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ACELE HADiSELER KARŞISINDABU, ALELADE 

BiR ŞEYDiR. FAKAT OOl'iRU MUDUR? 

Büyük Bir Çarpıtmada, Habetler 850, 
ltalyanlar Da 700 ÖIU Kaybetti 
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idaresine b.,A&cıl~lc 

yuld 

M~GDAI A 

Journal ıueteainin aiyaai muharriri 
ıon yazısında İngiliz nüfuzunun Yakın 
Şarkta ıünden süne arttaiını söylemek· 
tedir. Muharrir Hicaz ile Yemen ara -
ıında yapılan anlatmadan babıederek 
diyor ki : 

1 f ' 
1 1 

«Irak bir ittifak muahedesi aldet • 
mek ıuretile Arabistan ile birlepnek • 
tedir. Bu ittifak muahedesinde ıiyaıi 
hareketlere İftİrak ve memleket pa • 
ralarında birlik ribi madde) .r bulundu
iu da söylenmektedir. Fazla olarak bu 
iki memleketi İran Ye Elpnistanla bir- Telefon ıır1tetinden alınan para ile HaHki'ye ııfe ba pavyon ilhak eaıbnlflir. 
leıtirecek diğer bir mukavele aktedile- Haseki hastanesi lstanbul belediyesinin diğer hnııtalıklar için dnh. geniş bir yer nyı· 
cefi de ileri sürülmektedir. Rivayete göğsünü kabartacak iki modem müeaııese· rabilmesi için bu seririyntın Şchrcminindc
gÖre bu kombinezon Türkiye kanalın- den birisidir. Türkiyenin en büyük kadın ki Gurcb hastahaneııi pnvyonlnnnda )eni 
dan ıeçmek ıuretlle Balkan paktına hastahanesi vnııfını taşıyan bu müessese hazırlanan cerrahi kı mına nakli kararla . 
bağlanacaktu. Balkan paktında İse Yu- Ccrrnhpnşa hastanesile birlikte yalnız Is - tınlmıştır. Hastahanede bir de yeni pav}on 
nanistanda krallığın iadesi neticesinde tanbulun değil, bütün Turkiycnin ihtiync.ı· yapılmıştır. Bu pu\yon dn t'ptik vWdi ko· 
lngı1iz nüfuzu hiuedilmekte, hülisa na cevap vermek vaziyetindedir. ğuşu olnrnk kullanacaktır. Pavyonun tesi -
Yakın Şarkta İngiliz lıikimiyeti artmak Haseki hastahanesi (350) yataklıdır. ,snu ıkmal edılince hn tahane ( 400) y ta· 
tadır v •"k 1 k k d .. · Buna rağmen hastahanede boş yntak bul· gıı :> u e ece • n ın cerrnhısı kısmı d 

______________ ...J mak imkansızdır. Miuıtacel vak'alarda ya. Gurebaya n kledilınce burada boplacnk 
tnklnra çifte hastalar bile yatmlmnkta ve yatak! rdnn da İ tifnde edılebilecektir. 

MOSkOV8d8 Türk bu fevkaladelik değil, nlelade bir vaziyet ~'eni pavyon telefon şirketinden alın n 
Sanayi 5 1 • telakki edilkektedir. para ile yapılmı'!tır. J lnsekide yılda 6000 

erg Si 
1

_, '-'d . . v hasta > atırılarak tedavi edilmektedir. Du-
• f O laaeı.;;ı c yanyan ıkı yer yataaı aeripl h h ~o ya, 9 ( zel) - Stefani ajanll• b k b d h I na ra en sla anC"nın tnhsı ab pclı: az· 

u l ı yata a bgum asta ı yatın m 111 d 
nan bildirdiğine göre, ay aonlanna doğ·ı alelekser görülen v k'nlardandı ırş h 1 b 1 • 
ru Moskovada Türk aanayiine ait bir Tıp Fakiıltesinin kati h" • • u a , u guze mucııse enın n sıl bu -
ıergi açılacaktır. . . d b h h ; CC:rr ısıne aıt ae- yük bir ynrdım ihtiy cır.da olduğunu göıı • 

rırıyntı a u asta ane edır. Hnst h nede termekle kalnıt.} or, barbar bağırıyor. .. 
lngili% - Fran•ız teklifine göre Habeıiatan 

• londra, 9 (A. A.) _ Royter ajansı berlere söre Makalle garbında ve iıgal 
t•ldiriyor: Bir İtalyan _ Habeı ıul· ı' edilmit bölgede hareket ede? ~ir hal· 

Una matuf görüımeler imkanlarının yan kıt'a•• bu aabah kuvvetb bır Ha· 
*'ıevcudiyetine raamen İtalyanlar •İ· beJ gurubu tarafından taarruza uğra· 
tn I 0 ' :s • d"I • • 

a cephesindeki taarruz hazırlıkları- mııtır. Çetin bir şekılde ken ı erını 

Bu Ka 
Lağımın 

içinde Biı 
Ceset 

iDi Kim Oldürdü? 
1 

1 

Lindbergin ÇocuğUnun 
Oıamo Meselesi l'la devam etmekte ve yeni bombardı- müdafaa eden İtalyanlar bir kaç kere 

:anlar ve keıif hareketleriyle vaziyeti süngü ile hücum etmitler~ir. İtalyan 
0lla~aktadırlar. ı takviye kıtalarmın gelme~ı çarpııına· 
~ıtre kaynağından eelen bazı ha· (Devamı 6 ıncı yuzcle) = 

Polis ve Müddeiumumilik dün öğ· 
leden beri esrarlı bir ölüm faciasının 
tahkikine el koymu§ bulunuyor. Sebe

bi şudur: 

Deniz Konferansının Kulislerinde 

lngiltcrcnin Güttüğü 
Maksat Nedir? 

Sabahleyin, Kasımpaşada, lağım 
tünelinin Bomonti ağzı tarafında ve 
lağımın ( 4) metre içinde bir kadın 
cesedi görülmüş ve polis mevkiine ha· 
ber verilmiştir. Kasımpaşa komiseri 
haber verilen yere gitmiş ve derenin 
Bomonti tarafından lağıma girdiği ta· 
rafta yol ızgaraları arasından bakınca 
bir cesedin boylu boyuna uzanmış ol· 
duğunu görmüş ve derhal rnüddeiu· 

mumiliği vaziyetten haberdar etmiş· ı 
tir. MüddeiumOmi muavinlerinden 
Bay Şefikle Tabibi Adil Enver hadi 
yerine gitmişler ve tahkikata el koy· 

rnu~lardır. 

Ceset Kimin? 
Müddeiumumi Şefikle Tabibi Adil 

dereye inmişler ve orada başı derenin 
sağ duvarına, ayakları sol duvarına 
amut vaziyette dayanmış ve sağ tara· 
fına meyletmiş bir ceset bulmuşlardır. 
Ceset buradan çıkanlmı~ ve muayene 

Buıünlıtü azametli Jritnotlarclan biri · · Kasımpafa büyük camii gasilha· 
•~= k "d' k' ıçın ~Yük Donanma jbir deniz mukave1esi.yapma gayretı 1~ 1 ınesine kaldırılmıştır. Cesedin yanında 
e. _ İngiltereyi miitemadıyen . harekete getır • biribir:ine bağlanmıf bir çift papuçla 
~~hibl Olmak mektedir. Çünkü böyle .bır anlaşın~ ya_P~l- bir de urgan bulunmuştur. Üzerinde 

1
---__ madığı takdirde, akıbetı meşkuk bır sıluh 1 k' b" .. l k . h t kl'k •t - 1 yarışına giri mek lazım gelecek. bu yarı,Ş yama 1 es 

1 ır ~f mb~ ' ııya. e e bı 
~menin Sebepler ta. esasen tamtakır olan devletlerin kese • altında da ~mu. u ır en tarı ve e· 

ORTAYA, BEKLENMEYEN 

BiR DURUM ÇIKARIYOR 

Nevyork, - New Jersey Valisi 
Mister Herald Hoffman Lindberg'in 
çocuğunun katili olarak hapishanede 

yatan Hauptman ile kendi hususi hüc
resinde gizli bir mülakat yapmı\ltır. 

Bu mülakat neticesinde Vali Mister 
Hnuptman Ncw Jer ey mahkemesine 
ba~ vurarak evvela Hauptman'ın hi· 

kayesini kendi ağzından dinlemeleri· 
ni ve sonra da affetmelerini i temiş
tir. 

Bu münasebetle Nevyork Evning 
Jorunal gazetesi, mühim bir memban 
atfen şu haberi vermektedir: 

( «New Jersey valisine verilen ha
berler, Amerikan halkının şimdiye ka· 

Ciar öniine çıkarılmış hadiselerin he~ 
ıinden daha mühim ve daha hey cı: n

lı bir takım hadi elerden b hsetmekte
dir. Yüksek mnhafilin kanfü tine göre, 

artık Hauptm.m'ın elektrik snndalye· 
eine oturtulması ihtimali çok u:r.aklaş· 

mıştır. Hatta ali mahkeme, mahku· 
rnun istidasını reddetse bile, Haupt

man artık elektrik sandalyesinde öl· 
miyecektir. » 

Daha bir hafta evvel Hauptman, 
muhakemesi esna ında şahit olarak 

bulunan doktor Kondon 'a müracaat 
ederek bütün hakikatları itiraf etme-

Ufttl"•J'#ı öldürBlen ,ocufu, Hauptmon ıini ricn etmiştir. 
p · ainı"n dibine büsbütün dan ekecektir. Bu linde de tokalı bır kemer vardır. 

~t arıs 9 (Özel) - 1936 yılında müddeti 
en denı' J • k k (D•uiomı • ın· cı" vi•~tle) (Devamı 9 a11cu yüsd•) 

z an aşmasının yenne onaca ... .. o .,-



2 Sayfa SON POSTA Birinci Kinun ıo 
ı:::::..,,,,,,,.....,,,,,..-- ---==================--====-============--========-o:::s:==ı==========::::ıı::==============-==============-=========--=::::=ııiııe=m:::ı1-===-=ııı-=====-=:::::::::==:="~~~===--- -====-

Sesı) (Halkın 
Musevilerin 

Boykot Yapmalarırıa 
Ne Dersiniz? 

Evvelisi gün, Balatta oturan Türk
ler, Balattaki musevilerin kendileri
ne boykot yaptıldanndan fikayet e
diyorlan:h. Balat mU9evileri de, 
boykot yaptıkları hakkındaki ıayia

lann asılsızlığını iddia ettiler. Bu 
münasebetle dün bir yazıcmıız rast

geldikleriıDe yukankj suali .aomıut
tur. Alcfığı karşılıklar aşaiadadır: 

* Maliye tahsil müfettiperinden Hikmet : 
- Musevilerin, Balattaki Türklere han

gi sahada, ve ne şekilde boykot yaptıkla

rını bilmiyorum. Fakat Balattaki Türlde
rin, kendilerine Museviler tarafından boy
kot yapılışını yeni bir hadise AYJtlarına 

şaştım. 

Çünkü. yalnız Balattaki değil. bütün 
dünyadaki Yahudiler, kendi yailariyle 
kavrulmak gayretindedirler. 

Onların izdivaç defterlerinde bile bu 
ezeli gayretin teliılerini görününüz. 

Zaten daima göze görünmez bir kuv
vet oluılannm mm da buradadır. 

DABİLI ABE LIB 
Şoförlerin Yeni Bir Şikiyeti 
Şoförler, işaretsiz Hususi Taksilerin 
Yaptıkları Rakabe~i Hoş Görmüyorlar 

fatanbalda, (H....ai taksi) denilen 1 renkti arabalardır. Bun1arda taksi sa-1 zanç vergisi de alınmaz, cemiyetleri 
ltir nevi taksi ot01111•illeri türediii ha· J ati olmadıiı için mü1teriden kilometre ve muayene gibi bir takım külfetleri 
ber verilmektedir. Söylenilen doiru iae ba!ına (15) kurut alınmak suretiyle ' de yoktur. Tabi arabası olmaclıtı, ek· 
bunlar carajlarda .......,..:kta Ye da- hesap ıörülmektedir. Şoförler bu bu- aeriainia içimle ele ra4f7o t>ulundup i
malı tabi arabasiyle &'ezmek iateyen- ı susi taksilerin çoialdığından fİÜJetJ çin uzun otomobil sezintisi yapmak 
ter telefon edip te huauai taksi istedik- etmekte ve: isteyenler bunları çajırmaktadırlar ve 
ı..i takdirde mütterinin emrine ima- - Kilometre b&flDA 15 inmaı al- Beyoilunda otm-anlar111 ekaeıüi h. a-
de huhmdurulmaktadar. makla onlar çok kir temin ediyorlar, l sulü öğretuniJlerdir. e.. yüdea Wzim 

Huauai tabi otomoltilleri hildiiimiz çünkü hususi arabalar bizim gibi ağır müıterilerimiz de azahnaktadw, de
buauai pli.kah damuaz ve muhtelif resme talti deiill«ciir. Bualardaa ka- mektedirJer. 

Torik Bitti ___ .....,, 
Karadenizden Gelen Ala
manacılar Dönüyorlar 

Matbua/ 
Tarihine 

Bir Bakış 

Dünkü Yangın 

Y eniıehirde 1ki Dükkan 

Yandı 

( Glhi6n Tarihi] 

Bir iki 
Satırla 

Y unaniıtana Gidecek Kereıtelel" 

Yunanistan kereste ithali işini müsaade
ye tabi tutmuştur. 

ltalyaya yapılacak ihracat 
ltalya ithalit rejimini her gün yeni bİ( 

kararname ile değiştirdiğinden İtalyay• 
ibracat yapacak tüccarların zarara uğra • 
mamaları için mallannı ihraç ctn1eden e•• 
vel Türkofiaten mallımat almaları icaP, 
etmektedir. 

• • • 
Ecza Depoları 

Yeni nizamnameye göre nisand an itib91 
ren ecza depolan wnumt cadde ve sokak• 
larda mağaza şeklindeki dükkanlarda bq• 
.lunmayacak, han içlerinde yazıhane şek • 
linde olacaktır ve münhasıran eczahanele,. 
toptan •tıı yapacaklardır. 

* • * 
M. Vayt Ankarada 

Eaki Ounanlı borçlan meeele.ainde b~ 
lunmak üzere lngiliz muıahhası M. Vayf 
Avrupadan şehrimize gelmi1o AnkaraY• 
Ptıniftir. 

••• 
Yunan Zabitleri Gittiler 

Bir çok milletler, Muaevi camiuının 

l>u abadaki tau.ubunu 1ıösterebiJ.elerdi, 

iktısaden Mu.evilere imrenmekten kurtu
lurlardı. 

* 
Bir haftadan t.si torik babiı azal

mıtbr. Alamanacalıkta tayfalık yap
mak üzere hu sene Karadeniz .aahille
rinden l>et itin kadar balıkçı •elmİftİ. 
Bualar ,U.di tekrar memleketlerine 
dömneie hatlamıtlard1r. Ekonomi ha
kan'hiı deniz İ§leri müpvirlerinden A
liaia teteM>iiMiYJe, M tayfalana yolcu 
ve :navlua ücretlerinden yüzde 40 nia
betinde tenzilat yapılmı§tır. 

Memleke~·n En Eski Ga-
E G d Dün ut.ala .. at altı sıralar•da Ye· Şehrimizde bulunan mülteci Yunan ae-

zet.· sİ rzurum azetes· "r nİfehirde bir sel.zeci dük'kinındaa neral ve aübaylan Oaçya vapurile Yuna • 
cw ..... ra,. Kulübü Voleybolcüllerin-

den Ferid•: B D• k •· ı-~ - k• Yan&'Jft çalowı, atef sebzeci dükkbını nistana gitmişlerdir. asın ıre tor ugunün ortaya oy-

- Mu.aevilerin boykot yapıp yapma

dıklarını anlamak için şehirde kısa bir ge
zinti yçmak kilidir: 

Cluğu iyi eserlerden biri de ayın tarihi- yaktıktan sonra t.itİfİiİncleki alaçı Va- * * • 
Clir. Bir aylık yerli, yabancı vukuatı, silia •iilr.kinına da sirayet ed•ek o lzmite Y erle§tİrilecek Göçmenler 

Musevi mağazalarına, Musc'I: i ticaret
hanelerine, Musevi imalathanelerine, hula
• bütün Musevi müesseselerine girin: 

krono1oji aırasiyJe kaydeden bu eserin dikkinın da çatıeau kül etmİftİr. ftfa
aonunda, bu defa memlekette çıkan bü- iye yangınaa 1tüyümeaine mani olm-.ı
tün ıazete ve mecmuaların tam bir lis-

Cumhurıyet vapurile Köstenceden geti
rilecek göçmenler İzmit köylerine yerl~tf. 
riJecektir. Bunlar ilkbahara kadar köylü " 
nün misafiri olarak kalacak, ilkbahardall 

Göreceksiniz ki oralarda çalışanların, 
ve oralardan alış veriı edenlerin hepsi Mu
.acvidir. Hem Museviler, bir Musevi mağa
zasından alacaldan nesnenin kötüsünü. bir 
diğer mağazadan alacakları malın iyjsine 
tercih ederler. 

Fakat bence, bu bağlılıiı takdir, hat.ti 
taklit etme.it Jazundır. 

Geçenlerde bir arkadaş hesap ediyor
du: 

-Hergi.in. ceplerimizden çıkan parala
nn muayyen bir kısmı .Muse\-j kasalarına 

giriyormuf. Ve bu para bir daha umumi 
tedavül sahasına çıkanlmıyormuş. Müba
ligayı oldukça seven arkadaş : 

- Bu hesapça, diyordu, bilmem ne ka
dar sene aonra memleketin bütün puası 
Musevilerin ceblerine girmi~ olacaktır. 

Bu ezeli vaziyet, herkesçe malümdur. 
Bu itibarla, Balattaki Türklerin, Musevile
rin boykot yapışlarını yeni sezişleri, hayli 
derin bir uykudan uyaruflarıua tılelilcfu. 

Binaenaleyh, onlara hayırlı sabahlar 
dilerim! Onlar bir daha unutmasuılar ki, 
yalnız Salatın değil, bütün kainatın Muse
vileri, Musevi olmayan dostlarına pnah
larını bile vermezler, fakat MU9Cvi olan 
düşmanlarından canlarını bile esirıcmez
ler. 

tesini eldemi§. Bu listeye baktığımız 

Otomob •• 1 Kaz3Jarı zaman ıördüiümüz feY Türkiyenin en 
eski gazetesinin (•Erzurum» gazetesi 
olduğunu öğrenmek oldu. Erzurum ıa-

Şoför Yed adın idaresindeki ( 311) zetesinin ömrü ( 69) seneliktir. Ondan 
nwnaralı Adli tıbba aid otomobil Sir- aonra ikincilik, ( 68) .senelik bir İnlİfAr 

kec"d M d" dd · d hayatiyle «Askeri Sıhhiye n mecmua-• e ura ıye ca esm en ıeçer- j . 
k k ""f · R "f d el b" ama ve Fransızca u ıtanbuln gazetesı-

en 0 tecı aı a ın a ar aence çarp- ' ""h d ' On'-rd ae teveccu e ıyor. .. an sonra 
nu•, yarab Cerrahpa.. baataneaine k"l"k ı ind" 

,,. w- es ı ı fU •azete er ır: 

kaldırılmıtbr• Kastamoni gazetesi ( 65) sene, Di-* yarıbekir 'f!e Baraa sazeteleri (64) der 
Şoför Ki.milin 2301 aayılı otomobili sene, Askeri mecmua ( 53) sene, Tice

de Köprüden &'eçer:ken Kumkapılı kü- ret odası (49) sene, Uyanıı (44) sene, 
çük Danyal& çarpmıf, çocuk hastaneye Yeni aa1r (40) sene, Karaıöz (%8) ae-
kaldırılmıttır. ne, Jamanak (26) sene,. 

--==== 

Gayr "mübadi lerin Ebede 
Siirecck Dertlerin den ... 

Gayrimübadillerin aon miiracaatla-
rı üzeriae, honoların lnJ'IBetlendirilme
si için ~htılmağa baılanmıttır. Bu a
rada tamirde de em1ik aatı11na ehem
miyet •erilecektir. Ancak timdiki hal

.. ' ... ~ • ·~· ... ....,. .... ~ • :4 • -· ........... 

TAKViM 

BIRINd KANUN 

de de, müzayedeye konulan emlak he- H•ııot sene 

10 
Arabi sene 

1354 nüz eakisindea f-'r•-... ve alıcıları 1351 
bir çok miifldili.t karp...ı. bırakmak-

J ıtı iti Kumarbazlar tadır. Bu eml&kin hemen hepsi hiaae-
1 lidir Te ,.asde INrlere kadar inen bu 

Kasım~afllda (80t nwnara.lı blave- hineleri elwekla, aa,rimiibacliDer bir 

Kamm 
33 

H.t B ıı.i ıeene 2 ncit trüı 
l93S 27 

ııle kahvecı Sudi Rauf K---ı u __ .:.• _,_ • 
' ' ~ .--1, ,e, kazaam•t ouaıyacaldaruu Ye emli-

Hilmi, Ramiz, kumar oynarlarliea ya- kia hem aabpam .ça"-khaiunu ve laem f.:AıH \U J\ISA'K 
kalanmıılardır. d k __ ..ıı d" ·-= · · · te ekt a· ı- -Ramazan e ı,.....,.._ m-es1111 n m e 11'• • D S. D. 

Bunlar Da Dövütenleri ler. 2 sa 14 U 47 
Büyiikadada, Çiçekli yalıda Meh- Ga:rrimiil.4iller .. bf komisyonu- 7 ı 4 ı 5 2-i 

ıned, Eyü_.,, Demir Te Kara Hasan na- nun timcli,e :kadar yapbil Mbflll illik- 1 .O le ~~ ı-;;;---1 } 418.t 
mında dört .. 1 • k b'l ı . ____ L L!!.. -.!I aed Ga . .. . 

ama 11 am ı OJDar ar- tarı ıse ~ ...- -~-· yrımu- S. • D S. ı ı:; I) S. O 
k~a kava~ çakarmıılar Ye ka..-pda E- badiller, Mı miid•et aarfmda daha pek 1 1 "'S 9 4

_ 12 __: l 38. 
yup DeJ1Ur K.ra H..... L!rl ek, f la h a...ı-L:ı-~: - I' k ıE. "" ' 

• . '.. .. -~fl'l' az ma • -~- _,, ıyere .z. 12 06 14 28 16 40 J8 20 
Mehmedı doiüp y..-alamiflard.ır. Üç komiayoa-~ filr.iyet et-
auçlu da yakalanmııtır. mektedirler. "' 1 

'SALI 

tur. 

