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2 Sa fa 

(ua ın Sesi] 
Luze .. t .. erde LIK.umaktan 
Bıktığınız Haberler 

Nelerdir?. 
Çarşamba, Sultanselim caddesi, 8 No. lı 

hane, Faik: 
- Gazetelerde okumaktan bıktığım ha

berler mi'? Azizim, gazetelerde, dedemden, 
babamdan işittiğim değişmez haberler var 
ki, bu gidişle, torunum oğlumdan dirıliy~

cektir. 
Muayyen fasılalarla, muhtelif zamdnlar· 

da evrile çevrile tekrarlanan bu haberleri 
ben, habire tornistan edilen eski ceketlere 

----- - ----- - -- - -- - -- --- --- --

SON POSTA 

Yağ Rezaleti 
Belediye Bu işi Halle Uğraşıyor Amma 
Alakadarlar Ayak Direyip Duruyorlar 

, .. 

ikinci Teşrn ı2 ~ 

1 ( Giln_ün. Tarl@ 
Bir iki 
Satırla . 

Belediye memurlarının tekaüt li~t" 
~re il" 

Ankaradan gelen bir habere go d }ır 
diye memurlarının tekaütleri hakkın. ilo gcl
zırlanan kanun layihası Başbakanlı~a ,'p 

· · Yakınd "zak · başl::ııı•' mıştır. a mu eresıne İl"' 
•'k ,-e 

br. Bu layiha esas itibarile gürnru .. ,.bi1ı4 
hisarlar vekaleti tekaüt kanununa rl1'' 

tir. 

* * * 
benzetiyorum. f h• 1 M h Halkın aldanmaması ve eına ın ı· a lUt yağ yapılması ve kullanılması yağlar mutlak surette ya mavi veya-

Bu haberlerin tam bir listesini çıkarmıya J 
kalkışsam, sayım defterleri gibi üç dürt bin le yapmasına meydan verilmemesi için yasak olduğu halde bir çok yerlerde hut ye§İl renge boyanacak, ancak bu 

mahlut yağların boyanması kararlaştı·ı sanayide kullanıldığı iddiasile mahlut ' 0 Ya hafif olacak, yağm sanayide kul

Yeni genel dördüncü müfettit ~ a 
A k d .. 1 .:ı:~: •• dord11ı:~ n ara a soy en<.Ul;;me gore . rlii5PJI 

genel müfettişliğe General Hüseyırı 

sahife tutar. 
lamlmasma mani teıkil etmiyecektir. 

Süt meselesi, içecek ve yık anar.ak ı:.u ı rılmı§tır. Sanayiciler bu karara itiraz yağ yapılmakta ve halka satılmakta- S ~ l k o· kt"" .. b b k. tk.k 
1 · U k k.. ·· .. ·· ·ı ag ı ıre oru u uauata ı te ı • 

mese esı, n apanı ·oprusunun yenı en • etmi•ler, boyalı yaöların sanayı'de kul· dır Belediye bu İ•İn önüne sureti kati- J • b" "k. ·· • · d b•t• ·ı · • . . .. .. .. l :ı- • • :ı- erın ır ı ı gun ıçm e ı ırı mesını a-
rnesı, Emmonu - Eyup hattının kuru ması. 1 l l ~ . , , A 1 A • • 

ı. b 
1 

. . . H I' iI 1 . . am amıyacagını ileri sürmüşlerdir. yede ceçmıye karar verını§br. Mahlut 1 lakadarlara emretml§tir. 
stan u un ımar proJesı, a ıç tar e ~nnın - -== -•-
ıslahı, stadyom inşası, opera, hastahane, 
yol ve asri mezarlık yapılması, Boğazic;in!n 
imarı, tarihi evrakın tasnifi. tarihi abidell'!· 
rin korunması, İstanbulu güzelleştirme ce
miyetinin teşekkülü, Adaların suya kavuş
turulması, İstanbula seyyah celbi için ted
birler alınması, ihtikar yapan esnaflann teş
hiri, tanzifat işinin fennileştirilmesi. İstan
bulun ağaçlandırılması, ağaçların muhafa
zası, ecza fiatlannın tesbiti, asri helaların 
teksiri, dolan Halicin temizlenmesi, me • 
zarlıkların belediyeye geçmesi, münaBcbet· 
siz sokak isimlerinin değiştirilmesi, berbt":r
lerin hafta tatiline kavuşturulmaları ezeli ve 
ebedi gazete haberlerinin ilk akla gelen 
misalleridir. 

2 5 yıllık gazetelerin, bunlardan birinden 
olsun bahsetmedikleri günler sayılıdır. 

Fakat, bence bunun mesuliyetini bu dert
lerin ortadan kaldırılmasından başka emel 
gütmiyen gazetelere yüklemek en büyük 
insafsızlık olur. 

Gazetelerde her gün rasgeldiğimiz bu 
haberler, Jstanbulun müzminleşmi~ dertleri 
sayılır. · 

Yazanların bilekleri yoruldu, okuyanla
rın sabırlan kurudu. 

Fakat buna rağmen bu teşhisleri çoktan 
konmuş hastalıklar, devaya kavuşturnlama
dı ve bu gidişle kavuşacai;a benzemiyor. 

* Kadıköy, Cevizlik, Keresteci ıokağı, 
Müjgan: 

- Öyle günler geliyor ki, gazetelerin ta
rihlerine bakmadan yeni olduklarına ina-
namıyoruz. 

Çünkü sabırlanna hayran kaldığım ga
zeteciler. ortadan kaldırılabileceklerinden 

bir türlü ümit kesmedikleri bir takım müz
min dertler hakkındaki temennileri, şika • 
yctleri tekrarlamaktan bıkmıyorlar. 

Onların, bu hareketten hayırlı semereler 
umduklan muhakkak. 

Fakat maalesef, bu umuş]arı, bugüne ka
dar olduğu gibi, bundan sonra da boşa çı
kacak. 

Faraza gazetelerde filan dairenin falan 
yolsuzluğundan şikayet olunuyor. 

O daire, bu tilı:ayete tekziple mukabele 
ediyor. Gazeteciler iddia1annı isbat için el
lerindeki vesikaları neı:ırediyorlar. 

Ve münakaşa neticesinde ortaya ablan 
yolsu..zluk tahakkuk ediyor. 

Çok kimseler, o dairenin, bu tahakkuk 
eden yolsuzluğu tashih etmesini bekliyor
lar. Fakat uzıyan münı:ı.kaşalar, o daireye 
tenkidin zehirine karşı muafiyet kazandı
rıyor. 

Ve ondan sonra hakkında ne söylenilsr:, 
ne yazılsa, vurdum duymazlığa vuruyor. 

Bir Cinayet 
Eir Adam, Bir Diğerini 

Yaraladı 

lnebolu 
Faciası 
İnebolu faciası etrafındaki tahkikat 

Evvelki gece reç vakit Davutpasada . üzerinde, bazı pürüzl~ noktalar~ da 
bir hadise olmuı, Bakkal Haydar~ na· 

1 
halledilmesi için, Delll2yolları Dırek

mmda bir adam Berber Mehmedin , törü Sadettin, dün de hu i~le bizzat 

dükkanmda oturmakta olan ayni semt ı meşgul olmuştur. İnebolunun son defa 

bakkallarından Nibadı tabanca ile ya- gelen çarkçılarımn da sorguları yapıl
ralamıttır. Hadise ani olmuf, Haydar mıstar. 

c~bindeki küçük bir Brovningi birden-! . Şimdilik, İzmirdeki adli tahkika-
bıre çıkararak Nihadın Üzerine iki el tan neticesine intizar olunmaktadır. 
ate§ etmiştir. Kurşunlardan biri Niha- ~ ........ ·- . . . • . . ... ~ ·-. ~ -·-

da isabet etmif, diğeri etmemİ.§tir. Fa.- r -" 
kat İsabet eden de Nihadın sağ taraf Ramazan Önümüz. 
boşluğuna geldiğinden Nihat tehlikeyi 

hafif atlatmıştır. Yakaya sebep aile deki Çarşamba GUnü 
meselesidir. 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Aramın idaresindeki 3657 nu

maralı kamyonet BC§iktaşta Mahmud 
adla birisine çarpmış; yaralamıştır. 

İstanbul Müftülüğünden: İkinci-

teırinin 27 inci çarşamba günü Ra· 

mazanı ıerifin iptidası olduğu ilan 

olunur. L ________________ _ 

Göçmen i şleri 
-

Bu Meselenin Bir An Evvel Yoluna 
0 

Girmesi için Faaliyetler Arttı 

Gazi Köprüsü 
Mukavelelerin Son 

1 etkiki Yapıldı 
Gazi Mustafa Kemal Köprüsünü ya

pacak olan grup mümessilleri evveliai 
gün Uray Başkanı Muhittin Üstünda
ğm yanında toplanarak mukavelena· 
meler üzerinde aon tetkikatı yapmı! ve 
bunları imzalaını§lardır. Bu toplantıd 
Belediye Fen Heyeti ve Köprüler, Yol
lar Direktörleri de bulunmu§lardır. 

Bir Altın 
Kaçakçılığı 

On aekizinci ihtisas mahkemesinde 
Y akof adında bir adam muh~keme e-
dilmiıtir. 

Y akof memleket dıtına Türk altını 
kaçırmakla auçludur. Romanya vapu
rile Atinaya küçük küçük paketler İ· 

çinde ( 260) adet Türk altını kaçırma
ğa çalışırken yakalanmı§br. Ve yaka
lanıncaya kadar kendisinin hu yolda 
bir çok kaçakçılık yaptığı da anlatıl
mı~tır. Mahkeme Yakofun ıuç arkada
tr başka bir adamı bulda.racaktır. 

K&tenceden Buraa vapuruna alın- :! Bükre§, 21 (A.A.) - Mevaimin e

mış olan göçmen kafilesi hava bozuk l pey ilerlemesi üzerine, Türk hükUıneti Evvelki gün Kızkulesi önündeki 
olduğu için hareket edememiıtir. Bur- 1 bu sene Dobrice muhacirlerinden yal- çarpıtma neticesinde yaralanan ltal

aa vap~rile ~ gelece~ cöçmenle~ doğru- ; nız bir kısmını. ve bil~asaa ma~ları~ı 1 yan bandıralı Revana gemisi tamiı- o
ca Tekırdagına, Nazım vapurıle gele- daha evvel taafıye etmış olan sekız bm lunmak üzere havuza girmiıtir. Liman 
c~.k e~menler ~e doğruca Geliboluya ı kiıiyi kabul etmi:,e karar vermiıtir. heyetinin verdiği rapora göre, •apu
gonderıleceklerdır. Bunlardan 2,500 u daha evvel fatan- run yarası ıayet hafiftir •e kıaa bir za· 

İstanbulda teais edilecek olan göç- bula hareket etmiılerdir. Geri kalan manda kolaylıkla tamir olunabilecek
men evi için eski aakeri misafirhane bi- 5,500 kiıi pek yakında gelecek olan tir. 

Limandaki 
Çarpışma 

nası münaaip görülmÜf, bunun ke§fİ vapurlara intizaren, . Köatencede mu
yapılmıf, icabeden İnfaabn ve tadili.· vakkaten camilere ve mlıafirhanelere 
tın yapılması için eTrak Nafıa Vekile· yerleıtirilmiJJerdir. Romanyada bütün 
ti Binalar Müdürlüğüne gönderilmiş- itlerini halletmit olmalanna rağmen 
tir. Fakat henüz bir cevap gelmemiı-

bu aene hareket edemiyecek olan Dob
tir. Sağlık Bakanlığı Müstetarı Hüaa-

ricenin geri kalan Türk ahalisi iki hü
mettin bu itin bir an evvel neticelendi-

kUmet arasındaki anlaşmaya tevfikan 
rilmeai için icabeden teıebbüslerde bu· 

bulundukları yerde kıtı geçirmek üze
lunmuıtur. 

re misafir edileceklerdir. Romen me· 
Hüsamettin yanında Sağlık müfet- bu"'tu'"n 

murları bu hususta icabeden 
ti~leri olduğu halde dün Trakyaya git-

tedbirleri almı~lardrr. 
mittir. Trakyada yapılacak tetkikler· 
den sonra ne gibi tedbirler alınmaaı ve Anadolu Ajansanın notu: 

Trakyada ne gibi tesisat yapılmaaı ica· Aldığımız malumata göre Sağlık 

bettiği kararlatbnlacaktır. Bakanlığı iki vapurun derhal Kösten· 

Sarkıntılık 
fkisinin de adlan Ali olan iki adam 

Madam Traze namında bir kadına 
sarkıntılık ederken yakalanmı§lardır. 

* Karagiimrük Acı Çeıme mahalle
ainden 12 ya§ında biı- kız çocuğuna söz 
atmıya yeltenen hamal Ömer yakalan-
mııtır. 

Açık Ortaokul Ogretmenllkleri 
Kültür Bakanlığı Orta Tedrisat kad-

tayin edilecektir. 

* *. 
Yeni polis kıyafetleri tıırıeJI 

Dahiliye Vekaleti tarafından haıır .J• 
polis kıyafetleri nizamnamesi tat~ik. 'Dd 
lini almış ve Şurayı Devlete veriJrrıışıı~~
nizaınnameye Fransa, Avusturya ve ~ıflııf' 
polis kıyafet nizamnameleri esas ıutu 
tur. 

••• 
Öğrebnenlerin kongresi . ~ 

Öğretmen birliği, yıllık kongresinı 1 
toplıyacaktır. 

* ... • 
Okul müsamereleri Jeıl# 

Her yıl, okullarda verilen müsarnere ~t• 
. J.;arr 

bu yıl ancak sene sonunda verilıne~ı 

laştınlmıştır. 

•• 
İzmir tı Bankasında bir ihtilas ııtd 

ı . . rrıerı1 
zmir iş Bankası hesabı carı ge' 

Suphi, bankadan 2400 lirayı zimınetiııete"' 
çirdiği için metresi Hürmüz ile birlikte b> 
kif edilmiştir. Yapılan araştırmada SııPg!tı 

· · · k.. ·· l .. v .. d d l 750 Jira run evının omur ugun e e 
mülü olarak bulunmuştur. 

• • • 
Kabataı havuzu temizlenİY~ O ıiiı" 

Vali ve Belediye Reisi Mu~ittan ~1'1' 
dağ dün Kabataş havuzuna gıderek g6 
nın çok pis tutulduğunu görmüş. ıavrıı 
len tetkiklerde bulunmuştur. fılı' 

Havuz yakında temizlenecek, etrafı~ f' 
hatini bozan apteshander münasip bı 
kilde tamir edilecektir. 

• * * 
•• . Şark Demiryollannın sahn ahnt118~ e~ 

Şark DemiryoJJarı şirketi hissedar1"
11 çJ 

velki gÜn bir toplanb yapmış, bir ~: ç'' 
ıaatlik bir müzakerede şirketin sen•·li . 

1 d • "lrn1rtlf• 
lı~a ve planço an göz en geçırı • dJll 

Söylendiğine göre yakında An kati' 
51 

t 
bir heyet gelerek şirketin satın alırıı11°r 

ldl. 
çin bazı malzemelere kıymet koyac" 

* * • 
Afyon ibracab arttı . 

11
J 

B ılın ilk 9 · · d lan ihr u y ayı ıçın e yapı ttl' 
'h .ıı:B geçen yılın 1 2 ayında yapılan ı r 

tam 3 misli fazladır. 

Yeni merkez memurları . ~ubd 
Genel güven direktörlüğü ikincı ~1 t 

memurlarından Şükrü ve Fikri İsta11b11 tıııl 
i t~" niformalı merkez memurluldanna. 6 (JP' 
f.rı11 

emniyet memurlarından Nazım 
emniyet memurluğuna atanmışlardır. 

• * • 
Şeker ithal edilecek btıf 

Şeker fabrikalarının istihsalatınd:ı.rt ı,,t 
et'° 

ka hariçten Türkiyeye beş bin ton > 

ithal edilmesi tasvip edilmiıtir. 

