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Devam Ediyor 
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• 
Adisababa Sevinç içinde Italyada Süel Tedbirler 

ltalya . Kendisini 
Müdafaa 

Kaygusuna Düştü 
ifa beşler Zaferden Bahseder
ken, İtalya Tekzip Yağdırıyor 

ltaJyada Askeri Nakliyat Yapılıyor --....·--

Maka ile 
liabeşler Bu Şehri 
Şinıdilik Geri Al-
inak istemiyorlar 

),t Addiaababa 27 (>LA.) - Reuter 
lah~alle'nin İtalyanlar tarafındaıı 
..... lıyeıi hakkında yeni tafsilat gel· 
·•ıern· • ...: •ıtır. Habeı hükumet çevenle • 
••ne ·· "-lle ro~e yerli ltalyan askerleri Ma· 
h.ı cıvarında kalmıılardır. Her 
•~ ilde Habeı kuvvetleri şimdilik Ma· 
•a e' . b:ı Yl tekrar el geçirmeye teıeb • 

" 1 et · ltlıyeceklerdir. 

A . Habeılerin Zaferi 
bı ddııahaba 27 (A.A.) - Hükii· 

et, tehi'"' . ıg edıyor: 

Roma 27 ( A.A.) - Yeni zecri tedbirler tatbikı tehlikesi yiisünden 
hasıl olan vaziyet ve tehlikenin yarattığı beynelmilel endiıe dolayı•ile 
ihtiyati •Üel tedbirler alınmııtır. /talyayı ani bir müdalaa halinde bu • 
undurmak için bir takım a•ker nakliyatı yapılmııtır. 

Bu nakliyat ve harekat hakkında çıkan haberleri tetkike imkan yok
tur. Çünkü bu hususta her türlü haber kat'i olarak yasak edilmiıtir. Bu 
tahalluzi tedbirlerin reımi olduğu kaydedilmektedir. izin almaları mu

karrer yüz bin aıker •ilah altında alılıonulmuıtur. 

İnanılmıyacak Blrşey ! 

Türkiye Cümhurigefi, 
Haliharpte İmiş De Hiç
birimiziıı Haberi Yok 

de «ltalyanlar, Ogaden ceph esin • 
~thtarn bir hizmet halindedirler. Go-
)a a.i' den bildirildiğine göre, hal • Habetl•rln Makall• letlkernetlnde Heri taall~etlerl•I 

nların d" k .k. . "t ı· gö•t•rlr harita 
)" ort tan ve ı ısı mı ra ı · · ..... b k J d 

0 tleri h4 .
1 

k k b t l nucunda Somalilerle ltalyanlar pe-1 bır çok o u ıra mıf ar ır. 
ırı· anu altı amyon ay e • . . .. 

11 old ki · bir halde aeri çekılmıtler ,,e (l:'evamı 6 ıncı yuzde) 
~ arı Anale çarpı§maıı ıo - rı§&n • 

lzmirde Ekmek Meselesi 

lznıir)iler Birinci Ekmeğe Boykot 
Yaptılar 

Çiinku Flatlerln Dü9meslne RaGmen Birinci 
.. e"ı Ekmek Bozufmut Ve O Halde Kalmıttır 

.. 

Beledlye•ln Un Fabrika•• . 
l~rrıir 27 (Ö . d'I 1 d en ufak bir hareket bıle 

Cl tıc • zel) - lzmirliler birın- 1 yo un 
8 Ek k fiatleri aynidir. 

l\'ir ..... ~ı ekmeğe boykot ilan ettiler. yapılmamıştı1r.2 5 ~k~ . nevı· 10 fran-
.. 11 iii · · k B' · · i ı ıncı , 

l.tihlak· n ıçınde birinci nevi ekme ırınc4n:v ' , Bu durum karşısın-
~tlc . ı.nde görülen noksan yüzde cala 2 u~ştur.. k w rılm tır 
•~~b: ıkınci nevi k k . t"hlakindc da halk kincı nevı e mege sa ~ . 
'q 18 d' e me ıs ı Jıf 

Sone .. ıle~. fa~lalık yüzde altmıştır.. . . k ihti acı karşısında 
'tle .. · . uç gun ıçinde un ve buğday fı- lzmırın ekme ., yd d" J k .. _ ·ının d'· . . . di"' · bugday er ı oma u 
~ e'- uşmeaine rağmen birincı ne- hırı un, gerı 3 .. .. .. de) 

lttrıek • • • • (Devamı uncu yuz 
~ cınsı bozulan nefasetını ta -

8oşboğazlığının Cezasını 

-.n Çe~~n Bi! !!!~~!d;~.u· ·~· 
ltif d' Nurı adla bınaa seçenlerde önderild'ti zaman kemeruıde yuz 
'1tuıı\!~hnitti. Oaman Nuri TevkifhaneY• 1 • • ~partımanında bekir ola-

ura • K d' • d e··-ın. Nuruo....-nıY "•le o &l'lllıf. en w e ~.J- • btkab bırsudars s-s"'litini •• e· 
"'-de t11r\11'11uıı. TeTkifhanedelu taaıfbl•.. (DrHDfll 1 nci ~•) 

de birçok mUcmeratla ..,, OD 

ltalga 
Sava~a 

Devamdan 
Zararlı Çıkabilir, Deni
yor. Ve Paris,1Romaga 
Sulha Yanaşma işare-

tini Veriyor 
Tan aazetesi diyor ki: 

İtalyanın zecri tedbirlere baılan
maaı arif..inde deYletlere verdiii 
notada, f talyanın ıerçekten ne iste
diiini ilk defa aösteren lair fıkra 

yardı ki dikkat• deierdi. Bu fıkra. 
da: 

<1 hal yanın Habefistanda (tahlis 
edilen) halk üzerinde Uluslar Ku • 
rumu nizamnamesinin 22 nci mad
desinde çok ileri milletler için bir 
medeniyet vazifesi olarak tanıdığı 
vesayeti tatbik etmek hakkına ve 
kudretine malik olduiu» aöyleni • 
yordu. Bu fıkra ltalyanın artık ba. 
ait bir ilhakı deiil fak at sadece f. 
talyan Somaliaile halyan Eritreıini 
birleıtirecek bir tekilde, Habet im. 
paratorlufunun dıt deleaeleri üze • 
rinde Ulualar Kurumunun muvafa· 

(Devamı 1 nci yü:ırJ~) 

San Morino'da orta saflardan lıalma ıövalye fOlolarından 6iri 

l 
ltalya ve F ransada meyvacılık ve fi. ı tik kıyılarında müstakil bir devlet o -

dancılık üzerinde incc1emeler yapmıya )arak yaşıyan (Sen Marina) cumhuri· 
1 giden Büyükdere Meyvalı Fidanlar yetine düşmi.iş, bu memleketin hu -
Enstitüsii direktörü lbrahim dönmüş • dudlarından içeri kolaylıkla ve bir 
tür. Bay lbrahim, dört ay kadar İtalya- Türk tebaası sıfatile girememwtir. 
nın Pistavya, Floransa, Bolonya, Çi • Çünkü: Bir Cumhur reisi, müstakil 
yana ve F orli şehirlerinin meyvacılık bir meb'usan meclisi, hususi jandarma 

'enstitülerinde çalışmış ve bize yanya- ve polisi olan (Sen Marino) hükumc
cak usulleri tetkik etmittir. Bir müd - ti, ltalya ile beraber bize harb ilin et· 
det te Paris Ziraat Enstitüsünde araş- miş. Fakat Lozan muahedesi akde • 
tirmalar yapmıştır. dildiği zaman bu küçük cumhuriyetle 

Bay lbrahimin bu seyahati, onu cid- olan vaziyetimizi düzeltmek unutul • 
den tuhaf bir hadise ile karşılaştırmış • muş . 
tır. Tetkikleri sırasında, yolu, Adriya- (Dvamr 8 nci yüsde) 

Bir Define Hikayesi 
Kızllay Göçmenler Eski Altınları Gösterip Pirinç 
için ~ayyar Hasta- Paraları Nasıl Yutturmuşlar 

neler Açıyor r 1· d.. M·'dd · ·ı·w c5·~1) h ı · · ı H ı· b' d ._ __ 
7 

A A K la • o ıs un u eıumumı ıge • ,, a a gıtmış er. a ım ce ın en çıııwr· 
Ankara 2 l (. ·. } -b ıı: ~ ce~ı- \ıra ile beraber Kiryako ve Halim adlı dığı beş tarihi Bizans altınını Mihala 

yeti göçme~ er ıçleriın. atan u
1
_: •• 

1
8

' ~: ki suçlu vermiştir. iddia edildiğine gö- sunmuş ve: 
ne ve goçmen n yerKi\"ın ecegı . . . 
muhtelif yerlerde 5, 10, 16 yataklı ol• re bunlar Galatada k~lonyacı Mihalı - Bız hır yer_ı . kazarken IMmlan 
mak üzere cem'an 100 yataklı seyyar dolandırmıtlardır. lddıa da şudur: bulduk. ~atmak ıstıyoruz, ahr maa • 
astaneler açmaiJa karar vormİf ve ifel Bu iki :Suçlu yanlarıqda Laz Ali ia • nız) demış. . . .. 

oaşlamıtbr• minele biriti daha bulunduiu halde Mi- (Devamı 8 ancı yüzde) 



? ~p· fa SON POSTA 
= 

(Halkın Sesı] 
1 '"'uınuza1ı1.tu i-. eterın 

Pahalılığından 
Şikayetçisiniz? 

Fatih, Muhtar Hüsnü sOkağı, 13 numa • 
rah hane, Mehmet: 

Hilekirlıkla Mücadele 
- Azizim, bana" nelerin bahahhğmdan 

oikayet ettiğimi değil, nelerin bahalı oldu -
ğundan şikayet istediğimi sor. 

Bugün, yegane ucuz olan şey lakırdı E
ğer laf ta karın doyurucu bir hassa olsaydı, 
ortalıkta aç adama nıstgelemezdik. 

Türkofis, Belediye ile Elele Verip 
Çalışacak 

Geçenlerde Ankaradan gelen bir arka -
daş anlatıyordu: 

} ler lokantaya girişte gardırop memur -
lan şapkasını başından alıyor, ve iki çeyre
ği almadan geri vermiyorlarmış. 

- Bu gidişle iki yüz kuruşa aldığım 
şapka, bana senede 36 liraya mal olacak! 

diyor. 
Bu misal sana, nelerin ve ne kadar ba

haya bindiğini anlatır sanının. 

İhraç madddcrimizin qağı mallarla ka· maddelerinden de nümune alınacak. banlar 
rıştırılmaması için alınan tedbirler ıeni§ • tahlil ettirilecek ve bozuk çıktığı takdiı--
letilmektedir. Şehirde yapılabilecek hilelere sahipleri zabıtai belediye talimatnamcanin 
meydan vermemek için belediye ile Türko- gıda maddeleri hakkındaki kayıtlama göre 
fi• müsterek tetkikler yapmışlar ve neticede cezalandırılacaktır. T'urkofis belediyeye 
müşterek tedbirler almı§lardır. Bu tedbirle- bu sahada yardım edecek, nümune alına • 
re göre belediye badema Türkofis işare - bilecek veya nümune alınması icap edecek 
ti üzerine gösterilen fümalar hakkında ka- yerleri belediyeye bildirecek belediye de 
nuni t.i-kibat yapacaktır. Perakende gıda derhal nümune aldararak takibata baılıya • 
maddelerinden olduğu gibi toptan gıda caktır. 

Ben her şeyden geçtim: Şu ekmeği ucuz

latsalar bari 1 

* Hasköy, Keçeci mahallesi, 1 O numaralı 
hane, Hayri: 

- Azizim, eskiden ramazana bereket ayı 
denilirdi. Fakat bilhassa bu sene ramazan, 
)'llın en kesat zamanına düştü. 

Yerli Mallara Kasteden 
Hain Bir Şebeke 

Hem ne gariptir ki, meseli, buğday u • 
cuz da ekmek bahalı, fdter ucuz da reçd 
bahala. sebze ucuz da yemek bahalı. zeytin 
ucuz da yağı bahah, ve bu yarma bolluğun
da odun bahalı ...... 

Başıma iş açmak istemiyorsan daha faz
iunda «ekmek» bahalı 1 

Etyemez, Kadem tekke sokaiı, 12 nu • 

marall hane, Saim: 
- Bahalılık adamına göredir birader: 

la saydırtma birader: Çünkü bu işsiz bollu· 
«Büyük başın derdi de büyük olurlıı dc:r • 

fer: 

Kilis ve Gaziantepten başlryarak muhte
lif vilayetlerimize kadar genişliyen ve ecne· 
bi kumaşlan Kilis, Gaziantep mamulatı gi
bi göstermek suretile yapılan kaçakçılık 

tahkikatı sona ermi§ gibidir. Şimdiye kadar 
bu tahkikatta wçlu olarak dinlenilenlerin sa 
yısı aöylendiiine göre ( 30) kitiYi bul muş
tur. Gaziantep ve Kiliste de bazı auçlular 

Çanakkale 
Vapuru 

Bugün Yedekte Olarak 
Getiriliyor 

Ufak aermayedara göre radyo bahala. 
yüksek memura göre otomobil bahalı, oto
mobil •hibine göre apartıman bahalı, apar-
taman sahibine göre yat bahalı, fukaralara Evvelki gün, Bozcaada civannda oaftı 
ıöre de hayat bahalı azizim ı kırıldığından yoluna devam edemeyen, de-

Günde yalnız sigaraya, otomobile, ve tı- niz yollan idarainin Çanakkale vapuru, 
raşa üç liradan fazla para sarfedebilenler, Hora tahlisiye gemisinin yedeğinde olarak 
mesela ekmeğin on dört buçuk kuruşa sa • bu sabah limanımıza getirilecektir. Geminin 
hldığını ihtimal duymamışlardır bile.. Eğer yolcularını almak üzere ıönderilcn Bandır
bunun önüne geçilmezse, bu yıl orucu sıı- ma vapunı, dün altflllll, seç vakit limanımı· 
humız ve iftarsız tutacağız demektir! za dönmüştür. Vapurun ı 20 yolcusu, bu 

vapurla gdmitlerdir. -···-···-··-····-· ............................... _ ... _ 
Yeni Ismarlanacak 

Gemiler 

Hadisenin tafsilab ıudur: 
Çanakkale vapuru, evvelki gün, Bozca 

adanın bir buçuk mil açığından geçerken, I 
birdenbire pftı kınlJYor ve derhal telsizle 
yardım istiyor. Hava sakin ve vakit gündüz 

Ba yıl, Denizyollan idaresi tarafın- olduğundan, hiç bir tdB,a mahal kalmadan 
dan Avrupaya umarlanacak olan 12 ge- gemi demirliyor ve her türlü hrtına ihtima· 
minin prtnameleri Ekonomi Bakanlıiı line karşılık olmak üzere. gemiye. Bozca
tarafından, Denizyollanna gönderilmit- adadan motörler gönderiliyor ve ayni za • 
tir. Şartnamelere ıöre ısmarlanacak manda tahlisiye aemileri de vapurun yanına 
vapurlarm mecmuu (25400) ton ola- geliyorlar. 
cakbr. Bunlardan ikiai 4500. yine ikiai Deniz yollan idarC8İnin emrile buradan 
3200, biri 1700 ve ikiai de 1000 ton o- da Bandmna vapuru gönderilerek yolcular 
larak tesbit olumnuıtur. Aynca 700 aktarma edilmit ve semi de yedeğe alına
tonlak iki de Akay idaresi için semi llmal'• rak çdtilmiıtir. 
lanacakhr. Bildirildiğine ıöre, gemi alh ay evvel ta· 

Direktörlük, AYrUpanın muhtelif mir görmüıtü ve bu bidi.e, makinenin bo
tezgablariyle temasa seçerek, fiyat ia- zukluiu ve babmaızlığından ileri aelmemit
temeie batlamıtbr• Verilecek fiyatlara tir. Sebep, ancak geminin, çok eSki olma -
göre semi adedinin cleiiftirilet.ilmeai sanda aranmaktad1r. 
mümkün söriilmıektedir. lnebola Facüuının Rapora 

Muhiddin OstUndag Oöndft 
lnebolu faciaaırun. deniz yollan idaresin-

de yapılan tahkikah tamamen bitirilmiş 

Ankaraya giden ilbay ve Şarbay 'İse de. bu hususta. EkoDOlllİ Bakanlığından 
Muhittin Ostündai dün dönmilftür. E- verilecek ~apor henüz hazırlanmam11tır. 

konomi direktörü Asım Süreyya da bu 
sün dönecektir. 

Bir Elektrikçi KömUr Kesildi 
Pap.babçe müakirat f abrikaaı elek· 

trikçilerinden Aria iaimli ıenç elini cer• 
yana kaptırmıı ve derhal ölmüttür. 

Tifo Azal eti 
Şehirde, aon ay içinde tifo vak,aları 

büabütüo azalmıt, huna mukabil grip 
ve nezle çoialmııtır. 

· Bununla beraber, ltazı okullarda ti
fo a11ama devam olunmaktadır. 

vardır. Bunların hangi mahkemeye teVdi 
edilmeleri icap ettiği hukuki bir mesele ola
rak incelenmektedir. 

Diğer taraftan lstanbuldan talebe sıfatile 
gelmiş olan Mehmet Cedit ile Mustafa Reşit 
adlı iki kioinin de bu kaçakçıbk işi ile ala
kalan görülmüş, ikisi de sekizinci ihtisas 
mahkemesine verilmişlerdir. 

Yeğenini 
Bıçaklamış 

Çünkü Bir Gençle 
Konuşuyormuı 

Arapcamii civarında oturan Ebe Sı
dıkamn kızı Mehpareyi daylSI Hakkı 

bir kaç yerinden bıçaklamııtır. İddiaya 
göre sebebi, ıenc kızın bir delikanh ile 
gÖl'ÜfDıesidir. 

Kızanı konuıurken gören anaaı, ha
diseyi kardetine haber vermiı, o da: 

- Vay, aen ailemizin namusunu le
keliyorsun! diye Juzı b1Çaklamııtır. 

Karadenizdeki 
Fırtına 

Karadenizden, lim~ dairesine 
ıelen haberlere göre fırtına yatı§ • 
maktadır. Vapurlar seferlerine mun
tazam devam etmektedirler. Dün lı
tanbulda hava lodoslamıı ve akp
ma kadar yağmur yağmı§lır. 

Türklüğü Tahkir 
Etmı, 

Polia dün mücldeimmuniliie Kamel
ya adlı bir kadın verm.İflİr. Türldüiü 
tahkir ettiği iddia edilmektedir. Müd
deiumumilik kad1nı aerltest bırakmıt 
'Ye takibat yapılmaa için de Büyük 
Millet Meclisinden müsaade iateıaittir. 

Tutulan fhrsızlar 
Sabakah Hayim Fincancılarda, Mus

taf apaf& banmdan pa1to çalarken, iz -
mirli Ihsan da Cibalide bir motörden 
ya dolandınrken tutu1muftur. 
eı:ra dolandwırken tutuhnuılarchr. 

Kocaman bir kılıç tiahğım kayıkha· 
neden çabp motöre yükleyen Topal la. 
mail de Kavakta tutulmuıtur. 

