


2 Salfa SON POSTA 

Sesı) 1 

lnebolu D AB • 
Faciasına 

Necati Özgök _N~:::.::!z Ka- Haliç Şirketi Mefluç 
aap sokak 22) 

lnebolu vapuru da battı. Şu dakika<la ş k A 22 e e c G •• .. d 
bir hayli aile matem içindedir. Bu faciarım ı•r et, yı n ıcı Uma Un Un en 
hesabını kim verecek? Ben İnebolu vapu-

:;:•,:;,~,.;i.:•;:.: ~:,~~m~.~::r:.·~:~: I t~ haren Çalışmıyacagw ını Bildirdi 
lar Okyanuslarda domuz taşımak için ya-

pılrnJf su kesimleri yük.sek, oturaklı gemi- Senelerdenberi dedikodusu •itmiyen 
lerdi. Kaptanı Mehmet Ali de Tahir Paşa- meselelerden biri de «Haliç Şirketinin 
nın yetiştirmelerinden ve mahirdir. Bu ka- vaziyeti» dir. 

dar oturaklı bir vapur liman içinde ufacık 1 Fakat evvelki &ün geç vakit Şirket 
bir fırtınaya dayanamazsa canlarımızı le· idare mecliai tarafından İıtanbUlun üç 
vekkele mi emanet edeceğiz. resmi makamına noter vasıtasile yapı

* 
lan bir müracaat bu dedikodunun ıo
nunu getirmit gibidir. 

Mehmet - (Turan çayhanesi Çemberli- Bütün Haliç sakinlerini alakadar e-
tıq) den bu müracaatin mahiyetini yazma-

İnebolu vapuru aklımda kaldığına göre. dan evvel tirketin vaziyetine umumi bir 
18 7 5 te yapılmıştır. Tabii ömrünü bitirmi~ göz gezdirmeyi faydalı bulduk. 

ve artık istirahate çekilme zamanı gelmi~, 
sigorta müesseselerinde itibarı kalmamış 

bir teknedir . .Sigortanın kabul etmediği bir 
vapura yüzlerce insan ve tonlarca mal 

yükleme bize has bir kayıtsızlıktır. Ben 
( 7 5) yaşındayım. Faal hayattan uzakJaş-

tım. Tekaüde sevk.edileli on beş sene oldu. 
Çünkü İJ göremiyorum. Benim kadar yaş-

lı bir vapurun aeyrü seferine hiç 

edilir mi) 

* 

müsaade 

Hihni Ta,laran - (Fatih Kıztap cadde-

ıi 19) 

İnebolu battı. Bu fcliıkct bize aon bir 

dera olmalıdır. AIAkadarlar derhal faaliye-

te geçsinler. Bana öyle geliyor ki sıkı bir 

tetkik bizde bir çok vapurları çürüğe çıka. 

racaktır ve çıkanlmalıdır da. Amerikaya 

giden Gülcemali sigorta ettirmek bir mese

le olmUftu. Şimdi. alakadarlanmız bu acıyı 
hiç unutmamalıdır. 

Diplomasız Dişçi 
Kadın 

Beyoilu Hüaeyinağa mahallesi, Mek

tep aokak 33 aaJ"lda oturan Yunan tebe

aaından Sofiya diplomasız di§çilik ya

pıyormUJ, yakalanmııtır. 

Bir Sarhoş Sart<mtıhk YApmı' 
Fatih Gözlemeci ıokaktan Melahat 

adındaki kadma aarkmtdık eden aey

yar aabcı Halil yakalanmııbr. Halil üs
telik aarhoımut-

Eir Yangın Çabuk Bısttrlldı 
Beyoflu Müellif aokak 5 numaralı a

partnn•n1D altmdaki diikkinda bulu
nan otlar •tef aı...,. fakat itfaiye yeti
terek yanaını habrmıfbr. 

( 26) aenelik bir hayah olan tirket, 
bundan bet .ene evveline •elinciye ka
dar &Ündelik hasılatı bir hayli yüklü ve 
miktar itibarile bin liradan çok fazla 
idi. 

Vaktaki; Eyüp tarafında fabrikalar 
açılmıya baılamıf, evvel& hususi mahi
yette bathyan otobüs ıeferleri, az sonra 
umumi bir ıekil alınca, firketin hasılab 
da elinden süne azalmıt ve aon vazi
yetlerde yevmi ( 400) liraya kadar d~
müıtür. 

Dört bq aenedir devam eden bu dü
fÜf dolayısile ıirket ancak kendini ida
re etmeie aavaıtaiı için, belediyeye ve-
receği hasılab gayri aafiyenin yüzde ae- Hal~ .Şirlteti .m.erkai oe Haliçte İflİ,,en vaparLrrdaa lııiri 

kizini tabiatile ödiyememit ve bu yüz. lediye Reisliği ve Deniz Ticaret Müdür- tündağ ifi tetkik etmektedir. iç İtleri ve 
den de belediyeye yetmİf küsuT bin lira liiğüdür. Finans Bakanlıldan da durumdan ha-
borçlanmııtır. Şirket, bu makamlara elinde ancak berdar edilmi.flir. 

Belediye, bu hakkını mahkemede a- ayın yirmi ikisine kadar idare edebile- Haliç aeferlerinin Akay f dareaiae 
nyaduraım, ıirket bueiinkü vaziyet da-. cek kömürü oldujunu ve bv haline bir bailı olarak temini de diitünülmekte
hilinde kömürünü bile temin edemi:ve· I çare bulunmadığı takdirde o aünden dir. 
cek hale eelmit, bu tekilde seferlerin itibaren seferlerini tatil etmek mecbu- B~ün bunlaTa ve tirketin müracaat 
devamı da tehlikeye eirdiği için şirket, j riyetinde kalacağım resmen bildirmiş- ıekline bakılırsa, ali.kadar makamlar, 
nihayet yukarıda yazdığımız müracaati tir. 1 aym yirmi ikiaine kadar Haliç haklan
yapmak mecburiyetinde kalmıfbr. Şirketin müracaat ettiği makamlar, da kat'i bir karar ittihaz edemiyecek 

Haliç idaresinin müracaat ettiği ına- henüz kat'i bir karar vermİ§ değilJer- 1 olurlarsa, vapur aeferleri duracak •e 
kamlar İstanbul Vilayeti, İstanbul Be- dir. Vali ve Belediye Reisi Muhittin Os- Haliç halkı da vapunuz kalacaktır. 

ikinci Nevi Ekmek j BirŞantaj 

Belediye ik~i ~i e~h~k~~~W~ ümek ~ .~J Pol~ f!_~~l .-; 
daki incelemelerini dün bitirmiftir. Bu itiyadı bozmak niyetinde değildir. Bu- Mesnduhu falllaj yapbiı iddiuile cffin 
iıle daha yakından al&kası bulunan E- ıuuıla beraber bazı ekmekçiler belecli- müddeiumumili.ie vermİftir. iddia f'I • 
konomi direktörü Aum Süreyya h1a • yeye fimclikiıadea (2) luarut ataiıya aa- dur: Memdula (Pist albümü) adh Wr 

d ..ı'-'--- • • • •• •• tılabilecek yeni bir ÇC§nİ tavsiye et • eser ._llllllf •e K~ 8-L--ı.:ıı:.-- da gün Ankara an ~eiı 1Çm 80n aozun ı- unur uaa.n ._._ 
mitler ve tecrübesi de yapılmııtlr. fıte bunu tesçil ettirmiftir. Bu albümde bir 

aöylenmeai baeüne bırakıhnıfbr. Bele- b - b • • d d u] cak 
ugun u çeım üzerın e ur a ve çok karikatörler netndeca.m,. e. .. 

diye (30) para rt"bi az bir fark için İ· ıon karar verilecektir. rada elektirk " tramTay firketlerinin 

birer resmini yapbrmıı. 811 resimlerde 
Elektrik Şirketi bir Kral •e Tramvay 

OD.nfin 

Bir iki 
· Satırla 

Kızlların Y•rcb•' 
Kızılay kurumu, bu yıl da 2~~ 

cuğa gıda verecektir. Bunun ~ 
direktörlüğü ile temas etınekteGlf• 

* * "' 
fehlr Mecl191 ...... 

Ş h. ı· . d'' ı"den bır e ır mec ısı un yen 
yapmış, bazı mühim kararlar .,eıtn 
kararlar arasında sık sık çayır 
münazaaları yapan Anbarlı ve · 
köylerinin «Avcılar» adı ile. bir Ur
tenezzüh kotralarından bırct 
alınması, lağım sularile sulanan 
kapatılması işleri vardır. Ayrıca bi• 
köprüsü tahsisatından ~~. 90 bel 
.,dür planına aarfedilmesı iÇlll 

k b .. ene 
rafından yapılan iste utc;e 
bavale edilmiştir. 

.. ıı 

Meclis önümüzdeki cuına suı: 
toplanacaktır. 

• * * 
6tretınen Vaid ..... 

Bot olan öğretmen v • • üllii' 
ohmacaklan seçmek üzere. 1' 
törlüiünde toplanan komi'1°11 

1 7 me mezununu tayin etmiftir· 
rin hepsi 25 i geçmediğind.~ .... 
bqvuran 2 00 kişiden. 8 kifİ 
olunabilecektir. 

••• 

Dün de tehrimize 452 toıı 
aıiftir. Dün Ticaret ve z.hire 
biraz ahtverit olmuştur.~
da ne düşüş, ne de yükseliş ıı0 

Bir istikrar vardır. Fakat bu~ 
vakkat olacağı, fiyatlarm 
maktadır. 

••• 
Berberlerin Pli.•~~ -:ıa 

Berberler pazar tatili açın 

maktadırlar. Şimdiden ekıeıİ1et t 
miftir. İttifak olursa pazar t:. 
aralarında kesin bir kararla tat 

lerdir. 

• "'* .., 
Tutul•n Kumarbll• 

Münire adında bir kadının ~ 
mar oynıyan Avram. Franau~ 
Muzafferle Melek ainemaSJ 

oyaıyan Fazıl ve Vasil tutuhn 

* * * 
Kuduz Hldl....,. 

Şeüdeki kuduz wiaeleri ~ ı 
artmaktadır. Evvelki gün de biti 

da ve üçü de Bqiktaşta obnak 
h&di9e olmuı. kuduz kö~ 
wrılanlar tedavi alhna ala 

••• 

llualH111 Ol111ak late.,enler 
ÇoOaldı 

Parasız Yatılı 
1'alebe 

Bir Genç 
Yakalandı 

Şirketi de eli oraldı bir eltim aembolü Aakaradan •erilen . ~ 
olarak göaterilmiıtir. Memduh bundan kömür fiyatlarının indirihnetiP o'JI 

ıonra elektrik ıirketi miidürüne fraa • l vapur navlunlannda da pıde 
Liste Geldi, 32 lıi111 Var Oteli Açbnp Bıçakla 

Yatak f ıtemiı 
sızca Wr mektup yazarak 'bu resimlwi yapılacakbT. 

* • • 
Son günlerde Kültür direktörlüğüne 

ınuallimlik için müracaat edenlerin miktan 
fazlalaşmıştır. Direktörlük bu müracaatleri 
tetkik etmektedir. 

Bu yıl rennl orta okul ve liselere ab· 
nacak parasız yatıb talebenin liıteai, 

diin cönderilmiıtir. Liatede 32 iaim var
dır Ye bunlar Erenköy •e Kandilli kız 
liselen1e Haydarpafa, 1"ra1'zon ve Bile
cik lnelerine yerleflirileceklerdir. Ka
zananlardan beti kızdır. 

göndermif ve yiiz Hra iıtemiftir. İtte 
iddia budur. Memduh da: 

1 inci ıulb ceza mahkemesi Ömer a- - Ben ıirket direktöriiaclen Nida.. K•r•h•n Mezuaen 

Bir Kaduı Merdlvwnde• ou.m 
Huriye adlı kadın, Fatihte cam ııilerken 

merdivenden dİİflnÜf. yaralanmıştır. 

- Gazete, bak ne J'azıyor, Hu.an Bey ı. 

dında 1'8' pnci tevkif etmiıtir. O.erin için (100) lira klife parası Uteclim. ş... Gidiyor 
ıuçu •ece yansından aonra bir oteli aç- taj yapmadım, elemektedir. Sovyet elçisi Karahan, bir kaG 
hrıp mçak çekerek yatak iıtemeie kaı- 11 Evrak Sultanahmet ikinci sulh ceza dar tehrimize gelerek m • 
kıfmuıir. mahkeme.ine verilmİftİr. mek üzere Rusyaya gidecektif• 

Paz•r o.. N .. •• & Dlyer Ki ı 

•• • Sem PnLınie kuduz ftk'ahırı ıoia1-
llllf· •• SelM ldipelder deiil .. 

. . . Hatti zavallına biri de lrudunp, klv
nna kıvrana ö'lmüt ! 

Hasan Bey - Vallahi, cfünyaDID aıl". 
gicfiti var ki, topumuzun birdeD 118 

• 





4 Sayfa 

~ıAH KEH ElEIDE 
{%Q~Ü ~LER j ~ j Z 
Aylar Sonra 
Mahkemeye 
Getirilebile 
Bir Bayan 
- Bayan Kadriye, Bayan Melahat!. .. 

Salona önce kırk yaşlarında soluk be· 

nizli bir kadın girdi ve davacı tarafa geçe

rek oturdu. Az sonra latif bir koku salonu 

doldururken ipek bir etekliğin sürtünmesin

den çıkan yumuşak bir ses kulakları okşa

dı. Tatlı bir merakla suçlu kanapesine çev

rilen gözler oradn, yüzünün yansı modem 

bir tülle peçelenmis; şık, zarif, genç, gü.zel 

bir bnyanla karşılaştılar. 

- Şimdiye kadar neredeydiniz Bayan 
Melahat} 

- iki ay hasta yatmışbm efendim; son· 

ıa üç ay da Bursada hava tebdili yaptım. 

- Bakayım resmi vesikalannıza. 

- Buyurunf 

Hakim evraka göz gezdirdi: 

- Bunlar sizin iddianızı gerçekleştire

celc., sizi suçlu olmaktan kurtaracak delillet 
değili. Bizim aradığımız 8 nisan 935 tarihi. 

O tarihte ise siz btanbulcl.a imişsiniz ve 
hastalığınız da yoltmuş. 

- Şahit getireyim efendim 1 İsbat ede· 
yim ki ben o tarihte rahatsızdım. 

- Mahkeme bu tarzda şahit dinliyenıez 
kızım. Şimdi Bayan Kadriyenin iddiasına 
bir diyeceğin var mı~ 

- İftira efendimi. Kabul etmiyorum. 
Hep yalancı şahitlerle başıma bu İşi açtı. 

