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Her 
Cumur 

Türkün Parolası 
Başkanı Atatürk Diyor Ki: 

Dünyadan Göçerek Türk Milletine Veda Edeceklerin Son Sözü ~u Olmalıdır: "Ben·im Türk 
Milletine, Türk Cümhurigetine, Türklüğün /ştikbaline Ait Ödevlerim Bitmemiıtir. Siz 
Onları Tamam/ıgacaksınız. Siz De, Sizden Sonrakilere Benim Sözümü Tskrar Ediniz.,, 

PETROL AMBARGOSU ERi KALIYOR 

Teklifler Italyanları Sevin
dirdi; Habeşleri Kızdırdı 

18 ler Bugün Toplanmıgacak 
/ Y erll Mallar 

:Habeşistan MOzake-
1 relere Yanaşmıyot 
j Projede Yapılan Detiıiklikler 
1 

Hafta 
Bugün 
Baş) adı 

BAŞBAKAN, BUGON, HAFfAYI, 

ANKARADA BiR NU1UKLA 
AÇACAKTIR 

y ... u MaLi Hllitiiil'. liüPn Leırla -
mıftır. Daha dünden ~hir meydanla
rına, büyük ve umumi caddelere yerli 
mallar ve· taaarruf hakkında vecizeler 
asılmıf, bütün nakil vaaıtalannın içine 
ve göze göriinecek yerine göz alıcı lev- . 
halar asılınıttır. Vitrin müeabakaeı ve' 
ikramiyeli kuru yemİf 1abflan da bu-

Dünyada mevcut petrol milrtarlarını o. 6a milrtarlcnn gün baflamaktadır. 
• Memleketler aramada talr.ünini göderen wralilc Buaün saat 14 de Batbakan İsmet 

R İnönü Ankara radyosunda bir söylev 
oma, 1 l (Telıizle) - Muaolini bu ak· m..i muhtemeldir. k • B .. 1 f b ld b·' 

tam saat 17 de Franııııı ve 17,30 da İnıffiz Teklifler daha eYVel ..WU,ettar ftalyaa ~~rece tir.. ~ eoy ev stan u a u· 
•efirini kabul elmittir. Her iki teffr Paria- MJ'Vİa}erİ tarafından itina ile tetkik ecln. • tun Halk~vlermde, radyosu olan. fuka 
le teıbit edilen İngiliz • Franııııı teklillerini cek ve ihtimal bir kaç sin sonra bir cevap/ merkezlerın~e, mekteplerde, Ünıver • 
Muıoliniye vermİflerdir. verilebilecektir. ıitede, Taksım ve Beyazıt meydanla • 

Teklifler hakkında bir teblit netredil .. (Deoamı 6 ıncı yihul•) (Deoamı 8 iincii )'lbd•) 

