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"') Bedbın !. ru Bombardıman ttı er "Jour., Gazetesi Genel 

Bir Savaıa Doğru Gidil-

• • v. ' ı Bozuldu diğinden Bahs~diyor .. 
ırçok Habeı nıt aıarı , Pori•, 30 (A.A.) - Sa6a/a •aze-

1 -"erdı· 'er ,.,.,.; /fl6İlt.,.e ile ltalyo ara .. ndalri 

Bir R l Da Eıir r ~ '~ fler.inli,,,.,. '""·".,."•n '·""İn· 
~ a g ı .............................. _....... lilr •Hf•rmelrtedirler. 

0 rna 30 ...... , ... _........ Jour ,aeı..i diyor iri: 
illi bir t bl (AA.) - NeŞTolunan res - u Meselesi ln•ilt•renin, lto}yayı l•olrahiıle 
t>-r, b e iğ, ltalyan hava kuvvetlerinin n . 
ile d a our'tı bombardıman ederek cepha· 1 d• • tazyilr etmelr •uretiylc •avaıa müm 
t~İr~Polannı tahrip ettiklerini tcyi; etmek· Ve Be e ıyenın kün oldulu lradar çabuk nihayet 

vermeğe karar vermİf olduğu mey· 

Et;-thr J h dandatlır. Bu hattı hareket ağır a· 
Abara e C~phesinde, bir Jtalyan böhiğü Bı·r za 1 . d ~ . ,, ~a~ıtı Yakıninde bir Habeş bölü,lünü fır genel bır •avaıa ogru gıtme 

.. P et b. · · demektir. Franaanın durumu iae, 
I ikinci k ~i~tir. Şehirde yarından itibaren ırıncı bilha••a ağırdır. Zira Fran•anın bu 
talya

11 
k 0 orduya mensup yerli lcıtalarla, • k ek 12 kuruş l O paraya satı - İff• hiç bir menfaati bulunmatlıiı 

be Haları M . k·' d Ha nevı e m d b"' .. § kıtal ' aıcanetta mcv ıın c. • B n için icap e en utun 8 ibi, ne akdenizJe ne Je Hindi•tan 
~ir al arını bozguna uğratarak bir çok )acaktır. unu ve Kap'da müdafaa edecek bir J•Y 

rnıotır. tedbirler abornıştır. olmadtiı halde kentli•inden ltalya· 
80rnbard T I "l ""t Belediyede kararlaştırılan usullerin va lrarfı mücadel• etme•i İ•tenmek-

C0 h . ımanın a •ı a ' b'k' ve tatbikatta aksak- " 
ra •ı 30 (A . .. ksansız tat 1 1 tedir. 

(D · A.) - Evvelkı gun no (Devamı 11 inci yüzde) --------------
evarnı .6 mcı yüzde) • 

Bu Çete Birçok Ocak Söndürmüş, Bir 
Haylı Da Kana Girmitti 

Ölddrdlen nardut, t'1•rduelun 81dUrUıme•lnae bUJUk hl1Bm.U 
olan k•rmak•m Nedim, Jandarma kuma11danı ve 

k•hraman J•ndarmalarımı• 

Urfa, (Özel) - Mıntaka dahilin-/ku yüzünden ve bunların ferrinden bu 
de !l26 sencsindenbcri türeyerek fC - kısmı oirinin, öteki kısım öbürum.in 
kavet ve soygun yapan, bu suretle bu 

1

1 himayesinden müstefit olur görünü • 
mmtakanın emniyet ve asayişini bozan yor1ardı. 

1 

iki çete vardı. Bunlardan birinin ada Bu kazaya tayin edilen kaymakam 
(K~cakh Hasan), ö~e.k~•İninki TI~ ·/Mahmut Nedım Aker, i,. baf1ar ~ 
reklı R:una_z~n ~.eteaı ı~ı. 9~6 aeneaın- ~~ bu .müessif vaziyeti görmiif. her 
denberı ellıyı mutecavız cınayct ve/ ıkı çcteyı tenkil ve imha için tedbir al
soygun auçu irliyen bu iki grup yüzün- mağa başlamı tır. 
den halk ta ikiye ayrılmıf gibiydi. Kor- <Devamı 2 nci yuzde) 

MADAM 

LA Baron Blbştaya •• 

eden 

Umumi H•rpte, bir O•m•nll 
t•hzadeslnl kendisine esir 
bu k•dın, alelld• bir Bulgar kızırdı. 

1 
BOHRJ) FTIN lL \Nl SIHASJ~DA 

Of• :\Ç ZABlTLI• H ~l iSMi 
TAN IHLAH : P \ V LA ..• 

Bir Saray raclasını 

yaratan bu Bulgar kızıdır. 

Çarşambaya, bu sütunlarda. 



2 Sa)fa 

(Halkın Sesi] 
hkmeğin 

Ucuzlamasına 

Ne Dersiniz ? 
Günlerdcnberi pahaya binmesinden 
§ikayet edilen ekmek nihayet ucuz· 
luyor. Bu münasebetle dün bir yazı· 
cımız rastaıeldik.lerine yukanki suali 
sormultiJr. Aldığı karşılıklar qAğı -

dadır. 

* ... Çemberlitaf, Turan kıraathanesi aahibi 

Edip: 
- Ekmeğin ucuzlamasından daha tabii 

bir şey olamazdı. Fakat ekmeğin ucuzla -
ma ı kadar tabii olan nice hayırlı İ§ler var
dır ki bir ttirlü başarılamıyor. Bu itibarla , 
bu tabii ucuzlayışı fevkalade saymak, ve 
bittabi se"inçle karşılamak lt'tzımdır. 

Fak at ne tuhaftır ki, en mübrem ihti • 
yaçlarımıı: bakıpıından olsun, dört hnşı ma-
mur hale getirilemiyoruz: • 

Ekmeğin üç kuruş artmasından ıikayet 
ediyorduk. Çok şükür bu ıikayetimize ma· 
hal bırnkılmadı. 

Fakat şimdi de, yazın sonlannda 160 
kuruşa .satılan odun çekisine (340) kuru~ 
veriyoruz. 

Ekmek iki buçuk kuru§ ucuzluyor, ve bu 
kara kış ortasında ekmek kadar muhtaç ol
duğumuz odun 180 kuru~ birden fırlıyor. 

Yani senin nnlıyacağın, düğmenin biri di
kilinciye kadar, üçü kopuyor, ve iki yaka
mız bir türlü bir araya gelmiyor azizim! 

* H ırkaiferif, 46 numaralı hane, Is mail : 
- Ekmek pahaya bindi. Fakat bereket 

ki alakadarlar, bu i§in şakaya gelmiyece -
ğini çabuk sezdiler, derhal çare, tedbir a· 
ramaya koyuldular; ve nihayet çok §iikür 
buldular da •.• 

Eğer tedbir almakta ciddi ve acele dav
rnmlmnsaydı, ekmek fiati yükseldiği yerden 
bir santim a§ağı düpezdi. 

Bu, i§lerin lafla yürüyemiyeceğini gös -
teren misallerin en tazcsidir. 

Bu misal ayni zamanda, hüsnü niyetle, 
ehemmiyetle. ııırar ve gayretle sanlınan iı· 
1erin kolayca baıanlabildiğini de göster -
mcktedir. 

lııtanbulun mesela kabbız süt ihtiyacı gi
bi senelerce sürüncemede kalmı~ nice müz
min dertleri var. 

Ekmeğin bir kaç gün içinde ucu;ılatılı -
vermesi, eözdc büyütülen bir çok dertlerin 
ne kadar kolay çarelendirilebileccğini an -
latır. 

Binaenaleyh, ekmeğin ucuzlamasına ac· 
vinirken, ekmeğin ucuzlatılmasına verilf:n 
ehemmyietin, ekmeğin ucuzlablınasında 
gösterilen ısrar ve gayretin, diğer dert • 
lere kar11 açılan mücadelelerde de esirgen· 
memesini dilerim. 

Haliç 
Flat indirmek Henüz 
Tasavvur Halindedir 

Haliç vapurlannın yolcu fiatlerinin İn • 

dirileceği hakkmdahi haberler fimdilik la· 

savvur halindedir ve bunun tatbikinin bir 
iki aylık mesele olduğu bildirilmektedir. 

Bundan baıka, bazı vapurların oldukça 
eski olduklan görülmekte ve yeni muaye· 
nelerinden sonra çalıştınlmıyacaklan umul
ınaktadır. Bununla beraber, bu hususta he
nüz kat'i bir feY söylenememektedir. 

Kumarcılar Tutuldu 
T opbanede Boğaikesen caddesinde ( 5) 

numaralı kahvede kumar oynıyan Cemal, 
İsmail, Muhsin yakalanmıılardır. 

SON POSTA 

·z r·c • 

G ile • z, • 
1 

1 t r. 

• z 
ebep 

ı 1 

Birinci Kanun 

( Gllnüo 
Bir iki 
Satırla 

1 

Lıkılap Müzesine Kitap Hediyesi 
Eski tarihçilerimizden Cevdet i9fl\iadİ 

bir zat bine yakın kitabım, inkılap müı~ 
ne teberrü etmiştir. Bu kitaplann içınde ç 
kıymetli eserlerin de mevcut oldugu ı •l 

1 

dirilmektedir. 

• •• 
Kadıköy Su Şirketi . . . 

Bozcaada açıklannda ıaf tı kınlan Çanak
kale vapuru havuza alınmJJtır. Yarın, tah
kikah yapacak olan fen heyeti, ıaftın et • 
rafın~a perçinli kılıfı kırdıracak ve arızanın 
sebebini tesbit edecektir. Buradan alınn • 
cak neticeye göre, idarenin fen heyeti baı· 
kanı ile geminin süvari ve çarkçısı da dinle
necektir. Bildirildiğine göre bunlar hak • 
kında ven1en İften el çektirme kararı bozu
lacak ve bunlar vazifelerine iade edilecek· 
lerdir. 

runun da iıleme müddeti, bir haftaya ka • ru kararlaştırdığım yazm11lardı. Halbuki, 

dar bitmektedir. Cumhuriyet vapurunun idarede ve Ekonomi Bakanlığında, henüz 

göçmen nakline tahsis edilmesi inebolunun böyle bir §ey diifiinülmemi§tir. Bununla 

Kadıköy su ~rketinin &atın aluımatı içil 
belediyede tetkikata ba lanılıwştır. Bu td" 
kikat en kısa zaman zarfında bitiril cektir. 

* • * 
Askeri Matıflar 

Askeri ınaasların yeni bareme göre ya
pılan tndilütına ait konunun projesi hazır " 

Kınlan taftın yerine, dde yedek bulun· 
madığmdan ve piyasada da mevcut ohna
dığmdan Avrupaya mnarJnnacaktır. Bu 
vaziyete göre, vapur en aı: iki ay sefere çı: 
kamıyacaktır. 

Sefere Çıkamıyan Gemiler 
Deniz yollan idaresinin Gülnihal vapu-

rk 
• 

emız 

batması ve Çanakkalenin de havuzlanma· 

sı göz önünde tutulursa ıimdilik idarenin 

dört gemisi eksilmiıtir. Bundan batka va • 

purculuk ıirketinin de Sakarya vapuru İle· 

ride tamir edilmek Üzere demirlidir, Dum • 

lupınara leme ruluatiyesi veritınemi}tir. 

Gerze vapuru da Karadenizde karaya otur

muı ve henüz yüzdürülemem· tir. Bu iti • 

barla, ticari nakı1lerin en fazla olduğu !11 

zamanda ticaret filomuzda büyük bir ek· 

siklik görülmektedir. Bundan dolayı, bazı 

gazeteler, deniz yollan idaresinin hemen 

ihtiyacı karıılıyacak kadar vapur alınması· 

Bir • • r e ın 

beraber devlet, zaruri bir ihtiyaç görürse, 
tezelden bir kaç gemi alabilir. Şimdilik va· 
ziyctin eldeki gemilerle idare edilmC$İne 

çalışılmaktadır. 

lnebolu T abkikab 

ı_,.• tir• 
lanmış ve Bakanlar kuruluna verımıl~ 

Bu kanun projesine göre binbaşıların nıaal" 
lan 5 5 ten 60 liraya. yüzbaşıların 4 5 t~ 
50 ye ve mesken tahsisatı da 15 lirad&n 2 
liraya çıkarılmaktadır. 

* • * 
İnebolu faciası etrafında idarenin ha • 

zırladığı rapor, henüz, bakanlığa verilme-
miıtir. Parasız Muayene 
Cümhuriyet Göçmen Getirmeğe Gitti Haseki hastanesine, Sağlık VekiletİJI ; 

Cumhariyet vapuru, dün, göçmen ge • den gelen bir emirde. evvdce haftanın 2-
t • k · • K"•st b---"- t ._:.tir· gününde yapılan parasız muayenelerin Jıı,lt anne ıçın o enceye nn:Ke e ... &ı&" • 
Bu vapurla (2900) muhacir getirilecektir. gün tekrarlanması bildirilmiştir. 
Vapurda, bu iı için bazı tertı"bat alınımı • Sarıyer Kaymakamı Müfettİf ~ 
tır. Sarıyer knymalcamı Memduh uç...ncu r 

hb r 
Kısın 

ruf mülkıye müfettişliğine atanmıştır. 

* "' • 
Asarıatika Taharriyatı 

Memleketin muhtelif yerlerinde yapıl ... 
aııan atika tnharriyab mevsim münasebe 

tile sona ermiştir. 
* .... 

şbelası Bir 
Çete ei i 
Gebertildi 

Haciz Konmasını icap 
alların 

Etti 
Maarifte Tayinler 

lstanbul Cumhuriy t orta mektep rnd 

allirnlerindcn Kemal Emin Kırldardi ,_ .. 
rif müdürlı.iğüne, Ordu maarif müdiırÜ l(e" 

mal de Kocaeli maarif müdürlüğüne ıayİO 
edilmişlerdir. 

Deniz. vasıtalan tamirile me§gul bir Jİr· 
ketin vergi ve gümrük kııçakçılığı yaptığı 

hakkında hu ıirkete rakip bir firma tara

fından bükômcte bir ihbar yapılmJJtır. Bu 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) ihbara göre gU}'a ıirket çifte defter kul • 

Bu tedbirlere rağmen, çetelerin faa - lanamk vergi kaçakçılığı ve gizlice getirttiği 
liyeti durmamış, dokuz sene içinde se- yeni makineleri eskilcrile değİJtirip eskiJe-
kiz katil vak· ası yapmf§, bir çok da soy- · · • d tm k tiil d - rük. k 
guncuiuk' da bulunmuşlardır. 934 ağus-
tosunda tenkile çıkarılan jandarma 
müfrezemizden bir günde dört neferin 
şehit olması, haydutların cür'etini büs
bütün artırmıştır. Maamafih tenkil ha -
reketi devam etmiş, ayni senenin ikin
ci teşrin ayında Kucaklı Hasan çetesi 

nnı pıyasa a ıa a sure e e gum a-

ir melenin 
akinede 

Ayağı Ezildi 
imha o~unmuş, re~s ve belli başlı efradı 

1 

D~ sa~ah Vaniköyd~ .. triko~j fahri· 
yok edılerek '.Cmnıyct tesis olunmuş ve Ltası 1JÇilerindcn Çengel.koylu Nun fabrika

köylü de selamete erİfmişti. Fakat sır- nın motör dairesinde çalıJırken ayağı ka
tında kırk iki cinayet yükü taşıyan, bir 1 ~arak düpn~, sağ. •:ağı makinenin difle-

k k .. 1 · h k l nne takılarak ezİlmİJtİr. ço oy en araca esen, çarşı orta a· 

Bozu < Et Satmı 

çakçılığı yapıyonnuf. 

İhbarda bu eııki makinelerin sabldığı yer

ler de bildin1miJtir. Ankaradan rlen bir 
maliye müf ettiıile bir ıümrük miıiettiıi ve 
sair alakadar memurlar tahkikata batla • 
mışlar, isinlleri geçen yerlerde lnıhman ve 
satıldığı iddia edilen makineler de muvak· 
kalen ve tahkikatı bitinceye kadar haciz al· 
tına alınmlflır. 

iki Hır•ızlık 
Vak'ası 
İdiklal caddesinde ppkacı Jozef, ya • 

runda çah,an Sultanaya (30) lira teUim e
derek: 

-Bizim Marlsoya cit, b parayı kendi
sine ver! demi§. 

Sultana yolda arkadaıı Marikaya rutla
llUJ· Marika Sultanayı kandD'llllJ, Sultana 
da az sonra mağazaya dönerek, tamıa: 

- Parayı yolda diifürdüm cebab rında alenen adam öldüren ve Kucaklı 
Hasan çetesine nisbetle daha azgın olan 
Ramazan çetesine sıra gelmişti. Çete 
reısı iki müsademede yaralanmış 
olmasına rağmen kaçıp kurtulmaya 
muvaffak oluyordu. Onun aon ~kavet 
hareketidir ki nihayet hayatına mal 

168 vennİf. Halıcıoğhmda, Suyolcu sokağında 
numaralı evde oturan Kirağos, mezbahada 
snka.tçı Nusrattan abp yediği etten dolayı 
hastalanıp sancılandığını iddia ederek za • 
bıtaya baı vunnuıtur. V ziyet tetkik edil -
mektedir. 

oldu. 
Tiverekli Ramazan, bundan bir müd

det evvel Na!lrvircn köyü ahalisine ha 
ber göndermiş, köylüden külliyetli pa
ra istemişti. Hadiseyi haber alan kay
makamlık 1~-l5gecesi j ndarma tara
fından alınan tedbir neticesinde Rama 
zan ölü, bir gün sonra da kardeşi Sülo 
diri olarak ele geçirilmiştir. Hadise, 
bu iki çete yüzünden teessüs etmekte 
olan parti ve husumet cereyanlarını 

Bir Amele Arl<adaşmı Vurdu 
Kabataıta tütün deposu amelesinden 

Ahmet ile Esat arasında İJ yüzünden çı -

kan l:avgada üat ııu .. tah ile Ahmedi göğ
sünden yaralamıJbr. Ahmedin yarası ağır
dır. Esat tutulımıftur. 

ortadan kaldırmıştır. 
Bu suretle de halkın kaymakama ve 

onun şahsında, yaptığı bu hizmetten 
dolayı cümhuriyet hükumetine olan 

Ol• • • Diyor 

Jozefin müracaatlle hemen iki suçlu ya
kalanmı§lardır. 

. * Şehzadebaşında İbrahimpafa medrese • 
sinde oturan kestaneci Zeyndabidinin evi
ne Vefada oturan Sıdıka adında bir kadın
la luzı Münevver misafıiliğe geliyorlar. 
Kalklp giderlerken de iddiaya göre Zey • 
ndibidinin evinden bir hah aeccade ile bir 
semaver Dfırmağa yelteniyorlar. Fakat ev 
sah.ipleri farkına vararak bu qyalan ana De 
kwn ellerinden alıyorlar, suçlular yaka • 
lnnmıııtır. 

memnuniyeti son derecedir. 
Bu noktayı bihassa kaydediyo-

• . rum. - •• 

i 1 

• * * 
Haseki Hastahanesi Her Giin Ha•• 

Muayene Edecektir 
Sağlık V ckiileti gönderdiği bir eıni~ 

Haseki hastanesinde her gün hıuıta muaYr 
ne edilmesini bildirmiştir. . "' . 

İstanbul Konservatuvarı 
İstanbul konservatuvarı planı için ça~ • 

nlan Alman mütehassısı Poljik ile beledi 11 

ye arasında dün mukavele irnzalanmıftıt• 

* • * 
Tramvay Şirketi Sermayesini 

arttın yor 
T.ramvay "rkcti bükiimctin mu,af• ' 

katini aldık.tun sonra birinci kanun sonund• 
sermayesini 803,452 lira fazla n1.-k 
2,25 7,479 liraya çıkaracakbr. 

••• • 
Eski Eserleri Koruyunuz! .• 

Türk tarih kurumu eski cşerlenn rnuı-
fazası için memleketin her tarafına beyall" 
nameler dağıtmağa başlamıştır. Bu beya!I" 
namelerde halka eski ese-rlerin korunmatl 
için bir çok tavsiyeler \'ardır. 

lj: * • 
Kaçak Bir Suçlu Tutuldu 

On bet gün evvel Kiiçükpazarda .A1a • 
medi yarnlıyan ve ortadan kaybolan R~ 
AU lzmitte yakalanrnı~, lstanbula gönderi' 

mİftir. 

* * .. 
Bir Otomobil Kazaıı 

Şoför Saimin 2585 sayılı otomobili 1r 
pcbaşmda Zeki adlı bir çocuia çarprtılf • 

tır. 

"--t Ah Hasan Beyciğim! Gene ne kadar 1 . . . Memleketimizde, Allah ıayılnnnı \ ... Kızılay cemiyeti mekteplerdeki 30001 
dertliyim, bilemezsin! artlının, bir çok para babalan varken.. aç çocuktan, ancak 300 üne ııcak yemek 

verebilecekmi§ .• 

Hasan Bey - Merak etme! Şimdi nıü· 
barek ramazan sonuna yaklaşım, elbett• 
o zenginlerimiz zekat ve fitrelerini yerifı' 
ken, Kızılay cemiyetini de dü§İİ.Diirlerl 



Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

.............__ ________________________ ._. 

Sıhhat Şurası 
Çarıamba Günü Toplan• 

bıP.nı Bitirdi 

rtı ~nkara 30 (A. A.) - Sıhhat ve içti • 
ilı Muavenet Vekaletinden: 

l!k·T• 
Evvelisi gün bu sütunda. eon za • 

manlnrda lstanbulun en kibar Ye kül
türel muhitinde taammüm etmeğe 

başlıyan fena bir adetin, Zekeriya aof· 
rası kurmanın aleyhinde bulunan bir 
yazım çıktı. 

rtı .. 27 •onteırin çar§anba günü toplanarak 
buUzakcrcye baılıyan Yüksek Sıhhat Şurası 
td'I toplantı devresinde kendisine tevdi 
hu~ en iıleri bitirerek dağılmıı ve yurdun 
oı_ •ıılc ve aalgın hastalıklar bakımından 
110 n durumunu da inceleyerek bu durum 
dijrro,ı olduiu ve ihtimam ile kontrol e· 
t. tnbelete ve. kafi tedbirler ile karşılanmak· 

G •. biz vatakJanmızda uyurken iki cenç bir tayyareye 
eçen cun " w b -'-lan 

binerek, anın timdiye kadar inaan •:raıı asmam~ topra& • • 
na dofru yollandılar ve anımızdan ayrılarak 1 O kilometre ile-
• ..:u:ı B -.ıamJar .. w.. bu branlıia atıldılar? Onlar da nye 15 .. uaer. u iKi •-s-

herkes böyle düfiinse idi, kimse fedakarlıia yanapmyacalı:, ne 

tehlike]eri ıöfüsliyerek meçhul kıt'alan ketfedenler, ne de bi
zi bugün yerlere, ıöklere ve denizlere hüim kılan muhten1er 
dana çıkabilecekti. 