Sulh ceza hakimi dosyayı son defa s~z
dü: 

- Kızım 1. Durusman bitmiştir. Mahke
me, senin Bayan Kadriyeye fena sözler söy-

lediğini ve onu dövdüğünü kabul ediyor. 
Onun için suçlu görülüyorsun. Cezaların 

E ET HAB LER' 

• 
ır 

Diyarıbekir (Özel) - Diyanbekir • 
F evzipaşa hattının yapdışı Diyarıbe • 
kirin ekonomik durumunu değiştire • 
cektir. Daha şimdiden birçok yollar e
hemmiyet almış, bunların dalına işli
yebilmesi için tedbirler alınI111flır. En 
batta Siverek - Diyanbekir - Siirt yolu 
gelmektedir. Bu yolun yaz kıt açık bu-

-

lunması, trenle irtibatının temin edil • - Diyarıbekir hapı•ı 

m~ pek lü~mlu görii~Üf~r .. Çer • ı ru~ _inkitaf etme~iş~ir. ~~t. trenin ı kilde yapılan evlere yer~eştiril.miş, mo: 
milde Erganı tren dunıgma gıdıp gel- gel.İfı bu sabada buyuk bır ınkı,af te • dem evlerden müt~ekkil yem göçmen 
mek için Çermik - Osmaniye yolu ya· inin edecektir. Şimdilk endüstryel du- köyleri tesis edilmiştir. Yerlettirilen 
ınlmıştır. rum demircilik, kuyumculul<, bakırcı- .. l b .. t ·· t h ·ı 

l dd l • goçmen er ugun amamen mus a sı 
hracat M a e erı lılc, marangozluk gibi küçük sanatlara · · b 1 nmaktad 1 

vazıyete geçmıs u u ır ar. 
Diyarıbekirin başlıca ihracat mad • inhisar etmektedir. Küçük mensucat K ba d : ik kal d d w 

• • w Ahi d .. h. b" ,_.._ bal"W asa a gıtt çe e ışına ogru deleri buğday, arpa, pırınç, tereyagı, tezga arı a mu ım ır yeKuna ıg .. .. . . . • • 
bademiçi, mazı, kitre, ceviziçi, pa • olmaktadır. Diyarıbekirde şubeleri olan buyumektedir. Şehir harıcınde yem ve 
muk, yapağı, keçi kıh, barsak, kösele, bankalarla münhasıran Diyarıbekirde büyük mahalleler tesisine başlanılmış· 
av derisi, ipek ve kozadır. Bunlardan iş yapan 75 bin lira sermayeli Diyarı • hr. 
başka hayvan ihracatı da pek mühim bekir bankasından bu sahada büyük Sağlık Durumu 
bir yekun tutmaktadır. Diyanbekirin yardımlar umulmaktadır. Şarın sağlık durumu iyidir. Bu şeh· 
ithalatı ihracabna nisbetle en az yüzde 
30 nisbetinde noksandır. Tabii bu ö • 
nemli fark vilayetin endüstriyel eko -
nomik inki,afmı temin etmektedir. 

Endüstriyel Durum 

Diyarıbekirde henüz endüstriyel du-

Diyarıbekir Büyüyor rin ezeli hastalıklarından olan sıtma, ti-
Diyanbekir iskan bölgelerimizden fo, trahum hastalıkları yüzde seksen a

biridir. Gelen göçmenler köylere tama- zalmışhr. Diyarıbekirde Nümune, züh
men yerleştirilmişlerdir. Kendilerine reviye ve kuduz hastaneleri vardır. Şe
mümkün olan her türlü yardımlar ya • birde yaygın ve bulaşıcı hastalık yok • 
pılmaktadır. Göçmenler modem bir şe- tur. 

ıunlardır: c h d 
Dört gün hapis, 23 lira ceza, 1 O lira taz- ey 30 a Bir Sam nlık 

Kavgası 
Kırkağaçta 

Yeni Bir Hükumet 
Konağı Y apıb.yor 

minat, bir de mahkeme masrafı. 

- Dört gün hapis mi?. Jki Tekerlekli Araba Kul-
Genç bayanın güzel yüzünün güzel rengi lanmak Yasak Edildi 

birdenbire değişti. Ve birdenbire gözleri Ö Bir insanın Hay:atına 
Ma'oldu 

Ceyhan ( zel) - 1936 yılı ba!ın
hO§<ınıverdi. Genç bayan heyecanla sarsılı- dan itibaren bu havalide İKİ teker· 
yor, hüngür hüngür ağlıyordu. Gözlerinden lekli araba kullanılması yasak edil
dökülen bo1 yaşlar yanaklarına sızıyordu. miıtir. 

Bu sürekli ağlayış saloncl.an dışarı çıktığı 
halde bile devam etti. 

Adeta rnahzunlaşmıştım. İçim, di)rt gün 
hapis için göz yaşı döken bu kadını suçlu 

görmek İ3temiyor gibiydi. Fakat koridonn 

bir kenarında davayı kazanan kadının kar

§ısına geçip clile gözlerini kurulnmağa çalı

şırken dilile öyle bir suç işledi ki, kazara iki 

kişi duyuverseydi Bayan Kadriye muhak

kak ikinci bir dava daha açardı. .......................................................... _ .. 

oktorun -"' 
r r nmha 

Zile Paııagzrı 
Açıldı 
Zile (Özel) -Her yıl kurulan pa-

Sındırgı (Özel) - Derecikviran 
köyünde bir kaç gün evvel bir hiç yü
zünden bir cinayet işlenmiştir. Köyden 
biri Fazlı isminde bir köylüyü tabanca 

/ 
damı kavgasında~ sonra arkadaşı M~h- ı 
met oğlu Ahmedı tabanca kurtunlarıle 
öldürmüıştür. Katil yakalanmıştır. 

nayır bu yıl da açılmııtır. Panayırla Geredede Co~tor Ve Eczane 
beraber bir de hayvan sergisi açıl - lhtivacı 
mış bulunmaktadır. Panayıra on 1.! 

binden fazla ziyaretçi gelmiş bulun· Gerede (Özel) - Kazamız 180 
maktadır. parça köyü ve 60 bin nüfus ile olduk-

8. O " t 3 Ç k ça kalabalık ve önemli bir mevki tu-
ır O guruş a OCU tar. Fakat buna mukabil kazada ne hü-

Söğüt (Özel) - Ç&lh köyünden Jrumet ne belediye dDktor~ ne de ec· 

13 
ikinci Teşr~ 

Karilerin 
Sorularına 

Cevaplarını 
lzmirde Bayan ismet: lı jt~ 

1 karşılık 
Evlilik her şeyden evve ~ev 

B. knd k casınıtı • ~,.ıı dn dayanır. ır ın ° . erke 
· · · ·· ezse hır ~ samımıyetme guvenm • 

0 
evler. 

sının sadakatine innnmazsa, gıı't 

S. · .,,.nlınıta ( 
hayır beklenemez. ız nı:ıı-- kil ı 

b" rkte 50 
yorsunuz. Onun sizinle ~r 1 ]u>o 

. . . np bu 
mak ıstememesını .ga . tısil 
Hakkınız yok değil. insan nısıı; 
ber bulunmaktan sıkı]mauın le et 

Amma hükmünüzü vermekte acenıt· 
niz. Esbabını biraz daha araştırı 

0
Jd 

onun baskalarile h~la alaknda~ııhs 
görürseniz, o vakıt aynlıP . ._;.,._ 

b . l .. cırsıı....
meslek arkadaşlarınızla ır ..,.. 

Tuzlada M. H. bi 
B" kıtJ" ,; 

Bence aldanıyorsunuz. ır ~rıılJ1l 
kekle görüşmesi mutlaka fena goı.eıı ,.e,. h 
lidir. Kızla açıkça konuşunuz J-let 

tl v b b" . runUZ. bu dos ugun se c mı so ıılllcll 

sizi tatmin edecek bir cevaP 

eminim. 

Kadıköyde Naci: ~ 
Arkadaşa çok güven olrn~:-~ f,, 

arkadaş insanın başına en u ~rtb1· .. ;J 
açabilir. insanların zayıf anları -~~ 
zayıf zamanda arka~a~ı~ d:~· lı' 
hislerini unutmasına ımkun ~ 
için ihtiyatlı bulunmo.k. knrınıı1 
rakmamak daha iyidir. 

'f 
Osküdarda Nadide: k cJ V 

k k .. ıılac.8 ı 
Sevdiğiniz er e sızı tşb ' I 

Çünkü evvela hastadır, soıı~~lsııı'ti'.J 
tirmemiştir ve nihay.et daha ~ 
ğ gelmemiştir. Siz ıse onu ııbet 'l".;1. 
niz. Onun sevgısıne man bit ı.ıs ... ıpbet ~ 

lere gitmek sizi kirletir, ona uıı• 
mez. Onun için bu erkekle Jll 

kesseniz daha i:Yi edersiniz. 

~ 
Tophanede Cevat: .. hJ'' 

. . d hefluı ' Kız çok gençtır. Sız e ıt .J 
ailece j-.J 

kazanmıyorsunuz. Kızın . ttit· 
v n ışare 

ması bu işin olamıyııcagın (/J 
kapılmayınız. 'ff-h ... .......... ······· , ................................ t 
BUTON uu<f.~~ 

HER~ 

1 
(*) 

İsmail oğlu Karagöz Süleymanın e- ' d 
60 

b" ··fu· · · d k .. zane var ır. ın nu s ıçın e anca 
şi bir doğuruşta 3 çocuk dunyaya ge- , 1 

Gelen hastam clile baı,:ını tutarak o
dadan içeriye girdi: 

- Gözlerimde bir senedcnberi sık 
sık kararma oluyor. Başımın birden dön

mesile yere düşecek gibi oluyorum. 
Gözlerimin önünde beyaz beyaz. nokta. 
lann uçuştuğunu görüyorum. 

Mühim bir hastalık, tifo, zatünee ve 
sair sari hastalıklar geçirmiyen, kanı te
miz olan bu hastamın göz kararmaları 
ve bilahara baş dönmeleri birdenbire 
ve bir aeı kederden sonra gelmiş. O 

zamandanberi iştihası azalmış, uyku
ları bozulmuş. Sık sık ağlamalar baı::la
mış. Hastam ani tecssürlerin verdiği 
bir ruhi darbeden sonra n~vras
teniye tutulmuş. Arkadan gıda az. 

lığı ve kansızlık, dimağ yorgunlukları, 
bu göz kararmasını bırakmış. Gıdasını 
İyi yemesini, kanlanmasını bir ay müd
detle İyi havalardan, güneşten, banyo
lardan istifade edeceğini söyledim. Ge
celeri yatarken müsekkin bir (Valer
yan) kedi otu menkuu İçmesini hı.~siye 
ettim. Hasta bu tavsiyemden pek çok 
istifade etti. 

( * ~) ";;B:"'u_n_o-::t~Jan-';"'k-es-.İp-aa-:k~J~ay-m-ız-, -Y-.--.1 

but bir albüme yapıftınp kollcksiyon 
yapınız.. SıJonb zamanumda bu notlu 
bir doktor cıl>i İmdaduma yetitebilir. 

tirmiştir. Çocukların üçü de sağlam 25-30 lira .t~min ~deb~l~nler Bolud~ 
ve gürl>üzdür. Hepsi yaşamaktadır. 1 doktor ve ıliç getırtebıliyorlar. 

SusığJrhkta Bir 

Suaıgırlıkta temail veren idman Yurdu gençleri 

Susığırlık (Özel) - idman kulübü gösteril kolu fÜzel bir müsamere 
tertip etmi§, Zafer Yıldızı ve lıgal bölükleri adlı eserleri temsil et -
miştir. Temsilde gençler çok muvaffak olmuılar ve alkı toplamış
lardır. 

çabay Ali Fuat ilk temel 
taşına korken 

Kırkağaç (Özel)- Burada yeni bir 

hükfunet konağı yapılması kararlaştı· 

rılmıştır. Konağın yapılacağı saha ha

zırlanlll1', temel atma töreni yapılmış

tır. ilk temel ta,mı ilçebay Ali Fuat 

koymuştur. Havalar açılır açılmaz in
fnla ~!anacaktır. 

To~< atta Bir Kaçakçı Tutuldu 
Tokat (Özel)- Pazar nahiyesinın 

Taşlık köyü halkından Çerkes Musta

famn bağında 1055340 def ter sigara 

kağıdı bulunmuş, müsadere edilmistir. 

Mustafa Sivas ihtisas mahkemesine 
gönderilmiştir. 

Eski Bil3cfü Saylavr Ordu 
'3öğüt (Özel) - Eski Bilecik say

ıa.~ı rından olup Söğütte oturan ve 
fenni meyva yetiştirmekle uğra§an 

l 
Halil Işık ölmü§tür. Ölümü burada 
büyük teeaaüı: uyandırmııtır. 

Nöbetçi 
Eczane/er ,.eıe' fi' 

Bu receki nöbetçi ~ . ~ı 
lardır : . 1' Uçiiİ 13' ., 

Em. · ·· . (Ali Rıza) · t) · ,. • .il 
monu. (~ ır. 

(H H l~ ") Alerndıır: : ( ~.k' 
. u usı . d~şı ..rıJf'"'. 

zıt: (Belkis). Şehzıı J(o.~-fl'r1f' 
Hakkı). Fener: (Vitali)· )· P.~ ı;l 
(Suat). Şehremini: (N~ (fe" ı<. ı' 

c.--ııt)'ll• lr 
(Etem Pertev)· ~ .... G t11tıı: O 

Bakırköy: ( İstepnn) · ,~ ı). f'l-=
0 

ıl 
( Mer,..c ae• ) 

L öv) Kasımpn~: ) v -" 
.. J • (R"ıa · 1' r ) 
(Halk). Beşiktaş: 1 f3aroııı'~ 
(Ertuğrul. Oella Suda. er: { tP. 

. . > sar1>' .. ,: , 
Şişli: ( argılecıya~ · J(o.dıl'o":n'fl 
Üsküdar: (Ahmedıye)· da: (;r a-· ·ük• ettin ve Rifat). u' 
Heybeli: (Yusuf). 
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Zecri Tedbirler cirti Gru
punda Gö üşüld ·· 

Ankara 12 (A.A.) - C. H. P. kamutay gurupu idare heyeti başkanlı· 
ğınaan: 

C. H. P. kamutay grupu bugün asha,kan Hasan Saka'nın ~kanlığında 
toplandı. Zecri tedbirler meselesi üzerinde dıf itleri ve ekonomi bakanlarının 
verdikleri izahlar dinlendikten sonra hükumetin bu hususa dair hazırladığı 
layiha esas itibarile kabul ve tasvip olundu. 

