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Ya•lret11•me11ın .. hlbl 
Cewdet Canba•zade Cewd•~ 

~ .. k sovyet Dostluğu 
Tur .. ·k So t iitmeil~ini iabat etmekle beraber ayni 

Ankara 9 (A.A.)- Tur • ~yde anda hükUmetlerimiz tarafından 
!.J hed · • 1 O ıene mu • zam 
uoatluk mua esanm • kolun ı takip edilmekte olan .ebatlı bant siya· 
detle uzatılmuı hakkındakı prolo ! t,. ı, · ,. -.kil etm~ 
lmza11. miirHebetil• kendi•ine çekilR • en taadiı'nar M.taa..&fit defa hayati laawHtlnl 

1 rak Sovyel usya e • '" 
telgrafa cevap o a t I . . bat etmit bulunan bu ıiyasanın. uluı-

L. · f Dı! ı erı ıs Dıc işleri Bakanı ıtvıno 1
, • A 1 unız arasında mevcut sıkı dostluk 

:ı f k R.. f' Araı a samımı ar • 
Bakanı Tev ı uf. u. münasebetlerinin devamlı surette m· 
bir telgraf göndermıttır. .. • ki afına ve genel barıtm muhafaza ve 

Litvinof telgrafında ezcumle '. S t . . h kkındaki büyük vazifemizin 
imzaladığınız vesika, SovyeTtikrk~s- ~emınmıa daaı'mi surette yardım edeceii· 

8 . l'"'' 'l .. ıye ıcru 
1a1iıt Cumhurluk ır ~gı ı e ... u de- ne derin emniyetim vardır. 
Cumhuriyeti arasındaki dostluıun 

Kudurarak Ölen Genç 

·Bu Gencin, içki Y.asağına 
Riayet Etmemesı Haya

tına Mal Olmuştur 
' Tahini boyalı Topkapı . t~amv;:: 
l&rı bir haftadır Şehremının~ 
t b r Sebep: 
J'a. ya madamların• taııyo · 
kuduz tedavisi.. .. ... do-

Dört gün önce bir ev kope.ıı '"n 
lcuz kisiyi 111rdı Aradan hır ru 

:r • bitte on Veçmeden ıene aynı mu ... 
dört k' . b' d aynı akibete uır~-

ııı ır en . dında hır 
dı. Sarıyerden Bekır a .. ··1d·· 

d k duu o u. lenç te bizzat ku urara h. 
O ·· b katar ıe ır •tuste ııralanan u va d 
• . . k uyan ır· 1Sınde endiıeli bır mera d 
hlıttır. Son üç sabahtır kuduz te a 
'h l .. e çarpa· \'ı aneıine baı vuran ar ıoz . 

cak bir çokluk göıtermektedır. 
K d . .. .. ·· dün sabah ıe· 

u uz enstıtuıunu hk 
he ziyaret ettik. Alt salon m~ kemi e 
k . l k hır a a· orıdorlarını hatır ataca . 

0 balıktaydı Tedaviye gelenlerınhç' • 
.. • J d ·~ rın &u kadındır. Bu kadın ar a :ı f 
k 'b · ve maru 1 ar semtlerinin zengın ... ... 

·ı h tahgın ug· •ı elerindendir. Her as i 
l'ıyanıadığı bu muhitlerde kuduz g • 
b. b' lb d k salmasın· ı ır tehlikenin da u a .. ... d.k 
d k. 'k e og .. en ı a ı sebebi merak elli v • . b' 
k. b l 1 ı hın ır 1 u iain baalıca suç u ar b. .. h :r :ı • ın· 1 tinıamla Üzerlerine tıtrenen, 
L. b l n sık sa· 
)Qır çeait nimetlerle es ene · 

:r ··k k ıos· on k" ki 'd. Ve bu yu .. e 
1 ope erı ır. k lkm• 
~telerdc köpek merakı a 

LDllanU 8 nci' yüzde) 

tltU•U dlrekUSrU Zekll 
Ki:duz en• 

Mu•mrn•r Tunç~~.". , .• M . '.. . . . . . .. 
.... il -

k .. Maç: O·O Dün u 
ile Tamaı•ar maçıoıD 
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l:bl'Mtn: 9 Öaıi) Şi...uwci hal- yalarını l&fıyan 200 kabrdan miinkkep 
yan kuvvetleri Makallenin cenubunda hir kafile bugun yola çıkmıflU'. 
ileri hareketlerine devam ederek Adi- Habeıler mukavemete 
sababa yolu üzerinde bulunan Şclikotu hazırlanıyorlar 
itgal etmitlerdir. Adi ababa 9 (A.A.)- Hauvaı 

İtalyan kuvvetleri garptc de harekete Diredua demiryolu hattının timal ve 
geçerek Gondar üzerine yürümektedir. cenubunda İstihkamlar yapılmağa bat· 

Bu biıyiılt ve tarihi uerin bir •ahrıcsi 
ele e•kİ Macar oualarmcla gcçıyor. 
Henuz Pren• olan Attila, mi•afiri 
ve Jo•tu mÜ•takbel Roma ordular,ı 
lrumandonıAetİÜ• ile bir •tep gezin· 
tİ•İne çılrıyor. 

Bu, ba9tan bat• heyecan 
ve merek dolu tefrlkamızı 

YARIN 
Son Postada Okuyacaksınız 

Bundan ıonraki en mühim harekatın 
bu mıntakada yapılacağı tahmin edil
mektedir. 

imparator cepheye gidiyor 
Londra 9 (Özel)- Adiıababadan 

gelen haberlere göre imparator bugün
lerde Deuiye hareket edip karargahını 

orada tesis edecektir. Payitahta bulu

nan bir çok gazeteciler de gelecek baf • 
ta Deuiye gideceklerdir. Bunlann et· 

lımmıt ve daglar üzerine tirandazlaı 
yerlettirilmittir. Çünkü muhtelif kay
naklardan gelen haberlere göre, ltal -
yanların bu hatta hücum edecekleri ve 
bu hücumun dağlardan yapılacaiı te
eyyüt etmektedir. 

imparatorun cepheye hareketi tarİ· 
hi olarak 14 ikinci letrin tarihi tesbq 
olunmuttur. 

Bugün İmparator lıveç heyeti Albay 
(Devamı 6 ıncı yüzde) 

Bozuk Etten ••• --- .......... 1 ........... .-.-- ........ 

BirKög 
Halkı 
Zehirlendi 

Maden Kömürü Fiyatları Ayın 
On Bcş:nden itibaren iniyor 

Hükümet kömür havzasının bir 
elden idaresine karar vermiftir. 
Tat kömür fiatları bu ayın (IS) in
den itibaren ton batın• ( 130) ku
rut indirilecektir. Ekonomi Ba'kan

Gaziayıntap (Özel)- ŞiYeydin kö- lıiı bu münasebetle vilayetlere yap
yünden Hanefinin cleYesi hutalanmıt. tıiı bir tamimde ıu eMıları bildi
lki hafta kadar devam eden bu hasta- riyor: 
lıktan devenin kurtulamıyacajmı an- Kömür maliyetini alakadar eden 
ı hayvanın sahibi deveyi keımif, bir k11ım tedbirler için bir kanun 1

t~•?d er-iye olarak ucuz fiatla köy layihası hazırlanarak Kamulaya ıu-
e ını e v ... k 1 d ... kd' d 
h ık d w tmıttır Bu eti yiyen köy- nulaca ve onay a ııı ta ır e o 

• ana •ı~.J l : . .1 kı niıbette yeniden tenzilit Y" 
lüler, gece ımıue ennın aancıaı ı • V· k 

"' d ti k 'b• 1 ca tır. 
ranmıya, aın an ça ıyaca ıı 1 0 an 15 ıon teırin 935 tarihinden 
batlaranı çetme yalaldanna sokarak ha- haren Ereili kömür havzası liman 
raretlerini ıidermiye çalıtmıtla.r. He- ve ajızlarından fob teslim fiatları 
men hepsi yatağa düten köylülerden ataiıdaki ıekilde olacaktır. 
bet kiti de o ıece ölmüttür. Bunların a - Krible kömürlerin tonu 880 
ikili kız, • erkektir• kurut• 

Buaua larine hldlH zabitaya ak- b - 18/50 kömürlerin tonu 818 
Mbiaİf, bir dolctor, .. ytar ve mlcldeiu- kuruı. " 

-,,,..,.... , --~·> (D..,ernı • UJICU yÜHe) 
Yerinde ve MDhlm bir karer ver .. 
· lktlaat Veklll Celil Bar• 
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SON POSTA 

(Halkın 
Falcı 

Sest] j mm--=-=-------~--~~l!lal~ml!J~ama ... --.man:m!ml!l:!~~=====ı-.-, 
(Günün 

l~-r--G~•W'--... mi:D:M ____________ !m. ... __________________ ı ____ ..f 1 
Keşiflerine 

inanır Mısınız? B "' d D S;atırla ....... 
Biı· 

.. ,~;;~::::~;::~·0:~=;~~;,-~~ 1 ug ay urumu D•;.•;:. ~;;;!:~°ı~!;::i~~::;:; 
tecruhesınde, bu seferkı buyuk ıkramı- 1 eski Ha..lkcvi rei.ııi Ali Riz~ Er;";_"' 
yenin (2416) numar&lıtayyar<! biletine lst_.ıkrard~n Sonra ou··şu··ş Başlam. ıştır. bim Kemalin istifası üzerıne ~irfııtl" vuracağım ke§fetmİf. Bu ke!fe inanan q ' miryolla;-ı ve Jiman.Iarı genel.,_ 'fi"" 
bir çok kimseler timdi harıl harıl 2416 lütdnc leyin euilmi§tir. Ali Jb y• .. 

numaralı bile~i arıyorlarmış. Bu ~iın~- ı Vazı· yet D ll rgu n Gı· tm ekte dı·r en-ellrl akiamk.i trenle Asık•,. sebetle dün bır yazıcımız rasgeldıkJerı- ı mİ§tİr. 
ne yukarıki suali sormuştur. Aldığımız ,. * * "'-
kartılıkları a1aiıya yazıyoruz: Buğday iki günlük bir istikrardan 

1 

Hamlyetll Bir Yabancı 1/i~ 
* sonra nisbi bir dü_şüş arzetmektedir. Fi- Vapurda j Adliyede Madam Darul Ofa is111incle -"ti~ 

Avukat Süreyya Ağaoğlu: atlar İstikrar peyda etmiştir. Çünkü pi- , bir kadın bir müddet evvel sok İl~ 
- inanmak İnsanların en eski, ve en yasaya bol miktarda buğday ve un gel- sa Tl c l s ı Bir kin bir halde bulduğu Hak~ .. ~ 

yıkılmaz ihtiyaçlarından birisidir. Çün- meğe başlamı§br. Son bir günlük geliş bir adamı otomobille Beyog • ~ 
kü İnsanlar, hayatın bir çok felaketleri- (982) ton buğday, (160) ton da undur. Tutan Kadı'll Dayak hastahanesine götürmüş, ted-;""' 
ne, inandıkları bir kuvvetin güvenlisi Bu yılın buğday ve un piyasasındaki ve kendisine giyecek bir tak 

yükseliş geçen mayıs ayında başlamış· ', Dün aaat dokuzda Beykoz • Köprü Dün sabah saat dokuz buçukta adli- vermiıtir. .. ...... sayesinde tahammül ederler. - k •• "1'' 

Fakat muhakkak ki en korunmamız tır. Mayıs aymda un piyasasında vasati seferini yapan şirketihayriyenin (59) ye koridorunda bir dayak hadisesi ol- Hamiyetli kadın iyiledttib~ İl-"' 
lazım gelen feylerden biri.si de, inanış- fiat çuval başına (449) kuruştu. Bu fiat numaralı vapuru Kanlıca önlerine ge· mu§tur. Binba§ı mütekaidi Kemal asliye Hakkıya kocasının yanın a 
larımızda gafi)ane ve cahilane davran- her ay üstüne koymu~ ve nihayet ( 916) lirken bilet memuru yolcular arasına birinci ceza mahkemesindeki bir da~a- cektir. 
maktır. kuruşa çıkm~br. Aradaki fark tam unı takibe gelmit• Koridorda sıra bek- * * * 

Çünkü bu kabil inanışlar bizi daİına ( 476) kuruştur. Tabii ekmeğe de tesir girmiş ve doktor aramıya ba§laınıştır. lerken bir aralık reisin yanına giren o- Halk Opereti ti' ı,J 
hazin sukutu hayallere sürükler. Falcı- eden bu hal ekmek fiatlarının da bu nis-

1 
Fakat vapurda hiç bir doktor yoktu. Bu dacı Mahmudun iskemlesine oturmuı- Ötedenberi «Süreyya Op~ ~ 

ların, kahinlerin sözlerile hareket eden- bet dahilinde -yükselmesini icap ettir- ı doktor aramanın sebebi de az sonra an- tur. Odacı içeriden dönmüş kendisine altında temsiller veren ~~ 'iııJ 
. k f ~'-·b tl ~ kl miştir. Şehrin atok buğday vaziyetinde • .. . . ı b d b" ı h Ik OP""'-

lerm ço ena cuu e ere ugnyaca arı- ı .. . . • . laşılmışbr. Bır kadının alt kamarada İskemlesinden kalkmasını soylemııtır. trupu un an oy e a . tİf . b • . . I 'k · b'I r· muhım değı_şıklık yoktur. Yalnız mayıs l d l ka verJ111~ nı ıs at ıçın mısa zı rıne ı e uzum . . . . ~ Kemal buna kazmış ve odacının üs.:;ine a tın a ça ışmıya rar 
ktu B "t"b l dır ki ben ayı ıle bu ay zarfındaki stok vazıyetı dogurma sancıları tutmuş. Avaz avaz 

yo r sanmm. u ı ı ar a • ı . . . · I hücum ederek tokatlamııtır. Hadiseye * * • '"' f 1 k ı'flen' gibi batıl itikatlaril de- ı mukayese edılınce fıat farkının sebebı I bağırıyordu. Köprüye kadar bir zunu- .. . • . . 1 Ta•'"''.~ 
a cı eş k 1 1 1 muddeıumumı muavınlermden Ferhat Alemdar Nahiye• ,.,,-_ ~il bu kabil itikatlar besleyenlerin ha-

0 
ayca an aşı ır. ı d K" ··d b' b'l · · ı b tuııaJI -' 

g ' M t d ~· 1 d (9629) t rat oma ı. opru en ır otomo ı e j el koymuş ve Kemali kapı altına alarak Evkaf idaresının ma ı u ""' k 1 • b' l·kı · • ayıs a egırmen er e on · J' aYll rJtif'! 
ma at erıne ve ıçare • erıne ınanı- k ld h h .. ·· ··ı ... b' · · ·· klı. • · d h"ye bm" a"ı 18 bin ır • stok buğday vardı. Şimdi değirmenler- onu u ve asta aneye goturu cıu. ınncı muştantı ga vermıttır, ar na ı ... . . tco-~ 
rım. de (13194) ton atok buğday vardır. mıştır. Nahiye direktörlüğü ıle Jıoı:i * Mayısta piyasada (9762) top buğday Gı.zJı• Kumar leaçak Memur lik Sultanahmetteki Talatp•f'IJıi ~ h · x R. j · 1' na ta•ınacaktır. 4 üncü ıubede rı:~ -· Mu arrır vmer ıza. •ardı. Görülüyor ki arzü talep vaziye- :s- ............. 

- Bugün, bilginin yayılması, falcı ti mayısa nisbetle tamamen aksinedir. 
ke§İfleri kabilinden saçmalara inanan- Yani ozaman, piyasada buğday çoktu 
ların miktarını hayli azaltm.ııtır. 1 ve yeni mahsulün idrak mevsimi olduğu 

Sekiz Kişi 
Veri~di 

Beyoğlu, Nurziya sokağında, Rizzo 

Dün Yakayı 
Ele Verdi Fakat bu kabil hezeyanlara İnanmak için değirmenci fazla stok yapmıya lü

kabiliyeti, bir çok kimselerin içinde, zum görmiyor, mala istiğna ile alıyordu. 
baygın bir mikrop halinde ya_şamakta- Halbuki Jİındi değirmencinin fazla apartımam kiracılarından Madam Na- Muammer ihtilas yaptığı için altı ay ev-

dır. stok yapma mevsimidir. Yeni mahsulün taşa ve arkada§ıntn aparhman içinde ve) ortadan kaybolmuııtu. Polis ıimdi-

Beyazıt tahsil ıubesi memurlarmdan 

Bu itibarla, ben, (2416) numaralı bi- salı§a çıkarıldığı zamandır. Buna mu- gizlice kumar oynatmalarından şiiphe 
1 
ye kadar Muammeri anyordu. Muam-

letin büyük ikramiyeyi kazanması ih- kabil piyasada stok azdır. Bu vaziyette edilmiş, ani bir arastırma neticesinde 1 d.. k 
1 

.. dd • • 
. ~ . . mer un ya a anmış ve mu eıumumı· timalini hayli tehlikeli bulurum. de fiatların yükselmesi tabiidir. Nikola, Dimo, Va&1lakı,Luız, Korney, ı·~ .

1 
. t' B . • .. .

1 
M 

d ıge verı mı_ş ır. eşmcı mustantı t u-Çünkü, fevkalade bir tesadüf neti- Şehrin ihtiyacı vaziyetine gelince, Fotika, Madam Mari, Fotyo namın a 
• 'h · h kkuk d ammeri tevkif etmiştir. Muammerin ih-cesinde, bu tehlikelı ı tımal ta a mayısta eğirmenlerde ve piyasadaki sekiz kişi ve ev sahibi Madam Nataşa 

rafhane de müdiriyet binesın• 
tır. 

* * * 
Yeni GUmrllk Kadr~ 

Yeni te§kiLit kadrosu ı ··~ ,,_ 
tebliğ edilmiştir. Bu kadroya •;.ıı /.1 
rüklerde memurlar arasında ut~ 
ğişmeler olmuş, bir kısırn ıne~ ~ 

ur•" ..M maa!ları artmıştır. Bazı ıneın ~i~ iP' 

birleııtirilmesi dolayısile ( l 3) uıal-" f 
dar açıkta kalmışbr. Fakat bbet'J 
çık muamelesi yapılmıyacak. 

ederse, bir çok kimselerin içlerinde ya- 1 stok buidayın yekunu ( 24406) tondu. yakalanmışlardır. Bunlar mahkemeye tilas ettiği paranın miktarı ( 196) lira-
tıyan o baygın mikroplar dirilecekler- , Şimdi ( 22956) tondur. Aradaki fark verilmi§lerdir. dır. * * "' *' 
dir. (1450) tondur. Bu mühim bir fark de- Yumurta Kontrol Ekl•P'ş 

Ve o takdirde halkın cehaletini nimet 1 ğHdir. (1450) ton buiday İstanbul pi- Kamyon Ve Araba Alacağına Şahin Yumurta kontrol heyeti eks;.:: 'ti. 

raya tayin edileceklerdir. 