Ben bu yazıyı çoktan taarlamlf, 
fakat neşri için bir fırsat kollamakta 
idim. Bu fırsatı bana veren, ..ı.hlari 
çıkan bir arkadaşın yazdıit bir hava· 
dis oldu. 

Bu havadisin aslı yokımlfl Lıbata 
bunu tekzip etti. Olabilir. Bir t.beri 
tekzip etmek, resmi bir dairenin her 
zaman hakkıdır. 

meydana çıkarabilecekti. bizim siJ>i ııcak yatakların~ llUfll mıtıl .. u!.u~~~lar mı idi? 
Bu dÜfÜDİİf, vasat sekida imanların dUfUDUfUdur. Hayab ye-

k • k e ----irfan ibaret sayanlann manbfıdar. Eier me , açme v u,,u .. --

Hayat heyecandan ibarettir. Heyecan duymıyan adamıa 

yecan duymuıru öfreniniz. 

ulunduw · · KU netıcesıne vannııtır. 

•t•tUrkle K1ral Zogo MUHTELİF HABERLER 
Arasında 

li ~nlcara 30 (A. A.) - Arnavutluk mil· Be c e t 
At.~Yraını münasebetiyle Reisicümhur Canavarca ır ınaye ,.~•- ~Urk'ün Arnavutluk Kralı Zogo'ya 
~tıw, 

iıd dgı telgrafla buna verilen cevap aşa • 
a ır:. 

Fakat zabıta bunu tekziple kelmedi. 
Ayrıca Son Postaya da fU tekzip nra· 
kasını gönderdi. 

«Gazetenizin 29/11/935 "tarihH 
nüshasının beşinci sütununda (eözün 
kısası) başlığı altında (Zekeriya eof

rası) sözile çıkan fıkranın ihtift et • 
tiği yazı tamamen asılsızdır I.» 

Gıyabımda gazeteye airm bu 
tekzibi ertesi gün okuyunca hayretim
den dona kaldım. Zira otuz yılbk p • 
zcteciyim. Üç defa da matbuab idare 
edecek mevkide bulundum. Fikrin, 

lt,;rnavutluk milli bayramı münasebetile. u·· K. . Jk· Ad 0·· ıd .. .. y 
~:nn:;l:':ı~:~i~:;:~:n ;ç~np;~,=~ğ~=1~:1~ ç iŞ 1 1 a m 1 urmuş e 

nı e · k b ,, • D • • • y .. .. 1 mülahazanın, mütalaanın, temmnlnin 
~eder: a ulünü majestKel.erAintdatei.ırn' kri - Yu·· zlerı·nın erısını uzm uş er tekzibe uğradığını ilk defa aörüyorum. 

Filhakika benim bu sütunum bava-
~r~ilkli bayram münasebetile beyan bu - d (S n Posta muhabirinden) - l:ızı var .. Mehmet Alinin yanında çalıımak- dis sütunu değildir. Ben burada: «f11 

1 u ları t .1 d d 1 k 1• Kuşa ası, 0 
avarca hisle. ta olan <bedel» Mcmiı bu kızla alakalıdır. olmuş. Bu olmuş ... )) demem. «Bu ol-

ilrı emennı er en o ayı e ·seans· A kın ihtirasın, kinin ve can . O F d M . k _u 
na çok h I h ı , b" t r Onu seviyor. atma a emııe arıı .... l d ·v h t k' bö" l _1 __ L •i s araret e teşekkür eder ve §8 - • • • 1 • korkunç ır cınaye ·· • ,_ 

1 
.. .. .. mama ı ır.. ı a u ı, y e U&11mU • 

aadctl . h rin tesırıle ı~ enmıı . B 1 urııanla .. a ı gorunuyor. d d . Ok J -- ı._ 
lçirı ol erı Ve ııanlı Türk milletinin refa ı tada ı"ki insan ccsedı var. un ar İk' l d l k ld ki ır. I» erım. U) ucu ara IJ\IDQU • an t I .. b k ta ı genç tar a a ya nız a ı an zaman w v 

doatluk em. ennilerimle birlikte sarsılmaz b vı k balkana götürü muı, ıça • • gum • amma dogru amma -nL- .. ag anara d .. ldilrül ayakta bir kaç atık ve se'ligi cümleıi taatl ' ı-Uf 
ti... tcmınatımı teyide müsarnat eyle - b ve mavzer yaraları altın a o • kendı' du".,u"ncelerı'mı"n o"'zii u------1-r 
-•ı. anca, . l k fa taılan etmekten geri kalmıyorlar. Ancak bu •ı - ., - .anıRQl • 

Zogo dükten sonra gözlen oyu mut. a . . d kın önünde büyük bir hail, Fatmanın babaaı Onun için ·ayıp değil a ·bu tekzf • 
~I parçalanmış. üstelik tanınmamalan ıçın ° Mehmet Ali var. Mehmet Ali bu aşk mace· bin neyi istihdaf ettiğini anlıyamadım. 

d 
rnan Hukuk Aka· çehre derileri yüzülmtıı··· rasındnn haberdar olunca Memişle kavea Bahusus ki, emniyet direkt&rlbniiz, 
e~ı Kuşadası zabıtası faaliyette .. Ortada hl. etmiı, onun he ahını kcserclı: yanından kov- dostum Salih Kılıcın cidden çok yük • 

~ ·:• si Toplantısında d' . ··zecek ve hadise unsurlannı tamam· 
-.;.lçı 1 1 ıseyı~oen iptidai deliller bile noksan •• Bu muş ve bir daha o civarda görünmemeaıni 1 eek ve çok değerli bir şahsiyet olduiu· 

h1 Z De Bulundu ıyaca • b 1 · v kendisine tembih etmiıti. Buna raimen nu yakından bilenlerdenim. Onun za· 
korkunr hadisenin mahiyotı, ıe cp on o 

Bcr)j 30 ,.. Memiş, Fatmanın aıkile oradan uzaklatmı· manında fikrin, kanaatin tehibe 
l d n (A A ) Alman hukuk a fa'ıller'ı tamamen meçhunl.. b J d d J k C' ' a e . . . . - • yor, ütı.in gün ora ar a o apra rat - v b"J v• • kJ aı __ ı 

tnısınin b .. 1 d k b f _1:.. tte· ugraya ı ecegını a ım ıııwaı. 
ile) t ugun yapı an o uzuncu ge· Za ıta a ... ,.e • mayı gönneğe ve kaçırmaia vesile arayıp O d be E b' Adetin. batıl 
llls oplantısında bir çok ecnebi hukukşi· Ku!ladasının Saraydamı mevkiind• otu • duruyordu. Hatta bir akpm Fatmayı kil- . . ~azı a, n .ena ır , 
.,, J"e diplom ti b d A "ka G~ "ti' Alinin bu hadiıe çevreıinde bazı .. k k d .1 b" l'kt .. .. ,_ I bır ıtıkadın aleyhınde hauaııyeıt s6ı· 
>IC t 1 a ar ve u ara a merı ran ırı 1 G' . r çu ar eıı e ır 1 e gorunce onu yaııı;a a- . w • b h 
l1.vya

8 ~a büyük elçilerile, Türkiye, Yugos· duyduklan olduğu haber alınıyor. • ınt 1 mıı ve kaçımıağa teıebbüı etmiıti. Fatma· terdım. Eger benım u ueuiyetim 
l-01 h' omanya ve Yunanistan elçilik er • Ali zabıtaca davet ediliyor. Bu zat ıfade • • ',J ··ıJ·· .. 

1 
l J M · nın kardeşi feryadı basınca civardan yeti • tekzip ediliyorsa, ben bilakiı doirulu· 

aıır b 1 F ecı ıelııla• o ura en er en emıı v d . · 1 u unmuılardır. sinde: l fenler Fatmayı Memişin elinden almıılar • guna an ıçerım 
l)q - Gece yansından ıonra hayvan an~.• Canavarca cinayeti•: dı. Tekzip fena bir hastalıkbr. la.ani 
~. nranın En Kıymetli bakmak üzere damımda idim. Yoldan 1ru· Her iki ce-et te tabanca, bıçak Ye .nav- Ölüm planı: hazan çıkmazlara düşürilr. Bimıma. 

'11&sını Bir ÇOCUk rültüyle konuşan ıe1ler gel::~du. :ul:~ ~~ zer kurıunlan altında :ıorlanmıt. eonra da lı böyle ciddi bir safhaya dökülünce leyh bir yazıyı tekzip etmeden 6nce, 
barttım ve bunlan gözet un. un ı, I tanımamalan için çehre derileri yüzülmüı· Mehmet Ali, kızına musallat olan Bedel yalnız onun serlevhasile iktifa .tme • 

Buldu k·ı ·ı 'ıdl. Bı'n' 'ın· boylu, diieri orta oyu J • b w d ._. • · 1 d M · · .. d d •- ld '- • R· f B tU ... Ceset enn Oiazın aııı;ı mavı ız er en, emııın vucu unu orta an ııı;a ırma&; ıçın yüp, lütfen metnini okumak ..hme • 
d,rı~o .de Janeiro 30 (A. A.) _ 30 yıl • idi. Hüviyetlerini 1rörıcm tanımam.. un· daha önce urcanla boiazlandıklan da mey· bir ölüm planı hazırlamııtır. Bu plana Ah- tine katlanmalı ve hattA okud.ktan 
1 erı Br ·ı 1 )ardan biri diğerine diyordu ki: dana çıkıyordu. met ve Jsmail de yardım edecek, bir ıece d J • d d __ : 

ııı ""• le·· e21 Yada bulunan en mükcmme ı ·· h""k~ et nra a uzerın e urup ---... ..... , K' 't ocagw ındaki ö üyu u um f h 'k • d •- · ti k · M · • · d d •- ld 1 eo ' ' -t. uçülc b · B - « ıremı Bir tara tan tı umet odoru cınaye er va tı emı ın vücu u orta an ııı;a ırı a • ] d 
rn,d . ır çocuk tarafından, ouvıs· l d h la k .. ft k tartma ı ır • 

.. k enınd k f d 1 B 1 hala bu ma ı»··· b etrafında raporunu azır r en ote tara an ca tı. I h ııLtrL' 
"•ırf1~ S e eş e i miıtir. u e ma!ın k A ba u H b pek terem .-un 
1 •• O '- Köyümüzden Memiı ayıptır. ca • genel Savaman (müddei umumi) İsmail Hadise gecesi Ahmet ve Mehmet Ali oş;··- un an -·.mu • 
l~'•ıdır .:ırat olup değeri 7000 İngiliz h b K J - ek d - 1 On iakı ölü Memiı midir, diye ıize a der v~~ı:.o • Kural. bu izleri meydana lcoyan famaili sor- mavzerli. fsmailde tabancalı ve bıçaklı ol· ı ıca ogretec egı ım. un • 

rum. Memiı üç gündenberi orta • gorun • guya çekiyordu. duklan halde Mcmiıin uyumakta olduğu lap prensipleriyle .yu~rulmut ~-
Q memıitir. lsmail ifadeden kaçınmakla beraber, ada çardağa gitmişlerdir. Memiıin uyuduğu çar- lık kafası bu hakıkatı benden P iyi 

ÜftlrUk Muhafaza Hidiae yerinde: yolu üzerinde Gürlük içerisinde çuvala sı - dakta, yanı başında hüviyeti bilinmiyen bir görür. 
Ku,.dası i'enel savamanı fsm

1 
ail ~ur•:· ralanan kanlı iki mavzerle hir tabancayı ge· de misafiri urdı. Bu misafir hidise cana • Fakat Nnsrattin hocanın dedlil aaöl 

A le Faaliyeti beraberinde hüklımet doktoru( zz.~~·~.0 • nel Savamana teslim etmiıtir. aında uyandığı için üç kiıi bunun da üzeri· bazı hakikatler vardır ki, bunlan bi • 
~.' iç:dara ~O (A. A.) _ Geçen bir haf· duğu halde Giritli Alinin tari e~ısı h~~~: Suçlu kimdir? ne çullanarak boğazını ve ellerini iple bai· lenler. bilmeyenlere öğretmelidlrlerl. 
olii 65 .~ &urnrük muhafaza 0··rgütü hiri · C7ına giderken, bir hadiııenın ta 

1 1 
fsmailin vak'adan bu kadar yakın bir şe· lamışlardır. Bu suretle müdafaaıız kalan ..: mıt oca.. 1 ·ı v dan 

20 ı k·ı ~çalcçı, 3602 kilo gümrük kaçağı İçin jandarmaca celbedilen smaı agzın kilde malumattar bulunması, bütün ı:iıp • iki kişiden Memiş soğüt ağacının altına 1rö-
/ltarlılı : tlra k~~ ınhisar kaçağı, 10950 defter ıi. bazı eözler kaçırıyordu: . • • heleri derhal lcendi üzerine çevirmiı bulu· türülerek öldürülmüı ve canavarca hisle. 

tijf "'iıdı a L• L• b" C t bir değil iki tanedir. Bın Kı • Saf d • k d' · • h"d' d ----ele, IS ' eıuz ıı;ılo 840 gram esrar, ır - ese , . it nuyor.. a anı, guya en ısını a ıse en rin sevkile yüzünün derisi de yüzülmüıtür. 
tcçirırı· . rnerrni, 72 kaçakçı hayvanı ele remit ocağında, öteki Balkandakı e· sıyırmak için iıin iç yüzünü açıyor: Sıra h:ldiseyi gören ikinci talua ielmitti. Tanrıya l&marJayınız 

ıştır. J d d 
sik söğüdün a tın a ır. • b - Benim hiç bir suçum yoktur, bu v.ık'a O da ayni şekilde öldürüldiikten sonra hü- Bllrhnn aşık derler, dani!ffientliktaa d&a

müş zarif bir adam \armıı. P•rtı G~---
Ank •nyön Kurulunda r ara 30 ( 

• 
0 nklJruJu A A.) - C. H. P. Gen • 

•ılcrj Üst .. ~u sabah toplanarak partin:n iç 
........_ un e çalışmıştır. .. 

·~ ....................... . 
·~·· 
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Genel Savaman, ayağına kadar ~elen u nın faillerini tanıyorum. Onlar (ağam) bü· viycti meydana çıkmaması için derisi yüzill-

f ttan istifade ederek suçluyu bır oto • yu"k karde•im Ahmet]e eniştem Mehmet A· · .. Bir gün, bir köyün kenanndaa secer • 
ken, bakmıs ki kadın, erkek, btttBa k6y 
halkı, bnğlnrını bozmuşlar, ~•P Wr araya 
gelip iızumleri bir )andan kazanlana ~ 
sıkıyor. bir .) andan da ateı üzerinde kay • 

natıyorlnr. Sormu : 

ırsa lb . ce • .. muştur . 
mobille hadise yerine ce etmııd.v_e Jidir. Ben yalnız Memiıin onlar tarafın • 

. I . . ..stennesini ken ııııne em· Filvaki bu meçhul §ahsın kim olduğu. 
setlerın yer erını go dan öldürüldüğünü gördüm Diğer cesedi ner~en geldiği henüz anlaıılmış değildir . 
retmi~tir. ·· 1 kimin, nasıl öldürdiığünü, kime ait oldu{;'U· Derisi yüzüldiiğü için bu adamın tanınması 

ı ·ı ··nce Memişe ait olduğunu ıoy e· 
maı • 0 d h.. nu bilmiyorum. da imkan haricindedir. 

d · ·· termı". ondan sonra a U• f 
wl ese 1 gos .... . te •tk kanttı: Ahmet, MehrnC"t Ali \e lsmail haklcında 

\1) tı tesbit edilemiyen ikinc~·bir .~:'.:dı,v:V· Suçlu olarak yakalanan Mehmet Alinin lt°l'kif kararı verilmi tir. 
vel e tarif ettiği gibi ~e.ııik ır sogu ag • on dört yaılannda Fatma isminde güzel bir Adnan Biı.et 

11~~~t~ın:d~a~g~ö~st~e:rm~ış~tı:r·~ ..... ....;_;;;~;,:;;;,._....;~~~::;:~~~=:::::~=.::;.. . ....;;; ..... _ ..... ____ _..;;;._ ..... .:;.. .................... ....;;~~:.;;,_~::;;;::-cın~ -

iNAN iSTER İNANMA! iSTER 
•- d mız reçen ıün kendi sütununda 

.. t Ekrem araa 11fı , bab t 
Ercumen r 1 Zekeriya ıofralanndan se • 

lstanbulda moda ha me ıe en 

mitti. "'d'" 1 .. v .. gazeteye ıöyle bir tekzip göndermit: 
E "yet mu ur ugu .. .. . • • be • • 
mnı • in 29 tarihli nüshasının 3 uncu sahıfesının tınc~. 1 

"Ga:ı:eten~ .• kısasııı batlığı altında 'Zekeriya sofrası. so·ı 
sütununda < :ı:un"hf ttiği ya:ı:ı tamamen aııllızdır. Keyfiye· 
'le çıkan fıkranın l ıv• e 

zı . 

Biz tekzibi, evvela emniyet umum müdürlüğünden 1reldifini 

sandık. Ankara tabii fstanbuld• Zekeriya sofraları kurulup ku· 

rulrnadığını bilemez, dedik, mazur gördük. Fakat tebliğin fı • 

tanbul emniyet müdürlügünden geldiğini anlayınca taıırdık. 

Çünkü İstanbul nüfusunun hiç olmazsa onda biri bu ıofradan 

bil'.inde bulunmuıtur. Onun İçin tekzibin yerinde olduiuna, 

artık 

tin tekzibini dilenm. » 

lSTf:R JN ANMA f JSTER JNAN 

- Kolay gele! Ne .)npıyorıunuz oradaJ 
- Hafta.) a ramazan.. Peleme& b)'fta • 

tıyoruz 1 c euıbını 'crmi ler. 
O zıtmıın Burhan Ü ık: 

- Beh<"V mu lumanl.ırl demltı nedoa 
bu at ın kar ı ında bo) le ::r.ahmete katla • 
nıyorsunuz} Sıktıvınız uzumün l\0'1IDQ h • 
çılara ko) up, Tanrı) a ısmarlayını:ı. O, ke
malı kudı tinden ne .)np rsa yap1111I 

T.O. 

Kıral Zogo 180 Mah· 
kümu Affetti 

Tiran, 30 (A.A.) - Kral d .. Ar
navutluk İıstiklilinin yıldönilma mlna• 
sebetiyle, son Fieri İsyanı mab......_ 
rından 180 kiıiyi affehuiıtir. 



4 Sayfa 

HAHKEHElERiE 
GöBDÜKL(RjMiZ 
Oğlunu 
Dafla Eden 
ihtiyar Baba 
İkinci sulh ceza salonu.. 
Yüz yıllık bir ihtiyar iki kişinin kollan 

arasında salona alınarak davacı tarafa o
turtuldu. Suçlu tarafa da otuz beşlik bir 

genç geçti. 
Hakim davacıya sordu: 
- Adın nedir) 
İhtiyarın dudaklarında sönük bir tebes-

süm titredi: 
- Abdül1iitif. 
- Bu dava ettiğin adam senin neyın-

dir) 
- Oğlumdur. 

- Sana ne yaptı? 
- Anlatayım.. Hem öyle anlatayım ki 

cıetrafını cami, ağyarını mani» olsun.. Fa
kat önce sebeplerini söyliyeyim.. Sebebi. .. 
Sebebi... Sebebi ••• 

- Canım bırakın ıebebini.. Seni döv -
dü mü oğlun) 

- Dövdü .. Dövdü .. Arkama, iki tane .. 
fki tAne yumruk indirdi ..• 

- Ne diyeceksiniz Bay Ömer Faruk? 
- Dövmedim efendimi. 

Şahitler dinlendi.. Bu ıahitlerin ifadele -
,ine göre hi.düıenin mahiyeti ııu idi: 

ihtiyar adamcağızın Gemlikte bir f ab -
n1taıı var. Bu fabrika iki oğlu arasında bir 
türlü paylaşılamıyor. 

Büyük oi}u Ömer Faruk annesini ve 
babasını boyuna zorluyor: 

cFabrilrayı bana bmıkınl» diye .. Anne, 
baba da huna razı olmuyorlar .. Ömer Fa
ruk ta arasıra her ikisini birden incitiyor. 
j(endisini ayıplıyan tanıdıklara da: 

- Benim yaptıkl rıiiı onlara azdır bi -
lel .. cevabını veriyor. 

Bu baba - oğul duruilllruıı az kalsın vu
ru mayla bitecekti: 

Dinleyiciler arasından yirmi be~ ya~ -
lannda bir genç auçluya dönerek kızgın bir 
tavırla bir kelime söyledi Meğer bu genç. 
ihtiyarın küçük oilu imiş .• Suçlu sandalye -
ıinde oturan Ömer Faruk asabiyetle fırla
dı: 

- Bay reis 1 •• loittiniz ya 1 Kardeıim ha -
na tahkir edici laf söyledi .• Tecziyesini is
terim.. Mevkü muameleye koyunuz.. Attl
nnız dııanya .• 

Davacı taraftan bir kaç kişi daha bağ -
rıtmaya kanımca koridordaki bütün insan
lar kapı önilne toplandılar. 

Hakim gürültücülere tebliğ etti: 
- Kanun namına dı§anya çıkınız!.. 
Ömer F aruia da ihtar etti: 
- Suçlu 1&Ddalyesinde olduğunuzu u

nutmayınız.. Ha1tkınızı sükunetle müdafaa 
ediniz! .• 

Ve duruoma başka güne kaldı. 

Bir Doktorun 
Günlük Pazar 

Notlarından (") 
l 

Tabes Ağrıları 
- Şimdi ıene bir operatöriin muaye
nesinden geliyorum. Bende apandisit 
var diyorlar. Ameliyata cesaretim yok. 
Çok korkuyorum. Midemin üzerinde 
ve belimdeki ağrılara dayanamıyorum. 
Uykalanm azaldı. Çok sinirliyim. Siz 
bir çare düJiinün rica ederim, diyor, u
zun boylu şikayetini anlatan hastam ak
lı ha~ında bir fen adamı. Kendi.sinden 
vaktile geçirdiği bazı hastalıklar h.a.k -
kında izahr. istedim ve nihayet mua -
yene ettim: 

1 - Belden selen ağnlar çivi sokulu -
yor gibi şiddetliydi. 
2 - On sene evvel kendisinin anlıya
madığı fakat §İmdi sabit olan bir firen
gi geçirmişti. 
3 - (Rıtfa) fflj mün'akisleri ma'dum
du. 