Ankara - Filyos Demir
yolu Dün Törenle Açıldı 

Ali Çetinkayanın Söylevinden: 
llf'ilyos Son Bir Menzil Değil, Kömür Hazi· 

nesine Girmek için Bir Kapıdır,, 
Filyoı 12 ( A.A.) - Ankara - Filyos 1 ~ir ağlarla ör~ek kadar tüte~. bacalarla da 

demiryolunun açılıt töreni bayındırlık ba- suslenmek azmınde bulunan yuce Baıbakan 
kanı Ali Çetinkayanın atağıdaki ıöylevile İsmet İnönünün çok uzakları gören diıtün· 
yapı)mııtır: ce ve isabetli demiryolu siyasetinin değerli 

Sayın konuklarımız, sevgili yurttafları- ve mes'ut bir neticesidir. Bu kömür yo)u 

mız, 
daha dugünden Anadolu yaylasında yu 

Önderimiz Atatürkün sevgıu mil!etine yer kurulan ve kurulacak olan ağır cndüs
göıterdiği her yol, ifte bugün kıyısında bu- trimizi ve günden cüne artmakta ola11 de· 

lunduğumuz bu deniz kadar cenif, engin, miryoJlanmızı baılıyacak enerjinin falı da· 
marıdır. temiz ve hür alanlara çıkar. Türk milleti 

bugün de, yann da inkılabın bu gibi değer· Hattın Uzunluğu 
li eserlerile daima gurur ve iftihar duya· Hatbn Irmak ile fi)yos arasındaki uzun· 
caktır ve bu da ıerefli bir hakkıdır. luğu 391 kilometredir. Üzerinde 27 İstas· 

Arkadatlar, bugün sonsuz bir sevinçle yon, 1368 adet menfez, ve köprü, 8000 

kutluladığımız bu açılma bayramını fU bir metre uzunluğunda 37 tünel vardır. Büyük 
gün için de garpte Anadolunun Akdeniz ve zarif köprülerin her biri ve hele bütün 
kıyı)anna bakan Isparta ve burdur yayla- memleket demİryollanndaki tünellerin en 
larmdan ve prkta kardeş iJlere demir kol uzunu olan 3440 • üç bin dört yüz kırk -
salacak olan Diyarbekir surlanndan kopa- metrelik ratibece tüneli, Türk elile kurul
cak şenlik- seslerinin ve kutlu bayramlann muıtur. 

sıralanacağını şimdiden müjdeliyebiliriırı. 45 Milyon Lira 
Sevgili yuttaşlar, milli mücadelemizin en Bu hattın inşasına devlet hazinesinden 

parlak zaferle neticelenmesinden sonra in- sarfedilen para kırk be§ milyon liradır. 
kılabımızm iriştirmeğe muvaffak olan yüce Topraklana zengin, ormanların güzel ve 

Atatürkümüz ile onun eserini isabetle ve verimi, madenlerin çok olması dolayısile 
başarılı bir irade ile durup dinlenmeden yakın bir gelecekte hat boyunca kurulacak 
tekip eden yüksek Başkanımız İsmet İnö- olan fabrikalarla buralarda bir kat daha 
nünün daima ilerisini gören yüksek basiret 
ve zekalarına borçluyuz. 

Ey Türkün gözbebeği Kamal Atatürk, 
Karadenizin bu güzel kıyılanndan da sana 
binlerce minnet ve selam. 

Bugün büyük ulusumuzun zamanlardan· 
beri özlediği en önemli menzillerden biri 

olan Kara elmasın kömür hazineainin ka· 
pısına dayanmış bulunuyoruz. 

f yi bilirsiniz ki, bu zengin maden hazi
nesine bizi ulaştıran denıiryolu, yurdu de-

bayındırlık ve refahın artacağı tabiidir. 
FiJyos son bir menzil değil, kömüi" hui

nesine girmek için bir kapıdır. Hat timdi

den Zonguldağa, Ereğliye doğru uzanmak
tadır. Pek kısa bir zaman sonra bu töreni 

Zonguldakta da yapmakla büyük bir saadet 

duyarak bahtiyarlığımız artacaktır. Tabia· 
tin yurdumuza verdiği bu değerli hazinele
rin mahsulünden ilk bir vagon kömürü be. 
raberimize alıp realiıtesini yapmak için 
götüreceğiz. 

SON POSTA Sayf• 6_., 
ç:;l&4 

,.. .. ·SON DAKİKA·---~ 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE~ -lnebolu Vapuru Faciası Etrafında 

Ekonomi Bakanlığının Tebligi 
Kurlnrılan Yolcuların Hüviğetleri Teshil Ve Hepsirıill 

istirahatleri Temin Edildi ,,; 
Ankara 12 (A.A.) - Ekonomi Ba-\ Ekonomi bakanlığı kazaya uğrayan-ı yalı Hasan oğlu İlyas, Kuf'I~~ 

kanı Celal Bayar atideki tebliğin ne,ri~ lar ve kaybolanların listesini ayrıca met oğlu Cemal, ÇarfaJ1lbah . /) 

ne Anadolu ajansını memur etmiştir: netredecek, kazanın sebeplerini önem oğlu Cemil, Osman oğlu JbraJriıll' fi" 
Deniz yolları idaresinin 1080 toni· ve süratle arafhrarak icaplarını yapa- met, Geredeli Nuri oğlu Muıtaf~.,1 11 

lato hacmindeki İnebolu vapurunun caktır. lulu Mehmet oğlu Hayrullah,.,.,.. 

dün, 11 - 12 gecesi, saat 20 sularında Bu acı hadisede canlarını kaybetmi~ yalı Abdülkadir oğlu Osmallı '/,> 
Urla tahaffuzhanesi hizalarında bat- olanların ailelerine vekaletim veşah- yalı Hüseyin oğlu Yatar, KiıJJll' ~ 
mtf olduğunu acı ile beyan ederim. sım adına taziyetlerimi saygı ile sunar nalı Hakkı kızı Ayte, Radoılu . il-' 

İzmir ilbaybğından alınan en son ve elemlerine bütün kalbimle ittirak lah kızı Zekiye, Aliiyeli lb~--
ı •)ıJ'9 

malumata göre, halen lzmirde bulun- ederim. Ay,e, Adanalı Sabiha, zrnıt f,rtl! 
makta olan gemi süvarisi Mehmet Ali Kazaya uğrayanları kurtarmak için kızı Coya, Antalyalı Ali kıtı ~ 
kaptan İzmir körfezine girerken Kös- Pola gemisi ve İstikbal 9ilebi tarafın- ( 11) yaşında, Antalyalı RİfJ~,;+ 
ten adasiyle Pelikan feneri arasında Ta- dan gösterilmiş olan büyük gayretlere Hayati, Bolulu Merdan oğlu ~ 
haffuzhane hizasında ani olarak çıkan alenen teşekkürü de bir ödev sayarım. İstanbullu Mustafa oğlu H~~ 
yıldız karayel fırtınası tesirile !on1bu~ Jngiliz Gemisi Süvarisine T eıekkür lulu yazıcı Osman, Düzceb "'ld 1" 
ve firengilerden gemiye su girmeye Ankara 12 (A.A.) - lstihbarımıza oğlu Şeref, İstanbullu Ha~~ 
batlamı' ve vapurun bir tarafa eğilmiş nazaran, Ekonomi Bakanı Celal Bayar dayet, Hüseyin oğlu Zeki, lroJ.,, 
olmasından dolayı kömürlüklere sürat- halen açık denizde bulunan Pola vapu- Şeref oğlu Şükrü, Manisalı lı • ~' 
le su dolarak kazan dairesini İfgal ve runu telsizle bularak süvarisine lnebo- Ali, İstanbullu Salih oğlu Nu;;'~ 
makinelerin çalışmasına mani olmut lu gemisi yolcularının kurtarılması için bullu Hasan oğlu Hürrem, 
bulunduğunu ve yolcuların da heye- sarf etmiş olduğu gayretten dolayı te- hastanesine yatınlmıtlardır. ,.ttl' 
canla bir tarafa kotuşmuş olmaların- tekkür etmiştir. Şehir Otallne Yatırll•~ 
dan dolayı geminin devrildiğini ifade Celal Bayar aynı zamanda İistikbal İnhisarlar takip memuru j\t JJ 
eylemittir. tilebi süvarisine de aynı mealde bir karısı Huriye, Ankaralı H~ 1' 

Yolculardan bir kısmı kazanın ge- telgraf yollamıftır. Mecdi, Ordulu Murat oğlu ~ddiJI ~ 
minin fazla yüklü olmasından doğdu- Kurtarllanlar ri oğlu Mustafa, yağcı Muhı "'iti 1' 
w ·ı · .. ·· 1 d" I Ö Hayreddin, Antalyalı HaıaP ol "flll. 
gunu ı erı surmuş er ır. zmir 13 ( zel) - Abdüllatif oğlu i • 

1
. A "Yd' -'4' 

D h 1 k h 11• ·· d ·ı · tar, ızmır ı Kazım kızı ~ T= _:ı llr 
er a azama a ıne gon erı mış Muhsin. Muhsin oğlu Şevket, Mani - k • v ı· 1'W~ 

k Al • f h · · · ' çar çısı Cemıl oglu Sa un, 
bulunan ve a et denız en eyetı reısı salı Hasan oğlu Mehmet, lzmirli Arif M .. .. .. R -i · 4ı1 

ı b l f h • • ·k· urat, uçuncu kaptan aı•• ' • tir 
ve stan u en eyetımıze mensup 1 ı oğlu Mahmut, Kilisli Ahmet oğlu Ek - N • .. A • raJıliO "" 

h k"kA b b. ahkik b" evzat, Bedrı, mulazım • .,. .,. 
aza a ı ı se e ı t ve tes ıte me- rem anası Fatma ogvlu Ahmet kınzı B d • .. z· ,JıbirJ 

·1 • ı d" ' ' ' e rı, murettebattan ıya, _ .. fi ;r. _ 
mur edı mı' er ır. Makbule İzmirli Mehmet oğlu Os • Abd"' b K araF:f.lı 

• • ' muru urra man, anı ~. 
Gemıde 43 gemı adamı, ve 103 yol- man, Mustafa oğlu Rifat, Hüseyin oğ- dd" k t F "k 1 •troııı" .. 

w se ın, amaro aı , o.. ··-.,..d.,. 
cu bulundugu acentalardan telgrafla lu Abdürrahim, Selanikli Ali oğlu Be· t d"" M h J1l ii~ 

mu , ser umen u arre ' 
toplanan malumattan alınmıttır. Bun- dir, (Antalya vilayet maiyet memuru) t N . v R ep :_6 

. . . . ' maro ecatı, yagcı ec ' ~~ 
lardan 11 ı lngılız bandıralı Pola ve İnebolulu Tevfik oğlu Galip, Ankaralı Al" b H·· · kamarot ,,, 

t . A . • f ı, am arcı usceyın, ...a ı• 
114 ü stıklal şılebı tara ından kurla- Hasan oğlu Mustafa, Antalyalı Mus - t • M t f h Tah ın' alc::f" 1 

a etçı us a a, a çı s ' ""' 
rı1arak lzmire getir~l~iş ve Pol~. ~~~~- t~fa oğlu Osman. ~erzifonlu Hamdi sin, tayfadan Salim, atetçi P. ~ 
ru tarafından getırılenlerden uçu ol- oglu Mehmet, Merzıfonlu Mehmet ka- ne Davut, Dervi kömürcü ~ 
mÜftÜr. Ayrıca 9 ceset toplanmıftır. rısı Huriye, Erzurumlu Mehmet oğlu kömürcü Cahit :~ fa Veli, • ~ 
12 ki,i kayıptır. Bunların hakiki vazi- Sıtkı, Adapazarlı Cemal oğlu lbrahim, 1 Hüseyin at~ i Ö~er yağcı~ ~ 
yeti hakkında tetkikat ve taharriyat de- Çe,meli Rifat oğlu N~zaket, Çetmeli 1 kömüre~ Mus~afa, ka:narol ~ 1 
vam etmektedir; Nezaket kızı Leman, Istanbullu polis 1 feci Mustafa, kamarot Vahit,~ 

Kazaya uğrıyanların istirahat, teda- Osman oğlu Necmeddin, kansı Mesru- line yatırılmışlardır. f' 
vi, iaşe, iski.n ve gitmek isteyecekleri re, 3 y~şında. oğl.u ~azmi, M~stafa oğ- Kurtarılanlardan batka t~~ ti 
yerlere Denizyolları hesabına diledik- lu Nurı, Eakitehırlı Hasan oglu Sadık, tınlan diğerlerinin de hüYJyetld' 

leri vesaitle sevkleri için tertibat alın- Silifkeli Hasan oğlu Mehmet, İlgazlı bit edilmektedir. 
mı,tır. Mehmet oğlu Mehmet Ali, Antal -.............................................................. 

Habeşler Italyanlardan 4 
Tank iğtinam Ettiler 

Aussa Sultani ltalyanlara Dehalet Etti 

1 - İtalyanları, irtibat hatlaımı uzat. 
mağa mecbur etmek, 

2 - İtalyanlan, Habeşlerin büyük er· 

ltalganların 
Protesto Notası 

zak ve levazım stokları bulundurdukları &J 
bir bölgede beklemek. lngiliz Durunıll~, 

Öte taraftan öğrenildiğine göre, Habeş· D . ce.. ~ 
ler, 220.000 kişinin toplanmııı bulunduğu eğiştirmıye ~ 
güney Tigresinde İtalyanlara mukavemet Paris 12 (A.A.) - DüP~d ~, 
etmeğe hazırlanmaktadırlar. Bu kuvvetler, La )' f h" otaı-- M 

va a verdiği ti a ı n .... _.....~ Ras Seyyum'un 50.000, Ras Kassa'nın me_.• 
70.000 ve Ras İmron'un 50.000 a keri ile viyatı ne olduğu bilinJ1le bil ~ 
imparatorluk muhafaza kuvvetlerine men· nunla beraber, gazeteler, ,.,.,, :JJ' 
sup bazı kıtalardan mürekkeptir. Ellerinde zecri tedbirlere kar9ı, ltal~•. t,; 
modern harp gereçleri bulunan bu kuvvet· etmeği tasarladığı önleY~'1 -_,,, 
!er, Taccaze nehri boyunca mevki almış· den bahsetmesi ihtimaliıJI 

(Baş tarafı 1 İnci yüzde) zesini dönmeye mecbur etmiştir. İki taraf-
dört tank aldıklarını ve üç zırhlı otomobili tan da mliteaddit yaralı ve ölü vardır .... 
kullanılmaz hale getirdiklerini bildiriyor. ltalyanlar Deve, Benzin Alıyorlar 
Bu haberler Adisababaya geldiktt"n sonra Süveyş 12 (AA.) - lıalyan doğu Af. 
hükumet tarafından da teyit edilmi~lir. Ta· ' rikasına buradan benzin nakliyatı hararet· 
arruza uğrayan İtalyan müfrezesinin mühim le devam etmektedir. Sokoni Vakum ku:-n
müfreze olduğu ve müteaddit hücum tank- paııyası İskenderiyeden trenle Süveyşe 36 
larile mücehhez bulunduğu bildirilmekte- bin kasa ben:.:in göndermiştir. 
dir. İtalyanlar, 18 bin deve mubayaası için 

Habeşler hücum tanklarına fevkalade İbnissuud arabistanile bir mukavele imza 
bir kahramanlık ve secaatle hücum etmiş· etmişlerdir. Her devenin bedeli ) B altın 
lerdir. Çünkü, ltalyan miHrezelerinin mik-1 liradır. } lalbuki normal bedel beş kağıt lira 
ralyöz ateşlerine temas edecek kadar yakın· dır. Develer, Y emboğdan İtalyan vapurla
dan karşı koymuşlardır. lıalyanlardan altı rile sevkolunınaktadır. 

mışlardır. 