ıayan falcılar, epeydir kaybettikleri av- 1 yasasına (3-4) gün içinde daima girip Kazaları Bir Kasap ticaret odası tarafından 200 j; 
larına kavuşmanın bayramını yapacak- çıkmakta ve stok miktarı, bazı hafta Ö a•la eski yumurtacılardan En,,et 

. Kasap merin iddiasına bakılırsa :s lardır. bu nisbette veya iki misli artmakta, ba- Şoför Mithatın kamyoneti Necatıbey b h d t t k b ( 
123

) 
1
. mıştır. 

d k ·ı k d' y · hr' k mez a a a op ancı asa a ıra * zan a e sı me te ır. anı §e ın sto caddesinde 6 ya§ında bir kıza, 4009 sa- 1 t bo T kr t 
1 

k .. 
b - d · ı· d I h' b' d - • e rcu varmış. e ar e a ma uzere Ankara cadde•İ, Dr. Nihat Tözge: 1 ug ay vazıye ın e esas 1 ıç ır egı- yılı kamyon da Sirkecide hamurkar 

.. h 1 ıd· ki d k şiklik yoktur. M h d h ik' . d ht mezbahaya gitmiş. Toptancı kasapla 
- Dunya o a e ge ı ostum, ço .. . • ı e me e çarpmıı, er ısı e mu e- katibi Ahmet kendisinden bu borcu 

d f f ı k 'fi . d - .1 •1 • k "f Dun tıcaret ve zahıre borsası çok l'f l . d I 
1 

d e a a cı e§ı erıne egı ; ı mı e§l • b" • • • .. ı yer erın en yara anmış ar ır. 
t . . durrun ır vazıyet arzetmıstır. Dun 
ere ınananlar bıle bB.§larını taşa çarp- b d I l d~ il b' • Bir çöp araba11 da Beşiktasta 11 ya-

hk• 1 1 orsa a muame e o ma.mış en e ılır. -tnıya ma um o uyor ar. • • . 
B 't · · d · 1 b t 1 •t• Çünkü borsaya 606 ton buğday, 82 ton ıında bar çocuğun ayağım ezmı~tır. u 1eraı ıçın e msan arın a ı ı ı- . , 

t ı b ı b'l 1 · · · k k b' un relmıs, buna mukabıl ( 45) ton buğ-Kat ar es eye ı me erı ıçın, e eme ır · 1 h b 
lı t . k d b. ı 1 l& d ' day, (3o) ton un aabtmııhr. Bir Kaçakçıhk arı a ıp a ar ıçare oma an azım ır. 

istemişler; Ömer parıuının olmadığım 
söylemiş. Onlar da ikisi bir olup Ömeri 

almışlar. İşin tuhafı, Ömerin cüzdanı İ· 
çinde tam 388 lira mevcutmuş. Kasap 

timdi paranıD petinde dolqıyor. Ama 

Bir Yavru Haşlanarak Oldu 
Haydarpa§A lisesi i§Çilerinden Süley

manın 9 ayhk çocuğu Yılmaz, odada 

Alıcı mal almamakta, fiatlann düıa 
mesini beklemektedir. Ziraat Bankası
nın istediği fiat iki gün evvelki piyasaya 
nisbetle (25) para atağıdır. Fakat dün
kü piyasaya nisbetle de on para yuka

Yakın vilayetlerden birinde ipek 0 zaman 

fabrikalarından birisinin (150) bin li- miş. 
(123) liralık borcunu verme-

ıannesinin bulunmadığı bir sırada eml"'k· rıdır, yani fiatlarda (35-40) paralık bir 
liyerek mangala yakla§tp dokunmuş, 1 düşüı görülmektedir. Tüccar daha faz. 
mangalın üstündeki çaydanlık devrile- ı la düşeceğini umduğu için ancak gün. 
tek içindeki kaynar su çocuğun üzerine j lük ihtiyacı kadar mübayaa yapmakta
dökülmüştür. Muhtelif yerlerinden haş- dır. 

lanan yavru ölmüştür. __ 0_i_r Yangm Başlangıcı 

Bir Ame~e Zehirle·1di Beyazıtta FuadpafB caddesinde 

Süreyyapaıa fabrikası işçilerinden dökmeci Hüseynin 79 sayılı dükkanı üs. 

Sinoplu Mustafa, evvelce tuzruhu kabı j tündeki· odanın döşeme tahtaları tutu!• 

olarak kullanılan bir damacana için- ı' mu!, ateıin sirayetine meydan verilme· 
deki sudan içerek, zehirlenmiş, hasta· den söndürülmüıtür. Yangının sebebi 

lıaneye kaldırılarak kurtarılmıştır. belli değildir. 

ralık bir oktrova kaçakçılığı yapbiı 

hakkında belediyeye bir ihbar yapıl • 
mııtır. Bu mesele tetkik edilmektedir. 

Musevi Davit i<arasım Vurdu 
1 

Kadıköyünde Y eldeğirmeni halkın-
dan Davit geçimsizlik yüzünden karm 

Sümbülle kavca etmİ§, hırsını yenemi
yerek kadıncağızı bıçakla böğründen 

ağır surette yaralamı~tır. 

Un kapanının Tamiri BltU 

Belediye Ekonomi DirektörO 
Belediye ekonomi direktörü Asım Sü

reyya Ankarada buiday itlerini gÖrÜ§· 

mek Üzere toplanacak olan komisyona 
i1tirak etmek üzere dün Ankaraya ha

reket etmiştir. Bua-ün dönmesi belden
mektedir. Asım Süreyya dönmeden İ· 

kinci nevi ekmek hakkında kat'i bir ka-
rar alınmayacaktır. 

GUzel Sanatlar Akademl•I 
MUdDrlDIU 

Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlü-
Unkapanı köprüsünün tamiri bitmİf, ğüne heykeltrat Nejaclın tayin edilece-

köprü gelip geçişe açılmııtır. ği söylenmektedir. 

Pazar 01• N•••• 8. Diyor Ki ı 

il.asan Bey - lstapulun yeni planını ya
pıyor~, dostum! 

... Bu plin, ne Piyer Loti eibilerin ruhunu 1 
okşıyacak gibi köhne. . ! - Ne de kübizm merakhl"'ll!lDl ~~ ede

ce_!l kadar acayip olacak •• 

• • • 
Ekonomi Büro•u ~ 

Evvelce lağvedilen İa~bul ı,ajl' JI' 
bürosu yeniden ve Türkofıse 

rak ihdas edilmektedir. . . ıoO,,. 
Bu büro 55 sigorta şirketı 1!e d şlt~ 

nim şirket, 100 kadar da Jiıntte 
kontrol edecektir. 

* * * 
Tayyare Piyango~.,,,, 

Y. . • • t pıf •JI 
ırmıncı tertip ayyare l ~ 

nun birinci keıidesi yarın _. ~ 
Asri aioemada yapılacakbr· JJO iY~ 
pazar olmasına rağmen b~ı:ı ~.tı..
bayileri açık bulunacak, b~ 
devam edeceklerdir. 

* * * 
Ekici Ve Tutun ıır;:~i _, 

Ekiciden tütün alma. hak~ oıPİ ~ 
nunun ekici lehine tadil edıl jlj~ 
fında bir çalışma vardır. BunuJI 
anket yapılmaktadır. d 
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Kanun projesi, ticaret ~ • }let 
heyetinde tetkik edilmektedır·..,e tPOJ'ı 
tetkikatını ayrı ayrı yapacak 
leasını ayrı ayrı bildirecektir• 
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Bakalım Bu 
Mallar Hırsızlık 
Malı Mıdır?Yok a 

- Hırsız herif 1 
Fındıklı camiinin önünde karşısına 

dikilen yabancının bu ağır ithamına 
maruz kalan koltukçu Zeynel hayretle 

soruyor: 
- Bana mı söyliyorsun? 
Beriki, ithamında yanılmadığına ka

ni! 
- Tabii sana söyliyorum 1 diyor ve 

parmağile, cami avlusunun parmaklı
ğına asılmış elbiseyi, pardesüyü gös
teriyor: 

- Bunlan buraya ben getirmedim 
)a? 

- Tabii sen getirmedin. Benim ma
lımı ne diye sen getireceksin ki? 

- Bunlar neden senin oluyor} 
- Parasını tıkır tıkır saydım da on-

dan! 
- Sen bunları, paralannı tıkır tıkır 

sayarak almadın, odamın kapısını ça
br çutur lo

0

rarak çaldın! Utanmadan 
da açıktan açığa satı~a çıkarıyorsun 1 

Asabileşen koltukçu, kendisini hır
sızlıkla itham eden delikanlıyı kolun
dan kavrayıp savuruyor: 

- Git şuradan be! Başıma bela mı 
geldin akşam akşam 1 Neredelf senin 
oluyor bu elbiseler? 

Delikanlı, gücünün yetmiyeceğini 

kestirdiği koltukçuyu hiddetle süzdük
ten sonra, soluğu karakolda alıyor. 

Zabıta, çalındığı iddia olunan elbi
seleri alıyor ve tahkikata girişiyor. 

Bu tahkikat, bu işteki sirkat maz
nunlarmın adedini dörde çıkarıyor. 

V,e şimdi, ikinci sulh ceza hakimi, 
bu davanın içinden çıkmıya çalışıyor. 

Davacı gelmemiş. Maznunlar, elbi
seleri ve pardesüyü çalmadıklarını ve 

Çukurcumada tanımadıkları bir seyyar 

eskiciden satın aldıklarını iddia ediyor
lar. 

... 
SON POSU lktncl Tetrlı ~ 

== 
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ME LE ET HABERLE . il 
Diyarıbekirde Neler yapıldı Okuyucularıll 

7e Ne er Yapıl cak? ~":v:~~:,::
0 

Diyarbekir (Özel) - Fevzipap • 

Diyarbekir hattının açılma töreni ya • 
pılmak üzeredir. Bu eser Diyarbekir 
için yeni bir hayat kaynağı olacaktır. 
Anadolunun önemli merkezlerinden 
biri olan Diyarbekirde gelişme ve ba
yındırlık işleri asıl cumhuriyetten son
ra başlamıttır. 

220 bin lira sarfile tehrin ıu İf i hal
leclilmif, Diyarbekir Türkiyenin en gii

zel sularından birine kavufmuştur. 
Mevcut kanalizasyon ıslah edilmşi, ka
nalizasyonu olmıyan yerlere de yeni le

aiat yapılmıfbr. 20 bin lira harcana • 
rak mezbaha fenni bir biçime ıokul • 
muttur. Şehrin bütün caddeleri düzel • 
tilmiş, parkelenmiş, parkelenmiyenle • 
rin de parkelenmesi kararlattınlını1tır. 
Bir çocuk muayene ve mütahede evi a
çdınıttır. 

Jlbayhk tarafından da 100 bin li
ralık bir aygır deposu, iki nümune kö
yü, bir vali konağı, hususi idareye ait 
büyük bir bina, bir sanat mektebi a

telyesi, içinde 1500 kiti alacak büyük 
bir salon bulunan bir Halkevi, bir na-

Diyarıbekir Şarbayı Şeref Uluğ 

Diyanbekir llbayı Faiz Ergun 

Diyanbekir yavaı yavaı kale dışına doğru büyüyor 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlı ığını Haykırıyor 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen maz saygılarla arzederiz. 
suikast dolayısıle yurdun her tarafında Mer4inden 
uyanan heyecanı bildiren telgrafJarı 
mıya devam ediyoruz: 

Erbaadan 

yaz-

Erbaa - Türk ulusunun canısınız. Ona 
kalkacak eli kökünden koparmağa her 

an hazınz. Bu alçaklığı 70 bin nüfus 
adına telin ederiz. 

Mersin- Atamızın kudsi .varlığına 
suikast tasnrlıyan alçakları Türk genç
liğinin ufak bir uzvu olmak sıfatile iç
ten gelen hınçkınklarla tel'in ederiz. 
Yüce Önderimiz. " 

Antalyaclan 

Antalya- Sana ve ülküne öz candan 
Çanakkaleden bağlı olan kurulumuz ve onun bütün 

Çanakkale- Türkün büyük kurt.arı- kimseaiz yavruları sana el uzatmak is
sına kartı yapılmağa yeltenilen suikast· tiyen alçaklara lanetler, sana bağlılığı· 
tan ötürü gençliğimizin duyduğu derin nı tekrarlar. 

Galatada Cemal: ~ 
Kabahat sizde. Siz~~ 

aamimiyeti hakkında . . le ~ 
mipiniz ve bu harek~~ ~ 
diniz de. insan sevdıguıın. . . dl 1 
meşgul olur mu? Tab~i. ~ ;ı,; 
nizden kaçırdınız. lyııı -"""" 

mqgul olmayınız. 

* , . lzmirde Nuriye: .. ~ 
40 yaşında adam ih~~~·~ ~ 

Helf. sıhhatini ve gençbgı~ te ~ 
eden bir adam için 40 yd, ~ 1" t1' 
bir Yllf deiildir. Aranızdaki. :...
na rağmen evlenmenizde bit 
gömüyorum. 

1' 
Antalyada A. Ç. içİll ,ti'!. 
Kıza. red cevabı vermek~, 

diğiniz mazeret mantıki ~ -
lenemiyecekseniz kızı aldat ~ 
mana var!. Bunun için kıt 111 ~ 
Ve ıize böyle karşılık yap~~ 
dur. Maamafih tehdidi ~~· ef~ 
Mademki başkasile ,iındilik ,,.... 

• • d d ... ·ı . . t ı:.d. ... nıyetin e egı sınız, e --;r-

var ! 

* Sivasta Ş. M. M. f ~ 
Karınızın ayağı bir ~e 11 ~ !J 

olabilir. Fakat madeınkı b: ~ 
manhk eseri gösteriy?.r"..se,.J 
mahsus olmak üzere ıozurı Sil ~ 
ve yuvanızı bozmayınız. hl'' 
tekrar ederse o vakit ın• 

1
_. 

müracaat ederek boıanır•111 

* b deıt 
«İhtiyar bir annem ve en ol 

iki kız kardeşimle bir arn~tı~"' 
ruz. Kız kardeşlerim artık (f ~ 
addedilecek çağa gelmi.şler. ~' .,.-~ 

Hakim soruyor: 
- Hırsızlık malı mı hunlar? 
Hep birden cevap veriyorlar: 

' fia binası yaptırılmıttır. Bu yll içinde 
teessürü ve heyecanı sonsuz ve sarsıl- Kayaeriden henüz evlenmekten üınıtleriJll ~' 

Kayseri- On binlerce halkın İ§tİra- değillerdir. Bana bir talip ~~ "'.:J 
kile yapılan çok heyecanlı ve muazzam annem evvela onları öne su ~-' 
mitingde bütün Kayseri&lerin Atatür • lar, evlenmedikçe beni vereıt1~ 
kün uğrunda can vereceklerine and içil- söyler. Bu gidişle ben de ka Jı."'-

- Ne bilelim biz? Elbise, pardesü 
bu. Kadın değil ki, vesikasma, çakmak 
değil ki damgasına bakalım? 

ikinci sulh ceza hakimi. gördüğü lü
zum üzerine davayı asliye ceza mahke

de bir umumi müf etti.flik binası, bir de 
umumi müf ettif lik konağı. yaptınla • 
caktır. 

AWürkün Diyarıbekire tqrifle

Maraşta Medeni 
Kıyafet 

rinde ikamet buyurdukları pamuk ve Mar&f - Marqm yerli memurları 
saman k~kleri iıtimlik edilmektedir. içtikleri andı yerine getirmif, Halkevi 
Yakında elektrik fabrikası da yapıla • salonunda ilbaym verdiği danslı çay 

mİ§, hainler lanetlenmiıtir. k" o 
gibi evde kalmağa mah ufll 

Ôğretmenlerden N ~ e yapayım} rıır·. 
Sankaınl§ - Size yapılmak istenen ca - ~ 

mesine havale ediyor. 

Bu karan dinliyerek dışan 
maznunlar gülüşüyorlar: 

-t.. caktır. Elektrik yüz metre yübekten ziyafetinde yerlilerden 41 memur be-
~lACın ı 

navarca hareketi yürekten lanetler, çocuk- y,'tJIJ. / 
lar ve öğretmenler namına saygılar suna - Diğer akrabalarınız veya~ I 
rız. Baınnızda her an candan yaıatmak is - doıtlarım.z yok mudur?~ 1; tediğimiz yüce varlığuuza el uzatanlar o1- lardan birine söyliyerek. , ,J 
duğunu acı duyarak öğrendik. Biz Yalova katini çekmelerini teının ~ 

öğretmenleri o elleri larmağa ve dama - nız bunu yaparken büyük ~~ 
nrnudnki öz kanın kaynağı olan varlığını. rinizin kalplerini kımıaı:nai'-__.,.,,,, / 

- Kıyak konuştuk be') 

- Öyle. Hakim bile pes dedi bu i~e. 
-- • • ::s •• ·- ~ 

Bir Doktorun 
Günlük 
Not arından (*) 

Kalp Sektesi 

-'"'\ 

69 yaşında vücudunu alkolden ve bir 
çok hnstalıklardan koruyabilmi§, son 
üç sene içinde devamlı tütün tesirile 
ltalbinde bir zaaf husule gelmiş bir has
ta. 

Yorgunluktan ve göğsünün solunda 
ağrıdan fikayet ediyor.. Tedavi altına 
alıyoruz. 

Laboratuvar 'Ye röntgen muayeneleri 
yapılıyor. Ciğerlerde bir kusur görül -
müyor. Yalnız Aort biraz genişçe, na
bızda İntizamsızlık var. Tedavisi istira

hat ve sükun ile idare edilen bu hasta
da bir aydanberi yeni ve kuvvetli kriz
ler bize tehlikenin fazlalaştığını haber 
veriyordu. 

Bir müddet te Adada İstirahat ve teda
vi gördü. Fakat nihayet dahili kalp a
dalesinin bu müzmin iltihabı, oradan 
kopardığı bir parçayı damarların bir 
noktasında bir akaç gibi tıkıyordu .. 
Ve bu hasta da kalp sektesinden ölaü. 
Ölen hasta benim çok sevdiğim babam
dı. 

düfe?l bir su kuvvetile istihsal edile - rabeılerinde peçe ve çarfah atmlf ol -
cektir. iki ay sonra Diyubekir elek • duğu halde medeni bir kıyafetle qleri

triğe kavufmUf olacaktır. Bunun için le gelmqler ve ~lantnlflan:lır. 
250 bin lira aarfedilmiftir. Halkevi bi- Maratın uray lruruhayı üyeleri ~ 
nasınm önüne büyük ve modern bir kanlığa müttefikan erdikleri bir tak
meydan yapılacak, buraya Atatürkün 1 rirle bir ay içinde bütün halkın çarpf 
güzel bir heykeli dikı1ecektir. Bunun ve peçeyi ve san mestleri atması ve er
için 25 bin liralık tahsisat ayrılmıştır.! keklerin kara - beyaz donları ve sırtla
Bu iş ill<hahara kadar bitecektir. Şehir rındaki abaları yaza kadar çıkarmalan-
yavilf yavq 5ur haricine doğru büyü • nın teminini istemi,lerdir. Bu takrir u-

1 

mektedir. Şehir plinı tatbik edilmeğe ray ~rultayının toplanbsmcla görütü
ba.tlanıldaktan sonra bu büyüme daha lecddir. 
hızlı olacaktır. 

