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Sene 6 _ No. t879 Yazı itleri telefonu: 20203 

-Istaiıbulun Müzminleş- 1 

miş Eski Dertleri Birer 1 

Birer Deşiligor 

- CUMA - a& BiRiNCi TEŞRiN 1935 idare itleri telefonu: 20203 Flab S Karat 

MerJkufların Sagıaı Kırkı Buldu -
Suriyede Arama. Yapıldı 
Sui ast işinde Bazı Devletlerin 
Parmağı Olduğu Söyleniyor 

Briihelden bildirildiğine a(;re Su
riyenin Hümüa ve Hama tehirle· 
rindek.i Çerkeslerin evlerinde araş
tırmalar yapılmıf, bu arafbrma
lar neticesinde töhmeti mu· 
cip bir çok aeviblar bulunmuftur. 
T ahk.ikat yapılmaktadır. Ankara
dan eabahlan çakan bir arkadafl· 
mıza telefonla bildirildiğine ıöre 
de ilerileyiıfimizi çekemiyen bazı 
devletlerin suikast itinde parmağı 
olduğu eöylenmektedir. Bu haber 
aynen tudur: 

ı 
ı 

Anbia 24 (Tıhfm•b) - Suikut 
teh'ribtma .. ,. bir ...... etle de-
........... Kwt.-de e&,lencli
iiae töre ADlranda ,...... .... tev· 
kili. ,..,.....,, mnlmflarm .,.. ... 

w 

1o........... .__il-'• ff•llD ...... lerlatle .. K--• 11..uMI• 
V-r••I ltuluaacalr .. ,11ca ••••leler elr111•k iti ile et llaçekçdılıtlır ;;;::; .;.., ....,_.. llerileme- Atat.. k f • 

latanbulun IMmen her Jtl ........ ifhrcWli ~ uletm.... aini çelre111i1• ... dnletlllia de ,.,.. ur çın 
ten iki, üç dereli yardır. Et " ... B,,,_,, lfl.! .. maiı o1c1aiu rmyet ecliliJor. 
mek bunlarm bqmda ıelir. Liman Malaittia Oıtünclaim anlattıjına Yine liJlendiiine...., Sariye im- D ff E •ı H 1 
ve kara nakil Y&11tal&r1 derdi deııan lataabulda 190 farm yardır. ~e cludumuzdatetbitedilipte,.lralamm1e un rmenı er' eyecan 1 
herkesi ~·ide ......... bualar .... bu hrmlar sinde end az, 30MOOB f bm yril üç hain OzeJir tarafmdan lraçJnl- e· T .. y t 1 
~dar mfllaimdir. ekmek çıkarmakta ar ar. u ınn- Kaçan ti ......... h ır oren ap 1 ar 

h ye Şarbay Mulıittin Oıtindai lar el iti ve intan emeğile çalıımakta =· . O ç ~ıı~ ~._ u-
bir hubihali ııra11nda prın bu dert- olan küçük küçük aermayecikler • ı ıeçıp ze,.... ~~- ,. ... 11 
lerine de temu ebnİft biraz da bu (Devamı 3 üncü yüzde) (Devamı 6 ıncı.ieah._.ı.fede.._)_.,..;p~tf ..... 

Italyan Filosu Belki Batacakb, Fakat 
lngiliz Filosunu Da Babracakbl 

Bir Fransız Tanareelsl ise Meselenin O Kadar 
Kolay Olmadığı Fikrinde .. 

Vaaz Verdi, Kötülere Linet Edildi 
D6a ....... IMt onda, CW.tedelsi .;,mi aaüteaq. .. ,. Oaclwia -

ümeni ., ..... de, alçalt •leetfi- ,.., milletinin ......... ftr .... 

leri tel'in mahifetinde dini Wr lJin ,._ I ttirkçe bir vaiz vmniftir 
pılmlfbr. BtiJfik Wr COfkunluk içinde denm 

Bu l,.ln mtineeelwHe ldlUenin tam .._ iN mauim, aaat 12 J9 kadar 
dat kap111 önünde iki kurt.a lresilmİf- lirmflttlr. 
lir. ATATORK iÇiN 

Kurbanlarm keeilifinclen wara, Er- Şifli, Beyojlu •e Galata Maı nı ce-
menice dini i .................. ve illlli- muti mec:liti tarafmdua pnnld ca
leri mütealop, Patrik ka,...kaau Ke- marteai sünü Be:roilunda B1J1k Hen
ork Anlanyan hem ..... ice, hem clekteJCeneaeth l.raeı-.......-Ata
çe bir vaiz Yermİftİt. tfirldin kıymetli hayabnm llıınnm.u 

Patrik kJ~ bleblhk clnle- için dini meruim yapılacaiı W- ain· 
Jlcilerin ıazl.ini ıqartan bu .. ,.. mlfbr. 
c:anb vazincle, hain •mltçileri y&elc. ( Atatürke, memleketin dHrt tanfm. 
ten tefin etmiftir. .._ tGndierilea ....._ , ..... ,da 

Bu bit.benin .a...-; ansnla ~ 8 inci aüifemizcledir.) 

Dört Genç ı ına Esna
sında Kayboldu 

Aa)adıiım kapıdan içeri sinırkenjoilum ... Otuz bet Pad• ........ 
ıözleri yaıh ihtiyar bir kadmcaiızla iım yer, dökmedi;im lk J1111 lral • 
karıılaıtam: madı. Artak iti Allaba bll'&kbm. 

- Bu eTde Femye Hanım Yar mı - Çocuklannız bu pzbatlJe ça-
teyze 7 karken ıize hab. TenDeCllls mi? 

- Fevzi benim oilum. Ne var 7 (Devamı 3 üncü yüade) 

Yokta çocuklarımdan bir haber mi ~--.. --------..... 
ıetirdiniz? 

- Biz de om çahfı1oraz tepel. 
1Jlr1taavt111 ıepe•l•d• dol•••~ teh.llkell bir "':ı:•!:e':!m • icabında Markoni mev- ihtiyar kadmpia bir taraftan 

I . en en kuvvetli iki mız ıayet. cic:ldl olar• dıy:.:.!:: döndü. bu celeri ile kullanılarak • zencin lili.b olaa 1iz J•tlarmı ailerken cottu: 

Zecri Tedbirler 
Ve Türkiye 

·ha lngılte~e .. Ak:~n~ hareket trltalya ile - lası= :ı•ntdı. Ybe 1 r az c:lefildir ı.ırhhlar için tamir kabul etmez zararlar ya- - Şimdi lıtanbulu dirt d&unek· 
80~P ~:ı;:.~ ::z1:· :erıinle.,nit olan du- ~~~'!'°.::.ü .bepleri:" ar:n:a e en fazla ıöz~ ya~b~l-;ce~leri bir vilua~ır1 .. ·~~!~len tac:1·~·- ten plİJOl'UID oilum. Dolaflll&dıin 

eebep oldu. ,_a recıhiinm m.an ve matanye tt1U1U1 unya k I d Bu, L-- •• Lıı..1.-
ruınun biraz yumutamuına < ,..rpacak olanı: ~:s:-· birincilerind bi • ld-Z- J• ~ ma ı. .._. IUD uv7_. ••• 

t b h ek ti neden yapb ı ..- el • b. tayyarecı ...... ın en n o .... p li d" • • "" d y-1. 
- nsiltere u ar e - lnsilterenin Akdeniz e yapacqı " 1 da bir vlluadır. Bir hayli senç ltaiy•n si- o ı •i arıyetine Ulft ım. _, 
Sualine cevap ola~: azla olutU hareketin zor olduiunu anlam14. ol.rauıdır. JWllUiimm-,, ç_ok iabetle aıhblara boın\a jok •.. Gemlikte Jiımi , ... ela l»ir 

•nnriyetini ualtıp ~ ... - . ~ni ve 8GllDU1'etim muhafaza et ~· Mi·- iMriDe dlıınık -- ..- • • 

Tevfik RU9ta Ar•• .... 
gratten geçerken .... 
tecllere ao• duru• ..._. 
kında ••••R .... ., . .,. ......... 

- iki ............ eük -· ~ ı.;ıcroil ııa,.;;.. ı..ı,. ..... k·~ • ...._ '~-- ...... - bmliıl .. --.. _.., __ ...._ o... - ,, ..... 
için. denilebilir. Fakat Wr ı::~ cazet ... - ~ bir tabide •kuanJnaYa veya ölmeye.• ..-_ itia ""'atlinuu P qiia4- feda ...... ili W.' H .. ılıa WıWir- Falraa. o 
ile bakaıunız. ia••MJYZ ki: d llrilm• brar verınit otduiu bir ~dır. Mınoti~ (O..- 6 ... JWe) Ld.W,ll;jıi14. T .. (31) ... eWa ~~~--------.. 

- lnsi)terenin kolkmut olmu ~ · tabiri ile afalarleria IİWıt' ol.a• el 
ilimdir, di.Jailio 1 ., la Fl'llMlll • ...- mn 



SON POST·A , 

(Halkın Sesi] Günün 
J-wiifusumuzun Bir 

Çoğalmasına T k H J S I 
Ne Dersiniz? • t 1 v atır a 

~~ ~:~:.:~:.:.n:;;·y:~: :-:ı:~:: e zıp as a ı gı Be~::.d!.:fu~::.:.:::.d:r~=-A 
dı: Elde edilen yekuna nazaran, nı.ifu- toplantılarına baf lıyacaktır. 
sumuz, geçen sayımdanberi ÜÇ milyon o o J. H H A de e y 1 \ * * * 
;:ı::~~uy;,.:, g~::ı;:ı~;t":.:'.1:.ı~: muş, .. mamış, er a ıseyı a an- Adona :.:ı:~ca!:!1ı~:.::,~ 
~~ :;:::;~ :t~~~~:;.rin~~:~~7:::~~ k Hastalı ~ın dan Kortu. 1 l A t k !:n:~fl:;~::b:y~:~~~:~~ne ~ 
:.~~~~~~~:~ .. ~~:ioualeald•ğ•k•'Ş'·, ama ö - a ~m, r 1 ~.ri~w:~=~ baki 

1 Polatlının Ahmetli köyünden Şeyho Aakeri doktorluktan aynlml§ olan 
N:ıantatı, Kodaman caddes~ <ıHakabatı> Mehmedin kızı Fidanı, Cihanbeylinin llllçların Dünkü yİn Kimil de Etfal hastanesi rontacell 

apartımanı, l numanJı daire, Rifat: tehassıshiına tayin ed:ı-=-tir. 
d OrtakıAla ko··yu""nden Hasan adlı bir de- V l .. ~ - Nüfusumuzun çoğalışına sevin iğimi > I 

4 
• * * 

söylemeğe bilmem hacet var mı'? likanb istemif. Nişanlanm1'1ar. Eski nullanm' ası angın QT 
Ke~ilerini beslemekten aciz fık:anılar idetlet'e uygun olarak Hasan, kayın- r- ~ 

bile, nüfuslarına karışacak bir küçüğü dört babasına (llB?) lira ve (2S) tane be- Bir Çocuk Az Daha 
Fakirlere Yardım 

Basün Topkapı Fıkara sever c 
tarafmdan 300 fakir aileye loılık Yİ1 
yekacak ve giyecek dağıtacaktır. 

gözle değil, adeta dört gönülle bekkrler. 
Ben ki, büyük çapta bir aile sayılan mil- şibiryerde vermiş. Nikih günü gelmi,. Yanıyordu 

letimin çoğalışını duyuyorum: ve artan nü· Şeyho Mehmet, kızı için aldığı bu ağır
fusları; doğacak çocuğunu özliyen fıkaıa ) ~ bul M .. stakbel damadından 
baba gibi beslemekle de mükellef değilim, .1~ ~ . mut. ~ . B k ) 
sevinçten başka ne duyabilirim ki} iki bm lira daha ıılemlf- U mızı Çl 1-

1 * • * ğm sebebini sormutlar. ~t!Q:~~!ii-1~~~~~~~~ 
Sirkeci Yeni Ankara berberi kalfalann- _ Bu da batlık parası, de.W.. Deli-

dan Hüseyin Cahit: • d k 1 
- Bence. bir milletin nüfusu demek, kanlı bu ~yı Teremeymce, 0 a ızı- ı 

canı demektir. Topraklan kendilerine dar Dl VenDCIDlf-

gelen milletler bile, nüfuslannın artmasını Bu sırada Fidan baatalanmıf ve 1s-
ister 1er. tanbula Erenköy sanatoryomuna yatı-

. Kaldfıı kki biz, bi~ kTa~-· toprağın~•~ bin _ 1___ ç' ünkü kız, delikanlıyı seviyor• 
nımet ş ıran gcnlJ u~ıye cennetımn sa- 1 uau-.y. 

b11ıth lllaH& llllU 
filli 11111 D11lıı2Ulll 

Gedikı>affda, Mimar Hayrettin ma
hallesinde 6 • 4 saydı abpp e'rin üst 
katından atq çılnnlf, bu kat ve çatının 

• * • 
Beroııu Hastanesinin Y ••' 

Pavyonu 
Beyoğlu Belediye hastanesine 

bir çok kııımlan yaJlllllfbr. Gelen itfa- paviyonun İn§aab bİtmİftİr. Pa~ 
iye nihayet atqi bubnmfbr. Bu ara- hı töreni Cumhuriyet bayramında 

da altı aylık bir yavru, oda içinde unu- c:aldJr. • • • 

tulmuttu. Hatırlanarak lrurtanlnuttır. Buld•r Fiyatları 
Atett üst kat kiracılanndan ağızlıkçı Buğday fiyatlan diipneie hasllaJllllı-: 
Salibaddinin qİnİn taraçada mangal Bu düM devam edene ( 15) güıt 
yakmasından ileri gelmiftir. ekmek fiyatlan da diifeceldir •• 

hipleri ve çocuklany.ız. Bu itibar1a bizim nü- mUf. y ııi ilılç puUarıuJnu birkasç nüınurı. * • • Palamuttan Sonr 
fusu?1~zla birlikt~ r~fafımız da, refahımız- • * • Snğbk ve soysal yardım bakanlığı. Betikmfta. Mıaırb sobğmda 14 DU• 

la bırlikte [cudretımız de artacaktır. Bir müddet evvel bu haber Son Pos- . . . . . b de de - .. 
Bu itibarla; sayımdan alınan rakkamın . ~ nm yem talimatnameaı nıucibınce bb- mara ev utüc:len atq çıkımJ, fa. 

kabarıklığı, Türklüğe düşman olmıyan her-
1 
tada çıkar çıkmaz Ankara ilbayhgın- 1 bi müstahzarat, dün sabahtan itibaren kat önü alllllDlfhr. 

kesi sevindirecektir 1-naatindeyim. r dan, ilbay nanıına Tekili imzaaile bir ist:ihJik ..Smine tibi tutulmağa baflan- ı . ---- Palamut balıjı, son bir kaç güıı 
. • .• * . A tekzip tezkeresi gönderildi ve bu haJ llllfbr. Ancak, iıtihlik pullan damga Edırnekapıda Bir de azalmağa yüz lulmUflur. BunuJI 

Taksım, Saraservıler, Bıllurcu çıkmazı, ber _ı_., __ 'l •ı __ L • end' Ma b t k 1 ' rine, torik balıgwı tutulmakta ve b 
Şükrü Bey apartımanı, ı numarab daire, ~ tı~ ıst L. t ua anu- 1 matbaası tarafından yeni da:ğıhlmıştır T •• 

48 dd d k ecavuz .rifti 18 kuru- satılmaktadır. Bu avukat Garip: nunun ıncı ma esme ayanara ve bundan batka, bu İfİ kontrol etmek 3' •-

-:--. ~üfus~'.11uzun çoğalması, sade . k~v- yapılması istenen bu tekzibin Ankara j üzere belediye, sağlık itleri ve finam Edimekapmnda oturan makine ta- toriğin de pek bOI olacağı anlat 
vetımızın degıl, refahımızın, ve sıhhatımızc: ilbaylığını neden ve ne suretle alaka- 1 l dan __ ..1,1..:~ı _...Jecek ko . . . . . k I da tadır. 
katşı alakamızın çoğalışına da delildir. ı ·~· . ~ 1 memur arın t~ua eo mıs. mırcısı Nureddınle OIDfU arın n ve 

Bu itibarla, ne. kadar sevinsek ye.~d~r. 1 dar ettıgı~ı anlıyamadık. Daha dogru- !?nun iti çok güçtür, çünkü bunlar bu ahbaplarından Kadriye evv~liıi gün Recep Peker Geldı 
Alınan bu netıce bana, sayım 11ununde ıu, anladıgunız feY, bu makamın, ken- lfl yapamıyacak kadar azdır. Aynca Edirnekapı dıtına çıkmıtlar. Bır çayır- • H Ik p • . 1 

evde 1 apalı kalmanın sıkıntısını unuttur- disine bu yolda müracaat eden diğer I ul __ 1 ~mdan da !t~ t ardır On d t k lar 1 _ _ •1 Cumhunyet a artiıı gene 
mu~tur. .. .. . · · p iU!Ig '"'aye "' · uu a 0 urmuf, ODUfUyor IDlf· 1llWlJ releri Recep Peker dün tehrimize 

• • * kuçük bır makamın tezkeresını esas için bütün bu aksaldıklann biran ev- ve Hüseyin adlı iki delikanlı bulıJan . • ... · • · .. k 
·~L-- ed ek b" b bibi ·· d 

1 

mıttır. Şahsı ışlerını gorece ~e Romancı s-ı Dervit: llUDIUI er ıze u te gon er- vel düzeltilmesi lazımdır. takip etmitler. Tenbahktan istifade .. .. ktir· 
· · b · · •--- idi." Halb k. · · d kaç gun sonra Ankaraya donece ... -:-. A:~ınan netıcenı_n . enı memnun etme· llllf Ol.IIMUl u ı ıtın esasın a •• - • • ~derek te bir aralık aaldınnalarını çeke· ., 

dıgın• aoylersem samımıyetten aynlmamış hakiknt bamba,kaydı ve o zaman da Şuphelı Bır Adam k b ı .. .. ıı ı e· K k D ·· t•• 
olurum. Ben, daha sevindirici, daha büyük ·~· . . . • .. .. re un arın ustüne çu anmıt ar ve 11 epen UŞ .. 
bir fark bekliyordum. Çünkü nüfusumuzun. kaydettiğimız gıbı bıçare Fidan, kotu Nureddinin kulağını, ağzım paraladık-
bu yekunu aşması hiçte gayri mümkün de- bir an'anenin kurbanı olrnu,, bu hidi- Kemerburgazda Tutuldu tan ıonra Kadriyeye tecavüz etmifler. e· Yolc Yara' 
""td· Be b · • ı k eic· I •· - d t ki d.. ·· t.. ır u Y u gı ı. nce unun temını, meme ett ı ıe yuzun en ya a ara UfmUf u. Kemerburgazda fÜpheli bir adam J dar ""t izleri tutm d"" 
refahın daha fazla arttınlmasile kabildir. nk"" nd ak il . . an ma mu ecav Uf ve un Muhterem ve Müveddet adi 