4 - Midede ağrılar. barsaklardaki 
uncılar geçirmekte olduğu bir (seli 
zahri) taba hastalığından ileri gdi -
yordu. Bir hastaneye yatırdım, muııy- t 

yen usullerle tedavi altına aldım ve 
yüzde l'lli tedavimocn fayda gördü. 
Ağrılar durdu. Yalnız yürüyüşte bir 
bozukluk eseri kaldı. Tedaviye artlk 
ayakta devam etmektedir. 

( *) Bu notla~ kesip ıaklayınız, ya· 
but bir albüme yapı~tınp kollekıiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gı"bi imdadınıza yelitehilir. 

SON POSTA 

MEML KET HA 
lzmir Telefon Şirketi de Satın Alınıyor, 
Bu Tesisatı Bele

diye işletecek 
lzmir (Özel) - Hükiımetimiz lmıfl' ıe1efon t•Dek~tini ıab.9 

almağa karar verdi. lzmirdeki telefon prlıeti laveç aeımayedar
lannın tesis ettikleri bir ıirkettir. 

fıveçli Erikson firketi İzmir telefonlannı otomatikle~lirirken, 
büyük kar bırakacağı ileri sürülen bu İ§e İzmir belediyesinin de 
iıtiralrini ileri sürmüı, lzmir Urayı yÜzde ( 52) sermaye kc.yarak 
bu ıirkete dahil olmuıtu. 

Erikson fİrketi bu fırsattan istifade ederek lzmire, telefon te· 
ıisatında kullanılmak üzere bir çok telefon malzemesi göndenni!, 
bu suretle İsveçlilerin koyacakları sermayeyi bu ıekilde ö1ü mal· 
lara kapatarak yalnız belediyenin mütedavı1 sermayesini ortada 
bı.rakmıfhı'. • 

Erikson ıirketinin stokları bir taraftan İzmirde istihlak edilir· İzmir telefonu otomatik santralı 

k~, ö~~ taraft.a~ da fuzuli. hat!ar yüzünde? sermaye öl~ü~lın~§· ı Sermayenin en mühim kısmı İzmir belediyesine ait olduğu için 
tür. Dort yıl ıçmde beledıyenın semıayesı tamamen bıtmq, fD"· İzmir telefonlarının devletleıtirilmesi çok kolay olacaktır. Şirket 
ket belediyeyi bu iıten iflas bayrağile ayırmağa kalkışmııtı. Hü· . el kurulu birinci kanunun ommcu ııüırii toplanarak tesisatın 
kUmetin müdahalesi, belediyenin sermayesini kurtarırken, Erik· ~ A • • 

• k • d ·· d d"w• •. 1.. k • fı hukumete devrı hakkında kararını verecek, cmdaıı sonra Erik· 
son §ır etı e gon er ııı o u ıto sermayeye ıut nıasra ve le· 

tt.... ı:..:.. d ıon firketile Ankarada müzakerelere batlanacakbr. me uu çe ... 7 or u. 
Telefon ıirketinin ha dunımile kazanması imkinlan çok 82• Öğrendiğime göre İzmir belediyesi, bavapzı tesisab Kibi te-

dı. Hükumet verdiii kesin bir kararla telefon ıirketini, bütün te· lefon ıebekesini de üzerine alarak iJletecektir. 
siaatile satın almağa karar verdi. Ad. Bil 

Antalgada 
Muhteşem Bir 
Anıt Yapılaca 

Antalyada deniz kıyısında 38 met
re uzunluğunda ve granitten bir anıt 

yapılacaktır. Bu anıt deniz yüzünden 
50 metre yükseklikte bir kaya üzerine 
dikilece ktir. Anıtın kaidesi üzerinde 
Atatürkün kabartma bir heykeli ile as 
ker ve yurdu temsil eden figürler bu
lunacak, granit ütunun üzerinde de 
10 metre yüksekliğinde bronz bir kurt 
bulunacak ve bu kurt Akdenize baka
caktır. Anıtı heykeltraı Torak ynpa .. 

caktır. 

Em ette 
Köy lıfmlerlnin Türkçeleıtl 
rilmesin~ Teıebbüa Edildi 

Emet, (Özel) - İlçebayhk 95 köy. 
den 26 sının arapça adh olduiunu tes· 
pit etmit Ye bu köy adlarının öz Türk
çeye çevrilmesi için tetebbUslerde bu· 
lanmU§tur. Mahalle, sokak, semt isim
leriyle bazı emafm tabelalannda yazı
lı bacı, hoca, hafız, molla, hatip, Ta
lip, tekke, fetvahane gibi isimler kal· 
dmrlmıstır. Evlerdeki kafesler de kal· 
dırtılm;ktadır. Belediye kahvelerde, 
tavla, domina ve kaiıt oyunlarını ya. 

sak etmi§tİr. ------
Bolu Köylüleri 

Bolu Parti Kon
grelerinde 

Köylü Y o), Mektep Ye 
Ha haı Ekimine Mü aade 

1 tiyorlar 

Üç Ka$abanın 
Gençleri 
Bir Arada 
Kırkağaç, (Özel) - Güçbeyli genç

lerbirliği ile Kırkağaç bandosu Çocuk 
cairgeme kurumu menfaatine bir mü-

Bolu- ilimizde kamun parti kon- aamere vermek üzere Somaya davet 
gerleri devam ediyor. Kongre1er çok a- edilmi§lerdir. Güçbeyli gençleri Soma-
18.kalı olDJakta parti il baıkan.ı kongre- da Mavi yıldınm'ı temsil etmiılerdir. 

lerde bulunmaktadır. oaununğfö gAcii hbuEı m m mm mb 
Parti kongrelerinde köylünün en Kırkağaç bandosu da bir konser ver

çok istediği yolların yapılması, mektep ıni§tİr. Müsamereden sonra Çocuk e
nçılması, haıJıaı ekimine müsaade ve- ı sirgeme kurumu Güçbeyli, Kırkağaç 
rilmesi, bilha:ısa mevcut orman knnu· ve Soma gençlerine bir çay fÖleni ver
nunda köylüye İ§ olan haktan yeni or· mişlerdir. 
man anunu çıkıncıya kadar mer'i o. 
lan kanun mucibince istifade ettirilme
si noktalandır. 

Samsunda 
Eski Eser /er 

Muğlada 
Atatürk Heykeli 

Sipariş Edildi 
Muğla-Cumuriyet alanindaki onun· 

cu yıldönümü anıtının üzerine kona.-
Samsun, (Öxel) - İçUıde İncelen- cak Atatürk heykeli eksiltmeye kon

meie değer bir çok tarihi izerler bu- muştur. Heykel tabii büyüklükte ve 
lunan Samaunun bilhaHa, Çatmaoluk 1.85 yüksekliğinde olacaktır. Ekailtme 
köyünü de içine alan Akalan harabele· müddeti bir aydır. Heykel ihale edil
ri bir çok kıymetli taılarla doludur. dikten üç ay sonra yerine konmuı ola· 
Şehir kütüphanesinde bu harabeler- caktır. 

den bahseden bir kitap mevcuttur. MuAlada Ya§mur 
Bundan bqka Mamados ve Çakallı Muğla - Yirmi dört saattir ara· 

köylerinde, eski zamanlardan kalma 1 Jıksız ve aürekli yaimur yağmakta
yeralb mağaraları ve bu mağaralarda dır. 
bir metre murabbaı genişliğinde, ho
rasanla i§lcnmiş tuğlalar bulunmakta
dır. Ayrıca Kara Samsunda da yeral. 
tında hamam ve su dehlizleri ve bir 
çok eski eserler saklıdır. 

Yapılacak bir araJlırma neticesin· 

Bafrada Elektrik işi 
Belediye Mecliıin de Ha

raretli Miinakaıa Oldu 
Hükumetten Yardım 

istediler 
. . de daha bir ç.ok böyle kıymetli eserler 

Bolu iki aydır havaların ekım e bulunacağı umulmaktadır. 
Bafra-Şar kurulu toplandı. Şarnuı

zın önemli itlerinden olan elektrik 
işini tetkik etti. 

Bfr:nd KAnun 

lnsan 
Bir Görüşle 
Sevemez Mi? 

. b" .. .. ··ık ol•' Geçen gün ınsanın ır goruıte a,. bU• 
w • • anla mıyacagını yazmıı ve sevgının zam l ı:J 

yüyen ve inkişaf eden bir duygu koınP e 

olduğunu yazmıştım. ~ 
Dün bir okuyucumdan benim bu aa 

§ÜmÜ kabul etmiyen bir mektup aldıtn- ,,. 
kadın kendi başından geçen macerasını. oJ 
latarnk aldandığımı isbata çalıpyor. Dif 
ki: 

1 b. alı~ V'O' 
«Aşağı yukan yedi sene evve ır "rÜ1 

rİ§ esnasında bir adam gördüm ve . r:.0 fıit 
görmez ona ii.şık oldum. Kader, biz! d , 
kaç ay ayni yerde bulundurdu. Bu ınıı bİ' 
det zarfında, onun nişanlı olduğunUı cftıll 
müddet sonra da evlendiğini öğren 1 

-'• 
. al' 

buna rağmen bu adama karşı sevgitıl dal' 
tı, o derece ki dünyada benim için on le" 
başka varlık kalmadı. Evim, ailem. rn~ ~ 
ğim, hatta :wabsi menfaatlerin birer birer,(• 
lindi. Gözümde ve hayalimde yalnız 0 1' 
dı. O benim sevgimi kat'iyyen bilmiyordıS- • 

aBu sevginin tesiri altında aıhhatiı1> bO' 
zulmağa başladı. Bu ııerait dahilinde !:!. 
yamıyacağımı anlıyarak bulunduğunı . 1f 
ti değiştirdim. Fakat sevgim eskisi ,ib•. 
belki de ondan daha şiddetle devanı ~~ 

«Aradan iki sene geçti, bir gün talih cfıı' 
zi buluşturdu. Aylarca ayni semtte otur J 
iumuz, birbirimizi sık sık gördüğümiit h , 

h~r se de, beni tanımadı. Fakat ben onu a a 
9114 

viyorum. Gururum ve aklım, bu rna~8- e' 

bu neticesiz ve bu karşılıksız a~kı öldu~bd 
mi emrediyordu. Fakat onlann bu eı:nfl .w 
ni tlaha ziyade bedbaht etmekten bar' 
bh netice vermedi. ., 

«Mesleğim icabı yüzlerce insanla dii~& 
kalkanın. Fakat hiç biri bana, bu ado.tfl1 ııi 
gördüğüm gün duyduğum tatlı beyeOI 
vermiyor. 

«Son görüştüğümüzdenberi üç sene :~ 
dar geçti. Fakat hilla benim için en bu J 
saadet, ona şurada burada rastgelebilııt 
fikridir. 

Halbuki ona rastgelsem bile olacak §ef. 

iki yabancı gibi birbirimize bakmadan ,~· 
mektir. ~ 

aAradan yedi sene geçti, ne olursa ~ 
sun, felaket veya saadet, fakir veya sef'I .. 

iİZ"
hastalık veya sıhhat, benim bu duyguın d 
· d · k H" b" _, oıı nn e tesır yapamıyaca tır. ıç ır , .. ,, , 

bu derin sevgi ile sevmeme miini olaın11' 
caktır. ~ 

cBu belki anlaşılmaz bir aşktır. Çiin~ .• 
ben de kendi kendime izah etmekten fl~ 
zim. Fakat hakikat budur ve bu adarnı b 
ilk ıörüşte sevmişimdir.» 

NeyrİI''. 
Ben normal sevgiden bahsettim. Bo ~· 

zın bahsettiği sevgi normal sevgidir. ~· 
Hırs haline geçmiş sevginin mantıkı .0 bd 

maz. istisna kaide t~kil etmez. Kaldı kı ~· 
kız o adamı değil, kendi sevgisini se"111e}c.ll 
tedir. O adam sadece bir vesileden btıŞ 
bir şey değildir. 

TE1'~, ..... 
"c·;~i··A~t;pi;···ç~~~k ... E;ı·~·ğ~rne 

Kurumunun Balosu müsait ~itmesinden köylü çok memnun 
dur. Çiftçiler kışlık tohumunu ekmiJ· 

tir. 
Kuraklıktan müteessir olmuı bulu-

nan bazı köyler yemeklik ihtiyaçlar1Dı 

Gerede Debaghanesi 
Gerede, (Özel) - Belediye çar§ı 

ortasında bulunan debağhaneyi kaaa • 
banın haricine çıkarmı!tır. hükumetten istemiılerdir. =---------------:--::-:---------:-------

Çorumda Çocuk Himayesi 
Çorum (Özel) -

Çocuk Esirgeme Ku • 
rumu üyeleri ilk okul-

da okuyan 35 kimıeaiz 
yavrunun her gün 11 • 

cak yemekle beslen • 
mcsini kararlaıtırmıt • 

tır. Bu yavrulara her 
gün sıcak öğle yeme • 

ği veribnektedir, SS 
fakir çocuia da elbise 

Kurulun önceden ayırdığı özel ko
misyon aylardan beri tirketin muka
veleye riayet llerecesi hakkında yap
tığı tetkiklerden haııl eylediği kanaa
ti hesap, fen ve hukuki noktalardan İn 
celemiı ve ıirketin mukaveleye riayet 
etmediğini ve halktan fazla para aldı
j'ım tespit eden bir rapor hazırlamı§• 

tı. Okunması bir buçuk saat süren bu 
rapordan sonra lehte Ye aleyhte bİJ' 

çok münakatalar yapılmıf, raporun 
kabulü hakkında encümenin teklifi 
ekseriyetle reddedilmiftir. Şirketle aö
rüıülerek otuz kurut olan kilovat fiya
tının indirilmeıi, yeya tirketin satın , 
alınması yollarının temini İçin batkan- • 
lığa ıelahiyet verilmesi hakkındaki di
ier takrir kabul edilmiftir. 

ti" 
Gaziantep, (Özel) - Çocuk E ,tJ 

geme kurumu tarafından tertip olut' 
1
•, 

·ıııı J 
balo, Halkevi salonlarında verı. 1,. 
pek alabalık ve güzide bir halk &ııl 
ıi iıtirak etmiştir. 

Balo, kuruma oldukça öneınli 11"" 
ıılat temin etmiıtir. "' 
----------------------- 1 r 

1 Nöbetçi 
Eczaneler 

,uıı
Bu geceki nöbetçi eczahaneler 

lardır: .. 
"kptı 

Eminönü: {Salih Necati). Küçu Be , 
zar: (Necati}. Alemdar: (Sırrı)· b ~1 : 

) Ş h dze ıı~ 
yazıt: (AsaJoryan . e z~ J(ı:ı,. 

(Ahmet H:ımdi). Fener: (ArıO · ·p.i: 
.. "k (A K 1) Şehretuı 

ve çamaıır verilmit • 
tir. 

Kurum bu yıl bil • 

bassa okuyan çocuk • 
ları himaye etmekte • 

dir. Ilu alaka çocuk • 
ların okume ve çahf· 
ma ıevklerini de art· 
tırma•rtadır. Çorumda 3; yoksul yavru doyutuluıken 

Elazizde Radyo 
Merakı 

Eliziz, (Özel) - Burada radyo 
merakı artmaktadır. Hergün yeni bir 
ev radyo alıyor. Lakin, İstanbul ve 
Ankara merkezlerinden gayet az aea 
gelmekte ve bu yüzden, halk yalnız 1 
Mısır ve Bükrep dinleyebilmektedir. J 

ragumru ·: . cma · t , 

(Nf.zım). Aksnray: (Şeref). S:ırıı"ıı)• 
ya: (Tcofilos). Bakırköy: (İst~~ıılk)• 

(}-I 'IA 1) 1 _J k"" o / r·" Galata: ı ..ı • ~ns oy: :. (Rı • 
Kasımı>aşa: (Merkez). Ocıııkta>· (Gtı' 
za). Sarıyer: (O~rı. ın). Beyoğlu: )· 

1 ) Ş. r. (ı\sırfl 
lat:ıs.:ırny, Viniko;m o .• ış 1

• •. ,. (L.e' 
Ü:sküdar: (Ahmed iye). ~~aclık0> • J3ı.İ , 
on Çubukc:ıyan, 0:.."Tian Hulu •!· c:)• 

b ,. ( rarı:ı-~ 
yükadı. (~,) ... ~·.u.t). Hey eıı: .___.,_...-



1 B: rinci Ki:1U11 

Şu Garip 
• Dünyada ... 

B W- B -

ir Doktorun 
Buluşu ..• 

d ~ır ak~am İngilterede bir köy civaruı • 
akı köşklerden birine çağınlan bir dok • 

tor k'" .. ' oyun postahanesine giderek köıkün 
:Yolunu sonnuı. Yol kendisine tarif edilmif" 
sc de doktor bu tariften bir fCY anlıyama • 
~~· Vakit geç olduğu için, para teklif et• 
gı halde k d' · · k" '- ·· .. '- k" 

8 
• en ısını oş .. e goturece.ıı; ım -

t e~ı bulamamış. Birdenbire aklına gelmi~ 
e tar postahaneye dönmÜf. on kurut 

\·ererek köşkün ad resine bir telgraf çekmiı 
Ve telgrafı "'t" .. .. k. d k k" go uren muvczzu ta ıp e ere 

0 §kü bulmu1. 

* E.J Alınanyada Felemenk hududuna yakın 
1 • t

1
cn kasabası mahkemesi tarafından ... 

ıııt ... .. r-

d 
ıge çagırılan bir Felemenkli Alman hu-

ud ' 
;h unu geçmemekte İnat etmiı. Herifin bu 
.. •adı k d dil . arşısın a mahkeme hududa nakle· 

tnış. Tam hududun orta yerine bir ma .. 
sa konrn H"'-" 1 b d uş. AJ(tm er masanın Alman a-

udu dahilinde bulunan tarafına otur • 
muşlar F 1 kli . rn • e emen şahıt te masanın F ele -
d enle hududu dahilinde bulunan tarafında 

Urarak ifadesini venn§İtir. 

1 ·ı * lllekn~ı ~erede arkadaşlanna bir ziyafet vet-

SON POSTA Sa · ·11 \ 

HARiCİ TELGRAFLAR 
ALMANYADA 

Nazi Partisi Bir Buhran Geçiriyor 
Partide fkf Yıl Evvelki Gibi Bir 
Temizleme Ameliyesi Yapılacak 

nitler Nasi ıelleri araaında bir göıteriden dönnken 

JAPONYADA -
Deniz Ve Kara 

Kuvvetlerine Yeni 
Tahsisat Ayrıldı Uluslar Kurumunun barışseverlik nş • 

Tokyo 30 (AA ) a··t·· .. kile ortaya çıkardığı ı zecri tedbirler rne • , ' • • - u un gece au- . .. . _ 
ren bir toplanbdan sonra, büt e ko- selesı gun geçtıkçe onem alıyor. Dal hudak 
misyonu 1936 - 37 yılının ~aaraf salacak gibi gönim.iyor. Vaktile Napolyo -
kısmını tasdik etmiıtir. Bu kısım, ee- / nun lngılıereye karşı ~urmak ı ı ediği ı kara 
çen yıla nisbetle 80 milyon kadar faz- ablukası ı na Avrupa devletlerinin bile ya
lasiyle 2.272 milyona balii olmaktadır. rısından fazlası sırt çevirmİ§ti. fngiltereniıı 

Bu yekundan 551 milyonu deniz Napolyon aleyhine kurduğ-u deni.z abluka -
508 milyonu da kara kuvvetlerine tah: sında ise belli ba lı hiç bir yardımcı ı )ok 

gibiydi. Halbuki zecri tedbirlere elJi de\' • aıı olunmuıtur. 

ROMANYADA 

Belçikalı Döviz 
Kaçakçıları Mah

kum Oldu 
Bükreı, 30 (A.A.) - Mahkeme, 

Belçikalı mensucat endüstrilerinden 

mürekkep bir srubu dolandıran döviz 
kaçakçıları hakkındaki hilkmünü ver-

let ıştırak ediyor, Amerika bile Uluslar Ku
rulu paktına imza koymamı§ bulun u"u 
halde kayıt11z kalmak istemıyor. 

Ben bu onemli işe girişen devletler lis -
tesinde Sandoviç krallığının adını aradım. 
«Ha,rnyi krallığı ı da dcnılen bu hiıkumo
tin o listede bulunup bulunmadığını nıçin 
aradığımı da aöyliyeyim: 

1854 te fngiherc, hansa, Jt lya (o za. 
man Sardunya) devletleri Osmanlı fmpa -
ratorluğu ile birle ip Rusya Çarlığı ale:>· • 
hine harp açmışlardı, Kınmda snvao yapı • 
yorlardı. f ngiltere o devirde de denizlerin 

miştir. Suçlular 5 sene ile 6 ay arasın· hfıkimi sayılıyordu. Fransa irfan ve inki-
da deği1en muhtelif" hapia cezalarına ISp ka} nağı olmak şöhretini ta~yordu. Os
çarptırılmıtlardır. 

ıf ıstıyen bir çiftlik sahibi. kestiği hindi· 
bın taıılığında (500) liralık bir pırlanta 
ulrıuı§tur. 

* leostarikad f · w • d b. 

Berlin, 30 ( A.A.) - Doyçland halJI Bazı mabafilin hissettiklerine göre, 
binasının açılıf töreni münasebetiyle Nazi partisi, Haziran 1934 de olduiu 
HitJer'in dün ak.tam irad etmİJ olduiu gibi yeniden dahili buhran eeçirmek 
söyleve büyük bir önem verilmektedir. arifesindedir. 

manlı imparatorluğu - butün geriliklerile 
Bunlar araıında Bükreıin eaki bir beraber • üç büyük kıt'aya yayılmış bir 

polis müfettiıi 2 ıene:re mahkum ol- devletti. 
lıte o yaman savaş sırasında Sandoviç 

adalan kralı haımetlu Kamhnmha hazr t • 

leri bir beyanname neşretmişlerdi. 16: Ma 
yıs: 1654 tarihini taoıyan ve yirmi be sa 
tır tutan bu beyanname Honololo aam • 
yınde imzalanmııı olup haımetllı kralın Kı
rım muharebesine iştirak etmed iğini, bi • 
rnf l:aldığıru ve birbirile harbeden de' let-

t b" a « enenı aıneııı enen ır a· 
Cf Ocegwı. vard B b"" W• •W• • l'a ır. u ocei1n neşrettıgı zı· 

1ı. 0 kadar kuvvetlidir ki bunun ışıiı ile bir 
•llzet · k cyı olayca okumak kabildir. 

D · * t unyanın en küçük boylu insanı Lucia 
arate. . d b' ın ısmın e ır kadındı. Nevyorkta doi· 
u~ ,,... .. d w 

4:a - '\'ucu u tam neJviinema buldugu, 
tnan İrtifaı ancak elJi santimetre idi. 

p . * 

SOVYETLERDE 

Japonyaya Yeni 
Bir Protesto 

mu1tur. 

