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l;elili]e Çare 
Bulunma$ına 

Ne Dersiniz? 
Dünkü garctd~ habe.r verdiklerine 
göre, Amerikan doktorların~an birisi 
yeni bir k~ifte bulunmuş. iddiasına 
gore. kesfettigi mayiin bir şirin);ası, 
en zırdelileri bılc akı1landırahilecek-

Telefon 
iniyor 

----

Para Yüzünden Çıkan Bir Dava 

KarısınınGöğüs Tahtasını 
Kırmışmış, Tutuldu 

;~Ş-münasebct1e dün bir muharriri- Beş Kuruşa Ko-
miz, bazı akıl mütehassıslarile "e halk- b 1 Unkapanında kahveci Kamile 1 ran delikanlı bu paraları almıı. Ev-
ıa bu hususta görü müstÜT. Onların n uşa i eceğiz dün müddeiumumiliğe bat vunnuı, •elki gece de aaldll'ID&lını çekerek 
yukarıdaki sorguya verdiği c~· .aplar, k ffa-.ld" l h" b" d ık d bo.. b" • 
ac:ağıdadır. Telefonun bir lika olmaktan zi • ocaıı , • ._. ın a ey ıne ır a • a mı yere yatırmıJ, gazına ır ıp 

• * • ya de bir ihtiyaç olduğunu gözönüne va açmııtır. iddiaya göre davanın 

1 

bağlamıt ve kendisi de üstüne otu -
Doktor, Fahrettin Kerim: alan Bayındırlık Bakanlığı telefon j mevzuu ıudur: rarak: 
- Ben, delilik diy~ bir şey bilmiyorum. ücretleri için yeni bir tarife hazula-1. ~in eski ~ocası kahveci - Çıkar, demit paralan. 

Delilik. yoktur. a1u1 lhastalıklan 'ardır 'e mıftır. Yakında kamutayın tuvibi- DDlf,. ~lmuf, kah~yı ka~tmıyarak Bu sırada ıürültiiyii kahveden du-

Birinci Teırlu 

Otlnün 

Bir iki 
Satırla 

a,, lstes~onlen Açd•Y°' 

lstanbulda son günlerde tifo " a.-... 
larınan çoğalmasından dolayı 
Direktörlüiü yeniden •t• iaWY 
açacaktır. Buralarda herke• bed•~ 
olabilecektir. 

• • • 
Yeni Kura'1part8r 

Makin el eri 
PTT 0 "d"" ı··-·· A kara vcİ • • • mu ur ugu n . 

le beklemeden telefon muhavere'! 
palmaal için Avrupaya yeni 
aiparİf ebniıtir. ....... 

bu hastalıklann mahiyetleri, sebepleri bir ne arzedileceği bildirilen bu tarife- kendısı onun !erme geçmı_§. Bkmu sı • yanlar kofUP bdmı kurtarmıılar. 
kaç satırda, bir kaç sahifada anla~ılamıya- .. b I . Uık ""k"' I rada Hayreddın kadına talıp ç.ı lf. 
cak d recede mütenevvidir. Y~11-!_~re a550

one e~~ yıl ~utalemf e İç güveysi sıfatile evlenmiıler. Hay- Kadın muayene ~ilmi! ve ıoıus Yurttaki Merinos koyunlan~• 
Bu itıbarla.. bir şırınganın, bütün akıl YCAunU ye ~an acaa:, e e on . .. I d k d d tahtasının kırıldııı tesbıt olunmut • için Almanyadan çaiırılan mut 

hastalarını şifa}a ~taştırabileceği. ancak gül- konuımalan da bq kurusa indirile- reddın, son 111n er e a m an pa • •• . • V Lir thal hr" • 1miJtir-
kı k 1 b·1· _,, ..... • B dan ba+ h: d ra istem iye ba .. Jamıı Yedi v.i, lira tur. Kocası Sıirtlı Hayreddın de ya- 08 ıen te ımıze se 

me e arşı ana .• ır. .. _ .. .. .. cca:~ır. un --ta• !e! ır mey an· ::r •• • J- • * • 
Fahrettin Kenm, guldu, ve aozunu ıu l larına, çaıJı, pazar ve piyasa yerle- kadar parası VanDlf, ıddıaya naza • kalanmıftır. 

cümlel":le tamafi md~dı:d b ··n ·ınanılmı 1 rine, her mahallenin en münasip ve G M b d • ıı Antrasit Fletlan - ınaama ı, unya a er gu • • • • • •• • .. Bu yıl Zongudaktan çıkan ilk 
yacak bir çok şeylerle karşılaşıyoruz. Kim en ıılek yerme bırer telefon kulube- ayrı u a ) er .ıatraailin fiatini Ekonomi Ba 
bilir, belki de, bütün ilmi. bbbi hakikatleri ai yaptırılacak, Lu kulübelere oto • teabit edecek ve piyasaya çıkar• 
kökünden değiftiren. yıkan bir mucizeyle matik telefon makinesi konulacak • • * * 
karşılapnz. o takdirde İ9C bizim için ° tır. tzmirde olduiu sibi hu telefon- Yenı· Bono Dagı"' tı iması Meseleıı·01• mucizevi mayiden getirtmdtten ve Voronof lar · • be.t kunq blmadık İ (e-
aşısı gibi 1800 liraya şınnga etmekten bat- • = her ~ '-~-- • • ~ ~l) G •• •• •• J v z ~ k ç k• J Sütçüler cemiyeti arasında 
ka yapacak şey kalmaz. mıy. , ~l b~lu. __ ~_ • ....&.!1Çın3 deaki oruşuyor ar e orıu e ıyor ar bir ihtilif bat cöatermİ§tİr. . 

dakika konUfU a ı cccaur. • • ·d h · • · l ·•.:-* * • Ga · "'b d"ll kurum "<k • ekrar b Bak 1 - - 7en1 ı are eyeli ıçın aza ar ıau.1-
Bakırköy, emr~ akliye Ye asabiye hu- kadan fazla konupnak için makine- b yn ~dU.. a ~·er l unun ı k,·,zerıne, t u~n ııa mura • nlmafbr. Seçime dün de devanı 

tan-: müt"" ehauıSJanndan N-'et HAiii: ye yeniden bir L- kurut atmak icap re eyeti un ır top anh yapara caatin doğru olmadığını veya Bat • .. 
...... ---- ._,.. ~ · d b d w l lak mııtar. 

• - Eğer bu sualinize bir doktor sıfatile edecektir. Bu tesisatın yılba~ına ka- yenı en ono agıtı ma~ı .ve em bakanlığa, yahut ta Devlet ŞU..aıına 
cevap vermemi isterseniz, sadece gülece- dar yapılacağı umulmaktadır. satıılannın arttırılması ıçın yapa • .. t d''---· • =-~~· lerd. 

Ç k b 1 b. . . k"' zl w --•-fan .. t .. . d .. .. muracaa e ıuueaına ~•! ır. ğim. ün ü, öy e ır şeyın ım ttnsı ıgım • • ca& muracaa azerın e gonıı • • 
* • * . 

Norveç Elçl•I 
Norveçin Türkiye elçisi ailesi'e 

raber Suriyeye gitmiıtir. 
anlamak için, e.kıl hastalıklarını, bir akıl Jamanak Alayhıne Bır Dava müılerdir. idare ~eyetı tekrar topt.~nıp, An-
hastalıklan kadar bilmeye bile lüzum yok- Dün asliye birinci ceza mahke • Bazı azalar, bundan evvel Finans karaya gıdecek heyetle muracaat • 

turFaknt eğer farzı mahal olarak, 0 keşif mesinde Galatada Ermeni lisesi ida- Bakanlığından alınan ret cevabı Ü· dilecek makamı tesbit edeceklerdir. 
tahakkuk ederse, deliliği giderici mayi biz- ıe heyeti tarafından Jamanak gaze
de terkos surundan fazla sarfolunacak de- teri aleyhine açılan bir hakaret da • 

• * • 
Ke111ut11y BugUn Dalıllyot f 

Ankara - Meclis bugün saat 1 
toplanacak ve 1 teşriniaaniye kadat mektir. vuına baılanmııbr. idare :heyeti a•· 

• • • zetede çıkan bir karikatürün ken • 

Türk Kuşu 

Aksaray, Yeniçeşme sokağı, tOJ numa- dilerine kartı bir hakaret olduiunu 
ralı hane, Sakıp: 

Mektepler Bir Aya Kadar 
Kuruluyor 

- Vallahi, akıl hastalığı, bence, bütün iddia etmektedir. 
Memleketimizde açılması karar • diğer hastalıklardan tehlikelidir, fecidir. 

Ben kendi hesabıma, elli sene sonra çıldır
mamak için bugünden ölmeye razıyım. Bu 
itibarla, insanlan en fazla sevindirebilecek 
hadi3elerdcn birisi, şüphe yok ki. cinnet 
denilen korkunç belayı ortadan kaldıracak 
çarenin bulunmasıdır. 

Benim, bittabi, böyle bir çarenin bulunup 
bulunamıyacağına nlım ermez, ve her ha
yırlı haberi olduğu gibi, bunu da içten bir 
«İnşallahıı diye karşılarım. 

Eğer bu çare bakikaten bulunursa. deli
lerin yüzleri gülecek. Fftkat iti deliliğe vu
r rak türlü edepsizliği işleyenlerin çanları
na ot tıkanacak demektir. 

' 

Yasak E~ya Satan Adam laıtırılan Türk ku§U mektepleri için 
lsmitte alınması Ye aablmua ya - Sovyet Ruayaya gönderilen 14 tale

aak eıyayi çaldığı ve sakladığı iddia- be bir aya kadar döneceklerdir. O 
sile Ali oğlu Abdullah isminde biri zamana kadar mekteplerin açılftcağı 
dün yakalanarak müddeiumumiliğe yerler tesbit olunup kurulmalarına 
teslim edilmiıtir. l ba§lanacaktır. 

ltalya ile Ticaretimiz 
Durmuş Gibidir 

Kadın Hakimler 

• * * 
iılma karannı verecektir. 

13 Bayan Daha Tayin 
Edildi Eczacılara latlhllk 

T .. B k J w d" ""dd · Yerli ve yabancı tıbbi müstah7. uze a an ısı un mu eıumu • d ·· 
Al•w ·· d d·w• b' t 1 d iatihlik pulu yapııtırılmasına 

mı ıge gon er ı•• ır e yazıaın a • 
h k k f k ""lt . l d ıb'baren baılanmıtbr. u u a u eaı mezun arın an on 
üç bayanın yirmi bqer lira aıli 
maaıla İstanbul hi.kim namzetliğine 
tayin edildiklerini bildirmittir. Ye
ni hakim namzetleri ıunlardır: 

Lamia Kamer, Nebahat Eiilmez, 
Fatma Mürüvvet, Fatma Feni, Me
diha Varlık, Samiye, Nimet, Lamia 
Sami, Sekine Ontan, Mübeccel, Na
dire Dinçay, Güzide. 

* * • 
Seylav Mustafa Şeref 

Lonclradaki parla111entolar 
ransına giden Bordur saylavı 
Şeref tehrimize gelmiıtir. 

• * * 
8elhk MU•t•tan 

Saihk müsteıan Hüaameddinin ~ 
nn Avrupadan ıehrimhe geJ.me5İ 
leni yor. 

Muhiddin ••• iki Kaza ltalya ile ticaretimiz darmut si. de mal ihraç etmek tartile bunlan lczecı Mektebi Dlrektörld .. 
Bahçıvaa Muharrem, bostan do - bidir. Bunan .bebi aiprta wle • batb memleketlerden almak taka- ÜsfÜnJaii Dinktörliiiü ~lunup eastitil 

labında çaJııtırdıktan sonra çıkar - leri Ye tiiccarlann dojradan ....... bildir. Y wnurta ihracı itine St"lince 6 line ptirilen ecsacı okuluna te 

dığı beygirin terini silerken llt!yvan ya ltalyaya ...ı ıeıwww:kte tereddüt biz ltalyaya timdiye kadar her bi • J Budendorf tayin ediınit .e prof 
ürkmüf, Muharreme bir tekme aa • etmeleridir. Fakat ltaiyaya ihraca- rinde 720 yumurta bulunan 626 aan· lbay Ankaraya Gitti Almaayadan plerek vazifesine 
vurmuıtur. Biçare bahçıvan Gureba tım.ızın darmuı cikonomaal durumu- dık yumurta aevketmi§ bulunuyo • ilbay Muhiddin Oatiindağ din mııtır. 
hastanesinde ölmiiftür. muz üzerinde bir tesir yapaalf de • ruz. Bu rakkam seçen yıl batından Ankaraya gitmiıtir. İlbay Ankara- • • • * ğildir. Çünk& ltalyaya ihracat, itba- bueüne kadar olan rakbmdır. da belediyeler koqresine iıti.rak e- KUltur EnspektBrlDld 

Kuledibinde doktor Yakonan ka- lat mukabilinde yapddıiı için itha- Halbuk" Alm nya bize 25 bin 1 decek, bu arada muhtelif bakanlık· fataabal Kültür direktörlüğUne 
nıı Eıter apartnnanm penceresin • lat durumu da bu nziyettedir. • kental ya~i 2 m~ on beş yüz bin ki· larla temas ederek tehir itleri ile naa Tenikten boplan Kiiltürfi...-
den dütmüf, ağır surette yaralan- Diier taraftan ltalyaya gönclerdı- lo rta ko t!njanı vermiş bu • meıgul olacaktır. espektörlüğüne terbiyeci Halil 
mı~tır. Otomobille Senjorj hasta • ğimiz ihraç mallanmızm bafb müt- l yumku d B~ b kk Söylendiğine göre Muhiddin Oı- tin getirileceği umulmaktadır. 

• k Jd lm d ··ım·· .. ·ı • d B" ı l bal·L UDID& ta iT. iZ Ura amın yari• t"" d w Ank d . k . nesıne a ırı ıJ, ora a o uıtur. terı en var ır. ız ta yaya .., he .. b l B. un ag ara a tramvay ıır etı • *** 
d . b "f ımı nuz aımıı u unuyoruz. ı • . d' w. b' •1 1 .. b' 1. .ti'. 

K G 1 erı, Y&f 1e ze, yumurta, arpa, ti • nın ver ıgı ır mı yon yuz an ı- Dllencllerle Yeni Bir MUcad 
ay1p 80Ç er tik, kömür, palamut, kuru ~ebze, hu- 1 naenaleyh yu?1ur~alarımızı _Alman • ranın şehre verilmesi için de teıeh- Polis dilencilerle •e bilhaua 

B d b. ı y ik d b bat, uk, tüt" •• tard L Buna yaya satmak ımkanına malık bulu· b'" 1 d b 1 kt B 1 un an ır ay evve en apı an u pam un a ı&.. 1 ., ·- us er e u unaca ır. u paranın çoculdan dilenciliğe alıtbranlar a 
sandala binerek bir daha dönmiyen mukabil de pamuklu mensucat, ip- nuyoruz. ltalyaya yaptıgımız dıger bir santimi bile baıka yere harcan- ni battan tiddetli bir surette müc~d 
Aksaraylı dört gence ait tahldkat de- lik, kauçuk ve demir mamulatı, am-ı ihracat mallarımızın i1e batta Yu • madan tehir yollarının tamirine ve ye karar vermit, dün de birçok dil,ııt 
~anı etmektedir. Fakat henüz hiç bir~ balaj ... k~ıdı! makine kayııı, te~~- nanistan olm~ üz~~ ~ütün komşu I yeni batta? yapılmasına tahsisi is -ı cil~r ~ak~l~narak müddeiumuııı' 
ız bulunamamııtır. )ek laıtiklerı alıyorduk. Mukabıhn· memleketler muıterısıdır. tenmektedır. ıonderılmııtar. 