E.. b fazl - .... 1.. h""k"- t Ere oy ıanatoryomu a v t e yakalanmlfhr. Bu adam delilik arazı müddeiumumilig"' e ~ermi•IW. Adliye iki" k d B ... 1 1 .. !ı_ı~• dd ger u. a guç goru urse u ume , w . . . .. . . .. . . .. . j • r: ar a aş eyog U IUJUIU ca 
fakir ailelere, çocuklanru yetiştirmek husu- yaptıgunız tahkikat ta bu neticeyı ver- gostermıştır. Huvıyeti henuz tesbıt e-I doktoru Nureddin ve Kadnyede teca- el Stok w .trinl . . se 
aundaki yardımını arttırmalıdır. mifti. Tekzibe uinyan bu resmi tek· dilmemittir. Tahkikat yapılmaktadtr. TÜz eserleri tesLit etmiftir. e ~mm vı ~rını de 

Yani çocuk bakımı, ve çocuk yetiştir· zipten sonra timdi yeni ve bqka bir derlerken map.zanın kepenk 
rnek, devletçe teşk-ilatlandırılmalıdır. hAd" l k ' l ' 28191935 ıso B L ] k 1~ k baf1arma dütmÜf, ikisini de yarala 

Nüfusumuz 40 milyonu bulsa da ben. .• ~y e ar!' llflyoruz. ta· ı• n • ra ) aç tır Muhteremin yarası aiu'ca old .. 
altını~ yetmiş milyon nüfuslu milletlere ha- rihli ıazetemızde Kızılcabamamda le• 1 a çı- • L __ .. 1--}d im 

t d w• lriz .. .. b. d dan uaaaneye JUi ın ııtır. se e ecegım. gun ıuren ır orman yangının an ,. 

tÇün~~._bizıbü· .. ~yık ?,ı,d~ğumb uz büyük Llı.-~~- bahsedildi. Ankara ilbaylığı bu müna- lıg"' ın Aslı Yokmuş.. B kd re e an......., tun mı etın u yaratıcı naft:• • • •• • uyu ere 
di duyması ulaştırabilir. sebetle gene bır tekzıp ıondenyor ve Cumh . ba mda 
·---.. ----... -·-... ·--·-.. ----- 11/10/ 935 tarihli ıazetemizde çıkan laiJdirilm'i!: . ~~ ~ 
Dünkü bu yangın haberinin doğru olmadığını Bunad.ki ipek Japon fabrikumm'heyan•me buhmanw""f nı it ,alım ._ L_!~ bitmem~~.....-~-:• 

söylüyor. eski memurlannclan birisi belediyeye bir ibl.rdan Dnıt bJdaiı için de be- ~·ı aanuı .... -~ 
Kazalar Halbuki Ankara orman bafmüdür· ı müracaat ..ı...ı...., _ eTvd ı.u ~ ~e 1ıu ihlıum ;....ı...._;,,; lıir .... ::::-:; ~- 811 
Şoför Feridin (2016) sayılı otonıo- lüğünün ifadesine istinat ederek bize rikanıa latanbu1a yünlü Jnun-. diye nuayona havale etmiftir. Ortada be- bula bu olun imdilik aaılabi· ...... ~ 

bili Sirkecide Mehmet adında bir çocu- tezkere gönderen Ankara ilbaylığı gönderdiği balyelerin ipekli olduğunu yannaıne buJunmad.iı ve aradan da ümlriin ~ f w benzer. 
ğa, toför lsmailin 1898 sayılı otomo· maalesef hataya dütüyor. Çünkü bu I ve bu yüzden de belediyenin bayii zara. bet sene gçtiii için knmetJum (150) m yacaga 
bili lstiklil caddesinde Agavni adında yangın vakidir. Atq, Çerkes kuaaına ra girdijini haber venniftir. Belediye bin lira tutumda olduiu da muhbirin Kaçak Et Tutuldu 
bir kadına, tuğla yüklü bir araba Kü· bağlı eski Pa~ nahiyesi mıntakasilc 1 

bu ihbar üzerine harekete geçmif,•güm- ifadesine dayaın•lrtadlr. Binaenaleyh A)'Tamal'ayda Molla Afki ~ 
~ükmuıtafap-.ada Şevki kızı iki Yllfln· Kmlcahamam araımdaki Bozcaamıut, 1rükten bunlara ait beyannameleri iste- son zamanda (150) bin lhahk bir ok- aiDde oturan Lutfinia e..mde (35) 
da ismete, mühendis Haydann kullan- Yoncalı köyleri araımdaki muazzam mittir. truva kaçakçılıjı yapıLhjma dair clö- kaçak et yakalanmlfbr. 
dığı 1154 aayıh otomobil Betİktafta, Kirazh ve Çantah ormanlarından çık- Fakat ihbar edildiği gibi böyle bir nen pyia)ann eauı budur. t'erİ 
Ortaköy yolunda Ömer adlı 9 Y•tıncla ~tır. Hava Kurumun6n Roze ;tJ' 
bir çocuğa çarparak yaralallllfbr. Ay· Hatta bu, o kadar hakikattir ki yan- almıttır. Yok, idare taksimi itibarile bu 1gm örthu edilebilir mi? Doiruau, hu Han tehlikesini bilen üyeler,_.., 

rıc:a fQför Fikretin (Z198) sayılı oto- guu ıöndünneye giden orm~n '."~~·: j ~ ~caha-ma doiil ~ ~ ıT~ "".""?. ~ tel.zip illetinin --~ ~ ~ 
mobili Şitli • Tünel yolunda bir tram· faza memuru Mehmet, vazıfeıını ıyı te bağlı ıae o batb. Fakat ıdare bağı I biz bir türlü anhyamıyoruz. Anhyan c:laiıtdmuı ıçm talunat 
vayla çarplfDllfbr. yaptıimdan dolayı bir de takdinilune batka taraftadır diye kotlwca bir yan- ftl'M beri selsin. clr. ;A 

Sıra Toriklere Gel i 

P•z•r Ola M•••• 8. Diyor l_(I ı · 

- Yahu, ne dersin, Hasan Bey?, · ı -Habefİltanda çıkan gazeteler her gü~ el .. J - Habqler cephelerde de okuyorlar mı \ Hasan Bey - Görünüte bakılırsa o'kuY• • 
liter bin aabf Japıyorlanmtı derJinl' mıyorlar aibi! •. 
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Resimli Makale il Kaovet/ilerln Kuvvetlisi il ------------------------·--

Her gün 
-----

1' azı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Sözün Kısası 

Yankesicinin 
Namusu? 

.._ ____ --- Ek· Ta _J 
1 -........... . - - - - -- - a. ............. --···················-· · 

Müzminleşm:ı Eski Dert .. 
leri Birer B:rer Deıiliyor 

(Ba~ tarafı birinci yüzde) 
dir. En normal zamanda yılda bir 
iki defa ha§ gösteren ekmek buhra· 
hı da bu küçük sermayelerin ayrı ay
rı çalışmasından ileri gelmektedir. 
Bir gün belediye ekmek işini eline 
alacak, Osküdarda, Beyoğluncla, İs· 
tanbulda 3 büyük ekmek fabrikası 
açılacak ve bu sayede ekmek te kilo 
kilo batına en az 60 para uzuclıya· 
caktır. Fakat buna mukabil 190 fı
r~nda çalıtan en az 2500 amele İ§• 
•ız kalacak ve en az 190 küçük ser
bıa.ye ölecektir. 

Buna meydan verilınemesi için 
küçük sermayelerin birleıerek bu iti 
baıarmaları istenmektedir. Bu fırın· 
cılara söylenmiş, fakat fırıncılar hu
na Yanatmamıtlardır. 

f! if!: 

Aılan bayvanlann ·pbı ıeçinir. Onun kadar kuvvetli, o
nun kadar atik, 09un kadar yılı:naz · hayvan yok gibidir. 

Fakat yukandaki resim kuvvete günnmenin kafi olma· 
dığmı ıöstennek için yapılmlftır. Aslan kuvvetlidir. Fa -
kat ondan daha kuvvetli olan da vardır. 

insanlarda da böyledir. Kunetli olabilirsiniz, kudretli 

olabilirıinİz. Fakat aizden daha kuvvetlisi daiına mevcut • 
tur, ve bu s.ebepten kuvvete mağrur olmak doğru değildir. 

Bilhaua adale kuvveti biç bir zaman güvenilecek ve 
gurur duyulacak bir kuvvet değildir. Adale kuvveti an • 
cak fikir kuvveti ile birletirıe önüne durulmaz bir kuvvet 
halini alabilir. 

-. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Et itine gelince, lstanbullular eti 
konııu köy ve nahiyelerden daima 
heı, on kuru§ fazla yediklerinden şi
ki.yet etmektedirler. ilbay bu işi an· 
latırken bunun sebeplerini de izah 
etıni§tir. Buna göre her etin en az altı nevi vardır. Bilfarz dağlıctn bi- Edenin Avam kamarasında Söyledikleri 
tlncisi, ikincisi, maryası, erkeğ~, bur· 
nıası ve kısır• vardır ve her birinde B . n l , 7 E l tceıı-!~y::..~~:r.ı::::ar~:-:..~.::~: Herhangi ır u avereve mperga ist 
tadır. lstanbulda dağlıç, kıvırcık, B • D l k 16 b h D "' •l' J e 

~"::~a:.::~:::·~ı~-:~ı::::;.,"te;:;:; ır .razar ı ıv1.evzuu a s egı uır 
koyun k~silmekte1 oldkuğduna0göre en Londra 24 (A.A.)- Eden avam pazarlık mevzuu bahis değildir. ... . .. decek ve itimad gösterecektir. Dünya-

Evvelisi gün, yanında bir kadınla E
dirnekapısı dıtarısında gezmeğe çıkan 

bir genç, yankesici İsmail, yankesici 
Cevdet ve sabıkalı Hüseyin adlannda 
üç kitinin tecavüzüne uğramıf. Bu hay
dutlar, genci yaralayıp kadmı zorla e
linden almıflar ve .. Alt tarafı maluml 

Zabıta bu herifleri yakalayıp ta sor· 
guya çekince: 

- Bfa oralarda geziyorduk. Bu ka· 
dınla bu erkeğin vaziyetleri namusu • 
muza dokundu, bu iti onun için yap • 

tık! demi,Ier. . . f 

Vaktile, Beyoğlu zabıtası, yankesici. 
lik, kumarhane tellillığı, dolandmcalık 
ve meyancılık eJen bir herifi cürmü 
meşhut halinde yakalayıp üzerini araş. 
tırırlarken, bir de kocaman Karadağ 
tabancaıı bulunca, sormuflar: " 

- Ulan, bu ne? 
Herif, koyu bir Arnavut fİveaile: 
- Hona dokunmayın bre! Ho be-

nim namuz !. cevabını verm.İf. 
Namus gibi kutsal bir kelimenin 

böyle ağızlarda dolaştığını ve bu ~ 
ce alçaldığını gördükçe, insanın namu..: 
tan istikrah edeceği geliyor. 

Şu kelime ne olurdu, bu kadar ipti• . ı ... f 
~a e ~~ra~asaydı da, iman ve zengin1 
lık gıbı, kimde var, kimde yok, fÖyle 
bir bakıtta anlaşılması mümkün ol .. 
saydı! • 

Zira para ile imanın kimde oldu~ 
eskiden belli olamazmıf ama. bUJlÜıl 
geregi gibi görülüyor! 

Kaybolan 
Gençler az 30 çe§ıt et ıatı ma ta ır. tuz çe- ı 1 · · · 

it t t f
. t d 

8
. d .. '·k" d kamarasında ayrıtıklar tarafından &O· talyaya verılmit olan tek temınat nın tarihinde ilk defa olarak tiddet es&· 

f e e ıa ı var ır. ır uıı. an a • . dag""lıcm 60 dig"' erinde 70 kuruıta sa- ruluı bır çok suallere cevap verdikten fUdur: ıına değil, hukuk müsavatı eıasına iı· ' ır 'k edb' l e·· ük B • in 1 ak h BaJ tarafı 1 inci yÜzde) 
\ılma&ı da bu nevi farklarından ileri sonra ekonomı zecri t ır er, tama- uy . rıtan. ya, ya ız 0 •.r are- tinat eden arsıuluaal bir aiatemin tat-. d' Ul l i ed k t tmi ekt s·· ük B t - Hayır oğlum.·· Büyük oilwn 
ielmektedir. mile müessbıilcr ır. ki'u• a~m = t t • h ette h Y~ tin;· h' uyb' t :ı:;'~an~ biki letebbüsüne kalkıtılmıfhr. Bu te- Sabahaddin tayyarecidir. Eakiıehir' 
Mezbahaıı olmıyan yerlerde etin birlerin tat mev. ıne on uı a- .a ı a:e. e ~ ıç ır er g~- tebbüste hel'kes bunda kendi rolü • tayyare mektebinde okuyordu. Çık-• 

lat b ld tılınası İc;İne ge· rihini teıbit etmek ıçin toplanmaların· rillmem1.ftir. Eğer uluslar ıosyetesı, nü (9) k l 1 bul d an u a ucuz sa ~ . diki' 
1 

klan ku k kabil' oyn ki .ftih d yabilir' masına ay a mıttı. ılan a a 
lince mezbahada yılda en az 3-4 bin dan evvel bir hal suretinin bulunabile- f:n1 zo~ u . rtarma ıy~- ama. a 

1 
ar u ' · (25) gün izinle gelmitti. Küçük oğ-

~astalıklı hayvan imha edilmekte, ceğini ümit etmekteyim. Bu itde he~- t~de ~ldugunu ısbat edecek ol~rsa bu- Edenın nutku al.kıt fırtınalarile kar- lum Şehabeddin Vefa liıeıinde o-
lnıhasına lüzum görülmiyen zsıyıf hangi bir dalavere ve emperyaliat bır tiln dünya ona kartı daha çok ıman e- fılanmıftır. kuyordu. Ogün bana Sabahaddin 

hayvanlar ise burada kest\rilmiye· ı dedi ki: J 

tek sahibine iade olunmaktadır. Vayseri F abrika-ı Sun'i pek 1 Sakarya da . - «Anne ben Şehabeddini Yeıil-. 
Civar köy ve kasabalarda kesilen n t köye götüreceğim.» 

hayvanlar ya bu iade edilen hay. sı Gece Gündüz Fabrikası Pamuk - «Peki dedim» gittiler. Fakat 
:\'anlardır, yahut ta buraya getiriHn· gidit itte o gidi§ ... Aktam oldu, ge-
:• İntba edileceğinden korkulan ha•· çalış l g or yeni Fabrika Gelecek I stih sal ô.tı Arttı len gide~ yok. Bu mahallede A11111 

alıklı hayvanlardır. Yoksa mezba- Ö K • doku E .. f adında bır genç daha var. Çocukla· 
ha rüsumu kilo batına 8,5 kuru:?:ur Ank~ra 24 ( ~el) - a~:~7--ı mal: Sene ylulde şleyek An~ara 24 ~~zel)- Tarım Ba- rımın pe§inden ayrılmaz. Şüphelen· 
~e bu komtu köyde bacağından ag~- ma f~brıkası?.ı~ pıyasaya çık g akta- Ankara 24 (Özel)- Gemlikte ku- kanhgın.ın E~e~lı pamuklu mensu • dim. Hemen annesine koıtum. Bak· 
ca asılıp kesilen hayvanın kesış lar yükse~ gorulme~~ ve aranı~f b • rulmasına karar verilen sun'i ipek calt fabrıkaaı ~çın Sakarya ırmağı kı- tım, Aıım da ortada yok; kiracı· 
lllasrafından ancak be§ kuruş fark- dır. Bu cını mallar ıçın _J'a~aen a ~ı- fabrikasının makineleri sipariı edil- Y~ a~ında ektırmekte olduğu Akala nın çocuğu Ali de yok ... 
lıdı~. Yani İstanbullu temiz et ye- kasına çok m~da ~·~tle~ ver_il· mittir. Fabrikanın intaatı da bugün- ~~n~ıbr:~~kların 935 ~lı m~hıulü Meğer hep birlikte bir yelkenli 
~••ıne mukabil "'bre kilo başına nıektedlr. Fabrika bu sıparıflerı yetif- terde ihale edilecektir. 1936 ıeneıi d" G ılo olarak tahmın edılmek- tutarak gezmeğe çıkmıılar. Aradan 
h~I kuruı vermektedir. Buna muk~· tirebUnıek için üç ekip halinde ve 24 eylUlünde iılemiye baılıyacak olan ~~ ~: ~-'j~ yıl'.n nıab~u!ü ise yalnız bir gün geçti. Her tarafa baı - • 
.. ıl de yılda on binlerce bağırsak, cı· saat çahtmaya mecbur kalmıftır. fabrika memleketin ıun'i ipek ihti- ın ı 0 

an ıbaret ıdı. duk. Hiç bir haber çıkmadı. Sonra 
r•r, baı imha edilmekte ve lsıa~~ut- c. H. Partisi yacını karıılıyacaktır. Porselen Fabrik bir motör tutarak bütün adalan do-
uya zayıf ve hastahklı et yedıTıl • (A A ) c H p gen- K 1 ası lattık. Hayırsız adasından bir ka· 
ınernektedir. . .. Ankara 24 · · - · · · .. At . t .. k .. uru uyor , yıkç• bize olanı biteni anıatt•= , 

Nakil va11ttaları: J yönkurulu 2411011935 perf~~- a Ur UD Ankara 24 (Özel)- Kurulacak Fırtına çocukların bindiği yel • N . . . nü haftalık toplantısını yapb. ne T } y ) porselen fabrikası için etirtilen .. kenliyi Hayırsız adasına fırlatınıf. 
'" k~~ı~'kvasıtaları 1iıınde Y1ın~ orkta: ilyönkurulu üyeliğine getirilen Ahmet e 8ZI arı hassıs tetkiklerini bitir~istir ynıultc- Asımla Ali karaya çıkmıılar. Su ve 

uçu sermaye er mese eıı çı .. lik öd · 1 dı ve par· · · apı an k k ı 1 O ~ktadır. Belediye hamal sırtındaki ~a~ıl1? ~~e. . .. ~~~.:~ay an Ankara 24- (Özel)- Romanya projeye göre bu fabrika yılda 700 ton e ~e a ı;.ııkar. b g~e ora: kal. 
aerner yerine istasyonlara isliyen tının ıç 1• erı goruf•u bu. "k Kralı Karolun doğumu yıldönümü mü· imalatta bulunacaktır. ~~ş ar. 'i a al S enım ç: h ~nmı 
elektrikli ve lastikli yük arabaları Kağıt a rı ası . A ınuebetile Cumhur Baskanı Atatürk y·· 1 r.... Dgor~n of mamlış. ldo~ra hıalda o mdUf·· Verın . . d ilk A kara 24 (Özel)- lzmittekı ka- il K 1 K 1 d . 1 • un p ıgı Fabrikası enız ırtına 1 o ugu a e aa.n a. 
" eyı, lımanda vapurlar an ~ ... n . sisatına ikinci tef· e ra aro arasın a te graflar teatı la tekrar açılmıılar ... İtte o zaman· 
e Yolcu alan iptidai kayıklar yerıne gıt fabrıkasının te 

1 
. edilmittir. Ankara 24 (Özel)- Buraada ku- d b · l d h b k lll t" I d. . d b l nacaktır Yapı an proıe- 1 k l .. • 1 .... f an erı on ar an a er yo • 

0 or er işletmeyi dütünmekte ır. rın e af a . • k"... ık Efganistan Kralı da dog""umu yıtd·· ru aca 
0 

an yun ıp ıgi abrikasının * 
y I ,A .. b fabrıka agıt ç arma-

0
• • ) • h 1 

1
_.