Karamanda 
Kültür Teşkilatı 

Kagseride Çarşı 
Kısmen Çölctü 

Kayseri (Özel) - 6 gündenberi de
Karaman (Özel) - Karamanda vam eden yağmurlar neticesincle bura

kültür te,kilitı ihtiyacı kar,llıyacak va- da bazı zararsız inhidaml11r olmuş. ka
ziyetteclir. Karamanda köyleri ile bera- pah çartının katrancılar kısmı da çök

ber 20 ilk okul vardır. Bunların hepsi mÜ!tÜr. Bu çöküş esnasmda jki kisi ba
de kültür planlarına uygun olarak 1 fif surette ya. alanmıştır. Belediy~ çar

cumhuriyet devrinde yapılmI.fhr. Bu I tının bu kısmını da kapatmı~tır. 
mekteplerde 646 kız ve 986 erkek tale-

be okumaktadır. Yağmurun Muttaki 
Karaman orta mektebinde de kız ve Zararları 

zı ilelebet yaptmağa ant içiyoruz. l ı;. / 

Beyazıt - Cumhuriyetimizin kurucu· ....... ... 
su olan yüksek varlığınıza mel'un bir dü • .. ..................................... I{ ru •. ~ 
tünce ile ynğınç yapmak istiyen ulus düt· lsparlada Şar LI ~~ 
manı alçakları İstanbul öğretmenleri nefret Isparta _ Şar kurulu 1,1~~ 
duygulan ile laırplar ve esenliğinizin de- cw--.~ 1"' 
vammı dileriz. toplantısını yapmlf ve e~. el' J 

kesim hesap çizelgelerinı ırı'(IJf"'~ 
Koyalhi•ardan porlannı gözden geçire~ o ,J !"f 

Koyulhisar - Sonsuz varlığınızı inkara tır. Şarın bayındırlık İfJetiOC. ~ 
yeltenen alç.aklan tel'in eder, yüksek ph • . _..........-
aiyetlerinize sağlık ve esenlik dileriz. ma raporunun tanzım ~e 

Yalvaçtan 
Yalvaç - Kurtarıcı ve koruyucu yüce 

ö:ılüğünü:ıe komplo tasarlayanlar !UDU iyi 
bilmelidirler ki Türk ulusa ıöz bebepü 
bağrında tapmaktadır. Türk ulusu ulu Ön-
derine sonsuz sevcisile Çll'Pmırken onun 
~.-adıkla canına kıyınağı diifünmek budala 
lıktır. 

Çarıambadan 

Çar,arnba - Can evimize el atmak isti
yen hainlerin alçakça teıebbüslerinden de-

rin acılar doyduk. Bu gibi mel'wılan tel'in 

rarlattırmıttır. 

Nöbetçi 

~rkek olmak üzere 200 talebe okumak
tadır. Mut (Özel) - Bu havalide 'id • eder, ulu Önderimize UZUD ömürler dileriz. 

Un Kayserid3 De YUkseliyor 
Kayseri (Özel) - Un ve ekmek fi-

detli soğuklar ve yağmurlar devam et- Boludan 
mektedir. Yağmurlar yüzünden Gök- Bolu _ Ulu Önderimize kalkmak is-

(*) Bu notları kesip saklayınız, ya· atları alabildiğine yükselmektedir. Un 
but bir albüme yapıftmp koDeksiyon fiatları çuval batında 3 lira birden art· 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar Dllfbr 
bir doktor ıil>i imdadmıza yetifebilir. 1 

ıu t&fMlf, 3-4 ay evvelden hazırlanıp tiyen hain ellerin merdut emellerini nefretle 
suya atılmıf olan 300 bin lira kıyme - tel'in eder ve yüce başbuğumuzun ilelebet 
tind~ki kerestenin bağlarını kopararak 

1 
batımızdan eksilmemesinin üstün dileğimiz 

denize ~ürüldemiftir. j olduğunu 5aYil ile eiilezek bildiririz. 
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Ekmek 
Derdi 

Rahmetli Ziya J>a§a: 
Yarab n dir bu keım keıi d rdli ihtiynç 

a.lf.ı e :zin 

Mes_,/e i 
Halledilmiş 

niz Bakanı, Eıki e ak nı 
itham Ediyr 

Senelerdenberi dünyanın her tarn· ı D 
fmda mühendiıler ve bilhassa kuvvei 
rnuharrike ve mahrukat mütehassısları, 
gayet kolaylıkla patlıyan ve bir çok ~~
zalara sebebiyet veren mayi benz~nı, 
Patlamıyan, tehlikesiz bir sulp hal.m~ 
getirmek için bir usul ara tırmakta ıdı· 

Londra 9 (A.A. )- Alman • tihba· 
rat bürosundan: Hükumet azasının söz 
aldıkları tezahürat ve toplantılu komü
nist veya işçi unsurlar tarafından ka
rıştırılmakta berdevamdır. Komünistler 
Sü Bakanı Lord Hailşamın Ualtamsta
vndaki nutkunu bir çok def lar kes • 

Yanar Dağın Tepe si İnsanın ihtiyacı ki bir lokma nanedir! 
Kısmen Çökmüş Diyor. B n bu sözde g liıi güzel bir 

tefelaüften ziyade lıt nbul tarihinden 
N~~li 9 (A.A.)-Sü~li ya~ur- bir parç görürüm. Çünkü fstanbul, 

1ar yuzunden Ve ru yanardagı, yemden asırlardanberi ekmek derdinden kurtu
coşkunluk gösterm ktcdir. Profesör hlmamı tır. Büyük harb yıllarında mı
M ll dra, yanardağın tepesinin kısmen sır koçanını ekmek diye yiyen f stanbul
çöktüğünü, fakat civ daki ka oha ve tutarın babaları, dedeleri v büyiik ata· 

k
.. 1 . . h' b. t hl'k l d w ları da sık sık ekmek buhrnnilc kar ı-ler. 

Nihayet Adolf Prussin isminde Nev· 
Yorklu bir kimyager, on alta sene süren 
tecrübelerden sonra böyle bir usul bul· 
rnuş ve benzini patlamıyan bir sulp ha· 
linc getirmeğe muvaffalc olmu!tur. . . 

Solene iımi verilen bu sulp benzanın 
kolayca patlayıp patlamayacağını tec
rübe etmek için be§ galonluk bir tene· 
keye bu maddeden doldurmu,lar ve ga· 

·· · tüfekle Yet yakın meaıı.fedcn uzerıne 
müteaddit defalar ate§ etıni1lerdir. So-
l k d .. d" cü kur• ene pati mamıJ, anca or u~ 
§Undan sonra, bunların hararetı ve taz: 
Yİkile gayet az bir miktan tekrar ınayı 
haline gelerek tenekeden aızmıJ ve 
Yanmağa ba,Iamı§tır. Fak~t .bu y~nıf, 
alelade benzinin yanıtı aıibı Jıddeth ol· 
- .. . yakla basmak suretile ... amış, uzerıne a . . . 
alevler kolaylıkla söndüriilebılmı§tar. 

f nfılak etmiyen böyle bir benzin kul· 
lanmakla bir çok otomobil, tayyare ve 
rnotör kazalarının önüne ıeçileceği gİ· 
bi, harpte de çok büyük faydaları gÖ· 

rüleceği tüpbesizdir. . . . • 
Bu keşfin asıl mühim cıhcü, ben~ını 

bu hale getirmek için yapılan amelıye
nin gayet baıit ve benzin fiatandıı. he• 

. . cak kadar 
ınen hıç bır fark yapmıya 
ucuz olma11dır. ·-... '. 1.' •• 1. '.-. 

lngiltereden 
vusturalgaga 

mişlerdir. 
Deniz Babnı Sir Nensel, llfordda 

oy r ıçın tç ır ı e o m ıgım 1 1 . .. l . . apnıı ar, hır okka ekm gi, yerine ve 
soy emiftir. d . •. b' b d evrıne gore, ır ar a o un pahasınt\ 

Klngsford'un Uçaftı 
Adelaid 9 (A.A.) - Kingsford 

Smitch'in uçağını bulmak için yapılan 
araştırmalar, bu ana kadar hiç bir ne
tice ver:mem · tir. 

lıp y miti rdir. 
Oımanhtar devrinde İstanbul idare-

sinin dingilini et ve ekm k isi t kil 
ed rdi. S drazamların en büyük dlİ§Ün
celeri ti, ekmeği ucuz sathr bilmekti. 
f ıt nbul kadılan, hergün kola çıkıp fı· 

söylediği bir seçim nutkunda, eski de
niz bakanı ifÇİ Aleksandri umumi bir 
toplanb esnasında devlet ıunnı jf ta 

etmekle itham etmiştir. 

Avusturyada 
1' 

Fransada rınıarı, ka1ab dukk nıarım gö:r.d n se-
Yueosııavre ea,bakanı çirirlcr, tin ve ekmeğin temiz ve ucuz 

toy dlnoveç A s d p sabim aını kontrol ed rl rdi. Tarihte, 

Bin Kişi Yugoslavyada Y onun a r- :;,::n•-;:.';;;;;~:.~~:.!•:~~::,.;';;~!·~: 

T k f Ed
.ldi - lamento Açılıyor ıar vardır. 

ev i 1 Yeni Bir Parti . . Uuzun uzun öm k aramıya ne lüzum 
Viyana 9 (A.A.)- Alman i tihba- Paru 9 (A.A.)- Yetkelı çevenl r, var? .. t,te Tarhuncu Ahmed Pa~ . Dog· 

ı ılır b
• k k Daha vuruldu parlamentonun bu ayın 19 unda veya ruıu-ile Ün al D bu sert vezir de sadra-

rat bürosundan: nan ır ayna • n ~ 26 mda açılacağını sanıyorlar. z m olur olmaz < Koyun eminini yam-
tan öğrenildiğine göre, polis gizli bü- Adet olduğu üzere, gelce hafta İ· na getirtti: 
yük bir Marksist kurum keşfetmiştir. Par lam n to yarın Toplan· ~· . d Lnval radyo ile y yılacak olan - Semiz koyun kc cekain, ucuz s • 

Bu, kurum belediye tramvaylarile teh- tıl rına Ba hyor söylevinde, kah' enin n itler gördü- t c ksın. Yoksa aeni ke erim. 
rin elektrik fabrikası memurları arasın- ğünü ani tacaktır. Dedi ve yıl1ıı.rdanberi li\g r koyun 
dan aza kaydetmekte idi. Şimdiye k • ... Belgrat 9 (A.A.)- Dün akt m top- ti yemekten r arlatıı.n f tanbullulnr 
dar bin kitinin tevkif edildiği bildiril- Ianan bakanlar kurulu, Yugosl vya Bulg rl tanın ÜzUm lhrac tı süz.el ve ucuz et yedirdi, fırını rı d pa· 
mektedir. halk h reketi isminde yeni bir siyasal S f (Ö 1) dii' hın has fınnı gibi çalıttırıp hnlka 

1 
y 0 Y 9 z - Bulg rlarm Al- beyaz ve temiz kmck yüzü öaterdi. 

Avusturyanın orç ar1 partinin te ekkülüne izin vermi~ir. manya, Avustury , Çekos\ovaky ve lnglllzler B . ~ l __ 
1

_ Bir hrin ckm k iti devlet i i ola· 
D l' M l u parti, programı evve ce muaruwrı diğer bazı memleketlere üzüm ihracatı maz. Bu gibi m alah tları b lediyel r 

Londra 9 (A.A.)-
1
-. e.y ı 'ley ga· tar fından faşist proğramı olar k t v- devam ediyor. virir, çevirir. Ev t; öyledir amm can 

zetesi Kredi Tansta t ısını verı en e 'f d'I . 1 t ' . . sı e ı mıf ve y o unmuf u. Bul rİ tamn bu en ki üzüm ibra- boğud n ldiği için ekme w in içtim i 

henüz tediye edilmemış olan on mil- catı, geçen enekinden 3 750 vagon h yntt rolü çolt büyüktlir. Halk, k i-

yon iaterlin miktarındaki Avustury Jr in Ulz H v G mi 1 fazladır İhracat 6 SOO ' ka • dın ızh a ndini alıttınr, fen r iz 

ı b
. t d'd' h kk d · ' vagona Ç1 c -'"-1- 1 d ak d ·ı .. .. b'l" borç arının ır sene em ı ı a ın a- Tutu tu aoıuuuar a y yor amı e yuruye ı ır. 

İr Tayyarec or J 1 ki Avu5lurya tckl'finin Jngiliz alacak- br. L"' kin • pıiz pahalıla§ n kın k 

1 
Londra 9 (A.,A.)- Röyler aj nıı· S b d 

Port . Darwin 9 (A.A.)-Avu5lra • W r tarafından redcl dildiğini yazıyor. ray osna a onUnde mutlaka yutkunur, bir ıeyl r 
l nın Brendizid n Jıaher aldığına öre, için kt p wylemek iater. 

yal~ u~an Broad~nt, ::fı:d:~: D nlz Kont r nsın zırhk lngiliz hava gc . i ( Sylv US)) Br - Sofya 9 (Özel)- Zagr pt çıkan T n Bakanı Mu'blia Erkm e na-
recı Kıngsford Smıtch d . Londra 9 (A.A.)-Deniz konferan· dizide b nzin alırken tutu mu tur. Ge- «Obzorn gazetesinin bildiridigıw'nc g'o'r aıl t ek.kür ctıniy Hm ki f tanbuldnki 

l il 1 'ltere arasın a tesıı e· 1 . h l ' vustra ya e ngı k hazırlık olmak üzere yapılan ngı- mi tam men ma vo muftur. Yugoslavya Saray. Bo a ehrinde bir .kmck buhranının yer iz oldugunu söy-

dilmiş olan yalnı~ ba,ma UÇUfafr~1-obruu: lı'ızn. ltalyan görütme1cri bitmiştir. A- Kaza sırasında benzin nlmnlda uw •• r Ckt b- iliıi lıycr bu day bor1a11nd ki t bız bo 

28 d kik f
arkla kır aa 1 b b l 15 um m e 1 çmıfbr. ... calavııı düz itti, be.. ldıkl rını on be· 

nu 7 saat a a 
2 

• erik•• Fransa ve talyanın tezlerine n mürette attan ş " :s 
rada karaya inmiştir. Broadbent, ı· ~kıf bulunan lngı1iz mütehassısları 5 sinde kimse yoktu. Bunlar d tam '\ak- H rlcl haberi t tmak istiyenl rin ç nına ot tıkadı. •~ . . d C d 'dan hareket et· v l • d al lerde d blm ~a bltmeml9ttr. O vemı Ekmek derdi İ§t böyle d vr nıtl r-
Kıncı teşrın e roy on .ı kA nuevvel tarihine kadar çalı~ma a· tin e c n ·~ mu- ı l 

21 
t 19 (la anu • yfemızd dar. unut ur, unuttu ur. 

rniş ve bu uçuşu 6 gün saa - rmı bitireceklerdir. vaff k olmu ardır. ... ........... - ...... _ ............. __ ._ M. T. Turhan 

kikada bitirmiştir. • . . v a TT ==== 
s=- 10·11·35 1115 ~ ı T No39 lkır!dr ... tırtık gi~i }a. bizi ~nutur ... ldi. Şımdi, kızla erkek, kim ciklere da 1 Kollarını aç.mı tı: 

am n ve crt Y m n ) <>- nışm, d. n, kendi nralarındn az kesi-J - Hnklnn da yok degil. .. AH hır. 
rulmuş ibiydi: } orl r ... Dünya dn değişti, e' ladım. bildiğini 'kuld n ne aklıy yım} Ni • 

• r N L r il - Aman, ne yapa) ım? Sağ o\sun s ı busbütün önmüş, gözleri pcn- anlı. ni nnlı, diyoruz, ama, nasıl ni • 

n~ KLIY 1: l:: K. da... cereye daim• h: ani» H, ni ni,nn halkns• tnkoyorl 1 

. 1::1 b-.&·s;ışgBE+j&Y.'iW& . Ck ene tcsellıkt· ini bulmu tu, mendili- - Birine benim nklım eı ıniyor... Y• ' o d yok ..• 
,Q ·- m o}nun .so u ve tütün p ketini çı- Bu, t w. d k Gel l la doldu, esi burkuldu: k rd J n sonra. crccegı e } o .. . Yumruklarını dizlerine vuruyordu : 

B~. muhakkak ... işte ben, hep·~· gb~- ar_ Bana, bunu etmeli miydii' Ben, a ı: gör ki ikonu ko u meram nnlamı - - O dn yok, evladım ... Ben, or • 
·ı n ır K l - Dün} da her e c h ıhyor .. Y • 

:nü beklı'vorum. Hayırlısı e, 0 gu ' 1 ı·çı·n nelere katlanmadım. ii ye- }Or... dum da ne c v p '\erdı' bı'lı'yor mu 
.; on ar d' vaş ynvnş, buna da al ncagım. Gökten . " 

gelse... dim. kömür yedim; dünyaları ken ı.ı.ıe k' k b l . Bırden dalgınlıktan uy nmışb · 80• sun) 

19 b 
ne ;>agmış ı }Cr a u etmemışl luk ,_,_ı . . ' 

- - h ettim Sonunda unu mu gore· Sa _ı w • 'k · <U.Jen P rlayn erdı: Durdu. vüzüme dik dik b ktı: 
aram · k.. kt ) roıgı ıncecı ıgnrayı mangalda " 

- Ihsan abla.» cektim"> .. Ona, burada oca mı yo u '-•akmı tı bir ıki nefes rekt' 1 1. . Konu}n kom uya ne oiuyor} di- - K l"JŞtmda şöyle dikılir gibi biı 
f 

ld . H . t Bu kızın ba ı- .; , ,, ı, so e mı k d k sonra bir telgra a ım: inat, ışte... e~ ınn · · :. .. I _ dizime vurdu: ye e i ndin orursın, değil mi"> durdu, dik dik bir balaş b ktı: 
<tSalı gu"nü, muhakkak beliliyorum. nn ne gelirse, ınadı yuzunden ge e P k ' · A . d' sk' . 'b' d w·1 ded' lh - Seni çağm •mm sebebini öyli _ • ozemn ni nlı ' ık ok ev geli- ruıc, un • e • ı • ı ego 1 ı. 

san abla.» h 'ht' cek... • YC'". ım. ~·or . Goce eç kitlere knd r o turu • Bn mı nllıyordu: 
C

.. rd Onun er ı ı· J unlcrden paza 1• ' •• den Göilerindcn yanaklarına :sırım l Se ini y vaşl ttı: } orlar. Burası kenar mahalledir, evla- - Boynumu büktüm; biliyorum 
rnali ~esap ederek telgraf çek. ışını· l- ları el"ın"ın tersı'le sı'lı'vordu: d B · 1 · f' 1 ki · h k" · 'b' d w ·ı d d' . . n 1 h mmıyet ı o ' .; d d' - Erken g ldiwin de iyi oldu. Huri- ım. o: mısn ır ı erı oş görmez. es ısı gı ı egı • c ım. 
ışın hakikaten ace eve e e _Bir tc ilim var; sağ o1sun a, ı· } e ile Pakize sokoktnlar. Onlar ~·okken ler. Dedıkodu çıkarmak için. zaten bn- Ihsan abla, dişlerini gıcırd tıyorc!u: 
duğunu anlıyordum. T k ya koş· yorum· uzakta olsun, ne yapayı~! ~- konuşalım. h~ne, _fırs~t nrnyıp duruyorlar. Hep i - Gördün mü, yumruk k d r ço • 

Salı giınü, merakla op apı ma, bunu dilim söylüyor; en, ır e E d __ 1 1 w nın gozlen okaktadır. Kimin kapısı cukl , nkıl öğretiyorlar. Evet, artık cs-

lık b 
k do :v e }':nınız oımrunız r gmcn. gene l . . rnuştum. . · sor ... Bu nyrı • ana pe • •- ,~- . •w• ~- ça ınıyor) Kımın evine kim girdi, kim kisi gibi de-ilmi 1 Varmak 1 , boş n 