İtalyanlar. içlerinde Habeş ordusu ııefle
rinden Fiteorari Gheletto T omat ve Graz
match Vorkio Belachen olmak üzere bir 
çok esir almışlardır. 

ikinci Tebliğ 
Roma 12 (AA.) - 43 numaralı resmi 

İtalyan harp tebliği: 
l\1akalle karargahında, Habeşler tnra· 

f ından kaçarken bırakılan bir Potes tayya
resi bulunmuştur. 

ikinci kolordu mıntnkaş_ında. Adisnba
ba civarında Adi-ı 'e,•rid mevkii zaptedıl
miştir. Dört koldan, İtalyan ve yerli asker-

zabit, bir çok kuçük zabit ve asker ölmüş
tür. Resmi Tebliğ !er, Takaz:.:c nehrine doğru ilerlemektedir. 

Habe hükumetinin tebliğinde, lıalyan· 
ların karma karı,,ık bir halde kaçtıkları ila. 
ve edilmektedir. Habeş m. kamlarıtlbu hu
susta resmi lıiç bir haber olmadğınıı fakat 
bazı mü~ademeler olduğunu gayri reı.nıi 
surette öğrenmiş olduklarını bildiriyoı lardı. 

Ti ~rede ki.içük I lab~ miifrez~i, şiddetli 
biı n ulıarebecen sonra bir İtalyan nıiifr<":· 

Roma 12 (AA.) - Diin llCŞ{o::>lunan Dankali'lerden miiteşekkil olan kol. 
resmi tebliğ. Dessa mıntnkasında ilerlemektedir. Yayla-

General Graziani emrindeki kıt'alar lnr mıntakasında hareket eden İtalyan mi.ıi
Gorahai"nin şimalinde düşmanı hırpala rezeleri Azbi )akınlarına varmışlardır. 
maktadır. Hafif bir otomobil kolu, Fnfan 220.000 Habe§ Hazır 
nehri kennnnda bir Habeş bölüğün .i mağ Roma ı? ( •\ L\ ) ı·t 1 .. 1 _ . . 1 - r ·• • - a yan sue çevt·n· 
lup etmıştır. . ~ Iabeşler, ağır ~ayıplara uğ- leri, Habeş kuvvetlerinin şu sebeplerden do-
ra~ı:lar ve 1~ 1 kamyonla, hır <;ok tüfek, layı, geri çekilmekte olduklarını söylemek
muhımmat, yıyecek ve harp gereçi bırak- tedirler: 

!ardır. Bundan başka, veliahtin kumandası kaydetmektedirler. _, .. ,,~ 
altında bulunan 40.000 kişilik bir kuvvet, !lo-,,,.. 
Dessie ile Ashiangi gölü arasında ltalyan ltalyanların Proteıto ,)_ 
sol cenahı kar ısında yer almıs bulonmak- Neler Var? .ı~~ 
tadır. Roma 12 (A.A.) - Jt fall 41 -/ 

~disababada (jlüm Yemini tedbirleri tatbik edecek 0~.J' 
Adısaba~a 1 ~. ~_A·A : ) -.. Habeş impa· re verdiği protesto nota•~ eeri -~ 

rator~ bugun buyuk bır torc>~le Belı;ika dirildiğine göre, ekonomık ~ ,,~.ıJ 
heyetı tarafından hazırlanan ımparatoı luk l k b. ı· 1 terıkil • 

. . . er ço acı ır ısan a ı .. 
muhafız alaylarından bırısınc sancak vcr· J . . ınukabe"' t• 
miştir. Askerler, sancak için öllince:ı- ~ ka ve İtalyanın tıddetlı m.'ııl'JJ .. ..J. 
dar savaşmak üzere yemin ctmi !erdir. de bulunacağı kaydolun "'if";~ ~ 
Auısa Sultanı ltalyanlara Dehalet /ngilterede Durum }Je~ıırt'~ 1 

. . Etti Londra 12 (A.A.) :-e<fbitltl'~ 
Cıbutı 13 - Havas aylarının vercliği naat, İtalyanların zecrı l ati.,,~ 

habere göre Musaali civarında bulu - 1 eden devletlere verdiği not "'İ fi 
nan Aussa sultanı Mehmet Y ajo pa -1 durumunu deği,tirrniye~~ 
yitahtı olan Godele Gobuyu terkede •

1 

tec'.'>irlerin tatbikini geC e~ 
rek Gorep Behari yaylalarında 5000 merkezindedir. Tedbirler, tİd 
kitilik kuvvetile ve muhtelif kabileleri-! rarla,tığı üzere 18 iki?d ~. 
le İtalvanlara dehalet etmİ•lİr. de tatbik mevkiine ıareec--
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lw9lltereal• Uc••• GllatM'e• 
T••l•r 

laııltere lid" OkJaaUI kı,.Iarında iki laH 
kaya pıırçuı nrdar ki. ltanlaıa lıaik..:: 
~·l!dao .. 1aslltereıda u~ ~u: bi
mııtır. Umwnl kaaaah •~ •- oü 
rinde İu•il&ı adalan dealP bata 
olmlar1a ita tatlar hıtaJaolldv " 

yalaıı kalacaklerdıı. 

ukl ••• il• kll'••• naa• •h•ta.a dua 
ye t•••••I ........ bir ke•arıH ela 
laraJ ı .. ml 1apdımt • aa klçllk b'r 
••Hda tek lıİ8fl•• 1•• k J"•••lerf 
iti.iti " ita •a•• •tur HJaldltı 

lfla .... c111 •• lna•)'• •tr•tb 
mı )'•pala•e•J• kadar karıl 

eruç t•tar,;a 

Bu kut Y..a Z.
lbtt• r..- •Ülla 

Uca• ..... ....ıerı lltaıı <ir >' 
1741. ·-

p ........ .... 
... )'1118 ... Erkek karcl ... •cl .. 12' ._. 

... ......... llclQI ... .......... . r; ... ,., Jıll el 

Ko,.. "-dınl•n•d• Aile ••-llltetl 
l:oracla biı erkek e..r..ı terbd•n• se•oeıe, 
o plinoe7e kadar kap111m kilitlt_Jİp foer
cle otarw, haıtllanaa dahi c:btuı oıbtu. 

Br1ıı17ade (100) metremaıabbaı oldup halde de
rin iti fiOO metrf'yi bulan ltir göl •ardır • 

);k;~bii% "i{ijid~~-=--·--·,~------·-ş;·G~;ipoo;y;d-;-

Fransada Ame,ikanınkileri Andıran 
Bir Rekliın ! 

seyahat• Seven Bır Fan) aclmda llatl7ar ... Çiallala ..... korkuauUepp ........ kuaadıtınapa• 
• • 79tnamai açıldıtı •••an p,.e sar1p ramn 7anundaa faslaunı •klama71 I· 

Saksağan Aılesı •1r ı.tatlatlk u. 1ıarta••11•m•fbr· a. ı.. elet ec11n•1m. •• u.t o kaclar köldettl 
.. .. .. .• . • tatlatikt• anlqaldıtma sin •• adam ki, aonralara altıa icln«le )'UadQGm haJ. 

Yubnda ıordugunüz eakaaian aı· eneli daha 11 J'&tU'A iken sinde ••· de dahi shd• otu paradan fasla ..... 
leai Amerikanın kısa mesafede ifliyen alna param ... n. (2) kunıt lrasanmıya cedemedim. 
yük vapurlanndan biriainin bir kenarı- batlamıt- Sonra afJ'on ticaretine dala· Çolutum, çocutam, ualc J•1- big 
nı yuva olarak aeçmittir. Tam dört yıl- rak ka•ancına dae (787) lirQa cılrar- klmaem :roktur. (2) mll:ron llra71 bulao 
....... ........ - .. ,.... .... u • _ ............... al"8 ..... .... 
nn 8uuicla .-.., dola .......... Va-...., bu ._ _..., .............. ...,._ ~ ....... ..._ 
pur b.ptanı bu kqflan ftPUJUllUD ulu· rab11ftn'• Ba ,_.., .......... 30 cek Wr ... tane açabnaama lnralo:ro • 
ru .ymab.dır. para ....... nan.ıt 

Masajı Otomatik Olarak 
Yapmanın Çaresini 

Yan tarafa lroJdaiumaa 
._. 1-bm, prip tabiatB 

Wr ...... _, ... .... 
phWr ..... pntialeri .... 

........ lroca 

1 

........ ...... .,. . 

... .... mı, 
..... w .. 
-...Hal.a , .... 

1 
.. - ..... 
ti, .... IUP • ..... ,.. . ...... ..,... 
....... o . ......... 
... Wr ... • 
.. ellerl ft .. ,.... .... 
lrahH'melr isin ........ 
la ......... --··· ......... , .. 
Irat ......... .. ....,. 
....... Hal~ ..... ., .... 
fakları· .... 

Bulan 
Kadın 
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SüyUk 

Deniz 
Romanı Korsanın Aşkı 

Yazan: 
Kadire•• 

Ka/lı 

lzmirde Bayraklar 

E u Yahya, [(emal Reisin Gönlünü Al
mak için Riyakarlıkta Bulunuyordu 

Yarıya Çek:ldi 

- 34 - l ğü zaman vaktin çok erken olma • 
Kemal reiı bu sözleri dikkatle sına bakmadan hemen sokaklara 

dinledi. I tellallar çıkardım. Böyle bir günün 
G enç Cafer o kadar inançla söy· bizim için bayram sayılacağını, bay

lüyordu ki büsbütün yabana atma • ram yapmalarını bildirdim. Zaten 
nm imkanı yoktu. h lk . IA - k k" k ı 

- Lebbeyk yi. ıeyh!.. 
- Kılavuza söyle, divan k&.pısı 

meydanından geçerek konağa gi • 
deceğiz ... 

- Baıüstüne ! . 
On dakika sonra meydana ıirmiı

lerdi. v I . Caf . k d a ta ili amlıgın eı m ı ıcı olan 
ın.ema re ıs erın sırtını o şa ı: .. .. .. . . 

S - l - ıı 1 · d .. ·· ·· Turklere karıı buyuk hır sevgı du· Kemal reis meydanın ortasındaki _ ag o ogu ... yı U§Unuyor - G.. .. k. k d. 
sun. "Öyle :yapacağız... yuyorlmkuf: . odruyorsT~?uzkl 1

' en 1 darağacını ve orada asılı duran ada· 
meme etınız eve ur er arasın · ı d M ki C f d 

Beı: d akika sonra Kemal reis ka- d d · · .. d""kl . k mı gör ü. era a a ere ıor u: 
:r a a sızı gor u erı zaman anca 

r ad.a idi. hu kadar sevinç olabjlirdi. - Bu kimdir? Sor bakalım! .. 
~eyh Ebu Yahya bu yakışıklı, Kemal reis bunları da dikkatle Cafer ıeyhe sormadı. Asılı adama 

genç ve dinç amirahn karşısında bir- dinledi. biraz daha dikkatle baktı ve cevap 
denbire ufalıvermişti. Gene teıekkür etti. verdi: 

Denizlerin Caferin JÜpheleri demek pek bot _Reis, bu Becaye ıeyhidir. 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 
« - Vak'ayı haber alır almaz derhal 

tedarik edilen deniz vasıtalarile beraberi
me müddeiumumi muavini Orhanı ala
rak vak'a mahalline gittim. Cesetlerin ara
nılmastna, tahkikat izlerinin ziyama mey
dan verilmemesi temin edİlmİ!tir. 

Kat'i Rakkam Yok 
Hadiıe ehemmiyetlidir. Tahkikata sür

atle devam edilmektedir. Vapurun İnsan 
mevcudunun 180 ili 190 arasında olduju 
bildirilmipe de elimizde kat'i bir rakkam 
yoktur. Esaslı 100 kadar f&lüdin ifadeleri 
abndıktan" ıonra bir Kur justis teşkil edile
rek meı'ul bulunacaktır. ıı 

llbayın Beyanatı 
İzmir 12 (Telefonla) - Hadiıe hakkın· 

da fu tafsilata verdi: 

E~siz Kahramanı 

Ona doğru yürüdü. 
Etlerini elleri le yakaladı: 

« - Hadise, saat on dokuz buçukla 
20 arasında olrnuttur. İzmire ilk haber saat 
23 te geldi. Merkezden derhal imdat he
yetleri gönderilmekle beraber Urla, Kara· 
burun, Foça ilçebaylarına telef onla talimat 
verildi. 

ımış... Kemal reiı te dikkat ettiği zaman Kurtardanlar 
~ Cadfer bile feY~İn bu itleri yaptı • tanır gibi oldu. Onu Becaye kalesin- Bütün mesaiye rağmen 122 kifi kurlan· 

- Selamünaleyküuı, ey denizle • 
rin eşsiz kahramanı... Hoı geldi • 
. ~ 

nız . .. 
- Aleykümselam ya ıeyh!.. Hoı 

bulduk. .. 
- Kafirlere kartı islim dinini ko· 

ruyaıı Tü rk milletinin büyük bir a~ 
miralını kar§ımda görmek, onu ken· 
dime misafir edebilmek, bana &on -
suz bir saadet veriyor ... 

- Becaye şeyhinin yaptığına ca
nım sıkılmıştı. Sizin güler yüzünüz 
ve tatlı sözünüz onu unutturdu. 

- O alçak cezasını gördü. Onun 
gibi yapmak istiyenlerin, size gerek 
olan saygıyı göstermiyenlerin sonu 
hep böyledir. 
Bunları Caferin 'tercümanlığile 

konuşuyorlardı. 
Şeyh Ebu Yahya yol gösterdi: 
- Buyurunuz ey denizler ejderi .• 

Yiğitlerinizle b irlikte konağıma ge· 
lerek bize şeref veriniz! •. 

