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M··dafa8 Vasıtalarını, lktısadi Vasıtalar 
Gibi Gözönünde Bulundurmak Lazım 

' ( Batbakanın Artırma Haftasını Açarken Verdiği Söylevden) 

Cenevrede Faaliyet Başlar Başlamaz Verilen İlk Karar 
~~~~· --- Artırma Haftası Başlarken 

1 Petrol Ambargosu Geri Bırakıldı 
----------.,.--- -----

Başbakanın Söylevi 
Eden, Yapılan Şeyin Bir Teklif Değil, 

Bir· Telkin Olduğunu Söylüyor 

- -
Herşeydcn Evvel Çok Ça-
lışmak Mecburiyetindeyiz 

imparator 1 /ngiltere Mısırla A11laş-
Reddetti ma Yolunu Tutuyor 

JSMET INöNO DON BUTON MEMLEKETE YAYILAN 

BJR SÖYLEVDE YAPILAN VE YAPILACAK 

ı,, Konseyin 
Toplantısına Kaldı 

BEŞLER KOMfTESlNDE TÜRK 

---·~--------------------MURAHHASININ LA VALA CEVABI 

---------------------------Cenevre, 12 (A.A.) - 1 Sler komite
ai gizli bir toplantı yapmıı ve toplantı
da Laval ve Eden beyanatta bulunmuı
lardır. Komite yarın tekrar toplanacak
tır . 

Laval, Eden Söylediler 
Cenevre, 12 (A.A.) - 18 ler komite

sinin ilk celseainde Lava) ve Eden Po
lonya delegeai Komarnitzki'in izahatını 
~inlcnmİ§lerdir. 

Laval Pariste Jngiltere ile f'ransa 
arasında bir anlaşma yapıldığını ve pro
jenin Roma ve Adisababaya bildirildi
iini ve Milletler Cemiyeti konseyine de 
derhal tevdi edileceğini söylemittir. Mraır Oniuer•İtelileri,, Velt lırka•ı erkôniyl• hirlilıte, Üniuer•ite 

Eden bu beyanatı tamamlayarak f n. ciuarında, bir toplantıda 

ailtere ile Fransanın iki muhasımı ba- K h. l? 8 . 'b" . d kan son hadiselerden sonra vaziyet timdi-
.. t • ı ki . a ıre _ - ırı ırı ar ı sıra çı 
~! ırmaga ça ıştı arını, yapılan şeyın . . ' . .. . ..k.. rmi tir Kahirenin bütün sokaklarında gayri 

hır teklif değil, bir telkinden ibaret ol- dılık gene msbı bır su une e ş • .. .. . . b' h k ed' 
".ıı ı b"A b' h k · ı·k ltt alta yuruyen sının ır ava esme t ır. 'llUğunu ve pek yakında toplantıya çağ· ta il ır are etsız I ve 8 an .., ·ı . 5· 1 h fil b be 

· • h .. · 'f · degı dır. ıyasa ma a una ıe p t"ılacak olan konseyın bu meseleyi sela- Nesım Paşa enuz ıstı asını vermı' . . 
1923 

ihl' I 

OLAN iŞLERi ANLATTI 

Ankara, 12 (Özel) - Artırma haf-ı deiil, hatta fazladır. 
tası bugün saat on beıte Baıbakan Is- İncir, Üzüm 
met İnönünün Halkevindeki Önemli Bu sene fiyatların düsmesi • •ilhas.-
söyleviyle açılmıştır. Açılıf töreninde sa dikkatinizi celbetmek noktaaıDdAc. 
vekiller, saylavlar ve çok kalabalık arzedeceiim ki, - çok istifadeli ohallf • 
halk bulunmuttur. 1 tur. Mesela, üzüm geçen sene aL-• 

Bafhakanın Söylevi 1 mahsulden çok daha fazladır. Ceçea 
İsmet İnönü, radyo ile her tarafa sene ~atırımda kaldıiına eöre 50 mil • 

yayılan söylevinde, ekonomik vaziyeti- yon kılo almı~tık, bu yıl aldığımız m.ah 
mizi anlatmıt ve demiıtir ki: sul 80 milyon kilodur. 

Bu sene mahsullerimiz geçen sene· Tütün, f andık 
kinden daha az para etmemiıtir. Bu I Ayni vaziyeti fındıkta da görüyoruz. 
sene harice çıkardıiımız malların salıf Bu yıl, fındık geçen seneki mahsulden 
fiyatı geçen seneki fiyatlardan daha az 1 (Devamı 6 ıncı yür.de) 

Esrarengiz Kayıp 

Galata Postanesinin Vez
nedarı Bulunamıyor 

L• • • • • ı ba k·ı· k·ı d ·· ce Jngıltereyı tar ı teme yasası-qıyctle tetkık eyleyeceğını söylemış ve olarak da şve ı ın, çe ı mez en on • 
10 

ü%d ) 
( De11amı 6 ıncı yüzd•) ( Deuamı unca JI • -===-

... ·.-== =- tahkikine memur ettik. 

Tramvaylar için Konan Yeni Binme 
Ve inme Usulü Yine Değişti 

1( ' Geç vakte kaaar süren tahkikallan dö· 

K nen muharrirlerimizin getirdikleri notlan e rv a n birleştirmekten çıkan bütün malumatı •ı -

Yürüyor 
Yazan: 

Burhan 
Cahit 

1 Pek Yakında 
Tıklım tıklım dolu bir tram11oy L--------~~---·-

b' Tramvaylara arkadan inilip önden ....... 1(6·;·0;· .... S;k;~·t;;·;....... Acıkll Bir Ölüm 
ınilmesi ~eklindeki usul dün sabah-

tan itibaren kaldırılmış yeni bir usul Kalmadı . . ... Necip Asımı 
tatbik edilmeğe baslanılmıştır. Bu u- Dünden itibaren piyasada ı~tenıldıgı 
•ul .. k ' k d k k kömürü bulunabılmekte • fJ f •k 

e gore adınlar ve çocuklar paso -ı a ar 
0 

• • • k k k.. ·· ··. Vay ef l 
eu 1 1 .. dir. Bunun aebebı ılk partı o omuru T~ 4 
• o an ar tramvayın on tarafından nün Almanyadan gelmit ve piyasaya A . . 
inip b' ki I k'' .. ·· E zurum saylavı, tanınmıt alımlerı· ınece er, pasosu olmıyan ar ge- verilmit bulunmasıdır. Alman omuru 

1 
r . A d.. k t 

il ı · . 1 k mizden Necıp sımın un a fAM saa 
e arkadan binip, önden ineceklerdir. piyasada ( 23) buçuk hraya satı ma • d kuzda ha ata gözlerini yumduiunu 
o·~ f 1 · d"h tadır. Fakat halk hem daha ucuz, hem 0 Y 

ıger tara tan tramvay arda ız ı a- ki ld • . • T"" k 1 teessürle duyduk • 
!}\ . de daha dayanı ı o ugu ıçın ur j L-.. •• d ber' M 

ın önüne geçilmesi için yeni tedbir - t 'tini tercih etmektedir. yakında Necip Asım on ~ gun en ı o-
le 1 an rası . ı d d k · inde zatürreeden yatlyor • r a ınmıştar. Tramvaylara muayyen İstanbul piyasasına fazla mıktarda a a 1 ev 

1 
k kül .. h t 

" J • ·ı • b ı k du Ölümü mem e et tur aya ın • ,,o cudan maada kimse binemiyecek, Türk antrasitı de verı mege aı anaca • • D 
1 

.. tl ) 
• ( e11oım mcı ya~ • 
ıra bekli ecektir. tır. 

rasile yazıyoruz: 

* Hüseyin Hüsnü, Galata postahanesindı 
senelerdenberi veznedarlık etmektedir. 

Hüseyin Hüsnü, kendisini yakından ta· 
nıyanların hatta amirlerinin söylediklerine 
göre, vazifeye bağlılıkta nümunc edinile • 
bilecek bir memurdur. 

Küçük langada, tramvay caddesi üze • 
rinde ( 15 8) numaralı evde ailesi ve kız· 
larilc birlikte oturmaktadır. 

Ailesine, kızlarına büyük bir tefkatle 
! bağlıdır. Evine de vazifesine olduiu ka • 

(Devamı 9 uncu yüzde) 

., 

Muharririmir., Abdullah ile-...,. 
malı İ•tiyor, falıat •İl1İl 

memur mani oluyor 

V e11neJar Hü1eyin Hü•nÜ, en •on bu ıem•İyeli Abdullah ile io•HIJ '"il' 
onun iftarında bulunmuıtu .. 

[Polis, tcmıiyc ile Abdullahın >uzunu kapauırnllfbr) 
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(Halkın Se~ı) l ı' 1 ( Giinün Tarl'ıl) 
iı..arışık Yağ L Bir 1·kı· 

Satanlara ......................................................... m11 ............. ı 

ı .... b.ıd.~:d~b::sib:i:~m Kasımpaşa Cinayeti Doktor ~!~1~3 
esnaf halka bin türlü veylerle kanşık, HaA IaA Karanlıkta Sguo.~dliıe. mosiı.'un Posta ve Telgraf fen müşavere heyeti 
hileli yağ satar, durur, bunlardan bn- başkanlığına mühendis Hasan Ka , o • 
zıları da kendi dükkanlarından tene- nun yerine de mühendis Ali Kemnl, lzmir 

keleri bu bozuk yağlar la doldurup Bu·· tu•· n G t . R >J c d. Şehrimizin ta • liman genel direktörlüğiine muavin Haı • 
müşterilerine sürerler. Bu hususta ayre ,ere agmeD ese 10 met terfian tayin edilmislerdir. 

oınmıt operatör • 
halkımız diyor ki: H •• • • T b • Ed • J d • 1 lerinden ve Rum * * * 

.m!~:b~~:.~:..;kak 5 __ N~. ı. apa. .: K~"~P~~dn ~~~ ~ç~!! bul~! 1 -~.~ ......... - .. ~ ... ~.~'~'"'~"''"""=-) ~:.:::;~:~~;;:: Yalovnnın i=!!nv~:~::: planı i ile uğ• 
- Bu sorgunuza ancak gulerım. Çunku cesetın ustundekı esrar dün de kaldırı· ) 05 evvelki aktam raşncnk o1an mütehassıs Prust y kında 

y:ığ işi de, süt işi gibi artık bize tabii geli-ı lamadı. Kadının milliyeti ve hüviyeti Sadakai fitir ı aabaha karşı saat şehrimize gelecektir. Belediyede Prust için 
yor. Nasıl ki, südu yudum yudum içerken 

1 

henüz tesbit edilememittir. Polis ve En I) j iyi Son 3,5 de nezfi dima- bir plan bürosu kurulacaktır. 
içindeki suya ağzımız yattı ise, ynğın ka_rı· n_ıü.ddeiumumilik timdi bütün enerjile- K. K. K. J ıi'iden vefat etmiı- * * * 
şık, hileli halinde de artık alıştık. Zaten Is- rını bu noktanın aydmlanmaın nokta- Buğday 1 7 16 14 tir. ' Limandaki Tetkikat 
tanbuldaki esnafın. halka karşı nedense sında teksif etmİf bulunuyorlar. Kadı- Arpa 24 00 OO 1 Senelerdenbe • 
zulmü çoktur. Amma diyeceksiniz ki bunla- nun kim oldugu anlaıılırsa cnninin Üzüm 105 80 55 
rın içinde helal süt emmiş, temiz namuslu veyahut canilerin izi üzerinde daha 
esnaf yok mu?Var. Hem de çok var. Fakat İsabetle yürünebileceği tabiidir. 
onların temizliği üzerinde bu hilekar sını- Kadın Türk Değil Mi? 
fın pisliği berbat bir şekilde ynpılıyor. Ben- Kadının Üzerinde ((Bana Kasımpa • 
ce yapılacak şey bu gibi esnaftan bir kere §ayı gösteriniz yazılı bir kağıt çıkmıt· 
insanın canı yandı mı, bir dcı.ha semtine tır. Bundan kadının ya Türkçe bilme· 
uğramamaktadır. Amma, o zaman da diği veyahut da dilsiz olduğu tahmin 
yağsız, sütsüz. peynirsiz mi kalırız dersi - edilmektedir. Son zamanlarda mem
niz) lcketimize gelen harp muhacirlerinden 

Taıkasap Hacı İlyas sokak No. 42 de olması ihtimali de ileri sürülmektedir. 
Muvaffak Tahsin Öz: Polis evvelisi gün nezaret altına a-

- Aman sormayın, bu hileli yağlardan lınanlo.rı serbest bırakmıttır. Dün bir 

İstanbul Muftiıluğünden: 

ötürü iki def canım yandı. Bir cuma gü- evde ara§tırma yapılırken kadının a- rumuna yardımda ve bu suretle ana 
nü - eski cumalnrdnn tabii • knpı vuruldu. yakkabıJarının bağlandığı beze benzi- yurda hizmette bulunmalnn lüzumu 

Hava kuvvetımizin yübelme ve 
artması için hc;r turlü }ardımın yapıl
ması yurt borçlarımızın en i1eri ge -
lenlerindcn bulunduğu gıbi bu gün • 
diğer milletlerin d~ kendi varlıklarını 
korumak için durmaksız.ın hava kuv
vet1erini artırmakta oldukları görül
mekte olduğundan bu bapta Diyanet 
işleri başkanlığından verilmiş olan 
fetva mucibince sadakai fitir ve zekat 
ile mükeJlcf olanların Türk Hava ku-

inip açtım. Şişkin şalvarlı, yanık yüzlü, kır-1 yen bazı parçalar bulunmuştur. Bu ehemmiyetle iJan olunur. 
mızı gömlekli bir köylü.. parçalar ayakk~bıdan • çıkan parçalar-ı _J 

_ Eyü yağum var efendi, tere ynğu.. la mukayese edılccektır. Kadının ce - -·---------------
Alman mı?.. dedi. sedi Morgda soğu~ hava sandığında vermemi~tir. Şimdilik en kuvvetli ihti-

Heybesinden tahta bir yağ kutusu çı • te~hir edilmektedir. Morg Knsımpa§a• mal kadının bir muhacir olmasıdır. 
kardı, önüme uzattı: Tam bir kilo imi§ .. da bayram yerindeki eşiğin üstündeki Tahkikat bu noktadan derinle§tirilmek-
45 kuruşa veriyormus. Çntnlcndan yeni lekeler haltkında da henüz raporunu tedir. 

ri bir çok muvaf • 
f akıyetli ameli • 
vatlar yapan dok
torun vef ati bir 
kayıptır. 

İyi bir doktor 
olduğu kadar iyi 

Doktor ve karuı, bir İnsan olmak -
bir OTada la da tanınan 

Sgurdeos'un vefahndan dolayı ailesine 
beyanı taziyet ederiz. 

Cenazesi cumartesi kaldırılacaktır. 

Bağdat Vapuru 
Kazası 

Kaza, Kaptanın Baygınlık 
Geçirınesinden llerj Gel· 

miş, Deniyor 

gelmiş .. Buncağızlan hediye getirmiş am- d. tomobı· PJaA kaları Evvelki gün köprünün Haydarpaıa 
ma, adamını bulamnmt§, satmak mecbu - aş Jr ıstan iskelesindeki kazaya sebebiyet veren 
riyetinde kalmış. R • Akay idaresinin Bağdat vapuru, dün 

Tabii biz avanaklar gibi kandık. Yağı um ur eıs. .• Pe il Re im Me e!eıi tamir olunmak üzere havuza alınını§ • 
aldık. Bir de ne görelim: Ynğ eriyince, un~ tır. 

lar cız bız yanmağa, vejetalin kokmağa Dün Üniverı·teyi Gez~i Görüşiilüyor işletmenin fen heyeti, vApura gide. 

başladı. Şehrimizde bulunan Başkırdistan Sov- Otomobillerden plaka resminin üçer rek v putun bat tarafındaki arızayı 

Ekonomi Baknnlığı mütehassısı \Vonder 
F ortcn dün liman idaresine gitmi~ büroları 
gezmiş, muhnsibe ve i~letme scrvisl~ri hak· 
kında verilen raporlan tetkik etmiştır. 

• • • 
ihraç Edilecek Elmalar 

İhraç edilecek 1800 ton elmanın hale 
çıkanlmaması yüzünden bir tüccar]a hUI 
idaresi arasında çıkan ihtilaf devam et .. 
mektcdir. Tüccar bu elmaların hale çıkarıl
madan hal resminin verilmesini teklif et .. 
mekte, fakat hal idaresi elmaların küfeler• 
le hale çıknnlmasını ve hô.1 resmi verildik
ten sonra ardiyeye nakledilmesini i temek• 
tedir. Elmalar henüz motörde bekle ilmek• 
tedir. 

* • * 
Köstence Yolu 

Köstence transit yolunun çok f 0 deli ol· 
duğu ani ılmıştır. Gelecek mevsimde bü .. 
tün ticari nakliyat bu yoldan yapıla aktır. 

* • 
Eti Bankta 

iş Bankası abık direktörlerinden Hamit 
Eti Bank meclisi idare reisliğine, T urk ma• 
denciler birliği katibi Sadrettin Enver de 
meclisi idare aznlığına tnyin edilmişlerdir. 

Ressam Ç Ilı İbrahim Rusyay Gitti 
Ressam Çallı lbrahim Moskovadnki ser

gi]cre iştirak için Rusyaya gitmistir. 

• • • İki~ci ~ldan~şı~ ~a Balıkpazannda o~ • ı yeti bafkanı Tavaris Tahirof, dün, bera-
1 aylık ve peıin olarak istenilmesinden tetkik etmi§ ve bu husustaki raporunu 

du. Şımdı denızc.ı bır akrabam vasıtasıle berinde Sovyet konsolosu olduğu hal • mütevvellit tik5.yet, belediyede tetkik e- 1 direktörlüğe vermi§tir. Bu rapora göre iki Ayda Taşınan Yolcu ve F:!ya 
yağımı Trabzondan getirtiyorum, ne ya - de, Üniversiteyi ziyaret etmİı<tir •. Bac- d'I w b l 1 arıza mühim değildir ve üç günlük bir 

ır ... ı mege at anı mıttır. Otomobil re • · • . 
payım). kan hukuk fakültesi birinci sınıfında . • . .. tamır nctacesınde vapur seferlerine tek-

• ~ • ' sıml rının her uç ayda bir pe.,ı·n ola b ı b'I k · 

Denizyolları iclnrcsi bu yılın ağu tos ve 
eylul aylanndn 520, 336 yolcu, 35, 700 
hayvan, 99,967 ton esya nakletmi tir. • Roma hukuku müderrisini dinlemiş ve ır • rar af nya ı ece tır. 

Sultanahmet Akbıyık Tekke sokak No. tıp fakültesinde de anatomi dersinde 1 rnk alınması 931 tarihli tehir meclisi Kazayı yapan kaptan Sadettin, ka- • • * 
l 1 de K8zım Sadi: bulunmuı ve Üniversitenin bütün tesİ· mukarreralı cümlesindendir. Maamafih zanın, o sırada geçirdiği, bir sinir ra-

- O bahsi hiç açmayın. Şu koca latan- satını gezerek memnuniyet beyan et • ı bugün vali ile a ir alakadar memurlar hatsızlı~ınd~n ileri gel~iiini ~e aöyle-
Kitap Yazanlara Mükafat 

bulda ağız tadile bir türlü temiz, ha1is, hi- miıtir. keyfiyeti yeniden tetkik edecekJerdir. mektedır. Lıman fdaresıne verılen fen-
lesiz bir yağ yiyemez olduk. Bence süde = ni raporda da bildirildiğine göre, Sa-

Tarih, edebiyat, içtimniynt, fizik ve 
İ!::İmya mevzuları üzerinde her yıl yazılan 
kitaplar için her senenin •onunda Kültür 
Bnkanlığı tarafından en gikel eseri yazan 
muharrirlere ikramiye ve mükafat "erile • 
cek, bunun için kültür bütçesinde tahsisat 
ayrılacaktır. 

ve yağa hile kanşbrnnlara en büyük ceza- Vatı· oı· yor dettin kaptanın hakikaten bir baygın-
yı vermek gerektir. Çünkü süt sahtekarları lık geçirdiği anlaşılmaktadır. 

çocukların hayatına, yağ hilekiir1an da ye- ----- Bu vaziyet kaptanın tıbbi muayene-

tişmiş, gelişmiş insanlann vücutlarına kns- Istanbulda Salgın Kuduz yoktur sinin yapılma•ını İc•p ettirdiğinden, 
tediyorlar demektir. kaptanın, muayen~ neticesinde verile-

* • • ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .. ' ' ' ' ' ' ' ' · ' " fatanbulda kuduz vak'alarının çoğal- cek rapora göre, mes'uliyeti hakkında A • • • 

TAK V 1 M dığı etrafındaki §ayialar hakktnda vali bir hüküm verilebilecektir. Bu hususta Askerı Ceza Kanunu Laleli apartmanları üçüncü . kat No. 19 
da Celil Tank: 

- Temiz yüre1'li mert Anadolu evlat -
lan niçin bunu yaparlar~ Diye sorarsanız 
size ıu cevabı veririm: 

Bu, henüz bıyıkları terlemi~ olan deli
\anlılar lstanbula İ§ bulmağa gelince, bir 
çok muhtekirlerin ve düzenbazların elleri
ne düşüyorlar. Onlar, muhtelif hilelerle bu 
saf adamlan kandırıyor ve kendilerine 
kazanç vasıtası yapıyorlar. Mest]a geçen • 
lcrde ortaya çıkarılan karışık yağ satan 
şebekenin elebaşıları o1arak ortaya bu çe
şit adamlar çıkacaktır. Bence evvc1fı onla
rın bileklerini kırmalıdır. ......... ......................... 

Haberlerimiz burada bitmedi 
Onuncu sayfada devam ediyor 

kendisiyle görüJen gazetecilere demi§ -ı şimdilik bu muayenenin neticesine in ti· Ankara, 12 ( A. A.) - Bugün Fikret 
BiRİNCi KANUN tir ki: zar olunmaktadır. ıSıJayın ba§kanlığında yapılan Kamu ;; 

ıı- f slanbulda salgın §eklinde ku • Diğer taraftan, kaza esnasında de • tay toplantısında askeri usulü mu hake• 
R•ııat sene 

1351 

I<asım 
36 

13 
Rt sıııi ı:ıene 

1935 

CUMA 

ı Arabi eue 
1354 

2 ncit .. trin 
30 

duz olduğu havaaı hasıl olmu§tur. Ev- nizc giden gazete ve kitap dükkanı ile me ve askeri ceza kanunlarını tadil e• 
Ierinde kedilerini, köpeklerini okşar • belediyenin gÖ3lereceği tazminatı da den kanun layihaları müzakere ve ka• 
ken ufak bir ısırılma ve tırmalanmaya verecektir. bul edilmi§tir. 
maruz kalanlar bile bu havanın tesiri Kamutay cuma günü toplanacaktır. 
altında hemen hükumet baytar:-. .arına Po "'azd1 GörıJlan Torpil • • • 
ve telkihanelere müracaat etmektedir • Boğazın, Karadeniz ağızlarında Ekonomi Bakanı Ankarada 
lcr. Hükumet baytarlarına vuku bu • serseri bir torpile rastladığını bildiren Ankara, 12 (A. A.) - Ekon ... -ni Ba • 

SABAH -s. D. Ramazan 
l\ISAl< 
s. 1 [), 

lan müracaatların yüzde birinde bile fngiliz vapurunun ihban üzerine, Li- kanı Celil Bayar bugün Zonguldaktan 
kuduz bulunmamı§, tclkihanelere vnki 'man ide.resi tarafından ara§tırmalar tehrimize dönmÜ§tÜr. 

2 86 
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Öj{le 

S. 'D. 
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müracaatlarda da yüzde yirmi kuduz yapılmak üzere bir romorkör .günde • • * • 
bulunmuttur. Fakat bu vak'alar da ev rilmiftİr. Romorkör, yapacağı araftır- Bir Yangın Paşlangıcl 
kedi ve köpeklerinde tesbit edilmiştir.. malan neticesinde mayını bulursa im- Kasımpaşada, Sıra berberlerde otu• 

Binaenaleyh şehirde salgın halinde ha edecek ve ekseriya olduğu gibi bu- ran Gülizar odada yokken duvarda a• 
kuduz yoktur ve ~ehir ısokaklarındaki nun mayın znnnedilen bir §8mandır sıla bulunan mantosu mangalın üzeri· 
köpekler de kuduzlu olsun, olmasın olduğu anlatılırsa limana g tirilecek- ne düfmÜf, yangın çıkmtf, f kat ateı 
imha ettirilmektedir. ı tir. 1 çabuk aöndürülmuıtür. 

Pazar Ol •• B. Diyor Ki ı 

DOD 
DDD 

- Bu züğürtlük böyle sökmiyecek . . . Elimdeki bir kaç para ile ticaret mi 
edeyim? 

Yoksa emlak mı alayım, diye 
nüyorum ••• 

dütü- ı Hasan Bey - Ne onu yap, ne onu .• Pa· 
runı yatırmak için en sağlam ve en k" b 
İ§ devlet tahvilleri satın almaktır ... 

Hasan Beyciğim 1 



Birinci Kanun SON POSTA ,. ____________ ....;;; 
"'/Resimli Makale Hergün 

Pariste 
Ne Görüştüler, 
fv·asıl Görüştüler? ..,._ 

İ talyaya yapılan ve İngilterede 
tasvip edilmiyen sulh teklifi İngi
liz hükumetinin şon günlerde ha· 
rici siyasetinde yine ufak bir de
ğişikliğe delalet etmesi itibariyle 
mühimdir. Petrol ambargosunun 
iflas edeceğini tahmin eden İngi
liz hükumeti bu defa sulha yana· 
fıyor ve evvelce kabul etmiyece
ğini ilan ettiği §Artları teklif edi
yor. 

a Modeıa 

İngiliz hükumetinin haleti ru
hiyesini anlamak ıçın Daily l\ .l 
gazetesinin Pariate İngiliz harici
ye nazırı ile Laval arasında cer
yan eden mülakat hakkında yaz
dığı baı makaleyi okumak lazım· 
dır. İngiliz gazetesi, İngiliz hari· 
ciye nazırının Lavale açık kalple 
§U tarzda hitap ettiğini tahayyül 
ve tasvir etmektedir. Bu tasvir ay
nı zamanda bize f ngiliz siyaseti· 
nin içyüzünü vermektedir: 

* 

Her l'enç hayatta kendisine bir model arar. Bazılan bunu 
ıomanlardat bazıları sinemalarda, bazıları da bayatta bulurlar. 
Kendilerine model anyan l'ençlere mefhur Rus edibi Tolstoy'ü 
tavsiye ederim. Geçen ,.ün ölmünün yirmi beıinc:i yıldönümü 
hatırlanan bu büyük Ruı edibi 82 Yatında öldü. Bir asılzade 

çocuğu idi, fakat bütün hayat ve dehasına köylünün ıztırablDI 
anlatınıya hasretti. Kitapları 60 lisana çevrildi. Adı dünyanın 
dört köıesinde tanındı. Ve öldüğü zaman bütün dünya matem 
tuttu. O, mezar taıına fU kelimeyi yazdırmııtı: Sevgi. 

«Muhterem efendim, 
Bütün İnsanları saadete götürecek olan anahtar budur. 

Öyle bir vaziyete geldik ki, artık sizinle 
la.rnamen açık konuşmak mecburiyetinde . 
tim. Hükumetim gayet müşkül bir vaziyeı 
tedir. Zecri tedbirler meselesinde ayak Ü7 -

tinde miyiz, yoksa başımızın üzerine mi du· 
tuyoruz. Pek farkında değiliz. 

MUHTELİF HABERLER 