- Bir Amerikalı doktor deliliie iliç bul
muf, Hasan Bey 

Paz•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

\ 

- Şimdi bütün deliler keuditine ko .• 
fUYorlarmıı. 

J 

-.- O ela onları bir ıiringada iyi edive • f Haaan Bey - Buna hiç lfizuOJ bit 
riyormuı' tu dostum I O doktor züğürtlüie kartı eli 

tırınıa icat edeydi, delilerin aayı•• kell 
liiinden ebilirdil 
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- i4 Birinci T etrlo 

r 
Hergün 

lngilizlerİ;-
F ransızlar 
Anla~amam ışlar 

' Resimli Makale a Daima Birinci il 

I ~tina 23 (Özel) - Türkie Dıı lı
ttı Bakanlığı müsteıarı, elçi Ruıen 
ı!tefle .. birlikte Dıı l§leri Baka?,• 

otokısı ziyaret etmit ve uzun ıu· 
ren b' k d ır onuıma yapmışlar ır. 

Maretal Beten 
Londrada 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Bundan bir iki ay evvel buğday ve un fiatlarında bir dü-

""kl'"k olmuıtu. Gazeteler hep bir ağızdan ekmek fiatlan • 
!~n ~a indirilmesini istediler. Günlerce didindiler. Fakat 
narh kornisyanunw mutad to~lantıamdanevvel harekete ge
tiremediler ve fiah düıürtemedıler. 

Neden sonra narh komisyonu toplandı, fakat buiday fi. 

atının d" .. im uımuı o asına rağm~n ekmek fiahna dokunmadL 

ke~u .~~f ~ piyasada un ve buğday fiatlannda ufak bir bare
ıorulunce fınncdar derhal faaliyete geçtiler. Ortalıkta bir 

ekmek bubra ·· d · d'I hal nı vucu e getır ı er ve narhkomiayonunu der-
toplanmağa aevkederek ekmek f iatlannı yükselt"'liye 

mecbur ettiler. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
tt·londra 23 (A.A.) - Maretal P_e· 
t ın buraya gelmİftİr. Fransa ve lngıl
.ere birle,ik eski muharipler federas-
>'onunun miaafiri olacaktır. L---:-----------------------------------J 

3 

------------------------· ..... 
Sözün 

Darısı 
Dostlar 

Kısası 

Başına _J 
-----,--- Ek .. Ta 

siltme Kanunu 

Enspektöre 
Yapılan 
Tecavüz 
Birkaç gün evvel, Şehzadebatm • 

da çirkin bir hadise olmut ve bir 
genç, kültür espektörlerinden Sü • 
leyman Ahmede tecavüz ebniftİr. 

Aldığımız malumata nazaran; O
ğuz ismindeki mütecaviz, birkaç se
ne evvel bir ekalliyet mektebine 
türkçe öğretmeni tayin olunmuı, fa
kat ne vazifesinde muvaffak ola .. 
bilmit ve ne Cle derslerine devam el· 
mittir. 

Çok muhtaç vaziyette bulunma • 
sını ve ayni zamanda ünivenite ta .. 
lebesi olmasını gözönünde tutan enı 
pektör, kendisini korumu,, fakat Q .. 
ğuz, İ§i büsbütün azıttığından, ni • 
ha yet vazifesine son verilmiıtir. 
Uğuz bunun üzerine hiddetlene • 

rek, kendisine birçok iyiliklerde bu· 
lunan enspektöre karfl bu çirkin te
cavüzde bulunmuıtur. 
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HAHKEHElEIİE b.. .. . . 
ORDU~L~RI M iZ 

Bir Doktorun 
GUnlük Perpmlte 

Şişmanca, orta yaılı bir hasta müraca
at etti. Şikayetinde aesinin günden güne 
tonunun azaldığı ve inceldiğini. fiıman
lığı fazla)afbğını, erkeklik kudreti he
men yok denecek tekilde olduğunu, •· 
kal ve bıyık lullannm uzamadıiun izah 
etti. 

Dahili ifraz guddelerinin bir hwmi
yeti ve viladi tekilde hwule selen (adi
pozitas) ismini alan bu hastalığın sun'i 
gudde huliaalan ve erkekliği uyandmcı 
kudret iliçlarile lı:.ıanen önüne geçile
bileceğini. tifmanhk noktuında da az 
çok farkolacağını, fakat hastalığın ta
mamen izalesi mümkün olamıyacaiını 
anadan doğıııtan baılıyan hu gibi has-
talıklar için daha fazla verecek bir deva 
ve fifa mevcut olamıyacaiuu izah ettim 

ve muva]tl,at tesirlerle istifade edebile
ceğini .<>yliyerelt teselli ettim. 

( • ) Bu notlan keaip saklayanız, ya· 
hut bir albüme yaplfbnp lı:olleluiyon 
yapınrz. Stlnnta zamanınızda bu notlar 
hir doktor aibi Bcladmma ~. 
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Havzalıların istekleri 

Antep 1nezbahaaında haıvan .kealllrken 
Gazi Antep (Özel) - Uray tarafın· dır. Mezbaha içinde çalışan kesiti ve Ereğli Belediye Reisliği 

dan geçen yıl yaptırılan uri mezbaha yüzücüler yalnız mezbaha dahilinde Ereğli - Belediye bBfkanı Ra-
uray için iyi bir gelir menbaı olmuttur. kullanılan bir nevi tulum giymekte ve ıim vazifesinden ayrılmıt, yerine hü
Senelik huılab 20 bin lirayı bulmakta- bu elbiselerle datuı çıkmamaktadırlar. kiimet doktoru Ali Rızt..,aeçilmİftir •. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

.Bu geceki nöbetçi eczaneler ~ 
d~: ;;il! 

Eminönü: (Mehmet Kazun)· "~~ 
pazar: (H. Hulusi). Alemdar: «~ 
Beyaz.ıt: (Belkis). Şehzadebafl: ~ 

Hakkı). Karagümrük: (Suat)· eıı••"' 
ray: (Ethem Pertev). Şehr~ 
(Hamdi). Samatya : (Rıdva~)· p,el'• 
köy : (Hilal). Fener: (Vitalı)·J L.,c)• 

• ttl" • 
taş: (Recep). Galata: (_A9rı ~· 
Hasköy: (Yeni Türkiye). K•111~ ıJ' 
(Yeni Turan) . Beyoğlu: (~~~d"1 

moncıyan). Şişli: { Dimitri) • ttill fi 
(Ömer Kenan). Kadıköy: (AJie .,_J' 
R·r ) s·· ''k d eş· ") J-1e1 

ı at . uyu a a: ına11 • 
(Yusuf). Sarıyer: (Nuri). -
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ayımı 

lzmirin Kesafeti, Beş Sene Evveline 
Nisbetle Hayli Ar mıştır 

Sayım gUnU, sayım ,eti Dlllver morgları yazıyor 

İzmir 22 (Özel) - lzmirde niifos saydı, İzmir ıehrinin nüfuıu biraz 
aayımının verdiği sonuç, hepimizi 1 daha kabarık olacaktı. . 
sevindirecek kadar bir üatünlük ta- * 
ıımaktadır. Netice şudur: Nüfus sayımına halkın ve sayım· 

İzmir sehri: 927 nüfus sayımında da vazife alan memurların genel 
152,000 ~üfus, İzmir 927 nüfus sa· hizmetleri görmek hususunda f.ÖS • 

yımında 516,000 nüfustu. terdikleri ilgi her türlü takdirin fev· 
Bu sayımda İzmir ıehrinin nüfusu kindedir. Halk sayım memurlarına 

28,410 fazlasile 184,100, İzmir vili.- kolaylık göstererek derhal istenilen 
yetinin nüfusu da 49,000 fazJasile cevapları vermİf, ve sayım saatle • 
601,000 kişi olarak tesbit edilmiıtir. rinde lzmirde en ufak bir vak'a bile 

hmir ıehrinde kadın nisbeti, er • olmamııtır. Ecnebi konsoloslar da 
kek nisbetinden yüzde üç fazladır. nüfus sayımında memurlara müza
Beı yıldanberi devam eden ekono- heret etmiılerdir. A. Bilg. 
mik krize rağmen sekiz yıl içinde iz. 
mirin nüfusu yüzde (15) artmış, an
cak küçük sanatlar kanununun tat
bikinden sonra nüfusun yüzde ikisi 

Ankara Müddeiumumisi
nin Tekzibi 

Ankara 23 (A.A.) - Ankara cu-
harice gitmiıtir. 

lzmirdeki nüfus artma nisbeti mu~yet ?1üdd~i~umisi .B~ha Arıkan, 
bütün batı Anadoluıu ıehirlerinde aşagıdaki tekzibın neşnnı Anadolu 
atağı yukarı aynidir. Şehirlerden zi. 1 ajansından rica etmittir. 
yade ilçelerde ve köylerde evlenme 22110/ 1935 tarihli Haber gazeteai-
vak'aları fazladır. nin birinci sayfasının ayni sütununun 

Nüfusun ve doğumun artmasına Ankara mahreçli telgraf haberlerinde 
mukabil batı Anadolusu, üzerinde I bana atfen bir beyanat neşredilmekte. 

SON POSTA 

,. SON DAKİKA·-----~' 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE~ 
İtalya Ordusu Müstesna Bir Fırsatı kaçırdı Mı? 

~--~----------~·----------~~-~ 

Mütehassıslar "Diplomatın Yaptığını 
Asker Bozdu,, Diyorlar! 

Habeşler Ceııup Cephesine 300.000 Kişi Yığdılar 
#. 

Dün harp cephesinde sürüp giden ruz hareketine geçmeğe hazırlanmak· nan bir telgrafa göre ( Ogaden) ded; ~ 
l b k k d l B h d R D ' lerde cereyan eden harp sonuncun ı.; 

sesiz iğe a ara : , ta ır ar. u cep e e as esta nın d"I b" k 1 .k b" 1 .1. akirıes> e ı en ır a ecı te ır ngı ız ın 

sessizliğe bakarak: kumandasında (300.000) asker tahtit feği bulunmuştur. 
İnsanın iki ordu arasında zımni bir edilmiftir. Eıki muharebelerin talsilô~•Jı' 

mütareke aktedilmiş olduğuna hükme- ltalya Libyadakl KUV• Mogadiscio 23 (A.A.) - Stefaıı1 

deceği geliyor, demiştik. Bu durum sı bildiriyor: 
dün de aynen devam etti. vetlerlni Geri Çekiyer Uebi Scebelli nehri üzerinde ~b~ 

Bunun sebebi İtalyan ba!'lkuman- p . 24 (Ö 1) 1 'l' h . . Dagne~ei, Musta~u.l'ün 35 mil u~agın~ 
'I" ans ze - ngı ız ancıye Scayelı, Dagnereı ıle Cuerlogubı af3 

danlığınm müstesna bir fırsatı kaçır- nazırı Hoavarın nutkundan sonra İtal- dır. Bu itibarla, Dagnerei'nin alınınatl 
1 d ). h · d k" h tt k vetlen mış o ması ır. h'"kii . L'b dki ku l . . ma ı cep esın e ı a ı uv ya u metı ı ya vvet erının bulunmaktadır. 

1 inci sahifemize bakınız. Orada bir . be' mühim bir kısmını ıJerı çekeceğini Yabmancı gazete aytarlarının ha ... 
Fransız (yarbay) mm mütalealarmı Lo· d p . fi l . 'l diklerine göre, Somali cephesinde"" 
göreceksiniz. Haklı mıdır, değil nıi, n ra ve ans se r erı vasıtası e hareketler, tam bir sahra harbi kara 

zaman göseterecek, Fakat: Lav al ve Hovara bildinnittir; al~ıştır. üfll!. 
İtalyan diplomatlan gizli müzakerelerle Jtalyan menbalarına göre ftalyan manevrasının çabukluğu. el~ 

Aduaya hakim olan Ra's Cuksa' nın kendile- kuvvetlerini harbe girmek zorunda~ 
R 24 (R d ) H h · mı<>tır. Hafif bir yu .. kseklikte uçan t rine iltihakını temin ettiler. ltalyan nskerleri oma a yo - arp cep esın· '"' d 

den askeri hareketler hakkında "-'enı· hı"ç uçakları dü.,manı bombardıman e e 
bu fırsattan istifade ederek boş bir sahada " ' -s iJ1 
Makalleye doğru yürüyeceklerdi. Bu fırsa- bir haber gelmemiştir. ltalyan uçaklarının lerdir. Kurak topraklara alışkın ola~ ~ 

li kolların hücumları, düşmanı dagt11 

tı kaçırdılar. Cenuptan ilerliyen bir kol da getirdikleri malumata göre Habeş kuvvet· ~ 
şekilde kaçmak zorunda bırakmıştır· 

Musa-Ali' den gelnle birleşecekti, birleşe· ferinin şimal ve cenup cephelerinde tahaş- Ceneral Craziani, süel harekete . ~ 
medi, üstelik te yağmur yağdı, harp şimdi şüt devam etmektedir. İştirak etmiştir. ltalyan kuvvetleri bıt ~ 
çetin ve uzun olacak, demektedir. Dün ge· Roma 24 (AA.) _ Basın ve propa- b b v ld l d H rP• eş ayragı e e etmiş er ir. a . ti 
len haberler de bu mütaleayı teyit eder ganda bakanlığının 26 numaralı tebliği: şiddetli bir fırtına hüküm sürdüğü bıf 
görünmektedir. da olmu"tur. General dö Bono'nun yollamış olduğu ,, 

Habe,ıer Taarruza bir telgrafa göre henüz işgal edilmemiş bazı İtalyanlar bundan başka, Crab~~--
Hazırlanıyor k 'f 1 d sekliklerinde bulunan Burdoni kalecığ'I eşı uçug ann an başka her iki cephede 

Londra 23 (Özel) - Adisabadan kayde değer hiç bir hadise olmamıştır. işgal etmişlerdir. ti_ 
gelen haberlere nazaran Habetler ce· Bir Jnoiliz makineli tüleg"i ltalyanların bu yüksek araziye kad~~ 

o mış olmalarının sevkülceyş bakımın 
nup cephesinde vasi mikyasta bir taar- Adua (A.A.) _ Mogadiscio'dan yolla- nemi pek büyüktür. 

Loyt Corç Avam kamarasında Sesini Yükseltti 
durulacak kadar önemlidir. Ölüm dir. 

bilhassa üç yaıına kadarki çoc•ıklar · • B Jd • p 1 t d 1 • 1 • M •• d 
ari::::ta~~~::~~·~üfu• kesafeti 

1 
..... ğu~~~~!=!!nıa:;:.d~i~:::.:~~:: 8 VID, ar amen O an, ngı iZ U 8 

la kıı mevsimi arasında büyük bir ye tek bir ıöz söylemif değilim. f K ti • • A tt 1 1 t dı 
değiıiklik gösterir. Yazın birçok it· Telefonla malumat istiyen gazeteci aa uvve erının r ırı masını S C 
çiler ilçelere ve köylere giderek ça- arkadatlara, tahkikatın seyri tabiisinde . . . .. . f. 
pa itile meıgul olurlar. Eğer nüfus cereyan ettiğini söylemekle iktifa et- ~Baş ta~afı ~ınncı yuzde) • • • ı mümkün olduğunu ümit ediyoruz. ı legraf gazetesinin ltalyaya girnıell 
sayımı bir ay sonra yapılmı• bulun- ı kt · de zecrı tedbırlenn amele partııının Dünyanın dörtle Ül'Ü sak edilmittir. 

y: me eyım. •v• d ed • ed'l • ~ 1. 