Bu Madam Gibi 
SizDeBoı 
Vaktinizi Cemi
yete Veriniz 

Avrupa ve h
merikada, daha 
doğruau bütün me.. 
denA d Ü n y a d a 
zengin ailelere 
menaup kadınlar, 

boı vakitlerini im· 
mania, dedikoku· 
ya, komıu ziyaret· 
lerine hasrede· 
rek öldürmezler, 
Muhtelif ıekiller• 
de, içtimai faali-

Boı valıtini c:emİ·yetlere ittirak e-
der ve cemiyete 

y le 11eraa H /aerlıcf d 1 • 1 _ 
ay a ı lf er gor· 

• faydalı olmaiameje çahıırlar. 

çal fG1' Matlam... Biz de bu yolu, 
ilk defa geçen 

gün Etf al haatanesinde bir ziyaret es

nası ela gördüğümüz zengin sımfa 
menaup bir kadm açmııtır. Bu Ma

dam, alb aydan beri aabah erkenden 
hastaneye gitmekte, orada bir hasta 
bakıcı l'ibi haatalarla meıgul olmakta 
ve hastanenin muhtelif faaliyetlerine it· 
tirak etmektedir. Bu arada ilaç alama
yan fakirlere il.iç parası vermek, yahut 
hastaları araba ile evine göndermek, 
yahut muhtaç oldukları gıdayı temin 
etmek suretiyle de yardımlarda bultm· 
maktadır. Kendisinden hem hastalar, 
hem hastahanedekiler takdir edici bir 
lisanla bahsetmektedirler. 

iki lfı Unasebetsiz Yakalandı 
Kasımpatah Muıtafa, aarhot olarak 

kahveye gİrrnİJ, ıuatah çakmm çıkara· 
rak etrafı tehdide batlamıt ve yakayı 

ele vermiıtir. 
Cadde üstünde münaaebetaizlik ya

pan sabıkalı Kadri tutulmuıtur. 

Göçmenlerin Sevki 
Başladı 

Geliboluya bir göçmen kafilesi sö • 
türmüı olan Bursa vapuru dün tekr&r 
Köstenceye hareket etmiftir. Vapur hu 
defa da Kösteaceden (500) ailelik 
muhacir getirecektir. Evvelki gün geti
rilen ve Sirkeci rıhtımına çıkarılan cöç
menlerin Silivri, Murath ve Uzunköp
rüye sönderilmelerine baılanılmıftır. 

( ODnlln T 
Bir iki 
Sabrla ,-. 

~.Erzincan Yol_. Jir d,I 
&zincandan bildirildiiin• ~ ~ 

aranbmnda yıkılan rami ~ ~ 
yaptmlacaktır. Baş mühendi.lle Bat """1'! 
yerinde tetkikler yapmıılardır. ~ ;_,.ı.lr 
dia dönerken hayvandan diilOl~ 
nlout, Erzincanda tedavi a1tJPA 

• • • 
Liman Şirketinin ~ ~ 

Mefsuh liman şirketinin ın~ ı4f 
satılığa çıkarılmıştır. Şirketin b' ~'4 
bin, mobilyesine 50 bin, ıiınan °"~· 
750 bin lira kıymet biçilmiştir. S ~ 

. . . d 0 ki htını •• man vesaıtıne ş1m ı rı 

idaresinden başka talip çıkınaınJlll" 
• • • 1fJJl 

Arsıulusal Ticaret Odalatl 
komitesi ~ 

Arsıulusal ticaret odalarıJllll ca. f~ 
millt komitesi yann saat ıo,,O ~ 
odası meclisi salonunda yıllık 
yapacaktır. . . . """ 

Finanı MemurlarJDlll ~~ 
Finans Bakanlığında birinc:İ &r- '-'.. 

tından itibaren 20, 22, 25 ve 30 ~ 
memurlar arasında terfi iıntihaıJI" ...,- , 
maya başlanacaktır. Kazanaıda' 
rece terfi edeceklerdir. 

• • • 
Üçüncü Genel Espektöt!! 

Üçüncü genel eepektörlük t~ 
jesi 15 gün sonra kanuniyet :~ ~ 
eene bumda tam kadrolaril~ il8o-' ,,
caktır. Genel espektör Tahllll 
günü Ankaraya gidecektir. . . . ~ 

Yunan Konıolosluğun~ 
Şehrimi7. Yunan konsol efıPC P" 

Cümhuriyet arması kaldınlrruJ. ~ 
lılc arması konulmuştur. !::-~ 
gönderilen bir papas konsol --;-_.jlt 

lanna krala sadakat yemini ~ 
••• 

Kadıukerler Mezathi' ~ 
Fatih Çarşanbasında yeni~~ 

üzerine tesadüf eden kadıaskerl~ 
ğınuı bir başka yere kaldınlına-1 
nlmıştır. 

• • • 
istimlak Borçları bil' ~ 

Belediye istimlak boıçlannd~ __..,.. 
ya kadar olanlan ödemeğe ~ jJ 
nümüzdeki ay başından itibaretl. e ~ 
fuaya kadar olanlann ödeıunetill 
nacaktır. ~ ... ~' 

Yalovada Yeni Bir lalah .hl # 
Hayvan yetiştirme işlerinin 19~} ~ 

bir merkez tesisi kararlaştınlrnıftı~· . bit 
liyet tarafından Y alovada yeni 
teaiai kararlaştınlımttır. Bin• .,. 
ahırlannın inşasına bugünlerde 

tir. Uk Okullarda Bayrak Merasim; 
Kültür Bakanlığının verdiği bir • * • s· ~~ 

emre röre ilk okullarda, cumartesi Hayırsız Adada ıs ~ _... 
gun erı son denden 80DI'& ve pazar • f · · b. · d··d"'~ 

·· 1 • T ahliaiye idarem Hayırsız ~ 
enennm yanına ır suı u aa-

teıi sabahları bir bayrak ~.naimi miftir. Bu düdük ilk. ü.nunua 
yapılacaktır. Merasimde, iatildil Ye haren ötmeie bqbyac.:lrtır. 
Cümhuriyet mutlan okunacaktır. • • • 

iki Otomobil Çarpıttı 
Doyçe banka ait h ..... i otomOt.il 

ile 3608 numarah kamyonet Kabata,tda 
çarpıflJlıtlardır. Her ikiai de laaaara ut· 
ramııtır. 

Kaçak Et 
Arna'VUtköyiinde bap Halidin 

dükkamnda mezbaha harici keailmif 
iki keçi yakalanmıp. 

P•zar Ol• H•••• a. Diyor Ki ı 

ıııı 

~ Duydun mu Hasan Beycifim? • l Filipin adalannda alkerlik msme
.a.. ea,. .......... a.eshlarmttu• 

. . . Gelecek nesiller caliba dÜ117a71 aiia- l Huan B. - Sen ona bakma 1 El•erit 
,.ülerinilt •••da tutacalr .... !. politikan -soluk pcuk elimle blmft',;J 



Hergün 
7,ooo ni l\ 'e Olacak • 

1 

ikonomik Yükseliş 
f!algada Durgunluk 

... 1 .ooo · 1 nı ne olacak? -
ıtanbul 'lk 

tı.ık b I 1 mekteplerinde 10,000 aç ço-
kilatı ~ unduğu tesbit edilmisti. Kızılay teş· 
tdebi) un~~r~an nncak 3000 çocuğa yardım 
Çocuk Ccegını bildiriyor. Ya öteki 7000 

1-I ne olacak} 
atta. d t b . ~·ı n· Çok er undan ıbaret d e degı . ı r 
Çocukla ·· l 1 Ll b" t iye_ k r gun erini yüz paralık e e ı re g . . . 

Lir ,, .. I CÇırıyorlar. Yüz paralık leblebı , ·e 
.. un "k 

lras d u gıda. V e biz bu çocukları açlar 
ın a 

liııi d" .. saymıyoruz. Öteki çocukların ha· 
Bu u~un~bilirsiniz. 

}'~dı bin k·· k b" . w rt\1.ııd uıur çocu ızım çocugu -
ur; Nüfu d'~· . "e do ~ sunun çoğalmnsını iste ıgımız 

tı.ıkıa ~ınunu teşvik ettiğimiz yurdun ç~ • 
!Xıi t r

1
1
• ır. Bunları b öyle aç, kaderin eline 

es ırn ed ~ 
ecegiz ~ 

* tkorıo ~L •• • 
l11ıR Yukaelıı 

'\' Ctıi T·· k 
de.,. ur cemiyeti ekonomik sahada 
,.: adırnln r] ·ı ı· C . b"' ·•ilde .. a ı er ıyor. emiyetın unye· 
1 llluthicı . k ı · l k .. er ku " ın ı np a r yapaca muesscse· 
.. ruyoru F k 1 b'" O>'le .. z:. a at öyle sessiz, öy c ta ıı. 
. rnutc"a . b" b . 1 ?iıı eh ZJ ır şekilde ki, sanki u JŞ e• 

1-I lebınrniyetini müdrik değilmişiz gib i. 
a uk· · 

oldu" 1 ıçtimai hayatın temeli iktısat 
Runn .. . d" 

ltılıy gore, asıl inkılabın tohumu şım 1 

. or dem k . • . l 

Bu reşimde isimleri &'eçen bü~ a~amlar~. h~~atl~ı ~~t-
kik d . • Bunların hiç biri Onıversıte tahıılı rormuı dcgıl-

e mız. b" ı· lb · · · Ed" kudugu~ kitaplar, bu&'Ün ır ııe ta e esının 
dır. ısonun o 
okuduğu kitaptan fazla değildir. • • 

O • "t tahıüi büyük adam olmak ıçın mutlaka prt o-
nıverSJ e k k h"b" h 

lan bir tahsil sayılamaz.. Büyük ad.am, . ara !er ı~ ı. ı, ır'ı 

b.. "'- "d ı · b""yük zekası kuvvetli ve ıradesı metın uısanlar uyua, ı ea ı u , 

• 

arasından yetiıir.. Tahsil bunların bu karakterlerini kuvvet
lendirir, o kadar ... 

Tahsilini muntazam yapamamıı, Üniversiteyi bitirememİf 
fakir aile çocuklnn, kazancı az ana babalar, bundan dolayı 

müteessir olmasınlar.. Çocuklarında olma kabiliyeti varaa, 
Üniversite tahsili görmeden de olabilirler. Yeter ki yukanda 
aaydığımız karakterlere snhip olsunlar. 

f MUHTELiF HABERLER 
2 

Yeni Toprak Kan nu 
lltlıd· h c tır. Cumuriyet hukumetı nsı 
t or. 

1 
akiki inkılap yoluna girmiş bulunu· 

iki .. 
tar1L kc.un evvel Filyosta evvelki gün Di -

e ·ırd d"' 1 ' l>ıları e, un zmitte, bugün Bursadn ya-
l'ııe .... l ~çılrna törenleri, kurulan fabrikalnr, 
L ••ı eı;;ef 
'ldar T .. ın damarlarına yeni knn aşılamak 
tti Lir' h urk cemiyetine yeni bir ruh ve ye· 

işle emiyen Toprakla Çalışmak .istiyen 
Çiftçi Ve z-rra.~e~~~es·~~Ha ~e.diyor 

( Ö 1) _ Haber aldığıma 1 olmadığı ıçın toprak mulkıyetınde adeta bır cılere toprak venlmesı. 

ilYat Verecektir. 

llirT~~iYette iki türlü değişiklik görülür. 

rt\eld~~ katlardaki değişiklikler, öteki te· 
Iİltlikl 1 değişiklikler. Üst katlardaki deği-

.. Ankar~ 27 
k zke proJ"esi Şlırayı anarıi mevcut olduğu, bunun sebeb i de eı· Yine fazla orta malı olan ıehir kasaba ve 

gore yenı topra anunu • · · 1 • Id ·• 1 d h k h" k b • h tinde müzakere edil- ki arazı kanunwnuzun fena nehce en o u- koy er en mu taç omıu fC ır asa a v 
Devlet Umuma eye h d d • "b ) h" '- · ·· k"' 1 t 1 t h • · d k b l dil . · · • dogu~ ran sebep- ğu ( toprakta u u a ili ar UKmunun oy ere or a ma ı a ıısı esa11 a a u c ı -
mektedır. Kanun proJesını • • • • 

1 
• d ··yıe hülisa edili • kötü nehcelen ve hudutların yakında tcda- mııtar. 

ler hazır anan proJe e ıo rik olunan bir kaç yalancı tahit veya ehli Toprak istikrazı d er ·· ~ki• gosteriş mahiyetindedir. Bünyenin :t -Ytrıes· • 
tıtıe ı · 1 ıçin temelin değişmesi lazımdır. 
~" ın dew. d v · ·ı llııık·· gışrnesi iktısadiyatın egışmesı e 

Lındür. 
J§te 

teltıiyc~eni fobrikafor ve yeni yollar, T ürk 
t1cıd1 ındc bu temel değişikliğinin bnşlan-r, 

yor: hibre marifetile hudut tayin edilegelmekte 
Esbabı Mucibe Hülaaası 

olduğu zikrolunuyor. 
Yurdda bir toprak darlıit göze çarptığı, Diğer taraftan halk arasındaki kavgala-

bu darlığın mevcut ekime elveriıli toprak- nn çoğunu toprak kavgalan teıkil etmek • 
ların iyi bir yolda çiftçilere dağıJmamıı ol- tedir. Bu kavga kaynağının da ortadan 
duğundan ileri geldiği, çiftçiler~ b~ kısm~- kaldırılması icip eyler. 
nın icarla toprak tutarak iılediklen ve b~ Arazi Var, istifade Yok 
takımının da ikide bir, üçte bir dörtte bır Köylerde, kasabalarda mer'a, baltalık 

ltQ[~ * gibi mahsule ortak olduklan ve bir .ku":
1
'" ve 68İr adlarla çok büyük arazi olduğu, bu-

( ccr· Qcla clurgunlu1r da bu topraklar üzerinde yevmıye ı e ralarda çok kere hayvan beslendiğini bu gi-
g(jtıderı~ t:dbir1erin tatbikına başlanıldığı ;:~ııtıklan memleketin yüzde 74 ünü köy· bi araziden köylünün istifadesi için elde 
~İitıJ (jl berı İtalyada bir durgunluk, bir diiş- l" •· t--L!I ettiği köylerde oturanların da mevcut bir kanun olmadığı, hülıisa heder o· 
~ a; a l d unun CJa&A • ·~ · •b' t k 

tek t" § a 1• Habeşistanda süratle ilr. ri ekseriyeti çiftçilerin teıkıl ettıgı ~ .~ opra • lup gitmekte olan bu randıman alınamıyan, 
!e~§t~ .11rıe Reçrnek maksadile kumandan 1 - .mağa ayrılan kolların butun kud • toprak ir_in bir toprak kanunu projesi ha-
v rı di~· h a ugrar-· 1 -•- • • • k. :r--

te ta gı alde, taarruzdan vaz geçildi. ret1erini toprağa sarfedebi mca ıçın am .~ zırl!l.Dmasına ıiddetle ihtiyaç olduğu zikre-
~lıtılı.ı ~ raftan Habeşliler İtalyanların dur • abası bulmak lüzumlu olduğu ve bu yuz· dilmektedir. 
to ,_ .. ı.ındlln · ·f · · 5 ak - - 'L "b" od lan li , l>ıqd 1 ıstı ade ederek kuvvetlerını den kafi miktarda topr IMlllı 1 a • Digv er Noktalar 
ıç- 1 ar v • l lar h·ıtı bu }'c .e taarruza geçtiler. Habeş adcıı zımdır. Bunun temini için ~a~ anan e7 d Diğer noktalar ise ,öyle hülisa edilmek-
1tıe d ~. nı Veziyet her halde ftalyanın le· da iıliyeceği veya iıleteceğı miktarda e n e tedlr: 
f egıldir. artık toprak tutanlardan bu artık topraklar A - Toprağın mülkiyette emniyet ve 

~i}' la.!.>'adaki · k" iıliyecek ellere geçmek gerektir. • istikrar kurmak ve bunu korumak üzere 
l etterı d Vazıyet te Habeşistanda l '\'a- T k . . D mler 
taı aha · · d ı · Toprak a ıımı ve evrı tapuda yazılı miktarda itibar eıaıdır. Bu }'a d"h' . ıyı eğildir. Z ecri tedbir erın 1 
~- l .. ılınd · J ı Bundan ba1.ka bütün medeni mem.e • ..... 1 korumak irin tapuda yazıh miktarlan I rı ilra h e ıcap ettirdiği tnkyidat, tn - :ı ... _... :s 

tı iltbın «>idd . . h' . d . . t"h ketlerde toprak dağıtılmasında da. devnm· sahipleri namına salıp wt yanını devlet he-
tı ı k " etını ısscttı r ı ve ış ı a- ed t J 

\>e L llçırdı A k J k ler yaptıklarını ve yükıe.k m emye yo u- sabına , ..... irmek, haksız ve yolsuz ele aeri-
rıeyc l · rtı talyada harpten f::V kd -Y ,. " 

• • an a bahsedilmez oldu. nun yolcusu olan bizlenn de bu topra. a rilen toprakları hakiki ıahibine iade etmek. 

l devrimi yapmağa mecbur olduiumuz ıp· B - Köy, kasaba, ıehirlerin orta malı 

C - Bu iki yolda da toprak ihtiyacı tat
min edilemiyen yerlerde tapulu çiftlikler 
tapulu büyük topraklar ister fertlere, ister 
idarei huııuııiyclere, belediyelere, evkafa is
terse diğer manevi phıslara ait olsun; is
timlak edilerek muhtaçlara borçla dağıl • 
ma esası kabul edilmektedir. 

Bunun temini için ( 20) milyon liralık 

yüzde iki faizli toprak tahvili çıkarmak, is
timlak edilen topraklan borçla muhtaçlara 
dağ~tmak ve alınan toprak müıtahıillere 
borçla dağıtılacağından bu borçlardan tah· 
ıil edilecek taksitler ve aynca tapu artıkla
rından bu tahvilleri itfa etmek. 

C - İçinde ortaklık hali cari olan çift • 
tiklerin alımında hükumetin kefaleti esumı 
kabul etmek, yine kendilerile anlatarak aa· 
hiplerinden pazarlıkla ve borçla alınacak 
büyük topraklara karıı hükumetin kefaleti 
esasını koymak •..• 

Hükumetçe gerek muhacirlere göçebe -
lere ve naklolunanlara ve ıerek topraksız 
veya az topraklı çiftçilere verilecek toprak
ların hiç bir ıebep]e geri alınmaması takar-
rür etmiıtir. 

Sonradan çıkacak müıtahıillerin ancak 
bedel üzerinden ve maliyeden hak talep e-
debilmeleri esası konmuıtur. Adil Rwa 

K aynana 

·---·----- Ek • Te 

Kederli bir günümde idi. Pek aevdiğim 
bir dostun cen zcsinden donüyordum. Onu, 
goti.ıriıp, Coksu mezarlığına bırakma ol n 
cemanttan. dönüşte nyrılnrak clemimlc ve 
hntırnl rımla başbasa k im k için boğ z 
ımpurıle köprüye inmeyi tercih etmi tim. 