* * * 
Göçmen kereatelerinden gÜJl'lral' 

Ve bence bir çok dertlerin müzminleşJ 
me~i. böyle tenkide karşı muafiyet kesbct
miş makamların çoğalmasmdandır. 

Diğer taraftan Romanyadan da a~a· ı ceye gönderilerek hu muhacirlerin ay 
ğıdaki malumat veriliyor: sonundan evvel nakilleri için emir ver-

alınmıyacak r' 
rosunda Fransızca ve riyaziye öğret· Romanyadan gelen göçmenlerin be ~ 
menlikleri açıktır. Buraya yeniden 25 1 bcrlerinde getirecekleri kerestelerin ıtı.I~ 

- Tuhaf değil mi, Hasan Bey? •• 

Kıpn muhacir nakliyatı duracak mittir. kadar muallim alınacaktır. ğe tabi tutulmaması kararlaştırılm1ştı'· 

P•z•r Ola N•••• a. Diyor Ki ı 

1 
Edirnekapııındaki 

puna birden ••• 
mezarlık1ann . . . . Bir sahip çıkmış. Buraların 

:ı_ • • • • ' verumeum ııtiyormut ...• 
kendi•İne l ! 

Hasan Bey - Benden yana helil o.~6'::'
Güle güle oturıun !. Gözüm varsa, soı 
çlkıın! •• 
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Hergün 

Mı 1
" 1'" isyanının 

iç Yüzü 

• 
10.000 Aç 

Atı.rr / l •Yanının 
r l'iizü 

Mısırda b l k .. ~re b aş ıyan isyan, infilak etme u· 
ı uluna b" d v "b" · · · · llorn n ır yanar ag gı ı, ıçın ıçın 

ltrdam 1 1 N·· a ar a devam ediyor. 
ı lttnayişl . k ki 1 . . . 1ta" er seıısız, fa at ba . çın ıçın 
~nıyan b" h M ır areket var. 

tnlis~~~ bugünkü halile krallıktır, fakat 
lond ıl bir devlet değildir. Mısır kralının 

rada b" f" . ~b·ı · ır se ın vardır. Fakat buna mu· 
ı ' lngilt · . · k · · auJ erenın Kahırede bır omıserı 

unur. Bu h" b k 1 .. tnat zat ıç ir zaman ra a ıtı • 
nanıes· . d l'ne"k·· ını vermez. Diplomatlar arasın a 

dikil ~ Yoktur. İngilterenin Mısır ortasına 
~ a. rnkış bir kalesi gibidir. Kapısında İngi · 

s eri . b 1 tiliı en ekler. O, nereye giderse. n• 
lG,,_ l'nuhafızlan da onu takip eder. O, hü· 

.. ,et · · 
lta-. dıçınde hükumettir. Mısırla İngiltere 

wın a b" 
h d ır anlaşma vardır ki, İngiltereye 
•Yuaır a b ) 
LaYlltl u Unan ecnebilerin haklannı ve 

arınık k . . . A . ~rn.. d 0 ruma ımtıyazını verar. yna 
.. n as·· 1 tilter uveyı kanalını muhafazaya n • 

O 
e memurdur. 
nun ·. Lir ı . . ıçın Mısır; krala ve hükUıne~ olan 

lllgılız .. 
ınustemlekesidir. 

* Atıaır H"L~ fi· . Uıııurneti . ı~,. D 
eurilerne:z? 

, Mısırlı} 
dırlar . ar tabii bu vaziyette:n rahat81Z • 
isteri · Bır an evvel istiklallerine kavuşmak 
~ .. iJ·er. Hükumet halkın hükumeti değil, 

.. ız h .. kA tem .
1 

u urnetinin mümessilidir. Halkı 
L ~ ed b' 8 -.r halkı en .. ır parti vardır: Vef~l~r. un· 
llr. n yuzde doksan mümessılı sayılır· 

fak 1'1· .at tnevcut hükume\i deviremezler. 
•çın) 

Çunk .. M 111-. u ısırda ufak bir istiklal kımılda· 
te~: :lur olmaz Jngiliz komiseri harekete 
"rd 

1
/ Mısır hükumetine İngilterenin Mı· 

~n~ 1 ecnebilerin ve Nilin selametini te· 
ltıa>'~ l muvazzaf olduğunu, binaenaleyh nü· 

tıı~~ erin derhal durdurulmasını emreder. 
Q\lt .. 

Re ı imli "Jlalcal11 ' il Saadate Giden Yol il 

tnsanı ... dete ne para, ae otomobil, ne lüks hayat aö
türür •• Bunlar yqamanua, iyi yaf'lmanın icaplarıdır .. Fa

kat ... detle alakalan yoktur· Genç kızlar saadetlerini 
tahayyül ederken sözlerine hep ,akardaki mangıra ıelir .. 
Lükı ve otomobil içinde yüsünil rllzsir döve döve ilerile-

re doiru kotmak onun için eritilmez bir saadet sibi cörÜ· 
nür. Bunlar aldatıcı, cazip, yalancı ve muvakkat se
vinçlerdir. Hakiki saadet, ruhun huzura kavutmasıdır. 

Saadeti bir lokma ekmekte bulanlar, otomobillerde ko· 
pnlardan daha mes'utturlar •• 

r 

MUHTELİF HABERLER 

Karadenizde Yeniden Çok 
Şiddetli Bir Fırtına Çıktı 
Bir Çok Vapurlar Yardım istiyor 

Bir Türk Y elkenliıi Bulgar Sahillerinde Oturmuş, Bir Yunan 
Ve ltalyan Gemisi Hasara Uğramıştır. Fırtınanın Şiddeti 

Rus, Bulgar, Romen Sahillerinde Aynıdır 
lneboluda 

deniz münakalatı kesilmiftir. Bir Türk da karaya oturmuştur. ftalyan Holaita va· 

yelkenlisi sahilde kayalara çarpmış ve bat· puru da mühim hasarlara uğramıştır. Tay
mıftır. T ayfalaldan &ir kasma kurtanlabil.. faa1nın akibeti belli deiiJdir. 

Sözün Kısası 
- - ---

Koy!. 
indir! . 

Ek •Ta 
Kızlar aia11 kendine bir k&tip tat• 

mut·· Bir cün bunu kar1111na otart· 
mu,, kağıdı, kalemi eline aldumıf, 

baılamıt hesap ıördürmeie: 
- Yaz, ( 10.000) akçe, kadm .ı- . 

dimizin ihsanı! •• 
Katip yazm•t··· 
- Şimdi, indir 3000 akçe, kaftan 

parası!. 

Katip indirmit .. 
- Koy 900 akçe, evkaftan f 
- Batüıtüne! •• 
- indir 910 akre, ,. k ! -y -yA flr parası• 

- Koy 6000 akçe! 
- lndir 7000 akçe! 
- Koy 30.000 akçe. 
- indir 28.000 akçe!. 
Bu koy, indir, devam ede d--, o 

aralık İçeriye siren padifah müabip
lerinden biri muhavereye biru Wak 
misafiri olduktan aonra: 

-Yahu! Ne yapıyorsunm?. o.aif, 
ekmeğe narh mı koyuyorsunuz ,._ 7 

Bu fıkra bundan bir iki aur eneli
sine aittir. O sün, buıilndür, Karaköy 
köprüailnün altından çok au seçti.. Fa· 
kat hali lıtanbulun ekmek derdi ayni 
minval üzere devam edip aidbw-

Buailn on p•ra tenzil; yana yirmi 
para zam .. . Sebep nedir? Ne.....,_?, 
Neden icap ediyor? Kim kime, ...... 
duma?I 

Bu tartlar içeriıinde, selin de ken· 
dinize bir ceçim bütçesi yapını. 
............................... ·-··········-----
lzmir Şarbayının 

Gezisi 
Moskovada Güzel Teza· 

hürlere Veıile O~uyor 
Moskova, 21 (A.A.) - MoskoYll Sov

yet başkanı 8. Bulganın lzmir belediye reisi 
Dr. Behçet Uz şerefine dün bir öile zipfeti 

vermiıtir. 
Ziyafette Moskova bölceai ......_ ko• Itır. r;,~n sesler susar, bütün hareketler du· fnebolu. 21 (A.A.) - Dila ...... 

flltil· Unkü tehre hakim kale üzerinde bir hafiften baılayan yıldaz poyra rüzsln 1re· 
~rdız müfrezesi nöbet bekler ve ıehri bom· ce pek çok ıiddetlenmit ve büyük dalsalar 

mittir. 6 kiti kaybolmuftUr. Burıraz yakının· 
da iki vapur imdat İflll'etİ ıröndennekte 

ise de fırtına yardıma imkan bırakma· 

maktadır. Sahilde bir kaç ev yıkılmıt ve üç 
evi rüzgar aürükJemiftir. 

Roman r•d• miteai baıkanı 8. Krestinski, a Filatof 

Bükret. 21 (A.A.) - Karadenizde far. Bubnof, büyük elçi Zekli A~ 8. 
'illan etrnek için emir bekler. ' meydana getirmittir. Buiday yükünü çı· 

karmak üzere Jiınanda bekliyen Üıaküdar 
Karahan, Moskova kıta.ı kamandan 

tına yeniden balamıt. bir çok vapurlar muavini 8 . Gorbaçef, Moıakon Sov· 

,,Q, * 
8 

JIGıafaru. Parmafl 

_.,rt~j ~efa Mısırda baılayan hareket Vefd 
1 nırı ··- 'd" 'at d ---rı ır. 

llıırı İ:d ilt~e~ 19 2 3 temel teıkilat kanu_n~
fade eaıdir. ltalyanlar bu vaziyetten 18h· 

htirı·etınek istediler. Vefd partiainin eksetİ• 
lar. ~ tetkiJ eden münevverlerini kışkırttı • 
hr ki ~ırda çıkan bir İtalyan gazetesi di • 

1 ((lı.l:va M . . . 
Qlllund ısın Naim anahtarlannı elınde 
lt11rı.r uran hapishane cardiyanlanndan 

a. acaktır. 
IYllsarJıı. 

ilin ç r Akdenizde ltalya ile Jngiltere· 
L •rpıflna d . 'f k .. 'd' ~'Pıld l •ın an ıstı ade etme umı ıne 

ı ar. 
F'akat b 

ll'ı,,,nı İ 0 1 hayal. İnciltere derhal donan· 
lara h •kenderiye önüne yığdı ve Masırla • 

Ş •dlerinj b"ld' ... . .. led' Q ı ıreceganı soy ı. 

ll'ı•le "a.r. ki, isitklal ile yaııyabilecek ke· 
~ errnı, b' qe in ·ı· ır mmeti ne top, ne zırhlı, ne 

gı ız h . 1\1 •trnetı korkutamaz. 
tsırfı] b ll'ıtıvakk ar u kemale ermişlerse kavga 

l'\ik b" aten sönse bile, bir gün daha bü· 
ii~ere ır .. hızla atılmak için kuvvet toplam.ık 

•oner. 

* 

vapuru Sinoba ilticaya mecbur olmuftur • 
Diier posta vapurlan ufnunadan geçmek· 
tedir. fırtına ve yapnur pc:ldetle devam e-

hasara uiramıştır. b yet aıkan muavini, dıt bahn'-iı ıük· 

Rus Sahillerinde 
Üç cündenberi Karadenizde hükiim aek memurları, Moskova So..,.a haf· 

diyor. 

auııarlstande 
Moıakova. 21 (A. A.) - Karadenizde 

çıkan tiddetli bir hrtına üzerine Nereide 
ismindeki Yunan vapuru iki demirini kay· 
bederek Novorosiskaya eürüldenmit ve ora· 

süren hrtınadan dolayı bazı vapurlar Bü- kanlık divanı azan, Moskova daire • 
yükdere önünde kalmıılar, Karadenize Iİ· si Sovyetlerinin baıkanlan, Türkiye WiJük 
dememiılerdir. elçilik yüksek memurlan ve matı... mü • 

Evvelki gece, Boiaziçi vapurlan bir çok meailleri hazır bulunmuılardır. 
Sofya. 21 ( A.A.) - Karade~iz ~il. -

lerind• farbna hüküm sürmelr.tedar. Butün 
iskelelere uğrayamamıılardır. 8. Bulcanın, Behçet Uzun nıataklana • 

dan ıonra büyük elçi Zekli A~ lzmir 

'Bulgar Kabinesi Heyecanlı Bir Dava, 
----

yeni Bir Buhrana Mı 
Gidiyor? 

Sofya. 2 t (ÖZel) - Burada ~ir ~~ 

\ 

Yugoslavyada Büyük Bir Orman Mese. 
lesinin Muhakemeıi Neticelendi 

ündenberi yakanda kabinenin dütecetl 
ıı .. 

1 
. r n--bakanm her defumda ya• 

soy enayo · UG9 • • ed lanladıiı bu pyialar henüz sı~ual sahn : BeJcrat 20 (Özel) - Şimdiye kadar bir çok yükeek memurlar da vardır. Bua. 
kalmıı deiildirler. Hatt~ . finans ~ . Yucoslavyanın en heyecanlı sayılan dava- lann bazalan ıirketten külliyetli miktarda 
Riya.kof da bunun için iatıfuına .ve~ıttır. sı evvelki gün neticelenmiıtir. Dava deail rilıvet almak suçundan mahk6rn edilmitler-

Şitndi finane bakanlıfına yanı Riya• • bir dava silsUesi halini alan muhakeme, dir. 
kofun yerine muvakkaten St. Mupnof ıe- merkezt Avıupanın en büyük orman firke· Mahkemenin ıeçen giinkD aon kararan,, 
tiribniftir. tinde bü~ .. ~tarda aui iatirnaller yapıl· da, eski nazırlardan Dr. Nikiç ( 4) aene alır 

TUrk • Aflan, lran ırak 
Pakb 

Tahran, 21 (A.A.) -Efsan h~kUıneti. 
T" kiye • lran ve Irak hükGmetlen arasın· 
d:~i adeınt tecavüz paktına iftiraki kabul 

masandan oturu açılrnafb. Bu sebeple Osick kürek hapıine, eski saylav Dr. Evrono~ 
wehri mahkemeaine celbedilen ( 160) kiti· ( 3) sene, Zoor cemiyetinin direktöril ( 8) 
den ( 46) • muhtelif hapia cezalanna çarp· ıene, büyük akıiyonerlerden Gutman ( ı ) 
tanlmıtlardır. MahkGnı olanlann ara11nda buçuk sene hapıe mahkllm edilmiılerdir. 
eski nazırlar, saylavlar, maruf avukatlar, Bunlardan baıka maruf bir çok tanm • 
bu orman prketinin direktörü ve idare hey- mıı kimseler de aiır hapia ve para cezala. 
eti azalan ve orman bakanlıiından daha rına çarpbnlmıılardar. 

etnıiıtir. 

ı L-l L- ... münasebeti!• deniz itlerinde miltelaaNll 
neuu u -z ... ktecl• 
~ _ ı.e. a. • ttar •ir sat fU malumatı verme arı 

•• __._ıye 
«- Mevcut bir nisanmameye söre, ~ta ve ,ek va· 

1 h alb ayda bir havuslanır, tanur sarilr n sat• 
par arı er • • • 

b d tnaınesi alır. A)uı takdırde seferlerm• mtba•· 
lam fA a e G ne talimatname mucibince kabotaj batla· 
de edi)ınez. e h .. .:ı •--=-= • 

el 1 
_n posta vapurlarınusın, atta ra•P•.-..... •m 

ran a ça 1ıı-- • • • • • Uk 1 
1 

• 
1 

.. __ Lbe• obnası, tahlaaıye vesaıtuun m emme 
te sa•• muc;au • 

ktar
• Banlar ekaik oluna sene aefere bin v•· 

olma•• sere • • ik . p · Ticaret ınldiirliitii a.u miirallabe itin• d • 
ralme•·· en•• • L Jar 

tebisdir. Tahlisiye veaiti noksandır. Basılaruua kas
" tekneleri seferlerine müaaade eclilmi~ laaldedir. 

