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Akdenizde lngiliz Ve Italya 
Kuvvetlerinin Durumları 

ilıi deo . 
let daramana ama -

~ill.:.~ili2.J.:~li§.~~~~~~~~~~~~~~~--....., mi bir balılf e.-..:.~-.......;.;..~-...J<;;.;..J 

lngiltere; Şef erberlik 
ilan Etmeden Filosunu 
Harekete Getirebilecek 
13 lnglliz Saylav Sulh Mu· 
ahedelerinia Tadili için 
Yeni Bir Takrir Verdiler 

H•r Şeye Rağmen Habe· 
ıiatandaki Askeri Harekat 

Gün Geçtikçe ilerliyor 

Paris, Zl (A. A.) - Jurnal gazetesi Londra, 21 (A. A.) - Reuter ajansı • 
le diier han Paria pzeteleri, Baldvinin nın cephede bulunan mulaabirleriaia buaün 
ileoli tedbirlerin tatbilancla lncilterenin yolladıkları haberlere söre, her iki muba· 
pinız kaldıjl hakkındaki beyanatmı pro- af • b. b. ı-..:..ıe 
t .--& &--•-t F t ih dil • um tar , timal ve cenupta ır D'_.., te--o e~ e ve raıuaya eve e 1D1f 
J(an bu muahazenin haksız oldujunu bD- mu ebnİflerdir. Bu temas mühim harp 
heketdirler. Fransa, Milletler Cemiyeti harekitınm bir batlansta telüki edilmek
uaaı ıafatile olan vazifelerinde kusur et • tedir. 
IDemİftİr. (Deuamı 6 ıncı yiüde) (Deoamı 6 ıncı yiüde) 

Sinop Yangını, Bazı Nok
sanları Meydana Çıkardı 

Akdeniz 
• • • 
ıncısı •• 

YAZAN . 

Kadlrcan Kaflı 

Yeni tefrikamızdan bir kaç satır: 
ÇıJt ela bir1U baiıoer. 
Ba11na 6ir 6ül talııoa. 

Şa """" •öi ... wibi •• 
Yirefime alaoal •• 

Bir el Pulat'ın omuzuna dok.un· 
du. Dönüp baktı. Amcasını gör· 
dü. ihtiyar sordu: 

. - Deli otlan sene buralarda 
ne aezerıia? Sana ne demit
tim? 

- Ne yapa.yun kabahat aeııdel 
- Neden? 
- Kızmı o kadar aüzel yapma-

aaydın I 
- Onu Allah yapmıı 1 
- Bana da bunlan Allah yap· 

hnyor amca. Bırak sençli
. tin itine kanpna •• » 

idare itleri telefonu: 20203 F°lab 1 

Ondülasyon Derdi 

Acemilikten, lzmirde, iki 
Kadının Saçları Yandı 

Ondülisyon Yapmak için Pervazil 
Denilen Zehirli Madde Kullanılmıyacak 

İzmir, 21 (Ö
zel) - Kadın saç • 
larındaki itinalı gü • 
zelliği silip götüren 
ondülasyon maki • 
neleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Ba • 
kanlığının verdiği 
bir emir üzerine sıkı 
bir şekilde kont;ol e• 
dilecektir. 

Esasen son gün
lerde bunu icap et· 
tiren iki hadise göz
leri çelmit ve iki. 
kadının eaçlan kıs • 
men yanmıştır. \ 

Bu hadiseleri e
hemmiyetle incele • 
yen ,arbay doktor 
Uz, utay fen heye

tine verdiği emir-
le ondüliayon ma • 

1 kinelerini . d~r~al 

1 
muayene ettırmıştır. 

lzmirde berber • 
lerin kullandığı on· Bir ondülu~,. molıinen. bir ifltence tar 6fW .... 1 

dülasyon makine • •.çirih11•7e mlheyya 6ir hale •etİrİli7fW 

lerinin ekserisi eski ve iptidai model-ı lede bir çok kazalara sebebiyet Tel .. 

!erdir. Bu makineler, alb aylık ondü- (Deoamı 8 inci yliııdeJ 

Kütüphanelere Musallat Olmuş Görü
nen, Şık Giyinmiı Bir Genç Var . 

Bir müddettenberi kitapçılara musallat olmuş ve şık giyinmit bir pnç 
var. Kendisine Mühendia Mektebi talebesi' süsü veriyor. 

ismi henüz anlatılaınıyan bu delikanlı kitapçılara musallat olm11F·· Bl· 
rer bahane ile kitapçılardan kıymetli kitaplar dolandınyor ve bunlan bat
ka kitapçılara satıyor. Zaman kütüphanesine gelmiş. Cihangirde, Firm.ağa ., 
C:la Ege bahçesinin kartısında, Hoybar sokağında, Şclfak apartımanınde (3) 
numarada Mühendis Mektebi talebesinden 440 numaralı Ekrem, 8dresini 
vermiş ve evinde sablacak bir çok kıymetli kitapları bulunduğunu -5ylemit 
ve parasını ödeyivermek ve yahut brampa etmek üzere de kendiMnden 
(25) liralık kitap almıştır. Kütüphane sahibi .verilen adrese gitmİf, orada 
önüne asıl talebe olan Ekrem çıkmlf ve kitapçıya dolandmldıp e&yle
miştir. 

Şimdi talebeden Ekrem de kendi adını ve adresini vererek do~ 
yapan bu gençten ayrıca davacı olmuttur. Bir aralık bunun İsmail Safa ol
duğu zannedilmit ve lsmail Safa tevkifhanede kitapçı ile yüzlettbllmlpe 
de onun olmadığı anla9ılmı9br. 

Şimdi bu iyi giyinmİf ve kendmne talebe süsü veren dolandırici aıanİyor. 
Motör Var, 
Benzin Ve 

Motörcü Yok! Mısır Hidiselerinin Akisleri 

Koca bir mahalle, böylece 
harap olmuıtur 

-"'°'•--•-wı -• 

Halk Ekme§I 

Sinop (Özel) - ~00 bin liralık bir 
zarara eebcp olan geçenki yangının p h k t ' 
ba ı , .. .. .. . rotesto are e ın• 

f ıca mes ulunun sondürme vasıta • bilhaua kadınlar da 
sızlıiı olduğu artık tahakkuk etmiııatir · . · _,_ tm'••' R-

• T • ııtıraA e ırır• .... 
( 35) evın yanması ve bu arada bir a- ıim Maaır kadınla • 
damın da ölmesini mucip olan hadise nnın tuurlu müca • 

göstermiştir ki elde bir motör vardır. deleaini ıröıteriyor. ~ ... ~.,..,~~ 
l,şletecek aClamı, tulumbacısı ve benzini tı 
yoktur. Binaenaleyh, ayni halin ileri • 
de tekerrür etmemesi için de noksan .. 
lamın tamamlanması, gözlerin dört a
çılması lazımdır. 

* 
-- . 

Kızılay, yangın muhtaçlarina 1000 
lira göndermiştir. - * 
Rum Patriği Ağırlaıtı 

Rum Patriii Fotiyoı'un sıhhi duru
mu çok tehlikelidir. Fotiyoa dün bir no
ter çaiararak avukab Gökaa da hazar 

Halk ekmeği için yetıiden tetkikata oldutu halde vaıiyetnameainl tanzim 
başlanılmıştır. Kimyahanede yeni tah- etmiıtir. 
filler yapılmaktadır. Eğer (9) kurut ve- Haber verildijine söre patrik çok 
Ya(9)kuruf (10)paraya randıman iti· kıymetli olan kütüplaaneaini •• Witü 
barile yüksek bir ekmek elde edilebilir- dini •• lauaaai elbiae ve aaireain1 pat • 
le derhal çıkanlacakbi. rikha..,e •ui:ret e&miftir. 



2 SON POSTA Birind Klnun 1f 

21.500.000 Liralık 
Tayyare Alrımasına 

Ne Dersiniz 7 
Alınan bir habere göre, orcluyil 

2 1, 5 00, 000 liralık tayyare kazandı
nlmak üzere imiıı. Bu münas~hctle 
dün bir yazıcımız rastgeldiklerine yu
kanki suali sormuştur. Aldığı karşı

lıklan aşağıda bulacaksınız. 

Haliç Şirketinin Hissedarları 

f Gftnün °Tarlhl) 

Bir iki 
Satırla 

Müfit Necdet Geldi 
Yeni yıl İçin kabotaj hatlarında. vaput>t l 

lar arasında yapılacak sefer tanzınıı iıi için 
Anltaraya giden Deniz ticaret Miıdurü MU· 

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

Şirketin Tekrar Kendileri Tarafından 
w 

Küçük Unga, Çeıme aokağr 23 nwna-
rab hane, Sadi: 

işletilmesini Aralarında Görüşecekler 
fit Necdet dün sabah dönmüıtür. -

Müfit Necdet buradaki bazı ar.ele i§)erf 
görmek için gelmiştir ve Ankaradaki iıle( 

- 2 1 milyon liralık tayyare... Bu bi
zim, hava tehlikesine verdiğimiz ehemmi -
yetin buyüldüğünü anlq•ı.-. 

Vakıa, 2 1 milyon lira, mevzuu bahso • 
labilecek bir hava tı;nlıKesı kaaar llu.> uk 

bir rakam değildir. 

F alı:at bütçemize nisbeten bu işe bıı ka
dar para ayırabiliıimizi hiç te küçük bir 
fedakarlık saymamak lazımdır. 

Temenni olunur ki günün birinde, bu 
işe, hava tehlikesile mütenasip aayılabile

celı: kadar büyük bir para tahsis edebile -
celı: kadar refaha kavuplım 1 

* YetiJköy, Ltanbul caddesi, 18 numara· 
b 1aane, Turban : 

- Bugün, aiız]arda ha bire gevelenen 
Hulhıt sakızına rağmen, milletler harpten 
kaçınamıyorlar. Siyuet masalannda aona 
erdirilemiyen menfaat davalan, harp mey
danlannda toplara, tanklara, tüfeklere, 
tayyarelere havale olunuyor. 

Harp meydanlannın en tehlikeli ölüm 
vaaıtalan da, atq saçan çelik kartallardır. 

Misal ararsanız. itte Habe§ • ltalyan 
kavgası... ltalyanlar, barbı apğı yukan 
tamamile havadan idare ediyorlar. Ve 
ha bire alman te)ırraflar, bava hücumlan • 
na hazırlıklı bulunmamanın feci akibetle
rini anlatıyor. 

Bu da milletlerin eözleri karartan harp
lerin patlayıpndan aonra bütün insani ka
nunlan in.kir edebileceklerini eösteriyor. 

Bu itibarladır ki bugünün harplerinde, 
cephe gerilerindeki tehirleri tehdit eden 
tehlikeler. cephedekilerden hiç te apğı 
değildir. 

Bir harp vukuunda paniğe uiramamalc: 
isteyen milletler, bu hakikati mütemadiyen 
göz önünde tutarak davranmak mecburi • 
yetindedirler. Binaenaleyh, muhtemel bir 
hava tehlikesini önlemek içın ne yapsak 
yeridir, hatta azdır 1 

* 

Iımail Safa 
Mahkemede 

Sosyete Asyatik 
Azahğı 

Beynelmilel ,öhret taııyan bilainle • 
rimizden feylesof profeaör Mehmet Ali 

On bet arkadqınm eldivenini, JAP· Ayninin Pariateki ((Sosyete Aayatik» e 
kaum ve paltolannı çalmaktan suçlu Üye •eçildiii haber alınmııtır. 
Oniveraite Hukuk fakültesinden fama- Sosyete Aayatik 1822 yılında kurul • 
il Safa dün tevkifhaneden l'etirilerek muı ve tarihten beri yaptıiı tetkikat 
SuJtanahmet b~rinci ceza mahkem.,.in- ve neıriyatile ilim aleminde büyük bir 
de muhakemeame bqlandr. Mahkeme mevki tulınut lan yüksek müeaaeaeler· 
salonu çok kalabalaktı. Yeniden müra • 

1 
dendir. 

caat edenlerle beraber davacıların ıayı· ı Mehmet Ali Ayni de lnailterede, 
aı (25) i aeçiyordu. Yalnız da•acılar • Franaada, Amerikada tanmmıt ve bir 
dan. baz~l~na tebliiat .yapılmam_ııt~. ' çok kongrelere ittirak ettirilmit ilim • 

Dmleyıcıler arasında bır çok da Ünı-
1 

. . d d' 
8 

be ı L~d· · ift' · ı· tal be d Şah. 1 d' 1 d. erımız en ır. u ae p e ua ıaeyı ı-veraıte ı e var ı. ıt er ın en ı. h d v b 
1 ı ·ı S f 1 b" kJ • • ara el'er u uyoruz. amaı a a auç annın ır ço annı ıtı-

raf ediyordu. Diier davacılann çairıl
ması için muhakeme talik edildi. Muallimlerin Makam 

Tahsisatları 
Kubi~Ay ihtifali İlk mektep bat muallimlerinin birik-

Yarın, Milli Türk Talebe Birliği ta· mit makam tahaiaatlannın üç aylıiı pa· 
rafından, inlulip tehidi Kubilay için, ı zarteaiden itibaren verilmeğe batlana • 
bir merasim yapılacaktır. caktır. 

Kasımpaşada Öldürülen 
Kadının Katilleri .• 

1 Kadıköy Suyu Da 
Alınıyor 

Dün Sular idaresi idare meclisi •ali 

Muhiddin Oatündaiın baıkanbiında bir 
toplantı yapmııbr. Uzun süren bu top-

br. 

••• 
Tramvay Ücretleri 

Tramvay §irketinin yeni 3 aylık tarifesi 

tetkik edilmiı ve neticede eski 3 aylık ta• 
rife aynen bırakılmıştır. 