--------~--·--------------------------------
Londra Deniz Konferansı 

--
Ayın 9unda Toplanıyor 

ç k• ıd• Londra, 30 (A.A.) - Deniz kon- ı niz kon(eranıında Amerikayı temsil e- lerin bu bitaraflığa aaygı göıtermderi )d • 
e 1 1 feransı, evvelce kararla.tlırılmı§ oldu- decek heyet ilyeJerindcn M. Norman zım gddiğini ilin ediyordu. 

C!ud arıs ıtriyat fabrikalan piyasaya yeni bir 
.tu ~k boyası çıkarmışlardır. Bunlardan ko
~sı it l'lnızısı, Burgonya prabı: açık kınnı· 
l>a ' •rnıızı Şarap ve soluk renklisi de ıam-

M k 30 (A.A.) _ Tokyodaki ğu gibi ilkki.nunun altısında değil, do- Davia, Vilyam Filips ve V. Stanley A- Devlerin güreşine dev aynasından ha • 

S 
otab~v~k elçisi 18S8 andlaşması kuzunda toplanacaktır. Tehir, gecikmi1 , quitania vapuru ile yola çıkmıılardır. kan ve bu bakııla kendini de bir dev 

ovye uyu ' · · · k f B d N • ib · · · .. h ile 1934 anlaıması hilafına olarak, Ja- ?l~n ~erıka:-1 hey tını~ on eranaa ura a . o!""~n Davıa, hareket e- gı ı ırı gorcn .aımetme~p Kamhamh nın 
pon bandıralı bir geminin 29 ilktC§rİn 1.§hrakını temın makaadıyle yapılmıı- derken d~mııtır kı: • bu beynnnarnesı o devnn gazetel;r de 

nh l . d ezzetın edir. tarihinde Sungari'den Amur nehri bo· tır. <1~e~ız konferansında beklenılme- gunlerce ~ka mevzuu olmuştu. Bılmem ki 
nca hareket etmİJ olmasını bu ayın Amerika ur hhaatarı Yola yen hadıseler olmıyacaktır. Çünkü her Honololo sarayı, Kmm muharebeaindt'kf rs inde Japon hUkfuneti nezdinde Çıktı devlet diferinia ne istediklerine vakıf- siyaset oyunlannın değerini sıfıra du r n 

protesto etmİftİr. Bilylik elçi bu halin Nev-york, lO {kA.A.) -ALlondra de- tır.» bugıınkü durumda ne düıünüyori> * feh ~rnerikada Missuri eyaletinin Donifan 
Ja l'lnde, seksen bir yaıında olan Madam 
ca ne Mac Nabb, seksen beı yaşındaki ko· 

sı ale .. •h. b. 
i ıd w b'ld. k duğunu reddetme te ve manyanın Londra, 30 (A.A.) - lneiletere, Ah tekerrür ebn J o ugunu ı ırere • 1 k b" .. k • siyasi fıkra yazıcıları! .. Araaıra ne 

J d b k Sovyet Rusya aleyhıne o ara uyume Milletler Cemiyetini Londra deniz kon· k 
t hkikat yapılmasını npon 1§ a a- • . • • d• d adar ihmalci olursunuz ve neler unutur u-
a d • t • t• B kan hususundakı nıyetinı bu ıyev • ıez- feransmda kendisini bir müıahit ile 
nı B. Hirota an rıca e mıJ ır. a ' k _J• nuz} .. 

d 1 d - b·ı me teuır. temsil etmeie daYet eylemİftİr. 
hidiaelerden haber ar o ma ıgını 1 

" ki 1 l 

~bcb. " ıne ır boşanma davası açmıştır. 

M. T. Tan 
&ız 1 nedir biUyor musunuz) Kocası hak
ına{ıcr~ onu haıka erlcelclerle düıüp kaJk-

F' a ıthanı ediyormuıl 
zcng~anaıı. asılzadelerinden ve Pan.in en 
Yi' ın bankerlerinden birinin oilu olan 

tı:ont d K 

dinniJ ve tahkikat yapmaiı vadetmiJ- Bir Tayyare D~ı'.:: Ve Bef • ngiliz deııis heyeti Sir Samuel Ho-
ar ile Sir Boltoa Eyres - Monsell'den dra deniz konferansında kaladalık bir 

tir. Moskova, 30 (A.A.) - Dün Mos- mürekkep olacakhr. d 1 
Hltl.rln Son Nutku Ve Sovyetfer e ege heyeti temsil edecektir. Delege-

• kova üzerinde bir tecrübe uçu•u esna· ltalve Kalabalık Bir Hevetle ı 
Moskova 30 (A.A.) - B. Hitlerm ;w ' • ere •• aıyaaal meaelelerde Londra büyu"k 

ı aında aı0vil bir ta-are dü§miit ve bet l9tlrek Edluor ı G 
l ·ı d I t · ga " 1 

• e çııı rand{ ve teknik hususatta da son diyevinl tah ı e en zvea ıya - •-! . "I .. t" R J 
B 1 • •bi ol- 1U§I o muJ ur. oma, 30 (A.A.) - talyayı Lon- Amiral Pini baıkanlık edecektı"r. zeteal, ıiddetin o ıevızm prensı 

l
daştır. Kadın arlcadaş. Onların erkek sanı~ alışhğından ayrılmaaı çok zor den kalkıp gidiyor, akşamları da geç 

l-~ı-35 111 s M f T kardeşleri, kocalW'.l, hısım akrnbalar) I şeydır. İşte bu adamcağız da, bekar vakit geliyor, sessiz sadasız odacıgı • 
_ yok muL kalınca, yersiz yurtsuz olmuş. Hem na kapanıyor .. Bize hir bir Y" da 

r Cıgarasmı yaktı, dudaklarının u- titizmif de... yük olduğu yok ... ' -s .. n n 

n r l/l yr N L r Q. cuna ilişti~di: Ow• •• !hsan •. •ağ elini göğsüne bastırdı, İhsan abla, tekrar sönen sigara mı 
t:{ f:: fı l: ~ - Pakızecıgım, arkadaşlarını §ÖY- ıçmı çekh: hiddetle mangalın kenarına attı: 
Cfi go11şc••+a+f·!s' . . le bir kolaçan ctmif ağızlarını aramış. - Temizlik gibi var mı? - Gevezenin cigara81 yanmaz!. 

_!_hsBa~ ablanın gözleri dalmıfb: ya gülüşünden, hiddetinin sahteliğim ev alımından satım.mdan, rehine ko- .. D~d~~lanna iliştirdiği si.gnrası derler, ben, geveze de değilimdir. 
l ır Yandan .. •. ü1 cek gibi hemen anlamıftım. O, bu yapmacık yup çıkarmaktan bu anlayan, bilen sonmuştu, parmaklarının ucu ıle tu- Cigara keyfini İyice çıkaramamıf 

() kUYorken ba~k Yb~um dg eb. dert hiddetin . sahiye alınmasından kork- var mı, gibilerden 1.. Rabbim taala, tup aldı, manaalın küllü ateşinde ~- olacak ki tekrar pakete saldırmıı:tı 
ç1 ıv . • T a ır yan an ır ~ 1 • • • • B tı: ' T • 
d erıyor. Tevekkeli dememişler; muş gibi, gülrnege ba9 amıştı: rast gctınncc getırır. ir hayır sahibi - Tütünler, fena evladım.. Hep 

ert gider, yerini bo~ bırakmazf diy,P-;-. _ Al Kapının önünde ne du:u- çıkıvermez mi? _ Sözü uzatmıyalım. O adamca- toz, kırık ... Jçlerinden tahta parçası 
Jh _ 28 _ yorsun~ Mıhlandın, kaldın.. .lçerıye İhsan abla, a-özlerini kapadı, gü- ğız, şöyle temiz, namuslu bir aile e- gibi saplar da çıkıyor .. 

san abla · t • t · tmlf airsene ı Sitem ediyorsam, hanı, nazı· lümsedi: vinde, bir odacık tutup oturmak ı"stı·- Hem cigarasını sarıyor, hem başı ö-
ınıydı ~ , CVJ amır e mw. sa Ilı B k h D 

E:- mı çektiğini bildiğim. i~... ·. - i~ ta ım uzun esa~l~r... oğ~ yormuş. Yatağı yapılır, çam<ı;Şırı yı- nünde anlatıyordu: 
fund &er satılnıı~sa, Ihsan abla, mutfa- Kolumdan tuttu, ıçenye çektı. rusunu ıstersen, ben, hepsını atı4ıya- kanır. gu" 1 gibi bakılır. Adamcagw ız 1 . d l 
"' T al d . . .. r k k , , - yı a am, neme azım... Cö -

an nasıl ayrılmı..+ı" Hemen sahiye ma... ma ığım ıçın, oy e no tası no tasına b' ·· ld. · · · .. d .. p k b T r r - fh .., ır gun ge ı, evımızı gor u. e e- mert ligi de ayrı. .. Eve, hemen hemen 
1'll.efC ~kapıya gidip anlamak, öjren- Mutfağa ~~~iğimdiz zaman, san anlata} mboıyacagım. Anladıkğım şu.: Bize ğenmişl Hele temizliğimize, ağzının eli boş gelmez . . Çikolata şeker n<'ler 

r ··•erakın d" E k- -LJa kıs kıs gufuyor u: senet e rç para verece ler. Bız, bu- la k 1 p - ı- k b' . ' ' 
aştt-1 ı yeneme ım. ve ya av • 

1
. . ed" .,. H l ki öd' .., . su rı a mıf axıze onuşmasını ı- gebrmez .. Bulunmaz, alınmaz şeyler 

b B tn .:zama .. ::..ı ·u· k _ Ayol ha ımız, n ırr iç sor- nu ayı a eyecegız. 1. 1 • 'd . d .. S . ... . ak n, yure~.m tı ıyere • D d .k. 1. • d " I • ır. yı ı are etmış ogrusu. .. enın an degıl amma, hatır gönül almak .. Se -1Yordurn muyorsun. ur u, ı ı e mı ız er ne yapışta· ] ~ d w k d k' ' 
ır . k . Kerevete. yanıb-ıma oturdu: k .. .. bakt • ayacagm, o a amcagıza, yu arı a ız on kuruşluk şey; gel gelelim, o-
~rı Pen l . far t k 1 ...,.... rara yuzume ı. b 1 .. .. _ı_,_. d d'k Ça . lnış d "· ecre erın cam ı a ı • a ıçe ustun~ı o ayı ver ı . ma· nun içınin kibarlığını gösteriyor. 

cdil~i~~ük sıvalar, üstünkörü badana _ Rabbim Taali, Pakizeciğimin, - Şin di nasıl? diye aklından ge- şırı yıkanıyor. çiçek gibi bakılıyor. Cigarasını yakmıştı, bir elile rıl izime 
Bu' ~· • her tuttuğunu kol~y e~si~ ... ~· onun çirirsin . . Haklısın. Ben de öyle düşün- <?,•.~ize ~ereceği aylığı, her aybaş~ gö- , vurdu, keyifli keyifli güldü : 

tanı ' ıyı alametti. Fakat evde otu- . ·n bütün söyledıklerımı gerı aldım. düm. Bıze borç para verecek olan a- turup, bıze veren akrabasına verıyor. K 
1 

B " k k 

ı ar Yen· k• 1 Y k ıçı ' Uah B" . k t b' k b , B" 1 ı·kı b d "'d . F - omşu arı sorma.. ır ıs n -h11!>_ ' ı ıracı ar mıydı? o .a p k becerikli maşa ... ızı, sı ın ı- damın ır a ra ası varmış. Karısın- oy e ı e orcumuz a o emyor. ·e·[ b " k k k H 1 ~ı abla dı e 1" B k sa I h k"' I . il .,. ma, ır ıs anma nrtı .. asct rın -
~ mıy } dan kurtardı. Amma, nası r • a • - dan ayn mış. an oşe erınde, ote er- na mır d h d' t] ki 
"-apını ·ı __ u I F.k , . la k • .b. .. .. .. en rn ıse, ça a} aca ar . 

\'e r 1 n zı ini korka korka ~mı u anlatayım. de sürünüyormuş... Ev hayatına da ı rımı an ma ıster gı ı yuzumul B' d k 1 1 . . 
ı<u ak k ba na, on k . . k . . .. _ d ır en aş arı çatı ı\ermı tı : 

1ı1cta k a rttım. Çok geçmedi, taş· Koynundan tütün pa etmı çı ar· pt"k ahfıkmış ı ıncc ınce suzu~or u: . 

B 
ta Unyeler tıkırdadı dı . sarmağa batladı: fh bl haL b. 'dd" t - Bunda hır fenalık yok kı... Za- - Komşunun tavuğu , kon U}' · _ , sıgara . san a a, .: veren ır cı ıye - w. • H k l • .. .• .. .. . • . 

d ~ . u tıkırtılar kulaklarıma yabancı k Lam · · k l ba il d . manlar degışta. er esler, ev erme kaz gorunurmuş } u ı Bızımkı 0 11 
egıld ' Ü ' p k sıkıfmıstı . ı cımı yo • c şını sa ayor u. k" 1 1 A d w·ı k' d · ı E ka ı. mitle bekledim. İhsan abla, - e . . disa diki kal- aracı ar a ıyor. yıp egı t... ten eğ ı .. . _vvel \ e ahır. bu bız ın 

ki Pıyı açrnı,tı. Beni görür görmez, i- ev satıl~o~t u, h::ın Pakiz:ciğim, - Alışkanlık b~kadır ... Allah et- Yüzü, hafif penbcleşmiş, soluk taliimi:rdir. Ela lemin da w•lar gıbi m 1 .. 
1_ Yurnruğunu k I I dayadı mışb. A ı 1 e yaşa ' k d mcsin, beni, buradan ayıracak olsalar, gözlerine uçucu bir p rlaklık gelmis- l rı gcize gorünn ez de b izim b ir k • 
~Şların a ça arına , . . buluverdi. Onun ar a aşı , 

1 Çath: çaresını ben, ne yaparım~ ti: mığımı göze ba tar. T a li dı} orun 
- E: k J d çoktur 1 Unutnıak aş o sun sana ..• bukadar a Cı~ara elinde, durdu, başını geri- Bir kabustan kurtulmak istiyor- - Gör en, ne iyi dam • Kırkını na in n, rnllı:ı ıi '·· 

saın h olur mu? Hani, eve alına· • . muş gibi, gerilemişti : biraz geçkin ... Kendi halinde, pek te r- Tekr r .} üzü gulmüstü : 
' akkım Y• ıttı: R bb' d b 1 b S b hl k [A L: 1 ' r] CöıJ .. v~~· . _ Yok, yok ... Hepsi kadın arka- - a ım, yaz ıysa ozsun... n- 1 biyeli, pek ki ar... a a arı er en- r 

erının ıçının pırıldaya pınlda-

lu h l e ergoet, başka türlil geçinme yo-
u aırıad w d • b. aile . ıgın an Pasedenada zensm ır 

~onına U§ak ofarak &irmi§tir. 
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p·;~0;kis:i~=k~;:öö:li~;:: ltaly.anlar Trablusa Ye· 
bargoKonulmakistcniyor niden Ask~r Yığıyorlar 
[ta/ya Petrol Ambargosunun Vere

Neticeden Korkmuyor ..... 
cegı 

. Cenevre, 30 (A.A.) - İyi haber a· ı r 
lan bir kaynaktan öğrenildiiine ıöre, z A T db • l 
18' ler komitesi, pamukla bakıra am· ecrı 1. e ır er 
bargo konması meselesini petrola am· 
bargo koymak meselesiyle birlikte, ilk 
kanunun 12' ıinde inceleyecektir. 

Komite, önce bu hususta B. Lava) 
ve Eden'i istimzaç edecektir. 

Ve Yersiz 
Endişeler 

Ankara 30 (Özel) - Memleketi -
mizden ltalyaya ihraç edilecek ve ~di-Zecri tedbirlerin tatbikmı kontrol ı' 

etmekle mükellef komitenin eksperleri, 
İtalyaya kartı zecri tedbirlere iıtirak len-malların zecri tedbirleri tatbik e • 

b h 1 1 l 
1 

den memleketlerce tatbik edilen ka -eden ütün ükumet er e temas arını 
muhafaaz etmektedirler. yıtlara tabi tutulacağı bazı piyasalarda 

Vatington, 30 (A.A.) - Amerika· şayi olmuş, bu sebeple lktısat Vekale-
nın cihan harbine iıtiraki aleyhine rey tine bir takım müracaatlar yapılmıştır. 
vermiı olan altı senatör'den buıün tek lkhsat Vekaleti, bu endişenin yersiz 
olarak sağ kalan cumuriyetçi senatör olduğunu, Tiryeate transit yolunun her 
Morris halihazırdaki bitaraflık yasası· 

1 
z~m~n açık bulunduruldu~~~d!r. • 

nın pamuk, çelik, petrol ve saire de da- ı mıştır. 
bil olduğu halde, mühimmat yapmaia L_. _____________ __, 

Mısır -T rablus Hudutlarında Süel 
Hazırlıklar Göze Çarpmaktadır 

Londra 31 (Özel) - İtalyanların ı <(Libyadan gelmesi muhtemel bir l hırplayacaklardır. Bunlardan sonra, fn· 
Avusturya ~~~udu~dan çektikleri as • hücumun neticesi hakkında endişe İz· giliz mitralyöz kıt'alariyle rnücehheJ 
kerlerden muhım hır kısmını Trablusa h d b' k M l · .. d d•v. l l H d ar e en ır te ısır dev et adamına hır şebeke onun arkasında da Mısır ~ 
gon er ıgı an aşı mıştır. u utta as - . . , . 
ker nakliyatına devam edilmektedir. rasgelmedim. İngılız kıt alan tarafından işgal ve dı· 

lekenderiye, 30 (A.A.) - Royter :füO mil vüs•atindeki mıntakalarda, kenli tellerle tahkim olunmuş siperler 

Ajan~ı muhabiri Mısırdaki vaziyet deve sırtında faaliyette bulunan silah- vardır. Bu mıntakalarda bilhassa yol 
hakkında şunları yazmaktadır: lı ve cesur Araplar İtalyan cenahlarını olmadığını da kaydetmek lazımdır. 

ltalyan Uçakları Dagaburu Şiddetli 
Bir Bombardımana Tuttular .. 

doğrudan doğruya veyahut ki dolayı- , ler Cemiyetinden olmamakla beraber, rt ı ı 1 H b K A ç 
siyle yarayan bütün maddelere de teı- , Kellog andlatmasını imza etmiı bulun- .ı. a yan ar a a eı uvvetı_eri rasında arpışmalar Oldu. 
mil edilmesi lizımgeldiğini söylemit· mak itibariyle zecri tedbirlere İftirak H b } 183 ı J ö 
ti<. Ambargo Neticesi Vahim eyl·:::~n ~:1~:.z~~;. ODU ltalyaya a eş er ta yan ldürdüklerini Bildiriyorlar 

k k
• bbü l • I ( Baftaralı 1 inci yüzde ) 1 muhabirinin Gorrahai' den 2 7 ikinci tec: • ı r 

Olmayacakmıı!. arıı va ı taa t erıy e tezat te9kil ~ 
Roma, 30 (A.A.) - Havas ajansı- etmez, zira İtalya, dört ilkteırin 1931 ~a~abura k;r~lı-yapıl~ln b~~~ardıman hak- rin tarihinde gönderdiği ve yollanması ge· SllAh Alllndiılkl Habe, Ordusll 

nın aldığı malumata ıöre petrol ambar· tarihinde, Milletler Cemiyetinin, aza ın5 aCşu ta ~ı at :er~ me t ·~.: kk l ciken bir telgraf, birbirine zıt haberlerin ltalyanlar nun Mevcudu 

İ olmıyan devletlerle de elbirligv ı' edebı'le· apronı uçagın an mure ep o an müphemleştirdiği Ogaden bölgesinfn va· R 30 (A Roma 30 ( "• 
gosu ilan edildiği takdirde, talyanın b' · · fl H b hk" b' 'k oma, • ,.. cecv ini tanıyan bir karar un' za etmı' •tir' • ırıncı 1 o a eş ta ımatını tes ıt ettı - ziyetini aydınlatmaktadır. A. - Mı'lı'• Lıt'a· A.) - Er"thre· 
vaziyeti, umumiyetle sanıldıiı kadar :r b b d b ) D · /11. " 
vahim olmıyacaktır. Filhakika çok bü- İtalya - Mısır ticaret andlaımaıiyle, ten ~onra om ar ı"?a.na. ~ş amışbr: . ~r~ Habeıler Umumi Taarruza ları hariç olmak nin eaki ilba)'tı 

. 'k' d 1 t d k' d' v t • dakıka ıonra gelen ıkıncı fılo da bırıncısı G kl . _ J . 
Y

ük miktarda petrol ithal edildikten yıne ı ı eve arasın a ı ıger ecım- . . d ~ b b 1 eçece ermıf.. uzere, talya'nın Corrado Zolinıtl 
1 1 l 

. • • gıbı taııı ıgı om a arın yarısını kullan • J 
batka bu hususta tasarruf için yapılan ıe mukave e erın feıhı bu husustakı 1 Gerek talyan, gerek Habeş kaynakla- •ilah altında 1. tahminine gÖT•ı 

k 
• 

1 
• mıştır. 