1 

a nız liman itinin ıslahı kalı §e• lere gore u l k t' izde İ•· nümü münaıebetile Atatürk tarafın _ prolJe erı ~zır anmıştır. Bu yılın Bu münasebetle kaydedelim ki bu 
.ıtı de k 1 B için de ya ba•layınca meuı e e ım l son arında ın•aata b 1 kt 1 g arar atmı~tır. unun.. .. . . ,. ır • ka""ıtların yüzde 69 u· dan gönderilen tel yazısına samimi bir F b .k 3' aı a~aca ır. hadise etrafında dolatan rivayet er 
h~lldalcıların birleıerek ve uçu bcşı tıhlak ~dılen . g I ktır kartılık göndermiftir. . ~-~'. a. yılda 1,100,000 kılo yün türlü türlüdü" iddialara bakılırsa 
ır araya gelip birer ınotör alarak ııu teuıın etmıt 0 aca • ıplıgı ıstıhsal edecektir. gençler bu işe epey önceden hazır· 

Çalıtrnaları tavsiye olunmuştur. Pek lanmıılar. Yanlarına para almıılar. 
rakın zamanda sandalların vapur· r 

1
. STER t NAN IS TER t NAN M A ! (s.ıo> kilo ekmek ve yiyecek teda-

ar.dan yük ve yolcu almaları yasak rik etmişler ve havanın fena oldu-
edılecektir. ğunu bile bile gezitiye çıkmıılar. 

Sandallara ve sandalcılara gelin· Şehirde hc!J" tifo çıktıkça i§itiriz: Üzerinden birkaç gün geçer, ölenler olur. Hastalık bi • Sonra Hayırsız adada kendilerine 
t~, eğer onlar bir çaresini bulup mo· Bazı semtlerde bostanlar lağım ıularile sulanır. Bu ter, tedbir de unutulur. yardım etmek istiyen balıkçılara: 
lor sahibi olamazlarsa onları şehrin bostanlarda yetiıen salatalar hastalığın yayılmasına se • Bu .•en~ gene tifo baıladı. Gene ayni sözleri işitiyoruz. - Biz yardım falan istemiyoruz. 
ille f d k bep olur. ~eledıyenın pene açık lağımları kapatmak için trdibat aldı- s· k d

0 

• • • b k d' 
h n aati hesabına fe a etme ve Ve gene İ'-İtira: Belediye derhal lazım gelen tedbir • gını yazıyorlar. ız en ı ışınıze a ın... ıye cevap aıka. limanlarda ekmek aramaları :r bb. · · B vermişler ve yine iddiaya göre ls • 
t l leri almıJ ve açık lağımları kapatınağa teıe üs etmııtır. u defa artık lağımların kapanacağına: b 
a:vaiyesinde bulunmak icap ede • tan ul tarafına dönecekleri yerde 

tektir. Bundan sonra da hamalların 1 S T. ER 1 N A N 1 STER 1 N A N M A J cenuba doğru yollanmıılar. 
•okaklarda sırtlarında yük taşıma· Resmi ara~tırmalar hali. devanı 
IXıaları çareleri aranacaktır. ediyor. 
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HAHICEMElEIDE E THA LER G.. .. . . 
ORDU lfillll~ lZ 

Davacı 

Davaaınclan 

Vazgeçti Amma 

Ege 
t 

Mıntakasında Tütün 
Piyasası Açıldı 

Mahkemece dü~esine karar ve • 
rilen bir yaralnma davası Temyiz mah· 
kcmcsinoc bozularak duru,şması yeni • 
den başlamı'1Jr. Hadise ışöy1e .pçmiş· 
tir: Tursun adında bir genç bir tica· 
rethanede işçidir. Y ako adında bir a
dam da ayni ticarethanede vazifeli, .• 
Bir sabah Yak.o ile Tursun arasında bir 
münazaa çıkıyor. Tursun elinde bulu
nan bir makasla Yakoyu yaralıyor. 
Yal-o, önce davacı olduğundan duruş· 
ma başlıyor. fakat bir ıik.i celse sonra 
uyuşuyorlar. Mahkeme de, iki taraf ba· 
rıştığ1 için duruşmayı düşürüyor~. 

Rakip Kumpanyalar Biribirlerlni Atlatmak lstigorlar 

Fakat Temyiz mahkemcsi bu dvruş
mayı bozarak geri gönderrniftir. Boz· 
ma kararında da «haclise aleti katın ile 
olmuştur. Makas ~ir ve tehdide el
v~lidir. Bu sebeple .duruşmanın, hu
kuku umumiye namına devamı icap 
eder.~> .denilmektedir. 

Birinci sulh cezada yapılan bu du~ 
ruşmanın davacı ve suçlusu mahkeme
de hazır bulundular. H!kimin sorgusu-, 
na, davacı: 

• 

' 

I 

- Ben davacı değilim .. <iedi. 

Mahkeme, Temyizin bozma kararı· 
na uyarak duruşmayı yeniledi ve suç· lzmlrd• yeni 111ehaul 1'Ulila ... eniyor 

]uya hadiseyi tekrar anlatbrdı. Suçlu lmıir (Son Posta) - 935_ m~-:11 ~dıı 
T . tUt6.n piyaaaaı bu gece Ege bolıeaınm bır· ursun. ı p· 

B. k I d k El" d kaç kö§esinde ayni saatte açı mıştu. ıya-
- ız şa a aşıyor u . ım e ma· ıl b"lh "'- rik ·· ·· • • sanın aç ması ı ana ~c an tutun 

kas vardı. Kaza ile cllne batıverdı... kumpanyaları arasında büyük bir ırekabet 
diye ifade verdi. doğurduğu için çok alakalı olmuotur. 

Şimdi, şahitler dinlenecektir. Çün- K.umpanyalar. gece yazıbanderiai açık 
kü, böyle vak'alarda, davacının dava- bulundurarak daima tütün mıntalcalari)e 

Uıakta 
Köy Öğretmenleri için 
Bir Seyyar Kütüphane 

Yapılıyor 

d . d d". muhabere halinde idiler. Akhisar, Gavur- Utak Ög"retmenler bir top1anb sın an vaz geçmesı, avanın Ufme • .. Ö . .,... ~-L • ._. ;!lA·ı M -
koy, demış, nrc, =ennısar, nıt As. a- --L ıkö .... nJeri İ • bir 

sini icab etmiyor. nisa ve Knraburunda denk !haline gdcn tü- YA11aaa 7 oğretme çın aey• 

1 lzmirde 

1 
Ekonomile. 
Durum 
ltalyan Mankalannın J(r:e

diyi Kesişleri Kendi 
Aleyhlerine olmuıtur 

Bir Kadın 
Tehdit 
Karşısında.. , 
Bu sabah aldığım mektupl~ 

tanesi beni müşkül vaziyete~ 
Vereceğim cevabı tayinde ~ 
ıevketti. Yazan evli bir kadındır· 
ki: ~ 

«Beş yıl evvel daha gcaÇ iJI!.. 
iken bir erk.ekle tanışmıştını. :_.a 
bir yuva kurabileceğimizi di.i,.....~ 
·· B ·· · l d ...,n .-tüm. u umıt e e epeyce u ..... 

konuşmustum. Sonra yanıldı~ 
dım ve sadece his sahasında ~ .lııl 

münasebetimizi kestim. çok g~ 
de, ~imdiki pek sevdiğim ~ 
lendim, çocuk sahibi oldum. {Jt~ ~ 
raya gitmişti, :kendini unu~ 
.Fab~ geçenlerde çıkageldi ve~ 
da dolaşmaya baş1adı. Bana fi. 
tehdit tavrı almaya koyuldu. ~ 
oturuyorum, muhitim dar, ha ...... _ı1 
.redeyec göze çarpacak, mahvolıa"!"~ 
korkuyorum.» 

••• 
Bu kadının zevcini bilmiyo~ 

dise kendisine haber verildiği t ~ 

nasıl wş:ıhyac:ağı haklrnıda . ~ 
yok. onun için «kocan&Za ~-·~.:.. 
siiJdbıta işi halledebilir)) di 
~ Yapılacak ~akrabadan~ 
adam vasıtasile tacizciye ~ 
anlatmaktır. Eğer bu da Olmazt8t 
o ya,f ı akraba vasıta!'ile polis 
liğln1n nazari dikkatini cetL-ı'""~• 

_ . ._._.. ....... --..................................... 1 yar J..::....:.:-L-ne kunna•ı L--..J ... ,, ... ,_ 
tünler aqam saat altıdan sonra ınübayaa aıa...-- ı ..a .. _,. .... _,.... 

Borsada memur1annın önlerine konmu§tur. tar ve bumm için hemen çaı'f'l"'•ara Eczaneler 
Bir.kaç firma :adına mtihayaa memurla • hatlam•t'•rdır .. Bu kütüphaneden ıu..k ~ 

Nöbetçi 

Bir Kazı Sıramnda Eıki 
Eserlere Rutlandı 

nnm ve eksperlerin yaptıklım nıuaye.ne • kö lerddö ..... tmenlerin de kolayhkla Bu geceki nöbetçi eczaneler~ "; 
ler ımııında Amerika1ı Armalar birbirlerini 'J. oere dır: 
atlatmak için piyasaya lbiigi.ne görünüyor - faydaJamnuı sajlanacaktM". AlemdaT: (Cağalo'jtu). c 

lardı. (Sitla). Şdı:udebaft: (A.af). r' 

B (Ö I) Ah V ffk Gece saat 21 de tütün piyasasının açıl- Ek k f • (F..ınilyadi). Aksaray: (Ziya 
ursa ze - met e Pa- dığı hakkında "ilk be,aret telgrafı yaldınm me J3tJ Karagüaırük: (Arif}. Samatya: ( 

fil hastanesinin alt tarafmda eski eter- iıaretile Herman lapirer ilcwnpanyuuuı gel· loa). Bakırköy: (Merkez). ""-"'·TE>lr 
lere rastlalllDlf ve kazı • hafriyat bat· di. Yedi dakika sonra ikinci :ı,ir telgraf Fe- Buraada Da Yükaeldi (Nlzııo). Küçükpazar: (H. ~ 
lamrstır Bu eserler to .. .,. "ki lemenk tütün kumpanyasına geliyordu. X_ • Galata: (Mişel Sofronyadis). t 

' · e ıpragın, u 1 
Bu iki kumpanya Karaburun ve Manisa Bursa (vzel) - Ekmek fiatı bura- nü: (Agop Minasyan). Bqiktaı:'f-* 

metro derinlijinde tesadüf edilmekte- köylerinde piyasayı açmt§lardı. Orta '1ere- da da yükseldi. Belediye birinci nevi lH). Sarıyer: (Asaf). Beyoğlu: ~ 
dir. Hafriyat müze direktörünün neza. cede mallar 70-'90 kurut aT11sında mua • ekm,.ö;n kiloR1'.._ il 5 . "kin • • k- aim. Beyoğlu). Şi§li: {Halk). 1-1 ,,. 

• 1 .. .. h l -o· ouua ' ' ı CI nevı e ) K 'M 'L ) '-9'ı.;. retı altındadır. Çıkan ft!ylerin, Bitina- me e gormege aş amıştı. .. de (Halit • ammpap: , enez · ,, 
I . bul ... Fena halde atlatılan Amen"lcalı firmalar mege 10,5 kurut narh koymuftar. l kildar: {ltt'hat). Kadıköy: (F~ 
ara aıt undugu :r.annolunuyor. ıKa- derltal telgrafla mübayaa Tnenmrlanna mü- ıR SanlUISI kender, Namık). Büyükada: (Şı 
zı ilerledikçe duvarlar, odalar, kemer- bayaa emrini verdiler. Kumpany.aiar ne Yeni Şimendifer· lzmlrcte Olll• - Hey\>eli: (Yusuf). ~ 
ler bulunuyor. fiatle olursa oiaun ilk partileri k~mnak W. lerimiz İzmir (Özel) - ~ radyosu, ::::::=. ...................................... ~ ~ 
,--~------------ temi:,~:lar~ı. Gece saat tamw birde Atinadan • Tüfkiyedeki halyan banblarllllft tiic· • 

Bir Doktorun 
GUnlUk Cuma 

da tutun pıyasasının açıklıgı '1aklunda tel- Ankara 24 - Irmak - Fılyos, FeT• carlaA kredi kesmelerinin Twk tica • 
granar ge1mcğe başlamış bulunuyordu. zi Di arbeki h ti i) A'--

Bununla beraber iyi cins tü tünler için 1.ıu Pata • Y r a an 1 e a,.un • retini bateldar edecejini, ~iirkiye ihra-
dakikada piyasa açalmıı nyılamu. En bii- Anbllya hattınm lspartaya kadar olan catmın en önenlli insmmm ltal,Jaya ya-

Notla nn dan (*) yük partiler ve hararetli munmeleler Ak-ıkısımlaTı tamamen ikmal edilmiştir. ldığını fakat son durum kaqıımda 
ı--------------..JJ hisar, Ödemiş ve Gavur köyünde olacaktır. Bunlar cumhuriyet bayramından bir~~ ' du duw b"l.1:-':.ti B 
K Amerikada tütün müesseseleri arasında iz- haft t•• I . I t ı racabn r guıw lllLKlu~ r. U 
leptomanı• . . 1 h 1 b ki ı a ıonra oren e lf e meye arıla- haberd ··baı~·- d mır pıyasasının açı ışı eyecan a c en • · ~ e mu aga var ır. 

Hırsızlık Hastalığı me~ idi. - Ad. Bil. caktır. İtalyan bankalan 1zmirde krediyi 
keamitlerdir. Fakat bu lzmir Jhracat 
tüccarları için en ufak bir bylp bile ol
mamı,tır. lzmirli tacirler kredi ihti -
,açlarını fazlaaile milli bankalarımız
dan temine b!lflamıtlardır. Esasen lz
ıairdeki dört ecnebi banka, 1zmir ihra
t:atçılannın yıllJk lcredi ihtiyaçlannm 
ancak yüzde oa betini temin etmekte 

Yimü bet )'llflannda bir bayan mua
yenesine ~ldun. Zenam bif' aileye 
men.aup mevkii içtimaia Yar. Aile reiai 
kızının on bet ya11ndanberi hqhyan 
kötü bir hınuzlik huyuDdan müıteki .• 
Yava§ yava§ ev mUhitinden harice ve 
komıulaııt, alı:ra'balara da kızı tarafın
dan yapılan •e söze pek bariz bfr te
kilde çarpan hu huydan birçok teh • 
ditler, ricalar ve .muayenelere raimen 
geçirilemediiini anlatblar. 

Ruhi ıalillller yapbra. Bu iıte anne· 
nin de gençlilfnde buna benzer kuaur
lannm ipaçlanm \ruldura. OejeneTe b; 
aiııle kızmm ba rulai aaı.. kleptomuı.İ 
ismini verdiiimizj .Hyledim. T eda'Yi al
tına aklım. Aaaht buhranlan muayyen 
banyolarla ve .iliçlarla teskin ettim. 
Sıkı bir kontrol altına a1dırdım. Bir ay 
muntazam bir telkin tedavisine tlbi tvt
tum. Yavaı yavaı iradeafni kaz:anmala 
ve çirkin hareketlerini uautmaia ba.tla· 
dı. Bir aene M>IU'& evlenmit. iyi bir an
ne bile dolmuttu. 

(*) Bu nott... .... uılrla,.._, ,.. 
but bir albüıııae ,..,..._. kollelml,.a 
yapma. Sdımıb za=m da hu not&.
bir doktor ıibi imdadoma yetifebllir. ---· 

Niksar Gençleri Bir Temsil Verdiler 

idiler. 
)tal:ran ticaret hankuile Roma ban

kasının krediyi kesitleri kendi aleyhle
rine olm\lfhlr. kalyan Ticaret banka
ımda mevduatı bulunanlardan bazı • 
lan aiyual ve tecimel dunun müna • 
ıebetile mevduatlannı geri çekmif ler
dir. Bu yüzden ltalyan bankalarının iz. 
mirde İf hacimleri darahmfbr. 

ihracat itine welince, ltalyaya ihra
cat ne derecede azalmlfU bu memJe. 

Nlluar (Özel) _ Jdman ywdu muvaffak. olm..,ı.dır. Halkın njbet ketten ilhalit ta ayni derecede eksil -

1--•-ri Çocuk Esirgeme Kurumu • a6 w. •• • • !L!- • d,J. mittir. lzmirin ihracatı ise bu yıl diier 
~ Ye ı-egı uzerme PJ'• -.uıc:a caa o,- D ~!-..ı 2o d • d f kin 

menfaatine (Yıkılan ocak) piyelİni OJ'· yı •nD,J\aile ereceam e ev • 
mdıılar. Gençler bu müsamerede çok nanmııtu dedir. 