Hırsızlıklar 
Cala~ Kölemen _..ğında muha1-

le~iıci Dimitnnin clükkan camı kırıla
rak çekmecesindeki para qırılmıı, çı
rak Mehmedia kardefi 12 yapnda 
Mustafa su1lu gtiriilerek yakalanmıt
tır. 

*Salnkela Bopıak Ali ile arkadatı 
Da.it Etye...ezde açık bir kapıd- içe
ri dalarnk ıemaiye, fapka vesaire ile 
dıf&l'ı çıkarlark.. yakalanmıtlardır. * Şoför yardımcua Seli.nikli Kazım 
Eminönünde Ekmekçi lle:IHnedin tab
lasından 4 pide .çalıp kaçarken tatul
muıtur. 

* Sabıkalı Balatlı A1i Topanedeki Kı 
hç Ali medresesinden gece yar191 kur
fUD söküp qırmaja çabalarken yaka,. 
ele vermiftir. -----

Beykoz Çam 
Fidanlığı 

Beykozdaki Ağaçlama fidanlıfında 
bu sene yarım milyona yakın çam f İ· 
danı yetittirilmipir. 

Müeaaeae İateyenlere 1- bir -.elik 
fidanları bedava YenDektedir. Daha 
yüksek J•ıtalri fid..ıer daiıtılmamak
tadır. Fidanbktan ıİ)'İ meticeler ~bnıılı

ğı için (936, eenesi bütçesine zam ya
pılmıtlır. 

aonra yeni yapılacak KÖÇmen e\ lerıne yer• 
Jeştirilcceklerdir. 

* * • 
Liman Kadrosu 

Liman ve rıhtım idaresi bugünkiı kadro
sunu daraltmaya karar vermişti r. KadrQ 

münhallere yeni tayınler yapılmamak ıu '" 
retile daralt1lacak, hiç bir memur i ııındeD 

çıkanlmıyacaktır. 

• • • 
Arııul11aal Frengi Sa-.aıı 

Arsıu lusal freng ı sa vaşı kurumu T"ürkf .. 
yenin d e bu kuruma üye olmaıı in alA '" 
kadar makamlara teklifte bulunmuııtur, 
Teklif üniversited e etüt edilmektt-dır. 

.. . . 
Limanın Müstakbel Şekli Etrafında 

Deniz ticaret müdürü Müfit N cdet, U
man ve rıhtımlar müdürü Raufi \'e Ekono
mi Bakanlığı rnütehaasw Vonder Fortd 
dün bir içtima yapmışlar, limanda yapU.. 
tetkikat ve hazırlanacak rapor etrafınd4 
eöriifmüşlerdir. 

• • • 
Kaçak F.t 

Osmanbeyde, Buzcu Dimitrinin • 
viode ( 33) kilo, 5.man yolanda_ Vaır 
selüa evinde de ( 55) kilo kaçak et w 
tulmuıtur. 

• • • 
Tayinler 

İatanbul merkez laükiımet doktor'll 
Emin Muhlis SalaiJ uhhiye merkeıl 
doktorluğuna, Talebe J'Ul'dundnn dok" 
tor Macid iatanbul merkez h ükum•• 

K k (" · 1 dcııktorlwfuaa, Galata Tahsil Ba,memll'" 
aça '-ıgara ar ru inayet Beyoğlu Tahsil DirektörlU. 

Gala tada, Akça aokakta ( 11) au- iüae tayin eclilmİf)erdir. 
maralı evde oturaa Siile,muun oda- Bir C:....L-•• - Y pbld. 
sılMla fiipbe üzerine aratbrma yapd- Küçük Z::J;:da •iJU&Dn adıad• 
mlft (1100) pabt-UYfii üsarua .._ Wr adam sarhof INr halde cadde üsr 
lunmuı. Süle,.....ı. heral.er aaç .-ta- rWe laajv.p, çajınr •• plip seçellf 
ğı olan Meluned de y•ke••nm•fbr. , ~ y•ke••mn•fbr. 

Diyor Ki• 

- ~u bizım, ne kj)tü &cletlerimiz vardır, J 
Hasan Bey! 

... Meoeli <iiiğüalerde, selin 11Miı1ı:e., I •.. Sillta atmam• ne IBaft&ıı ftl' 7 

j 
Hasan Bey - Hiç! Ne mana11 o!acak7 

Diiünü ıiriip te eWmniye heTes edenleri 
ürkütmek için olacak zahir l 
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Hergün 
Yine Aç Çocuklar • 
Uzak Şarkta 
Harp Tehlikesi .. 

il Pigango a 
Kısası 

-

Mektep kitaplarının basılap yetiftirilmesi aylar sürdü. Mek· 
tepler uzun müddet bu yüzden kitapsız kaldılar.. . 

Ş. di kitaplar basıhp çıkh, fakat m~ktepler yme kıtapaız. fs· 
ım • b" 

tanbul, fzmir ve Ankara ıibi büyük tehirlerd~n maada ~ ar 
erde ilk mektepler kitap alamamıthr. Sebebı ıayet baıit. 

y 1 B ·ı·k .. Mektep kitaplara bir elden sah ar. ayı ı yapan mueuese 

abp sevkedecek kadar zengin deiil. Kitaplara peyderpey abyor 
ve paraaana aldıiı yerlere kitap ıönderiyor. Bu ıidiıle sene 
ıonuna ıeleceiiz. Yine bir çok yerler kitaplarana almanut 
olacakhr. 

Küçük bir tetkik bu hakikati meydana çıkarmaia kafidir. 
Bu acı hakikat kart111nda mektep kitapları Phfmm bir eldm 
idaresinde iaabet bulunduğuna, memleketin bütün ihtiyacına cevap verecek kitaplan birden 

iSTER iNAN iSTER JNANMA f 

- -
~"edeni gelin 
Seliımı 

•---..----- Ek • Te 

* Yaz ortasına tesadüf eden bir ramazan 
bayramında, köylünün birine: 

- Bu ramazanı nasıl çıkardınız> 
Diye sormuolar. 

- Otuz kişi toplandık, gayret ettik. biı 
günün içinde çıkarı verdik 1 

Cevabını vermiş. 

Balıkesir 
Tıp Birliği 

r.ı1ı 

Balıkesir, (Özel) - Babke.ir Tıp 
kurulu bütün doktor ve eczacılann İJ· 
tirakiyle ikinci toplantısını da Halke-

vinde yapmıt ve idare hey'etini MÇIDİJ· 
tir. Bütün doktor, baytar ve ecaacala-

rın iıtirakiyle yapılan bu toplantıda 
idare hey'eti fU suretle teıekkiil ebnİJ· 
tir: 

Sağlık direktörü Faik, Kolordu baı 
tabibi Abdüsselam, Rontken miitehaı

s11ı Nazmi, diı tabibi Fuat, baJtar mü. 
cadele reisi f amail Hakkı, Kim1acer 
Abdi. 

Birlik Üyeleri her ay 
mesleki konuımalar ve tıp 
leri vereceklerdir. 

toplanarak 
miaamere-
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'1.:ZQQDUK.L~RI ~ iZ M KET HA 
Dedikodulu 
Bir Kiracı 
Davacı •.• 
Zayıf' kuru, esmer, uzunca boylu bir ha

tun 1 .. Asabi bir insanı andırıyor ve sinirden 

iz mirde 
Bizzat 

Köylü Dileklerini 
llbaya Anlatıyor 

kurumuşa benziyor. 
Genç bir kan kocadan dnacı. Şikayeti 

de geçimsizlik: 
-Beş yaşında bir çocuğum var. Buka

n koca çocuğumu her zaman dövüyorlar. 
«Vay bahçeye çıktın; pati. Vay tavukları 
ürküttün, küt!..» Ben göz göre göre bu ha

Erzurum - Sıvas Tahvillerine Büyük 
Rağbet Var 

le tahammül edebilir miyim? Hem sade bu lzmir, (Özel) - lzmir ilbayı Fazlı 
mu yal.. Hiç yoktan bahanelerle kavga ha- Güleç, derin bir nüfuz nazarla İzmir • 
zır .. Kuyuya kova salıyorum; iki dakika de halk ve köylü mevzuuna ıarılmıı bu· 
sonra bakıyorum, fırlntılmış. On yaşında da lunuyor. Halkın ve bilhaasa köylünün 
bir kızım var. Ellerinden çekmediği kalmı- dilekleri, §İkayetleri derecattan geçe• 
yor .. Hak var, hürriyet var, a yol l .. Bu ka- rek ve küçük memurdan büyük memu• 
dar da olur mu ya ;ı .. Davacıyım her ikisin· ra, oradan da ilbaya bildirilerek hal 

den de... çareleri aranırken bir çok noksanlann 
Suçlu ailenin kadını cevap veriyor: mevcudiyeti teshil ediliyordu, 

- Bu ithamları kabul edemeyiz. Bir ke- İlçelerde ve köylerde mesela bir me-
re beş yaşındaki çocuk dövülmez. Kendi ço- mur üzerinde sempati uyandırmayan 
cuğumuz olsa bile.. Hem onun çocuğu ele vatanda§, iıini uzun müddet bitiremi • 
geçmez ki dövülsün .. Diğer iddialar ise ta- yor ve derdini açıia vuramıyordu. 
mamile kendi huyları.. Gün geçmez ki içi· 

İlbay Fazlı Güleç, dı§arı bir bakı§la izden birile kavga çıkarmasın. Bir evde 
m teferrüat gibi sörünen bu mevzuu ele yedi aile kiracıyız. Altımızla da kavga et• 
miıtir. Eve gelen kiracılar ilci gün geçmeden alarak halk ve köylü dileklerinin biz • lzmir ilbayı F az.lı Güleç 
bunun aern'nden ba .. ka yere taşınırlar. Ev zat kendisine bildirilmesini istemiıtir. b 

" y Bundan sonra köylünün iıleri ya- tahvilleri ıatlıında u inancını açığa 
sahibi kaç kere kendisini çıkarmağa kalkb; Yapılan müracaatlardan bazı kazalar· kından takip edilecek ve en ufak bir vurmUJlur. 
fakat imkan mı var, yapışmış, bırakmaz. da noksanlar olduğu meydana çıkını§- sızıltıya meydan verilmiyecektir. İlbay Fazlı Güleç, Erzurum • Sivaa 

Evde bir çeşme var. Öyle günler olur ki br. * Ergani bakır yolu ve Fev:dpaıa • demiryolu tahvilleri ıatııiyle yakından 
kendisinden nra ahp ta bir tas su doldura- Bir köylünün lzmirin dört sa~t uza· Diyarıbekir demiryollarımn baıarıl • , alakalanarak icap eden direktifleri ver· 
mayız. Bu kadarla da kalmaz: çenesi bir ğm~aki köyünden kalk~a~ .t~mıre gel- ı maaiyle, hükfunetimizin gösterdiği 1 miş, İzmir tüccarları ve halkı 258.000 
dokuma makinesi gibi dedikodu itler. Be- meaı ve sonu çıkmayan ~ır ışı ılb~ya a~- hamleli çalı§maya karıı tzınir halkın- liralık istikraz tahvili aatın almııtır. 
ni aana, seni bana .. Dünyada kend~inden ması üzerine ilbay alakadar ılçenm •da mevcut olan itimat bir kat daha art- İzmir ilçeleri içinde en büyilk ali. • 
iyi kimse yoktur. Bunlar hiç bir şey değil; mülkiye amirine bu it üzerinde dur • mıştır. j kayı gösteren Seferihisar ilçesidir. iz. 
büyük kızını öğretip üzerimize kı§kırtma • masını önemle bildirmiştir. ı Yurdun dört kÖfesini demir ağlarla mir vilayeti halkının bu tahvillere gös• 

sa.·· Bir vatandB.§ın, kendi iıini köyünde biribirine perçinlemek y.olunda göste. • ı' t~rd. iği ~takayı: .. h~timizin . vaitle· 
On iki ya•larında kadar var. Fakat elin- 1 k k ı t t d k p e 

" halledememesi, iJbayca ilçe ve köy adı- rilen yü se ça ıımaya manan zmır rını yerme ge ırışm e arama ıca. • 
CJen neler çekeriz bilseniz!. Yakası açılma - ı h lk E 5· d h'l ' • t.k d Ad Bıl na bir zaaf olarak kabul edilmiştir. a ı, rzurum - ıvas a ı ı ıs ı raz er. • • 
<tık l!flan, işitenin bile yüzünü kızartacak 
18.flan o bilir. Günde bir kaç kere onun taş 
yağmuruna uğranz. İki günde bir ayakka
bımız veya batka bir §eyİmiz kaybolur; ya, 
bahçenin bir yerinde gömülü buluruz ve ya. 

but k.iremitlik. üstünde .• 

Bir kere lazmasın .. • 
Dinleyiciler arasında bpkı davacıyı an

dıran, yaımdan fazla boy atmış, zayıf, ku
ru bir genç kız bu sözlere mukabeleye gi
rlımek isteyince hakim kızdı ve genç kızı 
haklı olarak haıladı. 

Suçlu kan koca da davacı kadını dava 
ettiklerinden mesele genişledi ve bu kiracı 
geçimsizliğine ait §ahitlerin çağırılmaaı. için 
~uruınıa bırakıldı. ------

Mırıfn Ticaret Odasmrn 
YıldönUmU Ellinci 

Menin - Elli yaımı bitiren Mersin te -
cim ve endüstri odasının yıldönümü biiyük 
törenle kutlanmııbr. 

iz mitte 
inhisarlar ldareıi Köyliiye 

Yardım Ediyor 
İzmit (Özel) - hıbiaarlar idaresi, İzmit 

mıntakasmdaki tütün ekicilerine avans ver-

meie batlamıfbr. Eksperler köy köy ge • 

zerek verilecek avam miktarını teabit etme

ğe baılamıılardır. 

Diğer taraftan ıehirdeki tütün tacirleri de 

ekicilere yardnn etmeğe bqlamıtlardır. Bu 

yılın tütün mahsulü çok iyi yetiştirihnit ve 
kurutulmuı olarak eld4: edilmiftir. 

Amasyada Pamuk 
Yetittirilecek 

Trakganın Kalkınması 
için Çalışmalar 

Edirne (Özel) -Trakyaoın umumi kal
k:ınma.u eaaslannı göriipnek üzere, Halk.,.. 
vinde büyük bir toplanb yapdllllf, 120 ka-

dar sütçünün ve mancbracmm da iftirak et· 
tiii bu toplantıda bir çok meseleler hakkm
da kararlar verilmiıtir. 

Peynirciliiin yeniden canlandırılması iıçin 
Ziraat Bankasının mandıracdara kredi 
açması ve fal'k demiryolarmın tarifeleri u-
............. -.... ·-·· .. ····-······ .. ···•· ... ····-·····-

Tokatta Bir Buğday 
Hırsızı 

cuzlatmaaı için l•bbüsata ıiriJilmesini İs· 
temİf}edir. 

ipekçilik 
Ummni kallunma projnmunda en mü • 

bim esaslardan biri olan İpekçilik için, Zi
raat Vekiletinin Trakyaya sönderdiği, Bar

sa emtilüırii müdürü Tahir, Trakyanm dat
luklarını ve koza çıkanlan yerlerini tetkik 

elmİftir. Bildirilcliiine söre ilkbahar ve ıon-
• 

baharda açılacak kurslarda köylÜye fenni 

Amasya (Özel) - Bu yıl, yağmurlann Tokat, (Öze)) - Değirmen İşçile-

çalııma yönleri gösterilecek ve köylerde ib
nak fırınlan kurulması için tetebbüsata Ki· 
ritilec::ektir. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

bolluğu, buğday zeriyab üzerinde çok isti- rinden Ahmed adındaki biri değirme· 
~ fadeli tesirler bırakmııtır. Mahsul, geçen ne un yapılmak üzere getirilen huğ. 

senekinin iki mislidir. J dayları değiıtirmek ve bir miktarını 

Ağaçlandırma iti 
Ziraat Vekaletinin aynca gönderdiii fi. 

danCJhk mötebassulan da yer yer tetkikler 
yapmaktadırlar. Meyvah ve meyvasız ol 
mak üzere iki tip ağaç yeti§tirilecek ve ba· 
zı mıntakalarda fidanlıklar kurulacaktır. 

Salı 

(*) 

Kömür Çarpması 
Bir kış sabahı taşrada: 
Resmi bir müessesede ağır bir hastaya 
çağınlrnıştım. Hasta odasına girdiğim 
zaman boğucu bir koku vardı. Hasta ya
tağında inliyor, nabzı eüratli, gözler dı
pnya fırlamıf, müıkülatla suaJJerirne 
kısa cevap alıyorum. 
1 - Başı ağrıyor ( çatbyacak gibi .kuv
vetli bir ağrı); 

2 - Bulantısı var ve kusuyor; 
3 - Gözleri karanyor; 
İlk iş pencereleri ve kapıyı açtırmak 
oldu. Yüzünü ve baıım soğuk au ile 
ıslanmış havlu ile aildirttim. Bir kafein 
İğnesi yaptım. 

Odaya giren temiz hava gece ve sabah. 
tan kalrrııı. iyi yanmamış kömür gazla
rile zehirlenmiş hastamın gözlerini aç
tı. Nefesi düzeldi, bir saat evvel verdi· 
ğim bir müshil de tesirini yaptı. Kus
malar durdu, bulantı kesildi, ateşi düıtü 
ve hasta bir günde iyileşti. 
Dikkat : İyi yanmıyan ve koku yapan 0 • 

dalann pencerelerini açarak havayı sık 
~ıık değiştirmelidir. Aksi takdirde kö • 
mürden ölüm tehlikesi vardır. 

( * ) Bu notlan kesip aaklaymız, ya

lıııut bir albüme yaplfbnp kollekaiyon 
yapU11%. Sıkmb zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdad1.DJZa yetifebilir. 

Aynca ziraat idaresinin Y.aptığı pamuk çalmak suretiyle biriktirdiği küJJiyetli 
tecrübeleri de iyi netice vermittir. Burada miktardaki buğdayı evine taşırken cür
da Adananın iyi cin! pamuklanndan yetit· j mü meıh.ut .h8:linde yakalanmış, adli-
tirilebilecektir. yeye verıJmııtır. 

Kızılcahamam Kaplıca
ları imar Ediliyor 
~-:-~,';-~ 
<• :' -..:~~~ 

Kızılcahamamcla kükürtlü banyonun buBÜnkÜ hali 

Kızılcahamam (Özel) - Ankara ve havaJisinin en önemli tifa kaynağı 
addedilen Kızılcahamam kaplıcalannın imarı kararlaıhnlmıf, bu İf için de 60 
bin lira tahsisat ayrılmııtır. 

İmar itine yakında baılanacaktır. Kaplıca mevsimine kadar inıaatın ik· 
mal edileceii sanılmaktadır. Haber Kızılcahamamlıları çok aevindinniJtir. . . 

Bu yıl Edirnedeki fidanlık 50 bin fidan 
verecektir ve her göçmen evi, münasip bir 
miktar fidan yetİ§tİrmeğe mecbur tutula • 
caktır. Bundan baıka, daha genİf mikyas
ta köylerde de korular kurulacakbr. 

Geh'bolu taraflarında bahkçılık ve kon· 
servecilik faaliyederinin tesis edilmesine ça
lııılacaktır. 

Kredi Kooperatifleri 
Bütün bu itleri yapacak olan köylüye 

maddi yardan temin ebnek için her mmta
kada 50 kadar kredi kooperatifinin kurul
ması düfiinülmiif ve bu busuata umumi mü
fettiılik1e, vilayetler aruuıda Muhabereler 
bqlamıthr. 

l'arsusta Y ağmu
run Zararları 

Eir Ev Yıkıldı, Enkaz 
Altında f ki Kiıi Öldü 

Tarsus, (Özel) - Burada sürekli 
yağmurlar yaiJDaktadır. Tekke mahal
lesinde bir ev yağmurların tesiriyle yı
kılınıttır. Bu evde oturan Hekimhanlı 

Mehmet oğlu Mahmutla karsı Borlu 
Mahmut kızı Ümmü Gülsüm enkaz al
bnda kalnuılardır. Zavallılann ceset • 
)eri çıkarılmıt, muayene edilmit ve öl
dükleri görülmüftiir. 

,, ... 

Fena 
Arkadaşlarla 

Rol 
Evlilikte fena arkadaflll rolü m~' 
Kadın, fena yola dÜfmÜf arka~ 

diifüp kalkana kencliainden de ıüpbe ti. 
lebilir. Bu ıüpbe kocaya da airayel ed 
ve neticede evi bozar. clii-

Keza erkek uygunsuz arkad8flar~ 
terse, evini ve ailesini ihmal eder. 
ile fena yollara düıer "l'e evini yıkar• dl 

Bu sebeple evlendikten aoora kadın. 
erkek te arkadqlarmm içinde bir wfı~ 

ki e~yapmağa mecburdur. &kek vardır · 
sokulamaz. Erkek vardır ki sizi ak~ 

_,_._ • 'ilir • • eç go~ meyhanede 1WU1oya13 , evmı:ıe g el' 
derebilir ve nihayet aize evinizin dıJ111 

llarını .. w tir' B arkad.r zevk arama yo ogre • u balı' 

lara veda ediniz ve onlarla aeüun sa 
tan ileri gitmeyiniz. 