* * * 
lantıda satın alınması kararlaıtın· Noel ve Yılbatı Geceleri 
lan Kadıköy Su Şirketi vaziyeti aö • Noel ve yılbaşı gecelerinde bazı eğlenctı 
rütülmüıtür. Şirketin tesisatı, binalan yerlerinin sabaha kadar açık kalmau içi~ 

ve demirbaılan tetkik edilmiıtir. müracaatlar vaki olmaktadır. Bu müracaat• 
Kadıköy suyunun da satın alındıiı lar zabıta tarafından tetkik editdikte~ 

takdirde Sular İdaresiyle hirlettirilmeai sonra daimi encümene eönderilecck ve •• 
tabii olduğundan gerek tirketin satın çık kalma ıuhsatım ancak daimi encümelJ 
alınması, l'erek birleıtirme iti etrafında verebilecektir. 

bir proje hazırlanmau kararlatbnl • 

mıttır. Bu proje Bayındırhk Bakanlıiı· 
na aönderilecektir. -----

Gayrimübadillür 
Arasında •.• 

Tehdit SaYuran Tavcılar 
Türemfı 

••• 
Vali Uludaia Gidiyor 

Vali Muhittin Üstündağ bayram tatilini 
geçirmek üzere salı ııünü UJudağa gide -. 

cektir. Dağcılık kulübünden bir kaç aza d~ 

Uludağa gidip orada bir haftalık bir kamP,ı 
kuracaklardır. 

• • • 
Buiday Fiatlan 

Ticaret ve Zahire Borsa11na dün 79 toq 
buğday, 45 ton da un gelmi§tir. Fiatlardl( 

Gayri mübadiller saht komisyonun• bir düşüı istidadı görülmeğe başlanmı§tır,. 
da, alakadarları dehtetli surette zarar- Henüz mühim bir tenezzül yoktur. 

Cerrabpaf&, Canbuiye mabaHeai, 6 na
mualı hane, v ehbi: 

- ismet lnönünün çok isabetli i~re -
tinden aonra hava tehlikesinden korunnıa 

lara sokan tavcılar tekrar türemiıtir. 

Kocası ile Bir Çingenedir. ikisi De ya- Bunlar, komisyonda müzayede yapıldı- Fakir Çocuklar için 

1 d B . iı sırada, alıcılar, fiyab arttırmak Kızılay cemiyeti Jstanbul mekteplerin • 

• •• 

yolunda gösterilen umumi aef erberlik, en 
ürkek gönüllere yıiılan endişeleri bile da
ğıtabilecek kadar geni§tir! 

kalanmış ar ır. u tehdidiyle korkutup para kopartmaia deki fakir çocukların iaşesi için 11500 lirll 

G • • ı • ) çalıımaktadırlar. Ik .. 

....... ------···. ·------·---·-·· 
TAKViM 

raya etlrı )yor ar taba.is etmiştir. Her ayın i pazar giınu va~, 
Gayri mübadiller, bu vaziyetlerin ö-

pur biletlerine küçük bir zam yaptmla~ BiRiNCi KANUN 

21 buçuk milyon liralık tayyare alın -
maeı; muhtemel bir hava hücumuna kar§l 
duyduğum korkuyu hayli gideriyor. 

Gönül İ9ter ki yakın bir ileride, bu kor· 
kuyu tamamen giderebilecek bir hava kuv-

12 aün evvel Kaaımpafada, llğım 

içinde bulunan kadın cesedi, halledil • 
mez hir muamma minaaızhiı ifade e
dip dururken, ev.etki sün, bu muam • 
manm örgüleri birer birer çözül -

meye batlamıf, kadını öldürenlerin 
vetine kavutaltm, ve yüreklerimize. tam hüviyeti de teabit edilmİftir. 
bir emniyetin aükWıu dolsun 1 Manaatırb yetmi.flik Esma n•mında 

Bir Yarala iıa 
bir kadın olaa maktulü, zabıta ve adli
yenin kat'i kanaatine söre, kocaaı Ab-

Sultanahmet parkı karııaıncla 28 dullah ve çinaene Arif öldürmüıtür. 
sayıla aKı dükkanının çırajı Ramiz ile 1 Bu eaa.aa söre tanzim ve ikmal eCli-
38 sayılı afçı dükkanının çıraiı Hasan len tahkikat evrakı Sultanabmet birinci 
kapı öoiiııd• pkaJ.tırlarken Huanın ıulb ceza mahkemeaine verilmitd'r. 
elincleki ekmek baçaiı Ramizin koluna Bunun neticesi olar.ak da Abdullah ile 
aaplanmııtır. Arif hakkında tevkif karan ahnmıt • 

Yangm Baflangıcı 
Billiar köfkte, Billur hanının kalöri • 

fer daireainden uçrayan kıvılcımlar 
duYardaki kiirtlan hahaflurm11ft •tef 
etrafı sarmadan aöndiirülmiiftiir. 

tir. 
Suçlulann kaçbklan yerde yakala • 

narak hqiin lturaya setirilmeleri bek
lenmektedir. Cinayetin hakiki aehebi, 
ancak suçlular yakalaaclıktan sonra 
meydana çıkacakbr. 

1 

~ 

Rımıt sene 
22 Arabi Hne 

1351 1354 - -J\aı:ıım Hesıni sene 1 l.aci kbtto 
4S 193S 9 . 

" 
PAZAR . 

SABAH 
Ramazan 

İMSAK 
s. D. 8. D. 
2 89 26 12 ' 51 
7 u 5 85 

Öğle İkindi I f rtar Yatsı 

s. D. s. D. s. D. &!". E. 7 28 ' 48 12 - 1 39 
z. 12 12 14 32 16 44 18 2:i 

-· . . ~ ·~ . .... . . .. ...... ~ . 

Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

nüne geçilmesi için alakadar makam. 
bu yavrular için daimi bir varidat tcmint lara bat vuracaklardır. 

Degirmencilerle 
ihtilaf Yok 

Dünkü gazetelerden 'bazıları Ziraat 
Bankaaiyle değirmenciler arasında bir 

ihtilaf çıktığını yazmıtlardı. Böyle bir 
ihtilaf yoktur. Banka tüccarlara satın 

aldıkları buğdayı muayyen bir müddet 
zarfında ailodan çekmeleri, akai takdir

de buğdayın t6ccar hesabına aatılabile
ceii ıartiyle satıı yapmakta, tüccar da 
bu tarlı kabul ebnİf bulunmaktadır. 

Binaenaleyh bir ihtilaf meTz1111baha 
dahi deiildir. Bankanın bu fal'b koy • 
maktaki maksadı aablan buiday yeri
ne yenisini depo edebilmek, bunun için 
de siloyu hazır bulundurmaktır. 

düşünülmektedir. 

• • • 
Batkırdiıtan Cumur Reiıi 

Ba,kırdistan cumur reiai Ta.irof PariN 

gitmittir. 
• * * 

Yazılı imtihanlar 
Kültür Bakanlığı tarafından yeni imti • 

han talimatnamesi hazırlanmakta olduğun .. 
dan bu talimatnamenin ikmaline intiuren 
birinci yazılı yoklamaların bir müddet geri 
~ırakılması mekteplere tamim edilmiftir" 

• • • 
Kamutayın Tatili 

Kamutay çarpmba günü bayram ve yıl
başı dolayısile bir haha tatil yapAcak, yıl. 
başından aonra tekrar toplanacaktır. 1 S 
kinunuaaniden 1 S marta kadar kıı tatili 
yapılma.. mümkündür. 

P•z•r Ola 11.... .. Diyor Ki ı 

- Farlnndamnm, Hatan Be7 ı 
\ 

••• Şu, odunla kömür kadar .. 

, I I 
I / , / 

1 
- lhtiklra müaait bir teY yok!. Kömür-j 

cü1er bayajt ·1a,a oluJ•rlu.. 1 Hasan Bey - Haklarıdır. Elbet: Kada· 
yıf yiyec~er. Paraıını ıenden, licndea 
çıkarmazlarsa, nereden bulacaklar 1 



22 Birinci Kinun 

Her gün 
Dünyanın 

Gidişine 

- -

Bir Kuşbakışı 

lngilterede 
Son hadiselerden sonra İngilterede bir 

bedbinlik havası esmeğe başladı. Şimdiye 
kadar daima sulhten bahseden İngiliz na· 
zırlarının ağzında harp sözleri dola~ıyor. 

Bir umumi harbe doğru mu gidiyoruz} 
İngiltere kolay kolay mağlubiyet kabul 

e'den millet değildir. İtalyanın Habeşistana 
taarruzuna mani olmak istedi, muvaffak 
plamadı. 

Bunun acısını çıkarmak için elli milleti 
arkasına takarak italyaya kar§ı bir abluka 
ihdas etmek istedi, muvaffak olamadı. 

Sulh teklifleri ile i§i örtbas etmek iste· 
~i. muvaffak olamadı. 

Şimdi ne olacak} 
Tekrar Milletler Cemiyetine dayanarak 

zecri tedbirlerin ihyasına teşebbüs edilecek 
Bu defa bütün milletler İngiltere ile bera • 
her yürümezse İngiltere tek başına zecri 
tedbirleri, bilhassa petrol ambargosunu 
tatbika kalkacak mı~ 

lıte bugünkü vaziyet bu sualin ce,•abına 
bağlıdır. Amerika ve Fransa muvafakat 
~derse, diğer milletlerin muhalif vaziyette 
kalmalarının ehemmiyeti kalmaz. Binaen
aleyh bütün mesele Fransa ve Amerikanın 
Jlacağı vaziyete bağ-lı görünüyor. 

Franıada 
Fransa zecri tedbirlerden memnun de

ğildir. Petrol ambargosuna hele hiç taraf· 
iar görünmüyor. 

Onun için Fransa bir türlü kat'i adım at• 
ınağa cesaret edemiyor. 

Jngiltere bu defa Fransayı yola getirmek 
fçln tekrar Almanya ile anla~mak yoluna 
lıirmiştir. İngilterenin takip ettiği hedefler
~cn biri de, Fransa ile Almanyanın ayn bir 
~nlaıma yapmalarına mani olmak, Aiman· 
ta ile yaptığı deniz anlaımasına müsavi hir 
i'örtler hava paktı yapmaktır. Bugiinkü 
tartlar dahilinde buna imkan olmadığı için 
hunu müstakilen Almanya ile yapmağıt 
1'arar vermiı görünmektedir. 

Fakat bu karışık vaziyet Fransada müte 
lnadi bir rahatsızlık tevlit etmekte, Lavalı 
ınüıkül vaziyete düıürmekte ve Fransız 
ltabinesinin vaziyetini sarsmaktadır. 

Muırda 
lngiltere bükemediği eli sıkmasını bilir. 
İtalya ile Akdenizde bir kavgaya gir -

(bek ihtimalleri arefesinde Mı11r da karar· 
tiz bir vaziyete tahammül edemez. Bu ~· 
Leple Mı11r gençlerinin istiklal hareketi ile 
nıücadeleye lüzum görmedi. Derhal Mıaı
tın istiklalini tanıyacağını, bir parlmanter 
lıükumet kurulmasını kabul etti. 

Etti ama, iıin iç yüzü ıudur. Parlamen· 
lonun açılması için intihabat yapılmaat la
~mdır. intihabat yazdan evvel yapılamaz. 
P vakte kadar vaziyet bu tekilde idare edi
Jecektir. O vakit bugünkü meseleler he~ 
lıalde bir hal tekline bağlanmıı olacak vıe 
f ngiltere Mısırda daha aerbeıtçe çalışmağa 
lnıkin bulacakhr. O vakte kadar İngiltere 
Mısır milliyetçilerinin bütün taleplerine 
töz yumuyor görünmekte devam edecek
tir. 

* Sovyet Raayada 
Sovyet Rusya Avrupadaki siyasi lı.av

ıtalara lakayt görünüyor. 
O, §İmdi daha ziyade dahili faaliyeti 

•rttırmağa ehemmiyet veriyor. Son aylar
da Sovyetleri en ziyade alakadar eden me
aele, Stekanof hareketidir. Bu hareket bir 
İtçinin az çalıtarak çok gelir temin etmek 
İçin bulduğu yeni bir uıulden doğmuştur. 
Bu usul derhal bütün faaliyet şuhelerine 
Iİrayet etmiı ve Sovyet ülkesinin her tara
fında büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Bu usul sayesinde sanayide, ziraatte is
tihsal nisbeti eskiye nazaran bir kaç misli 
•rtnu~tır. 

l1:mir Panayırı 
Hazırhkları 

İzmir 21 (Özel) - İzmir 936 Arsı-
1duaal panaym hazırlıklanna ehemmiyetle 
devam edilmektedir. Sergi, Kültür parkın 
İçinde olacağı için Kültür park tesisatı ma· 
ha ayı aonuna kadar tamamlanacaktır. 

Kültür parkın içinde, Moakovanın met
b..., Kültür park havuzunu andıran büyük 
bir kapalı yüzme havuzu yapılacaktır. 

Bir hafta içinde Yakalanan 
kaçakçllar Ye Kaçak Mallar 
Ankara, 21 (A. A.) - Geçen bir haf

la İçinde gümrük muhafaza örgütü, ikisi 
)-.J, 1 05 kaçakçı, 1 734 kilo gümrük ka
~' 96 kilo inhi•ar kaçaia ve 16 kaçakçı --· _,_ -:..-.: . .:. ~·anı - ... __ ~~· 

.. 

son r.osr~ 

Resimli Makale il Bayram Dönl1şü a 

Bayram haftaamdayaz. Çoculdarmm bir haftaya aramazda 
geçirmek üzere evlerine dönüyorlar. Onlar bize ne getiriyorlar, 
biz onlara ne hazırladık? 

Çocuklar bize üç dört aylık fikri kazançlan1e geliyorlar. Biz 
onlara mektebe verdiğimiz sünle, eve döndükleri bugün ara • 
sında ne kadar ilerlemİfler, ne kadar istifade ebnİflerdir? Bu 

... 

hafta onlar için bir imtihan haftasıdır? Onlar için aarfetti
iimiz emeklere hak kazanmıtlar mıdır? 