==~========~==================~~~e~ .. ·~~ . ~~ın~~~~~~ ~~~h~g~~-
lngiliz Parlamentosu Yarın Dağılacak gın~ bey~n ettikten sonra.'?zu lngılte- tanya İmparatorluğu, Sovyet Rusya, Londra 23 (A.A.) - Bald\TİI' .ıııl 

renın mudafaa kuvvetlennı arttırması b' 1 'k Am 'k F ·ı k da in T t l~~ Londra 23 (Özel) - lngiliz parlamentosu bu ayın 25 inci cuma günü 1 . . tik 1 tt' k ır etı erı a, ransa, Brezı ya, vam amaraıın ' gı ız eı dl"" 
dağılacaktır. Reyler toplanmağa baflanacak, yeni parlamento ayın 26 sında melse ~isme~ ba ~ k~~re .. :d 

/ 
k Çin, Felemenlc, Belçika ve Porte~dir. takviyesi lüzumunu kaydederek ). 

ngı terenın ugun u mu a aa uv· G . k tir ki• 
toplanacaktır. · ti . • k Aı• 1 d v b k ti en alan kırk kadar devlet dünyanın · 

ve erının a ı o ma ıgını, u uvve e· <<Ulu la t ~ tu"n ~ a k d"rtt b' · --L• b 1 k ı r sosye esının r,,u ... 

Bir lnglliz Vapuru ltalyan Vapuruna Çarptı 
Londra 23 (A.A.) - Portsait'ten bildirildiğine göre 7000 tonluk Britit 

Vorkman lngiliz sarnıç gemisi liman methalinde Balveder adındaki 1400 
tonluk İtalyan süel nakliye gemisiyle çarpıfmıftır. iki gemi de az çok hasara 
uÜğramıtsa da yollanna devam etmiflerdir. Belveder Musavva limanına ltal
yan kıtaatı nekletmektedir. 

ri behemehal arttırmak lazım gelece· nca 0 e ırıne ıHııllp u unma ta- . .. . .. . l • 
v • d · '"d 1 · • • d B l . ku k . ed m tukettıkten sonra da uınıt ~.J gın e ıarar etmrJ ve mu a aa veaaıtrnı ır. u mese eyı rtarma ıcap er. . .. ~ 
arttırmak •alcihiyetini haiz olmıyan bir Zira Alma · d'W h" tahakkuk ettıremezsek, nıuc•~~ .111 nya gayrımenun ıger u- v. • ıı1".. 
hükumetin, /ngiliz milletine karfı hiç kiımetler' et f t l b'li .. terkedecek degılim. O zaman, .JJ . . . _. . ı ra ına op ıya ı r ve gu- . . .. . . . .. e r 
bır mea'ulıyet kabul edemıyecegını an- .. b' sosyetesını muesaır kılmak ıçın •• 
latmı•tır nun ırinde kabulü kabil olmıyan bjr - d" .. v. 

~ · taleb · . . . pacagımızı Ufunecegız.» 
Bunlardan sonra Lloyd George aya· ı ortaya atabılır, bundan da bır fe- H b l J gvil "' r k t d ... a eı er memnun e .... 

ğa kalkarak hükumetin siyasetini ten- a e ogar. Londra 23 (Özel) - lngiliz dlf ~ 

1 ·ıt lk kit etmİf ve bu meyanda son iki üç gün Deyli T elgralın ltalyaya girmesi kanının nutku, Adisababada ~ dı 
ngı ere 1 Kruvazör Yaptırıyor k eı-ı:: zarfında bazı vekayiin cereyan ettiği. R ycua bir tesir yapmam .. tır. Habet nı :· ~ 

Londra 23 (A.A.) - Amirallık, 939 proğramına göre Southampton ni ve bunun milletten gizli tutulduğu- v• o~a 23 (~.A.) - H~~r ~e~ildi- askeri tedbirler alınmıyacağını bi~ 
tipinde iki kruvazörün tezgiba konmasını kararlaşbrmıştır. nu ileri sürmüttür. Bunun üzerine söz gme gore, İngılz ·İtalyan ılgılerını ka- le beraber hiç olmazsa yarı aıketl , 

f ıtanbul 4 Üncü f cra Memur~uğundan 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketi birinci derece ve 

ııra~a ip~te~li olup tamamına (1770) bin yedi yüz y~tmİ§ lira kıymet 
takdır e~ılmı§ o.lan 1.st~nbul ~üçük Mustafa Patada Gül camii feı·if 
mahallesınde Hısardıbı ıokagında 14 No. lı hanenin tamamı . açık 
arttırmaya konmut olup ilan tarihinden itibaren ıartnamesi herkes ta
rafından görülebilecek ve 28-11-935 tarihine rastlıyan per§embe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma suretile satılacaktır 
Arttırmaya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbe: 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil
mek lazımdır. Biriken bina vergileri, çöp ve fener resimleri ve tellaliye 
v~ vakıf ica~esi m.ü~teriye ~ittir. A~ttırma bedeli mu~ammen kıymetin 
yuzde yetmı§ beıını buldugu takdırde alıcı üstünre bırakılacak, aksi 
halde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak ıartile 15 gün uzatıla
rak 13-12·?~5 t.arihine r1ıstlıyan cuma günü ayni yer ve saatte yapıla
cak. ?lan ı~ı~cı arttırmada arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 
yet?1ı§ beıını bulmazsa 2280 No. lı kanun hükümlerine tevfikan satış 
gerı bırakılacaktır. Satı! bedeli peıin ödenmek lazımdır. İcra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz 
ve masraflara dair olan iddialarının evrakı müsbitelerile birlikte 20 
g_ü~ içi_nde da.iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sıcıllerıle sabıt olmadıkça satı! bedelinin paylaımasından hariç kalır
lar. Alakadarlarkın itbu kanun maddesine muvafık surette hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat almak istiyenlerin _ 934/2426 No. Iı 

•osya ile dairemize müracaatları ilan olunur. / <.246) r ·. 

alan Eden, Lloyd George'un bu iddia- nıtırabilecek yazılar yayan Deyly Te- birler alınacağını ümit etmekt~ 
sına tiddetle mukabele etmif ve hiç bir 
gizli pazarlık yapılmadığını, uluslar Yeni il 1 los Anjelosla f 
!:;';;7~:;:.~::.:~e;:e~~~:'. ve ilçeler Büyük Yangın~ 
de bunların pek yakında semereleri Ankara 23 _ 17 ilde kurulacak Nevyork 24 (A.A.) - Lo•· ~ 
alınacağını söylemittir. Müzakerelere merkezi kazalardan batka yeniden 12 losta ve Kalifomiyanın her tar•., fi 
yarın devam edilecektir. kaza ihdas edilecektir. Bunlar yeni ku- orman yangınları vardır. Birk•Ç .. ~ 

Münakaıalar rulacak Bitlis ilinde Hizan ve Katom bir hastane yanmıttır. Bir hasta~ ıeı" 
L d 23 (Ö 1) A k k 1 ·1 o· b k' d B' .1 o· tür. 60 hasta kurtanlmıttır. Sırı 1' 

odn rDa, bak zde - va~. aml a- 1 azEal~r~ ı e . ıy~r e ır e ısmı ' ıc- nefer yangınları söndürmiye çalıf~;,' 
rasın a ıt an an sonra soz a an e, azızde Sıvrıce ve Kara Ko,an, Ağ- I . . teJlP"' 
· · · · · · l'd · A ı H b d p ar. Sanfransıskodan yardım ıı ıtçı partııının yenı ı en tt ee a e- rı a atnoı, Antalyada Gündoğmuş, . · 
· k 1 t .. h k · tir. ••.atana. artı yapı an. ~cav~~ A are. e~ı- Ankarada Keçiören, Çankaya, Jstan • f 
nı takbıh ederek lngılız hukumetının bulda Eyüp kazalarıdır. Çoruh vilaye- iş kanununa Tab 
geç kalmak suretile bu itte biraz mes- tinin merkezi Artvin olacak, Rize müs- Olmıyacak işçiler~ 
ul olması lazım geldiğini ıöylemi.tir. takil vilayet haline gelecek, Hakkari Ankara 23 - İt kanununu ~ 

lngiltere boyun eğmemeli Bitlis, Murat ve Munzur vilayetleri te!': eden muhtelit encümen çabtrJI• tif" 
Ayrılık liberaller batkanı da: «ltal- kil edilecektir. · devam etmektedir. ldarei h~t&I Jet 

yaya kartı bir boyun eğme siyasası müvazenei umumiye, ve belechYe 1' 
gütmek İngiltere için çok çirkin olur. Türk ltalya Ticaret de çalıtanlar bu kanuna tabi obı'' 
Dıt işleri bakanının söylevini çok kuv- Muahedesi caklardır. 
vetli görmüyorum. Hiç kimse silah . . ;1rladl 
kuvvetine batvurmak arzusunda de- Ankara 23 - 25 teşrınıevvelde Boya Kazanı P ııı )" 
ğildir. Şerefli ve Habefistanın kabul müddeti biten Türk - ltalya ticaret mu· lı Şi§li~e bir. b?ya .~a~rika•1s;,_,ıı' 
edeceği bir sureti hal bulmanın hali ahedesi bir ay uzatılmıttır. zanı fdıkkkat~ızlı.~ .!u~~n~en 

mıı, a at sondurulmutttar• 
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Habeşler, Tayyarelere Karşı 
Yeni Bir Taktik Kullanıyorlar 

Fransız Askerleri ltalyan Ordusunun 
Durumunu Şüpheli Görmiye Batladllar 

Italyan Generali Cür'et
sizlik Şüphesi Altında 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) mekti. Çünkü mademki timdi.l\ıgiltere ai .. 
aında 100 kilometrelik mesafe vardır ve 0 lih ambargosunu kaldırmıştır, Habeşistana 
muhitte günde 8 kilometreden fazla ilerle- silah bu yoldan gelecektir. Fakat İtalyım 
nemez, yalnız bu mıntakayı muhafaza eden hududu ile Ojidjiga arasındaki mesafe çok 
Ras Gukeanın ltalyanlara iltihakı dolayıai- uzun, iklim yağmursuz olsa dahi gayri mü• 
le durum hafif bir kolun ileri ablmuına aon eaittir. Habeşliler bu havalilere ilerliyecek' 
derece müsaitti. Muhakkak ki. İtalyan ku- ltalyanlara çok tehlikeli mukabil hücumlar 
mandanlıiını cür' etaizlikle ittiham etmek yapabilirler. 
için pek uzakta bulunmaktayız ve haber Netice fU oluyor ki. ltalyanlann burada• 

• 1 vuıtalanmız da azdır ama, eier General ki hareketle.~e ancak Musa-Ali' den gelecelC 
dö Bononun geri çağnlma11 haberi tahak- kuvvetle mutenazır olarak tanzim edildiği 
kuk ederse Romanın ırörütü bu olacakhr. takdirde muvaffak olabilirdi. Musa-Alı' den 

All h gelen kuvvet geri çekilince Ügaden cephe· 

1.._ -ki 1 1 de kull•ndıkl•n "A•k•rl., de11lle11 mU•IDm•n ve •tll rerll ••k•rl•r ualranl•nn ltllh••U .. P f n 

Tayyareler Görününce Kayboluyor 
Ve ltalyanları Hayrete Düşürüyorlar 

Adisababa Makalleye c:loiru ilerlemekte oldukla· ı cejini, bilikis onların nazarı dikkatini 
rmı, batta pİftarlarmm bu tehre otuz celbedecejini ileri ıürmÜf Ye ilk pli-

Siperler kazanarak yeni bir hücum kilometro kadar yaklaftddannı bildir- j nın tatbikinden aarfı nuar ederek ıiZ· 
hareketine hazırl•nmalcta olan kalyan- mektedir. Diier taraftan Ru Seyumun 1 lenme usulünü tatbik etmeie baflamıt
lar, yüz kilometrodan fazla bir cephe kuvvetleri, plin mucibince çekilmeleri- br. Bu cephede ltalyanlann daha ev • 
flzerinde, bu ıiperlerin önünde dikenli ne devam ediyorlar. Adua gibi kolay vel harekte geçeceği annolunuyor. Bu 
tel miniaları vücuda getirmektedirler. kolay zaph kabil olmıyan Makalenin takdirde Habet karargahı, y&V&f yavaş 
Adisababada intifar eden bir tebliii müdafaa edilip edilmiyeceji henüs celrilip. İtal7Ulian O..- söDeriain 
resmiye göre ltalyanlar, fimelde MrP tiWB clellldir· oırtaluma celr·-k pMNre m&Maat 
Habef kuvvetleri tabfit eden Ru Se- Frama Somaliainin fimalinch, Ha • edecektir. ftalyanlum fia6huelnılle • 

b. h'' dan korkmakta, o- L-ler tarafından muvaulalan keaile- rindea nzaldatmalan, ffabetlere, bun-
JUmun ır ucum ~ 1 lann • ile vaaalalanm kesmek 
nun için mevzilerini bu ıuretle tab- rek çöl ortaamda "bırakıLm bir talyan "(ün ıera m'i..m. • ~::. 
kim etmektedirler. kolu, 9iddetli bir çarplfmadan soma 7- ço ıuauz l: tecrit 

ritreye avdet ebneie muvaffak olabil- aatmı verec • 
ltalyanlar Ne Yapacak? . . Malarya Tahrlb•ll 

_L_.ı!U-~- • IDlftir• 
Şehrin gayri. ream~ ~ODUJUDUlll ~ ltalyanlar, Auaa ıultanı a... Ya~- Actiaaba~ya gelen ve resmi ~lii-

~talyanların ııperlenm tabldm edip kendilerine dehalet ecleceiine ıü· terde netredilen haberler, uzun müddet 
IÇÜıe çekilecekleri ve buhmduklan yer- nun • 1 bu aayede Frwız Somali • abfmachklan bava ve iklim teraitine ta
lerden daha içerilere ilerlemek niyetin· :=-' arumdan seçen Avot bammül etmek mecburiyetinde kalan 
de olmacbkları söylenmektedir· R~ nehrin ıye uyu bol olan bu mmta• ltalyan askerlerinin maneviyabmn çok 
~ ~ İtaly~ bu hareketini bda .:r ~et kurabileceldsini tank ,?Jduiunu b~~edir. Bilhu
böyle tefıır etmektedir. etmitlerc:li. Fakat bu ümitleri ta • aa yqmurlann dinmeaile, buralarda 

Halbuki buraya plen haberlere na- zann • L .. - 0 ede E,. bat ıösteren malarya, ltaıyan ordu • b-- 1 ll!l'Ja-..1.L: umumi hakkak etmemif ye -.. ___ ...._ :ı.L:. a......L-!L-t ----La-.ı._ --...., talyanların ~ • ek mec:buriyetinde kal ........ muUDf Ullll"IUll ı......--.uu-. 
lıararıibma ıelmİf olan ltalyan erki· ritreye clönm Adiaababanm chtmcla konaklıyan 
lll harbiyei umumiye reiai General Ba- mıtlarch. JUi vahti V olano muharipleri bugün 
doalio, İtalyan ordusunun yeni bir ile- Mu•• AH Dalında .~urum İtalyan Mfiri Kont Vincinin muhafua 
~hareketine batJamaia ham hir va· Eritre il~ F~ız ~malla! h~tla: altmda buluncluiu evin önünde bazı 
ıiJette olduğunu aöylemiftir. nnm birlet•P bır zavıye tetkil ettilde-ı nümaJitler yapmıf)armr. Nümayİf ..,. 