Kasımpaşa Cina)tetinin Esrarı 

, 
Atatürkten ismet lnönüne 

iŞTE PAROLA 
~~~~~-~~~~~ 

•-ı'ıksel Ttlrk, Senin için 
ylkseklllln badada yoktur,, 

BAŞBAKAN MÜLKiYELiLERiN BAYRAMINDA ÇOK -ÖNEMLi BiR SÖYLEV VERDi, İÇ VE DIŞ SiY ASA-

MIZI ANLATTI. TUTACACIMIZ YOLLARI GÖSTERDi 

Ankara, 11 ( A.A.) - Ankaracla 6alunan O• mekteplerinin lawul.,..,.~-
59 uncu yıl dönümünü lrutlulamala ibn• 6a olr1am Anlıarapal_,,, topla-

. 

. nan müllıiyelilerin, Ba16altan lamet lnönü delaletiyle, Cıımrır • .,...,,.. 
çelrtikleri ta:zim telgrafına Ataliiri pceuabı vermiffir: [Devamı 6 ma yüzde] 

Köprüde 

Dünkü Kaza Belediyeyi 
De Zarara Soktu 

BELEDiYE, ŞiMDİ, AKAY iDARESiNDEN, DELiNEN 

DUBA iÇiN TAZMİNAT iSTEMEKTEDiR 

Baltlat oaparrman çarpan 6urnu 
Poliı Ve Adliyenin Bütün Ga;;:etlerine Rağmen Dün De Ay
dınlanamadı. Elmaıyan Hidisesi Gibi Bu Da Karanlıktadır 

86yle Merhamet Tabii j B~gün, Bellci 

M G t. · Bırlz 

Dün aabah, yanlıt bir manevra ile dikten kalkmıt ve Kartalla IC.aclıkö,S
köprünün Haydarpap iakeleaine çar- ne utrayarak, yolcu aldıktan sonra 
pan Akay idareıinin Baidat vapuru köprüye ıelmiıtir. Yandan çarklı olan 
buıiln tamir edilmek üzere baYUZa ıi· bu vapur Galata rıhtımı ile iskele ara• 
recektir. aına ıirerken mutadı bilifma yoluna 

Diln bildirdiiimiz kaza etrafındaki keamemit ve bu vaziyet hem Ukelecle· 

araz e ırır Bulunabilecelc 
Belediyenin emri üzerine temizlik 

anıelelerinden Hamit ve Hamdi çarşı 

mütemmim haberler ıunlardar: ki ahaliyi ve hem de deniscleld .... dal-
Baidat vapuru .. bah 6,30 da Pen • (Devamı 3 üncü yüzde) 

"e mahalle aralarından topladıkları bir 

~~rü ~öpeği k~~lı bir araba içinde 
. rkecıden geçırırlerken Hamal Nihat 
de arkadaşı Çakır Abdullah sırf bir 
muziplik hevesiyle arabanın kapağı • 
tıı açarak köpeklerin kaçmasına sebep 
~lrnuşlardır. Kapak açılır açılmaz on 
h eş kadar kıtmirin gözleri dönmüş bir 

alde atlayarak bütün hızlariyle sokak 

hralarına dağılmaları etrafı bir hayli 
C.Yecana vermşitir. 

h Bu .fıadise temizlik ameleleriyle iki 

i :nıal arasında kavgayı mucip olmuş, 
b~ı taraf da bütün kızgınhklariyle biri· 

b
•tlerine girdikleri bir sırada araya za· 
ıta g' · d bak. • k k ırmış, avanın ıyesı ara • 

olda halledilmeye kalmıştır. 
Ş•lair .olıalcların4a hfı"°I 

Joiafan lrıtmirl•r4• 

Polia " milddeiumumilik dün de 
Kaaımpapda liiun içinde bulunan 
kadın c:eMCli etrafındaki esrar perde -
sini yırtamadı. H&diae cUn ıeçtikçe 
Tarabyadaki Elmuyan hldiaeai sibi 
karanlık bir auuıaara arzetmektec:lir. 

Tabaka, Bir insan Bir 
Hayatına 

Eoler4• Araıtırmalar lzmir 1 O (Özel) - Kısaca, telgraf ha-
Tahkikata el koyan mUddeiumumi beri olarak bildirdiğim c<talebcu cinayeti -

muavinlerinden Bay Şefik dün sabah • nin iç yüzü, yürekler acısı bir faciadır. Ve 
tan akpm ıeç •akte kadar Kasımpa - bu hadise her ıeyden önce ihmal yüzün • 
ıada meııul olmuf •e yeniden 4 kitiyi den ileri gelmiştir. J,in iç yüzü hakkır 1ıt 
daha zannaltına almıt ve bazı evlerde aldığım malumat ~udur: 
de araıtırmalar yapmııtır. Bayram ye· - Katil Salih, henüz yirmi yaşlannda, 
rindeki tanzifat ahırlarının eıii'İnde geçen yıl orta mektebi bitiren bir gençtir. 
bulunan bir kaç damla kandan dolayı Kendisi bu ders yılı başında lzmir lisesine 
nezaret altına alınan ahır bekçilerin • kaydını yaptırrnış, öte taraftan da telgraf
den Oamanın vaziyeti de bir netice 1 aneye stajyer olarıık devam ctmcğe bat
verec:ei• benzemiyor. Dün bu etik sök· lamııtır. Lisede, Salihin devam ettiği sınıfta 
türillmlt tlserindeki lekenin inaan ka • fazlaca talebe bulunduğu için Salihin tel • 
Dl olup olmadriJ, tetkik edilmek üaere grafhaneye devamı uzun müddet nazara 

(O.oamı il inci yhJe) [Devamı 8 inci yüzde] 

Mal Oldu 

Katil talebe Salilı 



2 Sayfa 

Taksim, lpk apartımanı, 

daire, avukat Garip: 
5 numaralı 

- Bir üniversite talebesinin palto çal -
ması, şüphe yok .lci teessür ve teessüf verici 
bir keyfiyettir. Cahillerin para uğrunda fe· 

SON POSTA 

Son günlerde ıoförler cemiyetinde, o • otomobillerin vergileri ven1emediğinden Şimdilıi halde cemiyetin en büyük İsle-
tomobil sahipleri ile ıoförler arasmda bir ve ufak tefek tamirleri de gördürüJemedi- ği (7,5) ve (12,5) lira üzerinden alman 
ikilik çıkmıtbr. Buna sebep otomobil sa • ğinden çalııtırılamamaktadır. Bu vaziyet, plaka resimlerinin, hiç ohnazsa ( S) ve 
hibi toförlerin, ıimdiki cemiyetten ayrı bir §Oförler arasında ıiddetli bir i§sizlik do • ( 7,5) liraya indirilmesidir ve dün de ıoför 
cemiyet kurmak istekleridir. Bunlara gö - ğurmuftur. Çünkü (2000) toförden ancak lerden mürekkep bir anıp bir çok makam-

• 
na vasıtalara baş vurmaları belki fazla re gündelikle çabtan toförlerle kendileri a· (800) kadarı İf bulabilmektedir. lara bat vurarak bu dileklerinin tahakkuk 

Birinci Kinun 12 

..... 
İpekçilerin Toplantısı 

Şehrimizdeki ipek sanayicileri dün sana' 
yi müfettişliğinde toplanmışlar, sanayi ge' 

nel diıektörü Repdın şirket kuruhnası, bO' 
ya santralı tesisi. İpeklilerin gramajınırJ. 
en ve boylannm tesbiti etrafmdaki müta • 
leaları etrafında görüşmüşlerdir. 

* • "' 

- = 

hayret uyandırmaz. rasmda menfaat bakmundan bir çok fark- ı Şoförler cemiyeti, yaphğı bir hesapla, etmesi için tqebbüste balunmatlardır. Şo • Otobüslere Ceza 
Fakat ayni cürmün, üniversite sıralarına lar vardır. Ve her iki tarafın isteklerinde bir talui arabasının, ~nde azami (530) förler cemiyetinin ba§kanına göre, bu ver- Kazalarının önüne geçmek ve ha]kıO e.sı, 

kadar yülı:sdmiJ bir talebe tarafından irti • b" • t' ak kt .. diki • • · kuruı kazandığını nazarı itibara almak pr- huzurunu temin etmek için nnkil vasıtala ' ' bet 
ır Jf ır no ası goreme en açın ayrı gi de indirilmediği takdirde bugün çal...-

lı:abı şaşılacak ıeydir. • . _ • . tile, (110) kuruı ıoföre, (250) benzine, rının seyrisefer talimatnamesine nokta" A.rne 
cemryetler halinde çal1fmalan munasıptir. 30 . (SO) k k d d d'w bilen taksilerden mühim bir kısmı daha k · I . d"kk d") , 

Eğer bu talebe, cürmüne mazeret olarak garaJa ve un&f a ar a ıger no tasına rıayet etme erıne ı nt e ı 

açlığı, zarureti gösterseydi, kendisine karşı Diğer taraftan bugün bilfiil çalıpbilecek ufak tefek ihtiyaçlara çıkardıktan sonra muattal kalacakm. mektedir. Umumi otobüslerden on ikisi • 
duyacağımız hislere belki merhamet te ka- olan (1500) taksi otomobiinden ancak kar olarak pek az bir para kaldığı neticesi- Bufün bu hallere göre, toförlerin vazi • nin talimatnameye muhalefet ettikleri gÖ' 

nşabilirdi. Fakat onun bu cürmü, Eroin (500) Ü çabfabilmektedir. Çünkü diier ne varJDl!tır. yeti hiç le iyi değildir. rülmüş, bunların ruhsatnameleri geri ahn' 
gibi sirkat kadar sefil bir keyf uğrunda if- ...:=====-======.....,=-==== ==,,..,,-===-=--==--""=-==- IDlftU. Bu otobüalerden aekizi Keresteci ' 

)eyişi, içimizi nefretle dolduruyor. T H •• ı • ı G J t p f i ler • Eyüp, dört tanesi de Sirkeci - Bakır • 
Çünkü bence onun bu özrü kabahatin - a y yar c u c umu çın... a a a os an es köy arasında işleyen otobüslerdendir. 

den bite büyüktür. Veznedarı * • * 
İstiklal caddesi, 

.an'atkir Bimen: 
* Çağl•yan ......... Ayın 20inci Gecesi, Beyoğlunda Işıkları Kayboldu Fo" kum~=.":.~~ d"'"'"' .. 

O•• T ••b • H J ki 8 1 d sı dolayısile ihtisas mahkemesine müracaal - Ben, bu havadisi okuduğum zaman, 
gözlerime inanamadım. 

Bu talebe üniversitenin üstelik te hukuk 
şubesindenmiş. 

Hakkı her şeyden mukaddes tutan bir 
mesleğe intisaba hazırlanan bir talebe • 
nin, iki tutam eroin sarhoıı1uğilc kanunu 
çiğneyişi çok hazindir. 

Çok şükür ki onun bu mahiyeti uzun za
man gizli kalmadı. 

Çünkü onun cürümleri mektep sıraların
da iken meydana çıkmasaydı, yann. hu -
kuk diploması bir hırsızın eline geçecekti. 

Ve o zaman o, tınetinin fena istidadile; 
diplomasının kazandırabileceği salahiyet • 
leri birleııtirecek, ve başımıza bir Staviski 
keııilec:elc ti. 

* Halk opereti ... 'atkarlanndan CelaJ: 

- Ben bu havadise hiç şaşmadım. Çün
kü bir çok misallerle gösterilebilir ki, bo -
zuk ve mütereddi bir seciye tahsille düze -
lemez. 

Nitekim dünyanın her tarafında. cinayet 
işleyen büyük hekimlere, kan içmekten 
hoşlanan tanınmış alimlere, ve çalmaktan 
boşlanan mevki aahibi lciınaelere rastgeli • 
nebilir. Bu sirkat. tahıalann cürümlerinden 
mütevel~t şerefsizliği; içinde yqadıllan 
camiaya ıyüklemenin haksızlığını da aöater
miş oluyor. 

oa'ha geçenlerde. üç Galataaraylının 
fU veya bu hareketi. bütün Galatasaraylı
lar hakkında bir takım ithamlara vesile 
verdi. Şimdi, o ithamları yapanlara uyup 
ta, bu talebenin şerefsizliğini bütün üniver
sitelere mi teşmil edelim} Galatasaray hak
lunda o hükmü verenler, meseli üniverısi -
teliler hakkında böyle bir hüküm vermek
teki haksız.lığın. isabetsizliğin hudutsuzluğu
nu düşünürler de utanırlar inpallahl 

Haber Beş Yaşında 
Haber arkadaıımız dördüncü yaıım ta

Jnamlayarak dün befinci yılına ıinniftir. 
Tebrik eder, muvaffakiyetler dileriz. 
-· ........... .. . 1. 1 •• 1 ••••• ....,. • 1 ... .. • 

Haberlerimiz burada bitmedi. 
Bir kısmı da 7 inci sayfamız.dadır. 

rtme eCTU eSI 8Zlr J arJ aş a 1 Küçük Laagada b!amvay caddesinde ederek mevcut otomobillerinin moda yıh 
158 numaralı evde oturan Galata pos • ı. 

Ayın yirminci akf81Dl tayyare hücum -ıkese ayrı ayn tenbihler yapılacak, ııık 
Iarma kaqı saat (9,30) da ba,Iamak vt.. naskeleme usu11eri öğretilecektir. Bunun 

(10) d b
• ek .. la--'- lan _,ı,. için alakadarlar çalışmalara baılamıılardır. 

a ıtnı uzere yapı Cil& O ~ o·· d"J bey h')A un ne§re ı en amıame ı ifına ha-
maskeleme tecrübesi için hazırlıklara baı· reket edenlerden ceza alınacaktır. Işık 
lanılmlflır. Deneme sahasına dahil olan maskeleme tecrübesinin tam bir muvaffa· 

yerlerde her binaya. her dükkana ve her- lciyetle cereyan edeceği umulmaktadır. 

Bir Tasrih 
Geçenlerde üniversitede bir palto hırsız

lığı olmuı, talebeden İsmail Safa isminde 
biri mahkemeye verik!i ve mahkemesi de 
yapıldı. Ankarada oturan ve evvelce üniver
site hukuk fakültesine kayıtlı bulunan Ba
hkesirli lamail Safa Kirifçi bize bir mektup 

göndererek isim benzerliii dolayıaile ken· 
disinin o İsmail SlJa olmadığını ve vaziye-

tin turibini islemİftİr. Biz de tasrih ediyo· 
ruz. 

TUrk Knşu Talebesi 
Memleketimizde kurulacak Türk kuıu 

mektepleri için, Sovyet Rusyada tahsil et
me.ide olan ( 1 O) talebe, ameli derslerden 
ba~, aynca nazari dersler de rörmeie 
bqladıklanndan ancak ( 2) ay sama mem
leketimize dönebileceklerdir. 

Rum eaşpapazmm Rahatsızhgı 
Rum haf papası F otyos birdenbire ra • 

batsulannuttır. Dün kendisine bir konaül
tasyon yapılmıfbr. 

Halk ·Ekmeği ... 
Bir Hafta Sonra Satışa 

incelemeler Tamamen 
Çıkanlıyor. 
Bitmiştir 

HaDl ~ tetkikab sona emıİ§tir. Ek
mek çarpnha siiDii bitiİll b-uılar wafın· 
dan çlkanlacak ve 9 kanattan sablaıı:aktır. 

Francali, birinci ve ikinci nevi ekmek fiat

.._ ----=-........... --... ---···------

TAKViM 

BiRiNCi KANUN 
lan da pazartesi sünü indirilecek ve çar • ---------------
,.aba ıünündea itı'baren 7eni fiatla satıl • 

maia baflanacaldır. 
t.t.Dbula pek çok baiday gelmeie baf· 

Janutbr. iki sünde ıeJe. bağday miktan 
3 bin tonu -.maktadır. Bana makabil iki 
ıünde ancak 200 ton bağday sablınıfbr. 
Fiaım: düpnekte olduğu için değirmenci 
ve kırmacılar ancak ihtiyaçları kadar mal 
almaktadırlar. 

iki Otomobil Kazt1sı 

Rıırol aene 
1351 

Kasım 
:15 

SAR.ATI 

S. D. 
2 85 

12 
Arabi sene 

1354 

H~sıni ı;ene 2 ncitetrin 
1935 29 

PERŞEMBE 

Ramazan 
16 

t~ISAK 

S. D. 
12 48 

7 16 5 29 
Öğle İkindi lftaTY;ts_ı _ _ 

2298 numarala otomobil İstiklal cadde- ---ı----

1 
S. O. S. IJ. S. I D. S. D. 

sinde Leon adlı bir adama, 743 numaralı E. 7 27 9 47 12 _ 1 39 

otomobil de Mahmulpatada bir kızcağıza! z. 12 07 14 28 16 41 18 20 
çarpDUflD'. ;...-.ı.-..;..-ı.......;.-.ı.---.-.....-;..;;.;~~ 

geçmekte ve yeni moda imalatı başlanmaıı.' 
tahaneai vemedan Hüseyin Hüsnü seçen 

ta olduğunu bildirerek mevcut otomobil ' 
sah günü Pangalbda Poyraz sokağmda 24 · 

lerin satışına müsaade edilmesini istemiştlo 
numaralı evde oturan diıçi mektebi tale-

Mahkeme de otomobillerin yıl modasırı' 
belerinden AbdulJaha iftara gitmiı, bir da-

tabi olup olmadığını sormuştu. 
ha geri dönmenıiftir. Abdullah Hüseyin 

Ticaret Odam uzun tetkiklerden sonr• Hiiuıüniin iftardan sonra evine döndüğü-
nü söylemektediı. Hüseyin Hüsnünün he- dün otomobillerin yıl modasına tabi oJdU' 

....ı ğuna dair cevap vermiş ve dün ceı.-abıııl 
sa,.arı tetkik edilmiı, kasası saytlmıı ve 
hesaplarm ımmbmun, paralann da tamam ihtisas mahkemesine göndermiştir. 

* * • olduğu görülmüştür. Veznedarın ne oldu-
ğu belli değildir. 

Yangın Başlangıcı 

Marpuççularda Salihefendi banınm bi • 
rinci katmda yüzük 7apdan bir odada ben
zin parlamasından yanguı bat göstemıİf, 
imalitbanenin tezgih kısmı yanmlf, itfai
ye yetİferelc, daha fazla sirayetinin önüne 
ıeçmİftİr. 

* Eyiipte ihqnhey caddesinin 33 aayıh 
evinde elektrik te.iaatmm kontak yapma • 

amclan Yansın ~ bir zarar obnecl
hicliwain önüne geç.ilmiftir. 

Hırsızlıklar 
Balatta, Karabaı mahallesinde (20) nu

ınarah nde oturan Sara c:hfan çdıımı, fır
Nti ganimet bilen aJ"IU mahaDeden Av • 
ram, Jorj ve S.lti nanunda üç çocuk eve 
girmif, konsoldaki bet liraJ'I alıp çdanlf)ar, 
fakat tutulrnQflardır. * Meyva halinde bir sandık limonu ça
lan Kamil, Beyoğlunda, Sıraaelvilerde yeni 
yapılan bir binanın kuryunlarmı çalan M• 
lim tutulrtU§lardır. 

Bir Mütecaviz MahkOm Oldu 
Ni,antaşında bir kömürcü dükkanında 

yedi Y•§mda Sabahat adh hir kızcağıza 

ahlaksızca dokunmaktan suçlu Mehmet a
dında Kemaliyeli bir genç dün bir sene 
hapis cezasma çarpılımt, 7apnm kiiçüldii
ğü dolayıai)e l>u ceza alh aya inclirilmiflir. 
Suçlu ayrıca davacı Sababatin babasına 

( 100) lira tazminat vermeğe mahkUnı e
dilmiştir. 

Munzurda Askerlik 
Yeniden teşkil edilen Munzur vilayetin• 

deki askerlik işlerine dair bir layiha hazır• 
lanmıştır. Bu vilayet dahilinde askere ça• 
ğınlmıı olanlano muayyen müddette ınii• 
racaat ettikleri takdirde ceza göndenni -
yeceklerine dair hükümleri de muhteı.; o • 

lan layiha Kamulaya verilmiştir. 

• • • 
Yeni Gümrük Bq Müdürleri 

l.tanbul gümrükleri bq müdürlüğüıt11 

tayin edilen Ali Kemal dünden itibarel' 
vazifesine 'başlamıştll'. Eaki baş müdiil 
Seyfi önümüzdeki salı günü lzmire gide -

cek, İzmir baş müdürlüğüniı ifaya başlıy•• 
caktır. 

• * • 
Ankaradaki Galatasaraylıların 

Protestosu 

An.karadaki 400 den fazla Galatasara1' 
lı, Tan gazetesinin bir spor hadisesini ,,eti' 
le tutarak Galatasaray lisesinin manevi şab
aiyetioe yaphğı çirkin hücumlar dolayıeil' 
bir toplantı yaptılar ve fU tebliği neşretti' 
bir toplantı yapımşlar ve şu tebliğı n~ 
miılen:Jir: 

uAnkarada bulunan Galatnsnrnylılıt1' 
müessif bir spor badisesini veşile ittihaz e' 

derek, biı İstapbul gezetesinin, kuruluşuıı' 
danberi memleket hayatının her alanınd~ 
hizmetleri herkesçe tanınmrı buhınan G• ' 
latanray )~esinin manevi phsiyetine -raP' 
tığı hücumu nefre:•Je karşılu ve münnsebet• 
siz ve yersiz olan bu çirkin inpdlar~ cfk&rt 
siz ve yersiz olan bu çirkin isnadları efk&rt 

umumiye. ka~sında şiddetle protesto edef' 
Jer. ıı 

Paz•r Ola Naa•• B. Diyor Ki ı 

---
1 

'' ' ' ' 
n t• " 
.. il ,, 

- Hasan Beyciğim! Bu işin- sonu nere-ı 
ye varacak?. 