Hava soğuk, fakat açıktı. Minderleri ve 
tentesi kaldırılmış ön güverteye (lCÇİp otur· 
dum. Vapurun baş tnrafınd n, bakış] nm 
Boğnziçinin daima güzel mnnz rasına uz • 
nıyordu. .., 

O arnlık, iki yolcu daha geldi, a rkamda
ki sıralara kar ılıklı yerleştiler. Bu ili kaf -
darın ikisi de neş' elı idi. Şundan bundan ko
nuşuyor, muttasıl gevrek kahkahalar aalı -
veriyorlnrdı. 

Biri, ötekine, bilmem ne münasebetle 
sordu: 

- Yahu! Knza ile belunın ne Carb var), 
Arknd şı: 

- Vnr elbette .. Dedi B k na bir mi
sal getirerek kolaycn izah edeyim: Kayna· 
nanla beraber otomobilde gid iyonıunuz. 

Yol bozuk. Vnkit gece, ort lık da zifiri k • 

ranlık. Derken otomobil bir hcndcae yu -
varlanır: bu bir k zndır. 

- [Hl. 

- Hn! bir de bnk raın ki kaynana 
bir şeycikler olmamış.. işte bu da beladır, 
nziziml. Onlnr, bu iznh üzerine katıla katıla 
güle dursunlar. ben de kendi kend ime dü • 
ıündiım: 

- Şu Liçnre k ynnnnl rdan ne isterler) 
Kızı, o~lu makbul olur d , nnnsı neden 
makbul de~ildir? Sonra bu kini knynatala
r neden te mil etmezler} Kaynana dnha 
mı suçludur} Ö> le ise, suçu ned ir) 

< Bir gul için b hçıvnnın bin dikene hiz-
ınetk ır olduğunu O) le) en ı ir, bununl 
sevilen kadının nnnsını telmih etmek iste
memiş midir, ne ha? 

Gerçekten de bu, bö) le olmalıdır. Kny• 
nnnnya, saadet knynnğı ol n kızının hı:ıtın 
için sevgi ve saygı göstermek, hıı.tta ona 
knrşı bir nevi minnettarlık duymak iktiza 

eder ... 
J t r., o gün, zihnimden geçen düfiinceler 

bunlardı. Ve ben, bu duıünccleri zamanla 
nz çok kanaate de tnh' il ctmi tim. 

H ttu, benim de bir kayn nnm olmuı ol
a idi, onu pek seveceğimi, pek sayıı.cağımı 

tahmin ediyordum. 
Derken dün, bizim gazetede, damadının 

başına ba lı n indirip, onu yerlere acrcn cada· 
lozun macerasını okuyunca, bütün kanaatim 
altü t oldu: Kayn nanın otomobil bzıwn

dan snğ kurıulmaıını bela nddedcn adarna 
yerden göğe kadar lıak verd im. 

İyi ki benim de kaynanam olmamı§. K til 
kan, onun! ar mızı açacaktı 1 .. -······ ................................. ____ _ 

lltarlık: 

Ramazan Bir Daha 
Gelir ... 

Sıcak bir yaz ramazanı .. Kut§Un gı"bi ağır 

bir havn .. Ağaçların kıpırd mayan dall rı
nın üzerinde, baygın gibi duran ltu~ar, me
calsizlikıcn kımatlarını sarkıtmışlar, ağus • 
toı böceklerinin 2'.ınltı ını dinliyorlar. :lrzİr. -'e. . ret edilmektedir. sayılan topraklardan toprağa muhtaç ~ift-

~' U ~ Diğer Sebepler kmek Kanun projesini bazırlamağa aa
1
ik ol~n lzmir Şarbayı 

Kızgın bir çöl gibi, göz olabildiğine uza-
8 U lga rista nda Bir nan yoldan. kim bilir kaç sa tli1t bir yurü-

sebeplerden diğeri de f(jyle izah o unrna • 

esel • tadır: .. b 1 t 
esı Yurdumuzda mevcut nüfusa gore •• o op-

(8 k d Anca!< yurdumuzun tabıı teıek-
<:cr 0

1 taralı 1 inci yüzde) ra va~ 1~ b .. t'. topraklar çiftçiliğe elve• 
~ n f . küller ıca ı u un 

"ardır ·e ıccde birleşen iki ayrı davası ritli değildir. 
.(:· . B la beraber yurdumuzda toprak 

r. • ita.at Ba k f - . un~n • h yden önce toprak 
~Ctırd·~. n asının zmır pıyasasına devrimı denınce er te . .. •. 

Leningratta 
Casusluk Davası - yüşten.sonrn nih yet köye erişen ~tiyar ~~~ 

bektaoı fuknr ııı, ulu çınarların golgclcdıgı 
Sofya 27 (Özel) - Casusluk ıuçile b ı ·y r • pınar aşın ge ı o . 

Moskova 27 (A. A.) - lzmir prbayı Burgazda mevkuf olan bır kaç; Bulgano 1 l-1 .b . . b' f d w w• • d - b" So . . • f • eg esını ır t rıı. a, egnegını e o ur 
Behçet Uz, Leningrat vyet baıkanı Ko- arasuıa itham ve ıftıra ıle avukat smınl f k h b'JI• "b" le. • k • K d tarn n ·o:> up, emen ı ur gı ı a an sogu 
datzkiyi ziyaret etmiıtır. o atzki Uz ıere· Celilof namında bir Türk te katılmlf bulun· 

1 

suyun yanın sokuluyor, çömeliyor, avuç • 
fine bir akpm yemeği vermiıtir. maktadır. Bunların muhakemelerine Bur- I 

!arından bir yalak yaparak, baolıyor lıkır ı-
Uz ıüel tıp akademisi, hastaneleri, deniz gazda yann (Bugün) baılanacakhr. Hali 

müzesini ve limanı gezmit ve Leningrat süel I firarda olan iki Bulgarın (3) aene, mevkuf 
dairesi kıta lan kumandanı Şapoınikof'u j bulunan diğer ( 5) kitinin de ebedi kürek 
ziyaret etmittir. cezasına çarptırılmaları istenmektedir. 

kır içmeğ<' .. . 
Çınar dibinde otur n köy ihtiyarlan is • 

yan ediyorla r. 
dı~ı İr~gı buğdaylar parti halinde satıl- mülkiyetinde emniyet ve ~~t.ılnhanlbn ~.0~ o
,L :r•n Yal b" .. f d .. ı sı lazımgeldıgı, a u 1 u • 
'4q ha lk "k nız ır muessese tara ın a n j nunde tutu ma . d t b"ır usul 
) ı · · ak .. lkiyetın e mun azam 
a lln h _ıncı n e vi ekmeğe sarılmıştır. gıiu~·n;;to~p;r;~m;u;~;;~;~~=:=:=:=:=:=::=:==.::=~=-=~~~:=~====:~==;;:~~=======::=::;:::;:;"'l 

~cl'den .~lınde arzedilmektedir. Her - ':" ı 
·~ ckrn kn~e sermaye m eselesi oıan bu r I S T E R 1 N A N 1 S T E R t N A N M A ! 

-Oruç ) l'mekten uınnmı) or musun) Di
ye bnğırıyorlnr .. Deni olncnksın hem de L 
Muhnrck r ınnznn ) ı l d bir gelir. 

hı.ıauıe e f~atlerinde 20 paralık bir fork 
J-..,_. getırınektedir 

~ ""···• B . . 
!:r•na. rn~· eledıyesi Ekonomi Bakanlı • 
t'tıel t llracaat ederek halka ucuz ek -11: e . , 
tecıbir· ~.ın . etmek üzere bulduğu bir 
llqnk ı ıldırmiştir. Belediye Ziraat 
~· usının 1 . . . 
~• llnJ Zmır pıyasasınn getırece· 

l\İd tı arı Üzerine ala cak ve belediyeye 

lata tn fabrikasında ög· üterek fırıncı • 
ev · Ou ?.ı edecektir. 

beled· şeklin ekmek fiatlerini daima 
'· 1Ye · w ı 1Çın " knın mura kabesine hırakncagı 
1\ :rO V. • J. k d 1 

tı euk e~ıı:n ı olacağı sanılma ta ır. I 

Şamdan yazılıyor: . • ·· 
d L .. bnanca maruf bar deli seçen gun 

Ebu fars adın a ~ • · .. dürü görmek iıtedi-
1• müdüriyehne gıtmıt ve mu Beyrut po ıs 

diğini 1öylemiıtir. 
N

. . "rmek istediği sorulunca: 
açın go h' olarak bulunmasını rica 

- Yapacağım bir duelloda ıa ıt 

edeceğim, demif. 
- Kiminle duello edeceksin? 

_ Musolini ile! 
_Sebebi ne? 

- Bir kAı; gün evvel kendisine bir mektup göndermit ve 
ordusunu nur•)'fen bir müddet zarfında Habeıistandan çek
mesi lüzumunu bildirmittim. Verdiğim mühlet bitti.. Onun 
için kendisiyle çarpııacağım .• 

- Nerede duello edeceksin? 
- Beyrutta ... fakat kendi köyüm olan (Bihamdun) u 

tercih ederim.. Maamafih ben korkak bir adam değilim •• 
Yeri Musolini seçsin. B n hazırım 1 

(Ebu Farı ) bunları söyledikten sonra Musoliniyc 
ya davet m ektubu yamıak üzere çekilip gİtıniıtir. 

duello-

iSTER iNAN iSTER JNANMAI ~nk bu ışın tahakkuku için Zinıat ı 
Citb et ~ının Be!ediyeye kredi açması İ· l------------------------------------------------" 

llıektedir. - Ad. Bil 

Bekıaoi : 
- Ey\ nllah. l'renlerl di> or. Mübarek 

rnınnz n, buyurduğunuz gihi ) ılda bir gt-lir 
nınma. yıııc gelir İ!ltc. l lnlbuki bu can ci • 
ders bır d h gelmezi. 

.Tıflı . .. 

lrenda Yenilik 
Hareketleri 

Tahran 26 ( Husu i) - fran biikUmcti 
geçen s ne kurdugu ünivenite için Alman
yadan üç pro. esör getirtmittir. 

H iikümet yeni bir kanunla da 'Jludü,.ede 
olduğu &'İbi bütün lakapları ve imtiyazla 
unvanları l.iivetmiftir. 
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HAHKEHElERDE 
!:ÖRDÜ KLERj M jz 
Laleli 
Semtine Bela 
Olan Peri 
Gecenin sessizlik ve karanlığına uygun 

bir ev perisi ... Duvarları atlıyor, kilitli ka • 
pıları açıyor; sofaları dolaşıyor, dolapları 
karıştırıyor. Ve işi bitince kimseye zararı 

dokunmadan geldiii yollardan gene ayni 
sessizlikle çekilip kayboluyor .. 

Yalnız bu peri insanlarla pek yüz göz 
değil.. Mesela ziyaret ettiği bir evin tesa
düfen hizmetçisiyle karşılaşırsa insanlar 
gibi dile gelerek ona kendisini sezdiriyor: 

- Odanıza çekiliniz, ben periyim .. 
Şayet karıısındaki bu sözü · fiiphe ile 

karşılarsa tehdidi basıyor: 
- Çarparım ha!.. 
Eğer bu ziyaretten evin bayı haberdar 

edilmiş gibiyse onunla pek karşılaşmak is
temiyor. Bir kelime konuşmadan acele ace
le uzakla11yor .•• 

* Meier bu periler insan şekline ginnİ:j • 
)erken Üzerlerine güne§ doğuverirse tekrar 
perileşemezlermiş.. içlerinden bir tanesine 
ifte bu felaket gelmiş.. Bu, Laleli semtinin 
periıiymiş .. O semtin bekçisi de: 

« - Sabah aabah mahalle arasında do
lapn bu yabancı tekin değill.» diye kendi
sini yakalayıvermiş.. Şimdi nerede bili> or 
musunuz~ Tevkifhanede, üçüncu ceza mah
kemesinde duruıması yapılıyor.. Kendi
sinden ruhsatsız gece ziyaretlerinin hesab1-
nı soruyorlar .•• 

Davacı sandalyesinde oturan Ali Şeref 
ıöyle anlatıyor: 

- Gecenin sessiz bir saatinde kapımız 
gıcırdıyor .. Sofada ayak sesleri duyuluyor, 
biraz sonra kayboluyor. Sabahları kalkıyo
ruz, her tarafı araıtmyoruz, lcimse yok; 
fakat bahç,ede duvara kadar uzanan ayak 
izleri görüyoruz.. Ve evin içinde de kıy

metli bir eıyanın eksildiğini anlıyoruz.. O 
gece iyi korktuk.. Fakat biz korktukça zi. 
yaretler arttı •• Haftada bir gece gelirken iki 
günde bir uiramağa başladı .. 

Bir gece : 
- Ne olursa olsun? dedim.. Pijama 

i!e yataktan fırladım, düştüm gölgenin 
arkasına... O duvardan atladı, ben de .. . 
O sokakta tabanları kaldırdı, hen de .. . 
Bizi böyle gören mahalle halkı da evlerin
den fırladılar.. Meğer bu ziyaretçi, komşu 
evlerine de misafirliğe gidermiş.. O gün 
yakalıyamadık amma hiç olmazsa bu ha • 
bersizce gelen misafiri biraz tanımış oldukn 
Ziyanım iki yüz liradır. 

Suçlu sandalyesinde Ahmet ad1ı bir 
genç oturuyor. Bu genç: 

- Benim hiç bir ıeyden haberim yok ..• 
eliyor, onlar k.imbilir kimi kovaladılar .. 
Belki de vehme kapılarak bir hayalin pe~i
ne düımüılerdir. 

Suçlu sandalyesinde oturan bu genç Ali 
Şerefin pijama ile arkasına düştüğü kimse 
midir, değil midir; timdi mahkeme bu ci
heti araştırıyor .. 
_.,. .... .. •••1111..... .. 1 ·~ • , 1 71 ıısr. ••• ' -.-

Karamanda Ekim Çah ,maları 
Karaman, (Özel) - Havalar dü

zelmİJ, tavlanan topraklarda çiftçiler 
hararetli bir ekim çalıımasına bafla-

SON POSTA 

ML KET ABER LE 

Tirede Amerikan Kumpanya~ 
ları Tütün Alırken Birleştileı.1 

Fiatlerin 
Yükselme
sine Mani 

Oldular 
T"ıre (Özel) - Egenin en nefis tütün ye• 

tqtiren yerlerinden birisi de Tıredir. İstihsal 

yekU.Ou bir milyon iki yüz bini bulan Tıre 

tütünleri bu yıl büyük bir ehemmiyet ve iti

na ile tertip edİlmiftir. Bu ilk terbiye keyfi· 

yeti son çıkan tütün kanununun tevlit etti

ği bir mecburiyet dahi olsa evsaf itı"barile 
husule gelen nefaset yüzünden çiftçiye ıim• 

diye kadar görülmeyen bir menfaat ve ala
ka temin etmiftir. Piyuamn açıldığa tarih. 

den bugüne kadar ( 33) muhtelif firma ta

rahndan 800 • 850 bin kilo arasında ( 60 

kuruıtan 90 kuruıa kadar) tütün alınDllfbr. 

Amerikan firmalannm zürraa çok büyük 
bir darbe teıkil eden anlafmaları yüzünden 
bu kumpanyalar ( 70) kuruıtan yok.an tü-

tün almamJ§br. Bu hal ise piyasanın ilk ıün· 

lerinde tütün çiftçilerini büyük endifelere 
aevketmiıtir. 

Amerikan tütün firketleıinin bu hareketi 

kal"§ılanamaınış, fakir zürram yüzde ( 60) fi 

tütünlerini çok ucuz bir fiatla aatmak za -

ruretinde kalmııtır. Ancak satışların son 

devrelerine yetifebilen diğer alıcılar alıt 
fiatmı son had olan ( 90) kuruta çıkarabil
miş lene de mıntakanın belli batlı noktala

nnda yetqen en güzel, en yüksek ev

aafı haiz tütünler elden çıknut, ve bu kıwn 
çiftçiler de büyük bir zarar ve inkisarla va

ziyete seyirci kalınıfludır. -----------... ---..... _ 
Kaşta Rasih Kaplan Caddesi 
Kaı, (Özel) - Antalya aaylavı Ra

sih Kaplan buraya geldiği zaman 1eh
rin fena bir durumda olan caddesinin 
düzeltilmesini dilemi§ti.. Belediye Ra
sih Kaplanın bu iıareti üzerine caddeyi 
düzeltemeye başlamııhr. Bu caddeye 
Rasih Kaplan caddesi adı verilecektir. 

Kaşta Muz 
Yetiştirilebilecek 

Tirede tütün alış verişi 

Kırkağaçta Piyasa 
Üzüm ve Pamuk Fiyatları iyi, Fakat 

Fiyatları Düşüktür. Tütün 
Kırkağaç (Özel) - Bu günlerde bu- haneler rol oynamaktadır. 80 kuruştan 

rada üzüm ve pamuk fiyatlarında yük- ı açılan tütün piyasası 30-40 kuruşa ka

seli§ sezilmektedir. Satışlar gayet hara- dar düşmüştür. Müstahsil dört gözle 

tl 'd" M" tah ·ı · · • d d" p inhisarlar idaresinin alııa başlamaaını re ı ır. us sı sevınç ıçm e ır. a-

muk 42 üzüm 15 kuruştan muamele gör Bu yıl 150-200 bin kadar kavun aatal· l 
beklemektedir. 

mektedir. Buna mukabil tütün fiyatları mıştır. Bu aatıı geçen yıl aatııınm üçte 

düşmektedir. Bunda bir takım hasis ba- 1 biridir. Sebebi rekoltenin az oluşudur. 

Niksar da Çorluda Polis 
Teşkilatı Yapıldı ,, ~~::.~1::..I) - ldmanyurdul 

gençleri Büyükcami mektebi sahnesin- ~-r"'lllllITl~ı• 

de bir müsamere verınifler, Mete pi-ı 
yesini oynamışlardır. 

Yeni İlçebay burada gençliği hüna
ye etmektedir. Yakında İdmanyurduna 
bir radyo almacek, önümüzdeki yılda 
da bir Halkevi binası yapdacakbr. 

Gençlerbirliği çalışmalarında ken
dilerine büyük yardımlar yapan Ha
kimle Jandarma kumandanı terefine 
bir çay ıöleni vermişlerdir. 

Biga da 
18 Çiftlik Var 

Ka§, (Özel) - Kazamız aınırlan Biga (Özel) - Hükumetçe satın slınıp 
içinde timdiye kadar muz ağacı yeti§- göçmen köyü yap~ağa elverişli Biga civa

tirilmemiıti. İlk defa ve üç sene evvel- rında da büyük küçük on sekiz çiftlik mev
ai Kaı merkezinde berber Ahmet Er- cut olduğu ziraat işyarlığınca tesbit edilmiş
dem iki muz fidana aetirerek bahçesine tir. 