Burada Adiaababa • Cibuti demiryo- noktada bulunan ~e bütün Auaa ..=& 1111amcla tehditkir tavırlar alan bu .. 
lunun ltalyan ıayyarelsi tarafmdan ıına tamamile hilchn ~ ~ damlar, sefirin eturduia eve birkaç el 
hoınbardunan eclihncreeei içha Mabet tepeleri bili Habef!erm ~ ıilib ta abnlflarchr. ite müdahale e • 
laiiJrumeti ile İtalya JıükUmetİ ldllllda bura)armı tidcletle m~~ • elen polil kuvvetleri, nÜlnaYİffİleri da
llıtizakereler devam ettiiine ve JllJnnda Danakil kabilelerinin ku1*ra z:_ · iıtmaia muvaffak olamamıt ve im • 
Lir anlatma oJacaima dair lldı pyia- hirleclikleri rivayeti de ~Jatıyona ' paratorun muhafız kıtaabm çainmak 
lar deveran ediyor. Hatta. ltalyan]arm burada böyle bir ,eye ihtimal verilme- mecburiyeti hiaıl olmUfhu'. Muhafm 
eıaa olarak, Habeflerin, bir Fnnm ida· mektedir· • • lotaab bunlan daiıtımt ve bİrçoldanm 
l'eaine ait olan bu c:lemirYohmu ailih Cenupta, Opden ~: • da tevkif etmiftir. İinpuator, bu hare
l'e cephane nakliyatında bllenma,,,... kaç gündenberi -=n 

1
_;.. maı:: kete cGr'et edenlerden JinD1 betinin a

~ tart koyduju da '81lea1Jor· L-. claki ~ ~1 • İtalyan tana· lenen lmblclenmak auretile C'enlendı· 
nabe,iatan bükUmeti l~yanlarm uu mata pre, ~erm, • rılmuım emretmiftir. 

flrtını da kabuJ edebilir· Çünldi bu • releri yald•fUlc:&, eanr~ bll' surette ~ _ 
1r1-; .. 1__ pek ..L-J..-_..elen bu cephedeki Daily Ebprea -
i:.:--"'de, bu timendifede u ~ tadan b,_...... Gen..t Graaiani --····---.. -·--.. -· ••• 
""'ile lafımnaktadır Kenan yollan ki- ltalyan kumandam 

'!1ilen açık o~-~ nak- ile erkim harbiye hy~ fena.:: TA KV ı M 
linb bu yollardan yapılabilir• J>iier ta· tatırbnlt ye cephe*i Habet IO.i 
'-ftan, demiryolu ..t-i huhmduiu lerinin yaziyeti haldqnclıt. ma mat~- Gla PBRfl!MBI! Bam 
llliidcletçe icabmda buradaki ecneblle- )abilmaine mini OlmUflm'· ~ ıı 84 1 ••Tl!fRIN eaa ı72 
liQ hep.j 'Framız Soma6t.ine naldecl. tatbik ettikleri bu plinm elki Osman· Arabi tSM Rumi 1151 
leLilir. h ~ Vehip. p::- tara- H Recep 1 el Tefria ıı 

Şayet böyle bir anlefma oluna. Adi· fmclaD tertip ecliLfill .CSyleniy • inat laa•I Yuaı Yaklt ı...r Yuat 

....._ ve Diredava tehifleri t.ombar· Tayyareler• K•rfl Yeni OIMt lii' ' 21 Allta• 11 - 17 17 
~ tehlikesinden kurtulmut ola • Taktik• Otı• ı 41 11 aa Yaea J aı ıı., 
~. • •. VehİP Pap, ltalJan 1a:ryarelerine a- ~ ı • ıı sa 1aa11a ıo 21 .c 41 

''"'•iden Gelen Haberler tef •SU""'• bir..,. .... .....,.· ~----------' 
~-ae1ea---~ 

• Habe9Hlerln sinin uzun müddet hareketsiz kalması ihti· 
Yardımcıeı mali pek çoktur. İtalyan kumandanbiının 

Cenupta Somaliden hareket eden kolla- menfaati bütün kudretini şimalde temerküz 
nn amacı Harrardı. Fakat bu kollar da ettirmektedir. 
durmuı aöriinmektedir. Burada Allah Sü- Tehllke Çok BUyUk 
I~ peyaamberin bafitlerine yardım et· ihata ve imha hareketleri caziptir amma 
mit ve mevaimaiz olarak bardaktan booanır· iatili kollannı yekdiierinden bu kadar geniı 
cuma yaimur Yaimıttır· Bu bldiae ilerle- meafeler ayıracak oluna bu kollann ayn 
m8Ji durduracak klfi bir sebeptir. Şimdi ayn ezilmeleri ihtimali büyüktür. Deme1' 
bu yaimunın Avrupahlar için aıbbat bakı- oluyor ki harp ilk aöründüiünden daha 
mmdan çok vahi aonuçlar vermemesini te- zordur. 
menni etmek l&zımdır. Cenupta hareket Avrupa sulhü için İtalyanın büyük biı' 
eden ltalyan koJlanmn birinci d•nceleri muvaffakiyetaizliie uiramamaaını temenni 
Berberd yolunu Ojidjica noktasında ka- etmek l&.zımdır. 

Safranbolu le,. Memurıuıundan 
A9ık arttırma De paraya gınilecek ı•Jl'İ menkulün •• oldufu. 

Oinıi Numara Tarihi Miktarı -Defirmenol sade Çeım• Mıhall11i .ln-
Uehmıt Fuat lanlu ıokaiuula fnbni 

iki oda n tahtui ahır 

(2'1 Tıırlal 

n IHiıalhıde •atbak •• 
iki odah haYm •• ltah· 
o•Jl mllftemil han• 

Dtfirmınol ıadı Hilıeyla gel•bl mahal· IW 
Bacı lımall n leainde Ham Muatafa 
Mehmet Faat Bıy ıoblma fnkam 

dört oda n 1athl dört 
n tabtaıal dört oda n 
iki ahurtı mlıtımil hane 

,. ., ,, Kuaba mnkiindı Te (59) 
Kök Haıan oilu ıokı· 
ğında fnkul dört oda 
•• tahtul )lı eda ..... 
••ılwae n 16ıH•4e 

•ah99yi •lfte•il -· 
,. .; ., Batlar •••ldlade Haaı ('1) 

Muta S.1 10lrafın .. 
hane anaa maa baboe 

., ., ., Ballar mnkihıde Baoa (41) 
lluıtafa Bey 10kıfuada 

•ahoe 
Dıflımııaol ofla Gln•J ıca,a cleflrm• (1) 
Baoı İlmall n •Bıl mtvldiDde fnkul 
Mehm,t Fuat dört oda Tt &ahtaııl it 
N11ıf oda Ti dıflrmınl ha'ri haae 
Dtilrmeıaoi otlu Nafıa köyl Defiımıadbl (107) 
Hacı İlmail n mnkifade fnbai iki oda (109) 
Mehmıt F11at Tt tahtaal pir kahnhuı 
m1ıf hlue llı n 1amulık •• ahın •tlt-
dlt•r mıfmın temll hu 
kırkta otuı lo 
11himl 

ıaai 

'929 

Bul1a11 (800) 
1982 Llıı 

Haziran (4800) 
1981 Llıa 

llazlra (llOO) 
1981 Lln 

Hazlıaa (1800) 
1981 Lira 

Nil&ll 
1SJ7 

(1800) 
Llıa 

Mart 1518 

Dıyirmenol ofla 
Hacı lımail Ti 

Mıhaıt Fuat 

Baba ıulta mahalleıl ku- (60) Tımmus (SOi) 
rumoular ıokıfııada fH· 1929 Lira 
bııt bq oda n tahtanı 
bir yuıhanı •• tt9 dt1k· 
klııı mflıte•ll matu•ı 

Tak4iı 
ecli\ea lira 

7000 

IOO 

-

8000 

Artbrmanın yapıla~lı yer, afln, aat 2/12/935 puaıteA 
1- ffl>u gayri menkulün artbnna oartnamai 10/ 1 l/93S tarihinden itibaren 

numara ile Safranbolu icra daireainin muayyen numarumda berkeain gör~ 
bilmesi için açıkbr. lı&nda yazılı olanlardan fazla maltünat almak iatiyenler bu 
oaıtnameye ve 934/ 348 doaya numaraaile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2- Arttırmaya ittirak için yukanda yazılı luymederin yüzde 7,S niahetinde pq 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. ( 124) 

3- ipotek sahibi alacaklılarla diier al&kadarlann ve irtifak hakkı sahiplerinin ıayri 
menkul üzerindeki baklannı buauaile faiz ve maarafa dair olan iddialannı ifbu 
ilin tarihinden itibaren yirmi sün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuri)'e
timize bildirmeleri icapeder. Akai halde haklan tapu aicilile eabit olmadıkça sahf 
bedelinin yaplipnuından hariç kalırlar. 

4- Göaterilen sünde artbrmaya ittirak edenler artbrma oartnameeini okumut ve 
IUZumlO malGmat alm11 ve bunlan tamamen kabul etmlf ad ve itibar olunur. 

5- Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağnldıktan 90nra en çok art·· 
tırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen lu7metin yüzde yetmlf 
betini bulmaz veya sabf iatiyenin alacaiına ril9hanı Q)aıı dJier alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunlann o aayri menkul ile temin edibnit alacaldannın mecmuuo· 
dan fazlaya çıkmazsa en çok artbranın taabhUdü baki blmaü üzere arttırma 
on bet sün daha temdit edilerek on betinci sfln ayni .. tte yapılacak artbrma
da. bedeli •bf iatiyenin alac:aima rüchui olan diier alaeakblann o gayri men•. 
kul ile temin edilınit ~an mecmuundan fazlaya çıkmak oartile en çoli 
artbrana ihale eddir. Bayle im bedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve satıı 
talebi dilfer. 

6- Gayri menkul kendiaine ihale olunan kimae derhal veya verilen mühlet içinde 
parayi vermezae ihale karan feabolunarak kendiainden evvel en yübek teklifte 
bulunan kiıme arzetmlf olduiu bedelle almaia razı olursa ona olmazsa veya 
bulunmazsa hemen on bet sün miiddetle artbrmaya çıkanhp en çok artbrana 
ihale edilir. iki ihale aruındaki fark ve geçen aünler için yüzde 5 den beaap olu
nacak faiz ve diier zararlar aynca hükme hacet kalmakamn memuriyetimizçe 
alıcıdan tahail -olunur. Madde ( 133) 
Evaafı yubncla aöeterilen •yri menkul 2/12/935 tarihte Safranbolu Hisar kö .. 
yii deifmıen önü mevkilnde İf):»u il&n ve aö.terilen arttırma prtnamem daireeia. 
ele atılacaia illa olunur. (158.28) ı 
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Çuva ın içi de Saklanan clik~n. 
s·raz Sonra Meydana Çıkıvermıştı 

Altı11eı Ba kan Oyun)arl" 
nın Bir Mes'nliyeti V ardıt 
Bu Mes'uliyet, Atletizm FederasyonUll' 

- 13 yor; çathyan •e kuruyan dudaldannı panm kenarım basıanın'dudaklarına dadır Ve Onun Ata!etindedir 
Tok Veli kamaranın kötesindeki raf- kupkuru clilüe ıılatmaia çalıfıyordu. götürdü. dfl 

tan bir fener aldL Bir kavı çakmakla. Dudaklarının kenarlan moral'lDlf ve Bu sırada Kemal Reis Tok Velinin kampın bütün tartları haiz ol ' 
yaktı, üfliyerek alevlendirdi. Bir saniye köpüldenmitti. · dediklerini dinliyordiı. ~ nı17 atletlerin senenin bi~ 11~ ., 
sonra fener hazırlanmıştı. Kamaranın Uzun zamandanberi susuz kaldığı Ansızın Boğa Hüseynin iğildiği, fe- mandanberi çah§tıklarını, yı~ ki" 

h dudakı J ne rekor kırdıklarını, rozetlerı, Jlı içine cılız ve se.rı bir lfık saçıyordu. panın kenarını utanın arına neri Velinin elinden alarak biraz ıa- ! nometreleri getirmekle kabahat~ 
Tok Velinin canı sıkılmı&tL Zaten ağzından bu sefer çJkan ilk

1 
vaya kaJ.l....l.::.. ~1dü. Böylelikle has- ·ım d·-· ... l s·· l --··~~· 

"T UUUAJSa. sunu nı e ıgını aoy er. oy er ıııu..-Eğer bu haber doğru İse bafkası söz de fU oldu: tanın yüzü daJla aychnlık ollnUftu. O- ı sim içinde yaphğı bir tek 
söylemeden önce kendisi reise gidecek, - Su! ... Su!... nun uzun kirpiklerini, yüzünün güzeli .. müsabakasından bahsedemez. tır 
aöyliyccckti. Kemal reis ona kim bilir Berber, duvarda asılı olan tahta mat- çizgilerini &ğa Hüseyin çok iyi lanı· Altıncı Balkan oyunlarmm fena Nitekim kendilerine müft~ 
ne yapacaktı? Şimdiden yüzü kızan. rayı almış, gene bir tahtayı oyarak ya-

1
1 yordu. idaresinden dolayı hemen her ta • yannameler yazdırılan antre tJ1" 

yor, kalbi göğsünden fırhyacak gibi pılan DUlfl'Bpaya su koymuftu. Maşra· {Arkası var) rafta kopan gürültülere kulaklarını de, apaçık bir ifade ile Ba~kan .JJI' 
ürkek ürkek çarpıyordu. tıka~ı icap ~derken, fed~rasyon, larmd~ daha iyi son~ç a~ 

1 
.. J yenı bu: durum ıhdas etmek ıstemd- mızı bır tek sebeple izah edi,.., 

Gemide Bir Devlet Demiryofları ve Limanları 1 etm3 Umum idarası ilAn ara ıe hiçte iyi e~edi ve kendi vud~ii lıte bepimİ%, bu, bir tek aebe9 

Çocuk .. taliaisatla emnnde bulundurdugu rinde toplanıyOJ"UZ. 
Kamaranın önüne geldileı:. D N --.s r 25 ikincitefrln 935 günün iti.baret uzun Anadolu. ve. Toros surat tren- ı antrenörlerden Alınan Prak ile A • ı Atletizm fed~.vonunun flp.IM 
Tok Veli beline bir zincirle bağlı o- leri, umumi tarife D. D. 71 No. lı uzun mesafe tarıfesı ve D. · ~04 ~· merikah IL.uis'e, federasyonun Balw - danberi sapbğı ihmalkirlık ~ 

h arsıulusal yolcu tarifesi üzerinden bilet alan yolculara tahaıa edıl- kan oyunları münasebetile yaptığı ihmalkarlığa rağmen bu iıin .....,. lıın ru: ahtarlardan birini anahtar deli- b ·ı lan I ular b tt 
mi§tir. Diğer tenzilli tarifeler üzerinden ı et a . yo c . u en- iıleri metettirdi ve mÜ§terek bir be- munu bili kavrıyamamak.. . . .,JI ğine •oktu. lerle aeyabat etmek iatedikleri takdirde katedeceklerı mesaferun umu- yanname tanzim ettirdi. Müsabaka alıtlu-nlığı, t~,.ıııf'. 

Hafif bir gıcırtı... mi tarife üzerinden hesaplanacak ücretlerinin yataklıda seyalıet e.~•n· Biz, bu hareketi, son bir çırpınma tik, falan, filin.. Bunlar ciddi;,-;_ 
Kapı açıldı. lerden yüzde 25 i ve adi \·agonlarda seyahat edenl;~de.n. d~ yuzde olarak kabul ettiğimiz için müte - ler değildir. Ç~ kollar an" fi 
Tik Veli onu itti. 12,5 u munzam ücret olarak alına caktır. Fazla tafsılat ıçın ıstasyon- hayyir olmuyoruz. İ§ başarılır ve atletızm her tara~ 
Biraz acıldı ve öyle kaldı. lara müracaat edilebilir. (3149), (6696) Alhncı .Bal~an oyunlarının ~u _ yılmıı olur. _ -" 

Zorlayınca daha açılıyordu günkü netıcesme bakarken, lsvıçre- Arse al Gerı ey0t 
. Tok Veli feneri uzattığı zaman kapı- ı Yarın akEam A R A y Sineması de yapılan rozetlere, Amerikadan ~ ~ nın arkasında ve yerde bir insan vücu- l T getirilen kronometrelere, Cadde • ~~~. 