. . . Geçenlerde, Üniversiteden bir yığın 1 
palto çalınmıttı ..• 

. . . Dün de koskocaman bir duvar ıaati 1 
çalınmıt! 

Hasan Bey - Aldırma bayım! Bir yaır 
hıhk olacak.. Çalar saati, çalınır ıa•t 
zannetmiı lerdir ! .. 



Sayfa 3 

Hergün "Resimli Makale il Sür'at a Sözün Kısası 

Petrol 
lfarbinin 
1""eni Bir Safhası 

ti ltalyaya karşı zecri tedbirle:n ~ı 
ebetile ortaya atılan petrol harbi, 

den güne inkişaf etmekte ve yeni yeni 
I lar arzetmektedir. 
talyaya karşı İngilterenin tasavvur et
Petrol ambargosunun müessir bir şe -
c tatbik edilebilmesi için üç devletin 

iştiraki şarttır: Rusya, Amerika ve 
ltere. 

Bütün dünya petrollan bu üç devletin 
dedir. Şimdiye kadar İtalyaya petrol 
tnler İngilizler ve Ruslardır. Amerika
n İtalyadaki petrol ticaretleri pek mah-

. r. 1ı:ıgilterenin, bahusus şimdi İtalya 
büyük müşteriyi kaybetmeğe razı 

lsı, ancak yapılacak ambargonun 
bet netice vermesi ve İtalyanın Rus ve-

Arnerikan petrol kumpanyalarının eline 
. emesi ile mümkündür. Rusya Cemi • 
Akvam azasından olduğu ve zecri ted

tre iştiraki kabul ettiği için, ondan 
.ulrnaz. Fakat Amerikanın bu fırsat
ıstifade etmek istemesi ihtimali çoktur. 
b~ için AI"?erika İngiltere ile bu husus
ırleşirse, Italyayı petrolsuz bırakabilir
Musolininin petrol olmaksızın Habeı 
tasını muvaffakiyetle devam ettirme
İrnkan yoktur. 

A.rnerika bu vaziyetten istifade etmeğe 
lr . h 1 l. Vermış u unuyor. O, 1 Iabeş harbile 
d~r alakadar değildir. Fakat Japonya
\:ındeki istilası onu yakından rahatsız 
.~ktedir. İtalyaya karşı tatbik edilmesi 
nülen petrol ambargosunu Japonyaya 

tı tatbik etmemek için ne sebep vardır. 
dernki İngiltere, ltalyayı sıkıştırmak 
Amerikanın yardımına muhtaçtır; o 

Jule. Vernin dünya etrafında kırk aiinde 1eyahat yapabilece
ğini hayal ettiği günle buaiin arasında yarım uır ceçmiftir. Ya
rım asır içinde biz dünyayı ( 40) günde değil, ( 4) günde devre
decek ıürati kazandık. Asrımız sürat asrıdır. cıAheste revan 
olanın payine dimen dolaıırı> sözü tam bugünün sözüdür. Aı
rın ıüratine ayak uyduramıyanlar arkada kalmağa mahkum-

durlar. Avrupa De Amerika arasındaki mesafeyi bir saat la-

ıaltmak için milyonlar ıarfolunuyor. Bu devirde cerek fert, ıe

rek milletçe gayemiz, bu sürate uymak olmalıdır. Her iıte, ba-

yatın her tafbasında ıürat. Sürat hayatı uzatan bir amildir. Az 

zamanda çok Y•tamak ancak süratle mümkündür. 

r MUHTELİF HABERLER 
Şüphe Uyandıran 

Bir Ölüm 

., 
Romanya 

Muhacirleri 
Yağmur Yüzünden 

Çöküntüler 

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün KonamaJı 

Köprüdeki Dünkü Ka
za Belediyeyi De 

Zarara Soktu 
( Baı taralı 1 inci yüzde) 

cıları telaılandırmııtır. Vapur bu 
hızla iskeleye çarpmı§ ve iskelenin aol 
tarafındaki kitapçı dükkanını da par • 

çalayarak denize devirmiıtir. 
Bu vaziyetten fena halde telip dü

ıen halk kamaralardan fırlamı,ı.r ve 
köprüye derhal atılan halatlarla }'anaı· 
ması temin edilen vapurdan Ukeleye 
çıkmıılardır. 

Kazanın Sebebi 
Kazanın sebebi, henüz belli .teiil • 

dir. Dün, Akay direktörü ve İfletm< 
ıefinin yaptıkları tahkikata nazaran 
kaza, kaptanın iyi manevra yapmadı • 
ğından ve tornistan emrinin zamanın • 
da verilmemeainden olmuıtur. Gemi 
kaptanı Sadettin de dün aorcu,.a plôl -
miı ve tahkikatın neticesine kadar ken· 
disine iıten el çektirilmiıtir. 

Kazanın, kaptandaki küçük bir dal
gınlıktan doğduğu kanaati Tardır. 
Bununla beraber, kaptan, kencliainin 
vezifesini yaptığını ve suların muhale • 
fetinden dolayı bu vaziyete dilıtüjünü, 
suların geminin kıçını rıhtımlar• dojTu 
attığını söylemektedir. Asıl tahkikat, 
kaptanın Akay idaresine ve liınan da .. 
iresine vereceği rapor alındıktan IOllra 
yapılacaktır. · 

Zarar Ve Ziyan 
Kaza neticesinde, geminin bodoala • 

c Amerika da Japonyayı ilerlemekten 
İçin ona karşı bir petrol ambargosu 

. ak hususunda Jngilterenin yardımını 
J edemez mi? 
tt~'P~nyanın hayali Çin sulannda kuv -

bır donanmaya sahip olmaktır. Ja -
l'anın kuvvetlenmesi Amerikanın ho -
.
1 

giden bir §ey değildir. Petrol ambar
c Japonyanın bütün bu hayallerini 
~~k ~ümkündür. Japonya ne kadar 

3 
ması içeri göçmüıtür. İskelenin dubası 

Kayseri, 10 (Özel) - Talasın Har- .548 Göçmen Daha GeJdi Kayseri, (Özel) - Evvelki gece a- da delinmİ§ ise de dün akfBDUl kadar 
man mahallesinden Mehmet isminde Ankara, 11 (A.A.) _ Köstenceden raba pazarında feci bir kaza olmuıtur. süren çalışma neticesinde kapablmıf • 
biri bir müddet evvel nahiyeden çıka • son kafile olarak devlet hesabına Cum- Şiddetle yağan yağmurlardan han o • tır. Kitapçı dükkanı içindeki mallarla 
rak kaybolmuı, hısım akrabası kendi - huri;yet ve Nazım vapurlarile dün f s • dası gibi kullanılan bir dükkanın damı birlikte denize yuvarlanmııtır. Bu dük· 
sinin çalıımak üzere Adana, Mersin ta- tanbula gelen 3548 cöçmen 1133 büyük çökmüı, altında barınan (6) kiıiden kandaki malların değeri (1000) lirayı 
raflar.ı.na gittiğini aanmı!br. Fakat bir/ hayvan, 850 koyun, 417 arabalı kafile, ı befi. ?Jmü~tür. İçlerinden biri mucize 

1 

geçmemektedir. 
kaç cun evvel mahallenm kuyusunda tathiratı yapılmak üzere Tuzla tahaf • kabılınden kurtulmu!tur. Bu vaziyete nazaran bütün siyanın 

bır donanmaya sahip olur- olsun 
tika Jngiltere ve Rusya bu devlet; 

ol vermemeğe karar verdikleri gün, bu 
J nrna kımıldamıyacak hale gelebilir. 
•&ocionyanın sivil petrol sarfiyatı senede 

et_ .000 tondur. Donanma sulh zama -
400 bin ton petrol sarfeder. Bu ıu-

~O Japonyanın senelik petrol ihtiyacı 
0,000 tonu bulur. Japonya kendi top· 

ndan senede (242,000) ton petrol 
~~· Mançukodan 25 hin ton temin eder. 
) 

1 Rusyada Japonların elinde bulunan 
't) ardan. da 200 bin ton elde eder. Bu 

oe temın edebildiği petrol miktarı 
' OO tona varır. Geri kalan I, 700,000 
h~ctrolü Amerikadan tedarik eder 
Qır 'h · 

~o] 1 tilBf h~li?d~ Rusların Japonyaya 
' vermelerı ıhtımali azdır. Hollanda 
~anya.ları iıe Jngilizlerin sözünden çık
~r. Bınaenaleyh Amerika Jngiltere ile 
' d bilirse Japonyayı petrolsüz ve ja • 

fena bir koku çıktığı zabıtaya haber fuzhanesine sevkedilmİf ve oradan ev-1 * ( 3000) lira olduğu tahmin edilmekte• 
verilince ameleler getirtilmiJ, kuyudan velce alınan tertibat veçhile Kocat!li Arabkir, (Özel) - Burada ya~an d" il M • ır. 
zava ı hemedin cesedi ıiımiı, tefeı • vilayeti dahilinde iakin edilmek üzere tiddetli yağmurlardan tonra evvelki Akay f dareai direktörü Cemil, ken-, 
süh etaüı bir halde çıkanlmııtır. yola çıkanlmıılardır. gün Seküsü mahallesinde sucu Feyzul- disiyle görüten muharririmize k••••ıa, 

Mehmedin bir kazaya mı, yokıa bir lahın evi birdenbire çökmüt ve enkaz manevranın iyi yapılmadıtınd- tlc>i • 
cinayete mi kurban rittiii araıtırılmak- izmlr Kız Enstitüsünde arasında kalan 4 ve 6 yaılarında iki kız duğunu ve geminin dört cüne kadar..,_ 
tadır. fzmir, 11 (A.A.) _Kültür bakanlı • çocuğu feci bir ıekiJde ölmilflerdir. ferlerine tekrar batlayabilecejiaİ .ÖY• 

lzmlrde Kan Verme imın cöıterdiii lüzum üzerine tehri • Sucunun karısı Fatmanın 12 yaılann· lemittir. 
miz Cumhuriyet kız emtitüsü binasın • daki kızı Ayıe ve 10 yaılanndaki oilu Belediyenin Tetlıilılm 

istasyonu da bir ıİparİf atelyeıi açılmııtır. Enı • Turan enkaz aruından 1ai olarak çı- Vaput"un çarpmaıı yüzünden köpri • 
titüde lleı yıl tahıil cörerek yetiıen ta- karılmıılardır. den husule celen ziyan aynca teebit 0-

f zmir, 11 (A.A.) - Şehrimiz Kızıl - )ebeler bu atelyede ameli bilcilerini art- lunmaktadır. Köprü heyeti f~ 
ay kurumu kanııs kim1elere veya yara- tıracaklardır. Atelye dün merasimle Fındık ihracatını bucün bu husu.ta belediyeye Wr rapor 
lı düterek fazla kan za}'İ edenlere ve- 14.30 da açılmııbr. A tf k . • verecek, belediye, bu raporu aldwlrtan 
rebilmek için bir istaıyon Yiicude cetir- • r 1 rma IÇln... aonra Akay idareainden ta:ııcmiDat İltİ • 

meye karar vermiıtir. Bu huauıta toayal İzmit, 11 (A.A.) - Vilayetimizde yecektir. 
yardım kurulunun da muaveneti temin Sadakai fitir fındık yetiıtirilmesinin ilerlemesine 
edilmittir. Kızılay kanını ıatmak isti - En iyi Jyi Son jönem verilmektedir. Geçen yıl olduiu Yer/İ Mal/ar 
yenlerle bir taahhütname imzalayacak K. K. K. 1 cibi bu yıl da hususi idare bütçesine ko- I l . . ..,_.ı ) 

k k 1 1 h h d B wd 17 16 14 ·ı G" .d. d (Saf tara ı ıncı )'IUCI• 
ve an verece 0 an ann aıta ane e ug ay nulan para ı e ıre•un çefl m en . Ik .1 ek • 
yapılacak ilk muayenesinden sonra da- Arpa 24 00 00 14.100 tane fındık fidanı satın ahnmıf. rında radyo ıle ha ~ ven ec tir. b•J 
imi bı·r kontrola tabi tutulacaklardır. Üzüm 105 80 5 5 / B f d ki · d" k ·· ı·· -·· En küçük kudretlı radyolann 

1 
e tar. u JD 1 ar zıraat ıre tor ucunce . . . • . . ı b 1 

lstanbul Müftülüğünden: "ld f d k t" t" ·ı · 1 • ı· bö"I bu söylevı dınleyebılmesı ıçın itan u. ı e ın ı ye ıt ırı mesıne e verıt ı • dan k 

Sinop Kazazedelerine 
Yardım 

Hava kuvvetimizin yük!!elme \'e . . . dyosu da Ankara radyosun na • 
gelerdekı çıftçılere parasız olarak da- ra 

artması için her türlü yardımın yapıl- ğıtılmkatadır. len !'~~r.i~~~ ~·.ap~~~~t.1~·. ·------
ması yurt borçlarımızın en ileri ge -

4tc on.anmasını hareketsiz bırakabilir. 
~~ikı §ı~di, ltalyaya petrol ambargosu 
~ rnunasebetile ortaya bu yeni mesele 

1ftır 

~ .\rner;k b ·ı . ~İt a u vesı e ıle Japonya meselesi· 
~ defaya mahsus olarak halletmek ar-
t · lıdad İ ·~ iar ır, ve ngilterenin bu vaziyetin • 

&irı ıfade etmek kararındadır. 

Ankara, 11 (A.A.) - 6/12/935 ce· 
cesi Sinopta çıkan yangında evleri ya· 
nan iki yüz yurdtaıa yardım için Kızıl
ay cemiyeti tarafından 1000 lira gön • 
derilmiıtir. 

lenlerinden bulunduğu gibi bu gün lf tarlık : 
diğer milletlerin de kendi varııkıarını Trakya için 10,000 -,, iddiaya BindL 
korumak için durmaksızın hava ku~ - p il k R U U Bütün ömürleri dağda geçtiği için. a-
vetlerini artırmakta oldukları görül- A 

d b b fzml·r, 11 ( A.A.) - Trakya •enel ma"ının, teravinin farkında olmıyan iki r-mekte olduğun an u apta Diyanet ,. .. 'L_ 

1 .. •· d 1 · "lb 1 navut, bı'r ramazan gecesi, katırlarile uc• işleri başkanlığından verilmiş olan enspektör uğun en zmır ı ay ıiına 
lı~ acnaleyh petrol harbi Anupadan 
\lte;.arka da sirayet istidadını göster _ Muğla 

c,.. ır. 
Civarına 

DüttU 
Kar 

fetva mucibince aadakai fitir ve zekat gelen bir telgrafta ilkbahar ekim mev- raber kasabaya inerler. 
ile mükellef olanların Türk Hava ku- Bakarlar ki: Caminin içi kalabahk. Ce-

rumuna yardımda ve bu suretle ana 
yurda hizmette bulunmaları lüzumu 

simine yetiıtirilmek üzere on bin adet maat, pırıl pırıl yanan kandillerin altmda, 

\:.,;Otlilüyo k" J 
t"lıtı . . r 1• petro modern harbin en 
. ~t sılahı olmuıtur. Dünyanın mukad-
\..,' •na b ·ı·h h 
"llı.d u 11 a a sa İp olanlar hakim ol

ır. 

'1uğlada Maden 
'1 Faaliyeti 

t;~ila, 11 (A.A.) - Bütlin i1deki 

~"ke zı~para madenleri faaliyetle/ 
• e tedır. Ekon • b -

~ ı .... omı akanhgının 
• llsıun • d• d" ~ • ~ u ın ır ıcı andanberi hem 

~ i .. ~ ve hem çıkat çok artrnııtır iki 
cg l '"'illlde A • 
\ • 6'1 t vrupa ve Amerikaya 

'

tol t on krom, 2.316 ton zımpara 
on rn • ' ~; -llleJ .~nga_nez ıhraç edildi. Ma • 'd e ucretı de günden güne art-
ır. 

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

ek at Ve Fitrenizi Hava 
Kurunıuna Veriniz 

Muğla, 1 l (A.A.) - Muğlanın doğu ehemmiy,.tle ilan olunur. 

pulluğun yerli imalathanelere aipariı bir kaç saf olmuşlar, ibadete hazırlaıuyor -
I verileceği bildirilmittir . 

~~ . 
tarafına selen Yılanlı dailariyle Gökte- lıtanbul Müftüsü 

Bunların lzmirdeki yerli pulluk İma· Hemen: crBir namaz da biz kılalım. morı, 
lathanelerinde yaphrılacafı umulu • scvaptırhı diyerek, katırları. pcLnanın 

pe dailarına kar düımüttür. Hava bi- L _J 
____ __....___ 

raz ıoiumuıtur. 
yor. 

r iSTER iNANMA! 

parmaklığına bağladıkları gibi, cemaala ka· 
tılmışlar. Namaz da başlamıt-

, Bir rekat .. İki rekat .. Bq rekat.. O.. bet 

I 
rekat.. Bakmışlar: Bunun sonu bir türlü 

iSTER iNAN 
cıfıtanbulda eczanelerde az bulunan ve ancak talep üzerine 

eczane vuıta•ile bir maruf ecza depoıundan tedarik edilen bir 
•pesiyalite vardır. Bu ilicın fstanbulda kaç• mal oldupnu 

ataiıya yazıyoruz. 

Kurut 
108 ilacın 12,95 franktan fabrika fiati 

6 Nakliye mauafı 
2 l, 70 Gümrük 
2,20 Oktruva 
5 İliç plu 

14,30 Muamele verpi 

2,50 Müteferrik masraf 

159,70 
Diyelim ki 160 kuruf. 
Bu ilicm f•tanbulda perakende sabf fiati üstünde 250 ku111f 

olarak yazılıdır. Bu faati kim tesbit ediyor? Bilmiyoruz. Fakat 
muhakkak bir ,ey vana l 60 kuruta mal olmuf bir ilicın 250 
kuruıa satılmasının ihtikar olutudur. Amma biz buna da raZJy1Z. 
Bu iliç bir deponun elinde inhisar halinde olduğu için o depo, 
eczacılara bunu 265 kuruta aatmaktadır. Eczaneler bu fiata al
dığa bu ilicı tabii 3 liradan afaiı vermez ve İfte balkın ııhbati 
üstünde böyle ihtikar yapılır.» 

JSTER JNAN JSTER JNANMAf 

gelmiyor. 
O vakit, ön ı~fta ye: almıt olan ama ~ 

vudun bir tanesı, ayaga kalkıp arka saf 
!arda bulunan arkada ına seslenmit: 

- Hoy bre. Zeynel 1 Sen çık, katırlara 
mukayet ol 1. lo iddiaya bindi burdL. Ya 
bu imam. ya beni Bakalım, hancimiz uste 

çıkacak! .. 
TA 

---------------------------~ 
Yurttaı I 
Devlet tahvilleri, paran ıçm m 
sağlam ve en karlı yatırım ,.eridir. 

Ulusal ekonomi Ye 
arttırma le..,_ 



4 Sa)'fa 

HAHICEHElEllE 
:t:(fa OÜ KllR İMİZ 
Bir Köpek 
Isırması 

Davası .• 
Kamil Yusuftan, Yusuf Kamilden da -

vacı. 

Ouru§lllalan sulh birinci cezadn aörülü

yor. 
Mevzu dövme ve sövme.. 

Anlatılıp bakılırsa hadiseye bir köpek 

sebep oluyor. .. 
Vak'a f(>yle: 

Yusufun hapn bir çocuğu, Kamilin, p

ka knldınnaz bir köpeği var. Yaramaz ço

cuk bir gün bu köpekle oynamağa kalkıyor. 
Köpekte bu oyuna mukabele gösteriyor; fo 

knt di§lerini çocuğun muhtelif yerlerine ge
çirmek suretile.. 

Derhal annesi. babası yctiJiyorlnr. Dok
tora ko~yorlar. 

T edııv:iye aeçiliyor: bir hayli didinme ve 
masraftan sonra çocuk ıiyi edilebiliyor. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra Yu
suf bir aabab Kamilin kapısını taktaklı • 
yor. 

- Ne istiyonnınuz) 
- Çocuğa otuz lirn masraf ettim: onu 

istiyorum. 
- Ben on para veremem. 

- Fnkat bu iıe köpeğiniz sebep olmu~-
tur. 

- Hayır, kabahat çocuğunuzdadır. Do 
kunulmayınca köpek kims~ye bir ıey yap
maz. 

Verirdin, vermezdin; haklıydın. bnksız
pın, derken meacle büyüyor. Jı kızı~nca ko

nuımalar küfürc, ol h reketle.ri de sille ve 
ıywnruğa çevriliyor. 

Köpek ve çocuk hadisesini unutarak bir-

birlerine dü~onar. Köpek ve çocuk ara -
mnda paylaplıunıyan suç bu sefer sahiple-

rine bulaşıyor. Neticede mahkemelik olu
yorlar. 

Dururrrında Yusuf boyuna nyak diriyor: 

- Ben masraf ettim; hakkımı isterim. 
Kamil de ıuradan tutturuyor: · 

- Hadise ayını günü olmu§tur. Kanu
nun küçük, büyük. herkesi ev içinde kalma

ia mecbur ettiği bir günde çocuğun sokağa 
çıkıp köpeklerle oynamasına ne denir~ Ön-

ce hükumete o günün cezasını yatırıın da 
sonra diğer hesaplan dü§iinsün. 

Tokatta 
Petrol Bu/ıranı 

Tokat, (Özel) - Burada petrol 
buhranı vardır. Petrolün kilosu 26 ku. 
ruflan 50 kuruıa fırlamııtı. Alakadar
lar petrol setirtmek üzere teıebbüsle
re airipniılerdir. 
-··••••••N•••• .. •H••-•••••••••••••••••••••••••••18811•••• 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Per,embe 