P
r8pagandadan sonra, ıivil balkın ben· aramame ımza anır ımzalanmaz mer' nndan bugün gelen haberler, Hab~clerin ö- 080.000 aakeri Habeı orduau • Böylece 15 dakikada bir fasıla ile filo ~ 

zin sarfiyatı da çok azalmı•tır. Bundan iyet mevkiine cirecektir. nümüzdeki ay başında bütün cephelerde vardır. Vaziyet, nun mevcudıtı 
ır dört defa bombardıman yapmışlardır. ba~ka önümüzdeki yıl baıından itiba· Komitenin Toplantuıı umumi bir taarruz yapacaklanm bildir • bunların terhia yarıaı Tigre, ya• 

fen, yakacak terkibi bir madde elde Cenevre, 30 (A.A.) - Zecri ted· Bir Çarpıpna •• mektedir. edilmelerine ih • rıaı da Somali • 
edileceği ümit edilmektedir. birler komitesi toplantısı 10 ikinci Asmara 3o (AA.) - Resmen bildiril- Bir taraftan İtalyan tayyareleri mühim timal ııöstermi • ele olmak üzere 

I 
diğine göre, Maigcrcho yakinindc ltalyan H b · 'd' ngiliz Bakanlarının Bir Toplantısı kanuna talik etmiıtir. a eş kuvvetlerinin şimale doğru ilerle • yor. 220.000 kıtı ıT· 

~~ • · • """ • • • • • • .. • • • • • hatları arasında bulunan bir Habeş çete • mekte olduğunu kaydetmekte diğer taraf- L 
Londra, 30 (A.A.) - Dün akıam Kamutayın Kış ıiylc ltalyan askerleri arasında bir çarpıl$ - ---------------b' b k 1 t 1 t 1 t tan da Deise' den bir telgraf Habe'" kuv • · ır a an ar op an ısı yapı mı§ ır. ma olmugtur. Habeş'lerden bir kaçı e!!ir I b ,.. na aıt olan eshamım elden çıkarın•• 

Toplantıya B. Hoare, Eden, Runsiman, Tatı•ıı• vet rinin iri biri arkasından şimal cephe- b' ed'l · .. t·r yarak kar,.ılık göstermek •uretı'yle ır 
1 mı .. ı · sine hareket ettiklen"nı" bı'ldı"rmekte<lı"r. ır 

0 

Con Saymon ve Robert Vansitart itti- D f 'k • d iğer tara tan beyan edildiğine göre, Bı'r latı'kra• Şavı'aaı istikraz yapmağa çalışmaktadır. 
rak ettı lerın en bu toplantıda zecri Ankara, 30 - Kamutay Martın bi- ,.. " 

d 
• l l Rass Seyyum, Seba'dan Bora'ya gitmi~tir. Londra, 30 (A.A.) _ Bazı •ayiala· Bu istikrazın geliri ile Habcıistall 

te bır er mese esinin görüşüldüğü sa· rinde toplanmak üzere birinci kanun Ve Tambien'in müdafaası bırakmaksızın ır nılıyor. sonunda iki aylık bir kıt tatili yapa • ra cöre, Habeş İmparatoru, Cibuti - İngiliz hususi endüstrisinden harp Je• 

L d A k 
Makalle'nin 35 mil güneyinde bulunan Adis • ababa demiryolunun Habe•ista- 1 k 

on ra, 30 ( .A.) - Kabinenin ca tır. Bu tatil devresinde bazı saylav· Abia ve Atzala vadileri vasıtasiyle Ras ~ vazımı satın a aca tır. 
Gelecek Pazartesi günü vaki olacak lar yurdun her tarafında konferanslar 
toplantısında f ngilterenin 18' ler ko· vereceklerdir. 
mitesine ittirak edecek olan delegesi ------
tayin edilmekle beraber, Kanadanın Sömikok Fabrikasının 
teklifini komiteye kabul ettirmeğe ça- Açllma Töreni 
lııması için bu delegeye verilmesi ge- Ba,tbakan İamet İnönü sömikok 
reken talimat da kararlaıtırılacaktır. fabrikasının açılma töreninde baıkan· 

Haber verildiğine ıöre, İngiltere lık etmek üzere perıembe günü bura • 
petrol ambargosu halledildikten ıonra dan Ankara vapuriyle Zonculdaia gİ· 
yün ve bakır üzerine de anıbarco kon- decektir. 
masını teklif etmek tasaVTI1rundadır. İsmet f nönü dün Gureba hastahane· 

ltalya, Mıaırda/ıti Elçiaini Geri mi sinde radyoloji enstitüsünü ıezmiı iza-
Çağıracak? hat almııtır. 

Londra, 30 (A.A.) - Röyterden: Fırtınaya Tutulan Yunan 
Kahirede, İtalyanın Mısırdaki Orta el- Vapuru Limanımızda 
çisinin ceri çaiırılması ihtimalinden Karadenizde tiddetli bir fırtınaya 
bahsediliyor. Bunun ıebebi, Mııırın, tutulan Yunan bandıralı Speayal Na. 
bilhassa Milletler Cemiyeti Uyeıi olma· mika vapuru limanımıza ıelmittir. 
dığı halde zecri tedbirlere İftirak et• Vapurun fırtınadan direkleri kırıl -
mesidir. mı91 kaptan köprüsü ve bütün ıüverte 

Kahire, 30 (A.A.) - Kabinenin tesisatı parçalanmııtır. Vapur tamir 
huzurunda okuduğu bir muhtırada ! için bir müddet limanımızda kalacak • 
baıbakan Nesim Paıa, Mısırın, Millet· tır. 

ita/yan Parlamenloau Açılıyor 
Doğu Afrikası Sömürgelerinin Yeniden Teşkil Ve 

Müdafaası için Hükumete Salahiyt-t Verilecek 
Roma, 30 (A.A.) - Parlamento 3 lıkları tesisine ait kanun projesi ile 

birinci kanunda açılacaktır. Ruzname • doğu Afrikası sömürgelerinin yeniden 
. • teşkil ve müdafaası ıçın lizımgelen 

de bulunan 22 kanun proJesı meyanın· t t"b t 1 k .. h"k" 
1 

er ı a ı a ma uzere u umete sala· 
tla, doğu Afrikasında bava kumandan· :Jıiyet veren kanun projesi vardır. 

ltalyan Kabineai Toplandı. Mühim bir karar verdi 

Roma, :m (A.A.) - Bugün toplanan kabine yalnız idare işleriyle meş 
gul olmuştur. 

Verdiği bir mühim karar varsa o da bundan sonra yüksek milli müdafaa 
meclisine bayındırlık ve kü1tür bakanlarının da rey vermek selahiyetiyle 
iştirak edecekleridir. Bu meclise ayni zamanda istişari reyle mareşallar, bü
yük Amirallar MilJis kurmay başkanı ve süel terbiye müfettişi de iştirak e 
deceklerdir. ~ 

Kassa ile irtibatını temin etmeği tasarla • 
maktadır. 

Dağlık Bölgede ... 
Adigrat 30 (A. A.) - İtalyan kuvvet-

leri, Rass Seyyum'un kıt'alarını kaçmnğa 

icbar ederek T embien'in dağlık bölgesine 
girmişlerdir. 

Maigohar yakınlarında İtalyan müfre -
zeleri Habeş muhariplerini dağıtmışlardır. 

Gohare nehri boyunca İtalyan kıt'aları bir 
çok Habeş esirleri almışlardır. 

Salı ve çarşamba ıünleri yağan yağ • 
murlar ve çıkan fırtına Adua bölıresindeki 
yollan bozmuıtur. istihkam müfrezeleri 
yolları müstacelen tamir etmişlerdir. 

Yülraelı Komiaer Umumi 

Yeni Yunan Kabinesi Ni
hayet Teşkil Edilebildi 
~~ina, 30 (0Öz~I~ - Kabin~ ~uhranı 1 .. ~u temaslar~n~a~ .sonra, Kral, ~~· 

bugun halledılmııtır. Kral, bulun par-
1 
tün ıncelemelerını bıtırmit ve bugiiJS 

ti liderleriyle konu,tmalarını bitirdik- ! Demerciıi yeni kabinenin kurulmasın• 
ten ıonra Çaldaria ile Kondilise birle§· memur etmiıtir. 
mel~rini, k~ti~i vasıtaıiyle bir daha Baıvekil sü ve dıı bakanlıklarını d• 
tavııye etmııtır. deruhte etmiıtir. 

Çaldaris, ~~h~ıra te.klinde verdiği Diğer kabine azası ıunlardır: 
cevapta, kendısı hır kabıne kurarsa ay- İç ve Deniz bakanı Triandaf ilo" 
rııık partilerle de uyuıarak temel ya· Hava Bakanı Papamigospulos, Fin•ll' 
sayı tadil edeceğini ve bugün hi.kim bakanı Nantsovnios, Ekonomi bakaol 

Karargahta.. bulunan parlamentonun kendi kendini 
Aımara 30 (AA.) - ltalyanm doğu feahetmediti takdirde Kral tarafından Kanelopulos, Tarım bakanı Ben!~:~ 

Afrikası yüksek komiseri mareşa!Badoglio 1 feıbedilemiyeceğini bildirmiıtir. Genel yardım bakanı Bekazou, ' • 
dün buradan hareket etmiş ve askeri ha - Bundan batka, Kralın davetine git- bakanı logetis, Kültür bakanı Balano• .. 
reketlerin idaresini deruhte etmel: üzere, meyen, yeni Cumuriyet partisi lideri 1 yeni hükumet Kral huzurunda ,,-• 
umumi karargaha gitmiştir. Papandreu da gönderdiği muhtırada, dakat yemini yapmııtır. 

yerliler Silahtan T ecrid Kralın 1911 temel yasasına tiddetle ı Al Kararnameai Neırediliyor 
Edildi. taraftar olduğu hakkında verdiği sÖ· Atina, 30 (A.A.) - Yeni hükuınet 

zün tahakkukunu beklediğini yaunıt· umumi af karamamesini neıredecelı-
Asmara 30 (AA.) - İtalyan otorite· 

leri işgal altındaki bölgeler ahalisinin si • 
lahlannı muhafaza etmelerine şimdiye 
kadar müsaade etmekte idi. Fakat, cephe 
arkasında mütemadi toplantılar ve ayak • 
!anmalar vuku bulduğundan İtalyan komu· 
tanlığı İşgal altındaki bölgeler yerlilerinin 
silahtan tecrit edilmelerini emretmiştir. 

Bir Çarpııma Daha! .. 
Addisababa 30 (A. A.) - Resmi bir 

tir tir. 
• 1" .... 

Kral, ayrıca dün akşam geç vakit Demertris ulusal asamblede ı 
eski parlamento baıkanı Vozikis ile daris ve Metaksas tarafından müdaf •• 
görüıerek, bugünkü ve bundan evvelki edilecektir. Hükumet, itimad reyi isle" 
parlamentoyu teıkil eden partilerin yecektir. Menfi bir rey verildiği ta1'
kuvvetleri hakkında izahat almııtır. 1 dirde asamble dağıtılacaktır. 

-========~ 
Aydın Saylavı Mazhar Müfit, lnebolu Facia•• 
Hakkında Kamutaya Bir Sual Takriri Verecel' 

tebliğin haber verdiğine göre, Musa Alinin Ankara, 1 (Özel) - Haber aldığıma göre, Aydın Saylavı Mazhar Mü-
şarkındaki sahanın kabileleri bir ltalyan fit Kansu İnebolu faciasiyle Çanakkale vapurunun uoradıgvı kaza hakkın• 
kolumı ansızın taarruz ederek püskürtmüş- c 
lerdir. da; Kamutayda Ekonomi Bakanından şifahi bir sual soracaktır. 

Bu çarpışmada yirmi Habeş ve yüz sek· Mazhar Müfit Bu şifahi takririnde; facia ve kaza tahkikatlarının ne Jlt' 

sen üç İtalyan ölmüştür. tice verdiği, kimlerin mes·ul olması icap ettiği, bu gibi kazaların önÜ
1111 

Ogadon Bölgesinin Durumu geçmek için bakanlığın ne aibi tedbir ler ittihaz ettiai noktalarına temas ' 

Londra 30 (A. A.) - Reuter ajansı decektir. 
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Q. 1DÜN~ ATBUATINDA 
DUKLERIMf 
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Yer Yüzünde Bitenleri Haı·itada Onliyelim . Milletlerin Paglaşamadığı Şeref 

Ll•l111ıto11 t•h· 
rl•d• ,... bir 
elektrik fabrl• 
kail lııanl ••ıtur 

tran ııto l tth· 
rlne J•f•urla 
birlikte laalık 

1•t••ttır. 

.~--

Yazı dizme Makinesini 
ilk Defa !(im icat Etti? 

Peıte ıazeteleri Macarlarda aiat fikri» 
nin ötedenberi mevcut olduiunu anlatmak 
üzere insanlara ıiıaralanna kolaylılda yak
mak ve yazılarını kolaylıkla yumak inıka • 
nına iki Macann verdiklerini söylüyorlar. 

mut ve bir de makine yapm1fbr. Fakat bu 
makine barrleri diziyor., fakat sonra dizdiji 
harfleri tekrar yerlerine daiıtmıyordu. Bu
nun için ameli fayda&ı da yoklu. Bir 
ıün tecrübe için yaptıj1 makinenin bir zem
bereğini bir saatçiye tamir ettiriyordu. Söz 
arasında karıılaıtıiı mütkülü de anlalla. 
Saatçinin çırağa muhavereyi dinli ordu • 
Söze karıtb: 

Bu iki Macardan birinin adı frinyidir, 
<İbriti icat etmiıtir, ötekinin adı İle Kliıel
.:fir. Gazete harflerinin e) yerine makine ile 
dizilebilect:ği fikrini ortaya atmlf, n yolu
ııu da ıöstermiıtir. 

* Kibritin çok tiryaki bir Macar tarafından 
icat edildiğini inkir eden yoktur. Fakat 
Amerika ve Alman ıazeteleri matbaa harf
lerinin el yerine makine vuıtaaı ile dizil • 
me$i icadının kendilerine ait oldujunu id • 
dia etmekte ve oı1aya bir de İlim atmakta
dırlar. Bu İlim Merkantaledir. 

Hakikatte matbaa harflerini makine ile 
izmek fikrini evveli bir Amerikalı bul • 

- Kolay ,ey, dedi, bizim çalar ıaatlerin 
prensibini bu makineye de tatbik edersell 
mesele ballediliverir. 

Hakikaten de mesele halledildi. Bu pat
çı çırağının adı Merlcantale idi. Amerika
hlar Merkantale'i Amerikalı aayıyorlar. 

ıerçekten Amerika tabiiyetinde idi. Al • 
manlar İse bu utm Alman oldugu iddia .. 
aındadarlar. Gerçekten Merkantal 80 ) ıl ön
ce Amerikaya hicret etmiı bir Alman aile· 
ainin torunu idi. 

~=~==-~=--------=-=-=-=---~===-:=::==~====~:======= 

Ncvyork Şehrinin En ihtiyar itfaiye 
Almanyada Her Yıl Bir 
Milyon Çocuk Doğuyor lıı Nevyork gazeteleri, timdi 81 yqmda bu- z bı·tı• oı·rı· oı·rı· Me t.:~ itfaiye zabitliğinden mütekait Mia • a • 

~ omaa Purrel öldüiü zaman bütün ci • • G M • 

1 
k 1935 yılının ilk üç aya zarfında Alman • 

yada (663,000) tane 90cuk dofmuıtur. 

Doiumlann ayni niabette devam edeceii Ü· 

mit edildij1ne ıöre sene aonunda varacağı 

Demek ki nüfuı bir ydda (929,000) tane 
çoiabnıt olacakhr. 

bit~ dünya~.· eşiw~~lunmıyan bir ~but ve zara omu· me -
A.rıı ezar goreceganı haber venyorlar. 

•ttıklan .. "h . d b "" J dii na ıore, ı tıyar a amı oy e K k 
ttı,

11

Yada efi bulunmaz bir tabut .. bir ten or uy or 
ltıii~r Yapnuya ıevkeden imil, diri diri sö-
ıı.11~ek wkorkusudur. Bu korku nereden ve 
Ne"Y dognıu§tu, ihtiyar itfaiye zabiti bunu 

orJc aazetelerine bizzat anlatmııhr: 
Sir -Cençliğimin en ate,li bir :ıwnam idL 
~rlı!Cce •evdiğim bir kızla belediye 1110 • 

trıı~ ~~ı~ ~cnanndan seçiyorduk. Kulaiı • 
dııiıJ •.r ~rulti geldi. O 11rada buıünlerde o}. 

"e gıbı eangsterJcr de yoktu. Fakat s• • 
~ı11;u'•da burada bir hayli cin'ayetler ya • 
bir :r~.u. Yardımımıza ihtiyaç ıöıterec•• 
qiiıu • a kar ısında bulunmalı: ibthnalinl 
~ria:crc.k hemen mezarlıia girdik. ..,· me· 
iı" h •nı sokaktan ayıran demir parmakla • 

eme ._d, n Yanından çıkıyordu. Balı:bk, or• 
~acYaralı yoktu. Araıtardık. Hayır. Hit 
·~. . Yoktu b" d .• 1 • • •• d" 
'MJ\j d • ar en tüy eramın urper ı • 
"ıaJt .~Ydurn, yanımdaki ıenç kız iae bayıl· 
t.. U2:cre İdi .. k"" • d 1 . • 
~e b" • çun u aca z.ıya e qmıftJ ve 

ır nıc d ftj zar an çıkbiı muhakkaktı. 
raf ed . 

' al cnm: Genç kızı koUanmın ara• 

Mister 

Pursel 

Ve 
Mezarı 

~oflıy •rak •okaia fırladım. Bir deli aibl 
L .. ordum F k 
::"ltrtıa · a at çok ıeçmeclen aklım dan yanıma bir arkadaı alarak karakola 
lletclc ıcldi, 0 Uman otomobil de yoktu. I aokakta bir duvann kenarına bırakarak at· koıtwn. Nihayet poliılerle bir kafile halin-

et Ve · b" d O " "tfaiyeye emrini verdim, ora· 
'-. :•ın ır araba ıeçiyordu. K111 Ja mı. oıru 1 de mezarlıitn yolunu tuttuk. Fakat biz ora· 

~ lya vardığımız zaman aea keailmiıti. Poliı· 8a • b ı K A J J • ler mezara açmak iıtemediler. Ben ıarar et• 
~Ygır yerine Otomo 1 ar 1 mıı tim. nihayet razı oldular. Cördüiümüz 
---....:__ ., manzara cidden feci idi. Bir adam öldü aa

Bııy·ı 
!arı Uıı: in ")• 

ılır, F" ı. gı ız çiftliklerinde traktör kul-
~tıf I ll11:at k .. ..k 

•nıl uçu tarla ve bahçelerde 
an h 11tnin h ep beygirdir. Yalnız beysire ae· 

"b .: V bu o ka • bile çektirtmekten ı aretur. e . 

d 
•- 1 d •-ı· bir kadın tarafından bıle ar ıı;o ay ır ", 

yapılabilmektedir. 

B aatırlan okuyanlar, ihtimal ki, bir o· 
u b . 

tomobilin iılemediii zamanlar enzın 1&r • 
. ra.:n..en beyıirden pahalıya 

nılarak ıömülmüıtü, aonra mezarda ayala· 
rak vücudunu tırmalamaya baılamııtı. Ha • 
va11Zlıktan da hoiulmak üzereydi. Tekrar 
bayı)mııta. Adamı arabaya koyarak has • 
taneye ıötürdük. Tedavi altına aldılar, aon
ra f&flran aileaine iade ettiler. 

l,te bende diri diri ıömülmek korkuıu· 
nu uyandıran bu hidi1edir, artık bunu ak· 
Jundan bir türlü çıkaramıyorum, hep: 

- Ya beni de diri diri sömerler1e) de
yip duruyordum. Nihayet düıüne dı.iı:.ıne 
aklıma icabında içinden çılulabileeek bir 
tabut ve ıene icabında İçinden çıkılabi • 
lecdı: bir mezar yaptırmak seldi, 

Bu tabut, tıpkı bir karyola gibidir. Sım· 
aalu kapalıdır, fakat içinde bulunan küçük 
bir tazyik yapaa, malı:indi olduiu için dört 
tarafı birden açılıverir. Bu tabutun içine 
konulacağı mc.zara ıelincc, o da ıüzeJ, ıa· 
hat bir oda ,eklindcdir. Fakat bu odanın 

Halbuki Fransada ( 1935) yılının ilk Ü( 

ayı içinde doğanlann aay111 (331,720) dir. 
()lenlerinki iıe daha fazla, 7ani ( 364,202) 
dir. miktar (2,652,000) olacağı aaıulmaktadır. 

ı 935 yılının ilk Ü( ayı zarfında Alman • .• f'.rardızlar bu rakkamlara bakarak dü Ü• 
nuyorlar: 

yada ölenlerin sayaaı İle ( 430,925) tir. Bu B "d" 1 h 1 · 1 ._, 
2

5 J 
- u gı ıt e a ımız ne o aca" . yı 

miktar ayni tekilde devam edecek olura& sonra ALnanya ( J 00) milyondur, Fransa 
aene tonunda ( l, 723, 700) il bulacaktır. /İle ( 40) milyon l<alacakt1r. 

içi Herkesin Göz·· Önün
de Bulunan ir Ev 

Pariain büyük tenilerinden biri maia • ı mağaza camekanının önüne bir ıiyah perde 
zumda ıimdiye kadar hiç kimsenin aklına iniyor, içi ıöninme& oluyor. Bir iki dakik• 
ıelmyien bir yenilik yapmııtar. Bu yenilik sonra perde açıldıiı zaman dekoru detif • 
camekinmın bir tiyatro aabnesi ,ibi yarım mit ıörüyorsunuz. Burası timdi bir yemek 
aaatte bir dofitir bir bale konulmuıclar. Me· odasıdır ve kadın ııruına ıöre, kocası ve 

aeli farzediniz lô bu camekin fİmdİ bir ka- çocuklarile hirliktie yemek yemektedir. Ta• 
dmm yatalı ocluıdU". Kadlftl yatafmda se- bii arkaıanda da ona sCSre yeni elbiae
c:elik kıyafeti ile sörüyonuns, elbiselerine ler vardır. 
bakıyomnnız, kadm Iİae Jikayt, pya ıi • Paria sazeteleri bu dekorlann aktama Jca. 
zin •ücudunmdan haberaiz, yeriadea kal- dar deiiftiiini ve kadınlan muhtelif de • 
kıyor, üerine bir pijama abyor, IODl'a bir korlarda muhtelif elbiselerle 1Ötterdiıini ve 
kapıyı açarak ortadan kayboluyor, derken çok rqbet kaaandıjuu söylüyorlar. 

lngilterenin En Yaşlı 
Eşeği Öldü 

bUtıın Y ~r 9.Yında ihtiyaç yoktur, halbuki 

tifj~ ... f
1 

bealcnilmclcri Jazımdır bu iıe in-
il · "1 içiler· · ·· ' tı'"t rn ını otcdenberj düıündüren bir 
le eııclcsid' F 1dcrj d ar. akat timdi Jnailiz I" • 

~caC'fcy~ "~ •. anlıyoruz ki, akıllı bir çiftçı bu 
Qlll okund h il • ı·· .. 

fetmemesıne •··· w 
1 nacag-ına ve pahalıya malolacagını 

1&lın a ı . . 

d .... nürlcr. Bu düıünceyi tashıh edelım: 
u~ b • . . t• •- y J "lıerede bir çift eysmnın vasa ı 11'1 • 

~g(ı 100) Türk lirasıdır. Halbuki çiftte 

pencereleri, bayağı oda pencerelerinden zj. 
yade vapur lı:amaralanrun pencerelerine 
benzer, içten dıprıya hiç bir hava ıınnaz. 
Bununla beraber gerdc tabutun, acrelı: me· 
zarın içinde, bir insanı on gün yaptacak 
kadar hava vardır, havaıızlıktan ölmek 
tehlilı:eai yoktur.» 

Ne\ york gazetelerinin anlattıklarına gö
re bu garip adam mezarım yaptartmııtır. 

Hemen her hafta giderek bir defa ziyaret 
etmektedir. Tabutu iıe evinde, hazırdu. 