ıh be 
z tiilbent ıçıme kork k, gene çcıuu ndı; ı ılmi .. ula- de .., H 

san abla, alnının ya . . • kundu. wım fı ıldıyordu: ç tl1" ep gözctl rJ ' birini ka~ırt • mak t güçmüş! 
Ç tkısını elile düzelte düzelte ınler gı Omuzları sarsıla sarsıla hıçkırıyor· g ıPnkiz . 1 d mazi r. Gece, eç kit, ıcak ~'atakla- Dud 1 mı ı myordu: 
bi anlatıyordu: du. ; d nı ık ~~-lı .. • rmdan kalkar, penoerel re koşarfor. - Ah, bu zam ne çocukl n, c1 ha 

- s b' "n erkence gelip te, · b I w d yanamt}' ca • m n u\'6-u anmı ol caktı Her v, birbirine gözcüdür. Bakk .. ldnn, 1 d b d'" .. .. 1 en, ır gu , Ben u ayn ıga a ki . "idi ıel d ... ev cnme en, oşnnm yı u unuyor ar, 
Zeki ·ı p k · ile konuşacaktın• - H 'ı · ık ınozlerimin Ö· ' gen ç 1 

; ur.gun urgun beni aktard n, asaptan, zerzev tçıd n ne Ko koc evli kndınl r bile, bo,.an1nny 
ye ı e, a ıze w m e e <cmınnnc • e süzdü: · ... değil mi? Akıllı iki sanıp bir banın; - ~. ···gelmiyor mu, ciğerlerim k n ğ- aldığına kadar dikkat ederler. Bunca nğızl rmn nim. zlar, evde lafı g çse, u 

Ya kadar, deli, kızını evlendirmiş! er· nl une Ne de alışmıştım, haspaya... -Buna. da vinme}i ·mc mi ft- yıllık m lemi bilm z miyim ben) gur }mnzlardı. 
1 1 

.. d'" ıyor... . yor un? Nı olandı, m h · b' · M '-'- k k er. ı te bu da ona don u. K t" çıktı diye sevmsem )'a... ' nı ızım ıuunmıştı: na g n B • Ker vetin k n rınn koyduwu tut•ın 
' ·t ·· 1sme 1 ' biJd·w· · · 1 · 1 ' İki yanına sallanan sallana dız erını Koynundan mendilini çıkardı, ya • w• anız, ı usu nı nanın I, rdan }İriyordu: paketim tekrar nlmı tı: 

Yumrukluyordu: naklarmı, gözlerini kuruladı: de~~:·~. .. ~ - Cenc içim k b rdı ... Ni nlan • - \ rm k tn, bosanmnk t çok guç 

U ı Ze
kiye ba\imı al· B bö"yle kı met bekl miyor • 't uru, gulmclde sı kan- dıl r, di orum. Dud k ucile giılum8iyc .. 1 · · 1 - zatmıyayım .. . _ en, kın muş e, onun ıçın \ve ınden çok d.ı 

dı, gitti. Soz, nasihat kar etmedı. Oka· dum ki ... Giderken, gönlümü alm k k m n da. . . .la buru\ uştu; gülüm 'y bir bakı 1 n ' r kik nımı, i.ınmeli im~ ... 
dar d yalvardım, ağladım: olmadı. . . ne diller dökmedi ... Sık sık mek- uzun uzu~ ıçmı çektı: fügimi kurutuyor ... Elın ağn torb de- Sır, r sım r. rken t fıf 1 fıf u 
< Cönülıı ü de aldı götürdü. Bana, bu· ıçın önderecek .. ~Senede bir ilci kere - Eskiden, ~mn, ow nm an sı, ğil ki b 'zc ·n ... Herkes, y kı tardıgını h.im U)ordu: 
--u t 

1
. . d'... tupJ ~ __ L la __ 1~ı.. Bunlar l•,.n ı·. bab ı karar verırler, Ö)ie öz k 'lir- sÖ'- lüvor 

•• eme ı mıy '' de staııvU ~ .. - • .....,.. .; ~ ' 

-.. Hıddeti kırılmıştı, göz pınarları ya_ş· 

'il 

(A ı '.ır) 



--
Ankara Telefon 

Ve Telgralları 

Masorilar Mallarını Halk
evlerine Teberru Ettiler 

Ankara 9 ( A.A.) - Meaul ve maruf imzalar alhncla ajanaımıza veril
mİftİr: 

Türk Maaon Cemiyeti, memleketimizin aoyaal tekamülünü ve sünden 
rüne arlan muazzam teralrkilerini na.zarı itibara alaralr ve Türkiye Cürrıhu
riyetinde hakim olan Jemolıratik ve cidden lciik prenaiplerin tatbikinden 
doğan iyilikleri müıahede eclerek faaliyetine - bu haauata hiç bir kanun ol
mak•ızın - nihayet vermeii ve bütün mallarını memleketin aoyaal ve kültü· 
rel kalkınmaaına çalııan Hallr.evlerine teberruu muvalılı 6ÖrmÜffÜr. 

SON POSTA 

• 

r- SON DAKiKA ·• 
1' TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERL~ 

Mısırda Süel Hazırlıklar Arttı 

Hudutlarda Tahkimat Vat 
• 

Mısır Gazetlerinin Verdikleri Habere Göre Köy lbtr 
y.uları ihtiyat Efradın Listesini Hazırlamak Emrini Al~ 

Kahire 9 (A.A.)- Havaa aytarm· r l önemli surette takviye e~~1ı19' 
dan= /tal ya M, sır 1 I 1ngmz1er bu hususta bil~__.., ı 

Süel çevenlerin, timdi ye kadar, bab • mi yet muhafaza etmekle .,,.._-
çölünün kuzey kıımına inhiaar eden Protesto Et t ı tafsilat atınabilmi,tir = ~ ZECRİ TEDBİRLER faaliyeti, timdi güney cihetinde, Gellal J k d · · da t#J "-~ 

• L d 9 (Ö 1) ft ı K s en enye cıvarın bölgesi hudutlarına kadar uzanmakta- on ra ze - a yanın a- , .ı... 

Kamutaya Verilen Kanun Projesi 
Çarşamba Günü Görüşülecektir 

Ankara 9 (Telefonla)- Zecri tedbirler hakkındaki kanun layihası hu
ıün Kamutay Ekonomi Encümeninde müzakere ve kabul edilmiştir. 

Layiha Kamutayın çarpmba toplantısında konutulacaktır. 

iki Hafta içinde Üçü Ölü 135 
Kaçakçı }'oka/andı 

Ankara 9 (A.A.)- Geçen iki hafta içinde gümrük muhafaza örgütü biri 
yarah, üçü ölü 135 kaçakçı, 3933 kilo gümrük kaçajı, 106 kilo inhiaar ka
çağı, 6215 defter sigara kiğıdı, 8500 çakmak tafı, 5 tüfek, bir tabanca, 
40 madeni lira, 220 kağıt lira, 9 ki.ğıt dolar, 3800 Fransız frangı,. 24 Filis
tin lirası, 6 adet altm elmu müzeyyenat ile, 40 kaçakçı hayvanı ele ıe_çir
mittir. 

Urfa Şehrini Su Bastı 
Bir Çocuk Boğu~du 

. Urfa 9 (A.A.)- Dün aktam bir-( 
denbire inen bir sağnaklı yağmur te
birde ve tehir civarındaki bazı arazi-

de tahribat yapmıthr. Yağmur kuv-

baımıf, çarfı kimilen ıu altında kal-

mıttır. Su basan evlerden birinde be

tikte bulunan bir çocuk boğulmuttur. 

h. f ' · M H · · N ·ı bulunmaktadır 100 tanetı • :1'IJ 
dır. Sellum ve Mersa Matruk'da yapı- ~~~- se ırı ısır.. :rıcı~e. azırı e •. . • bii,.,..-~ 
lanlar gibi Asuan kuyulan civarında goruşerek Mısır hukumetının İtalya- mak uzeredır. Bunlar orta -
da tahkimat yapılmaktadır. ı ya karşı zecri tedbirler almağa karar 1 bombardıman tayyareleri ile _~J 

İyi kaynaklardan haber alındığına vermiş olmasını protesto etmiştir. yerleridir. Büyük tayyareler Jllr":'.. 

ıöre, resmi makamlar, Mısırın güney L_ dadır. , ~ 
bölgesinde, Nil Üzerinde yapılmıt •u lardır. Bu haberi ihtiyatla kartılamak İsmailiyede 200 tayyarelik ~ 
hazinelerini tahrip ederek, ülkeyi suya gerektir. Yalnız, malum olan bir tey filosu bulunmaktadır. A~ ,. 
boğabilecek hava hücumları tehlilce- varsa, o da bu meselenin dün, Sü Ba- da bir takım tayyareler ~ 
sine kartı bu hazineleri koruyacak ter· kanlığında görütülmüt olma8'r:ltr. An- dedir. ~ 

1 tibat almağa karar vermitlerdir. Asi- cak bu görütmenin sonucu ileride belli Mısırın 00 tane daha taYYatf'. J/ 
yut, Naghaadi ve delta barajları için olacaktır. gihı yapılmıfbr. Bunlar dik-5. ,il 
de ayni tedbirler alınacaktır. lskenderiyede 800 le çevrilmit ve lngiliz ve tfiotli ,,ıJ 

ihtiyat Efradın Listesi Tayyare lerin .. °:':uhafazaaı altı~da bu1?. 
Mısır gazetelerinin haber verdikleri- Paris 9 (A.A. )- uLa Liberten ga- Butun bunlara lmıanda ~~ I 

ne göre köy ihtiyarlan, 1925 tarihin- zetesinin özel aytarı Kahireden bildiri- harp gemilerindeki 500 ta11"7' ..1. 
denberi terhis olunmut ihtiyat efradı- yor: ilave etme klizım gelir ki bil~ 
nın birer listesini yapmak ve bu efrat- İngiltwe Akdenizde yalnız anavatan lngilterenin M11ırda 2100 ~ ., 
tan her birinin kabiliyetleri hakkında deniz filosunu toplamamıf, fakat ayni mevcuttur. Bu milstar baftad90 
da vazih tartlar vermek emrini almıt- zamanda oradaki tayyare filosunu da ya artmaktadır. 

, 
Son Süel 

·Durum 

Adisababa Yolunda, 
Kasaba Daha 

İtalyanlar, 
Aldılar 

~ Baotarafı 1 inci yüzde ) l ve cephane gelmiıtir. 
Anlaşıldığına göre Habeş kumandan- eımı ı ırı • 

vetli ve sürekli yağmıştır. Dağlardan 
inen seller tehrin atağı mahallelerini 

tBaı tarafı 1 inci yüzde) lanna mşan vermİf ve bu münasebetle R • b 'ld. 'lı ~ 

1 d w Prens Makonnen bir nutuk söylemiıı.tir. Roma 9 (A.A.) _ Retlll1 & lan ordulannın top, mitra yöz ve iger T JP" 
Selin tehirde yaplıjı zarar teıbit edil- harp levazımı noktasından noksan1nrını Mahallede bir fey bırakılmamış rik: General de Bono tehır• 

ikmal edinciye kadar bu durumu mümkün Roma 9 (A.A.) - Dün . sabah diriyor: , ~ mektedir. 

Eski Os anlı Borçları 
Paris 9 (A.A.)- Eski Osmanlı devleti borçları genel yönetim kurulu, 25 

ilkteşrinden itibaren, yüzde 7,5 faizli 1933 Türk borcunun bet numaralı 
kuponu faizlerini, her memleketin ulusal parasile ödemiye karar vermİftİr. 

Bu ödenme f U tehirlerde yapılacaktır: 
Ankara, İstanbul, Paris, Londra, Berlin, Frankford, Amsterdam, Viyana, 

Brüksel, Anvers, Bal, Cenevre, Zürih, Budapette. 
Faiz, 18 Fransız frangı 75 santim olarak tesbit edilmittir. Ayrıca bun· 

dan tabiatile vergiler kesilecektir. 

m ertebe muhafaza e tmek knranndadır- İtalyanlar Makalleye girdikleri za- Aksum ile Takazze nehri /J. 
lar. ~~n, ?ehir bir ':irane manzarası da bir ke§if hareketi yapın.ııt' ~ 

Son günlerde Habeşistnna külliyetli gosterıyordu. Şehır halkının büyük bir İtalyan müfrezesi ffabef ~ 
cephane, top, tüfek, hatta uçak gelmişttr, bir kısmı kaçmıı bulunuyorlardı. riplerile karıılaıarak bunl-"""' 
ve 1ıelmektedir d e. «Tekrar geleceğizn guna uğratmı§ ve Habeılilet 

Genel tahminlere göre, ancak üçüncü E l · - l .JI 

ı v erın çogu ya soyu muı ve ya- olmuılardır. ~a. r 
bir ta lyan hareketinin, bir derece olsun, hut ki yakılmııtı. Kral Jan'ın türbe- Bir rok kabile ba•kanl_.. .. -
kesin bir sonunca varması beklenebilir. :r :J lf. 
Bu müddet içinde Habeşlerin de nok. aile Meryem kilisesi de aoyulmuıtu. pazlar dehalet etmiılerdir1"fl'.' ~ 
sanlarını ikmal etmeleri ve büyük bir Ras Guksa'nın sarayı tamamile tah- Danakil kolları bütün ı JllP' 
muharebeyi kabul etmeleri ihtimali uzak rib edilmi§. Eıya namına ne varaa ğusunda ileri yürüyütlerine dJI•~ 
değildir. parçalanmııtı. Duvarların Üzerleri- ederek Damala'ya vamııtl~~ 
Muhasamatın havladığı gündenbcri ne: «Yakında tekrar ıeleceğiz>; iba- General Graziani'nin kıl Go"."'..-

büyük bir muhareb e olmaını§tır. Habc- resi yazılı idi. ayın yedisinde aabahleyİP ~ 
lngiliz Dıf Bakanının yeni Söylevi §istandaki bütün harekat ancak piştar ltalyanlar mukavemet görmediler yi iıgal etmiılerdir. Düt~~:eiı.. ~ 

kollannın çarpışmasından ve çete harbin- Londra 9 (A.A.) - Somali cep- mitralyözler, yüz kadar tU ıf'~ 

'' 1 1 k M d 
den ibaret kalmaktadır. Sene sonundan h ' d b 1 R t t d t b•ll .. ak 1 ""~ 

mparator U U
•• afaa esın e u unan eu er ay arın an: yon ve o omo l er, er... 1"~ 

evvel büyük hadiseler beklenebilir. Gorahai'daki bütün müstahkem ve harb kereçi terkederek ~ 
noktalar, bir ltalyan zırhlı otomo- tır. Müfrezelerimiz düfJ11•111

" 

Duvar.ında. Rahneler Var,, '-ı-ta_!_y_a_n-~a-r-ın_E_m_ln _____ bil müfrezesi tarafından, hiç bir makta ve ricat halinde .ık•t .J 

Yok 
1 mukavemet görmeksizin itıal edil- tadır. .. b~ 

Doatları mittir. ltalyan uçakları dünlrii r 
Londra 9 (A.A.)- Londra prbayı orad~ bant için aavatmaktır. Bu, aade Paria 9 (A.A.)- Joumal diyor ki: Malıalle'nin ileri•inde lere faal bir ıurette iıtir.lı ~ 

tarafından verilen aktam töleninde Sir ve aarih bir siyuadır. «Zecri tedbirlerin tatbilci yüzünden 1- Asmara 9 (A.A.) - Makalle'nin !erdir. ı,it -~ 
Samuel Hoare bir aöylev vermit ve 1 t l k ··..ı-f d d talyan gazeteleri acı yazı~r netredi - ıüneyinde hayli ilerliyen piıdarlar Makalle'nin iıgalindell., ),d r" 

mpara or u muaa a&11 uvann a h' b' uka 1 • b. 1 l ....... af1 
bu aöylevinde uluaal kabinenin iç icra- . A .. yorlar. Bir takım çirkin ve münasebet- ıç ır m vemete rasıe mem••· aaat ıonra ır ta yan ~ ·r· 

. cıddı rahneler vardır ve bugunkü ter•· . . ... _ 1 d · · h d · 0111ııt• atından bahsettikten sonra dıt -iyasaya 't dah'l· d b lann lmakt sız tıkayetlerle akamete ugratılacak o- er ır. rın ava mey anına 1 

ı ı m e un mevcut o a G h ., · h · · l · J ıeçerek demittir ki: luraa bu netice muhakkaktır. ltalyan- ora aı nın e emmıyetı leri harekelı • 11' 
((ltalyan. Hab,. .. anla•mazl - ·· devam etmesine müaaade edemeyiz. ların' hali hazırda pek o kadar emın· Asmara 9 (A.A.) - Süel çeven- Makalle 9 (A.A.) - Stef-ııı ~ 

"T -: ııuıın guç · · · · · 1 G h · · ' · · 1° S ·· ' teraiti kartıaında Büyük Britanya hü- Sahıllenmıze ihtımam etmek ve onların dostları yoktur.» er, ora aı ıt nın ,ıf.ga ı,, t~ateJı ıı bildiriyor: ıı Alo 
'-""' . . d t hl'k 1 k l . . . . l l d ... . . . bakımına Makalle nın ıtıalınden M k il , . · r Jta.11-d·r r~ aumetının durumu ne olmalı idi- lf e ı e ere artı o an emnıyetını ın- ta ya or uıunda degıııklık d h .. h. ld _ k . d d' a a e nın ııga ı d itil ı ·" 

S. R 9 (AA) Od "k k a a mu ım o ugu anaatın e ır- h ket' ·n son hedefi e. ., 
ıyaaamız tudur: Nerede varsa bü- san gayreti için mümkün olan en bü- oma · · - r unun yu se 11 G h · "h. b' k are ını l uo'JJ&J f 

.. b 1. k" d .. 1. d -· !L er. ora aı mu ım ır ervan mcr- hakika General Vaka u• 1,,~tl 
tün taahhütlerimizi ifa etm~k ve ne- yük dereceye ,.ıkarmak ulusumuza rut e ı er anı arasın a onem ı egıfm- k ·d· ' . . . . li fır,. 