İfte bu hafta aize ne,'e ve saadet getiren yavrularmızla bay
ram yaparken bu küçük imtihanı yapınız ve alacağınız netice 
aaadetinize saadet katacak, bayramınızı hakiki bayram yapa· 
caktır. 

MUHTELİF HABERLER 

Adliyecilerin izin Mesele~i ... 
HalkınlşleriYüzüstüI(almamak için Bir 
izin Ve işe Devam Kanunu Hazırlandı 

Sayfa 3 

~ ........................ __ ... 
Söz:n Kısası 

- - -
Çürük Elma 

E~ ·Ta-

«Yarim beni ansın da, ister bir çü
rük elma ile olsun! .. » derler .. Benime
sasen anlayamadığım, dostluğun bu 
kanaatkarlığını meğerse ticarete de 

tatbik edenler varmış. Gazeteler kaç 
gündür, buradan, yabancı bir ülkeye 
bin kilo çürük elma göndermek yüz -
süzlük ve vicdansızlığında bulunan 
bir firmadan bahsediyorlar. 

Eğer bu ~in aslı varsa, ben ona 
«ayıpn sıfatını bile az görürüm. Her 
mesleğin kendine mahsus prensipleri 
vardır. Fakat gene her meslek için müş
terek ve şaşmaz bir prensip daha var
dır ki o da dürüstlüktür. 

Dürüst olmayan bir tacir, bir me -
mur, bir gazeteci, bir işçi .. Bütün o 
meslek erbabı arasında , bir ağızın için
deki çürük bir diş gibi, fena fena sın -
tır. Ve bu gayri dürüst insan, kendi 
kendisine zarar vermekle kalmayıp, 
ufunetini bütün etrafındaki muhite. 
meslektaşlarına ve memlekete de sira
yet ettirdiği için, suçu cinayet derece
sine varır. 

Bin kilo çürük elma nihayet denize 
dökülür, faturası ödenmez .. Sermayesi 
ve navlunu yanar .. Bunlar, vicdansız 
tüccarın kendi zararlarıdır. 

Fakat. bu bin kilo çürük elmanın 
yüzünden, koca bir memleketin yaş 
meyva ihracatı tehlikeye girer, durur •. 

Namuslu meyva tüccarlarının adı pisi
pisine kirlenir, itibarları kırılır, alıt ve
rişleri kesada uğrarsa, mesele vatani 
bir şekil alır. 

Onun için hükumet böylelerine kar-
Ankara, 21 (Telefonla) - Adliye 1 re tam maat ve tahsiaatiyle üç ay ka- ı mak huauaunda iatifade eden memur Ye- şı bütün şiddetiyle davranmalıdır. Ya-

müntesiplerinin izinleriyle vazifeden dar mezuniyet verilir. Bu müddet zar - 1 ya hikinı yerine tayin edilen gelin-
ayrılma ve devamlan hakkında Adliye fında iyileımedikleri aabit oldutu tak- ciye kadar vazifesine devam eder. hancı memlekette, bu adamla alıf veriş 
Vekaleti tarafından hazırlanan kanun dirde nıaıf maatla mezuniyetleri üç ay etmiş olmak bedbahtlığında bulunan 
liyiha11 Kamulaya gelmittir. 

Eaaslannı bildiriyorum: 
Adli tatilden istifade etmeyen tem • 

yiz hakimleriyle hakinıler ve muavinler 
ve bat müddeiumumi ile cümhuriyet 
müddeiumumiai ve hakim sınıflarından 
aayılanlar Ye bilumum adliye memur • 
larına senede bir ay izin Yerilir. 

Mecburi sebeplerle Ye gerçek özür • 
lere müatenit olmak ve sene de üç de
faya geçmemek tartiyle ayraca sekiz 
l"Ün izin dahi verilir. Verilen izin on bet 
gün içinde kullanılmazsa bükümsüz • 
d .. ur. 

Haatalaktan dolaya birinci maddede 
sayılanlar hakkında verilecek izin için 
fÖyle muamele yapılar: 

Bet sene hizmeti ikmal etmeyenle • 

Kanunun esbabı mucibeai çok mü • t .. t · ttir• ..ı~•-ı daha temdit olunabilir. uccarın zararını azının e wa. en 
• • . bimdir. Burada bazı memurlann kendi- ba k h"I k. · · t•• l deft Hızmet mUddeta on aene ve daha zı- 1 . . k k b , ş a, ı e a m ısmı, uccar ar e -

yade olanlara tam maq ve tahaiaatla ermde bır aç hastalı ulunan Ye 1 rinden silinm ,li ve bir daha kendisine 
b . k d 1.. h 1• d f ı1 bütün bu haatalıkları da yazifesini ifa- "h t . . "' ·1 e l"d"r ır seneye a ar uzumu a ın e nısı 

1 

ı raca ıznı v .. rı m me ı ı . 
1 t h . ti b" kad 1 ya hiç bir zaman mani olmayan bi- T " k l .. .. .. ~-maat a ve a aıaa a ır seneye ar, • ıcaret o ay gorunurse uc. ço-

lüzumu halinde nısıf maaıla bir sene 1 kım ve memurlar Kamutayın 132 nu- k - d -·ıd· Bı·r !L--·t ta-
. . . . J cu oyuncagı egı ır. uınu;a 

kadar daha mezuniyet verilebilir Bu marala tefu.ruıden aatafade ederek za· . . f" .. . d b··tün- b" 
· 1 cırı, ırmasının uzerın e u ır 

müddetlerin hitamında iyileımiyenler man zaman bu haatahklardan bir Yeya ·ıı t. f h · tinı,· ticari iti 
hakkında tekaüt kanunu hükümleri ikiaini kullanmak ve tekaüt zamanımba mı e ın şehre ~ed. ayb~lı.y~ ki _1,___ • 

rını ve atta ıye ı ırım , CU>DO-
tatbik olunur. doldurmaia yaklattıiı sırada dönerek .k . fkbal" · t 

Hizmet müddetleri on seneye kadar diier haatalıklannı da ileri sürmek su- ı mıB 18
• ı 'ha lını akşır •. . ._ ı_.ı __ 

h • ı 6 u ıtı r a, ço tıtız ve ço~ ~ç 
olanlara tam maaf Ye ta aıaat a aya retiyle binnetice 30, 40 ay izin alıp l 

1
... d El. d k. al biraz 

k d m •unı·yet ven·ıı·r Ve zaruret h Ik • 1 • • •. •. .• b km kt o ması azım ır. ın e ı m , 
a ar e. • a ın •t erına yuz uıtu ıra a a Ye bo k . ld - . · k •-'- B 

halinde bu mezuniyet nısıf maaıla 6 ay zu ıse, a ıgı sıparışe arşıım:: « U· 
buna açıklar ve ukerlik gibi haller ili- ed---L l 

daha uzatılır. Hakim namzetleri hak • gün elimde sizi tatmin ece&. ma ve edildiği takdirde adliye kadrosu her 
kında da bu kanunun vazettiii esaslar k•t d v 1 kt d yoktur hı demesi, külüstür bir fCYİ yut-

va ı yanaın an atagıya ça •tına a ır. _ lk d _n.__,. daha 
dairesinde muamele yapılır. turmaga ka ışmasın an ewc1 

istifa suretiyle vazifeden ayrıl· Adil Rıza 1 hayırlı olur: Hem kendi, hem de mem-------------------------c- S T leket içini .. 

Bulgaristanda r BayrGam.. ..uma ofyada ürk Bin kilo çürük elma gönderen .. 
dam bu yurda suikastte bulunmQftUr. 

Komünistlik unu Casus~arı (!) Bütün namuslu Türk tacirleri namına 
kendisine teessüf ederim. Birinci kanunun 22 inci bu pazar gü

nü Ramazanın yirmi altısı olmakla ak
pmı (pazartesi gecesi) leylei kadir ve 
2 7 inci cuma günü de bayram olduğu 
ilan olunur. 

Davas1 
Sof ya, 21 (Özel) - Burada auikast 1 

davasının yanında bazı kaaabalarda fa
aliyette bulunmut olmaktan suçlu ko • 
müniatlerin, davalarına bakılmaktadır. , 
Bunlardan ıeçen gün Haaköy mabke· 
meaine celbedilen 74 komünistten ceza 
gören yedi tanesinden üçü 12 ter sene hap· 
ae ve ( 275) bin leva aj1r para cesuına; 

ikisi ( 6) tar sene ile 8 ay hapis ve ( 34) 

bin leva; kalan bir kitiyle Vuilka Spil • 
kova adında bir kadm da bet aene hapis 

ye 50 bin leva aiır 

çarptırılmıtlardır. 

para cezalarına 

------
lzmirde Ekmek Fiatı 

lzmir 21 (Özel) - Belediye birinci ve 
ikinci nevi ekmek fiatlrında 25 santim 
tenzilit yapmııtır. 

SADAKAI f1TIR 
En iyi Jyi 

K. K. 
Buğday 17 16 
Arpa 24 00 
Üzüm 105 80 

BAYRAM NAMAZI 
s 

Ezani saatle 3 
Vasati saatle 8 

Son 
K. 
14 
00 
55 

D 
19 
05 

Geredede ilk Kar 

J 

Gerede, ( Özel ) - Bir kaç günden 
beri devam eden yağmurlardan sont"a dün 
buraya ilk kar dütmüı, her taraf beyazla
ra bürünmüttür. Kar devam etmektedir. 

iSTER iNAN iSTER 

Pu·g.ır J\ ahkemeıi 
Bunları Muhakeme 

Ed .yormt· şl 
Sof ya, - Burada çıkan gazete • 

lerin verdikleri bir habere göre Tür
kiye nam ve hesabına casualuk yapmak 
iddiaaiyle suçlu Aliettin Haydar Ye ar
kadatlarının Sofya mmtaka mahkeme
ainde muhakemelerine devam edilrni~ ve 
son tahit dinlenmittir. Karar bugünler
de verilmit olacaktır. 

Sofya Elçimize 
Ame.iyat 

Sofya, 21 (Özel) - Tedavi ~in A vru

paya &iden elçi Ali Şevki Berkere Viyana· 
da yapılan ameliyat muvaffakiyetle netİ· 

celenmiıtir. Bugünlerde buraya gelmesi 
beklenmektedir. 

İNANMA! 
Üniversitede, ötedenberi aurup gelmekte olan kitapaızlık 

meselesi, talebenin tamamen aleyhine olmak üzere devam 
ebnektedir. 

Bundan bafka, bir çok kitaplar fonna halinde talebe tara -

fmdan baatınlmakta, bunun neticesinde kitaplara tasarruf eden 

Profesörlerin takrirlerini not veya kitap halinde bastınnak 
ve bu suretle ihtiyaçlannı kartdamak İatiyen talebenin bu ia • 
tekleri ekseriya reddedilmektedir. 

profesör beher kitaba ( 250) kurut gibi büyÜk bir fi.ıat koy

maktadır. Meaela Tıp Fakültesinde, son günlerde bastırılan 

bir te,rih kitabının fıab tamam altı liradır. 

iSTER iNAN iSTER JNANMAI 

lltmlılı : 

Terziyi Sevindlrmlfl 
Bayram .. 
İki delikanlı, Beyoğlu caddesinde bi· 

ribirleriyle karıılaşıyorlar. Bunlarda. biri. 
çok sıkıntılı görünen ötekine ıoruyor~ 

- Hayrola, Necdet! Nen var) 
- Babama üzüldüm .. 
- Ne oldu ki~ 
- Ben kendisinden bayram münuebe-

tiyle harçlık istemiştim. Benim elime c;a· 
karıp ta elli lira verecek yerde. tutba., ter
ziye olan yüz lira borcumu ödedil 

- E. iyi ya? 

- Neresi iyi?. Bayramı ben etmedim. 
terzi etti 1 

Tlflı 

Bir Ö i<ÜZ Böğüre 
Böğüre Yandıl 

Niksar, · (Özel) - Burada bir köy• 
lünün otla yüklü bir arabası tutufmat, a • 
rabayı çeken öküzlerden biri böğüre bö • 
ğöre yanmıf, diğer öküz de ehemmiyetlice 
yaralandığı için derhal kesilmiftir. 

Yllan Bahğı ihracı 
lzmir 21 (Özel) - Almanyaya yılan 

balığı ihracatı yapılmaaı için tec:İm" oclua 
tarafından incelemeler yapılmald.clw. Bir 
kaç Alman itha!atçı firmuı yalaa haltia 
tedarik etmek üzere odaya müracaatta ba
lunmuılardır. 
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HAHKEHElERDE 
•• • • • 

iki Adaş 
Ve Arkadaş 
Mahkemede 

İkisi de. hem. mcşlekdaş, hem, ada§: 
Adlan Fahri, meslekleri Şark demiryoJlan 
kumpanyasında atelye ressamlığı .. Bu Fah· 
rilerden birisinin vazifesi lstanbulda, diğe
ri Lüleburgazda .. Tanıdıklarının anlattığı
na göre evvelce aralannd~ su sızml\z.mı§. 

Şimdi ise kabil olsa bin"birlerini bir ka!iJk 
suda boğacaklar. 
. Bu iki adaşların aralarının açılmasına 
bir mektup sebep olmuıı. İıtanbuldaki fnh· 
rinin, Lüleburgazdaki Fahriye gönderdiği 
bir mektup. Uileburgazdaki bu mektuba 
kımu§. Hani hakkı da yok değil 1. Çünkü 
okuyanlann ifadesine göre bu mektupta !iU 

satırlar sıralanmııı: 
a ••• Demek §ezlongun parasını istiyor· 

sun? Fiyatını bildir de göndereyim. Kum· 
panya ustalanna yaptırarak satışa çıkardı
ğın mamulatla iyi bir ticaret yolu bulmuş-
sun .•• » 

Fahri bu mektubu aldıiı gibi trene at· 
layıp 1ııtanbula eeliyor ve istasyona nyak 
baaar baısmo.:z eski arkadaşının ateJycsine 
ko§Uyor: 

- Ne demek istiyorsunuz bu mektup
la} İzah etmenizi istiyorum. 