Yürüdüler. 
Liman kapısından girildiği zaman 

orada atlar vardı. 
Şeyh kendi atını Kemal reise ver· 

d i. 
Kendisi de başka bir ata bindi. 
Şeyhin askerleri iki saf yapmıt -

gını uyunca sahıden §a§mıştı. l bild. HAd• · ed d ~d ~ kat'A 
. . . . den çıkıt sırasında uzaktan gömıÜ§· a 1• a ısenm n en og ugu ı an· 

Demek kı bunların ıçınde sahıden .. . b" da dı ıa,ıJmıı değilse de kaptanın ifadesine göre, 
aklı başmda namuslu adamlar da tu. Sahıden ıava§ta usta ıra m · ansızın çıkan yaldız fırtınası üzerine sular 

bulunurmu§... - Yaaa!.. ıiddetle gemiye hücum ederek vapuru kısa 
Divan - Demin §eyh Ebu Yahya, Beca· bir zaman içinde babrmıştır.n 

Kapısı meydanı ye §eyhinin cezasını gördüğünü söy- Adil Tahkikatın 
Bu sırada ıeyh Ebu Yahya geriye lemitti ya... Neticesi 

döndü: - Evet... lzmir 12 (Özel) - Facia bakkmda ya• 
- Ya İbni CAbir!.. (Arltaaı var) palan adli tahkikata göre: 180 yolcudan 

123 Ü kurtulmuı, 9 kiti ölmüttür. Kalan 

T ellilların Toplantısı 

r. r ıt 

15 kitinin akıbetinden ber yoktur. 

Fazla Hamule 
Vapurun hamule istiap kabiliyeti 1080 

ton oldufuna göre, tahkikat neticesinde bu 
miktarın tqınldığı, hamulenin muvazene.. 
siz istif edildiği, alt kata konulan pamuklar 
açılan rahneden sular dolduğu halde pa
muklarm bu sulan İçerek vaziyeti gizledi
ği, vapur süvarisi Mehmet Alinin menfaqt 
kastile hamule fazlalığına ıö• yum!' • 
laıılmııtar. 

Seyrisefer talimatnamelerine • 
eıyanan anbara konulma51, (Üvcrt-.,, 
nulmamuı İcap ederken akaine hareket 
edilmiım. Verilen malUınata eöre kanun 
nuannda mes'ut süvari Mehmet Alidir. 

Kaza mahallinin sahile yalan olduğu baJ. 
de kaptanın sahile yanaşma tecrübesi yap· 
mıyarak ıiemirlemesi mesleld fabit bata o• 
larak kabul edilm'iftir. Süvari Mehmet Ali 
nezaret altındadır. Yarın tevkif edileceii 
muhakkak sayılmaktadır. 

lardı. Yirmi levent sağlı sollu yalın H eyet toplantı halinde Olülerin Ce•etleri Törenle 
Kaldırılacak kılıç şeyh ile Kemal reisin iki tara· Dün emlak ve emval komisyoncuları kurumunun idare heyeti bir toplantı 

fınd n yürüyorlardı. En önde Ço • yaparak, cemiyetin bazı mühim işlerini görüşmütlerdir. Bu arada devlet da· 
lak Ali ile Sinan vardı. irelcrinde, yalnız avukatların muamele takip edebilecekleri baklandaki riva· 

Kısa cepkenli, kısa ıalvarlı, kol • yeller üzerine Ankaraya bir heyet gönderilerek tellal ve komisyoncuların 
ları .sıvalı, baldırları çıplak levent • haklarının korunması emlak borsası teskilatmm kuruma bağlanması ve tet· 
ler e llerinde yalın kılıçlar, bellerj.n. kil olunacak bir büro 'ile fakirlerin mua~elelerinin kolaylaftınlmuı bakkın
de hançer ve bıça'ldarile sert sert kında fikirler bildilmistir. 
yürürken sanki yer sallanıyordu. ----..... ---=-==·--=..z=:=c..-~'"'=-=-==-=--....:====--==:=.-.._...==-

Görenlerin yüreklerinde korku ile 
güvenç birbirine karıııyor, gürültü- 9'~~ lı1"11'd 
leı·i dindiriyordu. ı $ıhirTıÜjaf roıa Tepe başı Şehir 

Seyh ile Kemal reis kesik kesik 

111111111111111 

Tiyatrosunda 

Natit • Ertufrul SadJ 

Şehzadebaşı TURAN 
tiyatroıundıı. 20,SO da 

ko~uşuyorlardı. Fakat kenarda olan 
Cafer onların söylediklerini birbiri- JMll/935 Çarşamba 

ne ;;~i:nlahyordu. IJI Takşıı.Omı HııaaUt 20M<1 e 

BAY KUŞ 
ayrM>a Naşit ta.rafından 

komedi 

Mürailiği 

Kemal Reis Cafere: 1111111 
- Ortaya geç!.. 

Halk Opereti 
Bu akıam Fransız tiyatrosunda 20,30 da 

BAY· BAYAN 
Yakınıla TELLİ TURNA 

Dedi. Cafer bunu teYhin ıaygı • 
sızhk sayacağmı biliyordu. Buna 
rağmen dediği gibi yaptı. Şeyh Ön· 

ce sahiden biraz bozulmuftu ama, 
böylece Kemal reisle daha ıiyi an
laş1yordu ve Türk akıncısı demin -
kinden daha şen ve güler yüzlü idi. 

4"!'!1'9.nl~--ırmm-----------------------, BUdUk aşk fllmlerl. A'k rollerl yaldızları 

Seyh Ebu Yahya davullar ve tef
lerİe sokaklara dökülen, alkışlıyan 
ve «yaşasın! .. ~> diye bağıran halkı 
gösteriyor, şöyle diyordu: tj ,OIN 

HAR O l.N G 
JOHN BOLES 

HA YATI:.t SANA FE DA KAJ >IN ASLA 
Dl\ l"T~AZ filmlerini yaratan JOt. N BOLES 

En güzel atk roluoü oynadığı • 

SEVEN KADIN 
filmi ıı ı e AN N BAHDIN'G ile beraber 

yıuın akşıundan ıtibaren 

S A R A Y sinemasına 
Biiı üıı l~tanbul lıa kını ko,turıı.caktı r. 

İ!betffn: VALET OISNE Y' ın hakiki lıir "MIKEY,, 
'f 1 ıır . :\liIU.Y' rı MAKİNE AOAMI 

Cesetleri lzmire nakledilen 9 ölünün 
cenezeleri bugün törenle bldınlacak, hü· 
kumet, müeueaeler, cemiyetler, matbuat 
adlanrua çelenkler konulacaktır. 

Ekonomi Bakanının Çelengi 
Ekonomi Bakam CeW Bayar lzmir ilba

yma eönderdiği telerafuıda kendi namına 
da bir çelenk konulmas1D1 bildİrmİftİr. * . 

!lnebola vapuru 5ou seferine çıkmadan 
evvel tamire girmif, teşrinievvelin 26 11nda 
tamirden çıkmlf, ayın birinde ve saat on 
birde son feli.lcetli seferine ba,1amIJtır. 

Esasen İnebolu vapurunun dahili terta"bab 
akiliğine rağmen muntazamdL Çünkü 
içinde alta tane su eeçmez bölmesi vardı. 
Bütün banlar da eösteriyor ki cemi, altman 
delinmeai, herhanai bir saç parçasının açd
nuuı netice.Iİ batmamlflır. 

T alakikat iki taraflı yapdıyor 
lnebolu vapuru lJtanbul limanına bağla 

olduğu için tahkikat, İzmir ve İstanbul ol. 
mak üzere iki taraflı yapılmaktadır. Aynca, 
mıntaka Deniz llCllrel müdürlüiünün mer
kezi olmak itibarile de, İstanbul, bu tahki
kata el koymuıtur. Deniz Ticaret müdürü 
Müfit Necdet, tahkikatla bizzat alakadar 
olup incelemelerin neticesini yarm Anka· 
raya hareketle hükômete arzedecektir. 

l•tonbal kazayı nasıl haber aldı? 
Kaza, İstanbula gece Polo isimli bir ln

ıiliı: vapurunun telsizi ile bildirilmiftir. 
Polo vııpuru ka~ yerine 10 mil mesafe· 

de iken inebolunu.n S. O. S. ifaretini almıf, 
~ 

- !Becayeye geldiğinizi ve Şeyh 
Ebu Eymenin yaptıklarını duyunca 
hem ... , a dam gönderdim ve size tes
lim olrr.asım bildirdim. Fakat benim 
gönderdiğim hab er oraya varmadan 

..c.. :.;;m;.:-:s:=::::;:&: ~:w::. 

ilk defa olarak en bUyük Fran&1z • ineme yıldız :arı en büyftk Fransız filminde ••••' 

siz maksada varmsısmı:z !.. • 
Kemal reis bu sözleı-i dikkatle 

dinliyordu. 
Sevindi. Teşcltkür etti. 
Şeyh E.b:: Yahya devam etti: 
- Gc1ni leriniz ufukta ıöründü • 

S A A D E .T (Le Bonheur) 
Cll .ı\HI ı ·: S BOYfü{- OABY MOHGAY -J>A 1 JLET DUliOST~ J!!:AN TOULOUT-JACQUE CATELAlN ve M10HEL 
SIMo~ E. .Meşhur muharrir H EN Hl BI~RNSTJt: lN'ın ıimdiye kadar bıı kadar bUyuk bir Franstz filmi yapılmamıvtır. 

•• T U R K Sinemasında Yakında 

c>enoz l •cuet Müdü,O ,.,,ıJ ~ 
tecrübeli bir kaptandır:.~~ 
nizden çıkarıbmftır. Düll bit ~ 
nede ne söylediğini biJ.ıııf:S 4 
yaklar bir vaziyette kaJnılft 

ra kendine gelebilıniftİI'· 1 . . a 
Şimdiye kadar biç kaJ'l .. d-~. 

nız geçenlerde fırtına ~j,İJI 
karaya oturtmuı, gene k ~ 
br. • ~ 

Gemide diğer ölenle~_...,.,,,;/ 
kimler olduğu idare ~ ~ .. 
dir. Tespit edilerek bil 

tası'-~an istenilmiftir. calı ı:-'~ 
Vapur çıkar.~ jjrii~~ 

idarenin i~etme ınü<I ,~ 
tahkikatla bizzat metP ,~ 
mire gitmiştir. Deniz Y.~ıı.ra ~~~ 
tin de İstanbulda del'I, , G,,,,r fJ 
İatanbula bugün geJecektil'~ -~!IB" ~ ili peı-.. .. 
rıhp çıkarılmıyacağı be': d• İ'1 
daha h r.nüz kaç kulaç •" ---~· ı • . kıy .. -
ma masrafının cemuun e ~ 

re edip etmiyeceği bili~ez .,...... ~ 
me tefi Zekeriyy~ ~zıııd'1._,. id ~U 
edecektir. Dün Oenız ~~~f" 
kuk müşaviri Emin A.b •

11 
.,_~ 

mit ve kendisile ge'?'ınlfl ~-~~f 
sül eden hukuki v~et ,JeP'~ / 

Yolcular na!ıl 1 .,..,_ ~ 
Kazaya uğrıyan ve isi~~~ 

re vapura binroİ4 ol~ l~~ 111 
ma günü Ege vapurile ,.V'~ • 
İzmir acentasına telgraf o1 ~:z:1 

llere" ~ 
yolcularının orada ote ga,el~ 
idare tarafından ga~el ~te ., 
surette baktlmasnıı, . ·~~f:,e . 
rinin temin edilnıesınlt. . .,ad· 
tanbula cönderilrnelerılJI 





IO Sayfa 

•• 
Olüm 

Yolcusu 
Muharriri ı Freeman Willı Croftı - 25 13/11/935 

Zabıta Memurları Kırmızı Saçlı Bir 
Adamın Araştırmasile Meşgul idiler 
- Evet efendim. Aralarında bir kapı 

vardır. Fakat ekseriya ayrı ayrı kompartı• 
man olarak kullanıldıklan için bu kapı da 
çok vakit kilitli bu
lunurdu. 
• - O akşam ki
litli olup olmadığı
nı hatırlıyor musu. 
nuz? 

- Kilitli idi e· 
fendim. 

- Belki Misler 
Kots açmıı olabi
lir. 

Zannetmem 
efendim. Bu kapı· 
nın hususi bir a· 
nahları vardır ve 
onu yolculara ver
mezler. Bende du-
rur. 

- Sir Con ile 
Mister Kotsan ko-
nuıtuklarını gördü-
nüz mü? 

- Hiç 
tuklarmı 

dim. 

konu§• 
görme-

- Beraber gelmediler mi? 

Gayri Meıru Maksat 

F renç otel katibi kıza: - Kırmızı 
saçlı bir adaınl .. Evet ... dedi. 

tı edelim. Ondan sonra bir de §ehirdeki 
istasyonda sorutlururuz, dedi. 

Biraz sonra tehre vardılar ve Kings 
Arma oteline girdiler. Kahvaltılarım ıs
marladıktan sonra Frenç veznede otu
ı·an genç kadına yaklath: 

- Affedersiniz. Sizden bir ıey 'ora-

l cağım. Acaba bundan on bet gün ev
vel Stranraerden geçen bir dostumu 

1 gördünüz mü? Uzun boylu, iri yapıla ve 
- Hayır. Beraber gelmedikleri gibi, kırmızı saçh bir adam ... Londradan ge

Stranraerde de trenden birlikte çıkmadılar. liyordu, dedi. 
Evvela Sir Con, iki üç dakika sonra da Mis- Genç kadın biraz düıündü: 
ter Kots çıktı. - İsmi ne? 

Yataklı vagon memurunun dediği doğru Gene Kırmızı Saçlı Adam 

ise, çok manidardı. Kullamlmıyacak olduk- Frenç; kadına eğilerek, mahremane 
tan sonra birinden ötekine geçilen iki kom· bir surette: 

SON POSTA 

Merkezi Avrupada Trakya Göçmenleri 
Anlatmalar -

G 
• ) • ı ı• ( Beıtarafı 9 uncu yUzde ) ı terdiğimiz kayıtsızhk, onlarıll 

enış etı me 1 ]arını da, misafir olduklan köylülerin ,rine mal oluyor. 
--·-· , . .. damlarına yerleştiriyorlar. ı Buraya gelen göçmenlerİll 

Çekoslovak Baıbakanı . Bu, bugün için ehemmiyetli değil • dan fazlasında uyuz tedaYi ed 
Takip Edeceği Siyaıayı dır. Çünkü otlaklar henüz hayvanları. Bir çoklarında da zat~ 

doyurabilir. teşhis olunmuştur. 