Hemcinslerinden hemen bir miali Caz.la tamaıına çalıtılıyordu. Fakat bu ete" daha 

yaf& malik olma11 itiban1e bütün İn,iltere- fazlaıma dayanamıyarak ıeçen pazar l'Ü

de ,öbret kazanan bir etek vardL Geçen ey- nü ölmiiftür. İngiliz ıazeteleri: 

ı frııı t en a etmenın usu unu 
QİI Ur. Bu 

•lıp t I uaul de alelade bir otomo· ar ayı .. 
aurecek ıüreüyü bu otomo· 

metı . b"I" 1_ 
kullanılacak lı:ullanılmıı bır otomo ı an aıy-

ıneti 50 Jjt.adan ibarettir. 

h\lde 47 inci yaıım bitinni,ti. Hiç dfiilae - Sevimli bir mahluk aramaadan eluiJ • 

ellİIİne kadar Jaf&Jecaiı ....a.,ardu, J• • tli, di7oriar. 



SON POSTA 

Ei.iyUk 
Deniz 
Rom•nı Borsanın Aşkı 

Yaz.an: 
K•dlrc•• 

Ka/lı 

Tedavisi Mümkün Olmıgan 

Bir Hastayı Öldürmeli Mi ? 

Cerrahpa a Baş DoktorLI 
RDştD Diy r ki : 

• 

Kandiller Birdenbire Söndü Yahya 
Yere Yuvarlandı, Kız Da Kayboldu Doktorlar Da Adam Öldürmiye Baş

larlarsa Vay insanların Haline ... - 51 -
Ayni zamanda hançerini çekmiıı 
- Uslu durJ .. Yoksa seni öldürürüm.. 
Diye homurdanmııb. 
Bunu yapmakta bir saniye bile tered • 

düt etmiyeceği belliydi.. Çünkü Şeyh E
bu Yahya en azgın zamanında, o zamana 

kadar hiç bir kadın ve kızdan ıörmediği 
bu saygısızlığı cezasız bırakamazdı. Fakat 
eğ~ uslu durursa unutacaktı. Çünldi ba 
güzel eli gözlü, bu beyu ye kıvrak 't'Ücul· 

lu, kadını sahiden, derin bir aılda çıldıra
sıya seviyordu. 

Kandilin solgım ıııklanndald bu hançer 
parıltısı ölümün ti. kendisi idi. Halbuki 
Zeynep yaıamak istiyordu.. Y "IJ!lmak, 

belki herkesten çok onun hakkıydı. 
Odanın 
Zifiri Karanlığında 

Birdenbire kafasında bir fİmfek belir-
di ve bir kumullk düıiindü .• 

Gizli kapının yerini iyice ezberlemiıtf • 
Kenardaki yastıklardan birini aldı. 
Şeyh Ebu Yahya bunun kendisine ab -

lacağmı sanarak sınttı .. 
Aklınca eğleniyordu •• 
Zeynebin kolu yastıkla beraber kallctı. 

lıte sahiden attı .. Fakat Ebu Yabyaya 
değil ••• 

Dosdoğru kandile ••• 
Oda birdenbire katran rengine bürün • 

dü •• 
Bu karanlıkta yalnız bir hançer panlb· 

aı genç kıza doğru ilerledL. 

1 

Ebu Y ahya'nın Cezayirdelti 
Sarayının içi 

yükseltecek olan bir tek yol var.. O da 
ölesiye dövüpnek, durmadan ileri gitmek, 
bir an bile düımandan çekinm«;mektir. 
Kartımızda bizden sekiz OD misli büyük 
bir kuvvet bulunuyor. Fakat buna karp
lık bizde onlann yÜz misli büyük bir 
cesaret vardır. Şimdi amiral cenapları Va
lansiya önüne vannıJ1 bizi bekliyordur. 
Yahut bizim artık bu sulardan savuıtuğa-

J 
damıt, timdi ke§İılemeden ıüzel bir rüz • 
rir esmefe baılamııtı; 

Bir laP411yol 
Gemi•i ( /) 

Türk gemileri direklerine kocaman bi
rer İspanyol bayrağı astı.. Gün doğmadan 
körfezda;n çıktı.. YelkcınlGl'ini ı'1irerek 

dosdoğru Valansiyeye nrmak için ima
le döndü. .. 

Bu aırada Boğa Hüseyin ile Cafer ve bir 
• 

kaç arkadqı Kemal Reisin gemisinden al-
dıklan yılan torbalarile çömlekleri gemi -
nin gÜverteye en yakın ve muhafazalı bir 
yerine yerlqtiriyorlardı. 

Önceden kararlqtığı gı'bi biç kürek kul
lanmıyorlardı. Ve hatta iki, üç günden -
beri kürekçilere bir eünde iki günlük yi
yecek ve İçecek veriyor, onlan hem bol 
bol besliyor, hem de iyice dinlendirmif 
bulunuyordu: 

Filo aaatte beı -alb mil alıyordu.. Bu 
cidiıle ancak alqamdan dört bq saat ön

- T edavi&i mümkün olnuyan ve fazla 
ıztırap çeken hastalan öldürmeli mi, öl • 
dürmemeli mi? 

Cerrahpa§a hastanesinin değerli batdok-

Doktor Rüştü ile 
Mülakat 

toru Riiftü; kendine has samimiyetle: 1 .• ~ . • . . .. .. e • 
- yahu, dedi, ne olunun? Kırk yılda durmek salahıyetını onlann eline dufÜ'11' 

bir de sualsiz tarafından lif et! mektir 1 er' 
Ve gülerek ilave etti: O sırada yanımızda, hastanenin dd. . 
_ Hem ne biçim gua} bu? Sen bu suali mütehassıslarından Ahmet Şükrü ~:o. 

doktorlara değil, katillere sor ı ti. Bu tesadüfü fırsat sayarak ıorguntd 
- Bu cevaptan, öldürmeye taraftar ol- da tevcih ettim: 

madığın anlaplıyor üstat? - Geçen gün, dedi, bu suali bana baS • 
talan d b. . • A k • • • 0~1"' 

- Ha ıunu bileydin! Doktorlar da a- m an ınsı sonnuftu. n etini%1 
dam öldürmeye bllflarlarsa insanların vay yormuı: , 
haline! - Siz, dedi, tedavisi imkamız bir bal 

tayı öldürür müsünüz? Doktorsun. Yani insanların hayatlarını rf" 
kurtarmak vnzifesile mükellefsin. Ben ona, alıımadığım bir şeyi yapad' 

Günün birinde kartına birisi çıkıyor: cağımı söylemşitim. iııd' 
- Efendim ... Sen hasta öldürür müsün, Ben, dolan not kağıtlannu cebinıe' i!' 

öldürmez misin? diye soruyor. rirken o güldü; ve bu mevzuda ,ıoıd 
ce Valansiyaya nracaktı. 

Boğa Hüseymin ıernisi 

altı yedi mil ileride idi. 

Soranın sana, böyle bir sualle karıılaşın- k dar yazdığım doktor sözl rinden ço ' 
.;ı:::.erı • d w mah" • d w b. _,.,.,, 
~ dr,m en ca ölür müsün, öldürür müaün? gunun ıyetın e açıga vuran ır ..., 

verdi: - Ben olsam, istediği cevabı verir, öl- -ı • 
Leventlerin her zaman giivertede ve mekten de ötdünnekten de kurtulurum! - Sizin bn anketi bir taraftan ner·-

röz önünde alanlan arkalanna birer İs - Değerli doktor, içleri gülümseyen göz- meniz, bir taraftan toplamanız çok ~ 
panyol ceketi ve baılanna ppka giymiı - lerini gözlerime dikti, knı1annı 'kaldırdı, ve tır. Çünkü kendilerinden önce konu~ 
lerdi. Tekne zaten Mnlta yap111 olduğu ve hBJUU salladı: nn cevaplannı okuyacak olan be~ 
o zamanki Avrupa devletlerine ait gemile- _ Ben de öyle yapayım bari!. batır kırmak, pot kırmak korkusile b 
rin aıağı yukarı biribirine benzemesinden lıave etti: kanaatlerini gizliyecekler, ve sözlerinİı "', 
ötürü bir lçanyol e-emisinden farkswh • _ yaz öyle -... taya atılmıı kanaatlere göre ayar edeeei' 

Diğer gemilerde de beıer onar lriııi ay- Ve gazeteciye mülakat veren bir he.kim lerdir ! ı,ıııı 
ni kılığa pdiler. Güvertelerde, direkler - resmiyeti takınarak söze bqladı: Biraz düşününce, muhatabımın c~• ,e-
de etrafa bol bol rörünecek tekilde ayak- ., __ doktorlan L-..a ··ıd·· 1 • d haksız bulamadım. Ve doktorlannutıl'ı - ~ n ~ıaı;~a o urme crın C· Jıl' Onun göğsüne şaplanacaktı.. • 

Genç kız hemen yere liilclL. 
muzu sanarak limana demir atmq yeni -

Dört ayaklı oldu.. Bütün hıziyle gbll 
den denize açılmak için hazırlık yapıyor • 

ta durmağa, gidip gelmeye baılamıılar - ki sayısız, nuı.nanzhkları. lüzumsuzluklan vaplannı ayar etmekte gösterdikleri fili 
dL Onların da rurk gemisi olduldan kim- saymaya kalkqıacak değilim. rete hayran oldum. 
aenin akhna gelemezdi. Çünkü' ·· b ,.,_ ----"ukl SELfM TEVff~ kapıya koıtu .. 

Ebu Y ah yanın ayaklan cenç kıza çar• 
pmca yüz üstü yuvarlandı.. Bu kargqalık 
ıırnsında Zeynep gizli kapıyı bulmuı, 

kendisine doğru çekerek açmlJtL 

dur. Venedildiler, Cenevizliler, Rados ıö
valyeleri pa.lalarmuzın keskinliğini gördü
ler ve dayağunızın tadını i ttılar ... İspan
yol dostlarımızı elbet onlardan aıağı tu-

Deniz Ejderi: 
Kemal Reia 

Türk gemileri kıyıdan bir mil kadar 
açıktan gidiyorlardı. 

u ~ ar, ve manasız-
lıklar, en kuı beyinlı1erin bile tahmin ede -
bilecekleri kadar meydandadU'. 

Ben, bu ifte akla belki en sonra gelen 

Ebu Yahya yerinden doğrularak her tamayız .. Manevranın Ye 1&v1.11Jın anlattı

tarafı yokluyor, ayni zamanda sövüyordu .. ğım tekilde yapılması için Valanıİyaya 
Buralan haftan ba.14 Yetil Ye dağb.ktı. 

Deniz kenarlarına kadar portakal bah~e
ri dolu idi. Kalabalıkta ve sık aık güzel 
kasabalar vardı .. 

bir tek mahzurdan bahsedeceğim: 
Beni, sade bu mahzurun ortadan kal -

dınlabileceğine inandırabilirseniz ıifası im
kirmz lıast.alann öldürülmelerine itiraz e -Tutun1 vanncıya kadar 18.zrm olan manevra ve ö-

Tutuı1 Onul.. ğütleri yapanımız.. Haydi arlaıd flar, deceğim: 

Hançer parılh(ı odanın içinde dolaııp hepimizin kısmeti gÜr olsun.. Tann ona Türk filosu Denia, Gandia, Küllera, 
Süeka gibi bpanyol kasaba1annm önlerin
den geçtikçe onlan gö lspanyollar bü
yük bir sevinçle alkqlıyorlardı. 

Bir an için ve farzı muhal olarak, öldür
mek fikrinin taraftar bulabileceğini kabul 
edelim: O takdirde bittabi, ölüme müsta
hak bir hastanın katli hakkındaki rapor, bir 
tek doktorun İmzasını taııyacak değildir. 

duruyordu.. güvenenlerle ve yılmaz olanlarl beraber -
Zeynep gizli kapıdan bitifik odaya geç- dir. 

ti 
Orada beyaz ve iri yan bir hayaletle 

karıhJtı. 

B~ İbni Hüzeyme idi. Efendisinin zafe
rini herkesten önce kutlulamak İfİn oda -
ya gelmiJ, bekliyordu.. Gürültüyü duyun• 
ca şaşmııtı. Çünkü o, ıuya kattıfı ilaçtan 

·ötürü genç kızın haberi olmayacağını sa· 

Kemal Reis bütün gemi kaptanlarını ve 
batlıca leventleri gemisinin kıç kasarnsına 
toplamlJ, konuımuıtu.. Hep beraber is -
panyol donanmasına kllJ'fı kullanılacak 

savat tekli tayin olunmuı, sonra da bu 
sözleri ııöyleyerek toplantıyı bitinnifti. 

Gece dllflrUD olan bava epeyce kımıl • 

- ffte filomuz .. . Bwılar amiral Anri. 
kezin hafif genlileri olacak ... Artık Ke
mal Reis denilen deniz ejderinden korku
muz kalmadı. 

DiyorlardL 

(Arkası var) 

Çünkü doktorlara bu kadar genİJ sala -
hiyet vermek, bu salahiyet kadar geniı sui
istimallere yol açar. 

Bugün Mi L L i nıyordu .. Bununla beraber ufak tefek bir , •• _. 
kız, Ebu Y nhya gibi iri bir adama kartı 

2 büyük 
CLARK GABLE • JEAN 

SiNEMADA~-.., 
film birden 

Bu itibarla, bir hastanın ölüme müsta
hak görülüp görülmiyeceğİ hakkındaki hü· 
küm, rapor, bir tek doktor tarafmdan de
ğil, bir doktorlar heyeti tarafından, yani bir 
ne1'i atıbbi mahkemeı> tarafından ven1e • 

koyabilir miydi? 
Köse ıeytan timdi karııaında bir ka -

ralh gönnüftü .. 
Bu karaltı köse ıeytanın ,akağuıa 

doğru yaradana sığınarak bir yumruk vur
muı, onu aptal bir halde kenara atmıı ve 
tıruaya çıl~an kapıda kaybolmuıtu. 

Şeyh Ebu Yahya neden sonra iJin far-
kına varmJJ: 

- Tutun!.. Tutun onu .• Yakalayuı! .• 
Diye bağınnııtı .. 
Sesler biribkini kovaladL. 
Köse 
Şeytan 

Koca konağın her yerinde lterlı:ea 
nıyor, biribirine: 

- Ne oldu? Ne var? .• 
Diye soruyordu .• 
Köse fcytan güçlükle yerinden doğru -

larak: 
- Bur.R-ian gitti, buradan gitti. 

.. . Diye ı .. rasanın kapısını gösteriyor, ayni 
zamancln içinden fÖyle söyleniyordu: 

- Vay canına .. Bu Türkler ne biçim 
insanlar 7 .. Bir mandayı uyutacak kadar 
olan ilaç bir genç kıza vız geliyor .. Sonra 
da bu luz eli hançerli bir koca herife kartı 
koyuyor.. Tevekkeli bütün dünyaya m•y
dan ok yc-rlar. 

Sara her tarafında koıuımalar, ses· 
lenmel,.,. 1-"s'amııtı .. Cenif bahçede nere-
d eyse ~ k meı'aleler dolapcaktı. .. 

* • • 
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Bir Kurnazlak 
. -. fıte arkadaşlar, her şey söylediğim 1 

gıbı ynpılacak olursa zafer bizimdif". Oü
filnünüz ki yurdumuz.elan en qn 1 hesapla 
bin bet yiiz mil uzaktayız.. Her feY ve 

1 herkes bize düimardır. Bizi yaıatacak ve 

CRA WFORD'ua 

Al Ti • 
1 

Ayrıca: ÖLÜ CA 
heyce u f ima 

•on temıiJierl 

CiR 
RI 

cektir. 

Ben, bu insani ( !) idam hükmünde dü
fÜnülebilecek hatalan da sayıp dökecek 
değilim. 

Fakat soranm size, bu tıbbi heyetteki 
hekimler, hastanın idam fermanını imza • 
lamak cesaretini hangi bilgİlerinden ala • 
caklar? 

Bırakın ki benim söylemek istediğim 

B U U 1 b · fi mah:ıunm, cevabı .miemiyecdı; olan suali 
ug n 9 ze ... im gorme için 1' bu değildir. Bugün iddia ettikleri bir bak-

bir m•vı.ua, oefıs bir muı kıye Te btiyillc bir heyeti temıiliyeye malik kı kazanmak istiyen insanlar, dünyanın her 

v t y A N A G E c E L E R ı tarafında mahkemelere bat Y1lnlrlar. 
n Ve bir mahkemede kaıı:anamadıkları 

Güzel Viyırna S LJ M E R einemasına hakkın hesabım. daha yüluek bir mabke-
filmin i gôt. teren gidiniz. meden sorarlar: 

:Me•nnun le jı. ıtk y .. lıoı v ı k1t K"'Ç rP-ctıks in ~. OyniyAnlar : .t> A ur., HOR- İtirazlar ederler. 
1 İbl.H · 1 E) STSZAK - HEHl\f.\XN 1 HlMIG - HII .. DE VON STOLZ 

... ,..,,.._,.. lla' tı o ı P ramo ıııt .Jur 1 - Bııguu h de teur.ilatlı matine Ve eier, o en yülaek mahkemeden al-

~•am•••••••••iiimllll!~l!2Em•~•••••••••••• dıklan karar da. aleyhlerine olursa, bütün 
• ~ mahkemeleri adaleGizlikle itham etmek • 

K O N T 1 A N T A L 
ten çekinmezler. 

Görülüyor iri, maddeleri malüm olan ka
nunun eleğinden reçen en idiline kararlar 
bile beğem1miyor. 

A d nya dönüyor ve dönecektir şimdi ıene sorarım size: Aleyhlerine ve-

Istanbul Erkek 
Krrumundan: 

Lisesi Satına ima 

Okulumuz kalöriferinin kazan ve korularının tamir ve ıslahı 1476 Ji
ra 50 kuruıluk ke§ifle açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 6/12/935 
cuma günü saat 14 te lstanbul Kültür Direktörlüğünde toplanan okulu
muz s-tınalma kurumu tarafından yapılacaktır. tik teminat no lira 74 
kuruştur. Fenni ve idari keşif ve §artnameler okulumuzda görülebilir. 
istekl iler bu gibi işleri eyi bir surette yaptıklarına dair resmi daireler
den bonservis ve Ticaret Odasımn 935 yılı vesikalarile eksiltme günün-
de kuruma baıvurmaları. «75420 

rilen en adilane kararlan bile küfürle kar
tılıyabilen İn5&Dlar, bir bayabn ifnaaı hak
kında Yen1ebilecek rapo"f itirazsız hıra • 
kırlar mı? 

Ve hangi ıuunı yerinde doktor, bu it -
hamlann, bu itinWann ve bu mcmnuni • 
yetaizliklerin töhmeti altına cirmeye cesa
ret eder? 

Güldüm: 
- Doktorla"., itirazlara, memnuniyetsiz

liklere ve ithamlara hali terbetlenme· 
diler mi? 

O da ... &iildü: 
- Şerbetlenmltler var mı bilmiyorum. 

Fakat eter vana matlup olan, adam aı • 

-----Çin Karışıkh ıarı 

Ve Japonya riJ· 
Londra, 30 (A.A.) - Haber ~e ,ıi 

diğine göre, Japon hükUmeti, t 1111 

Çin' deki istiklal hareketinin dıb' 
bir Çin hndiaesi olduğunu fakat, bu~,. 
duğu coğrafi vaziyeti dolayısiyle ·~-· 
pon hükumetinin bu hadise ile al• illi 
dar bulunduğunu Tokyodaki fııl1 

maslahatgüzarına bildirmittir. 4• 
Japon hükumeti dokuz devlet aP f 

laıması hakkında hiç bir telmih 1• 

. . .. ..-/ 
Bir atbuat Emel"' 

t rını Kaybettik , 
25 yıldanberi gazeteciler a~lf" 

da ilan odası müdürü &ıf tile çsl , 
mıt ve çok kıymetli hizmetler 1'~, 
mıt olan Bay Fazıl Zeki, epeyce fı"" 
man evvel tutulduğu hastalıktatl , 
tulamıyarak dün (Heybeli) d~ 
vinde Allahın rahmetine kaVU~ 
tur, cenazesi bugün öğle üzeri 1' f 
rılarak (Heybeli) kabristan~ 
mülecektir. .J", 

Fazıl Zeki münasebette bulu ~'it' 
ğu bütün gazetelere kendisini ıe ,f, 

mit, dürüst, hoısohbet bir ark•d ,;e
tı, ailesine taziyelerimizi beyaıı 

Natlt • E ·tufrul Sadi 
Halide 

Şehıadebaşı TURAN 
tiyatroaunda ak.tam 8.80 da 

Donan111• Geceal 
Matuıe 14,30 da 

• KILIBIK ~ 

Fran.ıız Tiyatrosunda Ha9k O~ 
Bugün matine 14,80 , akeam '10,sf 

SEVDA OTELi 
Bilyiık fantaai operet 

Pek 1akında Telll Turd _./ 

şeblt 
Tepebaıı dl "Mut lr1"1qınl 

$thirTıYatme 

mmııı111111 

UI 

Tiyatrosu0 

11121930 r-;"~ 
gündüz ıaai l ot' 
Çocuk Tiyatr"' 

Paaar gUnd~0 d' 
US, akşaaı ,. ı, 
s Az c f.'I 

llllıll yazan : Ekreı:n ~ 
Mtıılkı Ceroal ~ 

l1k Kanun lolnde Pa1artıd • 
lan operet eyaanacaktır. 



!2!!.' 
lngiltere - A manya ... 

Üç Gün Sonra, Londrada, Bir Futbol 
Karşılaşması Yapıyorlar 

~ sin ..... _.. .. -~ 
Lonclrada 7apıla • 
cak oı.. t.pt_.. 
ile Almanı• ara • 
ımclüi,..... ...... 
çıisi- ... WJO• 
..a futW ..çme 
lıromilesi nihayet 

..... miDI takı. 
- tetkil ede .. · 
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Yolcusu 
Muharriri: Freeman Wıllı Orofta - 40- 1/12/935 

Polis Müfettişleri lrlandada Yeni 
Bir f zin Peşine Duşmütlerdi 

SON POSTA 

Bayındırlık 
işleri 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
projesi hazırhınmaktadır. Bu münase -
betle ve aynca yukarıda sayılan İ§leri 
yapmak için mütehassıslardan mürek -
kep fen büroları kurulacaktır. Bunun 
için de kamutaydan tahsisat istenmek -
tedir. Şehir planları, yapı ve yollar ka
nununa göre belediyelerce yaptırılır. Bu 
husuı belediye kanunile de emredilmiı
tir. Belediyeler, tahsisat azbğmdan, mü-

Maklanı merakla sordu: tehasaıs bulamamaktan ve kafi derece-
-Sir Con bu yeni ketfini tescil et· de personel ve varidat kaynaklanna ma 

tirip ihtira berab almamlJ mı? lik olmadıklarından planlarmı yaptı • 
- Hayır almamıf .. Maamafih alsa da ramadılar. 

almasa da ehemmiyeti yok .. Haydi Mak • Bugün hiç bir belediyenin planı yok· 
lang, fU Belçikalımn dediği gı"bi dimaimm tur. iç bakanlıiı (imar heyetleri) ka • 
fU kül rengi hücrelerini harekete ıetir ba· nunile nüfusu, (150,000) den yukarı 
kalım ... Kendini Cosun yerine koy ve ?lin· tehirlerin ıu, plan, kanalizasyon ve 
ları atırmlJ olduğunu farzet .. Bunlardan is- spor sahası itlerini, merkez üzerine al-
tifade edebilir misin? mıttr. 