--Şimdi mesat zamanıdır. Öğle paydo
sunda izah ederim. 

- Eskiden paydosu bek)emezdiniz. Bu 
mektubu size ben izah edeyim, ilah .. 

Mesele bu 11uretle kapanıyor. Kapanıyor. 
Kapanıyor amma, Jstanbuldaki Fahri de 
he. _ "' o gün mahkemeye istidayı sunu
yor: L !eburgazdaki Fahri kendisini tahkir 
etti diye... 

Duruşma birinci sulh ceında yapıldı. 

EMLE T HABE LE 

Yağmurun Zarar arı 
Gazianteptc Alleben Deresi Taştı 

Gaziantep, (Özel) - Arada sıra
da la§arak ehemmiyetli zararlar yapan 

Alleben deresi yine taşmıştı. Bu taşı9 

o kadar zararlı olmamıştır. Fakat de· 

renin dabağhaneler losmındaki evleri 

ve dükkanları su basmıştır. 

Yağmurlar bu halde devam ettiği 

takdirde derenin büsbütün taşarak za

rar vermesinden korkulmuş ve icap e

den tedbirler alınmıştır. 

Islahiyede de fazla yağmur 

maktadır. lslahiyeliler bu fazla 

yağ

yağ-

murlardan tikayet etmekte, ekim işi· 

ne devam etmek için yağmurların ke

silmesini beklemektedirler. • 

Şehitler Parkı Alleben dere•İnin •ahin hali 

* Yapısı biten Şehitler anıtının 'yapılacak olan Alleben deresine kadar ltir. ilkbaharda park tamamlannun ola
etrafına bir park yapılacaktır. Park uzanan sahanın istimlak işleri bitmiş· caktır. 

Kahta' da 
Bir Köy Muhtarına Pusu 
Kuruldu, Fakat Birıey 

Yapı!amadı 
Kahta (Özel) - Bağlı Büyükbağ köyü 

muhtarı Abdullah Köroğlu Menzil köyün-

A apazarında Cinayet 
Ter•İgeri Köyünde _Teraviden 
Dönen Bir Adamı Öldürdüler 

Adapazarı, (Özel) - Küçük Ter- tanı§tığı, bunlarla temas ve münase

aiyeri köyünden Hacı Mehmet ağa te- bette bulunduiu anla§ılmııbr. 
Her iki tıırııf namına avukat1an bulundu

den evine dönerken, iddiaya göre ayni 
lar. Davacı ve suçlunun amirleri: 

köyden Hamdi, Bedir Oscal, Abuzer ve 
- Bu iki suçluyu nasıl tanırsınız? Su-

ravi namazından çıkıp evine dönerken Hatta cinayet gününden evvel de 

pusuya dütürülmüt ve be§ yerinden kadının «Hasan Bey köyüne gidip gele· 

li dıg"· er iki arkadqı tarafından pusuya düıü-a ne: 
vurularak öldürülmü1tür. Cinayeti kim- ı • . d" k M t f d aldıöı bir . • .•. . . .. . cegım)) ıyere usa a an • 
lerm ışledıgı ve aebebı ılkonce bıraz •. • _ L~- • 

- Lüleburgazdaki Fahri halim, eelim( rülmüş ve yüzden fazla kuJ1U0 atılarak 
sükuti dürüst, iyilik sever bir kimsedir. öldürülmek istenİlmİf, fakat kurtulmuştur. 
Hatta' lstanbuldaki bütün kumpanya arka- Pusu kuranlar kaÇJlllf, fakat bunlara silah 

k k ·· ··ı ·· f k t • d haber uzerıne evden çıktıgı ve KJra gı· 
tırıtı ça goru mu_§, a a Jan arma-

nın isabetli tahkikata bu cinayet üze- dip Mustafa ve Hamdi ile konuıtuğu, 
rindeki esrar perdesini ortadan kaldır- ak§am eve döndüğü ve bir kaç gün 
mııbr. sonra da cinayetin iılendiği aöylenmek-

daılan ucuz diye sebze ihtiyaçlannı o Fah- tedarik edip yataklık edenler yakalanmıı, 
ri vasıtasiyle Lüleburgazdan temin eder- adliyeye verilmiılerdir. Tahkikata göre cinayeti iıleyenler tedir. 
ler. 

lstanbuldaki Fahri ise biraz ıert tabiat
lıdır. Hiç yoktan münazaalar çıkanr. Bir 
çok nrkadaşlariyle kavgalı ve dargındır .. 
dediler. 

Duruıma başka :znmana bırakıldı. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazu 

(*) 

Bartolen Guddelerinin 
iltihabı 

Tenasül gıf&İ mubatisi guddelerinin 
hastalığı 

On dört yaşlannda bir genç kız; 

annesi ile beraber muayene odasınıı 

girdiler. 

lzmitte Odun Ve KömUr Fiatları 
İzmit (Özel) - Havaların aoğuması 

ile beraber odun ve kömür fiatlan yüksel

miJtir. 

tpçeller köyünden Ordu'lu Mustafa ~ Jandarma kııa bir takipten sonra 

kardC§i oilu Hamdi'dir. Cinayetin ae- Mustafa ve Hamdiyi yakalamı§hr ve 

bebi de bir kıskançlık meselesidir. yine söylendiğine göre suçlular cinaye-
Mudurnu köylerinden bir kadın köy 

ti itiraf etmi.flerdir. delikanlılarından biri tarafından kan· -----
dırılmıı ve kaçırılmı§, Taılıiın kara 

v.u··ıahga-lstasyon köyüne getirilmiı ve orada bir evde min ı safir edilmiıtir. Genç ile kadın misafir 
oldukları evde bir ay kadar karı koca Yo/U vaziyetinde yafamıılardır. Sonra deli
kanlı kadanı bırakıp köyüne dönmÜ§• 

lzmir Ekonomik 
Buhran Devre
sinden Kurtuldu Yapılıyor tür. Kadın da misafir olduğu evin er-

keğini ayartmak iatemİJ, evin aıil ka· lzmir, (Özel) - Yerli Endüstri 
Kütahya (Özel) - istasyon ile tehir dını bunu hissedince kadını kapı dıp.rı 1 müeue&eleri, h~lkm ihti~~çl~ına ce

arasındaki §OSe 27 bin liraya ihale edilmi, etmiıtir. Kadın da köyden köye dolata• va~ verecek de!erde enduatrı madde
ve yapılmasına b lanılmıflır. Yol 22 met- rak Tersiyeri köyüne kadar gelmit ve lerı hazırlamaga baıladıktan aonra 

re geni§liğinde ve 1040 metre uzunluğun· nihayet Hacı Mehmet Emin ağanın ya- yerli mallara k~.111 m.evcut olan rağb~t 
bul klind beton olarak d k k lmı••ır artmııtır. Yerlı fabrıkaların c;:ıkardıgı dadır. yol var ıe e ve 

1 

nın a arar ı ır • 

• d"l _,_ ortasına da ağaçlar dikile • Fakat kadının bu köyden köye do- giyim eşyaları yabancı eıyalann yeri-
mıa e 

1 
ecea, H d" ") · k h 1 ·ı 1 1. 

k · laıma aırasında Muıtafa ve am ı ı e nı tutara er yı mı yon arca ıranın ce tır. 

memleketin dı§ına çıkmasının önüne 

Evleneceğim 
Kadın Veya 
Erkeği Nasıl 
Tanıyabilirim? 

Bir erkek evleneceği kw evleninceye 
kadar tanıyabilir mi? 

Ayni suali çevirip föyle soralım: Bir 
1az, evleninceye kadar varacağı erkeği ta• 
myabilir nü? 

Tecrübesi olmayanlar bu suallere: cıE• 

vet», olanlar ahaym> cevabım verirler. 
Her kız, ufak bir tanıımadan sonra 

erkeği tanıyabileceğini zan"neder. Ke:za her 
erkek te her kızı açık bir kitap Earzeder vo 
bir bakışta onu okuyabileoeği zehabına ka· 
pılır. 

Fakat hakikatte ikisi de aldanırlar. De
iil bir t8111§11ta, çocukluğunuzdan beri be· 
raber büyüdüğünüz, bir mektepte okudu .. 
iunm lw: veya erkek arkadaılarınızı bile 
taıudığuıw iddia edemeZ&iniz. Evlilik eti· 
iine kadar tanıdığınız kız veya erkek o e
fİiİ aıbktan aonra birdenbire değİfİr. Ora .. 
ya kadar sevimli, tatlı, uysal görünen kızı 
birdenbire sinirli, hırçın, titiz ve hodgam 
olur. Evleninceye kadar uslu, sakin, terbi· 
yeli 1rörünen erkek, evlilik kapısından İçec 
ri adımını atar atmaz vahıi bir hayvan ke• 
silir. İki taraf ta aldandıklnruıı anlar ve 
ondan sonra bayatı mütemadi bir edye 
Ye ifkence olur. 

O halde bir kız, bir erkeğin kendisin 
iyi bir koca ve hayat arkadaı olup olamı• 
yacağım nasıl anlasın? 

Erkeği sevgisiyle ölçmeyin. Erkek çok: 
ıevebilir, fakat iyi bir koca olmıyabiür. 

Sevgi sönünce o erkeğin manası kalmaz. 
Erkeğin size kartı çok mültefit ve na .. 

7.İk: olmasına da aldanmayın. Erkek kadı· 
na ka11ı ne kadar çok yumu§Bk ve mü1te• 
fit ise o kadar fena kocadır. 

Erkek sevgi ve nitnnlılık devrinde bol 
hediye vermesinden erkeğin cömertliğine 

veya tamahkarlığına da hükmedemezsinfa. 
Çünkü nİ§anlısını ve sevgilisini hediyeye 
boğan erkek, evlilikte birdenbire kesenin 
ağzını sıkabilir. 

iyi bir evlat, iyi bir koca olur sözüne 
de aldanmayın. Ne kadar kadınlar bu iyi 
evlatların kurbanı olmuşlardır. Çünkii bu 
evlitlar ana ve bablannı kanlanna tercih" 
ederler. Kadın evde ikinci dereceye düıer. 

Erkekler de kendilerine hayat arkada· 
p ıeçerken ayni güçlüklerle kartı karfıya 
dırlar. Kızlar evlenmeden evvel o kado.ı 

tatlı, o kadar ıen ve gönül alıcıdırlnr ki, 
erkek mukavemet edemez. Fakat bir defa 
e-vlcndiler mi İf değiıir. 

Tasarrufkir olur diye fakir kuını ter. 

cih ebneyiniz. Bilakis onların tatmin edil• 
memİJ bir hırslan vardır. Ellerine para ge· 

çince ilk yapacakları ıey bu hırslarını tat• 
min etmelıttir. 

Zengin kw almayın, aizi parasının uıa· 
ğı yapmağa kalkar. 

Güzel kıza aldanmayın. Güzel kız. biı 

kifiye münhasır kalamaz. Rengi aarnrmııı gözlerinin etrafında 
mor bir halka çevrilmiş. Hastalığını so
ruyorum. Sıkılıyor, utanıyor bir türliı 

söyleyemiyor. 

Digarıbekir Gençleri ilk Bügük 
Konserlerini Verdiler 

gcçilmiıtir. Giyim eıyaları gibi yiye· 
Onun için evlenmek, dünyanın en güç 

cek maddelerinin de istihlaki a;.tmı•-
:s ifidir, derler. 

Annesi anlatıyor : Bir cahillik etmiıı 
fena bir tesadüfle hasta bir erkekle ta
nışmış ve nihayet bu gizli münasebet 
fena bir hastalık yapmış. Çok ü:züntü
deydi. Kızımızı kurtannız diyor. Mua
yene ediyorum. 
1 - Bol ve yqil renkte bir akın • 
tı tenasül yolundan akıp duruyor. 

2 - Tenasül kısmi kıznrmı~. 
3 - Kruıık arası bezleri şiş. 
.f - Kasıklannda ağrı duyuyor. 

S - Ateşi 37i 
6 - İdrarını yaparken yanma ve 

acıma duyuyor. 
Mikroskop altında da (gonokok) 

bclsoğukluğu milGroplarını goruyorum. 
Bartolen guddelerini iltihaplandıran 
belsoğukluğu hastalığı bu genç kıza se
viştiği hasta genç tarafından aşılnnmı~ 
permanganet lavnjlarınn gonoyatren 
aşılan ve istirahat müdrir ilaçlarla has 
talığı ancak iki ayda iyi ediliyor. 

Genç kızlar! Dikkat: 
Bu genç kız; tecrübesiz.Jiğinin ve ira

desizliğinin hatasını iki ay, yatakta yat
mak ve ıztırnp çekmek surctile ödüyor. 

( *) Bu notları ke&İp ıaldayınız, ya-
but bir albüme yapııtınp lıtolleluiyon 
yapm1%. Sıkmh zamanınızda bu notlar 

1 bir doktor gibi imdadınıza yetifebi.lir. 

• 

Diyanbekirden giizel bir görÜnÜf 

Diya~bckir (Özel) ~Halk ıineması ~üyük 1rayretleri görülmüıtür. Konser bat

aalonunda Diyanbekirin münevver phai • lamadan evvel dahiliye mütehasauı Nqati 
etlerinden ve gençlerindn müreklıtep bir tarafından tütünün zararları, konserin or -

y il 
heyet tarafından büyük bir konser ver • taımda da öğrebnen Hakkı tarafından e • 
miıtir. Konser heyetini ilk tedrisat müfet- konomi mevzuları etrafında konferanılar 
tiıi Bedri Akalın idare ediyordu. Orkeıtra 

verilmiıtir. Konserde Diyarıbekirin en yük. heyetinde yüksek ailelere mabsua kızları • 
mız da yer almıılardı. Bu orkestranın teı· ıek mülki ve askeri makamlarını İ§gal e-

kilinde kültür genel müfettiflerinden Tu· den taJuiyetlerden baıka bin iôpye yakın 
lunay ile Halkevi reisi Cabit Çubukçunun dinleyici bulunmuıtur. 

tır. 