Kadın iseoiz, hakkında dedik~ 
dolatan, hayab mazbut olmayan, ~'~ 
nmn diline düpnüt olan arkadataanııı--· 
münasebetinizi derhal kesiniz. Siz ne lı" 
cl.r diiriiat ve namualu olunanız ollJllll't 
bunlar sizi de lekeliyebilirler. Ç~ 
mıa ye kocanıza kartı batb hareketini Jll 

dafu eclemiyeceğiniz arkadatJarumı 11~ ~ 
vinize sokumu, ne de onlann evine ~ 
.m. 

* * 1.k ı · · Ü da bl• e<Bet sene ı ev ıyun. ç yaıın 

d f b. ile' . . p.rı• 
çocuğum var. Bu e a ır ı ay ıçın • 

. . D " .. ,_ hakkırı karaya gitmışbm. onuıte a;anm d . 
,.ı l . . . F bııl tı da bir çok dedikouu ar ışıttırn. enn ,. 

müteessir oldum ve kendisine teessürÜJllg 

söyledim. O fena ha~de k~~d~ ve ~u .h~ 
rete tahammül edemıyecegını soyhy 

0
. 

annesinin yanına kaçtı. Üç aydır dönrne " 
w bak k. ·· b. k d n tut• Ben çocuga ma uzere ır a ı 1-

tum. Karım, bu kadınla münasebetirn ° 
duğunu iddia ederek boşanma da.~~~ı :~ 
mağı düşünüyormuş. Çocuk çok kuçuk 
masa ve annesini aramaaa ben de bo~arı• 

•'tO' mağa razı olacağım. Fak.at yavrucak mu 
madiyen ağlıyor, ne yapayım? 

latanbul: HulUaİ 
Kadınlar yalnız çocuklarmın göz ,_.

lanna tahammül edemezle.r .. lıitti~i.~ ~~ 
dikoduJarı tevsik edemediaizse, aoziilMP'

geri alınız ve karınızı çocujunmun yaoııı' 
çağırınız. O bu teklifi kolay kolay redde" 

T "k • . kit t _..ı,oı demez. evıı ehnıtaenaz, o Ta ~ • 
bir defaya mabam olarak affedin ve bit 
daha onu böyle mua müddet ihmal e~ 
ym. 

* * Osman imzah okuyac:aya: 
Mademki hastaneye verecek paranıl 

yoktur, hutanw Bakırköy hutanesiııe ,_. 
tırmaktan bafka yol göremiyorum. Sis r 
linizden geleni yapmııamız. Bundan öt-'" 
ne takatiniz miiaaid değilae ne yapabilit' 

ainiz! 
TEYZE 

Bursa da 
Bir Kadın Kocas1nı 

Zehirlemek istedi 
Buraa (Özel) - Omitalanı köy~ 

Haaan isminde birisi alqam yemeğilldd' 
aonra zehirlenthe alaimi ıöatermit ve a--; 
sinin içirdiği ayranla kurtuhnut. burıUO ecl' 
zerine kanaı Fatmanm kendisini zehirl I" 

jinden fiipbe edilerek tahkikat yapıbrufb'• 
Fatmamn kocauna Tenliği yemekle ı"1" 
zehirlediği sabit obnllf ve Fatma yak.ı.11 ,. 

nufbr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıuolardıt: 
Eminönü: (Beşir Kemal). Küc;ükP8 -
zar: (Yorgi). Alemdar : (Eşref). Be· 

yazıt: (Cemil) . Şehzade~şı: (Üni:: 
sile) . Fener : (Hüsaıneddın). Karag et 
rük: (M. Fuat). Şehremini: (Ah~ . 
Hamdi). Aksaray: (Sarım). Bakırk~· 
( İstepan) . Galata : (Hidayet)· Beyotı• 
)u : (Kanzuk, Karekin Kürkçiyan, Gü • 

k·' y: neş). Şişli: (Necdet Ekrem). Has 0 
• 

(Yeni Türkiye). Kasımpaşa: (YenJ 

Turan). Be~ikta~ : (Rıza). Sarıyer: 
(Osman) . Üsküdar : (Merkez). Kadı : 
köy : (Sotraki ve Üçler) . (Büyükada· 
Mehmet). H eybeli : ( T anaş). 
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HARİCİ TE L 
Romanyada Yahud· Düşman ığı Bir Kızla Anası Ver- j 

B 
.. .. . Almanya Cenevreye 
uyuk Anası Aynı Bağlanmak isteniyor 

Karışık 
ismi Fail 

Günde Evlendiler 
Hadiseler oldu, 130 Vakıilc mckt.pl.,dc. •Ö•dc a<•P<O ôğ· 

Paris, 9 (A.A.) - Oeuvre ıa· A k T retmek ıçın • emsıle okuturlardı. 1
a ra ila 

zetesi yazıyor: vu at evk •f Ed · 1d. bnşlıy n ılk derste cınasırın) ismi fail. n S• 

J 
Dört baıı ma- Geçenlerde Varşo • DıJ itleri Bakanlığında yapılan ) ) 1 J nn do müballja ıle ısmifail olduğu cos· 

mur bir düiün . vada ı 9 yaşlannda gÖrÜ§melerin sonunda iıtikbalde terılırdı: Kfızibın ) nlancı, kezzabın çok :> a· 

Menin PlodzinSky isminde bir kız, genç bir Almanya ile yapılacak müzakere· Genç A k / I V /ı d• T l h B • lancı nnl mına gelmeleri gibi! .. Fak t (mu· 
terzi ile evlcnmi~tir. Ayni günde kızın ana· lerde müıterek bir hattı hareket V U Q l Q T 1 Q ll l 1 Q 8 e l T • b lnğa il ismi fail) tabiri dil uzun geldi -

81 Ve 64 yaşındaki büyük anası da ikinci de- takip edilmesine karar verilmiı /ig\J i a··nu··nde 1\Tu··mayr·şler vaptılar ğınd n mektepliler '>e mektep gören yurt· 
fa evlenmişler ve her üç düiün merasimi olduğu söylenmektedir. Bu müza· I V 4 1 ~ t lar ra ında k n ık i mi foıl aozu alıp 
de bir anıda yapılmı ıır. kerelerin tubat ayında müıterek yiırum tu. 

• * • bir Fransız _ fngiliz proğramı ile Bükre§, 9 (A.A.) - Bükref baroıu vetleri 130 kiJİYİ tevkil etmiştir. Adli· Mc v, r bunu lranda bır zam nl r itan ıt 
r--1 · """.

1
--.--., açılacagv 

1 
beyan edilmektedir. İnzibat konseyi aeçimi dün bazı sokak ye sarayı içinde de bazı hadiseler ol· süren K ç r oğul! rından Nnsır ddin Ş h 

L - • pız ere ıı Amerika hükumeti hadiselerine sebep olm t · d b J • • · · Herhalde Laval ile Sir Samuel v U§ ur. muş ıse e un ar ehemmıyetsız geç· ı bilır ve kull nırmı Rıvay te gore o, Mıt· 
ıssizlere i bulmak mal.sadile Amerikanın 1 P b h d ~ Hoare Almanyayı Cenevreye cel· rogramı « u ran an müteessir O· mittir. h l Pnsanın Bn dnt 'nlılıvı sır ında 
rnuhtclif yerlerinde yeniden 750 tane hava 1 R rl · · betmek ve Almanya ile kara ve an . omen unsu arını hımaye ve e· Nihayet eski baro baıkanı Mices- ( 1868) Kerbdayi Zİ) nrete gl'lır, Meşhedi 

1 ta yonu yaptırmağa karar vermi .. tir. Bun• kallıyet unsurl · • t k "d t J • ·ı · 1 ... hava silahlarının tahdidi meselesi· M. , arı ıçın a Y1 a » o an co nun mı hyetçi listesi, eski adliye ba- Hiıseyın denilen ) erde omur geçiren uzun 
ann yirmi milyon İngiliz lirasına mal ola • ve ıcesco nu b k 1 - d b J k J · , 

1 k • • b .. tün . . n at an ıgın a u unan anı unıon un liıtesini yenmİJ ve Mı·· külahlı bir dervi görür, •-'anındakılere sor r 
cağı tahmin ediliyor. ni müzakere ey eme açın u 1 t t f k 1 ~ • • • I nüfuzlarını kullanmak hususunda 15 ~nm ara tarı genç avu at ar ve cesco listesinin kazandığı ilin olunmDf· 'e onun sunni, mevlevi ve or da munzevi 
------- b k k I 

1 
d sta}Y.erler, muhaliflerini adliye sarayı- tur. Ak,.ama doğru, yeniden bazı ha· oldugvunu og-renincc bıyıg-;ını kan tmp bıraz 

ilk lokomotifi ııviçreliler ilk loko - t..;::.::;:=,;:::..,:::;.:.::!::::.:~------- na gırmekten menetmeğe kalkıımışlar· diseler olmut ve bilhassa Yahudi tale· dusıinür ve mırıldanır~ 

1 
' l muta ı a mıt ar ır. ~ 

k. motifi yapmak şerefi - ERMENİST ANDA dır. Rey aandıklannın bulunduğu adli· beler birliği önünde nlimyİ§ler yapıl- - Sünnidir, me" le' idir. me hette mun· 
ım yaptı? · k d" d la Y ar tr f d b" k"J . .,. _ nın en ı vatan a§ • - e • ayının e. a lft a ır ı ometre mııtır. HIZ&m Ye siıkun derhal tesis o- Z'-'' idir. karı ık i mifoıldirl 

rından birine ait olduğunu iddia etmekte • iki Kişi SogtJ uktan saha dahilinde yer alan inzibat kuv· lunmUflur. Bizim Son Po tanın son çıkan (lnnnıl .: 
Clirler. Filhakika Andre Mcrcier adım ~• • ... mıyacnk şeyler) sutunund da ıu fıkrayı o· 

tıyan bu zat daha 1777 yılında buhar kuv· ÔJdu•• ÇINDE AMERlKADA kudum : 
\'eti ile İ§}İyen bir araba yapmıJtı. Ve Le· y B J H v K «Sipiryadis isminde Turkiyede doğmuıı, 
illan gölündeki bütün gemilerle yangın ara- Moskova, 9 (A.A.) - Ermenistan· eni ir syan ava e ara Kuv- ltalya tabiiyetine girmi bir Yunan1ı Çınde 
:~~rı~ınl b~h~rlaFykürütülmesi liizım geldi - da yiiksekliği 4095 metreye varan A· Başgo··sterdı· vetlerı· Arttı 1 Jngiliz kon olo hane i majbkemeııine ça·ın-

1 

1 soy cmı§tı. a at vatanında rnÜzahe • J d "Jarmda bir facia oJmU§lUr. rı ıyor 1 rak Japon ispirtosu ile skoç \İski i yapıp 
ret ·· d" p . . . agnez ae 
L gorme ı, arıse gıttı ve orada bir ihtira Da-• akan on AlpnistİD elleri ayakları Nevyork, 9 (A.A.) - Sü Bakanlı· §İJ 1 rin uzerine Fran ız etiketi yapı tırmak 
1Jeratı aldı. g ç . • ed" ·· d -d J J D d A k nd d 1 k"I • donmUf ve kendılerı Y 1 eun ag a apon ar urma an a er ğı lflÜste§arı Dem, Ruzvelt'e vermit suçu un ° ayı so;guy çe 

1 mış ve mu • 
"' • • kalmıılardır. Bunlardan ikisi ölmÜ§• NakJedı·yorJar olduiu senelik raponında üç bin t•J· hakeme srrasında bn Rus tarafınd n tercü· 

1 

, · d"• ı • · kur d h L... L_ • • m nlık yapılın tırh 
Erkekler daha Fransanın uTennes» tür. Bir imdat bey eb ıeer erını • P k. 9 (A yare • a yapı11naıını ve ,uunun ıçın 
unutkan olu· kadın hapishanesi di • tarmaia muvaffak olm11,ttur. Bunlar· e ın, .A.) - Tientsin'den bil· be§ senelik bir program vücuda getiril· O~kkn~ olunuyor, değil mi) .. Bir davada 

k 
·ı b kl ını ke• dirildiğine '"'Öre, Kendilerine millet m· .. tem kted• Turkıyenın. ltalyanın, Yun nın, Çın"ın, in • 

re törü gazetecilere dan üçünün kolları ı e aca ar ... • mes ı ıı e ır. )lorlar I I • h l l ıı.tur mümessili süsü veren bazı Çinliler Ja- D . d .11• h f gılizin, Japonun, lskoçun, Fran ızın, Ru un 
--~----'§Un an aöy emiıtir: mek mecburiyeti atı o mu:s • em, aynı zaman a mı ı mu a ız 
- < 25 yıldnnberi burada bulunuyorum, ponl.~rı.~_ !.ar?ımıyle Tangk~ po~is di· kıtaatı :zabitlerinin iki bin ve efrad a~ı ııırasile geçiyor ve Sıpıry di butun bu 

hu ·· dd f d rektorlugu bınasını ele geçırmege te- "kt ..__ b• 1c· • 1 mıll tlere maktan, y kınd n, az çok bir al:i-
mu et zar ın a bir erkeğin mevkuf . mı arının on ""'S ın qı arttf1'ı maııru J bul k tebbüs etmıtlerdir. b ti L. 1 "k ka ta yor. G rçekten eşine az te duf olu-

unun ansını ziyarete geldiğini bir de· • ve u a11re e zauıl er mı tarmm on 
fa bile görmedim, buna mukabil erkek ba· O _fO('..rOOAI Pekin, ~ <~:":> - Bir Japon kay. bef bine ve efrat miktarının 165.-000 e nul r ve guç in nılır bir ey, ond n dolayı 
p· h ı nağından bıldırıldığinc göre, Hopey e· k 1 ·-· kt d" « nanılmıy eak ıeylern ütununun yaZJCt ı 

~.s ane erine gidecek olursanız, ziyaret . çı arı maaını ı-em e ır. 
gunle · l k d I ] yaletınde Jenkio'de üç bin köylü isyan F 1arı- 30 K' . Öld- bu fıkranın ba ına ıMılletler S 1 t ı > t • 

.. rı su onun ·a ın ar a dolu olduğunu • A b. 1 1 . • 1 ezeyan uan lfl u b" · · k 
eorürsünüz.» etmıf, resmı ma arı e e geçırmıt er ve mnı oymu1-

• t --&I •• h t • I d. f Houtson, Texas, 9 (A.A.) - Otuz Ben 0 rı_ada 

Frensız Parlfimentosunda 
BUtçe MUzakerelerl 

Paris, 9 (A.A.) - Lavali.a Cenev· 
l'eye hareketinden evvel çarıamba gü
nü toplanacak olan bakanlar kurulun
da bilhassa dıı aiyaaa vaziyeti ile büt· 
Çe meseleleri görüıülecektir. 

Yeni Bir Hava Seferi 
Bordau, 9 (A.A.) - Büyük deniz 

tay · L' • yaresı < ıeutenant de VaiHeau Pa-
• • • !.ı ken evdeki Dımyata pıruıce ,-ı.aer 

bulaurdan olan General KondiU. 
• \!" [Atinada çıkan Eleftcron ıma 

gazetesinden] 

emnıye ~ erını apae mıJ er n-. s- • "' 
b b

. b ıı· d w "ld" kadar adam, feye2anlar yüzünden te-
yanın se e ı e ı eıı ır. • * lef olmuıtur. Hasar ktan, ir milyon 

dolardan fazla ya l>aliğ bufunmakta-
Pelcin, 9 ( A.A.) - Muhtar ıarki Ho- nırdım Çünkü fU ~ pi yad ıs 

peİ devletinin merkezi olan Tung· dır. mevleviden de icarı ık Öml'un 
ispanya Ket.inesi Çe 1 dl · · b k Jd ı 

chow'a yüz Japon askeri gelmi tir. Madrit, 9 (A.A.) _ Kabine, Utifa eyının a ının c i iği yere b lıyan der.1 
200 Japon askeri de Tangchow'a gel- . . \İ in yalnız sünni \C mcvlevi iken ılcrin a 

t
etmııtır. k ·· • N dd" mek iizere yola çıkmııtır. ... . . ..•.• : . • . . ... ; . ~~ . ~ rasına arı p munzevJ y ması a ıru ın 

Tunırehow yakininde bir tayyare ma~all. erde ~opeı ~e Ch_ahar ın muh· ınhça <inanılmaz bir İş ol r k tel'kki olun· 
meydanı ricuda getiril cektir. tarıyeü aleybınde n ayı r yapmıJ· mu . ı lmıyn değer bulunmu Halbuki Si-

J t 1 b 1 1 Şld lardır. Orda kuYY tine istinad eden piryadıs davasına dokuz milletin adı kan • 
apon a e e er - zabıta nümayifcileri d ğıtm ve bun· ıyor. 
detll Bir Nümayİf lardan otuz kaclannı yakal mı§tır. Sayı ız hii.disclcıin ta rif olunup gittiği 

y I I Hükfımt makamatı, Yaziyete tama• :zaman dershanesinde bundan d ha wnlı bir 
ap 1 8F miyle hakim olduklarını söylemekte• karışık ismi fail nümuncsi bulunabilir mı) 

Tokio, 9 (A.A.) - Talebe bir çok dirler. M. T. Tan 

~ıs. Antil adalarına bir uçuı yapmak 
Zere bu sabah buradan hareket et· 

:tniıtir. Cenubi Atlantik denizini seç· 
llıedcn ev\'el Dakar'a gidecektir. 

ı 
]adı 1 Kuca~layıp öpecek oldum, elle-ı a ırı uzakl rda batunsa, gene içi gö .. nuşm ına, dikkatle bakıyordu, ve za· 

lO·ıt.35 1.1 1 ~ ~ S: -w"l No69 rile beni ittı; ~nne; yaklaşma, do1Cun-
1
türmez, bOyle insaniyetlığini yapar. man zaman gözlerıni kırpıştırarak bir 

11 ~ n L 1 ma. bana, dedı. Yorgun yorgun giı1uyordu: şeyler sezinlemeğe çabalıyordu .. 

T 
Cezveler, fincanlar, şeker, kahve - eme lazım, beni de düşündü .•• Ihsan abla, dudaklarında "\:gi ve . g r 1/ L y r N L r Q. kutuları, kaşıklarla meşgul gorunen Arasıra misafirliğe gider, gecelerce ka minnet dolu bir güliimseyişle Mürve· 

, C fı 1:::: 1:::: Mürüvvet başını ağır ağır kaldırdı ve lır, ben yalnızlığa alıştım ... Amma, ti süzüyordu: 
Şf·#i§'''*i+t·!s' bütün kaçınmak istemesine rağmen lzmit başka, lstanl>uf başka .•. fstanbul· - Mürvetciğ:im, AH h i in in n 

- Sağ olsun, Mürvetciğim de yar- ı ne tutuyorsam, seni de Ö~ aı~am bana baktı:. Dişleri küflü kalaysız bakır da, ne de olsa, ayağı karada demek ... kız ... Şuraya geldi geleli, hatırım1 kı· 
dıın ediyor amma, yüz bulunca astarı· yerine tutuyorum, anam gibı sevıyo- gibi altın kaplı saçları üç renk dalga Yol uzaklaşınca, ~ değifir~ değil mi, r:ıp incitmek f(>yle dursun, b n kul 
~~ istememeli .•. Ah, sana, Mürvetci- ruml dalga oksijenli, kekre. sesli icadın, göz Mürüvvetciğim} köle oldu .. Ha aianacak oklurn, öze -
Rtnıi , iyice tanıtayım. Hoş, sen, insan Jhsan ablanın, büsbütün sinirleri bebekleı?nin ~esini. gözJerime batır,.. Mürvet, gözleri gözlerimde, ba rime pervaneler gibi titredi ... Sihrim, 
•arrafısındır, bir bakışta, onun ne ma- bozulmuştu; omuzları sarsıldı, hınç- mıştı. Bır (leY 90ylcmıyordu, fakat du- şmı salladı: /f sen, çapkın değilsindir .. Hani tnmdık-
tuın, ne kadın kadıncık kız olduğunu kırdı: . daklannı ısırarak susuşunda öyle giz· - Öyle., hanım anneciğimi ların filan, seni ıçer, hovnrda, diye 
anlayıvermişindir amma ine i Ü· _ Allah, gönlüne göre versın, yav· li, esrarlı ve korkunç m~nalar vardi Onun; anneciğim r deyi i, alaydan göstermek isterler omma, bir de bana 
2:Ünü, benim kadar biler:ı y · çy rum. Yaralı zamanımda, bilsen bu ki.. ziyad~. bir cins dil alı kanltğma bcnzi- ısorsunlar ... Côzü önünde, kendi ha -

Ocağın üstünde duran e;;;Ürnü al- sözlerin ne k~ar ~akbule ~iyor. .. ~-u bakışlarda, kendime de tehditl yordu. _ . •. .. .. Tmde bir ncfamsmdır. Hem artık, dah 
dı, musluk merme · · k d ki Rabbim gönliındekı muradını, bır ye· goruyordum.. İhsan abfünın yuzu gulmuştu: da mı ya? Maş ilah y m .kırkı d 
1... rının enarın a • . n bla b" d 1 Au M" .... · · ·· ·k ' ıgcııe yak]aı;ıtı k d""kt"" rine iki ihsan ~sın... ısan a , ır: yan an çama ır arı - n, urvcfcıgımı gun geçtı - geçiyor .. 