·dü gördü. Bu ufak tefek bir feydi. it•· bostanı kampında haftanın bazı sf" 
ğı yüzüne çevirdi: ALEXANDRE DUMAS'm meıhur romanı günlerinde verilen fasulye piyazı ve: '! _. _u _ "'-'---

-Bir İm;an ... Sanki bir çocuk... ve bütUo dünyanın kemali takdirle &eyrettiğl cılk bonfile ve bifteklere, hülasa ne I . d lik 
1 

b .. yiik ,I' 
Diye mırıldandı. unu ve ne de bunu hatıra getirme - ngıltere e maç arı u ~ 
Sonr

a ilave etti: o T E K R ı• s o §ek I" d prizlerle geçmektedir. Geçen--~ 
- Fnkat bizim gemide böyle bırisi m Kan:.~'.":e göre Al~cı B ~ ::~~.:;'.!':=." ıt.:':'ya~ 

yo'rtu. oyunları ışten anlar, otedenbe~ı Araenal takımı bütün ga~ 
Kapının aralığından içeri girdi. Fe- Türk atletizmi için esaslı çalı~ı rağmen lik te yedinci vaziyetten, 

neri kenerdn bıraktı. ikisi birden iğil- Fransızca aözlü fl:minh ilk büyük lrno gece&dlr. kendine program ve ıı:aye ed~~ karı çıkamamaktadır. Geçen e'
1 diler. Oymyanlar : ELiSA LANDI ROBERT DONAT olan bir kdcrasyon elmde bugünkü 1 marteıi likte on ikinci vaziyeti',.. 

Bu, sahiden genç bir çocuktu. He- §ek.ilde netice vermezdi. Başka yer- lan Portsmut takımı da me§hut :...a 
b ı b. . . ''Roma atoşler içinde " yıldızı JönprömyeJerin en lyiıl hl · h · ____ .J__ d pıır 

nüz delikanlı olmağa aş ıyan ırısı... l lerin spor tari erı ang~ z~ ıenalı (35) bin seyirci önün e 
Güzel bir yüzü vardı. Bir laz gibiydi. Monte Krlalo'nun mizanseni 8.000.000 '• mal otmuf \başlarsa baılasın, Türkıye alletiz - bir mağlüp etmiıtir. tı-' 
Başını kırmızı bir çevre ile sımsıkı bağ- Muhteşm bir filmdir. Biletler şimdide• almablllr. 1 min bugünkü acıklı hali, on seneden Son yaptığı maçını da dün 
lamtfh. Arkasında Miço denilen on iki ilaveten: Paramount Jurnal: Cenevrede zecri tedbir.fer konuıul?yor. 1 fazla bir zamandır bu iıin ba!ında betmiftir: .. v' 
on beş yaşlarındaki gemicilerin elbi>esi, İtalyanlar Adoua'yı iıgal ettiler. Yuııan'stan Kral istiyor ve .. ıre.... 1 olup ta yalnız seyahatlerde harekete Londra 23 (Özel) --: Bugiill .ıo"!, 
ayaklannda sahtiyandan Anadolu ua- '\ı 1 j gelen tek bir ıahsın elinde, bugün - drada, Hayberyde Şefıld He ",,il 
buçları bulunuyortfu. ' künden gayri ileri gidemez ve git • day ile Arsenal kulüpleri ar~iı'' 
Daha M A KS 1• M L o K A N TA s 1 miyor da. Türk atletleri bundan ev-ı yapılan §İlt maçını sıfıra kart• • 

vel yapılan Balkan müsabakalarm -, yı ile Şefıld takımı kazanmıftı' 
Ö ?memişf. FeYkalôde ha:zırlak Ye tertibatla da her aene bir parça daha iyi netice 

Tok Veli: B k 1 vermedi ise de, bunun bütün mes'u- 1 D i 11 r ı 
- Kaldır şunu... U 8 Ş8fil 8ÇI ıyor. liyeti bu iti bir tülü bataranıadıkla- e 0 Z Y 0 8 
dedi. TÜRK • RuS - FRANSIZ YEMEKl:.ERI rı. h_alde bala ellerin.de bir oy~cak J • L E T M E S 1 • ~ 

DANSLI AKŞAM YEMEaı l 1mak lizım y ,e,,....-
Levent onu koltuklanı .. dan tutarak Tabldot lOO Kr. LfikUs yemek ıSO kr. gıbı kullanan ara aıt o AHateleri ı KarakBy lt8p ,.il 

kucakladı. Kollarında havaya kaldırdı. gelir. Tel. 4l36l - 1 rlHel Mlabclat 
Sen·fı Madam Puziçln nezareti altında olarak kachnlıu tarafından yapılacak. ı Türk atletleri ne içiR Atinada ve Ha.J Tel 22740 Hastaların yatırıldığı kamaraya doğru &.. ..- 1 I••-.. ~-....-

.._ • Yugoslavyaaa çok bozuk derece a • U ~ü~.TukV~kamu~~p~~~----------~~-----------~dtlu?&~bw~~~birif~ IMROZ YOL ~ 
dirdikten sonra kapıyı kapamış, leven- B R . G • T T E H E L M 'i ğildir. Seyahat kaygusundan gayl'İ KOCAEU yapuru 24 Birl~ .. t 
din ardından gitmiısti. ' 1 1 · düşünceleri olmayan bir teşkilat a- teırln PERŞEMBE i(llnD ~ 

Miço kılıklı genç, kımıldanmıyor • Görmek için acele edin z 1... damı, bunun sebebini herkesten iyi ı 16 da JMROZ'a kadar. "6661" 
du. Fakat nefes alıyordu. Bu sırada Çünkü: bilebilir. .. . • M ı Trabzon Yolll geminin doktorluk ve cerrahlığını da B E N s E N •ı N 1 Altıncı Balkan oyunları münase - tf 
yapan berber uyanm1'lı· ı · betile Te ona hazırlık olmak iç.in h- CUMHURiYET vapura ... 

Hastanın nabzını yoklıul• ve: tanbulda bir tek müsabaka yapmak Blrlncitetrln PERŞEMBE I( 
- Ölmemi,!... 'ıl T Ü R K sinemasında ~:!:riı:~k:~i ılu daha l lüzumunu dabi biasetmiyecek .kadar nn saat 20 de HOPA'~~ 
dedi , atletizme bigane. olanlar, nıhayet dar. 
- Ben reise eidiyorum. Sen nöbete 1 ,. , 

git, Durmut .. . - Biri, beyaz. perdenin krali~eı1, diğeri ıu kraL iki bl\yük yıldız l N tlt • Ertutru· Sadi 
Şetuadebaşı TURAN Nöbetçi, nöbet yerine doğru yürü • MART HA E G GER T H _ J E AN k İ E p URA tiyatroauada 20,15 te 

dü. Fakat ayni zamanda fÖyle düşünü- 7 inci defa olarak 
yordu: 1 seıli ı·nemanın ketfindenberl yapdm~ en gftzel, ıo %eng~a •• •efu K u D RET 

O kil l 

N SES 
.
1 

HELYA&I 
- nu o arıma a dığım zaman s E v Gı • N .

1 
Vodvil 3 perde fÜphe eder gibi oldum. Hiç te bir erkek .• 

vücudüne benzemiyordu. ! """"" lı"'1d Tepeb8fl ~ 
Bu fÜphesini Tok Veliye söyledi ve L E K HURIYEl .. BAYRAMI fçl d • bfr ük ye emsııl .. m film ~ıhiıtTa.uafrOMI ..... 

fU cevabı aldı: ! M E ıinemaaının CUM n ayır ııı Y- • ., .,. Tiyatros" "'"' 
_ Haydi oradan aalak ... Bir kwn 1 Bu f.lmln ıöat.riJm .. ıne tinlimllzdeki CUMARTESi akıamı uaı 9 da b.,.Iaaacokbr. 

24
n

01935 
per~ d• 

hurada iti ne? Olsa olsa korsanlığa ö-
1 

Numarall bHetler tlmdlden satılmaktadır. Telefoa: 40868 akşam 
8
aat 

zenen bir çocuktur. Peksimet çuvalla-' Bugüo, yarın •• CumarlHi m•Unslori ' BiR ~K BÖYLI! BiTTi ı wll.ı. y FORST - PAULA VESSEL y , o·· LÇÜ ,.~ 
rmı taşırken oraya saklanmış. iki yıl '9~~;;;..;.;~------------~----------------~~~~~~~ O 
önce Foçadan ayrılırken de böyle ol- ::--------------.... ~~~~~~=--~~~-~===~=--:::::~ ÖLÇ muştu. \ # E K s Muazzam ve heyecaoh ~ ( ' 1 Pek yakında: R Tnrkçe sl5zlll filim L.. ----~:x: ı T u- R K . 2000 kızıl derl!I vahı!. SUrerr• Opereti 

12000 "'aın at J Fransız. tiyatrosundı. 20, !t) d• Kemal Reis hemen geldi. a ... - •• 

l d fL Emir Sevıror y anm fa Boğa Hüseyin vardı. uşt ATLAR KIRA 1 1 t.000.000 o!ar mun •• Oneret 3 perde 
Bu sırada haıta kendine gelmek ti--. Sinemasında v AA r 

ure idi. Sık sık ve kuvvetli nefe. alı 
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SON POSTA 

S A LI SALTANATI GÖÇERKEN 
(Mltarellı dewrıaıa farlbl) N°·

185 

Yazan· Zlg• Şakır .24110/85 -.. 
l> Her hakkı mahfuzdur. " "' · 

Mutasarrıfın Evinin Basılması, T enkile 
Gelenleri Firara Mecbur etmişti 

.... · l Mal t Har uttaki hükUineti tama· ı idi. Fakat bilhassa; (Malatya ve Harputta· 
Ertesi günü fesat §ebekesi er~anı hır· .; yal ve k ~let ve vdan aleyhinde ki kuvayi hükUmeti tamamen ele alarak, 

1eımişler; artık Malatya dan firar.... et • :;enb. ~ cı::: meydan verilmemesi. millet ve vatan aleyhinde biç il: icraat• 
nıeğe ve ba§kB bir yerde kara~g~h .te• çF.;:r~lerc uyanlann biliaman ve mer- m~ydan verilmemesi) hakkındaki emir, 
aia ederek oradan faaliyete gırı§mıye j 1 

'rnb ed'l •• ·n tnınimi· ve na· doğrudan doğruya (Hakimiyeti milliye) nİn I 
k h t k ndile· hamet ı a ı ecegını ' f tl' bul b::r~-- . ..__. ihraz tf•' ilk 

arar vermişlerdi. Bu u~":s .a e muslu halkın hakikatten haberdar edilmesi. s '.TI • un.wne~n: ... ~ •. e ıgı .... 
rine müzaheret göstermesı ıçın, o hava· M d' t' 'll'yem'w' tehlike•·e soka- z~ı. Artık bütun emırlenm ve bütün 

(H evcu ıye ı mı 1 
• d ı · · ili · ·-L." • led lide b" "k b' :!A..z sahibi olan acı . . d uk b 1 1 ıra e enm m etin ~..,ıyetine ma en ve 

uyu ır n ... u F k olan ec:nebı askerınc e m a e e o u- (S' U • ') . (H ti t 
Bedir Ağa) ya müracaat etmi,lerdli. ~· :cağının derpİf edilerek alınan tertibat ve gjliıva)s . mumı Ko~~ı linın M e~e fa~-
kat memleketini çok seven ve böy e en • d b'. . ' ı ye aı namına soz soy yen u a • 
· d bu dindar te 8 ınn lf an. ~mal Pata; bu emri vermekle, ilk defa ola-

rıkalı işler~cn. nt!fret e e~ ukabele Milli emel ve müdafaa hareketl~i aek· rak (Hakimiyeti Milliye) yi üan etmit;; eaa-
zattan, kat'ı hır red cevabıle ın teye uğratmak istiyenlerc kartı verılen bu ret kabul etmek istemiven Türk milletine, 
görmüşlerdi. emrin her fıkrası, Mustafa Kemal Papnın yine ilk defa olarak bundan sonra takip edi-

Artık bu vaziyet kar§tsında ta~amen vaziyete ne kadar bakim ve muvaffakiyeti· lecek yolun aon hedefini göıtennİflİ. 
bocahyan bu adamlar için, t~k b_ır çare ne ne derece emin olduğunu göstcrmeL-te ( Arkaaı var ) 
kaltnıftı. O da, hi'kfımet daıresı kasa· 

ıarındaki parayı alıp savuımaktı. lstaı1bul 4 üncü f cra Memurluğun:ian 
Art.ık bu son çareye haf vurmıya 

mecbur kalan "ali Ali Galip ve muta· 
aarrıf Halil Beyle arkada§lan, doğruca 
hükUmet konağının muhucbe dairesin· 
de toplanmıılar, kasaları açtırmıtlar, 
altı bin liradan ibaret kasa mevcutla· 

ı Ş.. 1 e bir se· rını ortaya çıkarını§ ar. oy ec 
net yazmışlar: 

Senet sureti 
-Aynen -

Muıtala Kemal Pafa ve aveneıinın 
tenkili masariline karıılık olmak ü:zerc, 
olbaptaki emrine tevfikan altı bin lira 
alınmııtır. 10 Eylul 335 

HaW Rami Ali Galip 
Ve bu senedi de imzalamışardı. 

Fakat tam o anda. Malatyada bulunan 
aüvari alayı tarafından mutasarrıfın e
vinin basıldığı, hükumetle bu ev arat1ın· 
daki telefon tellerinin de koparıldığı 
hnberi gelmİ§, orada, bir yıldırım tesiri 
husule getirmİ§tİ. Şu anda Ali Galip 
Bey o derece büyük bir korku ve tela§ 
içinde idi ki, önünde duran paraları e· 

lile bir tarnfa itmiş; mutasamfın ko • 
)undan çekerek yükaek sesle: 

- Durmıyabm ... kaçalım. 

- demişti. Mutasarrıfın lıissettiği ko_r· 
ku ve heyecan da, valininkinden ~-ksık 
değildi. Kapıda duran U§ağma Kurtçe 

1 

olarak: • 
_ Evdekiler; Amerika yetimhane61· 

ne kaçsınlar, diyebilmiıti. ul 
Bunlar • u.bahtanberi hazır b wıan 

atlara atlamı§lar; 'kendilerine sadık o· 
lan bir kaç Kürt jandarma ile kaçma· 

ya baş1am1,lard1. 

Takip lü.zumıuz görülüyor . 
Mak 1 klerı. fU bareketlerı 

"at ve mes e • b 
ile de sabit olan bu adam1an; kasa ~:;n· 
da para a1ırken bastrrmak ve yah~~ a· 

k • kin dahıhnM Çarlarken yakalama ım 
id' F k k' kumandanı, bunlarm 

ı. a at mev ı ld 
memlekette pek çok taraftarlan ° u· 
• . b" "k bir fenalık gunu tahmin etmı§, uyu. d 

h · · derek müsa eme· 2u ur edeceğını zaone ak 
., • . ek :~• · etmişti. Anc: 
~ e gı ı;m ten oorl.D8P • kti - i 
firar hadis sinden sonra Sn asa çe g 

if . . k' 1 haber ver• 
§ reh bır telgrafla va ay 
rni1ti. 