Gemilerin telais cihaslannan tam•mlanm... için ,,m. 
I• alb aylak mWılet çoktan seçmiftir. Bana rajmen Mer
aine iıliyen Dumlupınar, fn8nU, Barbna itliren Kemal, 
Boscaaclaya sefer yapan Aaya ve Kocaeli vapurlanma 

telais makineleri yoktur. Aaya ve Kocaelinin kasanlan 
wbat vaziyettedir .. 

Giilnihalin altı harapbr. İnönU vapurunun sefer kabili
)'etİni dörtte üç kaybetmit olduju resmi raporlarla ..ı.it· 

tir.• •-&-dar fakat buna raimen bır çoa vapur 
katle yapmaauo • 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

belediye reiaine göaterilen hüenll bl.lclen 
dolayı Türk hükılmeti namına tııılı:lı:Urle· 
rini bildirmiı ve Türk ulusunun n IAe-a 

lzmir telırinin bu fevkallde babra,11 d.ima 
muhafaza edeceklerini aöylemiftir. 

Bundan ıonra B. Karahan ek alarak. 
lzmir belediye reisinin IÖyledilderiM iltirak 
etmiı ve tıpkı Türk uluıu sibi ~r • 
biriii uluaarının da, Türkiyeain -..fta
lr.iyetlerinden ve daima büyüyen .._ik 
ve süel ku.etinden dolayı aevin..lrte ol· 
duiunu kaydeylemiıtir. 

Muil•d• GUz Ekinti 
Feallyetl 

Muğla, 21 ( A. A.) - ilin her ,.mde 
cüz ekimi faaliyetle devam ecUJor. Bu 
yıl havanın kurak gitmesinden çiftıGiaia ço• 
iu tohumıuz kalmıı ve bunu diif6nen Ta
nm Bakanı, ilimize tohumluk ~ 
sormuıtur. -------··-----·--·-··,.. ............... ------

Çerez Kablllnden 

Kızar••• Yakan•I 

Şair Haımet sarayın denize bakaa pen
cerelerinden birinin öniınde, bir yaz sünu, 
kızlar ağasının kartısına 1reçmit. Arap se· 
rinleain diye yiızüne yelpaze sallal'IDlf. 

0 aralık, kayıkla denizden l(eçmdtte O• 

lan Haşmetin aşmalarından biri, ..len • 
miı: 

- Haımetl Ne yapıyorsun~ 
Haımet: 

- Mar.sık kızdırıyorum 1. 
Diye karşılık verınce. zarif olan 

ağası, dönıniı ve: 
- Ulan, luursam. yakanml. 
Demiı. 



MAHICEHElERIE 
~·· .. . . 
S~OQDUK.L[~ltJIZ 
Anadan Doğma 
Mı, Yoksa Son
radan Mı 
Kör Olınuş? 

Mııır Tarlalannı Su Baıh 
Terme (Özel) - Bir baftadanberi de

nm eden yaimarlar buraya çok zarar ver· 
miftir. Çankallar mevlriindeki mısır tarla. 
lan kimilen ıu altında kalmıı, mııırlann ÇÜ· 

rümesi ihtimali bat göıtenniftir. Mmr fıal· 
lan yiiluektir. Ekmek fiatları da 10 kuruı· 
tan 14 buçuk kuruta yüluelmiJtir. 

Cuma 

(*) 

Kulak Uğultusu 
Gelen hasta, daimi aurette sol kula

ğında, gündüz işlerini, gece uykusunu 
haleldar edecek tekildeki uğultulardan 
arasıra böcek ve düdük seslerine ben
zeyen bu aiirültünün yaptığı ha§ ağ
nlanndan fikiyet ediyordu. Kırk beş 
ya§lnda, mühim bir hastalık geçirmemi;. 
Fakat on senedenberi muntazaman al
kol kullanmış ve nargile içmiş bu has· 
tada çok erken başlamış damar sertliği 
buldum. 

Şiryan (tansiyon) 11 • 19 dı. Kara
ciğer büyüktü. ldran noksandı ve zor 
yapıyordu. 

Tansiyonu azaltacak iyotlu iğneler 
yaptım. Suyu azalttım. Müsekkin ilaç
lar verdim. Bir ay kadar istirahat etti 
gıdalarını azalttı ve çok istifade etti. iki 
ay içinde uğultular yan yarıya azalmı' 
ve ara sıra da tamamen durmu•tu " . ' 

( • ) Bu notları keaip saklayınız, yf • 
but bir albüme yaplfbnp kollekaiyoa 

1 
yapınız. Sıkmtı zamanınızda bu notlar 
bir doktor aibi imdadınıza yeti,ebilir. 

EML 

Sıvas Şarbagı 
Öldü 

SON POSTA 

Ayvalıkta Muvaffakiyetli Bir Temsil 

Ayvalık aençlerl Hedef piyesini temsil ederken 

Ayvalık (Özel) - Halkevi, temail kolu Hedef ve Aynaroz Kad111 uerlerini oyna. 
mıfhr. Gençler her iki eeerde de çok muvaffak olmuılardır. Bilbaua Hedef manzum 
bir eıer o1"'8sma rağmen muvaffalciyetle batarftmııtır. Dinleyicileri vak'adan va1''aya 
aürükliyen Hedefte ıençlerin isim tasrihine lüzum kalm•dan hepai muvaffak olmuf
lardır. Dekor hakiki bir köy odası, kisveler hakiki birer köylü kiıveai idi. 

• 

Nallıhandan 

Nallıhan - Bütün Türk ulusunun ca
nı olan canınıza kıymak istiyen alçakta
n tel'in etmek üzere toplanan binlerce 
Nallıhanlı bu nankörlerin tezelden en 
ağır ceza ile tecziyeerini isterken böy
lelerine topraklarımızda yer verilme • 
mesini diler ve esasen bütün varlığı ile 
sana bağla olan bizler yolunda her an 
kanımızı ve canımızı harcamaya tek-
rar ant içtiiimizi arzederiz. 1 

Nöbetçi 
Eczaneler 

hı 

Bu geceki nöbetçi cc.z neler şun !'-

Eminönü: (A[!op Minasyan)· )( C 
1 

. . l 
pazar : (H. l lüsnü). A emdnr· Jel>" 
ğaloğlu). Beyazıt: (Sıtkı). Şehı•,t;ıJ 
ıı: (İbrahim Halil). Fener: (f.rfl ~1 
di). Karagümruk : (Arif). Şeh.re ..ı 
(Ahmet Hamdi). Aksaray: (Z.ı)k, 
ri). Saınatya: (Teofilos). Ba , 
(İstepan). Galata: (Mişel Sofr0 

dis). Ha köy: (Yeni Turkiye)·. 
B ').;ta· sımpar.a: (Yeni Turnn). e!lı ııl 

za). Beyoğlu· (Taksim ve Be)o tı• 
Şişli: {Halk). San}~r: (?s~a;!;ı.. 1 
küdar: (Merkez). Kadıkoy . <. l!f''"' 
kender ve Namık). Büyükada_/ 
si). He:>beli: (Yusuf). 
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H-ı~tbueıtınd• B A BiCi T E LO B AFLA B va ~lılı~01(LU2la-1ll 18 '1 t;fÔ ~ 
Bir Demirgolu Fransada / Yunanlstanda Ulud<ığda 
Sergisi Açıldı Birlikler lıi Vo Af Meselesi de Kayakçılar Oteli 
Üçü,.c• Ntı Pariste Fransız. İtalyan. KabİD8 ! ihtilaf Ç ıkf J Gazetelerde okudum, Uludağdaki ka-

Polf/onara lngali.z, l.viçre demirYol- yakçılar oıelınin yapı işi bitmiş. Kutlu ol 

Ç 1 
A Ün ada Bir Müf ra·t Cıim- sun. Fakat bu münasebetleı kafama bır O• 

"•gortarulaıe ları idarelerinin ortaklı • Parlamentoda arpııma ar M A b b li al h • t · ı p • • K ru yapışh: ca a u önem . spor ile uğra· 
011 hatıra iı iyi bir ,uneııdifer .. r- Olacata Anlatıhyor ur.ye ç er artısı uru1du nıann sayısı kaçtır ve 1tayakçılanmız ne 

:- açılnııştır. Bu seTgide, icat edilen ilk • A-) P liıDeJl&oNU' Atina, 21 (0zel) _ Baıbakan Kon· d.emuye bclar muvaffak oluyorlar) 
,:t~n, 19 3 S yılının son modeline v.ıuıca· Paru, 2l (.._l ;;il::.. sazetele- aitia, kratı abnata siden donanma Bu cilN .oıW.ardan BODUDÇ alınabilmek 
le a~ar şimdiye kadar yapılmıt bütün ~- topl~aaı ya • ~f ~......: ~ lnıımandanmın af kara'f'nameaini, imza açın on.da kartaiatbnlmaya ,..arar bilcı de 

O:.";;"":_<in bim nümuoooi te,hi' cdiJow4>: n. ı.ıılioo ~ k ,.._., aa• ettinnok için, bwabcir •ötUnlüiU hak· ~m..L: Y• ~ ~ ölçebamck 
......, u numunc1crin hep,; de ...ılann• ~ • ~· ~ Wrlilıler iPd• kmda roaeteleria .... r.ı;;; habwlerin - ~ .ı,_ ~ 
'6lt c~ :mutabık olmak prtı ile adeta bu· sik bar•••• ~ hiil ,.,.. _....,.. doiru olmac1ıtuu aö;ylemittir. Bizde lra~"111 fuıak iJindea ıelme 

bırcr oyuncak halindedir. fakat bu o- .... ,..,.ı...- O A'k b b-L--• • • . aaoıınlar çoktur. Halbuki b)'mak Tiride• 
~ldarın hepsi de dfldük çalar, ifler, iP" ealdw.• t • Japon elçisi tle uun uzad.fı. -r~n d fUll Af ~ık aıy.aaı ltüroaun· rin e.akicl~ .eıevdilderi bir •or.clur. lı:ay-
eatdtyaralt yu··rü L '-'kt d . lu Uzeria· n _ .. m •• ı ,..,.ıw •L'auwe» sue.. 'Mareıal Çanc - K.ai -Şek an verilen ltir tehlijde b.ükUmetin bu mak deyince uluorta pa•• ... : 
de 1.___ • r, naK;ı emıryo ......-- dakika bel 1 f •• 1 -- N.Dlllaym. ı., -..ratt sider. Şimendifer eerPftıde tef" diJOI' ki: =' w: Çinde d i ya b"ld~ı!7;~ • lf•Y e ujrq • Şimdiki anlama aöre tam .k.ayakçıl• lt-
ıııııır -.1:1_ . N • --..liı ..,._.~ Pf'Plf" ma ı ını ı ı ır. . ak -uen modellerin arumda. Uç6ndi •· claikAmetin, .-• • • Wrlik • te uze .e ı yıllana bu apora verdiği öoemi 
:'Yonun alonlu v-.onunu a,.dıolataa ba· ,_

71 
kolayca atlatalailr-' IÇIDt • M Bununla beraber affın .P&Zarteai SÜ· ııııöstereo bir kaç tarih y~: 

.fener de vardu. ..... ........... 1 ......... seçaMie as- uhtariyet ~ kralm Y1111a11 ~una ç&aracaiı cıTuna gazileri buzlu günlerdekay&.kaya * .. .niiW .......... ioalt ~-·. . • ~ ltepmıame Ue birlikte illn ecll1ece- karfl yakaya .aeçezler. Niceli ~P ai .. 

.,. GeçenlercieA&ibYB yol- • Piti p..m,- ..-e-' ... .,_ ki. Hareketı• Durdu ii ~llkb~ araw11me~etf'D'. derken buz iiwinde dv .. akGeJi .. ı.,. ıe· 
'•Pro/ct• 4ı lanan bir Jtabru fub .. .p_...nle ~ ..,.. Katimerini pseteaı aoa !takanlar çer, Aİce9İ yıldıum •ibi .worku bir .,,.a&ı. 

otar b t:.raktıiı kit ... n• ...... Fabl dla azlepeaya imi d ı ' ,,.......... •f m .... eaile nı lıaldıup mevlevt vari rabed.er Ye öyle 

._ilin duvarlannda .. :cüm9:• söriilmüftÜ'= do~ ciddi hir adma ablc ı•· ~ Son Durum Japonra• ":"'. '.- •••••..., 1tat ca.tetdi- h.ızlı ~öner ki yüzü ula cörünnıer.. '-kat 
«Devletler bize ekonomi ub111°d• zec- Mltçe serek emirnameler taaktand• • d H 1 1 .... _ tını Y~· ,.ftem. de bozulmaz. 

it tedbirler tatbik d ekJeıpıift etainJer. kômetle fin ... llomia)'ODU araaında UZ. • aya nn .. 8fl llüflit Ciiml-ri~ l'arti cıBır taJr.una buz ÜUrİDde kayarkm Ön• 
~ aöniraeniz. ~e=- bqolaianlDlll 

1
.,... ,.,.ı.wı.-ii ve ~r ......- Uy8ftdlftftlf Atina, 21 (Osel) - Se'llnik aaylavı lerine aykırı yataa kimeeleri - çifteleriai boz-

etiterek top y, İtal aakeri toprak· leaiılııle de, bUkiinıetle aol p~ılerA ara• • • •• "°"dili. ........ iird•ilaııılıes .ı.ktar madan - atl&J'lp geçerler. Bir takımı keaıan.1 
ı. Yatntaeı dapma.,b·ı· ,,.a d l··--ın•D kat'iyea ımkanaız Şanshay, 21 (A.A.) - Japon ltü· Maaarh otla •ld toayal hakanı ICl•koa darhlc ederek. bir takınıı tüfek atarak. bar 
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elen Telgral Haberleri 
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l .abeş Orduları Harekete 
Geçecek Hale Ge~miş 

(Baf taralı 1 inci yüzde) Cibuti'den öireniyor: 
Habeşlilerin Aksuma hücum teıebbüıü Bu son günlerde İngiliz somalisi sa· 

tardedilmİ§tir. Ras Seyyum kuvvetlerinin hillerine mühim miktarda harp malze· 
d e bir ilerileme tqebbüsü püskürtülmü,tiir. mesi çıkarılmıtllr. Fakat İtalyan uçak
Habef imparatorunun hava cevelanı )arının ceveJi.nJarı dolayısile bu kereç· 

Addisababa 21 (A.A. ) - İmparato· lerin Habeıistana nakli tahlikeli bir 
riçe ile hanedan azası, Necaıiyi bu ıekil almııtır. Habeıistana harp ma)ze· 
sabah dönüşünde gözleri inıirah ve se· meııi akleden kervanlar yalnız gecele· 
vinç yaıları ile dolu olduğu halde kar· yin yol almak mecburiyetinde kalmak· 
ıılamıılardır. imparatoru uçaktan İn· tadarlar. 

diği sırada kar§ılayan resmi eıhaaın Yaralı ltalyan tayyarecisi öldü 
yüzlerinde de intirah alametleri gÖrÜ· ı Roma 21 (Telsizle) - Asmaradan 
lüyordu. bildiriliyor: 18/11/935 tarihindeki ha· 

Necaıi'nin bu hava cevelanı sırasın· va hücumu esnasında Habeılerin attık· 
da Ha':ar'Cici~a ~~ Diredava'~ı ziya .. ı' ları kurıunJardan yaralanan makinist 
ret etmıı oldugu soylenmektedır. baıçavuı Dirago Asmara hastanesinde 

fmparator, cenup cephesi kumandanı ölmüıtür. General Dö Bono cenazeme· 
Decasnatch Nasibo ile diier liderleri rasiminde hazır bulunmuttur. 
ziyaret etmiştir. Kendisi kıt'aları, luı· 

laları teftiı etmiş askerlerin konforu ile 
alakadar olmuıtur. Necaıi'nin askerle· 
rin maneviyatından pek memnun ve 
müftehir olduğu söyleniyor. 

Habetler tekzip ediyor 
Addiııababa 21 (A.A.) - Royter ay. 