(*) 
Morfin ile Zehirlenme 
Hasta odasındayım. Jki gündenberi 
dalgın bir uykudan uyanmıyan, yüzü 
aözü Iİş hutayı muayene ediyorum. 
ı - Kalp acaleri yorgun: 
2 - Nabzı dü,ük ve zayıf; 
.3 - Kamı fil, barsakları gaz dolu; 
Etraftakilere soruyorum. Alkol ve mor
fin fazla kullandığını teabit ediyorum. 
Bu fena itiyada alıplı on seneyi geçen 
hastaya lstrikııin 11nngalan, Zeyti ita -
furi ve kafein yaptım. llılc banyo ha -
zırlattım. 

Üç saat süren bir uğraşmadıın sonra 
haata gözlerini açtı, kalp iyi çnlı~mağa 
ve teneffüsünü tabii almağa başladı. 

Morfin %.Chirine çok alışan bu :haatamı 
• bilahare tedavi altına aJdım. Morfini 

unutturacak. almadığı zamanlar 
çılgınlığını ve uylt.uau2luğunu gide _ 
rccck en on tedavileri yaptım. Hık ve 
nihayet soğuk su dökünmclerinc ve 
du§larına alı§tırdım. Henüz kırk Y&flnı 
geçmiyen bu hasta üç ny zarfında on 
acnclilt. itiyadını unuttu. Tekrar bu ar· 
zunun uyanmaması için daima kontrol 
ediyorum .. 

( *) Bu notlnn kesip saklayınız. ya· 
but bir albüme yap1flınp kollekıiyon 

yapınız. Sıkrnh zamanın12da bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yelİfebilir. 

SON POSTA 

• 
M EK B 

Sıvas Karlar Altında 
Şehre Dört Gün 

Sonra 
Hava 
Açtı 

Kar Yağdı, Fakat 

Kızlarınızı, On' 
lara Sormadan 
Evlendirmeyirıl~ 

cBcn 18 yaşında bir genç k.ızııP- ~ 
yqta. fakat henüz tahsilde buluııa' ~ 
gençle sevişiyorum. Bu ecnç iki ~~ 
tahsilini bitirecektir. Yaşım mü~ıt f~ 
için onu bek.lemeğe karar vedun- .. ~ 
ailemin beni akrabamdan bir çoeuiS ı,.A 
mck · tediklcrini öğrendim. Bu bebd~ 
alt üst etti. &na böyle bir teklif fS 
aa ne cevap vereceğimi bilmiyoruıP-

tcnvir ediniz. ~ 
K.arııman: M. M"' J 

Böyle bir teklif knr§ısmda ~ 
derdinizi annenize açınız veya bırı Jl
aile anlatınız. Anneler çocuklarının 
l.erini dinlemekte daha luwaı oJurlal'· 
sizin derdinizi öğrenirse babamn:ı dl~ 
zünii nçnr, ve sizi felikete siiriiJc1' . 

Sivas (Özel) - Devamlı yağmurlar
dan sonra hava birdenbire aoiumuı ve 
ıehre dört gündenberi kar yağmıya 

ba lnmııhr. Şehir tamamen karlar al -
tında kaldı. Bugün hava açtı, ılık bir 
rüzgar esmeğe, sonra da yağmur yağ
mıya ba§ladı ve tehri örten kar tabaka
sını kaldırdı. 

Mevsimin ilk karı Sivaslılara garip 
b~ neşe verdi. Bu neıe ile çall§malar 
hızlandı, yılba§ı hazırlıktan batladı. 

Halkevi yılbafı gecesi bir müsamere ter
tibini ve bu müsamerede Melenin tem -
silini kararla§brdı. Bu müsamere için 
Ankara Halkevinden elbiseler istenildi, 

önüne geçer. ' 
Sioaan karlar altında bir gÖrÜnÜfÜ Analar babalar, ekseriya ~ • 

Halkevi ayrıca kıı kursları açtı. Şimdi * Sivas liseainde Namık Kemalin ölü- :mlarını, duygularım anlayıp d'~ 
haftada üç aün halka almanca ders ve· münün 47 inci yıldönümü münasebetile ie lü~um görmeden onları evlen ~ 
rilecektir. bir ihtifal yapılmıı, bundan sonra oilu kalkarlar. Ku: itirazı sayguıihk ~ ~ 

* Sivas Cumhuriyet Halk .Partiai bq- Ali Ekreme bir telgraf çekilerek babası- !•te.miyerek evl~nmeğ~ razı 0~· ~~..it. 9 
kanlıg·ına Erzincan saylavı Hikmet l•ık h t t · dild··· b"ld'ril ızdivaçlar eber~a felaketle aeııc:eıc-- .Jıı :s nın a ırasının azız e ıgı ı ı • • . • • • ,. __ _. W" 

atanmıJ, gelmif, vazifesine baılamııtır. miıtir. bu Eelaketlı netice ile ~ 

Muhtelif Şehirlerimizde Yeni 
Adliye Tayinleri 

Göçmenler 
1rakyada Ekime 

Adliye Vekaleti yeniden b zı tayin· 'ı M. umumisi İbrahim; B lıkesir aza Başladılar 
ler yapmıftır. Bu arada Tekirdağ Re- muavinliğine hukuk mezunlarından Teldrdağı (Özel) _Bu yıl göçmen1cre 
iıliğine Gümü hane Reisi Mahmut Ce· ı Kemal; Manisa sorgu hakimi vekilliği- verilen toprnklara kıılık ekim yaptlma:kta ve 
lal; Gümü§hane Reisliğine Tekirdağ ne Kııstamoni htıkim vekili Mustafa ayrıca, yazlık ekim iç.in de h8ZD'lıklara baJ· 
Reisi Necmettin; Ordu Hukuk bi.kim- ,Behçet; İstanbul az· muavinliğine Mer ı lıuımaktndır. Bu mmtakaya yerlCJlirilen 
liğine Şibin Karahisar Müddeiumumi- ain aza muavini Fatm Semiha; Mani- göçmenler ıimdiden müstahsil v ziyete geç
ai Fehmi; yerine Erzurum Müddeiu- sa aza muavinliğine hukuk mezunu mİ§ bulunmaktadırlar. 
mumisi Kadri; Gelibolu Müddeiumu-

1 
Hüseyin; Görele ceza hakimliğine San· 

miliğine Artvin Reiıi Hasan Hasip; kamı§ M. umumisi Ahmet Hamdi; E- Bahl<esirde Ogretmenlerln 
Kilis Hukuk Hakimliğine İsmet; Er- l dirne aza muavinliğine hukuk mezunu 
zurum M. umumiliğine Gelibolu M. u- Abdülkadir; Kilis sorgu hakimliğine Toplantısı 
mumisi Necati; Bilecik azalığına Eski- F evz.i Cemal; Ka.stamoni aorgu h'" kim Balıkesir, (Özel) - tlk okul öğret-
ıehir M. umumi muavini Basri; Erciı vekilliğine Olcaada sorgu akün vekili Mua- menleri Halkevinde bir toplanb yap· 
hakimliğine Erdek hakimi Şevket; lafa; Abanoz sorgu hakimi vekilliğine mı§ ve ilk tedrisat kurulları için 3 üye 
Burdur azalığına Ayvalık M. umumisi Gönen sorgu hakimi vekili Mehmed seçmiılerdir. Bundan sonra kültür di
Ahmed Cevdet; Saimbeyli hakimliğine Bahadır; Seyhan merkezi kadastro rektörü bir kaç aözle öğretmenlerin 
Yenice hakimi Mehmet; Kayseri ceza komisyonu hakimliğine Aydın merkezi Halkevinin her kolunda çalıımanın bir 
hakimliğine Burdur müddeiumumisi Ali kadastro komisyonu hakimi Nevzad vatan borcu olduğunu söylemiı •• top· 
Vehbi; Reıadiye hakimliğine Burdur tayin edilmiılerdir. , lantıya son verilmiıtir. 
hukuk hakimi Mustafa; Ulukıtla hi.kinı 
liğine Kırkağaç M. umumisi Orhan; Ka· 
rahiııar hakimliğine Şarköy hakimi Os
man Nuri. Balay hakimliğine Ayvalık haki
mi Mehmet Rasim; Adana sulh bakim· 
liğine Ordu müddeiumumisi Abdürrez
zak; EskiJChir M. umumi muavinliğine 
Mehmet Necip; Salihli hukuk hakimli
ğine Edirne aza muavini Mehmet Rif at 
Gemlik hakimliğine Tahsin; Beğ§ehir 
M. umumi muavinliğine Ergani Osma· 
niye hakimi Hüseyin; Siirt hakimliğine 
Ulukııla hakimi Abdülgani; Diyarıbe
kir azalığına Mardin ceza hakimi Fe
rit;.. Gönen aza muavinliğine Elbüstan 
azi muavini Bahadır; Artvin azalığına 
Karaköse azası lsmail Hakkı; yerine 
Sürmene M. umumiai Mehmed Tevfik; 
Tire hakimliğine Doiu Beyazıt hakimi 
Ali Rıza, Yenice hakimliğine Karahi
aar bakimi lbrahim Etem; Acıpayam 
ceza hakimliğine Bal7a hakimi Yaıar 
Suphi; Şarköy hakimliğine Kuruçam 

Kadın y··z··nden ... 
iki Köy Delikanlıları Biribirine Girdi 

Yaralı Ve Ö.ü~er Var 
Söğilt, (Öz.el) - Kazamıza bağlı 

Çetmi ve Acır köylerinde iki cinayet 
olmuı, gene bir çok kimselerin canına 
kıyılmııtır. Birinci cinayet bir kadın 
oynatma eğlencesinde vukua gelmiıtir. 
Söğüdün Oluklu köyünden tenekeci oğ· 
lu Mehmet ile arkadaıı Abdurrahman 
köylerine bir aaat mesafede Çetmi köyü 
delikanlılannın rakı ve kadın alamine 
gitmiıler, cğlenmeğe batlanmııtır. Ra
kılar içilip kadınlar oynadıkça alem 
büsbütün kızıpnıJ, bu sırada Günyarık 
ve Düzdai köyleri delikanlıları meclise 
baskın vermiılerdir. 

Delikanlılar ellerinde kamalan ve 
tabancalariyle eğlence odasına girince, 
tavanda asılı duran lambayı bir kur -
§Unda parçalamıılar gelİJİ güzel ka • 
ranlığa ateıe batlamıılardır. Çığlıklar, 
bağırtılar arasında karına karı§ık olan 
odadan delikanlılar oyuncu kadınları 
sırtlanna vurarak kaçırmıılar ve bu 
hengamede Mehmetle Abdurr:Jıman 

i~minde iki kiti ölmÜJ, diğer köylüler 
hatif ve ağır olmak üzere vücutlarının 
bir çok yerlerinden yarlanmıılardır. 

Antep Hükumet Konağı 

ikinci cinayet de Acır köyünde ol • 
muıtur:. Köyden Kadir oğlu Kadir ile 
kardeşi, Yusuf oğlu Mehmede haf vu
rarak kız kardeıini iatemiıler, red ce
vabı alınca da evvelki ııün köyün camii 
avlusunda iki kardeJe ate, ederek Yu
aufu öldürmüıler, Mümünü de aiır su
rette yaralamıılardır. 

Antep hülcumet konağının lrurulacağı yer 

Zafranboluda 
Halkevi Açılıyor 
Zafranbolu, (Özel) - iki ay sonra bu

rada açdacak olan Halkevi için Gençler 
birliği faaliyete geçmİ§tİr. Zonguldak say • 
lavı Mithat Altıok ta evin açılması için 18.
znn olan ihtiyaçları tesbit elmit ve tedarike 
baılamııtır. Halkevi alh §Ubesi olarak açı
lacaktır. 

Edirnede Kış Konferansları 

~aziyetini onlara duyurmağa ç.alıııodo 

* I cıDul bir kadınım. Ufak bir de ~ 
var. Bir müddettenbcri bir rcssaınlıı ~~ 
yorum. Ressam benden genç, Beııl JO' 
sevdiğini söylüyor. İstikbalinin parlak 0 

ğundnn. kazanca i}i olduğından ~ 
diyor. Uz.un müddet onun sözlerine şJ ,tJ 
narak evlenme hny Herine kapıldıın· ~ 
tnhkikatım menfi netice verdi. Bu w' 
güç bal ile hayııtın1 kazandıbnı, her 0~J 
çıkan kıza iltifat ettiğini öğrendim. , 

bili;• 
sannldım. Anımızdaki ya~ farkına t~ 
ra'k beni sevdiğine de kani değilim. B~ 
hayallerim suya dü§tÜ. Bu gencin vnitle 
inanayım mı} 

id' Jst nbuJ: Hartı , 

c.o!-d t..:!-:~1- b' • ..:..e wJ' ;;Jl;ıı; en yaıça ~..... ır genem ..- ı 

kalen sevdiğine inanıyorsanız alda~/ 
amuz. Bu genç bala1mten iddia ettiJI ~ 
ise bir dul kadma i.Jlk ohnastm ın: _,JI 

gömıüyonım. Her halde bu afk rn~ ı 
tini ben tabü bulmuyonım. Her gayt' • 
bü •evgi ıibi bir müddet devanı ;:;. 
bilir. Fakat sonunda mutlaka menfi 

* ~ 
e<Bir gençle sevişiyordum. Bu genç: şf 

ay evvel tahsilini bitirmek üzere A~rıJP /4 
gitti. ilk günler mektup yazdı. Son..-~ 
çıkmaz oldu. Mernka dü§tÜm. Acı:ıba 
unuttu muhı Lütfüe 

Çok muhtemeldir. Avrupaya ~ 
sonra buradaki sevgisine sadık kabcllr 
ummak pek safdillik olur. 

Urfa da 
Yakalanan 
Kaçakçılar .. 
Urfa (Özel) - Swnalar nabiyea~. ~ 

tinde, tek tek dağlan içiod~ 1rümtiil' ~ 
hafaza memurları tarafından Sinan f 
birisinin idaresinde bulwıan bir lca~~ ~ 
bekeai yab.lanJDlfhr. Kafilede on ilı1 
ile on beygir yükü ipek bulunmuftur· 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler fUDlard!~, 
Eminönü: (Mehmet Ki.zım). 1(1.1~1' 
paz.ar: (H. Hüsnü). Alemdar: (Cas,. 

- c_ k ) C:.-h debll ' oglu). Beyazıt: (=t 1 • ~ za. (ti)• 
(lbrahim Halil). Fener: (~~lY'" p.b' 
Karagümrük: (Arif). Şchrcmını: ( ·)· 

met Hnmdi). Aksaray: (Ziya N~ !' 

Samatya: (Erofilos). Bakırköy: ( .. ~.,: 
kez). Cnlatn: (Asri ittihat). BeY~g')• 
(Cnrih, Limonciyan). Şi li: (Oir1'11'~: 

Gazi Antep (Özel) - Hükumet konağının temeli atılmıı, fakat parasızlık 
yüzünden inıaat durmuıtu. Binanın tamamlanması için 70 bin lira sarfı icap 
etmektedir. Hükiımet daireleri §İmdi baıka baıka binalar itıal etmektedir. 
Bunların bir araya toplanması zaruri olduğundan bu yıl umumi bütçeye bu 
tllfa&l için t•hsisat konulmaama çalafalacaktır. 

Edime, (Özel) - Yakında Halkevin
de halka mahsus konferanslar ven1meğe 

baılanacaktır. Konferanslar kıt sonuna 
kadar devam edecek, ilk konferansı ge
nel müfettiı Kazım Dirik yerecektir. 

Hıısköy: (Yeni Tü~kiyc). Ka.sı['(IP;rı' 
(Yeni Turan). Bcşıktn': (Naıl). 
yer: (Asaf). Üsküdar: (ittihat) . ~~O: 
dıköy: (Faik fskendcr, Namık)· )· 

(T rıll~ 
yükııda: (Mehmet). Heybeli: 11 
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• -Her Vatandaşa 
Para Dağıtan 
Belediye 

HARİCİ 
INGILTEREDE 

Fırtınadan 
Seferler Durdu 

1 

TELGRAFLAR 
Yunan Kralı Yeni Bir 

Af Daha ilin Etti 

IBIU vi,fıj~ 
Yarım A.alan 
Roman 
Oğlumun parmağı her gün içinde olduğu 

için kitaphanemde düzen kalmamış. Kolu-
Londra, 11 (A..A.) - Pu •de• Ca· F J d y • J A mu sıvadım, ınralannı Ye birbirlerile müna-

:~nakda'Ja y6~- :~;~~:!:;ar~==:~~:'~~~ lai'de hüküm aürmekte olan fırtına do- ırtına ar an unanıstan a vrupa sebetlerini kaybeden kitaplara çeki düzen 
1 çı ani il' nadada Alberta şehri- layıaiyle DouYrea, Calai. Folkeatoae ve Arasında Muvasala K ·ı . . vermek istedim. Bu çalışma Strasında elime 

U•U BouJocne araamda H •bÜ deaia: ae • es! mıştır bir defter geçti, açıp baktnn, bir roman 
- -- nin belediyesi diğer §e- j ah ferleri yapılmıyacaktır. ki yüz aeyy müsveddesi. Adı da: Sekizinci Hanril.. Bir-

hirler halkını gıptaya sevkedecdc. bir yenilik dün öiledenberi yapura binmek iizere ı Atiaa, 11 (Özel) - K.rahn Yuna - ' rıfl lehinde yapılmak Uteniletıı mitia«e den bunuım 91Z1ach, yüreğim yandı, ha ya• 
Y~p~ışt~r. ~ilhakika bu belediye kendisini Boulol'nede beklemektedirler. nistana l'eldiği l'ÜDe kadar yapılmıt o- izin Yerilmesi me.elaini koaapcaktır. nm lı:almlf romım, zavalh Mübahatın idi. 
bır tıca~ı mu:ss~e, ve halkı da o ticari mü- Oateade'den hareket etmit Prinee lan bidin aİyaaal cürümlerin affı hak • Pariatea gelen tela'raflard.a ~bir Mubahatl.. Daha dün deailecek kadar 
esse~~nın terıklen saymaktadır. Belediye bu Leopold vapurunun dün akpm DouY • 'undaki kararname kral tarafından im- mitine ppılacajmt ha&er alaa v-ize- yalan bir zamanda elini •hinnız. fell eöz-
~ıl ıçınd~ itap~,. h~yo, plaj, 8tadyum, l'eM celmeai lteJdeaİ"lonla. Vapur, gel- za edilmİftir. Bupn reami l'azete ile . loe çok 8""İnlllif. terini dinlediğimiz bu genç arkadq timdi 
~ınc_7· ~ya:o gibı bır çok işlere giriJmit. memiı Ye Newlaavea'e wak ita aahah ilia edilecektir. . 1 &ofull•ln lstedlkterl ihtiyar bir hamadan manıt. Adeta tanı • 
tn~ :~ erB ~d·ep ~u~.~ffakiyetle neticelen - Belebilmiıtir. Şlddetll Ftrtlneler Atina, 11 (Özel) - Baıbakan dün makta güçlük çekiyoruz. 

lf ır. e e ıyenın c:uııe ceçen para o h- o· N L- • • L .. • JA "k s ik" - F k k l nd d ._ k. _....ı. • • • • • • ıeppe - ew .... ven servıaı, aenuz ~e anı , 11 (A.A.) - on ı ı l'UD hürriyetperYer partiai lideri Sofulisi zi- a at §U yanm a an roma • onun 
ar ço11;tur ı. r::unn nnar ve idarem JÇln &i • k .. - L d d" . d k " u ___ _ 

zım le ala . kah l d" . - an ıtaa uframamııtır. zarfında Makedonyada vukua gelen yaret ederek ai,.aaal darum hakkında genç yum o 11;a ar m uruyor ı. cn111C11 

ge n t m=n u e ildikten .ama Croydon'dan Avrupaya l'İdecek o)an feyezanlar yüzünden takriben iki yüz 1 bir saatten fazla konutmuıtur. ı her satırda zavallı arkadaf111Un ıpkh ba -
:~e epeb yce 

25 
d artnuftır1 1 

·Artan miktar tayyareler hareket etmİflerdir. milyon drahmi haaar vardır. Vardar ve Bu konuf111alarda Sofuliı bir cepheli kışlarını, gülüm.iyen .esini buluyorum. lıte 
u us aşına o ar o mak üzere tehir • 1 . eli bu ba d... •. deki .. 

halkına dav 
1 

lnu Struma nehft-leri tapııfbr. Zıraata e • , olan mevcut parlamentonun hemen . ftm romanı na ver 18• gun 90Z• 

~ u ttır. ÇINDE ffl'İflİ bir •aJe selmeai ~in areçenlerdo 1 feıhile yeni ~im yaplımaunı m6dafa- leri de kulaimıda canlaRl"IQr. O: 

r-~-----,,,*... M k K J kurutulmut ohln bölge, ciddi aurette a etmİftİr. - Rica ederim T•rhaa. demifti,,. ter-
Büyük 6ir el- osvista madenlerin - anÇU 0 UVVet e- tehlikeye maruz bulunmaktadır. Affa UOrıyanlar DönUyor cümeye bir -6• ırezdir .. H~ı bir. eser 

nıcu 6ulundu. d: ~~ :ı:. a:~:n: rile Çin Milisleri V1111lzeloa Mltit19tan Çok Atiaa, ıı (Özel) .. - Napolide w.. ~:;::e:a=-ta~: :~~ 
tnu§tur, kıymeti (60,000) Türk liran tah· Sevi11mıt nup affa air•"lan .W..ylarclaa k-ı-a .öyle, tamam~ butnaynn. 
ınin edilmektedir. Bu elmas Brezilyada 30 Ça rptşıyor Atiaa, 11 (Özel) - İlk toplanacak l dizilen Papuluın otlu ile Losetetis Onun tarihe anan bulmadıiı noktalar, 
yddanberi bulunan elmulann en büyüiü _ hakanlar kuruluacla tarım. endiiatri o- J dün ••lclil•. Bqiia de yüz kadar Mi • Sekizitııci Hanri,.e atfolunan cinayetlerdi. 
dür. Şanglaay, 11 (A.A.) _Bir Çin men· dalarınm Öll~1'ak olmaaiyle milletin ba· bay gelecektir. Romanın mihveri de zaten bunlar. Ben, 
- - -- .__.. , • baından •elen haberlerde Kuyan'ın K f -==- d bir tercümede bile tarihi hakikatler• )'er ve 