Bu yıl muhtelif ihraç maddelerimiz, 
rekolte zaruretine raimen istihlik ve 

ihraç noktasından iyi bir sonuç vermiı
tir. Çok taıkın olan üzüm rekolteainin 

yüzde yetmiı beıi ıimdiye kadar ta· 
mamen ihraç edilmiı, tütün ve incir re· 

kolteıi en kıaa bir zaman içinde tüken· 
miıtir. Bu durumu inceledikten sonra 

935 mahsulü yılı, Ege böl1reıinin alh 
yıldan beri geçirdiği ekonomik buhran 

devresinden bir kurtuluı yılı aayılabi

lir. 

Silivride Yağmurlar 
Silivri, (Özel) - Mütemadiyen yağ

makta olan yaimurlardan arazının 

mühim bir kısmı ıular altında kalmıt· 
tır. Bir çok köylüler bu yüzden köyle
rine dönememiıler, kasabada kalmıı· 
lardır. 

Adapazarı istasyonu Tamir 
Ediliyor 

Adapazarı, (Özel) - Devlet De 
miryollan idaresi iataıyon binaımı e
saslı aurette tamir ettirmektedir. fataı
yondan ana caddeye de parke kaldı
rım yapılmaktadır. 

TEYZE 

Niksarda Ucuzluk 
Niksar, (Özel) - Burada buğda• 

ym kilosu 7 • 8, yağın kiloıu 55, yoğurt 
5 • 6, keçi eti 13, koyun eti 15 kuruta 
satılmaktadır. Bu ucuzluiun sebebi ha· 
yaJann iyi gitmekte olmasıdır. 

rNöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

Eminönü: (Salih Necati). Küçük
pazar: (Yorgi). Alemdar: (Eşref). 
Beyazıt: (Cemil). Şehzadeba ı: {l~
rahim Halil). Fener: (Hüsamettiıı). 

Karagümrük: (M. Fuat). Şehremini: 

(Ahmet Hamdi). Aksaray: (Siırım). 

Samatya: (Teofilos). Bakırköy: (Es
tepan). Galata: (Hilal). Hasköy: 
(Yeni Türkiye). Kasımpaşa: (Yeni 
Turan). Beşiktaş: (Rıza). Beyoğlu: 
(Galatasaray, Vinikopulo ). S.işli : ( A. 

11m). Sarıyer : (Osman). Ü:.ki]dar: 
(Merkez). Kadıköy: (Sotraki ve Üç
ler). Büyükada: (Şinasi). Heybe!i: 

(Yusuf). 
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22 Birinci Kanun 

Boş Vakit 
Eğlencesi 
Mürelclcep 
Lekeleri 
İşte size mürekkep damlalarından mey· 

• 
~ 

daha. Boı vaktinizde 
daha. BOll vaktinizre 
siz de bir ki.iıt par • 
çasına bir kaç damla 
mürekkep damlatıp 

'bükünüz. Açtı$:'1nızda 

buna benzer, hatta belki de daha 
güzel çefİt çeıit eğlendirici resimler elde 
eder hoşça bir vakit geçirirsiniz. 

Bir Hesap Meselesi: 
Bir bakkalda iki nevi çay vardır. Bun • 

lardan birisinin kilosu 140 ve diğerinin kilo
su da 200 kuruşa mal olmuştur. Bakkal bu 
çaylnrdan bir harman yapıp kilosunu 180 
kuruşa satmak ve nyni zamanda yüzde on 
iki buçuk kuruş kiir etmek istiyor. Acaba 
bu harmana her iki çaydan ne nisbette kn· 
nştırması icap eder} 

Bir Hendese Meselesi: 

R esmimizd e beş tane şekil goruyorsu
nuz. Resm e iyice bakınız ve şu sunlleıin 
cevabını v eriniz. 

1 - R esmi ha~ aşağı tutarsanız bu şe • 
killerden bnzılnn değişir mn Hangileri de
ğişir? 

2 - Bu şekillerden her hangisi sol ta • 
rnf doğru rubu dairesi rcsmede<:ek suret
te çevrilirse, resimdeki şekillerden Lazıla
nn b enzer mi} Bunlar hangileridir? 

3 - Bu resim b ir aynaya karşı tutulsa 
bu şekillerden hangileri değiımcz '? 

4 - Yalnız iki köşesinde birer daire 
bulunmak şnrtile bu resimde gördüğüniiz 
§ekillere benzemiyen bir murabba daha 
yapabilir misiniz} 

Mekslkada Bir lhtllAI Hazırhlı 
Meksiko, 21 (A.A.) - Prensa l'aze

tesi, general Kalles'in dostu olan iıçi 
lideri Luis Morones'in evinde elli tüfek , 
19 mitralyöz ve mühimmat bulunduiu· 
nu yazıyor. Gazete, bu sil&hların bir is
yan İçin olduğuna muhakkak nazariyle 
bakmaktadır. 

SON POSTA Sayfa 5 

HARİCİ IBIU vi;,fü ~ \ ... _________________________________________________ ,__ __ 
'* = 

r--
27 Bin 
Mahkum 
Serbest 

Varşova, 21 (A.A.) - Oiyel mcc· 
liai affı umumi kanununu kabul etmiş-
tir. Bu kanun mucibince önümüzdeki 
pazartesi günü 2 7 bin mahkum serbest 
bırakılacaktır. 

BULGARISTANDA 

Hükumeti Devir
mek isteyenlerin 

Muhakemeleri 
Başladı 

Sofya, 21 (A.A.) -Mahkeme, 3 ilk
le§rin auikaatçilerinin bundan sonra 
hafi celsede sorııuya çekilmelerine ka-

rar vermiıtir. 

Deniz Konferansı Netice Vermedi 

Fransa Deniz Silihlarının 
Tahdidini Kabul Etmiyor 

• 

Damyan Velçef kendi hakkındaki İt· Siüihlarmın mükemmeliyeti ile fanınmıı olan Frann% Sutlren kruvazörü 
hamlara kar•ı, tamamiyle suçsuz oldu- L d 21 (AA) j · ı .. k el · 'L_,_._ d · h • :r on ra, • . ,- çtıma arını I muza er en Baaaın a ıza at vermıJ • 
ğunu iddia etmİ§ ve mahkemenin ken • aonkanunun altısına bırakan deniz tir. Encümen Franaanın ancak kısa 
disini temyize çıkaracağına kani bulun- konferansı, 1ngiliz teklifleri üzerinde bir müddet için bir muahede ile bağ • 

duğunu aöylemiıtir. ı hiç bir anlaşma elde edememi§tir. • ı Janabileceiini fakat Vaıington mukave-
SON POSTA - Damyan Velçef ve lf. lesinde olduiu sibi deniz ailihlannm 

arkadaılan hükumeti devirmek suçun· Paris, 21 (A.A.) - Deniz bakanı Pi- , tahdidini kabul edemiyeceği mütalea· 
dan mevkuf bulunmaktadırlar. Bu da- ctri bahriye encümeninde Londra deniz s&nda bulunmU§tur. 
va için iddia makamı tarafından göste-

Dedelerimiz 
Nasıl 
Yaşarlardı? 

Üniversite profesörlüğünden çeki1dik· 
ten sonra bir pliık şirketine şarkılar sdt· 

makla ve ara aıra gazetelere yazı vermek
le geçinmek yolunu tutan Üstad Ahmet 
Retik, 1 5 inci aSJr Türkleri hakkında bir 
eser yazını§ olan Bertrandon adlı bir 
Fransızdan kısa bir tercüme yaptı. 

Bertrnndon, Türkleri oldukça anlamı:J. 
Fakat dedelerimiz.in nasıl giyindiklerini, ne 
yiyip içtiklerini, ne biçimde savaş yaptık· 
lannı anlatırken sözlerinde hakikatl:ırı yol· 
nız yüz.ünden gören ve onlann özüne göz 
geçiremeyen biT adam ağzı .aeziliyor. 

Bence Bavyeralı Schildberger'in Reise 
in denorient adını taşıyıp kısmen T urkçe· 
ye de çevrilen seyahatnamesi Berhando· 
nınkinden daha derli topludur. Dedeleri· 
mizin yıışayışlannı vesikalnra istinat etti
rerek ve tahlil ederek yazmış olan Bronqui
er ise Şildberger' den de iyi görıniiş ve 
gördüklerini iyi anlatmıştır. 

rilen ıahitlerin aayısı 73 tür. Suçluları 
15 avukat müdafaa edecektir. 

İkisi seyyah, biri tarihçi olan bu Ü~ 
muharrir, dedelerimizin sade. fakat temiz 
bir hayat geçirdiklerinde ittifak cdiyorl.ır. 
Yalnız Bronquier onların temizliğini canlı 

surette tasvir eder ve söz gelimi çöylc der: 
cı Türkler çok diri, çevik adamlardır. Ne 
romo.tizmalan, ne belkcmiği ağrıları var· 
dır. Mide bozukluğu bilmezler. Üst ba~ te• 
mizliğinde c:f ünyanın bütün milletlcıiııden 
üstündürler. En fakir bir çifçinin iç çama· 

ÇEKOSLA VAKYADA ING11.TEREDE şın bile tertemizdir. Fistüllü bir T\irk yok 

Bir lsveç Vapu u 
Battı 

l · 1 ·k' 8. M .. h. gibidir. » 
eCılS, azarJ e Jr ll mmat Onun eski Türk elbisesi ve yemekleri 

Bı•r Şato Verdı· D p J d hakkındaki yazılan da öbürlerinkinden 
epOS U 8 t a 1 hayli farklıdır. ve daha doğrudur. Onun 

Santoz, «Brezilyada» 21 (A.A.) 
Burada demirli bulunan laveç bandıra· Prng, 21 (A.A.) - Meb'ualar mecli· Londra, 21 (A.A.) - Kardi §ehrin yazdığına göre dedelerimiz uzun yıllar 
lı Brittamrie vapurunda infilak olmu§- ai, ilk cumur baıkanına Lani '8-tosu· ' de mühim bir yangın olmu tur. Bü "k .rktan gelme kıyafe~ muhafaza etmi: ler
tur. Vapur batmıştır. Üç kİ§İ ölmüş • nun verilmesini ve kendisine ölünciye bir mağazanın oyuncak saı!nundan~ı- dı. Beyaz kuma tercıh ederler ve aoguk-

ı d b k 1 kan Yan k 1 
• tan korunmak için kolsuz bir kepenek ta-tür, Üç tayfa kaybolmuş, üç kişi de ya· ka ar cumur aş an ığı maafınm te • gın ya ın ev ere aırayet et • 

d • · d d' • h kk d k. m' ~ • k d b vırlardı. Yalınayak gezmek ayıptı, mut}a. ralanmıştır. Rıhtımdaki bir kaç antre- ıyesıne evam e ılmesı a ın a ı lf ve magazanm zemm atın a ulu. 

PO hasara Ug-ramıAtır. Rıhtım üzerinde l<anun layihasını ittifakla kabul etmiıc • nan mühimmat d d ti ka, çizme giyerlerdi. Bir Türkün en bi.ıyük 
:r I :r eposu a pa anuıtır. .. .. .1,,~ 'eli Elb' b 1 d • K ı h · t'k susu atı ve ın anı ı . ıse, un ar nn son-

bir kaç amele yaralanmııtır. tır. urşun ar er ıa ı amette uçu_§maya . . .. ... . • 
~========= =-=-==-> b l f k t • k b.li ra ge]ırdı. Yalnız kadınlar dugunc gittıkle-

aı amıı ve a a mucıze a ı nden o· . . . . eri 1 k k. b. 1m rı vakit albn ıırmalı ıpek ve kadıfe kos· 
ar ımseye ır fCY o amıJhr. Bun~ .. 1 b " .. ·· l d ' b l .. Sovyet Ru yada 

Moıkova, 21 (A.A.) - Sovyetler birli· j nuevvelde Özbekistan, Kazakistan ve 

ii icra komitesi, Birletik Cümhuriyet •

1 

Karakalpak'ın pamuk stoklama planı· 

lerin muhtelif mıntakalarındaki • parti nı fazlaaiyle tahakkuk ettiren en iyi 

ve dijer Sovyet kurumlarının 38 ıdare· Kolkuzcuların iıtirakiyle bir konferaua 
cisini, tarım alanındaki muvaffakıyet • k d·ı . . 

. . .1. ..k. f ' a te ı mııtır. 
terinden dolayı Lenm nııanı e mu a a 

Konferansa Stalin, Motolof da dahil 

d ~ h A tum ere urunur er ı, a§ anna gayet gu· 
an M>nra magazanın avaı eilence .. . .. .. .. .. . . 

f . ki • k · f'IA k . • J zel takkeler, yüzlerıne suslu ortuler geçırır· 
1fe erı ısını ın ı etmııtir. tfa • 1 d" 

' k baha d ~ er ı. 
ıye anca sa ogru yangını aöndü- Ahmet Refik'in yaptığı tercüme, bana 
rebilmiştir. 

1 da şu hkrayı yazdırdı. Lakin ne o, ne ben, 
nglltereyl Koy• Bir Sis Kapladı baş vurduğumuz kaynaklarda yüz cilde ya-

landırmııtır. 