Ras Seyyum 
On Beıinci ltalyan Ta bu• 

runu Haylı Hırpaladı 
Londra 22 ( A.A.) - Ras Seyyumun 

bizzat kendisi T embien mıntakasında bir 
tarından: 

muharebeye giriımiı ve bu muharebe es -
Habes hükumeti, geçen pazartesi gÜ· 

~ d f ı nasında İtalyanları ufak zayiata düçar et • nü Makalle'nin kuzey batısın a ta -
yan'ların yapmıı oldukları hava bom· miştir. Ras Seyyum, 500 ila 600 kiıilik bir 
bardımanı sonuçunda bet bin Habeıin kuvvetle karıısmda yalnız olarak bulduğu 
ölmüı veya yaralanmıı oJduiuna dair 115 inci İtalyan yerli asker taburuna Abaro 
bir İtalyan kaynağından verilmif olan 

1 
boğazı yanında hücum etmiıtir. İtalyanlar, 

haberi kesin olarak yalanlamaktadır. birdenbire piyade ve sıkı bir makineli tü • 
Habeılerin iddiasına ıöre MakaUe fek aleti tarafından kartılanmııtır. Fakat 

yakınındaki Habef kuma.danlıiından 1 bir kaç saat süren bir muharebeden ıonra 
selen haberler, fU ıekildedir: Haboıler, çekilmeğe mecbur olmuılardır. 

İtalyanlar, hakikaten ıiddetli bir Habeı zayiatının ne kadar olduğu bilinmr.· 

bombardıman yapmıılardır. mektedir. Habqler ölü ve yaralılarını be • 
Neticede otuz Habet neferi ölmüt ve ra~rlerinde götürmüılerdir. Muharebe, ta· 

altmıt nefer de hafif surette yaralan • bii bir kale tefkil eden meıbur Ambasal • 
mııtır. mi dağının kenarında 2000 metre kadu İr· 

Harp malzemesi tifada vukua ıelmİftir. Ambasalarni hali. 
Roma 21 (A.A.) - Popolo di Roma, Habeılerin elindfl bulunmaktadır. 

SON l'O~T·A lkhel Te 
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r SON DAKİKA·· 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERL~ 
' -Bakır Yolu Bugün Ali ÇetinkaY' 

Eliyle işletmeye Açıhyor 
Yeni Hat 60 Milyon Liraya Mal Olmuştur. UzunJuğd 

505 Kilometredir. Hatta 64 Tünel Vardır 
Fevzipata 21 (A.A.) - Anadolu ajan· langıç noktaıı olan ve Diyarbekire vannıt 

ıının özel aylan bildiriyor: bulunan bu bat, 60 milyon liraya mal ol -
Yarın Diyarbekirde açıht töreni yapıll\· muıtur. Hattın deniz ıeviyeaine nazaran 

cak olan Fevzipafa • Diyarbekir hatbrun en alçak noktası 50 inci kilometredeki 496 
baılangıç noktasındayız. rakımla Eloğlu istasyonu ve en yüluek nok· 

Buradan batlıyarak üzerinden geçeceği- tası da 1400 rakımlı Şefket istasyonu ci
miz hat cumuriyet idaresinin ilk gündenbe· vardır. 505 kilometre uzunluğunda olan 
ri büyük bir Önem verdiği demiryolu ıiya· F evzipaıa • Diyarbekir battı üzerinde, en 
aaıının ilk planında geçen hatlardan biridir. büyüğü 670 metre uzunluğunda 64 tane 
Bakır yolu da yarın Ali Çetinkayanın elile tünel bulunmaktadır. Yine buyol üzerinde 
iıletmeye açılmıı olacaktır. yapılmıı aay111z küçük büyük köprüler ara· 

1927 yılı nisanında Fevzipafa istaayo • ıında çok önemli fen ve sanat eserleri var· 
nundan intaatma bqlanan ve artık bir dır. f nıaat masrafları bir milyon 950 bin 
münteha değil, fakat daha ileriye, ıınu·ları· liraya varan Göksu ve Fırat . köprüleri hu 
mıza doğru uzanacak hatlarımızın bir bat· meyandadır. 

Adanadan Geçerkell '1. 
.. Adana 21 (A.A.) - Ba~~ 
na Ali Çetinkaya ve yanlanııb ~ 
çağrılılar bu sabah saat 9,30 da 1""~ 
ıelmitler ve bir saat sonra f~1 
yarbekir hattınm açma töreninde ~· 
üzere ayni trenle yollarına de~ il'. 
lerdir. Heyet üyeleri trenin bir t-' .. ~ 
sandan istifade ederek ıehre ~ 
ıezinti yaparak trene binmifl~~~ 

Ali Çetinkaya ve yanlarındaki ,;ti'" 
hatbnıi açma törenini yaptıktan ;,;! 
zarteai sabam tehrimizden ıeÇ--
ya döneckelerdir. _/ 
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Zecri Tedbirler Karşısllıda ltalg'-____ 

100 Bin ltalyan Askerine 
3 Ay için izin Verildi 

Roma 21 (A.A.) - salahiyettar leri tatbik eden devletler tarafından 

bir kaynaktan haber verildiğine göre, kontenjan verilmek suretile tavizde 
halen silah altında bulunan bir milyon 1 bulunulmasını isteyecektir. 
200 bin kit iden 100 bin kiıiye, zecri Almanyadan ltalyaya 
tedbirlere kartı koymak üzere endüstri fnnsbruck 21 (A.A.) - lnnsbruck 
ve ziraatte çahımak için üç ay izin ve- tarikiile Almanya'dan ftalya'ya ihraç 
rilmittir. edilmekte olan efyanın miktarı artmıı 

Burada belirtildiiine ıöre, hu ted- ve ıünde 2000 tondan 5005 tona çık. 

birin arsıuhual durumla hiç bir alakası mııtar. 

yoktur. izinli asker, her dakika için Bu eıya arasında hilhaaaa kömür, 
kıtalanna dönmek üzere hazır huluna· kimyevi mahıuller ve kamyonlar var• 
caklardır. dır. 

* 
Bul6arlar Tauüat l•teyorlar .• 

Sofya 21 (A.A.) - Hükumet yarın Vqinıton 21 (A.A.) - Hükumet pet-

gelen tebligatta bulunmuılarcbr· 

Zecri Tedbiri•"" 
Bizde Tetbik•ll ,, 

Zecri tedbirlerin tatbiki doı.~ ~ 
purların alaca.klan malların cinlt ~ ~ 
mahreçleri tetkik edilmekte, het :;ti'. 
vazaah bir muameleye meydan 
mektedir. . ~ 

1 1 Milletler Cemiyeti cenel sekreterliğine 
Habeşler talyan steklerlni Kabul Etmiyorlar bir muhtara söndererek zecri tedbirle-

rol endüstrisini ltalyaya yapılmakta olan 
ihracatı kendiliğinden keameie davet et • 
mittir. iç itleri bakam İckeı ve petrol itleri 

Haber verilc:liiine söre ltaly ... ~ ~ 
V eata vapuru kontrola tibi tu~ 
sak edilen La. maddeleri yiik1i 4 
halde ftalyaya sitlnekte olan AWJf' 

puru da Çanakkalede durd~· 
ltalyan ıilebi de 300 ton krolll -"' 

ü....e n.n.c..ı. beklemdrtedir· ~ 
racı yasak edilen maddeler araa~ 

Cenevre 21 (A.A.) - Habeı hüku-,mekde ve fU cümlelerle hitmektedirı 
meti Milletler Cemiyeti ceael sekrete- «Habeş hükumet ve milleti, müte· 
rine verdiii uzun bir notada 11 ikinci cavizi cürmünden ötürü mükafatlan
teırinde ftalya tarafından zecri tedbir- dıra~ak her hansi bir teklife itibar et
lerin tatbikinı protesto etmek üzere miyecektir.» 
teblii edilen notaya itiraz etmektedir. * 

Nota, köle teciminin doiu Afrikaıın- Cenevre: 21 (A. A.) - On aekizler 
da binlerce yıllık bir anane halinde bu· 1 komitesinin toplanması, zecri tedbirle· 
lunduiunu ve hatta Avrupa devletleri- rin tatbikına nezaret edecek olan ekı· 
nin bile bunu ortadan kaldırmağa mu- perler komitesinin vereceii karara mu· 
vaffak olmadıklarını hatırlattıktan ıon- allak bulunmaktadır. Yarı resmi suret· 
ra, bugünkü anlaımazlıiın halyan İs • te haber verildiiine ıöre eksperler ko
tekleri eaaıı üzerine halledilmesinin mitesi içinde bulunduiumuz ayın 28 İn· 
kat'iyen imkansız olduiunu kaydet • de toplanacakbr. 

Mısırda Yeni Karıııklıklar Oldu 
(Baı tarafı 1 inci yüzde) 1 nan buıün batlayacak olan manevrala-

lirtildijine gör-e ba•ün l•lıenJeriye rı münaaebetile boykotaj Han etmiıtir. 
açılılarıınıd a yapılmalıta Olan I naili.z t T alc•enin Kararları 
donanman talimleri nornial talimleri Kahire 21 (A.A.) - Kahire talebe
dir ue bundan dolayı bir çelı zaman leri üç maddelik bir karar kabul etmiı· 

l M .1 • l l • L_ 1. lerdir. e1111e ıtır ı erı ge en err uu ta ım -
l•rd h b l .. d t d'l Kararm üç maddesi ıunlardır: 
~ e azır u unma6a aue e ı . . . 

. l d. l - Son hadıaeler esnasında ölen ta-
mıf er 1

• lebelerin ailelerine yardım etme1' ve * Mmrm Milletler Cemiyetine ıikiyetle-
Kahire 21 - lngilterenin Mısıra kar-,,.. rini bildirecek bir heyetin Cenevreye 

f 1 takip ettiii siyaseti ve Mmr hükume· ıönderilebilmesini temin eylemek mak
tinin bu siyasete müzaheret etmesini sadiyle bir iane liatesi açmak, 
protesto maksadile tertip edilen matem 

2 
B" .. · 

1 
'l 

günü öğleye kadar hadiıesiz ıeçmif, 1 İ •
1
- ~tu~ sıya~a .p1ar~ı erkıeflerini, umumi hizmetler normal bir k'ld ngı terenın ısır ıç lf erme arıtması 

.. ..1 .. t" fe 
1 

e ı aleyhine bir mÜ§terek cephe tetkiJ et-soru muı ur. 
Y 1.1 • d'"kk. 1 h meye davet e ylemek, er ı ere aıt u an arın emen hep· 

• k ı d A 1 1 . _ ı 3 - Bugünkü Mısır hükumetinin al-
sı apa ı ır. vrupa ı ara aıt magaza· _ • . 
l · kt M f ' h b d"'kk. 1 dııı vazıyetı protesto eylemek. ar ıse açı ır. aama ı u u an a• 
rın kepenkleri her ihtimale karıı yarı· Karıfıklıklar Devam Ediyor • . . 
ya indirilmittir. 200 kadar talebe, nas· Kahire 21 (A.A.) - Bugünkü teza. 
yonalist parti önünde atetli bir nutuk hürat esnasında elli kiti tevkif olunmuf
söyliyen bir Mısırlı kızı dinlemi.tlerdir. tur. 

Royter ajansına göre, bir müddet 1 Nasyonalistlerin merkezi önünde 200 
sonra, halk karga.talık çıkarmaya IJc:adar tezahürcü polislere hücum et· 
baılamışhr. Bazı kimseler tramvay ve miş, bunlardan yedisi yaralanmı1dır. 
otomobilleri taşa tutmu.tlardır. Zabıta Halk bundan sonra dağılmıthr. 
havaya ateş etmit, nümayi§Çiler dağıl- T ramvaylar a ve otobüslere hücum 
mıttır. • I ed i ldiği zaman da bazı yolcular yara· 

Mısır milliyetperverlerinin müfrit lanmıştır. 

cenahını teşkil eden Vatani Hızb, i s • Akşama doğru tehir sakin halini ye. 
kenderiye önlerinde İn1riliz donanması- niden almı.thr. 

rin aebeb olduiu mühim ekonomik za· 
yiab bildirecek ve bunun zecri tedbir- federal direktörü busün bu buıuıta lizım 

Siyasal 
Kagna1111alar 

(Baı tarafı 1 inci yüzde) 

elçisi ile mülü:atnda, zecri tedbirlerin ltal

yada huıule setirdiii fiddetli akisler dola

y11ile, müzakerelere derhal batlanmaaı lü
zumunu kaydettiğini 1u11or. 

Gazete, Pariae yalnız lnsiliz eksperi Pe• 

teno'nun deiil ayni zamanda bir ltalyan 

ekıperinin seleceiinQ..: de hildiriyor. .. . •• 

• . Bu ekıperler Fransız dlf bakanlıianın 
ekaperiyle bir anlapna eaaıını müzakere e
decelderdir. 

öVr ıueteai, Peteraon'un evvelce yap• 
tıjı telılifleri tekrar edeciini zannetmekte• 

dir. 
, Buna, mukabil, Eko dö Pari ıueteai, Pe· 
teraon'un İngiliz büyük elçiliaine yardım 

için selmekte oldujunu bildiriyor. Gaz'!te
nin Londradaki muhabiri, Mussolini ile Sir 

Drummond arasındaki müzakerelerin de 
tekrar baıladığmı bildirmektedir. 

Pöti jurnal gazetesine ıöre, İnıifu bü • 
yük elçisi İtalya ile müzakerelerin tekrıu" 

batlama~ı mümkün oJduiunu ve bu mÜ· 
1:akerelerin Van Zeeland'ın teklifi üzerine 

Milletler Cemiyeti tarafından ıö:sterilen 
müzakereler çerçevesine dahil olacağını 
Laval'a bildinnittir. 

* 
Londra 21 (A.A.) - Fransız hükumeti 

ile konuımalar esnasında İnıiliz büyÜk elçi

sine yardım etmek üzere bugün Parise gİ· 

den lngiltere dış işl eri pakanlığı dı ş d aire-

si tefi Peteraon Parise, İtalyan • Habet har
bi için bir hal sureti projeıi götürmem~kte· 

dir. Peteraôn, Pariste Fransız dıt itleri ba
kanlıiı Afrika dairesi tefJeriJe beraber 
mabtemel bir bal ıureti için vaziyeti tart • 
maya ve aynı zamanda ihzar etmeye çalıt· 
maya devam edecektir. 

Fransız - Alınan Konuşmaları 
Bitlerle Fransız Sefiri ArasınJd 

Do•tane Bir Görüşme Yapıldı 
Berlin 21 ( A. A.) - D. N. B. bildiriyor: ~"" 
Führer bugün yanında dıı itleri Baltanı hazır bulunduğu halJ-:i.I 

•ı.z büyiilı elçi•ini lıabul etmiftir. Genel bir mahiyet göateren ıJe l'J' J 
ycııa meıelelerine taalluk eden ıöriiıme do.tane •eçmiı ve ilıi iri"' ' 
tin /aüanü niyetlerini tebarii~ ettirmİftir. 

Yunan Kırah Musolinl ile Konuttu A 
Roma, 21 - Yanan Kralı Yorgi bugün öile Ü•tii Guirinal ılll' 

lta~1a Kralı taralından lıabal edilmiıtir. ~· 
Oiletlen sonra K • .ı Y orwi ile Maaolini GTaınJa bu görüf"'-

tpr. Gece Yunan elçiliğinde bir lıabul töreni yapılacalıtır. 

Yunan Krahna Nit~n Verdiler .,~ 
•. . Roma 21 (A.A.) - İtalya kralı Yunan kralı Yorıiye Annacide nitanuılll""° 
yÜlr rütbe.ini vermİftİr. 