•• .. T , aynar suyu o u, • O b · l w • ·ı b" · u ·b· k J g\igürnü yere bıraktı: Mürvete bakıyordu~.. , enım .e ovuyor. yuguruyor, çıtı eyor, ır yan·, ç~ sevıyor~m .. ~uzu gı ı ızcagı.~ .. . • ~ücendirmw olm kt n korkmuf 
- Kendı' bu d d .. .. k go""zaöze gelmekten çekınıyormuş gı· dan da başını şallıyarak anlatıyordu: e desek, ~ste böy]e, boynunu bukerı, gıbı kırık kırık gülü ordu· 

.. ra a a, yuzune ar;?• • .. .. f" ı__ • p · / · 8oylüyorum t M·· t •v. f bi cezveleri mangala suruyor, m· - «Çocucakn ın aıwın yok. kok rJ I uysal uysal cevapcıklar verır.. aJcıze. km alınma, ozI rirn . . . Da-

.b , zanne me. urve cıgım • k ·ı N d . ? s· . . 1 . ·-· ben" d"" .. d"" M.. •v• • Rt i insan kı t . k d"" , d b • canları dı.izeltiyor, şeker utusu ı e, yok... e enır mır ışte, 1ep sınır .. 1 CJgım, ı uşun u, un>etcıgımı bağ, sevdıği deriyi yerden yere vurur· 
lunrnaz Pak~, e.~ız. ız,h utn)ka ad ~ lkasık.larl ugwrac:ıyor görünüyordu. Allahtan, ıinir, nedir, bilirim Hiç üste bura~ getirdi; o da s nin kızın snyı - muı::f H, ni sertlig•im için... Çapkın 

. ızecıgımın a re ar eşı.. , :r b" - 7
- T ' ' 

Ihsan abl l . do·"k- fhsan abla, burnunu çeke çeke ır varmağa gelmez. Mektubu okudu, ag- lır; ben, dönünciye kadar hnlli.i ha • hcwaıda değil indir mm , gtiz iden, 
r· ·· a, çamaşır arı, yenı r k fi . ~ d So d . K .. · · · · Ugu sıcak su ı"I .. t yıkaya· müddet hıçkırdıktan sonra, ısa e e lach; okudu, 8l!;•a 1• r um. ız, ne mur olursunuz! dedi. , Çocucak>) lorı hem de guz lın ıyı ınden ani r ın .. . 

e oguş urup d b" · k 1 - ·· k cf" • h J"k d k'\ d. ı 1 ~ ca.ktı · fakat ·· 1 . l d 1 ştu. rini ipte asılı bezler en ırıne uru a var, boy le en ını e a e ece r 
1 

• mm a'-•rılık acılanıu '- üreg-imden silip Anlay h nıdır, .,. e dum 1 
• goz erı yaş a o mu · 1 d ·· J J 

- Pakı"ze ·-· kar..l-o. kard- dı koynundan mendılini çıkar ı, goz· ye... çıkaramadım amma in-sanın g rip gön· fürv ' gt)zlerini gözlerimden 
cıgım, ~· -y , k d"I" 1 1 d d M·· .. t ' 1 ~uhabbetine pek alışıktır. Şimdi Hu· lerini, burnunu sildi, te rar men ı ı~ hsan aba, ur u ve uruvve e )üne bir teselli buluyor. yırmıyorclu. o~t~n bakı rı~d . 

liyeciğim de, Zekiycciğim de burada! ni koynuna soktu; y~rg~.0 •. faka~ ra baktı: . •w. . - Ihsan abla, söyl rken, Mur\"et, pi - . - l\I lı~ gozu. · · H yun, h •P· 
l'ok. n,.k l k ]d f . d. Mu""r hat nefes alışından yuregının gen~le· - Pakızecıgımın arkadası, dogu • . d·-· 11 h . fi ı L ,_ hk; k goz k rı elıı de, n kum 1 r 

• ........ yanız a ı. şte şım ı • Al b b·ı· . l şır ıgı K8 veyı ncana Koymu , uana, 
Vctciği I b k ıyor diğini anlıyordum. rurken al basmış! 1

• en, 1 mm, a t dokunm zl 
licnı "k1' "konul ya nızbe • ıdra d".':su··n~~ Ihsan abla, liğene ellerini soJ..."lTIUŞ· basmanın ne olduğunu.· : Allah, düş • uZf).tmBış 1

: r Jl)eyen bir di bil ) ı~ 'ardı. 
e sı 0 masın, nı e u, . y - uyurunuz... 1 A 

l'or... tu: manlarımın başına vermesın.. avru· ıhsan abl , hala kl'rık kırık gulu) or· 
ld d 

p Fakat, buyurunuz• derken: 
M·· .. . . .. .. _ Mürvetciğim, bana can yo aşı cağı, Mürüvvete.iğim e tanıyor. .. a - du: 

urvet, başını egman, benım yuzu- p k" •v. •• h ft d iz k" ·-. ·ı pek sevi irlermi~ 1 - Al, hin oğlu hin 1 ] Ş l"tıe b k I bl ·ıt·· oluyor... a ızecıgım, uç a a ır - ızecıgım ı e T - An yı !ısındır... u Miınetci -
a JnıyordU' hsan 8 anın ] I d b• "k" k •, D" lLfC1yordU fatJ ' · ff arkadası hastalanmış. Pakizeciğim durama 1• ır 1 1 8 " ça- ıye Dil •• Rime dıkk tli bak, diyoı um. Bir b -

b-· arından utanmış gibi, başını büs· mıtte ... 1 Pır k" ·-· '.' .. 1 M k l sandığına yerleştirdi kalkh, Bu kadının bend n ku kul nışını Utüı1 eğmiş, çarpıtmıştı: Mektup a a ızecıgımı çagırm_ışd. pe ~a~ınA~ . san yaradılmııq olm' k, b s· anlamayordum .• Şuphe i n ... dendı ~ fh- k ı t ni mı ındı .. H... i gu d ta -
b d k d n bir adam getrr 1• a- gıttl. ' m ır ' b · 1 f b b · k z · ·• 

r-. -. Anneciğim, o nasıl söz! Ben, tu u a apl a v d .. '' ı Yed" kat '-'abancı olsa, deniz son 1: blamn enım e sa • on on °· 1 
r '- k' ·gı-· m okudU agladı · olhı u, ag· Ka şey··· 1 ~ 1 
a.ıcızeyi nasıl öz kardeşim yen- ızecı • ' ' 1 

(Arkası v r) 



6 Sayfa 

-
Sabab Saat 4 ten Sonra 

Belen Telgraf Haberleri 
Yunanistanda Dedikodu Bitmiyor 

Kondilis, 400 Milyon 
Fazla Masraf Yapmıı 

Atina, 9 (Özel) - Yeni kabine par· 
lamentoyu açmak için yapmakta oldu
iu hazırlıkları henüz bitirememiftir. 

hasara sebebiyet verditi iç bakanbia 
bildirilmittir. 

Eski Belediye Reisi Tevkif Edildi 

Atina, 9 (Özel) - Eski Atina be· 
lediye baıkanı Merkuris'in zamanında 
yaptıiı bir suiistimal tahakkuk etmİf, 

SON POSTA Birinci Kliıan 10 

• , SON DAKiKA ----~ 
TELGRAF, •rELEFON, TELSiZ HABERLERİ 

, __ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiii' 

Mısırda Galeyan: 1.,ramvag Arabaları Yakıldı 

Kahire Sokak Ve Caddelerine 
Toplar Yer ~eştirilmiştir 

Paris, 9 (Telsizle) - Kahireden 1 Üniversite mabafili mücadeleye de- Hükumet ciddi tedbirler almaktadd'• 
bildirildiğine ıöre, bu aabah Kahire so- vama karar vermit gibi sörünmekte- Oniveraite sayri muayyen bir tariM 
kaklan bir çok nümayiJÇilerle dolu idi. dir. kadar kapatılacaktır. 

Bazı gazetelerin Demircis'in istifa 
ederek parli.mentoclaki partilerin itti· 
rakiyle bir birlik kabinesi kurulacaiı 

hakkında, verdikler haberleri, Batba· 
kan ((bir tuhaflakn kelimesiyle tavsif et 
mittir. 

Polia ile halk arasında mühim çarpıt- Onivenite Kapatıldı 
aleyhine tevkif müzekkeresi kesilmi.... l k' • l ,.. malar olmuı ve atı ııı yar anmıttır. Kahire, 9 (A.A.) - Talebe tara• 

Geceye doğru ıehir sükUnet 

tir. 

Miting yapılacak 

Atina, 9 (Özel) - Yunan miletini 
barııtırmak için Kral taraf andan tutu-

Şehirde otomobiller kullanılmayacak fından yapılan nümayiıler üzerine ae
hale sokulmuıtur. Şehrin muhtelif nok· lahiyettar bakanlarla polis otoriteleri 
talannda topçu bataryaları mevki al· arasında yapılan bir toplantada silah 
mıılardır. Nümayiılerin önüne geç• istimal etmek hususunda polise konu• 

KonclilİI HükUmetinin Masrafı 
Atina, 9 (Özel) - Kondilis hükU

metinin Yunanistan hükumetine tah· 
mil ettiği fazla masrafın 400 milyon 
drahmi olduğu divanı muhasebatça 
hesap edilmittir. 

lan yola yardım edilmesini temin mak· mek için baıbakan parti liderlerini da- lan yasaiın kaldırılması kararlaıtırıl· 
sadiyle Atina, Pire ile bütün Yunanis- vet etmiıtir. mııtır. 

Patru'ta Fırtına 
Atina, 9 (Özel) - Dün sece Pat

ras'ta tiddetli bir fırtına çıkarak büyük 

tanın Endüatri, Tarım odaları ve ku
rullan tarafından önümüzdeki Pazar 

günü için büyük bir mitinı hazırlan· 
maktadır. 

Habeşler, lngiliz-Fransız 
T eklifiniF enaKarşıladılar 

Mücadeleye Devam Toplantı bundan baıka sösterilere 
Londra 9 ( A.A.) _ Kahireden bil· iftirak eden kimselerin hapis cezasına 

dirildiiine' göre dün tıp fakültesi ile ; mahkum edilmelerini kararlaıtırmıt· 
• k b" d "d b" k ı tar. Bugün Kabirede sükun büküm sür· 
tıcaret me te ın e yem en ır ta ım 
hadiseler olmuıtur. mektedir. Bir ihtiyat tedbiri olarak, 

Şehirde ıiddetli bir saleyan hüküm Gizeb üniversitesi ile Kahire arasında-
.. kt d" l ki bütün nakil vasıtaları durdurulmuı-surme e ır. 

H "'kA t •ece k"t b" b tur. Üniversiteler ıimdilik kapala bu-u ume , • geç va ı ır eyan· 
• • B be d lunacaktır. name neıretmııtır. u yanname e 

halk, sükuna davet edilmekte ve bü- Tramvay Arabaları Yakıldı 
kUmetin kargaphiı her türlü çareye Kahire, 9 ( A.A.) - Dün en mühim 

• (Baı tara~r 1 inci yiUJe) .. l~abeılerin 850 ve İtalyanların 700 ki- bat vurarak tenkil etmeie karar ver· karıııkhk <1Kasrı Alimn hastanesi ö-
7a nihayet vermıı ve Habeıler suntle fi kaybetmiı olduktan bildirilmekte- mi§ olduiu bildirilmektedir. nünde olmuıtur. Kahire sokakları kı· 
çekilmiılerdir. dir. HükUınet, Polisin silihmı kullana· rılmıt aiaç dallariyle, indirilmit elek· 

Fakat Muaolini Taraftar Bir Tayyare Zabiti Öldürüldü 1 caiını ve hakiki kurtunlar istimal ede· trik fenerleriyle ve yakılmıt trantYay a. 
Adis • Ababanın hükıimet çevrele- Roma, 9 (A.A.) _Resmi bir bildi- ceğini ihtar etmektedir. 1 rabaları ankazı ile doludur. 

Kızlar da 

Kahire 9 (A. A.) - Bugün hükuıneM 
karşı gösteri yapan talebenin ekseriYedl 

kızlardan mürekkepti. Bu kızlar sınıfl~ 
girmek istememiıler ve mekteplerde gör4 
teri yapmıılardır. Kız talebe, müdabaM 

etmek istiyen polisi, hükumet aleyhind.ıl 
bağrışmalarla karıılaşmışlardır. Polis, ınek"" 
teplerden çıkmak istiyen kızlan bund .. 

r tir. Gösteriler esnasında bir tal~ 
b ·"nmıştır. Öğleden sonra bazı kıl 
talebe Senmari kilisesi yakınında tramvar. 

lara hücum ederek devirmişlerdir. 

Hükumet İıtifa Ediyor 

Kahire 9 (A. A.) - Bugün baıbab• 

ile İngiliz yüksek komiseri arasında bir kat 
saatlik bir konuşma yapılmııtır. Komied' 
yarın kral tarafından kabul edilecektİfC 

c...telerin verdiği haberlere göre ba~ 
kan istifa etmek niyetindedir. 

rinde aöylendiiine göre imparator Ha- rıl'e söre, ftalyanlar, Deaaie §İmalinde 
bet topraklarının her hansi bir parça- bir kampı bombardıman etmitlerdir. 
sını vermemek niyetindedir. Ayni ç• Somali tayyareleri, kuvvetli bir tehaı· 
venlerde Laval ile Hoar arasında Pa- fÜt merkezinin üzerinden uçmuılardır. 
riste yapılan anlaıma ıartlan hararet- Habeıler, tayyareler üzerine ateı aç
le münakata edilmektedir. Burada mıılar ve bir Jtalyan zabitini öldür

iş Yine Romaga Da.yandı 
zannedildiğine göre Musolini kendisi· mütlerdir. 
ne teklif edilen metni kabul edecektir. .. 