Merzifonda Buğday Ve Ekmık dikmiş ve bugün bu iki fidandan bir kaç - ............ :. ·.: . ·.: .. : ........ ·.:~ ...... ,. " 
M 'f (""- l) B I muz kökü elde edilmittir. meyvalar aorulmuıtur. Bu tecrube bu- ı erzı on vze - u yı arpa ve • ·ı -· · .. k 

b id k bah 1 d Ar ··ı v. Kaşta geçen sene iki muz mahaulu rada muz yetışebı ecegın1 gosterme • u ay ço a ı ır. panın o çegı ı 

80 b vd "I v• 130 160 k elde edilmit olup b• aene de muzlarda tedir. , ug ayın o çegı - uruıa 

sablmaktad1r. Bu babalılık yüzünden 
ekmek fiyatlan da Jiikselmiıtir. 

, _____ ..._... L .... ~ ....... -·---· 

(Nöbetçi 
Eczaneler 

' 
Bu •eceld nöbetçi eczahaneler f11.D• 

laclır: 

Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçük 
pazar: (Yoqıi). Alemdar: (Şeref), 

Beyazıt: (Cemil). Şehzadebaşı: (İs
mail Hakkı). Fener: (Hüsameddin). 
Karagümrük: (M. Fuat). Şehremini: 

(Ahmet Hamdi). Aksaray: (Sanın). 

Samatya: (Teofilos). Bakırköy: (İste

pan). Galata: (Asri İttihat). Hasköy: 
(Yeni Türkiye). Kasımpaşa: (Yeni 
Turan). Bepktaş: (Riza). Beyoğlu: 
(Garih Limondyan). Şişli: (Dimitri). 
Sanyer: (Osman). Üsküdar: (Mer
kez). Kadıköy: (Üçler, Sotjlki). Bü
yükada: (Melıınet). Heybeli: (Ta
naş). 

1 

Bartın Halkevi Bandosu 

Bartın (Özel) Halk evi bandosu burada büyük bir ihtiyacı önlemiıtir. Bando 
muallimi orta okul musiki öiretmeni Rahmi'dir. Bandoyu teıkil eden 
haveskar geneler geceli ve gündüzlü çalıtmakta, hergün yeni bir eser çıkarmak 
tadırlar. Bando takımı için tek bir kılık kabul edilmi.ftir. Şimdi •örenlerde ve 
müaamerelerde bu bando mutlak bulun maktadır. 

Çarla Pon.leri 

Çorlu (Özel) - Çorlu merkezi 13 

bin nüfuslu oldukça kalabalık bir ka
sabadır. Kuabada aaayiı timdiye ka
dar jandarma tarafmda idare ve temin 

ediliyordu. Şimdi 6 polia bir üçüncü ko

miserden ibret olmak üzere yedi kitilik 

bir polis teıkilitı yapılmııtır. Kasaba 

dahilindeki vazife bu Gçüncü komiser -

lik tarafından jandarmadan devralın • 

mııtır. 

Bigada Hindi Va Kaz Ucuzluğu 
Biga (Özel) - Biga pazar yerine 

getirilen kaz ve hindilerde görülmemif 

bir ucuzluk vardır. Huausi beslenip ae
mirtilmiş besli hindilerin beı altı kilo
lukları ellifer ve keza aemiz beter, altı
şar kiloluk kazlar da kırkar kuruşa sa· 
blmaktadır. 

Bu ucuzluk etlere de tesir ebnit, ko
yun etinin kilosu 25 ve dana etinin kilo
au 15 kuruıa aablmı7a ~ılaımıııtır. 

En Büyük 
Üzü11tünüı 
Nedir? _.cef'' 

Size böyle bir sual sorsalar ~ 
~ rirdiniz) 0ııu 

Bir kadının canını sıkar:ı. 
..,. . ~ 

bepler yaşına göre degışır ... _'lfttUti' 
··k ıP-~ .... ft 

Bir genç kızın en ~Ü~ giill dl"" 
memektir. Sevip sevıldıgı 

.. l" t olur. tP için artık gül ve gu ıs an. k.-11 fi 
I · bır .-- ~1 

25 yaşına ge mış. tıııakt1'' ~ 
üzüntüsü evlenememış 0 _:..i 1C 

· ·p ev..-iki ucunu bir araya getırı ~ 

mesut edebilmektir. d nı ,p rİ ~ti' 
Otuz yaşına kadar ~~ ~ çoC~ rl 

şey çocuktur. O yaşta kuç deci. bedi 
~l .. odl.~ak kadının hem saa ' , ,) 
tusu ur. ha°'~ 
.. Otuz yaşında bir kadın ~ 

ııoyle anlatıyor: .... tiiJıl ~ ..J 
ccBenim en büyük uzull ~ ~ 

Jınd- ~-_.,.. 
İçer, evine muntazam ge Bir ~bd 
ay sonu gelmeden yer. k~ ı 
sıkıntıya, bir işsizliğe kar_!' ,,,1,dl 

d .. unCS-, 
kuruş koymaz. Atiyi uş 

den çıldırasım geliy~r. » diY'ot ~~/ 
22 yaşında evli hır genÇ k iJjil""bl' 
ccBen bekarken daha ço ıa.ıde ; 

zayıflıyordum. Bekarlık her 
0 
~~ 

şey değil. Evlendikten so~~;JıııİF 
sut oldum ki, üzüntü nedır İ 

* ıJı~ İnsanları üzen sebepl~~ ııı ~ ~ 
lir. Kimi parasızlığa üziilu~ oltP'JI 
maktan üzülür. Kimi çoc~liit· 
kimi çocuğu olduğu için iJ%U re I" 

. ·ye 
Üzüntü şat.ısa göre, vazı 

mai mevkie göre değişir. ki li de 
Fakat şurası muhakkatır e eftı 

bir erkek ve bekar bir kadın. ra.t' 
betle daha üzüntülü bir hayıı.t ~ 

* de etı ı 
On senelik evliyim. Geçenberi !#<! 

·· den L•t oğlumu kaybettim, o gun bit Y 

na karanlık görünüyor. Daha ge.,rrı ~ 
oğlan çocuğum var. Fakat~~ 
oğlan da ölenin yerini tuta niJı1 ~ 
vetli değil. Bu yüzden ev be clıı.fl 
ve manasını kaybetti. Karıftl fi 
Adeta eve gidemez olduın· . ~ 

1 k d·~· b" kiJn,eY'1 ~ .... nsan ço sev ıgı ır b .. l"'.' ı 

ce teessürün böyle gay~i t~t )le' 
göstermesi gayet tabiidır. F. bjjtiil' 
gibi bu da unutulur. O vakıt ~ ~ 'f 
unutur ve tekrar hayattan ze" kl,ıısıl 
larsınız. Sevginizi öteki ç~u 

rBir Doktor1111 ,,A 
Günlük ~ 
Notlarından ~ 

Böbrek //tiJıa~ 
- Her iki yan tarafuııd• ~ ~ 

ağzımda bir kireç1enmede~-~j 
!anında bir yapışmadan dl f' 

Diye şikayet eden hastatıl 
idrar muayene raporumda: 

1 - Lökosit, 
2 - Albümin, 
3 -Uro, 

4 - Silendr, }>ili...,. 
5 - Hematin (kan) · .) 

mevcudu. ~1"' ,~ 
Ateşi 3 7 i derece ak~ dfJ/'.J. 

sabahları 37,2 ye kad:;.... ~ 
Böbreklerini bir soğuk ~ /. 
ÜfÜtmüş ve bir böbrek d'~ 
getirmişti. Ateşle berabet 

··cıal baş ağrılan ve umumi VU •• tle' 
hastayı yatağa düşürınüıtıJ. 

evvel: ~ 

- istirahate devaJJl. e ~ 
2 - Pehriz yapmasını• . 

li .. · · . · e etriıl" .ıo tre aut ıçmesını tavsıy . ·eti''' 
Tuzlu ekşi yemeklerı > pil' 

nettim. Dahilen (Ürat. ~~ 
Bu rejim dahilinde idrarı~ Sit '!.J 
On gün sonra ateşi düşt0• • pr;,, 

• diJ1l• 
detle pehrize devam ettır tıadı-
yavaş yavaş düşmeğe ~aş~ 
idrar raporu bizi sevindıreC ğol'ıl rj 
hastalığın iyileşmekte oldu ti ti' 

11orı liyordu. Ve ancak altı ay 

hali tabiisini bulmuştu" ~ 

( *) Bu notlan kesıp 
Ht bir albüme yapııhl'l!_.ı. 9" 
1apnuz. Sakıntı zamanın-
INr doktor P,i imdeddllllll 
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[:~~J:'~
"' b catınd~ 
6() ()fjl(Lll21t'lll 
Alman.11ada 
17 M.ilgonBisiklet 

ı ol kazası- Almanyada otomobil 
na •n çok nakliyatı iki yıl içinde 

••bt1b bir misal artmıı. 1934 
olanı.,. aeneai içinde kamyon 

ile '- b yu., taşınması ise kilometre a§ına 

0.440,000) tonu bulmuıtur ki, bu miktar 
uınum demiryolu nakliyatının yüzde ( 7) ai· 
ne tekabül etmektedir. 

Bu ~ahatı veren Almanyanın yollar ida· 
rcsj direktörü. bu münasebetle bisikletlere 
ınahsua yollar inşasına lüzum görmektedir 
Ve~ 

- Alm nyad.a J 1 milyon bisiklet var -
d'.~ Yol kazalarının yüzde ( 66) ıunı da bu 
bısıkl ı·ı d · · et ı er yapmaktadırlar, emııtır. 

* l11tilô.ıl• Büyük aavaştan önce 
ll•1tl doğ•• yapılan bir istatiatiğo 
ÇocaJclar• göre Rmyada doiıuı 

t • •lr I er.kek çocuk.larm a • 
olar Mu? • '-'-'-- üst üste 3 &U.WUAU 

1~281 gramdı. Halbuki Moskovab cloktor 
& den sonra doğaA çocuk.lana sıkletleri üat 

.. P~ranskonun lddiaSlna eSre Rusyada ihti .. 
Uatc (3,500) gramı bulmuştur~ 

Ru11 doktoı- ı,. rnünuebetle: 

1 - İhtilalin faydalan aaDelerln kann • 
~~ b . t' 11 ulunan çocuklara bile teali' ctını~· 
ır, dcımcktodb-- . 

HARİCİ 
Laval Kabinesinin Aklbeti Bugün Belli Olacak 

Sol Cenah Gazeteleri Lavale 
Karşı Hücumlarını Arttırdılar 

Sosyalistler : 
Evvelce 

"Durum Lavalin 
Olduğu Kadar, 

Söylevinden Sonra, 
Fenadır,, Diyorlar 

Peıto, 27 (A.A.) - Ünivcraitedo 

deralere baflanırken, Yahudi düımanlı 

Namusun 
Tarifi 

ÇINDE 

M. T. T. 

Japonlar Pektn Ozerlne 
YOrUyorler 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgraf Haberleri 

SON POSTA iki ı cl Teşrin 

• 
,. SON DAKiKA ( •. --_...1 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLı;,:! -Başbakanın Tetkik Seyahati ~ • J B /ı B• d• 

B ·· B · y · F b .k .1. unanıstanua u ran ıtme ı ugun ır enı a rı a- . . . r 
nın Daha Temeli Atılıyor Kıral lstışarelerıne Devam Edıyo 

Bursa 27 (Telefonla) - Başbakan beraberindeki zevatla birlikte öğle -
den sonra şehrimize gelmişler, doğruca Cumhuriyet köşküne inmişlerdir. 
ilbay, Parti başkanı ve askeri kumandan, İsmet İnönü tarafından yemeğe 
alıkonulmuştur. Yarın sabah 9,30 da yün ipekli fabrikasının temeli atıla -
caktır. 

Baıbakan ismet lnönü Dün Mudanya 
Mütarekesinin imzalandığı Binayı Gezdi 

Mudanya 27 (Özel) - Başbakan İsmet İnönü beraberinde Ekonomi 
Bak.anı Celal Bayar ve banka mümessilleri olduğu halde bugün Ertuğrul 
yatile buraya gelmişlerdir. Başbakan şehri gezmiş, Mudanya mütarekesi -
nin imzalandığı binayı ziyaret etmiştir. ismet İnönü binayı gezerken Mu • 
danya mütarekesine aid hatırabmnı anlatmıştır. 

Bina müze haline konacaktır. İsmet İnönü bina etrafında bir park yapıl
masını tavsiye etmişlerdir. 

-~~~---~--~ 

İzmit Kağıt· Fabrikası ikinci Kanund~ 
İşlemiye Baıhyacak 

lzmit 27 {Özel) - Baş~an ismet İnönü beraberinde Ekonomi Bakanı 
olduğu halde bu sabah lzmite geldiler. İstasyonda vilayet ileri gelenlerile 
donanma kumandanı ve binlerce halle tarafından karşılandılar. 

İsmet İnönü inşaatı bitmiş olan kağ ıd fabrikasını gözden geçirmiştir. 
Bir buçuk milyon liraya mal olan fabrika ikincikanun içinde işlemeğe baş
lıyacaktır. Fabrikanın kağıd ihtiyacımızın yüzde ellisini karşılıyacağı anla • 
şılmaktadır. 

ltalya, Mukabele Etmeksizin Kendisi
nin Boğulmasına Müsaade Etmiyecek 

Roma 27 (A.A.) - Siyasi çevenler, petrol üzerine konulacak ambargo
nun İtalyayı boğacağını, ancak İtalyanın mukabele etmeksizin kendis~in 
boğulmasına müsaade etmiyeceğini beyan etmektedir. 

Mısır Kabinesi istifa Ediyor 

Çaldaris ile Görüştü 
Venizelos, Palastiras Ve Askerler Affedilecekler 

~ 
Atina 27 (Özel) - Dün Başbakan) Venizelosun Zırhlı Otomobili 3 Jdilis hükumetinin iş başında k'feı': 

Kondilis saraydan döndükten sonra A- Kiıiyi Yaraladı lehinde bir tezahür yapılınıştkır. h~ 
.. h" "l k alı K d'lisi al ıf tina ajansı vasıtasile bir tebliğ çıkar - Atina 27 (Ozel) - Kralı karşıla - urcu er r ve on ı 

mıştır. mak töreninde kazalar da olmuştur. sokakları dolaşmışlardır. 
Bu tebliğde kabine buhranı hakkın- Emniyet direktörlüğü tarafından kul - Çaldarise Niıan 9' 

da görüşmek üzere Kral tarafından da- }anılmakta bulunan Venizelosun zırhlı Atina 27 (A.A.) _ Sarayd~ı,witı 
vet edilen Başbakanın kendisile görüş- otomobili bir kişiyi sürüklemiş, iki it - karken gazetecilerle görüşen ~~ 
müş olduğu ve gerek ~etelerin ge - faiye neferini de yaralamıştır. Bundan . l · t h kkındaki görtlf, .J 

• 1 I sıyasa vazıye a . yı '"" 
rekse siyasal çevrenlerın kurulacak ka- ı başka kalabalıktan ve sıcaktan a tmıt krala bildirdiğini ve yeni kabıne ::..ı11ıl 
bine hakkında yaptıkları türlü türlü kişi bayılmış, on kişi de yaralanmıştır. kil k . . d bulundıJıı~ 
ah · l · K } k l b U A Al etme tavsıyesın e t mın erın ra ın onuşma arına aş- mumı .. l . . biİ' 

ladığı cihetle, mevsimsiz bulunduğu Atina 27 (A.A.) - Kral, yakında soy emıştır. . .. ·şaoınıll 
bildirilmektedir. affı umumi ilan edecektir. Bu Venize- Kral, Çaldarıse, Sovor nı 

A · 27 K 1 · · l · d ı ld - 'b' b" ·· k l yük salibini vermiştir. . _N tına - ra ıstışare erme e - osa o ugu gı ı utun as er ere ve . tçi blW 
K ı · · hurıye o.. ' vam etmektedir. General Plastirasa da şamil olacaktır. ra yarın ıçın cum . 

11
e rr 

Kral, Çaldarisi ve Metaksası da ka- Tezahürat kanlarda~ Sofulis, Kafanda~;J11İftit• 
bul etmiştir. Atina 27 (A.A.) - Bu S!lbah Kon· panastasıuyu saraya davet 
. - - .. 
lngiliz Tayyareleri lskenderiye Uze-

rinde Büyük Manevralar Y aptılat 
Londra 21 ( A.A.) - lngiliz kara yapmıılardır. 

J' 111 
Bu manevralardan kullanılabileceğinin tetkiki '''#, 

, , yarelere karıı kurulmuı ola~,.ttljr 
ve deniz tayyareleri bugün lıkende- maksat, bir havai taarruz takdırın • l t l . ktı'g"'i ,.,,... .• · ya ar ayyare erın çe 
riye üzerinde büyük manevralar de ıehrin ne gibi müdafaa vasıtaları lara karıı ateı etmiılerd~ 

Habeş ilerleyişi Devam Ediyor 
Kahire, 27 (A. A.) - Haber alındıiJna ıöre hUkômet, lnıtJtere {Bat tarafı 1 inci yüzde) rın başına geçecektir. , rar vermişlerdir. Jı 

1923 ana yaaa1ının yeniden teslıine razı gelmediği takdirde, lıtifa Panik, Gorahai ve Guerlogoubi 1 Bir Mukayeıe Asmarada Benzin Kalma er) 
etmek niyetindedir. Hükumet lıtlfa ederae vaziyetin alacağı ıekil her . 1 d · · (~eıJt 

gamızon. arına a ııra. y.et etmıf ve Londra 27 (A.A.) - Reuter ajan - Kartum 27 (A.A.) - o"-~' tUrlO tahminin feYkinde olacaktır. 1 ı b k k s y·-
bu aarnızon ar yer erını ıra ara sı bildiriyor: Adisababa, şimal ve ce- Asmaradan gelen seyyahların bj))ef' 

Japonlar Şimali Çin Demiryollarını Oual. Oual ve Wardair'e ıığınmıı nub cephelerinde Hah . kuvvetlerinin lediklerine göre, bu şehirde otoJ110 
olup buralardan çıkmaktan imtina kazandığı söylenilen zaferlerden se - için benzin bulmak imkansı:ıdıt· 

işgal Ettiler Münakalat Durdu etmektedirler. vinç içinde bulunmaktadır. ltalyanlar Tekzip ediyor P". 
Habeıler,. Gorahai ve. ~uerlo~ou- Tuzak mı? Roma 27 (A.A.) _ Matbıı•t ~ 

Pekin, 27 (A. A.) - Japon kuvvetleri bUtUn ılmalt Çin demir- bi'yi tekrar ıtıal etmek ıçın tertıbat Maamafih şimalde, Makallenin ltal- d b k 1 .., ltalY,.ııl t'• 
,ollarmı lıgal etmlıler Ye cenupla olan mOnakalitı tamamlle durdur- pagan a a an ıgı, d'I'' 

almaktadırlar. yanlar tarafından tahliyesi teyid edil - M k il ' · b it ve A 111• .:4' 
muılardır. Şimali ye merkezi için demlryolları tamamile Japonların Şu bale göre ltalyanlar, Ogaden memiştir. Diğer taraftan, süel müşa - d ~ a e ~··ı o~a ~ı~ "' h•bt"' 
elinde bulunmaktadır. cepheıindeki 55 günlük mücadele hidler, Habeşlerin iddia ettikleri bu ge- ogru çe ı me te o ugu 

H 1 Al Mu .. stemleke Elde terinin •emere•İni kaybetmi,1erdir. ri çekilmede. daha ~imalde toplanmış yalanlamaktadır. , İt er, M8DJ8 H b l l Ed" l olan Habeş kısmı küllisini Makalleye * 1l' 

V. . kt• o· . a eı er nar ıyor ar doğru çekmek ve İtalyanların girişmek Roma 27 (A. A.) - Og•d~;' Etmekten azgeçm1yece ır, ıyor Addııababa 27-ltalyan askerle- istemelerine ragm" en Habe..ılerin iki ay H b • . ff ·yeti .,e ~ 
• • •• T - a e: .eerın muza erı J'" 
rmın Mııır hudutlarını geçerek mu· danberi kaçındıkları büyük muhare - h .. 