Sizin de zecri tedbirlerden hoşlanmadı -

iınızı biliyoruz. Fakat biz bu yolda yürü -
1neğe karar verdik, çünkü partimizin Ceıni
teti Akvam birliği hastalığından korkmak
taclı~. Daha açıkçası biz zecri tedbirll"rden 
korkuyoruz. Bu korkumuz sebepsiz de de
lildir. Mister Baldvin 1934 te Avam Ka -
Jnarasında müessir bir zecri tedbirin harbi 
~Öze almaksızın tatbik edilemiyeceğini itiraf 
Ctrniştir. Eski bir hariciye nazın olan Aus
len Chamberlain de bunu teyit etmiştir. 

Umumi kanaat ıudur ki Almanya, ltal
~aya karşı petrol ambargosunun tamamen 
tatbikına müsaade etmiyecektir. Çünkü bir 
Rün ayni tedbirin kendisine karşı tatbik e
~ilmesi ihtimali vardır. Almanya, kendi hu
dutları içinde petrol olmadığını unutmuş de
ttldir. 

Ne kadar müşkül vaziyette olduğumuzu 
~nlıyorsunuz değil mi? En yükıek makam
f-rı İşgal eden iki büyük devlet adamımızın 
hkarıda bahsedilen sözlerini geri alma -
farına imkan yoktur. 

Biliyorsunuz lci biz silahlarımızı bırak • 
hk. Milletin, dört sene tehlikeyi görmiyen 

~e dö~t s~n~ me:nleketi müdafaasız hıra • 

Munzur için Af 
Hükiimet, Sırf O Havaliye Münhasır 

Olmak Üzere Af La vihası Hazır1amıştır 
Ankara, 12 (Özel)- Şarkta yeni tef· ferine göre tayin edilmiı olan cezalar 

kil edilecek Munzur vilayetine münha· kaldırılmııtır. 

sır kalmak üzere hazırlanan af kanu - Bu kanunun pulsuz ve ceza -
nu layihası Kamulaya gelmiıtir. Liyi- aız tesciline dair olan hükümleri bu vi· 

hanın en önemli esasları fUnlardır: l 1ayet halkı hakkında iki sene müddetle 
Munzur vilayeti halkından olup ta 1 yeniden tatbik olunacaktır. 

laer ne .... ple oluna olaun ıimdiye ka
dar nüfua kütüklerine yazılmamıt ve
ya dofum, ölüm, evlenmet bopnma, 
kayıp vak'alarını yazdırmamıt olan
lar hakkında 2576 sayılı kanun hüküm-

Munzar vilayeti halkından olan 

(316. 331) doğumluların da bu kanu • 

nun koyduiu müddet içinde kendilerini 

nüfus kütilklerine kaydettirerek asker-

Bulgarlar Ve NüfLJsumoz 

lik §Ubelerine müracaat edenlerin as· 
kerlik muamelelerinden dolayı l'Öre • 
cekleri cezalar da affolunacakhr. Yal-
mz bunlara muvazzaf hizmetleri yap
tırılacaktır. Daha büyük yaıta bulunan
lar, yaııtları arasında ihtiyata geçiri • 
lecektir. 

Diğer taraftan yoklma kaçaiı, firarı, 
bakaya ve izinsizlerden kanunun müd
deti içinde müracaat edenler hakkında 
takibat yapılmıyacaktır. 

. 
Ceza Muhakeme-
leri Kanununda •.. 

Sayfa 1 

r---------------, 
Söz ~n Kısası 

Perhizle 
Lahana Turşusu 

r---·----- Ek • T• -
Bugün başlamakta olan Tasarruf 

Haftası, ne olurdu, on gün daha ge
ciktirilerek, bayrama ve yılbaşına te
sadüf ettirilseydi? 

Bunun düşünülmemiş olduğunu 
tahmin edemiyorum. Belki düsünül
müş, fakat cesaret edilememiştir." Çün
kü bu hafta içinde riayet edilmesi nis
beten kolay olan tasarruf prensipleri, 
bayramla yılbaşı gelip, çattJlar mı idi, 
imkanı yoktur, kale alınmaz. Sanırsı
nız ki bu iki bayramın ikisi de, insan
ları israfa, sefahete sürüklemek ıçın 
ihdas edilmiştir. 

Otuz günlük bir imsakin, bir ubri 

nefsin birdenbire sonuna enneaiyJe 
hasıl olan bir sevincin, bir aile baba
sına kaça mal olduğu dü~ünülürse, 
ürkmek işten bile değildir. 

Bu elvermiyormuş gibi, bafbları· 
nın yılbaşlarını da, şenlikleri ve coş· 
kunlukları ile beraber, kendi üzerimi
ze mal ettik. 

Bir kaç seneden beridir, yılbafını, 
cünbüşle kutlulamak bazı Türk mu

hitlerinde bir anane haline geldi. Eski 
sene ile yenisinin kavuştuğu gece, yal
nız bir tek Beyoğlu semtinde eokağa 
dökülen paralarla, ilk mekteplerde aç 
oturduklarını bildiğimiz fakir talebeyi 
altı ay doyurmak kabildir! 

Yılbaşını bu şekilde kutlulamali 
sosyal bir ilerilik, medeni bir tezahür 
değildir; ulusal prensiplerimizin ara
sında bulunan arttırma ve koruma 
prensiplerine saygısızlıktır. 

Bayram .. Yılbaşı .. Bu iki münase
betle, ipin ucunu kaçıracak olanlar, 
1 n3G yılına, başından sonuna kadar 
ihtimal ki lanet okuyacaklar .• 

- Hay, giremez olaydı! 
Diye küfür edeceklerdir. 

Hem, ne yalan söyliycyim? Bugün 
başlayan tasarruf haftasının, on gün 
sonra başlayacak olan israf haftuiyle 
bu kadar yakın düşmesi, bana belerin 
acı bir cilvesi gibi geliyor. 

Sanki ulusal arttırma kurumunun: 

- Yurddaş 1 Paranı sakın.. Birik· 
tir .. Bankaya yatır!. 

Demesi: 

an bır hukumeü mueheze edeceği bir gün 
telebilir. Maattee11üf bir hakikattir ki ma· 
ltide yaptığımız hatalar neticesi olarak ha
~·a kuvvetlerimiz modası geçmiştir ve do· 
~anmamızın yalnız üç gemisi harp sonu mo
~~ller_ine u:gundur. Bu sebeple zecri ted 

- Gelecek hafta, bayramda. yılba· 
tnnda bol bol harcarsın!. 

Bulgar Gazeteleri, KenC.:i Nüfus Cümlesiyle zımnan tamamlanıyor• 
Bir Madde için istenen muş gibi, yurdumun ekonomik dunı· 

ırlcrı tatbık edecek vaziyette de değiliz. 
, Burada, memleketinizi yakından alaka
ijar eden bir meseleye daha temas etmek 
~ecburiyetindeyim. Bir gün Almanya eski 
Udutlarını almağa kalkarsa Cenevrede Al-

1\'ıanyaya karşı zecri tedbir tatbikini istiye
;eiimizi ummayınız. Bizim dileğimiz ne o
b~rsa olsun, fngiJiz milleti böyle tehlikeli 
ır maceraya atılmamıza müsaade etmiye . 

Cektir. Milletimizin biricik arzusu Almanla
ra "dT a ı ane muamele edilmesi ve Versay 
~uahedesinin doğurduğu haksızlıkların 
•ldırılmasıdır. 
. .'talya İşine sizi sürüklediğimizden dolayı 

l'rlutecss·r· ç·· k"" b" k · • ı ız. un u ır ço samımı dostla-
rınız size ftalya ı"I ·· d 1 · · ·•· · .. e muca e eye gırıştıgınız 
:un_ ~!manya ile ltalyanın anlaşması tehli-
esını g·· t • b F h os ermış ve unun ransa için bir 
ayat meselesi olduğımu anlamıştır. 

rı· Binaenaleyh ftalyayı sulha ikna için eli
•zden geleni yapınız. Fakat bizim bu tu-

~akt ki ....._ an uza aşmamıza müsaade ediniz. 

... y~~f ·E~·k;r K~~~~~- .... 
le·· Evkaf itlerindeki bütün pürüzleri kö
lc~nden halleedecek olan kanun, bu • 

A t 1 Az Buluyorlar Tefsir Ne.:J r? mu hesabına fenalık geçiriyorum. r lŞ arIDl Bütün ömründe, yetwtirebildiği 
Ö ------c-So-n zamanlarda Türkiyede, Avru- Ankara, 12 (Özel) - Ceza muhake- tek bir evladın mlirüvvetini görmek i· 

Sofya, 12 ( zel) - Son zamanlar - j l · k 
P. l·statistik mütehas11slarının i.tliraki- me er_• anununun 305 İnci maddesinin çı"n varını, vog~ unu harcayan kö--L"=yu··, da Bulıarlar, Balkanlardan ana vatana J 7ıu 

iltica etmekte olan Türk göçmenlerin le bir renel nüfus sayımı yapıldı. İsta· 1 1tefsi~ınled~air ileri sürülen esas, ezelim· bundan alıkoyan {Men'i israfat b-
. _ e, §OY e ır: j h lb .. ı-.: d 

Trakyada iskan edilmeleriyle pek ala- tistik direktörlüğümüzün almıı oldugu, C hk 
1 

. d .
1 

h.. nunu) acaba, er yı aşı gun1Cnn C, 
• 1 eza ma eme erın en verı en u ·ı I "' 

kalanıyorlar. Gazeteleri de Türluye malümata &'Öre, (9) sene zarfında Tür- k"u"mler t•m . 1 b.1• A k "d sehirlerde de cari o amaz mır .. . • . k .. yız o una ı ır. nca ı am ' .b. 
cumhurıyetimn nüfus sıyasası hak ın- kiyede hakiki nüfus tezayüdü binde 15 d k h"" . t• ı Yoksa tasarruf haftası gı ı pte-.. .. .. .. .. .. ve sene ve on an yu arı urrıye ı • 
da turlu mutalea yurutuyorlar. ' 23 tür. Halbuki, ayni zaman zarfında tahdit eden ceza hükümleri resen tem· rişlerin ne manası kalır? 

Hatta ceçenlerde Türkiyede yapı!an bu niııbet Bulgariııtanda binde 13 yiz edilir. 20 liraya kadar hafif para 
genel nüfus sayımı sırasında celbedıl - etrafında kalmaktadır. cezası hükümleri ile hususi kanunlar 
mit olan f sviçreli sayım müteha11111nı, 1 Şöyle kit Türklerde tezayüt binde mucibince 20 liraya kadar verilen ceza 1 1 
Tıirkiyeden dönütünde Sofyada iki &'Ün 10 fazladır. Bu fevkalade çoğalma, her hükümleri ve ceza kanununun üçün • Daha JİSln 
alakoyarak kendisine konferanslar ver· ıeyden evvel Balkanlardan Türklerin cü kitabında yazılı suçlar BiliyormUf 1 
dirmiılerdir. • Türkiyeye geçmeleriyle kabili izahdır. içinde idarei hususiye ve belediye itle- Üstad Ekremin büyük biraderi Recai 

Buradan çıkan cıMirıı l'az~tesı de Türkiyenin 1927 sayımındaki nüfu- rinde boğaz tokluğuna çalı~mak ceza • d. C ı·ı Bey merhum he~ zaman dili-
ld · 1 b 1 h""k"" 1 za c e n ·· k"" d T"" kiye cüm • . • . 11 o ugu yazı ı u unan u um er tem• • ..k . . ... geçen &'Un u sayısın at ur . su; (14) mılyon (648) bın ımİf, timdi . . .. .. i nin belasına ugramış. mı teyı sever, onune 

huriyetinin nüfus siyasasına ve bılhas-, ise 16 milyon 189 bindir. Yani (9) sene 1 yız ~-dılemez. Bu suretle hukumller te- gelene t.ücum etmekten hoşlanır bir zat 
T k d Balkanlardan gelen kerrure esas olamaz. Ancak hak arın • 

sa ra ya a, . . . · de 1 zarfında (2) milyon (541) kitilik bir da 3'13 üncü madde hükümleri daire .1 idi. · 
Türk &'Çmenlerininın yerleıtmlmesın 1 çoğalıf vardır. l 927 senesinde nüfus • d . .. 1 b T Bir gün. Babıfılide, ileri gelen bazı ıı-
veridirw i büyük ehemmiyetten uzun u- k f t• b. murabba k"J t sın e temyıze muracaat o una ı ır. cal. bir araya gelmişler. sohbet ediyorlar· 

eıa e ı, ır ı ome reye ········•······································•·••••••••••••• k 
zadıya bahsetmittir. . (l8 ) ki inin isabeti teklinde tecelli e· 

1 

dı. Lakırdının m;vzuu. bir aralı • ~rvet 
5 Kanunuevvel tarihli « Dnevnık" l'a· .f • b • d" ( 

28
) • b I Yerli malı kullanmayan yurttaı ! ve ihti amil'° meşhur olup. fakat aynı za-

. . .. derken bu nıı et tım ı ı u mu§· 1 . . k t b t 
-etesi de uBulgaristanla Türkıyenın nu- • Bozgunculuk Türke yakııır mı manda ahlak ve secıyesı pe e maz u 
.. tur ı> / • • d b · · · fusu • Nüfus çoialması bizde daha az- · .. . Ulu al ekonomi ve olmayan zanıııne vczırlerın en arının em· 

1 •. ••tü Halihazırda Turkıyede kadınlar, k 1 1 . d k d ecede mükellef iftarlan-
dır. ı> baılıiiyle tU mütalea arı yuru • . k. . arttırma urumu sa sız enece er 

erkeklerden 240 ban 1! 1 fazladır. na intikal etıi. 
- ---- Sedaret müsteşarı Rauf Rey (Pap) bu 

yor: 

= 

iftarlık: 

esnada Celal Beye döni.ıp: 
_ Sız, ... Paşn Hazretlerinin ramazan-

"nden halledecek olan kanunt bu-
Bu ·· d • • L run en ıtıbaren üç ay zarfında r İNANMA! iSTER JNAN iSTER Qan · d" • ' le rı ıne aıt olursa olsun bütün va-

ıfları ••t ıı·ı · 1_ n mu eve ı erı, evkaf idaresine 
e(end· • ' 
1\1 ı ıdareleri altmdaki vakıfların 
) eaarif ve varidatını gösteren bir be -

dllnname verecektir. Ve gene bugün • 
en •. 

• 
1hbaren on sene içinde 20 senelik •cll . 

d"k~1Yeleri tahsil edilen mülkler, ,im -
1 1 •• 

d ~ mutasarrıflarına, diğerleri de 
l 

0
frudan doğruya evkafa temlik edi· 

ecektir. 

ı· kVakıf paralar müdürlüğünde de em
~ e nıukabil para verilmesine baılan• 

•ıtır. 

1 

Tuz inhisara tabi bir maddedir. Kilosu Marmara kı· 
Bir dostumuz anlatıyor: · d · h'll · d · d k. büyük çapta tuz- yılarında 3 kurut 90 aantıme, Kara emz aa ı erın e ıse 

lzmir civarında bir tuzla var ır 1 • • 
• . h · d.d bu tuzlanın stokları 350 4 kurusa satılmaktadır. İhracat fıyatı ıae 14 paradır. 
ıstıhsal eder. Da a ıım ı en d · 
bin tonu bulmu.tlur. Diğer memlehaların sto~ları bun an Memlekette bu derece azim bir tuz stoku bulun-

. . .h 1 At . ·n iz mır memleha· ı 1 k b"l hariçtir. Gelecek senemn ısta sa a 1 ıçı d 1 masına ve ihracat fiyatının da 14 para omasına mu a ı 
Ç .. k"" ld k. tok bütün anbarları o. . . 

sında yer yoktur. un u e e 1 s dahilde, tuz fiyatlarının ucuz sayılabıleccğıne, 
durmu~tur. 

iSTER JNANMAI iSTER JNAN 

larını bilmezsiniz, değil mi? 
Sualini irad edince. Celal Bey: 

- Değil }alnız rnınnz ınını, ben onun 
ceınaziyült"vvclini de hiliriın 1 

Cevabını verdi. 
TIFLT 

Zekat Ve Fitrenizi Hafla 
Kurumuna Veriniz 



4 Sayfa 

HAHKEHElERDE r-·· .. . . 
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•• 
Universiteden 
Tevkifhane Ve 
Hapisanege 

Yirmi iki, yirmi üç yaşlarında soluk be
nizli, gözlerinin etrafı siyah halkalarla çev· 

rili bir genç. 
Kendisinde hastalıklı bir dalgınlık seı.i • 

liyor. Yan örtülü göz kapaklan arasından 
etrafa saplanan bakışlan uykusuna kanını· 
yan insanların mahmurluğunu andınr bir 
vüzuhsuzlukla aık sık yorgunlaşarak sö· 

nüyor .. 
Bu genç. hırsıı.lı" suçile yakalanarak tev

kif edilen ve üniversite hukuk fakültesi ta· 
lebesinden olduğu söylenen Adanalı lsmail 
Safadır. 

ilk duruşmtısı evvelki gün birinci sulh 
cezada yapılarak tevkif kararile neticelen· 
diği halde dürı. de ikinci sulh ceza mahke
mesine çıkan\arak ikinci defa sorguya çe· 
kildi ve ikinci defa tevkif karan aldı. 

Hakim soruyor: 
- Neler çaldın} 1 

- Palto, pardcsü, eldiven, atkı .•• 
- Bun lan nerelerden alıyordun} 
-Dershanelerden, salonlardan .. 

- Sahiplerini bilir misin} 
- Hayır, bilmemi. 
- Kimlere ıatıyordun? 
- Y enicaınl yanındaki adamlara .• . 
HAdiseııin, 90n ve ruhlu suali: 
- Niçin çalıyordun? 
Genç suçlunun bu ıorguya cevabı acıklı 

bir itiraf oluyor. Öyle bir itiraf ki bir üni· 
versite talebesinin ağzından değil, ancak 
Clejencre bir mahlukun dudaklarından dökü 
lebiürae hayret uyandırabilir. Bu itiraf bü
tün gençlere çok canlı bir ibret dersidir: 

- Eroine müptela idim. Kullanmadan 
durnmıyordum. 

Son zamanlarda düşkünlüğüm hastalık 
derecesine vardı. Vaktini iki saat geçirsem 
deliye dönüyordum. Tabii bunun için de 
para lazımdı. Bu, öyle bir iptiladır ki elde 
edilemediği takdirde ahlak. §Cfef, izzeti ne· 
fis, haysiyet unutulur. l§te ben de böyle 
oldum ... 

Jand rma önünde dış n çıktığı vakit kim 
bilir hangi duyguyla meraklanarak pana 
sordu: -

- Gazeteler yazdılar mı) 
- Evet. 
Yüzünün çizgileri derinleşti: 
- Çok fena, çok fena 1.. 
Jandarma genç suçlunun bileklerinden 

birine başka bir mahkumun kelepçesinin bir 
tarafını geçirerek her ikisini de önüne kat
tı 

Ben, gözlerim genç suçluda takılı kala
rak bu küçük kafile arkasından bir müddet 
bakıp daldım. 

Ve dü~ündüm. 
Düşündüm ki eğer bu gen~ gerçekten 

üniversiteli ise üniversite sıralarından elle
rini kelepçeye uzatarak tevkifhane yolları
na dü~ck acı ve feci bir ıey .. 

Hem de nefret edilecek bir zaafın kur
banı olarak .. 

Üniversite talebeliğinden eroinomanlığa, 
hımzlığa ve tevkifhaneye .. Bu akibet. diğer 
gençlerimizin gözü önünde bulunmalıdır. 

lnegöl emleket 
Hastanesinde 

fneııöl (Özel) - İnegöl memleket has
tanesi baıbekimi Ihsan 8cfikta§ belediye 
hekimliğine tayin edilmif, onun yerine Çu
buk bük\ımet doktoru Ziyaeddin rehn~&. 
Yeni doktor kasaba ve köy hastalan için 
haftada iki gün meccani muayene günü ih
das etmiftir. 
r 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bo geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (Agop Minaayan). Küçükpa· 
zar: ·(Necati). Alemdar: (Sırrı). Be • 
yazıt: (Asadoryan). Şehzadcba11 : (İs· 
mail Hakkı). Fener: (Arif). Karaaüm
rük: (A. Kemal). Şehremini: (Na • 
zım). Aksaray: (Şeref). Samntya: 

(Teofilos). Bakırköy: (İstepan). Ga
lata: (Mişel Sofronyadis).· Hasköy: 

(Halk). Kasımpaı:ı.: (Merkez). Beşik
taş: (Rıza). Sanyer: (Osman). Beyoğ
lu: (Taksim, Beyoğlu). Şişli: (Halk). 
Üsküdar: {Ahmediye). Kadıköy: (Le. 

on Çubukçıyan. Osman Hullısi). Bü
yükada: (Mehmet). Heybeli: (Tanaş). 

SON POSTA 

M MLEKET HABE L 

aracabeyinDe Su ihtiyacı 
Karşıla-
nac 

Karacabey (Özel) - Bursa-KaracabeJ 
yolundaki ikiıer metre uzunluğundaki iki 
köprünün bozukluğu yiixünden vesaitinak. 
liye uzun bir mesafeyi dolqmak mecburi. 

yetinde kalmakta, bu yüzden de yol ma· 
maktadır. Bu köprülerin yanından b?rez 

kara yolu açılmış İle de yağmurlar bu yol' 
lan da bozmuflar ve geçilmez bir hale 

koymuılardır. Bunun İçin Ka.racabeye 
timdi Mudanyanm yolu ile gidilmektedir. 

Karacabey aon zam.mdarda gmel ve ye
ni binalarla aüılenmiftir. HükUmet konağı 

ve belediye dairesi Cümhuriyet meydanın· 
dadır. Bu meydan ve binalar yeni yapıl-

mlfbr. Meydana ıreJen bütün yollar bulvar 
ıeldindedir. Meydandan tehriıı dqındaki 

imaret camü görülmektedir. Bu cami bir 
harabe halindedir. Kim tarafından ve ne 

l 

-.Karacabeyde lmaretcamii harabui 

zaman yapdclığı malUnı olmamakla ben· fmdan çok güzel bir park yapbnlmqtır. 
ber mimari kıymeti olduğu söylenmekte Kasabanın •uyu kireçlidir. Dört .. at me
ve bunun için anku halinde muhafaza safede Göbcik denilen bir •u vardır. Bu su 
edilmektedir. ..katar tarafından kHabaya getirtilmekte 

Karacabeyde en ileri aitmit olan ekim ve tenekai 10 kuruta .. blmaktadır. 
soğan ve aannısak ekimidir. İatanbuhm Belediye kasabanın sa ihtiyacmı kar
soian ve aannısak ihtiyacını da Karacabey ıılamak için bu &1IJ1l setirtmeye karar ver
karıJamaktadır. Kasabada belediye tara- miş, tetkiklere de bqlamııtır. 

Arapgir Çarşısı j MARDiN HABERLERi 

Yangin Tehlikesi Mardinde Bir Temiz-

Atl tl liğe Teşvik Komitesi 

{Dilsiz 
Va Sağırlar 
Enstitüsü a ı Yapıldı 

1 
ı 

Arapkir çarııaından bir gorunuf 

Arapkir (Özel) - Arapkir çar§JSı 
bir yangın tehlike.si 1reçirmiş, çarıının 
alt tarafında bulunan ve içi tahta dolu 
olan menzilhane bina11 geceleyin ateş 
almııtır. Ateı bir anda koca binayı 

baştan baş& sarmış, ve çarşıyı tehdide 
baılamıştır. Burada modern itfaiye 
teıkilatı olmadığı için ateşin bozuk ve 
metruk bir tulumbadan istifade edil
mek suretile :aöndürülmesine çalıııl
mıı, havanın yağmurlÜ olması, halkın 
evlerindeki kovalarla au taııyarak 
yangını söndürmiye çahıması sayeain
de buna muvaffak olunmuştur. Ateı 
etrafa sirayet etmemiş, yalnız Men· 
zilbane yandığı halde ateşi •Öndürmek 
mümkün olmuıtur. -------

Gebzeye Doktor 
Gönderildi 

Gebze, (Özel) - Münhal olan hü
kiımet doktorluğuna operatör Bürhan 

Bir Kız 

Mardin (Özel) - Çok eski bir Türk 
şehri olan Mardin ilinin sokakları ve 
meydanları pis ve geçilemiyecek biı 

halde idi. Şarbay Atıf Ulusoğlu ıehrin 
temizliğine fozln önem vermekte ve bu 
hususta elinden geleni esirgememekte
dir. 

Halkevinde İtyarlar, öğretmenler dok 
torlar ve memleket aydınlarının iıtira
kile yapılan toplantıda; ıehir temizli
ğine halkın da alakadar olması etrafın· 
da konuımalar yapılmıı ve bu konuı· 
malar sonucunda ağır ceza reisi Fehmi 
dayı oğlunun baıkanlığı altında bir te
mizlik irşat komitesi ayrılmıştır. 

ardln Kızılay 
Kongresi 

Mardin (Özel) - Kızılay kongresi 1 
yapılmıı, on be§ ki§ilik bir merkez ku
rulu seçilerek başkanlığa belediye reisi 
Atıf Ulusoğlu getirilmiı ve yeni yıl büt
çesi tanzim edilerek genel kongreye 
§ehrirniz adına aaylavlarımızdan İrfan 
Feritle doktor Rıza Levendin iıtirak et
meleri onaylanmııtır. 

Kızılay İspekteri Emin ilçelere ci • 
derek şubel.eri tefti§ etmektedir. 

Antalgada 
Pamuk Ve Por-. 
taka! Mahsulü 

lzmir dil•iz mektebinin Pragdaki 
•ergİ•indeki pavyonu 

İzmir, (Özel) - fzmirdeki Sağır • 
Dilsiz ve Körler müessesesi, Sağlık ve 
Soysal Yardım Bakanlığının gösterdiği 
lüzum Üzerine bir enstitü haline ifrağ 
edilmiştir. Son iki yıl içinde bu müesse
aeden alınan randıman iyi görülmüıtür. 
Enstitünün yeni teıkilitı 100 yataklı -
dır. Bunun 75 §İ ıağır ve dilsiz, 20 ai 
anadan doğma kör ve beti de ileri ap
taldır. 

Antalya (Özel) - Bu yıl portakal fzmirdeki enstitü, bu yılı Pragdaki 
mahsulü geçen yıla nisbetle daha bere- arsıulusal körler edebiyat sergisine İ§· 
ketlidir. Sevkiyata batlanmıştır. Bin tirak ederek büyük bir muvaffakıyet 
portakal 7-8 liraya .. tılmaktadır. 1 kazanmııtır. Türkiyedeki anormal 

Pamuk ekimi ilerlemiıtir. Bir dönüm I çocu~luın ~edaviaine göaterilen ilgi 
araziden en az 20 liralık pamuk alındı- aergıde takdır toplamııtır. 

ğı için halk pamuk ekimine önem ver • 
mektedir. Pamuk ziraati ve iatihaal ge
nişlediği için çeltik fabrikasının bir kıs
mına pamuk eğirme makineleri konul
muştur. 

Kaçırma 

lz·nirde Sir Araba l{azası 
İzmir - Murad oğlu Zaim adında 

küçük bir çocuk Foçalı Hüseyin oğlu 

Oamanın arabaaının altında kalmıf, 

ölmüıtür. 

Sugut • Eskişehir Yolu Tamir 
Edi:iyor 

Mütecavizler, y anlıolıkla Kızın Ablaıını Omuz1amıılar 1 

Söğüt (Özel) - Eskifehirle • Söğüt a
rasındaki ıosenin ekaeri yerleri bozuk ol • 
duğundan mütkülatla yolculuk yapılabil -
mekte idi. Bayındırlık Bakanlığı yolun ta
miri için alakadarlara emir verm~tir. 