• • :r , • _ • • ezı ır. mandasındakı ıkıncı yer >. ':"'"' 
rede bır tehlıkeye uğramak üzere ise 1 karıı.ı olan borcumuzdur» likler yapılacagı haber verılıyor. Bu U k 1 --1 .. 1 L h' l k A b al ~e dof'• 

T • d S" B k l - ·· G I ça ' op, u e1ı ırden ayrı ara ın a .,.._.. 
---------------------- ara a, u a an ıgı mustetan enera C'b tı' 9 (AA ) R t t .. 1.. .. 1 . d k. ..nere 1,r:. 

iN 1 1 1 . . . ı u . . - eu er aya- go u on erın e ı mev... 'b eP , 
G L Z • TAL YAN KONUŞMALARI ~aıstrochı, ~apolı ordusu komutanlı- rından: Bugün, 12 lngiliz ve Ameri- mevcut kervan yolunu tal<~j§tif• " 

gına ~tanaca tır. ,. kan kamyonu, 6,500 mavzer tüfeği. ileri hareketine devam ~t detle ti 
.. 1:>ndra ~ (A.~·?- ingil~z ·İtalyan 1 «Musolini - Drummond konutmala- fngılt~re ~ıralı ~ecrı. T ed- 4. ~ava to_Pu ve ıökülmü§ 3 ta~e in- suretle, ileri hareketi t•:uııe1'~ ~ 

gorutmelerın~~~ ılerl~'?en~ -~elic~s~ rından. maksat Akdeniz rejiminin gele- bır)erı Taıvıp Ettı gılız u~ag~ . buradan Habeııstana çabuk bir su~ette devalll rebe~' ~ 
olarak, Musolını ıle fngıhz buyuk elçısı cekteki durumudur. Bu denizde, ilgili Londra 9 (Özel)- Meclisi his bu- sevkedılmııtır. düımanın nıhayet ın~ha. edıJr 
arasında bir mülakat daha yapılacağı bulunan büyük, küçük devletleri deniz gün Kralın riyasetinde toplanarak 18 Habeılere cephane bule mecbur olacağı uaııt 
bildirilmekte ve Akdenizde lngilfz -!kuvvetlerini arttırmaktan alıkoyacak tetrinisanide tatbik edilecek zecri ted- .. A~isa~aba 9 (A.-('·>. - . . Habe§ tedir. ~ 
ftalyan anlaıı.m d ~ · b' b. ·· · · b h. . . . hukumetı saat 13 de hır bıld~rık neı- * Geıı' 11 

T asına ogru yenı ır a- , ır reJım tesısı mevzuu a ıstir. Bun~n bırlere daır olan kararnameyi tasdilc et- d k b" .. h l d .. k" h . "" açılı · ;,. 
dım d h t J ... .. • d'l kt d' · · d b d l l . . re ere , utun cep e er e su unet Aksum cep esı ıag iJ)lıJ 

a a a ı a.cagı umıt e ı me e ır. ıçın e u ev et erın hep bırden bir miştir. Meclisi haaaın bu içtimaında ld - h b · t' d b l G l r.fara"G-d Pari g (AA) . o ugunu a er vermıt ır. a u unan enera . ..-
• 

5
• • • - Ouvre 2a.;e!$Sı kartılıklı yardım andla,ması akdetme· Hariciye Nazırı Sir Samuel Hoare da Son bet hafta zarfında lngiitere 1 duıı'le batı cephesinde1'•). 

d_u:o.· kı · 1 · •~ - ı kt' . ' or . ..,de • ·• erı uu:un &e ece ır.» ~nmuıtur, S..--'iıi Y.alikJnıraya bir çok ~ili~ _ (Deyamı 11 incı 1" 



Hı. D 1 luda 
bir maden 

lu•. ınuıııtur 

Sarmak 

Şikago gazetelerinde okuduiumuza gÖ· 
re Amerikanın Kansas üniverııitcai, bütün 
muhitinin en mükemmel adamını bulmak 
için bir müsabaka açmıf, neticede bütün 
üniversite mensuplannın ittifakı ile bir •· 

damı seçmiş, ııonra da bu adamın adını 
ilan ederek halk araııında itirazda bulunmıık 
İstiyl"n olup olmdığım nlamak iııtemittir. 
Munyycn müddet zarhnda hiç ldmıe aleyh· 

te rey vermediği için en nihayet bu zat 
muhitinin en mükemmel adamı olarak ilin 
edilmiştir. Adı Mirte Betty Lou Perki 
sondur. 

Bu zatın mükemmel olarak illn edil • 
mcsinin ııebeblerine ıre1incc, bunlan da bi. 
rer birer sayalım: 

1 - Çocuk iken hiç hastalanmamır. an· 
nesini, babasını hiç üzmcmiııtir. 

2 - Mektebe ıirince ıınıflanm munta
zaman ve daima birinci olarak seçmiştir. 1 

3 - Sporun her ıahaeında kendini göı- i 
termiş, ııhhatli olarak yetişmişttr. j 

4 - Mektepten çıkınca derhal iıı bul • 
muıı, ondan ıonra 6 lefa yer değiıtirmiıı 
İse d~ ~er defasında daha yükııek bir yere ı 
geçmıştır. 

5 - 24. ya ında bir evi tamamen idare[ 
edecek vazıyette evlenmi§tir. 

6 - Dört çocuk sahibi olmu§tur. 

Boyuna Yılan 
Moda Haline Geldi 7 - Ağzına bir damla içki koyma • 9 U k - Y ·u, yemek, çnlı'!r. ,, dınll'nm l", 

mıştır. gezme zamanlarını !.iç de-!>ı tirmemı tir. 
8 - Hiç kimseyi incitmemi•, hir bir za. ı O ' " ,. - Knrısı ve: çocukları il( , ıda 

man mahkemeye gitmcmi,.tir. b k 
Amerika gazeteleri Amerikanm Ari· bep olan hadiae budur. Kendisini karla 

zona bölgesinde yaııyan bir genç kızın bir ticaret aahibi eden hadiseye gelince, 
c:a:::====;==::====~"======~~ı~r~t~c~~fe~n~n söz geçmemiştir. 

Allah Nazardan sarip bir müaabaka neticesinde: baloda tanıdıkları: ı..;aklaszn 
Birinci derecede, ni§anhsında~ ~yır~- ı - Canhııı so~~k, .~or~unç ama, .~a· 

dığını, ikinci derecede, para ıetirır bır lancm olsa pekala auı dıye ta!ınabıhr, 
'ticnretc ıahip olduğunu yazıyorlar. An· demiıler. 
lattıldarına göre, bu ıenç kız nipnlıaı· 
nın kendisine bağlılığı derecesini dene· 
miye lüzum görmÜJ, arkadatları ile bu 
denemenin nasıl yapılacağını konuıu • 
yormU§ı o sırada içlerinden biri elinde 
tuttuğu gazetede gözüne iliıen fıkradan 

Dünyanın En uvvet)i 

ilham alarak: 
_ Bakınız, demi§ ıehirde bir yılan 

bahçesi açılmış, doktorlukta istifade e· 
dilmek üzere burada toplanan yılanla· 
rın zehirlerini ahyorlarmış, bakınız, 
belki içlerinde bir zararsızı vardır, eğer 
kendinize güveniyorsanız küçük zarar• 

· b v nıza aararak •ız hır yılanı alınız, ogazı 
br.- baloya gidiniz, niıanlınızın da orada 
bulunmasını temin ediniz, bakalım ne 

Yapacak? b 
• • t tınuı ve a• Genç kız bu tavsıyeyı u 

Genç kız bu fıkrayı ağabeğine anlat: 
mı§ ve onun yardımı He hemen ertesı 
günden itibaren yalancı yılan yapmıya 

koyulmu§lar. 
Amerika ıazetelerinin ıöylediklerine 

•. 'mdi Arizonada kadınların yap· 
ıore JI 

ma yılanları aUı olarak taıımaları moda 
haline gelmiıtir. Bu süı yılanların için· 
de bir liralık adi boncuklarından on bin 

liralık elmaslı olanlarına varıncaya ka
dar yüzlerce çeıitleri vardır. Reımimiz
de bu iki karde§İ görüyorsunuz. 

Adamına ehş .tl" 
Rakip Çıktı 

Son aıünlc:re gelinciye kadar dünyanın 
kuvvetli adnmının lngiltercde oturduğu, 
bir canbazhnnede çalıştı(;:rı sanılırdı, Bu sü
tunlarda adı da geçmi~ti, ynptıiı §eyler hi· 
rer birer anlatılmıgtı. Halbuki, Şikago ıı•· 
zetelerindc gördüğümüz Avuııtralyn hası • 
nından alınmı§ bir fıkraya bakılacak olur· 
ıın (Sidney) oehrinde lnailizlf'rin en kuv· 
vctli adamına dehşetli bir rakip çıkmııtır. 
Adı Kolmandır. Kcndiıi yanın u.ır önce A. 
vustralyaya ycrleımio bir Alman (göç -
men) Finnin oğludur. Dcmiryolu mühen
disliği yapın ktadır. Bu adamın kuvveti· 
nin derecesini göııteren maharetlerini ıa • 
yalım: 

1- Reıimdc gördüğümiz ıckildc diz· 

, E D kll ı Çekiliniz leri kalkık, dirsekleri inik vuiyctte, beli 

D 
'nııanı yere tcmaı etmeden yatar, ve bu durumda 

U··n, ııanın n ". '3 Do/ı·s Dı·rekto··ru·· üzerine konulııı·ak aiır bir cismin üeıünde '3 r 1 her hangi bir kimsenin balta ile odun yar-

loda yılanı görünce ıavuıanların .~•J~~
da niıanlısının bulunduğunu ıorınuf, 
ıenç kızın nişanlısından ayrılmasına ae• 

. A 'k d dır G l" f "'"''"" v.ya balyoz ;ı. demfr dövm.,;n• 

Yüzgçlerı merı a a y, ..... ...... ı .. ;.d. ~k.!!:~.: ::.::,~:.::~::·:,::;,b;;:::~:~~~·;:: 
Yan tara1a koy· ıöre iki kiti Staviıki davaıında daveti- vaş yavaı kalkıp yürümesine kar§ı koyar. 

duiumuz reamo yeleri olmadıiı ve ııra nöbeti de bekJ... 3 - Tek kolu ile üç tane azılı beygiri 
bakınız. Plajda medikleri halde salona girmiye ınuvaf· kırbaçlattıkları halde dahi muhafaza e • 

U2un bir yuzme· fak olmuılardır. Bunlardan birincisi der. 
den r d" kf" ·· çok b 4 - Kıılın bir demir çubuiu hic zorluk 

ıonra yan po ıa ıre orune enziyen bir çekmeden kollarına 
celnıiı iki kadın adamını,., öteki de onun arkada,,.1• Ü 7 7 lftrar. 

e iki erkek birer Bu iki doıt bu benzeyiıten iıtifaJe 5 - Üzerine iki 
fincan çay içmek· t derek bir plan kurmuılar ve ertesi tarafı eğri, ortnıı düz-
e olduklarını sa· b 1 k ı b gün İr tııhta konul· 
nırsınız. Halbuki gün kapının en a a ahk zamanında 1 mak §Brtile küçük hir 
•ltlarınd,.ki, aabit adliye sarayının önüne gitmi"'l~r. içle-.. 7 otomobilin sırtından 

bir kum sathı de· 
iil, denizdir. A· 
llleı·ika gıu:etele· 

rinde gördüğü • 
ll"ıÜze göre bu 
dcirt 1 i i muhitle· 
ı-inin en ıyı yuzu· 
cüleridir. 

Mehnrct ve dn· 
Yanmn kudretleri . T 1 h tt" 
b dereceyi bulmu,tur ki, adeta hiç k~- ı .a kenarında çay ıçebı ır er, a a 

rtuldanmadan denizde oturuyormu~ ıı· parti bir!ç dahi oynıyabilirler. 
bi durabilirler, ortalarına aldıkları . rna· 

rinden biri halkı ve polis kordonunu yn-

rarak: 

- Çekiliniz polia müdürü geliyor, di· 

ye bağırmıı. 

Halk ve polis benzeyi.te aldanarak 

çekilmiıler, hatta selam vermisler, on

lar da kollarını sallıyarak İçeri girmiı· 

ler. Yanlıılık sonra hakiki polis direk

bir j törü ıelince anla~ılmıt ama, adam· 

ları .dıu.r• sıJ<.umak mümkün olmamı_g. 

geçmesine dayanır. 

Sidney gn:zcteleri c
C r imkan bulunursa 
hu zatın Jngıltere· 
) 'C yollıınarak, orada 
lngilizlcrin en kuv • 
vr.tli adamı ile bir rnii
snbnk yapına ının 

duşunuldüğunlİ ynz.ı • 
yorlarmıı. ) lnız bu 
miisabakımın n sıl ya· 
v.ılacRğı daha belli değildir. 
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Korsanın A'kı y:::,~c::,,. Bir Vasiyetname 
Yüzünden "' · Ş t Ş h. e· Od Ç k · . ıneÜ,.,_.J/ Se Y an ey J ır aya e mış (Baıtaralı 1 rinci yüz.de) Ancak bu vasıyetna .,,,,,.~ 

~ f f müddet Y&f•yacağını söylemişler .. de o çıkmamıftı. V erase~ kan;:..... 
l Ç 1 • • A ı t d ısrar etmit: ce bu vasiyetnamenın J1J ~~ U rtu UŞ are erını 0 a J yor U - Muhakkak vasiyetnamem hazır dii lazım gelirken alikald~~ 

olmalıdır. Yarın neler olacaiı bilinmez, dileri açmıtlardı. Mer~. ~ 
mantarın dostu Kemal reise kartı ko - demittir. . yatname iktizasmm ~,., tr. 
yan, lıpanyol kifirlerile birlcterek o. Bunun üzerine Bay Cevdet bızzat tüccarlarından Bakı zade • • ilJ.. 
nunla savat yapan Becaye ,eyhi Ebu elile hazırladığı vasiyetnamesine Bay tarafından yerine getiri~ il 
Eymen budur. Cezamı gördü. Ey Hüsamettinle Sadettini ,ahit olarak için Bay Hakkı vuiye ~ 
gözleri olanlar, ibret alınız! •• diye ya • göstererek imzalatmıttır. Vasiyetname maz mahkemeye tevdi .. '11~ 
zarız. mucibince Bay Cevdet AydJD memle- Veresenin iddiasına pre ~' 

- 31 - ı yaftadaki «bir avuç serseri Türk korsa-
nına kartı durmaktan korkan) sözle -

Ost kattaki tarasaya vardL BUradan . . kud w kim bili" k . . .. .. nnı o ugu zaman r ne a • 
bütün lıman, ufuklara kadar butun de· d kı calct O h' ·· h ıız" ar za ı. zaman ıç f up e 
niz görünüyordu. ŞeYfı Ebu Yahyayı da Ebu Eymenin 

- Doğru... Onlar!· · · yanına asmakta tereddüt etmiy~rekti. 
Diye hdreledi. Dıdıa çok sarardı. Şa-

tırmrfb. Yaman 
Adamlar 

Şeyh Ebu Y &hyanın karanlık gözle- ket hastahanesine bir revir intuı için namedeki yazı bafka b ti'.--
ri aydınlandı. 3000 lira, yüksek erkinıharbiyenin em- Halbuki tahitler, vasiy~~ Hele halkın Türklerin gelif inden 

dolayı i.dcta bayram yapması onu büs· 
büfün bunaltıyordu. Demek ki onlara 
karfı koyamıyacakh. Zaten nası\ kar'ı 
koyacaktı !ki ••• 

- Sağ ol köse .. Bunu hemen yapa- rine 10000 lira, tayyare cemiyetine 500 di gözleri önünde Bay~ 
Köse feytan teybin kulağına doğru lım, çabuk... lira, lzmir Kızılay kurumuna 1000 lir

1
a, dan kaleme alındığını tnad 111' 

eğilerek cevap verdi: - Ayni z-amanda davullar daha hız- lzmir milli kütüphanesine 500 lira, z. lemitlerdir. Bu vasiye . 
- Ya feyh, burada olmaz ... Oda- lı çalınarak tellallar şöyle bağıracak • mir memleket hastahanesine 1000 lira, kararı yakmda verilecekti'· ~~ 

Türk 
Gülleleri 

ya kadar girelim... lar: <<Büyük misafirimiz Türk ve müı- lzmirdeki ökıüz çocuklara 500 lira, haı ~J 
tahanede kendisine ihtimamla bakan ...................................... .JJti/ -Yürü!.. lüman amirali Kemal reiıi kartılamak ekdf ~ 

Yalnız bldıldarı zaman ilmi Hüzey• için herkes liman kapısına ~elsin ... Bayan Güzine 100 lira, senelerce ken- ÖLÜM: ilancılık Koll •,J/J 
me dü4ünc:lülderini hemen açb: Evler donansın, bayram yapdıUJ} .. » disine hizmet eden sekreteri Markoya den Bay Necdeddin ee;~ işte, tersanenin brtısindaki ada 500 lira verilmesini vasiyet ediyordu. lmalib Harbiye eslih• • ~~ 

burcundan filo üzerine bir t~ pa 
1
• ı ' Bekir ve var bır zat oıan ı b' ''dd b • t - .ı • .-tlad - Anlatılıyor ki Türkler sahiden Jkı" vu""zlu- _ lıldı . 

1 
Canba ıubesi uıtabaıılarından B 1. ~ 

B. d h b' .ı-'--- yaman adamlar ... Bunlarla bata çıkıl- te ır mu etten erı eu ~ 
ır a a, ır oana... Arap zade Bay Cevdet lıtanbulda Alman bulunduiu Atıkara NibD_. ıi"ı1 
Gülleler filonun orta yerinde, yahut maz... B d .. 1 H d' bık hastahanesinde tedavi albnda bulundu- ainde vefat etmiıtir. ~...M#~ kenarında bop düttüler ve havaya bü- - Zaten ne ile bata çıkacağız? El- - u a guze . . . ay ı ça t • • • ~ 

yük su sütunları çıkardılar. e ır fey ya.: 1a ••• .oa&Mna ıman ur-d b. ,_,_ L! D-'--- ı· b Yafta yazıldı. Tellallar dört tarafa ğu sırada hayata arözlerini ebediyen,mız Bay Mecdeddin il::A• 
b. ka _._~·k • • d l b' dag""ılarak baöırmag"' a batladılar. Bu ıı- kapamıfb. lar dileriz. ·.ı1 • Fakat ayni zamanda Türk bdirga - cunu ır ç ga ı anın ıçın eyere ır • ~ 

larmd n ikisi prov&lannı beinen burca ettiler. Çabuk söyle, ne ıöyliyeceksen!. rada bir atlı Babülizamdan Cezayire V. d k Tep•W,, 
çevİnnİf, sokulmut ve atq etmeğe bat- - Becayeden henüz haber geldi. girmi,, teybin konağına gelmif, Beca- n..u urara """"' ........ Ttyıtr ~ 
larnı,lardı. Şimdi kendileri de burada yoktur... yenin Türkler tarafından ele geçiril - o··l G $thiJtTiyatrow ıoıııt936 " 

Şimdi Cezayir ufuldarında sanki ar- Çabuk ... Bunlarla hot geçinmeli ... Ke- diğini, orada bütün İspanyolların sa - en en Ç llllltlllllllll glndu• ::" _6' 
dı keailmiyen bir ııök giiriiltüsü ı..,ıa _ mal reisi iyi ka'ldamalı ... Umarım ki vafla öldürüldüklerini veya eıir edil - (Baftarah 

1 
rinci yüzde} llf" ç~~flJI 

miftl. Liman duman içinde kalmıftı. Sultan Ebu Hamu hazretleri de bundan diklerini, kal~eki arap ukerl.e~e bir dıkça kuduz tehlikesi de esaılı IU• ft nı gi1nd0• ~ , 
Biraz önce atq eden Cezayir topları batka türlü istemez. latese bile Kemal fey yapılmadıgını haber vermtfh. rette ekıilmiyecektir. U fi akoaın• iP'. 

hemen ausmutlardı. Çünkü Türk gül- reis sizi korur... Şeyh Ebu y ahya yeni yaftanın asıl- Bu arada nazarı dikkati Ü.terine •• s A z 
leleri tam burcun tepesine çarpıyor, o. -İyi ama, Ebu Eymen ne olacak? •• ması için lbni Cibiri gönderirken: çeken mühim bir tehlike içkidir. 
rayı toz, toprak ve tq yığmı halinde - Onu asmakla Kemal reisin de - Diğer yaftayı getir .• Sakın unut- Kuduz tedavisi sırasında içki mut-
yere yıkıyordu. hoşuna gitmiş oluyoruz... ma ! .. Başkasının eline geçmesin L de- lak surette yasaktır. 