* 

Londra, 21 (A.A.) - Dün alqam, kın eser yazmı~ yıOarca profesörlük yap· 
Büyük Britanyanın orta Ye cenup kısım- mı~ bir Türle aliminin beş lira teknüf aylığı 
ları~ı koyu bir sis kaplamııhr. Bir çok ile çırağ edildiğine dair bir örnek bulama-

oldug· u halde hükiımetin ve Sen-yeller I kt d · a-emı er açı a emır atmaia mecbur cbk K. ,...L L- " ği bu - d bul , . ..,..11.e ou ome gun e mamı' 
o.muşlar ve limana büyük teahhütlerle olsaydıkJ 
girebilmi~Ierdir. M T T . • an 

Kolkozcuların Toplanbsı birliği komüııiat partisinin azası da İJ· 
Moskova, 21 (A.A.) - 19 Kanu • tirak etmiftir. 

:s 

~ciiiii9 
ki mektepte muallimler arasında hu· Mektep önlüğünü biraz kısa yapsa, için onu hırpalayacak bir tarafını bu· 
lunmaktı. Akşam olunca eve dön-, saçlarına biraz çeki düzen verse, ak- lamıyordu. 
mek istemiyordu. şamları biraz geç gelse saatlerce söyle- · B h l G "I k b k 

Teyzesi zalim bir kadındı. nir, dururdu. il d u a. (( u ten» : ardaşı aş a yol-
y d.. d" w.. L~~ G"I 1. . H ar an ezıyet etmege yanıyordu. 

KERVA YÜROYO orgun argın eve on ugu a~m- u ten ısemn sını annı atladıkça Cah ·ı k d baz b · k d 
lar ona yanın kalan çamaşırı bitirti- açılıyor, öğrendikleri düşünüşlerini w 

1 ~ 1~ a:.
1
onan ır kark f!{} ço-

yor, yahut küçük çocuğunu kucağına değiştiriyordu. el ugu 0 ku'g~n~ ı e unu tara ·omşu· 
3 B .. h C h•t 112 10 93r. . h 1 • 1 . arma çe ıştirıyor: - - ur an a ı · .. • iJ verıp portakal ba çe erme yolluyordu. . çınde zeka kıvılcımlan pırıldayan B k 
D .. k" Ik" .. k" k ı , __ -·ah claki ka G"lt t k b d k k il k k ta ··z1 . . ·ı·-- Al - ı · tım, usandım bu tenbel kız· un u ve evve ı gun u asım arın yavaş KaS a ar ~larmdan ay- u en, e ne aşın a sıs a o a- oyu es ne go erı gıttı~ mana a- d ""' . 
hulasası: ~ la k' ı· l k k d .. k.. .. b" bo 'k idik da an. uıyordu. Hasta olsam hır tas su 
Kasaba halkının, sıcaktan bunalıp 

portakal bahçelerine eığındığı bir 
günde, kız lisesinde Avrupaya gön
derilecek talebe için imtihan yapılı
yordu. imtihana 18 genç kız girmi~ı, 
bunlo.rdan Elmalı'lı Tosun kızı Gül· 
ten kazanmı§tı. Hocaları Gülteni teb
rik edip bazı tavsiyelerde bulunduk
tan sonra genç kız bahçeye 1o-ıktı. Sar
hoş gibiydi. içinde tatlı, mayho, bir 
memnuniyet vardı. 

Gülten Balkan harbinde ölmüş bir 
babanın kızıydı. Çocukluğunu Elma· 
lıda geçirmişti. Jlk mektebi bitirince 
onu kızı gibi seven kaymakamın ilti
masiyle Antnlyadaki kız lisesine ver
mi"ler, bu suretle Gülten istikbalini 
temin etmişti. 

Bu dağlar, çam ormanları, bağlar bahçe 
ler arasındaki yolsuz, geçitsiz kasaba, -
da yaşamak o kadar durgun, o kadar 
ucuzdu ki manifaturadan başka şey 
para ile alınmazdı. 

Bir bahr.esi, iki tarlası olan gü] gi· 
bi geçinirdi. (Gülten) e kaymakam 
beyin hanımı baktığı için böyle masraf
ları da yoktu . 

Bunun için ninesi ona aldırmazdı 
Haftanın bir kaç gecesini kaymaka
rnın evinde geçiren ((Gülten>> yavaş 

rılıyor, onların eglencelerine katı;?mı· rıy ır ı çamaşır an sı ar en o u- şıyor, gur uz yu yu se ·çe en . . 
yordu. len sulara çok defa gözlerinden akan mı ve biçimi meydana çıkıyordu. baverm

1 
ıyecek: ~mma ~kak oldu mu ta· 

ı d k d B d k. · 1 G ·· k l . narına çıvı batsa yme koşar. Şimdi bu Antalya meselesi onu 0 yaş ar a anşır ı. u ev e ı vazıye· uney ıyı annın zerdalıye benze- ,.. . . . 
k d d k. b" "k · b ' .. _ tini düşündükçe bu işler ona daha a- yen bu narin kızı hep kaymakam be- Ba ş&ayetlenn hm olsun haklı ve a ar sar ı ı uyu annesı, ır mu .. 1 d w d - ·ıd· G ··ı · · 
nasebetsizlik edip razı olmasa bile on· ğır geliyo'rdu. Oyle hissediyordu ki yin hanımından aldığı hızla yürüyor- ogru e~ı ı. _<<_ u tem> teyaesının 
la ı be b k w k d .. l yedigwi her lokma ekmeg""i bu ev için ya- du • hoşuna gıtmek ıçın yırtılırcasına çalı-r a ra er açmaga a ar goze a - · 
mıştı. 1 pacağı hizmetle öc.leyece~ti. Bu his o- Mektep arkadaş1ariyle pek anlatşa- şıyordu. .. .. .. . . 

ihtiyar kadın başı havalı, hayırsız ııu o. kadar yaralıyordu kı bazı a~- mı~ordu. Onlar da m_~epte öğrendik- ı Fakat boy~dukçe ~e k~fasl ı ledık,. 
dediği kızdan kurtulduğuna adeta Jar hır behane bulup sofraya gelmıyor, lerıyle kalıyor, evlermın dar ve eski çe anlıyordu kı evdekı yerı ona şe~~t 
memnun gibiydi. aç ve kırgın bahçelerde dolaşıyor, ka- 1 terbiyesini üzc:rlerinden atamıyorlardı. e1cakl1ğı duyurmaktan uzaktır. Ok-

G "it t .. d (El ranlıkta kendini düşünüyordu. Oturup k.a.llafları, konuşmaları ye-lsüzlük acısınr daha küçük yaşlarda 
u en am on uç yaşın a ma- ( El l ) d· k k k . . . A .. •• - ' • -

lı) dan çıktı. Kaymakam onu Antal- .· . ma 1 
• ay en ayma. amın :· ~ek Y~~ışl~rı hatta ~uşunu~ _t~rzlan 1 hıssetmedıgi halde şimdi artık hayatı 

d · t · b k k ded' k. l '\imde ısteye ısteye ne kadar hızmet go- I hıç degısmıyordu. Lıse derslerını ez· daha yakından tanımagw a başladıg-ı an ya a enış esme ıra ır en ı ı: .. .. 1 k · ' · · · · .. 
K" ··1c kil d H rurdu. Orada ça lflr en aklına hıç de I berlenecek bırcr dua gıbı takip ediyor- !arda, bunu bütün sertliği ile duyuyor· 

ı - kuçu l a ı ı ır. oş tutun, ça· böyle şeyler gelmezdi. Kaymakamın lardı. Genç ve değerli muallimler bile d 
ı~sın, urtu sun. h bi ki d'k. .. .. k 1a .. w 1 I .. L I d u. 

anımı ona ç , ı ı~, utu, o og- on ara oıne& o amıyor n. O · d b l d - · · 
Bunu kaymakam söylememiş ol-

1 
retmişti. Sofra hazirlamasını, hatta Fakat (Gülten) bu havadan çok ' teyze evm e u. am ~gı sevglı}~ 

saydı her gün bir kar k --'· t" be · · ki · · · · b'I b'I' d .. l mektepte daha yaltm h1ssedıyonlu. kı ~ a':r"Açıya ov ıyı yeme er pışınnesmı ı e ı ıyor u. once sıyrı mıstı. . . . 
tt' Bek· b ı· · d l · .k b' k . . . 1 . . · .. . 1 kadın muallimı vardı ki ona hep El .. c ıren ır çavuş u çe ımsız, a gı· O kadar nazı ır adındı kı su ısteyı- yı şeyı ve guzel şeyı sevmek, be- . . 

bi akraba rocugwuna muh ~kaı_ k · · d · · · d b.1 . b • k .. ek . . l malıdaki kaymakam beyın hanımını ~ a "' eçı- şın e, emır verışın e ı e ınsana at· genme ve ona ozenm ıçın öy e da- . 
lerini güttürccek, yayık başında yağ mayan bir tatlılık, yumusaklık vardı. yanılmaz bir dü.şlc.ünlüğü vardı ki yok-1 hatRlatıyorlardı. O kadar nazık, 0 ka· 
ç~arta~ktı. Fakat. kaymakam yalnız Burada yabancı yerde değildi. Tey· suzluklara göğüs ~ererek gördüklerini ~ar. cana. yakındıtar. Biri re~im muaI
ona degıl, çok sevıştikleri defterdar zc demek ana yarısı demekti. Fakat taklit etmek ona en tatlı bir zevk o- Jımı Fahıre hanımdı. Bu, lstanbullu 
beye de söylemişti. Hatta kitap masra· teyzesinin bakışlarında bile zalim bir luyordu. bir genç kızdı. Liseyi bitirdikten son· 
fını da o verecekti. Onun için Bekir üvey analık vardı. Teyzesi buna kızıyordu zatenl ra Güzel San"atlcr akademisinde oku-
çavuş çekindiği adamların himaye et- Teyzesinin ve eniştesinin ağır, da- Onun kendinden üstünlüğünü gör- muıŞ, hatta Avrupa müsabakasını k.ı· 
tikleri akraba çocuğunun mektebe git- yanılmaz bir hakaretine uğramamak dükçe gözüne batıyor, fakat sesini çı- z.ınmıştı . Tahsisat olmad ğı için gön· 
mesine ses çıkarmadı. için gözünü dört açıyordu. karaınıyordu. Sesini ç1karamıyordu, derilrncmiş, Antalya kız. lisesine re-

«Gülten» in Antalyada geçen altı Böyle iken yine teyzesinin olur ol- çünkü c<Gülten» ne yapsa iyi yapıyor, , sim muallimi tayin edılmioıti. 
yılı pek keyifli olmadı. En büyük zev· maz azarlarından kurtulduğu yoktu. ne söylese doğru çıkıyordu. Bunun i· (Arkası var) 



Sabab Saat 4 tea SÖara 
Gelen Telgraf Haberleri 

Uzlaşamamazlığın Ortaya 
Çıkardığı Yeni Bir Mesele 

-·- - ----

lngiliz Avam Kamarasındaki Bir Kısım 
Meb'uslar; Sulh Muahedelerinin l'adili 
İçin Tedbir Alınmasını istiyorlar 

r SON DAKİKA·· , 
T E LGRAF, TELEFON, T_!LSİZ HABERLERtJ 

ita yan, Habeş Kuvvetleri 
Göğü~ Göğüse Çarpışıyor 

Her iki Tarafın Da Zayiah Ağırdır. Büyük Bir Habeı Şefi 
Öldü. Adisababada Geniı Bir Casus Şebekesi Var •.• 

(B"f taralı linci yüdc) Jemektedirler. 
(B"f taralı linci 7iiM•) 

Jurnal ıuetesi, tn,ilterenin, filoMma M

terherlik yapmadan harekele ptirebt1ec:e
lini, FnnAmn ile parlimentoama kanın

m aldıktan tonn yapdac:ak ..... bir aefer
herlikten nvel buna yapanupeaimı bil • 

l l 
V Vuku bulacak muharebenin, Dolo ti • '-t l I " ngi tere ,1 IJRI malinde n Kenia ıaurı yakınanda Ru 6.~ Q ganıarzn Bir Haheı Şeli Oldürüldü 

Deata'nm 20 bin kitiJik ordusunun bulun· B U Aamara, 21 ( A.A.) - Royter: Ak • 

Te~•ebbü•ünde duiu noktada cereyan edeceii tahmin._ ir nezimeti.. •um hava u..ünclen hareket eden tt.ı. 
'r dilmektedir. Bu kuvvet, Cicika ve Harrar - - _ 7an tanareleri, Abam ıarbında hulu• 

Muvaççak Oldu,, iizerine İtalyan )'ÜrÜ)'iİfiinÜ IU)'a diifür • Deuie,21 (A.A.)-Royteraian- nan Seklaka yalanında mühim Hahet 

diriyor. . ';/ I ' mek maluadiyle, haftalardanberi, ltalyan •ı a)ltanndan: kuvvetleri tecemmüleri ıörmütlerdir • 

13 Sa)llarnn Taltrm Porü, 
21 

(A.A.) _ Karfdılılı aomaliaini bir iatili tehdidi altmcla buJun- Enda Sclôae'de iki .aatten6eri Söylenildiiine ıöre, biiyük Habef ,ef • 
Londra, 21 (A. A.) - Anın kama- )'anlım temini maluadile l,..iite • durmakta idi. •öiU. •'ölüe fiddetli 6ir malaare· ferinden Fiteravi Somali cepheaincle ve 

nwndan 13 saylav ıulb mMWoenamele

rinin tadili için icap eden tedbirlerin a • 
lmmuı yolunda bir takrir .-mİflerdir. 

l~lter• Mü.6et CeıHıpb. Aldı 
Lonclra, 21 (A. A.) - Röyter ajama • 

hildiriyor: 

,..,.;,. Alıdenİ2 deoletlerinc ı... .. ,,.,,... ltaıyan karakolları ile R~ Deata ordu • 6e cere)'Gft etmelıtedir. ltal)laft tay· Dolo yakınında seçenlerde vukubulan ..._, ı • L •__.l • 6 ° '6 • • • rarpaamalarda Öldürü" • lmut'" tür" • 
mut olma.ı münGNhtiyle, Oore ıunun küçük kıtalara arumda devamla çar· )iare en 11ruo- erın ıra ınne .,r. 7 