Son Posta 
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• ~- - ;::;,,.=====================-====================================================:;=======================:;;:::;;:::::;::::::=:-=:,:-n~-==;-==-========::==~-:;===================;::>:======== 

Biri ci 

Resmi e lig 
Nüfusumuz 8 Senede 
2,540,497 Kişi Arttı 

Ankara 24 (A.A.)- Resmi tebliğ: !zarfında 2.540.497 ki,i olmak üzere 
20 ilk tetrin 1935 tarihinde yapılan binde 186 nisbetinde artmı,tır. Bu ar

genel nüfus sayımının, tel yazıları ile' tı' vasati olarak senede binde 23 nis

alınan muvakkat neticelerine göre betine tekabül eder. 
Türkiye nüfusunun: Başbakanlık İstatistik İsviçre Federal İs· 

Erkek 7.974.925 genel direktör veki- tetistik bürosu, arsı· 
Kadın 8.213.842 li arsıulusal istntfotik ulusal istatistik ens-

y k 1 · ı enstitüsü üyesi titüsü Üyesi e un 16. 88.767 
C. Aybar Dr. C. Brüşnhwcibr 

olduğu anlatılmıştır. 1927 nüfus sayı-j 
mından 13.648.270 nüfus tesbit edil- . 
diğine göre Türkiye nüfusu sekiz sene ' . 

Başkanlık İstatistik genel direk· 
rektör muavini 
Sabit Aykut 

Belediyeler Kongresi Açıldı 

519 beled·yeden Hiçbiri
nin 1'am Planı Yok 

• 
, •• §· ·SON DAKiKA ~----....., l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLEJ!.! -T. Rüştü Ar as Belgratta Gazetecilerle konuştu 

Zecri Tedbirler Ve Türkiye 
"Zecri Tedbil'ler Hiçbir Veçhile ltalyaya Karşı Hasmane 

Bir Hareket Olarak Telakki Edilmemelidir,, 
Belgrac;l 24 (A.A. )- Cenevreden An-ı Samimi dileğim iki taraf arasında en kısal ]aştırma eserinin de çok takdire değer o'I' 

karaya dönmekte olan Türkiye Dış Bakanı bir zamanda doğrudan doğruya bir uyuşma ğunu ilave etmiştir. 
Tevfik Rüştü Ara~ ~u ~abah saat 7.30 da elde edilmesidir. Cenevrede bütün karar- Ekonomik tavi:ıler .Jıl 
Belgraddan geçmıştır. istasyonda Başba- laştırılmış olanlar hepimizin uluslar sosye- T r·k R·· ·· A k 'k tıavV" 
k D B k S d. · ·1 D B ev ı uştu ras e onomı 1'. 

an ve ış a anı toya ınovıç ı e ış a- tesine karşı giriştiğimiz taahhütlerden iba- I · h kk d k' 1 d vab• 
k · · T'" k" O El · · mese esı a ın a ı sua e e §U ce an muavını ur ıye rta çısı ve gazete- rettir ve şunu da ilave etmeliyim ki ken· · · 

·ı f d ]A ] mıştır: .~ 
cı er tara ın an se am anmıştır. disile iyi geçinmek ve anlaşmak istediğimiz . T" 1'i,...-_ 

Stoyadinoviç ile Tevfik Rüştü Aras ve B~ .meselede Yugoslavya .. ıl.e ur -A 
komşu bir memlekete karşı ekonomik zecri k l ] k h olrrıut":" 

Türkiyenin Belgrad Orta Elçisi garın salo- tedhı.rler tatbı.kı· b'ızc oldukra agvır gelmı'ştı'r. mB csaısı ço aa ve ço mu ım r fi' 
'd k b d k.k .. ·· .. 1 d" " u yolda imkanlar derpiş olunmuştu'. ~ nuna gı ere on eş a ı a goruşmuş er ır. .. . . 1 bi1"""" 

T k R A Maamafih ekonomik zecri tedbirler hiç bir kat oyle sanıyorum kı bıze yapı a Bu konuşmadan sonra evfi üştü ras ~ 
veçhile İtalyayn karşı hasmane bir hareket t · 1 b 1 ı 'k' i ve .ı. gazetecilere beyanatta bulunmuştur: avız er u arsıu usa teşrı ı mesa ,, 

Balkan anlandı olarak telakki edilmemelidir. sanüt eserinde uğrıyacağımız zararları 
Son Cenevre hadiseleri hakkında soru- /ngilterenin vaziyeti telafi edemiyecektir. fi 

lan suale verdiği cevapta, Tevfik Rüştü A- Cenevre konuşmalarına İngilterenin gös- Saat 8 e doğru Tevfik Rüştü Ara6 ~ 
ras getirdiği haberlerin iyi olduğunu, çünkü terdiği ilgi hakkında sorulan suale cevaben graddan ayrılmış ve Maladenovatza k~ 

Ankara 24 (Özel) - Belediyeler! iç itleri Bakanı belediyelerin vari- Balkan antandının dir defa daha kendi e· Tevfik Rüştü Araa, uluslar sosyetesi karar- Başbakan ile Özel kalem direktöriİ k 
Kongresi bugün saat on buçukta İç dabndan bahsederken bütün belediye- hemmiyetini ve Avrupada bir nizam ve lannın değeri ihmal edilemiyeceğini söyle- sine refakat etmişlerdir. 
itler Bakanı Şükrü Kayanın bir söyle- lerin geçen seneki tahsilatının itidal elemanı olduğunu isbat etmiş bulun- miş, bilhaua uluslar sosyetesi ile yapmış Sof yadan geçerken ~ 
vi ile açılmıttır. Açılış tözeninde Ka- 17,600,000 liradan ibaret olduğunu duğunu söylemiştir. olduğu sıkı teşriki mesai ile Britanya İm- Sofya 24 (A.A.)- Türkiye Dış ' 

B ka B 
Zecri tedbirler paratorluğunun herhangi bir ihtilaf karşı- Tevfik Rüştü Aras bugün saat J6,30.....ı 

mu tay at nı, Batbakan, akanlar söylemittir. 1 d c k o,ır Zecri tedbirler meselesi hakkında, süe sın a enevre urumuna karşı sıkı bir taah- Sofyadan geçmiş ve istasyonda Dış .., 
've Saylavlar bulunmutlardır. Bundan sonra verilen takrirler Üze- tedbirlerin mevzuu bahsolmadığını söyle- hüd~ ~irmiş olduğunu ehemmiyetle kaydey- Köseivanof tarafından selamlanmıştır· ' 

Şükrü Kaya söylevinde Türkiye be- rine Bafbakan İsmet İnönü Kurultay miş ve ekonomik tedbirlere dair de demiş- lemıştır.. .. .. . . Tren kaldığı müddetçe iki Bakan '·' 
lediyeleri ilk kurultayı üyelerini, büyük Başkanlığına, Ankara, İstanbul, İzmir ~ir ki: Tevfık Ruştu Ar~s, Fransanın siıreklı uz- kika kadar istasyonda görüşmüşıp 
Türk ulusunu selamladıktan sonra tarbaylari Başkanlık vekilllklerine, { al · } ~ 
dünyanın ilk medeniyetini, binaena- Parti genel sekreteri Recep Peker ve Habeşlerle t yan ar arasında Müzakereler OluyorJll"' 
leyh ilk şehrini Türklerin kurduğunu, Parti Kamutay grupu ba,kanı Cemal s k I 

fakat son asırların binbir menfi amil- Tuncer fahri batkanlıklara intihap e- Italya 1 bog"' az Edı·ıı·rse Mu· -
lerinin tesirile Türk tehirlerinin pek dilmişlerdir. 

bakımsız kaldığını, bunun için kongre- Kurultayın Cumhur Batkanına 
nin vereceği isabetli kararlarla Türk saygıları k 1 y k 
tehirlerinin bayındırlığa ula,tırılacağı- Kurultay Cumhur B'atkanı Atatür- za ere ere anaşmıyaca 
m, Atatürk inkılabının, her sahada ol- ke derin sevgi ve aaygılarile, yüksek 

duğu gibi, belediyelerimizin tanzim ve varlığına kartı yapıhnak istenilen 1. 
imarına da el atarak ana bir kanun ver- melun suikasttan duyduğu nefret ve Londra 25 (Özel)- Dış işleri Ba- •· Bununla beraber İtalya, sıkboğaz e- İtalya arasında bir anlaşma husule 
digwini söylemittir • t'k h d t l fi kanlığı bugün gazetelere verdiği yan dildikçe müzakerata gİritmiye yanaş- tirmek üzere cereyan etmekte olaP J • ıs ı ra uyguaunun e gra a arzına . . • T· f 

Şükrü Kaya bugün Türkiyede mev- ait takrirleri kabul etmİf ve belediye resmi bir bildırıkte, Habeş ıhtı a ma mıyacaktır. • zakereler hayli ilerlemittir. 
cut 519 belediyeden bir binn' ın' ta bır' ı· I · ba d l k verilecek hal ~ekli hakkında İtalyadan Habeııstanla müzakereler 5 p B f ~ 

:r m ge ır erı, yın ır ı , yataYJf ve ucuz- . . . . w • • ·~ l on osta: u telgra ~ 

planı olmadığını, hatta lstanbulun bile luk komuyonlan tetkil edilerek cumar- y.enı hıç hır t:klı~ almadıg~nı _hıldır:n~·r Londra 
24 

( o~:r)muı Habe i nl l kaynaklardan henüz teyit 
henüz bir planı yapılmadıgınw ı İzmir t • t l ak .. l ') d'I tır. Bu, hakıkatın tam hır ıfadesıdır. f sta a memiştir. ~ 

, 1 esıye op anm uzere ce se tatı e ı • . f . . b d k"k ~ 

plinınındayarımkaldığınıbildirmittir. mittir. Zıra talyanın teklıflerı u a 1 aya lkı·ncı· Safha Başlamak Üzere 
kadar kat'i ve resmi bir mahiyette te3-

. Rusyada Korkunç Bir Deprem bit edilmiş değil. ancak umumi hatları 
itibarile Parise bildirilmiştir ve müza- ltalyan Taarruzu 3 Gu··o Riga 24 (Telsizle)- Moskovadan gelen bir telgrafta Tacikistanda ~id- k d k d' 1 l 

Y ere ora a cereyan etme te ır. ta ya-
detli bir zelzele olmuştur. 142 ki~j ölmüş, 422 kişi yaralanmıştır. Arg~u- nın umumi hatları itibarile ileri sürdü- s 
guya kasabasının tamamile harap olduğu bildirilmektedir. B 1 k ğü telkin ise Orta Habeşistanın Ulus·' onra aş ayaca 

Ahali yaylalarda bulunduğundan insanca fazla zayiat olmamıştır. lar Kurumu tarafından yapılacak 

Bir Fransız Gazetesi lngilterenin 
Korktuğunu Söylüyor -· ' ; ' · ' ' ' ' ' ' ' ' ' -- ' ' ·-ı (Bat tarafı birinci yüzde)· 

Surıyede karar vermiş oldukları da muhakkaktır.» 
1 V ld Demek ki bu muharebe pek merhamet
Q 7 Q m Q 1. apı l siz olacaktı ve bu muharebede İtalyan kuv-

Suik t f f d B O vetleri batsa bile batmadan evvel düşmana 
81 f O e azı 8V• yaptıkları zararlarla Akdenizi iki filo için 

letlerin Parmağı Olduğu bir zarar haline getireceklerdi. 

S 
•• , İşte Fransız meslektaşımızın söylediği 
oylenıyor §eylerin baŞlıcalan bunlardır. 

(Bat tarafı 1 inci yüzde) Pek kolay değil. .. 
ele veren Yahyanın Ozeyirin köyünde Fransanınpolitika yapan bır gazetecisi-
bir kızı sevdiği anlll,fılmıttır. nin bu fikirde olmasına mukabil, şimdi ga-

zetecilik yapan bir tayyarecisi tayyarenin 
Üzeyir orta boylu, karayağız, tık· zırhlıya hücumunda kafi netice almanın 

naz bir adamdır. pek kolay olmadığını söylemektedir. Bu 
Mevkuflar arasında Ozeyİrİn karde- zat ta diyor ki: 

ti Arif ve Elbüstanh Cemil Sefer adnı· ((Tayyare ile gemiye hücum §imdiki hal-
da biri de bulunmaktadır. de ancak tahmine dayanan bir kaç pr~nsip 

düşünüşünden ibarettir. Önde ciddi hiç bir 
* misal yoktur. Vakıa bu dakikaya kadar bir 

Adil Tahkikat kaç tecrübe yapılmıştır, ve bu denemelerde 
Ankara 24 (Telefonla) - Suikast gemi güvertelerinin zayıf oldukları anlaşıl

tetebbüsü etrafında guya gazetecilik mıştır. Yalnız mesele bombayı hedefe isa-
k 'l l anlı , bet ettirmektedir. Hem de sun'i sisler ara-

yapma gayretı e ya an Y f nqn· ıında, ağır mitralyözlerle tayyare toplarının 
yatın artması üzerine Müddeiumumilik çıkardıkları öldürücü kasırgalara rağmen 
Matbuat kanununun 35 inci maddesi- Bundan ba§ka İngiliz amiralliğinin zırhlıla · 
ni tatbika mecbur kaldı ve bugün key- rını korumak için çok esaslı tedbirler aldığı 
fiyeti telgrafla İstanbul Müddeiumu- da nutulmamalıdır. >• 

Ü·~· b'ld" d' Sahneyi hayalimizde canlandırabilirsek 
m ı~e ı ır ı. b. f'I b' d . f·ı h ır tayyare ı osunun ır enız ı osuna ü-

Mülkiye Ve Kültür 
Direktörlükleri 

İstanbul Kültür direktörü Mehmet 
Emin Mülkiye mektep direktörlüğüne, 

enspektör Tevfik te İstanbul Kültür 

direktörlüğüne tayin edilmişlerdir. 

cumu baş döndürücü bir şey olacaktır: 

Zırhlıların güvertelerini mitralyöz ve bom
ba ile sulamak için yırtıcı kuş gibi düşen 
avcı tayyareleri, bumu üzerine güverteye 
daldıran uçaklar, çok yüksekten ağır bom
ba atan büyük tayyareler ... 

Bu sahneleri hiç bir zaman görmenMNnizi 
temenni edelim 1 •• , 

kontrol altında Habeş İmparatoruna 
bırakılması, çevrenin de İtalyaya veril

mesidir. Londra hükumeti bu istekten 

Paris Elçiliği vasıtasile haberdar ol -

muştur. 

Umumi kanaate göre, Habeş impa
ratoru, ambargonun kaldırıldığı gün
denberi gelen ' silahlar sayesinde kuv~ 

vetlenmiş olan ordusu ile tali ini kat 'i 

şekilde denemiye karar verdiği ıçın 

böyle bir İtalyan isteğinin konuşulm<lsı 
mümkün değildir. 

Habeıliler kabul etmiyecek 
Paris 24 (A.A.)- Övr gazetesi di

yor ki: Musolini Habeşistanın yukarı 

kısımlarını istemiyecek olduktan sonra 
İngilterenin de diğer kısımlar için güç

lükler çıkarmıyacağı fikrindedir. An

cak Habeşistanın davanın birdenbire 
halline taraftar olmıyacağı, zira müte

cavizleri yenmek için zamana güven
mekte olduğu anlaşılmaktadır. 

ltalya ııkboğaz edilirıe 
Paris 24 (A.A.)- Matin gazetesi

nin Romadaki özel aytarı ltalyanm ha

lihazırdaki anlaşmazlığın kotarılması 
için şimdiki gerginliğin zail olmasın
dan istifade edeceğini yazmaktadır. 

Aytar diyor ki: 
İngiltere hükumeti, salı gününden

beri İtalyan tekliflerini almış bulunu

yor. Bu teklifler Negüsün hukuku hü· 
kümranisini ve uluslar sosyetesi fikrini 

mahfuz birakmakta, yani bu suretle 

müdafaa edilmek istenilPn iki prensi

pi müdafaa,, etmekte .. dir. 

Portsait 2 4 (AA.) - Şimal cephesin-ı aşiret reisleri de çadırda geçiriyorlar~ 
de.l: l . . . Makallenin İtalyanlar tarafındaıı Y" ...1 

ta yanların yenı taarruzu, Faııstlerın Ro- d'ld·~· Ad' b b d l laı>P"" 
·• • .... ·• ·· •· 1 d'" .. .. 1 ı ıgı ısa a a an resmen ya an ma uzerıne yuruyuşunun yı onumu o an t d 

28/ 1 O tarihinde yapacakları bildirilmek- a ıCr. 1 ı•t 
tedir. enupta talyan .. 

Cenupta: Şimalde Habeşlil•' 
~disab~baya ~elen ve f~kat heniiz. te: Adisababa 2 5 (AA.) _ Rorle~ 

eyyut etmıyen hır habere gorc, Grazıanı l İt 1 d A d 'd ·ı ,,, ... 
ordusunun makineli kuvvetleri uçaklarla · a yan v or usunun ga en e 1 erı,,.,-_kfl 
b. ı·kt U 1 ld b · ı· . 'k . başladıgına dair bir rivayet dola~ · 
ır ı e a ua an atı şıma ı ıstı aınetın· d 

de Sasabeneke doğru ilerilemektedir. Sasa- ır. . ~ 
benek Harrara 200 kilometrede, Fafan Asmara 25 (A.A.) - Stefan• .;,.'ı 
nehri Üzerinde mühim bir merkezdir. Adisababadan öğreniyor. Habeş kıt "-

ltalyanların ileri hareketi için Ogadenin nın şimal cephesinde tahauüdü deV-=~ 
en kurak kısmını seçtikleri anlaşılmaktadır. lemekte ve bu cephede taarruza geÇ ıJi 
Hedefleri, Habeş kuvvetlerini çevirmek ve beklenmektedir. Tigrenin yukarısınd• tlf 
Habeş garnizonlarını tecrit etmektir. Bun- yanları kuşatmaya teşebbüs etmif 011111 fi, 
ların en mühimmi, müteaddit kervan yol- beş kıt' alan İtalyan piş'8rı tarafınd•" 
tarının birleşme noktası olan Gorahai gar- kürtülmüıtür. 
nizonudur. Ualualdan Sasabeneke olan me- ----
safe takriben 250 kilometredir. İtalyanla- Tersanemizde 
rın bu mesafenin mühim bir kısmını geçme- ı 

den ciddi bir mukavemete maruz kalacak- y J ilk G Jlll 
lan zannedilmiyor. Habeıler. Ado ile Mer- 8 pl 80 e J • 
siyi ve İtalyanlar tarafından Gerlogubinin f10' 
işgali üzerine tutunmak imkanı kalmıyan Cumhuriyet BavraPll e~ 
Ualualin şimalindeki diğer bazı mevzileri Törenle Denize in dirile'.·' 
bir müddet evvel takviye etmişlerdir. T" it 9\J~ 

Teyit edilmiyen bir şayı;,-İtalyanların Gölçük tersanemizde ur I 11 İ~ 
gaz kullandıkları ve bunun üzerine cenup- ve emekçileri tarafından yap• ;et'jjf 
taki Habe§ kuvvetleri başkumandanı Nasi- gemi 20 teşrinievvelde törenle . jc)it• 
bunun kuyuları zehirlemek için emir vere· . d" .1 k . B . v gerf118 >.& 
ceğini tekrar bildirmektedir. ın ırı ece tır. U gemı yag ·11JJ»' 

Sü bakanı Mulugetanın kumandasında Boyu 59,10, genişliği 9,50, det• itici' 
bulunan ve Dessieye doğru dört gün evvel 3 70 d" '700 be · ku~et Jl'ı 
Adisababadan hareket etmiş olan 70,000 · ' metre ır. ygır .. •8til1 
kişilik ordu şimdiye kadar 13 O kilometre 255 ton ağırlığında, 1 O mil sor )'ai "' 
yol almıştır. Yol üzerindeki köylerden bin- dir. Mürettebatı 27 dir. 750 toP 
]erce asker orduya iltihak etmektedir. Or
du, bulduğu erzağa hazan para ile hazan 
da parasız el koymakt~dır. Mulugeta mo
bilye yüklü bir çok katır ve yüzlerce hiz· 
metçi ve bir çok kadınla birlikte seyahat 
etmektedir. Asker aeceyi açıkta Bakanla 

şımaktadır. 