Köse feytan bunları gördüğü za - - Göğsündeki yafta?.. miftİ. Nitekim Sanyerde ku~urarak öl: 
man.. - Onu timdi aldırırız._ ~er:ne bat· B .. t"" h' düğünü yazdığımız Bekır admdakı .... - a,us une ya fey ... . . w • 

Y b B 1 1 b k Ş h Eb Yah · d K genç te ıçkı yaıagına rıayet etme-- aman şey u... un ara 8f& asım yazar. asarız. ey u ya, aynı zaman a e- . . ... d ku b 't '1.t' Or 
. . . . . • mesı yuzun en r an gı mıx ır. :T 

SUreyya Op•~ I 
Fransız tiyatro•llll ._, 

Baıtin matine 16 da akşaıı' lf 

çıkılmaz . .. - Gördüler... mal reısı karşılamak ıçm ~de~ektı .. A- ay önce bir köpek tarafından ıaırı-
Diye mırıldandı. - Görsünler ... Ne çdcar? •• k.emal damlarını topladı. Atına bındi. Sevınç lan Bekir kuduz hastahanesinde 21 - --------
Şeyh Ebu Yahya bu sözleri duy • reis halka soracak değil ya... İçinde çalkanan tehrin sokaklarına çık- gün {yani tam) tedaviye tabi tutul- Nıtlt. ErtuA-rul Sadl 

BAY· BAY~ 
buytik opır•* 

muş ve bü.,bütün kızmıştı. - Peki yaftaya ne yazacağız?.. b. Onu gören halk fÜpheli fÜpheli ba- muş ve böyle bir tedaviden ıonra Şehsııdebaıı TURAN 
Kemal reise kartı duramıyacağına - Büyük Türk amirali, Sultan Ebu kıyorlardı. hastalığın nüksetmesi ihtimali akla tiyatroaunda Matine 

fÜphe yoktu. Çünkü hiç bir hazırlıkta Hamu hazretlerinin ve bütün müslü - (Arkası var) bile aelmezken o gencin tedavi es- 11> te e•ce 20,SO do. 
bulunmamıştı. Zaten halkın coşkunlu- ~----"""=E=om---===---=- naıında ve tedavi sonunda kendisi- HiSSEi ŞAYiA 
ğuna rağmen Türklerle harLetmek te Yunanistand Almanyada ni içkiden alamaması hayatına mal Vodvil 3 perde 

doğru değildi. Eğer dövüşmek lazım Kabine MeseJesı· Resmen Müstem- oımuıtur. 
gelirse hemen f ehrin gerisindeki ıırtta 

olan Hisara çekilmek, oraya kapan • M Üna kaşa Ediliyor leke istiyorlar 
mak, Sultan Ebu Hamudan ve civar 
şeyhlerden yardım beklemek gerekti. 
Bunu haber alan İspanyollar da Veh -
san ve Tunu tan yardımcı donJUıma ve 
asker gönderirlerdi; 

Yıanıldın .• 
işler Kötll .• 

Kıra, Brendizide Elli 
Kruvazör:ine Binecek 

Atina, 9 (Özel) - Kral Jorj geldik
ten ıonra kurulacak kabine etrafında 
münakllf&lar devam etmektedir. Bu 
arada bugün Londradan gelecek olan 

Şeyh sahiden kızmı,tL Streit, kabineye dahil olmıyan kralcı 
lbni Cibir teybin gözünün içine ba· 1 liderlerle görütecektir. 

Frankfurt - Sur· Mein 9 (A.A.) 
Finans bakanı verdiği bir söylevde Al
manyanın sömürge istediğini söylemiş
tir. 

Bakan, finansal durumun nikbinane 
bir tablosunu yaparak bundan sonra 
fevkalade kredilere lüzum kalmaksızın 
büt~edeki ıüel ve büyük bayındırlık 
masraflarının kapatılabileceğini bildir
mittir. kıyor, emir bekliyordu. Diğer taraftan ahali partiıi dün bü-

Fakat ona ne emir verebilirdi? ı yük bir toplantı yapmlfhr. 154 sayla- Çin Ve Japonya 
Ebu Yahya Hüzeymenin yüzüne! vın hazır bulunduğu bu toplanbda Çal- Londra 9 (A.A.)- Japon Sü Ba-

baktı: daria ekseriyet reyi olmadıkça parli- kanlığının bir bildiriğinde lngiltere ile 
- Yanıldın ... itler kötü... · mentonun feshedilemiyecegini, ve bu Çin arasında Çin gümrük ve timendi-

AL JOLSON - DOWR~~s DEL. ıııo - KAY FRANClS ;~ 
yıldır. - SOO gftHl kıı - 10000 harika. Biltüo. fillmlerden 100 

olan bu filimi eörenlerln gözlerlnı kamattırıyor. ~· 

O • d Buran ... t 11_. T R K sınemasın a tenaıııtıa _. Diyordu sanki... ekİeriyet kendisinde bulunduğu için ferlerinin varidatı karşılık gösterilerek 

Bu ıırada bir zabit kotarak geldi: kabinenin ancak gene kendisi tarafın- 50 milyon dolarlık bir istikraz müzake-' # S A R A y SinemasıDd8111..._ - Savata gitmek için Ebülizam ka- dan kurulabileceğini söylemiştir. resi yapıldığı zikredilmektedir. Bu bil- ~ rr 

p11ma toplanan askerin çoğu dağıldı. Bundan bafka Terakkiperver partisi dirikte Japonyanm Çinin herhangi bir KEn bAUyük RF ransıTz filmAleriniLn en LmüesAıirl •eRen alcı .J 
Sokaklar mahfer gibi ... Heı!cea ter••· lideri Kafandoria te, b&fka bir toplantı.! devlet tarafından yarı ıümürge haline r 
neye, liman kapıaına kOfuyor... da Kondilise tidcletle hücum ederek konulmasına göz yummıyacağı müta-

- Ni in? ... yeni rejimin masuniyeti hakkında çı- leası ilave edilmektedir. •• 
- Bilmiyorum ... Fakat bir adam kanlan kararnamenin feshedilmesin; o·· L u- M u 

Amerlkada Hava ~ her tarafa kotarak Kemal reisin bizi istemittir. Manevraları b•Y,.... 
kurtarmak için geldiğini, müalüman ol- Proftram Desllttlrildl Honolulu 9 (A.A.)- Her biri 2700 filminin ı6ıterildlği müddetçe, ı:;alonda bir teesıUr ye 
duğunu, kafirleri bu kıvılardan kova - Atina 9 (Özel)- Kralın dönu·· .. u·· l h l'k bo daJg •• dolatmaktadır. ~ır• ., mi tesir sa asına ma ı 45 mbardı-cağını haykırmıf... proğrammda yeni değitiklikler olmus-1 w d .. kk b" Ok BugUn saat 11 de tenzlllth matine var ~ K · · b ? • man uçagın an mure ep ır yanos 