tır. 
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Bir 
Daktilonun 
Şikayetleri 

--

«22 yaııında bir kız.ım. 18 yaşındanberİ 
hususi bir müessesede daktiloluk ediyorıun. 
İhtiyar bir annem, mektepte küçük biı 
kardeşim var. Onları ben geçindiriyorum. 
Aldığım aylık 25 liradır. Bu para ile üç kişi 
nasıl yaşar tahmin edebilirsiniz. Üçümü% 
de hasta bir haldeyiz. Üçümüzün de yü • 
zünde bir dirhem kan yok. 

uBütün bunlar beni üzmüyor. Ben e " 
!imden geleni yapıyorum. Bu \..azancımla 
bundan başka türlü yaşanamaL. 

«Fakat beni rahatsız eden ııey iaimdeki 
vaziyetimdir. Dört senede maaşıma kırk 
para zam yapılmadı. Dört sene içinde bir 
gün izin vermediler. Herkes iyi fena yük• 
seldi, ben olduğum yerde kaldım. Amiri• 
min bana karııı hususi bir gıırazı var. Sebe• 
bini bir türlü tahlil edemiyorum. İşime mun• 
tazam gelirim. Vazifemde kusurum yok. 
Fakat amirim beni kırmak ve üzmek ic;in 
vesileler icat eder. Her işte, kabahatli ola• 
yun, olmıyayım, bana çıkı§Jr. Arkadaşları• 
mın arasında izzeti nefsimin kınlmasınn ta• 
hammül edemem. Göz yaıılanmı içime akı• 
tmm, sesimi çıkarmam. 

Fakat gün geçtikçe tahammülüm azalı· 
yor. Burasını bıraksam yeni bir iş bula • 
cağımdan emin değilim. Fakat bu şeraite 

de uzun müddet kııtlannmıyacağımı görü • 
yorum. Pek muztaribim. Bana bir çıkar yol 
gösterebilir misiniz) Kaya 

Kızım, dört senedir ça1ı~mana rağ• 
men iş hayatına henüz alışamadığın 

anlaşılıyor. İ§ hayatı böyledir, yav• 
~m. Hele bizde, kadınlara muamele 
etmesini bilmeyen öyle hoyrat amirler 
vardır ki, bunlann kabalıklarına ta• 
hammül etmek hakikaten çok güçtür. 
Fakat hayatını kazanma mecburiyeti 
bütün bu işkencelere tahammül etti· 
rir, dişini sık. Bir talibin çıkıncaya ka· 
dar mevkiini bozma. Yalnız nmirinle 
mümkün olduğu kadar az tem sa ça• 
lış. Sessiz sessiz vazifene bak. 

* * Kandilli' de Fahrünnisa: 
iki çocuğu olan bir erkekle evlen• 

mek demek, o çocuklara bakıcılık yap· 
mağı kabul etmek demektir. Buna mu· 
vafakat ediyorsanız evleniniz. Fakat 
hayallere kapılıp ta kendinizi bedbaht et• 

meyiniz. 
TEYZE 

--------------------------------
Bir Doktorun 
Günlük Cuma 

Notlarından (*) 
Prostat 
Hastalığı 
Yirmi dört yaııında genç bir delikanlı 
üç aenedenberi devam eden bir belso
ğukluğu hastalığından ve bunun her sa
bah gelen damla akıntılarından müşte

ki. 
Evvela kendi kendine, sonra da he • 
kimlerden aldığı usul ve ilaçlarla teda· 
vi görmüş. Arasıra perhizini bozmuıJ, 
içki içmiş, fazla ekşi yemiş, baharlı. faz. 
la tuzlu, biberli, hülasa tahrif edici ye
meklere düşkünlük göstermiş, muayene 

ettim. 
1 - Apışaralarındaki bez.ler ti~ 
2 - Akıntı mevcut, 
3 - Büyük aptcstini yaparken veca 
duyuyor, 
4 - Şerç adalab çevresinde kalınca 
bir halita husule gelmi§, 
5 - iktidarsızlık başlamı~. 
6 - İdrar ve akıntı muayenesinde go
nokok (belsoğukluğu mikropları mev
cut). 

f :ımir, 11 (Özel) - Şehrimiz ağır ce-ıti Rabianın evine gelecek ve onu kaçı-
2a mabkemeai pek yakında Menemen- rarak evlenmelerini temin edecekti. 
de cereyan en bir vak'anın davasına Hadise gecesi Hüseyin, yanına arka· 
ba"acaktır. Vak'a müessif bir yanlış • da1larını alarak Rabianın evine girmi§, 
hktan doğmuştur. Karanlıkta Rabia zanniyle bir kadın 

Menemenin Kaklıç köyUnden Demir· 
ci Hüseyin, ayni köyden Rabıa isminde 
genç bir l<ızla alakalı İmi§. Bunlar ara· 
larında verdikleri bir kararı tatbika 
karar vermiılerdir. Hüseyin, ıece vak· 

gölgesine sarılarak kaçırmağa teşebbüs 
etmi§tir. 

Bu vaziyet üzerine genç aıık ve suç 1 

arkadaşları kaçmışlarsa da bilahare ya
kayı ele vermiılerdir. 

Massnjlar, (gonoyatren) iğneleri yapıl· 
dı. Dört binde bir albarjin mahlulün· 
den ihlil dahiline küçük lavajlar tatbik 
edildi. Müdrir olarak mısır püskülü kay
natıp, süzüp suyunu içti. Trebenthin 
kapsullerini aldı, yemeklerinde sıkı bir 
perhiz yaptırttım, kuvvet iğneleri ve 
elektrik tedavisi gördü. Bir müddC't is
tirahat etti ve bu müzmin hastalık se· 
kiz ay tedaviden sonra iyilf'eti. 

( *) Bu notları kesip aaklaymız, ya• 
but bir albüme yapııtınp kollekıiyon 
1apınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

Ay l§ığı altında kaçırılan kızın Rabi
a değil, Rabianın iki çocuklu olan abla
sı bayan Mükerrem olduiu anlaıılmıı-

Mütecavizler, evli bir kadını kaçır • 
dıkları için mahkemeye verilmişlerdir. 

Ad. Bil. 
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-·········• .. •••••'"' -........................ . 
-.~-· D U H Yf.1 · ·:_ 

~athu 41lınd., 
6 Ö~(){Jl(ll~I Hll ..................... 
Bir Sinema 
Artisti Saylav 
Oluyor 

h 
m e r:_ 

1
° a leri oynayabilecek ya

er aey RO ay· 

1 
A "k d ISinamada çocuk rol • 

- d §1 çoktan atlatmı;, o • 
____ , __ rr __ _. lan Marie Pickford 

şimdi siyaset alemine atılmak karannı ver
miştir. ilk i~ olarak saylavlığa namzetliğini 
koymu§tur. Eğer seçilirse daha yüksek 
makamlara geçebıleceği düşüncesindedir. 

501' POSTA 

BABICİ TELGRAFLAR 
ÇINDE 1 

Yeni Ve Kanlı Çar-1 
pışmalar Oluyor 

Çinli Talebeler: " - Mem
leketi Kurtarınız 1,, Diye 

Haykırıyor 

Prens Ştarhemberg'e Göre 

Büyük Bir Almanyayı 
Avusturya 

idare Etmeli 
Prensin Bulduğu 

Hal Yolu 

Pekin, 12 (A.A.) - Dolonardan 1re· 
len Japon ve Mançuko kuvvetleri do
ğu Chaba'da kiin Paocbam'ı hususi 
polisiyle yapılan çarpıımadan sonra 
İ§cal etmitlerdir. f ki taraftan da ölü • 
ler ve yaralılar vardır. * Vaziyet Gittikçe l(arı•ıyor ... Viyana, 12 (A.A.) - Viyana ıehri 

-~----- lngiliz hükumeti yük- Pekin, 12 (A.A.) - Tien Tchin'~~ vatani cephe delegelerinin önünde 
lngili~ piyaa· sek faizli borçlannı ö- alınan bir telcrafa cöre, Tchanhsının irad ettiği proğram mahiyetindeki nut• 
a lngilü; hü- demek için büyük bir hususi zabıbuına mensup bin kiti, kunda prens Ştarhemberg demittir ki: 
kümetine na- istikraz aktetmi§tİr. y enchi'yi istirdat etmifler ve asiler ta- ((Ayni zamanda hem Avusturyalı, 
.U yardım e• Bu istikrazlardan bi· rafından yakalanmıf olan b&kim ile hem de nasyonal aosyalist olmak, hem 

___ d_i_yor. rincisi ( 100) ikincisi diğer memurları kurtarmıtlardır. Asi • Avuaturyanın Prwyaya iltihakını İste-
de 200 milyon lngiliz liralıktır. Birincisinin ler, hiç bir mukavemet söıtermeksizin me~ hem de birleıik büyük bir Alman 

f . 1· .. d ( 1) "k" ... ki . .. (2.1) ka,. .... •ı,--dır camıasının içinde Avusturyanın müs • aız ı yuz e ı ıncısının ıse yuz 2 ,.--.. &&r • • 

tur. Bu istikrazlann kayit muamelesine 3 bi- l4goller Devam Edlror takil kalacağına İnanmak mümkün d .. 
rinci kanun günü sabah saat (9) da başlan- Pekin, 12 (A.A.) - Çinliler, dün 1 iildir. 

Kouyouan'ı iatirdat etmiJlerdir. Diğer 1 Bizim için büyük Almanya fikrinin 
mııtır. Birincisi ayni gün saat ( 1 O) da, 
ikincisini de yine ayni &Ün saat ( 11,45) te 
tamamlanmııtır. 

taraftan Mantchou Kom kuvvetleı-i tek bir hal yolu vardır: O da bir büyük 
Paoch~'ı iffal eylemiılerdir. Almanya letkil edildiii takdirde, Ma
Taleb., "Kahrof•u• Japonya J,, resinin yalnız Anıaturyaya tevdi olun· '!reıu Ştamem6erg, taraltarlari 

1 

IB ILJ VE, (ıj "' 
Hangi 
Faust? 
Şiılide: M. R. imzasını taııyan bir melı:.• 

tup aldım. Bu okuyucumuz bende11 

Fau t'un hayatını soruyor. Faust. Goethe
nin 1798 de yazmıya baglayıp ta 1828 d~ 

bitırebildiği büyiık eserdeki ahıs ise onun 
hayatı yoktur. Çünkü muhayyel bir tiptir. 

? aten Gocthe de eserinde onu. her zevke 
erebilmek uğrunda ıeytanla mukavele ya • 

pan ve ruhunu •lan bır adam olarak tu-

vir ediyor. Sonra Gocthenin Faultu sah • 

neye konmu1o musikiye geçmiıtir, yani ki
tapta okunduğu aibi tiyatroda da gôrill-

müıı ve musikide de dinlenmiııtir. Geçen yıl 
bilgili bir bayan da eseri dilimize çevinnif

ti. Faust hakkında uzun bir tahlil yapmııtı. 
Şu hale göre, F austu her y rde ve her 

dilde okuyabilmesi mümkün olan bay veya 
bayan M R., bana bu mektubu neden Y~ 
mıttır> .. Bunu düoünürken batınına birden 
Jean Guttenberg'in katili sayılabilen Ma • 

yeneli Fauste ıeldi. Anladun ki sayın oku
yucu benden bu adanun hayatım soru .. 
yor. 

Bilmem. na11I anlatayım! Bilgim o ka
dar az .e bu Mitun o kadar dar ki. Bmuml8' * Dl•• H•.,kırıyor maaıdır. ;ı. ICMtrı,.,,or 

• Bini çini· beraber eöyliyeyim: Cuttenberf, matbu .. 
-------AJmanyada Cotha adı Canton, 12 (A.A.) - erce 1 '""""~==--=-====----=,,,,_ ___ _,,._._,.-==--·---=-.._,,-------

G o t la a n r n alb- .ı_ edil b" talebe, bucün o:kahrobun Japon em • cılıiı icat edince bir aennayedar arad1, ö-

.,~s ıribnan Ilık peryalizmi kahrolsun mu tarıyetçı er, ·--1 a• a.. uua Defi" en 11 h • ·ı YUGOSLA VYADA 1 MEMEL_DE niln• • zencrin bir eaatçi olan • bu Fauatf 

k" b""tü A yı uil ~~u~ vard~r Japon istiİisına mukavemet ediniz, Yabancı Altı Kı·şı· Dur m Buhranlı çıktı. Ortak oldular, (1429) da ilk mat 
ı, u n vrupamn en ... eauun tercu- memleketi lrurtarınur• diye batırarak baayı kurdular. İllWı aiaçtan. sonra ına , 

~2~~:~~~~~:~!~~:??:: Pekm eo=;;:::•rdw. . ~l~!~~~d~~! ajanml Ka?Z l~~)·-~~~ - :~~~·~.:k:::::::: 
geçmesi o aile W.in büyük -ref sayılır, çu··n- ş - bıldırıyor: I •• ...1-L.! v l ._ b k fin d t•:;:.; b:ı .,... ..- M •• d f ~ .. , me aruısın- •aziJ"et sittikçe ..... • tagını at atmaa; ve u et va e .... u-
kü mecmua idaresi, uzun uzadıya inceleme- U 8 88 Ur8SJ Belsrad polis direktörlüiü, ekae~ı ranJı bir ,ekil almaktadır. AJnum di- yük serveti kendi baflna yakalamak i.tedi. 

i:ten bu kitapta hiç bir kimseye yer vermez. Toplandı yabancı ~tı kifiden mür;kkep bır r~ktuvar mecliliaia düa. ,..idea Lit- Sc:heffer adh mürettiple birletti. zavallı 
Halbuki Alman gazetelerinde okuduiu- bcruP mb~y danal çıkarımh bıtır. ubagrupRya- vanyah •ataradaflardan Wr çok me • Guttenbergi bir gün kapı dlfUl attı. Taliluil 

ancı ır ev et eaa ına zı m • 
muza göro yıllardan beri teklini hiç deiif- J .. 1 . k·ı· 

1 
f 1. . h k murlan açıia çıkarmam LitTanJ"a mucit mahkemeye koıtuy.a da Faustun 

tirmedcn pek kliaik olarak çıkmakta olan 'iA - la lllU&UlrDU:r yedirdiği para. adalet makamını da sağır Ordun Un Takvl·yeıı• -'n mk udtecı tel~ ı at arınm aka ıyidet.ı Grua • ı mahfellerını·· ._ _ _. ___ •tır. 

bu mecmua 1936 nüshasında mühim bir Kararlar Verdi b~: :ı:~~:~ t;;,ı:..e~ab;:wı ı.azal~ :eni •e daJaa aiır karıflkWdann ve dilsiz bırakb. Guttenberg bir ıey kaza 
~enilik yapt:lllflardır. Bu yenilik 1750 yı • Atiaa 12 (Ösel) - Müdafaa Şurası tevkif edilmittir. zu urundan korkulmaktadır. namadı, aç ve çıplak süründü, can veriı 

ndan beri kanlarında cciri» dan baıka bir dün kralm b&Jkanlıfmda toplamnııtır. Bu brubun naip prent Pol aleyhine J •ıt K b gitti. Eğer aldanmıyoraam bu mevzu da 
kan bulunmadığını vesika ile isbat eden Toplanbda Bqbakan, Finu, Sü, De- bir suikut hazırlamakta olduklarına Dgı ere 1 rJSJ . fakat komedi olarak. Jngiliz ediplerindeı 
ailelerin ieimlerinin 1r:-nna bir lfaret koy- ..... H ... Bebnlerile Erk&mharlti- dair yabW1 sasetelerde çıkan biltb T k . k Marlovve tarafından kaleme alınmqtır. 
ma~tan ib~rcttir. Maa1?afih mecmua ida- ye bqkanlan .hzır bulu~muı_ıardır. !!!!'!.~!!!°.!!!!!!!!!!!':.... .. -.... ·--.. ····- er efmJyece Fauıt ve Fauat• hakkında benim bildik 
reaı bu munasebetle kıtabın baııına ıöyle Kumandanlar öacedea Yerdikleri muh- • • ) j • • !erim bu kadardır. Bu biJaiye katılacak bq 
A fıkra yaznıııtır bra11 tifahen de mecliate izah ede- yapmıf olan eaki Berlın •• Varto•• Londra, 12 (A.A. - nsılterenm . 

· · · • k rd talni • • • Ji le eJçiai Jan Polifiaia Ankara elçiliiine Kıbrıs ac:luuu Yllll.&Distana YVmek nİ· ICY daha varsa o da saatçi Faustun Gutten 
.< laimlen kenarında itaret olmayan aile- re .: :.::-tm~ IÇlll Slllll'• n tayini tekarriir etmiıtir. 7etinde bulundaiu hakk11•.ola çıkan rİ· berge oynadığı oyunun matbuat alemi de 

lenn kanlannda mutlaka lcanııklılı: olma11 teŞ.w. ihtiy çlarm ~ . • • • ica Miting Geri Kaldı ••retlerle alikedv olarak mlan nU... acibeler diinyuında blla mUp sitmeo 
!Azım gelmez. fpretin konması için icap ecl tedb. la· 1 emuu IÇIDhnt-.e.- tp Atina 12 (ÖSel) - Tanm n Endüa- bir auale cev..._ müatemlekeler Jtab. sidir. Fakat buaün Cutteııbera rolünü e" ed en il' ena e_ınmeaam uatu0e e 

en zamanın bulunmadıiım sösterir.» havale etmiflir. teri oclalanam F•pacaklan mitins ö- nı av~ ka~~-: d~~ ki: zi~ad~. mub~r opuyor. ~ ~ 
Fransız gazeteleri bu hkra münaaebe _ y I A k .. flrl bür cüne bırakdmııbr. Ayni aiinde Se- •1nriltere ~ hiç Wr mtle din mutevek.k.il rubu demek ki onlera sm ~ 

tile mecmua idaresini cı:fazla ihtiyatkirhk Atia 1~~0.!;)~~ Yuııaaü- linik ve Patraata da mitinsler yapıla· Kıbr111 her hansi bir ecnebi de•lete miıl .. 
M. T.T• etmiı sayıyorlar. taam .::.kara elçilijiade miiatetarhk caktır. terketmelır niyetinde detildir. » 

111!!!~~~!!1!1~3!!1!!!-ı!!!!t!!!!-3!!!!S~l1----l'!"-!!!!!"'s~!!!"'M~=:f;::.~~~:,:,.:::N:o::;:ll _ ;=;;~~!!l!ı!!ll!çe~ler~d!!!!en~~-o-r?!!!!z~~!!!l,·~~ .. t~ü!!!!!!yo!!!!~~d~u9• -:M~Ü!!':'!rv:!!!!!et~.-m~iş""."ti~:mo.-:.h~~::li.~~7.iluam~!!!!!!ll'!!!'ed~iJ:n'-·~tii~.ti:'ün~Je~h~ired~~en~~-=ö~nde;-eril"'7.'. Dllf~. P!o-:lan:ı--ı!!l!a"""ç"':'tun_.,.:1!!!!!!!!1-
sinirlenDUf gıbı doğrulmuftu: 1 meşgul gıbıydi. . <ePakıze. 

- Aman bu horozlar da... Öttük- Mürvet, aipruanı, dudaklan ya· «Senin ilımaline ne diyeyim6> Mek· 

gb KLTY~ N L b Q. 
Ieri, hep bofunadır .•. Sözüm ona, ya-' nmcaya kadar çeke çeke içti, yalnız tubundan vaziyetin mü,kiillüiüaü 
iıf havada horoz ötene, günCf açar-ı ağıza yappn ..lak ucu ile tırnak ka- ti anhyorum, kardqim. ean, yine an.e
mlf · · · dar kül kalan İzmariti, mangalın kena· min yanındaaın. Ne de olsa, aığma

lki pannağıyle eteklerinin ucunu rına bastırdı ve ağır ağır ayağa kalktı: cak. barmacak bir evin var. Ben, açık-
• - Bu kadının elbette evi barkı, aile- sam, bu kıf, kömürsüz. belki de ek- tutup ge;.terdi: - Anneciğim. mademki beyefendi, tayım, diyorum sana... «Bana. bir ça-

11 vardır. Şakadan söylemiyorum, sahi- mebiz kalac:ajun. _ Yağmur bir yağıyor ki, sorma- burada kalacaklar. Yukarıyı düzelte- re bul... Çare.iz kalmanın, ne demek 
ien merak etmezler mi? Parası yok... Tatlıkta, topuk tıkırtılan süründü, yın ... Mantom ursıklam oldu ... Ah- yim. Yataklannı da hazırlayayım. oldujunu bilmiyoraun6> Ve yiDe de 
u~a~a. ft.J!ah ne verdi ise, yeyip içip, mutfağın kapuı açıldı, Mürüvvet gö- mak ıslatan falan değil, adamakıllı ya- fhaan ablanın gözleri Jflldamıtb: billlle .•. 
~nıp gıdıyoruz. Peki, yalnız batına ründü. Elinde üç paket vardı, birini ğıyor . . . - Ben. yapardım, kızını zahmet o- ((Bü.l:Ntün y~ lmldım. Sen, 
ıken ne yapıyor) Ne ile aeçiniyor6> bana uzattı, birini Ihsan ablaya verdi. Ihsan abla. bana döndü: lacakl ıurbet elde, yalnızlığın da ne demek 

.. G~zleri uzaklara daldı, hıçkınr aibi Ihsan abla, pfırmıştı: - Bak. duyuyor musun) Bu yağ- Mürvet, omuzlarını kırıta Juntal oJduiunu bilmenin. Ve onun içindir 
guldu: - A, neden ) murda bir yere gidemezsin. Dünya- güldü: ki bütün yazdıltlanm, sana taka geli-

- Benim talihiml.Ba,ka bir fCY de- Mürüvvet, haftan savar gibi dudak da. seni barakmaml . - O naaal aöz. hanım annel Ben yor. 
ınem ... Kış, birden baatınna. ne yapa· büktü: Mürvet te İhaan ablanın fikrinde dururken, evin ifini sen mi görecek-! «Kırık bir evin rehine honulma-
nm_6>_ .P~ğim,uzattı artık .•• z.eki. - Beyefendi. söyledi. idi: sin) Ayıp derler, bir şıey Tardır. sından, satılmasından ne olur) Kime 
!ec~m~ mektubundan bir parçacık Ve üçüncü paketi. diflerile 11yıra- - Sobia çıkdacak hava değil... Belini oynatıp kalçalarım kıvıra kı- havale etsen yapar. Sen, ihmal ediyor-
umıtlenıyorwn. Belki aelecektir. En rak açtı, bir aigara aldı; mangalda ya- Arka taraf, büebütün ltararm~. Daha vıra mutfaktan çaktı. Ihsan abla, ar- sun. 
~k üzüldüğüm Huriyeciğim... On- karken, Ihsan ablaya: tiddetli ineceğe benziyor ... kasından uzun uzun baktı: «Huriye. bıçak altmda c:aD wrdi. 
Clan, ne mektup, ne de haber var. Bir -Hanım anne, malbzdaki atqi mi Bununla, hem kendi kalıtını ma- - Dedim ya. itgüzar kız... Ben de açlıktan. yokıullukıan mı ö-
ınektup yazmıf, Pakizeyi danltmıf döktün6> zur göstermek, hem de benim kalma- Kulağıma eiilmitti: leyim, istiyorsun) 
olmalı ki, ne zaman bahsini açacak Diye sordu. mı istediğini anlayordum. - Hem de bir bakımdan ço~ aay- "Belki bu eözüm, sana acı plir. 
olsam, Pakize, hemen ağzıma hkayor. fhlBD abla, t.,ıyla tudik etti: Ihsan ablanın, fikrini biraz evvel gılı ... Yukarıyı düzeltmenin acel ... si Senin bu~ duygusuz. ~ ~ 
Yumruğunu dizine vuruyordu: - Üfiidün de, k.mm. anladığım için, tereddütle kıvranaf1Dl mi var? Bizim konuşacağımızı anla- olmadığını bıliyorum amma, ıçım ya-
- Ah, bu «çocucak»lann, hiç yok- Mürvet, mangalın bafına oturmuf- haklı buluyordum. dı, yalnız bırakıyor... nıyor da söylüyorum. Y oba aiznm 

tan çıkardıkları geçimiızlikler.. . Ha- tu : y: 1 ız. Mürvetin haline, içimden Ihsan abla da blkmıftı: bile açmazdım. 
n~, biribirlerini sevmeaeler, aralarında - Çok iyi etmİfaİD. anneciğiml acım:-

0 
baflamıfbm. Tütünü, sigara- _ Sana, evveli, Zekiyeciğimin (clıtanbullu oldujWlu söyliyen bir 

bır çekememezlik filan olsa, eh, bir Burun deliklerini açarak sigaranın, I ı:.ktan sonra, getirip paranın üs- mektuplannı vereyim. Onları oku ... genç var, pefimde dollWıyor. Konuşu-
C:lereccye kadar hak vereceğim. Hal- dumanını ciğerlerinin bütün delikleri- ~ .~ emiııti. Önce bunu, pişkin- Sonra da Pakizeciğiminkini okursun 1 tundan, pek lstanbulluya benzemi-
hu.lti b" .b. 1 .. --L de 1 r__ d ld d ld . . . . ı.: tunu vcrm ,.. ' 

m ır eruu. pca.. aever er. "ır"'"" ne o ura o ura, ıçare ıçıre çe&ıyor- . m. fakat dudakJarına e- Kerevetin ucunu kaldırdı, iki zarf yor. Orası, neme lazım, benim ... Tek. 
cukluk, hep çocuklukl du. lik sa~ tırdığı sigarayı hırsla çe- çıkardı, elleri titreye titreye uzath: insan olsun ... Fakat öyle ağızım yan• 
t kSokak kapısı aç~mıfb; Ihsan abla, fhaan abla, ona dik dik bakamıyor, :e~ gı 1 ~ e bakmayışından, yine - Senin de. içinden okumanı hiç dı, gözüm korktu ki, bu müşküL -ça-
e rar sıçradı, kulagıma fıııldadı: yalnız ara •ıra göz ucu ile korkak kor- er ~n ~ğim ağır bir mecburi- sevmiyorum, neyse, ıyıce bir oku, resiz zamanımda bile, ona bağlana.. 

- Bu gece. burada kal ... Hiç mı- kak ıu-zu""yordu. o as ını ı m • k 1 . bana da anlat. w k" . O ..J- b" 
tın k Raha I b. f rıa~ yorgun at anışını sezı· ga çe ınıyorum. ~ ır oyun oyna ... 

ırın etme... t8lz o mazsın.. lıınan havada canLmmıt ır kara ye ın r--- Zarffarın tarihine baktım. Biri Ka- sa, tamamdır itim ... 
~a. bu i~li~ yap ... Açıkçaaını söy- sinek, hasta vızıltılarla yorgun yor· yordBum. lh abla k farketme· hireden, öbürü lskenderiyedendi. Ka-
ıycyım mı? Bir yerden para bulamaz.. ıun kona kalka uçuyor, .komfu bah- unu. san ' pe 

(Arkası var) 



1 Sa7fa 

Saball Saat 4 ten Sonra 
Belen Telgral Haberleri 

Bombardıman Haberi Nasıl Çıkmış? 

BirSinema T elgrafıAdisa
babayı Allak Bullak Etti 

Rami mahafil dahi bu f&yİanın asıl
burada .ukua selen paniiin aebebi &D• sız olmadıjına inanmıılardır. 
lqılmıtbr. 

Habefiatanda harp sahneleri almak Binlerce kadın ve çocuk, taıınacak 

Adiaababa, 12 (A.A.) - Ba sal»ah 

qyalannı alarak yakın tepelere iltica 
Gzere buraya sönderilen bir sinema o- etmiflerdir. Bunlar hatti koyun, keçi, 
peratörüne Amerikadan bir te)sraf ıel· 
mittir. Bu telsrafla verilen talimat ara- 1 tavuk, inek, kabr ve eteklerini dahi be-

raberlerinde sötürmüılerdir. Yüzlerce 
sanda ıu cümle de vardır: «Tasavvur e-
diniz ki Adisababa ıimcli bombardıman ecnebi, elçilikler bahçelerinde :rapılan 
edilecektir. Hemen derhal aiz de sine • yeraltı ••tınma mahallerine iltica etmİf
ma makinesile sahneler almai• baılar • terdir. 
smız. n imparator sarayının bahçesindeki u-

SOM POSTA Blılad lllnud 1 

• 
SON DAKiK~ ~----.. 

TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

Artırma Haftası Başlarken 
~~~~~~~~~~~~-----~-~~~-