T. Ara• ••hrlmlsd~ ~ii~ 
t . B k Tedık Dış şlerı a anımız . it· 

Aras bu sabah şehrimize ııeJırıı~t 



Bir Amerikan Amir ali ••• 
lngiliz Donanması, Italyanın Akdeniz 

Faaliyetini Durdurabilir, Diyor 
Habetliler Ve ltalyanlar 

Amerikan A· 
llÜrallerinden Ya• 
tea Stlrlinl', lnl'İ· 
Uz • ltalyan aile) 
durumunu ı3zden 
l'eçirlyor. MUte-

Karıılıklı Olarak Nasıl 
Bir Durumdadırlar? 

lıaaaıa bir aaker 
ıözile tetkik edl· 
len bu durumdan 
Anıerikalı Ami· 
ralin çıkardıiı ne
tice çok ehemmi· 
retlidir. Bu sebep· 
le, bu mühim tet· 
kik yazısını oku· 
1Ucularımıza su
nuyoruz: 

Aııl Büyük Muharebenin Cenup Cep
hesinde Patlıyacağı Haber Veriliyor 

lnaillz halkı, ıe
ce İmparatorluk 
ricalinin, «Admi
ralty. yani lnıiliz 
bahriyesi denilen 

(Somali) - So-
Moğadiayudan 

mali cephesinin, 
İtalyan ile Habe

tiıtan araaıiıda bü· 
yük bir muharebe
ye aabne olacağı 

tahmin edilmek· 

tedir. 
Buraya viad o

lan malUınata na• 
qran Habefler, ti
maideki mağlUbi· 

0 earanenıiz mü· lnılllz donanm••UHll mlhlm cUzUlerl SDv•rt Kanahn da lifi 
tehaaaıalar heyeti . • • yetlerini te et• (WJyanhınn uıl ıı ıördtWeri 1ırli Alkanlar, ileri 

karakol hlsmıtiııde il d • • "ki '"l "'d ta bir ftalvan l'ölüdilr ve hu mmta- Erıtredekı orduaile, kanal vaaıtaaıle o· mek maluaclil•-
e auna aıkı bır aurette teın meaaı a e J • • ı • ı · ·ı· f·ı ,~ ed • •. kad dil man harp veya tüccar ıemı· an muvasalasını keaen har naı ız ı oau I heci L.11...:ıL bir dar mil uzun1 ... da •-- 1 im 
erek, üstünde hiç hır zaman aunet an t k 1 k 1 b''t'' iht" 1 kt b'I'" ü k" talyanlara bu cep e uu;,ua • usun 011111 yo un mı aza-

Latnuyan Britanya lmparatorulj'Unun 1 lerile t~yyk ab~el dfilio!:;:;m 
0 

ay 
0 

ay la~ :'min ::;.:~~:nç:~: s~:~r~ be vurmak için buırlanıyorlar. mı çiilden ıeçtiii için, bu yoldan yap .. 

., 

•elamet ve emniyetini korumak için ça· ıeçmeaı a 1 • 
1 

• • Adi -L-L-..l-- L-- lan --1-1
! tın · ti" • __ ıı 

1 t ki 
• • 

1 
• ı .

1
• 

1 
• Akdenizin ortasındaki yeni yapdan üaaübahriye ve hatta A- Her gÜDtauaUllUNI cep111111e oaJWya mAamını temm etll199 

ıı ı arma emındırler. Bunun çın ıece ngı ız erın . • k d nlar H ' L---•- ha ı· ..:: b' ___ ,_...u_ 
Jat k d h h Lili 

1 
.. üb h ·ı • olan Malta adaaı da bu ı vustralya denızlerıne vanncıya a ar, yüklü kamyo anar a uanm.et et• J ı ... ç ır m~. 

a ann a ra at ra at uyuyau r er. uaa a n en 'K ld • H" Ok il rdulan ku 
Bugün Britanya imparatorlujuaa hir ara· mıntaka111n içindedir. Onun için, ~ir ızı ~nız v~. ınt yanusu yo an mekte ve buradaki Habef o • Merkezi HalH,Utanda 

ela tutan lngiliz donanmaaıclır. Bu ailib ya j harp çıkaraa lnıilizlerin hüyük ıemıle- tamamıle lnıılız donanmasının kontro- mandanı General Nuibu da bu cepha- Merkezi Hal..a:iatanda, Mavi Nil ile 
y '·- b" vkul hareketi -Lat ta . • d b u altında bulunacaktır. • ---T an.., ır " ceyt ve ~... rinin buradan çekılmesı ve a anın, u neyi kabr kollarlle cepheye ıönder.. Habet yayla.mm prbindeki dağlana 
batka sebeplerden dolayı buna kifayet et- ltal t k aında taarruza geçecek Bu hatlar üzerinde inkitaf etmekte ekted• --·mda bulunan Vallo mmtakaaın..ı-• k 1 • ..:.:..: .. ba L • yan mın a a ld - 1 I . A • m ır - - "" lbiyece dereceye ae ,.... pn, aoca on- olan lnıı"lı"z denı"zaltı .,.emilerile, tay- o ugu an •tılan ngilız planı, aynı za· • • • • 
Paratorluk ta çok geçmeden parça)amr. •k • ih ed'I manda iktisadi tedbirlerin de tatbikını Kotu kabileame mensup binlerce da Habqlerin büyük bir faaliyet gö ... 

yarelerine bir iiaaülhare e ıtt az 1 • • u.L-- epb • im-'..& kt ld •klan /ngilizlerin planı • ih • 
1
• d kolaylattıracaktır. Bugün deniz harbın- •&G&n>f cenup c esme ıe aaue ve terme e o u aöyleniyor. E.ki 

meaı tıma ı var ır. d 1 k . 1 La. k • • L.. da lnailiz babriyeainin, Akdenizde bugün " " •• • e o sun, ara harbınde olsun, petro un (120,000) Ha~ u ennm --,m Habet muharebelerinde mühim tahti 
lıidia olan vasiyeti çok evvel düfiinülmüı, Gorunuıe göre.·· ne kadar büyük ve ne kadar mühim bir b 1 R De.ta da Garahei'deki dat merkezleri ı•...._"L __ edilen D-ı·e ve 

G.• . . t 'it 1 h l u unan u ' lUlllU/; .... 
ona göre plinlannı en ince tefernaatma ka· orilnüte nazaran, nıı ere, ası e· ı ro oynadığını bilmiyen yoktur. H L..... ku 1 • iltihak tmek .. Magdala tehirleri de bu mmtaka dahi 
dar teabit edilmit ve llmn selen tedbirleri define varmak, yani İtalyanın, Eritre- Hele tankları, motörlü vesaiti, trak· a~ • vv~~ ~~e e • ~e-
almm~ old~iuna biç ıiphe ~oktur. Bu'!~ deki ordularile muvasalasını kesmek i- j törleri, piyadesi, süvarisi, topçusu ve re ıılo bır yuruyütle cenuptan ılenle- lindedir. 
mucibmce nnparatorluk denız kuvvetlerımn 1 çin, elindeki gemileri önceden tesbit e· ı tayyaresi bulunan 200 ooo kiıilik bir or· mektedir. Görünüte nazaran Habeşler Habet harbiye nazırı Ru Muluge-
bazı sevkulceyf hareketlerine kendimiz de d'l 1 d'k k t ı d · ltal ileri" harek tin kar d b il G ili • tabi 

1 
ı en yer ere ı ece ve ta yan enız dunun kıyamet kadar petrola ve petrol yan e e fi u ura· ta· e Ru eta Getaciu e 'ter bin kitı 

~~ uy.oruz. . ti lnsilt • ha u kuvvetlerini yukarıda anJattıimu• ken· muatalasarabna •tty(lk •lr ihti,.acı var· ela btlyfik mukavemet göd.-eceidsdir. Hk kuv.etlwle bu haT&liye doiru ileri· 
noktai ::.;:::: fevkalid~bemmi:.:u di mıntakal:n içinde adeta muhasara dır. 8!'nzin ve petro_1~ asbiı, aakerl Raa Dala arda• lemektedir. wallo mmtakuı gayet 

olduğu için, harp filen baflayıncıya kadar altına alaca tir. • . • • hl"k ı· t~~rekakb yıa':!l~tabkılır. Fadkat bibflb_!'- İtalyanlann Dolo taraflarmc:lald en münbit ve y6z binlerce Jdtiyi besllye-
h.rp mil • · Abl b akmak kat'iyyen İngiltere, büyük bır fılo ıçın te ı e ı un yo auz u ... , uu oca or uyu me uç 
d .. ge, __ e_~d Ç•ünldi. .ırb" k t"r er· bir üs olabilecek maltadan vazıeçmek· bir vaziyete aetirir ve sonunda da milt· müsait yollan keamit olmalan Ru Des- cek kadar zengin olcluiu için, sevlrill-

ogru OUllIUU 1' ır ço ama 0 1 h' b' il· b. d:&·" b'l' b ki b 0 la da cey9 kta" dan d lrinıharpJerin zannettikleri gib~ harp za- le beraber, Akdenizin Cebelüttankta ıt ır ma u ıyete ~ure ı ır. tanın are tını ıraz y&'ftf bnıf1a no ı nazarm son erece e-
nıanmda biiyük donanm•lan ve yanların· ve Süveyıteki iki kap1a1nı aım11kı muha· Bugüngü donanmalar •eyyarJır bu kuvvetler daha içerideki yollan ta• bemmiyeti haizdir. 
daki muavin ıemileri binlerce mil uzunlu- faza edecektir. Mütemadiyen seyyar bir halde bu • kip ederek mümkün olan sür'atle yü- Merkezi Habefistan kuvvetleri Ha· 
~daki mesafelerden llfll'arak bulunmalan Cebelüttarık boğazına bazı tabtel· ' lunmaaı icap eden bugünkü deniz kuv- rüyütlerine devam etmektedirler. betlerin en eauh askeri tqkilih olup 
k:ap eden yerlere ıönderilmek kolay bir bahirler tayyareler ve kıymeti harbi· vetlerinin de çok miktarda petrola ih· Raı Destanm orduıu, Habefiatanm buna imparator ordusu denilmektedir. 
fey deiildir. yeleri blmıyan bazı ufak tefek harp ~iy.açları v~rdır. Bugün petrol ve benzin Yakında imparatorun, bizzat, bu ordu• 

Gazeteleri tetlıilı edince . . • aemilerini tabaia ederek burası dütman 
1 
ıatıbaal edılen bathca memleketler, A· en İptidai muhariplerinden mütetekkll ku 

İngiliz gemilerinin harekih hakkın· ıemilerine ve dÜfmana aili.lı, cephane 
1 
merika, Ruaya, İran, Şarki Hindiıtan olup kuvvetli ıüvari kıtaatma malik· nun mandasını deruhde edeceji zan• 

daki gazete havadislerini tetkik eder• veya erzak tqıyan ıemilere kartı ka· ve Balkan memleketleridir. Çanakkale tir. Son zamanlarda lngUiz somaliain- nediliyor. 
&ek, bunların yavat yavq, aeuiz, aada· panacak, herhanai bir taarruz ibtima· Boiazı kapan~~il tak~irde Ruaya İtal· den kenanlarla, Habefiatana bir çok Tigre danımu 
•ız bir surette ve önceden hazarlanmıı line kartı, karada da küçük bir kuvvet yaya .petrol s~ndermıy~ktir. Süveyı ıilib ve cephane bçınlclıimdan hu u- Şimalde Tigre cephesinde mühim 
Plan mucibince kendilerine tahaia edi· bulunduracakbr. k~n~lıle ~ebe~utw;.~ b~aazı kontrol e- kerler en modern ıiliblarla mücellbez. barekit olmadığı gibi bugünlerde olma. 
len mevkileri tutmakta olduldan anla· lnailiz donanmasının en büyük klmu dıld~kçe ran an, mdıatandan ve A· diri ıı da muhtemel .1~1..ı:.. • Ru Seyum, 
tıhr. Henüz aanaüre tihi tutuJmıyan bu Akdenizin doiu tarafarında, lakenderİ· merıkadan da petrol aelemiyecektir. er. ._.uuu 
lı.Lerler, her ıün lnsiltereclen hareket ye ve Siiveyt kanalında bulunacak ve Binaenaleyh Akdeniz lnıiliz donanma· Habefler, Dolo'da bulunan İtalyan kuvvetlerini Makalle civarmc:la tahflt 
eden bir kaç zırhb, bet alb kruvazör ve İtalyanın Afrika ile olan uıbca muva· aının kontr~lu. altında bulundukça hal- kuvvetlerini püslriirtmeje biç tetebbüı etmektedir. İtalyan tayyareleri her 
1•hut aekiz on denizalb semiainin Ce- l aalaaına bir aed çekecektir. ya, pe~I ihtıy~cını ~ncak Balkanlar- etmemekte ve Garrabai civannda ya- sün uçu9lar yaptıkları halde, Habetle-
belii • Akd • • dan temın edebılecektır. • b .l-!:.bk __ _!..J_I_! ttarık Boiazından ıeçıp enızm saueyı lıapanmıyac:alıl.. t •

1 
. d pdmuı muhtemel olan kat'i mubarel,. nn u uas IU1l&İuaÜ barekib hak· 

~iu taraflarına ıitmekte olduldanm Siyaai eabap dolayıaile, lnıilterenin 1 naı :r; ~· k::faa~ için llzım )ere ittirak edebilmek için mütemadi- kında müsbet biç bir malumat alamı· 
ildiriyor. lnıilizlerin kendi aulanndan Siive kanalını İtalyaya kartı resmen o an pe o u, .ra • ' ran an ve kana- en imale do" k maktadırlar yorlar. Makalle, Tembiyen ve Birku-

•JJrabil ki • b"tün semiler kendile- Yf • ÇUnk" bn tarkındakı dıier memleketlerden y f 1111 Of • 
l'hıe t hec_e ed~ll U lere wa mtl ol• kapatacat

1 
ini ZaDftd e~)'01ruJD• L- ~ kolaylıkla temin edebilecektir o Sa muelai tan taraflannda Habet kuvvetleri bU• 

a 111 e 1 en yer J 1188 de atanbul a ımza anan U9)'De • 5o 1° "'il 0 0 L-·b ku lan Junduiu haber Veriliyorsa da bunların 
tbuılar ve yahut ta olmak 8s-"irl~r. milel hir mualıede mucibince SiiveYf 1 BI u tedrait. altınhda ~~~l bulamıyan ,._..!_~.:dço bermml .1.~-:.. ~--

Deniz aevkulceytinde zaman milhun d d h • ta yan enız ve ava aUYYetleri Akde- uananaı e u unu.,..uu ve uuna• miktanm tesbit etmek kabil olamıyor. 
hir amildir Onun için lqilt.....m de kanalanm aulh zamadn.~n a ha, arpemlza nizde itıl hir halde kalacaklardır da ffabetiatanın her t'arafma mubte- y olaızlulı mrlu;;.. 

ii • Ce manında da bilikaJ u prt er m e· M fih ltal 1 • - •-
Ilı ~•faa tertibatını bitirmeden nev· ketin harp ve ticaret semilerine açık • a~~ yan arnı. karadaki ib- lif yollar aynldıjı için, bu noktanın İtalyanların karfdqtıldan en büyüli 
l'en1n vereceıı:.: karan eli kolu baib bir . li d Fak t Akde- lerme utınat eden hava kuvvetlerile kül •tibaril" k büyük b• 
h 1 

•• ' 1_.-:r bulundurulması zım ır. a 1 ·ı· 1 • b h kim" • • ' sev ceyf ı e ÇO ır e- zorluk yolsuzluktur Yavq yav•• ve 
• de beklemiye vakti yoktu. .._ .. ız • • nda hü7'ik bir fnıiJis do- naı ız erm u a ıyetiııı kırmıya ve • • ' • -Y 

donanma emilerinin derhal yerlerine aızm bu kıam1 bil ltal Cebelilttank boiazmı açını1a teıebbila bemmıyeti vardır. ıiatematik bir tarzda (Via fnıleze) de-
• S j nmaaının bulunması e yan 1 • ih · ı· d d U.La.J b" -L tahki --·-lr ..JH_ı • lu Ribneai ve harp .. ıktıiı takdirde, mpa• na • emil • • 5.. t etme erı tıma ı e var ır. •---ter ır ~mat J-....- uuuen yo , yani Lord Napier'in 1868 

y aki lıarp ve ticaret • ermm uven e I b ide .9.-a.-Lı_ 
l'atorluiun muhtelif aksamı araamd yribefer etmelerini hayli Ce6elüttanlı 11e alıencleriye uruım ta m11H11111lem bir kamp de ffabet krah Teodora kartı yaptığı 
k.J'Jnettar ve adeta fnpterenin can da· aerı;-•:...:-e Ufldi'r. İtalya ile bir taraftan Cebelüttank ve haline ıetirmitlerdir. İtalyanlarm Har- taarruz eanumda Mqdala'ya sitmelr 
:•rı oan münakale yollaruu açık bulun• ıilçl ef.