Maldanı biraz dütündükten sonra bata· İç Bakanmın batkanlıiı alhnda müa-
nı salladı.. teıar, mahalli idareler ıenel direktö -

- Hayır, dedi. rü, Ankara İmar direktörü, bayındır • 
Poli.in acsi hk, Ekonomi ve Saibk Bakanhğı mü-

Frenç, sözüne devam ederek: mesaillerinden mürekkep belediyeler 
- Peüla, Sir Con aai kaldıiı takdir- imar heyeti yukarıda sayılan itleri bir 

de Coıun neler düıünebileceiini ve neler proıram alhnda baprmak için tedbir-
olacağ1nı t&hmin edebileceiini, fÖyle bir ler alacaktır. Çok evvel baılıyan mer • 
ıözden geçirelim .• Sir Con, Sandi Ron si· kezin faaliyeti neticesi ilk it au meaele-
decek ve kendisine verilen adresin sahte sini halletmek olmuttur. Bunun için 
olduğunu hatta böyle bir adrea mevcut ol!: memleket mmtakalara ayrılmıı ve ilk 
madığ1nı anlay1nca, itte bir dolandmcılık olarak Adana, Menin, T arsuı su itleri 
olduğundan fÜphelenecek, plinlanm araya- Ortada lıir lıratil oardı amma Kimdi?. için su projeleri yaptmlmııtır. Diğer 
cak ve bulamıyacak .. O vakit, ne yapacak? Co• mu, Binbaıı mı, Vilırtor mu mıntakaların au vaziyeti bütçe vazi • 
Tabii polise giderek haber verecek ••ket- Yolır.a Brin mi?.. yelleri ile birlikte incelenmektedir. Bu 
finin mahiyetini anlatacak ve Kotadan fÜp· arada ihmali mümkün olmıyan bayın-
belendiğini söyleyecek. Bunun üzerine po- - Hepsinin mi? dırlık i.tleri de hey'etçe zikredilmekte-

1\.._le ya, motörde bulunanlann h.-p-
lia derhal faaliyete geçip Cosu bulacak. ••• --vy dir. Şehirlerin bayındırhk itini bata -
Fakat onu bir türlü tevkif edemiyecek.. ainin. · · ::.:ıd" B rabilmek için bütün yurt bölgelere ay-

Bu Frenç için yeni bir teY değu ı.. u 
Niçin mi diyeceksin? Basbayağı.. Çünldl, rılmakta on, on bet belediyenin birden 

ciheti tekrar tekrar dütünmÜf ve incele • ellerinde onu tevkif edecek kadar deliil tehir plim yaptınlmaktadır. Bu su -
bulunmıyacak.. Binaenaleyh polis de, Sir mİf, her defasında da bir karar verememiı· retle dar olan bütçeden azami tasarruf 
Con da hiç bir harekete geçemiyecelder, ti. Tabü. · · yapılacağı gibi fazla randıman almak 
hiç bir ıey yapamıyacaklar ve lleri kollan Maklaq birdenbire: mümkün olacaktır. 
bailı, aciz bir vaziyette kalacaklar.. - Hatta binbqı Malkolmun da.·· Plan yapılması itini en son fenni e -

Frenç sustu .. Maklanı'1n yüzüne baktı. Yin• Binbaf1 mı? saslara uydurmak arzusile yeni bir 
lrlandalı polis komiseri bakıtlariyle onu Frenç yerinden ,81~rad~ ~~ba=- >:caba, tetkilatın «projet • Avant • ı hazırlan-

d biraz evvel farzettiii feriki curmu bmbaıı kt d tasdik ediyordu .. Tekrar sözüne evam et- . . Malda , d"' ma a ır. 
ti: Malkolm olamaz mı ıdı? ng a on· imar heyeti (2) bürodan terekküp 

- Evet, Sir Con fena bir vaziyette ka· dü: edecektir: 
- Vallahi Maklang, eier İrlanda poli-lacak .. Fakat mesele burada bitmiyor ki... Mali büro, teknik büro. 

Diğer taraftan Coı da fena vaziyete diif- si binbqı Malkolmün dij'erlerile müıterek Mali büro; teknik büronun hazırh -
oldul!rnnu iapa tedebiline, mesele kalma- w t• kd" L -1 d" b'" 1 • müt olacak, ~ünkü planlardan, yaphtı lur- •- yacagı ıab ta ar, ue e ıye utçe erı· 

aızlıktan istifade edemiyecek... Sir Conan m11 demektir. Binbqınm babasını bizzat ni gözden geçirecek. Lüzumlu tahsisa
ke•fine uygun ve ona benzer bir kumaf Sandi Rovda ka1Jılamıt olmasına ne der· tın konulup konulmadığına bakacak 

S' 1°m? dedi. yapıp ta piyasaya çıkanr çıkarmaz, poU. bütçeleri kontrol edecek, bu arada fA• 
••-•~•-n ... , ıene eaki n-•'eaini bulmuttu: · ·· t• IA t db" 1 • Clerhal peıine düıecek, az bir mUddet m.aa .. ._ ~ yanı tavaıye gorece ı ma ı e ır erın 

rf d b k a-- "imali L-•-'---2- - Çok muhtemel .. Ben de onu dütünü· alınmaıım temin edecektir. za m a u umaıın ._... .......__ • • • k ı 

tahkikat yaparak bunun Sir Conun ket • yordam.. Belki 0 ' belki de Bnn -:1''1 a· Mali mütavere heyetinin hesapları 
fett•w• t • Jd··x..·- t b"t ed---L IDlf olabilir.. Her neyse b• cibetlen an- ve yazıları belediyeler bankasınca, tek-111 arzın aym o .._ .... u ea ı ~ 1maaa ek ded" 
ve bu ifle Coıun alikadar olduğunu ula - lamak pek zor ~ B s; 

1
! L nik büronun itleri de Ankara İmar mü-

yacak ve onu yakalayacak.. Onaa için • Bir Çilt aı • a.ı. dürlüğünce görülecektir. 
L..- 1 b" ı..;.___ · -~~ il ,.__ iki polia memuru bu meseleyı yanm aa- İmar müdürlüjü kadrosuna müte -uoy e ar auu-. pJYaaaya ~...u.ı_e '-- · f-•-- • b" 
b · • yiDcl .. hakbk at daha müzakere ettiler.. ...t yenı ır hasaıılar ilavesi için imar kanununa 
·~le. ~eamabiliri~. ce JUZbermubald L-~- fCY balamadılar.. Nihayet söıiiftükleri iki müzeyyel maddeler teklif edilmekte zany e ,.,_ z.. oa, e - A- L'-'-"'- b" · k 

b ti · d .. ·· .. in 1 • &J:.. a... cihetin adamakıllı tanaıa ve tea itıne a· ve tahıiıat istenmektedir. • Adil Rıza 
e en UfUDmUf, Ce eDllf Te yap..... • MakJa 'la Belf t r • 5• .. -. , , , , , • , , , , • • • • • • • • • • • • • • 

aı&lıktan istifade edemiyecejinl an•·-. - rar .arclller.. ... Ol po iSi .. Yeni Netrlyat ·. 
Con'u Sandi Ro•da Brinin karntmlf ol· 

tır. Ca.un ıerilci oar mı1 dajunu farsederek tahkikata koyulacak 
bunun binbap mı, Brin mi yoksa batka 

Frenç ıene ıuatu .• Piposuna yalda•• lııir polia mi olduiunu teablt edecekler? .• 
müddet sonra: 

Frenç de motör seyahati yapan dört 

Yeni Adam 
1 00 üncü eayıaı çıktı. içindeki yazılar 

arasında M. Prennaut'nun Biyoloji ve 
Marksism, Cami' nin eiyasa acunu. V. Cül
tckin'in Tolstoy. İsmail Hakkı'nın Hukuk 
nedir) (Octavc Berlliard) ın cinsel eğitim, 
Zahir Sıtkı' nın Boğulmadı, yazılarını oku-

- Şu halde Coala kocaman l>ir Hnet arkadapn ela ba cinayette methaldar ol • 
arasındaki mini ne? Sir Coa delil mi 7 duklanm farzederek, bilbaaaa motör yol
Sir Con'u auaturabilae her te7 yolandL.. culuia &zerinde incelemeler yapacak, mo· 
Nasıl Maklanı anlattıldanm biribirini tör )'olcalan ile Sir Conun itleri arasında 
tutuyor mu? dedi. daha bafka rabıtalar, alikalar bulmağa yun uz. 

Maklanı'ın aizı kulaklanna varmııtu uirafacakb.. - .. Yehyep•f• Vakti 0

M1İte:-
- Vallahi Mister Frenç, hakikatee a.. karan .. rirken ikiainin de neı'eıi velllllllnden ı 

mükemmel bir adamsınız.. Ben clau lııö)'- '-ann~. u __ !LL! de kendi a-L=- edece- d • k 
&ar--..- o.- -- ...... .,. Kadirıa çarııım a ve camı ar • le bir muhakeme dinlememiftim.. dedi.. :ıı.: ma cleiil, ötekinin daha aailam oldu· 

F ··ıd·· d •• •ısında eıki 34/1 ve yeni 6 numara-renç ıu u ve sor u: iuna kani)'dL. :s 

t · d b • f!'-! .... 1_-L..._ lı ev pazarlık ıuretile kiraya veri • - yı amma, ıen e erum .. .,..__. Nihayet Frenç ayağa kalktı.. Elini 
iftiralı: ediyor musun? Maklaq'm omuzuna koyarak latif yollu: lecektir. lıtekli olanların birinci ka-

- Tamamiyle, Mister Frenç.. _ Sana bir te7 aöyleye;yim mi Mak • nunun beıinci gününe müsadif per-
- Pek.ili •. Eier buraya kadar yanıl • laq? Bea daha ömrümde senin ve senin ıembe günü saat 14 te lıtanbul Ev-

madıksa, bir netice daha çıkarabiliriz Ya- bat müfettitin sibi bir çift bat beliama kaf Müdürlüğündeki Encümene 
ni Cosun bir teriki olduğunu ve bu f9l'lrin rast ıelmemiıtim, anladın mı? Şimdi hay· b ld" ·ı· · c ' s ge]meleri i ırı ır. Sır on u andi Rovda karıılam11 oldu • di ıidelim, bir lokma bir ıey yeyelim, de-
ğunu kabul edebiliriz.. Coı, Sir Con'un , 

di. 
ergeç planlarının çalındığının farkına •• -
racağını tahmin ettiği için onu terikine 
lı:arfılatır ve bu suretle polise ıitmealne 
mani olabilirdi .. Değil mi? 

lrlanda'da Yeni Bir Is 
Maklang, bunun arka11ndan ne gelece

iinden fÜpheleniyormuı gibi b u defa ba
tını evvelisi gibi canlı canlı sallamadı •• 

Frenç: 
- itte, size de Jrlandada bir iz .. Arhk 

bir diyeceğiniz kalmadı ya? .• Haydi ba • 
kalım, timdi bu izin üzerinde yürüyün, 
dedi .. 

Maklang'ın nq'esi bir an içinde kaybo
lu\•ermİ§tİ. 

- Acaba Costan maada diğe' ar~ 
larının hepsinin de bu iıte parmaklan ola
maz mı? diye sordu .. 
Cn Maklaaa'm.bdbmzai cm ad adr 1111 

Londra - Baro - Niu Kaeıl Denlzyolları 
Frenç'e ıöre, muayyen bir adam1n ha· J Ş L 1 TM ES l 

yahm, adetlerini, münaııebahm tahkik ve 
Ateat•leri ı Karaköy KGprGbaıı tetkik etmek kadar yorucu ve üzücü bir 
f •'· 42S6l - lirllul Mahard l!lna< ı ıey yoktur. Onun için Sir Conla motör Han Tel. 22740 

yolcuları ara11nda daha batka rabıtalar ve • lı••••"' • .ccı••••I 
alakalar bulabilmek için ihtİyarm mazisini ı 

arathtmaia baıladıit vakit, hiç de net'e· 
al yoktu .. 

Bir kaç ıün, ııln bir metod dahilinde 
çalıttL. Sir Conun akrabalariyle, hizmet· 
çileriyle ve eline ıeçirebildiği tanıdıklan 

ile görüıtü.. Fakat hiç bir ıey öğrenemedi. 
Nihayet üçünc~ü ıün sabah, rastgele söy • 

lenmİf bir kelime, ona motör yolcularile 
ihtiyann arasında batka bir rabıta daha 
bulabileceji zannını verdi .. 

Mersin Yolu 
MERSiN npuru J Birinci• 

kanun PAZAR gOnU aaat onda 

MERSIN'E kadar. "7599,, 

lskenderiye Yolu 
EGE Vapuru 3 Birinci Ki· 

nun ·SALI anno saat il de 
ISKENDERIYE'YE kadar. 

''7600,, 

(Arkaıı var) " '••••••••••••••r 

Birinci Klnua ?...-

MUflls Pamuk ve nebati yaAlar TUrk Anonim 'lrk•d 
Alacakhlar s1ra defteri: 

N'o. Alacaklının 
iımi 

1 Raoit avukatı Ali Haydar 

2 Bil&l K emall uukatı BUı-
nU Nuri 

8 B. :F. Boşardı .A.. Asrlyel 
Haznn 

4 Voçlno A. Asriye) Huan 
S Bilyoti A. ,, 

" 6 Generıl Sllreyya A. Şe-

moo Levi 
7 llya Doenya 
8 Menahim Alguvadit A. 
9 Gatfıranko A. Marael 
Fıranko 

10 Yonton A. Ojılvo 
11 Raıim Şinaıi avukab Yu· 

ıuf KenaD 

12 Yusuf Şioaıl .l. Yıuaf 

istediği kabul 
para olunan 

Lira K. Lira K. 
690 60 683 60 

150 00 150 00 

5855 90 5S5S 90 
1142 16 1142 16 
1009 81 1(109 81 

1100 00 1100 00 
500 00 428 00 

2782 ,9 1732 49 

li7 00 U7 00 

1170 88 1170 83 

1090 16 1090 66 

Kenan 1699 lt 1699 16 
ıs Ziraat bankuı .l. Şınf d0527 46 

14 AClviye awkatı Rıfat 

15 Türk ticaret n ıana7' 
Baokaaı 

231lS 1811 2B 

'185 66 aıtı ga 

aıraıı 

6 

• 
8 
8 
6 

6 
6 
6 

o 

6 

8 

red oluuaa Jıllllh .... 
para 

Lira K. 
~ 7 

71 

Muhulp 
sörüldüiü ~ 

• ' 1 • 
\iocar ivindeN ~ 
dan upia hakka 
hedade mQmlal!!l9 

ADii halunCf~~ 
nil acle ~-
borçlu balund~ 
n ile taba 
.. rtlle 

• • ~ 'I 
Baab nrakma 99 ~ 
lebiai •eri ud.ı;;i 
karar lttila•nna 
olmadılma 

1 78Müfllaia iıl.,_..M 
ılhilldqa ..... 

6 851 78 • 1 eo..-. ~ 
lundalu pan:..:,. 
ku mahaup 
~rtlle 

16 Yako benyaz Adan• 100 00 100 00 b " • 
17 Menin Hazin el maliye a- ( ( lpoieklı gayri aınbl 

vukatı llilıll Kemal ( 62495 00 52495 00 ( Satıı bedeliııdıa •lmtulll 
" ,, ,, ( 1728 00 1728 00 Mümtazen 
,, ., ,, ( S76 576 Ml1mta11n 

18 Mırııln belediyesi 75~ 78 752 78 6 
19 Huinel maliye 7676 20 6863 89 6 1711 81 Tablll edll..-
SlO Evkaf İdaresi A. Hikmı~ 

Ziya 128 38 
21 Ticaret odnıı A. Methi Sait 50 
22 Miıon avukah Yaıun 8476 16 

23 lıtanbul VilAyıti pul mtl• 

123 83 Gayri menkul ıatıpndu • ....-. 
50 6 

4426 87 6 4049 87 Mahulp raporll' ....,.. 
müdürlüaıı 18 50 18 so 5 
lstanbul ikinci iflas memurluğundan: . ~ 
Merkezi lstanbulda bulunan müfliı pamuk ve nebati yağlar !enayi ~_: ~...I 

nim ıirketinin alacaklılannın tahkiki muamelesi iflas idare heyetince ~ ~ 
tanzim olunan !ıra deheri dairemize verilmiş ve divanhaneye ualank ~ 
tetkikine vazedilmiıtir. Cet.elin bir euretiaynca yukanda ilin edthnltth. ,,

başka ôkinci alacakh]a,. toplanmunun 24/12/935 ,.], cünU - il •• ~ 
pılması kararlaıtınlmıfbr. Tufiyenin cereyan ıekline ve aaireye dair rapor 
muktazi kararların verilmal lateneceiinden alacaklan tamamen •979 kma• -
edilmiş olan alacaklıların yazılı ııün ve ıaatta dairede hazır buln•melen W..-
olunur. ( 17203) 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı _... 
t - Cibali Tütün Fahribaı için ahnacak bir adet bum nw•t• d ~ 

eksiltme ıuretile miinabaya konulmuttur. 
2 - Tahmin olunan bedel 4000 liradır. • fi 
3 - Eksiltme prtname ve resimleri paruız olarak Kabıfla U..-

mubayaat tubeainden Terilir. ııı 
4 - Eksiltme 8/1/936 çarfUDba günü saat on bette K.mtep ı; 

zım ve Mübayaat tubeaindeki alım komisyonunda yapılaakt-•• ,. ··"_,MI. 

S lıteklilerin fİatlız tekliflerini bir hafta evvel Tütün F......., ~ 
ıine vermeleri ve ebiltme için de % 7 ,S güvenme paralarlle Malla ~ 
yen gün ve saatte me.., komisyona gelmeleri. u7429» 

* . ;/fi Şartnameıi mucibince yaprak tütün depolarımıza ... ıua ,., , 
kriple maden kömürünün pazarbiı 3/12/935 tarihine miladi~ 
nü ıaat 15 te Kabataıta Levazı~ vemubayaa~ fU~~inde ~p ~.._,.. 
isteklilerin % 7,5 muTakkat aııvenme paraııle bırlikte ~ 

•7 ... _:_,...--

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkesl 
Satına ima Komisyonundan ı 

Merkezimi~. ve Tabaffuzh~neler !çin 75 il~ 100 adet J..U ,,..ıı; 
taniye ve 75 ıla 100 adet yerlı Amerıkan bezınden nevreelm yaP 
caktır. .,O 

A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 750 ve nenaimlerlll 

kurutlur. ,. • • . • ..,,t 
B - Bunların nümunelerı merkezımızden verılecek ve prtıaaıll 

de parasız olarak Merkez levazımından alınacaktır. ~ • 
C - Eksiltme 15 birinci kanun 935 çar§amba günü ıaat 14 t• Jdal1' 

tada Kara Mustafa pap sokağında İstanbul Limanı Sahil 8 
merkezi Satınalma komiıyonunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. • . • ıu-dd• 
E - Battaniyelerin muvakkat temınatı 57, nevreıımlerm 39 -_.,, 
F - Ekıiltmeye cireceklerin peyler ıürülıııeie baılamadan 111 

kat teminatlarını yatırmaları lazımdır. u7287» 
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Sayfa 11 

Un ese lesi 
Belediye Azami Fiat Meselesinde 

Yazan: z. ş. ,. Her hakkı mahfusdur Kart 1 
Halledenler Yıldız r yına 

Diva h R . . A zın Doktor Sulınnahmet teni mektebi mmf 4 ten Görüşünü zah Ediyor 
01 arp elSlt DSI 187 Mustafa Güngör, Akhisar orta mek- ( B t I 

1 
• . -

f 

Of ara r rncr yuzcle ) 

1 

kt 

Al
• s d y t t t • t• tep sını 2/A dan 77 D. Sümmer, Havran ] k l . . . ca ır. ) e_ • atı anına S C ffilŞ 1 ikinci okul .,.,ı 5 d•n 145 Hüonil Günay, ~it :ı7ı:~~;; ı~n bır talam es~lar tcs· Diğer taraftan ticaret ve zahire bor-

Anka.a Ökoüzce mahnlleoi Yeniza< cad • ci ve ş ' u _esaalann degırmen • aasında da tereddütlü bir durum hü • 

l' Taıkıılada Tela§ JLiıtfen §Öyle buyurunuz... Mehmet de•i No. 37 de Sednı Kemal, Ank••• f, . 1 fırıncılara a~t kıaı"'.lan komiser.lküm sürmektedir. Ziraat bankasının >ır •ıkıılada, (karavanacılar) ha • ağa! •• Çnbuk bize iki kahve ıöyle... metpaoa mahalc.ı Ko,kmnzlu sokak No. er htarafı?dan degırmencı ve fırıncı la- fiatları dün borsada çok yüksek kal .. 
l olnıutı.lar. (k b ) 1 . . 3 de lbmhim k"' Cnhide, Ankam Ulu• ra em ~fuhen hem de yazılı olarak 1 mıı;ıtır Banka k'l (?) k (

2
4-) uekı· ~ , aravana orusu nu Demıştı. k b' 4 E d · h d"l · k d'l . d b . "" · 

1 

osu uru 'Yor) d me ıe • en 432 Ma.ba< O•man Bn· ıza e • mış, en ı enn en u ızahat P ·ı (
7
) k (!?) 

denhire : ı. Cü'."1~. kapıs~n~a bir· Mabeyni Hümayun Etibbalığı hk;•i• j. bölüğü kumandanhiP Ad;!. İıu,.• dairesinde çalışacaklanna dair de bi • ı ~~~ 
1 

:a uruş - par d8:1' keı h oru sesı yukselmıttı. fa • Mehmet ağa, bu muaıneleden o lnı.znm nmhallesi Tabnk oğlu ookağ• No. rer taahhübıame alınmıştır. ( ) gon mal çıkar.'."ış •. fakat hı9 
Onn U, kara vana borusu değildi. k d t k. hayretinden 8 de Muzaf f «. Afyonkn<ahioar U.eoi o<t• I Ekmek yarın sabahtan itibaren l? sat• yapamamıştır. Çunku t uccarlar 
'•>an için, harekete hazırlanan ka· a .~r .. pşırm'.~ .'. ı, . kmm 55 Pakize Çelik, Tan•" po.ıahane kuruş 10 paraya satılacağı için değı; yumu ak buğda;:" (7) kuru; (7) pa • 
•t nacıları old ki d t ı..!f sırtüstü yere duşuverecektı. karşısı No. 1O1 de kahvecj Ahmet oğlu men . v k ) b wd .. w.. .. radan, sert bugd yı da (6) kuru" 
, ,.. u arı yer e ev.-• .. .. .. .. • cı e ınnacı arın ug ay ogutup (22 r:.) T. 