Başbakanın Söylevi 
. 
(B"f taralı 1 inci yibul•) yatlannm indirilmeai için mütemadi • olarak bükümetin daima elindedir. 

daha çok olduiu halde piyasada daha yen çabpnaktayız. Arkadaılar, memleketin mali vaziyeti 
fazla tutuldu. Bunun da sebebi yukan· Sanayi Proll'amı bütçesi, ikbsadi faaliyeti üzerinde söyledi• 
da aö!leclitim sibi alıc:ılanmızın d~a I Bqbakan bundan sonra sanayi proi· iim sözler, hakikaten ti kendileridir. Hit 
mü ... t olması ve devletin aldıtı tedbır· ranundaa bahaetmİf, iflemeie batla • bir noktayı gizlemeden açıkca söyliyorum. 
ler neticeaidir. Tütün de bu sene, se- yan ve İfliyecek olan fabrikaları sa:r· Bu bir haftalık tasarruf baftaaı faaliyetinde 
çen sene elde ettitimiz miktardan da· nuıtır. büyük mütehaaaıalanmız. büyük mes·uıi • 
ha çoktur. t Dıt Ticaret yet adamlarımız memleketin iktıaadi faa • 

Fiyab seçen seneki fiyattan da faz· Dıt ticaret ifimiz esas olarak kle• liyetinin her ..basında aize malömat vere-
ladır. rinse istinat edi:ror. Denklepne ile ya- ceklerdir. Bu malümatın hepsi, Atatürk 

Pamuk, Yün palan tieareti mal aldıtımız kadar mal Türkiyesinin, Atatürk. rejiminin açılmaia. 
Pamuk ta, yün de, tiftikte de vaziyet satmaja :rahut satbtınuz kadar mal al· ilerlemeie doğru naaıl emniyetle yürüdü • 

hemen aynidir • Çıkardığımız mallan mata imkin vermektedir. Geçen sene iünü gösteren vesikalardır. 
wnwlıiyetle iyi bir fiyatla satabili:r-taL içinde lderins muameleleri ltir çok Memleket içinde. ev içinde rahat ve ge-

Telsrafhane memurlarından birisi bu kerler mitralyözleri söie çevirmitler • 
telpafın metnini açıia VW'IDUf ve bu dir. Ancak bir kaç saat sonra hakikat 
haber her defasında biraz daha tahrif 

1 

a_nlaıılmıt ve hayat tabii çıinna sirmit-
olunarak aiızdan ağıza ya11lmıtbr. br. Fazla Mal memleketlerle muntazam olmuttur• Ti- nit çallflllanın eaaaı emniyettir, emniyet. 

C 
J 'C l Zannediyorum ki, selecek sene için caret muamelitmuz senitlemittir. (alkıılar) emniyet vasıtalannın ve prtlan• 

enevreae r aa iget Baılar hem tedbir olarak, hem anlayıı olarak Heyeti umumiye itibarile lderinı bi- nın en b&J1nda bulunan nokta, milletin 

Başlamaz 1 ~BTl•len J'l' J_ fazla mal yetittirmek için müabet ne- zim ticaretimize seniflik vermİftİr. kendi içindeki beraberliii. kudreti, inanlfl 
I' ı 1.4 /C. Karar ticelere varmak hususunda çok sayı-et Yeni Demiryolları ve icap ederse azmi ve cesaretidir. (tid "' 

(Bat taralı 1 inci yİbd•) r lilrtfetme:re mecbur kalacağız. Bu sene yeni demiryollan açtık. Sene • detli alluılar). 
diier devletlerin de tabiatiyle istedik· C ~ Hububat Mahsulümüz j ıerdenberi takip edilen nafia programında Anıuluaal Hidiaeler 
ı.n teıkinlercle bulunabilecekterini ili- enevrede Türkiye· eem ba,ı. ziraat mahsullerimizden bu aene aımiımız neticeler övünülecek Son seneler zarfında aruuıuaaı hadise • 
ve etmİftİr. AUSY• Delegelerinin bahsettikten sonra bu arada ekinden de ve sevinilecek yüksek neticelerdir. ler, geçirilen endioeleri büsbütün izale ede-

Polon:ra cleleseai Fransıs ve fnsilis F ••llyell ? kı~ca bahsedeceiim. Bu sene ~kini • 1 lıtanbuldaki ~uidaJ Fiatları . cek bir manzara göstermedi. Bilakis ıura• 
cleleıleri tarafından veril- izahatua mız seçen seneye nazaran miktarca Son günlerde lstanbul bor .... nda bui· da ve burada zuhura gelen hadiseler, yük.-
komiteyi, konsey meselesiyle iJice mut• Londra, 12 (A.A.) - Deyli Teles· daha az oldu. Hatta bir arabk ltütün day fiatlan üzerinde konuturkcn ıazete • sek dikkatinizi ehemmiyetle celbedecek bir 
tali olmadan evvel hiç ltir tefebbüate raf ıazeteai, fnsiliz • F.-ansız sulh ihtiyacımıza yetitmiyeceti zannedildi. )erden biri fU kadar· sene evvel yine latan· noktada ve kıymettedir. Biz bu hadiselerin 
'buJunmamaja mecbur ettiti mütalea • teklifl..min pek :raklnda nqredilec:e- Tahminimize söre hububat mahsul& • bulda nüfua bugünkünün yansa kadarken kaıtıaında aulhün muhafaza olunması için 
amda ltulunmuttur. tini •Hdirmektedir. müz kendi ihtiyacımıza kafi selecek • böyle bir zahire buhram bat gösterince ciddi ve aamimi bialerle mütebauiıiz. Fa· 

Bu suretle petrol ambarıosa iti :re- Timea sazeteainin Cenevre aylan tir. Asıl mühim olan mesele, lllfi se- Kayseriden 200 deve yükü zahire ıönde· kat bıdiselerin fU veya bu tekilde nerelere 
niden tehir edilmiftir. da ltu tehirde hüküm süren derin çe- lecek veya ıelmi:recek, senelerde hu • I rilmesi için emir verildiiini bir vesika ola- kadar gideceğini takip etmekten de bir an 

Komite 7ann öjleden sonra tekrar kinsenliti tebarüz ettirmektedir. 1 bubatımızın fiyab üzerinde selip seçen rak nefletmiftir. Halbuki busün. bir iki ıeri durmuyoruz, ve duramayız. (alkıılar) 
toplanarak tali tatbik komisyonunun Ro)'ler ajansı ise Cenevredeki va• fiyat dalsasıdır ki, buna nihayet azami l(Ün evvel haber aldım. latanbul piyaaaaı· İnaanbiın faydaa1 ve bilbaua içinde bulun-
raporunu dinliyecektir. ziyet hakkında diyor ki: Küçük dev• bir had tayin etmek Yazifelerimiz ara- na demiryollanmız sayesinde Diyanbekir· duğumuz yakin mıntakalann menfaati için 

Ko11H7 Salı;,a Toplanacalı letl..m sinirli hali devam etmekte. sında olacaktır. don hububat gönderilmiftir. (Allu,Iar). aulbü muhafaza etmek uğrunda Türkiye, 
Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler Ce- dir. Türki:re Ye Sovyet Rus:ra dele- .Ucuzluk Ziraat Bankam. turada burada yaphjl elinden geleni yapacaktır. (Bravo sesleri). 

miyeti konseyinin selecek aabdan evvel ıelerl çok f&Y&m dikkat faali7ette Arkadaılar, sırası ıelmiıken size ve ıtoklar araaında Diyanbekirde Ye Urfada •·.Her latJftllİ bir laôclİ.8• lrarpnncla 
toplanmıyacaiı zannedilmektedir. bulunmaktadırlar. bütün memlekete ltu sene ekonomik da aynca ıtok.lar yapmaia batlamıftlr. Tiirkiyenin lrencli 11arllfını mahalıua 
Tiirlı llraalah,,..,.... Laoala Cna6c itimat olunur haberlere s&-e. politika olarak fabrikalarm sabf fi • Görüyoraunuz ki memlekette piyasa birli- efm•lr için lıa/i der.cede lruoo•tli 11• 

Cenevre, 12 (A.A.) - Laval ve E- Fruwzlar, petrol ambarıoau hakkm· )'atlan berinde aldıtımız tedbirleri 1 ii. bütünlüiü ve her huauııta olan baibbiı. ltadrali olcluftnta h.,.lrain inanmcuı. 
den, bura:ra muvasalatlanndan sonra daki müzakerelere muhakkak suret· lusaca anlatmak isterim. Biliyorsunuz ıün geçtikce kökleıiyor. (Alkıılar) . memleketin iktuadi balwnından da 
.., takip edilecek mal haldandaki sö- te devam edilmesi hakkındaki lnsilis ki, belli batb ltir kaç mahsulümüz da- Fazla Varidat •ii)'iilr bir lruoocttir. bü.)'iiJı emniyettir. 
rlltmelerine devam etmiflnlr. aoktai nazaruu kabul etmiflenlir. hilde istihlikini artbrmak için, hWW- Bütçe hakkında biraz izahat vereyimı (Allrıtlar.» ··· · · ···· · · · · ·· · .. 