. Deniz on aransın • ..ı~ vermek .....,en MuuL_Latın .ı:•~-= BELÇIKADA Mantchou • Kouo kuvvetleri tarafından ~ -··" - u-. .... 
-- • Ç'm mm.inin çekilmeaini müteakip • Japonlar, l'am 81.1 inkisarıhayal içinde :::.:~:==defterin bir kenarına wu 

F n B• İJsaJ edilmit oldufa hiJdirilmekte ve ,,. ,, -...,-
r&Dla e ır Çi -~- ._ d 1 A 'kal 1 il L •• Sekizinci Hanrinin tarihçe vaikaya bai-ın uun• aU&DaD anınm yara anmıt ve Loo.lra 11 (A.A.) _ Deyli Teia'ral / lifine, merı ı ar m zaaeret goater • . . . . . 

A k I aldtfw yaralana teairile ölmÜJ oldutu . .' • h-'-'---..ı- . 1 d. Ö;ı:._ ·ıd· ·· .. Am •• lanmqı olan Clllayetlen: Birbiri ardınca al• s er"'ı ttı·fak M ? cazete··- deaiz konferanu a&&mua m11 er ır. • .... nı ıcıne l'Ore, en d w kiz kad d h. biri ecelile ··1me J il&ve edilmektedir. Bımdan hatka milis öğrendijine göre, müzakerelerin silah- ka, tonajın binlerce ton aıafıya ve 1~. se ın an ıç 0 
• 

f el d d ik•1 klf• 1• •aralanmııtır · . 1 d kı kt 35 • d• "im • • nutbr. Bunlardan ikisi r..men öldürülmüı e ra ın an a on ,, • larcla müaa•at eaaaı dahilinde başlaya- çap arın a r an e m ırı eamı d"" d "" ..:-ı:...._ -Lirfe . . Ha •. 
B ük 1 Jl (A.A.) h 1 t . 'b alm h d D • Te or u 15........., zen n.IDİfhr. nnnın 

r ae' - 1920 FrUUIS Hopel lhl tar J8 IAlft cağı Japonlara bildİnnİflerdir. nazan ı~I a~a l'aya Fazır ır.126ebn~z resmi cinayet listesi fQdul': iki kardinal, üç 
• Belçika mu.kaveleaine mÜfabih bir Jn- ilk Hareketı Japonlar Franaızlann ve ftalyanların alh l'emı erme l'e mce, ransa m 
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.,.iltere Be)rı'k k .. ka .. . • krib 150 • • kt metrepo ıt, on ~ ...-opos. a b )'UZ pa-• • ~ a aa erı mu Yeleai ya- T-ıreltew, 11 (A.A.) - ş.rkı He • kendilerin.o müzaheret edeceklerina ton, yanı ta en l'emı uteme e- .k. f •. ·L' d::L . • d-L 
pılman hakkınd S t d • le i .k .d . . d. paz, ı ı pro emr, on ııu .... ywm11 cı&UZ 

a ena o ıı •ı r o- pei mlllıt..-iyet laareketİnİll li en ce • aama~L Bundaa dolayı Japonlar inkı- ır. b ·· .. otuz b L ··-::L __ .__..1 " 
ınis•onu d 1 .. - •• . f ·ı· Am .k h 1 . F aron, uç yuz et -.u._..... a.ıu.Mae, yuz " n a yapı an mUzakerelere ve neral Yinyoukenl' butUn gumruk hası • aan hayale uir.....,ı.rcbr. Amiral Nqano ngı ız Ye erı an eyet erı ran • L!b ._ _ _. . ,L, b" l--=1:-f 
ltilha••a so•v 1· t S ö R il" ,. b • • • . • . • 72 - . d" 1 on ... ar 11;.ılD ve yebnlf l&I 111 ... uu; • • - .. ,,a ıs enat r o ın ın u latına ve tus reımme Y&Z'ıyet etmııtır. Tokyodan yeni talimat iste-: •• :.. aız ıstegını ,•vv tona ın ırmeye ça ı· F 1_ b tla d fte . M·•ı._L 
ın l h ,_,_ .. _ a~at u no n ve e n uuaoata 

ese e aıuundaki sözlerine burada ÇI• Dıt Bakanı Birinci komiayonanda İagilt~reain to - ııyorlar. . . r::-L·· u· -1 ..l_L_ •u··.w;k L' -L • verernernıpm. ,...... ... u e ı , .. aaua yapyaca· ,,_ vır enemmıyet verilmektedir. •ıa ol ı ak h d k 0 t k • -... Hankeu, 11 ( A.A.) - Hayabna nı at an aza tm uausun a 1 e • ğıru sandığımız genç muharrir, bir cece 

YOGUSLAVYADA 

Prens Pol'a -Bir 
kaı'fl yapılan IUİbat üzerine iatifa e- ..... ~ . m ........ ... . .. . ...... ~'- içinde. hayır bir ıecede değil, bir iki aat 

ciea Vana. ÇU.. - Ue,.'in yerine H•pe ÇEKQ,g.AVAKYADA ~·ölüp...._ 

Suikast Mı? 

ilfNayı ......... Ş.Un- Çin hUkUmeti Ç Defteri mırdim, f..in1im. ..mt.leri uzun 
c11, 1.a1ı:an••tma tayin ec1ibai,tir. Kabin'?. ekilmek uzun ıöaden ıreçirdim. e.n. bu ya .... 1ca•-

u mlf roman, sinemalarda .,-rettijimiz yarım 

Alm•nrada Evlenme zere kalan senfoni kadar acıkb geldi. Zavallı 

Be•- Sertlflk••• AA > P ıA ka Mübalıatr. • ..... ac1, 11 (A.A.) - Naibe kartı Pra .. , tı (,.. . - ar amento Y• 
Lir •u.ibat ketfeclildiii hakkında ya • 8erlia, ıı (A.A.) _ Reami suete- naklarmdan birinden öirenildiiine l'ö-
laancı sazetelerde çıkan haberler kat1 nia dün aeptmif olduiu bir emİrDa • re Hoda:a kabineai istifa etmeie karar 

il. T. T• 

..,.. Sac11'11ln Bir E""' 
olarak yalanlanmaktadır. Bu pyialann me .ller Dif&nl•••• bulundlliu kasa dek· v~İftİr. 
iki k01DGniat kuruma keıfedilmeainden toru taralmdaa muayene olun.,ak ev• Bu karann aebebi aiyasaya müteaJ - Moakova, 11 (A.A.) - Taçildataa 
çıkttiı ve ltunclan dolayı yanbı anlqıl- lemneie elali oldut-& dair bir aertifi· J lik bazı meselelerde mevcut olan nok • Deniz konferansında İngiliz i~tihanı köylerinin birinde lran piri Sadi'nia 
!;iı sanılıyor. Jua almasını icap ettinaektedir. j tai nazar ihtiliflarıdır. gösteren bir Çek karikatürü el J"AZlll •ır .....i Hl.-.qmr. 

us:"iı-3s it 1 s Hez f T Non ı -Bapmı örtüp, köşedeki bakkala/bekliyor~ Onun burada olduğunu kim irine havale ediverirain. Bu zamanda 
kadar gideceğim. bilir) Sonra. beklediii kim) Korkuyor kim çıkarını iltemez) Oç bet kmuf, Q 

Ihsan ablaya bakbm, onun da yüzü gibi de ... Neden korkuyor) da kazanacak ..• 

I 

-gı; KLTYb N L b Q. gülmüştü. Mürüvvete bir lira verelim: .lb.uı abJa. iki elini dizlerinin üstüne Tekrar Iİgaruını aanyordu: 
- Üç paket alırsınız. yaplftırda, iki yana eallandt, içini çekti: - Bu kadından korkuyorum, diyo-
Mürüvvet, başım iğdi ve hızla mut· - Onun bu halleri de beni korkutu- rum ame, aayoı am da ... Ah, bendeki 

faktan çıktı. yor ... Pakizeciğim: iyi kızdır, sana can gönül, (IÖnül değil ki ... Sigaraya tirya-
Mürüvvet bafıru kaldırdı ve büsbü- fiindürecelı: sinsi bir 8iilütle bakıyor- .Ihsan abla. vakit kaybetmemek iati- yoldaflığı eder; ben ıelinciye kadar p ki, gel gelelim, para11 yok ... Benim 

tün kekreleşen bir wle: du. . yormuf pi, kulağıma iiilmitti: çinirsiniz; dedi ama, benim içim rahat elim de yufka ... Kelden kö.:1e imdat. 
b. - Hanım anne, dedi. Hani, f1Uada İhsan ablanın eoluk yüzü, hasta baa- - Seninle çok koımf"C•klanın var. değil Seninle konuşacaiım. Yalmz o- I diye buna derin. Ha,di t.., tiitinim• .:r yabancı. ol~: ~zlerinden, bana pa. ta pembelCfDlifti. fakat bu brum hiç rahatım, huzu _ nun yanında açılmak iltemiyorum. den ke.ey-- .._ tla ÜI ltqp ........... 
d ~lan çevırdıiJIU. beni düpedüz kov- - Kahve verenleriD çok olaun •.• rum yok. Pakize. bafıma musallat et- Zekiyeden mektup var. Açıp ta m-.1 rayun. 

ugunu sanır. Güzel ellerin dert aörmeain. yavrum. ti, sitti. Nenin nesi) Bilmiyorum ki... lelere olmtanwdım. Pakizeciiü dm deı Birden di,Amni ~: 
fhan abla, bu ant hücuma geçif kar- Sırıtır gibi zoraki gülüyordu: Temiz kız, ifgüzar kız ... Bana çok yar· iki mektup v.r. Onlm- diı oldaiu ~ - Ha.pam, ~ ta ~--· 1-Lmra 

flsında '8şalamıftı; küçük dilini yut - - Hani bir temsil Yaldır; dJi key- dunı dokunuyor, doğrusu her it elin _ duruyor ... Çoc111.kl•. annıeciklerine ahflDlf, sarmayı begemmyor ... lnMnı.r 
hıuş gı'bi içeri içeri soluk aldı, elini ağ- fuı keyfini kim tazder) Taze elden, ta· den geliyor ... Gel aeJelim, her nedense, ne yazıyorlar~ 1 da, türlü türlü canım 1 
~na götürdü: ze pifmif, taze kahve tazeler. ben, onu, yadırgıyorum. Bir türlü 111 - Durgun dursan bakıyordu: fhaan abla, ayaja kalktı: 

.. - ? naaıf _eöz, yavrum? l,ıe, buna Mürüvvet, vaziyete hakim bir tavır- namadım. Geldi geleli, hiç aokağa çık- - Ne yazarlar ki. .. Evde~, kardq - .. - Hava, ıslak aoğuk. .. BurUl da Ü· 

l\icenınm dogrueu... la, kıntıyorda: mıyor. Sonra, kulağı kapıda... lerinden ... Ama, onlann delı dolu ya- şudU ... 
Gen~. ka~ı~, baf~nı çarpıtmı,tı: _Aman, hanım anne, sen def Bil- Sesihi büsbütün yava,tlatmıştı: zışlarını ~ili~ .Ya~~ı~a okuta ·ıVe malt~z~a~ atCfİ mangala döktü: 
- Sözlennm geh~tından çıkan ma- mcdiğin de yoktur. _ Kapı çaluımıyor mu~ Yerinden marn. Evımızm aç yuzunu her.keeler, - Gozumüz ...-an •.. 

lla, o... Odanın değil, evin içindeki vaziyeti ürkek ürkek fuhyor, hemen kOfUyor ... niye hil•inler~ Kol kırılır yen içinde... Ve bofalan maltıza kömür ko711yor· 
İhsan abla, faıflunlıktan kendini kur- bir türlü kavrıyamıyordum. Sıkılmağa Sormadaıı, kimeeye kapıyı açmıyor... Sen. bu mektup.r&p, bua okuyuver ... , du: 

taramıyordu: başlamıştım, fakat merak, beni, oraya Kerevette, ıriiriine sürüne yanuna Sonra, evi. ıehine koymaktan başka - Mürüvvetin, israfı da pek fazla ..• 
.. ~ A ! Neye alındın böyle) Seni, dij- çiviliyordu. .. yaklaştı: çare kalm~ı. Zekiye ~ra iatiyo~d~, 1 Kömürün tozlannı, ~ınklannı dök~p 
f~nuyorum. Böyle alınacağını bilaey - Mürüvvete. aipra uzattım. te,ekkur - Gömıedijim, duymadığım fCyle- gıönderemıyonnn. Pakize de para ılti·ı saçıyor ... Tozu, ~ngı atma~f1m, Çan· 
dun söylemez.elim. Vaz seçtim, geri al- eder gibi gülümaiyerek aldı. Tek ıö • ri, onda görüyer, duyuyorum. Kape _ yor ... Ben, nereden para bulurum? geııeliğimden deiıl, ellemelen bcaler. 
dını. zümle, anlaftıkl Mana.... .ifaret et· ıun ü.nindeki pencereye küçük bir ay- Sokak kapla lrepanm1ştı; lıaeao ab- Atf)f dayanır • 

.. ~ürüvvetin dudak uçlarında. bir tim ve ayağa kalktım. . na koydu. Bunun adı, diki~ aynası, imiş la, hafifçe yerinden sıçradı, lrulak lta-ı ffini bitirdikten tolll'a eHerini yık.da, 
tulumseme kınflia belireli. düzeleli. ba- Ihsan ablanın yüzü eoluverdi: o·kiz 811 ne demek! Ben, bilir mi- bartb: tekrar yanıma oturdu. 
tını.tekrar mangala iğdi; kabaran kah- - Ne o? Gidiyor muaıua) Acelen .1 ? ~1 ~alınınca, eoruyor: ab.ııra _Hemen rıe)di mi? Ne çabukl -Mektupları sana okuturdum amma. 
\reyı cezveden fincana koydu ve İhsan ne? A yol fimdi geldiııl yım k---1.--'-- __ .J!_,. u_ Tatlıkta ayak H8İ duymayınca, yü- şimdi geliverir, diye korkuyorum.Sen, 
abla Ha c::.:...... ala ... da sesten uv-Wllllıyor mu, DCUU r nc-

ya uzattı: - yırJ ---:• caaun ·•• yukarı kOfUyor aynaya baluyor. zü rahatladı: burada kalamaz mısın~ Baksana; biraz 
l ~ Al kah veni, anacığım ... ~ aöy- Mürüvvet. .yerinden fulanufb =. . me:.. na ağını' IÖtÜrdü, ısrrdı: - Yeni aitti. demek... git, bizi yalnız bırak! Gibilerden çıtla· 
~! - ~ye, eaz zahmet edecekamız. ~Şat~aştım da kaldun. Ayna- Ayni yoqun 8C8le devam etti: tacak oldum da, nasıl direndi?Elinden 

haan ablaya bakarken ve: Ben, ~ıp ahnm. d tabak ~'bi görllnüyor. - Evi rebisae koyacağım ama, yol İ7! kurtuluş yok ... Bir bu dert eksikti ... 
I :- Al kahveni anacığım .. Şaka söy- - Sıze ~~t olacakl .-!1..: Tekrar eski yoraun halini almıştı: bilmem ki... Sen, bana bu İfİ yapacak-ı Benden soruyonnuf gibi bakıyordu: 
edırnı . O da. t~. ıözile; anlaclımf der.- -Neden bplyakOfUyod Birini mi ıın. Tanıdıkların vardır. Birinden bi ~ (Arkası var) 

Derken, feytanı bile uz"'!1 uzun dü- ıpret etmifb: 
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6 Sayfa 

Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgral Haberleri 
Atatürkten ismet Inönüne 

işte Parola 
(Baı taralı l inci yüzde) 

/•met lnönü, 
Yıl dönümlerini kutlulamak için 

beni anarak toplantılarına baılamıı 
bulunduklarını bildiren telırralınızı 
alclım. Birdenbire duygumu tahlil e-

demedim. Bunun için •iya•al bilgiler 
okulu «diplomeğleriı> •Özleri Ü%erin

cle bütün dikkatimi kullanarak düfÜn· 
mek lüzumunu hiuettim. Banlar kim
lerclir? Fazla clüıünmeye hacet kal· 
madı. Derhal bildim ki hana içten 
sevgilerini haykıranlar yarım a•ır-

danberi büyük Türk ulu•unun tam an
lamile millet olmasına çalııan, onun
la en modern bir Türk devleti kur
mak için in•anlık fedakarlıklarının 

hiç birini kendilerinden enrgemeyen, 
kültür, idare, İntizam, del11et anlam
larını en son ilmiğ telakkilere göre 
tebellür ettirmeie çalıım'f ve çalıfan 

yük•ek arkadQflarımdır. 
lıte bu intibaı keneli kafamda ve 

vicdanımda duyduktan .onradır ki, 
telgralınız:ın birinci •atırının sonun -
daki dalgınlık aydınlandı. 

Ben büyük lamel /nönünün karıı
sında bulunmakla mutlanclıiı göre· 
elen manen değil•e bile, maddeten 
uzak bulunmuı olmakta teeHÜr duy
madığımı •Öyleyemem. Ancak fU• 
nunla müte•elliyim ki senin, hakika
ti a•aleti, millet ve devlet için gö -
nülleri ateılileri benim kadar l1e 

belki benden daha parlalıı 6Örür ol
duğunu bildiğimdir. 

Onun için rica ederim, •Öyleyi
niz: o arkadaılara ki bu del1letin en 
afaiı yetmiı •ene evvelki halini bi
lenleri İçlerinde bulundurmaktadır -
lar. l1e gene lnönünde, Sakaryada, 
Dumlupınarda çocuk olaralıı yaıa -
mıf ile o yük.ek manalı lralileye, 
millet mefhumunu anlıyaralı karlf• 
mıflardı. /fte onların hepaine söyleyi
niz: ki fİmdiye kadar . . yaptıkları te• 
mi~, Türklüğe layık olabilen iıleri
ne harfi kendilerine, minnetle müte
haHı•ım. 

Fakat gene o arkadaflara söyleyi
niz: ki Türk milletine, Türk Cumuri
yeti del1letine harfi yapmağa mec
bur olcluğumuz: ödevler bitmemiıtir. 
Ve bitmiyecektir. 

Bu dünyadan göçerelı Türlı 
milletine veda edeceklerin çocuk
larına, kendinden •onra yaıaya • 
caklara, ıon •Özü bu olmalıdır: 

«Benim, Türlı milletine, Türlı 
cumuriyetine, Türklüğün istikba
line ait ödevlerim bitmemiflir, ıiz 
onları tamamlıyacakıınrz. Siz de, 
•İulen sonrakilere benim sözümü 
tekrar ediniz.» 

Bu sözler bir lerdin delil, bir 
Türk ulusu Juygusunun ilade•i • 
dir. Bunu, her Türk bir paTola gi
bi kendinden ıonrakilerine müte
madiyen tekrar etmekle ıon nele
ıini verecektir. Her Türk lerdinin 
ıon neleıi, Türk ulusunun neleıi
nin ıönmiyeceğini, onun ebedi ol
duğunu göstermelidir. Yüksel 
Türk, ıenin için yüksekliğin hu -
dudu yoktur. lıte parola budur. 

KAMAL ATATÜRK 

Baıbakanın Söylevi 
Ankara, 11 (Telefonla) - Ankara

ıibi çok maıum ve vatana münhasır sayı
lan itler dahi yapılamaz. Her itin baıı da-

1 

da bulunan Mülkiyeliler, bu akıam 
Ankarapalaata Mülkiye Mektebinin 

kuruluıunun 59 uncu yıl dönümünü 
kutlulamıılardır. Bu toplantıya ıeref 

veren Baıbakan İsmet İnönü önemli bir 
aöylev vermiıtir. 

BaJbj\kan aöylevinde Mülkiyenin 
memlekete değerli hizmetler yaptığını 
aöylemiı ve genç Mülkiyelilere hitap e· 
derek: << Yüreklerimiz gençlerin biz • 
met azmini duymakla mütehauistir.» 
demiıtir. • 

Baıbakan kaybedilmi§ zamanlara 
iıaret ederek çok çalııma lüzumunu ile
ri sürmüıtür. 

ismet İnönü söylevine ıöyle devam 
etmiıtir: 

11 Yapılacak iıler pek çoktur, eritile
cek neticeler çok tatlıdır ve yüksektir. 
Gençler, 10 • 15 ıene ıonra gene bura· 
da toplandığınız vakit göreceğiniz Tür
kiyeyi yaıarken, çok evvel geçmİJ ne
sillerin hayallerinde yaıadıkları gaye
lerin tahakkuk etmiJ olduğunu hatır • 
larsanız bizi bahtiyarlığınıza teırik et· 
miı olursunuz.» 

Yeni Türkiye 
Yeni Türkiyeyi kurmak için vatan sever 

gayretlerin esası, dahil ve hariçte esaslı 

ve sağlam bir politikadır. Bu olmazsa imar 
hilde ve hariçte esaslı bir politika takip et
mektir. 

Dahildeki politika bir çok yıllardanberi 
bellidir ki her ,eyden evvel ideale müste
nit açık politikamn hedefi, Türkiyeyi az za. 
manda ileri bir memleket ve vatandatları 
yüksek refah ve kültüre erİfmİf vatan • 
perverler görmektir. 

Hariç aiyaset 
Hariç siyaset anlayııımız memleketlerin 

birbirine emniyet vererek ve birbirinin 
refahını bozrnıyacak bir sulh siyasetidir. 

Milletler arasında ıulhu tesis için bulu -
nabilen kıymetli vasıta Cemiyeti Akvam -
dır. Bir çok ekıiklerine rağmen mevcut 
vasıtalarının en iyisi budur. Çetin hadise -
lerden istifadeli çıkacağını ümit ediyonız. 

Beynelmilel ıulh davasında samimiyiz. 
Diyoruz ki milletlerin beraber çalıımalan 
ve ihtiliJlan ıulhan halletmeleri için esas 
olan politika, teahhütlere ıadakatla bağlı 
kalmaktır. Bunların batında Cemiyeti Ak· 
vam teahhütlerimiz vardır. Biz ifte teah -
hütlerimize riayet ve bunlan Cemiyeti Ak· 
vama olan leahhütlerimizle telife mecbu -
ruz. 

Rahataızhklar Giderilmesi için 