- .ımmış u. ·: tur. Gelecek hafta ortasında Londra - filosu, Havayın timalinde ve batısın- ..::===~====~;;;;.;;;~-----------:-~ . ill 
~· Bır arap ... ~ır ıır~p •ltı&L. dan hareket edecek ol.an Kral Paris ve da on gün devam edecek olan manev- Devlet Demiryolları ve Limanları lşlelm3 Umum idarası .. ~,. 
~~~n~~ı~inb-~~sap~~~~&~zi- l 't'kt k" RIH L-----~----------~---~.~O~rt-~ I w kl • ra ara ıt ıra e me uzere ear ar- Ç k K . .,. L~ 

agm • 
8 cışb: den Elli kruva7.Öriine binecektir. . bor deniz üssünden pazar günü buraya Irmak Filyoı hattının er e§ten ıonra urtçımen.ı,·ı,.,.eJI ....-

- R Hum ... Her fCY yeniden y 0 _ Kralı davet etmek için giden heyet hareket edecektir. paıa duraklarını havi son kısmı 12/11/915 gününden ıtı J i 
· k' b b h Lo d e•ya ve yolcu nakliyahna açılacaktır. ..ı. ~I una gıre~e • .. • u sa a n raya varmıftır. Dobrlcede iki ŞOphell ::r 111P"' .Jt~ 

Halen Çankırı • Çerke>§ ve Filyos .. Eskipazar ara~ celısP.:. 
- N "'·çabuk ıöyle!.. Subayların Faallyetı Bulgar Yakalandı muhtelit katarların 12/11/935 gününden itibaren ;1ıeın•Y'd•P • f Şeyh "mdi Ebu Eymenin göğsün - Atina 9 (Özel)- Siyasi durumu Sofya 9 (Özel)- Bükrqten bildi· bunların yerine yine 12/11/935 gününden itibaren Ankara r .-!:, 

aeki Y ' yazılanları da h•tırlıyor- düzeltmek makoadile bazı ıubayların ı rildiğine göre Romen zabıtau Dobrice- ıa pazar, ıalı, perıembe ve Fil yoıdan Ankara ya kez~.!!~?• ~l""" · 
du. Kc-

1 

cis fmre girerek onu gör - faaliyete geçtikleri hakkında çıkaıı ha-1 de ft1jhailof Georgief ve D. Stoyçef ad- şembe günleri birer muhtelif katar hareket ettirilecegı 1 arıuiJ" 
d""ğü - n memnun ol'-Cak, faka.L'.,berler .v.danla.nmalctadır • .__ -~--.-l.Jar.uı@ ikifüpheli Bulg_ar yakalamııtır. ""3292" 



SON POSTA 

-~ 

ATI RKE 
otar ek d ID tarihi ) 

• Ya an Şaku .. ıoııııs5 ... ( 
.,. Her hakkı mahfuzdur. 

F r ·ı Paşanın arbiye Naz rlığı Zama-
n n aki Bir Hidise Dikkate ayandı 

eden bir liva, ( ı) derhal otomobile bindi. ikincı bır jurn lı takip etmiıti. Bun-

Bekirağa Bölüğünden Bir Mektu~ Süratle fnıiliı: kararrahına gitti: da ıd : 
(Topçu) Ferit Papnın • pek kısa su • _ Ferit Pap, mevkuf zabitleri s r • ı (31 • mart hadisesinde Hareket or-

liiren • ikinci harbiye nazırlığı u.m~nm~a, best b raktı. duru erkanı aire tarafından Yıldız 
töyle b. v 'a cereyan etmi}ti. Bır gu~, Diye hab r verdi. g rayı gma edildigi zaman Husnü 
Fent p (lkkirağa bölügii) nden b r lngili ı rio bu g nunazl a kartı n de· Pa da bu i e karıımıı; büyük mik • 

ap.ya h!L! F b 
hıekt p gelmifli. B mektubun ıa wı e- dikl r' i v bu adam ne dediklerini ve u yast p y almıthr. ikametgahının ta-
tit p anın do tlarından idi. Fake.t ~0• zat, adama n muki at v diklerini bilmiyo • harn inde, hakikat m ydana çık caK:
ilcndisi hal kınd en küçük bir lütuf istirha· ruz. Fakat ıunu ı ve edelim ki, bu tanlı • tır.) 
hıında bulunmuyor; acıklı bir lisan ile yaz· ten ifbaren lneilizl r artık lurk zabitleri· Denilmişti. 
dıt'l bu mektupta: ne mudab e etmemiıler ve Türk zabitle • Hüsnü Paıa Mevkut 

rı nda doktor rile -ral da bir hadisenin çtkmamasın& H tb k. H .. \ (Buradaki mevku nr arn ' 
1 

d .. a u ı uanü Paga, yan meclısı a· 
kaymakam ( ..• ) beyle muhtelif rutbe. ~ çok dikkat gostennitlerdi. zasmdandı. Artık ,pek fazla ya1lannuı; 
·· B 1 • ..rndıın getnıl • F · p '1--a bir zaman uç znbit vnrdır. un ar, .. 0~-- Fakat, cnt J&nlD • KUi ad t yarı mefluç bir hal almıJlı. Şeh..e 
Jni lerdir. Niçin ıcetirildikleri bilinmİ} or ve sonra • Harbiye nezaretinden çekilmesi, civar bir aemttc oturuyor. dünyanın 
kendilerine c:le para ve tahsisat verilmiyor. ve Babıalinin de (telnİf siyaseti) ne karar bütün hadiaatından uz.ak bir bayat gc· 
Ordunun crefli unifonnasını taşı> an bu vermesi üzerine ~. te~li degi~mifl.İ. Yu • çiriyordu. Gündüzleri çoluğu, çocugu 
yüksek rütbeli znbitler, tamamen açtır. A.n- karıda da ar:z:ettigımız veçhıle, Anado- bu ihtiyar ordu kumandanının kolları • 

·ı ınck amldnule I d h · tt n hezimete ugTJyan sad· . . . . <:ak kendilerine ven en ye u a ezıme e . • na ,gırıyorlar. Biraz eüneıte eezdırı • 
' d b 1 çoluk d m t f erit Pa,a ıle onun 11ya- d" . Yntamaktadırlar. Taııra a u unan . razam a • • .. .. -r ırıyorlar ve aonra, uzun koltu,guna 
Çocukları da geldiler. Her gün tevkı~nnc setinin mürevviçlerı bf tun ~~;~ u • yerleıtiriyorlar; böylece aakin ve mün
kapısına gelip açlıktan inlemektedırler.. biyetlerinin ac~ların~, st~n u a ı er • zevı bir hay.at l'eçirtiyorlardı. 
Allah rızası iç.in, mcıhamet. .. ) den çıkarmak ıat~§lerdı. .. .. Bir 1tün, merkez kumandaalıgı mai-

Diyordu ... Ferit PaJ& derhal i~t~n~ul (31 • mart) hadisesinde henuz erki· yetine binba1ı Hüanü Bey (2) ile mai-
hıulıafımu celbetmiı; tahkikata gınpn ~; nı harp binbaşı11 olan (Mustafa Kemal yctind fat.a.nbul muhafızının ilci yav • 
bu dört .zabitin derhal kefaletle tahliyelen· PAJA), Jıtanbuldaki irtica isyanını t • ri ve birçol inzibat emurlan il Hm-
hc emir vcrmİI; ayni zamanda, mubas pe emek için (Hareket or~usu~ ınu ~·: nunu .P J&!lın kö iinun kapısına d 

• • • •t 1 •-~ b bı e ınya tinı ve matlubatlannın hemen atası llÇlll aı 0 • r tt gı za an, er~nı a yanmıılar; kapıyı cebr açar.al iç ri 
duğu daireye haber göndermişti. bizzat deruhte e İf ve bu ordunun U· dal ılardı ..• Böyle bir badmıı ak l • 

Ert · sabah tngiliz irtı'bat zabitlerinden mandanlıgına da (H.. Ü Paıa) ~- n da b" g nniy kadıntar " ço-

birisi ;:ımin miıti ... Hü Ü PaJa, o tarih.le (ittihat cu lar d al Husnü Pat nın etr fm 

1 ili 
rdusu ~kanı harbiye rei i, ,;e Terakki merkezi umumısı} az n • topl mııJnr, bu i tiyar ve alil bab la· 

- ngızo k. ·Be). d 
( G ral M lcncen) ziyaretinize S~~ • as; dan olan ( S lan kli Rahmı Y ın e n al olmak !korku ile fery d 
tiyorlar. Ne zaman kabul buyurabılirsinU · kayınpederi idi. Aradan bunca eler b&§lamışlardı. 

DemiJti. Ferit PaJ&: geçti i Lalde, bu nziyet; Hüsnü P a· M le f bu ha1, baslan yapanları 
_ Sabahtan a1qama kadar buradayun. ya buyuk bir { laket getirmifti. h reket g tinnemiı; t m yanın a ır, 

Ne zaman Ut rlersc, buyursunlar. Jstanb ld Must fa Kemal Pa ıı • ordunun kılıcını Fef ve namusla ta ı-
Cevabmı vermiıti. .• Aradan birkaç saat y men up ol nlan ara tırarak b nları yan bu emektar kumandan, • cc lik 

geçer eçma, G er 1 Mel en Ferit Pa· ele ,;erenl rin aklına, nihayet Hüsnü cnta isinin uafüne giydirilen • bir ce • 

• giıy • ziyaret' e · ; dereden te- Pa da :& miıti. Derha , §Öyle bir jur- k~tle sUrüklenmiı; kapıda be'ldiycn O• 

peden biraz koDUfbıktaa 80Dl"ll; pyet la • nal tertip edilmiıti: tomobilin bir köıeıine abhvermi ti. 

bı .• ı bı·r lıs' an 1·ıe·. (H"" . Pa•a, Mustafa KemaJ Paıuı- Bu haata ve alil asker, o kadar peri • 
umu :: r- b. h 1d ·d· k. "- d. • · S 1 

d b. k" 1 d d A 1 d b"" pn ır a e ı ı ı, Ken ıaını u tan • 
_ B"ızim divani harpte cereyan e en ır nın es ı cuman nı ır. ra arın a, U• • , • • • 

· b · · t ..1 ahmettekı hapısaneye getırdıklcrı za • 
muhakemeden dolayı, sizin :zabitlerden bır· yük bir ra ıta e aamımıye varoır. 

·u·h t d R h • man, (tevkifhane müdürü, Yasin E • 
lı:aç ki ·nin ifadesine mürac~t ~ildmekb!a• Hümü Paıa, esa~n. 1 

1
1 a çı ır. a .: fendi) haline acımıı, samimi bir lisan-

• ._ ,•elıy· or. • ,!'_ıL- emir vermız e ıze Bey·n ıkayınpederıdır. tb1ıat • Ter.a.ıuu 11• • k d. d b. · 'k ...... .. ~uucu ı la tes ı etmıı; CJI ı o asına ıhfı 

teslim etsinler. fırkası infisah ettikten aonra da • onun odaya ycrlcıtirerek kendi altındald 
Demif; ve Ferit Papaya bir liste vermix· yerine kaim olan • (Teceddüt lırkuı) yataklardan birini vermiıti. 

ti. nın riyasetini deruhte etmi tir. Binaen· Fakat biraz aonra telefon i.tleıniı; 
Bir Kötü Liste aleyh, Hüsnü Paıa bugün Mustafa Ke· te~kifhanc müdürü ile 1 tanbul muha· 

Ferit Pap bu listeye gö .. gezdirir ezdir· mal Paıanın htanbuldaki en mühim a· f1zı arasında ıöyle bir muhavel' geç-

rnez '-ir teessür bissetmiffi. Çüıtkü lis· ,·anlanndan biridir. E&~r kendisi tev· mi ti: , acı u _ _..1. p d 
t de gördügü isimler, dün t bliyelerinı em· kif v ikametgahı da taharri ~ı ırae, - Hüsnü ata ora a mı? 
rdtiği za ·aerdi. Tabiiclli ki; bu, bir _l • pek müh·m evrak, ısilib ve bomba ele - Evet. 

düf olamazdı. Demek ki; bunu fngı 'lere geç.irilece'ktir.) 

Der 
~an 

mı 1 
a e t Güz l 

h · al Y p ı 

lhllfa de hazır bulunanlar 

Güzel San' atlar Akademisi direlctô- ilandmıf, ilk önce Akademi nanı na Bay 
rü merhum llsmaiI · -• dün A- Sefa bir söylevle gelenlere t e ür et .. 
kademide den baflangıa dolayıaile bir • J • · u_ .d 
ihtifal yapllınıttır. smaı l"U[a ı e Y p-

tif 1 •- '~- __ L __ , JLı_. ., t " rden, hoc lığından s n'at a e uıanouımua aan a :aeverıc-

ria bir çoiu İflirak ıetmit, bunlara etrafı il · deki me kiinden bzms mittir. 
siyah kordele ile çevn1mİf o1an ve Na- Bunu "ki Aka emi talebesi ıle yine ta

mık lımalilin resmini tasıyan rozetler lebcden bir kızın ve eski Akad i la· 

dağıtılmıştır. lebclerind n Elif N · il muharriı Pe 
Akademinin büyük aalon yami Sefanın öylevl 

kuruş. 

Fiyata 
"tibaren 

den Kö ır ı 

On Beşinde 

0/10 komürlerin tonu 690 

o 

Ayın 
.. 
ıyor 

n .. 
İstanbuld yabancı gemilere ih

rakiye ol rak verilen kömürlerin 
H vz d n ecnebi memleketlere ,ı;ev-
ked ilmit .cihi muameleye tabi tu ). (Ba tarafı 1 rinci ;>uzdc) 
mau li.z.amdır. mumı muavinınd n murekk p bir he· 

Havzadaki kayık ücretlerinden yet te köy g imi ir. Tetkik ve mua· 
ton bqına 10 kurut tenzilat yaptı- Y 
rılması. Bu tenzilat ta a) nı t tiİhtm ye rıin z i i anlatılmıt ve 
itibaT tatbik edilmcğe ba~an • teda · için 144 köylü il kurağına nak-
caktır • 1 dilerek bir kısmı m mlekeL bir kısmı 

Tatbik edilmekte olan ihracat d Amerikan tı nelerine atml .. 
planına gelince: En az bugünkü mıtl rdır. 144 köylüden biri d yolda 
umumi miktan muhafaza etn si hü • nakl dilirken olmuş, insan zayi tı bu 
kümetçe multezemdir. suretle ltıyı bu\muftur. 

Maden kömürü fiatların111 indi- ··--········ .... • .. ~·--··-·----···--······ ... •••••• 
rilmeainde çeıitli bakımlardan ulu- MUddtı umumfliğe Davet 
sal buyük menfa t görülmektedir. 1 t nb 1 Müddciumumili "nden: 
Müteb ssı 1 rın uzun uzadıy yap- 1 tanbu da bu unan B lya M\"ddei
tıkl rı tetkikler ile maliyet fiatının umuma i S 1 hattinin hem~n me-
saslı bir ur tte indirilebil e.si için t tm ı. ihbar eden vardı. Bu jurnalı • ihtimalki ayni p.bsın • 

Ferit Pa , hissettjgİ t~ ·· · gi%1mıiym 
bir lisan il Ceneral Melencene, aynen ıu 

IÖzleri öylcm· ti: 

dd 
1 

s nr H vzanın her uretle ra yonelle ti- ....... . 
r o1du u: ril ,· v üç eko omilc ün't t· ·ı Diıo 1 r i: < -. 

ndC"n dol yı te 
1
f edil ed rek bia· el n id dil j t NOR A SHEARER 

çık r yol old w anla ılmu ır. - Cenerall •• Tahkikat için, istediğiniz r 

2ahitlcri ııize ver yim. Fakat ıunu da soy-
liycyim ki bu tuttuğunuz yol, doeru de • k V • d t 
iildir. B harp ve mütareke zaman! n ge• İstanbul Mınta ası rı 
Çccek, sulli zamanı gelecektir. o ~~!ki Tahakkuk Mu·· du·· rlügu u·· nden • 
millet arasında ticarete ve saireye ait ır • 

takırn m"'nasebetler ihtiyacı .,.. göstere • Üç miıli vergiıi 
cektir. Şundan emin olunuz ki bugün bu Hayvanların miktarı 

Bu i in pılm ıı halinde 934 
nesi mnliy fıatına na:zaran 2 O ku
nıı k d r bir tenezzul vukuu beklc
nebilece i mütch ssıs1arımız tar • 
fmdan ifade edilmitlir. Alf\kadar-
1 rla göru ulerek Havzanın bir el
den id resi iç.in lazım olan her mu. 

1 REDERIC MARCH'ın 
T ai i Fr zco a6 lu 

Enfu b r filmdi . Siz de gicl niz. 

aihi vazjyetlerle ~leri kınlan Türkler, 0 Mükellefin 
:tansan teytana ellerini verecekler; fakat J~- iımi Mükcllefiu adreıi cins ve adedi Lira Ku. Senesi amele yapılacaktır. 

MELEK 
Sinemasında 

aitWere, parmaklannm ucunu bile verenıı· Mehmet Fatih, Bıçakç.ıali- 7 50 
J'ecelder. ettin 30 No. 2 at 

Bu sözJer, ibirdenbire Ceneral Mekncen Rıza Çenberlilaf Tavuk· 
izerinde çok büyük bir tesir h&sıl etmif; ve pazarı 1 )) 

•da gizliyemediği bir teessürle: Çenberlita§ Tavuk-
Rıza ı 

- Beni müteessir ettiniz. Fakat bu, bir pazarı ı> 

935 

3 75 )) 

3 75 

•iyaset meseleaidir. Ben ime, vazifem dola· oğlu Akbıyık, Arabacı· 
Yııile siyasete tallük eden ,eylerde mütalea Ha~an lar 19 No. 1 » 3 '15 l> 

Leyan ed·--. Ha.... --1. teessüf ediyo - Azız d • · ve adresleri yaıh mükellefler amına 935 mali ..... ~.. ~-. ~ Yukarı a nım . . . .hb 
t\ırn ki, bu hususta ,aı..i mütaleam• da.aöy· • . • tarhedilen üc misil hayvanlaT vergmne aıt ı a!'Tlameler, 
liyemern. Maamafib, timdi dofruc:a Pfe • ıen~11 ıçın .. t ·ıen adrcsferde bu1unmamalan huebile tcblig edi-

_ _._ L d·terinin goı en • K 
ceğinı. Bu sözlerinizi aynen mafev• ma • '11'.en ı . 1 ki H kuk Usulü Muhakeme1erı anununun 1.41 ve 
ilarnuna arzedeceğim. Jcmemı~ 0 mdad 

1
8 

• u cibince keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (7078) 
Dedi. 142 incı ma e er:....ı_m_u __________ _ 

Harbiye nazın Ferit Pap, veniiıi~~;ü, lstanbul Orman Direktörlüğünden: 
askerce ifa etti ilstenı1en o dört zabiti n· ,... 
ailiz d' • ...d,· .. nelerdi. Ve <:eneral • . d inde mazbut 1000 adet kızılcık çubugu 296 kilo ıhla-
>.fele rva~ı d. ı~-g:. ... bekledi Oçüncü Hahç ormandı atres htelif parıçu1 17 kenta1 mahlüt odun 747 kilo kömür 

ncenın va mı uç .. - • • çeği 30 a e mu k l • 
tün, 0 dört zabit, bııı1iz divani barbı ~a. rnur çı köknar kereste 32 adet meıe tomrUk 80 enta m hlut odun 
fından Ferit Papya iade ediJd:. Ve tabı~· 482 adet .... ge 19 adet gürgen 'kereste 173 adet fmdlk saplığı 
dir ki Ferit Pap. da bunlara dedıal ıhüm • 80 ade~ aapı~l~~p~un 11/11/935 pazarteai ~?Ü saat 14 le ihale edil-
"etlerini iade etti. 11625 kılo m l w çıkanlmıttır. lıi görmek ı tıycn alıcıların Orman 

. ınek üzere 180 ıg~ ·ı· J (6747) 
lngilizlere Bır Jh'bar. • •. a 1 Müdiriyet Kaleınıne gelmeleri J an o unur. 

Ocak sahipleri kömür fintle.rının 
tenzilinden dolayı küçük damarları 
terıkedcrek yalnız büyük damnrlar
dan iıtihaali.t yapamıyaeakları gi
bi ileride vukubulacak istihsal için 

L 

t nzılith matine. 

A , ....................... ~ ..... -----------' 
Ul&.in. Ltanhul muhafııı:lıiı vaıı:ifesmı ıf ~ 

--~----------------------~------------~------------~~~~~~~~~~----------------------------------~~~~~--------~ 
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Olüm 1 BiBAYE 

Yolcusu f ogillıc•de• 

Beylerbeyi Yalılar caddesi No. 51 de 

LOSYON iNCI GERDANLIK 
Muharriri: FrHman Willı Croftı -22- ıo 1111935 

Zabıta Memurlarının Bütün Tahminleri 
Çürümüş, Yeniden Iıe Baılamışlardı 

albay kızı Nuryezdan, İstanbul kız orta İ . 
mektep 147 F. Laçin İstanb 1 49 kı genç kız lokantanın yaylı ka-' 

, u uncu l . k . . . d"l 
mektep 85 Nuriye y d"" pı arını ıtere ıçerıye gır ı er ve gar· • MUHTIRA ;E;~ERI 1 sonun gösterdiği ilk muanın ba§ına 

- Hayır. 

yoldan gelen, 
Uzun 

Gelenbevi orta mektep 1/ A dan 352 çöktü!er. . Kısac~ ~o!l~su, .sarııın 
Kadri, Bursa intizam mahallesi Tabak Meyzı derın derın ıçını çektı: . 1 
sokak No. 8 de Muzaffer, Kumkapı Bali 1 - Of··· Am~ da acı~ı~ım. dedı. 

yo -

rulmut bir adam gi

bi yürüyordu. 

- Kendisile ko • 
nuştun mu? 

- "Hayır. O ka • 

paşa Cad. No. 114 Olimpiya, Konya 19 Garsonu çagırdılar, yıyecek ıs -
Mayıs mektebi 181 Behram Kur, Fatih marladılar. Meyzi dirseklerini ma

Kıztaıı Cad. Küçükmeydan No. 22 den s~y.a1~ab~adhı. 1Bdütün h~reketlerinden 
Selami Sezer, Bursa Kız muallim mek- ~mır ı ır a e oldugu anlaşılıyor-
tebi 5/ Adan 136 Zeynep Ulçay, Samat- u. . 

dar şaşırmı§tım ki, 

bir tek kelime bile • 

ya 43 üncü mektep sınıf 3 ten M h t ı Arkadaşı Deyzı merakla: 
Ya_şar, Manisa orta mektep 4/2 de: ~SeO - Ne oluyors~n M~yzi? dedi. Ya. 
Melahat Özalp. rım saatten berı yerınde duramı -1 

DOLMA KALEM yorsun. Yoksa tiyatroda sana ufacık aöyliyemedim. 

- Şimdi, azizim, 
sana gayet mühim 

bir sual soracağım. 

Bu vak'a aaat kaçta 
oluyordu? 

I 

fstanbul kız lisesi 1324 Meliha, Er- bir rol mü verdiler, ~öyleıene?. 
zurum topçu liva mülhakı binbaşı Esat - Ne gezer ~ardeıım. Öyle k?lay 
oğlu Yılmaz Ulusoy Kartal Malt • kolay baledekı kızlara rol verırler , epes1 . 

1 
Çiftlik caddesi No. 26 da Orhan Ergün, mı• . . 
Çorlu Şecaattin mektebi sınıf 4 ten 404 Sonra sesını alçaltarak: 

- Saat tam ya • 
rımdı. Gayet iyi bi-

liyorum. Çünkü İ§İ• 

Münire Cenker. 1 - Sana bir diyeceğim var ama 
MUREKKEPLİ KALEM sonra söylerim, dedi. ~<~~ 

İstanbul 43 üncü mektep 52 Ömer Alelacele yemeklerini yediler. ~ 
Faruk, Kırklareli istasyon fen M. oğlu Deyzi fazla dayanamadı. • 
Ercüment, İstanbul kız lisesi 4/ A dan - Haydi, seni fıkır, fıkır fıkırda- \Ilı me geç kalmamak 

için lokomotiften 
154 M. Yüksel, Elaziz birinci mektep tan •u sırrı söyle bakalım, ne imi•? M d" b dil 4~ T -;· er ıven asamakların 

ayrıldığım vakit saa· 
time bakmıştım. 

5 inci aınıf 57 Necmettin. dedi. genç kız: 
BOYA KALEMi 1 Meyzi sımsıkı tuttuğu el çantası- - Ne istiyorsunuz? JeJi. 

Çürüyen Faraziye 
Sir Conun bu planları üzerinde bulundurduğuna Kadıköy Telli.lzade sokak No. 39 da nı masaya koydu. .-İ 

dair 1olörün haberi olması ihtimali oar. Pervin, Vefa erkek lisesi 3/ A dan Sa-ı f t b • • d c· · ya yirmi. Hiç te aötürÜP,.~,., 
M h t ·· "h • 1• A • - ş e sır unun ıçın e... ımı • •• -111 

a u cuma gu • ı tıma ı var. lahattın, Balıkesir Necatibey öğretmen R tkl"f" t d -·ı "? B b h Herhalde hiç soran suale hP-:;..:.~ 
·· b h k 1 · . I ö a ı ı anırsın, egı mı. usa a o- r._ 

nu sa a a artı saat yarımda Sir Co • Frenç not defterinin sahifelerini çevıre· mektebı 169 hsan züt, İstanbul kız M"l t d d"kl . b" · "d" meden bunu benden yüzlerce , 
nun Larn istasyonundan geçerek lun" a· rek ·. r · 2/D d 766 H d F · 1 çes er e 1 en ır yere gı ıp 1 . .-... ısesı en an an evzı. · b k alaca!... ;. .. • mücevherci bu ur--· 