Laval 'blribiri ardınca beti- komite- * * metin fiyatlar &zerinde yapbtı müd• • Geçen aene bütçemiz 1 8 5 milyon WL Memleketin Müdafaa Meseleleri 
ai azaamı kabul etmİftİr. Laval, E- Anadolu Ajuwnın notuı halelerden hbaolunacak müabet netic:e- Sene nihayetinde 192 • 193 milyon lira bir Ark.adaşlar, memleketin müdafaa mc • 
tlenle mutaltık olarak h komiteala lstilabarabmlza söre, sellhi:rettar ler ahnmııtır. varidatla yani 7 ,8 milyon fazla bir varidat· aelelerini ve müdafaa vuatalannı, İkb.adi 
Pariate haaırlanaa anlapnalv eaau 1- mahafilde, )'Ukanclaki telsrafta zikri Bu maksatla, tuzda, tekerde, çimen- la kapanmıftlr. 193, hattl 194 milyona ya- vuıtalar ıibi daima ıöz önünde bulun • 
serine sür'atle :reni ltir teklif ••zırla • seçen faali79lba mahi:reti •akkmtla toda, kömürde fi7at ltontrolü ve fiyat kındır. Yalnız ehemmiyetli bir noktaya dik- lundurmak lhımdır. (Bravo aealeri) on1ı1n 
muı llsua plecetini 'bilclinnlftir. h'9 ltlr malimat ....cut cletllclir. indirmeleri yaptık, hazineden fedakar- katinizi celbederim. Bütçe yapıldıktan aon· için Türk milleti her memleket kadar, fakat 

Lehistan ve T•ld:re delepleri Ht-1 bklar Japbk. ra varidat arasında mühim bir yek6n tutan çok memleketten fazla milli emniyet me.e-
'- komiteainia Yazifeai, lta1

7
a tarafın- fi:rle tlewnittirı Fa•rikalanmızm azami randımanla tuzdan yüzde 50, ~kerden de yüzde 30 a lelerinde kafi derecede hauastır ve kafi 

tlan recletlilen raporun tevdiiaden aOll• d(at'l:ren ta1arlk etmemit oldutu • lıleyehilmeleri istihlikin artmasiyle yakın fiat tenzilat yapdmıı~r. Bu tenzillt. derecede bauaa olmasını bilecek kadar tec
ra laitam buldutunu ve h YasifeDİD mas ~et karfı~nda ltGJUD •le- kaltiltllr. lstihllkin artması ise ucuz hazinenin varidatından yapılmlftlr. Nazari rübe ıeçirmiıtir. 
ancak keme:r tarafından tealit etlU. • me)'is. Z1ra ltö7le lt1r •at, ficl4etle mtl- fi:ratlara ltatbclır. Onun için ıerek ku· olarak yapılan indirmeler hesap edilecek Onun için milli müdafaa meselelerinde. 
Wlec:etini ileri iirmltlenlir Wat v_.....k ...... k olur.• rulan fabrikalann mahsullerini ucuz ve oluna tuzdan 3. tekerden 4 milyona yakın milli müdafaa vuıtalan kadar ehemmiyet 

Habet im s t..an ~ ... A...nA.1• F- Tair Btti ltol olarak aarfetmek •e serelue tla • bir indirme olmuıtu. verdijimiz nokta. milletin dahili politika-
,......_, ::alllalaun....._ ~ •• ~a, 12 (A.A.) - TimN ı•~ ~de miateblikleria llatiyaçlanm ıe- Bu yılın 6 aylık tahakkukunda varida· 11Dda WPhu, )>eraberliği. anlaytttaki ae • 
lara ...... kalac•il ..... .ın--tıt.- s~ v~ a~ Am-1ka .... ~ ~ve kola7 olarak tedarik etmeleri tımız. fedalirbğa rağmen. hazinede tabii l&beti, istikbale olan inandır ve bütün bun-
..... tik tlevletleriniD •u17etl .. k .. ••a ••· .çan, ras7onel çabtmaJI eaasb bir poU. olarak ekailmeai beklenilen varidat temin lar Atatürk'ün yüksek ve iaabetli sörütü ile 

H-., I . pis ldı tika olarak takip etmekteyiz. Bu bir edildikten batka bir iki milyon lirabk faz- bütün milleti kendi etrahnda bir kiti gibi .. ....,ora Retltletti Fw • lqDis projesi 'b•ada urila ala ve laevea cl•iildir. Bunu a)'nİ zaman• labk ta arzediyor. (Alkıtlar). toplayabilmek için saranti altuıa alınm• . • 
.,,sie, 11 (A.A.) - Necati. Fru • aurelte ı ... bir leÜr' icra etmiftir. tla clijer madcleler lzsincle ele takip e- Gittiğimiz yolun ve memleketin mali ve 

·~ •• nsiUa ... _ .. t't ......_ ...... Mwliıaiıtin C..,..ı •ec:etb. iktıaadi bünyesinin ne kadar aailam old,. br. 

mıttır. lmpara•, HaYU aJaau ·~ • Cennre, 12 (A.A.) - Ro,ıer aju • Kömür Meaeleıi iuna bu rakaml~rdan daha Cf.nh bir miaal Çok Çalıpnak Lbim 
tanna •nJı ... a Parla._,._...... MlclWı&&-- • 1 Arbdaılar, cumuriyet. her aene her 
L--ı--~ L I d··a... ..__._ .,... ....- sar.. iY! maltmat a- Bundan sonra kömür Ye elektrikten o amaz. --L d -:w:" 9"11• •U un .... 9:_~ 1semlte- lan ma•afile seı.. ha._ler, Muaollai- l»ahaecleyim: Arkadaılar, memle~etin ink~h ve iler· mana a ıeniı adımlarla ilerleyen ve yük " 
emm toplandıjı mr•-;-- lta17aa1a. aba lnsilb • Fws aaUa teldifleriae Kömüre 'batladık: Alclıtımız tedltir- )emesi için aarfetmeğe mecbur olduiumuz aelen bir varlıkbr. Çahpnak için, ilerlemek 
na• bir ~·. uir•:il -. .... • ltla ..._ .,.._.fi cevabın, etw 'ba arada ltlr fe- ler fi:rat berinde derhal teairinl sis • gayretlerin büyüklüğü ve yilk.aeklijini daima için bizden lıer gün daha fazla hız iatemek• 
.:~~ telifi kabul .. nahk çıkmaaa, 'ba tekliflerin ka'bull terdL Fakat mesele ltu kadarla kal- ıözönünde bulundurulmalıdır. tedir. Cumuriyet çocuklan. cumuriyet dev• 

"41ekarhldan ka ...... ._ 0ı. ... a.. merkniadecl" A • mah-aı kt K.. •• , __ • • it y . H y . rinin ve büyük Türk varlajlnın kendiainden 
._. ......_ vlsiln yuJna IMalaat -.• • il'. J1U .. .., ma:raca ır. omur meMaeaını, ütiin enı, ep enı iatediii vazifelere bütün yüreiiJe. azmiyle 
olduianu ll7..:-:!L cevabm Datimal 7ann, fakat herhalde memleketin eaub ihti:raca olarak ele Arkadaılar, bütün memleketin sözleri- devam etmek ve bunun;,,.;.,. her -yden ev• 

r-• 41 aaat içinde v.ilece&.:-: ilive etmek- aldık. · d ı· d B ml-L · ih • 
1 

..,,... ...-ffaL-.. •tlldlm.lan .. v--'- . _ ... ı_ ..... 1 mı uyması azım ır. u me e&etin ti· vel çok çahpnak ve bütün edindiklerini 
_, liaüne - __.. fle:ren ocaldannus fena İflİ7or ve yaçlannı temin etmek için yeni program • 

1 
memleketin haynna ve ilerleyitine hasret· 

Al•IUrk'n lnglllere Acıklı Bir ÖIUm l»lr çok 7erlerde kömir maclenlerimia lar, yeni faaliyetler, yeni yollar, yeni liman- mek mecburiyetindedirler. (Alklf)ar) bü· 
Kr•lln• Telg .. Ve serek tat kömürü, serek linyit havza- ' )ardan bahsettiğim zaman, yapılması daha yük iatikbale doiru ilerleyen Türkiyenia 

1'1111 (B"f tanJı 1 inci 7'Ud•) larUm• metrik ltir haldedir. Hal'buki iyi olacak mevzulardan deiiL yapılmuı çocuklan ~bımalannda. anlayıtlannda ve 

G.l.n C•v•p .. ~ ltir botluk bırakacaktır. Ne- iflerenlerin ras:ronel, fenni ve ltüt6a ıayri kabili tehir olan esaslı vazifelerden • ..._ vatanaeverliklerinde her pn birbirleriyle 
Ankara, 

12 
(A.A.) I 'it cıp .......... 7asclaiı bir çok ..... ıer ara- yeaaİtle mücehhez olarak iılemeai ita bahsediyoruz. (Şiddetli alkıtlar) Onun için d . d hpn .. .1 1 .. 

Krab u_ı_ .... _ •-·· • J -:;- ..... L~ sın .. Od cilt T•k tarihi Ye Galuan- meaıleket İçin hayati bir meseledir. bu bütün vatandaılann memlekete inana· ~::; erceuns·~ ~. asa ve 
1 

er emeıe 
--..- -,mcı orJ • a ..... cak a• .. _ • I 

1 
,_ 1 1 1 • 1 . .. . U991armftlr. ( urekli alkıtlar) • 

........ ..,_... Vikto a'nın ilim& tlo- na t..-.ıouuııesı vardır. Merhum f ememeate o an ar çm vasıta Ye çare rak çare bu makta çabuk yürumelerı ve .. • 
laJ1siJ'le c-- Reisi l'J'Atat&-lde Kral 7~ !apacla olmaaına rajmen ..U.cleld bularak, onları da faaliyet sahasına se- ıayret göstermeleri için birbirleriyle mü • General Kazım Özalpm Söylevı 
Jletinci Jorj aramatl kil tel kütüphanesinde son siin1erine ...... tirmek sene bu memleket için mU.ta • aabaka yapmaları bir vazife ve bir borç • Ankara 12 - Arbrma ve yerli mallan 
lan: _. çe - J'UI- çabflDA~ awl kalmanutbr• Ufal& cet ve elzem ltir çaredir. Onun içinse- tur. (Alkıılar) baftaaırun baılam&a1 müneM'betQıle Sü 

11 
. .., K .ı B • • J • Mlyiik bır kaJ1pbr. rek bu sene ve serek önümüzdeki ae- Milli Para Bakanı ve Milli lktıaat ve T uarruf c...I • 

111 • r qına ~I Cenazesi 7ana ltleye dotru Motla- nelerde bu it üzerinde lizım selen Arkadqlar aailam bir bütçeye iatina • yeti batkanı general Klzım Özalp aktam 
Majeetel • • tlfahhem r:U.ı.. clald evinden ~cak, Oamanata tect•irteri alacatız. den mütemadiyen ilerleyen iktisadi faali- Ankara radyosunda bir söylev vermit. art• 

..&...:- im ~ '",,:;: Pr u!ıL camimde namazı lnlındıktaa sonra iç- Yalnız fabrikalarda, :rollarda delil, yetin, iktuadi bünyenin aarmlmaz bir bal· brmanın ve yerli mab almanın faydalann1 

.._., ea ımeı •• • k"'-:'-d S hr • l el el kö ·· •• L 1 L- aa ... - .. -L •• -..1 L-uı.a.. • eren o.., .... e • •Jlcedıt mezarhtın· eY er e e muru ao •J, ucuz ve uol de olu .. •, bu memleketin milli para iÇ. in ymı,,~r. 
_,,anm ,........ua maruz --... zı:ra- d • • • • ır- _ .. -·---.. -... 
... dola d • it" tte .ua ____ ı_ a topraia bırakllacaktır. tedarik etme)'I temm edecejiz. arayabi)ec-lC.: ve kabul edece:ır.: teminahn .. -----;_---------.. 
uaa J1 erm ır sure m .. _... - . - · •....• - • . . • • • ~ •• 
olarak en samimi taziyetlerimin kaltu- utraclıjımız müeHif kayıptan el la Elektrık Ucuzhyacak klffeaini vermektedir. B. M. Meclisi milli YarffGf 1 
liinü kenclllerinclen rica ederim. bana ve aileme tevcih ettitini ~&.: Elektrikten de hir iki kelime bahset· parayı muhafaza etmek için lizım olan 

KamGl Atatiir• telsrii!fı beni çok minnettar etti, ~İ7«• mek isterim. Elektrik fiJll~ının ~uzla • tedbirlerin kaffeaine zamamına teveuül 

Bankaya yatırılan para, tarlaya ah· 
lan tohum sibidir· Onr. 

Uluaal ekonomi ve T'ürlıiye Rei.icumlarıraıua terinizden clolaJI İçten tetekkürter blmaanıa ve ita suretle latihllkmm ltol- etmiıtir ve bu müsellemdir. Milli parayı 
Anlrara elerim. e- la11111U1na dikkatle s•7Nt edecetiz • aailam tutmak için lbım olan anumn klf • artbrma kurumu 

Aziz hemıiremin vefab .... birle .lıwl Memlekette elektritbı çotalmul" fi. leli mevcuttu ve biı tedbir mahiyetinde "-------------·---• 
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Halk 

Yokluktan 
Nasıl 
Varlık 
Çıkar? 

- Nazik Hanım aakız çiğniyor. 
~uruı cezai 

- Sakız değil ağzımdaki! .. 
- Nazik Hanım la.kırdı söylüyor. 

~Uruı ceza 1 

(2S) 

(25) 

Operetinde Ekmek Meselesinin Geçmişlerinden 

1201De,MemleketBirEk
mek Sıkıntısı Geçirmişti 
Ordular Tuna kıyıfarında Vuruşur
ken "ı~tişa Ehli ,, Istanbulda Kese 

Doldurmakla Meşguldu 
Ekmek pahalılığı bugünlerde halkın en çok uzerıııe titrediği ' 'e e,> rı nı 
b üyük bir endiııe içinde takip ett iği bir mesele oldu Kıtlığın ve pahalılığın 

mebzul acısını çekmiş olan lstanbul ha lkı bundun bir buçuk asır ev' el gene 
bun benzer ağır bir derde uğramıstı . Yazımızda 148 yıl önceki rkmt-k 
sı l ıntısının bütün hareketlerini bul,ıcak ınız. 

• • 
1201 yılında Jstanbul, büyük bir fstanbul l•3dısını dıJ değİftİrmiş, fakat 

Yeba ve kıtlw tehlikesi içinde yüzer- ekmek işini yine yoluna koyamamııtı 
ken, Padi§ah birinci Abdülhamid, kar- Kaymakama yazdığı namelerin hep· 
defi kızı Hatice Sultanla Seyyit Ahmet sinde de: 
Paıanın düğünlerini yapıyordu. Fakat - Ne vechile oluraa ot.un aayü gay
dert yalnız bu düğün derdi, taun ve kıt- ret eyleyip bir nizama rabıta verHİn. 
lık tehlikesi değildi. Serhadlerde Mos- Elbet rabıtaaı verilmek kat'i emrim· 
koflarla kan gövdeyi götürüyordu. diri. » diyip duruyordu. 
Düıman but n kuvvetiyle hudut kale- Artık İstanbulda ekmek azalmı tı. 
lerine saldırıyor, bir ?andan da koca Çıkan ekmekler de yenecek gibi de· 
Jstanbulda açlıktan ve vebadan adam ğildi. Kesesinde sıcak altınları olan lar, 
ölüyor, noksan ve ayaraız sikkeler pi- beyaz fır.ancalalar alıyor, fakat büyük 
yasada gittikçe artıyor, hazine heıap- bir halk kitlesi «Nanı a:z.iz deyu tabho· 
la91 birib!rine karıııyordu. lunan haıô. çamurdan ibaret ekmekleri» 

Bütün bunlar yetmiyormut ıibi bir yiyorlardı. Bu yüzden ölenler de sık· 

de &'Ünef t•tulması hidiıesi olunca, laımağa başlamııtı. Fukara mahallele
halkın arasına katılan korku, büabütün rinden çıkan cenazeler arka•ından ka-
büyiiyüp cenitledi. 1 dınlar: 

fatanbu) kadısı telif içindeydi. Fı- - Ekmeğimizden edip aslanımızı 
nnlardaki ekmekler çamur 1ribi, ber- helik eyliyenler gün görmesin innnıa· 
bat, bahalı, karmakarıtık, hileli bir allah ! .. ıı diye bafrı§ıyorlardı. 
haldeydi. Karadcnizden, Tekirdaiın- Paditah ne yapacağını tafırmıı bir 
dan baklenen, buğdaylar bir türlü &'el- halde idi. Bir İ§ olsun diye fırancalayı 
memiıti. Halk harp ve kıtlık korkusu piyasadan kaldırmak istedi. Kayma
iJe elinde, avucunda bulundurduiu kam Pataya yazdığı bir "Name de: 
buğdayı kiJ,.rlere saklıyor, o zamanlar - Bu defa nanı azizin ekle selihi
«Kapan tacirleriıı denen bir mütegal- yeti maazallah bir vakti sabıkada ola
libe •ınıfı bu dayı istedikleri fiyata çı- gelmemiıtir, deyu duydum. Ben buna 
karıp indir y rdu. Bir aralık ucuz ek- nice tahammül edeyim, İnsaf edesin. 
mek çıkarmak için kadı ve kaymakam Zahire gelinceycdek fırancala ekmelır
batbaıa verdiler, uzun boylu görüıtü- leri tabholunmasa olmaz mı?» 

ler. Fakat bu çe§it ekmeğin, eımer, ı diyordu. 
karıtık, ııdad n iri çıkarılması halk Bütün bu hengimelere yol açan 1s-

- Ben birinci cezanın haksız olduiunu arasında fen tesir yapacaktı. Sonra tanbul fırıncıları ile Kapan tüccarları 
'Öy)edim, siz bir daha yazıyorsunuz) hUnk&r da ikide birde kaymakama ve mürtefi hükumet adamlanydı. Pa-

- Nazik Hanım itiraz ediyor. (25) ku· mektuplar g deriyor, ekmek mesele- / ditah tek ba_şına bunlarla baf8 çıka-
t\ıt ceza daha! sinin ne oldu · unu soruyordu. mıyordu. Halk, açlıktan, kötü ve bo-

Özür, itiraz dinlemiyen hocayla, Bayan Kaymakam Hacı Mustafa Paıa her zuk ekmeklerden •apar sapır dökülü-
N•zik arasında geçen bu konuıma, bütün soraudan sonra Tekirdağından, Kara- yor, mütegallibelerin cepleri doldukça 
l..ıe dansözlerini aüldürüyor. denizden buğday beklediğini, ekmek doluyordu. 

Bu tutulamayan kahkahalar, uabi bale Toto, Hü•eyin Kemal, Mas alla LUtlalld Süruri fiyatlarını yakında hali tabiisine indi- Nihayet Padiıah dayanamadı, kay-
~ualliminin sinirlerini, hardal otu sibi da- lece<Pim kadar ...... un· •

1 
ı·dı·m. ,.eceiini söylüyor, fakat bir türlü bir makam paıaya acı bir mektup yazdı. 