Fransada Bir Tayyare Fabrikası illi• etti w 
Pariı 21 (A. A.) - Bleriot tayyare fabrikası tediyatını ketınİf ;:,,,' 

çilerine alacaklarını veremem§İtir. Fabrikada bin kadar aoıele 
makta idi. 

ispanyada Da Beş Fabrika Kapandı~ 
Barselon 21 (A.A.) - Baraelonun bet mühim mensucat fabi ~ 

ham madde bedellerinin tediyeıi için döviz mübayaaıı müıaad~e, 
madıklarından kapılarını kapamaya ve bin ameleye yol veroıd 
bur kalmı§lardır. ti' 

Marsilya Suikastçilerinln Muhakemesi~" 
Aix • En Provence, 21 (A.A.) - ıi ve mahkeme salonundan çık ~fi 

Uıta§ilerin muhakemesi talik olun· alikadar olarak heyecanını if~de ~ 
muf tur. • adliye bakanından bu ağır hidıse e' 
. Paris 21 (A.A.) - Paris barosu kon - malumat verilmesini ve lüzuınh•~· 
seyı, avukat Desbonı'un kaydının ıilinme· gönderilmesini istemeğe karar ~· · 

Pamuklarımızın Islahı için ıJI 
Ankara 21 - Kamulaya verilen pamuk ıslahı liyihasına göre Tarırrı ~:e fi' 

lüzum gördüğü yerlerde kendi tayin ettiği cinsten başka cins pamuk ekilrrı~~jJıl , 
çefÔl pamuktan baıkuunn kullanolma" "' yuak edecek, dır'edöğô takdô...I• I~ 
düiü pamuk cinai tohumunu satın alacak ve bu tohumlar baıkalanna aatd 
tar. Liyihad, pamuk cinslerimizin ıslahı için mühim esaslar vardır. Kan.
'--lret edenler için de 100 liradan SOO liraya kadar cezalar konulmuthll'• 



IQll roa~A 

Tari/ılflll Y•prtıklar 

Dördüncü Murat Zor Oyunlan 
· Yapbrmak istedi 

Bütün Pehlivanlarını Topladı, Beraberinde, 
Tane Hiç Ayrılmadığı Cücesi Vardı 

Murat, iki Müthiı Pehlivanı 
iki Eline Ald•, Onlarla Birer 
Gürz Gibi Oynamıya Başladı 

iki 

s., .. 1 
sa 

Dil Tetkikleri 

Allah 
• 



SON ,-POSTA 

BUy k l De iz 

WMA Romanı Borsanın Aşkı . 
Yazan~ 

K•dirc•• 
Ktl/lı 

Sevg ·ıisinden Ayrılan iki Eli Göz 
Bütün Gece Denizi Seyredip Durmuştu 

Lise Bitirme Imt ·hanı 
Muvaffak Olamıyan 

Dün mathaaımza, kaial.abk hir tale· de kalmamak. Sene sonunda 
be &'f"llPU ıelcli. Bunlar muhtelif liae • girmek. 
lerdendirler. Geçen yıl sonunda imtiha- Esbabı mucibe olarak ta, 

na girıaİf, liH bitirme imtiham denilen Anadoludaa geldiklerini, ...U, 
bu imtihanda muvaffak olamamıflar • }erinin yerinde olmadıtwnı 
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Şeyh Ebu Yahya birdeabin toparlan • 

dı. 
1 
halkı da onlara kul, köle oluyorlar . . . İzle· 
rini kaybediyorlar, MIMrl.i kanftınyor • 

dar. d. ı a· - b d 111 
Dilekleri ikitlir: "er. ır Ç0611f u uru 

Jar .. . 1 E • ld ~ ·b· in d.. terki tahsil tehlikesine ......... - YVeıce yapı ıgı ır• ı ya ız o-
nülen deraden imtilaalaa sirınek. bu se.çlerin dilekleri ....... - Sus!.. Daha bunlann kaç cemi olduk· Kederli bir yüa takındı: • 

Eski bir habra . . Acı lMır habra hird .. 
bire uyandı da... Hem eli sözli, hem cl9 
adı Zeynep . .. 

......... l.a. W>eriaa pil . . . 2 - rme en9lce olduiu ıribi ders ya. Bakan1ıtınan dikkatini eh 
- a....- lııir ........ ,.. la. .. b içWe mıkt •• clewam mecburi:retia- keriz. 

~··--==~-"'·"----~,.,......,,_=--------: 

- Evet . • 
- Şey ... Böyle bir kmm vardı .. , Ol • 

dü de 
Bir kaç saniye auatul.r •. , 
Zeynep teYhin hakaflarile Wr an ...... 

lattıiı aırada Bota HiaQine ............. 
Onun son sözlerinin ten::Ü1Cır1ini dUJliBCil 
rahatladı ve acıdı ... 

Kemal reia Zeyaeple Boi• HüaeJinia 
*fk hikiyesini lnaaca aalalb. 

Şeyh dikkatle dinledi. 

Soma kaıUda: 
- Haydi kmm, .... 

Amiral tok tg....... Flo 1 
.... 

.... ... ı.ıı .. - •• --- o.. Fiisi • 
• .aw• silli ri7h•ıli: 

- .......... Ar 1 ııtrr -ı... 

·~~--?S.S,.li,o• ,_,,. 
O•m• ...... ...awı...- ...... ........... ,, ................ .... 

........ FD r ilııi sı Jva ilMlirdi w wt Wr 
--~..-.: 

- Amiral ~L. Siı- i - .-i ..._ 
..._ Zira ._ .. -.a F•d" al ......... . 

.......... =p 1 ........... ... 

ili • .... ..... ---. ,.... w. 
hareme ıötüre)'İlll, ora • LL LL ..... --- ...... p. .• ~·r§jW· ... 
t1a -lendir..._! •. S.. •~ - :e • • L -· ..... ,.,, il 
luJmazalll merak ..... ı .. 

Se.- l:ııir tatLlık ..... - y .... . . ... kabedayllia diifın-
lllİftİ. -.. sö.tene7clirıa, .._.. a.. .-.; .tay. 

Boi• Hüıeyiale eoa mazdamL. 
Bir de • ..:.a:_ llo ..:-ı=-. defa wmaftıW. - m • ......, ~-- .---. ... 

Ceaç im ... iri Pli Anrikezia eli WrdmLire ...... ac... • 
~ tleJikenLwn ~ • ı.c. Liicl ..... Jiıie•e ........ 
-- ..... lclıiı ........ p. Şa Ad-
-.,. doira b& • &ııp..yol donanmuı limand.a sörününce Cezayirli Arapları Tataınısl-
ıerilmiıti. Böylece, vü • büyük bir lr.orlr.u almııta Uidviso ,.wmı. ........... sibi>-di. 
cudanda p.ı çiqileri lıiraz lael& witti. l Adra ieiinde, ....,. plme'-iai Wdiyo • ~ .WU. Ken.ljejpi siiçlôlde tuta. 

Şeyh bunlan ela sördi. .,.. Ye pusu kunverm. füat im orada Mk· Wldi. Kahcma aiclaa elini bird....._ çeldi. 
G im: blÇlnrdı. lerkea hiç wnedm17 .. INr ynea iDılım yiik. f.WiYeniııııia telani brp.ndllki ad.mm yü. 

H::me girdi. liyenık A.frikQa Jol1andJldaruu d~l'UL ._ fırbılta. 
B

. ,_ al L!:!&.t! __ .JI e__ Cin ıibi adamlar ... Ostelik bütiiD F.ııdiiliiıa (Aıba var) 
ar aar tı UV1uft ıece peac~en _. 

- baktı. Hüseyin reisin aauiainden sözün& 
ayırmadı. 

Sabah, ufuk henüz afanyordu ki liman· 
da Turk gemicilerinin kumanda sesleri du· 
yuldu. 

Biru sonra IMt Tirk ...W Wrhirinİll 
dümen suyunda limandm çılaaqlar, pupa 
~elken ufukta kaybolm ......... a. 

• •• 
-19-

Don Anrlkez 

lıtanbul S inci icra MemurluAundan: 

Emniyet Sandığına 
• 8iri.ci ••ı•ı ipoeekli ol.ip yeminli 6ç eh1i ~ tarafmdan tamamına 
8865 lira kıymet takdir den Boiaziçinde Bebekte Bebek cad· 
claincle E. 124 Mil. Y. 198 numaralı ahpp n açık art·. 
tumaya nzeıcfihnit oldajundan 23 I 12 I 935 tarihine müudif 
puarteô sflnG Mat 14 ten 16 ya kadar dairede bİrİDc:İ art-
brmuı icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti m•duımmeneııin 

..--------------------------~ 
Gazete'erin 
Hacımları 

Bunu Tahdit için Hükô· 
metten Bir Kararname 

lateniyor 
(S., tarafı 1 inci yüzde) 

..,_ AM:i ı re müclahaleani üte
..,,.. Fil! nW 11 6fdetel.r aram • 
,,_ -1ü/e Nlıa6efi, •lr taraltan 
...... ..,. (lteyli~) ,,.,.,_ 

hatife( .. ı.Q.t) i oe dcfai diifir· 
...,,i, ,. ,..,,Clll. J••cır --,.,,.,,.,,, ........ ..,., ... -... 
...,..,,__ ,.,... ... lııir ... 

.. Tlirlı ,,., n laoritN ..,.,;,.i 
~ wt ık.rir. Bu w.I• •,,;;.. 
...,. .. ip. '"evcuf •azefe,_.._ ---....._ ..-ı. NJlı.,,., aaıltmalı 
... lıir ...... almaları cllİfÜllüli

_,...._ "• ._ ıaıhilı luıhwy«inia 
ca oı.c.,.... fiiphe edilemez. 
Ant.at• (anlepıa) girmemit olan hir 
su.ete iltediii kadar sahife ~e intU,.r 
etmekte aerbeat kalır. 

Binaenaıe,h haftalık bacımlanna. 

verecekleri kap "\'le .ilivdıer *: d.WI 
olduiu a..ıcle 9~64 santimetre murab
baanı aşamıyacaklamu bildiren bir ka
rarnamenin Vekiller Heyetince İttihazı, 
hem kalitenin aşağılanmasına, hem de 
Türk pal'89IDID elden çıkmasına mini 
olacaktır. 

( 62 X )90) ebadındaki gazeteler haf. 
tada dört Pıt (8), (3) gian ( 12), 
( 5 S X 80) ebaduıdaki gazeteler hafta
da (7) defa ( 12) şer sahife çıkardık
lan takdiııde IMpsi ayni haeamda çıkmıt 
olacaktır. 

* 
Amiral Don Anrikem ,.to-n IMi7'ik •· 

fonunda bir afai1 bir yakan, hmb imla P. 
dip ıeliforda. Bu balile -- ,...Jeli ... 
meliyordu. KarNcmı ela ikide bir .aiairli .;.. 

;rüzde 75 İDİ bulduiu takdirde miitterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
takdirde en aon arttıranın taahhüdü 'baki kalmak Uzere arttırma 15 
sün mu.ldetle temdit efil.ek 7 /1/9"J6 tarilaine müedif ala ıü- Aabıa 21 (Telef•nla) - Matbuat 

._ _ _. __ L-- d kanuna eklenen la,.._ haft~lık 

nirli çizmelerine vuruyor, bom•d~• • 
du. 

Kırk 1.ef, elli J'.,ı.n..la Ma itoFlıa tlt
nwı bir atlw ..._. ..._... ,_... 

da ciuruyorcl& EDerW .O• •. • P o!7 dr 
bVUflurrnUf, hopuna ),Mıı 4 w tıılrs • 
mı yordu. 

Amiral Den~ 1 • - lı-?na .. 

aü aaat 14 tm 16 ya -..uar &e&& dairemiz e )'Altılecak ikiaci açak art· k&iat arfiyataaın bakant. lııurulunca 
tırmasında arttmna i>edeli la,.aeti muhammenenin yüzde 75 İlli iNii- T«ilecek kana söre ta;rin edileceği. 
··dljw taktlinle •bf 2280 Ne. lı kuaun ahki •• .....ıw.. .-i IMra- gazetelerin de illndan ttibarea ıaç ~üai 
klllr. Sq pııi ••. Artlll-ya iftiı'ak ... ık Wti; bri11 la, eti icinde W.ra upcaklan ,....W.. 
muhammenenin yüzde 7,5 aiabetinde pey akçesi veya milli Wr .banlra- ..._ __ -----------· 
ma tı•mt mdll • mm llimil buhw-ları ._clir. H u•n tapu eicil· 
lile aabit olmıyan ipotekti alacaldarü. ..... al'I "--m w irtifak 
hakkı aahiplerinin bu lla1dannı ve --- &ıis • •rife 4air ohta 

--·----.. --.. -------
Şimal Delllzj11de 

Bir Kem 
iddialannı ewakı müsbitelerile birlikte Ma ta ilin•• itil.Na mtta-

onun kal'fllU'da d.-.lıaı f ela b" pı_.._ .:I-!- ww• L ..._ıhr .&L.. L.ndra Jl (A.A.) -INlııa Mı-1m· 
Na..a .._, Kilıl• .,. .tamlar? yet 20 sün zar ın ır unc wW-emme a e.-i ~. nımi tak- dat ~si' 1 mit,....._, deni· 

_.-; .. a .. kim" ;1rT:Y:I..... ~- ·: dinle hakları tapu sicilli ile aabit olmıı,..lar •bt hedelinia pa7'lfma· zinde felltlete -- • , 1 P •ildi· 
na!.. Bir de bana EndüllWi o........_._ ımdan hariç kalırlaL Müterakim ftl'li, ~' taaifiyec1en mite • rilmit olu 1111 ..,.. " ·h!Mbab 
....._ illei.-I ...._..._ .,., .... ı... vellit belediye riuumu ve vakıf icuesi heci miiza,.,deden temll olu· 21 kitiden a...t •.amwa ••ıflrlııook 
Şu mi.kin, keyfe düfkün Eadilüılller hat nur. Daha fazla mal6mat almak isfiyentw 10/IZ/135 tarihinden iliba· •apurunun ..onuntlaa •••ıs .-...ek· 
--o.l....tan böyle adamlar çılana• ... $imdi Nil herk.eaia aörehilın•i için tlaiııede açık tnduncluru1acak arttırma teclir. 
ele Türk olduldanna .a,1IJ•-L !faad o. f&l'lnamelile 934/ 6586 No. il d-.Jaya mGracaada naezldir dG1yacla Aynı kumpaa:ramn malı olan Sbe-
t.r? .. Tiirlder '-'*7a --- .... plebilir· mncut ..aiki stileWlecekleri ilin olunar. (7407) afwater Yapunı, bir Y..- aemiai ile 
ler? Radoa, Venedik •e c...m semileri • birtikt. , ...... ...,.,.. ...-in bu-

~ ı.:::ı-.:.: .ı:::.:~ Ankara Cumhur :;ı.::::.=:::..---·-· 
Bütün ltu zararlrınn ~ ... fekecek • 
. ' ....... 

8ir ll,4an1Mri u• ... ft Ke4ne ıiden 
~ Wç im• PJxelderi yere var. 
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111iyeceiini emretmediler mi? u..-. de 
~u topraklarda 1011 yanul.nna kadar il . 
lürü1meleri istenmedi mi? •• Bualan me ca
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Rii~cir Gibi 
E.ıen Gemiler 
- Fakat, Amiral............._ ....... a-

autan yek Jci Ya ................ .... 
.miyerlar. Bu ada-'- T'ıiıMaulir. A.-.ı -
lanma adı ela Kemal Nİltİr. ~ 
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18: Dans mu~~~~N~9~LNecdet Rüştü: s ı N E M A Y 1 L D 1 Z 1 
Manzum hikaye, 19,30: Hafif musiki, 20: 

Muharriri: Freeman Willı Croflı - 33 22/11/935 Lirry'nin be§ paraıl kalmamııtı .. I şey yapmıyorsunuz! 1,ıııı 

Cos, Polis Müfettişine Her Şeyi Anlat-
mıya Karar Vermiş Bulunuyordu 

Konferans: Profesör Dr. Kazım Esat (Ço
cukların diş bakımındaki ehemmiyeti), 
20, 30: Stüdyo orkestrası, 21 : Radyo, caz 
ve tango grupları, 2), 3 5 : Son haberler, 
Borsalar, 21,50: Macar halk havalan. Ba-

Bir berber dükkanının önünden ge~ 1 Lary artık her ne olurP 0 tel' 
çerken aynada kendisine baktı ve Ryman rolünü oynamaya katar 
için için küfretmeğe bqladı. Cebin- di: , jrletl' 
de beı para olmadıktan sonra böyle - Peki canım o kadar 1111 

• ~ 
şık ve son moda elbiselerle tam bir me •. Hele biraz daha dü§Üııe~ 
miras yediye benzemenin ne fayda- Belki de razı olurum .. fakat CiS • 
sı vardı? Karnı açtı.. Polisten yaka- ' başka bir şey için uğradılll·· blıı' 
sını kurtarmak için kaçarken Ame- damını evde unutmu•wP·· }.c,Ş aiY 

Cos dona kalmıştı. Fakat hala in
karda israr ediyordu: 

- Sir Con Mogil'e bir tek kelime 
bile söylediğimi isbat edemezsiniz ki ... 
dedi. 