Titre cephesi, 9 ( A.A.) - Maretal 

~~~~~-~~~~~~~~~-~---

1 talya nın Cevabı Bekleniyor 
Ve bittabi zecri tedbirler yavaı ya
Yaf hafifliyecektir. Vaziyetin böyle 
muhtemel bir inkiıaf ı burada fena bir 
tekilde karıılanmaktadır. 

Badoslio, dün kıt'aları teftİf etmiıtir. Paris 9 (A. A.) - Dış bakanlığı tebliği gönderilecektir. Bu plan, aynı zamanda' Matin gazetesinden: 
Dört uçaktan mürekkep bir hava filo- ediyor: Habeı • Jtalyan davasının ~ostca H~beş .imparator~n~ da gönderil~cek v~ "Eğer Roma, kendisinin meşru arzula• 
su, Deaaie üzerinden uçmuı ve 6 bi- halline esas olmak üzere karşılakla hır uz - plandakı esaslara ıatınaden meselenm halli nnın nazan dikkate alınmıı olduğunu glr 
rincikinun bombardımanı neticesi ola- laıma neticesinde tekarrür ettirilen formül- hususunun Milletler Cemiyetince tasvip e- rerek müzakerelere giritmeği kabul edecd 
rak Habeı askerlerinin öteye beriye ler alakadar devletlere henüz bildirilmemiı dip edilmiyeceği anlaşılmak üzere iskan • olursa hiç bir şey Cenevrede petrol meW 

iki Ayda 
Habet memurlan tarafından kay· 

dedilditine ıöre iki aylak bir harpten 
sonra ltalyanlann eld; ettikleri muvaf
vakiyet hemen hemen hiçtir. Habeıler 
ltalyanlann ıimalde ve cenupta ricat 
ettiklerini ve aynı zamanda Deuie bom· 
bardımanının Avrupada nefretle kar· 
ıılandığı haberleriyle cesaret bulmu19 
lardır. 

daiılmıı ve çadırlarının ortadan kalk- olduğu cihetle, Lavalle Sir Samuel Hoare diller yapılacaktır. lesinin tehir edilmesine mani olamayacak , 
mıt olduğunu aörmüttür. Bu filo, Des· bu formülleri ilin etmek istememiştir. Bu 18 ler Toplanıyor tır.» 
sie'nin timalinde baıka bir kampı da- hususta neşredilecek bütün haberlere uy • Bern 9 (A. A.) - On sekizler komite- Oeuvre gazetesi de projenin lngiltere • 
ha bombardıman etmittir. durma nazarile bakılabilir. si, petrol üzerine ambargo konulması me· nin kabule mütemayil olduğu §eylerderı 

Bir Javeçli General Teklifin Ana Çizgileri selesinde vaziyet almak üzere 1 2 birinci pek fazlasını ihtiva etmekte olduğunlla 
Habeflerden Emin Paris 9 (AA.) - Havas ajansının dip· kanunda Cenevrede toplanacaktır. İtalyanın pek ziyade kazanmakta olduğund 

Hamburl', 9 (A.A.) _ Habeıistan· lomatik muhabirine göre, Fransa ile İngil· İngiliz Dıı Bakanı İıviçrede kaydetmektedir. 
dan avdet eden lsveç Generalı Virıin tere tarafından müıtereken teklif edilen Parla 9 (A. A.) - Sir Samuel Hoar, * Dört İtalyan Papuı 

Diğer taraftan haber Yerildiiine 
ıöre, Sivil elbise giymİf dört ftalyan 
papazı Avaı'ta tevkif obımnuttur. 

burada karaya çıkmıttır. General, bü- Habq davasını hal planının ana çizgileri dün akşam lsviçre"ye hareket etmiıtir. Londra 9 (A A.) - ingiliz -Fransd 
sulh teklifleri hakkındaki kabine müzake" 
releri bir buçuk saat sürmüştür. Neticetl 
henüz anlaşılmamııtır. 

yük bir harbin vukuu mümkün olduiu· ıunlardır: Franıız Gazetelerine Göre 
nu, ancak bunun pek yakında vukua 1 - Kızıl deniz üzerinde Habeşistana Parla 9 (A. A.) - Gazetelerin Sir Sa-

Avaı nehri üzerinden l'eçetl en mü
hün demir yolu köprüsü laurada bulun
maktadır. Bu dört papaz Adis • Aba· 

geleceii fikrinde bulunmadıiını söyle- serbest bir liman verilecektir. Bunun muel Hoar ile Lava) tarafından kabul e • 
ml"ıtı"r. Eritre' deki Asab limanı olması ihtimali 

dilmiş bulunan ihtilafın halline müteallik 
vardır. Eğer İtalya bunu reddedecek olur -

General demlf· tir ki: form "')" d 'b ld v h'h sa, lngiltere kendi somalisinde kain Zeyla u un ne en 1 aret o ueunu aa ı su· 

lnglllz Gezetelerl Romer• 
Sokulmuror. 

'badan seliyorlardı. Ve pasaportları Habeıistan dahilinde nifaklar çık· d b ' I k . rette öğrenmemiı olmalfla beraber, Lon . 
muntazam delildir. Ozerlerinde sizli ' mıt olduiu dojru delildir. Mühim ka· limanını vermeyi derpiş e e 1 ece tar. 

Roma 10 (A.A.) - Dayli Meyi .. 

iki yüz elli nakit inıiliz Iİrul laulun- hilelerin reisleri, sarsılmaz surette Ne-
2 - Tigre bölgesinin en büyük kısmı dra ile Paris arasında tam bir itilaf mevcut Mominı Po.t ve Deyli Ekaprea müat.,.. 

na olmak üzere bütün fnai1iz sazeteı.;oila 
ltalyaya sinneai yasak eclilmiflir. Bu kr 
rar zecri tedbirlere karp tatbik edilen .;; 
daf- tedbirlerinden birini tetkil etmekNt 
dir. 

n __ ..ıı ba hd 1 balyaya bağışlanacaktır. olduğunu ehemmiyetle kaydetmektedirler. 
muı Ye para mU....ere edilmİfdr. Adia- çaıi'ye i ar ar. Raa kassa ile Raa I H b . k 

bab d 1 k I• • • Se ih tt b l i ..ııa.·· 3 - talya. a eııatanın cenup ısmın- Saint - Brice, le Jurnal gazetesinde diyor a a an l'e ece ta onata mtızaren yyumun ane e u unma ı u...,un. , . . k . 
1 • • • •-~- · ktu • da, Ogaden de ihtıva edece olan ııenıt ki: papazlar nezaret altında laalundurul- me erının unaauı yo r. 

m • ....... adır. G 1 C"b t" Ad" Abab d bir toprak parçası alacakbr. Bundan bqka Paris. ile Londra arasında manevra ya· 
ıın enera , ı u ı - ıs • a e- l . .. 
Adiaababa, 9 (A.A.) _ Ro-er • I ka bed"I • in H be I Ogaden'in garbinde, talyaya ııletmek u- pabilmek ümidinde bulunanlar aldahırlar. 

ı • ~ır yo unun v Y ıkmeam 
1 

a h! e· zere aynca bir bölge tahsia edilecektir. Bu 
ajansı aJtanndan: rı saramıyacal'l ve ervan ann em . . . . d . . - --------.. .-----------

Geçenlerde cenup cephesinde Dolo- hudud memleketlerden silah ve mü- bölge tımalde aekızıncı. a~z aıresıle ve in 1 ı•ıte D • it G •ı 
nun timalinde Ras Destan'ın ordusu ile himmat tedarik ve naklini temine kifi garpte otuz altıncı .tul daıreaıle ~ahdut ~u· re enıza 1 emı e• 

1 • ·· 1 d bul lunacaktır. Burası ımparatorun ısmen ha -
büyu""k bir •erli ltal•an Jwn.eti arasın· ıe ecei• muta easın a unmuıtur • • K ı 
da tiddetli bir muh.:.ebe ohnut ve 1600 General, mükemmel askerlerden kimiyeti altınd~ bulun~cak,k~akat ltalyan· rının a dırılmasını lstedı• 

• • ··1 •• •. f lar tarafından ıdare edılece tar. 
kıtı o mut ve yaralanmıfbr. Bütün mwekkep olan Habeı ordusunun tal· H b . Amh 'k L •• 

• • •• d • 1 "dd ı· I 4 - a eııstanın arı a.ısmı mus-
ır ıun evam etmıt o an laa muharebe 

1 
yanların fi et ı taarruz arına muzaf. . 

1 
k f k . M'll 1 

H be 1 • "k" 1 • • • • takıl ita aca • a at ımparator, ı et er 
eanatsıtmnd~ 

1
ad k.t

1
erm ı ~. 1taıyank tadn.l'l dfeedr~e mukavemet edebıleceii fakrın· Cemiyetinin ekonomik yardımım iatiye _ 

zap e •t o u arı soy enme te ır. ır. 1_ • 

····aamii<oi<--Fii.brii(ii-•ini .... iÇiiiiyii .... aiCi·;;·i(;;-
T ari Vapuru Siste Bir Çarpışma 

Tehlikesi Atlattı 
Zonguldak - Sömikok fabrikaaını açmak üzere Zonguldaia siden Ekonomi 

Bakanı Celil Bayar ile, diler zevatın bindiği Tari vapuru Büyükderede aiae tutul
mUft bir müddet beldemif, bundan sonra her dakika batında bir kontrol düdiiiü 
çalarak yoluna devam ebnİftİr. • 

Vapur Kefken açıklanna seldiii zaman büyük bir kaza atlatmıt, lstanbuıa 
doiru selmekte olan Karadeniz vapurile kar:tılaımıthr. İki vapur karfılaıınca 
ikisi bir den stop ederek torniatan yapmıtlardır. Karadeniz yüz metre aaidan 
l'eçerek yoluna devam etmİftİr. 

Sis Ereilicle daha kesif bir durum almıt, orada da rotasını kaybetmİf bir ıilep· 
le kartılanıhnlflu'. Zonguldalcta aia sıyn)nüf ve ıeç vakit tebre çıkılmıftır. Bu 
yüzden açılma töreni yanna (bugüne) kalmıfbr. Ekonomi Bakanı resmi ziyaret
le,.den sonra Sömikok fabrikasının kurulduiu Üzülmez maden bölsesini aea • 
rniflir. 

cea.tır. 

Cevap Ne Vakit 
Musolininin 18 )er komitesinin toplana

cağı tarih olan ayan 12 sinden önce bunla
ra cevap vereceğini umuyorlar. Eğer bu 
cevap uygun olursa, baron Aloisi bir uz • 
laşma müzakerelerine girişmek üzere Ce
nevre'ye gidecektir. Bu takdirde, Fransa 
ile lngilterenin, petrol ambargosuna dair 
olan kararan tehirini komiteden İstemeleri 

muhtemeldir. 
• 

lı Milletler Cemiyetine Dayanıyor 
Londra 9 (A. A. )- Fransa ve Büyük 

Biritanya mümessillerinin Habeı ihtilafının 
halline müteallik olarak tanzim etmiş ol • 
duklan plan hakkında, lngiltere hükume· 
tince verilen karar hemen Patise bildirile· 
cektir. Eğer f ngiltere vereceği karar ile bu 
planı tasvip edecek olursa plan Fransa ve 
lngiltere hükumetleri namına Muaoliniye 

Londra 9 (Özel) - Bugün deniz konferanıını açan Baldwin verdi

ii söylevde: ((İnıiltere denizaltı Jemilerinin kaldınlmuı buauaund• 

ıararda devam etmektedir.n dedikten ıonra ıöyle devam etmiıtir. 
'<Denizaltı ıemilerinin kaldırılmaıı hakkında bir anlatma temin et

menin imkinıız olduğu teabit edildiği takdirde biç olmazaa ıui iıtimal
lerin önüne ıeçecek bir anlaımaya varmak elzem olacaktır.)) 

Japonlar Kabul Etmiyorlar 
Londra 9 (A. A.) - Deniz konferansındaki Japon heyeti, öğledeJI 

ıonra yapılan toplantıda, Japonyanın lngiltere ve Amerika ile ailih bir
liii meıeleıini ortaya atmııtır. 

Çok açık bir lisan ile yürütülen Japon noktayi nazarına ıöre, deniS• 

altı gemilerini bir müdafaa ıilihı olarak kabul eden Japonlar bunları• 
kaldırılmaıını kabul etmiyeceklerdir. 

Tayyareci Lindbergin Çocuğunu ÖldUren 
Hoptmanın Temyiz Talebi Reddedildi 

Vllfİnalon 10 (A.A.) - Yüksek federal mahkeme, Linclbersin çocui .... 
öldürmekle suçlu bulanan Erimo Hoptmanm temyiz talelNai recld"""~· 

[Bu b--. lairt.ci .ıüfemizde malimat vardw.] 
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Kütüphanelei~e Yazık Oluyor '!'icaret F~lom_u~~en~leşti ·ilirken •. 
______ _ Bır Den·zc .. , Jnsıcam,,Esa-

EnNefisEserleriKurtlarKemiriyor.Bir sına Riayet istiyor 
Gün Kitapların Yerinde Yeller Esecek 
Bir Kütüplıant1 
Meınurile 
Hasbıhal 

Zo....,lcld ltömir llaoztuına 6ir 6d'f 

Yakacak Meselesi De 
Nihayet Halledildi 

le f sta?~ulda yakacak buhranmi ön· tanbulun değil, bugün Türki~eni~ ih
be rnek ıçın alınan tedbirlerin tatbikine tiyacına cevap vermek vazıyetınde
t' flanılmış, Ankara kooperatif tirke· dir. 
~.de Ankara için ııetirttiği kok kömü· 4 - lıtihlik mevsimi batladıiı za· 

l"ünün bir kısmını fimdilik fetanbula man fstanbulda pek az stok bulun· 
\>er~eği kararlaştırmıştır. muş, gazhane kömürüne de belediye 
.~likadarlardan yaptığımız tahkikata müşteri olmuftUr. 

tre _Yıllık kok ve antrasit ihtiyacımız Bu yıl iatih~lk mevsi~i başladığı 
bın tonu geçmektedir. Fakat ya· zaman tüccar elınde (9) bın ton,koo· b:' ~avaş kömür iıtihliki artbjı için peratifde (12) bin ton kömür bulu· 

b ınıktarın gelecek yıl yüz bin tonu nuyorclu. .. .. 
~~ınaıı muhtemeldir. Sömi kok kö- (21) bin tona varan bu komure 
~ur fabrikası yılda 54 bin ton, muhte- pzhanelerin ç~kardıjı (25) bin ve 

E gazhaneler de ( 40) bin ton .kömür Sömi kok fabrikasının ba,langıcından 
çıkardıklarına ve gazhanelerin iıtih· iıtihlAk mevsiminin sonuna kadar ÇJ· 

'-'ilerini arttırflbileceklerine göre ihti· karacalı (20) bin ton kömür de ekle· 
l>~~ıınız olan kömür tamamen k•di nince (66) bin ton kömür mevcut ~1-
llluesseselerimizde iıtiheal edilebile- duğu anla~ulmaktadır. Bunun (6) bı~ 
~ittir. Bundan batka Sömi kok fabri- tonu mevsim içinde istihsal edilm~sı-
. sı ihtiyaç hasıl old " t-•-..ı· d ı's- ne rağmen istihlak sahasına ıevkedıle-

tih . . ugu IUWlr e ... . .. d d . ·ı k 
salını bir misli arttı b ·ı ek vazi· miyecegıne goFe ışarı an getırı ece 

)ette yapılmJNtır. ra ı ec kömürün bu hesaba göre (20) bin ton 

Muhakemeal 

Bu Suret:e Birçok Noktalardan Para 
Tasarruf Edilmiş Olacaktır 

Mühendis mektebi kütüpane me
muru Baban zade Süreyya zimmetine 
para geçirdiği iddiasiyle tevkif edil· 
miş ve ağır ceza mahkemesine veril
mifti· .. Dün muhakemesine devam e
dildi. Mahkeme zimmete geçirildiği 
iddia edilen paranın hakiki miktarını 1 
tespit edebilmek için fİmdi ehli vu-' 
.kuf raporunu beklemektedir. llu ra· 
por henüz verilmemİftİr. Bu yüzden 
muhakeme kalmıştır. 

Bagünlıü ticaret lilomuzclan 6a.zı parçalar 

Köpek 
Mücadelesine 
Rağmen •• 

Diğer 1 700 ve 1000 tonluklar da ÜÇ tane mrlard• tidil ıuretile tekamül etmİf ve ıor 
1350 ol ... ak bbul ve 700 tonluklar İle aiatem v•purlar elde edilmİf olur. 
•liıh•lihi terkedilebilir ki bu uyede mü • Hü.W.: Sip•rif edilecek v•purl•nn herr 
kemmel bir yeknesaklık • Homoıeneouty- ucuz hem modem •e kullanlfb olm•luı İçil 
elde edilmit olur ve aiparİf te fU fekle rirer: yubndaki mendm nazan İbbÜ• alınmu 
Beheri 1350 ton olmak üzere· 3,r tane, be- iduenin büyük menfaati iktızaamdan olur 
heri 1350 ton olmak üzere • 3 • tane, be- yok .. 9 tane npuru öyle <ıeba müalim di 
heri 700 ton olmak üzere • 2· tane vanı n sibi muhtelif cesamet ve ,ekil ve ıe 

Şimdi de bu yolda aipariften elde edile- mailde y•phnnakt• f•yda yoktur. 
cek vapurların faidelerine ıelelim: Gelibolu: Mlitelıaicl Deniz 

1 - Bir kere (Personel) kaptan çark
çı ve hatta taifeden her hanai birinin bir 

Miralaylanıulan HÜMyin 

•apurdan diierine aitmeai halinde ula •· Tlet1ret Fllo111uzden Ekall111~ 
cemilik çekmez ıemi bili irua ..,riaefer Gazal, Gene ve fnebolu vaparlannm denif 
eder. ticaret filomuzdan çıkması ,.üziinden filo 

2 - Gemilerin aeferlerde sarf edecek • ( 1432) safi tonilito eluilmiftir. 

Istanbul Orman Direktörlüğünden: 
Malzemeei idare tarafından verilmek üzere nümune ve prtnameıi 

Teçhile 11250 cilt muhtelif tezakir ile 10 adet defterin tab ve teclidi 
9/12/935 sününden 30/12//935 pnüne kadar açık eksiltme ile ilana 
komnuıtur. 

1 - Ciltler ile defterin nümunelerini "Ye prtname ve mukavelesini 
ıörmek iıtiyenlerin Orman Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

2 - Bunların tasımlanmıı bedeli 450 liradır. 
3 - fıtekJi olanların 30/12/935 pazartesi günü saat on da o/o 7,1 

tutaiı olan 33 lira 75 kuruıluk vezne makbuzu veya banka mektubq 
ile Orman Direktörlüiünde müte,ekkil komisyona •elmeleri. cc7760» 

Şirketi Hayriyeden: 
10/12/935 aab sabahından itibaren vapurlar Harem iskelesine ya 

napcaktır. 
. . Bu yıl liömür buhranı hiuedilme- kadar olması icap etmektedir. 

••nın başlıca sebepleri fUnlardır: Maamafih bü~ün bu rakkamlar ta~- Son samanda ıöM ._tacak tlerece-
1- Gazhaneler her yıl (40) bin minlere müstenıt bulunmakta.dır. ~o- de fazlalafAn kuduz Yak'alan kart1•ın· 

~~ istihsal ederlerken bu yıl istihaal- mür ihtiyaca göre getirtileceğıne gore da belediye, köpeklerle mOc:adeleyi 

----- - --
Tahlisiye Gene) Direktörlüğünden: 

rınj ('>O) bı' t · d' · 1 rdı'r bunun daha az veya daha çok olması tiddetlendirdL Buna ratmen adım ba· il - n ona ın ırmıf e . . . .. .. . 
Unun 8 L -b" I I k 1.. d da muhtemeldır ıına ıehırde kopeklere teaaduf edıyo· .. . eucı ı esas ı o ara ma um e· · . .. .. ı 

llldir. fstanbulda şimdiki halde Sömı kok ruz. Resmimiz, yoluatu rastgele a ın· 
') ·· · · b' k.. .. .. b 1 amaktadır Maamafih mıı iki 11kitmir» i ıöıteriyor. b ... -- Somı kok fabrıkası ancak ır omuru u un~. .. · ............... _ ............................................ . 

Tahlisiye müstahdemini için kapalı zarf usuliyle 240 ili 260 kat kıı
lık elbise ve kasket yaptırılacaktır. 

.uçuk ay evvel çalışmağa batlamış, is- gelmekte olan komur vardır. Her haf
tı~Jak mevsimi olan bu günler için ta (500) ton kömür getiri.lmekte .. ve 
~b4) bin ton kömürü stok edememiş- hemen satılmaktadır. Fabrı~ gun~e 
:ır Ve şimdiye kadar ancak {tj. 7) bin I (150) ton istihsal etmektedu. ~u ıs· 
0rı Jc0·· ..... •· k b'J · t ' tihsalin digw er kıaımlar,ı da lzmır ve 

Ankarede ı A K B A 

12/12/935 tarihine rastlıyan pertcmbe günü saat on beıte Galatada 
Çinili Rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü aatınalma komis • 
yonunda ihalesi yapılacak olan bu elbiselerin muhammen bedeli 5200 

Her dilde gazete, mecmua ve bildirilen vakitten bir ıaat evveline kadar komisyon reisliğine vermit 

1 
lira ve muvakkat teminatı390 liradır. isteklilerin teklif mektuplarını, 

kitap. Bütün mektep kitaplan ve I olmaları lazımdır. Şartname ıözü ıeçen komisyonda paraaız olarak ve-
kırtaaiyeyi. Tdefon: 3377 

\.. ___________ _, 1 rilmektedir. u7SJ7,, ... ur çı ara ı mış ır. / . 
3 - Sömi kok fabrikası yalnız lı- J Ankaraya gönderilmektedır. 

• ' • • • ~ • ~ •ı ' • • 

r 
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· A ı. llbzaa& 111 Bir Baba Dert Yaw7or 
1 B~::an. il Borsanın IJal ır"":::tı. Pazar günü Belediye Dok-
Şeyh Yahya Zeynebe Kavuımayı En 

Büyük Saadet Biliyordu 
- 80 - f ~ün, )'ÜzÜmÜ açardun ... 

DiyeWlirdi. . Kadın '--*lftl eiiJ'or, ,&mai btiabütün k 
..., Bana i-nmamak iPa de Wr eebep 70 • örtmekle beraber, ·tutanlarm ellerinden 

kurtulmak için durmadan silkiniyordu. ta. * 
Fakat kurtulamıyordu. 

... __ -27-
Şeyh Ebu Y abya onlan avluda - .. • Ö 

ıada. IUmle K•rt• Karttv• 
Kadın soluk soluğa oaa kıqın bir ba· fki levent bir an4a denizin dilHai boyla-

klf attı. dalar. Bereket venin ki Boğa HİİleyİnİD ba· 
Şeyh Ebu Yahya met'aWeriıa soluk •· ıma kocaman cemi dDıeiinin .ancak bir ke-

ıaklarında o eli ıözleri hemen tanumfb. narı çarpm1fta. Bu da onu ölclürecek kadar 
· O el qözler... ....t deiildi. 

- Götürün yuvarlak odaya... Fakat Boia Hüseyin de nerede İle boia-
Arkaaında duran Köse Şeytana cHSn· lacaktı. 

dü ve ilave etti: Çünkü senem bir halde, auya •ömülecek 

torunu Bulamadım 

- Hüzeyme, onu eend• isterim. .. Sen olmuttu 
sözcü olacaksan ona!.. Caf.; ...... ........_ Bir elile onu tu • ...,. ,,..dan Omer 11e babcuı 

-Hiç merak etmeyin Şeyh Hazretleri.. tlırken bir alile de bu ~ aıemi clireii • Dün matlt .. meza ıWr <itaba -ile otul üzere Beyazıt doktorlufuna Ut .ıJI' 
Bu sefer elimizclen kurtulamaz... • kwnaa tubuadu. Arbda,..a onra INaf YUl'Cllllar. Ati-, llleyaıatta, Hmn muflar. Saat ikiden akfN" br~ 

Sürükliye ıüriildiye ıötirdül•. .&lojru çeldi. YeL:mdelri .,-ecli Mim kitti ele p&f& Karakolu karıısında, Derin ıKu- kadar beldemiıler. 
Konaia aoktular. onun P,i f'apm.,ı.rda. )'U aokajmda. (4.) numaralı evde otu· Fakat muhatap ittihaz edecek J/I' 
Sofalardan, salonlarclan seçirctiler. l•pan,ol •eneileriıul• 6iriniır t'•llren· Kemal ni. doedoiru onlana Wunduk- ran Kayııerli beyaıca Aluned ustadır. kadar doktoru bulamamıılar. Otlua_. 
Şeyh Ebu E)'IDenin hukma uirara- l.n parralaıumı, •atmol• luıtlamıftı ..... yere pliyonlu. kurtarmak Utediji-e Oihmun adı da ~erdir. •. •. kafası kanlar içinde sokak sokak d.JI' 

rak yakalandafa ve uıldıjı pvarlak oda- mld:an ~ Febt ya •••be kadar fiphe yoktu. fddiapa göre, Pazar aunu, :Gme~, f&ll bu 'bağrı yan&: 'ba,,anın dileti ,.. 
1• attılar. .._ --L:---. götillWler .ı. kim oldu- I!'_, __ .. • al ._ _ _9 ___ .... :..a ....L&~7= -*akta kolllfllllennd- ille.na- as~ • ib" h.. .. L-l d" ~ 

ektiJ ..... - .. ....-.: __. .l'Uln&Cll ••-~ ~- kan J,ir k9.Peji :kaclafa uu g ı auerııııe uc e ıye ve ~~ sailam kaplJ'I ~ er. lam ......._ pk--. .. O -- y..W.n _.. ....... ı1cewa...t.,.. P.89 ele ....... laer ~ile= kni K'"~ ...,h lamı: -.ı4cezleriııııcle .a.etçi ffkter. •d-" 
..... 15 er. .............. ... ,.,......__ q.. ,_..akta- Mide kr+1 ine ha P-.- .,_ ppea fi e f· o av ...._. lıir e.ele ol.,.,ı fffteldlla" 

Kö1e Şeytan adamlarmdan en stlçltl ma kaMr -.U lwn+ • wn •• ,-.. T6rk l'emiainin reisini yaka,amak ümidile Çocuk korkınu11 onun baiı1"1Daıını •· ~ •. .nı • • llir ... 
olan iki taneainl HÇth kiıwe ..... .. ..... bla blmu IMıl&.. daha çabuk davrahllllflL naıı duymuı ve .Omerin bqma ful!~· ~ ~ ~ilen ~-= ., ,.. .,, 

- Buradan bir WÜ>"• .,nlmÜ yok. .. Z.,...., 0 u•rra bel• Wr çare IMllur .. , i• bir keserle bfasını ~ ~ •ÜDMeıbe~ ~ • • • ,,,,,ıv 
Bana sormadan kimaeri m aobcak, M Ba, Cillii idi. Ayni zamanda denizde çırpman .bir ~ O-- salKta marif.aiirle ..:.....U ı&e- ak:Paja gelen-: ~ •mm aıiW ""'11• 
ele -·LHacakslDIL Yeba ikinizin ile lsa· •~ . _.__ z ..1:.. fıpanyo1 askerlerini de elden gekliii kadar da.vi .e4iJdilrtea aoura uaulen ra,por .al- lemek mecburıyetınde kaW.ıfl-. Jı ~ •• ıı:.n:•ı ... _,..u ona eymt!p .,..Te teJ'• .... ~ a.Mİ ft pide ..... 
falannı:on omuslanmzdaa clÜflÜiÜ gün- bin '"tiirecelderi, ahut hin b kurtarıyordu. mak "" iptidai miida• al• ~· iııacle 7•· a.. H 11'8 ,.. • 

..ı:.:. Jlmlna ~o • • 
1 

,ey u- pdıp yapılmadğ'.ı kontrol ettirilmek lanmaıı ehemmiyetle lazımdır, dıyot• ,_... .. ra,. aeleceii fiiplle •ı, Top Ate,Ieri 
O Gazel ~ amaa kim Wlir • bdar Altı d 
Elci Gözler.. lgpıaılda, n a Deniz Konferansının Kulislerinde• 
1ki utek ta ellerinl aatilleriae dara· Diier alb İapaııyaıl pıpiai de ICemel Mi 

1arak eğildiler. ...Udaa vuracak ,ekilcle manena Y.apl,ftOI'· 

İbni Hiizeyme timdi ..,... n.. Yala- • L_l_I • d" wdı. Bu İfİ baıaracakları da be.belli jeli. • Zaten bir ,.,. ,.........!an -..etS a. 
)'anın yanma cid~onla. r::.L::. GBIUiaUD de iri.. hakh •. Kemal reis hemen anladı. 

Şeyh Ebu y.ı.,.._ ' ' leri llill ,.. ~ ~ M nmeyı sos • - Hele tunları da haklayım. Boğa Hü-

(a., ı.rolı I inci ,,._eJ 1 yazdıjlna göre, Norman Davis, konieıan-
ıebeple İqilterenin emeli, bu iti bir an ev- ea ittirak eden devletlerin deniz ku~• 
vel ve bugünkü prtlara uygun bir tekilde rini derhal üçte bir ekeiltmelerini teklif et
bitirmektir. Deridcilik noktai nazarından mek niyet.inde .imit, ae bu ..Slifteıw W n• 
elinde en fazla zı:rhlı. büyük harp semiai, de .denizaltı sem......,. t i l 0 fllcin oırteılaO 
denizalb semileri buluncluran devlet '- ~__.._ ~~:='~'- · L-!C_ elrlif · ... 

bflnamlflı. terecek bir kaMhetf ftl'dı: .,;.;le -"adaJlan kolay kolay boğulmaz. 
Hila bir yere ~or, alo=da Wr - kit Mrretleı...._ sisli .olenık ko- '-· Onlara da yetifirim, .. 

apiı IMr yakan ~ Wrü til- nala •öad... Kemal reia -.,.a pWiği Di,e 4üpiaft. 

riyor, elleri titriJor, rözleri hınçla parh- zaman cemiaine hemen Plebilmek içia bu· Gemisini i*eleye doğru 1avırarak geriye 
h•L!__! • • &8ııcanu.-; ~•ıu -- 't vaziyete hakimdir. Onun aııanuyetim te-

;rordu. na yeptun. Beni arıyorsunuz ıandon ve clöndii, 
min eden ICY de. bu gemilerin toplandır. zan .itibara alanabileceği umulmuyor. 

Bugünkü donanmalarda .her biri ( 12) 
Şimdi yuvarlak odaya gitmek, orada tuttuğunuz zaman aea çıkarmadım. Bilsey • 

bu genç kızı yakah-ek, k~uw ..... -"!='= -=-============ 
büyük top ta91Yan Zll'W.r vardır. Bu znilı - 1arJif Pilli• ı• 
lılarm beheri bir~ eülle). ı.:..~~· Y~ ae,.ajl , , A,..Jı ~ 1th .... 

(Arkası var) 

amda aktıktan eonra bojmek istiyordu. 
Boğmak. •• 
Fakat o aiizel eli ıöder ... 
O zaman onlar aönecekti

GÜMRÜK VI! INHISA~LAR MEMURLARI 

Kamutayın Dünkü T optantısın~a Yeni 
Kanunun 16 Maddesi Görüşüldü 

bir salvoda (yay ate§ flil'fq · pmı- .. C 
1 

ltiıfat • f +y ,,,, 
· - ii1lenia - :ı.::.. ( U ~ tondar. Bu w: ~ 

nuı •tbl'l I' ACU'ut>• ' .__ -:..1-. w--11.-..L- ... d •" 

Fakat bayır, onu boPmudL Onu her· 

· ı_ _ı_ -- i · .. (200) ..1-.a kadar .. lkp&WC "-7---.-.• ~· 
çeflt DtDCr c .... T-• ., 1 --• ,!:!-.: •- ,, ..... 

mübimıaato oWuiu kabul edilecek oluna ... -·- - c-. il -- ,._ 

iki saatten daha az bir zaman zarfında her nnfbT •• halde yola ıetirecekti. Hatta fimdidea 
bu ite baılamak istiyordu. Fakat sinirleri 
çok bozulmuıtu. Ayni umanda pek de 
yorgundu. İstediiini bu halle becerebile
ceğini biç ummuyordu. 

Kendi kendine: 

bir zırhlı, düşmamna (24-00) ton ~ ve 
dinamit atmı§ olacaktır. Tecrübeler ise, bir 

Ankara 9 (A. A.) - Bugün Nuri Con ı Kan~un 16 mcı m.adclcane kadar ıı:-ü- zırhlı-. tam isabet olmllik prti&e, O• 4) 
ker'in ba§kanlığmda yapılan kamutay zaltereaa y.apdınq :ve memurlann tecaye salvocla batağını İIMt ~"-tetlir. Vem 
toplantasında 1935 yılı Maliye Vekaleti 418Ullerine dair olan bu madde üzerinde bir buçuk, iki tlakibtıak bir zamaa. bu •eJa
bütc;esinden 40 bin lira indirilerek Hari - •vlavlar tarafından mütale&lar ileri sürül- şetli atışı (20) ile dad.edcnmiz bir denia 
ciye '(ekaleti bütçesine nakledilme.sine ve müı ve ~rİrlCI" :vea~. lYCri m;a a.ı-~.-'- •-- ..:ı_:_.:_ r __ , "--lan '- harbi hakkında fikir edinmiı olursunuz. 