ı_ .. ..... geniıletecek, arttıracaktır. Ek 
"Yor ve tiyatro sahnesini ceza mahkeme9ı- ç·· ._ .. h f 1 d b . h ) .,.. ) * §eyler yapamıyordu Kapan tüccarları meğin hali pürmelalini bir bir saydı• 

unıı:u a ta ar an era azır anan « ı e -

~~ •. çeviren hoca cezalan not eden favun'li U T . . d k ) A 1 L ı d d ellerindeki •tok malları bili bekleti- - Dirheminden çalman bu ekmeii uma» operetımn e or arı, adetleri art- Meliha rs an, ve &ap an a ın a 
tıbine bağırıyor: I yorlar buı· day n d h yük 1 - · • yalnız adem oiulları deiil, köpekler tın an, ve kılıkları mazruflanndan fazla iki ortak, «arslan marka aailam kumq ti• ' 1 a a ae eceıını, 
- Güldükleri için hepıinden )'İrmİ be· ahmlılaıtırılan bale, kızlarını bile ıilik bı· carethanesİ» adında bir müeasesenin sahi- bu yüzden iki, üç misli baha ile aatıt bile yiyemez. Bu, böyle mi kalacak? El-

hr kuruı kes! rakabilecek kadar cazip 1 bidirler. yapacaklarım umuyorla,rdı. Pa.difah, bette bunun bir sebebi var. Ben bu İJİ 
li Bu yirmi beıliklerle birlikte kahkahalar Bu ortaklar, ıimsar Buhuraçinin tavai • «Kapan tüccarlarının tama, halinden» takip etmekten vazgeçmedim, fakat bir 
il kesiliyor, ve ders devam ediyor. Delıor Zeolıi.. yesile iki yeni müfteri kazanıyorlar. bahsederken, diier taraftan hülcümet yoluna koymak &enin vazifendir. fs. 
Arkadaıım gülerek kulaiıma IJ.byor: Bunun •~rrını da, bu işi üzerine alan genç Alev ve lıık adlarındaki müşteriler de adamları bu tüccarlarla ortak oluyor; tanbul kadısı ile ekmekçiler kethüda-
- Bale muallimi, cezalardan yüzde ah- aan'atkir Orhanın ince, ve orijinal zevkin- !(modem Şık Kadın Terzihanesi» isminde za•allı halkın ıNônr azizı> inden ça- •ını bilmiyorum neler yapıyorlar' On-

>or, aaliba? de aramak lazım. · bir ticarethaneye sahiptirler. lanlar, yıkılmak, devrilmek bilmiyor- larla baıba§a verip te bu derde bir ni-
Ve ilave ediyor : Züppelerin klasik dedikleri beylik •is • Alev, i11ıüzar bir kadındır. Kumaı tica- )ardı. O devirde Kapan tüccarlarının zam vermeni emrediyorum. t<Gayrİ ni .. 
- Eğer her derste böyle oluyoru, kız. temin mahpesinden kurtulabilen san'atkir, rethanes.ile terzihaneyi birleıtirmek İ.ltiyor. Taziyeti o kadar kuvvetli idi ki, fstan- zamr alem siyasete muhtaç oldu. Ben 

:iızlar ay batlarında borçlu çıkıyorlar • dekor tersiminde ve tanziminde takdire ve Fakat Meliha A•lanın crŞen Ayt imıin • bula butday getirenler bu tüccarlar· eebep olanlara hükmü padİfahi İc· 
111 taklide deier bir çıiır açmıı oluyor! de bir metresi vardır. Ve Şen Ay, bu bir • dan batkasına mallannı aatamaz, on• ra ederim. Tamaan para aldıracalt llG· 

Gülüyorum: Dekorlardan açılan bahsin de .kapanı - }eşmeyi .kendi çıkarına uygun bulmakta • ların verdikleri çok az fiyat yüzünden ltitler değiltlir.ı> dedi. 
ı_ - Fakat yirmi beıliklerle birlikte kız • 11ndan •onra Sezai Asafı operetin muzi - dır. Bu itibarla, işleri karıştırmak ister. Ter- tehre buğday aetiremez olmUflardı. Fakat bu İf bir kaç fırıncmın fala-
'flıtda ho1&fın yağı da keailiyor. Eier ceza- kinden konuşturmak istedim: zihanenin açılma gününde bu isteğini yeri- Saf, haluk, •elim bir Paditalıı olan kaya çekHmesi, Lir kaçının dükkanının 
ı, ~ kerameti de olmasaydı bu on altı kız. Jla2ilı V• Meo•a ne getirir. Ve arkada,ı Jale ile birlikte or- birinci Abdülhamid bu yüzden bUy(lk kapatılması ile kaldı. Paditah aerhad· 
~ lilhneyi eski kadınlar birliğinin konsre· . . . . talıiı birbirine katar. bir sıkınh içindeydi. Y alruz ekmek der· !erden gelen hazin mailubiyetin acı-

ne çevirirlerdi. - Bız, dedı, bılhasaa, muzıkle mevzuu Şen Ay, bir zamanlar Telli Turna diye di f•tanbula mahsus olsa, canı o kadar )arı İçinde kıvranırken halk ta bahalı, 
li 9eyİrcileri •ıkmayaca.k tarzda mezcetmeğe ün salmış kokotlardandır. Bu ka1&rlanmıı yanmayac.aktı. _Tuna kıyıl0ann0da. dötü- /çamur .. gibi 0ekmeğ0İ0 mUt.evekkiline y. i-

L. ern, bu cezalar da; belediyeni6 ahile- çalıştık. •- b - d dü u-ülü d t ı k ı qr fi kokotun icat ettiği entrikalara rağmen, te- feD asaenn ogazı a 'u:" yor .u·ı yor, mur e!ı ~r, murte ıp er, muhtelnr-
~ esna an teıhirn karan gibi lafta ka - Bence opretlerde en mühim mesele, bu laşla, hoşnutsuzlukla başl.yan bu İt. herke- Ekmek çıktılcça çıkıyor, fakır halk ..., ler keselerını dolduruyorlardı. 
e_ 0 ' galiba. Çünkü eier öyle obnuaydı. ölçüyü temin edebilmektedir. Çünkü ope- sin çok hoş bir ıekilde anlaşmalarile biter. tırap içinde kıvranıyordu. Zavalh memleket! . .. 
~~lln <<Nazikıı, yetmiı bet kurufUDA kıyı)- retin muziği, tıpkı yemeğin tuzuna, çorba- «Telli Turnaıı nın yazdıtında, deierli Birinci Abdülhamid ka)'Dlakamı da, RAGIP ŞEVKi 

ııu 0 kadar nazik.ine karıılayamazdıl mn limonuna, ekme,';in katı:ı:...na benzer. k ·• · d k. L 

* ti •Telli Turna» ya hazırlanan Hallı opere

d ~•lelerini seyrederken tesadüf karpma 
caerli bestekar Sezai Asalı çıkardı: 

~ .~Nasıl buldunuz) dedi ... Balemiz hay
ı crlcmiş değil mi) 

~~ Mıuilıi Her Şe;,e Kadir"lr .. 
'"uldüm: 

t\t :-
1
. iyi hava cenazelere bile cöbek ath-

oı ır .. B 
~l> ustat... u itibarla, onların böyle 
~, llcak olgunlaşmalanndaki kerameti bi
~ da · · b ~,it ~ aızın estelerin kıvraklığında ara • 

la:ı:ımdırf a 
>iizu u sevap, mütevazi aan'atkarın penbe 

"nü allaştırdı. 
"cnd' . d oı, ısın en bahsetmemden •ıkılmıı 

e 15' müellifin tertip te nıgın e ı menareti, o • 
Muzi&a·, .ar'--ları fazla kaçırılmıı veya k d 

• r- ıu !anca inceliğile belirme te ir. 
eksik bırakılmıı operetler, tuzu az veya * 
çok gelen yemekler kadar tatsızlaıır. ya -
vanlaşır; kıvaı1\aızla1;1ır. Halide Operd• Neden Girmemİf1 

Bir çok kimseler, operet muziğinde, Hallı: opereti, Şaziye ile, Hüseyin Ke • 
An'at değeri ararlar. maile, Totoyla, Lütlullahla, Yaşar Nezihiy-

Halbuki operet muziğinin yapılııında, le. Nebahetle zenginleşen yeni .kadrosuna 
aan'attan ziyade, halkın zevki düıünülme• san'atkir Halideyi de katmak iatemiı. 
li, halkm anlayışı hesaplanmalıdır. Bu iyi arzu, Halidede evveli tabii bir 

Bugün, içine fazla san'at katılmış par • şükran hissi uyandırma§. Fakat operette 
çalar, bir çok ıeyircileri sonbahar havala- himayesine aldığı bir gence verilen küçük 
n gibi sıkmaktadır. vazifeyi, onun iatidadile mütenasip bulma

Bu ıerait içinde, halka musikinin zevki- mıı: küsmüş. 
ne güç varılır parçalarını dinletmeğe kal- Fakat bu küsüıün sebebini kendisi de 
kıımak, elifbeyi yeni sökmüş kimselere makul bulmamıı olacak ki, açığa vurama
klasik edebiyatın en ağır nümunelerini ö - mıı, sadece: 
kutmaya benzer. - Ben, demif, daha ciddi bir teşkilatla 

Halltta Doğan Alôlıa anlaımıı bulunuyorum: ~k~ ki mevzuu değiıtinnek istedi: 
a a dekorlara ne dersiniz) 

u sorguya hiç düşünmeden: 
...._..Fevkalade! cevabını verirken olabi • 

Operet ıahneleri halkın carp muıikisine 
karfl duyduğu zevki ve alilayı, eğlenceli 
bir mektep küraüaü lı:adar muvaffa.kiyetle 

Ve o söz üzerine Halk operetinden ay-
nlarak e<Naıit - Ertuğrul Sadettin» kum • 
panyamna katılmıı! Naci Sadullala Yaram aear cuvel l•tan6ul 6ir ekmelı •ıkıntın weçirmiıti. 
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BOyllk 
Deniz 
Romanı !Borsanın Aşkı 

inkılap Ktlrsüsünde 

Zeynebi Arayanlar Onu Bulamamıılar, 
Recep Peker Dün ikinci 

Dersini Verdi 
Güllüyü Ele Gcçirebilmişlerdi.. Bu Ders, Türk Devriminin Harika-

- 63 _ ı lerin töJle olabileceiiai düfiinmiiftii= larından Bahse inhisar Etmiıtir. 
Buna rağmen alqamdaa Caferi. beuf-I - Beni bırakmL. hİpneJiaL. Ba aizin Dün ÜflU1l eaat 17° de. C. H. Partisi ce-

tuklan §eyleri bahrladı. pınmma blrnaz ... Pifman olunanuz!... ne) Sekreteri Recep Peker. ünivenitedeki 
Pek ok ta acdonlfb- lbni Cibir alçakça amth ve mmldancb: inkılap derslerinin ikincisini vermİftİr. TıiTk 

ç " .. __._._ • la. N .. 1 d L.L.~-' d . Cafuin omuzuna dürttü. - ArUa Seçnuf o · e yapsan, ne soy- devriminin harika arın an gaıgeaen ersı 
Cafer birdenbire hopladı. leeen para etmez... f(>y)e batlamlflır: 
Etrafı apaydınlık ıörünce: z_,Mp ise hemen olduğu yere yamyu- Türk devriminin harikalan: 
- Eyvah, ıeç kalllllfım.. Nasıl olda da • m'""lfh. Hiç lmnıldanuyordu. Güllü Devrim bir siyasal deiifmedcn ibaret o-

uyanamadım? 'böyle IÖyJediiİne IÖh elbet bir diitünc!iiiii labilir. Türk devrimini her hangi bir dev -
Diye söylendi. Yardı. let deiifmeainden ibaret olan ve adı yine 
Ayağa kalktı: Karanlılrta devrim olan bir it sanmamalıdır. 
- Ben ridiyorum. Bir Göla• Fransız Demmi 
Dedi. Soma kendisi de diifündü: Evvelce devrim denince. başlıca akla 
Boğa Hüseyia abldl. - Onu alıp aötiirecekler. Hapsedecek- gelen Franaaz devrimini göz önüne alırsak. 
- Dur!. . . Gitmeden Önce yapılacak l>ir ler. Kim oJduiu anlatılınca ne yapacaklar bu devrim. tatbik olunduğu bünyede de -

it var?.. iri ... K.....,.kla• ve belki bir iki tekme vu- ğişiklikler yapan bir devrim değildir. O 
- Nedir? racaldar, aavacaldar... devrimi. yapmaiJ icap ettiren sebeplerde. 
- Yanmda para Yar .. ? Ayni samanda kendi kendine sordu: bir kültür ilerlemesi mevzuu bahis değil • 
Cafer belindeki kemere YWdw -Füat. Şeyb Ebu Yabpı imar da dir. Çünkü o, saray ve kilise ltonaoraiyomu-
- Hepsi burada dma)Cll' itte... ölclürtüwdiue... nun. imanlık hakkını saymamasına karp • 
Boğa Hİİleyİa de kemerine ..dtaı Zeynebin l.ütün tüyleri diken diken c1 vereh bir ihtilildir. Bu. içtimai bünye 
- Benimki de.. Zat• cmw- .... da. Viic:ada aoiuda. üzerinde bir deiifiJdik yapmamıfhr. 

b bir de anlan bıtaad& Alı, ...... em- Keneli ~dm Güllünün ~ neler Fqizm 
de dunua... aıeJeceldi. FatiM inlulibma selince: Bu inkıllp. ilk 

- Nedea 7 C• ıBı.Wnin lıaıvı - Çllanalıyun. Meydana plı:mahyan !.. yap)'1flDCla. tatbik edildiji yurdun ekono-
- Se. ......._ kendW ....ı olla .._ • Ciiaaii. de wini incelterek ve t&kçe ola- J>i,e doiraJda. mik vaziyeti düfiinülerek yapabq Wr il.ti-

----.... K dini 1111..,ol sihi de ... nılu Halbuki ahır bomboftu. Herkea ıritmiıti. laldir. Bu.· ltalyanm harpten sonraki sınıf t........._ MI• hırla.~ Bis •... -Me1daıaa Pona, lmrtalacalwnL. Çdc- Şimdi ne yapmalı? kavaw meselelerine kaqalıık olma ana 

çersek soyulmut solana çevirirler.- ma meydana .•• Bana l>ir feY yapmazlar.... Bir kaç :saman böyle seçti. amadle. ltalyanın şimalinde beliren bir ih-
- Haldua ftl'. Flllaııt .a. PV' ı inhr ~ .......... duyuldu. Her an. Güllünün Zeynep olmadaiınm tilalin Romaya yürüyÜfÜdür. Bu ialulip, 

ld. .. Onda Gaa • Zeynepten haflaa türkçe meydana Çlbcaim1 ve neredeyse oau ara- ltalyanan iç bünyainde 'bir deiitiklik yap· 
- On• hi' RırJia ... Aıhda ..... pa• Wlen J'Okta. malr içisa ~ ...... dolac:aldanm diifü- mak zaruretinden doğmach. F..- inkJli -

raJ..... .... ....... • .. le•irde lim CiM k ... ...n, 11.m Cibir Zeynebin ae- nıiiTordu. banın ideolojm içinde uJu..ı birlik baflıca 
ol.rr. li 12 ıtı. A..,..; D11Wnda IÖylecfiii söz • (Arka. var) noktayı tefkjl eder. Fak.at amaçlarda en 
V~ Yii~ baa ,.., .. tutabilme.in ea hüJiik sücünü 
Altın .r, t Türk inblibt söeterebilmİltir. Bu ı.a-ta 
Boia Hüseyin üll ayaya dit- le • T U R K S N E M A S J ilk tasarladığı amaçludan hiç feclakirlak 

•entleri de uyandırdı. 
- Haydi, paralanL. Sökiilin baka • 

l•m ... fapanyollu soymadan önce kendi
miz soyuJalnn. 

Boğa Hüseyin sanki hatlanndan seçe· 
P Bilıla l.taa- E Hor görenin p Ermenice aöz- o Şark muikiıl yapmamak baJwnmdan Tiirk ilıtiJili qmiz-

buhm dilin· belendiği lü, Türkçe i- raluıları baı dir. 

de dolaıan fılm zahatb büyiık tan baıa zevk lnkılibm doiufundan selea devlet. ia -
film Şark operetı ve Defe lulabımmn ideoloji.i.nde. İKİ ve patn>n 

•-• tkfncl haftaya bugtın bqlıyor. lllveten ı Yeni dClnya havadiıleri ' kavaw meselesi ve hir korparuyoa deiil-
cek olanları cözlerile sönniif siW ~-- o:::::~~==-=-=-======================---=================-= ... 

Le<rentler halra kalcbı.r. 
Boğa onlara anlattı. 
Cafer kabul etmek isteaıi1onla. Fakat 

Boğa: 

- Ben heniz reis ..... aöaümii dinle • 
melr boyntn'riWift borcadw. Deiihem b
ntmıyorum. Ne yaparsaruz yapmL. 

Diye lert sert IÖylecli. 

- O... fipl.e mi ,,..7 Sen law zaman 
lııiziın reiairnizain r •• 

- O halde ... 
Bütün p..._. toplandr. Banlanııı hepai 

iiç yüz altmd ... fazla - Caferin kemeri 
blı:law bkhm dolda ela ..tb. Cafer Bota 
Hüaeyini.. Jrenwsiııi de dOlclaada ve imini 
l.irden gömle;inin akma, kendi derisinin 
iİltiine bağ 1ac1.. Sonra : 

- Haydi, Allaha ......ı.chk. .• Buradan 
llJnı..aym! .. 

Diyenılr Valimiyaya cfOira maldafb. 
Ar ... ,...... .....~: Oç dört 

.. te 11.1.. hknr dönecekti. 

O zamana bclar biç bmldaanuyacak • 
lar, hatti bu kaya oyufandan chpn baflan· 
111 antaralc bakmak bile yasaktı. 

Açl.kla beraher .. mlak ta ..... llllfb. 
M.iaranm derinlilderinclen cfıtanya bak

bMıart ......ıa Ol"lahkta Mç bir canlı ıör• · 
• ·aıeıcli. ileride denisin kıyumda hir kaç 
odun Y9"I ldta parça., t.ir bç lq vardL 

...... d-..e bvpdan artan ,eylerdi. 
Dalsmlar ... a.lre slraliye buraya ka

dar ıetİrmİf tİ. 

* -28-

Atln Zından.ı.. 
z.,...,, c-w· ü hıtalanlr .-.. ii&ılii • 

iÜllıii. ınla 1 •' m1fh Keadia · • ... 
Jrea.rcla oh mı• ,,. _.. .......,.acalda • 
rına söre tut ' • a.· ..& ............... 
rajnaen nwytlw çıA , .. doira olm-cf .. 
Ke.di Jtix:& iıa .,,.. c-g L isiyet 
çekmesine razı ........._ 

Bütün ümitlerini ~ o i; • 1 jGI' • 

d11. Artlk ille fırsatta eliae Wr ~ pçirn .. 
kenef" 'ni öldürmekten ...... pb.o rof yols
tu. 

BUGON1 

KUM6AllASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL 

• 

y~ 
CEK DEFTEWNE. 

iMZA ATAN. 
r>OYOK EL 

OLACAK TIR 

TÔRK(Y 

RecepPebr 

dir. Bu itibarla müstahsiller araaındaki pf" 
gadan ve müatehliklerle müstahsil çarplf' 
m .. ~ldıDclea doian leaı,,. dnrünİ ill 
bizim denimimiz malca,._ Wul etmdo 

Nazi Devrimi 
Son Almaa clenimi de az çok böyleclit' 
Almanya devrimi parlamentarizmi yı • 

kıp, tek devlet immak mnacı1e yapıbnıl: 
tır. Bu devrimin ana doktrinlerini, tek bi" 
siyasal amaca takip eden bir fikrin luınd • 
danışı ve buna ayfcm gelen fikirleri bert•• 
raf etmek teşkil etmiştir. Filhakika Alın~ 
deniminin irrcdanti9' ve hodbin milfi1'etçl 
olması esası amacını teşkil eder. Onlar ı.-: 
günkü varlığında kan ve ırk madesiaıl 
başlıca ideolojik nokta olarak bulmakta • 
dırlar. 

Sovyet bıtiliU 
Bir de SoyYet ihtilaline bakabm. 
Bu devrim. bir sınıf ihtı1alidir. Uzun de

virler makinenin insanlann hayatına siJdİ' 
ğinden beri doğan işçi ve patron bnraa • 
sından doğmuştur. Bu proletaryanın ikd • 
dan ele almalıdır ve ifcı1er birliği c:epbJ • 
nin galibiyetı"cfir. 

Ba. tipik im ..,..f deYıinıRtir. lt;i -"" 
1111t .._m 911'11fme ka111 .lrazndtp 11111~ 
kijettir. Sovyet ihtit&hiıt .,... Mr 
ihtilali olmakla beraber. tatbik .+ Ja 

.... ,, •e ka- tepll6bünün yıkılma ~ 
ketidir. Burada mücadelenin btıthr:a IJlel" 
fiai kiliee tetkil ediyoıdu. 

Sovyet iheilali bnaMujund ... _., 
lanm dlıima b.laa-.... ta' ••• .,,.,,) 

yolmlda yitiiraektedir. Ş. hdle a.. ibci • 
lal içtimai bünye üzerinde esas• ~ tf' 
rakmııhr. 

Tidr- Devı hai 
Ba miaallenlen sama Thk dewı...aı' 

dütünüraek. görürüz ki. bizde ihtiW. ,tJff
liltten tam manasile kurtulmai ve tam bit 
Hamel: hareletidW. Bu devrim, ne bit 
snnf k.....-. mJ elonomil: deiilill* <ti 
ne de aclece lli,....r Mr inkdiptır. Bu g.tr 
~ en ıreri fifrirlerin yerine, en ihi ftkit' 
leri kurmuı ve köklettirmiş Pm inbllpot· 

Bu )Jalnı:z yepdmaa bUamandan :ıros ol• 
m~ deiildir. o. tatbik edildiii Tiil:k ~ 
binyeainin üannde en derin taiırlui ıfl#' 
IJUt Ye Türk İçtimai nrlıjanı '9r ,WL·.., 
bir varlıp Ye bir ka...wktaa bir ardaaltl' 
çıkarmış bir yüce harekettir. Devrimleıi' 
bir ba,ka bakıtla mütalea11nı gelecek Bert' 
te yapacaPz. 

Ter~fl Şetıa' 
Tl1ıtrosunda 

1811!1'935 Cum• 
glaü aktam• 
nd !9cfe 

SAZ CAZ 
T n1111 Rirem R , 
Mmık Cemal Ref!ı, 

Yerinde }'aYllfÇa dojı..W.. Ner• ise 
ott.nn altından çda.calcb. Fakat bu sarada 
askerler .arasmcla bir "-safalak oldu. tş ... ......... ·-·· .... -···-····--····· 

- Tut . s.kı tut ... 
- Kaçmak iatiyor ..• 

- Gözünüzü açın, yolrsa ıöziiniizi ÇI -
kararım. 

Son so~u ibai Gbir aöylemiıtti. S. aralık 

f>ANKASI 
flWMll '.lly~ 

H .... Ope ..... 
ifa •lrfllnr .... 

~., ..• 
TeLLt 

TUllff~ 
• , .. upll .. 



13 Birinci Kanun SON POSTA 

Esrarengiz Kayıp 

Postanesinin VezGalata 
nedarı Bulunamıyor 

(Baı taralı 1 iıtc:i )'iiafe) 
dar intizamla devam eder. içki içmez. 1 

Ömründe kimseyle ağız kavgasına btle 
ıiriştiği görülmüıı değildir. 

En hüyük zevki, zengin imanını ıecca· 
de baııında ve Kur" an sahif elorinde du • 
Yurmnktır. 

* Bu, benzerleri hayli azalmı§ temiz aile 
tcisj, geçenlerde kendisile yaşça. hiç te ak
ran olmayan bir gençle tanı~ştır. 

Abdullah ismindeki hu genç, başında 
Üniversite kasketi taşımakta. ve dişçi mek· 
tebinde okuduğunu söylemektedir. 

Abdullah, Pangaltıda, Gül lokantasını 
i~leten Mehmede çıraklık ta etmekte. ve 
onunla ayni evde oturmakta imiş. 

Fakat işleri hayli bozuk giden Mehmet, 
Gül lokantasını bir hafta evvel kapamı~r 
\'e Abdullah ta, ustası da bir haftadır boş· 
turlar. 

Sırnaıık Bir Dost 

A.6daUolt, traınO«Yl• Emniyet lliidiirliifün• Ptliyor. 

l 
dem utekaiz iatebiz bçmırka sü}ınekte. ıebet bulunmadıiı tahakkuk etmiıtir. * ve bu prip aak.lambaç oyunundu &deta 
keyf duymaktadır. 

* 

Sayfa 9 

lstanbul Evkaf müdüriyeti llinları 

Değeri 
Ura K. 

444 78 

193 84 

154 17 

100 00 

85 60 

212 00 

933 34 

247 00 

Pey paraaı 
Ura K. 

25 37 Rüstempap 

14 55 Yemİf 

11 55 Yemit 

07 50 Çenberlitaf 

06 50 Mahmutpap 

15 90 Aksaray 

69 98 Bahçekapı 

17 53 Beyazıt 

Çıkmaz Buğdaycılar so. eski 43 
yeni 53 No. kargir deponun 21 /51 
payı (5786) 

• Zindankapı Ma. Çardak so. yeni 
23 eski 99 sayılı baraka tarzında 
yapılmıt dükkanın 4320/360 paya 
(5805) 
Zindankapı Ma. ve caddesinde 
yeni l O eski 244 sayılı kargir dük
kanın 360/30 payı (5792) 
Hüseyinağa Ma. Tavukpazarında 
Çilingirler so. 26 No. lı dükkanla 
bir çatı altında bulunan 28 No. lı 
dükkanın yarı payı (818) 
Suriıri Ma. Mahmutpaıa cad. yeni 
148 No. h dükkanın 1800/100 pa·, 
yı. (5810) 
Çakırağa Ma. Davutpa§a iskelesi 
caddesinde tamamı 53 metro olan 
12 • 14 sayılı arsanın yarı payı. 