Jhti. t .. 1A 'mi Recep Zühtil Bey, 
ya mu azı • .h Ji 

arkadll§larile beraber )"ollarda bir ay 

h'lÜfkülit ile çarpıfbktan 50~~ :~: 
Yaya &irdiği uman, • talilerınuı b" 
...::ı. IA tf "-ar olan • firariler, ır 
~.... u una masu • . }erdi.. 
havli mesafe ~ nıenzıl b~ d 
Recep Zühtü Bey, birbirini takıp e en 

l'aporlarile. Muatafa JC.eına1 P~~ va~ 
:tiyetten derhal haberdar eblUtl~ Ş 
la~ nazaran artık yeniden teclbırler . ' . 
•ttibaz edilmek lazım plclı. 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketi birinci derece ve 
sırada ipotekli olup tamamına (5140), be! bin yüz kırk lira kıymet 
takdir edilmit olan Büyükadada Maden mahallesinde Türk Yılmaz 
caddesinde (27) No. h bahçeli bir bap hanenin tamamı açık arttırma
ya konmuf olup ilan tarihinden itibaren fartnameıi herkes tarafından 

örülebilecek ve 28-11-1935 tarihine rasthyan pergembe günü saat 14 
:en 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ıuretile satılacaktır. Satı§ 
Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hükümlerine tabi ol
duğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir art
tırma yapılmaksızın gayri menkul, yukarıda yazılı günde en fazla art-

t ın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya İştirak için muhammen 
ıran w • b . d k ·11· b' t.._ kı metin yüzde yedi buçugu nn etın c pey a çesi veya mı ı ır ı.mn-
k?nın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergile· 
rile, çöp ve fener resimleri v~ tellaliye ve vak~f ~carcsi müşteriye aittil'. 
Satı! bedeli pe§in ödenmek lazımdır. icra ve ıflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların 
gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair 
olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olma· 
dıkça satı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların 
işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 934/5605 dosya No. sile dairemize müra-
caatları ilan olunur. (250) 

J fatanbul 4 üncü icra Memurlu~ 
Emlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci d ... w 

sırada ipotekli olup tamına (4240} dört bin iki yüz im lir kı,....t • 
dir edilmit olan Beyoğlunda Hüscyinağa mahallesinde Şifli -.i• .. 
(12) No. h bahçeli bir bo.p hanenin tamamı açık arttımuya ke+ .. 
olup ilin tarihinden itibaren tarlnamesi herkes tarafından ıil'llı•ileiı 
cek ve 28-11-1935 tarihine rastlayan per§embe günü saat 14 '- 18 ,,_ 
kadar dairemize açık arttırma surctile satılacaktır. Artbl'llUJ& iıtirali 
için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetincle pey •kpeei ... 
ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lizmchr. BiriJma 
bina vergilerile, çöp ve fener resimleri ve tellaliye w. ftlaf lc.....t 
müıteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin ybtle }'elmİf 
betini bulduğu takdirde alacı üıtünde bırakılacak, abi .. Me .. 90D 

arttıranın taahhüdü baki kalmak ıartile 15 gün uza~ 13-12-831 
tarihine raıtlıyan cuma günü ayni yer ve saate yapılacak olan ikinci 
arttırmasında arttırma bedeli muhammen kıymetin Jiscl• ,...... J..p. 
ni bulm:ızsa 2280 No. h kanun hükümlerine tevfikan atq a-i it~ 
lacaktır. Satı§ bedeli peşin ödenmek lazımdır. İcra ve iflaa ----
126 ıncı maddesine tevfikan ipokk sahibi alacaklılarla ........... 
ların gayri menkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz w ._..,,.. 
dair olan iddialannın evrakı müsbitelerile birlikte 20 sin ~ ..... 
mize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu aic:Dlerile .... 
olmadıkça satıı bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Allb._. 
ların iıbu kanun maddesine muvafık surette hareket etmeleri w ...._ 
fazla malilmat almak istiyenlerin 934/3159 No. lı dosya ile clairemia 
müracaatları ilin olunur. (251) 

l
1 
______ ••~t_•_n_b_u_ı_a_._•_•_d_l~y~•~•l~l~IA~n~l~•~nll!ll!ll __ ._., 

Keıif bedeli ~ ı-1..d 
İstanbul 1 inci mektep tamiri 310,59 14 
Üsküdar 19 uncu mektep tamiri 410,07 aı 
Yukarıda yazılı olan mektepler tamir ettirilm-k üzere &JD &Jrl ~ 

eksiltmeye konulmuıtur. Keıif evrakı ve ıartnamesi lenzun mlch:bli
ğünde görülür eksiltmeye girmek istiycnler 2490 No. lı arttırma 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve nafia müdürlüiünden taedjlg 
rilmif ehliyet vesiknsilc beraber hizalarında gösterilm mtnakkat fem1t 
nat makbuz veya mektubile beraber 25 1 inci te§rİn 93S cuma la.ti 
saat 15 le daimi encümende bulunmalıdırlar. (1.) (8119) 

-j( ""' 

Fatih yangın yerinde Şeyh Resmi 
sokağında Baıhoca sokağında 83 ü 
adada 6 metro 45 santim yüzlü arsa 
Beıiktaşta Cihannüma yangın ye· 

rinde Yıldız caddesinde Mazhar Pa-

Sahası Bir meb'D 
metro murabbaı kqı Pli 

62.70 

şa sokağında iki yüzlü ana 105, 19 8 47,34 
Yukarıda semti, sahası bir metrosunun muhammen kqaaeti w 

v .. ~kat teminatı yazılı olan arsalar satılmak üzere &J'l'I &JTI apk ___ ,,,_ 
tırmıya konulmuJtur. Şartnamesi levazım müdürlüilncle Slıirlltlr. 
tırmaya girmek isyineler hizalarında gösterilen ıaunkMt leiıllil• ... ı.~ıiill 
makbuz veya mektubile beraber 25 1 inci le§rin 935 c.- cini 
15 le daimi encümende bulwunalıdır. (B) 6327) 

HASA 
YA~ll, YAQSIZ, 

AORAGAN vı UKiD 
BRi V ANTillERlNi 

iste,m. 

HASAN 

Harputtan gelen ıs inci .ı.."! ~u. • 
lrıandanı ilyaa Bey, firar hidı~ının 
Vuku bulduğu gün Malataya girmkıf;(ge· 
-le 1 ve •ere ııı:e· • .,, oraya mu(,,Jasa abn• .. f 
Vatı ınal~ . kaffesinin maaleae 

• umenın . ka taklarını 
( Kihte ) istikametine) :. t f 
g•Yet rnüatacel bir telcrafla u• ~ • 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birlncitetrinde Banka 
şube ve Sandıklar1nda bir biriktirme hesabı açtırarak en 
atağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kifiye atağıda yazdı 
ikramiyeleri verecektir: 

l<eınal Pa,aya bildirmitti. Mustaf:erm:~ 
ltlal Pasa bu telsrafa d~ et 
cevapta, bilhaua §U noktaları ifarel · 
h'litti. 

· f · niyetle· Vali ile muta•arnfın ırarı, . 
rind •~ h" bu"viik delildır. 

el\1 ıyanete en ~ - . 
Firarilerin ıüratle d«desterı. 
k .. .. 1 üaait ııı:e-urtluk cereyanına as a JD 

inin l>ırakılmamaaı. im 
Malatyac:la mutasamflıjla, jan~_L..I; 

tnandanı T evlik Bey tar.landan der-
edilnıeai. • ir 

Münas.ip ve aahı"bt namus •e h~:!n 
ı.tın da Harputta makamı viliyeti 
~al etmesi. 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 
Üçüncüye 60 

n 

" Dördüncüye 40 ,, 
ee,ınciye 20 H 

Elllnciye kadar 10 ,, 
EHi birinciden yüzüncüye k. 5 " 

Kura Sirincikinun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıranların pa· 
ralarını 7 Blrinclkinuna kadar cekmemeleri lazımdır. 



10 Sayfa 

-Ol Um 
Yolcusu 

Muharriri: Freeman Wılls Crofta 6 24/10/935 

Polis Hafiyesi Frenç,Evvela SirConun 
Kızlarile Mülakatı Kararlaştlrmıştı 

frlandah polis memuru gülümsedi: 
- Herhalde Belfasta gelirseniz çok 

memnun oluruz. Fakat zannedersem 
bu muammamn anahtarı Londradadır. 
Maamafib, doiru diitünüyorsunuz. Hatb 
hareketimiz ancak ilk tahkikattan aon
ra taayyün edecektir, dedi. 

Üç poliı memuru ~ir müddet daha 

oturarak bu vak'a· 

JI müzakere etti • 
... ve nihayet Fren
fln fikrini muvafdr 

buldular. Maklan
suı ıu sırada Lond
rada bulunmasına 

lüzum olmadJjm • 
dan o aktam BeJ. 

fasta dönmesi ve 

daimi temasta bulu· 

narak oradaki tab. 

ldkattan Frençi ha • 

herdar etmesi ka· 
rarlqtmldı. 

kt•r, ••c••• Slr Co11 il• orc•lc olan Mb•sını11 
ölimü11tle11 •011r• f•brlkatla çelıı•ıga 6aılamıştı 

- 2 - ı deki eıya, eski ıümiit ifleyicilerin kıymet 
Naytsbrlcteki Ev biçilern?'~n. aan'at ve mebare'1erinin birer 

I phesen ıdiler. Duvarlann boyunca ya-
Frenç yalmz kalınca bu yeni meseleyi Pdnut raflar, 1ayua kitaplarla dolu idi. Bu 

nasıl halledeceiini, itin neresinden baflıya- 1 raflardan ve cevizden yapılmıf mefruıat
caiını diitünmiye koyuldu: Premip itiba- tan ak.eden ziya odaya tatlı ve dinlendirici 
riJe, yabancı bir polia idaresile müıtereken bir aydınlık veriyordu. 
;allfmak hiç botuna sitmiyordu. Her ne Odanın ortasında eski sistem ve üzeri ka
ıkadar kendisini bu ite müdahaleye bizzat paktı bir masa duruyordu. Yandaki bir 
davet etmiflerse de iki memleket poliai a· pencerenin önüne konmut bir masanın Ü· 
namda baZJ loskançlıldann bat ıösterece- zerinde, bir makinenin yan bitmİf bir mo
iine tüpbe yoktu. Şimdiye kadar bafka deli vardı. Yerde serili kaim balının üzerine, 
memleketlerin polisile birlikte çalııbjı za. öteye beriye kanepeler, ıeniı koltuklar 
Qıanlar daima sizli bir diitmanlığa, faali· 
yetini tahdit eden, fakat aamimiyet perde
aine bürünen bir muhalefete maruz kal -

konınuıtu. Kö,elerden birinde, duvann içi

ne yerleıtirilmiı bir kasa vardı. 

llUfb. Bundan maada, kendisinin bütün -· -~ .,,,, , • 
( Arka11 var) ........ ,_. - ...... ·---

hüsnü niyetine rağmen, ecnebi polisinden; İstanbul ikinci icra memurlujımdan: 
kendi allftıiı ve yetiftirdiji muavinlerinden İpotekten dolayı paraya çevrilmesine 
ıördüğü muaveneti ıörememİftİ. karar verilen ve tamamına (2296,5) iki 

Fakat diier taraftan lrlandaya ıitmek te bin iki yüz doksan altı buçuk lira takdir edi
onu cezbediyordu. Hemen hemen biç bil- len Üsküdarda Altunizade mahallesinde 
.-ıediii bu memleketi ıezmek, ıörmek, bot Selamsız Tophanelioilu caddesinde eski 9, 
bir teY olacakb. Gerçi bundan evvel bir 9 mükerrer yeni 1 1 1 3 kapı No. lu be, dö
aefa daha BeUaata sitmitti. Fakat o zaman nüm tevsii intikalli arsanın clyevm bahçe· 
vazifesinden bir dakika bile serbest kala- nin nisıf hisaesi açık arttırmaya çıkanlmış· 
.. daiı için memleketi ıezememİf, biç bir tır. 
~afını söremeınİftİ. 1 - Birinci açık arttırması 28/11/935 

lrlandah ihtiyar tarihine müsadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar dairede yapılacak ve bu 

Bu defa, frlandaya ıiderae ne yapıp ya· arttırmada verilecek bedel kıymeti muham
pıp bir pazar ıünü Portrat taraflanm 'ft menenin yüzde yetmiş bC§ini bulduğu tak
Qıeşhur sahil yolunu ıezmek fıraatmı bul- dirde son arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
mağa çalıtac:Utı. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki 

SON POSTA 

Bir Milyoneri 
Teshir etti 

Bir satıcı kız şayanı hayret romanını an
latıyor: 

Son zamanlarda ıehrimin milyonerlerin· 
den birile evlenmiı olan Bayan ... bir mü· 
lakat esnasında ıunlan anlattı: 

«Bir fotoğrafhanenin kabul salonu me
muresi idim. Tuvaletlerime, beni güzelleş· 
tirecek ııair tedbirlere sarfedecek fazla pa· 
ram yoktu. Ancak daima tenime son ·dere· 
ce itina ederdim. Zevcimin dikkat nazarı· 
nı çeken ilk ıeyin bu tenim olduğuna emi
nim. Daima «Tokal on pudrası» nı kullanı· 
rım. ııTokalon pudrası11 kadına hakikaten 
şayanı hayret bir güzellik verir. Şimdi artık 
muktesit olmağa ihtiyacım yoktur. Maam.ı· 
fih, yine, «Tokalon pudrasrn ndan ba~ka 
pudra kullanmıyacağım çünkü, daha pek 
çok pahalı satılan pudralardan çok iyi ol· 
duğuna kaniim. 

ııT okalon pudrasrn en nazik cildi bile 
kurutmaz; çünkü, < Krema köpüğüıı ne fen
ni bir surette karıştınlmıştır. Bundan baş
ka «Krema köpüğün pudranın 4 defa faz. 
la zaman dayanmasına hizmet eder. Fev
kalade ısınmış bir salonda uzun müddet 
dans etseniz bile, cildinizi mutlaka parlak· 
lıktan masun tutar. 

((Tokalon pudrasrn tene, erkeklerin çıl
dırasıya sevdikleri ve bütün kadınlann gıb
ta ettikleri harikulade güzelliği verir. 