1 
1

• d nanmaaını bu suretle diier taraftan lakenderiye araaındaki rar üzerine yürüyebilmeleri için evv•li için takip etmİf oJduiu yoldan ilerile-
llrlııaaı, bunlann ,.ıametini temin et· ~ı~~erbeilnm, i ~. bunlan muL---. mesafe hemen hemen birbirine mibavi bu müı .. _u_em mevkilen· zaptetmeleri 

lllea" it!!. tevsı eue mea ıçm, ' ..._ 1 kr"ben b" ·ı ka lllllK meie meçbm 1raı,...1c1anm tahmin edi-
ı •zımdı. mat filen bapmazdan evvel, anlatbiı· o up ta ı ın mı dardır. Trab- lizımdır. yorum. • 

Bir harp IHı,Zar.a... hal taka11ndan salimen se- luaıarptan havalanacak İtalyan tayya. T krar L--h ... lar İtal Da 1 M 1 
Buaün bir harp baflana, buna, ~· • ~an ~ d Gel:n haberlere releri Mıaır ve Süveyt kanab için büy{ik e --T ~ y ..... ur • yan. - i Y ai -

lllualar kurumunun kararlanııa rafmen çll'lllell ıcalp •1~1obr uh. "yeai bu aevkul· hir tehlike teıkil edebilirler. larm, Habet takviye lotaab ıelmezden -.,..." .. -.,.·----.. ·.··.-.. -,;,.·.-.-.... _-:--.--·.·
0

••••• .. - .. • 

il be ed halobrsa, nsı u a n el Garnhai .L.X-. ilerlemelerin • ı • ıiatanı iatili etmekt~ ıarar en ce hareketini de zorluk çekmeden ve lnıilizler, deniz '/Olundan vazıeçe- evv • ye uvpu e TA KV t M ~ 
talya sebebiyet verecektir. Harp ve t'. de ikmal etmek üzeredir. rek donanmalannı Akdenizin dolu ta- minı olmuttur• 
~kllye aemilerinin aerbeatçe ~~a va ı::: iae lnailterenin bu hazırbkla· raflannda tahıit etmekle, ihtiyat petrol İtalyan lruTYetl..min bu cephedeki r-~-·--~~~-------1 
atdip aelmeaini temin için de Akdenısm ya k filen harp ilin etmek aure- ıtoklan da bittikten aonra ltalyanlann kum•nmnı General Graziani, Tnblus- Gla CUMA Hwı 
Jarkında ve Kızıldenizdeki yollan açık :;:- ~~olabilir. harp" bomba tayyarelerinin ite yara- prp ve Bingazi seferlerinde bulundu- Jı 211 1 el TEŞRiN 93& 173 
bulundurmak iatiyecektir. • • e man Vmit6arna yola maz bir hale ıeleceiine kani bulunmak- iu • • ··ı ~!erinde 1.1..L-- .--~,.,-:a-;bl~-;ı=3M:-:-ıır--=R-u_m_l_l,_S_5l--1 
• Bu bavalinin haritaaına sös pzdll'I· a et lnsilterenin plim tiu merkesde tadırlar. IÇID, ~ ~ • Oııu~ 25 Recep ı d Tepta 12 
lirse, İtalyanın, toplu hir halde bulunan • Ş lyıiltere Akde-:.: .. do.:ıı..••undaki Otedenberi olduiu ıhbı" fnıı"lte- tecrübe edilmlf, usta bır kumanclanchr. tii::;:::ı=:-::::-;::--:i-".:-:---~::.........:~-.1 • el • ka ıae n ' ....... ·- •• ._, B _..J_ 1--ı.•-- ... ühim Eykat EsHI v ... 1 Yakıt a .... Yuatl 
eniz kuvvetleri ve U..Wharek en • fil' un ihti.,acmı temin edecek olan dUpnanlannın yollarını keamek için yi. uraua ~,a..-,tıjl en m •• • mesele -ı---==1=--1.-1..,..._,. 

l'~d.•.b.ulunan ha•• laıvvetlerile, Akde- --~lunı"ve ıemilerinin de Akdenizden de· ne mtlthit aillhuun, deni:ır kuvvetlerinin nakliyatta çekilen miifkülittır. İtalyan °0taeil•' 
1 

Ol 
6 n Allfa• ıı - 17 ıe 

iliz k Lı.!ld J:.:& t!-81~ - J 1 1 41 il . .. v.... J lll il • ı ı ıye uv u ... sunu • • til, 0111-itburnunu dolapl"alı ıeı.elerini yapacaiı aeuiz, fakat datanılmas taz• soma isinin Jetine lilDAIU olan Moıa· Uda~ t 38 14 51 laatla 11 31 
Aall İtalya, Sardonya, Sicilya " ı.. edecektir. Filhaldb. ltabuun ~ki- rivenmektedir. disyu'dan Gerloyubi'ye ..:.1- v 400 _. 
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ŞON POSTA 

Borsanın Aşkı 
Yazu: 
K•lllroa• 

Ka/lı l 
Çuvaldan Çıkan insan Genç Bir Kızdı; 

Boğa Hüseyin:n Zeynebi idi 

• 

Yurttan Atatürk'e .. 

Bütün lV~emlekct, Şefin 
Bağlılığını Haykırıyo 

Her Taraftan Üstüste Telgraflar Gö 
derilmiye Devam Olunuyor 

- 14 - J •en bilirsin, dilin uzun geliyorsa bu 1 - Hüseyin ... 
Fakat bu o mıydı? behane ile kısaltılır. - Evet ... Ben ... Hüaeyin!., Atatürke karp yapılmak istenen men·ı-- alçakça yapırh.·k istenen 

Nasıl o.la.bilirdi? .. \I Durmut bu kadarını fazla buluyor· r - Ben nerede .• 11. im?.. • • . fur suikast münaaebetilc bütün millet, tia T~ im.de laaylomuf ... 
tek bir vicdan halinde ve tek. aiız ama aa)'SI .. baib)lklaruu bild' • 

Gözlermı açıp açıp kapadı ve gor- du. - Kemal reıam gemıainc:le... itte gibi, kendilerine karp olan büyük bai· ı Ocleıniffen 
düğü şeyin bir rüya olmadığını anladı. ı Katlarını çatarak ondan daha •~rt Kemal reis... lılıklarmı telsrafla bildirmiılerdir. Ev- Od.ait, 23 (A.A.) _ u~ 

Şimdi hasta, dudaklarının arasından bir sesle Tok Velinin sözünü kesti: Genç kız doiruldu. velki günden başlıyarak bu telvafla· maLm, canını seve teft ftl"ecek 
sızan suyu büyük bir arzu ile içiyordu. - ÇOk dırlanma. . . Kemal reise baktı. nn kısa birer suretlerini dercetmeye yük Önder için bütün Öde~ 

baıladılc. Bunlann nqrine bugün de )'iireldcn aevsi ve aay,U... 
Su bitti. Hasta, genİf bir nefes aldı. - Yok, hani, ağzından kaçar da... Kaflannı çatarak ona iıiat:la bakan devam ediyoruz: Kırıltkaleden 
Sonra gözlerini açb. - Benim dilimin dümeni var. Sen bu yakıfıldı adama kartı büyük bir aay- · Ber6amadan Kmkb1e, 23 (A.A.) _ Bii1i19 
Boğa Hüseyin bu balatları nasıl U· kendine bak... gısı vardı. Fakat o dakikada epeyce Bersama, 23 (A.A.) -Sana bakan kö- mız aizin yurt değerindeki ~ 

nutnbilirdi? Tok Veli uzaklqtı. korkuyordu. Çünkü ıuçlu idi. tügö~ Türk'ün kalbine ~planmlf bir hmı· dünüze aaradmaz siperdir. Size • 
çerdr. Berpmahlu aenı ebecliyyen batla- dÜfÜnen kafalan ezmek için bir 

Feneri kenara koydu. Güzel Genç kız ona bakarak: rmda l'önnek için canlarım fedaya hazır- b.kmaktayız. 
Hastayı kuc&kladı, kollanna aldı. z - Beni ne yapacabmız? Babama dır. Çorumdan 
Kemal Reisle orada bulunanlar bir- egnep götürmeyin de ... Hüaeyinden ayırma- Milli Türlı Talebe Birlifindeı1 Çormn 21 (A.A.) - Varlıit 

d b: .b. dil Bow H·· Geminin cerr&hı genç kız için hiç bir yın da ne yapananız yapm ı Busün toplanan gençlik, heyec:anlarla bağlı olan Çorum balkı ulusal 
en ıre ~aşırmıt gı ıy er. ga U· korku kalmadıjuıı sö lü ordu Sahi - . • . .. .... yuirulu du.11ulannı Ataama bir daha ileti- dikmek iatiycn alçU ayrtsmlara 

seyne ne oluyordu? Delirdi mi?... d b da Z y .:zl . ·. Diye yalvanr gibı aoyledi. yor. Devrim yolunda sana uzanacak ber el, buaün toplandL Aca dayplannl 

Bow H" . ....:ı:.· • L.~-- en u ııra eynep go ermı yaV8f G .d her aös, her lamıldanı .. L-- öniind-w..._ --..1 -~-·- ..ı!L..I' ga uaeyın SeVgıua.lDI uag•aua Kirpik} .. b' Jm d f emz 8 ~ -.- -J- DDa llUDUU ve,. .. .._ ...... -•· 
but. yav8f •ÇIDlftı. ennı ır ç e a Sana aomuz sağlık ve aen1ik ve sanılar. SındırBıd .. 

ı. birlCflirip açarak Boia Hüseyine bak- Nikah/. uıu..ı lurk talebe birfiii. Smdırgı, 23 (A.A.) _Ha._.-
- Zeynep ... Zeyneo ... ~ ha!... A:..... __ ı__dı. Bandırmadan b"'t" T"' ki _..ı olcl··JC..· -'1..: 

tı '"'56.1 yan yanya aramn B w H" • • il "ni t ttu O men u un ur ycue ..... .-
Burada... 'K ..l!-' • _..ı I...!_!_ .... d oga usey~n e en u ' na Bandırma, 23 (A.A.) - Yapılmak iste- metli ulusal ıefimiz AtatürJıriimiilı' 

diye kekeledi. enwalDI nereae ve IUlllll1 onun e ıokuldu. Ona sıgınıyordu. nen suikıutin sana değil, kurtardığın Türk batla bailıdır. Suikastçilere linet 
• • • bulnıuttu? (Arkası var) uluaana olduiuna ve alın vs oldakça.... Edremitten 

_ 8 _ ,.. İrifİ)miyeceğini bir daha acma ilin ettik. Edremit, 21 (A.A.) _En 
r HAFTALIK TW".ptlwia• ziin kutsal hayatına yapılmak . 

Uğurlu 
Geldi?. RBESJ11.rKLt lu Atamı.sa el uuıtmaia yeltenen hainleri Edremitlil• Olla candan bafbhk it 

!t lanetledi ve en büyüğüne candan bailılt- Ianm laildircli. 

ÜYÜ H E R ş E y Turgutlu, 23 (A.A.) - 20 bin Tarpt- bati lanet danulan ile brpl1Jall 

Korsanlar, kılıçlan kadar gizli kuv- M. Kemalptıfadan l ima bildirdi. 

vetlere de inanır ve güvenirlerdi. 5 inci sayısı y ARIN çıkıyor M. Kemalpap, 23 (A.A.) - Halkunız, c. Müddeiumumilijinden: 
Onlara göre gemiye ve akma uğur en gDzel yazalar_ - bol ve Merakh reslmler yurdmnmun baımda mun ,..Dar kalmanızı gelcliği anlatılan Malkara IOfl'I 
~uguw~~~~-Y~~~-------------------------~~m~~~.~~ekiWFik'h ~ , e T..., ... Milütaft v ı a m emen mem 

Uğursuzluk getirenler arumda hele _., _______ .. M O J DE 141 ___ ._ ___ lla. MilU, 23 (A..A.) _ Milialılar hainlere müracaat etmesi. 
bir tanesi en hafta sayılıyordu: Kadın.. -,. lanet ederek büyük Şefin qn...da kendi 

K 1 R 
. • •

1 
. bu l MUHLiS SABAHADDiN • CEMAL SAHiR kanlanm her vakit akıtmaia hazır bulun- Sllrena Opereti 

ema eıs gemıcı enn inanç a· O p E R E T R E y O TRUPU v · da ııı: 1/1 duklanna and içtiler. rranıız tiyatro•un 20, u 
nnı sarsmamak için ne gerekse yapa- To1n1ndan Emir Sevlror 

Yarından itibaren her akıam 1&at 21.45 de -.,-
caktı. M A K s 

1
• M •ı•n Tos1a, 23 (A.A.) - Büyük kurtancı- Operet 3 perdı 

Bunun için yiyecek ambarından çı· -------------------------
kan gencin bir kız olduğunu anlar an- IŞIGA EOÖULMUŞ OLAN BÜYÜK SALONUNDA İnhiaarlar u. Müdürlüğündenı 
lamaz bulundukları kamaranın kapı- temı ·ııere bqlıyacak. 
ıını kapadı. Sonra Tok Veliye aordu: ' ilk eser: B 1 R M A s A L opereti 

- Bunu bqka kimse gördü mü? 
1

--• "'--~ 
-Durınutlabizden bafkakimae,, AN NA BEL LA • J E AN G AB 1 N .. 

görmedi. tarafından emaalsh bir aurette temıil va 6nlimilldeld 
- Durmuf da kız oldujunu bilmi- Paıarteai aUnO matinelerden itibaren 

yor, değil mi? s u M E R s 1 N E M A s 1 N D A 
- Evet... aösterllmeğe batlanacak olan 
- O halde bunu çabuk benim ka- •• •• 1 1 

marama götürün ... Haydi ... Kimseye B U V U K H T L A L 
de ıöylemiyeceluiniz... Ambarda biç ( Banclera) 
bir yabancı bulunmam. Anı.tıhyor büyük filmi hakkında yaıılacak tenkitlerle aoyircllerin tak•tir 

Ye ei&ayiılerl tetabuk edecektir. 
mu? 8a film, Paria'ia 3 bliyllk ainema•nda birden ı&ıterilmektedJr. 

- Peki Reis .•• 

1 - Şartnamesi mucibince 6900 lira muhammen bedelll tlç 
kamyon kapalı zarf uaulile ekıiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnam• ve krokileri paraaaa olarak Kabatafda ı. 
ye mubayaat ıubeainden alınacaktır. 

3 - Ekıiltme Ut 11935 tarihine mDsadlf Cuma ılloll 
16 da Kabataıta alım aabm komisyonunda yapllacakbr. 

4 - latekliler % 7,5 muvakkat ı&,·er.m• paruile kapalı 
lan tayin edilen aaatten bir saat eyvel yani ıaat onbeı• kadlf 
m:ıyon reialne makbuz mukabilinde belıemhal 

lwmdır. ..6367,, 

* • 
Kandili 
Yak! .• 

.1- 1/11/935 günü aaat 15 te kapah zarfla ekıiltmiye k 
6900 lira muhammen bedelli üç adet kamyonua tutnam•mcı. 

Bu aktam SARAY Sinemasında ~--•.. zı tadilat yapıldığından ayni ıekide ekliltme s/ıt/935 · 
ALEXANDHE OOMAS'nın me§lıuı romAoı müaadif cumartesi ~Ü saat 12 ye talik olmmaUfba'. 

M O N T E K R 
• s T o 2- Şartnameleri parasız Kabatqta Levaz1m .e mübayaat 

Bu sefer Boia Hüseyin tuhaf ol · ı sinden verilecektir. 
muştu. Ne de olsa ıenç kızın, Kemal 3- lıtekliler yüzde 7,5 muvakkat ahenme paraıile birlikte 
Reisin kamarumda kalmuı onu Jm- Frane zca ıöı.16 şaheserin ilk lraesı nunUD tarifatı dairesinde kapalı zarfları yakanda tayin ol 
kandırıyordu. Oymyanlar : ELISA LANDI • ROBERl9 DONAT saatten bir aaat evveline yani saat on bire kadar komiayon 

Kemal Reis belki bu duyguyu sez. '--------• 2 safha tekmili birdea .--------r ıine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ( 
mifti. * * 

- 0nu sen götür. s.,wma dü,. , A L K A Z A R sinemasında ı- Kabatatta inta olanacak 45000lirabedeli1mti8i ...-...... 

mez. ·· Şikago baydutlarile Amerikan pollaleri araaında ıeçen Yak'alan pah zarf uaulile ebiltmeye konuhmqtur. 
Koridorda yürüdüler. bütün çıplakJıjil• aöateren feykalide laeyeauab film olu 2- Şutname ft projeler 225 lmrat nmb:billnde Lbatatta 
Kamarayı açtılar. fUbeaİ veznesinden almacaktır. 

Boğa Hüseyin genç kızı içeri götur. 17 numaralı POLı'S OTOMOBiLi ı-FJmiltme1/11/13S tarilliae miillıdif .,.....be libıi .- ıı 
dü. Kenardaki genit sedire yatırdı. KabaUfta lnw .e milayut .-ıbe.i ~alım 1m1m.,o11~ 

Genç kız gittikçe kendine geliyordu. bUyUk muvaffaklyetle devam edlfor. yapılacaktır. 
Kemal Reis Tok Veliye emir verdi: Mümesaili: Serallzefl filimlerl kabramaDJ 4- lateldilerin kanunun tarifesi dairesinde yüzde 7,5 
- Kandili yak ve git... T İ M MC K O y güvenme paruile birlikte kap&lı zarflan tayia olunan aaatten bir-' 
Bezir yaiile doldurulmut olan kü-" ~::========================~~;ve=l~y:a:n~i aa=a~t ;'":.:e~ka=da=ar~k=o:mu:';y~on' reiaine verilmeli livmcilr. ~ çUk kandil yandıiı zaman kamaranın .11111 f 

aydınlığı biraz daha artb.• Genç kızın ,. M H l t """"' ''...._. 
bembeyaz olan yüzü yavat yavllf kendi Uazmm eyeCBD l Ve $1WPTi)""'9 
rengini alıyordu. Mflthiş bir Sftperfllm 

Tok Veli feneri alarak gitti. 