Anlatıyor Saman Buhranı Tehlikeai 240 Kilo Buğday A-'" 
F 

·~ 
Pariı 12 (A.A.) - Temps gazetesi • akat kış basıp ta otlaklar kuru - Halbuki onlara bir .ene ıç 

nin Prag özel ayları ile konu§an baş _ yunca hayvan damlarmda yaman bir geçim vasıtası (240) kilo 
bakan Hodze, Benesin çizdiği kollektif saman buhranı baılıyacaktar. Çünkü ibarettir. Üstelik te onlar, bu 
güvenlik ıiyasasını devam ettireceğini k~ylülerin, kendi hayvanlanna bile yet-1 ğüttürmek için para barc:ıJ• 
söylemiıtir. ı mıyen samanlarına, göçmenlerin hay • Ve ellerindeki buğdayın,_,-

Baıbakan, merkezi Avrupayı tan • vanları da ortak olacaktır. yolda sarfolunacaktır. 
zim etmek lüzumunu ileri sürmüs ve O zaman korkarım hayvanlar birbirle- Şimdi sorarım size: 
bunun için bu tanzim i§inin ilk m~rha· rini yiyeceklerdir? Hayvanların bile yalnıs 
lesi olan Roma antla~malarının Polon- Ben hayvanları bekliyen bu akibete çinemediklerini düşünün "8 

ya, Bulgaristan, Yunanistan ve gereği pek gamlanmıyacaktım. Fakat maale- rin: -" 
takdirinde Baltık ülkelerine teımilini sef,. bugü~kü ıerait içinde insanlar da 1 - B~ k.adar buğdayla, •• Jll 
tavsiye etmi§lir. aynı tehlıkeye maruzdurlar. dayla bır ınsan bir sene Jaf1~ • 

Merkezi Avrupa ile doğu Avrupası Siz, göçmen evlerinde helayı lüzum- Ve bir senelik yiyeceği 120 ~ 
ve Sovyet Rusya arasındaki tecim ilgi- suz sayı,ımın sebebini de vereceğim daydan ibaret kimselerin b• 
leri bu suretle normalleştirilmiş bulu • İzahatın içinde bulacaksınız. oturmalarında mahzur var aıı: 1ıı1; 
nacaktır. G Bu zahn, gülerek sord~lli" 

öçmenler Gıdalanmıya Muhtaçtırlar karfısında apışmamak 111 

Çin de 

Bir Japon Dükkanı 
Tahrip Edildi 

Şanghay 12 (A.A.) - Bir Japon deniz· 
cisinin öldürülmesi ve Japonyanın tehdit
leri üzerine burada bat gösteren heyecan 
arsıulusal bölgede bir Japon dükkanının 

tahribi ve komünist beyannamelerinin da
ğıtılması üzerine bir kat daha artmııtır. 

Tientsin'den Şanghaya bir Japon kruva· 
zörünün gönderilmesi büyük bir ilgi uyan
dırmııtır. 

* Şanghay 12 (A.A.) - Dün bir .Japon 
mağazasının yağma edilmesi üzerine, Ja
pon konsolosu, Çin otoriteleri nezdinde bir 
protestoda bulunmuftur. 

~oman yada 

Yabancı Parastoku 
Tükendi 

Buraya gelen göçmenler, esaslı şe • dir. 
kilde istirahate ve gıdalandırılmıya 

muhtaçtırlar. R d h :_: ... . omanya an 1e ru··--
Bız onları, dağla, köylü sayıyoruz ve ld' 

nerede olsa barına bileceklerine neyle E lk" .. Rge 
1 

_.J • .-. • • vve ı gun, omanr..-. 
olsa geçınebileceklerine bükmediyo - purile ıehrimize 1700 1~ 
ruz. 1 . . B l mııtır. un ar da Trakyaf9 

Ve bu yanlaş telakki yüzünden gÖs· tedirler. 

Menfur Suikast 
Münasebetileu. 

(Ba~ tarafı 1 inci yüzde) 

• 

Ayrıca Berutta çıkan «YıldızH gaze

tesi de tunları yazmaktadır: 

İstanbul gazetelerinin Yunan gaze

telerinden naklen Atatürke kartı yapıl
mak istenen suikastçilerin üzerinde 1-
talyan parası bulunmuf ve yakalanan 

vesikalar arasında Berutta mukim 

(Frall.\'isko Biyanki) namında bir İtal
yanla çete reisi Çerkes Ethemin alaka

dar olduğu yazılmıştı. 

To 
öıretmenlerln Kon 

Öğretmenler birliği :rJbk 
bu ayın 23 ünde toplaya~· 

Galataaarayhlar•n 1( 
Galatasaray lisesi taıebeiefl 

önümüzdeki pazar günii ,.al 
konferans salonunda bir k_..r 
tir. Konserde Avusturyalı~ 
dan parçalar çabnacaktar. 

parlıman istemekte ne mana vardı? Eğer - Daha doğrusunu isterseniz, o na
aradaki kapı kullanılacak idise, Pagdan bu mı müstaarla seyahat ediyordu. Kota 
kapının açılması istenilmediğine nazaran ismini, belki de her hangi baıka bir isim 
elemek ki gizli ve gayri meıru bir maksatla vermit olabilir, dedi. 

kullanılacaktı. Frenç bir müddet dütündü.k

. B~~re§ 12 (A.A.)- İstefani ajansı ı Berutta hususi yaptığımız tahkikata 
bıldırıyor: ·· (F · k B' ki) 

(Arkası Var) UI 1 b k d b d
.. . • gore ranşıs o ıyan namınd:ı bir 

usa an a a ya ancı ovız ıstoku d b . . w 

.............................................................. tükendiğinden 15 gün müddetle İngil- a am urada ıtsız kaldıgından ve bazı 
ten sonra tekrar Paga sordu: 

- Biletlerini siz mi topladınız? 

, .. - Evet efendim, kondoktör yataklı va
ıona gelmediği için biletleri ben toplarım. 

• • • - Her ikisi de Belf asta mı gidiyorlardı? 

•. - Hayır. Yalmz Sir Con Belfasta sidi
yordu. Mister Kots Stranraere kadar bilet 
alınııtı. 

- Ya 1. . . Stranraere kadar öyle mi? 
Bu mühim bir no~a idi. Eğer Kota, Stran

raerde kalmıısa, izini bulmak kabil ola
caktı. 

Nihayet Yakalanan Bir iz 
Frenç bazı sualler daha sordu ise dePq

dan bundan fazla malUınat alamadı. Ken. 
diline teıekkür ederek aynldılar ve doiru· 
ca Skotland Yarda gittiler. Biraz evvel 
Frençin Reyniden telefonla rica ettiii tah
kikatın neticesini Reyni yine telefonla bil
dirmiıti. Belfastda Sandy Rovda, Talbot 
Ter as sokağı 7 numara diye bir adres yok· 
tu. 

Frenç son derece seviniyordu. Maldanam 
kolunu yakaladı ve heyecanlı bir sesle: 

- Nihayet bir iz yakaladık Maklans, de
di. Kots denilen bu adamı ele geçirirsek 
muammayı kısmen hallelmİf olacağız. O
nun izini Stamraerde bulacağam1Z1 ümit e· 
d~orum Allah beliıına versin, batımıza 
bır tren seyahati daha çıktı ... Ne çare ... 
Yapacak batka bir ıey yok. Haydi sen sil 
bu aktamki 7,40 treninde iki yer tut. Benim 
bazı işlerim var, aktam 7,30 da istasyonda 
buluıuruz. 

* Yeni Araflırmalar 

Ertesi sabah tam 5,25 te Stranraere 
seldiler ve derhal İ§e baıladılar. Evve
li, İrlandaya hareket etmek üzere olan 
vapura gidip bazı tahkikat yaptılar. 

Hiç kimse kırmızı saçla, iri yarı bir a • 
dam görmemiıti. Demek ki Kota İrlan
daya geçmemiıti. Tekrar liman istas • 
yonuna döndüler. Larndan vapur avdet 
etmeden evvel yani akşam saat 10 dan 
evvel Londraya tren olmadığını anla • 
dılar. Şu halde Kots derhal Londraya 
dönmüş olsa bile akıama kadafl' Stran
raerde kalmıı olacaktı. Kotsun uğrama
sı ihtimali olan yerlerde tahkikat yap
tılar, fakat kırmızı saçlı adamın izine 
rastgelemediler. 

Nil ıyet Frenç: 
- Şehre kadar gidip biraz kahval-

Romanya Ruaya Tecim MUza· k d 1 1 hl~L • kerelerl Kaldı tere, Fransa, Belçika, Danimarka, Hol- • a ın a~ ~ ~~-llKı umu~ıye~e mugayir 

Bükreı 12 (A.A.)- Söylendiğine gö-ı landa, Portekiz, Polonya, Mısır, Suriye, ıtlere gırıfhgınden emnıyeti umumiye 
re Romanya • Sovyet Rusya tecim mü- Macaristan, Filistin, İsveç, Norveç, Ka- müdiriyeti emrile bir buçuk sene evvel 
zakereleri akim kalmııtır. nada ve Japonyadan ithalat tatil edile- hudut haricine çıkarılm1fbr • 
-· .. ·~ ..................... , . . • . •.. lecektir. · Bu takdırde F rantisko ile Çerkes 

Çillerinizi 
Sihrimiz güzellik 

balmumu ile 

gideriniz 
" Clr AHptln• ,, tabir edllea 

• bu balmumu; kaba T• çlrkia 
clldia deruauna nOfu• ederek 
o derece yumutat•r ki lfl bchl~
yln yUı:lnOzO yıkadığınızda 

lekeli Ye Hrt hıır' et tabakasını 
parça pıırça dütürOr. Yeni ve 
tar.e cllc.ınizin beyaz Ye pek 
narin bir cild ıibi yumuıa dığını 

görerek memnun ve hayran ka
lın nı1. Çillu, çi kin:ıiyah Len
ler Ye c Id:n kırm z lıkları ta
mamen uil o'ur. 40 y. ı'arında 
Lir kadın kolayca 30 y111la
rmda görüne bilir. Yeni ve 
ıihrlmiz bir gnı:e:lik balmumu 
olan " Cir AHptine " aabunun 
hiç bir vakit temizllyemediği 

cildin ıiyah muamatını tem:z. 
)er Ye bu ıuret!e ıiyah ben• 
ferden •• münbaıit meumat
tan ku tularak temiz Ye taze 
bir cilt meydana çıkar. Akıam• 
ları yatmazdan eTvel " Cir 
AHpfne" kullr.nınız Te aiz de 
kadınların buna (Sihrimi• bal. 
mumu ) demelerine bale Yere• 
cekı:nlz. Hemen l:uıDnden iı
timale ba1!a11nı&. 

Romanyada Tevkifler Ethem arasında böyle bir münasebet 

Bükre§ 12 (A.A.- Mütekait Gene- vuku b 1 · d b ·· L- • 
ral Radescu şehrin en mühim klinik u mut ıse e u munaseı.x:tın 
ıeflerinden profesör Gerosa ve meshur, Fransa mandası haricinde olması muh-

avukatlardan Vasilni tevkif edilmi~ler· temeldir. 

dir. Bunlar, Mareşal Averesko partisine 
mensupturlar. Hakikate uymıyan yazı
lar neşretmekten suçludurlar. 

Bir Hadise 

* • . Giritten Atina gazetelerine verilen 

bir habere göre Kandiyede Atatürke 

kartı yapılmak istenen suikastle ala

kadar Çerkes f.f ref isminde biri yaka-

f n gili z Bir Alman G:1zeıe· lanmıttır. Bu adamın aynca casusluk 
• • yaptığı da söyleni1or. Yapılacak tah-

cı yı Ç1kardı!ar kikatın neticesi Yunan hükUmeti tara-

Londra 12 (A.A •. )- Lond~ada bulu- fından Ankaraya bildirilecektir. 
nan Almanca Angrıf gazetesınin Lond-ı --· - -- ------
ra aylara Dr. Tost halk ~enfaatlerine Dr. IHSAN SAMI ~ 
uygun olmıyan hareketlerınden dolayı ı 
hudut haricine çıkarılmıştır. Kendisi, GONOKOK AŞISI 
Londrayı tayyare ile terketmiıtir. Al • 1 Helıoğuk uğu ve ihti'itlarına kartı 
manya bu hususta izahat iııtemi•se de pek tes:rli ve taze atıdır. Divan}'olu 

h
Ad• , . . ;s Sultan Mahmut tOrbesi No 113 
a ıseyı protesto etmemı§hr. 

• ' ••• 1. 1 •• ' 1. 1 ... 1 ••• 1 ........ 

Rutubetli günlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz! 

Pektorin 
Öksiiriiğe, N czleye, Bron~ it c k:uşı 
en müessir bir silah yerine geçer. 

KUTUSU Si Kl.llUŞ 

ıuıı nHL·HHuı mu mmsi. simcı 

Eyüp İcra memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi mukar

rer bulunan bir çift beygir 20/ 11 / 935 tari

hine müsadif çarşamba günü saat 1 O dan 

11 e kadar Fatih Atpazarında açık arttırma 

suretile paraya çevrileceğinden isleyenlerin 

yiiz iki buçuk tellaliye müşteriye ait olmak 

Ü.zere mezkur gün ve saatte 

bulunmaları ilan olunur. 

yerinde hazır 

(16535) 

Elbiseyi 
şik gösteren, 
endamın 

tenasübüdür ••• 

BDtOn duny•d• 
fpnasObO lnceıtme 

gOzelleftırme ve genç'. 
ıe,ıırme hassa••· 
rlle lanınmı' olan 
J ROUSSEL genle· 
rlnl ıOalnes) gıyersenız. 
elbiseniz stil, gOzellllı 
we flklık lluanacakıır. 
Gen : dantelalı ıutyen· 
le beraber olan ve son 
zamanlarda çok raii· 
beı bulan en son 
moda korsedir 

M•larafarnnırı ıty•• 

,., edinir ••r• a 
fırılo lu ltı~ılofu late· 
rınıı 

)·et~ 
166. 1' Hauumann 

ISTANBUL 
lırotıe Tl11l Mı1•aııı Nı.11 

ASiPiN 

Oenizyoil•t 
JŞLETMI~ 

Ae .. teleri ı Karak81 1ıı•r4 
Te. 42362 - S'rkc•I ~~ 

Haı Teı. 2 

Ayvalık ~~~ 
AN'I ALYA yapur; /. 

citeşrin Ç A R Ş A ~ LIÔ., 
!iaat 19 da AYVA • 
dar. 