Maamafih, tahkikat, belki de kendiainin kalmak üzere arttırma on be§ gün daha 
lrlandaya sitmeıine ihtiyaç bile ıöıtermi- uzatılarak 1 3/12/93 5 tarihine müsadif 
Jebilirdi. Hatta bu İfİn tamamile İrlanda cuma günü saat 14 den 16 ya kadar daire
polisini alakadar edeceiini ve bir iki ıün de ikinci açık arttırma11 yapılacak, bu ikin· 
aonra kendisinin bu vazifeden alınacajun ci aÇJk arttJrma neticesinde de verilen be· Betiktat ikinci sulh hukuk bikimliğinden: 
bile tahmin ediyordu. Öyle ya ... Sir Con del kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş Mustafa Şekip terekesine ait türkçe ve 
Jıayahmn biiyük bir kısmm1 timali İrlanda- beıini bulml\dığı takdirde satıı 2280 No. lu fransızca gayet kıymetli iki bin cilt kitap 

. da geçİrmİftİ. Bütün itleri İrlanda ile ali- kanuna tevfikan geri bırakılacaktır. ı 25 / 10/ 935 cuma gunu sabahleyin saat 
kadardı. En 11kı doıtlan da orada bulunu· 2 _ Satıı pefin para iledir. Arttırmaya 9 dan 1 2 ye kadar Bebekte Ccvatpaşa cad
yordu. Hayabnda muvaffak olan İf adam- girmek istiyenlerin kıymeti muhammenenin desinde kain sabık hariciye nazırlarından 
lannın ~'?~ dütmanlan bu~.unur~u. Ba- yüzde yedi buçuğu nisbetindc pey akçesi Gen:ral Arifi ~alısı?da mü.~yede ile sall· 
husus 11yaaı 1tlere de k&rlf&n böyle bU' ada· veya ulusal bir bankanın teminat mektubu- lacagından talıplenn o gun ve o saatte 
mm düımanlan daha fazla olurdu. Kimbilir, nu vermeleri lazımdır. mezkur mahalde hazır bulunma lan ilan 
Sir .co.nun bu ıon İrlanda seyahati ne gibi 3 - Mezkur gayri menkulün nefsinden olunur. ( 15 740) 
eakı kinler uyandU'lllltb!... doğan müterakim vergi tanzifat ve tenviri- - - - -

Fakat Frenç, bu ıibi ihtimallerle vakit ye ve sair belediye rüsumlarile vakıf icaresi P ~ IW l;;s A fm 1 MI 
bybetmeie lüzum olmadJiuu da takdir e- borçluya aittir. • ~ • V K " 
~ordu. lr:landa polisi, lüzumlu veya 1ü- 4 - 2004 No. lu icra ve iflas kanununun Boğaz yollanndan geçen nıuzir 
'11JllSUZ olsun, SkotlanCI Yardın yardumnı 126 ncı maddesine tevfikan haklan tapu mikrq,lara .,_, lllGAzlN a....ı. .. : .. :..ıı·r. 
Ütemiı ve bu yardun da fimdilik kendisi aicillerile sabit olmıyan İpotekli alacaklılar- Nllfl ~ 
tarafından baz. tahkikat yapılma11 ,eklini la diğer alakadarların ve irtifak hakkı sa
almııtı. hiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve 

Müdiriyetten kendisine lizlm selen tali- masarife dair olan iddialannı ilan tarihin· 
mat ve direktif verilmiıti. Onun yapacaiı, den itibaren 20 gün İçinde evrakı müsbite· 
timdi bu tabkikab ikmal etmekten ibaret !erile birlikte dairemize bildirmeleri' lazım· 
kat.yordu. f1k İf olarak Sir Conun Naytbric· dır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile 
deki evine silmek icap ediyordu. Frenç e- sabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaşma
lindeki itleri bırakarak bu eve ıitmeie ka- sandan hariç kalırlar. 
rar verdi ve yola çlkb. 5 - Arttırma şartnamesi herke!! tara-

slr Co K I fından görülebilmek için 1/11 / 935 tari-
nun ız ar1 h. ı .. .. d · d · ıne rast ıyan cuma gunu aıre c yenne 

Elland Gardensdelri 71 numaralı ev e-1-ı· 1 k D h f z1 ]" 1 ·k • aa ası aca tır. a a a a ma umat a ma isti-
mımari tarzında yapılmlf ve nisbeten kü· yenlerin dairemize gelerek 9 34 / 1 5 66 sayı
çük ve aristokratik b~ .~vdi. K~pıyı açan I lı dosyasındaki evrakı ve mahallen vaziyet 
Ufak~ tıpkı sahnede ıorunen eılu uıaklara ve takdiri kıymet raporunu görüp anlaya-
henzıyo~du: Hatta Frençin tarzı kabulü bile bilecekleri ilan olunur. ( 15823) 
anca)< bır tiyatroda tesadüf edilen sahneleri 

"?dınyordu. Frenç dalba ka~ıdan içeriye ADEMı• •ıKT.ıDAR 
hw adım atmadan, kartını göndererek Sir 
Conun kızlanndan resmen bir mülikat rica 
etmek mecburiyetinde kalmıfh. 

Evin İçine girer gİrmez her tarafta zen· 
sinlik izleri ıözüne çarpıyordu. 

Antrede bir çok kıymettar etya vardı. 
F~ aldllılan kütüphane iae batlı batma 
Wr müze idi. Gümüt etYa, diterlerinclea 'fafaılat ı Galata Poata kutuıu 1255 daha iiatündU. '4•ıalarm ve raflarm iistüe- ._ ______________ _. 

ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

Kayıp: Adapazarı Emniyet Bankasında 
sahip olduğum 13/ 2/1930 tarihli on liralık 
hisse senedimi kaybettim. Yenisini alaca
ğımden hükmü yoktur. 

Adİıpazan Tavuklar köyünden 
Recep oğlu Yakup .. ........... ·-··-·························-········---&on Poata Matbaası 

Netrl1at llBcfflrG S.Um Rasıp 
Sahlp'.erla A. Ekre-. S. Raıap, H. Utfl 

Birinci T OJl'ID 

Safranbolu icra Memurıuıundan ı 
Milta1arrıfı Gayıl menkklün ne l>lduğu Numara 

Dıtirmenci eğlu Hiear köyl değirmen önfi 61 
haoı bmail n mnkiinde ateı ve au ile mü-
Mehmet Fuat tebarrik kereste fabrikaıı 

Fabrika aıatJda yaııh teferrüatile birlikte eatılaoaktır. 

Tıferrnatın cioııi ( Alat n edavat) 

Lokomotif kaz.an tek silindirli ve takribenr 
35 beygir kuvvetinde makine tefenuatJ 
Yeni hızar desteresi 
Müstamel hızar desteresi 
Desterc baıılığı 
Yeni baş destere5i 
125 adedi pirinç ve 78 adet alemanyom 
tokası 
Tomruk kesmek için 'bıçkı tezgahı 
25 destere çalııtıran bıçkı tezgahı 
1 5 destere çalıştıran bıçkı tezgahı 
2, 75 metro boyunda torna tezgahı 
Zimpara tezgahı 
Baş tezgahı ve 13 adet müstamel desterq 
sile 
Ciraskal 
Müstamel Valant ve domuz arabası 
Hızar bilemek için yeni zımpara taıı 
Sandık içinde pafta 1, palta kalem müsta
mel 1 O, boru paftaın, müstamel 2, Vemiyer 
sürmelik kumpas 1, çelik kaime gönyesi 1, 
tomruk kumpas mikyasla I, Piramis lam
bası I, tesviye ruhu 1. 
Elektrik motörü tevzi tablası ve teferruatı 
Fabrikanın su lı:uvvei muham1tesi tesisatı 
ve teferruatı 
l, el delik tezgahı 1, tezaah mengenesi l, 
Amerikan elbileyisi 1, demirci görüğü kö
sele 1, demirci örsü 1, balyoz 1, çekiç, bas· 
kı ve saire. 
4 metroluk 4 köıe lamba demir çubuk. 
Tele fon masa 
Duvar telefon santralı 
Çıplak telefon teli 500 kilo müstamel 
Demir yağ lambası 
Kığa 

Fabrikamn bitifiğindeki binalar: r ' ·~• Eb'ad~ 
Cinsi Hududu Tul An 

Fabrika binası Yazıhane. ev, yol, ' • 29 
yüzde dep. im, dere. fabrika 

Ahşap ev Kır, dere. fabrika 14 
(iki oda bir sofa, 
bir hala) 
Ahşap ev (birin
ci katta 3 oda 1 
mutfak, 1 sofa. 

Bahçe, arsa, tarla, 1 O 
fabrika 

1-
kinci katta 4 oda, 
1 sofa, 1 hala 3in
katta 4 oda, 1 so
sofa, 1 hala) 
Fmn ve sıhhiye Tarla, fabrika, yol, arsa 
dairesi 
Ahır 
Demirhane ahşap 
Bekçi kulübesi 
Tarla (20) dö
nüm 

Dere, arsa, yol 
Arsa, tarla, dere 
Dere. Ana 
Fabrika, çay, hark. 

30 

8 
10 

15,5 

6 

10 

01· 

06' 
Qj 

44 
92 
45 
10 

203 

1 
1 
1 
1 

1 1 
2 

2 

' 4 

1 
1 

4 
1 
1 
~ 

4 
.1 

, 1 

l 

,1 
~ 

1· 

..,,. ' .... 
92 
20 ,, ,, 

3SO 
6,000 
2.ooO 

2s• 
s• 

600 

ı,ooO 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat 26/ 11 / 935 salı saat 14. ,, 

1- Jşbu gayri menkulün arthrma ıartnamesi 10/ 11 / 935 tarihinden itibaren 9 
343 numara ile Safranbolu icra dairesinin muayyen numarasında herk.,.lo 
bilmesi için açıktır. lıanda yazılı olanlardan fazla malumat almak iatiyeıdel 
§artnameye ve 935/343 dosya numarasile mem,µriyetimize müracaat etın 

2- Arttırmaya ittirak için yukarıda yazılı kıymetlerin yüzde 7,5 niabetinde 

veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. ( 12.f) ~ 

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hakkı aahiplerinİO ,.. 
menkul üzerindeki haklanm hususile faiz ve masrafa dair olan iddialaf10l oıi1" 
ilan tarihindeen itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte meın ~ 
timize bildirmeleri icapeder. Aksi halde hakları tapu sicilile aahit olmadıkça 
bedelinin yaplaşmasından hariç kalırlar. .,1 

4- Gösterilen günde arttırmaya i~tirak edenler arttırma prtnameaini oluım~ 
lüzumhi malumat almıı ve bunları tamamen kabul ctmiı ad ve itı"bar 0 "-

5- Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok eııt!' 
tırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde "'bJ' 
beşini bulmaz veya sahı istiycnin alacağına rüçhanı olan diğer alacak.hlar .,,.. 
nupta bedel bunlann o gayri menkul ile temin edilmiı alacaklannm m~ 
dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere~ 
on bes gün daha temdit edilerek on beşinci gün ayni saatte yapılacak . ~ 
da, bedeli satıı İstiyenin alacağına rüchani olan diğer alacaklılann o ~ayfl ~ 
kul ile temin edilmiı alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak prtıle eO"""' 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse ihale yapılamaz .,e 
talebi düşer. ~ 

6-- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet ~ 
parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yiik.8ek t ~ 
bulunan kimse arzetmiıı olduğu bedelle almağa razı olursa ona ohnazta ~ 
bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya çıkanlıp en çok • tJ' 
ihale edilir. iki ihale ara11ndaki fark ve geçen günler için yüzde S den~-;~ 
nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memunye 
alıcıdan tahsil olunur. Madde ( 13 3) ,,. tJI 
Evsafı yukanda gösterilen 26/ 11/935 tarihte Safranbolu Hisar köyü d~ 
önü mevkiinde işbu ilan ve göste{ilen arttırma şartn'amesi dairesinde -~9) 
ilan olunur. ( ~ 

Nafıa Bakanlığından: 
18193 ı:ra 50 kuruş muhammen bedelli 555 parçadan ibal;t 

muhtelif cina mobilye kapalı zarf uıulU ile eksiltmeye konu!muşt d~ 
Ek.,iltme 1 lkinclteırin 935 cuma gOnU saat IS de Ankat• 

Bakan'ık malzeme müdilrlilğUnde yapılacaktır. aJık 
lstekli:erin tekliflerini Ticaret Odaaı \'Hikaaı ve 1364,51 u;o..a 

muvakat temi ~atları ile bir!ikte 1 ikinci teır:n 935 culD• ı 
saat 14 e kadar malzeme mUdUrlllğllno teYdi etmeleri lb&llldı • •• 

lıtekliler bu bu1uatald ıartname ve eklerini ~s :-~ı) 
Ankarada Bakaahk malaeme mldlrlOjlndea alabilirler. (2960) flV -



SON POSTA 
== 

Halk 
Candan 
Tezalıurat 
Yaptı 

1 Istanbul Atatürke Olan 1 Birçok 
Derin Bağlılığını Gösterdi Kimseler 

A•·•ıırı.. Tllrk aı ....... _ h6y&k •• Acı Acı sade "sile değil, sözlerile, jestlerkle, 
yürejile, hüliaa bütün varlajile okuya
rak iki kat canlandıran Meliha Avni, et· 
rafım çeviren insan denizinde adeta fır· 
tına yarattı. 

D·· l h .. d. i .. a Her satırı 11Z1111 •n....larla ,,..: un, me 'un suikast a ıses mun • ...., 
aebetile, bütün İstanbullular, Büyük - Kahpeler kalarolmnJar, kör ol • 
Öndere kal'fı candan .. ğhlıldanm bir sunlar ! feryatlarile keu1ea .......-e • 
defa daha aöstermek iateiile Beyazıt sinin en canb lat'alan palanlı: 
llıe7daaında muazzam bir mitini yap· Atatürk lfljulag, Atatürk bafa-z • 
lhııle.rdır. dır, 

<1Mitins» in, aaat on be§te baılıya • Göweaidir lurk oaaa, o lsldia çar· 
cağı bildirilmiıti. paa bibi, _ .. _ 

Buna rağmen, daha sabahtan itiba· U..aan eller ona, Tiirlıduge 1laaD • 

ren Beyazıt m~danma akın etmeie 'batlı- llUfhr, 
Yan halk, saat on dörde doğru koca J'DltfY• P~alanz o eli, ,..lam e.er ait.il 
danda, miali görülmemiı bir kalabalık * 
te§kil etnıiıti. Anumı öldürmek, bajrma kurpn 

liele saat on bette, insandan siriin- adanak,· 
llıiyen koca meydanda, bot yer olarak Parçalamak ltayratw, yanla dl§maaa 
Yalnız havuz kalımıtı. aatmak, 

l'f utull k.üniisünün etrafını çeviren Suikast Atatürke, hu çeJİt kahpe • 
Yedi Ya~ında çocukların, ve yetmişini liktir, 
•ıkın ihtiyarların, mektepli kızların, Bu kahpelik Yala.Da yapılan kahpe-
Çarıaflı kadmlarm, mektepli delikanlı· liktir ! 
ların nıiktan 25 bini bulmuf görünü- * 
Yordu. Civardaki evlerin, dükkinlann Çerkes Etem ft Yahya, d.U bilmem 
t•fları bile, inaanla örtiilmÜ§tiİ. Hatta kimler var, 
bacalardaki leylek yu•alarma bağd~ Tirk adılll tqayan ba herifler kah· 
kuranar bile görülüyordu. rolaun, 

Galip Bahtiyarın, mitinge bu derece Kahrolsun, rezil olsun, köpek gibi 
tehacüm gösterilmesine tesekküründen 
sonra i!k söz Bayan Hasen~ flgaza ve • 
rildi. 

Coıkun sözlerini; 
- Türkiye Atatürkün, ve Atatürk 

Tiirkiyenindir. Her ikisi de dünya dur
dukça 7•fıyacaktır! diye tamamlayan 
liasene llgazın nutku birçok alkıparla, 
hir defada, heyecaaını yeneıniyea ak
aaçlı bir ihtiyarın içten feryadile kesil
di. 

Çanakkaİede, Atatürkün hizmetinde 
Çavuıluk etmek ,erefini kazandığını, 

\'e düımanla Sakaryada da çarpıpnıf 
nıali'ıl bir ulrer oldutunu aöyliyen An

ulusun, 
Can evine göz diken bu muk•ddea 

uluual 

* Namlı Türk çocukları, kadın erkek 

pllÇ büyilk, 
o açak hainleri bll'sla, kinle analım, 
Ey harada olanlar, hep birdea haykı· 

ralım, 

y atuıa, çok yaıaıın, bin yapsın 
Atatürk! 

Melilaa AYllinin arkasınd- söz arası 
Müçtebaya •erilmitti. Genç hatip hal· 
kın coıkunlujunu bir kat daha artbran 

karalı Rıza: 
söylevinde ezcümle ıunları söyledi: \ 

. - Biz, Atatürkün arkuından, öyle 
- Ben, dedı, o mel'unların ipini ben · · ı 'd" ki b • 1• ) k _. zıncır o muı sı ıyoruz , vay u zınc • 

çe ecegım. re....,..~ 

Etrafındakilerin teakı.e çalıtmalan- Atatilrb maaa el, a.nmmsa layaa 
lla rağmen heyecanını yenemiyen ma • el demektir. Ve •iz, ~•a kı:r•ır ·ı 
luı asker: mamak için seve seve can •eririz. 