Frenç artık sabrını kaybetmi§ti: 
- Hakikaten saçma söylüyorsunuz, 

Mister Cos .. Eğer emin olmasam böyle 
hareket eder miyim? Tabii söyledikle
rimin hepsini de isbat edebilirim. U
§ak Sir Con'u ziyaret ettiğinizi ve Kota 
isimli bir kart gönderdiğinizi söyleye -
cek... Zaten bıraktığınız kart polia 
müdüriyetindeki dosyanızdadır. Bun· 
dan maada bu ziyaretinizin tekerrür 
ettiğine de yemin edecektir. Görüyor • 
ıunuz ya ... Elimizde sizi tevkif ebneğe 
kifayet edecek deliller var .. 

- İyi amma, bunlarla Sir Con'un 
Belfast'a gitmesinde bir ali.kam oldu
ğunu isbat edemezsiniz ki!. 

- Edemez miyiz?.. Peki.la Mister 
Cos.. Çok teessüf ederim, amma yapa
cak başka bir şey yok •• Lutfen benimle 
l»eraber müdüriyete gelir misiniz? 

Cosun Anlattıkları 
Coss gayri ihtiyari ellerini yukarıya kal • 

dırdı: 

- Durunuz Mister Frenç. Size her feyİ 
söyliyeceğim. Zaten it bu dereceye geldik· 
ten sonra saklamakta bir mana yok. Gayri 
kanuni bir harekette bulunmadığım için be· 
ni tevkif edemezsiniz. Fakat yaptığım fCY· 

ler de pek iftihar edilecek hareketlerden 
olmadığı için, mecbur olmadıkça hatkasına 
aöylemek istemezdim, doğrusu ... 

Frenç resmi bir tavırla: 
- Pekala Mister Cos. Söyliyeceklerinizi 

söyleyiniz, dedi. 
Cos çok sinirli idi. Fena halde sıkıldığı 

belli idi. Frenç zahiren sakin ve soiukkanh 
görünüyorsa da, içinden içine büyük bir he
yecan duyuyor, Cosun doiru mu, yoksa ya
lan mı söyliyeceğini anlamak için dik dik 
gözlerinin içine bakıyordu. 

Cos hakikaten yaptığından utanan bir a. 
dam gibi kızarıp bozanyor, bir türlü aöze 
baılıyamıyordu. Nihayet Frenç: 

- Sizi bekliyorum Mister Coa, dedi. 
Cos, uykudan uyanıyormuı ıibi yerinden 

aıçradı ve nevmit bir eda ile: 
- Hikaye biraz uzun ... Ta alb sene 

evveline kadar gitmek lizım ... Her ne iae 
elimden celdiii kadar kısaca anlatay1m. 

Bundan altı sene evvel çok fena bir vazi~ 
yette idim. Hastalık dolayı.sile aakerlikten 
terhis edilmiıtim. Haıta bulunduium müd • 
detçe küçük bir mbf veriyorlardı. İyi o • 
lunca onu da kestiler. Aylarca kendime bir 
İf aradım, bulamadım. Bir tarafa koydu • 
ium be, on parayı da sarfettikten ıon.ra ta
mamile aç kaldım. Bir zamanlar Amerika
da aktörlük yapmııtım .. Daha doğrusu sey
yar tiyatro kumpanyalarında çalıımqhm. 

Fakat Amerikaya eidecek param yoldu. 

At Y arııları 
l,ıerin büsbütün feci bir tekil aJdıjı bir 

sün, eskiden tanıdığım, birisine rastgeldim. 
İsterseniz size o zatın adresini de verebili
rim. Cephede beraber bulunmuıtuk.. Bana 
yardım etti ve delalet ederek bu iti buldu. 
Hatta bana bir kat ta elbi&e yaphrdı. Ar
tık ne vaziyete düımüt olduğumu tahmin 
edebilirsiniz değil mi? 

Cos sözünü kesti, bqını önüne eidi ve 
ellerile yüzünü kapayarak bir müddet dü • 
tündü. Sonra tekrar batım kaldırarak: 

- Bir müddet burada rahat geçindim. 

Fakat son günlerde budala gibi gene İpin 
ucunu kaçırdım. At yar1Jlarmda bahsı müt
terek oyunu oynıyan bazı kimselerle dü9üp 
kalkmağa ve ben de oynamağa baıladun. 
Netice malum. Biriktirdiğim bet on parayı 
kaybettikten maada, üstelik borçlandım da. 

Öyle bir zaman geldi ki, ya borcumu ver
mek ve yahut ta hem işimi, hem de haysi· 

yetimi kaybetmek vaziyetinde kaldım. Ne-

~ 
I ""'lıı·-." • ., 

Coss birdenbire: - Durunuz 
F renç, dedi. Her şeyi söyliyeceğim. 

Mister 

- Bu benim için yağmurdan kurtulup 
doluya tutulmak gibi bir ıeydi Evvelce IJ• 

kınlı çekmiştim, fakat yeni düıtüğüm vazi
yet ondan bin kat beterdi. Ne ise sizi faz
la tafsilatla yormıyayun. 

Bundan bir ay evvel, ya on beı gün zar
fında alh yedi yÜz lira bulmak, ve ya • 
but ta mahvolmak tıklarile karıılatbm. Ge

celeri gözüme uyku girmiyordu. Mütema • 
diyen bu feci vaziyete bir çare dii§ünüyor
dum. Nihayet bir gün, çıkar bir yol görür 
gibi oldum. Y aptığundan ben de utamyo-

yan Aleksandr Mayler ve orkestrası. 
VİYANA 

1 5, 1 5 : Dans musikisi, 1 6: Çocuklar 
için. 17,1 O: Müsahabe, 18: Haberler. 
1 8, 30: Bar musikisi. 19: Operet. 2 1 : Ha -
berler. 2 l, I O: Hafif müzik, 22,45: Dans 
musikisi. 

ı :ıo • ~e ır 
rikada parasız bıraktığı karısı İr • J Levy, derhal sözünü keıtı 
ma'nın da şu dakikada aç olması, o-

1 
lümsiyerek: So1ıe 

BERLİN nun umurunda bile değildi. Genç ve 1 
- Aman Mister Rymaıı. ·· ,. 

ı 5, 30: Konser, 16: Laypzigden nakil, güzel bir kadın nasıl olsa karnını ' şeyin sözü mü olur .• Ne kadat 
17,30: Spor toplantısı, 17,40: Günün me- doyurmanın yolunu bulurdu . .. rediyorsunuz? dedi. ~ 
seleleri. 18: Hayslbergten nakil. t 8, 40: Fakat İngiltereye gelelidenberi Cebinde» şişkin bir cüzd~ I~ b~ 
Akşam haberleri, 19, I O: Konser, 2 t : ha- adamakıllı bir vurgun vuramamııtı. dı. Ve karşısındakine elli br• 
herler, 21,30: Almanyanın ruhi mukad - Üç apartıman soygunundan topu to- banknot uzattı.. I ~· 
deratı, 22: Stutgrattan nakil. pu ( 150) lira alabilmif, bir defasın- Lary parayı lakayt bir ta\'lf • 

BRÜKSEL da da yakalanarak üç ay hapiste dı ve cebine soktu: ~.' 
1 6. 5 5 : Nakiller, 1 7: Fokstrot. 1 7. 30: yatmıştı. - Teşekkür ederim LevY1 b ojle 

Musahabe. 1 7 · 5 O: Konser. 1 8: Plak neşri- Bir müddet daha yürüdü.. Büyük 1 lerde bir gün seninle beraber~ 
yatı. 18. 15: Musahabe. 18. 30: Bethovenin bir han kapısında « Y ddu Film acen- yemeği yeyelim .. Nasıl yarlJl 
sonatları. 19 : Musahabe. 19.15: Opret, lesin yazılı kocaman bir levha gör- var mı? diye sordu.. • '"'' 
vals, Fokstrot ve saire. 19.30 Konuşan d.. Bı.rdenb' akl ••th• b. L ' · ·· ·· gül' •• rdu • V" 

1 
u. ıre ına mu 1§ ır evy nın yuzu uyo · 

gazete. 20: Orestra radyo. 21.20: Konser. lA ld' H k · k d' · · · • · 
21 30 . ş k 1 21 45 . K ? 

1 
,. P an ge ı. er esın en ısını meı- yı kapıya kadar tefyı etti·· ,.uJP' 

. . ar ı ar. . . onser ... J 7 1 h • ld (R ld R ) ,t.P"",~. M" h b 22 . K n ·
10 

ur sınema yı ızı ona y - - Aman Mister Ryman .. • Jr 
usa a e. , onuşan gazete. ~-.. : ) b iki . . h l d b B • bcUP 

Plak neşriyatı. 22.25 : 0 d k·ı man a enzett erını atır a ı. miyetsiz ir şey ... enı ına .... i1" 
pera an na ı . H k!'- l b' 'b' . d y lın ıııo...-

BUDAPEŞTE a maten on arı ırı ırlD en ayırt yora unuz. . . arın maa e edi. 
etmek kabil değildi. davetinize icabet ederiın! d ... ıı 

16.30: Yalnız Flut. 17.25: Dans orkes- İ "" 
trası. 18.30: Operadan nakiller. 21.30: Karısı rma'nın bile bir zaman • Lary, sokağa çıktığı zaJl'lall 
Çingane orkestrası. 22: Plak neşriyatı. da~beri bu y~kışıklı yddıza itık ol- derece neı'eli idi. ~i 

ROM dugunu, hatta çok defalar şakaya R ' benzemesinden dı • 
A getirerek kendisini (Ronald Ry- d ymdaenı'astı'fade etmek JiJaO' .ıd 

15.40:0rkestra. 17.30:Yabancıdiller- ) b ..... . . d'"'. erece JtoO"' 
den haberler. 18: İtalyan turizmi hakkında man a enzettıgı ıçın sev ıgını Derhal bir dükkana girdi ve .rt'd' 
musahabe. 18. 15: Varyete muzik. 18.22: bilAe söyleddiğ~ni ~~şü?d?. l Ryman'nın muhtelif poıdl ld jİ' 
T c.ent.~. aıre.srmn mtızar sa onu- kartpostallarını aldı ve ona ~fr urizm vaziyeti. 18. 38: Varyete konser. _ laf' 
18.45: Napoliden. 19: Yabancılar için İta]- na gırdıgı vakıt orada bekleyenler- d benzemek için artistin İl' el' 

de derhal bir hareket görüldü. Du • tY,a · e e bunun teferrüatını tetk 
yanca dersler. 19.20: Radyo jurnal. d l k"' ük. b• d ını V 
19.SO.· U"ç perdelı"k opret. var a açı an uç ır pencere en .... b l d ~ 

k .. 1. k d b .. .. d" mege aş a ı. . 
VARŞOVA o sıJen ı, sarı a ın atı gorun u. H k.k 1 d ki Ol, 

D .... · · . . · . a ı aten ara arın a 
- ogruca ıçerı gırınız mııter h h ı· e· iki ,. 

rum, mecbur O'-·-·- olsaydun •12• e hı.le 17: Varyete muzik. 19: Küçük orkestra R M' L t b .. et şayanı ayret ı. il' -' 
uıuıuı..., .. yman, ıster evy za en ugun- d b .1 b ki düzeltti,~~ 

söylemek istemezdim. Bir gün Viktorla ta· konseri. 20: Muzik (Şehrazat). 2 1 : Haydn l d . . b kl' d d d' ar esı e ıyı arını 
lllftlm. Bana amcumdan, onun ketenle dan bir parça. 21. 30: Dans muziki ve plak 

er e sızı e ıyor u, e ı. 
1
. . k.. ük i biJ 

Od . . L b" "k b" ının uç parma ına ld 
ayakgırınlced eB? oknul ~yu ır taktı ve bir de pipo lllbD a •:_,) İpeği karıttınp yeni bir kumat yapmak u- neşriyatı. 

BOKREŞ 
sevinçle ar§ı a ı. ar o tuga oturt- (Ark•eı 

sulünü ketfettiğinden bahsetti. Meseleyi a· 

damalullı inceledim ve bu İfle bir kaç bin 

lira kazanabileceğimi hesapladım ve hiç 
kimaeye bir zararım dokunmaksızın bu bir 

kaç bin lirayı kazanmak yollarını aradun. 

Frenç, Cosun anlattıklarını dinledikçe su-

18.35: Operadan nakil. 21.45: Konu -
şan gazete ( fransızca ve almanca). 2 2 : 

Konser. 23: Romanya hakkında roportaj. 
23.5 Plak neşriyatı. 

PARİS 

tu ve eline de kocaman bir yaprak 
sigarası tutuıturdu. r Müsabakalı 

Hikayeler # 

1 6: Oda musikisi. 1 7: İngilizce dersler. 
kutu bay~le uğruyordu. Herifin anlaUıkları hakkında 17.25: Saraylar musahabe. 

Levy çoktanberi Ronald Ryman'ı 
ele geçirmek, onunla bir mukavele 
yapmak istiyordu. Fakat yıldız pek 
fazla bir ücret istiyor ve Levy de 
buna yanaımıyordu.. Uryye dön-
dü: 

Bir müddet evvel bi~İ ~lao ~ 
miz müsabakalı hikayeleriınızı0 ~ 
meşgul olmaktayız. Yakında ı,iJdi"' 
okuyuculanmm bu oütunla<d~ J doiru iae, Coıun carip görünen hareketleri 

izah edilmİf, fakat ıene Sir Conun katli me. 
selesi aydınlanmamıı oluyordu. 

(Arkası vat) 

···········································-················· 
Onivenitede konferanslar 

Fen Fakültesi kimya talebe birliğinden: 

Bu yıl derlediğimiz ilmi konferansların ilki 

genci kimya ordinaryüs profesörü «fritz 

Arndt» tarafından 25 son teırin pazartesi 
günü Üniversite konferans salonunda saat 

17,30 da türkçe olarak verilecektir. Kon-

fer ansa herkes gelebilir. 
Mevzu «Ağır ıu» dur. 

l 7. 30: Konser. 18: Kadınlar için yanın 
saat. 18. 30: Musahabeler. 19. 30: Tiyatro 

- Vallahi Mister Ryman, benim 
teklifimi kabul etmemekle doğru bir 

musahabesi. 19.40: Avcılık hakkında mu-

sahabe. 19.50: Yemeğe dair bahisler. 
20.30: Matbuat. 20.45: Konser. 22.45: 
Şarkılar. 

Saat farkları 

Fillstinde Haydutluk 

ceğiz. ~ 

L_ ~ 
Yeni Rus Maret•~ 

Moskova, 21 (A.A.) - ~· ~ 
ile muavini B. Tukaçevslu, f ~ 
Erki.nı Harbiye Reiai B. Eıoro r ~f 
ri Müfettişi Budeni ve Uzak J)o~ I 
mandanı Blueher Marepllıi• t 

Radyo saatleri, mahalli olarak yazılmış
tır. Ora ile bura saatleri arasında aşağıda
ki şekilde fark vardır. 

Viyana: ( 1 ), Berlin: ( 1 ), Brük~el: 

( 2 }, Buda peşte: ( l ) , Bükreş: (-), Paris: 
(2), Foma: (-). 