1 
U l U l' H b )er ı,.rl ' 

1 d d k k ıd " ·· d' k ki h b 'I' . . aı ı e a • a ın a e§ ... 1" Berlin 27 (A.A.) - Hitler, bir mÜ· arın an a oruma ta o ugunu aoy- tema ıyen açtı arı a er verı ıyor. beyi böylelikle temın etmeğe matuf hır d • r h kk d Addi••Jr"" , 
Iakat esnasında, Almanyanın iç vazi - lemiı/tir · Makalle mıntakaıında, ltalyan ma • tuzak görmektedirler. an lfga 1 a ın a 5ıııi; yeti bakımından Alman ve -Yahudi Almanyanın müstemleke elde et - kamlarının fena muamelelerinden Bu arada İtalyanlar Lenbien dağ - dan çıkan haberler, bura r~·r 
ırklan arasında bir fark koymıya lü - mek hususundaki pr?jeleri hakkında dolayı, ahali isyan etmiıtir. larındaki hareketlerine devam etmek - hafilinde tekzip edilmekte 1 ~si' 
zun;ı görüldüğünü ve bu babdaki ka • da «Almanya bu pro1elerden asla vaz- Çünkü ltalyanların yerlilere karıı tedirler. Bir Gazetcinin Uçağı Ort 
nunların Yahudileri halkın taşkınlık - geçmiyecektir.» demiştir. f l I . IOD de • b l Ogadende yağan devamlı yağmurlar Karı~tırdı ,..,A 

Kamutayda Kabul 
Edilen Kanunlar 
Ankara, 27 - (A.A.) - Ka· 

mutay bugUn Fikret Sılay'ın Baı· 
kan!ığında toplanarak denizaltı 
botlarında kullanılan sıedikll ve 
mükellef kllçUk zabitlerle efrada 
1eferde, manenaJarda, tatbikat• 
larda hazır yiyecek verilmeal ve 
deniz menıuplarına mabıuı 7e
mek bedeli hakkındaki kanun 
IAylhalariy)e, lmalAta harbiye fab
rikalarındaki mUteba1111 zabitlere 
Yerilecek sıUndellj'e alt kanun 
liylhalarının ikinci mUzakere1.erl 
1apılmıı ve kabul etmiftir. 

Macar Başbakanı 
Viyanaya Gidiyor 
Bubapeıte, 27 ( A.A. ) 

••Reami,, Baıbakan Gömböı, Dıı 
itleri Bakanı Şutl ıg'i Zİ) aret et• 
üzere yarın Viyanaya hareket 
edecektir. 

r ~ 
Tana istikametinde 

Harekat Başhyor 
· Roma 27 (A.A.) - Figaro ga· 
zetesinin bir haberine göre, Londra 
İtalyan elçisi Mareşal Badoglionun 
Tana gölüne doğru İtalyan yürü -
şünü durdurmak dileğinde olduğu
nu lngiltere hükOmetine bildirmiş -
tir. Buranın salahiyettar çevenleri 
bu haberi yalanlamaktadır. 

lngiltere Tedbir Ahyo 
Kahire .27 (A.A.) - İngiliz o -

toriteleri, batı eınırında keşif uçuş
ları yapan tayyarelerle irtibatı te -
min etmek üzere, Marsamatrouh
daki telsiz istasyonunun kendileri -
ne teslimini Mısır hükumetinden is
temişlerdir. 

Vaziyet müsaade eder etmez, tel
siz istasyonu Mısır hükumetine i -
ade olunacaktır. 

ena muame e erı receyı u • I ~ v .. 
tu H k d ıt l k talyan hareketlerine engel olmaktadır. Add' b b 27 (A A ) _... ,.

11 
~ 

mut r. er ne a ar ayan ay • A k h k l . b" .. k b' f ııa a a · · ':!" 

kı b h b 1 . k . d" nca ava uvvet erı uyu ır a- . ... Add' b b 11aıı ,~ na arı u a er erı te zıp e ıyor • 1. t .. t b'l kt d' rengız uçagın ııa a a ı.ofP" a ıye gos ere ı me e ır. JJjcv 
larsa da hakikat bu merkezdedir. Habeıler ilerliyor lometre doğusunda kain ,. 

Adigrat'a Doğru Geliyorlar ... Habet generali Na .. ibu genel karar· mevkii üzerinden uçmuf ve bU "etif 
Addiıababa 27 (A.A.) - Makal- gahını Cicikadan Daggahbur timaline nın resmi mehafili endiıe .,et~ 

le'yi iıgalleri altında bulundurmak • nakletmittir. Habef ilerleyifinin devam d'' .. .. ld .., b'ldirilıııe1'~ . _. . . uıurmuf o ugu ı 
ta olan İtalyan kıt'aları Adigrat'a ettıgı haber verılmektedır. .., , • ıet I 

• J ı T B l 1 Uçagın, hır Amerıkalı ga e doğru çekilmektedırler. ta yan aarruzu aı ıyor . ... .. ... . . b t lif-. ' 
C.b · 27 (A A ) S d 1 aıt oldugu ogrenılınce u e J 

Habet hükumeti namına ıöz ıöy. ı utı · · - mır an ge en . . .. . r• bıf' 
l "' IA b" tt h 'b. l b' haberlere göre, ltalyan tayyareleri, si- dı§elerı sureklı kahkahala 
emege ıa a ıye ar sa ı ı o an ır l h . d k' b" .. H b k" ı' t 

b .. b 1 it l I M ma cep esın e ı utun a eş oy e- nuş ır. 
zat u munaıe et e a yan arın a- . . .. 1 t I k l . . y yor ,..a • 
kalle'nin §İmali ile münakaleleriııin brını bve dsue otp akntmda. l meBr uezboermını Rass Seyum aıı }'lii"r 

om ar ıman eme e ır er. - Add" b b 27 (AA) .- : .• fi 
inkıtaa uğramaıından korkmakta ol- bardımanlar, motörf,.~c;ıtirilmiş İtalyan ısa a a · · ıdııl"' 
d ki ı · · -ır met Ras Seyum'un ölmüf 0 d•'' u arını söy emııtır. kuvvetlerinin büyük bir taarruza hazır- 1'l' 

dair olan haberi yalanla1118 
Rass Seyyum'e teslim olmut olan }andıklarına bir işaret telakki edilmek- A • • "k . ~k 

yerli bir İtalyan zabiti ltalyan'ların tedir. Cicika üzerine yapılacak bir 1 • Resmı Bıldırı • bildifJ. 
Makalle'yi İ§gal etmekte büyük bir talyan yürüyüşü için lazım gelen bü - Roma 27 (A.A.) - Res~~ .

0
,i ~, 

tabiye hatası yapmıt olduklarım tün hazırlıkların yapıldığı haber veril- Dolodan hareket etmiş olan. ırAıfl~ 
·· l · t" mektedir orduya mensub müfrezelerın 1 eti ıoy emıı ır. · k b 

1 
jşgıı 

R 28 (T 1 • I ) A Diğer taraftan, bu mıntakada çok tilla ve Sechet asa a arını dı.ıdlıt 
oma e sız e - smara • . 'd f 'b l 1 ' "k k l l k hu . d b"ld' . kuvvetlı miı a aa tertı atı a mış o an ve yu ·se yay a arın şar ktedır .f 

an 1 ırıyor: Habeşler, Cicika ile İngiliz Somalisi a- varmış olduklarını bildirilme. i4t' 
Mareıal Badogliyo yarın kat'i mu- rasındaki kervan yolunu her ne pahası- Eritre kolordusu, Teınbie~ıJl 

harebeyi idare etmek üzere ordula- na olursa olsun muhafaza etmeğe ka - harekatına devam etmektedır· 
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Deniz K•dlrc•• lngilterede Birşey I 1 

Romanı Ka/lı 1 1 ~s,Jı) ) ' . 

L •k 111 l (Baş tarafı 1 ıncı yıı rJarİ 
l l V~ Q Ç ll t l 

1 
Bu sebebledir ki (Se~·sile 

D A • k K 1 R • • M ti k İngiltere lik maçlarının on altıncı cumhuriyeti, bizi, hala ken 
1 
lb~jııl on nrı ez ema eısın U a haftası da mühim maçlarla geçmiştir. iharbde addetmektedir. ~aYteb8'9'' 

Y k ı 1 
• E v Birinci likte oynıyan 22 kulübün yap· de, dt.i şman bir memleketın clBJl ~ • • t • f · ı S M . h dudların J. bıY a a anma Si Çl n mır ermiş 1 bğl muhtelif maçlarda seyirci adedi atı e en armo u betİIJCI" 

birçok sahalarda rökor derecesine yük~ sokulmamıştır. Fakat b~ra ıniil ııJr 
1 . • [ 1 ı· 1 d I bır for ı..s, 

- 48-
lspanyol gemilerinin kiirekçilııeri de ,.eL. 

kencileri de kırbaç altında c:m:ılanm ditJe
rine takarak çalapyorlaıdı. 

Fakat, en uygun havada bile 6 .. 7 
milden fazla &İdemeyen bu tekneler, böy
le zamanlarda on üç, on dört mil yapan 
ince yapılı, kayım ve çevik Türk semileri· 
ne yetiımeleri nasıl kabil olurdu. 

Don Anrikez, köpürüyor; Kemal Reiai 
savata mecbur etmek için neler ,.apacağı
ru düıünüp duruyordu.. Sonra: 

- Eğer, dediii gibi Valamiya önünde 
benimle çarpııırsa ne mutlu l Dilerim ki 
kahil olduğu kadar klyıya yalan olaun da 
bu korsan filosunu naul ,.ok ettiğimi bütün 
ıebir görsün r •• 

Diyordu. 
Halbuki Kemal Reis de bu tehir önünde 

dövüımeğe karar verdiji İçin fC)yle diifün· 
müıtü: 

- Türk dayağuım ... oldujana yahm 
amiral ile askerleri değil. V alemiyahlann 
ııözleriyle bütün lspanp. sönünl. .• 

Kortagene'nin 
Bombardımanı 

Amiral Anrike:a blitiin gece yo .. 

luna devam etti ertesi gÜD öileye doi • 
rv Karta.reneye vardıiı zaman orayı da 
karma karıpk buldu.. KaleniD nıugallan 

Yılıu1mlf ve tehria evlerinden bir kaçının 
çatıları uçmUflu.. Halk, 7akm tepelerden 
fdıre dönüyordu •• Bir bç saat önce ıebir· 
den oraya kaçtıkları aalapbyorda. 

Kumandan Don Kortu de yarab idL 
Amirala fU haber ..nldi: 
- Kemal Reis tafalda berabreer ansı

zın tehrin karfUmda gÖründü.. Bombardı
man etti ve iki ıaat önce Alikanta tarafı· 
na gitti. 

Anrikez hemen ve ıon hızı. yola devam 
emrini verdi.. Kemal Reisi Alikantada ya

kalamayı umuyordu.. O kadar kızmJJb ki 
Valensiyaya kadar sabredemiyecekti.. Za· 
ten hemen hemen kendi gözünün önünde 
bir sıra tehirlerin topa tutalmaınnın önüne 
geçemediii için Kral Hazretleri ona sor
guya çekmiyecek miydi? Hele Kemal Re· 
isin bunlarl yaptıktan sanra İspanya kıyı -
larından uzaklatıp gitmek ihtimalini dütün
dükçe çileden çıkıyordu. 

İspanya donanmasm1D en önünde giden 
gemi ufukta Alikantayı gördüğü zaman 
Türk filosu Alharesa bumuna dönüyor -
du ... 

Alikanta duman ve alev içinde yanıyor
yordu ... 

Kemal Reisin kıyı ıehirlerini birer birer 
topa tutması ve yakmau bütün civara bir 
yıldırım hıziyle yayı}D:Ufb. Şimdi en lrucü 
köylere varıncıya kadar halk içeri kaçı- . 
yor, kıyılar boşalıyordu .• 

Türle filosu geçtiği yerlerde bir tek in
sana ra.stlanuyordu. 

Nao burnunu döndükleri SJrada güneı 
yeşil dağların ardında babnak üzereydi. 

Küçük Bir 

Koy 

İspanyol filosu knmandanı 
Don Anrik.ez 

toprak yığmmm ardmdan Lile görünıniye • 
cek bir bale gelmifti. 

Karaya çıkarılan gözcüler iki üç saat 
sonra inç kasaralan üzerinde üçer fener 
yanan İspanyol gemilerinin Valansiyaya 
doiru uzaklaııp gittiklerini haber verdi. 

Gemilerde en küçük bir gürültü bile ol
nuyordu. .• 

Y alruı tepelere çıkmıf olan gözcüler en· 
ıinlere bakıyorlardı. 

Leventler de, kürekçiler de üç günlük 
yorl(Ullluiu çıkarmak içm derin ve tatb bir 
uykuya dalrmtfardı.. 

Güzel 

Bu aırada amiral Anrikez 
gemilere ıu emri vermiıti: 

filosundaki 

- Gün doğmadan Önce Valanıiyaya 

varmak gerek.. Elden geldiği kadar az •· 
ralıkla gidilecek!.. İleril... 

Kürekçiler kan ter içinde idiler.. Gar -

diyanlar bu yarı çıplak ve zavallı insanlar 
kırbaçlamaktan bile yorulmuılardl.. Hele 

riizgi.rın hafiflemit olması büsbütün iti fe
nalaıtmyordu.. Bu eksiii de kürekçilerin 

k il d-'-" k ti t mi ak • t" se mı,tır. unan ta yan ost arı, l 1.,..11 teır 1 
o arm -• uvve e ama am 111 ı - İ b' tay~ - ~· 

yorlardı... ki hafta evvel üç yeni oyuncu için rak onu muvakkat ır bU ~ij( 
Gemiler sahiden hemen hemen biribiri- 19,000 İngiliz lirası veren Aston Villa-

1 
gibi göstermiş ve böyl~e hıl>"tı~ 

nin yedeğine bailannuı kadar yakın gi- nan Börmingam ile yaptığı maçta, 1 ve umumi halile orta çaglar Seli~, 
diyorlardı.. Kaptanlar çarpıtmamak için ı 60,~~ seyirci bulunmur~r. İlk ~e~re: ı şar gibi b ir durumda bulu;:ak 0fflld 

çok uyanık duruyorlardı. de ıkı,er gol ya~an bu ıkı t~kım, ~~ıncı l rinoya ayak basmıya ınu 
Gece yarumdan sonra ay doğduğu za- devred~ fazla hır muvaffakıyet 1roate • tur. ,J 

man İspanyol amiralı merakla filosuna bak- rememıf ve 2.2 berabere kalmıştır. • H•"j11 
tı. Hepsi de çok düzgün ve dilediği biçim- İngiltere likinin en mefhur takımı Bir Defıne 1 ) 
de g~~İyor~.ı.. Sevin~İ. . . . Arse~al.ın Volvs Hampta~ . takı mile ( Baf taralı 1 inci ysiJl~ i':.~ 

Boylece gunet dogmadan Valansıyayıt yaptıgı maçta ( 43,000) seyırcı bulun • Mihal bir sarrafa göstertıl ı.r' ılı 
\l'aracak, Kemal Reis orayı topa tutmadan muştur. b f k t tmicı ve altıJl 
·· · k una muva a a e T ~ 
once enaeıme yapıf8ca tı. Arsenal bu maçı (4-0) kazanmıJbr. b' f ·· · tır' • ' 

Z 
• ır sarra a gostermış · 

aten o _buil denizld ı-~de on altı tane ~~ İngiltere likinde 24 puvanla başta Sarraf bunların herbirisin~ •. ı.al bil 
caman sema e o-,ırken Kemal Reısm giden Sanderland takımından bet sayı . · tir 1V1P'" jl 
hemen hemen go'·zu'" o"nun·· de Valansı"yay1 . on~r lira kıymet bıçınıŞ d.:. ı."'. .H gerıde olan Arsenal hala dördüncü va- ~ ! ı• 
topa tutmuı pek fena. oluyordu. Kı _ ziyettedir. sevindi haberi duyunca ~ 1 

yıda olan diğer İspanyol ıdb.irlerinin to- Çukurova (Özel) - Son günlerde müş ve hem:_n satıcılarla(ğ()O) ~ 
pa tutulmasına meydan verdiği için kral İstanbul matbuatındaki atletizm müna- tuşmuş ve (::>OO) altı1!' !ifa ~ 
tarafından sorguya çekilınea de besbelli almı!::lır. Yanında ( 81 O) .. . . .ı. tK 

kaşaları burada dikkatle takib edil • " Ü u • 
idi. Fakat .imdi Kemal Reisi Valanaiya o"· varmı~. Onu vermiş. stüll 

:r-- mektedir. T ,,J 
nünde yakalayarak ona güzel bir sopa çe- vereceğini söylemiştir. -~~,;·:ı 
k b Çukurovada beliren atletizm faaliye- doav-

er, ütün gemilerini ya denizin dibine Mihal altınları alınca~ 
•• d · ti hergün bir parça daha büyümekte - Jid :,J 

ıon . e~, ~ahut ele geçirirse soquya çek• gitmiş, sarraf hunların . ~·~ 
meyı hıç kınue batırlamazdL dirBu münasebetle yapılan büyük atle- nu söyleyince de iş poli9':' ~f. 
_,,, .. ,._ .......... .,. .,,.- .... ,..~~·~..!.~: •. ::: .. ~ tizm müsabakalaranda yedi Çukurova Laz Ali kaçmJ§, Kiry~~~ (~ ~ "llllht lı""d Tepebaıı Şehir rökoru kırılmı§tır. kalanmıştır. Bunların u laJI f.,d&J'f 
$ehirT&4aafnMI Tiyatrosunda Bu münasebetle atletizm heyeti Ata· lira para çıkmıştır. AnlaşıdaP ~ı;br 

28/ll/9;~nÜer~embe türkün bir büstünü koyarak büyük bir ı bu .üç arkadaş antikacıl~~ ~lf 
ııınnımm ıaa'i"' 20 de müsabaka terb'b etmi~ti. eskı altın satın almışla~ br~ ~ 

H T OH UM Büyiik bir ka\ahalık ·önünde yapılan la göstermişler. Sonra ad jb"y 
ın m Yazanı Necip Fazıl müsabakalar dikkatle takib edilmi§tir. rı sürmüşler. Mesele bu;!.!