- Onların kanlarını avuç avuç İçe • Y~ş~ ~tatürk ... Senin için, ve senin( 
C:eğinı ! derken, isyanla kanlanmış göz- eserın ıçın yaşıyoruz. J 

ferinden avuç avuç yaı geliyordu. Müçtebanın yerini de, pir iffet 1 

Hatlplerln Teakubu Haliıne almlfb. 
Basene İlgazdan sonra kürsüye Apla Keadi ifadeaiain heyeca..,.. COfkun• J 

Sırrı çıktı. Aksaçlı genç hatip. Atatür· caaına kapılan senç f&İr, zaman za••n 1 
k • boparlöriia çelijini. " lıdlnünln kena• 

e Yapılmak iat .. ilen suikastın qrenç• idi 
liiini, alçaklıiını, yürekten gelea bir nm kıracak Iİllİ adoyaniu. O kadar 
helaö-at) "f d 1 t" d' onun bu hudutsuz coıkunluju halkı,, 

e e ı a e eı ır ı. •• • • canh kelimelerinden fula he-
l Ve sık aık alkı!lanan n~t~n~ son· =::m...,fb. Hayli alkıtlanan D9t• \} 
'itında, gençliti; menudıyetinf mkir "-- üıalelerle tamamladı: 
ed~nıiyecejimiz clüflllanJarımıza ~arp _' i:..: diftince sinin ki, - eeldz 
danna uyanık bulunmıya daTet ettikten _... ---ı.ae • .., ........ -· 
loQr d d. ~ ... yoa 7--· ~ 

a, e ı ıın: • w - eller lanlar. 1 
h' - Bütün diinyanm ıuimstine lljl'allllf Atatiirlr. Atallwldiıın&z, ..m al· 
ıt ulusanu bir hamlede kartarD IJir ba- randa YAflYOIW• " ...in ajranda ile-

._ alçakçasına suikast hazırlanıyor. • 
1 

' 
S•de buna cür'et eden küstah mel'un· cejiz 

~ Son 88y~v 
t- değil, bütün cihan bilsin ki, ona U• •• s-• ...1 

:ır:lln • VUcutlarnnız bir cin, senin ug.-...-a, 
acak el kırılır, ona fenalık etıneyJ • 

t•aarlıyan bat ezilir. Ve ona yan ba • senin yolunda topraia geçse ınıe, emm 
k k ol ki kemiklerimiz teni koruyacaktır. 
an gözler oyulur. O alçaklara yüre • • ııa.. ı.e.--A ı ı 

ten 1 • •. iir Alçaklıt• lanet, ham ...... UUftR o •• 
•net ve sana yürekten a:ıı:Utl om ' . . . ··ytmni Cemaleddin 

•çık ınuh bb t dil" rum Atatiirk!» Mıtınıın son so • 
Aoah : e ~!_~1:..ı-: a.;•ini mü • Fazıl Yenli. Heyecanıı bıllm bD" hal a· 

.. ~ırrmm ~ -r d.:..ı-. ilerin• 
teakip h ı·· - .. ünde Meliha Av· lan ......,,,ıc • • y •--' 
ıı· .. , opar orua GD - "-IMıraia he•'4r... ı..-.uar ... 

ı &or .. d.. us 
un u: . • Onları akrep ılbi ezmeli 1 Kabr kuJl'U• 

ti Çok kısa bir zamanda «ateth bır ha· _ d b lara aüımelU kabilinden 
rır 1 .~•fatile töhret kazanan Meliha A•· j a~lariie habire kesilen 8zlii nut • 
ı. Sozen, daha size batlama dan alkıt- er.!'da dedi ki: 

kartı landı. , l ku _ A~k, Atatürkün, Türldiiib 
liazırladıiı maazumenia kuvvet.ini. 

a.,ıev vere•l•r s1ra ile ı H•• 
..... Ilgaz, Aglh Sırra, Mellha 
Ani, MUçteba Sallhattln, iffet 

Hallm, Cemalettln Pazd 

yıkılmaz abidesidir. O, Ttirkiln ta ked· 
diıi, o Türkün c:an daman, o Ttirldln 
ba1atU,..plır. 

O maltecle el mtmak, Ttirldin ytire. 
tine, Tirldla ........ saldırmaktır. 

Ona el uzatanlara acı aea ıill•im. 

Çünkü Atattirk Wr fani delil, bir l•e
aldır. 

Mel'aalann huduttan İçeri ıirer sir· 
mez kanmaan pençesine cltipneleri, 
Türkhlk6metİDİla..-dat~tla
lil. iç ..... j ... - ..... ..,..... .... 

r • unduı-a .. ı.tr • . 

manettir. 
Ulusun evlatlara, ulusun atasına ai • 

per oldukça, btitiln mel'un h19bbibler, 
daha dofmadan ezilmeje mahkômdur. 

, } Y atuın Atatürk, " linet ola- mel'-· 
)ara ... 

Ağlıga1rdu 
da can ...-meldt. bir an ~düt e~ 
,_. biz A)'Yalıkhlann aomuz aevıiJerl, 

Cemaleddin Fazılın aöylevini ta • nia kabuliaii yalvannz. 
mamlamasuu müteakip halka, Atadlr- Daocr.tcm 
ke çekilmek üzere hazırlanan telpaf o- DaYU 23 (A.A.) _ ilçemiz halkın .. 
kundu. Onun alkıtlar arasında muva· kalbi &.tünde )"&fly&n siz, en büyük ~ 
f~k aöriilUtilnden sonra Taksim abide • tıınıza bainane uzablmak istenen elle~ 
ame çelenk konacafl bildirildi. kırmak, b.tlan ezmek için ,.urcldftfl• 

Meydanı doldman heyecan keailmit toplanarak bu hain hareketi lanetl~ 
koca insan oluiu, meydanın kenann • karııle.dılar. 
daki caddelere doira akmıya baıladı. 

Ve İstanbulun Y•tadıtı bu en COf • 
kun sün de sona erdi. 

Osküdarda Da MHlng 
Yaplldı 

Dün suikast mel'wti mftnaıeMtlle 
Oıküdarda da bir mitias 7apalmıfbr. 

Şemsipaf& meydanı, 4Blrlginlanm 

kapayıp kotan emaflarl-. cm i,et 
mensuplarile, ve mektep talelaelerile 
mah,tere dönmilftü. 

Mitingle, zaten uyanmıt olan heye
canı coıturan birçok nutuklar aöylen • 
mittir. 

Atat&-k atranda aeTe .. ,,. ölecekle
rine and İçmit Üsküdarlılar, dajılma· 
dan önce Büyük Öndere bir telgraf çek· 
meyi de kararlaıtırmıılardır. 

Ermeni lriliH•İndeki bügünkü ayin 
Galata ermeni kilisesi, söz bebetimiz 

Atatlirke yapılmak İatenen auikaati 
tel'in ve Önderimizin sailıiı için buıün 
saat ıs te l.ü'6k bir iyin ,.apacakbr. 

Bayındırdan 
Bayındır 23 ( A.A.) - Varlığımız ... 

kökd, enerjimizin kaynajı gij.z bebei~ 
mize hain elin uzanma tetebbüaün~ 
nefret ve l&ııetle karııladsk. Atamıza~ 
kut, Türldin bajününe Te yarınımı~ 
kuttır. Atamıza 80DIUZ dirim diler~ 
bailıbtmna ~z. 

A,,luadan 
~- 13 (A.A.) - Aydınlılar zab 

devletlerine k&l'fı 11iınç yapmağa yel"! 
tenenleri fİddetle ilenler. Kopmaz bal 
ve a&Y&Jlanmıza sunarız. 

!dudanyadan 1 
Mudanya 23 (A.A.) - Sana ve ya·' 

rattıtın rejime bütün varlıiı ile bat&! 
olan Mudanya gençliği sana ve büy~ 
inkili.bına kaıdetmek iıtiyenleri li.net""I 
le yadeder. ' 

A.nkaradan 
Ankara 23 (A.A.) - Ankara kıa li• 

aeıi öjretmen ve talebesi vaı·hiımızı 
fena sözle bakanları tel'in eder. Her 
anı bu yurda aonsuzlak TereD ömrünü1 
zün çok uzun olmasını diler. Ulu Öndere Çekilen 

Telgraflar Gönenden 
Gözbebeiimiz ve Büyilk Önderimiz Gönen 23 (A.A.) - Bazı vatan hainle; 

rinin tahauuza kartı yapmak iatediklerf 
1 Atatürke kartı yapılmak istenen men· ıaibat hadisesini dayan kemumua ballq 
1 fur auıbat, bütün memlekette büyilk teeaaiirler içinde topfanrmt, linetl.mi ps~ 
bir asabiyet ve lanetle kartdanmıştır. termitlerdir. 
Bu münasebetle yapılan heyecanla mi· Auanoştan 

tinılerden sonra Türk ulusa •e Tiirk Avanos 23 (A.A.) - Bütün Avano~ 
P"911i' h Uha C.• ................... Mlla ,,.......,_. lanetler ve yiireklerinlq 
telarafları •tafı1'a ko:ru:yonu:. en sııcak kaYnaimdan COfeD aevailerini Ml1 

Mul}adan narlar. 
Mutia 23 (A.A.) - Bu kötü auikast Balyadan 

&.a vaktinde ahndıiı içia Witün Mutia Balya 23 (A.A.) - Kötü auika5ti dt11 
aeorinç iıı;in41edir. Yalna• ahı delil, Ttirk yan binlerce Bal:rah Türk ulma İçİDdc Ataı 
ulusuna da •--mit olsun Sonsuz aa••ı· larma ihanet edecek kiıme bulanmadıimı 

e-y 
0 ıe b" -Jı..-d ha k L-!-l- ıı• edi11 

lanmızı " batblıiumm ıunarkea uzun ~ ":-.. an Y mDlft ...._. te m • ı 
1 .. 0 • miftir. 

7af&Y11 ar a em. E d lrf 
Ol 

re~ 

tem F.nlek . · Of 21 (AA.) Hainle b'laialer u 23 (A.A.) - Kıymetli lııayatım., 
• • -. • r 1 

-. a lrarp sefil ve kirli kimselerin ıuikaat te, 
cumhunyetın bekçılerı ulularına uza • pbbüıünü duyan bütün balkmus toplanmıfti 

i
nan her eli koparır. Saihiınızı diler, hain ve ıefil ıuikutçileri tel'in etmiftil'. 
candan aayıılarımızı sunarız. Haurandan 

1 
Şarlröyclen H 23 (AA.) Kalb• A •!-1.. 

Ş k.. 23 (A A ) y~.ı:.- f awan . - ı tat.-
·~ oy • • - ...--......, f8N • ..,,.wie çarpan Havran balkı yüce varh· 

ıençlıi• pven olan Yarbiınıza fe-lık inuza çevrilen ıuikaatten duydukları t~ 
diifilnecek hainlerin kafalarım parça • aBrii toplanarak isbar ebnİf)er, hainlerin 
lamak için .......,_ sençliii tek Jilnk tirli ellerini tel'in ederek tannclan bitma 
laalincle çarpmaktadır. Çok yıllar ya • yapy&flarla yurtta aonam bat olarak kal-' 
ıemaam iz dilejimUıdir. ....w dilemiflerdir. ' 

A4cmadall Bur.adan 
Adana 23 (A.A.) - Gençlik b&tün Buna 23 (A.A.) - Canlarına kast yep-

_,.lljma ..-..ıza llol"flacl•. Bö,.le Wr amk iatenildijini duyan binlerce köylü ulu.: 
W. .,. ..... Adaaa -'-lıt &...i paç- • nrlı.ğuun sana yıkılmaz bir siper olduJ 
liti nefret ve ijrençle karplar. Yata,..., iunu öne koydular ve ıayp ve baj-lannı1 
varolun. ıundolar. 

Karaca.adan Yoza-attan 
Karacasu 23 (A.A.) - Bugün top. Yozgat 23 (A.A.) - Varlğını varlı• 

laaan beı Wa Tiirk ,.,_ 0..-'erinia ilnızda bulan memleket ıençliii yüce 
yolunda en uf ak bir iıaretle Ler dakika tahaına uzanacak ellere en derin kinie 
ölmei• hamr Wanduldamu -•lata· ni batırırken bütiia sençlijin etrafınız• 
nk çözülmez '-ilılık dunularma san- da çelik IMr çenber oduiunu en derin 
_,, ,.ah.n,.,..Jar. dayp " aonaua aanı)arımızla öpere~ 

A7ualıktcm arzederiz. 
Ayvalık 23 ( A.A.) - Sizin yolun.uz- (Arkuı var) 
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Yağlı, Yağsız 

Goma, Likid HASAN BRiYANTiNi 
Birçok yeni dit macunu , 

ç .. ltlerine ratmen 

RADYOLiN 
daima 

eşsiz kalacaktır. 
ÇtlakD omu kullananların 
diıleri temizlik, beyazlık 

ve aağla mhkta 
her •akit 

emsalsizdir 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arthrma günüdür, bu münasebetle: 

Aari kadınm aeverek, 
tercih ederek kullandıla 

KremSimon 
Kadm yflzüne, her kadınin 

ııhbi ve mükemmel bir kremden 
beklemeye halda olduju neticeyi 
verir. Bu netice: 

Ciltte k•dit• rumut•klllı, 
renkte gUn•t pembelllldlr. 

KREM SİMON 
ve 

SAH UNU 
Her ıerda eatıllr. 

~-- Or. ihsan Sami ~-. 
Oabb IUllUBD 

Oluürük n nefea darlığı, boğmaca 
ve kızamık ökaüröklıri için pek 
tesirli illçtır. Her ıczaııedı ve ecza 
~ dıpolannda bulunur. • ~ 

iş Bankası, Çocuklar Arasında 
Bir MOsabaka Açtı 

Bar çocall • Arttırma" baklandaki 
dlstlDcesbal on satırı geçmırecek 

ıarette razmalıdır. 

Bu yazılar: 

29 T. Evvel tarihine kadar 
iŞ BANKASI IST ANBUL ŞUBESi 

adresine a6nderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mftkAfat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 kişiye 

birer KUMBARA hediye edilecektir. 

Kendinize acımıyor muıunuz 1 
bir tek kqe 

G R 1P1 

Bütün bunlar en ıerl ve en kat't ,.kilde 

GR • 
1 N p • 

1 
Kaşelerile geçer. 

l.T.PiVER 
PAR İS 

Reve d'or 
E SAN S·lOS)Qft 

VE PUOOA 

> 
ParfümOrt L . T. P 1 VE R A. Ş . , lstanbul Şubeel 

$itli Ahmet Bey sok•k No~ 56 . Tel.ton ='30t• 

MBMDB ABANITOB 
Yol, Dımiryol, Köprü, Su ve Elektrik gibi mühim Nafia ifliri u ... ....-. 

oabtmak ü11re büyük Hrma1• il• kurulu ıirktlimiz, müteaddit 
müdür olarak kullanmak için milıtahdimlıı üzeriade diliplia 
mukte4ir, it adamları aramaktadır. Pollı vı ukerlilden mütekait 
teroih edlleoektir. 300 liraya kadar üoret nrilebilir. l.teldilerin t.e 
hallerini daktilo ile Y• mukabil tekliflerini el 1azılarile •• okaaakh 
bir ıurel*• yuarak Ankara'da ~· Poıta kutuıu 261 Bttortak,, 
11 İebobul'da poıta kutlllu 328 Bııortak,, atlreaine bildirmeleri. 

R&VU& --- ••••v•n••· 
etne. · mod9I - ftwat '-9eunda ••••r ırGll••• 

.-r1ra _ ...... mull•Y••• eellnl•• 

• ...,_,...,., ••• ••••• eellftlnla • ........................ " 
REVUE 

' 

fst._a_n_b_u_l -J'4-ak-ı-if l_a_r_D_ı-·re_k_t_ö·-,.l-ü-ğ-ün--iJ 

Mükafatlar 31 Teırinievvelde dağıblacaktır. Taşdelen kaynağında modern 
sıhhi kapotaj tesisab yapılmakta 
Bundan dolayı pek muvakkat 
zaman için yarından itibaren sar• 
halka su verilemeyecektir. Su \ferıl 
ceği gün gazetelerle ayrıca ilin ol 
nacaktır. · 

-0r. BTBM VASSAF....:::: .. ""' 
CataJethl Keçi Öreaaparta ... ht. Dm E• l(a.h•ll aalrarl)'• 11.1 _.._ ,. ... 