Kudüs, 21 (A.A.) - Kudüsün 62 
kilometre ıimalinde Jenin'de bir polis 
müfrezesiyle bir eıkiya çetesi arasında 
cereyan eden müsademede bir polis 
memuru ölmüt ve bir polis memuru da 

b • y miJlerdir. 
yaralanmıştır. Polis memurları ır a-
hudi poliain katlinden dolayı takip e- Fransada par• 
dilmekte olan bu eşkiyayı muhasara Sıkıntısı M_ı?J, L~., 
etmiAlerdir. E~kiya atef açmıt ve polis- B L-•• z 

Yani Brükselde saat altı iken burada ~ Paris, 21 (A.A.) - • a _, 
ler mitraliyözle mukabele etmitlerdir. tS ,, 

1 
saat ( 4) dür. sa frangın hafif dütmeai •e , . . :11 , 

Mutaarrızlardan beti ölmüt ve beti d bit 'IY 19 
Bir noktanın tavzihi 

İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
müdürlüğünden: 

1 
Haf tanın lik maçları sanide biten hafta için e ~ 11 

teslim olmu~tur. • d l knı••• 1::.,•· 
Muavenet Cumartesi, Fener stadında: Eyüp - Hilal, frank kıymetin e atın çı .rif' 

Fenerbahçe _ Beykoz (B.) takımları. Amiral Jelllco'nun ÖIUmil den kabinenin bir buhran ~tf 
Sayın gazetenizin bugünkü (dünkü) 

nüshasının ikinci sayfasında (Tifo mese-

lesi)_ başlığı altında çıkan yazıyı okudum. 

Paris şehrinde günde 3-4 tifo •ıak'ası 

kaydedildiği hususunda beyanatta bulun
madığım için keyfiyetin bu suretle tavzihini 
dilerim. 

Müdür: A. Riza 

Ş k d d Muna.ebetlle bulunduğunu hissederek parl . ' . , 
ar sta ın a: Süleymaniye - Anadolu, t~J 

Beşiktaş - Topkapı (B.) takımları. Berlin, 21 (A.A.) - Alman harp fi- yu 2 veyahut 3 birinci klnun ~ 
1 1 t - - karar " losu Ba~kumandanı Amiral Raeder, top an ıya çagırmag"a .f' 

Pazar günkü maçlar - ı f" _ 
Fener stadında: Anadoluhisar - Kara- İngiliz Amiralı Jellico'nun ölümü mü- . •" k d~ f f I 

nasebetiyle a§ağıdaki tebliği ne!ret- Parıs, 21 (A.A.) - Ban ..• 4f 
gümrük, Eyüp - Hilal, Fenerbahçe - Beykoz . t• sın faizi nisbeti yüzde 4 ten ttJ/ 

mıt ır: 
(A) takımları. . Alman Harp Filosu Başkomutanlı- .. 

.. . ' gı e man a rıyesı, mıra e ıco- p ta 
Guneş - Vefa, Galatasaray lstanbulspor A .. 1.. .. d d l • t ••t · S OD O S 
. . . Taksım stadında: Kasım paşa - Haliç _ .1 Al b h • . A - I J 11. • .. · · · .

1

. 
............................................................... ta ım arı . d. l Al f·ı G l h ~ iLAN FİATLARI k 1 

1 

nun o umun en o ayı ıç en mu eessır- ~ 

Yeni Neşriyat ............. , .. , , .. , ... , , , . , . . . ır er. man ı osunun ene arpte _...;.;;;;.;..;;;;..;.....;.,;;......; __ ~ 
: Çin Milletleri Kongresi kahraman muhas1m1 olan Amiral Jel-

1 
. ..ı;ısill 

- Gazeten ın eııaı y.. b'f 
Nankin, 21 (A.A.) - Kuomintang lico'ya kars.ı bütün Alman bahriyesi ı ik. t rı ı 

ı b'. r ııüliinun ı •• ı 
Varlık- Ankarada çıkan bu fikir, sanat Kongresi, 1936 senesi sonundan yani en büyük hürmeti beslemekte idi. Ve 

1 ı (santim) sayılır. 
ve edebiyat mecmuasını~ 5 7. İnci sayısı ~~r Çin cumhuriyetinin daimi temel yasa- 1 Amiralin, Alman bahriyesinin en yaşlı 1 S f .. b ·r 11,a· 
çok t.a~ınmuı. yazıcı ve şaırlerın makal~. şnr 1 sının kesin kabulünden evvel bir <ıÇin zabitleri arasında pek çok dostu vardı. i - ay t\Blll& gore 

1 dırı 
h k- l 1 k t timin Uıin fiatı ıunlar ve ı aye en e çı mış ır. Milletler Kongresi» ni toplantıya ça· . · -

•. . ,~.. 1 Sofyada KomUnıs\ Takibat. 
Ulusal Turk Tıp Kurultayı- 6 ıncı • urk j ğ1rmanın muvafık olacağına karar ver- ) Fil.b H o· 

f d T .. ki d lk Sofya, 21 (A.A. - ı e arp ı-
Tıp Kurultayı tara ın an ur ye e a o- mittir. . . .. · h kk d k' 

, vanı yırmı beş komunıst a ın a ı 
reden olursa olsun behemehal para bul • lizm problemi raporu kitap halinde çıkarıl- Çin Milletleri Kongresı, simdiye ka- h .. k .. .. . t• B I 

~ j u munu vermış ır. et suç u on se-
mak mecburiyetinde idim. Arkada•lardan mıştır. dar hiç bir zaman toplanmamış idi. 1 hkA lm b . b t "' neye ma um o uş ve on eşı erae 
zaten alabileceğim kadar borç aldığımdan Havacılık ve spor- Türk Hava Kurumu Ma~küm Avusturya SosyaU.sUorl etmiştir. Müddeiumumi üç suçlu hak-
on1ardan tekrar para alamazdım. Çama • tarafından on beş günde bir çıkarılan bu Vıyana, 21 (A.A.) - 1934 nısanın- kında idam cezasını istemiştir. 
çar tefecilerin eline dil§tüm. mecmuanın 155 inci sayısı çıkmıştır. da vatana hiyanet suçundan 7 den 15 

Frenç, Cosun sözlerini ba,ile tasdik edi- Ziraat- Ziraat mektepleri rnezunlan ta- seneye kadar ağır hizmetlere mahkum Tolstoyun 25 inci Ölüm Yıh 
yordu. Polis memuru bu hikayeyi çok din- rafındaıı çıkarılır aylık mecmuadır. 8 inci edilmiş olan on eaki Sosyal· Demokrat Moskova, 21 (A.A.) - Dün, bütün , 
lemifii. sayısı da intişar etmiştir. şefin istinaf dilekleri reddedilmiştir. Sovyetler Birliği Büyük Yazar Leon ı' 

Bir Kaç Bin Liralık lı ... Holivodun 205 inci sayısı güzel re::.im- Bu şefler arasında Eifler ile Loew var- : Tolstoyun ölümünün 25 inci yıl dönü-

Cos sözüne devam ederek: ler ve en son sinema haberlerile çıkını~tır. dır. 1 münü anmışttr. 

Krş. 

"(Si 
;ı - Bir 11untimd1~ vae tı 

k~liwe vardır. 
. 1 ıı1M 4 - lnce ve kalıo Y' . *' 
lutw.caıklı.ı.rı yere gor 
ıa.ul ıı ıı lP ö'çiilür. 

~----,--~ ...... 
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IKTISA VEKALETi 

Zindan Köşelerinden IST ANBUL DENiZ TiCARET MÜDÜRLÜGÜ: 

Yıldız Sarayına Doktorumuzun 
Okuyucularımıza 

Denizcilere ilin 
... _~ •••••••1> Her hakkı mahfuıdıır <Cl'f __ ,.,. 
· Yazanı Z. Ş. .._ 

Doktorun V ahana Verdiği Mektup 
Divanıharp Zabiti Tarafından Alınmıştı 

l>ok •. ı Kusura bakma. Olabilir ki, doktor dışarı· 
f tor Ali Sedad, iıittiği ıoz1erden . d ki mektup filin verebilir. 
trq, hald • . Ş d hiç dakı tanı ı anna • . b"" lı. e sersemlemııtı.. u an a, ederiz Eğer ıçınde u· 
~•r §ey düıünecek ve söyleyecek halde Biz, onladrı mk uayenb~ '&f'Y ;oksa· ıene, geri 
Qeğild' M·· • . • d . kumete o unur ır ·r- ' 

ı.. utemadıyen zıhnın en· .. 
- Ah Allahım! ... Ne temiz kalpli, \•enrızed •. So ··~ Vahanın kalbine biraz 

ile aail hl .. b. k dı D '· n ao er, • 
il ru u kadmmıf, böyle ır a • . ı . d hükumete dokunur bır feY 
ın ae.v • • d t ya ıu şerptL çın e, 

r b ıısıne nail olmak, ne saa e • lmad • . . doktorun Prenses Nadyaya 
il bi' o ıgı ıçm, .• s·· ... . .. a:ııp verdiği mektubu Ali Aiaya ıoster • 

o:derı geçmekteydi.. Bugune kadar y h" b . .. edi. 
Çekti•· . . . mekte ıç eıs gorm 
d gı nııhnet ve meıakkatlert, bır an- -Bu yüzbaıı efendi. Doktor bey. 
a Unut · • yurun d 1 · d Va uvermııtı.. den bir mektup aldım. framu:ca ır. çın e, 

._ han, cev<ab bekliyordu.. Tekrar d J t ne millete ait hiç bir ~y yok· 
~~u~. ~ ~e~ . 

! . . tur Kime isterseniz okutun. dedL 
t - E, söyleyiniz bakalım, bir ıeY ıs· · D l 
er misiniz?.. Bez Kaplı o ap 

l l>oktor, büyük bir safiyet ye ıükran· Ali Aia mektubu aldı: 
il ccvab verdi: _Hele, ıen otur. Ben timdi l'eJirim. 
le:- Hayır, dostum!. Prenses Hazret· J)erken, kapıdan hrladL Dıtan çıkar çık· 
)[ tınin bu büyük teveccühleri bana 0 maz, Hakkı Beyle kartılafb. Hakkı Bey, 
h~da~ kafi geldi ki, §U anda dünyanın zarfı eline aldı, balcb: 
ıç hır §eyi kar•ıaında en küçük J:>ir ar• - Evet. Bu mektup. 

tı.ı h" ~ • kt 
•aaetnıiyorum. Diye mınldandı .. Kariler~ ~era ~ 

kurtarmak için ıunu da ar:ıedelim ki; o mu· 
kaleme odasında, kapısı tahta renıine bo • 
yanmıı bez kapb dolabın içinden ~li Ağa
nın odasına gizli bir iıaret çıngıragı vardı. 
O dolabın içindekiler, burada görü~~le~in 
birbirlerine gizlice mektup verdikler~• go • 

Mektup 
Vahan, ayağa kalktı. Ellerini uğu~lura • 

~cebinden bir mürekkepli kalemle bir ki· 
tıt Çıkardı: 

ı_ - Şu halde .. Sizi burada bulduğuma ve 
llOnı.ııt w K d" &İ ugurna dair bir fCY yazınız. en 1 • 

ile \'er . d"V. • n 
1 eyım de, yalan söyleme ıgıme ına • 
l>~ liatta, biraz da ona olan sevginizden 
liun 'ederseniz, çok iyi olur. Kadınlar, ma· 
la, Ya.· · Pohpohllnnmaktan pek hoılanır· 

rtd D~~e, doktora uzattı. . . Doktor, hiç te • 
tırı!ut etmeden kağıdı kalemi aldı. Şu sa • 

1 Ya.zrnaya batladı: 
<M h u terem Prenses Nadya. 

rn!İle bir zindan köşesinden yazdıiiım şu 
d tubu, beni arattırıp bu]durduğunuz a -

.. bu çanı bir defa çalarlardı. Alı Efen· runce, . . 
di de o zaman dıtan çıkıp bekler; :ı.ıyaretçı 
giderken üstünü arar, mektubu çıkar?"dı .. 

Aradan bir çeyrek geçmeden Ali Aga 
Vahanın bulunduğu odaya girdi. 

Al dostum mektubunu. İçindeki tefler, 
bizi alakadar etmez. Haydi uğurlar olsun. 

Dedi. . . Vahan, mektuba göz gezdirdi. 
Mektup, doktorun yazdıfı mektup idi. Ka· 
zandığı bu muvaffakiyetten büyük bir me111· 
nuniyet duyarak mektubu cebine indirdi. 

Prens Demirolun Htutalığı 

Cevapları 
Okuyucularunıulan H. Nurana: 
- Hastalığınız kara ciğer §itkin· 

liği ve aafra yolunda bir iltihap bu
lunduğu kanaati uyandırıyor. Ye • 
meklerin iyi hazmolmamaaı arasıra 
gelen ağrı ile bulantı ve ıafra kuı
malan da bunun birer göıteritidir. 
Eğer ağız ıulanmasile beraber bur
nunuzda da katıntı oluyorsa solu
can fÜpheai de vardır. O zaman so
lucan ilacile bunun önüne geçilebi
lir. Aksi takdirde kara ciğerdeki 
hastalığı kat'i teıhiı için bir rönt· 
ren muayenesi yaptırmanız lazım
dır. Bulunduğunuz yerde röntgen 
muayenesi imkanı olmazsa tavsiye 
ettiğim bu ilaçları kullanınız: 

Bilzel ıekerlemeleri, Karlıbad 
tuzu, Afyon maden ıuyu. 
Yağda kavrulmuı yemekler ye

meyiniz. Kahve içmeyiniz. Yemek
lerinizi yerken iyi çiğneyiniz. Has
talığınızın neticesi hakkında yine 
bizi haberd r ediniz. 

• Fındıklıda No. 89 da Şükriye: 
- Massaj elektrik mütehassııı· 

nın adresini gazetemiz idarehanesi
ne uğrarsanız size vereceklerdir. 

• Okuyucularımızdan S. S. S. e: 
- Hastalığınız ehemmiyetlidir. 

Muayeneden sonra kat'i teşhisi ko
nur ve tedavi çaresi de düıünülür. 

JI.. 
Okuyucularımız.dan Ş. Sinan'a: 
- Bahsettiğiniz arızaya göre ço

cuğun burun kemiklerinin ve burun 
deliklerinin de bir defa muayenesi
ne ihtiyaç vardır. Bundan maada 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin: 
1)-25 ve 26 ikinci teşrin 1935 te: Sarayburnu ile Salacak arasında, 

2) - 27 ikinci tetrinden 10 birincikfmun 1935 e kadar: Arnavutköy 

ile V aniköy arasında. 
Denizaltı kabloları üzerinde tamirat yapacağı alakadarlara bildirilir. 

Bu itler için kullanılacak duba da kablolar konur ve kaldırılırken 
iıtimal edilen arsıulusal mutat işaretler gece ve gündüz bulunacaktır. 
Bu yerlerde ngeçecek remilerin dubanın yakınından geçmemeleri de .. 

nizcilere ilan olunur. 

lstanbul Deniz Ticaret MUdUrUIAU 

ATiZMA , 
vo SiYATiK ACRILARINA 

PiMANOL 
lı ı eh rdır. t §Ulcr k arkanızı vu
l ıııluıı111.ıı agrı, ızı kupladı uıa 
( Pi MANOL) surun uz. Derhal g•
çı ı ır. \ ııcııılu kızdınr, ıoğuğun ci
ı?erluro işlomı·s n r.ııtulcınb ve 1&· 

tıırreenıo lı ın sın mam olur. 

Eyüp Sulh İcra memurluğundan: 
Yaıar Zade Hasanın Fenerde Tah• 

taminare caddesinde Akgül soka 3 
No. da Madam Evdoksiya evinde mu. 
kim ve evveJce Silahtarağa Fitek Fab· 
rikaaında müstahdem iken Necati'den 
alacaiı olan 30 liranın temini için ala• 
cakb taraf andan İcra en vaki takibat ü .. 
zerine borçlunun ıösterilen adresdcn 
çıkmıı olduğu mübaıir tarafından öde
me emri arkaıma verilen metruhattnn 
anlaıılmıı olduğundan usı:I M. Kanu• 
nunun 141, 144 üncü maddel ri muci .. 
binoe ilanen t bligat icra ı karar 
verilmit olduğundan tarihi ilandan iti• 
haren 30 pn içinde daireye c lmediği 
ve bir mümeuil dahi ıönd rmedigl 
takdirde icrayi takibata devam oluna• 
cağı tebligat makamına kaim olmak Ü• 

zere ilan olunur. ( 508) 

Kayıp - latanbul İthalat gumrüiü· 
nün 128113 numara v 22/4/934 t ' 
rihli d pozito makbuzu kaybolmu§tur. 
Yenisini alacağımdan kaybolnnın huk
mu )Okt • Yani P p dopulos, G latn 
Hav)ar Han Orta odalar 4. (509) 

Rutubetli günlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz! 