:s--

•fUetai fU mitaleayı )'ÜrÜfÜ)'or: papnalar olmut ve İtalyan tayyareleri her mit olmalarından ötürü laar6e mü· Adi.a6a6ada Bir Canı•lulıl. 
tdn,ilfere 6a teıe66üünde ta· sün Habet askeri toplanmalanm bombar· dalaale edemernelıtedirler. AdiMhaba, 21 (A.A.) - Burada 

manti)lle maoallalı olmUflar. in~- danan etmiftir. Hahf ~eoenlerinden -'i)llendifi· cuualuk hüküm sürmektedir. Hahet o
lU: ,,. Fr&..a hükumetleri, itaba· Şimalde, Akıuın cenubu ..,.kisinde. ne •Öre, ltal)'anlar mulaare6c toriteleri timdiye kadar iki kiti)'İ hu • 
nın dalaa fİmdiden aldıiı duruma Tembien'de Makalle cenubunda büyük bir meydanında )'alilerden 200, mun- dut haricine çıkarmıtlardır. Otoritele • 
•öseterek, petrol laaltltındalti sem faaliyet görünmektedir. Bazı Habet ll'UP· tazam lııt'alardan da 160 ölü 6ıra- rin ıandıiına ıöre, Hahetiıtanda senit 
ted6irleri tat6ilı etme1Ulen önce laer lan İtalyan hatları araamdan ıeçerek Ma- karalı laHimefe uğramıflardır. Ban· bir caıuıluk ,ebekeıi mevcuttur. 
fe>'İ tamamlamalı araıuandadırlar. kalle bölseaine kadar aokulınaktadll'lar. lar aramda 6ir '°lı da Mi6ay oar- Miitemadi)len A•lıer Gidi)'Or 

halinde mütterek muavenetlerinin temini Ba 6arıpal •Nferİ, Londra .,. p,,,.g Maamafih hu yijzden İtalyanların gerileri du. Ha6eflerin lıa)l6ı elaemmİ)'et• Napoli, 21 (A. A.) - Lombardia va• 
lauauauncla İqiltere tarafmdan vaki olaa .izdir. paru, Tevere tümenine mensup 400 asker 

aimamdarlannın na:mrında, fimdi • çetelerden temizleme hareketleri daha bir 

Deyli telgraf gazetesinin Paria muhabi· · 
rine ıöre Türk, Yunan, Romen, Y ugoalav 
hiikimetleri Akdenizde bir taarruz vuku 

suale 48 aaat zarfında müabet cevap ver -
mitler ve muavenetlerini temin etmitlerdir. 

)le lıadar ltal)la)la lıarfl )lapılmlf o- müddet devam edecektir ki Habetlerin de Adi.aba6a, 21 ( A.A.) - Şimal =~. İKİ ile dolu Afrikaya hareket et • 
lan 6iitün teaalaürlerden dalaa da iatediii hudur. Çünkü Habetlerin maksadı ceplaeanden welen laa6erlere •öre, -

Madritte yapılan te,ebbüse ne cevap ve miie..U olacalıhr. Fr~ rami~ mümkün olduiu kadar İtalyanlann ileri Şire oilô)letinde 6aflı)lan maltare6e Bir Yalanlama! 
oenleri, ltal)lanın, anl"fllmaa dara· hareketlerini ıeciktirmektedir. laeniU fiddetini lıa)'6etmemİflİr'. Ha- Londra, 21 (A.A.) - Hahet elçiliil 

Lôlae)I Dioanından Bir Sora mandan .an derece •a)lri memnun- Addoabbi'de yeniden bir müsademe ol· 6eıler fiddetli 6ir ..,,.ette .auaı- Habet askerlerinin dam dum kurtun1i 
Londra, 

21 
(A. A.) _ l..illeral saylav • ...._d_ar_lar_.,_, __________ ....ı: mUfhu'. Bu, İtalyanlarm henüz Tembien'- malıtadu. Ha6eıleriıa laede/i ma- kullandıklarına dair ltalyanların ileri 

rilcliii elin mailim değildir. 

ı.rdan 1 - den Habetleri •·-·-=-le -L--- kadde• Altnım plarinin oe Aduanın sürdükleri iddialan kat'i olarak tekzip 
Mancler, talyaam, Paria •e sair and-, Hoar'm diifmit, Paria plinuun da ıömül· -aff-•- olmad-1_;:-_:=-~-•-~.._ya mu • Utirdadıdır. iki taralın za)'iah da etmektedir. 

Jatmalara tecniiz ettikten aoma, hukuki "' - -...nm ı--.-clurumu ne olabileceiinin Lihe, divanoun miit oldaiunu hatırlatarak, verilecek rey- Bildiril . • .. • afırdır, lalıot Ha6ctler olu alır 10 Tanlı, 28 Mitralyös Aldılar 
:..:. • ..: --L:..ette aorulmua ;..-. ... __ .. __ lerden acaba ne çakacaiuu diifünmekt~ ve inci diiine ıore Takkue muharebe • ilerlemelıtedirler • 
...._ • ....... ,. ...-~ lerİD tunifi olduk h ecanla lacaja 1 en tonra tebrin fİmal tarafında kalmlf -------------...! Adiaababa 21 (A.A.) - Habet b&lla-
clevletinin de Milletler CemİJ'elİDe iftirake ':...ut.dır ça ey 0 nı olan Habet piyade ve süvari kuvvetleri heainde T akkaze mıntakaaındaki mu • meti Akaumun elli kilometre ıarbindekl 
davet olunmasma tani)'e etmiflir. Y P .. •• ki ltal)'an tanareleri larafmdan mltemadi ............. b676k bil" tftldetle cleYam et· Cbiıre m••

1
n da EDiie Silaai •• De • 

1>1f Bakanlığı müatepn Lort Granbome opüler diyor : yen bombardıman eclilınektedir. Nehir Ü· melde ve harekatın cephesi gittikçe ge· gaichai mevkilerindeki ftalyan karakoU.. 
böyle bir harekette biç bir fayda tasavvur "Paria plinım imzalayan iki kifiden biri zerindeki ıeçitleri İtalyanlar tutmuı olduk- niılemektedir. Y ann öbürsün tafıilit nnm HalM.t lot'alan tarafından uptedil• 
d mediiini söylemiftir. ölmiiftür. Halbuki Lavalm mea'uliyeti, Sir larmdan bu kuvvetlerden pek uman karp alınabilecektir. dili haberini teyit etmektedir. 

Samuel Hoar'mkinden daha da aiırdır. Zi- tarafa geçebilecekleri tahmin ediliyor. Cenup cepheıi genel kararıihı, Cici- Habet ordudu, ayni umanda 10 tank, 
Fran.u Kabine•İnin Vaaiyeti n, kendisi, evrensel vic:danamn ret n tak· bd D b k 

Paria, 21 (A. A.) - Pazartesi ıünü bih ettiii bir eserin mühim ve hakiki mües- Göğüı Göğüse Harp ! an aıa ura na ledilmiıtir. Söy • 28 mitrralyöz, 2 kamyon ele 1reçİrmifler-
Se , Aamara 

21 
(A A ) R • • lendiiine söre, bu cephede Habet or - dir. İtalyanlardan yedi •iı- almlflardar. 

nato da, cemiyetler hakkında, cuma ıii· ıisidir. » vor• T-•-•~ harb .. d. -
1
euter bildan- duları ıünde 25 kilometre kadar iler • ltaıyanlarm kaybı çok büyüktür. 

nü de saylavlar kurulunda dat aiyaaa hak- Her)lonun Bir Telpalı ı • aaaaze m e yara anan Eritreli -=========='"-"""-===~===-===-===-===---=-====--=-
kında m~ere cereyan ed.ec:eldir. Bu mü- Londra, 21 (A. A. ) _ Herriot, İnıil • askerlerin ilk kafilesi bura hastahanesine Yunanistanda Seçim Hazırlıkları zakerelerin tonuçunu tahmin etmeğe çalı. tere'de endüstriyel turizmin inki,.fmı pye ıelmittir. Bunların bir çokları lohçla yara· 
pn gazeteler umumiyetle, Laval luıbine • edinmit olan birliie çekmit olduğu bir tel· lanmlflardır. Ve yaralan çok fecidir. As • 
sinin durumunu sağlam olarak telakki et- ırafta diyor ki: kerlerin anlattaklanna bakllana Takkaze 

miyorlar. Gerçek ıörüniife halnlacak o • <c İnıiltere ile Framanua, öbür devletler· harbinde ıöiüa ıöiüae çarpapnalar olmuı 
lmaa, fevkalade bir bidiae çdnnadağa tak· le de ulu elbirfiii ederek ortadaki anlat- ~.iki taraf ta merbamebizce hareket 

dirde ekseriyet hükimete tsaftardır. anulaklan daidmaia ve .:ıutlu bir istikbal 
Bununla beraber, tol cenah baamı, Sir bazırlaınaia yardam etmelerini dilerim.» 

Akdenizde ltalya 
Tecavüz Ederse .•• 

Takkaze Mıntakalarında Harp 
Devam Ediyor 

AdiMbaba, 21 (A.A.) - Şimal cep-
-· · ~ ... · ~ ... ... 1. · -~ ••• ...... .. 

Sofga 

Yunan HükQmeti Temel Yasa için BütUn 
Parti Liderleri ile Temas Edecek 

Atina, 21 (Özel) - Batbakan gazetecilere yaptlğı beyanatta temel 

yasasında yapılacak tadilat için hükumetin bütün partilerin liderlerile 

konupnalara hazır olduğunu ve bu ıuretle temel yaaaıının tadilitmi 

taıdik edecek olan yeni parlimentonun itlerinin de kolaylaıtırılmıf bu
lunacağını aöylemittir • 

* * * Atina, 21 (Özel) - ltçi ve çiftçi manmcla ilga eclilmiı olan Trakya 

partiıi lideri Papanaıtuyu dün müılümanlarının müıtakil ~im 

Balkan Antantı Devletleri lngiltereye 
Yardım Edeceklerini Bildirdiler 

Sof7a, 21 (A.A.) _Polis direktör • baıbakanı ziyaret ederek bütün kü- dairesinin tekrar ihyaıını iıtemİftir. 
lütü, Royter ajanaının Sofya aytanna çük partiler namma seçimin bir iki iç bakanı bu meseleyi bakanlal' ku· 
ikamet tezkeresinin a4 ilk kanunda hi- hafta sonraya taalluku ve komü • ruluna havale edeceğini ıöylemiıtir. 
t~e~i •• yenilenemiyeceiini hildir • niıtlik iddiaıile ıürülenlerin mem • Atina, 2.1 (Özel) - E•e adalan· 

Rögterin 
Agtarı 

Paria, 21 (A. A.) _ HaYM ajanunm lerini tesbit eden müzakereleri itmam eder mıtDtir •• _, • .._ leketlerine iade.ini iatemiıtir. na ıürülen komüniıtlerden 150 ıi • 
• •t ı,-erı uakanlaiandaki mathuat H"" • tpe • • • k" • lek 1 • d llYaaİ mabahirinin aalabiyettar llir menba- mabiJ'ettemr. d' kt .. 1.ı;~, b" k .. 

1 
• urrıye rver partı11nın eı ı uy- nın melll et erıne önmelerine 

elan iatibWıaa ._ ___ !_. .a.L ıre or ..... ır aç sun evve aynı ay· la '---~-- ""----~---!- r.ı..L....:. • • ·1m· • 
• • ~ .....--.-. ,_ • Maclrit, 21 (A. A.) -A. B. c. psete- tara hir tezkere 7ollayarak Bulsan. • YIUlllUUI ~ ~- za- ızın verı ııtır. 

~~ihlilif~-~~~~~~= ~~~~~~~~ ~=======================~====-

~alaca ~rma ~ .... Wretler,... uAkdenizcle - ihlilif zuhuru tehlilcesi muvafık olamıyacatım kendiıine hil • Ataıu··rk 'u··n Mersin Ve Slllfkede 
panya, Türkiye, Y..,...., RomanJa, bagöetsec:ek oluna hiildimetin parlimen- dirmittir. Yusoala~. a_,a - Akdeaia toyu ~eceline muha"ak mariy- Zeytin Seferberliil 
memleketi olmadaiı halde ..... pakb le hakalabilir.» Bir rıll•••• ltledlll Gezintileri Ankara 21 - Menin ve Silifkede 1Nr 
ile lurkiyeye, Yunaniatana, Y..-Ja~ zeytin aeferherliii için bazarbldara L--•---
J.ih oldaiundan dola11 lnsiltere kencliai- T H •• ) Glaa,et 1 Ankara, 21 - Ataıürlı 6qün 16 da ~ 
ae de müracaat etmİftİr· ayyare UCUm 8• 6era6erlerinde Bola .aylaoı Ceoat maaı alikadarlara bildirilmİftir. Bu ha • 

PlllİI ve lapanyanm cevap verdiii bak· K Toulon, 21 ~A.A.) -. Avcu lutala • A66a oe ICiifüi Vlltii 6alandaiu luıl- valideki milyonlarca yabani zeytin aiaç • 

rina arşı n lutfaaında hır Fasla, hır asker sruhu . . • 
....._ wd' -at yoldur. Fabl teyit edildi- i . t ed k b" .. ba L• de Yerlı mallar pa.sannı tepi/ etmıı- lan tenliklerle a..,_..ak, •e tapmaz olaa-
.ıı:.:....- -=- ... _.___ .Atilla," D-1-t, D=L-.. serme a et ere ır :ruz flJI ve uır l J• B:: •. aL a J • ıJ· . . M .- •--- ..._.., __.. ..,_..., k • "ld.. .. tür" F 1 .. ldürülm"" n. er11ır. oy "' n11ena •• 11ıfinı •oren lan köylülere temlik edilecektir. 