0 --~I 
HL ili Kıaaktırek Telmik neticeler §Onlardır: B t ... 1 ... J 1 ces_, 

.. Dk Klnun içinde 100 metro: Yusuf 11.8 Seyhan kulii- oıçogkaz ıgBı_n Me"kUJ 
ll,11, Pasarte&i akıamlan bünden. e en ır !'!.-MJ , 

operet oynanacaktır. (B t al ı :nı:i Y.- ! ff 200 metro ı Yusuf 25 Seyhan kulü • aı ar ı """ .. ~ f 
_N_a_t_l-t--E·r-t_u_t_r_u_l _S_a_d_i ______ bünden. bin lirası bulunduğunu saf il~ 

Halide 400 metro: Cahid 56 Seyhan kulü .. kat bu boıboğazlık ?11~~ .. - ~ 
h d b T bünden. halıya mal olmu§· Çunku dsJI r-.J 

şe za 8 
••

1 URAN liğini öğrenen sabı~:alıJar *"°;ı ' 
tiyıtroıunda ak4am 8.80 da 800 metro: Bürhan 2.40 Seyhan ku- ak 

1 
b. k tırna0111 ıJı 

Ö 
lübündea. bır ı an ır açı, apar • j~ 

P Ü C O K Yusufla Hüseyin adlı birisııt ~" 
1500 metro: Öfkaıt. 4.37 Adana İd - ı· nı l•"'· 

'Yodvil a ptrd6 

Frıııı11 Tiyo.troaunda Halk Opereti 
bu akıam 20,SO da 

SEVDA OTELi 
Büyük operet 

Pek yakında Telll Turna 

T mi§ler ve ( 1200) ıra•• .-.4 r. » 
man Yurdu. o n ,._.. fi" 

Maamafih mevkuf sına ~ 
3000 metroı Öfka§ 9.50 Adana fd • ları yakalatmışbr. Suçlular 

man Yurdu. "'im" 1 d" eaı 1§ er ır. I 
Yüksek atlama: Hasan 1.65 Adana r sıo• 

İdman Yurdu. t Yunanlstand8 1 
3 adım atlama: Ha5AD 12.70 Adana K imi" Tic•' 

Bu akşam 1aat 21 de İdman Yurdu. B T' 1 t 
' Uzun atlama: Hasan 5.95 Adana ld. Alacak 8 'fJı 

SARAY SİNEMASINDA 
V ınedikte Beynelmilel ııinema mUıa.baku :nda birinci mUkafatı kazanmıı 

olan n Edgar Walla<ıe'ın meıhur roınanmdao ik:tib.-a edilen 

BOZAMBO 
emııalıiz f ilminin ilk iraesi münuebetile BÜYÜK GALA 

işbu Franıızoa aözlG filmde ı l\Ierkezt Afdkanın •iyah ihtiraı n Hrarı 
gözlerini• önünde canlanacaktır. 

Oynıyanlar: Meşhur renkti muganni P A U L R O B ES O N 
n NINA :MAE l\f.AC KİNNEY. Rejiııörü: ALEXANDRE KORDA 

İlaveteu1 WALT Dİ::lNEY'in hakiki bir MI KE MAVS filmL 
MIKEY KING • KONGA KARŞI 

Paramount .Jurnalda Yunaniııtan kralı Georgea'm Loodradan hareketi 
- Kahirede nümayişler - Habeıietan muharebeai vesaire ... 

man Yurdu. lktısad Vekaletin~en: cJ-~ 
Balkan bayrak koşusu tekrar edile .. 933 tarihinde Yunanıst~d'~ :~ 

cektir. · rl '-ıJ kalmış bulunan tıca . h 
Atlatlzm Faallyetl hak sahihlerinin isiml~rı. ib~ 

lstanbul Su sporları kulübü Atletizm alacak miktarile hangı t~ 9'_., 
1 
kaptanlığından: İstanbul atletizm he~ bloke kaldığı ve buna ~ t~ 
yetinin 29/11/93i gününden itibaren lumat Türkofis tarafındary~ 
faaliyette bulunduğumuz Şiflİ sahasın· dilmekte olduğun~ ~ I 
da antrenörler nezareti altında ko§ular derhal dairemize mura~ 
tertibine ba§lamasile esasen heyetin zumunun kendilerine t 
vazifesini kolaylaıtırmak anıacile ter • eder. ~ 

tib etmekte olduğumuz ko§ular bu sa - 1 ,,. i 
hada tatile, Anadolu yakasındaki l'enc- TDrklye Genel K 

111 r, 
Kuru1111ı ~ 

leri harekete getirebilmek için koıula - Merkezi Ankarada o1a .. r-"' ~ ,! _______________________________ , 
Bu burundan ıekiz, dokuz mil kadar do

ğuda Vido admda oldukça büyük bir kör

fez vardır. Uzunca bir dil bu körfezin ağ- ı 
zını daraltır. Fakat içerisi geniJtir. 

Civar tepeler kayalık: ve çıplak olduğu 
için oralarda hiç bir köy yoktur. Yaln12 

sonbaharda Denya, Altea yahut Gandia
. dan gelen bazı balıkçılar burada avlaıurlar •• 

Kemal Reis yanındaki Endülüslü kıla -: 

Bu akşam SÜMER ıinemasında 

Vly~na haftaaın1n ilk lree gecesi 

Baı döndürlloil n melouik nJalerile ıeyircileri gaşyedecelr 

nmızı gelecek haftadan itibaren Göz • T k "1 den yetiımiı bulunan . ur ~ r 
tepede Hilal, Beykozda Beykoz, Moda. bir araya toplayarak, kıınY• ~ ,-;/. 
da kulübümüz lokalinden başlayacak dıunuzda elbirliii ile yüksel ~ 
ıekilde tertibe karar verdik. iki yıl evvel ((Türkiye UınuıP ~ 

Yürüyüı faaliyetlerimize eskisi gibi 1 CemiyetiH adıyla bir meslekd ~ 
Şitlide devam edilecektir. muftu. Bu kurum geçenler ~ 

Bu haftaki faaliyet: topladığı yıllık kurultay1nd• ~ 

vuza: 

- Bu gece bir yerde ..Wenmeli, din.len· 
meliyiz.. Amiral Anrikez d0$doit'u V alan
siyaya gide dursun! ... 

Gerek lenntler, gerek kürekçiler çok 
yorulım.:~lardı.. Dinlenmelıc çok liznndL 

Bunun üzerine kılavuz Vido körfezinden 
bahsetm.İ§ti. 

Bir saat sonra ııünet büsbütün batmıJ, 
karanlık basmağa batlamlflı. Türk filosu 
lroğazdan geçti. 

. . . Yelkenler istinga edildi. Direkler indi • 1 
rildi. 

Böylelikle Türk gemileri alçacık bir 

ViY ANA GECELERi 
Büyök mü:tikal filmi batlıyor. Bat rollerde : 

PAUL HORBIGER • LEO SLEZAK - HILDE YON STOLZ • 
HERMANN THIMIG 

Mu~ik: ü11tadı: ROHERT STOLZ .ayeainde hakiki bir mwıikl siyafeti 

, ... -----ı:m--D• Bllylik: Franıız filmi 

SAADET 
CHARLE6 BOYER ye GABY MORLAY 
TÜRK ainemaıunda yalmı bugOn Ye yarın oynıyacaktır. 

çeleıtinniı, ve iki yılda ka~ ~ 
ı - Halken yiirüyiifiine hazırlık ol- • ~ lerle esas nizamnamesinı ge 

mak üzere Şitli tramYa7 deposundan yıl için Haysiyet DİTlıml19 ~ ~ ,J 
bqlıyarak Mecidiyekö,ü - Zincirliku • ile ~ ~J 

_ __ L_ --- L in Ahmet Vefilr UluçaY - _.Hf 
J'U • Suterazeai. - Ay~uaaaaarı • ıuaalaa. rettin, İstanbuldan Prof. ~-~~ .~ 
iatikametinde takriben 12,000 metro - Belediye ıu...:,ab.nesi r.f~- f 
luk bir me:Mfe dahilinde yapılacaktır. l ~ 1. Muhlis, Ekonomi Bakan ıgı ~ 

2 - Yürii~ kulüblere baib ve - met Ha~ Merkez idare ~~..,f, 
ya bağla olmıyan harkea iftirakte .er - karadan Belediye kimyaieP ~ 
best olup iftiralı: edeceklerin aaat 10 da Yüksek Ziraat EnstitüaÜJl~ ~ 
aoyunmUf olarak bulanmak üzere Şi§lİ Esat, Dr. Bedü Tolday, Keriııl • 
tram·Hy de,.PC>aund• hzırlanan salonda Jar, levazımdan Yarbay ~ ~ 
toplanmalan rica olunur. Tevfik, Fen ve sanattan binb-:;~ 

3 - Yürüyii§e Balkan oyunları ha - murakipliğe Y. Z. E. ndeD 1/~ 
kemlerirulen Ye beden terbiyesi öfret • seçilmişlerdir. Genel Başkaıt ,.tİll 
menlerinden Bayan Mübeccel Namılda l sekreter 1sfendiyar Esat, ınuh 
Bay Naci Erkonya önderlik edecektir. Te.fik ~larcbr. 

,_
1111

P--A--U--L-~ MU HiGA H:~~::::~~::::!nln KARA Y 1LG1 
• Bu kadar müthiş bir "y • k TURK s· d Fransızca 

,..... . .. " +> f·ı· .... 1 . ı· arın a şam ınemasın a ao··zıu·· 
ı ım goru memıı ır. 
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R;;;rt'j:ji,:;.etinde Çal.şan Alanlar Ve 

1 

Hünler Güzel Kadınlar Buluyorlardı 
ce hir küfür ifitildi. AttilB aöJeenin ı 
omuzundan yakalayarak b.ğardı: DL 

1 
Bunlan iFen 

un:aa müstchziya
ne~ 

-Canaim namı
na çok bir şey gör
nıüyorum. Mey
dandır kadın da 
YokJ.. dedi. 
. . Bütün prensler 
•çınde Hünlere ilk 
defa sadakatini ar
Zetrnekle iftihar & 

den Alan Prensi 
Kandaka Bledaya 

- Sen kimlin~ 
Kısık bir 8e8: 

- Hakim Odaksiym. Kral Attila, 
dedi. Seninle bir kere daba aöftiş· 
müttük. Hatırlıyor musun~ 

- Ha. Hakim Oda'biyus, L.tır
lacLm, 9Cn hala burada mısın~ )) 

--<< Burada kalmama müsaade 
etmiftin. » 

s.ninle Şimdi K- J ltilirim/. 

- <<Peki o zaıeendanberi harada 
ne yapıyonnın »> 

- «Senin veri aelmmi bekliyo-

ı lıhe kom:ınııa eımek \c: ıuanın kendı gemısinriskdıği hedefe yuruıeb I· 
mclt'tfr. Sağbm sınirler muthi$ hayat miicadelesimle muvaffalcfyrlfn en yf 
ıemınatıd ı r. Binaenı ı s nırlcrınui 

Bromural ·«nou-
llc °"""'cnd rımr. bu " mu ekkın ve DIUUV\ıİ tesüi' .... ,.. rônll ıı:. 
ıHıç bir zar~ı yoktur ve al ı ıklık vermez. 

«non A.-0. ki'My~vi maddeler fıbrikalın, Ludwigstıafen •tRhfn. 

Jıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
baktı: rum. Nua ... .bn.ci -..ecede ipotıekli olup yemiali iir elali wakuf a.--~1 

- Biz hepimiz AttiJA biraz ..1::_.._..ı.-:: -..- ~ 
.._1_ ~ 1 Öy UUfU&AI.. daa tamU11 .. 1730 lira kıymet takdir edilen Boiaziçiade Be .. kozcla Y 
":".it eua biliyoruz ki - (( le mi} Zıumedenem bana -!1tnalc 1aqı yaptı· bir fCY aöyliyccektin, değil mi) An- bkiJ mahallesin.le Jmİ lakaia ba1ırı •ki FISbkh aokakta em 15 
aınuz r. bü-.::.~ •-

1 
kernr yeni (39) No. lı bir evin tamamı açık artt1.rmaya vazedilmit old 

L!_ 8eı-er - yua •t ... ~) 
uir Larp için buır Hakim kekeliy~: jwıdanl /1/936 taribİDe mikadif çarpalaa pnil ... t 14 ten 16 ya kad 
ı. ~be,.. _ <<Şimdi mi) Burada mı)» de- dairede birinci artbrma• icra edilecektir. Aıtbrma bedeli kıym 
ita bir - ..1.-:.:ıdir. ..ı· mubammenenin o/o 75 ai bulduju takdirde müıteriıi üzerinde bırakıl 

-rJ uqsu •• K, ,.... 79'1i 6ir J• ~nı .,.uı. 
~ ;,.\......,.... nı;: :,. .....,ıelret• .wc- etlilmnini Hakim sorgusunda haklı idi. Ka- caktır. Aksi takdirde arttuma m IOft taalahüdü baki kalmak üzere arttı 

F-ıtat Bleda hak- p.l Wı-'orı an ranlık ve üstü açık merdiven hafı yağ- ma 15 (Ün müddetle temdit edilerek 23/1/93RJ tarihine mü 
~ L idi. Ortada pek _,,it-...,.,n.. _ ocuklannm pek nezaretsiz. lc~mış m~r ~]tın~~ ~ıaa bir ~ükiJeme~e bile dif per,embe sini 1&at 14 ten 16 ya kadar keza da" 
ha kadın .vardı: Şüphcsız, orduyu ara !1c1uklarmı habrından ~irdı ... ~~l muaaıt d~ldı .. ~uki Odaksıyuaun mir.de ~apılacak ikinci aÇlk arttırmasında arttırma bedeli kı7 

lar takıp edıyordu. Kadınlar, ~ pi . de yanan bir köy gozunun anlatmak ıatcdıgı fCYlcr çok uzundu. meti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takrirde sattı 2280 No. h ka 
c~klar ve ağırhklar bu arabalann ı- ~-te .. enn idi Tahtalar, kalaslar çat- Attila cevap verdi: INft ahkamına tevfikan geri ltırakılrr. Satıt peıindir. Arttırmaya itti 
Çınde bulunuyordu. Şüphesiz. uıuha- olarnunk e F. .içinde kalan çocukların - <Seninle konuşmak için şimdi etmek isteyenlerin kıymeti uıuhammen Of.0 7,5 niıbetinde pey akçeıı· v 
rebedc L~· ,_L .. prens en evın k . y k Hal ı< 
"-" ouyük yararJJA göst~n. _ feryatlarını işitir gibi oldu. . . va ~ı~ ~ar:. ann on~.. . - ya milli bir bankanın teminat melrtubunu hamil bulunmaları lazımdı 

• •. ltad. ınlar arasından kendi hinde Attı"la" yavaşça - ..ıadan irerıye aır- bukı oburgun mcmleketı terkeclıp ıgıt-l'llli oa w e- Haldan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar da diğer all 
ttıt ~önce seçmişlerdi. Fakat ınev- di, iki oğlunun yüzlerini hafif lflk ile men :::md Bur~da kon~ıy~t daranın ve irtifak hakkı ıabiplerinin bu haklannı ve huıuıile faiz 

Ço azdı. ılm ancak teşhis edebiliyordu. Çocuklar mızı e an yorum. ım e maarife dair olan iddiatarını nre.1u muabite1eri ile birlikte ilin tarihi 
Kandaks yeni bir sefer ~ap 881

1 
- k yaşlarında idiler~ Attili bunu bir raber gel » Ilı ı b mem e aç d il Jed H k den itibaren nihayet 2 Ogün "Zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 1 

it Ve güzel kadınlar•. ~ an_ .~r _ · müddet düşündü, bulamadı. Attila ön en er i. a imi yağ-
ctc hücum cdilmesını düşunuyor~. Uyuyan çocuklara doğru eğı1di ve mur altında konuşmağa mecbur et- zımdır. Akıi takdirde hak1arı tapu sicilli ile ıabit o1mıyan1ar sabt bed 

Kendi hissesine düşen esmer H~n kandil" hala -a-ıwa kmfı mediğine nadim oldu; herif .özi kı• linin paylaflD&••ndaa .hariç kalırlar.Müterakim verci, tenviriye, tan&i 
L_ • __ _ı_LJa .... ün o- o zaman ı J-e- di ()cloL-:.... • dı" d üt _n!a. L-"-di rü -'-al • • L--' 1· :ı---.1=.ı ;-ıınını h~utsuzıus; gozun d" muhafaza etmek için elile örtmekte keacrdi, de ·. ...,. ... a acı gın- ye en m eY9KK umc ıye ıumu ve vaa ICU'e81 111CUe ı m-1 -..,..e 
~üne getiriyor ve Attı1a'nm ken 1 d etti"gm" " ı"n farkına vardı. Kandi- dan veyahut dam albnda muhafazalı tenzil olunur. Daha fazla malimat almak İlteJeDfer 24/12/935 tarih" 
Q .... k- ··k evam l-l~~rn dairesine kabul ettıgı • uçu : li büsbütün çocuklann yüzüne tutma- ve rahat bir yerde konuşmağı tercih dea itibaren berkelia •örebilmeai iç.in dairede açık bulundurul.cak 
i.:oct derili Suomi kadınını hiç kıs dan evvel bir müddet tereddüt etti. ettiğinden dolaya değil, konuşurken tınaa f&rln•meıile 934/3058 No. lı dosyaya müracaatla mezkür doay 
~Yordu. . . d Çocuklar hiç hareket etmeden uyu- karanlıkta H8kiınin yüzünü sörm~ da mevcut vesaiki ıörebilecelderi ilb olunur. (7532) 

BcHti Galya da Roma bızmetı~ e lardı. Büyük oğlu EJlak arkası üa- ceğinden dolayı oradan aynlda. 
::- Alaıı'lar ve Hünler . ~erıne ;;ryatıyordu. Çocuk ellerini ell8Caİ ar- (Arkası nr) 

da. aüd bduılar aeçirebili;:; kaaında kavuştunııUf ve dizlerini yu- •••• - .. -· .. ·--·--·---
L_ ~ebt biru bek)enine, karı a kaldımuftı • 
..._. olabilirdi. Attila gibi bir ~~- Y g.,...JAk• Mir ~ 
~ı olanm çok beldemiyecet'ne Attila. kendi.iain de ~ye 
~ Yoktu. dalchiı ..-n ayni vaziyeti a)dagmı 

Aıtilci'nın Ofalları hatn'ladı. Etlak ince dudaklannı mm-
Att l' h _._:__:_~ -=--_,. e- ınkı bpem•ftl· Ç-akura batllUf olan 

d...._ ... -• a arem ~- ~,.-- - '---.. 1.Jan 'hemen 
~i haber ıdi Fak.at daire ka- gözlerini örten aoz JUSı-a K-
Plaııun ... ~ : · tereddüt etti, kirpiksiz denilecek kadar çıplakb. --~ 
tt'ond.. ~e amca .. daire- ""k og .. lu lrmak·ın tuhaf. yumura-
. u 'Ve ogullarmın yatttgı J - çu d D . ._ 1~ıan 1 __ ı.... L--·-aiden "' baş- b • ·· zü var ı UOBA AAUGt jUIMU 

L .. ahpp merdiveni çıkmaP ır yu ..:~\:~ .. · "bi di 
~ı. zı ve ı11~-MJyor &'I Y . • • 

Q _ r • •• • i o- Attili oğullarının yüzlerinde~ ~ 

.- ıoa Poata • 
iLAN FIA Ti.ARI 

ı - Gazetenin eıu y&111ile 
bir .titiUıaa iki •atan ltlı 
( anüm t ıqıhr. 