~~~~~~--~~~~~~---

. Tepebaıı Şehir 

n,.tr09nda 
10/ U / 986 Sala 
... ü akıam.a 

aat IOde -Y arm alqam ! .. Yarm alqam goru· 
türiiz. Ona bqlatbracajP& ~ 
tutturarak ıımsıla beiJattırac:.iun... Ba
kalım bu aeler ne ;rçacak7 ... 

Diye söyleadi. 
Burnunu yoldach. 
Hali acıyordu. 

yine bu V ekllet kadrosuna muhtelif dere- 11111larınm afiltadar sörülerı bazı encümen- ihzari Konferans S.,lach. 
cedcn alta memur i1ivesine dair kanun mü- lerce sözden seçirilmesint ntiyea bir takrir Londra '9 (A.A.) - Londra deniz kon- Tlrktelİ 
zakere ve kabul edilerek Gümrük ve l,ıhi- kabul edilon:lt bnuo memurin encümeni- fen.MI, mesaisine bu sabah saat 1 O. '30 da Retaıt Mm 

URAllAZOF 

sarlar Vekaleti memurlan layihasının ~ö- önderilmi . başbakan Baldwinin bir nutkile açılmıştır. !---~----------~ 
rü"ülmesine g-ilmi•tir. ae KC fbr. L •• •• opla ~--· iıPi bet -d~et ite BTitan- . .-al 

.- -y -,. •raut&J' r•r&anoa oonıa t ----1-tu. L_ Fı T'-'---••a..._ .... ~-
Yuoarlai 
Odadaki Kadın 

....-.,..... •- • ......_ ya donUn)"Qllla-raaa clele9eleri •e SR:r 8W •ır-- '• -..-

M I• • • s• s-=">··==, = ==s;o= 1 memleketten .Mı cideee haar 1-lu111D11t • Bu ......... • uso ınının ır oyıevi Daha: talya- )ardır. ••Y·•AYA• 
Bir• M f ı • M .. d f Ed ı Amerika cWes-.yoaunaa teklifi üzerine Pert9'Ü• •kfemt TB.U TU&tl .. Beiırmeldan nai ele la•...,,ı. DJD en 88t en U 8 83 j ecek konferans başbnlıp SU Sım•I Hwe'a 

denbire durdu, yınntqak minclere kadi- ve başlç,anlık muawıWji emiralbk bil'iaci 
ıini attı, uzandı. Soluk aoluia lbni Hü- Roma, 9 '(A.A.) - Seqam- açdafı tal)-a)'a kart- Akdeni&e talafid eclilece- lordu Sir Bolton Eyres Monsell'e u11di e • 
zeymeye ıunlan söyledis da bpkı aa:rla.-lar lwnahuada olduiu iiai Ye Fraaaa ile laaitterenia ftal)'a)'a dilmiıtir. 

- Görin& aç! •• Ona Maden İsterim ... •ibi bir prot..to tezahürü elmu.fbir. karfl anlapaalar yapae&iım o zaman Konferaa• eaşladaktuı aoıora aöz .alan 
Hem de 1soı.,.w. ,.ola ptiııeMluwk ~ Batkan F ederzoni nutlwnda hal- Wç kinue akl,..aa seçiremezdi. Fransız delegesi Corbin aeniultı •cmileri~ 
bir feyler dütün !... Çok lima... G-.,;m yan milletinin Muaoliniye, anun İtalya- · Bundan aonra Seaate .. ,... ...... ku-

• D-- d · • L-L- ı nin harp esnasında kullaııılması kaideleri .-ı... &>&mUD • ~ _._ .... aan •alceddes hakukanu mlidaEaa si- rulunun C...arteei siiaii ...... ettiı~ i Lk•- d k. t •-tif k F t ft 0 __ .. •• rL ~· a _ __ !_.J_ •• •• • • • • • 1111 11;ın a ı eııı;. e arşı ranaanın ara ar - .u-tml•ne ıı:AeDuanaz... .-y- nlla __. IMitiia cffi d L-- ~-u- j 
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Spor 

Kadınlıktan Erkekliğe 

Gerhart Ellnt'in eserinden - 30 - 101121935 

Haremağası; Açık Bulunan Kapıdan 

Bir Çek Kadın Sporcusu, Dört Sene 
içinde Erkekleşiverdi 

Bakıp Sinsi Sinsi Gülüyordu 
Roma imparatorunun Kız Kardeti 
Maksimin: 

- Kralın Attila ile konufup anlaş· 
JJıası esasen zorlu bir iş, bir de Bizans 
saray mahafili işin içine Krizafyüs'ü 
~tınak suretiyle bu işi büsbütün müş· 
kulleştirmiş oluyor I» diye düşünüyor 
kızdıkça kızıyor: 

.. -;- «f mparator T eodosiyüs, Krizaf· 
~8 !~ aramızın iyi olmadığını pek a• 
la bılıyor L» diyordu. 

Garbi Roma devletinin lmparato· 
ruValentinyan'ın kız karde§i İstanbul· 
da yaşıyordu. Çünkü Roma fmparato· 
tu kız kardeşiyle geçinemiyordu. Bu 
kadın, son zamanlarda Krizafyüs'ü 
kendisine mahremi esrar yapmı~tı. lh
rnalki Prenses Honorya siyasi işlere 
Jcanfmak niyetinde idi. Buna belki 
ınuhakkak nazariyle de bakılabilirdi. 
Yoksa Honorya, Hünlerin Kraliyle 
~üzakereye girişmekte başka ne gibi 
hır maksad takip edebilirdi? Maksi
~in bu şüphelerinden vazgeçti. «Bel
ltı harem ağasını hususi bir vazife ile 
~oğrudan doğruya imparator T eodo-
1~YÜs göndermiştir.» dedi. Fakat, va· 
~~Yet iyice anlaşılmadıkça müzakere· 
nın de güç olacağını tahmin ediyor· 
du. 

Hün Atlılan 

1 

- «Maksimin. ndcr dütünüyor • 
aun? .. >) 

- «Bizansın bu yoHardan yürüme
::""1' ei ilk defo olmuyor dostum. 

il -«Amma çok ileriye gidiyorsun.» 
- uÇok ileriye gidebilirim. Benim 

gibi Bizans sarayında yaşıyan, fakat 
desiseli işlere karışmaktan uzak ka • 
lan bir adam, çok ileriye gitmek için 
kendinde bir hak görebilir. Bunu unut-
ma.n 

- uBeni hususi bir maksatla senin 
yanına vermediler.>) 

- <ıO halde?» 
- «Benden ne istiyorsun. canım)» 
Krizafyüs, gözleri iyi görmediği için Zedna, kadın ve erkek kıyafetinde 

bat,ıını iyice eğerek gene el işile meşgul Dünya sporculuğu arasmda dikkate de· cak (45) inci dakikadadır ki ilk lngiliz •· 
olmağa başlamıştı. Maksimin kısık bir ğer bir hadisenin dedikodusu yapıhyor. kmı sayı ile neticelendi ve bu devre (J-0) 
sesle: Bu hidİ!enin ne olduğunu öğrenecek o· bitti. 

- «Ne istiyeceğim} dedi. Benden Jursanız, ali.kadar olmaktan nefsinizi mene· Almanlar o kadar muntazam oynamıılar-
gizlediw in 

0 
hus " ksadı bilmek is- demiyeceksiniz. dı ki birinci devrenin sonunda mağlup Ta-

g usı ma · · · ha k"l' 1 k h lk ak 
ti
. B ah . • da Zedna Kubkova timdiye kadar biirwük :ayette astira le çe t ır er en a ın t • yorum. unu sey atımız esnasın -., . I · · ı 

d d Sen da
. k ki mevkiler kazanmlf bir kadm Çek spor • dırlen1e karıılapnııJardır. kıncı devrede n-

a sor um. ıma açruna ı ce - 'liz1 b""tü'' k t kud ti · · ·· · · d k cusudur. Kendisi Prağlıdır. 1932 yılında ve gı er u n uvvc ve re ennı gos• 
vaplar verdm. Fakat artık elım en ur· d . termek sureb1e iki gol daha yaparak ma,.. 

ı on dokuz yaım a iken spor hayatına gı • •· 
tu amazsın.n · Zed d b"t"' b kı la k (3..0) bitirmiılerdir Fakat bu devrede Al· . • • • ren na az zaman a u un a f n en· · 

Knzafytis Ve Maksımm d'. ın· ffak 1 t 0 manlar da bir gol yapmıılar, fakat, hakem 
ısme çev meye muva o muı ur. za. 

Hadımağası şikay~tçi tavrile: man, ıen ve ıakrak bir sporcudur. tarafından ofsayt addedilmiıtir. Halbuki bu 
- e<Bana inanman lazım gelir. Mak- B' 1 k k bil" t' sayının ofsayt olup olmadığı münakatalı ar yı sonra genç ızın ıpor a ıye ı . . . 

simin f dedi dah fazl t B' k k rek I bır vazıyettı. Buna rağmen Almanlar ha • .. · n a artmış ır. ır ço OJU or a· . . 
lsa aı::kına söylüyorum ki bana k ff k im 1934 t kem kararını kabul etmıılerdır. Asıl oyunun 

T nm ınnaya muva a o uıtur. e ik' . d . d d' k" f !1~-ı · el . . . ıncı evresın e ır ı nguu. erın t evvu• 
inan!..» ıse Londraya gıtmı§, kadınlar arasında ya· k k d" . . .. . . ç·· k'' b d 

P k l ı 1 Ben A 
·1~ • u en ısını gostermı§hr. un u u evre• 

Harem ağası, oturdukları evin açık 
duran kapısından bakarak sinsi sinsi 
aülüyordu: 

- «fdaren altında 200 atlı olsaydı 
ile işler görebileceğini gel bak ta an· 
lah> 

- (( e a a, öy e o sun. ttıw pılan 800 metre koıuyu (2) dakıka 12 sa· de birinci devreyi kahramanca bir oyunla 
ile yalnız müzakere edeceğim için, se- niye 4-5 gıoi kısa bir zamanda almıJbr. bit~en Alman1arda bazı yorgunluk eaerleri 
nin Hünlerden birisile temas etmene Maamafih daha o zamanlar Zedna Kub· görülmiye batlamııtır. Bir ara, orta muha

Şarki Roma imparatorluğu Murahha•• mani olmanın yolunu elbette bulu - kovada garip bir değişiklik nazarı dikkate cimin (30) metreden çektiği tüt, bir ıim• 
Senatör Mak•imin rum.» çarpıyordu. Çünkü genç kızın sesi değİJ • tek gibi ağlara ginniıtir. Buna benzer bir 

sun?)) Krizafyüs yerinden fırladı: mİJ, ttkek sesini andınnaya b&JlamıJb. Son- diğer ıüt te, gol oldu sanılırken Alman ka• 
Kapının eşiğinden nehrin karşı Hususi Bir Maksat _ «Ben senin esirin değilim, Mak- ra, apor ubalarına çıkmak için umumi vİI- leci Jalcobun fevkalade bir fırlayl§ı ile kor-

lahili görülüyordu. Birdenbire, sanki Senatör bir kahkaha bastı. Küçük ve simin I» tiyerlerde de aoyurunamıya baılamııtı. nere aevkolunmuıtur. 
toprak altından çıkm~ gibi, orası Hün zeki gözlerinde cenkleşme arzusu parıl· Senatör omuzlarını kaldırdı: .Bir müddet evvel ise hem sporu terkel· Bir kelime ile: Almanlar, ciddi bir futbol 
ttlılariyle doldu, bunlar bir nevi harp dıyordu: _ «Nasıl istersen .. Ben senin ye • mıı, hem de tır:ı. olmaya batlamıJbr. rakibi olduklarını dünyaya isbat etmitlerdir. 

"aziyeti almışlar, toplanmışlar ve neh- _ «Bu sözünle beni ürkütcbilece .. rinde olsaydım fikrimi açık söylerdim.» Bu sonun~ bidıse, 1'~ Ç~-~adın .•por- Amerikalılar Olimpiyatlara 
ıin k fi d ~ ·· .. . H""..ı- w b' d b" · d fı cusunda nadır fakat tabu gorüJen bır la· J · k Ed' 1 

yu arı tara arına ogru yurume· ğini mi zannediyorsun} Ben cevap ıs· awmagası ır en ıre yerın en r· b -ı h 1 ' ld··· . . bat t ıtıra ıyor ar 
le başlamışlardı. Bir iki dakika sonra terim. Benim malumatım olmadan sa· larken birbirine dolaşan iplikleri toplu- ~v.~ Kaaud~ .1~ ıgını tamamed endaakto ela; Nevyork 9 (A. A.) - Amateur Athle· 
•tlıJ J ba . . . d IDlf..-. en ıauu muayene en o r • b' 
t.. arın e e şıları döndüler, atlılar da na başka talimat verilirse, Attila ile yor ve ellen tıtrıyor u: bir an evvel ameliyat olup erkeklepneaini tic Union, oldukça aiiriiJtülü olan son it 

OUyijk bir kavis y k · ld"l .. k . . b'I' · · '\ (Arkası var) . . . b- c:elseainde Amerikanın 1936 Berfin olirn • 
b 

1 
• apara gen ge ı er. muza ereye gırışe ı ır mıyımr muvafık ıörmüılerdır. Şundı Zedna Ku • • . . • 

ucıkı de Margüs şehri karşısında ka- • kova yirmi iki senelik bir kadınlıktan ıonra ~ıyat. oyun~a •t~ı 1 etmesı "8rannı alt 

targih kurm k . t. 1 d , d K. o·· ld .. d .. ? erkek lac:ak tıfak .ıe tasdik etmıştır. 

ı Senatör, :ır ::;~a::ır s~J eliyle dü- Bu Ka ını ım ur u lngolltertır ••• Almanr• M8r!I Mahalle Arası Bir Gezinti ~ 'k T J S. K NC§rİyat Burosundan: lsııınbul 
ttı ten sonra mırıldandı: . Nasll Oynanaı? Su sporlan kulübünün Türk atlet uıkımını 
- {<fikrimi sana tekrar izaha lü- (Baf taralı 1 inci yü~de) 1 Polis ve müddeiumumilik tahkika- (yeni elemanlar kazandırmak<tamacıyln ter> 

~ görmüyorum, Krizafyüs, dedi. Orta boylu, kara kaş ve saçlı olan tını bu ~~kta ü~erinden . yü~t~rken tip ettiği ko~u ve yürüyüıılere dün 1:-.renko· 
aktik imkanların müzakeresinden bir bu ceset bir kadındır ve elli yaşla- beş on gun evvel geçen bır hadıseye yünde Hilal kulübü sahasında dev m edil-

~Yd~ ?as~.l olaca~ını .za.nnet .. miy<:>_rum. . d kadar tahmin olunmaktadır. Ta-j daha muttali olmuştur. Haber verildi- miıtir. Bir de konferıms iliivcsilc ynpılan 
Qen ıkı y tl 1 b - rın a K dünkü J. S. K. faaliyetine salon tahsis et • 
tc:r uz a ı ı e ır ~ş gormege ıs- bı'bı" Adil cesedin sağ kulağında ve sol ğine göre. ası.mpaşa süprüntücülerin-
"" muvaffak olayım, ıster olmaya- k .. . d derı'nce ı'ki yara bulmuş-1 den İbrahım hır hafta kadar evvel çöp mek ve muhit gençlerini harekete getirmek 
J •ın '\ A l ) J b ld k aşı uzerm e 1 suretile Hilal kulübiınden büyük mıky natt 

r sı mese e stan u a i saray arabasiyle bir kadına çarpmış ve yere 
llıahafilin · ben· b' · .. d'. v .. .. tur. y lı k iştirak ettiği görülüyordu. 
;.t . .m ım ır ış gor ugumu p 1. k süren bir arBıŞtırmadan yuvarlamı,ştır. ara nın alkamadığı· Konferans : Saat ı o. 30 ta 23 ü n.,yac 
"G Clnesıdır » 0 ıs ısa f •• •• d ba k · d" hüviyetini de tespit et· nı gorunce e ara sına oymuş ve 

d 
- «Attilanın bugün bizi kabul e· son~a cese ıfnf k olmuı::tur. tedavi etmek için evine götürmü~tür., 

ece~ · . d" mege muva a T 1 . . h . .. .. .. 1 . 
gını zan~e ?'or musun? Bunun, bir ay evvel fneboludan kıncı .ta m~.n~ go.~e çopçu. brahım 

20 si Bay olan faaliyete iııirak ed cck poro 
culara spor bğretmcnlerindcn Mubrccel 
Namık tarafındnn yüruyÜJ \'e ko ul ın e· 
hcmmiyetini gosterir bir konfernnı 'rrıl • da - <cNe. bıleyım? Belki bizi bura- dönen ve Unkapanmda bir yerde otu· kadını evıne goturmuş,. te~a;ı ~er~k 

daha zıyade bekletmek ister.)) S . ld gvu anlaşılmıştır. cezadan kurtulmak endışeaını gutmuş• mi~tir. 
H 

ran atıa o u k k d b' d' w fi l ı y · · ·· 1 S K H·ı·ı F b h v . ..arem Ağasının El İtleri Müddeiumumi Şefik ölümün ha- ve fa at a ın ır ımagı nez nden ö - iıniyuı: . . ., ı tt. ener çe. 
l\.t~f - ..:ı b k ·· ·· Knsımpap kulüplerine bağlı ve kulupll"re 

il. yus, ooanın ir öşesine çeki • kı'k"ı sebebini tespit edebilmek için ce· muştur. . . . ·-. .. .. 
P ah ıb h d kk t izi - d bağlı olmayan içlerfode tanınmış sporcu • 

r atça yerleştikten sonra: ed" kaldırtmış ve akı:ıam geç ra ım ı a s ıgı yuzun en çı· 
B 

s ı morga y- k b . t" "rtba bn k . . d )ardan Mübeccel Namık, öğretmen Saba • 
rtıi~ h~ı ugün onunla görüt1ebileceği· vakte kadar tahkikata devam etmiş- an u c~~aye ~ 0 .k 8 c e ıçlı~... e hat, Afakat, Ziya, Kiizıın Enson, lsınail. ö. 
~ ıç zannetmiyorum» dedi. · gece cese ı ara ya oymuş ve agım mer Hamit, ~al, Ccvdetin bulunduğu 

lt .. l<rizafyüsün gösterdiği lakaydi, sü- tır. f Ucu Bulundu ağzına getirerek iple içeriye atmış ve ekserisi genç olan sporcuların ittirakile E-
Unct ve itidal Maksimini ainirlendiri- ilk t - '- ·p Jere göre bu kadın dilen· karanlıkta üst taraftaki lağım ızgara· renköydcn başlayarak Caddchoııtnn - Şa • 

Yo d annun · d · k sed' ld :r u. Hele harem ağasının el işini ·ı·k t ~ için bir çok dilencileı gi· sını tahmın e emıyere ce ı yo an kın Bakkal, Suadiye • Bostancı · içe-ren • 
~Ja:raı_ · l w ba ·· ·· cı 1 yap ıgı ·· ·· b"I k b"ır yere bı k t B 1

- ·· S h · d" 1 k' d"I k 
b

.. .ıc ış emege ı::laması Senatoru b" . 1 ak adı çıkmı"' ve parasına gorune ı ece ra mıf ır. u, ır.oy • a rnyıce ıt yo u ta ıp e ı ere mu-
U b" .. T ı zengın o ar T • b' b" h . d" ""dd . b l b" .. 