\r 

ıı, herkese d b'' .. k b" k Fakat· hayret ve taaccubun en bu· Abdusselum, Ankarn D. D. yollan hasıliit fırıncıya m 1 fı l d ,,, paradan satmışlardır. 
" . e uyu ır mera ' • dai«•i kalem Em" • a' nne> ann a maya tu· B w 

la ;:ı•ıti. Çünkü çalınan boru (pa• yüğünü hisseden, doktor Alı Sedatlı. lzmi< D"b k b me;u';. . ;:; o~lu Ay~~ tup yann sabaha ekmek yetiştirebil • una ragmen borsada anc k (3) 

'i

•rusu) idi. ' - Acaba, rüya mı görüyorum· No. 28~ ~nlipnş~~zı aKe ınclı S~r ani: oo. ~/ meleri için dün öğleden sonra bugün 1 ~alemde (75) ton satış yapılc: bilmiş .. 
.. . ma e, .va• ,..,. • d k hr. ı.ı..:;•baıı Mehmet ağa, kılıcını dar Diye mırıldandı. Reııt Pap, ce • A .d•~ 416 Mdiha, Bu"• Kuual mahall .. i 1 e a l"ma ka~ar ~'"'.:acı ve fınncı • ı Dün tüccarlar tarafınd b ~ • 1§; koıa koıa ka • d k binden çıkardığı bir kiiğıdı uzat • louklnl cnd. 250 de Tumn Yel, Tanru• o•"' a'.~a bunlar~ aıt duklmn, yaz•hane ve (39) b w d (124) an dorsay •ııt Pa pıya gı ere okul mn•l 3/A den 56 Nim•• Bolu A,.ii• muesseselerın açık bulundurulmaları • ton ug ay, ton a un lıeıçi •ab~•t karıılamııtt. Diğer nö- mıftt. • b" d <"'" ekmekçi Tevfik .., .. y:n.nda kôtip kamrlaştırılmıntır. Bugün nahiye mü· arzedilmiştir. 

'"•ta b ıt er de koridorlarda kotu§- Lakin, doktorun halınde ır tere • Mu.ıafa, Kayoeri ı;,..; 3/B den 252 A dürleri ile komiserler ve alakadar me- Belediye izah F.diyor 
!( •tlam11lard1. düt vardı. Geçirdiği ru~i. buhra~. 0 Haydnr, luni< pam ye<i Alay bey cad ~ murlar da haha tatili yapmıyacaklar, Is tan bu 1 Beled;yesinden: z;raaf 

"ca kışlada: dereceye gelmişti ki, elını pek guç • desi No. 97 de Bedriinni,., luni< Kuan· değirmenci, kınnacı ve fırıncıların ve· Bankasının buğday satı~ liatlanna 
- 1-layrola? A b 

1 

lükle kımıldattı. Gözlerinin önünde tin• Duntepe ookak No. 16 da Fcıil>• İb • rilen talimat dairesinde çalışıp çalış • istinaden ekmekl;k una konulnn aza • 

d··Sua]i, birdenbire "::u a ne var.. .. dalgalanan satırları okumaya batla· mhim, Adnnn erkek li•e i ,.n,f 1 den 728 madıklarını kontrol edeceklerdir. mi liat hakkında gazetelerle yapılan 
lifrnü .. tii· laktan kulaga d Ahmet, Tarsus Türk ocağı okulu 4/ A dan lk' . k k . t' h .. b' ilrmın bazı yanlış anlayıı:la.ra ebebi .. :ı • ı: '2

42 
A . .. . ıncı e me vazıye ı en uz tes ıt T ŞUnd' Ta1:kı1:lada Divanı HaTP ~ lı Donmez, Sıvas lisesi 4/ A dan 309 ed'I . f ş· d'k h ld b . . k yet verdiği haber alınmıştır 

it ıye kadar reiı b.. • • Cevdet Karnbuluı, $vno l;,.,.,; 2 /B den 
1 memış ır. •m 

1 

a e rıncı e · • ı U h k l · ~akit · l paşanın oy • Rı'yasetı' Aliyesine 6
20 0 

h Ol 
8 1 

k . N . 8 d mekle ikinci ekmek arasında (20) pa· na nar onu ması mf'vzuu bah• tkı • sız uıla ld'... .. ..
1 

r nn catyo, a ı csır acı . en - l l k ııti. O ya ge ıgı goru me· . 

1 

. d . N 
8 

L.. . • . ra gibi cüz'i bir fiyat farkı vardır. Bu so ınay•P ya nız se sen randımanlı tıı nun içi · d' R . p UtufetlU efend•m hozret en eoı o. uıhye, Adnna 5 kanunuoam 1 h · k kl"k . d"l"k ~ Relın . n ıım ı eııt aşa • B" moselei •iya•iyeden dol•Y' Ta,k.,la· mektebi 3 üncü .,.,f 427 Ayhan Gii<mcn vaziyet te bugünkü ikinci ekmeğin ~· rın e me ' ununa şım 'ı aza • deliğe de~~ı, her halde ~i~ fevkalii· da .::evkul bulun•• doktor Ali S~•'.. Bey, Ka•lamoni P. T. T. ba, mh. M. A. oiil~ devamın?• man~. ~alma".'aktadı'.. F~- mi b;r fiat konul'."uştur. Bu n~vi un • 
, l\eıit p !et etmekte ıdı. affı Aliye ma.bar olamk mabe~• huma. • Lütfi, Söğüt ilk okul .,.,f 5 den 2 7 Mu· kat şehırde muhım bır ekser>yetın :"ın .b~nd~n aşa~ satılması caız oldu• t"'ın aıa, Mehmet ağayı görür yunu cenah• mülükUne etibbahgma tay•n zaffe<, Erenköy Kozyat•Ö> Sahmyieedit (12) kuruş (10) para vererek bi<inci gu gıbı dıger bılumum unların da pi 

"2, derhal emir venniı: buyurulduğund•n mumailcyhin oerian m•· 37 de binbap müıekaidi ih,.n k•u lh•••· ekmek yiyecek kudrette olmadığı da• yasaya göre sa"1lan tamamen ser • ı._ ':- Doktor Ali Sedat B . · d' beyni hümayun tababet dai<esine ;..."''' ·~- ],ıanbul 44 üncü m•ktep 85 Nuriye, Mani· göz önünde bulundurulmaktadır. Bu· bcsttir. Gerek azami liata tôb; olan va "Ctıın:ı d eyı, ıım ı f ··d d . d . niyei hazretı padı- k 2/'2 d A87 K K" ·ı . . (9 k l . . k b 1 h. o aına gef re"' ur e en '"' e• 
90 

• • ,. orta me tep , en • . '"'". nun ıçın ) uruşa ma olabıleeek. bır gere tamamen serbest u unan un en:ıi§f ,...,, cum esm en o m• «• • onya ug •Y • •m memuru . "k" • k k f -r· J alış verişlerine ait muamelôtın kema• 
u ır. __ ı. · ·· t • d l kin senan ıcabının E wı· (K ) b wd l A 1ııı ı. . bl'w 

1 
Olb t mrU ferman Ul . wl G""kh Sa K f 1. d ı ıncı e me ormu u yapı ması mu- • (\"•it p ıcrası te ıg o unur. ap n e vı og u o an. msun e e ızn e k d' B f ··ı·· b' kan ve tamamen borsada cerevan ed-

a..__ ~ a•anı b • h d h · 1 h""J · d" w Ah Sa . arrer ır. u ormu un yarın tes ıt J ---

""'• d • n u emn, ayıra a, azreti men c u em<1n "· magaz•" met, m>Un orta ıeam mek· . •. . . . . . • .. ~l· h e delaA 1 t d b"l" d" F k 
5 

k" 'b' h ti' hn"yan· t b' f 
2 

d 
88 

Ah Sam Ça edılecegı ve yem ıkıncı nevı ekmek cegı ve bunun harıcınde muameleye 
,,, h e e e ıır ı 

8 
atze• e< at" aue oe e "'"' en met, oun ' • . d l . ~1 e ınet a.. :f Tah.ın ,anba me<kez mektebi 

4 
üneü ,,.,1 288 narhile francala narhının bugün iliin miısa• e o unmıyarak takibat> kanu • 

lld- ga, pa§anın ı ade tar • ı w bekl k d" · .l b 1 1 w ·ı "}" d n, he h ld . D k Al" S d t ·· 1 · i lomnil, lzmit orta mektep 2/ A dan 268 o unncagı enme te ır. nıye~e u unu acag• tavzuan ı nn o-

' h r a e Alı Sedat hakkın· o tor ı e a ' goz enne • N h k . b .. l l , llYJrlı b" • •• • • • Hndiye E,d;, Bolu yukan ,.,,. ekmekç1 ar omısyonu ugun top ana • unur. 

t~...._ 1• t' ır mana çıkabılecegını nanmadı. Başını ıkı tarafa sallıya • s . t wı ş··k .. 
8 1 

b lt 
1 

t . ..._ .. ı O aıp us n og u u ru, o u a a ı orman ıf ı ı 
"lın ~ • nu · · k k 

.... De n ıçın, 0§8 oıa tev• rak: muhafnzn memuru M. Fah<i bu Feriha. 

Ye girerek· ö 
...._ A.h ' - Mümkün değil .. Mümkün de • Anka<n koü.cc mahall.,i Y ...ı,a, cad. 

''.' lJu]aırıet .~vuı!.. Recep onba • ğil... No. 37 de Sedat K.mal Ankaro ikı;,..ı li· bQİrn d kn Suleyman... Çnbuk, şu Diye mırıldandı. mnnlo< umum müdü,lüğü Zekiye Aktuğ k•· O t b zı Günoy, Ankara doğum evinde rıtojyer 

l),.r,_ or eyi çağırın... [Arkası var 1 ' ue Ulviye, Kuklarcli ioıaoYon fen M. oğlu E<· 

Ct~ ,ı.- .n. ' Ali Sedada ı"lk ,.,o''ylı'ye • ............................................ ·-···········-•• u • cüment, Ankaro Enurum mahall.,i Pu•ak 

.zu de zihninde hazır etmişti. sokak No. 3.3 te Ali. Hayriye lisesi 2 den 23 
İ)01_t1Ve Var, Mehmet Ağa?.. Vahide, Lülebu,.az tücear Bi<ri oğlu Bedri 

i) ~ O Al Öztunıı, Tirebolu Kaynnkapor kulübü bü· 

t 1- r i Sedat b'" ··k b' t IA 
1 

•Orıı • uyu ır e aş fecPi Ahmet Gök, S.moun ln6nü mektebi 
~ı....,k ~na dizilen ve kollarından .,n,f 3 ten Mahmut Tn<hnn, kmiı o•t• okul 
lııneı apıya doğru sürükliyen, "n•f 2/ A dan 268 Hadiye E.di, Zo<n in • 

Muntazam bir tahsil takip etmeksizin lise sınıf bitirme ve olgunluli 
sınavların hariçten girecek gençleri bu sınavlara hazırl mak üzero 
(Yuca Ülkü) Lisesinde bir (Hazırlık sınıfı) açılmı§tır. 
Öğrem anatleri, it sahiplerinin de bu öğremleri takip etmelerine mil .. 

saade edecek §ekilde tespit olunmuştur. 
Öğretmenleri en kuvvetli lise öğretmenleridir. 
Kayıt ve kabul şartlarını öğrenmek, kayıt olunmak için her gün (15, 

30) d n sonra Yuca Ülkü Lisesimuamelut bürosuna ba§ vurabilir., 

Öğremlere birinci kanunun beşinci perşembe günü batlanacnktır. 
(517) -~~le, S~vuıun, Recep onbaşının, hi•"''"' memuru Raif N"deı oğlu Yıl • 

lt hale• ey~anm arasında, ıaıkm maz. Ka•tamonu P. N. T. kont,..lfüü Ve· 
........_ r:- gelınıt; ,.~~~L-~~-:-;:~~ cihi oğlu Cengiz, Ankara posta mevrudc -

~' l:.J\rabt M h D $ AOR/lAIUNI dairesinde Bürhan, Ankara Ezinik okulun• 

' 'Pten ••• a voldum. Mutia • NEVROZIN r.ı1nt1H ıusEtı ö tf',.t' ıese y d .. ,....... da No. 22 de M. zer, Kumkapı ortn mek· K PONLU MEVDU 

~ ı. az ıgım mektup ele tep 44 ~ 1. 

Jstanbul .3 üncü icra Memurluğundan: l)iYeh'J 
)'.. 1 ıni§ti, 

tı liıhaıı M h il ta.: e met ağa ile karşıla • 

........ M··· 
l>aıa h UJde, doktor bey.. Zatınızı 

a.zretl • • Sö.z} • erı ıstiyor. 
t•..._ erıni · · 

('Qlİ§ti. V l§ıtince büsbütün telô.ş 
Ilı" •· ak... M i Ujde) d' ıa, ehmet ağa, ona 

"l.ltıdan b hıyordu. Fakat, kurtu1du· 
"'ltı ı a setm · ~end· . . • ıyor; sadece paşa • s· ısını ıst d'.... . S ~ 1rtıdi M e ıgmı söylüyordu. 
ti ed.adın k :hmet ağa, doktor Ali 
) Sıkarıy 0 una girmiş; merdivenle· 
()rd .. C or, koridorlard .. ··kı·· tQ ... en d a suru u • 
l°ll:rordu. ç oktor, nefesi kesilerek 
......... N . 

der· e '\Par M h 11lı, aö I ' e met ağa .. Rica e • 
İ)· Ye. 

til' 'Yordu ••• F !ıa atlı ada akat Mehmet ağa, ih· 
di~lllda ~d~: Doktorun vaziyeti 

eı isin b. enuz kat'i bir fCY bilme· 

d 
. ......._ lieJeıbr fey söylemiyor: 
l o'" uy &terıir . 

1 
urun doktor bey, şim· 

l) sın. 

h. emekle 'k . 
f uokt I 1 hfa ediyordu. 
ta ora M h ~ e. ~eşit P e met ağa, nefes ne. 

b dı. R.e . aşanın odasına girmis • 
" 01ttoru §•~.Paşa, ayakta duruyordu. 
Jl\ d gorür •· b- oğru 'h gormez derhal kapı· 

'"' t ı er lem. h d '°ll emen 1!; emen yer e:rı 
tt kolun na ~derek derhal dokto • 
........_ 8 a gırıniş; 

UYuru nuz, doktor beyefendi. 

= 

• ına . n e 
1700 lira mukabilinda birinci derecede lpot kH olup parafa çevril· 
meslno karar veri en •• t ınamın• (5820) lira kıymet takdir ed len 
Kadıkllyde Raılmpaşa mahallesinde H Ut Afla Mısırlı oAlu 

k 
., d ski 18 ve yeni 9 numaralarl murakkam 

so agın a e d' · b evin tamamı oçık artbrınaya vaze ılınışUr. Ari· 
ir . dlr Arttırmaya tıtlrAk edecek müşterilerin 

tıroın peşın · k 

k ti 
bammenenin % 1,5 nisbetlnde pey a çesl Yeya 

ıyme mu b ·ı l l ur bl bankanın teminat mektubunu fimı oma arı icap 
~de;. M~terakim vergi, tanzifat, tenviriye 'e vakıf borçlan borçluya 

. . A tt ıartnameıi 18/12/935 tarlhhe mUsadıf Çarşamba 
aıttır. r ırına rk d'l kf B' . . 

g

nnl\ dairede mahalli oıahsuıuna ta ı e ı ece dır.. ırı~cı arttır-
ın•• 2/1/936 tarihine ınD•adif Perı~mb~ gUnD aıremızdo oaat 

16 k d 
r icra edilecek, bırlncı arturmada bedel, kıy· 

14 ten ya a a d b 
h 

· % 75 ini bulduğu takdir e Uıtte ırakıhr. 
nıetl mu ammenenın k U kdirdo •on artbranın taabbDdft baki kalına zere artlırm~ 
Akıl ta On daha temdit edilerek 17/1/936 tarihine mftıadif 
on beş o!n saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
Cuma g . l d en çok arttıranın UatUnde bırakılacakhr. 
rttırouı netıce; n Ifllil kanununun 126 mcı oıaddeılne tevfi· 

2004 numaralı cra. v~ll rilo aıablt oloııyan ipotekli alacaklarla diğer 
k 

b kları tapu &ıcı e b l an 8 "rf f k hakkı sahiplerinin bu haklarını ve usU1ıi e 
alllkadaranın ~; 1 •d:ir olnn iddialarını il o tarihinden itibar n 
faiz ve ınn••~ e la ınOsbltelerllo birlikte Dairemize bildirme( rl 
20 gUn zarfı~ 

1
° r~~irde bokları topu alcill rlle oablt olmıyanlar 

liit1Uldır. "':- . 8 8 laşmaıından hariç kalırlar. Daha f ıla malOm t 

t 
bedelının pay k sa ış 

1 
. 35/659 numaralı dosyada mevcut evra vo 

alınnk istehye~ erıno takdiri kıymet raporunu ı5rllp anlayacakları 
mahallen acı:ı. • 
ilin olunur. (7613) 



12 Sıyfa SQN POSTA 
~c===============--==-===----=---==-:--=-==-~~-..~~---~~ ====:s=:==----,-======-,~~~-=-:=-===================-====-

• Kremt 
r•Pblı tesir ltlbarlle 

h•rlkalar kremidir. 

Herkes onu sevdi, 
Herkeı onu istiyor, 
Ve ıimdl herkeı onu 
Kullanıyor. 

Evllya Zade 
NUREDDiN EREN 

Ecza ali.t ve ıtrıyat 

depoıu, Iıtan bul 

~ 

ŞiŞMAN Y ANKO 
MAGAZASI: lıtaabul Yeal Poıtane caddeıi No. 39 

Mantoluk ve Robluk YUnlülerlmlz 

Her nevi 
GELMİŞTİR 

ipekli, Pamuklu, Patlskalar, Ketenler 
Beyu •e reakli 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin Ç•tlt 
Huır ve ölçl llıerine 

Gömlek, Pijama, Kuan dö tö, Robdotambr 
Kıtlık ihtiyaçlarını temin için muhterem mnıt.rllerlmiıln 

teıriflerhıl baııaten rica ederiz. 

CiHAZ TAKIMLARI 
NEFASET • METANET - UCUZLUK 

'-- --------------------
G. B. MARKAYA DiKKAT 
JUVEL ıaz ocakları Ye BARTHEL Kaynak llmbaları 
taklitleri ıttrülUyor. Hakikileri iıteyiniı. Buluomadıiı 
takdirde Ttlrklye umum ıatıı depoıuna Dejö Giyar• 
matl. lıtanbul KurukalıYeci ban 21 Müracaat edlniı. 

.................. mlMI ....................... .. 

Tlirk Hava kurumu 

BÜYÜK P.İYANGOSU 
Şimd;ye kadar binlerce kiıiyl zeagi 1 etmiıtir. 

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

Buyuk lkramiyA: 3 O • O O O Liradır 
Ayrıca ı 15.000, 12.000, 10.000 Uralak ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mBklfat vardır. ' ,., ............................................... ~ 

latır ve bepainden dayanıklıdır. 

OAIMON 
\ı1A\; 
\/~.\/ 
YILDIRIM Pili 

Türkiye umumi acentalan: 
CABA Y BİRADERLER 

S.llf deposu: 
JAK DEKALO ve ŞÜREKASI 

İstanbul Tabtakale 

BULD U ·M 
, 

Hiç dökDlmfyen 

PUDRAYI 
"T okalon pudraıı., ~~~.'<\ 
rUzsrAra, yağmura, ~ · 

:~;:e n:eli~ t:k:~ ~ ·' · h:·~j/<:; · 
miyen ve cilde ta· · 
rff olunmaz tazelik 
Ye gUzelUk Yeren 
pudradır. B u n u 
kullanan hl ç bir -

Yaklt bur.ıu parla ıu a z, )' u~ü .. ız .. r
maz. Bu pudra ıa;eainde, parlak 
burun, parı da) an Ye kızar;ı o yliz 
kalmanıışhr. Methur aktrisler 
sinema yıldız ları, her memleketi~ 
nam vermiş güzelleri, hulasa 
3,000tOOO kaim her ıabah "kre~ 
ma köpüğü,, ihtiva eden ''Tokalon 
pudre 11111,, kullaıııyor. 

!.----------------------· ~ ADEr~i iKTiDAR 
1 ,,. 

Bel gevşekliğine J 

' HORMOBiN 
Tafsilat : Galata Poııta kutuıu 1255 

.................................. -......................... . 
· &on Posta Matbaası 
Ne9rlyat MldUrü: Seli:n Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, 5. Raııap, H. LUtfll 

Muvaff akiyetin 

RADYOLiN 
Laboratu\ arlarda insan diıleri 
üzerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahaulü olduğu için : 

Bir yand:ın diş~eri ~yazlahp l~k• ~ 
kirleri izale eder, diılere tatlı b1r p• 
laklık verir, nefesi tatlılaıtırırken dif'! 
taraftan diı etlerini de tedavi eder .. " 
kuvvetlendirir, dişlerin en büyük dtıf 
manı hamJzlarla mücadele eden tükf'I" 
ğü çoğalbr, mikropları öldürür. 

RADYOLi N 
kullanınız ~ 

~ 

1936 YILI 
Takvimi Ragıp 

13 üncü yd 
1 Birinci Kanunda her yerJe arayınız. 

Herkese lazım olan lüzumlu maii'ımat, tak•im mubtır•· 

TAKVİMİ RAGIP'ın ma!ı1m a t kı 11mı en ııoa iı. tati stik ' eri 'H ıoD olifd: 
uy.mı neticesini, mühim kırnunları, » ılılıi bilgıleri ve poıta,., tren, •·~~ 
tarifelerini ihtiva «Jtme1i do'. ayı :ı ıle küçıiıt bi r an11iklopedi mahiyetinde il'• 

Arabt ay başJansıtç ları, dini 1ı iin 'er ve namaz .-akltlerf•İ e• 
do~ru o!arak göıterlr. 

Fiyata ciltsiz :l5, ciltli 35 kuruştur. Taşraya 10 kurut P o1t• 

ücreti ilave olunur. 

lstanbul Kanaat Kitap Evi ~ 

Dr. ETEM -VASSAF h .. ıa:: :~ 
Caialolh• 1'eç. Ören apartamaaı TeJ. 2.lOJJ liv. K•dı.öy Bahariye ileri .. kak 1'•ı. 