na doğru gitmit olduğuna artık hiç - iki kızı, Viktor, Brin, upkla, ıofö· BÜYÜK SULU BOYA 1 ir ağıt fabrikatörile görü~ecek • I 
§Üphe yoktu. t .. çi çıkıp aittikten sonra, rün de bundan haberdar olabilmeleri ihti- fstanbul kız orta mektep 1/2 den 44 miş. Gezelim diye beni de otomobi- di. I' ·•-W ~ • ı ld K - Meyzi, kendine ıe · ~ 
Reyni, Frençe dönerek: mali var. Sonra bunlar da bazılarına söy· Bedia Tezcan, Bursa Sevim şelccrleme ine a ı. asabaya varınca kendisi-

- Ne dersin frenç? Eğer bu adamın lemiı olabilir. Bunlardan maada, Sir Co- fabrikasında A. Celal, Mudanya ilk ni bir saat kadar beklemekliğimi şünüyorsun? SO il',. 
dedikleri doğru ise binbaıının vaziyeti nu iki defa ziyaret eden Kodun da malu- ı' mektep sınıf 4 den 33 Saime, Laleli tay- söyledi. ve beni, tekrar buluşmak Ü· - Niçin geri vereyİDI? ~ 
tamamile tavazzuh ediyor. Çünkü saat matı olabilir. yare .apartımanı 1 inci daire 11 de Se· 

1 
zere bıraktı. Etrafıma bakındım, lim inciler 

0 
cadaloz karuı•d;ıa 

yarımda Sir Cona henUz uyku ilacı ve- - Şu halde aile efradını bir tarafa bı • vim Çetiner. gayet güzel bir park gördüm... boynuna yakııır mı? Yaz~~ 
rakırsak, ortada Brinle Kota kalır, öyle KVÇVK SULU BOYA Deyzi birdenbire arkadaşının ıö onlara? ... Sonra bir de beni ~M1' rilmemiı olduğuna bakılırsa, binbaıı o ~ 
mi?. Konya askeri hastahane hesap me· zünü kesti: Uzun boylu münakaJA .,., __ 

ıece hastalanmamıı ta olaa, babasını d taOI 1 
katledemezdi ..• Evvelce de dediğim ıi· Şüpheler Kime döndü?. muru Nuri Arkanın oğlu Rifat, Heybeli _ Milçester mi dedin? dedi. sonra nihayet Deyzi arka. •.~.J 
bi bütün faraziyelerimiz yıkıldı. Ye • - Birin müstesna olmak üzere diğer ev IAda ilk mektep sınıf 5 ten 156 Özkurt, Meyzi, arkadatının telitlı halini ett~. Her ne kadar f~ır ·~~ 

"d . b 
1 

halkını bir tarafa bırakabiliriz, çünkü cina· Y edikule Hıdırellez sokak No. 8 de go··rerek hayret ettı" •. dogru yoldan ıaımamaıa, -t fi 
nı en ıte •§ amak icap ediyor. y · k k k_.. .... 1" yet gecesi hepıi de Londrada bulunuyor· orga ızı Hasia, Ankara Akköprü ba§· _ Evet Milçester... Ama ıana o iyeyi sahibine vermiye il") 

Frenç bir müddet dütündilkten aon· lardı. Bu muhakkak. Fakat Viktoru da he· langıç fabrikasında Muhitin. ' d"I H l ·· ··p lokal' 
d 1 l 

? d" d ı er. esap arı goru 
ra: sa katmak lazımdır. Kendisi, motörle se- KART a ne er 0 uyor • ıye ıor u. k 1 

H. d . b"" l b" .. .. çı tı ar. 
- Bilmem .. Şimdiye kadar binbaıı • yahat etemkte olduğunu ıöylüyor. Buna Kadıköy erkek lisesi 896 Mecit, Ada- - ıç emın oy e ır fey gozu· • • • .J 

rıın, mirasına konmak için babasını öl· ben de eminim .. Fakat bu ciheti henüz İs· na f,.bank altında kimyager Tahsin kar· me ilitti de... y Ş land ~ ~ arım ıaat sonra ar " r. 
dürdüğünü farzediyorduk. Bu faraziye bat etmedik. deşi Mediha, Mersin orta mektep 3/B - Ne ise ... Ne diyordum. Ha!. .. deki 17 numaralı büyük ko~_., 
bofa çıktı. Fakat yeni bir faru:iye yü- _Hakkın var. Fakat bunu isbat etmek den 142 Müveddet Yalaz, Lüleburgaz Güzel bir park vardı. Yüksek aiaç· 1 1 d !s .. d~ aşıyor ar ı. Kapınm ön- ~s 
rütemez miyiz? dedi. kolay. Brine gelince bütün ifadelerini ve tüccar Birri oğlu Bedrettin Öztuna, ların arasındaki yolda fÖyle bir ge- divenlere geldikleri zaın•0d_ 

- Bir düıündüğün varsa söyle ba- harekatını teıbit ettik. Kala kala Kots ka- Kayseri Kur. Ecz. yarbay H. Kaplan zineyim, dedim. Biraz yuruyunce -A ... Bak merdiyenler -
kalım. lıyor. Bu adamı bulmalıyız Frenç!. !oğlu Arslan, Ankara D. D. yolları mer- yerde parlak bir ıey gördüm. He- , 

- Belki Sir Conun üzerinde 
0 

rece -Pek te kolay olmıyacak ı-aliba. Bir kez fabrikası Kazanhane 4066 Enver, men iğilip aldım ... Bil bakalım ne çıkıyor, dedi. • di f!.J 
servetinden daha kıymettar bir ~ey var· iki gündenberi sizin adamlarınız onu araı- Sivrihisar hakimi Faik kızı Meserret, idi?... Arkadatının koluna ıır fjtllP"'" 

- 1 1 B 1 y k merdivenlerden yukarıya 1 
Alt r"' 

dı? Meseli. ke§f ettiği usulün ve makine· tırıyor ar zannederim.. 0 u .. u .. arıçarşıda ek~e.kçi Galip oğ- - Ne bileyim ben?... Ne idi? b01,.... ~ 
lu Şukru Ankara Yu ı te me t Merdivenin batında uzun; _.ld~ 

nin planları.. - Evet. Maamafih sen de Londrada ' n ~ nsuca Meyzi el çantasını açtı. Deyzinin b" p---. 
- Bunu ben de düıündüm. Fakat araıtırırsın. Şimdi kendimize bir program fabrikasında Refik, İsta~bul Asmaal~ı ağzı aç.ık kaldı: giyinmiş, genç, güzel ır _.ti 

nasıl öldürmÜ§ olabilirler? Dü~ündük.1 çizelim. Biz buradaki tahkikata devam e- Ca~bazhan karı.ısı Ye~ane za~e Alı, - A ... Pembe inciden bir kolye.. ruyordu. iki arkadaflD 111 cifi: 
1 

· · k .. 
1 

F ? dip bu iıte alakadar olanların hareketle Edırnekapı Eskıosmanıye sokagı No. çıktığını görünce geri döD ~J erını açı soy e, renç · · ' • · · .. f Dur, dur... Melçester dedi idin de- ( ..a #ılJ6' ~· 
. .. .. .. rini bütün teferruatına varıncıya kadar tek. 111 de Nurıka Sencıl, Luleburgaz slan- ,.r 

Sır Con Nasıl Ôlduruldu? b 1 dd · N 5 s d" Al K·· h ğil mi? ... Herhalde o olacak ..• Gar- .. ------------rar kontrol eder ve Kotsu bulmağa uğra • u ca esı o. le a 1 tay, ula • 
- Dedi~ gibi,. ~ir .~o~u ~~ plan: ıınz. Bundan maada lokomotif temizleyi- ya ambar. müdürü kızı Süheyla, Taraus ıon ! Bu ak§amki gazete varsa getir. 

ları ele geçırmek ıçın oldurmu-' olabı- · · s· c t k t .. d··~·· .. b" Duatepe ılk meketp 4 üncü sınıf Sala- dedi. . cının ır onu saa aç a gor ugunu, ın· 

lırler. Bu yolda, hatta §Öyle bir fara • bqının sanc:ılanmasını tekrar tcsb.it eder hattin, ~anakkale istiklal mektebi sınıf Meyzi hayretle arkadatına hakı-
ziye de yürütebiliriz. Sin Conu zorla ve x. Y. z. imzalı mektubu yazanı araıtı- 2 den Necmünnisa, Samsun tütün ima- yordu. Garson gazeteyi getirdi. Dey
değil, fakat bir yolunu bulp kandıra • rırız. Velhasıl ~limizden geleni yaparız. Bu lathanesinde salon 4 te 233 S. Tezcan, zi sahifeleri karı§tırmağa ba!ladı. 
rak İrlandaya getirirler ve kendisini 

1 

arada da sen de Londraya döner ve me· Kilis özel sayı_ş iıyarı kızı Emine Sarı, Nihayet aradığı yeri buldu. 

soymak için de g~ne •!da.tarak Key Hi- seleyi oradaki. cepheden incele~tirirsin. Snmsun Kefelioğlu Osman ve ~ürekası ı' - Dinle Meyzi: Şarland Skuer de 

. . . numara a o uran gemı ama or e-le, o ıssız yere gıtmege ıkna ederler.
1 
Kotsu bplur, Sır Conun bu keıfinden daha mağazasında Ahmet, Sultanahmet ter- 17 d t • t'" l ı 

F akat her nasılsa burada emellerine I kimlerin haberi olduğunu anlar ve Vikto- zılık mektebı 4 üncü sınıf 187 Mustafa . d s· Ed D • .,,. 
G .. ·· Ad Al"b k b" rın en ır gar orın5 .. onun zev· 

ınuvaffak olamazlar. Belki de o sırada 1 run, cinayet esnasındaki harekatını kontrol ungor, apazarı ı ey me te ı ta- . . . h 
1 b · d 40 D F t • "t y "t cesı Leydı Dorrıngton meş ur pembe 

planlar Sir Conun üzerinde değildir. Her ettirirsin. Bu itlerle uğratırken belki biri • e esın en · ua , ızmı enı uran 
ne ise, fÜpheye düxen Sir Con, düımanla- mizden birine bir ilham vaki olur .. Ne der· mektebi 5 inci sınıf Celal Erdi, Kayseri inciden yapılmış kolyesini, Milçes· 
rından kurtuldak için Vaythede gidip bin- sin? Bu program muvafık mı? Ha .. ister. lisesi 3 üncü sınıf D de 583 S. F.lgin. terdeki malikanesinde kaybetmi!tİr. 
baııya telefon eder. Düımanlarından kur. sen Maklangı da yanına al. DEFTER Seçme incilerden dizilmiı olan bu 
tulur. Fakat kaçarken ıapkasını dütürür ve (Arkası var) Konya ağırceza reisi Sadık kızı Ilay- kolyenin kıymeti 40.000 liradır. İıit-
yoldan uzaklathğı için kendisini aramağa ' ' ' ''' ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' · ' · · · · · ' ' ' '•• riye, Kumkapı orta mektep 123 Kadri tin mi? 
gelen oğluna rastııelemez. Bunun üzerine 1 • 1 A k C b · D · l"b h Ö ı S b d k ld ına , n ara e ecı emır ı a çe z- onra a§ını gazete en a ıra· 
istasyondaki makine temizleyicinin de gör· s o D p o 1 ta .. 111 s N 3 d s o A k 

ı 
gor er o. o. e . nur, n ara rak: 

düğügibi Larn yolile oğlunun evine kaçma· iLAN FfATLARI Maliye Vekaleti muhasebesinde Gafur H h ld b l ••t•• e h 
w F k t ld d"" ı t" ----------1 • - er a e u up go uren a· ga ugraıır. a a yo a Ufman arı ye ıte· oğlu Kemalettın, Söğüt foto Rasih kar- . .. A • • 

rek Sir Conu öldürürler ve ceset bulunur. 1 - Gazetenin eeaı yazı::ıile de_şi Muzaffer, Tarsus postahane karı<ı- tırı sayılır hır mukafat verırler, dedı. 
b ··t·· ·· h ı · b" b •· • 1 L · r ııütiinun iki •atırı bir ;s ld 1 sa, u un fUP e crı ın a~ının uzerıne c:e • sı No. 101 kahveci Ahmet oğlu Yakup Mlyzi iği İve gazeteyi adı: 

b t k • • b" b ,_ ı ~ ·· (santim) sayılır. ı e me ıçın, ın aıının Koru uguna go· Sabri, Edremitte Ali Haydar Tengiz, ' - 40.000 lira ha? ... Mükafatı O• 

merler .. Ne dersiniz? i - Sayfaeına göre bir san- Çapa 31 inci mektep 5/B de 195 Mela- nun olsun. Kimbilir ya on lira verir 
Reyni piposunu yakarak: timin llôu fıatı tunlardırı hat, Sivas fırka emir subayı oğlu Ne- ....•....•........•. • · . • · • · · · · · 

Esrarengiz. Adam: Kota cat, İzmir Burnova Poncu Mustafa oğlu 292 Ferruh, Edirnekapı Atikalipa~a 20 
- Vallahi Frenç, hiç te fena değil. sayfa! 111yfa sayfa Yaşar, izmir Pazaryeri Alaybey Cad. inci mektep 126 Nüzhet Ferit, Çanak-

Ce,.ci bu faraziyenin de zayıf noktalan 1 2 3 No. 97 de Bedrünnisa, Çorlu bakkal E- kale Cumhuriyet mektebi 262 Meliha 
varsa da bir defa tecrübe ctmcğe değer. 40G 250 60 min karde§İ Halit Aksoy, Konya Pör- Sidan, Afyon lisesi orta kısım 55 Paki~e 
Fakat bu faraziyeyi kabul edersek bundan ı<r,. Kr,. K" K •· Krf. çüklü Mahallesi No. 27 de Melahat, Çelikel, Çanakkale Yalı cad. Berber Ne-

ilk çıkım netice, t'vvelce de dedi im ıfbi, 
bu cinayetin bir lngiliz çetesi tarafından 
lngİltPrede tertip edilmiş olmasıdır. Onun 
için rn şimdi kalkar Londraya dönersin. 
Her ne İse, ıimdi gene işimize gelelim. Sir 
~on• ., bu plin1arı üzerinde bulundurabi
!~c: ~i ıucn kimi rin haberi olabi'.irdi?_ 

--
3 - B:r 111\0lİınd• VilUti(8) 

kelime vurdır. 

4 - lnce ve kalın yazılar 
tuttlcakları yere göre 
santimle ö çiiliir. 

~-111~~----~ 

Mersin fabrikatör Ziya Ok kızı Perihan, şati kardeşi Necati, Kayseri İstanbul 
Maltepe askeri lisesi sınıf 10 dan Ab- cad. No. 47 de Arşakühi, Konya foto 
durrahman Nazif, Eren köy Bağlarhaşı H. Behçet kızı Güzin, M. K. Paşa Şeyh 
sokak No. 15 le Lendras, fzmir Karan- Müftü M. Delikadı oğlu sokak No. 10 
tine Duatepe sokak No. 16 da Nezihe da Hasan Arslan, Bursa Kuyumcular 
İbrahim, Kayseri istiklal mektebi 379 çar!ısı No. 20 de Dikici Ahmet, Fatih 
Kirkor, Ankara Tecim lisesi 1/t den 11 inci mektep 239 Necla Ona1. 

Müsabakall 
Hikiyelerimi:ı ~ 

İki aya yakın bir ıı:aJll~ 
ne§retmekte olduğumu• 111z 
lı hikayeler serisi bitti. O d• o V 
rımız bu hikayelerin .c>_"uJl ~" 
ki.yenin neticesini tahm~ ~ ~ 
~nümüzdeki pazartesi akfP'-~ 
dar adreslerile birlikte «S-~ 
müsabakalı hikayeler 111elll7 
na> kaydile idarehanenıi•• 
miı olacaklardır. ~ 

Hal varakalarınısı 8/Iİİ' J' ti 

1 
~ksamrna kadar yetiftirt" 

L~öndermeğe çalıfını:. 



Atlisaba/Ja Yolunda, ltalganlar, Bir 
Kaa6a UtUuı AIJılar 

Dönlrii Ga afasaray -
T a r Maçı O O 

Galatasarayın Biraz Şahsiliğe Kaçan 
Oyu dur Ki, T m zdan Nef ...... 

Alı a MA O r 



J 2 S•yfa"' · . __ 
/ ~============' 

-'SON POSTA 

Havalar soğudu, sıhhatinize 
dil<aat ediniz. f:.hemmiyetsiz 
görülen bir hastalık hoyuk ve 
vahim neticeler dogurab;lir. 

NEZLEYE, &OclUK 
ALGINLIGINA, GRIPE, 
ROMATiZMAYA, BAŞ 

~e oı, nğrıJarma 

ALGOPAN 
En tesirli ilaçtır. AL
OOPAN; harici tesir
ıerden korunmak için 
madeni kutulara kon
muştur. ısım ve mar
kasına dikkat. 
Her eczanede bulunur. 

~·------ .... -------......----.... ......... ~-... -"" .............. ~·---~---............ '"''------............... ~ 
~ Fransızca - Türkçe resimli ~ TENiN TARAVETİ IÇiN ..... 

BİİYÜB DİL KILAVUZU iYi HAZI~ 
CHARBON DE BELLQC.~ 
cihazanın en mükemmel des•D _,,, 2 büyük cilt 

Grand Dictlonnaire İllustre Français - Turç. 
Yaunlar: ıc;MAIL HAMI DANIŞMAND, REŞAT NURi GÜNTEKiN, Dr. ALI SÜHA DEl.ILBAŞ, 

Franııs dilin~.u~~~ııı~l~~ ıc.t!i~iu lıepıini, ti ve lıuıu.cıiyetlerile ıetılahlar1nı, ilmi tabirleri ve Franııızcaya Lltince 
ile diğer dlllerd•n gelmiş Lütiln ıözteri ve buolaran Turkçe kartılıldarını toplay .. n bu eaeriu birinol ciltli ~l hıufine, 
lkinci cildi de Z harfine kadar bütün Franıızca kelimeleri ihtiva eder. 

1440 sahife tutan her iki clldd• 2700 resim, 50 tablo vardır. 
Birinci .,. ikinci cildin ayrı ayrı fiyatları dörder liradır, iki cildi 8, Taıra için 9 liradır. 

İstanbul : Kanaat Kitap Evi 

NEON NEDiR? 

Bu 

NEON 

tesisatını 

SATiE 

yapmıs.tır. 

1 

•• NION ,, her renkte aydınlık netıedeıı bir nevi c•111 ıa.,tur. Gece 
rekli•larında n dek:oraıyonda kullanıhr. Dnamh bir ha' halinde bulunan 
aydınlığı son dereoı aı tlek:ırik oereyanı ıarfeder. Aırt n modera bir reklam 
vaaıtaıı oldufu itin AYrupada pek çok iıtimal edilmektedir. Boruların her 
şekle ıirebilmHİ reaimlıri. rekl&mları dahi temin eder. NEON tüpleri Uı rek· 
Ilın 7apan mile1ttHltı rekH\m huıuıuncla rakipleri hayrette lıııırakan netioeler 
elde ederler. Verimli Ye eaUınoı rekl&mıD aacak NEON tüpleri vuı'-aile 
elde edilec..ığini bugGn bii,iin reklam mlitehaHııluı tudik etmektedirler. 

NEON Asri Reklam Vasıtasıdır • 
• S A T 1 E 'Y• d•nıtınız. 

Salıpaıan, Neoati Bey oaddeai. Telefon: "4962 • 3 

ŞiŞMAN 
MAGAZASI ı İdanbul Yeni Poıtane caddeıi No. 39 

Mantoluk ve Robluk YUnlUlerlmlz 

Her nnl 

ipek il, 

GELMİŞTİR 

Pamuklu, Patiskalar, Ketenler 
Beyu •• renkli 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin Çetlt 
Haıır Ye ölçl Ozerine 

Gömlek, Pijama, t<uan dö fö1 Robdöşambr 
Kıtlık ihtiyaçlarını ten:ln için muhterem müıterilerimiılo 

teırif!eı ini haısaten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET • METANET • UCUZLUK 

O&MANLI BANKASI 
1 LAN 

o/o 3 faizli, 1911 ibraçh MISIR CRE
Df FONCIER tahvillerinin 1/12/935 
tarihinde yapılacak itfa çekimi üzeri

ne batabaf ödenmesi tehlikesine kartı 
Osmanlı Bankası Galata merkezi ile 

Yenicami ve Beyoğlu ıubeleri tarafın
dan pek iyi ıartlarla sigorta edileceği, 

mezkur tahviller hamillerinin 
olmak üzere ilin olunur. 

haberi 

, ' Denizyolları 
lfLETMESl 

AHateleri ı Karaldly Klprlbatı 
feJ. 42H2 • iirkul Mlhlrdaru ie 

Ha ıa Tel. 227 40 

lskenderiye Yolu 
IZMIR Yapuru 12 lkinciteırin 

SALI gUnll saat 11 de IS
KENDERIYE'ye kadar. "7055,, 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa· 

raya çevrilmesine karar verilen ve ce
man 665 lira kıymeti muhammeneli bir 

adet beı beygir kuvvetinde motörü ile 

beraber testere tezgahı, üç buçuk bey

gir kuvvetinde motör ile beraber plin
yetezgihı, iki beygir kuvvetinde motör 

ile beraber burgu makinesi, motöraüz 
rende makinesi, üç buçuk beygir kuv
vetinde motör ile beraber yuvarlak tes
tere makinesi, 15/11/935 tarihine ras

lıyan cuma günü saat 9 dan itibaren 
Taksimde Taksim Kıılasında Panora
ma sokak ve geçidinde zemin katında 
10/1 numarala marangoz dükkanında 
açık artırma suretile satılacaktır. Artır
ma birincidir. Rüsumu telliliye müıte
riıine aittir. İstekli olanların muayyen 
&'Ün ve saatta bulunmaları ilin olunur. 

(16466) 

...... ____ _ 
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................ ,....o ........ ... ..... ..,._.h,,,.. ........... ... ................ .-.... ...._.. ....... ~-- ......... .... .._. ..... _. ~--- .... ~ ...... _.._._.,._ .. ... ............................... ... " .......... ...._ .. ...,... ........................ 
~TLE 
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~-·SOMA ·~ 
Merkez Eczanesi 
Ehnn fiatla aatılıktır. lstiyenlerio 

pazarlık veya almak User• Som•'ya 
ıe Imeleri. Mektupla da izahat verilir. 

&o• Poat. Matb•••• 
Netrl1at Mldlrtl: Selim Raııp 

~f.!ıJplerlı A. Ekrea, S. Haııp, H. Lltfll . 

toı Yeya paıtil olarak abodıldl A 
n muannit mide n ı.artak fİ -, 
lıklarını n iıhali aeriaD ıed• ıl" ' 
Midede latif bir hiı te.fi& ~ f 
lttahayı a~ar, hazmi kolı fl1ll', 
lakıbazı def•der. Yemekt•D ,- ti/'._ 
aetlilen mide ağr.Iarına 'f'~ ti_ 

den mütnelli& bat ai ~ 

b 
.. ~, 
Jllllfı ar on ~~ 

1 
~ti 

c loc;? 
Bütün eczanelerden arayıoı~ 

Niçin daima IRADYQLiN 1 ;Terci~~ 
Lazım geldiğini düşündttnflz Jll 

Çünkü: M 
1 - FormUJQ baık• bi;"'1 ~ 

macununun formDlll il• ~ 
edilemiyecek olan RADY k' 
fırçanın giremediği 1erler• 
sıirerek dişleri temizler. ,1' 

2 - RADYOLIN dlfltrl t,, 
lemekle beraber mina tabak 
da tahrip etmedea be1as11111 

parlatır. tJİ. 

3 - RADYOLIN dttleril 
rlndeki lekeleri çıkanı, -~ 
tabakalarım eritir, bntoa " ı' 

lan 
ıslttrDt· ,.o:_ 
4-11 " yOLI-~ 

etlerlol #"• 
~·tltll., 
bot bit~ 

zetl ''"" wu ol , 
lçlll ~" ...w 
ve kuJIP""" 
bilir· 

kullanmağa başlayını~ 
--------

Hor alqam ~ 

EFT AL y A SADi ve beatekAr BIPd ...... 
Ç A G L A Y A N (Eaki:.~!;:!°3 

Danslı zeybek tllrklller, Deniz km tarafındad· 

Tolofon: 40335 ~ 

.-~ ıran General Konsolosluğund•" 
IRAN TAB'ASINA MAHSUS MÜHiM ıL.Alıl ,,o~ 

lraa tab'a11ndan 1eneitemeinin 1284, 1285, li 6, 1287 ve 11~'- "i: 
müaadif 1905, 1906, 1907, ıgos Ye 1909 ıenelerl doğumluların •0.ı~ 
10 lkinoiteşrin, li89 ve 1290 aenılerine müud:f 1910 - uuı .• e ,, J~ 
fumluları PazartHİ güntl 11 lkinclteırin, 1291 ve 1292 ıenelerlllk•" ~ 
1912 ve 1911 aeneleri dotumlulan Salı günti 12 lknciteıriD .,.. ~· 
ve 1294 Hnelerine mUeadif 1914 ve 1915 aene!erı doğumlular•~ la~ 
günü 13 lklnciteırln 1936 1abahleyln ıaat d~n 12 1e kadar . ..,.*' ·~J 
nrakaları n paeaponlarile lran General Konıolatoııuoda 1 

"' ....ıııı1 
e7l11melerl lüzumu kemali ehemmiyetle bildirilir. İcabet etıneyeatır 

mH'•l tutulacaklardır. 