•• 8 Ulun çileden çıkarıyordu. Sabrı , d başka bir yerde öldürül- bıtta ı ır ta mm ır ve mu eıumu· vaffakiyetle aşan an ır yürüyu ten sonra 
tı.ık tam an a h · ·· · lb h' · L b bu haftaki faaliyete ııon verilmio iştirak 

h
. endiği için Krizafyüse döndü ve mu-!'I ve cinayetin gizli kalması için, mi ~u ta mm uzerıne .ra ımı araşbr- Alman a.alecisi Jako idd J b 1 T - ba l t Jb h b l d k eden sporcular muhitlerinde bu yolda ça-

et e ağırdı· d b J urganla sürüklene· maga Ş amıf ır. ra ım u un u • f .. •ilterr. ile Almany• aruında Londra-. yanın a u unan . dınl cak ... lı~malara devam edeceklerine söz vererek 
~:- «Benim burada Margüs şehrinde rek buraya atılmıştır. tan sonra vazıyet ay ana br. nı, Toteftbarn saballncla 70,000 .eyircinin dağılmışlardır. 
dil ın e! işi yapışını seyre mahkum e· önıinde y•pılan DMaçı fqilizltt (3..0) ka • -====== 
~ lllernın sebebini bir türlü anlıyamı • , Daima en bllyUk fllmlerl yaratanı zanJılar. fnııilterenin en kuvvetli takımla • Yeni Neşriyat: 
~ o~~rn. Krizafyüs. İmparator T eodo • G R E T A nndan birini tqkil ~den bu ( l 1) İnailiz, 
,.!\is. kral Attiladan,ne istiyor? Bana o bakı.kalen çok güzel bir oyun ıöstermiıJer· Hukuk Fakültesi Mecmuası - Üçımcü 

0 Ylenrnek istenilmiyen desise nedir?» G A R B dir. Buna mukabil İngilizlerin karıısında sayısı çıkmı tır. Bu sayısında ticaret huku-
Harern ağası elindeki ipeği ve sır - • ( l l • Almanın da pek mükemmel bir futbol ku ilmi, objektif hukuk kaide i için yeni 

illa ip)"kJ b k ] · · t l ğ")d·~· · oynamıya muvaffak olduğunu bütün dünya bir ölçü. Romn hukukunda aile kunımu, 
'· ı eri yere ıra tı, göz ermı aç 1 lsmi ve san'ab önünde ıaygı i e e 1 ı~ımız ve S .. .. N K L ı ııazeteleri kaydediyorlar. Almanlar, bu o- Turk k mus. 1 tiırcsinde Özgüç Kuralı gıhi 

enatörün hiddetten buruşan yuzu· y k d R E tıc bakarak: • p Ea ınKa 't yunuıı baıında esaslı bir müdafaa oyunu kıymetli )azılar vardır. 

1 e P E Ç E tatbik etmiılerdir. Bu oyun W teklinde idi. Vahtetin Çağırışı - Jnck London'ın 
8tlr - <«?ooo, Maksimin!.. dedi. Nece· Vv (45) dakika, fngilizlerin bütün göster· ölmez ah eseri ALTIN HIRSI filminiu 
. et 1. lrnparntorumuz hakkında cıde- muazzam filminde ti dikleri ıayret hiç bir semere vermedi. An- romanıdır. 

''ae» kelimesini nasıl ağzına alabiliyor· 
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Ölüm I Yeni 
L 

Yolcusu _A~~liii Türklüğe 
Dair .• 

l\lubarriri: Freeman Willı Crofat - 47 - 10 /12/935 Yabancı illerde 
Çıkan Eserler Görülen Otomobilin Tier'in Olduğunu 
1. - ·DAS LAND KAM.AL ATA -

TORKS. - (Kamil Atatürkün memleke
ti) Von August v. Kra1). 

ispata Kafi Bir Delil Yoktu 
Orta elçi v. Kral, Osmanlı imparatorlu

ğunun paylaşılmasından kurtarılan Tür~i -
yenin kurtuluş savaşını anlattıktan sonra el
de edilen memlekette modem manasında 

bir devlet kurulması teşebbüsünü ifade eden 
bütün devrimleri, kanunları ve bunları ya
şatmak üzere kurulan müesseseleri gayet ob 
jektif bir metodla incelemektedir. 

Kitabı eline alan bir yabancı, Atatürkün 
eserini ilk çağları olan Sivas ve Erzurum 
kongrelerinden geçenlerde yapılan 1935 
sayım hareketine kadar takip edebilecek -
tir. 

Kitapta devrimler, siyasal, ekonomik, ya
hut kültürel bir istikamet ifade eylemele
rine göre tasnif edilerek hern topluca, hem 
de Türk devriminde mevcut olan ahenk -
!iği ve bütünlüğü aksettirecek bir surette in
celemiştir. 

O akıamdan bir pn evoel lokomotil yoldan ~kmıffı. Kitap, Türkiyenin büyük bir dostu tara
fından yazılmıştır. Hatta bu hususta bazı 
Viyana gazetelerinde «Fazla Türkiyeden 
yana» diye tarizlere bile uğramıştır. Fakat 
bu tarizleri yapanlan orta elçi Kral'in kita
bındaki objektif metinler, deliller ve tahlil
ler ve bundan başka da rakkamlar sustur
mağa kafidir. B. Kralin Türkiye dostluğu 
emrindeki bu gerçek malzeme, Türkiyeye 
ezberden hücum etmek illetinden hala kur
tulamamış olanları, samimi adamlar sa ikna 
etmeğe değilseler, iskat etmeğe bol bol ye
tecek gibidir. 

Buraya kadar it iyi gitmitti. Faka• ağzından duyaraamz daha iyi olur, dedi. 
Tier'in Karlayl ile Stranraer arasında _.,.. (Arkası var) 
ki yolculuğunu takip ve teabit etmek 
zordu. 

On iki saat onu kimseler görmemi§· 
ti. Frenç bir müddet düıündükten son· 
ra polis vasıtasiyle bütün mıntakada 
Tierin otomobilini gören olup olmadı • 
ğını soru~turmağa karar verdi. O gÜ· 

nü hemen hemen tamamiyle Karlayl 
polis merkezinde geçirdi, fakat hiç bir 
ize tesadüf edemedi. Oteldeki telefon 
santralının bütün gece kapanmamasını 

ve bir haber alınır almmaz derhal kendi -
sine malumat verilmesini tembih etti. 

Ertesi sabah gene bir haber alınamadı. 
~ğleye kadar yeni bir ıey zuhur etmene, 
Frenç, Damfriz, Kasil Duğlas ve Niuton 
Stüarta gidip bizzat yollarda bir iz aratbr· 
mağa karar verdi. 

Öğle olup ta, gene bir haber alamayınca 
istasyona gidip 1,26 trenine atladı. Tren 
Damfrize geldiği vakit istasyonda bir telif 
vardı. Üç polis treni araıhrıyorlardı. Ni • 
bayet Frençin kompartımanına geldilel'. 
Polislerden biriai: 

- İsminiz Frenç mi? diye sordu. 
Otomobilin izi Bulundu 

Frenç evet deyince poliı memuru cebin
den bir pusula çıkararak: 

- Bu Iİz• verilecekmiı, dedi. 
Frenç heyecanla zarfı açb. içinde ince 

bir kağıt, kiğıtta da ıu bir iki sabr yuıb 
idi: 

Polis müfettiti Mister Frence: 
Şimdi Katlayldan telefon ettiler. Aradı

iınız otomohHin izini Kasil Duğlasta bul • 
muşlar ve kabilse derhal oraya hareket et-
menizi rica ediyorlar. 

Damlm poli• merke% memura 
Angil• Maktavif 

Tren hareket etmek üzere idi. Frenç tek
rar bilet almaia lüzum görmeden asil Duc
lasa kalkmak üzere olan trene atladı. Ger
gi Tieriıı otomobilinin izinin bulunmuınm 
İfİne ne kadar yanyabileceğini bilmiyordu. 

lıtmyon Memurları 
Fakat bir kaç gÜn atıl kaldıktan sonra 

tekrar faaliyete geçebilmek onu sevindiri • 
yordu. Bir an evvel Kasıl Duglaıa vuıp ite 
baılamak iatiyor- ve tren yavaı a-ittikçe aİ· 
nirleniyor, sabırsızlanıyordu. 

Kı.sıl Duglas polis komiseri kendisini la • 
taıyonda bekliyordu. Selamlaıtıktan sonra 
ı-·renç derhal izahat istedi. Frençin tamimini 
alınca komiser evveli gece vakti kimlerin 
yolda bulunup otomobili görmesi ihtimalini 
düıünmüı. Gece istasyonda nöbetçi kalan 
memurlar aklına gelmif. Gidip kendilerini 
aörmüı ve hepsinden de ayrı ayn sormuı: 

Tierin oradan geçmif olduğu akıamdan 
bir gÜn evvel bir lokomotif yoldan çıktığı 
için tarihini de tesbit edebilınİJ •• O gece is
tasyonda üç nöbetçi memur bulunuyonnuı. 
lrlanda postaslDJ yapan tren sabaha kal'fı 
saat dörtte Kasıl Duglastan geçip Stran -
raere gidiyormu§. Bunlardan istasyon bam
mallığmı yapan, komisere oldukça izahat 
vermiş. Komiser tabii evvela trene yolcu bi
nip binmediğini sormuf. Kimse binmemiı, 
yalnız trenden bir yolcu inmiı, o da bam
malın arkada§ı imiş. Tatilini geçirdikten son 
ra Londradan avdet ediyormuf. O böyle bir 
otomobil görmüf. Komiser hikayenin bu 
noktasına gelince : 

- Daha doğrusu gidip hamrnalm bu 
arkadaşını bulalım. Söyliyeceklerini kendi 

lnktlip Dersleri 

imparatorluğun 
Son Günleri 
Ve Kurluluı 
Mah.mut Esat Bozkurt ta dün akşam 

saat 17,30 da Üniversite konferans salo -
nunda bu seneki ilk inkılap dersini vermiş-

tir. 
Üniversite talebeleri ve bir kısım halk 

konferans salonunu baştan aşağı doldur -
muş, Mahmut Esat Bozkurt alkışlar ara • 
sında kürsüye geçtikten sonra konferansına 

başlamıştu. 

Mahmut Esat Bozkurt bu ilk derse inkı-
laptan önceki Osmanlı impayatorluğu mev
zuile girişmiş ve son devrim yıllannın baş
langıcındaki devri açarak o günlerin yara
larını deşmiş, o günkü idarecilerin düotük
leri gaflete işaret etmiş, o devri bütün acı -
larile bir ibret hadisesi olarak canlandır-

mıştır. 

İmparatorluğun Son Günleri 
Esat Bozkurt Osmanlı imparatorluğunun 

son inhitat günlerini hatırlatarak demiştir 

ki: 
- Millet muztarip, memleket harap bir 

hale gelmişti. Halk aç, ordu açtı. Devlet 
adanılan, her yandan yırtıkları açılmış im
paratorluğu boya ile yamamağa, örtmeğe 
çabalıyorlardı. İdareciler gafletten uyana
mamışlardı. Onlar hala Vahdettin denen 
hainin memleketi içten ve dıştan saran fela
ketlerden kurtarabileceğini umuyorlardı. 

Türkiyede dost Avusturyayı temsil et -
mekle kalmıyarak Türkiyeden Avusturyaya 
Türkiyede olup biten esaslı hayat hamlele -
rinden haber götüren orta elçi Kral'ı önce 
tebrik eder, ondan sonra büyük bir dcl3tu
muz olarak selamlarız. 

il. - ANKARA. - Von Norbert v. 
Biscboff. 

Orta elçi v. Kral' ın güzel eseri ne kadar 
objektif bir etüt ve malzeme kitabı ise, müs
teşar v. Bischoff'un Ankarası da o kadar 
sübjektif tutulmu§ bir duygu ve düşünce ki
tabıdır. 

Türk devrimine ve onun şanlı lfCfine ya
şıt devrimler ve tefler arasında değil de 
Türk tarihi ve insanlık ıefleri arasında yer 
ve ölçü vermek, işte B. Biscboff'un hareket 
noktası bu olmuştur. 

Kitapta Türk milleti tarihin muhtelif 
devirlerindeki çıkıı ve yayılışları ile ele alı
narak kurduğu devletlerin ve kültürlerin 
karakteristiği verilmektedir. 

Ayrıca, Türk devrimi ve bunun siyasal, 
ekonomik ve kültürel amaçlan hakkında 
sübjektif olmakla beraber çok enteresan 
mütalealar vardır. 

Me$ela, kapitülasyonlar hakkında yazı • 
lan satırları ve Avrupanın bu eski ve ağır 
günahını bir Türk bile Bischoff'tan iyi ya-
zam az. 

Ankara da Türklüğü severek Türkleri ta 
nımak İstiyerek yazılmış bir kitaptır. Onu da 
almanca bilen Türklere tavsiye ederiz. 

Memleket en vahim, en acıklı günlerin
de Osmanlı meclisi meb'usanı padişaha 

ariza yazmakla meşgul bulunuyordu. On 
satırlık bir ariza tam yirmi günde bitirile -
bilmişti. Bir ariza ,için onlan yoran, düşün

düren sebep te ıu idi: Padişaha nasıl hitap ( Toplantıl•r Davetle.=-) 
edilsin? Hangi kelimeler kuUanılııın? E - --------......:•-. ___ ....,.;;;.;;_....-

fendimiz mi denilsin, hilafetpenah mı, şev- Kadın Hekimleri Aylık Toplantısı 
ketHmeap mı).. Türk Ginekologi kurumu genel sekreter. 

Koca imparatorluk büyük bir sarsıntı liğinden: 
içinde inhidam ediyor, yuvarlanıyordu. Bu Kurumumuz bu senenin ikinci toplantı
inhidam ve inkiraz karşısında devlet ma _ sının 1 1/ xll /935 çarşanba gunu saat 
kinesi ne yapacağını şaşırmış, kendisini 1 8, 30 ta Beyoğlunda Türk Tıp cemiyeti 
idareden aciz, mukadderata boyun eğmiş binasında yapacağından, üyelerimizle, is
bir vaziyete dü§mÜştü. tiyen meslektaşlarımızın gelmelerini nca 

Açlık, isti1a, karışıklık bütün ülkeyi bü- ederiz. 
rümüştü. Ordu günden güne dağılıyor; Muallimlerin Danslı Çayı 
dağlar asker kaçaklarile doluyordu. ihtikar İstanbul muallimler birliği önümüzdeki 
almış yürümüştü. Ahali ekmek yerine sü • cumartesi günü saat 17 de Tepebaşında 
pürge tohumu, mısır koçanı yiyor, beri ta- Beyoğlu Halkevi salonlarında bir danslı 
rafta üç, beş adam o günkü hükumete da· çay vereceklerdir. 

yanarak milyonlarca Türkün açlığı baha - Fen Fakültesinde Bir Konferans 
sına kesesini dolduruyordu. Fen F akü it esi genel kimya ordinaryüs 

Kurtulut profesörlerinden Fritz Arndt tarafından Ö· 

Esat Bozkurt büyük bir alakayla dinle _ nümüzdeki çarşamba günü saat 17.30 ta 
nen konferansına devamla sözlerini şöyle Üniversite konferans salonunda «ağır su 
bitirmiştir: ve nüve- kimyasrn hakkında bir kanferans 

Fakat, bir gün gelecek bu vaziyetin he - verilecektir. 
sabı soruİacaktı. Bunu Türk milleti sora • Müddeiumumiliğe Davet 
caktı. Türk milleti birdenbire kalkacak, lstanbulda bulunan Gerede C. Müddei-
silahma davranacak, bütün kudretini orta- umumisi Cevdet'in derhal memuriyetimize 
ya koyacak, as-.larca süren bu facialara bir müracaat etmesi. 
son verecekti. Öyle bir son ki felaketler __ K_a_y-ıp_: _____ T_a_t_b-ik_l_i _b_u_Iu_n_a_n_(_Z_e_f-ir_)_a_d--

içinde kalmış başka mazlum uluslar bile bu lı mühürümü kaybettim. Yenisini yazdıra

kalkınış harek~tini. ke~dile~~ne kurtuluş yo-ı cağımdan hükmü yoktur, 
lu seçeceklerdı. Nıtekım boyle oldu. (Şid- Adapazan Semerciler mahal-
detli alkışlar}. lesinden ıehit Ferit oğlu Zefir 
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• 

BIKAYE 
İtalyancadan 

YAPMA EL 
Kardifte, «Şen Bahriyeli» lokantasında 

oturuyoruz. Karşımızda bir eli siyah eldi
venle hapsedilmiş bir adam vardı ki gayri 
ihtiyari dikkatimizi üzerine çekiyordu. Bu, 
dikkatimizi üzerine çeken adamın siyah el
divenli eli yapma idi ve bu el, masanın ü
zerinP. dayanmıştı. Hali dalgındı. Kendisile 
alakadar olduğumuzun fark.ında bile değil
di. 

* 
Bir kaç viski kadehi yuvarladıktan son· 

ra \Vatson seslendi: 

- Hey, arkadaş! Gamlanma yahu. Kal
dır kadehini de beraber içelim. 

Karşımızda oturan bir eli siyah eldiven• 
li adam, İsteksiz, isteksiz bjzlere baktı. Son· 
ra Watsonun dediğini yaptı. Pek kısa za -
man sonra masalarımızı birleotirmiş onun 1 

bir elini siyah bir eldiven içine hapsettire
heyecanlı vak'ayı dinliyorduk: 

((- Arkadaşım John Tambo ile birlik-

da bütün bildiklerini tekrarladıktan 
sonra : 

- Çok sefalet çektik, dedi. Satmak it• 

temiyordu amma çaresiz kaldık. Onu kıı• 
yumcuya götüren ben oldum. 

Ve önüme düşerek beni, çürük merdi -
venleri çıtırdıyan bir binanın ikinci katın• 
çıkardı. Loş bir odanın içine soktu. Bura· 
da bir sedir vardL Üstünde de bir insaıt 
yatıyordu. Bir insan veya blr enkaz.. 

John Tambo o derece değişmigti. 
Tabancamın kabzasını 11kan elimi yine 

ihtiyarsız dışarı çıkardım. Fakat bu el 
boştu. 

Hiç bir şey söylemeden merdivenleri 
tekrar ve bu defa ikişer paşer atlıyarak 
indim ve doğru buraya kapağı attımı 

Sonra haykırdı: 
- Garson bir viski daha 1 

te altın aramak için A1as1'aya gitmiştik. O
rada, açlığın, soğukun, velhasıl sefaletin 
her şeklini görüp tattık. Bütün bu dayanıl
maz sıkıntıya rağmen kalbimizi kaplıyan 
ümit bir türlü zail olmayordu. Nihayet 
kader yar oldu. Zengin bir albn daman ele 
geçirdik. Fakat bu daman igletecek ser -
mayemiz yoktu. Para bulmak için Yükkon 
nehri yolile cenuba inmeye karar verdik. 
Nehir üzerindeki seyahatimiz günlerce 
sürdü. Nihay~t ılık cenup mıntakalanna 
yaklaştığımızı, buzların çözülmesi, kuşla • 
nn ötüşmesi, ağaçların belirmesi bize müj
deledi. Bir gün yine böyle konuşa konuşa 
Yükkon nehrini iniyorduk. Ben ayakta du· 
ruyor, uzaklara bakıyordum. Arkadaşım 

birdenbire yerinden fırladL Onun bu şid • 
d 1 h k ~· .. .fi ........... · · ·--------et i are eti, sandalın müvazenesini boz-
du. Ben nehre yuvarland~. Bereket ver • 
sin iyi bir yüzücü idim. Kendimi yese kap· 
tırmadım. Bir iki kulaç atarak sandala 
yaklaştım ve kenarına tutundum. Meğer 

bizim arkadaş her şeyi evvelden hazırla • 
mış. Elime indirdiği kuvvetli bir balta dar-

• Son Posta • Jstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
besile kendimi kaybettim. Ne olduğumu 

1 

9 _ J 2 _ 19 3S 
bilmiyordum. Bir müddet aonra nehirden li----....:.,=====~....;~----=--..,,:1 
geçen küçük bir vapur beni 1'urtarmış. Türk Devlet Borçlan 

Lira Lir• 
O/o 6 Hazine B. M,50 
Dahlll 1.stlkraz Dt,00 * O zamandanberi bayatını hep onu ara· 

makla geçti. Bir müddet evvel Londrada 
olduğunu işitmiştim. 

% 7,5 T. B. I SS,97,5 
% 7,5 T. B. II 23,35 
o/o 7,5 T. B. IlI2!,5~ 

Devlet Demiryollan Borçlan 

Lira 

1 

Ergani 95,00 
Sivas Erzurum 115,~0 
Anadolu iven 45,7~ 

Anadolu M. 47,25 
A. H. % 60 21,IO 
A. H. o/o ıoo a.oo 

Ben onun Londrada olduğun~ işittiğim 
zaman Kardif te bulunuyordum. Derhal şi
mendifere atlamak istedlm. Fakat trenin 
hareketine epeyi zaman vardı. Vakit ge -
çirınek için dükkan camekanlarına balca Sosyeteler Eahamı 

k 
Lira Llra 

ba a dolaşırken bir kuyumcu dükkanında · +~. "'-am"a" iş. B. Mü. 9U u' u • J 21,00 
gözüme bir yüzük ilişti. Gayri ihtiyari tit- • • H§.. 9,85 Bomonti a,JO 
redim. Bu yüzük anamın bana bıraktığı • » Name 9,80 Terkos ıt,50 
tek hatua idi. Bir çok sıkınb çekmeme rağ- Merkez B. D. 64,00 A. Çimento 8,00 

11---------------....:...--ıı 
men onu satmayı göze alamamıştım. Der-
hal dükkana girdim ve yüzüğü kimden al
dığını sordum. Kuyumcu: 

ÇEKLER 
Krş. I. T. L. için 

F. Frangı l:J,00 Dolar o,796 
İsterin 618,25 JI Liret 9,815 

- Paraya çok ihtiyacı olan birisi getir- ıı------·-----------1 

di, dedi ve istediğim adresini vermekte NAKİT 
hiç bir zorluk göstermedi 

Bu adreste bir kadın oturuyordu: 
Elizabet T ambo, Margaret sokağı No. 