Bu İften ucuz kurtulduğu ve suçlu Dırı• NE ADASI görülmediği için seviniyordu. 
Gc .en hali erzak ambannm ka-

pısında beküyen Durmutun kulağına 

pek yav"', fakat sert bir sesle tunları 

1
• p E K 

söyledi: Türkçe sözlfl 
- Ambuda insan bulunmadı. Bü-

tün bunlar birer rüyadır. Gördüğümüz raiua ............. 
teY bir 1-r..araltl idi. Fakat bu riiyadan ve ltDHll'ID 1 
bu karalt•dan bile kimseye iöz açmıya
cağız. Reis böyle istiyor. Fabt gene 

Sinemasında 

NAfit • Ertutrul Sadi 
Şehaadl b.fı TURAN 
\iyatrosunda 20,30 da 
7 inci defa olılrak 

TAŞ PARÇASI 
n komedi 



SOR POSTA 

(llltarıllı dıwrlnla tarllll) No.1ae 

-~ Her hakkı mahfuzdur. ~ • Ya:ıan: Zlı• Şakır - .,26110/36 

Istanbul Hükômetinin O Zamanki 
Haraketi iki Cinayet Mahiyetinde idi 

l.tanbul 4 üncü icra Memurluğundan 
Emlik Ye EyJam Bankası Türk AIMWim Şirketine birinci derece ve 

sırada ipotekli olup tamamma (6650) akı IHn alb yüz elli lira kıymet 
takdir edilmif olan Fmdaldıda Perizadbatun mahaDeıinde Dolma· 

bahçesi caddesinde 37 numaralı bir bap hanenin tünamı açık arttll'Dll• 
ya konmuı olup ilin tarihinden itibaren f&l'bıameai herkes tarafından 
görillebilecek ve 28-11-935 tarihine raslıyan perfelllbe günü aaat 14 ten 
16ya kadar dairemizde açık artırma suretile aablacaktırArtırmıya i tirak 
için muhammen kıJ'lllelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi ve
ya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek li.zımdır. lliriken 
bina ...Uerile, çöp ve fener resimleri ve telliliye ve vakıf icareaiı 
miifteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yebnif 
betini bulduğu takdirde alıcı iiatüiıde bırakılacak, akai halde en aoa 
arttıramn taabbiiclü baki kalmak ıartile 15 gün uzatılarak 13-12-935 
tarihine raatb~ cuma günü ayni yer ve saate yapılacak olan ikinci 
arttırmaamda arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzcle Jetmİf beti• 
ni bulmazsa 2280 No. b kanun hükümlerine tevfikan aabf pri bırakı· 
lacaktır. Satıı bedeli peıin ödenmek lizundır. icra ve iflia kanununun 
126 mcı maddesine tevfikan İpotek sahibi alacaklılarla dijer alibdar
Jann saJri menkul üzerindeki haklarmı ve hususile faiz ve masraflara 
dair olan iddialannm evrakı müıbitelerile birlikte 20 gün içinde daire
mize bildirmeleri lizımdır. Akıi halde hakları tapu ıicillerile sabi~ 
olmadıkça sabf bedelinin paylaımaıından hariçı kalırlar. Alakadar
lann iıbu kanun maddesine muvafık surette hareket etmeleri ve daha 
fazla mahlmat almak isti;renlerin 934/963 No. lı dosya ile dairemizo 
müracaatları ilin olunur. ( 253) 

lıtanbul 4 Ü c l ·ra Memur'uğundan -
Emlik ve Eytam Banh• Tirk Anonim Şirketi birinci derece ve 

ıırada ipotekli olup tamamma (1500) bin bet yüz lira lu;rmet takdir e
dilmit olan Kadıköyünde lkbaliye mahallesinde Nipntafı aokaianda; 
43/2, 43/3 numarah ahır ye arabahjı müıtemil hanenin tamami açıL; 
arttmnaya konm11f olup ilin tarihinden itibaren tartnameıi herkes ta .. 
rafmclan görülebilecek vo 28-11-935 tarihine rutlıyan perfelDhe Pııii' 
aaat 14 ten 16 ya kaclar dairemizde açık arttuma ıuretile aatılacakbrc 
Arttırmaya ittirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuiu niıbe-. 
tinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edil· 
mek lazımdır. Biriken bina vergileri, çöp ve fener resimleri ve telliliye 
ve vakıf icareai miitteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen kıyın tin 
yüzde yetmiı betini bulduiu takdirde alıcı üstünre bırakılacak, akıi 
halde en ton arttıramn taalıhüdiı baki kalmak prtile 15 gün uzatıla· 
rak 13-12-935 tarihine rutb:ran cama günü ayni yer ve saatte yapıla .. 
cakı olan ikinci aıtbnnada arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzd« 
y4Stmİf' betini bulm•zaa 2280 No. lı kanun hükdmlerine tevfikan satıf 
ıeri bırakılacaktır. Sabf bedeli peıin ödenmek lazımdır. icra ve iflq 
kanununun 126 mcı macldeaine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla di• 
jtır ali.kadarlann pyri menlml üzerindeki haklarmı ve haauaile fU, 
ve ma1nflara dair olan iddialarınıdf'nrakı mfiabitelerile birlikte ZO 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Akıi halde hakları tapu 
ıicillerile sabit olmadıkça satıı bedelinin paylatınaamdan hariç kahr~ 
lar. Alikadarlarkm iıbu kanun maddeıine muvafık surette harekef 
etmeleri ve daha iazla mal\ımat almak istiyenlerin 934/964 No. H 
doıya ile dairemize müracaatları ilin olunur. (254) 
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2 ve 20 kompnn.elik •mbal•'erda 
bulunur. 

Ambalaj ~e komprlmelerin 
• -- - • ..:> -
üzerinde halisliOin timl•li 
öian E& ma~asiiu · ar•Yimz~ 

8porı 
M08ABAKALI 

Atletizm F ederas- ı 
gonu Kendi Ken
dini T t1lczip ediyor 

BtBATBLBB 
Dokuzuıac:a 

Atletizm fec:leruyonu, 1923 denberi 
Sahte Vasiyetname 

elinde tuttuiu atletizm itlerine öteden- - 1 -
beri hiç toz kondurmak istemez. Hele O sabah, ihtiyan çok k.,ifli bal
on iki senedenberi latanbulun en bfi- dum. Beni sörilr sirma, merhaba 
yük atletik hareketi olan altmcı BaJ. bile demeden, önfime iç tane fo • 
bn oyunlanm, mahza zafer gibi toirafi uzatb: 
gösterir. Akai olan hakikat söylendiii - ~n. bu dfizme nai7etname 
akit -=•eden _...__ B ili" t meıeleımı son derece m...Jdı balu-v o, \'U ~· una ve en, deci" n_ı __ 

~'·t Ballr:a ---•-- • tarzı yorum.. L Ullll.ID ıa .... 1m1 .. , lt-
aı mcı --~ o,,-uam ıcra t h ih • mil D-L-

.. • • w e me, ur ti7ar YOll9I' unuq w 
munaaelJetile tenkitler yapddıjı zaman, itte onun iki oila M U. P..ı. 
garip teYlerden bahaecler. Buna bir mi- val .. Bu, serçekten ;~H l>lr 
sal olarak Türk ekiplerinin hiç bir Bal- davadır. Zabıtanm ba 1fte de boca· 
kan oyunlarmda tek bir rekor dahi lanııı olmaama, ben kendi laeaabnna 
kırmamıt olduiu, atletizm federuyo- tatmadım. Her halde, Jn,oiz poll
nunun iddialan cümlesindendir. ffal. ıinin beceriluizliii -~· ba-. 
baki birinci Balbn oyun)anndan bü· selenin de suçlulalan bqtlnldi tıfla
güne kadar bizim atletlerin dereceleri- de aerbeat dolapyorlar. Ba ela ba
ni gösteren ve elimi?.Cle bulunan cetve- bet; zira böyle olm•mlf ola idi, 
le balnfdıiı zaman ıörülür ki 200 metre timdi sizinle konUf&cak mevzu ha. 
sür'at rekorunu 1931 yılı tefrinievve- lamazd~. 
linin onunda Galatuara h Mehmet Ali Kendiame nuikine l>lr cemile 

y yapbna• 

Atillllı" O claooo":k --•- L-.. - ~un içindir ki, de.Hm, sizba 
, m .... vemet AUfU8 •• d L- la d _ 11_ ı_ . yennız e ucu o 7 un, ••aıu ıa-

aunun rekorunu da bir sene soma Be-
1 
giliz zabıtaa1D1 7*5ksek sek& ve b. 

fiktath Mehmet ikinci Balkan oyunla-, biliyetimden istifade ettirirdim. ~ık ~··1~:~ti 1 ·~. . 121 nncla kmnlfbr I . . . u r uar aı-... o aa ..,. r· -------------------------•.! .· . htıy~, kemali aükinetle ıu ceva- nunları mucibince, w p781 110 metrelik manıa YIU'lfınm reko-,bı verdı: b" • _..___ .._ 

Türkiye halkının 

99u 
RADYOLIN 
kullanıyor ve Radyo\in 

kullananlann 

IOOü 
ayni hükmü veriyor : 

RADYOLIN 
daima en 

mükemmel diş 
macunudur 1 

• !I...! _ _! n-ıır. ---•--.ı- ır vuı7-.....ue o_m, 
runu ıae, 11W11:1 ,. n o,,......,..._ - Şüphesiz, zabıta:ra çok büyük büyük oilu Penini& jatilral 

l
Galatuarayb Sedat larmıfbr. 4 - 100 I yardımım olurdu. Fakat ne 7apayım ti. O da :rakıtıklı bir ~; 
metrelik bayrak kOfUlunun rekoru ki ben kendi zevkimi çok kıskanır brde,inden de sflzeldL O • 
ile, 930 ve 931 birinci ve ikinci Bal- bir adamım. içinden çıkılmaz sibi kemmel bir dana iJi t.lr b 
jkaıı oyunlarında Türk milli takımının görünen her hanıi bir ell'al'h vak'a· hopohbetti. Ulria' ,.O... 
1 atletleri tarafından lmılmlfbr ve Türk 1 yı incelediğim zaman, bundan duy- kız babaları on~ ._ tirli 

1 
takımı, hi.Ji, Balkan kotu1annm reko- duium. hazzı batkalarına baiııla • kesmiılerdi. Peni..U., pk 
runu elinde tutar mak elımden ıelmez. En çok zevkle fakat mazisi karma lran,.k Wf 

1 4 _ ~nn --.&..~L .. _ ba-L k takip ettiiim meseleler de, hauataa artisti olan Maisi FGl'telldl ile 
...,., DlaRUll .Jı-- OfUIUDun b ta ... . • evkİ dA-"-

rekoru İle 1932 deki üçüncü Balkan zlal 1d.YI 1ac:ızfmecl" ~ ;::--- m
1 

... eae-b taııokadareakiYeoderer.e 
larmc:la t..-•-·· 

1 

e er ır. tıra anız aa, meae a u du ki hiç kimsenin ba pp1aa 
oyun ...... ......,br._ Dublin cinayetinde, polisimizin düt- kız ;ermeje ceaaretl lralmaJ1811' 

Suıkla yüksek atlliıia ~~u da tüiü vaziyet pek sülinç olmuttur. Vilni Peni.alin o qi"8 ile 1!33::. Galatuarayb Haydar dördün. - Öyle.. neceiine kimse ihtimal.,._.,,. 
cu ~-D o:runlannda larmıftf. - Halkın vuiyeti de maal•ef batiyar Brub bayı. ..,.._. 

Disk atma rekoru 1931 de Veysi ta- polisinkinden ataiı blmamlfbr. verecek adam deiildi. ft • 

rafmclan ikinci Balkan müaabakalann- 1 Hem bu itte cinayet bir deiil, ild bö7le bir bclmı aile ._..... 
da lmdnutm. Gene gülle rekorunu idi: Noter Patrik Veterhedin katli la7lılda aobmazch. 

. 931 ele Veysi lmmıfbr. bir, milyoner Brulumı dizme vaai • Vaziyet bu merkacle ik-. 
Şu bale nazaran atletizm fecleruyo- yetnamesi, iki. birinde Dublia halkl, bmaH 

nunun, Balkan oyunlarmda atletlerimi- lrlindada milyonerler parmakla ve teeuiirle, ihtiyar mllhraırdllll 
zin hiç bir rekor bmadıldan baldan- söaterilir. Onun için ihtiyar Brukaun kaç aaatlik bir ha•l .... a 
claki iddiuı pnbfbr. Bizzat kendiai- orada me,hur olmasına f&flD&ma • dü;üırii haber aldL 
nin netrettiji cetvel gene k clisini hdır, zira en apiı iki milyon liralık O sün, martın biri idi. Za 
tekzip ediyor. Mamafi ••teakı en • ,bir adamdı. damcaiız her sfin oWaia slbl, • 
lerde atleti • • ümit ~I = Onun küçük oilu Murra7 iyi tah- de hararetle çabpnıfb. 
1 • la ~ b en, li . sil ve terbiye sörmiif, kibar tavırlı birdenbire inme iadiii .,,._ 
':" a ?"'m'f unun mea u yeti bir delikanlı idi. Babasımn kıymet• du. 
kime ut olmak linmchr? T~. it-

1 
liai o~duğu gibi, Dubl°! halkı da 2 mart tarihli puteler 

ten anlıyanlan Ye mantık sahiplerine kendısini çok aeverlerdL Y akıtıldı, na haber vermekle 1ra-.ddd' 
bınlrmak icap eder. mükemmel dana eder; iyi ata biner hakika, lrlindah ~ 

Atletlerl D•vet ve her huauıta nazarı dikkati çeker o ayni sünde, kelıdi.lnin 
T. l C. 1 Atletizm fecleruyonun- olduğu için, kız babalarmm tizleri beri birlikte it sll'dtlil 

elan: VL mcı Balkan oyunlan için mil- hep onun üzerinde idi. En aıil aile- Patrik V eterhecl ele, ..at ... 
li talama aeçilmit olan Atletlerin At- ler, Murrayi kendilerine damat e • nada do.tunun niadm d&lıtlJll! 
1etizm fecleruyoau bürosuna ·· • dinmek arzusunu besliyorlardı. F enib park aokajmcla il 

•------------------------ at etmeleri. muraca lhtiyann phai servetinin büyük tü. E . T k kısmı ile ticarethanesi, lnsiliz ka-
Zibni Pata Vakfmclan: Erenkö- u gar a ımının 

Jiinde lataapn caddesinde bet nu- Mağ!ôbiyet1eri f s~anbul 4 üncü fcra Memurluğun~an 
maralı dükkin on sfin müddetle mi- Sofya 24 (Özel) - Geçenlerde la- Emlik ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketi birinci ~"" 
zayecleye çıkanlmıtbr. Talip olan. tanb11Lla pptıjı iki maçta mağlup olan sıra ipotekli olup tamamına (2150) iki bin yüz elli lira kqııaet 

Rekllmsız Satllan 
Y •ıln• taraı bıçap 

Sult•nhamam Camcıbap haa 10 

lar yüzde yedi buçuk pey akçe.ile Bulgar takımı Almanyanın Leipzis edilmit olan KadıkCSyinde lkbaliye mahallesinde Nitam.11 ----
tepiniaaninin d6rd6ncü pazartesi kaaabumda yaptıiı maçta da 4. 2 ... 43/l numaralı maa miftemilit bir bap hanenin tam••ı &Çlk 
tünü .Ut on bette Evkaf idareain- Jile yenilmittir. 7a konmuı olup ilin tarihinden itibaren prtnameei hera. tal'lllll!'! 

deki müzayede komia7onuna müra- 11-•--futbol taknnmm "')~L· et sörülebilecek ••28-11-1936 tarihine raathpn ........... -
t lem 1 . !ili!.- 1 --...- mas uuıy • 16 '-d .ı_L..-. d -•- -&!1-caa ey e en IUlll o unur. leri bura spor mehafilinde teeaaürlerle ten ya .. ar UIURlllllZ e aç1a arttnma •~ 

Hakiki b · r slzelllk b!11mı olan 

Bir Tuvalet Sabunu 
layaa~ar; 1evimliliiinlz, muvaf. 
faki) etiniz, teninizin tazeliğine 
Ye ıUzeJliiine medyundur. 

. Cildir.izla gençliğ;nı ve 1umu
ısklıiını maafaza lçio herrDn 

. muntazameo yıkaJJp ha•ala :ıdı• 
rarak caalandınnız. Bu ,Oze]liltı 

R O S E M A R Y aabunu emaa:a:zdir. Her ıUa 

ROSEMARY SABUNU 
kullanuus. Devamh bir ııze:Ulc aırrım an:amıt olacalunuz. 
Bathca bakkaHye •• parfhllerde aata!ır. t.>tan ubı için ı 
Sirkecide Nur hamacla 1URY AG fabn1ıu m•..:aat. 