Ar11ulusal sahadaki rabataızhklartn ai· 

derilmesi İçin Türkiye her türlü faaliyeti 
aarfedecek ve hüsnü JÜyetle çalıpcaktır. 

Bu net'eli akfamm hatırasını ıelecek yıl 
bugün tazelemek üzere muhafaza edece -
iiz. Çok çalıJma itinde entemasyonal bir 
çok hidileler arasında her seneyi uzun bir 
zaman gibi ıeçiriyoruz. Senenin sonuna 
ıeldiiiınizde onun kııır olmadığmı dütü • 
nerek müteselli oluyoruz. Gelecek sene 
bugün çok çalııtıiuruzı diifünerek iyi se -
mereler aldığımm ıörerek derin bir zevk 
duyacağız. 

Atatürk'ün etrafında dahili ve harici 
politikada tek bir adam ıibi beraber ve el 
birliği ile çalıf111aia devam edeceiiz. İyi 
istikbal, iyi netice, Atatürk'ün etrafında 
tek bir kiti gibi hep beraber bulunmakta -
dır. n 

Yurttaı ! 
Arttırma bir abıma itidir. 
Çocujunu küçük yaıtan arttırmaya 
alıtta. 

Ona yapacağınız en büyük iyilik budur. 

Ulusal ekonomi ve 
arttırma kurumu 

· Ankarada Bir Tren Kazası 

BirZavallı,Lokomotif Al-
tında Kalarak Pai-çalandı 
Ank~ra, 11 (Telefonla) - Bugün •aat on dörtte Ankara i•ta•yonunda de

poya ~ıtmekte olan bir lokomotif yol üz.erinde kôğıt toplamakta olduğu sanı· 
lan bır z:avallıyı boğazından, bacaklarından ve muhtelif yerlerinden parçala
mıftır. 

Kaza hakkında tahkikata ba1lanmııtrr. ·iJlünün hüviyeti henüz. te•bit edil· 
menıiftir. 

SON POSTA Birinci Ki.nun 12 

• 
~ SON DAKiKA ~- ' 1 TELGRAF, 'fELEFON, T_!LSfZ HABERLERi J 

Mısırda Siyasal Değişiklikler 
- ~~-

Nesim Paşa Kabinesinin Akibeti 
Birleşmiş Mısır, 1923 te Edilen ittifak 

Projesini Şimdi 

Müzakere 
Kabule Mütemayil imiş 

Kahire, l 1 ( A.A.) - Kabine istila- rarma cevap vermek mecburiyetinde caklardır. 
sınr uermiıtir. kalacakur. Yeni Karı1ıklıklar Oldu * Vefd partisi şimdi bu ittifak proje· Londra, 11 (A.A.) - Kahireden bil• 

Kahire, 11 (A.A.) - Royter ajansı sini kabule mütemayil gibi görünmek· dirildiğine göre, kabinenin istifa ede ~ 
Nesim Paıa kabinesinin istifa ettiği t d " ceği haberlerine rağmen galeyan din• 

1 
e ır. 

hakkında Havas tarafından verilen ha- V . .. . . memiıtir. Talebe ve halk tramvayları 
berin vakitsiz olduğunu bildiriyor. Ka-

1 
efdc~lerden, mufnt .. nasyonalı~~ler· ve otobüsleri yakmıılar ve fenerleri in• 

bine beklcnmiyen hadiseler zühur et- d~n :e lıberallerd.en murekkep. mutt~· ı dirmiılerdir. Bu suretle ıehirde yeni • 
mediği takdirde yarın istifa edecektir. hıt bır cephe t~kıl eden fırka lıderlerı- den bir isyan havası esmeğe baılamıf • 

Siya•al Deiifiklikler nin bu ittihadı neticesi olarak kargaşa- 1 tır. 
K h

. 1 l (A A ) R . lıklar bertaraf edilmiş görünmektedir. ltalya Mıaırdan Pamuk Almıyor 
a ıre, • . - oytcr a1an- • • 

d 
Dün akşam ancak ehemmiyetsiz bir Kahıre, 11 (A.A.) - Zecri tedbirlerı 

sın an: t t d İ l h""ka • M . . . .. iki hadise olmuştur. pro es 0 e en ta yan u umeh, ııır 
Fırka Jıderlerının dun akşam hiç hükumetine artık Mısır pamug-u alma• 

/ngiltere Karıı Durmıyacak 
beklenilmediği halde toplanmaları ne· yacağını bildirmi§lİr. 
ticesi olarak burada son derece mühim Kahire, 11 (A.A.) - Royter ajanaı, Mı•ır Milletler Cemiyetine Girecek 

İngilterenin 1923 kanunu esasisinin ia-
siyasal değişiklikler inkişaf etmiştir • Londra, 11 (A.A.) - Baldwin A • 

desine karı• durmıyacağını öirenmiı • vam kamaraıında M111rın Milletl•r Ce• 
Büyük Britanyanın, yakında gayet bü- • "" 

yu .. k bı·r mesele karşısında kalması ı"htı·- tır. miyetine 8İrmesi hakkında §U beyanat• 
Ulu•al Cephe Bildiriği ta bulunmuıtur: 

mali vardır. Zira birleşmiş Mısırın Kahı.re, 11 (A.A.) - Sokaklarda «1929 ve 1930 da müzakere edilen 
1 U2:l senesinde müteveffa Arthur halkan heyecanı dün de devam etmit, projelerde İngiltere pakt ahkamına ti· 
Henderson tarafından müzakere edil - fakat hiç bir vahamet ıöstermemiıtir. bi olarak Mısınn Milletler Cemiyeti a• 
mi.ş ve o zaman Vefd partisi tarafın • Yarın bütün partiler delegleri, krala zaıı olmak hakkını tanımakta idi. HU. 
dan rededilmiş olan ittifak muahede· 

1 
sunulacak ulusal cephe bildiriğinin kümetin bu husuıtaki düıüncesi deiit· 

nameşi projesinin kabul edilmesi ka· metnini kararlaıtırmak üzere toplana- memiıtir.» 

Petrol Ambargosu Geri Kalıyor 
(Baı taralı 1 inci yüz.de) 

lngiliı: - Fransız sulh tekliflerinin tevdii 
resmi makamlar tarafından memnuniyetle 

karı anmııtır. 

18 lerin Toplantısı Geri Kaldı 
J...ondra 11 ( A. A.) - Eden, doğruca 

Cem: eye gitmek üzere bugÜn öğleden 

sonra Londrayı terketmiıtir. • 
Eden, bugünkü kabine toplanbsında ka

rarlaştırıldığı veçhile, Laval - Hoare pli • 
nını yarın 18 ler komitesine bildirecektir. 
Petrola konacak ambargo hakkındaki mü
zakereler talik olunmuıtur. 18 ler komitesi 
sulh planlan hakkında bir karar almıya -
cak fakat bunları, tahmin edildiğine göre 
irtibat komitesine yahut Milletler Cemiye
ti konseyine bildirecektir. Konsey, 1alı gü
nü toplanacaktır. 

Burada bildirı1diğine ıöre, 18 ler komi
tesinin toplantısından evvel aaıl ilgin iki 
devletten, yani İtalya ve Habeıistandan 
hiç bir cevap beklenmemektedir. Bugün 
meseleye Milletler Cemiyeti el atmıı bu -
lunmaktadır. 

Projede Yapılan Değiıiklikler 
Londra 11 (A. A.) - Havas ajansı ay· 

tarının öğrendiğine göre İngiliz kabinesinin 
Lava] - Hoar plinında yapılmasmı istediği 
değiıikliklerin ehemmiyeti büyük değildir. 

1 - Gözden geçirilecek tadil edilmit 
olen proje, İtalya'ya asıl projenin Tıgre'de 
vermekte olduğu araziden daha az arazi 
•ermektedir. Habefistan Akıum'u muha
faza etmekle kalmıyacak, Adigrat'tı da 
muhafaza edecektir. 

2 - İtalyanlara açık bırakılacak olan 
bölge Milletler Cemiyetinin mümessilleri 
tarahndan kontrol edilecek ve Neçaıinin 
hakimiyeti altında kalacaktır. 

3 - İngiltere kabinesi, İtalya'ya Tigre
den bir miktar arazi ve Habetistana kızıl 
denizde bir mahreç verilmesinin arazi 
mübadelesi mahiyetinde olması ve bu veç
hile İngiltere'nin «mütecavize mükafatı> 
vermit olmakla muahaze edilmesi imkinı
nın bırakılmamaaı huıuıunda ıarar etmek -
tedir. 

Habeıler O Taraflı Değil 
Londra 11 (A. A.) - Teyit edildifine 

göre Habet dıt bakanı İngiliz büyük elçi
liğine müracaat ederek Paris'te tesbit edi
len ıulh projesinin muhteviyatı hakkında 
bir ıey alıp almadığını ıormut ve menfi 
cevap almııtır. HabQfistan topraklannda 
tek bir İtalyan askeri bulundukça impara
torun her türlü sulh müzakerelerini redde
deceği Habeı mehafilinde beyan olunmak
tadır. Ogaden mıntakasının balyaya terki 
teklifine gelince, bu teklif gayri kabili ka
bul telakki olunmaktadır. Çünkü İtalya 
bu mıntakada hemen hemen hiç bir mu • 
vaffakiyet elde edememİftir. 

Roma'da Bir Tebllğ 
Çıkarlldı 

Roma J 1 (A. A.) - lngiliz • Fran
sız tekliflerinin Musoliniye tevdii mü • 
nasebctiyle apğıdaki tebliğ neırcdil • 
miştir: 

cıHükumet reisi. bugün saat 1 7 de 
Fransız büyük elçisini ve saat 17 bu -
çukta İngiliz büyük elçisini kabul et • 
miştir. Büyük elçiler, hükumet reisine 
Pariste hazırlanan tekliflerin bir sure
tini vermişlerdir. Musolini, büyük elçi
lere, ltalyan - Habeş anlaşmazlığının 
haJ.li için Fransa ve lngiltere hükumet• 
leri tarafından yapılmakta olan gay • 
retlere büyük ehemmiyet verdiğini ve 
kcndi$İne tevdi edilen teklifleri tetkik 
edeceğini bildirmiştir. 

L 
Londra'ya gönderilmiı olan bir vesika

da İmparator, seferberliği ve ıüel harekatı 
İngilizlerin ıararı üzerine tehir etmit oldu
ğunu hatırlatmakta ve netice olarak ıon 

günlerde mevzuu bahsolan tekilde bir bal 
suretini kabul etmekten ise sonuna kadar 
mücadelede bulunmağı tercih eylemekte 

koyacak olursanız bu yasağın cidden mii
essir olacağına kanaat ıetirmeniz lazımdır. 
Eskisinin ayni siyasayı takip edeceğiz. . .• 

Londra Gazeteleri 
Londra 11 (A. A.) - Dün liberal ve 

Sosyalist sazeteJerinde Habeı meselesinin 
halli projesine karıı izhar edilmit olan İn• 
fial patardıları, bu projenin tadil edilmif 
olduğu yolunda gelen haberler üzerine 
kuvvetini kaybetmiftir. 

Fransız Gazetelerine Göre 
Paris, 11 (A.A.) - Bu sabahki Pa· 

ris gazeteleri Laval - Hoar projesinin 
yapılması mümkün olan fedakarlıkla • 
rın en son haddini te§kil eylediği müta• 
leasındadırlar. Bu gazetelere göre J • 
talya bunu müzakereye esas olmak Ü 

zere kabul, fakat Habeıistan redede • 
cektir. 

Populere razeteıi 

projeıine kartı aleJ 
Diyor ki: 

Fransız - İngili:1 
püskürmektedir. 

«Bu divanece bir projedir. Yalnız 

Habeıiıtanın istiklalini hiçe saymak)• 
kalmıyor. Fakat ayni zamanda İtalya • 
nın fethedemiyeceği toprakları da ken
disine baiıılıyor.» 

ltalya istediğini Alacak mı? 
olduğunu söylemektedir. 

Habeı Elçiliğinin Tebliği Oeuvre tunu yazıyor: 
<cHiç bir teahhüde giriımeksizin di· 

Paris 11 (A. A.) - Habeı elçiliği teb- yebiliriz ki, bir kaç vakte kadar hal • 
lii ediyor: 

ya, redde uğramakıızın İngiliz hüku • 
Habqistan, Milletler Cemiyeti konseyi metinden bütün dilediği deiiıikliklerİ 

ve asamblesi tarafından müttefikan tak • • . . . . • 
bib d·ı-:. b. .. ıstıyebılecektır. Zıra Baldwın Habeı .. 

e ıu...., ar tecavuze maruz kalmııtır. t 
B be t H b h 

.. k. . .. . talyan davasını §Ubat ayına kadar her 
u se p en a eı u umetı, mutecavız b •. 

ıt 1 d ~ d d ~ b"l ne ahasına olursa olsun bıtırmeğe az• 
a yayı ogru an ogruya veya ı vasıta t • t• 
ük.f 1 d k • me mıı ır.11 

m a at an ıraca mabıyette bulunan ve 1 
Milletler Cemiyeti konseyi ile komiteleri On Devlet Ambargoya Hazır 
tarafından tanınmıı esas prensiplerin ha • Cenevre, 11 (A.A.) - Resmi ma• 
ricine çıkan her türlü teklifleri nazan dik- lumata göre azadan on devlet mutemel 
kate almamağa kat'i surette karar vermİf petrol ambarıosuna i§tİrak edecekte• 
bulunmaktadır. rini bildirmiılerdir. Bu devletler ıun • 

-./( lardır: 

Paris 11 (A. A.) - Hükiımetinden al
dığı talimata tevfikan Habeı elçisi Laval'i 
Habeıistan'ın tamamiyeti mülkiyesine do
kwıan hiç bir prt kabul edemiyeceğinden 
kat'i surette haberdar etmit ve eğer bu 
teklifler, ıazetelerde görülenlere benziyor
ıa gülünçtür demittir. 

Baldwin Petrol Ambargosunun 

Zorluklarını ileri Sürüyor 
Londra 11 (A. A.) - Avam kamara -

Arjantin, Finlandiya, Irak, Yeni Ze· 
landa, Felemenk, Romanya, Siam, Çe• 
koslovakya, Hindistan, Sovyetler Bir • 
liği. 

Adisababa'da 
Adisababa, 11 ( A. A.) - Buradaki 

İngiliz ve Fransız elçileri, İtalya ve 
Habeıistana teklif edilen sulh projeıi• 
ni almıtlardır. 

Teklifler Ne1redilecek 

sının dün ıeceki toplantısında, gazetelerin Londra, 11 (A.A.) - Baldwin Avaın 
yazdığı sulh tekliflerine kartı ıiddetle iti- kamarasında demi§ tir ki: 
raz eden bir çok ifçi 1aylavların nutukla -1 <ı Fransız - f ngiliz tekliflerinin haki• 
nndan sonra söz alan batbakan Baldwin ki metnin ne~redilmesini benim kadar 
demiıtir ki: arzu eden kimse olmasın. Fakat tun1.I 

ltalya'ya petrol ıirmesının onune ıeç • da kabul etmek lazım ge1ir ki bu yalnız 
mek h:'kikaten ~o!a~ bir fe~ deği!dir. Bu lbizim İ§imiz değildir. Mümkün olur ol· 
fevkalade zor ba ııtır. Ye boyle bar yuak maz bu tek}ifler neıredilecektir.» 
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Tarih.ten · Yapraklar 

Müderris Osman Ef ., 
Nasıl Osman Ps. Oldu? 
v •... Bu Adam I 
Nasıl Ce/lô.t Elin-

de Can Verdi? 
Büyük vatanperver Namık Kema

lin dedesi Şemseddin Beyin amcası 
müderris Osman Paşa, tarihte bir kaç 
türlü ün alan şahsiyetlerdendir. Os
ınan Paşanın babası Ahmed Ratip Pa
fa, bütün o devir adamları gibi hura
felere inanırdı. Osman Pa~ın doğ
duğu gün, zayiçesini yaptırmıştı. Yıl
dızların durumuna bakıp fal atmak-

l • 
, . 

tan ibaret olan zayiçelere bel bağla- l"omalt oyana 

Y~n_~a~·- ~e~~c-~~ gü~leri~ iyiliğini veya caları, delilleri, kavaslan, tuğları, meh- ı terdi, SiJistre önünde büyük ~ir zafer 
:otulugunu ogrend.ıklerıne kanaat bea terhanesi olacaktı. Bütün gününü si- kazandı ve bunun mükafatı olarak o-
erler. Ah~~d R~tıp _:aşa da ?sman Jah oyunlariyle geçirecekti. Lakin ba- devrin idari teşkilatına göre en büyük 
adı~ı v:rdıgı yenı dogmu~ oglunun basının düşüncesi de suya düşmüş, za- vilayet olan Rumeli eyaletine vali ya
zayıçesınde bir kötülük bulunduğunu yiçenin gösterdiği tehlikeye doğru yü- pıldı. Ünü dillerde gezen cesur vezir 
gorunce telaşa. d~ştü, .. mün~ccimlere rümek imkanı yüz göstermiş bulunu- ~imdi gurura kapılmıştı, saraya Babı
ba;ıı vurup - ılerıde yuz gosterecek yordu. aliye kafa tutuyordu, vilayette de per-
ola b k .. c1 .. - k k k n -:- u 0 u u~e arşı orunma Müderris Osman Paşa, bu noktayı vasız davranıp halkın dayanamıyaca-

Spor 

Yeni Güreş Antrenörü •• 

Finlandiyada, Yeni Bir 
Hoca Angaje Edildi 

Bu Zat, Halen Yarım Ağırda Güreş-. 
mektedir. Yakında Gelecektir 

Milli Türk Güreı takımı için antrenör 
getirmek üzere A vrupaya ciden gÜreı fe
derasyonu umumi katibi Seyfi Cenap dün 
Avrupadan dönmüıtür. İsveç, Fenlandiya, 
Almanya, Estonya ve Macariatanda büyük 
bir tetkik yapan Seyfi Cenap bizce en uy
l"'OD bir tarzda hocalak yapacak antrenörü 1 
Fenlandiyada bulduiunu aöylemiıtir. Bu 
adam, dört defa Avrupa. pmpİyonu ~ 
defa da olimpiyat ikinciliğini kazanan Fin· 
landiyala Pellinendir ve Türk giİnıf fede · 
raayonu tarafından antrenör olarak ancaje 

edilrnittir. 1 
36 yatında ve hilen yan aiırda cüret 

yapan Pellinen cüreı tekniği çok kuvvetli< 
ve serbest aiireti mükemmel bilen bir an - 1 

trenördür. 1 
Kinunu5aninin ilk haftası İıtanbulda 

bulunacak olan Fenlimdiyalı yeni antre · ı 
nörden ıüreJÇilerimizin büyük iatif adeler 
edecekleri kuvvetle ümit olunuyor. 

I 

Yeni antrenör Pellinen (x) Turan 
Gürq trırnuuanncla 

Balıkesir Ve Nazilli de 
~~e~erı ar~d~ ve ~glunu medrese tah- ı ğı derecede şiddet gösteriyordu. 

sı ı ıle yetıştırmege karar verdi. Çün- Saray onun bu tutumunu beğen- Ö be pılan bu maçta idman yurdu (2 - ı .. 
k·· · d b ; Balıkesir, ( zel) - Senelerden -

u zayıçe e çocuğun üyüdükten son- medi, hele Bender muhafazasına me- . · galip geldi. Müdafi lsmailin kendi Jca .. 

Futbol Faaliyeti 
ra ce1lat eline dü~eceg-i görülmü~tti·· 1 d"l . k b "f · kab l t ri Galatasaray, Fenerbahçe rekahetını 1 . . . .T A . ; · mur e 1 mış en u vazı eyı u e - . . ha lesine yaptığı bir gol ile Birlik takımi lmıyye tarıkınde ıse cellat tehlıkesı ya .J memesini nankörlük saydı kendisini andıran Yurt - Bırlık maçı kala - h d WIA ld 
h · k k ıt ' ' sa a an mag up ayrı ı. 
Rç ! 0 

tu, ya pe az .. ~a~dı. ~hmed 1 Ağrıboza tayin etmekle beraber ida- lık bir ıeyirci önünde yapılmıştır. İkinci takımlar maçında Birlik 
atıp Paşa, bundan oturu, oglunun mına da emir verdi. Müderris Osman 1 H lk . . k d w k · · (4 • 1) galı·p geldi. k d. "b" · J • eli a evının oy ugu upa ıçın ya-en 1 gı 1 ~ez.ır o ~asınt ısteme , o- Paşa, sarayın bu derece sert davrana-

nu hoca yetıştırmegı tasarladı. cağını tahmin etmediğinden Ağrıbo-
Babası ve hele dedesi gerçekten ce- za doğru - muhtefem bir alayla -

•ur ve silahşor kimseler olan küçük yola çıkmıştı. Ölüm emrini taşıyan 
Osmana, alnında yazılı denilen cellad tebdil hasekisi Hüseyin, bir tacir kılı-
satırına uğramak mahkumiyetinden ' ğına bürünüp, yolda kendisine yetiş-
~u.rtarı~m~k kaygusu .il: medrese tah- ti, alaya karıştı, bir kaç gün beraberi 
sılı verıldı, fa~at o, Bına veya Maksut iİtti, fakat . Ağrıhoz.:t bir kaç konak 
okumaktan zıyade. tomak oyununu kalınca ileriye ilgar edip paşadan ön-
aeverdi, iyi at ve iyi silah için derin bir ce fehre ulaştı, elindeki fermanı ka-