165 

Derhal yola düzüldüm. Fakat heyecan 
içinde idim. Kalbim, göğsümü delip dışa • 
rı fırlayacakmış gibi atıyordu. Sağ elim ise, 
ceketimin cebinde bulunan tabancamın 

kabzasını sıkıyor. Sokak yakınmış. On 
dakika sonra, kendimi Margaret sokağı • 
nın 165 numaralı binası önünde buldum. 
Kapıda John T ambo İsmini taşıyan bir kart 
yapıştırılmıştı. Çaldığım zile, yüzü gözü bu
ruşuk içinde ihtiyar bir kadın cevap verdi. 

Hiç bir şey söylemeden - çünkü söyliye
mezdim - kartı gösterdim. Titrek bir sesle: 

- Oğlum, dedi. Bakışlarımdan kim ol
duğumu anlamıştı. Çünkü John Tambo iş
lediği cinayeti anasına aynen nakletmişti. , 

20 F. Frangı 
1 Dolar 
l İsterlin 

20 Liret 

Krş. 

167,~ 

US,00 
620 
170 

Krf. 
1 Mark 36 

20 Drahm1 14,90 
20 Leva 21 
20 Ley n,oo 

ı~-------·----------·11 

1 

Borsa Dıpnda 
L. K. L.K. 

Kredl Fonsiye 110;00 il Mübadil Bon. 73 
1888 senesi 8l;OS Gayri • • 16,25 
1903 il 79,00 il Altın 9S9 
1911 9 Mecidiye 52,0$ 

Ticaret ve Zahire Borsasında 
Ticaret ve Zahire Borsasına dün 541 

ton buğday gelmiştir. Pek: az muamele ya· 
pılmıştır. Buğday fiatlan 6 kuruı 30 para· 
dır. Un fiatlan da 800 kuruşla 750 kurut 
arasındadır. Ekmek fiatlan değiıtirilroe * 

miştir. Halk ekmeği tecrübeleri devam et• 
mektedir. Narhın çarşanba günü değiştiril
mesi muhtemeldir. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYCtNGOSU 
Şimd ;ye kadar bin:erce kiı ·yi ze ıgi ı etmiıtir. 

2. el Ketlde 11 1. el Kanun 935 dedir. / 

BUyUk ikramiye: 3 O • O O O Ur.1 iır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiıe;erle 

( 20.000) liralık bir mtl'cifat vardır. 



Bir Sarar 
Faciası 

10 - 12 - 935 - 7 - Yazan: .... Ş. 

Pavla: Hofmana, Hep Yüzbaşı 

SON POSTA 

r 
1 RADYO 

Bu Aktamkl Program 
fSTANBUL 

1 8 : T ravyata operası (üçüncü ve dör • 
düncü perde) plak, 19: Haberler, 19, ı 5 
muhtelif plaklar (hafif musiki), 20: Triyo 
(keman, viyolonsel, piyano), 20,30: Stüd-Nuriden Şüphesini Anlatıyordu yo, caz ve tango grupları, 21 : Stüdyo or -

r>e~ofman, ~n ~e~ vagonluk vesikaya! re bir çare düıünelim. kestrası, 21,35: Son haberler. Saat 22 den 
k çok sevınmıfti. Onun için, içinde _ Ben, bir tek çare düıünebiliyo- sonra Anadolu ajansının gazetelere mahsus 
llYnıyan ' • b' d • • b d" · ı teb . net eyı ır an a cıddıyete rum. ava ıs servısi veri ecektir. 

haf dıl edememiı; Pavlanın önünde tu-1 - Nedir? PARİS 
reveranslar yaparak: _ Nuriyi, prensten ayırmak. Halli. 16: Konser. 17: İngilizce dersler, 17,20: 

li·:-;:- Emrediniz, madam labaron İcap ederse büsbütün ortadan kaldırmak. Deniz müsahabesi, 17,30: Konser, 16: Mü-
u §tayn Hazretleri... _ Naaıl?.. sahabe (tiyatro), 18,30: Konser, 19,30: 

;··Huzurunuzda oturmak haddim deiil -Bunun, tekli hakkında §İmdilik Müsahabe, 19,40: Müsababe, 20: İtalyan 
ıae de... bir ıey aöyliyemem. Fakat, kıyamet kitapları hakkında müsahabe, 22,20: Neş-
t Diye, takaJarma devam etmek iatemiıti. günü gibi hadisenin kayMttığı bir za- riyat, 20,30 Neşriyat, 20,45: Müsahabe, 

l ~at. Pavla, sert bir bakıtla bu hafif ruh· manda, bir adaml ortadan kaldırıver- 2
1 ,50: Dans musikisi. 

u ilıhyan J f · · BERLl yo a ge ırmıfll. mek o kadar rüç bir teY değil. N 
:.. -E, söyle bakalım. Ciddi konupnak 1 - Bravo be Pavla Artık sen, aldm 16: Hamburgdan, 1 7, 30: Muhafız alayı 
.. ted·-· . - , • .. ıgın fey nedır?. Eger prensi kendine yürüdün. kilisesinden, 18,40: Akşam haberleri, 
::~mınelen aıı~ ettiğini tebıir edecek- _ Ne yaparaan, azizim? .. İnsanlar, 19, 1 O: Lirik komedi, 21 : Haberler, 21,30: 
t:....! ı. ~ zahmete gırme. Bu husuata mahare- girdikleri hayatın bütün icabatına tabi Münihten. 
-.ıu oıJd·-· · • BRO e • . ıgım ıçın ona, ben senden ziyade olmalıdırlar. KSEL 
llltnun. _Böyle söyleme, kız ... Adeta beni 17: İspanyol müziği, J 7,30: Muhtelif 

el - Hayır, pre~t~n değil; öteki adam· korkutuyoraun.. parçal~r, 1 7,45: Çocuk matinası, J 8, 30: 
-.ı ba~setmek utiyorum. _ Niçin?. Şan, pıyano, Şopenden parçalar, 19: Mü-
- Kimden?. _ Demek ki, icap edecek oluraa ... sahabe, 19, 15: Müsahabe, 19,30: Konuşan 
- Prensin yaverinden. B . d gazete, 2 O: Operet. 

enı e .. . 
- Yaa... - A ... Hiç fÜpbe etme dostum... BUDAPEŞTE 
~ - Evet ... Şüphelerim, pek kuvvetle- Seni de, bir bardak suda boğuvermek • 16: Caz orkestrası, 19, l O: Orkestra damı 
1 or. Bu adam, bana biç yabancı gelmi- te hiç tereddüt etmem. ve operet hav~Jan, 20,35: Çingene orkes-
or. Ve öyle zannediyorum ki; 

0 
da benim _ Pavla! .. Çok katı kalpli oldun?. trası, 21,40: Pıyano, 22,25: Caz orkestrası. 

~~emde, maziye ait bir takun habra iz- - Katı kalpli olan, ben değilim, a- ROMA 

1-~ k.~tfetmiye çahııyor. . . Birkaç defa, zizim.. Bugünkü insanlık.. Bak §U hu • 
1 6

: Radyo jurnal, 1 7 • 2 S : Yabancı dil -
.02 goze geldik. Bakıılarında o kadar ga- dutlara. Her tarafta seller gibi kanlar lerden haberler, 18: Turizm müsahahesi, / 
~r> bir mana var ki ... Bu bakı11lar, adeta akıyor .. Cepheler, kan ve ate§ içinde bir konuşmalar, bab.e~ler, 18, 1 5: Plak neşri -
eni üıütüyor.. mahşer gibi kaynaşırken; cephe geri- yatı, 16, 30: İngılızceden haberler, 18, 5 5: 
-Yok canım?.. )erinde, en küçük köylerden en büyük Fransızc~dan haberler. 19, 15: Yunanistan-
- Emin ol. ıehirlere kadar, her yerde ihtiras ve d~n nakıl, 19 •. 20: Radyo jurnal, . 19,50: 
- Şu halde? menfaat çarpıtıyor. Bir lokma ekmek pıyano konserı, ~ ı_: Bir perdeli~ komedi, ı 
ft;" Bunu, ~iifünme6,.;.. fula yeyebUmek i<U. ana" evlid•nm, z 1 • JO' Dan> mu"k" ZZ ' Rad po ıumal. / 

ı... rkaç dakika, sükut ile seçti. (Madam evladı babasının, kardeş kardeşin göz- 1 6 5 . p· V ~OVA . 
lld~aton Hübıtayn) unvanı ve (Şarlol) lerini oyuyor .• Farzet ki; engin bir de- • '. . ıyano ıle muhtelıf havalar, 20: 
L· ı e andan (Pavla); dall'Jn ve endifeli nizde, koca bir gemi batmıftlr. Bu gemi- Senfonık konser, 23,5: Dans musikisi. 

ır halde sözüne devam etti: nin halkı da, kamilen denize dökülmüş· BOKREŞ 
- Ev•t bunu d'".. liy' ş ·· ı • d" b•• .. d • d"' 17: Eg~lenceli suvare 18· Monolog~ . "" · · · Ufunme az... una tur.. şte ıım ı, utun o enıze uşen·, . ·· · • 
~ olmalıyız ki, bugünkü mevki ve va- ler çırpınıp duruyorlar. Ellerine ne ge-1 19· 15 : Senfonık konser, 21, 15: Dans kon
~etiıniz ı's'- b'I L.:.~tlannd dm . ' . /seri, 21,55: Son haberler L-. . ' aaın ı ııuıag• an yap 1f brse sarılıyorlar.. Kendı hayatlarım · 
Liif ·~ınaya. ~enzemektedir.Hafif bir öfleyif, kurtarabilmek için batkalannan ölü • . • VİY ~NA 
~ un o kagıt parçaJarmdan mürekkep bi- müne zerre kadar ehemmiyet vermi· 1 6: Bılardo dersi en, 16, 2 5: Şan, 1 7, 30: 

fl, bir anda yıkLverir. yorla;.. Fransızca dersler, 19,5: Konser, 21,10: 

11 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

• A~ ve Amerikanın yüksek Fen Mekteplerinden, Üniversitele
~ Kımya F ak?ltelerinden, dört senelik yüksek mensucat mektepJe
rmden ve teknıkum dereceaindeki ihtisas mekteplerinden 1933, 1934, 
1935 mezunlarının, Sümer Bank müesseseleri ve fabrikalarında iatih
~n dütünüldüğünden, bunların qağıdaki vesikalarile, Ankara' da 
Sumer Bank Umumi Müdürlüğüne, lstanbulda Sümer Bank İstanbul 

'

ubes' M"d" l .. w,. .. ı u ur ugune muracaatları lüzumu ilin olunur. Müracaatların 
yukarıama, sair müracaatlardan tefriki için ((M. E. » itareti konulması. 

Hüviyet 
Tercümeihal 
Diploma kopyası, 

((3465» ((7485» 
Aıkerlik Hizmeti 
Bildiği ecnebi diller 
iki tane resim. 

~-ln_h_ia_r_r_~a_r_U __ ._M __ ü_du_ .. '.!.üğünden: f 
Tütün fabrikalarımız için prtnamesine tamamen uygun olmak üze. 

re muhtelif eb'atta 30048 adet nihayetsiz terit satın alınacaktır. fstek .. 
lilerin tartnamelerini almak için her gün ve pazarlık için de 23/l2/9JS 
tarihine müsadif pazarte•i günü saat on beıte o/o 7,5 muvakkat güvenm~ 
parasile birlikte Kabatafta Levazım ve mübayaat ıubesine müraca 4 

atları. «7646>> 

KIZILAY 
GENEL MERKEZiNDEN: 

Dikit makinelerinin tamirini ve bakımm1 gayet iyi bilir bir us
taya ihtiyaç vardır. Aşağıda yazılı şartları haiz olanların vesika
larını yazacakları dilek kağıdına iliıtirerek 10 Birinci kanun 1935 
salı günü saat 17 ye kadar Ankara'da Yeniıehirde Kızılay Genel 
merkezine göndermeleri. 

1 - Türk olmak 
2 - Askerliğini yapmıı olmak 
3 - Sıhhati yerinde olmak 
4 - Okuyup yazma bilmek 
5 - Y aıı kırk beşten yukarı olmamak 
6 - Hüsnü hal ashabından bulunduğuna dair polisten 

olmak. 

1 .. u:gu ·Ju ŞarbayJığından: 

vesikası 

- Acaba?.. Haftanın tefrikası, 22: Dansing. 

- Hiç ıüpbe etme. - Pavla !. .. Çok aert dütünüyorsun. 
- Ö ı · - Böyle icap ediyor .. 

Y e ıse, ne yapabiliriz?. - Fakat bilirsin ki, ben facialı İf • 

tıfe- itte, be~ de bunu sana soruyorum. lerden hiç ho1lanmam. 
/ 

--
Şartnamesinde cinsi, nev'i ve bütün evsafı ve «8000» lira muhammen 

bedelli ve bedelinin sureti tediyesi şartları yazılı araroz kapalı zarf 
usulile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Şartnameler Ankara • lstanbul ·İzmir ve Turgutlu Uraylarmdadır. ) )apmak lazımgeldiğini öğrenmek isti- - Haaaa, azizim, Her Hofman ... 

~~ b' .. k. ha Malum ya, seninle, bir noktada biribi • 
t'·~ .. ır su ut sıl oldu. Hofman batı rimize bağlıyız •• Yalnız, ticaret İ§lerin· 

C)rau .. ·ı · ' l'tılc ne er_ı ~l§; elleri arkasında, apğı de ... Fakat benim, bundan batka iıle-
Cillii: gezmıyordu. Birdenbire, Pavlanın I rim var. O iılerimin ne olduğunu bilir· 
_ j durd~: sin. Mademki o itleri deruhte ettim •• .-ı 

tonJtık ster ~m ?. Hemen bu on bet va- Söz verdim. Onları yapmak mecburiye· "(/'). 
lerked ~esıkayı satalım. Derhal İstanbulu tindeyim.. Bu işlerimi yaparken, ben S 

[)• elun?.. rahat kalmalıyım .. Eğer bu sırada önü- ~ 
...:_Ye sordu. Pavla, cevap verdi: me bir engel çakacak olursa, vay haline. ; 

Nereye?. Hofman, hafifçe titredi. Omuzlarını e 
l>u~ FiJibeye. Sofyaya. Berline. Ham- silkti .. 

a.. 8 ? - ana, ne .. ~ 

)İ~-Y Dostum! .. Genİf, bir abloka içnde- Pavla, bir cigara yakarken cevap ~ 
fiUL •ver Nuri Bey; Madam Labaron verdi: O 
~aıf flayn denilen kadın, vaktile Ser ···n .. • .. .. ıııı......, 
.J eıantanlannd d ··zıük· aıuga - Şuphesız, sana ne?.. Çunku sen, <~ 
~ır. d a anso eden kadın- H' k' . . . 
1 : ediği dakikada b "t'" "t "f k d akılh bir adamam.. ıç ımaenın lfıne 
~rıı:ı· , u un ı h a evlet· p k • b" ~ 

d 
ın zabıtası b ,_ t 

1 
. . karıtmazaın.. ara azanıp zenam ır 

~"} areKe e ge ecek • ıttıfak k T b' 
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etleri budutla • • b" ~ adam olmayı urmUfsun.. am ır 
ile"' , nnm ıçı, ıze bır ceben· ~ ·· · d •· .. N .,. "esilecektir. program uzerm e yuruyoraun.. e ıa· 

- Tb-d' ki 
Aç karaına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def'eder lsviçreye id k? ğa, ne sola kaçmıyorsun.. a u _ır , 
g erıe · ·• 'k' f d k' hl" yürüdüğün yolun, ı ı tara ın a ı te ı· 

- Orada d ah d k 1 b'I' · F k t N Yeıneklerdf"n birer ııaat •oura alınır•a 
'ekler. a, r at ve huzur vermiye· kelerden aza e a a ı ırsm. a a u- .. 

ri? ... Beni, o eski Pavla olduğuma Hazımsızlığı mide ekşilik 
Beyin seni kat'iyetle hüküm verdiği dakikadan İ· ye yınmalıırıru ıiderir. Ağızdaki 
hasıl ettin 1 tibaren benim için büyük bir tehlikedir. Bu tatıııılığı ve kokuyu iz.de eder. 

tehlikeyi ortadan kaldırmak ise, benim için ... ---------------
en hakiki bir mecburiyettir. ADEM• •KT.DAR 

- Bu hükmü verdiiine nasıl kani o- 1 1 1 1 

-Pek·ı· p 'allı . a a, avla! .. Nuri 
tlıi? •rnıyle tanıdığına kanaat .. 

•• 

İhale günü 30/J2/935 pazartesi saat ((16ıı dır. O gün ve saate kadar 
teklif mektuplar! ile ve o/o 7,50 den u600ıı liralık teminat akçesi veya 
banka teminat mektuplar ile Turgutluda Belediye Encümenine müra• 
caatları ilan olunur. «7759» 
------------
Dr. ETEM VASSAF haw!u~!~~;. v~ü~~,1:.~m 
C ~alo u Kcç Ö .,., a artı n T !. 2:0H Ev. Kııduöy B~harlye İler so:C~k Tt", OU119 

• -- - ••• ,,, ... Clld ve ZUhrevJye 

Den 1zyoı1ar1 HutalıJ.laıı mateba11:ıı 

1 Ş LE TM ES 1 BtyoPu.'· Ru•Ç•!fa~h~u~•ı!aında 
Acenteleri: Karalı.öy Köprübap Poa a aolcai• köte.lnde Mey•enel apar-

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdarzade tıaıanı, Tclcıfon: 43.351 ~ 

Han Tel. 22740 ...... , 
Trabzon Yolu 

İzmir vapuru 1 O birinci kanun 
salı günü saat 20 de Rize'ye ka-

dar. «7716» 

Ayvallk Yolu 
ANTALY Avapuru 11 birinci 

kanun ÇARŞANBA ıünü saat 
19 da A YVALIGA kadar. 

«7775» 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Hnvndls ve Halk gnzete8l 

Eski Zabtiyt'. Çatnlçeşmc sokağı, 25 
ISTANBUL 

Cazeıeınizde çıkan yazı ve 
resımlerin bütün hakları 
m.ıbfuz ve gazetemıze aittir. 

ABONE 

TÜRKiYE 
YUNANiSTAN 
ECNEBi 

FIATLARI 
1 1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. Kr. 

1·1001 7~0 400 150 
2440 1220 71 o 270 
2700 ı.ıoo 800 1 300 

Abone bedeli peşindir. Adr~s 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuı u lıık 
pul ilıl vesi ltızıındır. 

Posta kutusu: 741 fstanhul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



• 
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850 gramhk amballJ 

TURYA~ aaf, hazmı kolay Ye bütün yemekler 
İçin kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yaiıdır. 

Çok idareli olup, ateı teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhteYİ deiildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak mu haf aza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY At. ile piıirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

'TüRKi.YE YAG VE MAMULATI 
S4N~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

lstanbul - izmir 

SON POSTA 

~-----------------·--------------·----------------' Türkiye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: • 

Turhal Şeker Fabrikaaıoın 1936 HnHI içinde Samıun Uma· 
omdan göndereceği ıekerlerln •aıondan Yapura kadar nakliyHi 
kapah zarf usulile ve 21 Ilkkinun 1935 tarhinide latanbul'da 
Bahçekapusunda Taı hanında Şeker büroıunda talibine ihale 
edilecektir. Şartname ve tafıilit lıtanbul ve Samıun Şeker Bll-

rolarından alıoablllr. 

> . . 0"-Y ct'-vC•~ Chô,aıu• • 
la\.~ 11'4 C.41>lO [ 

GAYET MÜHiiİ' 
Parlı mamullta, H. Vlllette 
IAboratuyarının yeni bir keıfi 

SANOGVL 
Piore, Jenjevit Ye; Stomatit 
ıibl afıı: Ye dit baatahklarını 
Ye mikroplarını imha •• teda vJ 
eden cilt paataııdır. Lezzeti 
hoı, her eczane Ye depolarda 
aatı!ır. Dit tabibinize ıorunuı. 

-
<;.L t; f' _.. fi p A.; y t va ta-.. 

... ~ n ~ ı 0 4 •••u.'11 C ""' A'- 'IAA 0• 

Öksürenlere : BATBAN BABBI BBBBM 

Mukavvi~~J~~~ 
OUINiUM LABARRAQUE.tn ~ 
1 

r•mekten '°""' bir llknr 
~ kadehi mıktaMnda ist\maU 
1 tusa bir ıaman zarfında -: en kansız hastalar kuvvet• 
:. lerlnl lktisab ederler -: Onun ıcın ıayıt olanlar. -::. hastalıktan veya tazıa ça· 
: lı•maktan kuvvetsiz dO•mOt -- · olanlar. pek sert nefvO nO· \ =. ma hesablle yorulmu• gene· j ~ = ter kansız genç k"ızlar ve • -= ihtıyarlar. = Tıp takUltesı takdirnamesini halı • 

e e 
unıu• 
altırt•11111 

şaraD• aımauaırıar. 

Bütün Eczanelerde ehwea 

Ayaklarından rahatsız olanlar lçlo 

Fenni Ayakkabı 
Zarifliği, hafif:iğl ve aağlamhğı birçok 

tecrübelerle 1abittir. 

A. KiFIDES 
Beyoğlu Poııta ıokağı .No 1 Telefon ı 41429 

~ Taşra müıterllerimlzio iılediklırl izahat poıta De verilir. 

Fena boyanmıt, fena 
pudralanm19, fena tuva
let yapılm19 yUzler, sizi 
böyle &ilik gösterir. 

BCltUn varhlınızl•, •P· 
açık apaydınhk görU
nebllm•k için •İz de 
herke• gibi "PERTEV 
PUDRASI,, "Pertev ltrl
~atl,, ve "Krem Pert•v,. 

' kullanınız. ·~-•r 

·ı· )'urd umuzun neH.1 meyva usareleri 
haz.ırlanmıştır. Mümasil Avrupa mü• " 
tahzıırlarını aratmıyacak mükemmeli • 
ycttcdir. 

Hazimsizliği, muannit inkibazlan gl • 
d crir. Fevkalade gazozlu olduğund•" 
ye~neklerden sonra ferahlık verir. 

lf.F %4\ 2 CD --11 
-r 

' . :.ı.- .... .. 