T.W•ı24442 

brfılanmlfbr. Arttımaya ittirak için muhammen kıymetin 
- • · · · ... · --···-· .. • ·- . - - buçuiu niabetinde pey akçetİ Ye:J& milli bir 

• • • 
SEKSULIN' 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut rf Dimagın 
yorgunıu~unda • 

pek müessir "" emin 
bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BE$!R KEMAL · MAHMUT CEVAT 

E c z ~' ,.., P-; ı - S , r k. e c i 

tınna yapalmakaızm pyri menkul, ~arıda yuılı tfiade • 
teminat mektubu tevdi edi .... ~ır. BiriQD Waa 
rile, çöp Ye fener reaimlsi ve teli nlof icareai ~ 
Arttırma l>Ueli muhammen kıym ,a.de yetmit betini baldJPI!~ 
dircle alıcı üstünde bırakılacak, abi llaıde en son artbruuD 
baki ka1Jnak prtile ıs sün uzatılu 12-935 tarihine -.ıhftlw 
ma pnü ayni yer ve eaatte yapılac~'1alı ikinci artbnoeı ... 

ma bedeli muhammen ID7metin yizd•141bnit betini bulme-
No. lı kanun hüldimlerine tevfikan aa seri bırakılacaktır• 
bedeli pefin ödenmek lizımdır. ı .. Ye iflia kan....
maddeıine tevfikan ipotek sahibi alaaddtlarla dijet ..Upf!"!c"';; 
saJri menkul üzerindeki haklarım ve ı.iuaile faiz ve.......,..,. 
ol-.n iddialannı evraka mfiabitelerile birlikte 20 sün içinde 
bildirmeleri l!zımdır • .Aksi halde haklan tapu ıicillerile sabit 
dılrp ıatıı bedelinin paylaflDUından hariç kalırlar. AMUra""":J 
itbu kanun maddeaiae UJSUD surette laareket etmeleri " ... 
ma'trat almak i81i11 

1 nriat 934/911 tkısa Jla. 8ilr~•-lllf~ 
cutlen illa ılt 14*1 



== ı 1 Sayfa 
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! 
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ZIDda• Blfel8rbld8D . 
Yddız 881'8Jlll8 

~-~ Yaza.oı z. f. Her hakka mahfuM•r 4111111_,, 
Üç Beş Yataklı Bir Hastane Bozuntusu, 

Ölüm Yuvası idi .. 
kar,ola bulunan lriiçik 

Hem yürüyor hem dGtfintiyordu· {konulmUf sekiz • Ao karnuaa bir kalın kqıfa aJtııchkla 
Ve dü ündülsçe de .. içine ..pmyordu. bir odadan ibaretti. Kaim ._.,. ~ k b 
Kendi 'kenrline: aça m.tdıkl• iki ldiçük ~ 1Ç«1, 8 ızJığı der eder 

- Budala bnyı adaınelplı aldat· hafif bir ayclmhk ak• ·* ~ ~· Y •••klırdea bırır ••* IODR allDlraa 

tıın. Şimdi, ,..... .-e ona ftNC8iim lar; tahtakuruau a. ~alı ~:· Hazimsizliji, aüdı akfUik 
tnaltimat, bu aptal bıvı b&lritiiııa ... sindirici m"':iJ91Welte .,.;-:.:"Leea Ye yaaaaluuu Pderlr. •irn••ki tat. 
tırtac:ak MuL:':L'= _-.L t.na dört el· pek iinac ltu 8 1 F• .. zbk w kokuv11 Da 1 ~8• 

• DllWUU- • ~ r Is keto- " - .. 
le lllnlacak ... Hiç flphe etmiyonm ld, Adi .._ - '_. • MAZON ._ ....... tlllılmL 

bunun hanımı da kmdiDe ....... Za- lan karyolalmr, ··--~ r---------· 
ten (Romaaof) .... dmiil mi?- Onlar leni. f • # D '9 
için fazla dtitiimneJe hacet,-... f.ier Banludm Mııiaia &s:- ~ '.rl.~ eni z y o 11ar1 
bunları . . '--"---L:1:-- ç.. ,..,. lluta, çalda• can ~ ,._.. .... ı, J Ş L J ıyı ~_, kfi6'i Wr limaa Iİllİ .........,. ince, cı- E TM 1 S 
olnıam, mubakkaldır. Şu ~.burada .. ... lime lime' elbileleri Aııatıleri ı Kar.W, Uprlbata 
1anm Ye netice i metktik bu mtikam bz, uzun vucudü,. lw korku Tı • •2162 • lirkt1I Mllalrtiarsadı 
tairu.a lasadai,... ebıın .. •• lııira içilllle yere clet1ilı.., Wr Dil• • Haq Tı. 22740 

1-::... L-1!-! ....... -----daha abredesi-. rı 111 e•. IMmi ,. ...... --~ .,... T b 
•er -mLı·ı ~ u. + '•• ,.._ "-Y•lr•m w.&11e, • • -'• •- ra zon Yolu 

-1...---.ı.ı c_.-..,... · ~ -~ a111-1n .. haline ANKARA 26 in 
Yaver aWt:ıj k' ' 9, ... ç.. ile im ~ _ _, mua™:._ . Elriacilqr 
daima tema. lb1'e ••••eri•" ıelouftL Kapkara ylbdir 1 ,ittikçe CUMARTESi allDi 8aat 20ae 
llibayet .... 'birinde· omm kalbine çukurlapn ıöz.__ aruıra açıyor; HOPA'ya Kadar. •'6n9., 
111caca;ı ~ 1mrtunıa.'sm.,anm buz melUI nazarlarla elNfma bakmıyor ve Ayvalık Yolu 
~-= C:. ••..&eria iatikam)annı sonra cludaldan laafifp ~:!yor; bu, MERSiN •apuru 26 Blnaci 
ahıu, ..,., ___ :__ kupkuru ve INıubeyu ~~ arum- t · CU 

..._,.._ • • • 1 dan, pek pçlülde fU bir tek Wme clus eırm MARTESI ,UnD ıaat 
19 de IZMIR'e kadar. "6720,, 

Doktor Ali Sedat, s6çltilde kendine yuluyonla: 
telelsilnfit; • .- olrnık: - su... Mersin Yolu 

- Neaede1nn? Onun ,......ki ~ a~ ÇANAKKALE Yapura 27 
Demiıtti. Buna, ya_...lrl adi demir dan kuyoluauı .atma c:loiru bD bar Bir ne teıriıı PAZAR ıDaO ıaa. 

iaaryolada inliyen bir adam, cüçlGlde zincir earba iri viicatli Wr adam yatı· IOda MERSIN'e kadar. •'6721,, 

~ap -.~: yordu. e. .daa ........ Wr ~~·ile ~----------~ 
- Nsede olaaıbm ?- Hastanede... bir ıözü pmMla • ' fb. Ba kirli Nf• İatanbul Aali:ye Birinci Ticaret maJı. 
Bu 10D IÔZ ımç doktora; zulmetler l1ftlD üstünde, l*'P ,_. .,.. kan bmeainclea: U.... Zillterm• ••par 

İçinde, ümitle pulqıım bir aur sibi ıel- lekeı.i ıörimlJ•; nldt wıldl 9'11an acenteainden aluımıı 3275 Yaı·ak Ye 50 

blifti. Hutanede, nwl olla bir merlek- öteki ıözü, c:lrriD Wr ~ • laftllll ~e numarah 49 aeferli Miloe npuru 
laf ile ... karfa7& ., .. eridi Bu ..... ~ ile Anveraden selen AB markala Ye 

leJdat M • olla, hwlri ı u pik~ ft.,...wö karyolada, IMımlJeyu renk- 4086/1 ve 3 numarah 2 .andık porselen 
elan edeceldi. li, bembeyaz sakallı; ufak tefek bir diiimeaine ait bir kıt'a orcliao zayi ol· 

Yavaş yavaş doğrulmut; karyolası· adanı ... w1qg ~~ fuılruz duiundan iptaline karar ~ w. 
içinde otunn ıtu. F.lnfmll. ,_., ... ilk .ili ....,...... O. loWi .a '- w.p eclJhW eılt 

.. 1 ..................... w.ı..,... 
- .. göz ıezdirmifti. o ......... ,.. +kj .. ,alrdr, ... ,. fl'"D' .. Ue --Lk • s • 

~. • • • • • LL -..L.- .. la - emey9 ......... Ye ilk iJia ~ mur.andan tiylenpamifti. 6z.a.e ......... _.......,.ıw Y· t.rihinden itibann 41 stlll sarlında ih-
tinldi bmuı onun bilcliii ve tanıdığı nm lavnmyor; inim inim inliyord~ ru edilmecliti takdirde iptaline karar 

aibi bir hutane deiil; ıörüııüte naza· Bu adamla, doktor Al Secladın yattıjl ••ileceti Ticaret kaaanlinan 838 inci 
tan, ideta bir (maktel) eli. lmryolamn arumdrki karyola botta. -tldeaine •ire il&ll ,. •· (.,.) 

Buluncluju ys, içinde kartı kartı <~ .,... ) 

ariyeti 111nı .... [ latımbul Evimi 
l - Mevlevihane bplll dapnlmda Merlmzefeadi+ ~ 

harem daireli. 
2 _ Kadıköy, ~ Tailrcı Muatafaaia, Feneryolu 7 No. h n. 
3 _ Kachköf, Kw'!ı 5 1.11, Tllilaa llultlıf p, Feneryolu I No. • n. 
4 _ Ke1melraya, T.aimMJ-n, Drajman C. 13 No. h buab -

h•ce. 
5 - Çarfı, KavukçilW S.. IJ No. h clflldcAn. 
6 - Kac:bköy, CafemP JI No. lı clüWc'n. 
7 - Kachköy, Caferaia Moda 40 No. h cldrhh. 
8 - Çarfı, ffacıMMD So. ff No. h d&kir:'"" ... 4J No. b do1mj 
9 - Çarfı Cevahir bedıdm iolda 2 DCI 

lo _ ~ Jbtnid. Cami nmcla n No. h oda. 
11 - Kuımpap. ea--.wr .. ~ , No. h •w-

L! • • _ıı_L. 

Kira uzu: 936 eeneıi .. ,. ·····-acu-12 _ Eminönü, Valde m...;ı., 23112 No. h oda. 
it'!__ 936 __ _s mart wa;-ine tlenJu. 
~ uzu: - ......... açıi utbrma,. rron
Yubnda ,.m 11 •-'!-: ldra,a v __ _.._ -"-i ..at il e ..... iv· 

lllUftur. lıteldiler 28 '*™'" .. '3S -----=- ..... 
lraf nıüdiriyetinde wridrt ........ ........... ( lllJ'/) 

KIZILAY 
Satış depoBD Dlre~rl~d 

cumhuriyetımızın 
12 nci 71Id8111ml dola7ıtile Ab!8 çıkanlacak ola• ini 

TUR aAllTL&BI 
...... çla 

tyl bir hatıra 
GUzel bir ... dly• olacak. .. 

MiM ÇIKIYOR 
T ıleme kllJrıLIDtie efi olaı7ao, 
her tirli taze lık.a.n •• kokealar , 
kirleri çılcua ımd nt '" ... ti 
~--. Tlrk terlnbidır • .__., 

ı ....... ..ıı,. me•bme.i Wırl.ci ı. .. 
........... ı 

<"1 hte•• v.,.u ia n••• · •• .,_,. 
~ OrJ-t il.ak 0..ı•aııu ......... 
.-., lif'W H•Mth'• Caai ca•d..-.. 
300 No. • lılm-i ......-......... 4 No. .. 

w. v.....a • •••• -. •'•".,_ 
•almWI ..m.. W.-ea - alba ı.. 
8llia lir •• ...... klrlanda a4 
..... taWtla ......... luuurı meç-
... bulun&D ..-,.._ H.U.M.K.nunl41 
illıCi mad.._ ...,.._ İlin• yapılan 

.... life r•ln• Wr "itiraa dermeyan e

..._. elW ' ...... u merhune
lllD w-...,... 1 si •Jma lrarar ft-

nlmit lftJ •• mHyan w. Vente
• tariW .._ ... ' mnclaa ......_ .. 

ala ..,,_.. mı•• Ll ha._. ...... 
~alp ....... .,.....tlil ..... 
.... ama •••nb ~ .._.il .. 
_..__ l•s•.a Mwlarl .. ,......_ 

........ a ., •• ,.. tarihinde uat 
ti ,. bdar ....... tet.ut ...... 

_.kam olmak a... illa ol•ur. 

Dr. A. KUTiE( 
Kan.N1 Topplu .tdNi No. U 

SaJJp- Au-1 ........ , lnwa,ı 

.mı~ ~ ·-·mld .. h ..... 

m-i, aifae distl•Wlı malUJ ....... 
um. kaylı.ettim. Karmetı..ı yoklar. 

3"4wlwha~ ......... 

TORKIY IRAA T J\NICASI 
YÔNETIM KURULUNDAN: 

Tlıtd,. Ziraat ....... _.ı kurulu adi _... olank bdnci 
T ........ • w:r ~ - aut 15 te Aabncla a.• M.ka •' ·--trı' wnhr, A.-Pla W-leri ,...h ..... ılrala ba 
toplantıda hu1r bahmmalan rica olunur. 

TOPLANTIDA GÖR0Ş0LECEK l'LER: 
1- 1934 ,W itleri Ye laeaplan hakkında yönetim kurulu ve 

milraldp raporlaruun oknn••ıı, 
2- 1934 Jili biliaço, kir ve zarar laeuplannıa tudikl •• idare 

Mecllai fi1eı.mm ibruı, 
3- idare Mecllai 87el..mln Renk• ile kredi haricinde it 8inne-

leri hmuauada brar • .a.911, 
4- Mmaldpl1rha 1134 ,W ticıetlerinia ta,m. 
5- 1936 ~· isin ld nmakip w iki ,eclek ımlrakip 1e9llmeaı. 
llba1bk aclı •• cleleıel• aclı 

Afyon Sa1la• Ba1 Ali Çetinkaya (Baymclırlık Ba-
kanı) 

» » lzzet Olvi Aykurt ..... ,.... 
Amaa~ • • Nafiz Alma 
Ankara » » Rifat Araz 

» » Şakir ICınacı 
• » Saffet Ankaa 

AntalJ• • » Raaih Kaplan 
» • "-Aluo7 

A,dm • • Acbllia F.ıtekim 
• » Nuri Göktepe 
» » Dr. Mazhar Germen 

SU.•lr • » Gen.al O.un Özalp (Si Ba· 
kanı) 

» » Hayreddin Karan 
» ,, Tevfik Fikret SılaJ 

Beyazıt » » buan Tav 
Bilecik » » Salih Bozok 

» » Ali Şevket Önderse' 
Bolu » Baran BeWre Bedür 

>> Ba1 laman Hakkı Uzma1 
Burdur • • llallafa Ş.W O.... 
Buraa » » Refet Canıtn 

•• Dr.Galip~ 
» • Saclettia Fri Talq 

Çanakkale » » Ziya Gevher EbTı 
• • Hilmi ErtmeH 
)) )) Şükrii Y &fln 

Çankın • >> Mustafa Ahdilbadlıı: Rmda 

(Lıaata1 "-r"" 
• » Rifat .... 

,, F_t.._ 
» » lamet Eker 
» » lamail Kemal Kemal A1Paar 

DeniZ.1 » >> Dr. Kizua Samanlı 
» » Necip Ali Kiiçüka 
•• y ...... ,. 

Di1arıheldr » » ZGlfll Tıirel 
Lline • f'. 

• • Melmııl9t 
Elbia • • F•t Aiıala (Fimm Pzbnı) 

• • HMaa'ı • S... 
Enmc.ı • • AWd.k F .. t 
r...z-- • ,,_ N.W,e ElaGa 

• .. , Aziz M:ı•• Eü...., » • c.lll Barar (Eke '•k••) 
• • S.wk 

G. Aatep • • Al Kahf 
• • Nuri Caak• 

C... • • G•w-1 lbsu Sllama 
• • Münir Aldrap 
• • ..... A'-1 

ipi • • He·•-0.alaa 
.- • Fmt CeW Glll._, 
• • Emin lnız5ır 

l.uabul » • S-l•b Cimcu 
» • Ahclllmuttalip Oker 
)) • Zir• Karamunal 

lam ,, » Malumat Eaat 8-kurt 
)) ,, Rahmi ~ök-
)) » Şlkrii Sara9Dila (Ttlse lahm) 

laputa » » Kemal Turan Onal . .. 
• » ... Onaör-
» » Dr. Tevfik Atlan 
• » Sami Erkmaa 
» )) Hilmi Ç..;11 
• • A• etlmlııil • )) o. • .,. 
• • Şnket Oclll 
• • Mal ..e&qWI 
• • Ali Dikmen 
» • Rana Akca 
• » Tevfik Fikret SdaJ 
• • Mımet Hamcli Dr=m 
,, • Mmtafa Ulueaa 
• • Recep P._ (C. H. F. Genel 

Sebetwi) 
• • Muhlia Erlunen (T..,.. Balram) 

•• ı ~" 
ı Ark•• 12 inci ••Jfad• 

1 ' 



12 Sa,ta SON POSTA 

Ha5an öksürük 
lkılrlk, nezle, llroaııt, llotaz ve haıtalıldarile teli kıaılanlara filal 

çoktur. 30 kuruftur. Haua Eesa 

ADAPAZARI 

TURK TİCARET BANKASI 
Kuponlu Vadeli Mevduat usulile : 

Size en saglam ve zahmetsiz 
bir gelir temin etti. 

1 - lalslMlst ller 8J111 lllrlllcl .... Bllllllllm ll8r llagl ldr 
_ ..... llnlWIL 

ı - llterıw•• .-U ıı•st•ld, 18NIE vadellade ua parın111 
t•llelerlmls lurlae ltıpıu ••••aa masralm llawale 
... ,. - ..... lllnlldz. • 

3 - 111..,..... ....... •du••llu ........ , .... ,. 111111 lçla 
çoll m••alt ola prtlar d•lll•de l••IE•n•• lerllngl lalr 
, .......... "'-• .. ., ............ alaldllnlalz. 

ZABITA MEMURLARINA MUIDE: 
200 metroluk ışık veren 

DAiMON 
FENERi 

GELMiŞTiR 
DIKIC.AT: 
Aınp•llerl ommo11 
Pilleri Dai1110• 

Blllıaua fenerine •• 1526 •amarah Dai•on fenerlerine cUkkat eclU ... ı Ye taklitJerlnclea Nlwnlmaa 
B•tk• m•rk• verlrl•rse •ld•nm•yınız. • o.,,.-: Tah&aJcale No.10 Her yerde arayıms. 

istiklil Lisesi Direktörlüğünden: 

CHARBON m ...,.....,. 
cihazının en mlke.._..ı d 
t•ı nya puW olarak aluMI• 
Ye muannit mide w ..... 
bklarıoı n iıbali Hriaa 
Midede lltif bir hie teYll 
ittahaJI •oir. huml 
lııkıbaıı defeder. Ye.-... 
ıedilen •ide 8ğrııa... w 

den mlltenllit 1Nıt dftll-.ı 

n 
loc 

BlltDll eczanelerden araJIBIL 

or. iTiM VASS&r .... :-
c.ı-=•i'· Ke;t O, .. apar:ıa... Te•. taG.11 E111. 9'a !ı cly 8ataarı,. 11.t ..... 

Batt•r•fl 11 inci S•Jf•d• 

Malatya Sayla• Bay General ..... laad 
0..) 

)) Said Fırat (Z. K. Ko. 
Manisa )) ,, Refik ince 

l) )) Yapr Oze, 
)) )) Tursut Tiirkoilu 

Marq » )) MitllatAU 
Manim ,, • Riza Ertea 
Muila » )) Dr.H~Anü 

» » N.uri T-
M., ,, • ~Alıan«• 
Niide )) Jplit Mensi 

)) Cavid Oral 
Ordu )) )) Hamdi Yalman 

)) Muhiddin Balaa Pan 
Samawı )) )) Etem Tanc:el 

)) )) Dr. Aaam Sirel 
Zühtü Durukaa 

Seyhan Ali Miinif Y esena 
» Damar Ank,.iha 

)) )) Cavid Ora' 
Siirt » » Mahmud 
Sinop >r Yusuf Kemal T 

• Hulusi Oruçoilu 
Sivas )) » Rasim ....... 

)) )) Remzi Çiner 
Tekirclal )) )) Cemil Uybaclm 

)) )) Faik Öztrak 
Tokat » )) Süren• Tnfik G_... 

» )) Resai Eritken 
Trabzon 1) )) O.it EJiboila 

)) Şevki K..roilu (T 
Van )) )) Mfinip Boya 
Yozıat » )) Sll'l'I içim 

» )) Suqur 
Zonauldak » )) RifatVardu 

• • HMaa Kardan• 