Pektorin 
'~la gönderiyorum. (Büyüklük) denilen 

k}'ın · • "b" 
d ne olduğunu bilirdim. Fakat sıZln ""1 ı 

Uny b . 
tih,j anın en muhteşem bir kadınının, e.~m 
t genç ve fakir bir doktora karşı gos -
~d~· L.. ' 1 IU büyük lutufkarlığı, aklımdan ve 

Abdülh mit tarafından, Nipmtaımdaki çoclukladrda "dgörbdülğümtılüz bu gbibi .. A-0--E--.• - .• -~-. -T-.• -D-A--R-ı 
konağa gönderilen doktor lbrahim ve Muk- §ey er e mı e u an annın ıe e-
hil Paşalar., ,.saray.a avdet etmiJler; hünkara bi olarak küçük barsak kurdları !~ 
fU ıuretle haber göndermiflerdi: rit veya solucanı hatırlanz. Mevadı kJfğJ 

- Prens Demirofu, yatakta bulduk. Ha- 1raitaaını da bir defa muayene etti· Bel gevşe ne 

Ök uniğ Nczl ) , Bron.,it k rşı 

en muc ir lıir silah } cruıc r. 

v .Ytlirnden geçiremezdim. Bugün, dört du-
llr lltasında ve bir çok demir parmaklıklar 

-~il d d 

HSll IEllL-111111 cnu ICZHESİ mmı 
ota n 8 bulunuyorum. Ve.. Yarın a, ne 
llı ~ğınu bi1rniyoruın. Eğer önümdeki 

cçhul b"l 

rareti yüksek ve nabızlan hali tabüden ziya- riniz. Eğer bu noktadan da bir ku· HORMOBı•N 
de faaliyette idi. Sonılan auallere, bizzat sur kalmıyorsa o zaman bize bildi-

cevap veremedi. Etrafındakilerden talıki • riniz. Size lazım ıelen feyleri tek - 'l'"Caılüt: G ılı.ta Poııta kutuıu 1255 Kayıp Fatih kazası Malmüdür• 
kat icra ettik. Son zamanlarda kendisine i· rar anlabrız. lüjünden almıı oldujum maa~ cüzda-g. . Yol, beni karanlık bir mezaTll ı e 

0 tura b b"" ··k b. e, unu dahi kendim için en uyu 
il 

" b&aadet telakki edeceğim. Çünkü, genç 
tuc akir kalbimde sizin aşkınız ve sizin adı
d,:i Ya~Yara'k öleceğim. Huzurunuzda en 
en n lllinnct ve ıükran hisleri]e eği]iyorum; 
0 ~ltliın.i hürmet ve tazim ile dlerinizdcn 
Puyorı.ı rn. 

Sizin uğnuıuzda sevine sevine can 
vermiye hazır olan doktor 

Ali Sedat 

Arkadas! .. Dur Hele! •• 

I>' l>oktor, rnekt;bu bitirir bitirmez. Vahan 
ır de 

aarf verdi: 
lıt;-.,~or bey!.. Malum a, biz böyle it· 
-sık ~liriz. BÜyüklere gidecek mektuplar 
L.ık Rıbnez. Onlar, kendilerine ait sırların 
lrıtf alaı-ı tarafından bilindiğini istemezler. 
lcllp erı lnelrtubu ıu ıarfa ko)'Ullw:· .Elini~e 

~Yın12., Arkasını da imzalayınız. 
ue.dt te: ~~anın hu dürüstane hareketleri, mü • 
:. 'Y(!n doktora emniyet vennek idi. 

L rtık, konuıulacak -yler bitmifti. Va-
•ıan l' . r- • 

, ~ lni doktora uzatarak veda etti: 
~aıı -~e İse, doktor bey. Geçmiı olsun. 
~irı ~~de.rint ki, Prenses, az zamanda sizin 
Allahır teyler düıünüp yapacaktır. Şimdi~ 
l:ı .. L • ~ lalnarladık. Yalnız, ileride benim 

"<llfl •mi 
0 unutmazanuz. 

edi, D-•-t . bir • '°e .. Ull or, o kadar denn sevmç 
&Urur •• d w• • 

l>irdenhir ~ e. idi ki, 
0

De cevap ...,)~~· 
ın, e •atirementaf; yalnı:ıı e aennı se

Yll kaldırarak: 
-AIJaa 
h!. aah .•• 
'""'Yehilıni,ti. 

v * ()~an, karanlık dehlizi ıeçmif; kapuun 
r ı.. __ lelnıitti. Fakat 0 dakikada önüne 
'l2-t• Ali w aca dilu1miı: 
-Arlcd' l>iy a at... Gel, hele ... 

et_ e v alıanın koluna gİrmİf; yandaki o-

~- aiiei.ilclemqti. Vahan, birdenbire tafJI'· 
fl-a a. F'akat lrurnaz komitacı, katiyen iati-

hoaıııaınlfb. 
h Ali

1 
. ." -&a, Güler yüzle Vahana bir aand~I
~: 

r•~ ~- Hele tunY• otur. Bizim ba
tiıı· .. 9det .......... ısaVe sirenJerİD .... 

1 
... adıiunız cibi, çıkanlann da aranz. 

deta asabi bir hastalık ve sıkıntı gelmİf. Ge- Jf -••••••••••••il,~ nımı kaybettim, yenisini alacagımdan 
celeri, vakitli vakitsiz bahçeye çıkıp dolaıı. Ayintapta olıayacalaımızdan D 

1 
J ) 1 eskisi hükümsüzdür. Samatyada Mer· 

yormuf. -O gece, gene lıinueye haber ver • Nuriye : 6 h .Z Y 0 8r1 hum Ziyaettin kanaı 146 numarala ha· 
meden bahçeye çıkmıı, bir müddet dolat· - Gülhane haataneıi tedrisata J f LE TM E Sl nede Behice (510) 
mlf. Sonra, kq bahçesine citmİf. Bir müd· ba•lamıttır. Haıta çok olduğu için 

So • p :ı- Aeeateleri ı KarakGy K8prGba91 
det ses sada çakmamlf. nra, zeycesı ren· derhal kabule müsait d..eildir. Nö-

A -· r •. 42561 .. lir k .ı Mllhlrdan.ade 
aes hazretleri merak ebnİf. Yanma husun bet beklemek mecburiyeti 't'ardır. Han Tel. 22740 
hizmetçisini alarak bahçeye İnmif· Zevcini M mafih reımi ve hu•uıi baıtaha- 1•••••,. 41•••11 
aramaya batlaırut· Kaı bahçesi tarafından aa b ı· b im · Ayvalık Yolu 

Ora 
. . h ,. L d nelerde u ame ıya n yapı ası ım· 

bir inilti İfİlmİf. ya gitmif. uo aa an, ... 
_:_,:.ı- p 'lıı.--~--fun - .. ru·· kanı mevcuttur. Reımı haatalıane • ANTALYA vapuru 23 Ikla· 

kapıdan K•n•ut-". rena ucnuru yuzus d 1 • fak ••b 1 
_ ,,_ • ıed•v• • ·· ··-• u--ı.ıara lere müracaat e en erın ru a ciletrin CUMARTESi aUııD yere yata~ m IClftl ıonnu,.er. ,.... ..... b • 

haber vennİfler. Preaai yatak oduma nak- mazbatalan ve vı .. ayetten ir emri saat 19 da l Z M 1 R,e ka· 
Jettinniıler ... Prenain, baıtalıjuun mahiyeti mahsua almaları lazımdır. dar. '7395,. 
hakkında timdilik hiç bir teY söylenemez. Cevaplarımız Mersin Yolu 
Tarafımızdan, icap eden ilk tedavi yapıl • Kumkapı Nışancasında, Havuzlu mesçıt 
mışhr. Hasta, bu Uf8111 tekrar muayene e· k w d 6 numarada şc,,ketc· ANAFARTA 'Hpuru 24 lkin-

ıo n ın a, • p z 
dilecektir. Tercihan karılerimizin buyuk 'bir kısmı- citeır:n A AR gUoU saat 

- ...... • ..... '* ••• 
(Arkası var) nı al"kadar eden mevzulan seçiyoruz. Bu W da MERSIN'e kadar. "7396, 

· Dr. lbrahim Zati 
Beledıy• karf • • a PıyerlotJ 

c dwu ade No. 21 
Herır'1• lJtledH •Onra haetalal' nı 

ka 1 eder. 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz o]up paraya 

c'< rilmesinc karar verılen ve cem n 665 
fira kıymeti muhammeneli bir adet be bev

. kuvvetinde motoru ile beraber tcztere 
gır . d .. 

"h üç buçuk beygir kuvvetın e motor tc;zaa ı, • . . . 
.1 b raber plan}a tezgahı, ı{cı beygır kuv· 
ı e e k" . 

. d motör ile beraber borgu ma ıncsı, 
•etın e . 

motcirsüz rende makinesi, üç buçuk bcygır 
kuvvetinde motör ile beraber yuvarlak te:ı
tere makinesi. 2 12 1935 tarihine rastla· 
yan pazartesi günu saat 9 dan itibaren Tak
simde Tak im kııılasında Panorama sokak 
ve geçitinde zemin katında 1O/ 1 numdrnlı 
marangoz dükkanında açık arttırma sure
tile aatı1acaktar. Artbrma ikincidir. Rusunıu 
tellal iye müşteri::, e aittir. istekli olanların 
muayyen gun ve saatte bulunmalan ilan o-
lunur. ( 16832) 

sebeple bizi mazur görunuz. 

G.: ... & ..... Cl.~C,••U• 
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SO'ı'9' VE YAMIJRlU HA\IALAROA 
GIUPE VAkAl410fAM4k IÇiN 
~l~AllNIZ• 

Doktor H•fız Ce111•I 
o.wu, •• a .• b ...... 

Puardu maada b~ 3 • 6 
Dlnayolu (118) No. Telefon ı U898 
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SON POSTA --
AN Acı Badem Yağı Kre 
Yağsız Glndlz, Yarım Yağlı gece Kremleri 

Çille · ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale ede~ 
Dün:, ada mevcut kremleri.l en nef:sl ri, en ııhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaııd ı r. ihtiyarları gen çle~tlrir ve gençleri güzelleştir ir. insana ebedi bir taravet bt" 
Hasan Acı badem} ağı ile yağı.z gü ıd üz ve yarım yağlı 1ıece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Tilrkiyede yapılıp ta Avrupa cllketı > •· Pıtbrılan 'f~Jlıltl 
aldatan kremlere vesair ıtriyata ald aıı mayanız. Hasan ismin• ve markasına dikkat ediniz· HASAN DEPOSU: Ankara - istanbul - eeyar~ 

ıeeeeeee..oeeoeeeoeeeee•eeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeııeeeeeeıeeeıeeeeeeeeeeeıeeeıeeeıeeeeeeeeıeeıeeeeeeeeeee••eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeıeeeeeeeııı•~ 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Yüksek Enstitü ihtiyacı olan ve cinıleri ile muhammen bedelleri &fa· 
iıda gösterilen 7 kalem efyanm 5/12/935 perıembe günü saat 15 te 
pazarlıkla satın alınacağından prtnameıini görmek istiyenlerin her 
gün idare müdürlüğüne ve taliplerin yukarıda gösterilen gün ve ıaatte 
372 liralık teminat mektupları ile birlikte Yüksek Ziraat Enstitü ida-
re ve ihale K:omiıyonuna müracaatları. «3347» «7156» 
Miktarı Kilosu ' Cinsi Fiatı 

4000-5000 1 Sabun 32 kurut 
1000-2000 1 Soda lıtanbul Kristal 9 » 

150 kutu 250 Gr. · Bra110 35 » 
1250 » Pırıl 25 )> 

1000 adet lıtanbul ıüpürgesi 25 » 
120-130 Sm. uzunluğunda ıü-

500 >> pürge aapı 12,5 » 
150 >> Sifon ıüpürgeıi maa ıap 12,5 » 

Tilrk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengl 1 etmiıtir. 

2. el Keflde 11 1. el Klnun 935 dedir. 

suyuk ikramiye: 3 o . o o o Liradır. 
Ayrıca: 15.00J, ·12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mll:Cifat vardır. 

Havalar soğudu, sıhhatinize 
dikkat ediniz. Ehemmiyetsiz 
görülen bir hastalık buyuk ve 
vahim neticeler doğurabilir. 

BOZKURT 
TIRAŞ EIÇAGINI 

Kullananlar hayrette : 
Bıçak Jı , kkında birook kim11e

lerd11u lıizı. ı!!lcn takdtr m .. ktup
larıııııı lıiri ııiu<:le d~niliyor ki : 

A '.lah :>İzden razı o'sun ae
nelerdcnberi kullandığım ve 
is. m~eri hali hatarımda kdl• 
mıyan ve kimin malı olduau 
belirdz tıraf bıçaklardan beni 
kurtardın z. 

Öz Tiirk markalı, ve öz kar
c:lctim"n mala olan BOZKURT 
tıraı bıçaftil• timdi rahat ra
hat taraf oluyorum. 

T aıradaki zabitan, memurin, 
muallimler, liH talebeıi Ye 
yUkıek bıçak kullananlardan 
ricamız : Adresinizi liate hailn· 
de bize ırönder;nlz, ıize 1936 
ftenes:nin cep takvimile birlikte 
BOZKURT bıçak nümuneıini 
poıta Ue yerinize derhal gön· 
de receğiz. 

Bıçak her yerde taneıi 6 Kr. 
Felımi Ardalı n M~hmet Trigratlı 

Marpuççular Y arımşiı•ci han lı
tanbul. 

BOZKURT ve HALK 
braı bıçakların 

Ad•n• satı• yeri ı 

Arıcıoğlu Ömer Sıtkı 

fl.Uferrih 
Midevi 

Barsaklar1 
Temizler 
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Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 
Teme)derdf'n lıireı eaai ıonra alınına 

Hazım11zhgı mide &kfillk 
n yanmalarını ıiderir. Ağızdaki 
tatııılıiı n kokuyu izale eder. 

l •• . YÜC du h• r• 
mu t çt r· oı, e imi· 
:ı:in de RADYOLIN • 

iht 'y cı o' dug uau 
un tın y 

Diş~er niçin çür ~r ? 
Sa'ya dedığimiı ağız guddelerinin usaresi~ 
yalnız yemekleri hazma hazır:amakla kalmaz, 
aynı zamanda yemek saatleri arasında diılerl 
temiılemeğe de yarar. Fakat bu temizlik klfl · 
değild r. o·ılerinizi çOrümekten kurtarmak 
istiyoraan ız ıabah vo akıam RADYOL N ~ 
kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. ~ 

1 Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umum idmsi il~ 
F evzipaşa - Diyarbekir hattının Ergani madenden sonra sallat 11~ 

Geyik Leylek ve Diyarhekir iıtasyonlarını havi son kısmının ~ 
tarihinden itibaren itletmeye açılacağı ve §İmdilik Eli.zizden __ dfı 1 
kire cumartesi, salı, perıembe ;ıünleri Diyarbe.kirden Elizize ~. , 
ıamba, cuma günleri birer muhtelit katar hareket ettirileed' 
olunur. «3413>t «7350)) ~ 

AGRILARA • SIZILARA en tesirli ilAçtır. 

ALGOPAN 
NEZLEYi!, S06UK 

4LGINLIGINA, GRIPE, 
ROMATiZMAYA, BA' 

Ye Dlf aj'rılarma 

Anadoludakl eczaneler kıılak ihtiyaçlarını flmdiden temin 
etmelidir. Toptan lıtanbulda ZAMAN eua depoıunda sablır. 

harici tesirlerden l<orun
mak için madeni kutu
lara konmuştur. isim 
ve markasma dikkat. 

• 