sevgi taşırdı. Bununla beraber oku- dıya, Yeniçeri ağasına, dizdara gös-
du, müderris oldu, medreselerde ders terdi, vali, paşanın şehre gelir gelmez 
'\lermeğe başladı , mesleğinde hayli ün öldürülmesi için tedbirler aldırdı. 
aldı . Lakin dediğimiz gibi gözü: Zor Müderris Osman P~a yaklaşınca 
oyunlarındaydı, damarlarında silahşor- halk istikbale çıktı, kalenin biricik yo-
luk kanı kaynıyordu. lu olan Kanbur köprüden Paşa geçi-

Böylece yıllar geçti, vezir oğlu ve rildi. Ağrıboz kalesinin bu köprü ba-
'\lezir torunu olan müderris Osman e- şmdaki kapısından sonra bir kapısı da- ( Beı Eylül) Spor lrlübünün birinci lutbol t~lumı 
fendi Tsalya fehrinde değerli bir bil- ha vardı, iki kapı arası meydanlıktı. Nazilli, (Özel) - Nazillide y~ni re sıfı_r s~fıra geçtı. . . 
aen fÖhreti taşıyarak yaşamağa koyul- Pasanın önde giden adamları kaleye teşekkül eden (5 Eylül- spor klübü İkıncı devrede Nazıllı takımı. çoli 
du. O sırada Mora Rumları Rusyanın E•lıi Vezir tipi ı girince arkadaki köprü kaldırıldı, ön- Nazillinin en kuvvetli takımı olan kuv~et.li hüc~mlar yaptı. Gollerı aa .. 
tqşvikiyle ilk isyanı çıkardılar ve o 1 • d.. .. ed. baba ded 8° gibi deki kapı kapatıldı, zavalJı vali mey- Gençlerbirliği ile ilk maçını yaptı . lıkesırlı Şevkı yapmıştır. .. I 

k r ıç ~unm ı, sı ve e ı ı (. E J""l) r:: E r·ı k 1 · · Ahmed çok guze rnınta ayı kan selleri içinde bıraktı- . l k h ·d· d · PaqA dan ortasında yalnız başına bırakıldı ., Çok zevkli olan bu maçta !> Y u •> Y u a ecısı 
) H ""kA ,. . b. d d '\'ezır oma oşuna gı ıyor u, r-· . . beb" . 1 ( 'J 0) -ı ld Jlk d ıtııtır 
... a~İ . u um.et, a.cız ır urum aydı, lık kendine müderrislikten bin kat da- O, bu vazıy~t.m ·~ .. ını an amak is- takımı - - mag up o u. ev- oynam,.,. . 

ası erıE tepe!ıyemıyo~du. Müderris Os- ha cazip görünüyordu. Zaten yaradı- ter~en kendısı~ek.~lu.?1 .. fer~an.ı göste- T •• B J d • • p f t H"' J 
~an fendı, bu vazıyete d~yanamadı, lışı da, o devrin hem idari, hem aske- rildı. Askerle.rı . ~prunu~ ot~sınde, u- Bir uccar ~ e ıyeyı ro es o, a 
kırnseye danışmadan ve kımseclen e- A "f l . . .. . d t playan bö"yle şakları kalenın ıçındeydı. Kımse yar- "' E • 

. rı vazı e ermı uzerın e o . Jd • • D ş·k t tt ~ır almadan hemen harekete geçti, b" I _ undu. Nitekim bir iki dıma gelemezdı. Bu sebeple kazaya areSlDJ e 1 aye 1 
bır alay gön~llü_ topladı, Termopili a- y:~ ::~=g~ü~~: eşitlerini gölgede bı- / rıza göstermek gerekti. O da attan in- ' 
tıp Moraya gırdı, çetelerle eavata gi- k k . l .. d.. lak bir Aöhret di, apdest aldı, namaz kıldı ve başını Bir ihracat tüccan dün belediye~ pro - kendi ardiyesine d~ aınhalijlama~ • 
1 • t' . Jrn ra aca ış er gor u, par T 11 d öı·· k d wd w h"I .d .. T''-'-o.r!-Je Ekonomi tellllf· fakat hal idareaı maim evvel enurcle ış ı, ısyanın yatıştın asında kuvvet- k d Sa Bab Aı• asker ocakla• ce a a uzattı. ur en, og ugu sıra- teıto ve a 1 areıını Uf"• ~U t • 

0 
k 

1. azan ı ray, ıa ı, . . b b B k 1 - Tı·~-ret Odası nezdinde tiki- hile çıkarılmasını ve halden ardıyeye na • ı roller oynadı. h ·Ik I şkan ve i~ da kurulan zayıçeyı, a asının kendi- a an ıgı ve ..... • • • • • • 
1 

d . W 
. rı ve a , onun cesur, ça ı T • • • k . . . f B tüccar Kılınç oğlu Ziyadar. Jedılmeaını ıstemlflır. Kı ıç za e ııe 

O tarıhte Mora MuhassıL bulunan bilir bir vezir olduğunu kabul ediyor- sını v~ı_r. olma tanA uzak t~t~a~ ıçın y~t etmlf ır. I u..ıı·u • d 18 b" t n el- resmini vcrmcğe razı olduğunu, fakat bu 
Muhsin zade Mehmed Paşa, Müderris lardı, adını sevgi ile anıyorlardı. gösterdıgı uzun tel~_şları duş~nuyordu Zıya Anndo u ı enn en • . m ~-1d· dökme elmaların hile çıkarılıp, halden 
?sman Efendinin bu hizmetini be- Müderris Osman Paşa, Ruslarla a- ve <CAlın yazısı degışmeZ» dıyordu. ma getirmiftir. Bunlar ambalaJlı degı ar. tekrar ardiyeye naklinin hem masraflı, hem 
0 end· f t b 1 b" kA w k d d - · · ·· 1 M. T. Tan Dökme halinde cetirilmittir. de mal zedelenece.ri irin zararlı olduğunu oı:ıı ı, s an u a ır agıt yazara o- ılan harp sırasında a egerını gos- •· .... 
nu ·•kAf I d nJ p ç - Alman hükumeti ile yapılan bir muka - bildİrmlf· tir. Fakat hal idaresi bu mazereti n mu a at an ı masını istedi. a- ' 
dişah üçüncü Mustafa idi. Mehmed 1 EmlAk ve Eytam Banka•• ilanları vele mucibince de yd batmdan evvel Al - dinlememiıtir. Protesto ve fikayetin ıebe-
Pa kA w d 1 f b J J ınany•ya teslimi icap etmektedir. İhraç bi budur. Belediyenin protestoya ne cevap şanın agı mı a ıp stan u a gemi~ -

1 
"" 

ol ""d . . k satı J 1 k A malı oldugu· için Kılanç oğlu bu elmalan vereceği henüz malmn değildir. _an cesur mu errısın yaptığı işi ta - rsa ar ···---------
dır etti, rütbesinin iki derece birden K .,.,. f · d T · ) 
Yükseltilmesini Şeyhülislama bildirdi. iki Ame1enin Parmakları esı JI . stanbul Adli~esın . e . ayın er . 
..., k N Mevkii ve Nev'i Depozito F d ki d Şaban isimli bir cenç elek _ Üsküder müddeıumumılennden Ruım r a at Şeyhülislam Mirza zade Seyyit Eıaı o sı y b ın 1 1 a, J t ld R "h · 
Sa· 655 S. ultanahmette Alemdar mahallesinde ere atabn ·kr r· ı dükkanın taılarını temizler· sınnbula, starıbu an ası onun :>enne. ıt şu cevabı verdi: 5S tr tn 1d'!'0 or e • k ilmittir Ankara cad- lstanbul sulh hakimlerinden Abdurrnhmaıt 
-İlmiyye rütbeleri o meslekte eh- ıokağında eıki 4 yeni lS No. lı 7 me e mura .. ken. orkt. parmagıf beriks. mın. i ..... ı·ıenn· den Yenişehir sulh hakimliğine, lstanbul aza 

J• 1055 Lira dcsınde ı eıya a u "7Y • • • • 1
Yeti ve hizmeti görülenleıe verilir. baı arsa. Y b "d . d b" armağı keıilmittir ı m ü laz.imlerınden Alı onun yerınc ta;> ı n e • 

Müderris Osman Efendi erlik meyda- 656 Sultanahmette Alemdar mahallesinde ere atan :;r al::ıe eD; ;oynuı.dan Yar~landı 1 dilm işlerdi~." .. 
!Unda dilaverlik etmiştir, yararlık gös- sokağında eski 6 yeni 28 • 30 No. lı 219,5o metre 

176 
» Haliç tirketi amelesinden Eıref yabancı Gumruk ve inhisarlar 

terın~tir. Kendisine yaptığı hizmete murabbaı arsa. bir vapurda çalıtırken vinç demiri ansızın Memurlarına Ev 
Yakışacak surette mükafat verilmeli- 657 Sultanahmette Alemdar mahallesinde Yerebatan boynuna fırlamıf, f:trefin ağır ıurette yara- Gümrük , e lnhısaılnr Bakanlığı gumrük 
dir. k ~ d eski 6 yeni 20- 22 - 24 - 26 No. lı )anmasına sebep olmuıtur. Yaralı hasta • v e iııhısarlar memurlarile muhafaza ubn:> -

0 so agın a h. · 672 >> 
çüncü Sultan Mustafa, Şeyhülis- 583 metre murabbaı arsanın 96/100 ııaeıı. haneye kaldırılmııtır. larına ev yaptırmak için bir kanun projesi 

lanıın bu cevabına kızdı, müderrisi Yukarıda yerleri yazılı arsalar paraıı peıin ödenmek ve 20/12/935 KömUrlUğe OUşllp Yaralandı hıızırlamışt ı r. Bunların bu lundukları :>er -
ka~skerlerin de üstüne çıkarmış ol- .. .. d .h l 1 · yap ılmak üzere açık artırmaya konul • iplikçi fırın caddesinde 120 numaralı e- lerde ailelerinin oturmasına elveri li dev -
""" k d Cuma gunu ıaat on a 1 a e erı 1 . b 1 b k 1 k k d' b ·•ıa için birden vezir yaptı. Şim i o, vin hizmetçisi SeJime kömürlüie düpnüı, ete aıt ev u unmazsa a an ı en ı ut-
Müderris Osman Paşa olmuştu, dile- muıtur. •o··ıterilen criin ve saatte ıubemize ıelme • ağır yarah olarak hastahaneye yataralmıı - çcsinden ayıracnb" tahııisat]a ev yapına • 
d"•· k Satın almak istiyenlerin • •- caktır. •gı gibi debdebeli, tantanalı yaşama ~ 
hakkım kazanmıftı. Sekbanlan, sari- leri. (286) 
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1 B~:::.n. il Borsanın Aşkı Yazan: 
Kadire•• 

Ko/lı 

1 Bir Ta baka· Bir insan 
Hayatına lV aloldu 

Kıyıya Düşen Leventler, lspanyollann 
Elinden Nasıl Kurtulacaklardı? 

Y aaaa Ekrem H şit 
lıf ilr.ik Cemal Reıit 

• Ertufrul Sadi 
Halide 

Şehzadeb .. ı TURAN 
tiyatroeıında 

Bu ı•c• eaat 29,Sld• 
AUCABl!Y 
vodYil 3 pttde 

* 

Karadenizdeki Fırtına 
Karacle:rıiıddi &rbaa .. hkh olarak devam etmektedir. Dün öğleye ka

dar hloa. öiledm aaara da gene tim al rüzgarlan bqlamıftır. Fırtına ııra -
eınd.. S.mtapol apkJarmda ftrtrmrya tutulan maden yüklü bir lngiliz p 
mili br.,. P-if ve penanesi hafifçe zedelenmiftir. Cemi, latanbula P" 
!erek fatiayedela ~ Wnire trirmittir. 

işte uytcusuzlukıan lm"Tanan sinirlilerin bitmeı tükenmez. dil~leri • , • • 
lıu •• _.. ~ her pn artan sinirlilikten gntikçe kuvvel azalı .. 
_.. p. .._ ywı- ar~n. iti<' Mr 1ey ,.apnnamaJı ~ kalka 

Bromural .1eno11. 
... n w r ... o • içi• lıllllanUcak UiQaı, Asla ™ .. ....... 
1111 ,..,._ " sikill we ılllıa bir uyku davet eder. 

10 " • iıonıııdmcrl h..C dp
lerde ..... tt*fllCdl ile ..... 

CaoU A.-0.. lr.l•ım •addeler fabrikaları, Ludwiıshafen •JRhh~ 

• SARAY 
KLARK GABLE'I 

Bu akşam 
. ....... F--•~ 

tt.111 0per• . ......... .... 
TELLi 

TURNA 
LOHETTA YOUNG n Şa>auı haym köpek BUOK ile .,_,._, JACQHEI UHIDON'-. (VAHŞETİN 

ÇAGIRIŞl) aw n•ruadn iktibm edil• 

ALTIN HIRSI 

( Fraoa,zca ıözlı..ı) 
Aynca Parıunouat dünp laaberlcri ve Berlin Opera. Senfonik Orkestrası 

tarafından MA Vf TUNA 
Numaralı biletlerin nkettden aldnılmusı rica olunur. 

._ ____________ • ______ .. Telelou: 448tia ~---------

Bu akıam 8 O M E R slneın~aında 

&IS aOYABI 
( Liebeatraame ) 

Mqhur Macar kompozitör ve piyanisıı Macar RapaodİIİ. (piyano için) 
Fauat'un müellifi FRANZ USTZ'in .,omantik lı.ayatwn t....._ · ·d söetsen 

büyük aan·at ve musiki filmiain ilk iraea ~refiae 
BOYOK CAl.A MÜSAMERESi 

Bu müellifin LOHENCRfN. LA POLONA İSE. MlNtrrEW AlZER de 
CHOPIN veaire piyano parçalan, bu filimde dinlenecektir. 

Filmin yüluek kJymetine rağmen fiyatlarda zammiyat yoktar. Y erlerinm 
evvelden aldırınız. Tel. 4285 1 

Bu büyük film. Vene.dik •ersitıiade Milli 1üm ft Terbiye nezantinİD 

kupuıaı kuaomııtn. 

Te;eldtlr 
ICmm Seza "mn müptela old.ıie Prete • 

nima .- IMi,. - _.,_ ..... ..a.w ,. 
Fade ......_ '" _. hH·ak Wr ~rdd 
k.nar.a dahilireci clo.._, E.mıin Slkrii .. 
Beyoil.ı ZüJmr ~ opM?tM s.ıl
rettiQ. muviDi S.libat&in l.u&a lıAloGI 
Nazmiye ve Ayteye ve diier aliluııdarı.rt 
İçten gelen tetek)tür ve miıınettarhiuO' 
beyan eylerim. Babaa 

Latfi 

Galatasaraylılar Cemiyetinin 
IConırai 

Galatasaraylılar cemiyetinden: 
Nizamnamenin 1 1 inci maddai macİ 

""9ce aenelı1' urnumt heyet 19)6, 2 ..,a 
kanwtun S inci puar sini ..,.. 14 te c--" 
)'.etin Saray Siaz ıaaa iiatilaıleki •· _., 

toplanacaktır • 
Ruzname llf&ğuiaki tekildedir: 
1 O) 19 3 5 aeneııl idari ve mpali nporlr 

naın oku~ ye müzakeıellİ. 

20) Müddelini iaitiıen ~· heyeti ,r 
rine yeni heyetin eeçilınea 

30) Cemiyetin isminin türkçeleştin1aar 
ai ve nizamnamede yapılacak deAikLıt1r 
rin mazak.ere ve kabulü. 

Cemiyette mukayyet olanların yuka ..... 
:razrh günde ve ••tte tetrifler rica olunur. 

Kit secel•incle ........... 
K..,. üiiıae. İllc:İr, ,_.. ..._ el 
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ROMA KAPILARINt 
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Attila ile Maksimin Arasındaki Sulh 
Müzakereleri iyi Neticelenmişti 

Sayfa 1 

Diılerinin bukadar beyaz ve parlak 
olması için ne yapıyor ? 

RADYOLiN 
F orınülünün bulundu§'u 
gündenberi artık bu bir 
sır olmaktan çıkm1ıtır 

:Attila sert bir ~esle=. biraz alay ettiği de anlatıh~o~du.. f Att~a. b~. ~~zdeki ~stili~yf anhyo.~ -
- «Hayır, dedı.» Bızans murahhas- _ «Kral Attila, mademkı tııncli iten- mut gıbı gorunmek ıstemıyordu. Goz-

lannı bekliyorum. Mektup her zaman dini imparatorumuza hatırlattın, o hal- lerini senatöre dikerek: • 

RADYOLIN yemek, cİ&'ara 
ve içkinin buıule setirdikleri 
pas ve lekeleri çıkararak diıle
ri en kısa zamanda beyazlatır 
ve parlatır. 

RADYOLIN diılerin fırça 
girmiyen yerlerine kadar nü -
fuz ederek mikropları o/o 100 
öldürür. 

okunabilir. de artık ondan ne istediğini de söyli- - «Belki, dedi. Fakat, bu meselenin 
. ... * "' "' j yebilirsin. » size ne taalluku var? İşte burada bir Iis-

Attılanın çadırında rendesiz tahta • H kk . t·yorum >> te duruyor .. 
d k · - C< a ımı ıs ı . 
.an te hır kanape vardı. Bunun üze • . ... .. _ Onegesin elindeki bir kağıdı alarak 

nnde de bizzat kral turuyordu. Şarki Attila bunu _soylerken uzun'..san~tı. gösterdi: 
Roma devletini temsil ettiği için kendi- rak parmaklarıle hırkasının kurklerını Bu liste üzerinde isimleri yazıh o -
sine ihtiramda kusur edilmiyeceğini okşuyordu. lan beş yüz kişinin bana teslimini isti -
ümitlenen Maksimin yanıldığını anla- - «İstediğin hak nedir?» yorum» dedi. 
dı. Onun için kısaca eğilerek selam - «Son senelerde hududumu aşa - - «İmkanı yok!. Bu adamlar belki . 
verdi, çadırı tutan direklerden birisine rak kaçan bütün insanların geri veril - bütün şarki Roma memleketine dağıl
dayanarak Attilanın söze ba~laınasını mesi.» mışlardır; onları ta lran hududuna ka-
bekledi. _ «Hepsi bu mu) Bunu neden la- dar araştıramam kil. Belki bazıları sah-

Bu Yabancı Ne İstiyor? tanbula müracaatla istemiyorsun? Bir te bir isim t~ıyorlardır ve bulunmaları 
Attila sesini çıkarmıyordu. Beyhude zamanlar Vizigotlann hepsi Hün hü - mümkün değildir.» 

geçen dakikalar asabiyeti artırdı. Yal • kümdarmın idaresi altında bulunuyor- - «Bulamadığınız her bir firari için 
nız Senatör sinirlenmemiş, Onegesin du. Bunlar ispanyaya gittiler. Onları bana sekiz altın lira vereceksiniz.» 
asabı da gerilmişti. Çünkü., Attila ko - da geri istem eğe mi kalkışacaksın?» (Arkası var) 

nuşacağı yerde bir müddet sükuta da -
larsa bu sükunetin zuhur etmek üzere 
olan bir fırtınaya delalet edeceğini bi -
liyordu. 

Nihayet Attila başını kaldırdı, tercü .. 
mana baktı ve sanki Senatörü o anda 
görmüyormuş gibi bir tavır takınarak 
mırıldandı: 

- «Bu yabancıya benden ne iste • 
diğini sor.» 

Tercüman Vigilas bu sözü Hünce • 

j ____ ı._ı_•_n_b_u_ı _B_•_••_d_ı_,_•_•ı_ı_ıı_n_ı_s_r1~-~I 
Keşif bedeli 389 lira 96 kurut olan Üsküdar tephirhanesinde yapıla· 

cak tamirat pazarlığa konulmuıtur. Şartname ve keıif evrakı levazım 
müdürlüğünde görülür pazarlığa girmek isteyenler belediye inşaat şu
besinden alacakları ehliyet veıikaıile ve 29,50 liralık muvakkat temi -
nat makbuz veya mektubile beraber. 13/12/935 cuma günü saat 16 da 
levazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (8.) (7805) 

•* den aynen tercüme etrnisti. Attilanın Hususi idare muallim ve memur tekaütleriyle öksüzlerin uçuncu uç 
bir tercümana ihtiyacı ol~adığına şüp- aylıkları 12 kanunuevvel 935 perıe mbe gününden itibaren verileceğin· 
he yoktu. Fakat her bir kelimenin ter- den aylık sahiplerinin aylıklarını almak üzere Ziraat Bankasına gitme-
cümesi vakit kazandırıyordu. Her cüm- leri. «B.» «7820» 
le arasında düşünmek için fazla vakit 
kazanmak Attila için ehemmiyetli bir 
şeydi. 

- «Bu yabancıya benden ne istedi
ğini sor.» Senatör, Attila gibi büyük 
bir adama karfı nasıl bir lisan kullana
cağını tayinde müteredditti. Nihayet 
•Öze başlı yarak: 

BUGON 
KUMBAnASINA 
IPAll4ATAN 

RADYOL1N dit eti hastalık
larına mani olur. Dit etlerini 
besler ve kuvvetlendirir. 

RADYOLIN bütün bunlar • 
dan batka fevkalade teksif e -
dildiği için iktisadi olmak gibi 
bir meziyete daha sahiptir. 

Türkiye halkının yüzde 99 u gibi siz de 
diılerlnizi ıahah akıam 

RADVOLiN 
diş macunu ile fırçalayı nız l 

' ;.,. < ... • .J.. • • ·, 7 ~·. ' 

Istanbul Orman Direktörlüğünden: 
Malzemesi idare tarafından verilmek üzere nümune ve prtnameaJ 

veçhile 11250 cilt muhtelif tezakir ile 10 adet defterin tab ve teclidi 