SON POSTh 

YURTTAN ATATÜRKE 
-------------------=-- Kari ile/et dlan 

ütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

e·· L Önd L-- lmak istenen DeDaD elleri kırmak için ant içen ıo 
uyu" ere .-.,. yapı • · .. ktea 

. 
10 Ag Sürü11en 
Bir Nüfus 
Ka.11dı 

aııka t dolayı.iJe yurc:lua her tarafında ... Urfa ıenci saihiınız ıçın yure 
"Yanan h y anı bıldaren tdgraflan yaz· 1rıepaa flileklerile sevsi 'ftt aa11ıları• BoyaCıkoyunde üçüncü 80kakta 23 

1 

No. da oturan yüzballı mütekaitlerin • 
•uya devam edıyoruz: _........ de N · . T 

M · J•n n ureddın gcldı ve anlattı: 
~--~- er•ın .. 
~ Tam 10 ..ı __ L_ • b' "L-- b 

D• _ y- k uı....- yüce önde • .._... - Canavar suikastçıların a· eli -. . • ayuanuen ır ~urua Y· 
• ce ar el km ıçm UIJ'&fıyorum. Bu usn.ma ve 

ftndea mala..- kılmak ıayaile ,.ı.. • • Mr llıümaja Y teMD -sma didin' be • onlu. Artık • 
· • ak -da...nnıu olan me na y upqamaz .. za yapılmak iateailıea alçak<• tyayı.. siaJerilli oym , caa old 

k . • b rt um. 
~ru _,.... ._ te=-iirle kuplar alçak- 0 içimis.len kapma ıatayen u yu. • M I k .. .. 
t.rı tel'ia •• aize de tiik...-S ÖIDiil ler _. ._ •:Jauzları tüzeyin kızcın lfU • • ese c 0 adar ...... p ~~ döndü 
llileriz. -ti &İlli yanan ve kaynayan ateıli kan- ki, nereden baflıyacagımı b~ıyorum. I 

!arım la ı.o k için ltinlerce Mersin· Bundan 1 O ay kadar evvel Diyanbc • 
Al'°'ycıcl"" • ız cm• . d'k UI kirdeki nüfuı kaydamı buraya naklet· 

Alanya - Sise usanmak i.tiyen kir· liler ayaklandı. Çoıtuk, kukre ı . U• mek için usul Y 'k" ah' .. 
1i elleri tel ia etmek iiaere top1-a aumuzua unlu ıefine ulattırırız. fu I w en cm oy n 

1~ nBu • 
ı.. . . . ı memur uguna müracaat ettim. a-

lk lııir tek kalp baJiac1e çarparak dai- Er~incanJan ruı kaydm -1- im • • L-t 934 
ll:aa ba.. ...1- T. L •ea• parlak - •- --- L-' L!- \'&n.an 811 ıçm fUua 
lııi .,.un z- ura _..,_ • U'ZIJICall - Varlaıınıza -an .... e- tc Diyarıbckir bat rdu E li· 

r ~üaeıi olarak kalmamaı ~dan d"' Iİll._.utılmak iatmıildijini 4ayan IMn • - B da kac d vuokt .! -~L-·-1. 
lenuıler . k elleri kırmak k b k"t" t ura y ı y ur c;;lll'YllUI •-

Ye uze a:ıuuaaca lerc• Ersincanlı toplanara u 0 u e- ci. B'liha frad ·ı mden li • • · 
~ caalarma ....-mek için aadlanm ı.k- -~a terin etmiı ve aana uzanacak nüf' uıı a.:.::.cd c . tıed~ıl c n __ hal .... b~ 
l'arla111 tlardlr r--- dik' -.• ını ıı ı er. ua- u • 

. ._ ı.a..i •ir eli kıracaklarına ve .. ..::ı. og·lum R h' • k" w d .. d c • .-... ___ LL .,._ u ının aıı anı ıon er· 
---L L.u:. .. ıer· çıks~ .... ve d' K Celııze _ Ge•••h,_ cum)awiyet ala· ı~ -· coz 1 mı. ayıtlar çıkarılıp ıönderildi 

.. nda t landa. Yubek te•·=·u. uaa· bu uifta hatta canlarını ~· seve ~ve ama, bu defa da etimin ismi Meliha 
talınak :eni._ kirli ,.. laaİll elleri 1&· .,.ennekt .. çekinmiyeceklerıne ant ıçe- iken Halime olarak yazılmıf. 
llıttledirler. AçtıtlDIS ,olda laer an :Jiİ- rek sonsuz baclılıklarını tekrarlamıı • Y cniköy nüfuı memuru taıbihin 
~Yec:ek •• öleceklerini ve uu.tılacak Jardır. yapılması için enalu gene Diyarı • 
lııer hanıi bain eli kırmak içia derhal Façadan . .. • bekirc gönderdiği halde, Diyarıbe • 
lroıacaldarmt IMiyiik bir heıeı:an .,.. E.ki Foça - Foça halkı ~ır vuc.ut ıı- kir nüfus memurluğu bir müddet 
C.tkun bir inançla tekntrh7arak claitl- fbi toplanarak baıımızı covdemızden aonra tuhib etmeden evraka iade 
•ıar. ayU"lllak i.tiyea alçakların tepelenme • etti. 

Kay•ericlm . aiai • ....q ~. ~ kartı olan sonsuz Bu gidıp gelmeler arasındaki me· 
kayseri - Kurtulut savat1nd~ :urk iaaaç ve aevır• ... t krarlamqt... aafe bir hayli kabarık olduğu halde 

erduıunu arkaaandan vurmak ıstiyen Çerlte.lıo7tlen nüfuı kaydımı doO..ı dürüıt çıka • 
haini . b def da aziz yarlacınıza 'k •· -. er n u a • d • Çerkeaköy - Aziz varlıiına ve yu • raınadna. Bu bu.u.ta aJikaclarları· 
-.ıkast yapmak istemelerınden acı u · il · f · - L! K :ı: - nuzda her tek ülkiane çevril n baın e erı ne ret nın nazarı dıkkatini celbederim. 
1 •n .. nlerce ayser&a& 1181'\1 • .. 
-.•rlaaını f.da edeceiiae aaıt içti. Vlkii n linetle ananz. Sana'" ülkune can· Ormanlarıması Harap Eden Bir 
~n tek bir yürek aibi çarpaa Kay•erilİ· dan bailıyıa. Usul 
ler .. ibiım .. •11t- J uzun ,.U- Ceylrandan Ank a 1 mctp a mahallesinde otu-
:J•şamanızı öz ,.ur.kten diler ve hain· C.,haa - Aziz öader, saaa el ve dil ra t\1 B ım y zıyor: 
-i JinetJe anar. uzatanlar 7aratbtıa heyecaab Türk 5 .. 1 d k' . . . - on ıun er c ı orman yangın-

Ş.rftıfla4an yarlıjının laeyecan Ye nefreti ıçınde 1 b' t · t d l 'b' b · d an u un va an aı ar gı ı cnı e 
Şarkıtla - Ulu Yarlıgınıza el uzat parçal n a a mahkumdu~. İçimizden mutee11ir etti. Bu arada bu tahrip 

Jaak istiyen ve yakalanan bai l r'n doıaa b a arı ve luualere kartı itindeD bafka ormen•aamızı b. • 
lnerdut bar kelini haber alaa ~emili ............ 1 

• -- • i i)VWW .. - bat .... clii• ltir feaa kuta anld
halkı toplanarak heyecanla dolu tel'in aziz ond ımize kartı sarsılmaz batlı· mak iıterim: 
-.dalar•• yvkaekerelı qais ....... .,.. lıgımın lııiz._, y' sele lauzs .. ma bil· Ankaranın iman için lizun olan 
-. baglıhklarıa1 bir dalla söetıermifler• dirmek odcmai Y .. J'OMIZ· kireç Ankara ciTarmdalri maden ko-
4. S.lııç.I• misti ile iıliyen ocaklar tarafından 

Sinoptan Bahçe - Uluı muzun uirunda ka • temia ediliyordu. Fakat son birkaç 
Si.._, - Y didea yebftİte bdar '°P"" nmı alntntektan lnr an çelrinmediii aenedenlteri bazı açık tözler Eald-

1-.an biz, siz coz bebegimiz u.lu. bat • kayıaetli fabanaza kartı vatan dıtı ,ebria ormanlara içeriainde ve sair 
laanınuza kartı pusu kannak ıstiyeft ·j 1, •--n llaaırlaclaiı baiaane aui • verlsde birçok kireç oc:aklan kar• 
1 . Jinededik. ••• Uftlmn , 
~ın adıaı c•fk•nhrld• mıç kasti toplaa.a kiJliı ve keatli Waler • dular. S. ocaklar odun ile yanmak· 
~~•naz 1.W. ~!üaci7e ka~a~ arkaauza ce balk tel'in ve b11 Yeıile ile bailılık· tachr. Bu Jiizden kaçak olarak bin • 
-.knaad&a yür,aeıe ant açtık. 1 . 1 L·ı • •lnln.-L.a....d Zi la arz •• daha çok yaf&lll&Dı th • erce aı o aıaç 1 111n11 ır. • 

Ea""1ı.. 
1 

rana raat veklletinİD ba lı6.ueta nazan 
Anta17a - Sana itilerek 'ft ...... rak er. Hoyreboluclan dikkatini c:eıw-im. 

tln"ı ı Mit" Antal· u den baglanmıı o an un H bolu _ Toplanan Hayreholu ICoJJHj7 TNlll""7 Oaetleri 
h . . . . ,.tıtın yol ayre 
•. esnafı aenın ıçın, senın • 7 laalln a 1rarp yapılmak istenen al • Kad k Kurbağab Huan ==d-
lçın Y•tadıiuu söiail kabararak hay • san oy P8t-- o-
lurır 

5 
h . .. ,_ Lakan vatan • ,.akça suikast haberleria4en duyd•iu tur mütekait Onlu yazıyor: 

· ana aın ıoz .. D 
7 

• l · · d"kmü 1 
••zlara nefretle lanetler eder. ne&et " kın erını ortaya 0 

f er, - Uzma sa-nd-nberi heldecli • 

" 

müsebbip ve mUtecamlıeriai .le aleaen iimb lnmT& • Jet ıeWi. Fakat 
Urla an . d' • 

Urfa - Yüksek varlıfın12a karp ı terin etnuıler ır. ilkel9ye kadar ~wlan bılet ücreti ~ 
•uç.. kurut. cliıer mahallere nıı • 

1 t L 4 .. - icra Memur ahu da• : IMstle çok fazladır. Bu fazla ÜcNI 
• an lJ U Un CU d v Jtizillclen birçok laalk J'iiriimeji ı.. 

E . t San ıgı a cih .. iyor. Oaetlerin indirit....i m n 1 ye hakkında tirketin nazarı dikkatini 
a· . . . .. elJi vukuf taraf andan tamamın• 3448 celbeclerim . 
• ırıncı duececle ipoteldi ~ ~ • de Çellıe..,illlle, Ç•ıe•ı, 99 Bir Okuruannuaun Afron 
;- lrıymet talr~ir ~ Boia~•::. • .-rer 113 mii. 163 mü, yeni 2, .... dlr••~IHI~ Dlell 
re •mam çeımeıı cadde.--~ ~ n bahçeli bir hane ile üzeri odalı Afyonda tuhafıyea C. Kerim Çe • 
.~ 61, ~ ~~· b altında dükkan o; yaz.,tilmit .ı•;...ı.n 25/12/~ -.ile yazıyor: • 
la 1.~ Wr ttii~ &9k arttınn~ ,.at 14 lıen 16,. bdm' dairede Wrİll· - Anadoluyu IGIDlf ol-lar bilir. 
. rıbine mAl..tif çarp ..... ~~ ..... bedeli kqm.ei ••••malilı Yurdun birçolı köt•l•iade çiben ıibi 

Q 8.l'tt ...... İcra eclilecıddir• IU... • • lz _-!--le b...-ıa.c ..... Allai f __ L.!.. 
J'iizde 75 • . Wcluia takdirde aliıtera•• en.- .. •rıtıp etra • - MPD ((UJıunauz 
lalcd. ele mı t.aialııiitlü a.ki kalmak ~ artbnDa ~~ •dınlar aür-huu tıpla laaJkut aüriileri 

liin :üd:t::'::.::.erek 9/1/936 &aribine ~!k~~ aı:· sibi , ... i±ria ..ı-uı malallelerine 
llii saat 14 ten 16 ya kadar keaa daiNIDİade yapı~ ~.:c;;~ :,: olur.._ serpilmiflenlir. 
'-ınaıında artbrma bedeli ka)'laeti awı-n.ı:::: tevfikan ıeri bıra· M••• ..........._, ıntıllt.p plan. 
•adıiı takdirde aatıf 2290 No. h. ~n .-ek İltİJeD._.. kıymeti lar_., .._ ...... bir Ad. olea ço
ltılır. Sataı peıindir. Artb~Ja. ~ akçıeei ..,,_ milli bir banka· cuklarm topla lıalnın ,......,. yerlerde 
•uhammenenin yüzde 7,5 n~tbetind-= .. , h. il 'lıaın...... bütün kirlililderile temiz •e namuılu lllt lentiHt .... ız•as• ~ •tlard dijet .... _..,._ .. itıifaık iaunl .. ar ...... bflp fena bir tesir 

le aabit olma,aa ipowkli •le<• h:_.ıle fam .- ma11 ife ..... .... harakı,.._. 
~.in sahiplerinin·~.~~ ~rlilrte ilin tan .. inden itibarew ...._ Afy_. wziyel .. •erlcemdediJ". 
:ı;:,arını evrakı m~e;:_jse hildirmeleri li~ır. Aln! talı- Birçok uyıunıuz kaclmlar mahalle ara
.ti d h~ zarfuaıia . .

0
. ile aabit olmıyanlar aabf bede6!'ın paylifma· larınde namaalu ailelerin evleri yaom· 

.. .:_.: ~--~rıLtaahp~ı~c~...ıa- •dl•• tenviriye, tan:zifiyeclen milüte._: tla hirer ikiter daıJmqlerclu. 
a w~ a .-.... ..iıf iaf'eai bedeli muzayedec:len lenzı oıu- cw..:-: .. beledi aiDdm mleke 

~llit belediye riiHnlU ve • . ı 14/12/935 tanninden iliba- • -r-- .. 1 
. me . • 

11\ır. Daha fazla ına161811l almalr 11ta,en er bulwad 1 cak arttırma tin ıahhat ve xh ti•=- IMa ç.-. 