(153). 
Hobyar Ma. Hamidiye Cad. eski 
30 yeni 75 sayılı dükkanın 1 /9 
payı (72) 

Eski Sekban baıı yeni Tavpnta· 
§1 Ma. eski Simitci ve fırın yeni Hüseyin Hüsnü, tanııtırıldığı bu deli.kan· 

lının dostluiundan bittabi memnun değil
dir. 

Şahan kahvesinde. gazetecilerle. ıüp • 
be altında bulunan Abdullahı Deza.ret al " 
bnda bulunduran sivil zabıta memurları 
arasında oldukça hararetli bir kovalamaca 
olmuttur. Gazeteciler, Abdullabla konUf • 
mak, Abdullahın resmini almak iatemi§ler, 
ve memurlar buna mini olmu,Jardır. 

HÜ8eyin Hümünün aileli .&adı. tabii 
Haznedar so. 15 aayılı dükkanın 
1/3 payı. (3227) bir telaı ve üzüntü içindedirler. 

Dört aündenberi devam ocND üzüntülü 
merak hepsinin benizlerini aarartmıştır. 

150 00 11 25 Şehzadebaıı Camcı Ali Ma. Haaanpap kara • 
kolu yeni Cümhuriyet cad. yeni 
76 yeni 72 sayılı dükkanın yarı 

Fakat o, en lll'Jla§ık kedileri bile kova
llUyacak kadar baliın bir adamdır. Bu iti· 
barla da, kendisini ıık sık rahatsız eden bu 
ıenç ve yeni dostu başından savamamak· 
tadır. 

Salı günü. yine onun tarafından iftara 
çağrılıyor ve aösterilen ısrara karşı koya
madığı için de gidiyor ve Ungadaki biçare 
U:vce ile çocukları, o geceden beri Hüseyin 
Hüsnüyü bo11 bir ümitle bekleyip durmak
tadırlar. 

Bu itibarla, Abdullahdan, hadiseyi ea • 
ran esrarı kısmen olııun kaldırabilecek bir 
iki cevap almak mümkün olamamııtır. 

Memurlar Abdullahın p~lerini bırak • 
mıy~n gaze;ecilerle ve fotoKt"afçılarla te• 

Hele çocuklar, hiç durmadan ağlamak· 
tadırlar. 

Dün sabah onlar da emniyet direktörlü
iü ikinci kısmına getirilmiıler, ve ifade ver· 
mi.§lerdir. 

32 64 2 45 Tahtakale 
payı. (5801) 
Hoca Hamza Ma. Şeyh Davut ha· 
nı ve yeni Şekerci sokağında 6 ıa· 

Karanlıklar Bat hyor 

Hüseyin Hüsnü, gideceği yerin adresini 
~esine biraderi doktor Zeki vasıtnsile bil
dirdi{ii için, o gece geç vakit Abdullahın 
tvine adam gönderiliyor. 

Abdullah kendisinden Hüseyin Hüsnü· 
tü soran bu zata 111 cevabı veriyor: 

- Hüseyin Hüsnü çıkalı snatler oluyor. 
Beraberdik. Ben onu tramvaya kadar gö • 
türdüm. O, sakallı bir ahbabına rastladı ve 
lafa daldı. Ben de Beşiktaşta bir ahbabıma 
&itmek üzere, gelen tramvaya atlayıp u -
2akln11tım. 

- Gece içki içtiniz mi) 
-Hayır! 

- Ya senin ağzın neden rakı kokuyor) 
- Ben Beşiktaştaki ahbabımda içtim t 
içinde, bu cevabın arttırdığı bir ıüphe -

dir ki. yoklayıayı karakola baş vurmaya 
mecbur ediyor. 

Ve bu müracaat üzerine de zabıta Ab • 
dullahı nezaret altına alarak tahkikata 
ba,Lyorl 

Zabıta Faaliyette 
Dün yapılan bütün araştırmalara rağ • 

!nen, Abdullahın birlikte oturduğu atçı 

Mehmet bulunamamıştır. 
Bu ikinci tegayyüp, uyanan şüphelerdea 

en akle yakınını, yani Hüııeyin Hüanünün 
hir cinayete kurban gitmesi ihtimalini tak
\'İye etmektedir. 

Mehmet, Hüseyin Hüsnünün tegayyüp 
ettiği geceden beri evine dahi uğramamış
tır. Onun ölen patronundan tevarüs ettiği 
2evcesi de dün karakola çağrılmııı, ve geç 
,..•kte kadar evine dönmemiştir. 

* Dün sabah, nezaret ahında bulunan Ab-
dullah, Pangaltıda cıŞahan» kıraathanesi
ne getirilmiıı ve Mehmet adında bir gar -
lonla yüzlC§tirilmiştir. 

Fakat bu yüzleştirilmeden müsbet hiç 
hir netice hasıl olmamıııtır: Çünkü buluna· 
lnayan MChmetle. Şahan kahvesinde çalı
lllıa garson Mehmet arasında hiç bir müna· 

{(aybolan oeznedar 
Hü.eyin Hü.nü 

masına mimi olmak için türlü manevralara 
baş vurmuılardır. 

Ve nihayet Abdullahı, gümrükten ka • 
çmlan bir mal gı'bi, temsiye altında gizle • 
mişler ve Abdullahı Pangaltıdan ikinci fU• 

be müdiriyetine kadar öylece getirmişler • 
~. Gazetecilerin konuşmak için, fotoğraf· 
çıların resim almak için ve zabıta memurla· 
rının bunlara mani olmak için sarfettikleri 
gayreti bastığımız resimlerle ölçebilirsiniz. 

Biricik şemsiyelerini Abdullaha veren 
zabıta memurları, yağmur altında ikinci 
şubeye gelinceye kadar denize düşmüş ka· 
zazedeler gibi sırsıklam olmuşlardır! 

* Abdullahın başında bir üniversite kas • 
keti, sırtında iyi kumaştan iyi dikilmiş yeni 
bir palto, yeni ve pk bir elbise vardır. 

Ve yirmi dört yaşını aşkın görünmeyen 
bu uzun boylu, yapıştırma gibi duran ince 
bıyıklı, esmer delikanlı. hiç konuırnamak· 
tadır. Hatta müteessir dahi görünmemek· 
te, eline zabıta memurları tarafından zorla 
verilen tıteaettÜr» tcmııyesile pzeteciler -

lliiHyin Hü•nünün iltar ettiği elJ ve ev .ahibi izahat veriyor 

Hepsi de: 
- Deli gibiyiz! demektedirler, ve ken· 

dilerini ıorguya çekmek isteyen gazeteci • 
lerden mazur görülmelerini dilemektedir· 

lerl 

* Dün, postahanede, Hüseyin Hüsnünün 
kasası ihtiyat kasa anahtarlarile açılarak 
defterleri, hesııplnn, bir heyet tarafından 
tetkik olunrntı§tur. 

Bu tetkikat, sade yersiz ihtilas şüphele • 
rini gidermekle kalmamış, akibeti henüz 
taayyün etmiyen veznedara karşı derin bir 
takdir uyandınnıotır: 

Çünkü hesaplarında b~ para aksaklık 
ıörülcmiyen Hüseyin Hüsnünün tuttuğu 
defterler, en iyi memurlarda ibret uyan -
dırabilecek kadar temiz ve muntazamdır. 

Bu itibarla, namuskar vemedann aydın
lık hayatına, karı~n yegane karanlık gölge 
Abdullahtır. Onun kendisinden uzak yaı· 
ta. ve ayn kafada bir insanla münasebeti 
zorla ilerletmek istemesinin aebebi nedir' 
Şimdilik tegayyüp hadisesini saran sırlar, 
bu sorgunun cevabı içinde çözüleceğe ben· 

ziyor. 
----~~~~~~~~~~ 

( Topl•ntd•r, Davetler=) 

Gülhane Müsamereleri 
Gülhane seririyatımn üçüncü müsame -

resi geçen cuma günü yapılmııı. Dr. Nejat, 
Lutfi Aksu, Bürhanettin, Recai, Emin, Se· 
dat. Nüzhet Şakir tarafından muhtelif has· 
talıklar üzerinde izahat verilmiıı, açılan 
münakaşalara, general Tevfik Sağlam, 

M. Kemal, Abdiilkadir. Sani Yaver, Kizım 
lsmail Bürhanettin Uruı iştirak etmişlerdir. 

Müddeiumumiliğe Davet 
İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
Gösterdiği adreste bulunamayan Hukuk 

f akü hesi mezunlarından Memduha İstan· 
bul namzet hakimliğine tayin kılındığın • 
dan hemen memuriyetimize müracaatı. 

Kızılay Balosu 
Kızılay Beyoğlu kolu tarafından 21 bi

rinci ltinun cumartesi akpmı Perapalas sa· 
lonlannda verilecek balonun geçen seneler· 

1 
den daha güzel olması için tertip heyeti 
90n derece çalışmaktadır. 

Baloya iştirakle memleketimizde hayırlı 
işler yapan Kızılay cemiyetine yardım edil· 
mcsini yüksek duygulu halkımızdan bek· 

lenilmektedir. 

yılı kargir mağazanın 1080/13 
payı. (2767) 

Yukarıda yazılı paylı mallar eatılmak üzere 31 gün ara ile açık arttır
maya çıkarılmııtır. Ostermeai 13/1/936 pazartesi günü .saat 15 te ya~ 
pılacaktır. İsteklilerin İstanbul Evkaf müdüriyetine gelmeleri (7756) 

l, ______ l•~t_•_n_b.u __ ı_e_e_ı_e_d_ır_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı_r_• _____ I 
Kaza neticesi olarak tramvay altında kalan kimselerin fazla kan zi • 

yan ederek ölümüne mahal bırakılmamak üzere tramvay tirketince 
pli.nton yerlerinde iki kiriko ve ıair yardımcı aletler bulundurularak 
kaza vukuunda bunların hemen bir otomobille kaza yerine gönderil • 
mesi ve tramvay elektrik cereyan tellerinin kopma vak'alarında da 
merdivenler ve içinde alat ve edevat bulunan otomobillere, ancak böy .. 
le mühim vak'alarda kullanılmak ıartile siren ve çam konması ve her 
iki vak'ada da otomobillerin tek istikametli yoUarda icabında itfaiye 
vasıtaları gibi aksi istikametten geçmeleri kaydının İstanbul Belediye
si sıhhi imdat merkezi otomobilleri için kabul edilen talimatnameye 
21 inci madde olarak konmasına dair Daiıni Encümen karan umumi 
mecli.ain 15/11/935 tarihli toplantısında kabul edilmiı olduğu halkça 
bilinmek üzere ilan olunur. «7851» 

* * 
16/Kinunuevvel/935 Pazarteıi 1 numaradan 150 
17 » Salı 151 )) 300 
18 » Çartanba 301 )) 450 

19 >> Perıembe 451 )) 600 
20 » Cuma 601 » 765 
lstanbul mahalli idare mütekait ve öksüzlerinin kanunuevvel 935 

üçüncü üç aylıklan yukarıda cüzdan sıra numaraları hizalarında gös • 
terilen günlerde Ziraat Bankasından verileceği ilan olunur. «7e"=Oı> 

VAPURCULUK 
.. 
= ,:ı= 

TÜRK ANONİM ŞiRKETi ~ 
lstanbul Acentalığı ~ 

Liman han, Tele fon : 22925 ~ 
Galata ıubesi Tel: 43663 = - = MrRSiN YOLU IJlllll 

rl.J 
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Tır•ı bıçağı tlıtlin erlerin bıçağıdır. 
ller yerde 1atılır. 

tam&" yıiJenmeyı "'•" ıdır 
•• t\•re~ıt •lıı ı••~ :Ji wırtr 
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Lazı nsızlığı mide 8A il< 
ve yuu uııl rıuı giJl!rır. A ıuki 

\atısızlıgı ve kol.uyu izale eu\.r. 



Habeşistanda Harekat Durdu 

ltalyanlar l··"rojektörle 
Ha beş1eri Arıyorlar 

Aussa Sultanı ltalyanlar Tarafına Geçmiyor 
· Adisababa, 12 (A.A.) - Şimal cep· I fotoğraflarını· almakta bulunduklarmı 
hesinde Raa Seyum müfrezelerinin bildirmektedir. 
ettikleri ve İtalyanların 20 ölü bıraktık-ı Bombalar 
makalle ıimalindeki halyanlara hücum Uçaklar, ayni zamanda Habef kav-
ları bildirilmektedir. vetlerinin bütün üaaillharekeleri üzeri· 

T eblii ne bombalar atmıılardır. 
Roma, 12 ( A.A.) - 69 numaralı Aouua Sultanı 

reami tebliğ: halyanlarm kendisine yapmıı olduk-
Bütün cephede kayda değer bir ffl)' ları bütün tekliflere rajmen Aouaaa 

olmamııtır. aultanı Yayou ltalyanlar tarafına ıeç· 
ltalyan Orduıunda Ha.talılc mekten imtina eylemektedir. Onun 

Londra, 12 (A.A.) - Royter ajansı bu hareketi Aaaab ile Deaaie araamda 
bildiriyor: bir yol vücuda ıetirmek isteyen hal • 
Habe§ menbalarından alınan haberlere yanların planlarını engele ujTatmakta

SON POS'l •. 

Dişçi Mektebinde .. 
Tedavi için Malzeme 

Parası Alınacak 
Oniveraiteye bağlı olan radyoloji ena· 

titüsü ile diıçi mektebinde, kendilerine 
bakılacak hastalardan, bu müesaesele • 
rin, hastalar için aarfettikleri malzeme
nin parası ahnmaaı kararlatbnlmıı ve 
bu hususta Üniversiteye emir verilmit
tir. Oniveraite bu hususta bir layiha ha
zırlamııtır. Busünlerde Kültür Bakan • 
lığına bildirecektir. 

Mütehassıs Tarife 
Memurları 

Gümrükler için miitehuaıa tarife me
murları yetiftirilmeai kararlaıtırılmıı • 
tır. Bunun için Oaiveraite kimya ve fi· 
zik ıubeleri mezunlan araaında bir mil· 
aabaka açılacak, kazananlar tarife me
muru yetiıtirilmek Üzere stajyer ola • 
rak gümrilie alınacaklardır. Bunlara söre, Somali cephesindeki ltalyan or· dır. 

dusunda baatahk tahribatını ıittikçe H 6 _, • A l ıtaj müddeti zarfında 35 lira aali maq 
a e,-en nyor °' verilecek, ataj müddetini bitirdikten 

arttırmaktadır. 

imparatorun Teltitferi halyan uçaklan, gece projektörler aonra muvaffak olanların maqlan art
yardımı ile Adiaababadan hareket et· tınlacaktır. 

Deaaiede buluna İmparator busün mit olan ve meçhul bir aemte sitmekte O • •t d Alf K f 
tayyare ile ıimal cephesi üzerinde bir bulunan Habet kuvvetlerini araıtır· PIV8rll 8 8 IRCI On erans 

Birinci Kinun 

Süvari Polis 

Epey müddettenberi tefkilinden bahsedilen Emniyet Direktörlüğü süvari 
polisleri kadrosu tanzim edilmi,tir. Dün Emniyet Direktörü Salih Kılıç bu 
kısma ayrılan polislerle bizzat meşgul olarak hepsini gözden geçirmiftir. 

Süvari polislerinin diğer polislerden giyiniş farkı her iki omuzlarında bağ
lı kayışlarla çizmeleridir. Bunların sayısı ıŞİmdilik 49 dur ve başlannda biı 
muavin vardır. 

lngiliz Dıt Bakanı Romaya Gidecekmlt 
Paria, 12 (A.A.) - Jamal sazeteainin Roma aylarının bilclirdifiM söre, 

Romada Hoar'ın ltalyaya siyareti ihtimalleri konutulmaktadır. 

• Son Poıta teftiı uçuıu yaptıktan aonra Deaaieye mlflardır. İtalyan kollan, ()saden Oniveraitecle hazırlanan aerbeat kon· 

dönmüıtilr. cepheaindeld ileri hareketlerini dur • feranaların altıncısı dün, profesör yerli mallar ve tasarruf haftaaı dün bq-
Büyülc Harelcet Belıletilmemeli durmutlardar. Hirach tarafından, Anadolu da bir ae • laıtıı~tır. İstanbul, Beyoğlu, Kadıköy ve 

lstanbulda Vitrin 
Müsabakası • İstanbul Gelir ve Para 

Aımara, 12 (A.A.) - Royter ajansı- ltalyanlar, Auaaa ve Harrardald müa- yahat mevzuu etrafında verilmiı ve ae- Üsküdar cihetlerinde 20 mağaza vitrin 
nın selahiyettar mahfellerden Öğrendi· liiman kabileleri kendi davalarma ka • yahat İntibaları projekaiyonla gösteril- müsabakasına iştirak etmiıtir. Her semtte 

BORSASI 
iine söre, marepl Badoglio münakale zanmak için her zamandan ziyade me- mittir. vitrin müsabakasında birinciliği kazanan _ ıı---"'==1=2"'_-=l l~-_19_3_5===----=-=I 

hatlannın emin ve mükemmel bir hale aai aarfetmektedirler. ltalyan Vapuru Gitti lara altın, ikinciliği kazananlara da gümüı Türk Devlet Borçlan 
•eldi.X.ine kanaat •etirmedea önce, bil· Fakat bu"tun" te..,bbüaleri aemereaiz d ı k Lira Lira 
• • • :s- T f • tfi' • • 1 k • ma alya veri ece tir. 
W:~k bı'r harekete m· tizar eclı'lmemek kalmaktadır. ay aaı ıayan e 1 1 ıçın meme etı- o/o 7,5 T. B . I 26,25 'ro 1 Hazine B.M,50 1

- "d ec1·~· 1 J 1 d Belediye hududu dahilinde. 100 dük • • d T 'zl ne gı em ıgı yazı an, ta yan ban ı· % 7,5 T. B. n 26,225 Dahllt latltru99,ot 
ıcap e er. emı eme • • ralı Frera vapuru, tayfalarınan ikiain • kanda ikramiyeli kuru yemiı satışlarına % 7,5 T. B. IIIH 

Uçalılann Faaliyeti Aamara 12 (A. A.) - latefanı aJ&ml• den maadasını tekrar razı etmit ve dün baş~anılmıştır. Hafta . ~onunda. çekilecek ı•.---0·-e-v-le_t_D __ e_m_İry_o_Uan __ Borçlan ____ -ill 
Cibuti, 12 (A. A.) - Havaa ajanamın dan: . . ftalyaya yollanmııtır. balyaya sitmek kura sonunda 300 kışıye yerlı maHardan Llra ura 

ayları, ftalyan uçaklannın Aouaaa ve Şimal cephesinde devamh ~ar temızle • iatemeyen (2 ) tayfa da memleketleri 
0

• zarif ve kıymetli hediyeler verilecektir. 
D . b"I 1 • d bü "k ı,· f 1· 1i • ılırken a-• zamanda H .. 't ld v b. .. d d t Ergani 95,00 \1 Anadolu IYelI 41,7~ eaaeıe o ıe erm e yu ar aa ı • me ame yesı yap ı-: . lan Romanyaya gönderilmiılerdir. ava musaı o ugu ır ııun e e ayya - Sivas Erzurum 93,00 \ Anadolu M. 47,2' 
yet sarfetmekte olduldannı ve kurmayca yollar, kuyular ve mafualar lllfUI ile de reler tarafından havadan renkli konfetler 
hir haritası yapılmak üzere buralann uirafalmaktadar. Bir SarhOf Yaralandı atılacak ve bu konfetler yerli maHar ve ta· Sosyeteler EaJuımı 

Oaküdarda, Bülbillderesinde 146 nu· sarruf hakkında vecizeleri ihtiva edecek - Lira ura 
İş. B. Mü. 9,lıJ t İA. Tramn.J 21,0I T. •ıt JI J A l marala evde oturan Cemal biraz içmİf, tir. 

ıngı ere ısırıa n aşmD semtindeki kaaap Fehminin dükkanına • • HA. 9,Sl 1 BomonU 1, il 
• • Name 00,00 T8rkoıl Jl,5t 

J Merkez B. D. 6J,OO 1 A. Çimento t.• 
ÇEKLER Y l 'T'. l'İrmİf.. Bazı hareketlerde bulunmuJ. 

o unu ~utuyor Bu arada eli arka cebine sitmiı, küçilk Birçok Papaslar 
(Bot taralı.J inci yhde) bir Brovninl' çıkarmıı; tabanca yere Krş. 

bin iadesini kolay]8fbracak uzlatıci bir neticeye meylettirmeie çaiıftığını ~=':: .::.:.ı·Y~~~:...1::~un da Tevkif Edildi ~te;::ngı •:~: il= 

ALMANYADA 

aöetermektedir · Bi 1 • I · K d NAKiT 
Halbuki aon dakikaya kadar bafvekilin bu huıuataki Uğr8f1D811 bir neti· r fÇIR n leh ırıl 1 Berlin, 12 (A.A.) - Gizli deYlet Krl}. """ 

'8 vermemif, derhal bir toplanb yaPJ,U kabine, istifa etmemeğe, yalnız Takaim de Hiiarevia otomobil tami • polisinin bildiriti, merlrni Berlin • 20 F. Frangı ı68,0I l lıfarlı: • 

1923 temel yuaamı hemen iadeten teaia etmeje karar vermittir. ratbaneainde çalaf&D Vartan bir otomo- de bulunan «Al~aa pİ81ıropoalan ia- ı Dolar 121,00 il Drabml 11,11 * * bili tamir için albada çabıırken otomo- tihbarat büroau>> direktarl papu 1 İaterlln 619 il Len • 
Londra, 12 - Mısırdaki aon brlflkhklar, burada büyük bir dikkatle takip mili yukarı kaldıran ldriko kaymıJt ara· Banaach.,ın bundan Wr kaç hafta 11_

20_Ltre __ ı __ 1_70 ___ •_ter ___ ı_..-_. 
~ektedir. Bu huauata Taymia pzeteai Mıaınn millt temayüllerini tatmin ba Vartanın flz..U.. dlltmüt ve bel ke· evvel tevkif edllmİf oldatanu ha.,_ Sona 0...-. 
ildecek tedbirlere ihtiyaç olduğunu yazarak bu tedbirleri fU ıuretle IÖlter • miti zedelenmİftİr. vermektedir. L. K. L.K. 

tnektedir: Et Kaçakçalan Banaach, papanın 8-liadeld veld- =~:,~e 111_.\I :;::ı!1 Bo~ :. 
«Mı.ır ile lnailtere ar•••nda tedab1t bı·r ukert ittifak akti, lnailtereye en line katoliklitin AlmanpUID vaziyeti 1903 • 11;50\\ AHm tal •• _ ıu •• Ayazata kiytiaden Ferhat keaihnit h kkı d h limat • 1 

siyade mazhan müaaade millet muamelesi imtiyazını verecek bir itillfna· bet kaçak tlana,.. araba ile nakleder • •ki n .tat'hmam rede~lmm~ .... -..1ı.. vennıı 0 
• 191l 1 71.SO .......,_ ..... 

in bö le b 1 • I . ma a ı ı a ı e-.-.r. 
Jile mukabilinde ailiz bpitaliayonJannm ilpeı.» Taymia "y ir an 8fma· ken, Kiiathane kiyünden amaıl de 15 p 1• b" k •--to•!L 

1 . o ıa, ar ço - ua papaa arınıa 
- bir an evvel Jca .... - .. ı- llzım -U:JL: mütaleaaındachr. kılo et kaçınrken tutulmuılardır. d b . d 1 • 

1 
&~ _ .... 