ı - Sayfuına ıöre bit ... 
timin ilan fiatı ıuol.dara 

~· .. .,,. 
1 2 

.. .,,. ...,,. ~ .s.. 
3 s lrtıil. ••J'f • 

1 latllnbtll Belecllye•I lllnları 

Metönia kotralarclaa al..,,.lrta olan .....ıik cleaiz nakil .... 
l'tl9Jllİnİll ha ...._a l lira olarak te.bitine amami mecliaia 12/11/ 
tarihli toplanbamda karar ftll'ilııaiftir. İlia olunur. (B.) (7&5&} 

** 

1 

Bir metre murabbama bir lira deier' biçilen Kmnbpı lrlf&DCı yan 
yerinde 307 ve 303/7 harita No. lı arsalar arumda 40 santim yfizli 1 
metre murabbaı ana alakadarlar arasında satılmak üzere açık arttırma 
ya koaulmuıtur. Şartnamesi levazam müdürlüiiinde •örülür. Arttırm 
ya cin.ek i•tiyenler 75 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektu 
bile bsaber 29/2 ci lep'İa 935 cumagünü saat 15 te daimi eaciimend 
bulunPMl.d.. (8.) (7163) hua ~erden gen döne~.~: ·ı . derinden deriae tetkik ettı, hıç 

lllu daha uöımemifb. ıucm-VeD gı erı~L....:=l * * 
e - de memnua oım-ı•· .. ~ n ayaldanam a~ p:ar o.M ek• aynldıiı zamaa ,.... 

8 
_ Bir 1a11timd• vuati (e) Belediye ..W..t itleri içia lim oLm bir tane haıta nakliye otomobil 

•-aı Çoktanberi çoculdarile met"' pidetiai arttmnıfb Elile maha- keliaı9 ..vdır. açık eksilbneJe konaha•tl•. Ş.rtaameei len.snn midirliijüncle .. ·· 
:~~ciağuu GÜfÜ'AÜyonN· 1-W~ = etmeii umrttuiu kanda derhal ' _ İae• v• ır.ı. ,..tar für. • etomalrie 2llO liıa -.W lahmia edil•ip. Eksiltmeye s 
1•• uyült oi'hı :FJlak yava~ yawt ••- _ d.. Attı1l kandili yere atıverdi· tutacakl.. 'JWN göre istefenler M90 Ne. lt uttu ma •e eksiltme kanunda yazılı vesika ve 1 
......... __ 1 x.. -lr'- yordu aon u. b" L-. • yv-~f11C8X. 915.. yaa•avı ~ . Merdivenlerden indi ve ır ıuaÇ sanı- 1ADtimJe ölçülür. firahk nnnaldalt temö.t maklMm 'ftya melr.bılWle ._.ber D/2 ci teıri 
A atak odan karanlıktı- 'JlU.t' •• esız, merdivenden yukarıya çak- 935 cuma sün6 saat ts te daimi encimemle •wl ·-'"'•· (1) (7169) 

ttill"nın aözleri kedi gözü sibi b· ;..~~~-L"°~n~~=~b:ir~adamla~~~çarpafll~~~· Ll~t:in:·~=======================::;=~-=--:::===---===ı ~ da aördüiii için çocukları- ~ta l 
b1Jl Yataklarını tefrik edebffiyordu. ::::;;~~ .... ~~~~~====~=~::::-ı-:::--::--::::--:::::-..... ~ ~~ Attila 0 aüıı Jıemedense daha .. , 1i1181 Y8 - llwl .._ ; .. n~-= oalondım bir ya~ ........ E. N D U L 
-uıc:lüi aetirdi. Getirirken kandili eli ile ç .. k .. • nnıhuazaya mecbur oldu. un u :ce bir yajmur yağmaia baflamıf- M A U R J C E 
~,.takadıvnclanebirU- c H E v AL . E 
~ ne de bir esir bekliyordu. lhti.~ 

Oftaidak, .... pND9 çocoklan ~ 
hpıJdığı aib • ilk d..w;.n oğlu için hır 
ll .. L_ e• l "'&-

Ouctçi dikilmesini teklif ettİğİ zaman 
Auill bf1anm ptaHf ! 

- Şayet oğullarun sizin aranızda 
tehlilteye maruz kaJ.ned•n uyuya- ti 1 d• baflıranak 
~ ... öl.ünler, daha iyi deınifti. 811811• ...... er 

EUa•'a1 U7'- Sn ıec• lılltak ıd••- ..ııumere.ı. o18relı: M E L E K ..... w•• 
Haıb111U ıimdi hiç kimse tarafın· jl~~~0~11:1;11;n~Wl;e;tıier~~.:.:.:.,;:u.i:.-k', ~.;;";;.;iıdd.e;;;o~alİcidm;ms.;;:-~ıreM.1,ii;ıo;;n-:;1'iMiiıtiL:iıi'iCK::40888iiİİiii":-1iPiiai'KKsı ~4~4n2İİ89ii'--1 

dan görülmeden oğullarının yatak~ ~;o-11~--.:;;~;!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~uaı-.....1o-~.--ıa-..::.....--"'-k_..~etme%• 

JEA ETTB 
MAKDO ALD 

1 P E K sinemasında 

BERL TZ'd 

Çllıllltlı 
ı _ ................ atiktir. 
2 - .... Ok ... llrettiii 

"in bir tli•lı W •• • ••· 
3 - T81W, ı•.W llerlllz Okulala 

._ aene Wr ••• .. lra llf&Cak. K 
nan taleı,.,I Paride okutturacak; • 
din masraflar Berlitz Okulaları hey'etl 
idareai tarafından verilecektir. 

Bu lınattan istifade ecliab. Berlib 
Olaalalarına 7a:uhmz. 

••• 

Kayıtlar ~r. 

letaahul, latildll aaddeai 371 
Alakan, K9m7• cu•..a. .•• 



10 Sayfa 

Bir Taklit Meselesi 
Bes Kişilik Bir Grup Mahkemeye 

Verildi, Sonra Usulden Dolayı 
Serbest Brakıldı 

Polis dun Müddeiumumiliğe bir ya· ı' tir. Halbuki imtiyaz kanununa göre 
hancı firmasına aid asprin, gene bir davacı evvela mahkemeye gidecek, o -
yabancı firmasına aid krem ve saç bo-

1 

radan musadere kararı aldıktan sonra 
yalarının ve diğer bazı imtiyazlı ilaç - tahkikata başlanacaktı. 
ların etiketlerini taklid eden beş kişilik 
bir grup vermiştir. Bunların biri de Ticaret Ye Zahire Boraasnıde 
matbaacıdır. İsimleri de Cemal, Ro - Dün Ticaret ve Zahire borsasına 
bert, Marko, David ve Mahmuddur. 107 ton buğday, 33 ton un gelmiştir. 
Polis bunlarla beraber yakalanmış bir- l 

Borsada alışveriş biraz hararetli o -
çok taklid etiket te göndermiştir. 

Müddeiumumilik bunları derhal ser- muş, 300 ton buğday muamele gör -
best bırakmıştır. Sebebi de takibatın u- müştür. Maamafih bu alış günlük ih -
sulsüz yapılmış olmasıdır. Davacı mü- tiyacı karşılayıcı alıştır. Fiatlar hergün 
essese istidasını doğrudan doğruya vi- biraz daha düşmekte olduğundan de -
liyete vermiş, vilayet te polise havale ğirmenciler stok yapmak için mal al
etmiş, tahkikat bu kanaldan geçmif - mamaktadırlar. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengl 1 etmiıtir. 

2. el Ke9lde 11 1. el KAnun 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayraca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mllkifat vardır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan: 

Bakırköy akliye ve asabiye haıtanesi için 1000 metre yerli §ayak aç1k 
eksiltmeye konulmuıtur. 1 

Eksiltme: 4 Birinci kanun 935 çar,amba günü ıaat 14,5 da Cağaloğ-
lunda Sıhhat Müdürlüğü binaıındaki komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiatı beher metroıu için 250 kuruıtur. 
Muvakkat garanti: 187,5 liradır. 
Şartnameler bedelıiz olarak miieaseıeden alınabilir. 
Eksiltmeye girenlerin 935 Ticaret Odaıı vesikaıile 2490 sayılı kanun-

1 da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektuplarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «7196» 

Yük•ek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Yükselr'Enıtitü ihtiyaci olan ve cinıleri ile muhammen bedelleri aıa· 
iıda gösterilen 7 kalem eıyanm 5/12/935 perıembe günü saat 15 te 
pazarlıkla satın almacaimdan prtnamesini aörmek istiyenlerin her 
pn idare müdürlüğüne ve taliplerin yukarıda göaterilen gün ve saatte 
372 liralık teminat mektuplan ile birlikte Yüksek Ziraat Enstitü ida-
re ve ihale komiıyonuna müracaatları. «3347» «7156» 
Miktan Kiloıu Cinai Fiatı 

4000-5000 1 Sabun 32 kuruı 
l000-2000 1 Soda lıtanbul Kriıtal 9 » 

150 kutu 250 Gr. Braıao 35 >> 
1250 » Pırıl 25 >> 
1000 adet lstanbul supurgeai 25 >> 

500 
150 

)) 

)) 

ASiPiN 

Grip, 
Nezle, 
•oluk 
algınhlı 

KENAN 

120-130 Sm. uzunluğunda ıü
pürge sapı 12,5 >> 
Sifon süpürgesi maa sap 12,5 >> 

Safranbolu Asliye Hukuk Hakimliğin • 
den: Safranbolu inhisarlar idaresine izafe

ten memuru Aziz Özdemir ile müddeaaleyh 
Samsun inhiaarlal' muhakemat memuru 

Rağıp meyanesinde mütehaddis 592 lira 52 
kuruı alacak davasının icra kılınmakta olan 

muhakemesinde müddeaaleyh mumaileyh 
Rağıbın İstanbulda münteşir Haber ve Mil-

liyet gazetelerinin muhabirliğini yapmakta 

olması hasebile Türkiye dahilindeki vilayet 

ve kazalarda seyahat yaptığı ve bu ıebeple 
muayyen ikametgahı olmadığından dolayı 

yevmi muhakeme olan 2 5 teırinievvel 9 3 5 
cuma günü saat 9 da Safranbolu Asliye Hu-

kuk mahkemesinde hazır bulunması için ila
nen tebligat icra kılındığı halde gelmemiı 

olduğu gibi tarafından bir vekil dahi gön
dermemiı olduğundan hakkında gıyaben 

TOZU iLE BiLCüHLE 
MU:rBAK E $YA VE. 
EDE VATINIZl.BANYO· 
lAAINIZI VE 5AiRlYi 
VORULHAWSIZIN TE· 
MiZLlYiB PAALATA8i· 
LECEGiNiZi MATIAINIZ· 
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATll>IA~ 

________ , 
DOYÇE LEVANTE 
LINYE H ll. MBURG 

Hurnburg, Brem, Anvers, la tun bul ve 
B11hrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Harnhurg, Brem, Stetiu, Anvcra ve 
Ro•erdnm'dıın liman:mıza muvnsalatı 

beklenen v p ırlar 
Ulm vttpuru 21 lkınciteşrine doğru 
Akka vapuru 2 Bırinci kauuııa 
d .. ~rıı 

Troya v ıpuru 4 Biruoi hunuoa 
d ğ u 
lise L. M. Russ vapuru 8 
Dıriııci 1 iuıııııa cJogı ıı. 

Burgnz, Vıırıın, l\ö~t C' nce, Koll\s ve 
foraıl için lıııınuımızdau lıııreket 

edecek vapurlar 
Ulm vapuru 27 • 29 lkincileorine 

doğru 
Akke 2 • 5 Birinci klııuna doğru 

Yukıuda Hnmburg, Brem, Aııvera 
ve Hotcrdam Jiınanları içın 

ho.reket edecek vupurlnr. 
Tin os vupu u liwauımızda 

Avole vapuru 4- 6 JJirinci kiiııuııR 
c.vğ 11 

Galllea vapuru 7 - 10 Uır n i 
kiinuna doğru 

Fazla taf~ilat için Galı fı '<ia Ovıı
kimyıtıı hanında Lastvr ::;, lıc·ıı. tııı ıı 
ve Şürf'kiisı \'apur acentalığırıo. 11111-

racaat. 'I'elt>foıı : 446.t7 • G (11955) 

~------------·--=' 

VENÜS rimeli ile tuvalet aören 
kirpikler kalplere ok gibi 

saplanır: 

EVLİYA ZADE 
NURETTİN EREN 

eczayi kimyeviye alit ve ıtriyat 

depoıu fıtanbul, Bahçekapı Ha. 
midiye türbesi. 

ilin 
1 adet planya makinası. 1 kaba rende. 1 

fırıldak makinası. 1 ufak demir ocrit maki· 
nesi. 1 delik makinesi. 1 ağaçtan şerit ma
kinası. 1 tepsi makinası. 1 motör. 1 maki
naların traversleri. 12 tezgah. 1 yazıhane 
takımı ve uf ak tefek aletler. 

ve 
bUtUn 
a§rllara Yukarıda cins evsaf ve adedi yazılı eşya

duruşma icrasına karar verilmiı olmakla 
yı ticariyemi marangoz ve mobilyacı Koço mumaileyhin işbu gıyap kararının tebliğin· kar•• -·-----

Yeni 
Poıtane 

cadde
llnde 

Cep takvimi 10, acenda1ı 25 • 40, duvar 
takvimi 20 kur. Her yerde •rayını&. 

Sporidiye Beyoğlu 6 ıncı Noteri huzurunda 
den itibaren beı gün zarfında itiraz etmedi-

kamilen satıp teslim eylediğimden mezkur 
ği ve 9 kanunuevvel 935 günlemecine mü- eşya üzerinde bir guna hak ve alakam kal-
sadif pazartesi günü saat 9 da duruşmada mamıştır. 
hazır bulunmadığı takdirde hakkındaki mu· 

amelei gıyabiyenin muteber addolunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

Şiflide Mepvtiyet maballeai Sa
manyoha aobiında 22 • 24 nu • 
maralı maranaoz fabrikuuıda 

M. Y akop Yiruiç. [ 515] 

lklnd T efİrD 

l ___ ._i __ B_A __ Y_ ~gillıcedOD 
ON YEDi DEVE 

Dünkü Kısmın Hulasası 
Ebu Yusuf öldükten sonra üç oğluna on yedi deve miras bıraktı. Sa Oll 

yedi deve aralarında fU suretle taksim edilecektir: ~ 

Sürünün yarısı büyük oğla, üçte biri orta oğla, dokuzda biri de 
oğla taksim edilecektir. . d' 

Fakat mirasçılar bu hesabın içinden çıkamıyorlar .. Çünkü on y~ı r 
nin yarısı sekiz buçuk deve etmektedir. Böyle yan deve, bir de~~ııı: ':!
dilmesi dem~k olduğu için üç .kardeş alim, adil ve Allahın aevcil~ ~ır ; 
olan Molla lbrahime baı vurdular .. Molla İbrahim onlara kendı bar tek 
sini verdi. Evlerine gidince üç kardeş pay işini yaptılar. 

Büyük kardet sürü
nün yarısmı, yani do
kuz deve, ortanca kar
det sürünün üçte biri
ni, yani alh deve, Jcü. 
çük kardet de ıürü • 
nün dokuzda birini, 
yani iki deve aldı •• 
Üçü de son derece 
memnundu.. Fakat 
fakir bir adamın he -
diyesini kabul etrn~ 
mecburiyetinde kal • 
dıklanndan dolayı da 
büyük bir mahcubiyet 
duyduklarından, hiç 
bir şey söylemiyerek 
develerini alıp kendi 
ahırlarına çekmeğe 

batladılar. 

Birdenbire büyük 
kardeş durdu ve: 
... - Fesüphanallah .• 
dedi. 

Öteki karde,ler de 
baılannı geriye çe· 
virdiler.. Bir de ne 
görsünler? Molla İb· 
rahimin devesi tek 
bafına avlunun orta • 
sında durmuyor mu? 
Hayretten dona kal • , 

dılar.. Molla lbrahim - Si:ı:e benim bir tek deoemi o•r-'
1 Büyük kardet: • ~ "" 

_ Acaba hangi .Tanrı büyüktür, dilerae benim devemi 6eft• 6et1 ti' .. 

rniz bir deve almağıdecli.. .,1JI 
unuttuk? diye sordu. miz sürüdeki bakkımm aldıjıılld ~ 

En küçüğü: aenin deven gene ortada kaldı, d , 
- Ben iki devemi aldım. •• Tamam, de- Molla İbrahim ağır aia' bafllll 

di.. ve gayet ciddi bir tavırla: ~ 
Ortancası: 1 - Allaha çok tükür edelim ~~ 
- Ben de altı devemi aldun,, dedi. Bu da ıize iyi bir den olsan.. • • ~_. " 
Büyüğü: I kavga ebneyesiniz diye ben - .,.._.. ,•• 
- Ben de dokuz devemi aldun.. Şu verni verdim •. Fakat batıırlanllUI ,. " 

halde hepimiz develerimizi aldığımız hal- Cenabı Hak adildir, dilene, ff)dl..:;" 
de Molla lbrahimin deveai gene ortada manı gelince benim deTemi pıte '1Jll' 
kalıyor, dedi. mittim .• Görüyonunuz p ... An.bt lı' 

Kardetler tekrar aaymağa, hesaplama- hiç bir fey almadan benim devead .-'~ 
ğa batladılar. . . Saydılar ... Hesap ettiler, na veriyor. Bu da göat.-iJor ld. ~ 
babalannın vaıiyetnameaini Çlkarıp tekrar korDfusuna hizmet etmek, prdaD...,... 111' 
tekrar okudular. Sürü, yarıya, üçte bire için vannı yoğunu feda etmekte 
ve dokuzda bire taksim edilecekti.. On ae- le tereddüt ebnemelidir.. ~ 
kizin yarıaı dokuz, on aelmin üçte biri altı, Üç kardeı, süklüm, biildiiaa tll' 
on sekizin dokuzda biri de iki ediyordu.. döndüler ve bu İfİ biitiiD cloet~ .A 
Üç kardeıin haklarını tamamiyle aldıkları· dıldanna anlattılar. Onlar da ~ 
na fiiphe yoktu.. Buna rağmen gene Mol- bafkalan da, daha batkalarma --~ 
la İbrahimin devesi ortada kalıyordu ••• Ti ki Molla İbrahimin ba töbretİ ~
Bu büyük bir mucizeden bafka bir feY de- yapdı.. '-

ğildi.. Fakat bir sün her teY• !'::* .. ~iti' 
* kan bir hesap merakhu ba llliPJ97__;... fi. 