:~il herke.in pıebil!':.-=-it ::i,r:: ~ ':ed. cb,ada ı~ ~ler .-
1
· ,.. ::_ ... ·.;. lıiimzmlu 

~rtnam•ile tM/1.8..., •- 0 (7127) twuuır Lrne-· an --
-~ w•iM r&••.,.ldlll'i illa olunur. 

ikinci T9f1'in 13 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 
~lak ve Eytam Bankaıı Türk Anonim Şirketine birinci derece ipo. 

t~klı o~up. tamamına 12395 on iki bin üç yüz doksan bet lira kfYmet tak,. 
dır edılmıı olan Galatada Kıhç Alipaıa mahalleıinde Çöplük iıkelai 
Karamuıtafapap aokağında 229, 22/1 No. lı depo dükkanın tamami 
açık arttırmaya konmuı olup ilan tarihinden itibaren prtaameıi her· 
keı tara.~ı~dan görülebilecek ve 19/12/935 tarihine raılıyan per • 
ıembe ıunü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttmna auretile 
atılacaktır. Sataı F.mlik ve Eytam Bankaıınm 844 No. h kanunu hl
kümlerine tihi olclaiunclan mezkUr kanunun 15 inci maddeıine tevfi,. 
k~n ikinci bir arttırma yapılmalaızm ıayri menkul, yukarıda yazall 
~nde en fazla arttıranı~ üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya ittiralıC 
ıçın muhammen kıymetın yüzde yedi buçuiu nisbetinde pey akçeai 
veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lizmıdır. Biri
ken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve delliliye ve vakıf ica• 
reıi mütteriye aittir. Sahf bedelinden ödenir. Sataı bedeli pefin öde
mek lizımdır. icra ~e iflis kanununun 126 mcı maddesine tevfikaa 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ıayri menkul üzerindeki 
haklarını ve buıuıile faiz ve masrafları dair olan iddialarını evrakı 
müıbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Akıi halde hakları tapu ıicillerile sabit olmadıkça sabf bedelinin 
paylitmaıından hariç kalırlar. Alikadarlarm iıbu kanun maddeıine 
uyaun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iıtiycn
lerin 934/924 doıya No. aile dairemize müracaatları ilin olunur. 

(267) 

r Emllk ve Eytam Bankası lllnları j ._ _______ , 
KiRALIK EMLAK 

E aı 
N .11 

94 
69 

Mnkıi ve ncYI 
Hcybeliadada Y ah aokaiında 2 No. lı ıazino 
Küçükçamlıcada Karakol arkaıı Fııbk ıuyu 

D pozlto 
75 lira 

namile maruf su yolunda tarla. 24 lira 
Mevkileri yukanda yazılı emlak bir ve yahut üç ıene ntüddetle 

kiralanmak uzere açık arttırmaga konulmuıtur. 
Kiralamak iıtiyenlerin 22/11/1935 cuma sünü aaat onda ıubemize 

gelmeleri. ( 263) 

lstan ul 4 üncü icra Memurluğundan: 
Emlak ve Eytam Bankaıı Türk Anonim Şirketine birinci derece "ft 

11rada olup tamamına dört bin alh yüz on lira kı1111et takdir 
edilmit olan Şehzade Fevziye caddeıinde yeni 28, eıkl 
1 O mükerrer numarala ahtat> bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmaya konmuı olup ilan tarihinden itibaren prtnameıi her• 
kcı tarafından görülebilecek ve 19/12/935 tarihine raıbyan pcr • 
,embe günü aaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma sur tile 
aahlacaktır. Sataı Emlak ve Eyhm Bankasının 844 No. lı kanunu hil· 
ldimleriDe tlbi oldupdaa mnlctr lraaunua 11 iaci madd•ııae tevff. 
kan ikinci bir arttmna yapılmak1Jzın pyri menkul, yukanda yazıla 
sönde en fazla arthranm üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya i tirall 
için muhammen kıymetin yiDde yedi huçuıu niıbetinde pey akçeai 
veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lizımdır. Biri
ken bina verıilerile çöp ve fent"r resimleri ve dellaliye ve vakıf ica· 
reıi müıteriye aittir. Sataı bedelinden ödenir. Sabt bedeli pefİD öde
mek lazımdır. icra ve iflaı kanununun 126 anca maddesine tevfikan
ipotek sahibi alacaklılarla diier alakadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarına ve huıuıile faiz ve maarafları dair olan iddialarını evrakı 
müabitelerile birlikte 20 ıün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Akai halde hakları tapu ıicillerile saJ;it olmadıkça aabı bedelinin 
pa1lapnasından hariç kahrlar. Alakadarların iıbu kanun maddcıine 
uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malümat almak istiycn• 
lerin 934/1178 doıya No. ıile dairemize müracaatları ilin olunur. 

(268) 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Is elıll vukuf tarafıadaa tamamına 
2668 lra luymet takc:IJr edile• Boiuiçiade, Sarı)er, Meaarburau 
caddeelnde eald 16 yeni 79 No. h Tapu ka1danda dllkkia ve •~ 
... olan yar111 kifir ev olup takdiri lu1m•t raporunda dllkk&a 
n ana ı olup kAgir tam ev açalı arthnnaya •aıeclilm&f olduğl ndan 
25/U/935 tarihine müıadif Çarıamba gllntl aaat 14 ten 16 ya kadar 
daırede b rincl artbrmaaı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti 
muham111eneal11 °o 75 lal bulduğa takdirde mGfteriai Ozerinde 
blrakılacakhr. Akıd ttkd rde en aon artbranm taaW.Odü baki 
kalmak Uzere artlJrma 1 S ıDn müddetle temdit eclilwek 9/1/936 tari
hine mO..dif P911embe pi ıaat ı.aten l81a lraclar kesa dairem ıde 
1apalecek lldaci açık arltırwuıcla artbrma bedeli kı1m•tl muhamm .. 
nen'n % 75 nl bulmadıtı takdirde Atıı 2280 No. la kanua aWmıaa 
te•fikan ıeri bırakılw. S.tbt pefiaclir. Arttırma1a lftirAk etmek lst .. 
1ealerm lu1meti •uhanımeneain % 7,5 ...,etiade peJ aqeli veya 
milli b:r bankanın temınat mektubunu hlmıl bul• malan l&aamdar. 
Haklan Ta.,. llclll • Ablt .._, .. ipotekli alecaklarda dlter 
allkadlrt- •• lrt falr hekla Nhlplerinın iM laaldaraaı •• lau u le 
faiz •• maıar fe d ır olan ıdclialannı evrakı mftıb telerl He bir
i kte il&n tarlhı dea. ltlbarea nihayet 20 ,en Hrfanda dairemize 
b dll'melerl ilamdır. Akli takdırde h kları Tapu ıicılll ile bit 
olmayanlar ıaht bedeli in pay aıa.ı ı nd n hariç kalırlar. Mllterakim 
vuıi, tcn•lrl e, tanıJ İ) eden mtılne U l eled ye rusumu ve Vakıf 
icar• ı bedeli müzayededen te zıl olu'1 r. Daha fazla mal6m t al
mak hteyenler 14 • 12 • 935 taribtnd.-n tibaren berkeı a ıör bil· 
me ı açan dainde •~ık bu undurul c k arttuma ...... e le 
93411664 No. hı doay >• mOr caatla mezlc6r d•1•da mewcat v a
lkl t1r•i&ec.1ılerl Mla oluaw. • 7 2->.. 



SON POSTA 12 Sayfa 
===================================================~ 

ADAPAZARI 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Kuponlu Vadeli Mevduat usulile: 

Size en sağlam ve zahmetsiz 
bir gelir temin etti. 

ı - Faizinizi bar ayıa birinci glal Baakaaıa il.er baagl bir 
Şubesinden alabilirsiniz. 

2 - lsterıenlz gerek l&lzlalzl, gerek vadesinde ana paranızı 
Şabelerfmlz lzerlae başkası aamına masrafsız bavaıe 
veya çek ala bilirsiniz, 

3 - ihtiyacınız olarsa vadesinden evvel ana parayı sızın için 
çok mlsaf t olan ıartıar dablHade Bankanın berbaagl bir 
Şubesinden kıımea veya tamamen geri alabilirsiniz. 

Öksürenlere : KATRAN BAKKI EKREM 
fıtanbul 6 ıncı f cra Memurluğundan: 

Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece İpo
tekli ve ıırada olup tamamına 2480 lira kıymet takdir edilmit olan 
Beyoğlu Kamer Hatun Mahalleıi Kuyu mahallen Kek ku· 
yu sakak eski 19 yeni 19 numaralı bir bab hane 
açık arttırmaya konmu§ olup ilin tarihinden itibaren farlnameıi her· 
kes tarafından görülebilecek ve 24/12/935 tarihine raıhyan ıalı 
gunu saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ıuretile 
satılacaktır. Satı§ Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanunu hü· 
kümlerine tabi olduiundan mezkUr kanunun 15 inci maddesine tevfi· 
kan ikinci bir arttırma yapılmakıtzın gayri menkul, yukarıda yazalı 
günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Arttırmaya İ§tirak 
için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçeıi 
veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biri· 
ken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve vakıf ica
resi ıatı§ bedelinden ödenir. Satıı bedeli pe§İn ödemek la
zımdır. İcra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların rayri menkul üzerindeki 
haklarını ve hususile faiz ve masrafları dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça ıatlf bedelinin 
paylitmasından hariç kalırlar. Alakadarların iıbu kanun maddesine 
uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak iıtiyen· 
lerin 34/1681 dosya No. aile dairemize müracaatları ilin olunur. 

(266) 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonundan : 

Itlafıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ila SO ton çubuk kükürt 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruıtan 9000 liradır. 
B - Kükürt §artnameai İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Le

vazımından parasız alınır. 

C - Eksiltme 15 ikinci teırin 1935 cuma günü ıaat 15 de Galatada 
Kara Mustafa Pata sokağında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 675 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanların 935 ıeneıi Ticaret Odaıi veıikaıi 

cöatermeleri mecburidir. 
G - İsteklilerin saat on cforde kadar teklif mektuplarını Komiıyona 

vermeleri lazımdır. ( 6823) 

Dr. ETEM VASSAF &llılr v• •kıl 
haıtalaldarı mlUeha11111 

Ca . ı.loi.11 8'.eç ı Ö .on apartıw••• TaL 2l0ll ET. Kadı&öy laharlJ'o lıerl ••Irak T•I. IG719 

GRİ PİN 
Soğuk algınlığına, baı nezleıine 
ye diğer nezle.ere, gripe, kırıklıia, 
UşUtmekten mütevellit bUttin 

ıstıraplara karıı bilhassa 
müHılrdfr. 

GRİ PİN 
ın tiddetJI baı ve dit apılarını 

derhal dindirir. 

GRİ PİN 
Bel, ılnlr, romaUıma airalarmda 
hararetle ta•ılye edilmektedir. 
GRIPIN, RadyoUn dit macunu fab· 
rlkıuının mGtehuııı kimyagerler! 
tarafından imal edilmektedir. 

Het' ecai11ı•ll• lt•l1111ur. 
Fiatı 7,5 kuruıtur. 

NEON NEDiR1 

Bu 

NEON 

tesisatını 

SATiE 

yapmıştır. 

<JI"' 
D tor• ··-' 

" NEON ,, her renkte aydınlık neşreden bir nevi cam t ~ d• boJI":. 
reklıi.mlarında ve dekorasyonda kullanılır. Devamlı bir hai balill bit~ 
aydınlığı eon derece az elekcrik cereyanı earfeder. Asri n moderı ııJ.,,O,; 
vasıtası olduğu itin Avrupada pek çok iıtiroal edilmektedir. ~0f,ri ~ .rJ 
şekle ı;irebilmeai reeimleri, rekllmları dahi temin eder. NEOM tup n ''~ 
llm yapan mü&sıeeeler rekli\ın huıuıunda rakipleri hayrette bıraka. ~-~ 
elde edenler. Verimli n .attırıcı rek14mın ancak NEON. füpl~~,kt' 
elde edilec~ğini bugiln bütün reklam mütehaei18ları taedık 8 clJf' 
NEON Asri Reklam Vasıtası . ~ S A T 1 E 'Y• danıt•"' 

Salıpe.ı:arı, Neoati Bey oe.ddesi. Telefon: 44962 " S 

Genel Merkezi ambar dlrektör1UllU11
,. ti 

Eıkiıehrin Karacaıehir köyünde Kııalay ambarında b(~o: f~ 
1 ( 1700) lira değeriode olan ( 3 ) Fiyat ( 9 ) Berlly• to~ ..J 

( 2) Latll kamyonu ile ( t) Alblyon marka tamirbaıı• :o , .. 
ve bir pres te•zgiihı gerek perakende ve gerek toptt•Y'~ 
üzere açık arttırma yolile utııa ç1karılmııtır. Görm•k Jı b• t' 
hergUn ve arttm11aya girmek için do 14/11/935 Perıelll 
pey akço~eri:e adı 1reçen ambara& gelmeleri ilin olunur· 

REVUEs.add' 
en dakik, en huaaa, en 1<>n modeli" 

BEVOÔLU'nd&: MISIRLI, latlkl&l Cadd ... '::...fi 
O A LATA'd&: 8AATCI MEVER TUn•I ~ 
IBTANBUL•cta: A. KEŞIŞVAN, Sultan t4 

Veni Cami Cadde.ı 4 ~ • 
ANKARA' da rRIZA TEVFiK, BanKaıar 

·a•_. Umum1 Oepoeu : lnanltlul, Bahoo Kapı, Tat Han 1'> Teleton • 

•• 1:~rk Hav!1 kurumu s~ 

BUYUK PIYANGO .~jt· 
Şimdiye kadar bin!erce kiı"yi zeıgi 1 e!~' 

2. el Ketlde 11 1. el KAnun 935 ded dit 
Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Lir• 

e••rl• 
Ayrıca: 15.003, t 2.000, 10.000 liralık ikraı11i/ ' 

( 20.000) liralık bir mll\arat vRrdır. ~ 

Gaip- Antovan Nikolaidis müesse
sesinden aldığım 1911 senesinin 259513 
numaralı Mısır tahvili ve N. T. imzasile 
namıma yazılan vadeli alb adet bonoyu 
kaybettim. Bu bonolar biç bir kimseye 
ciro edilmemi§ ve bedeli dahi alınma· 
mııtır. Müracaatla yenilerini almakta 
olduğumdan kaybolanlann hükmü yok-

ADEMi i1<1iO~J 
v• Jl~~ 

Bel gev-şe1' 9ir. 
HORNIO ..... ~ 

poııt• k 
'l'afsılat: Galata ~~ 

tur. 
Beyoilu Ayaapafa Emektar Sokak Son Po•~a.~ ~ 
No. 5 Madam Takuhi (496) N~9rlyat MOdll· S. ,..,.,,, 

Sahip .erl: A. Ekr••• 