9/12/935 gününden 30/12/935 gününe kadar açık eksiltme ile ilana 
konmustur. 

1 -·Ciltler ile defterin nümunelerini ve tartname ve mukavelesini 
görmek utiyenlerin Orman Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

2 - Bunların taaıpılanmış bedeli 450 liradır. 
3 - istekli olanların 30/12/935 pazartesi günü saat onda % 7,5 

tutağı olan 33 lira 75 kurutluk vezne makbuzu veya banka mektubu 
ile Orman Direktörlüğünde mütqek kil komisyona gelmeleri. «7760>> 

f Deİılzyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprü batı 
TeJ. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel 22740 ---·,. Trabzon Yolu - «Muhariplerinle hudutlarımızı 
neden mütemadiyen iz'aç ettiğin hak -
kında izahat almak istiyorum .. Hüku -
metim namına izahat istiyornm» dedi. 

Ordudan Kaçan Muharipler 
Vigilas bunu Hün lisanına tercüme 

ettikten sonra Attila cevap verdi: 
- <cSenin hükumetin amma tuhaf bir 

h~kumet f.. İzahat almak için karşıma 
hır kumandan çıkarmıyor da bir sena
tör murahhas olarak gönderiyor.» 

IKOÇUK EL YA{UN 
ÇEi( DEFTERiNE. 

iMZA l\TAH 
r>OYÜK EL 

OLACAKTlll 

KARADENiZ vapuru 12 bi· 
rinci kanun PERŞEMBE günü 
saat 20 de HOPA'Y A kadar. 

«7802» 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 12 birinci ki • 

nun PERŞEMBE günü ıaat 16 
da IMROZ' A kadar. «7803ıı 

Maksiminin bütün kanı basına hü -
cum etmişti. Kendi kendine: ' · 

Ben de ayni kanaatteyim diye dü
fÜnüyordu. Fakat o, verilen emri yeri
ne getinneğe memurdu. Onun için: 

- «Benim İmparatorum su1hü se -
ver» dedi. 

Attila gayet mülayim bir sesle: 
- «Ben de aulhü severim, fakat ben 

bir kumandanım. Sen bir kumandan ol
saydın, Maksimin, ordundan kaçan 
muhariplerin cezasız kalmasına taham
mül eder miydin? Hayır, tahammül e·· 
demezdin.» . 

- «Bu ne demek))) 
- «Ben şikayetçi olarak hitap edi-

yorum. Romalı muhcıcirler hududumu 
aşarak Roma toprağına iltica ettiler. 
Roksalon ve Cepid ırklarına mensup 
kabile1erden bazıları orduma iltihak et
rnek istemiyerek roma topraklarına 
kaçtılar. Bunları şikayet ediyorum.» 

Maksimin krala hak verdi: 

- «Böyle bir seye razı olamıyaca • 
ğını anlıyorum. Fakat, sizin taraftan 
bazı kimseler bizim tarafa kaçtıysa, hu
duttaki şehirlerimizin bunda ne suçu 
olabilir?» 

- «Böyle yapmasaydım, fmparfito
runuz T eodoziyiis benim mevcudiye -
timden nasıl haberdar olurdu?>> 

Attilanın sesi hala bir §ikayetçi sesi 
gibi çıkıyordu, fakat karşısındakile 

TÔRK(YE 
rs 

~ANKASI 

ÖKSÜRÜK 
N E Z L E 

VE 
BRONŞİTE KARŞI 

Ö K S Ü R 0 K 

NEZLE VE 
BRONŞiTE: 

KARŞI 

ı.. . 

'

O lçü üzerıne 
Fenni Kasık Bağları 

• Mide, barsak, böbrek 
dütkünlüğiine 

Femd 
Borsalar 
1ııtiyeulertı öl~ü 
arift>sİ gôudcrı liı 

EmlnönU 
İzuıır ııoknğı 

Tel. 20219 
ZAL ARYA 

Ornop ulo 

T aklitçılerdeP 
· ..._ sa! rnmtz. 
1~-'* 
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Kazanan 

21707 
Bu numaranın 750 a~ğıaı ve 750 

yukarısından, nihayetleri (7) ile bi
tenler (20) şer lira amorti alacaklar
dır. 

15000 Lira 
Kazanan 

1601 
Bu numaranın (750) yukafl ft 

( 750) aıağıdaki numaralardan sonralan 
{1) le bitenler amorti alacaklardır, 

12000 Lira 
Kazanan 

25351 
Bu numaranm 750 yukarİ.li ve 760 

qağısıoa kadar nihayeti bir ile biten· 
lor 25 ter lira amorti alacaklardır~ 

10000 Lira 
Kazanan 

27859 
Bu numaranın (750) yukariıi ve 

(750) ~ağısından nihayetle,ıi (9) ile 
bitenler ( 20) ter lira amorti alacak
lardır. 

2500 Lira 
Kazananlar 

24615 9055 

1000 Lira 
Ka~ananlar 

96ı4 13658 
16836 2722 

500 Lira 
Kazananlar 

1371 13904 
12311 21167 
29948 12361 

5348 18274 
22165 10084 

12770 12322 
7237 19386 
7882 24626 

13289 16495 
15289 21673 

9974 
5619 
9091 
1789 
1170 

Kazananlar 
11408 14704 7228 9746 20611 
20101 19138 18109 24927 28703 
28056 24671 1916 15218 15958 
28197 13646 20724 12838 17392 

5127 10650 26704 28888 6857 
16544 10689 10169 13574 15686 

251 21107 12008 11848 4018 
14,500 10825 2576 12991 

100 Lira 
Kazananlar 

6931 15418· 19213 19923 13969 
14529 1835 24193 8651 26518 

474, 27309 19779 25156 18507 
20796 19173 23416 17301 9299 
14982 24564 22924 700 26492 
10320 21151 1542 8586 1579 
4362 7385 5301 1874 11103 

25684 4209 28548 254 4186 
13056 9544 23748 28871 5564 
26797 25613 7929 4209 28548 
22336 9945 24453 14168 20669 
21411 31 16 3828 221 18 12135 

50 Lira 
Kazananlar 

765 29426 21028 4748 8393 
25172 12966 14533 19976 7117 

6177 21215 1005 5365 24391 
24337 23459 10302 27094 2292 
29379 1256 4253 16883 29903 
15512 15148 23207 5733 27223 
29054 21715 8581 9968 25678 
28603 22870 4013 25641 19912 
19218 21531 3172 2645 3969 
18299 17762 28651 12644 3954 
9107 25890 15824 22436 1915 

28874 16471 9311 24178 19355 
16982 3829 16955 526 27624 
10361 29874 9437 8515 9656 

7030 2673 19994 12885 9099 
9807 10887 21630 22756 846 

11756 20045 5558 18245 3315 
4513 20097 19987 1539 21744 

22243 13356 19563 20257 9661 
18347 5384 15441 2338 12561 
13351 13344 20927 7216 19168 
1551 4633 19136 22251 18713 

12294 19135 13438 4379 897 
1158 4657 18783 27037 22856 
9582 22087 16165 21316 4709 

10112 28003 27382 20214 27003 
29876 13531 451 18071 22134 

3631 19419 25151 16844 617 
17884 13684 9320 29456 15561 
19605 26691 17162 26133 4646 
25015 550 23674 7942 2998 

9413 14534 13777 23872 17224 
25411 22339 383 13341 13851 
21723 10727 25442 19389 15192 

9149 7557 27607 25904 7596 
1s3s 16848 zıg151 1384 11122 

22289 890 9873 17881 14667 
20293 1018 2385 22299 22299 
21869 8266 1160 12153 22915 
22761 20892 21241 6816 22157 
22471 1450 266 15557 29136 

4302 16936 5997 21551 10606 
9613 22220 17386 76 13896 
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Bütün dünyanın en hoş meyva tuzudur. 
Yurdumuzun neflı meyva uaarelerinden istihıal edilmiıtlr. 

30 Lira 
Kazananlar 

24029 1347 13796 16615 6975 
24954 27784 27728 19166 13636 
11623 17340 11014 16175 13793 
17905 27290 2954 13998 26938 
14575 28585 11075 20856 17266 
17804 6810 1904 26947 19154 

1487 2672 19927 4888 20422 
26416 15740 10089 20096 9885 
12335 2728 5121 1409 16188 

1227 16711 18091 3557 5739 
15283 13466 22509 2655 6608 
24796 27934 10103 7728 17480 

1376 25952 4295 15816 7149 
5638 27264 6134 10972 1640 

26751 29504 13263 24545 4434 
964 21113 9228 17060 10556 

3732 29837 4358 20138 12199 
21990 583 15105 680 24535 

20 Bin Llrahk MUkifat 

20 bin liralak mükafat en son çekilen ıu 
40 numara arasında bqer yüz lira olarak 
taksim edilmittir. 

16547 15201 20038 27574 13590 
7478 6034 6748 11544 6819 
1679 2306 4711 7032 26309 

29413 23233 7657 17210 6014 
19301 14333 12096 25307 18841 
25236 7982 9643 15339 4524 

5524 )807 11145 17129 9522 
3589 266 15284 6650 14843 

Talihliler 
Tayyare piyangosunun dünkü keşide . • 

sinde Zindankapıda T uzcularda yağ ve 
sabun tüccan Vasil ile Kadıköyünde me • 
zeci Yani ve l\lano pansiyonu sahiboi Ma· 
nonun müşterek biletlerine üçer bin lira 
isabet etmiştir. Erzurum vapuru kamarotu 
Galip ile Galatada Mertebani sokağında 
han kapıcısı Halis ve aynı sokakta kahveci 
Hacı Hüseynin müşterek biletlerine de bin 
beşer yüz lira, Ankarada Sağlık Vekaleti 
sıtma mücadele mümeyyizi Eşref Uyanı • 
ka da bin lira İ!!abet etmiştir. Diğer talih ~ 

liler bugün anlaşılacaktır. , 

Her eczanede bulursunuz. 

Türkiye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şeker Fabrika1ıoın 11136 HnHl içinde Samıun Uma• 
nından göndereceği tekerlerin vasıondan vapura kadar naldiyesi 
kapalı zarf usulile ve 21 UkkAnun 1935 tarbinlde lstanbul'da 
Bahçekıpusunda Tat hanında Şeker büroaunda talibme ihale 
edllecekUr. Şartname ve tafsilAt lıtanbul ve Samsun Şeker BU-

rolarından alıoabllir. 

MOND - EXTRA 
Tıraş bıçağı dllny ada en çok ün 1al
mıt ve güç betenenlerin bıçağıdır. 

Her ynde satılır. 

MiNORA 
Tıraş bıçağı herke1ln bıçağıdır. 

HPr yerde ııatılır. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kıt tarifesi 15 Birinci kanun 1935 cu

martesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 

KAŞE 

NEOKALMİNA 
Grip • Nenaljl • Baş ve dlı ağrıları • Artritizm - Romatizma 



12 Birinci Kanun 

NiM ET Gişesi 
Birinciliği kazandı 

Her ketldede birçok kımselerl 
~engin eden 

• 
1 

GİŞESi 
Bu keşldenin en bUyllk lkramiyeal olan 

.O Lirayı 
21707 No. lu bilet bamlli tramvay f)rketind• 

BAY NEVZAT 
ikinci bOyUk ikramiye olaa 

. O Lirayı 
1601 No. lu bllet hamlll Beykoz Rum Kilf ıeıi papaıı 

BAY YANI 
'Öçllncll bllytlk ikramiye olan 

10.000 Lirayı· 
P 

27859 No. la bilet hAmfH Sirkecide Ferah ofeJjudo BAY MUZAFFR kazandılar. 

ek zengin ikramiyeli olan Yılbaşı biletlerinizi 
Hacı Nimet'in uğurlu elinden alınız. 
Taıradan da •lparfı kabul olunur. Telefon: 22082 

Adrese dikkat: 

EmlnönU, 16 N. lu NİMET GİŞESi sahibi Bayan Hacı Nimet 

mEl'JIURLAI&' MDDPERRTiF 

SAYIN ISTANBUL HALKINA: 
Ekonomi Bakanhfının müaaadeıile getirtmekte olduğumuz 

ALMAN KOKUNUN 
i'k partisi geldi, satışa başlandı 

TONU DEPODA TESLiM: 

23 1/2Lira 
lstenlldlğl takdirde ağızları kurtun mühürlü çuvallarla 

lkametgihlara kadar gönderilir. 

Müracaat mahalli : Sirkeci Mühürdar zade han 
KOOPERATiF IRTiBAT MEMUALUGU TeL 23074 

Deposu ı Kuruçeşme Defterdar caddeıi 

ALTIN ÇAPA KOOPERATiF MAHRUKAT DEPOSU. TELEFON: 40456 

36 ;BüYOK S.AH1FE ; yiislero• &Dek •e reeim, ayakbbıoılıfa alt biro<>k 
Yenilikler, renkli tabJolar, kanım• ye kooperatifi idare edealer •• claha 

birçok faydab paılarlı dola 

Ayakkabıcılık Kitabı 
1 

Proledr Doktor 

. R!!I~ ~~U~V~L 
tancıdaki hanesinde baatalanm kabul eder. 

Sayfa il 

Kasımpaşa Cinayetinin 
Esrarı 

(Btllf taralı 1 inci yüme) / sonra bu lekelerin, baıına kırmızı boya 
A~I~ Tıp itleri müdürlüjiine gönderil •

1 
aürülerek bırakılan bir köpek tarafın • 

mıJtir. dan yapıldıiı anlaıılmııbr • 
Ha.eyinin Kanlı Elbi•eleri ı Kadın Lôğımın içimle MI Oltlürültlü1 

Bundan sonra da liiımın aai ve so- Mora doktorluğu kadının boğaz ke-
lundaki bazı evlerde ara,tırma yapıl ·/mitinde boğulmadan mütevellit kınl • 
mııtır. Uiamm aafmdaki bir evde otu- ma tesbit etmiıtir. Kadının iki de ka
r~ koa helvacı Debreli Hüaeyinin e- burga kemiği kınlmıştır. Kalçalannda 
vınde araıtırma yapılırken Hüseyinin da bereler vardır. Kadının ağzında ve 
pantalonunda, havlusunda ve kapıaı- burnunda çamur lekeleri görüldüğü için 
nın aöveainde kan lekeleri görülmüıtür. cinyatein lağım içinde iılenmiş olması 

Kapı •Öveaindeki kanlann sonradan ihtimali de hatıra gelmiıtir. Kadının 
bıçakla kazındığı da tesbit edilmiıtir • gırtlağı sıkılmıı ve ağzı da çamura ao
Hüaeyio bir hafta evveliaine kadar bir kulmuıtur. 
hastalık dolayısiyle burnundan zaman Bugün için Biraz Ümit Var 
zaman kan ••ldiğini, bu lekelerin de Etikteki ve Hüscyinin üzeı · deki 
ondan olduiunu, ara aıra kolll§ulan kan lekeleri hakkındaki raporlar bu • 
tavuk keatirditi için pantalonuna da gUn alındıktan aonra hadisenin biraz 
tavuk kanı uçramıı oJacafını iddia e- aydınlanacağı tahmin edilmektedir. 
derek hadiae hakkında hiç bir teY bil - B•yan Satı Da Adliyede 
mediiini aöylemittir. Kasımpaıada öldürülerek lağıma a· 

Hü..yin Muayene Ediliyor bldıiı aanıJan ve sonradan da diri o1du-
Bunun üzerine Hüseyin adliye dok • ğu anlatılan bayan Satı dün yanında 

tarlarına gönderilerek burnunda bir yafb bir erkekle müddeiumumilig mÜ· 

haatabk bulunup buhmmadıiı mua • racaat ederek baıını yaraladığı için 
yene ettirilmittir. Hüseyin dün bir mu • çöpçü İbrahimden ve kendisini ödü di· 
harririmize: ye te.1hir eden polisle üçüncü komiser • 

<r- Hidiaeden hiç haberim yok. Ben den davası olduiunu aöylemi§tİr. 
bekarım. Bir zamanlar metresim var- Bittabi böyle bir müracaat nazarı İtİ· 
dı. Şimdi ondan da ayrıldım. Helvacı • bara alınamazdı ve alınmamıttır. 
)ık yapıyorum, demqtir. ~, • . . • . • • , . __., ...• 

Müdddeiumumi muavini Şefik liğı • 
mın aol tarafındaki bahçivan İlyas, Ne- SiNiRLiLERE 
ıet ve Hamdinin de evlerinde araıtır- Yürek çarpıntıım ve aık nt bına 

~r~ ~:r;::·d:nı~:a~:t-::~u:.:d~~~: N EV ROL 
bet hiç bir ıey aöylememiılerdir. ı 

Bu !'ö".~ii Sokağa Kim Bır~ktı? birebirdir. Hi det, merak, korku, 
Polıı d_~n Kasımpa§ada tetkıkat ya· lndicesl birdenbire bayı)anlnra (20) 

parken ko,te baılarında, duvarlarda d mi aı hayat verir. Ev'eriniıde 
kırmızı bazı lekeler görmüı ve bunların mutlnka bu'undurunuı. 
üzerinde de durmuttur. Fakat biraz ~ 

.~ ... 
L.T.PIVER 

PARfS 

SfMAYf YAQATAN DAYIHAOfll 

Reve d'or 
f SAN S·lOSYOft 

VE PUDOA 
~ 

Parfomorı L. T. P 1 VER A: Ş .. lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

KAR GiBi 
E3EVAZLATI~ 

Ea baıft modellerinden en mi• 
kem•el elektrikli otomatik 

modıllerlae kadar 

HESABve CEM 
ıaaldaaları 

ZIYAl!DDIN &AID 
Galata, Voyvoda caddesinde 
40 • 41 •••arada mqheriade 

Uıtkik edebilirsiniz 

• 

·~~ 
a10S 

vENOYPU~Ası. .ıh .ıı ı.ı, 
tozdur. 

Bu tozu JıulJananl.uın ay•tı tozu· 
na yGzllnG dren'er çok olur. 

EwJiya zade Nuredd ı ,, Ert.'11 cı1ı 
allt ve ıtrıyat deposu lttanlıu 

birkaç silo kadar çıkıyor. Şimdiden Ayakküroılu kurumudan llteylDJL 1 
Dün .. hah A":a=

1 

gebniftir. Boa -

,...... ______________________ .,,,, 1.Jefon ı ~J • l32 ._ __________ _ ~ AGRILAR.INDAN MTUl.MAK iÇiN 
YALNIZN~ ALJNIZ· 
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Her z man bayiler a as nda b ·· y e rekoru 
Dünkü keşidede en büyük ikramiye olan 

ar. 

• 
ı ayı 

ikinci büyük ikramiye olan 15, _.___.... ... , 
1601 No. lı bilet hamili vamarot Bay GALiBE 

Erzurum yapurunda fi~ 
( Vapur lzmirdedlr. Yıldırım 

tılgrafile müjdelendi.) 

Oçüncü büyük ikramiye olan 10,000 Lirayı 
da 27859 No. la bilet hamili Ankarada Sıhhat B Ert"REF UYA "A.11.KA 

Veklletl laatma muba1ipllğl mOm•yyb:l ag V· ıv~ 

30,000 Lirayı kazanan Bay 
Vasll paralarını Tek Kollu 

CEMALDEN Ahyor ( Ankaraya yıldırım telgrafile mUjdelındl ) 

A 1 
Oc; büyük ikramiyeyi bir günde veren Tek Kollu Cemal gişeıl sahibi . CEMAL OCVEN itte 

böyle her ay müıterilerini ıevindirmekle büyük zevk duyar. 

Adres: lmlalnl, Klıede 57 No. Tek olla Cemal Gişesi Telefon : 24093 Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

ReklAm değil •••• 

Her zaman kahvenin en iyisini 

• halisiyetlni temin ederek • 

EN ucuz SATAN 

Tlcarethaneıl : 
Bu kere yeni ıelen yftkHk mallardan lhıar etmekte olduğu harman kahvelerini 
• kabYe plyaaaaınm son ıamanda çok yUkaelmit olmasına rağmen • perakende 

fiyatlarında olduğu albl 

a kal, Kahveci ves ir Esn fa da 
hiç bir ıam J•pmadan eaklıl flbl tınzll6tla aataf 7apmakt oldutunu arzedır. 

8atlt yeri yalnız ı -
1 tanbul, Tahmis sokak, sahibi olduğu Kurukahv el hanı albnda. 

~Muhayyer Ha a 
P U D R A ve Y A (i S 1 Z 

Doktor Hafız Cem 1 
Dahiliye mUhıhnasıaı 

PHardan maada hergün 3 - 6 
Divanyolu (118) Na. Telefon ı 21898 

. 
Tek, fakat kat'i çare 

T ~crübe edenlerden sorunuz! 
Baı, diş, adale ağrılarile üıütmekten mütevellid 

bütün ıztaraplara karşı yekine müeııir tedbir 
bir kaı~ 

• • 
1 1 

almaktır. 
( Mideyi bozmaz, kalbi ve b5breklerl 1ormaı ) 

-
Dünyada emaalsiıdlr. Her yerde araymıs. 

Parla yazıll etiketler• aal aldanmayınız. 

Son Po ta M tb 
Ne9rlyat Mtidllrü: Selim Ragıp 

Sahtplerlı A. t:lue-. S. RarıPt H. LUtlil 

D. Sinir ve ekd 
haatahklara mutehıı aıtı 

Cdalo lu ~I Öreıı a~maaı Tel. 12033 EY. Kadı .. öy ihbariye lıerı ..ak T.ı. 719 