Kardetler, Molla İbrabimin devesini yunca hemen kaleme, üpla ~ 
yedeğe alarak tekrar ibtiyum evinin yola- uzun boylu, kanpk hua ... pllır ~ 
nu tuttular .. Molla onlarm plcliğini ve de- tan sonra, dudaklanm iııtilııf .... ,,,,,,,., . 
veaini de getirdiklerini göriince biç hayret - Mucize ha? diye nun)dandl.. tJt. 
etmedi. Gene eskisi gibi siiliimaedi, ak Fakat bu adamm ~~it 
sakalını yavat yavat ııvuladı: bir müddet sonra ortadaa ~ ~ 

- Ey evlitlar, develeri istediğiniz gibi nun için aranızda Mola........... ~' 
paylatabildiniz mi? dedi.. yaratmak kudretinden fipM -::::--

- Evet ya Molla İbrahim! Paylaftak, sa, üiıdı, kalemi alıp kedi 
fakat bir de mucizeye tahit olduk.. Hepi • beaabı yapımlar.. ~ 

Dev:et Demiryolları ve Limanları işletme Umum ida:-!si iltllll" 
Her gÜn Ankara • Haydarpa,a • Ankara arasında itlemekte olaJI ~ 

dolu sür'at katarlarına 1/12/935 gününden itibaren üçiinc:ii suııf'fSl41' 
ların da kabul edileceği muhterem halka ilin olunur. ((3483» cc 

Istanbul Erkek Lisesi SahnalJ111 

Kurumundan: 1' 
Okulumuz kalöriferinin kazan ve korularının tamir Ye ıslihı 1~ 

ra 50 kuruıluk keıifle açık eksiltmeye konulmuıtur. Eluiltme 6/1~ 
cuma günü ıaat 14 te lstanbul Kültür Direktörlüğünde toplanaO. 
muz satınalma kurumu tarafından yapılacaktır. İlk teminat 1 ~O-~..-; 
kuruıtur. Fenni ve idari keıif ve ,artnameler okulumuzda ıörfil""'"".,;.M 
istekliler bu gibi itim eyi bir ıurette yaptıklarına dair remıi ~ 
den bonservis ve Ticaret Odumın 935 yılı vaikalarile ebiltaae 
de kuruma bqTUl'ID&lan. •7542» 
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....._ 21 lldncı Tepia 
SON POSTA 

• '·z-.ı-ad; BlşilerlDd&D w.n~--.. ,-...... ---------;;;====:: 
, Yıldd sararma 
A

Q' Yazanı z. ş. Bet" hakka mahtuia .--•." 

bdülhamit, Tam Yatacağı Sırada Halıl 
Bey Karşısına Çıkmış Bulunuyordu 

p lam komiteciler ki• ?• ,.. 
ı.. • ek Gcele 6ir it tJarl. - Ev haP ' ' • 
0 •hl Re k 

1 
v • kal Bilhassa ortada evrak, mektup fi· 

ledi. k y, u agını kapıya vererek dm • ansın. L_..1:ı~.-. 
endi kendine: Jin varsa. buıılann ortadan ~JIMIQUU---:· 

ae - Efendiıniz, henüz uyumaını!- Jsmet sine dikkat edibin·· ~akat. ziinhaaaar, bir 
Y, daha hala~ ro ku ,:~..::\tüye meydan verılmesm .• o· man o yor. ..... d hl ct.Ju ıye söylendi. Ve sonra kapının yanın· Halil Bey' bu emri alır . almaz, s a 
I kordonu hafif .. 'd f ekti. odasana ıeldi. Selim Ef endıye: 

'• Çetide, tatı: bir z~e u~ .. eda-~ --·•adı. - Kot! Koiuta git, sivil on arkadaı 
Ye 

10 
ı sesı, uç cı• ıısuu beki 

eer nra, kapının ortasındaki kiiçiik pen· al.. Koltuk kapıda e.. • 
....._ e açıldı. İsmet Beyin solonw. --1.•esİ u• Dedi. Ve sonra, kapıdaki hademeye 
-.ıdı: ·---~ d • e. 

_ Sen de, derhal bas ahıra git.. Çabuk 
üç araba kotsunlar •. Arabalar bizim arka· 

ınızdan yetipin.. 
Embrini verdi •• 

- Siz • • . Di tıus11UZ, Halil Bey. . . Ne var? 
ı.. Ye nıırıldandL 
0 alil B • _ p ey ı derhal cevap verdı: 
~~ acele bir it var, efendinıizİ ıö· *· Ded· ~~ Vakit ıece pnauu pçmittl. •er taraf, 
"- >u.ct.n Be,, .. pencereyi kapayarak çekil • derin bir sükiınet içinde idi. • .Madmı .A1ko· 
'-lidi İçiad dort, bet dakika pçti. Kapmuı vanm evindeki komiteciler, Vabanm miiba· 
111 ~ e, iki defa anahtar çevrildL Ka- laiah lükiyesinde aalattıiı bJlramanlık 
1ı.r,1 ~~ ~ &ey Abcfiilhamit ile faadJanna 0 kadar d•'""ılarcb ki, adeta 

.\~eldi. A kendiJeriaclen pçmitlerdi. 
~e)i)r , en mahrem J.end.pnma isin, ~afeti ile ıörünmek idemediiİ Çora Bir Karfflll 
~~ tamamen ~· Vahan, N"ıpntatınclaki bot arsada 
"oJaıı ~ rautebeuimdi. thtimalki bir bafka· y era ile konufUl'ken yakalanıp da Y dda
le b· Y 1' ~uykuya dalacağı zaman, böJ· za ıötürüldüiü :ıraman. binat Abdülba • 
• ırdetıbtr -L- - ..1!1 • ' • • .!a.!...1- "t ki k •t llİtdi.. li e .r-blz euiadığı ıçm ~- mitle görüttüiünÜ anJabyor; o e oma e-

"Lrea. •lbuki fU dakik-da Abdülhanudm cileri hayrette &ırainyordu. 
lllaekte 1' ~il tabii vaziyetini 111abafa.za et· Etrafındaki hayret artbkça, Vahan c:o-

8u Ydi.. • fUJor; (Battal Gazi)nin kahramulıklan-
1.1. N·~et, Halil Bey için de, pek tabü na solda sıfır bırakacak hadiseler anlahyor-

ıtelcıın O ah bikA l O O b" O - Af · du. En nihayet V an, aye ennı itil'-

~ r buyurunuz, efendimi:ı.. Sizi •• • mit; sözü, asd maksadına intikal ettirmit • 

Cib· -1ı~tsız ettim. ti: 
1, bQ' " •• 1-- L!I- 11!!.-- -........_,. f aoz soy-7e m• __.. ıor- _ Kardetler! Şimdi, vaziyet, ıundan J.. 

~-..., ı .. barettir. Yani, Prenses Nadya, o Türk dok· 

.\bd.. Komiteciler• Baakın torunu sevmektedir. Eğer Prense1, bu 
-...... N ulhanıit aükiınetle ıordu: doktora benim vaaıtamla bVUfUJU, hiç 
li.J· e •ar Halil Bey?. ıüphesiz ki hana kartı büyük bir müki· 

il Bey: . --~L.. beni ....... Ef fatta bulunacakbr. Bu müU....t ta, 
"-tiae endinıizJ. .. Oldukça mühim bir (Çar) ~yaver yaptırmak olacaktır. O za. 
~·· man, Çann bayatı elimize ıeçecek, ve gü-

• 

.. 

850 ıremllk amb•IAJ 

TURYAla ıaf, hasmı kolay ,.. 1.Utün yemekler 
için lnıllanılan mükemmel bir nebati mutbah yatıdır • 

Çok idareli olup, ate§ teairile tebalıhur edecek biç bir 
maddeyi muhtevi detildir. 

Kendi ambalijında bir kaç ay taae olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY Ali ile piıirilea yemekler çok lezzetli 

TüR~iYE YAG VE M~MUL!Tı 
S.6Nb.Yii LiMi TE O ŞiR KE ~i 

istanbul • izmlr 
~led· .. ~••p verdi.. Ve, Selim FJeadİDİn nün birinde bir kUJ'fun,, bütün lflerimimİ 
...... l: •11 sözleri aynen tekrar ettikten düzekecektir. Aacaauk. ortada bir mbi 

- N vardır.. O da, prensesin kocMıdır.. H• 

Ded• e ferınan buyurulur, efendimiz?. ıeyden evvel, bu adamın vücudunu orta • ~-----------------··----------------------ıl'f ... ı.;:: Cevap bekledi.. elan ka)d,nnak •• p•emİ ..,ı...ı bn-.ı.m.k l ~ d' ~lba1nit, Halil BeyiD aöyJediiİ söz. ebemclir. Ne dersiniz?. D • b k • B k T ~· :.::,k.,_.., .... , .. va, ...,ı.mu ... - 0tekil ... h•• bi.d .. -·· .... m... 1 yarı e 1 r a n a Si • 
ft ı,. ) agının uciyle sakalını kan§lırma· - Doiru.. Dojru ... 

b· 1 arnııtı... _ Evveli prensi ortadan kaldırmah. A ş D • k •• ) •• d ~~~•ç _dak;ka, .ükanetle geçti, sODI"• - Evet v.ı-, p......,; ı.1diii ıibi e e } l" e tor ugw Ün en: 
9" 

1
.. lllnıt, kelimelerin üzerinde dura du· oynatmah .. 
.. em· --..__:• verdi: 

[Arkası var] -
:-!~----~~~~----------------------------. nhiaarlar U. Müdürlüğündenı 
~ Cibali Tütün Fabrikası için ahnacak bir adet harman nwkineej açık 

2 •uretile münakaaaya konulmuttur. 
3 - Tahmin olunan bedel 4000 liradır. 

"ıuL:- F.kailtme prtname ve resimleri parasız olarak Kabatatta Levazım ve 
""Jaat tubeaindea ....mr. 

a~ ~ ~ıiltme 8/1 /93S çupmba ı\!nü saat on bette Kabatafta Leva • 
S Mubayaat tubesindeki alım kom11yonunda yapılacaktır. . . 

•in lateldilerin fiataız tekliflerini bir hafta evvel Tütün Fabrikalar fUbe-
~ "~l'lrleleri ve eksiltme için de % 7,5 pvenme paralarile birlikte muay· 

._ ve.aau. mezkUr komİlfoa& rel.melerL «7429» 

• • • 
~ ~a.rtnameıi mucibince müceddet veyahut az kullanılmıt 40 • 60 
-:i•r kuvvetinde bir Dizel Motörü ile bir adet Jeneratör İdaremizce 
~n ~lınacaktır. 

il alı hazırda elinde mevcut her ikiıi veyahut yalnız motör veya Je-
eratö ·· 1 k l .. · h · · 1 ... t ru o anların tetkik olunmak üzere ata oı ve ıza atı aaıreııy e 

)o~' feraitini 6/12/935 tarihine kadar Kabatatd• Alım Sabia komi1-

~ beh~al bildirmeleri. u7299» 
... 
~lçQ üzerine 
Ar~nnı K111k Bağlan 

e, banak, böt>rek 
dUıküııI- v .. r tıgWıe •. :.-:... 

ı.ti tarle~Iere ölçü 
ı eaı gönderiliı 

l~~lnönu 
ı:nır sokağı 
TeJ. 20219 

ZAHARYA 
T Or~opulos 

akhtçilerd&D 
sakrnımz. 

Denlzyolları 
JŞLiTMISI 

A_.teleri ı KaraklJ Klprlbatı 
l'e!. '2161 • llrk«el Mllalr4anad• 

Ha11 Tel 2274' 

~---........ 
Trabzon Yolu 

KARADENiZ •apuru 28 lkln
citefl'ln PERŞEMBE gOnll ıaat 
20 d• HOPA YA kadar. u7511,, 

mroz Yolu 
ASYA 't8puru 28 lldnciteı· 

rin PERŞEMBE günll saat 
J6 da ıMROZa kadar. "7639,, 

Ne yaş, no de bayatıa pileleri ı 
artık yüzünüzdeki gençlik ve tueliti 
degiştiremez. iki GlBBS giizellik mQa• 
tahzannın muntuamen istimali ny4'* 
einde yüzünüzde adeta bir rüzellik 
maskesi izi bırakacak.dır. 

4 Gibbs • güzellik kremi ; cildi 
besler ve ihya için elzem olan un-
1Urlan temin eder. 

• Gibbe ı ,Oıellik pudrua ; fevka· 
lide yapışma hassası itibarile yüıe 
pni bir ıüzellik verir. 

Yeni, nefis ve tabii parfömlerlc 
latihzar edilen Gihbe krem ve pudra· 
• ; ytldnn.de bir leYimlilik yaratır
lar. Bu fbellik mll.tahzarlan, Parie 
kadınının caıibcıini temin etmiştir. 
Size de aynı tesiri yapacakdır. 

----------_.J.----••derrl• Doktor 

RAŞiD T AHSIN TUKSAVUL 
Aaadotudan döomtiıttlr. Boatanca· 
dakl nindı hergliıa bulunmaktadır. 

Ankerada ı A K 8 A 
Her dilde gazete. mecmua ve 
kitap. Büt\in mekttp kitaplan ve 
kwtuiyeyi. Telefon: 3377 

~ - - - ~.§>_ - - • ı 
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l - Buz kalıplannm ağız ebadı 
2 - Buz kalıplarının dip ebadı • 
3 - Buz kahplarmm derinliği. 
4 - Ağız tarafından vinç demirine 

İltinal çubuklan ara sahası. 

: ı 
~1116-·• 

t1Xl8 &ntim 
8Xl6 Santim 

110 Santim 

8,5 
5 - Dip tarafında 14 buz hücresini 

biribirİIMI bajlayu ~ ctiptea 
itibaren aahaıı. 9, 1 Santim · 

6 - Saç kahnh;ı. 2 Miffmetre 
7 - Kul'fUD yeya tutya ~ ithal ecllmit olacakbr. 

. . 8 - 322 ~ ,... yirmi iki adet alacaktır • 
9 - Yukarıdaki tarifat ve r•im mucibince ifbu 32Z adet bm lcalıbını ve11: 

meğe talip olanlarm Diyarıbelrircle Diyanbekir Bankuı T. A. Ş. ne mür• 
caatlan ilin olunur. . , , 

Hayvanlar AlbiimD 
100 hayvan reami, genel bilgilerle öğret men Fuad'ın bu izeri bütün ilk okul 

öğrenicileri loin çok faydalıdır. Ketin : 30 kuruo. 
Yıııi Pott&PI kar111ıoda meydanoık haaı (Anadolu Türk Kitap dtpoıu) uda. 
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•bekleyen 
Di~lerinizi kaplıyan kir tabakası Iİ· 

nek kağıtları gibi yapıtkandır. Mikrop
ları çeker, muhafaza eder ve besler. 

Tehlike baı göstermit demektir. Bir 
gün her fey olup bittikten sonra difle. 
rinizin donuk sarı bir renk aldığını gÖ· 

Dilinizi diJlerinizin üzerinde gezdirir- receksinİL Bunu dİJ ağnlan ve bir çok 
seniz bu tabakayı siz de hissedersiniz. vahim hastalıklar takip edecektir. 

BADYOLİN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegine dit macunudur. Ditlerinizi temiz
ler, parlatır, mikroplan öldürür, dit etlerini kuvvetlendirir. Günde iki de
fa Radyolin kullanmakla pek ima bir zaman içinde hakikaten beyaz par· 

lak ve temiz elitlere sahip olursunuz. 

Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 

Dünyada emaalıiıdir. Her yerde arayır.ıı. 
P•rla y•zıh etiketlere asla aldanmayınız. 

- ------·------------··-··-
,,... 
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' 

,SlMAYf YARATAN DAYİHAOİ!l 
v- . 

Reve dor 
/ 

f SAN S·lOSYOrt 

VE PUOQA 

.~~ .... 

L.T.PiVERf-~ 
• 

PARIS 
Parfümöri l. T. P 1 VER A: Ş .• lstanbul Şubesi 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon: 43044 

TÜR Ki YE KIZILAY 
Cemiyeti Genel Merkezinden: 

ROMATiZMA 
ve SiYATiK ACRILARINA 

PiMANOL 
birebirdir. Ütliterek arkanızı vi.1-
cudiluiiY.ii ağrı, sızı kapladı iae 
( PIMANOL) slirünüz. Derhal r•· 
çirir. Viicudü kızdırır, •oğuğun ci
ğerlere fşlemeaiue zatülcenb ve sa-

tiirreenia hatlamuına mani olur. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 
1 

1 ~.2~.~g!_il~ 1 

Nezle, birçok büyük 
haıtalıkların anasıdır 

Nezle olunca bu tehlikelerin 
6nllne ıeçmek tizere 
yapacağıaaz ilk it 

Bir kaıe 

GRiPIN 
• 
• 

almek olmalıdır. 

GRIPIN ıoğuk algınlığına, 

gripe, romatizmaya karıl çok 
mle1airdir. 

GRIPIN l»Dtla ağrı, ıııı •• 

sancıları derhal keser. 

il GRIPIN baı, dit. adele Ye 

bel ağrılarında gllrülen seri 
•• kat'ı teılrile tanınmıştır. 

BUtUn ecz•n•lerde bulunur. 

Gaz bezi TUrk Kodekıine uygun; SX0,05 eb'adıoda yirmi bin 
ve 5 X O, 10 eb' adında on beı bin gaz aargı kapalı zarf usu:ile 
satın alınacaktır. Tek.if mektuplarında fiyat ve ambalij ıeklile 
beraber n• kadar zamanda lıtanbüJ'da aat,ı bllroıu dlrektör:tlğilne 
tea im edi!ecej'i biloirilecek Ye bu mektuplar ilin tarihinden iti- ı Fiatı 7,S kuruştur. 
baren on beı gün içinde nümunelerle Ankarada Genel Mukeıi• ------------• 
~------~ m ze göoderl:ecekt;r. & , , 

----

-

El~ktrJkle suyu verilmit' 
MAVi JiLET biçakları, ~ok ! 
haffif surette tr&§ ederek,1 

her biçağın dayanıkhğına, ı 
eskisinden çolc fazla idame J 
etmektedir. 

l 
1 

; 
' • 

Dr. ETEM VASSAF Sinir v• •1111 
haıtf.bkları mütehuaa11 

C.ı.aloi 11 Keç. Ö .en a:;ıaru ·•Hı TcL 2.0JJ EY. Kadaaör aaUrlJ• berı .-.kak Tel. 11111 

BÜTÜN AGQll.ARI • 
GEÇiREN H~ HEI[ 
ECZANEDEN ISTEYINll-. 

.w••·······-----·---
... Poeta Matbaa .. 
Netrlrat JıftldOriiı Selim Ra11p 

lllhlplerk A. EJ.rw. S. Rqlft iL Lltfl 

2000 liralık ikramiye 
Iı bankasının kumbara aahip/ırl 
için bu sene ihdas ettiği ikin. 
tertip 10,000 liralık ikramigetıil' 

• 
2,000 liralık ikinci keşideıı 

1 Birinci kanun 
Günii Ankara'da noter 
huzurunda ya~ılacaktır 

Bu kutunun içinde kadın gUze'I - - r., 
bUtUn sırrı glzll oldu§·· u blllr r mu•ll11 