1 
• 

1 
Tlc•ret Ve Z.lllre .. , ...... 11- ... ...,...... •~· a u 1f o ayıaıy • ~ wuı mlJ o • 

Kahire 12 (A A) - Royter bildiri -ıliiine müracaat ederek Mıann Milletler iki Hır11z Tutuldu duklarını ilave eylemeldetlir. 
poa: Cemiyetine girebilecek müatakil bir devlet K ph Ş.Yld A tk . d 

Kral Fuat, 1923 ana yaauını yeniden te- olduiunu tanıyan ve Londrada müzakere baha•••.,_;. "t • • k l"be r:;:. ~~. Deniz Konferan-
•• eden emirnameyi imzalamıt olduiun -ı edilen 19 30 muahedeaini tasvip etmeaini • çıvaa um ruun u u 1 m~ r• 

Buiday fiatlanndaki iltilaar deftlD et· 
mektedir. Un fiatlan İM her sün biraz da• 
ha dütmektedir. Francalahk anlamı çava· 
lı 9 liraya, birinci nevi ekmeklik anlamı fi· 
atı 785 kurup, ikinci neYİ ekmeklik anJa .. 
nn fiatı da 7 40 kuruta kadar d6'm6'tiir· 

'..J h."kA . •--"'- f k l .. d k . J ·ı h'.k"- t• d iat' • tir' mata çalaıırken, Rızapap çeımeaı ,... sında Karar Yok uan u umetı uqıuu; ev a a e omıaer • nıı tere u uıue ın en emıt · d k" L-h ed !-•- 1 i 
nın a ı - • en ... em e aıınna a 
yeltenen Şaban tutulmuılardır. 

latanbul 4 Gncü icra Memurlufundaa : 

Emniyet Sandığı 
Namına birinci derecede ipotekli olup 1eminli üç ehli vukuf tarafın· 

tlaa tamamına 1500 lira kıymet takdir edilen Fındıklıda Selimehatun 

mahallesinde Vitne aokaiında eski ve yeni 8, 1 O numaralı bir çatı al • 
tında iki kıamıdan ibaret ahpp bir evin tamamı açık artbrmaya vaze

tlilmit olduianclaa 20/1/936 tarihine müaadif pazarteai pnü saat 
14 ten 16 ya kadar clairecle birinci arttırma11 icra edilecektir. Arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduiu takdirde müıteriıi 
üzeriııde bırakılacaktır. Abi takdirde en aon arttıranın teahhüdü baki 

kalmak üzere arttırma 15 sün müddetle temdit edilerek 4/2/936 tari
•ine müaadif salı ıünü saat 14 ten 18 ya kadar keza dairemizde yapı • 
lacak ikinci açık arttınnaıında arttırma bedeli kıymeti muhammene -

nin % 75 ni bulmadığı takdirde aatıt 2280 numaralı kanun ahkamına 
tmikan ıeri bırakılır. Satıf pefindir. Arttırmaya ittirak etmek iste • 

~enlerin k11111eti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pek akçesi veya mil· 

li bir ba•kanın teminat mektubunu himil bulunmalan lazımdır. Hak
ları tapu sieilli ile aabit olmıyan ipotekli alacaklarda diier alikadara • 

nın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve busuıile faiz ve maaa

rife dair olan iddialannı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilin 

tarihinden itibaren nihayet 20 pn zarfında birlikte dairemize bil· 

dirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları tapu sicilJ; ile aabit olmı • 
yanlar aatıf bedelinin payleımaaından hariç kalırlar. Müterakim ver

ai, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rüıumu ve vakıf İcareai 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti -

yenler 8/1/936 tarihinden itibaren berkeıin görebilmeıi için dairede 

açık bulundurulacak arttırma prtnameıi ile 934/3858 No. lı dosyaya 

müracaatla mezkur doıyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. 

cc7849)) 

~}'Cin, 
IHIAlSiZ Y1 aiLA 

iTiaAz iN "ü"l""IL 
TIMiZLIME VASITMI 

OLAN 

TOZU iLI BiLCUML! 
MU:rBAIC EŞYA va 
EDE VATINIZl,8ANYO· 
LARINIZI VI 5AiAEVi 
VORULMAKSIZIN Ti• 
MiZLIYi8 PAALATA8i· 
LICl.cliNiZi NATIAIN.Z. 
DA TUTUNUZ. 

BiA 

TURAN 
MAMULATIDIR! 

Londra, 12 ( A.A.) - Denis kon - Dün ticaret ve Zahire bonuana 2 77 ten 
feranaı komitesinin düaldl toplantıam· buiday, 60 ton da un selmiltir. 
da netredilen bir bildin"k, deleaaayon-
ların deniz ailihlarının kemmiyet iti- y wttat ! 
bariyle tahdidi meaeleaine mütealliki 1 Birikmit paralarından • çok pli. 
umumi müzakerelere devam etmit ol- ri, devlet tahvilleri aı..k _..,.. 
duklarını ve Japon delel'aayonunun bilirsin. 
evvelki toplanbda yapmlf oldutu 
teklifler hakkında izahat vermiı ol • 

Uluaal ekonomi ve 
arttırma kurumu 

duğunu bildirmektedir. .__ _____________ _ 

---··-··--------
PABA VIBMIDlll 

Bu mevıim zarfında, SARAY, YlLDIZ ve ŞIK 8İa•malanma 
birinde beiendiiiniz herhangi bir filmi ıörmek kabllcllr. 

Bunun için : 

KADER v• Mil YON 
Piyango e· )b b•J t• almak 

ıiıe'.erinden ır yı aşı 1 e ı klftdlr. 
Alacatınıs bilet mukabilinde ılıelerimizdea hediye olarak ..... 
cek kuponu, Kltmek lltedijlniz ıinemaya aBatererek pecelcwlnls 
Bu ıuretle hem ta!lbiaizl denemlt hem de paruıa .... ,. 

aitmit oluraunuz. Bu fıradı kaçırm•11nıs •• biletlaill 
MI L Y O 1' wı B AD l B gıselerinden ıhnız 

Milyon gişeai ı Beyoğ'u, iıtiklll oaılıleııi, Parıukkapı No. 71S 
Kadttr giıeıi: l!;minönü, Valide ban ka .... No, 4 

Beyoğlu, lıııklıil ctt<ldeıi No 109 4lllllİlll••••t1' 

KARYOLA lngi!iz karyolalannın 
1936 desenleri gelmiıtir. 

AIBI MOBiLYA MAIAZAll: ABMIT nv11 
latanbul Rızapaıa yokUfu No. 66. Tel 23407 



Bir Saray 
Faciası 

18 • 12 - 93.5 - 9 - Yazan: .... Ş. 

Şehzadenin Atlı Kafilesi Ihlamur 
Sarayına Doğru l,erilemekte idi 

- Değil; aslanım, değil amma; ne 
~e? .• Hele sabrediniz baka hm •• Su -

r bulanmayınca durulmaz, derler •• 
- Sabır, sabır, aabır ... İki senedir 

'-brediyorum .• Tahammül göateriyo -
~rn.. Kanımı, içime uyu§turuyorum ••• 
•llahi, bu gidiıJe verem olacağım ... 
- Allaha, emanet hamm efendici -

iirn .. 
Kalfa, birdenbire irkildi .• Gözü; ka

~run dibinde, bir gölge gibi aesaiz ve 
. reketsiz duran bir harem ağasına 
Uiıti •• Katlarını çatarak: 

- Be§İr !.. Orada ne duruyorsun •• 
Dedi •• 

dinin ziyafeti varnuı .. Yok; filin pafa, 
frenklerle gelecekmİfo• 

Edeplerile, terbiyelerile gelip gitseler ~e 
ala. Başımın üstünde yeri var. Fakat, yeyıp 
içtikten sonra, kokonalan kollanna takıp, 
§Öylece çifter çifter agaçlann arasına dal -
mıyorlar mı; iıte o zaman bütün cinlerim 
baııma biniyor . . Hey gidi, dünya hey · ·· 
Ne günlere kaldık. 

Kapının dış tarafında duran bir kapıcı 
seslendi: 

- Geliyorlar . . 
Şimdi; kapıcılar, ~iı demir parmaklıklı 

kapılan açmıılar; kapının iç tarafına bir 
hizada sıralanmışlardı. 

. Beıir, biç cevap vermedi •• Bir kaç aa- Yüksek gesler ve kesik kesik gülüpneler, 
lliye, aynj sessizlik ve hareketaizliğini bir anda oraya bir ıenlik vennİftİ. Atlann 
~~afaza etti.. Ve sonra derin derin nal pkırtılan, ağ çlann kuytu ıölgelerine 
~ni çekere~ bir hayal aibi kaydı, doğru süriiklenmiıti. Kapıcılann hepsi bir-

Yho!u.verdı. • . ı den, yerkre kadar eğilerek temenna et • 
Bqın, uzun hır nazarla takıp eden mişlerdi. 

~lızadenin zevcesi: Pavlanın §&krak sesi yükseliyordu: 
- Tuhaf §ey, bu Beıire, aon günler- - Ah, Allahım! .. Ne giizel yer. Burada 

~e ~ir f~Y ol~u. Adeta, bir aölge •ibi bir gün yaf8J11ak, insana bir senelik hayat 
"t!ııı takıp edıyor. temin eder. 

Dedi.. Bu ıözler, karma karışık muhavereler 
Baı kalfa, daha hala öfkesini yene- ve kİ§nemeler arasında kayboluyordu. 

llıeıniıti. Süvari n ferleri, ati nndan atlıyorlar, 
- Ne münasebetsizlik, efendim •• misaf"ırlerin hayvanlannı tutmak için ko • 

~rbk saraylarda eski terbiye kalmadı. ftquyorlardı. 
en ıimdi başağııya haber göndereyim P vla, atmd bir t gi i s çraml§; genİJ 

de §unun t erbiyesini versin.. havuzun kenannda, net li bir çocuk gi-
~ - Hayır, hayır ... Sakan, bnsağaya bi koşmaya baılamıştı. Fıraklı garsonlar, 
.•ber gönderme •. Eğer bu münasebet • sofranın yanına toplanmı,1 rdı. 
~~~liği bir daha tekerrür ederse, onu Hofman, nezleli sesıle bağırdı: 

1zzat ben terbiye ederim. - Şaılot! .. Her ıcyden evvel; yemek, 
Q· - Bir ıey değil efendipı .. Fakat •.• içmek .. . At üstünde sarsılmak beni acık -
ıraz evvel konuştuklarımızı gider de, tırdı. 

efendi hazretlerine haber verirse. .. Gel, bak. S nin pek çok sevdiğin bir fCY 

- Buna, daha ziyade memnun olu- var. 
tınn, kalfa.. - Ne var, baba? •• 

- Niçin efendim?. - Rus havyarı. 
- Artık, efendi ile çarpıımak istiyo- - Rus havyarı mı? .. Buna inanabnmek 

~hl.. da onun için. için İnsan deli olmalı. 
- Aman; yapmayınız, kadınım.. Derhal masa ba§ına geçen Hofman, ağ-
- Yooook, kalfa .. . Artık, bıçak ke- zı sulanarak homurdandı: 

itliğe dayandı .. Ben.. efendiye •• esirci - Hem de, en enfesinden ... Harp var. 
'"inden gelmiı halayık değilim.. Sefalet var; diyenler, gelsinler de görsiin-
Baı kalfa, derin derin içini çekti. ler. fstanbulda, bol bol aiyah h vyar yiyen 
- Efendi, eğer biraz daha ileri gi- bahtiyarlar da bulunuyormuş. 

decek olursa, her §eyi •• ve hatta bu aa- (Arkası var) 

•,y bayatını terkeder; anamın, baba • • ~ ' " · · ' · ' · · · ' · · · · · · • · • · · · · · · -
ltıı • • Natit • Ertutrul Sa i il evıne gıderim •• 

Söz burada kesildi.. Ha'ide 
•• ehıa lehaşı TURAN ,,. 

l Bu esnada, ıehzade Alinin atlı kafi
ıeıi, Ihlamur sarayına doğru ilerlemek
teydi. Sarayın bahçesindeki serin göl • 
t.ıeliklerde, Tokatliyan tarafından, za -
lif Ye mükemmel bir sofra tanzim edil
~İtti. Saray kapıcıları, gelecek miaa • 

1t-leri beklepnektelerdi. 
Bembeyaz bıyıklı, müteaaaıp bir ka

~ıcı, hem dolaııyor, hem söyleniyordu: 
d - Artık İ§ rezalete bindi.. Kö§k, i
~~ta meyhaneye benzedi •• Şaraplar, İç· 
~~ler, konyaklar., Sonra, kuyruklu el
J~eli Ufaklar ... Ne kepazelik, bu . . . 

•de birde, bir emir .• Ne o, falan efen-

Son Posta 
~cvmı, Siyası, Hav dls ve Halk gazetesi 

Eski Zabtıye, Çatalçe me sokağı, 25 
İSTANBUL 

G zetemizde çıkan ~azı ve 
re"imlerin bütün hakları 

mahfuz v.c gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 

l'U.Rk.IYE 
~NANİSTAN 
"'ttteı 

l 1 6 3 
Sene Ay Ay 

Er. Kr. Kr. 

1400 750 400 
2340 1220 710 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
der,riştirmek 25 kurustur. 

1 
Ay 

Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
11inlardan mes'uliyet alınmaz. 

Ccv p için mektuplara 1 O kuru luk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Tel on: 20203 

--------.--:ı 

ti~atroıundn 
Bu gece ıraııt 20

1 
O da 

BABA 
Plyeı 3 p tde 

, MEŞHUR"" _, 

DAif~ N PiLLE i 
Bütün diğer pillerden fazla aydın

latır ve hepsinden dayanıklıdır. 

rü kiye umumi acentalan: 
GABAY BİRADERLER 

Satlf deposu: 
JAK DEKALO ve ŞÜREKASI 

İstanbul Tahtakale 
.. ı ..... _,. .................... ~ ~---

SON POSTA Sayfa ll 
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Çil 1 erinizi 
Sihrimiz güzellik 

balmumu ile 

gideriniz 
" C r As p t ino " tablr edilen 
bu b Jnıu u; kaba Ye çirkin 
cildin deruaun aQfuı ederek 

0 derece yumufabr ki • bahle-
ln yCb:.OnOzO 71kadıj'ınızda 

iekeli ve 8ert h rici tabakasını 
parça parça dDtilrGr. Yeni ve 
taze clldınizin beyaz ve pek 
ıınrin bir cild gibi yumuıadıj'ını 

örerek memnun ve hayran ka-
g • k" • L b lınını:ı. Çiller, çar ın ııyaa •B• 
Jer ve c'Jd"n kırmızılıkları ta• 
mamen aail olur. 40 yaı1arında 
Lir kadın kolayca SO )'atla
rında görOnebiJlr. Yeni ve 
ıih .. Amiz bir gftzellik balmumu 
la• " Cir AHptine " aabu•u• :iç bir vakit temizliyenaedij'i 

cildı• ılyah muamatını temiz
ler ye bu ıuretle •İyah ben• 
lerden v• münbaıit menmat· 
tan kurtularak temiz Ye taze 
bir elit meydana çıkar. Akıam• 
ları yatmazdan eyveJ • Cir 
As pfne,. koli nmız ve ıiz de 
ka ınların buna (Sihri•la bal
m mu ) domeJerloe b k nr•• 
cekaialz. Hemen lıugGndeo iı
tiıual• l:atlayınız. 

--~=========IA 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden : 
Elza Viranya Dö Zareaki vekili Gala • 

tadc Büyük Tünel hanında 5, 6, 7 No. lı 

yazıhanede avukat Ural Dilek tarafın -

dan Kadıköyündc Yoğurtçu caddesinde 

çıkmaz okakta 61 No. Jı hanede profesör 

1 adeo Viran) a Dö Zarcslci aleyhine açılan 

boşanma davası üzerine müddeaaleyhin 

ikametgahının meçhuliyeti hasebile ilanen 

~ aki tebligata binaen mahkemeye gelme • 

dığinden muddeiye vekilinin talebile gıya· 

ben tahkıkat icrasına karar verilip tahkikat 

4 şubat 936 tanhine müsadif salı saat 

1 O ona bırakılma la bugün ve bu aaata 

ymc mnhı.emeye gelmediği ve davacı ka

dın vekili tarafından gösterilen belgede 
dava olunan o nın ceçimsizlığe sebep 

ol • k ah al \C h • disata tasaddi eyledn 

go lmekle bu belgt-yc karşı bir itirazı ol 
du ~u takdird ılın gunlcmccindeıı atıbaren 

20 yırmi un ıç de bir itirazda b ılunmn 

dıgı surette bir daha mahkemeye nlınmı -

y rak kagıtl nn ine Jeneceği ve ıcap eden 

kararın v rilecegıne dair yazılan gıyap ka

ran da ma k e di,anhanesine asılmış ol· 

duğu gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de Han 

olunur. ( 1 7616) 

•• •• 
SEKSULIN 
Ademi 
.~ :~.· ik~idar, 
.ee .t ~ ··. ', 

·~. ' . 

l': .ti .gevşekll~I, · 

.t.N.u. 

F 
T 

1 

. 1 

'ı urdumuzun nefis meY'a usn elerıle 
hazırlanmıştır Mümnsıl Avrupa ıus -
tahzarlarını aratmıyacak miıkemm li -
yettcdir. 

Hazim izliği, muannit inkibazları gi -
derir. Fc,kalade gazozlu oldu~ undan 

) emeklerden onra ferahlık ~erir. 

Kira'ı 1< Apartınıa 
.~ Dermansueti~, ~ 

vucu.t . .u cım~~ın 
,.., . ''~· . 

·~rijunluQunÇI;. . 
P.ek'ımb"essır ve emin · 

~\ . w#·/: ~.lr ilaÇtir. : '' 

.Ku*fa•u;ı-200 ; ki.ru• 

Pangaltıda Cedidiye sokağında 

43 numaralı apartımanın üçün ü 
katı boştur. 3 oda, mutfak, elektrık, 
havagazı ve terkosu vardır. Kirası 
15 liradır. 

. -. eisli.lrMAL :~ MAffMuTDHAr 
Eczanesi • SirlC:ecı 

T elefop: 42753 numaraya her 
gün müracaat. 



12 Sayfa SON POSTA 

Artırma ve Yerli Mallar Haftası serefine ,, 
ıatıı ·arın da bütün 

. 
peıın bütün pazariarın 

Yüzde 10 Tenzilat 

Ankara 
iz mir 
Samı un 
Merıin 
latan bul 
Beyo~lu 
Karaköy 
Emin ön il 
Kadıköy 

Beılktaı 

Ayr1ca, latanbul, BeyoGlu ve Kereköy Pazarlarının 
ikramiyen setıtlar1ndan da yUzde yUz lat·fade edersiniz. 
Ankara ve lz"'ft r Yerli Mılhr P.1zırJarı, ikramiyen 
aetıtl•ra, 15 birinci klnundan itibaren bathyaceklerder • 

TA N saatlerinin 
1831 ııaeıı ızz No. la 11aı 

modell gelmlıttr. 
Gayet zarif, kola yapıfır, do~u itler Ye ucuzdur. 

la~anbul' da ve taırada yalnız 12 liraya ıatıhr. 

DEPO: TURK SAAT ŞiRKETi, jstanbul • Sirkeci 
Boraa ııraa:nda, yeni Türkiye hanı 7 • 8 

• 

Her maim halis yerliıi 

Her maim en sağlamı 

Her maim en güzeli 

Her malın en ucuzu 

Her maim en iyisi 

Her maim en ,ıkı 

ZIN 
n1< 

Çok mühim 
Erkek •• kad1n farkı yok 

Ademi iktidar, belıevıekllğl 
ve dermansızlığa kartı Alman· 
ya' da kain Ste Hormona 

A. G. fabrikasanm 

ILANDOBBATIN'I 
lımllıomak en emin ve müeaari oareıilr. 
Her eczanede kutuıu 200 kuruıtur. 

Dr. iTiM VASSAF ı.uta~= v~1~"!.,,1 
Ttlrk1ye acentaaı: ZAMAN 

ecza depoıw lıtaabul 

&o• Posta Matba• .. 
Cai•lo,lu ICeçi Örea aparta.aaaı TeL 2.ltJJ EY. Kadı.dit 8aıı.arlre lıwı Mkak T~ li1711 Netrl1•t Milald&: S•liın Rasıp 

s.w.&erl& A. ............... iL LMrl 

Birinci Kinun 15 

ÇO ı< 
taklid 
edllmı,ur. 
FAKAT 

AYNi 
yapılamam1ştır • 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl parlıyan dişler 

Neden Türkiye halkının % 99 u Rad
yolin kullanıyor? Ağızdaki mikroplan 
o/o 100 öldürmesi yüzünden mi~ Fiati • 
nin ucuzluğundan mı? Fevkalade tekıit 

Bu neticeyi almak 
için bir tip 

RADYOLiN 
klfidir. 

Evvela dişleri mükemmel surette yıka " 
yarak yemek artıklannın, içkinin, aiga " 
ranın husule getirdiği kir tabakasına. 
lekeleri, kefeke dediiimiz taılan mökilP 

edilmesi dolayısile iktisadi olduğundan çıkarır, sonra da bunlan mine tabak• " 
mı? Ağızda çok fazla kapürdüğü, ko • sını çizip hırpalamadan pyanı hayret 
kusu güzel olduğu için mi> bir şekilde cilalar ve parlabr. 

Radyolinin bütün bunlardan başkll İşte Radyolinin kazandığı emaalli' 
en mühim ve esaslı iki huw•İyeti vardır. rağbete sebep bu meziyetlerdir. 

Sabah ve ak,am günde iki defa olmak şartile siz dı 

RADYOLiN 
kullanmaya baılayınız! 

·. . .. 

POKER-PLAY 

ONUN 

BASURDAN 
Ameliyataıı yalnız • 

HEDENSA 
ile kurtulursunuz. Memeleri mah-.e· 
der. kanı, ağrıyı derhal keser. Bütün 
dünyada milyonlarca hayat kurtar· 
mışbr. Birçok Alman profeeörlerinin 
takdirnameleri kutuıundadır. 

Geceleri ıık 11k abdelt• kalkanlar rahat 
etmek ic;in KATRAN HAKKI 
kullanmalıdırlar. Zira Katran idrar 
yollaruwı nede n iltihaplarını ,, ....... 

• 

~-~ Dr. IHSAN SAMI..--
GONOKOK AŞISI 

H•l•oğukluğu ve ibtilltluına kart' 
pek tes"rli ve taze atıdır. DIYaayoltt 

Sultan Mahmut tllrbemi No. 113 

ADEMi iKTiDAfl ,,. 
Bel gevşekliğine 

HORMOBiH 
Tıtf 1111 'tı : Gdl.1tA Poıtta lr.utu•u 1255 