aı en o urmuı • as ı o .., • 
hükUmetleri cl..W müabet -e --p Bu Akıam Kartalda Da t•• B h k • b" d l"l"k • halk malaaa etrafında toplanmlf .,. __ .. -·- ur. u are etın ar e ı ı eaerı oldu· A .. L ' J li L J• • • _J 

vermit •• Milletler Cemiyeti paldmm 16 eı·r D y 1 kt tu zannedilmektedir. tatUrK ....... ~ Keftu~ftl canuan al- Ereğli 'lrketl Satın 
IDCI maddesinin 3 indi ,.. tatbiki- eneme ap1 aca ır lııflam1ftır. Ataturlı yerli mallar paza· 
- hazır olduklarım bildirmitlerdir. Hava teblikeeine karp korunma tecrii- T al la D rmda )'irmi dalrilıa leadar ltalmlflar oc AlıntyOr 

ltalya tarafından taamaa ~ helerine devam ~t.Ji... Bu alqam da 8 glUz lf BUUI 6aaı •f>'~ .atın a~mıflardır. Ereili firketinin t.Ukliıawt a.rafmdan ... 
· · Londra 21 ( A A ) - D Bak ı i Ataturlt Y erlı mallar pazanndan 

Milletler Cenuyeti uumdan laer L---! bir Kartal kauamda bir L-- .. d ' • • •t an 1 
•· • • • • tan 1 !!- -

1
-

1
-..! d k • --s• ' _,, sun tonra a ı k t ı · kk" d "I A aonra parfı ••nel merlte.zını teırıl et a mmaaı m'"llaere..ın evanı etme 

memlekete muavenet için lndlanalacak Oaküclarda tecrüheler -'---k B na namzet o ara e a ı e ı en uaten . . • ted" Şirket ::._ ___ !ı! -ı _.__I!___ -•--'-yaplQK;a tır. u Cb L- 1 ··ııed B b k mıılerdır ar. m...._ yıau UW11H1t ....-
•-'--!L __ :. L-•-•-J -L---t-.:... •--- __ .._L_ı_.ı •• •• • amucr ayn o en sonra at a anı I · .. p • •._: .. :.. -.!!.--•- 1 •• _. _ _ı _._ v_... amuuaua --..--.....-- aua11f - t~en aoara bütün tebre fimil ol- • t tm. t" B b k Ed 1 d uzere araae l''YANT ............ ere ere ........ 
malan devam etmektedir. Ba konupnalar mak --. büyük hir tecrübe yapılacak, z~~~.re .. • .• lf ır •• aı .a. an ene e --- • ·--- ·- · • • · · • _,..._ kanunda tekrar batlanacaldlr. 
evvelce .__.... . . ıoruımuttur. Ye~· .ınsılaz ~·t bakanının Bulgarlstanda Yahudi 

aapnere anavatan donanmuma elektrll cereyana tamamen kesılecekü.-. 1 yaran akpm tayını heklenıyor. Dıt ba-ı emri üzerine l<yabucli aenalalan k....&u• 
lnu, a ~emel bir İ~a taanwza halinde Ba tecriilMcle tayyarelere daha büyük ... kanlıtma ya Eden ya Auıten Chamher- Cemiyetleri Kapatlldı ile "Yllaudi miilaı.. cemi.reli» kapatıl • 
Fra:11a ile lnıilteream miifterek .... ebt • mM verilecektir. } la711 tayin olunacaktır. Solya 22 (A.A.) - &ç Belranlljınıa bir IDlfbl'· 
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Yer Yüzünde Olup it leri aritada Ön eyelim Beo Hn D .. nyada Eşi lunmı_ an 

memleketi 
ağaçlndır. 

maya 600 
•ll1on har· 
cııyacaktır 

Daiıataada 
aırl ekim 
J•pılmak

tadır 

Bir Müessese 

Rahip Olmadan Rahip Gi
bi Yaşa yanların Manastırı 

Keen Mary'nin ilk Seferini Mayısta 
Yapmasına Karar Verildi 

Belç.ikanın Amundsbeıg ıehri yakın- mekte serbesttirler. Fakat buna rağmen 

larında mektebi andırır büyük bir bina var- manast~nn İçinde bir rahip hayatı yaşnrlar. 
dır, çok dindar bir kadının bırak.tığı para Sıkı bir çalışmaya tabidirler, kendi işlerf• 
ile yaptırılmıştır ve yine 0 kadının vakfetti- ni kendileri görürler. Hergünkü hayatlan• 

ği iradlann aeliri ile idare edilmektedir. Bu nın tereffüatı nedir? Kimse bilmez. Çünkü 
binanın içinde genç ve ihtiyar her yafta bu müesseseden şimdiye kadar hiç kimse 

tamam ( 1000) tane kadın yapr. Bu ka- ayrılmamış, içine de dı ardan hiç bir kimııc 

Bu hafta Paristen Londraya selen kü
çillc bir telgraf haberi İnailiz ıazetelerin
de büyijk bir heyecan uyandırdı. Bu ha· 
berde: 

- <ıDeniz çevenlerinde dolapn bir ri
vayete göre Fransızlarm en biiyük Trans 
Atlantik vapuru olan Nonnandiya Ameri
kaya yaptığı muhtelif aeferlerde son süra
tini vermemi,, ancak mevcut rekorları kır· 
makla iktifa etmİJ ve son ıüratini ıUıter
meği İngilizlerinKeen Mary admı verdik
leri Trans Atlantik'in denize çıkmasına bı· 
rakmııtır. Temin edildiğine göre Norman
diya'nm aürati ( 30) milden ( 33) mile çı
karılabilecektir.» deniliyordu. 

İnıiJiz ıazetelerinin bir kıunı bu habe
ri çok mümkün ıörmiifler, bir kumı İle 

(masal) kelimesi ile kartılamlflardır. Bu 
arada da Keen Mary'nin son ıüratinin ne 

-·ır.·•iir.·ıar · ·ir:ii&inda 
Dil Farkını Kaldırmah 
Avusturalya senatosu üyelerinden Mis • 

ter Katnev zenciler ile san ırk meoauplan 
da dahil olmak fartile dünyada yapyan bü
tün inıanlan bir dil ile konuıturmanm, ya. 
ni insanlar arasında dil farkım kaldı.rmanın 
mümkün olduğuna kanidir. 

Yalnız bunun için on, on bet sene gibi 
nisbeten kısa bir zama • ihtiyaç olduğu~u 
düıünmektedir. Mister Kartnev ha ma? -
satla pek yakında Avusturalya senatosu
na bir takrir vererek İngiltere kralından, 
bütün dünya hükumetlerini bir dil kongre
sine çağırmasının rica edilmesini İstiyecek
tir. 

Fransız gazeteleri bu münasebetle: 
- Şayet böyle bir kongre toplanacak 

olur ise f ngiliz murahhaslarının ne söyle • 
Yeceklerini ıimdiden tahmin etmek mÜm· 
llündür. Muhakhk bu murahhaslar bütün 
dünya milletlerine kendi di1lerini bıraka
ı-ak lngilizce konuımayı teklif edecekler
dir, diyorlar. 

dınlar rahip olmak iıteyen herkesin mu· 

ayyen bir staj devresinden sonra: 

- nÖlünceye kadar kalmak» hususun
da yaptığı yemini yapmamışlardır. Yani 
istedikleri dakikada dünya hayatına dön-

girmemiııtir. Fakat aon günlerde müessese· 

nin idare hey'eti bir fotoğrafçının bazı re
simler almasına müsaade etmiştir. Yukar• 

da aördüğünüz fotoiraf ta bu resimlerden 
biridir. 

~=============-===========::=::ıı=====================-============--~-.:::::::::ı 

ileri Hatlarda T elsizMaki
nesi Kullanmıya Baş andı 

olabileceii araıtırıbnıttır. Maamafih bu kada Keen Mary'nin bütün hazırlıkları 
noktada da matlup bir sükut muhafaza e· bihnit bulun.maktadır. Bu dakikc.Ja yalnız 
dilmekteclir. Her ne olursa olsun bu daki- iç mobilyasının ve boya lwnmleımın ta· 
n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••••••••••• mamlanmasına çalııılmaktadır. Hesaba gö-

E ski Dost re bütün bunlar da azami Mart sonunda 
bitecektir. Bu itibarla geminin ilk ıeferini 

Du··şman Olmaz, Mayıı ortasında yapmaaına karar verilmiı
tir. Londra ıazetelerinin anlattıklarına • 

Der l.r .f ıöre bu ilk seferin mühim kamara ve hu-
susi salon biletleri timdiden tamamen an-
gaje ec:lilmİftİr. 

Oıt tarafa koyduğumuz resme bakı
nız: Rıhtıma yanaımıt bir Trans Atlanti
ğe binlerce yolcunun binmeğe çalııtığını 
sanırsınız, Zehabınızı tashih edelim, re
simde gördüğünüz kalabalık ıeminin mo
bilya kısımlarını yapmağa ıiden amele ka
fileaidir. 

eai<.i<&loı·.n-.;,· 1<c;1·&ı· 
Sanmamahl 

ltalyanın milli müda

faa bnkanlıiı Habeşista

na yolladığı orduda ye· 

.li sistem bir telsiz ciha

zının denemeletini yap• 

tutmaktadır. Bu telsiz 

cihazı bir neferin sırtında 

çanta gibi taşınabilecek 

derecede küçük ve porta• 

tiftir. Bunun için ileri si

perlere kadar götürülebi· 

lir. Tabur ve bölük gibi 

küçük kıt'alar arasında 

dahi muhabereyi temin 

eder. Elektrik ınotörü 

yerine akümülatör 

işlediği için çabuk 

zulma~n ihtimali d~ 

ile 

bo

y ok 

denilecek derecede azdır. 

Şimdiye kadar yapı

lan denemeler muvaffa-

kiyetle neticelenmi, ve 

Franıada Bakkallar Cemiyeti bun • bir çok ahvalde küçük 
dan sonra bakkal dükkanlarında kul • : kıt'aların selametini te

lanılacak memurların kurum tarafın .1 nıin etmiştir. 
dan verilecek bir ehliyetnameye sahip Yan taraftaki resim
olmalarını karar altına almıı ve §İmdi de bu cihazlardan birini 
kullanılmakta olan memurlara da eh - 1 görüyorsunuz. 
Jiyetname almak için kısa bir mühlet 
vermiftir. 

İlk imtihan l'eçen &'ün cemiyet mer • 

'

kezinde yapılmııbr. Bu imtihana 26 
memur l'İrmiıtir. İçlerinden muvaffak 
olanlarm sayısı 24 tür. İmtihanda soru
lan sualler ıudur: 

Londra gazeteleri Mısırda İngiltere 1 - Sabun hangi maddelerden ve 

Bir Güllen'in 
içinde 
Hazine 

olunmasına rağmen aon~aünlerin bütiin naa1I yapılır? Söyleyiniz.. Ernest Kermel isminde bir Fransız evi -
hadiselerini çabuk geçecek bir kasırga ma· 2 - Bakkal dükkanlarında ıatıl .1 nin bodrumunda 100 sene evvel kullanı -
hiyetinde görüyorlar ve: ması mutat olan eıyadan bazılarının lan cinsten bir top mermisi bulmuş ve bu-

lsanın 
Doğduğu Gün 
Dögüşmeginiz l 
İtalyan gazetelerinin yazdıklannn göre 

Papa, gerek İtnlyanlatdan, gerek Habeıı • 
lilcrden lsanın doğduğu günün yıldi;nii -

- Eski dost düşman olmaz, delil mi maliyet fiatlannı tayin ediniz. ı nu dolu olmasından korkarak bir müte · 
İstiyorsunuz, söyliyelim, Mısır hükumeti 3 - Bir maddenin maliyet fiatını bil •

1 

hassısa açtırmıştır. Güllenin içinden münde muharebeye fasıla vermelerini rica 
daha son günlerde İngiltereden 20 loko - diğinize ıöre, buna umumi maıraflan (2000) tane i\ltın lira çıkmıştır. Bu gülle- etmek niyetindedir. Tnhmin cdi!t'~"ine gö
motif aatın .almıştır» diyorlar ve yukanki da ilave ederek kaça satılması icap et- yi evin eski sahiplerinden birinin s kladığı 1 re eğer bu talep yapılırsa her iki tarafea 
resmi basıyorlar. J tiiini söyleyiniz. J ve varis bırakmadan öldü~ü aanılmaktadır. ı da kabul edilecektir. 
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A sy Ondü n 
(Baf tarafı 1 inci yüzde) j sirile olduğu anlaşıldığı için, ondülas -

e a eis, Şeyhin Bütün Alçak ık 
larını Bir r Birer Meydana Çıkarmıştı 

mekte ve saçları yatırmak ıçm fazla yon işiyle meşgul olan berber kalfa • 
miktarda Pervazil mayii kullaııılması· I b led" · 'h Ah' 1 . . k ed' arı e ıyece ımtı ana ta ı tutu a -
nı ıcap ettırme t ır. 1 k ff k 1 ı d"lA 

B · l k 'k I d ca , muva a o amayan ar on u as -
u mayı, e e trı cereyanı a tın a k d b be · l k 

f 1 ı ak ı k k·ı yon ve a ın er rı o amıyaca tır. 
az aca ısıtı ar saç ara ren ve şe ı 

k · · k 11 ı b. h' d' Ondülasyonun saçlara yaptığı za -verme ıçın u anı an ır ze ır ır . 
ıo }ecl" b eh · be be l t rarlar, bazı hadiselerle meydana çık -, 

Onun ıeyh Ebu Yahyadan bir gece J 
knçtığını, şehirde gizlendiğini, yahut 
tehirden çıkıp cittifini bir çok kitiler 
biliyordu. Saraydaki en gizli ıeylerin bi
le kalın ve yüksek duvarlardan a§arak 
halkın diline diiftüğü her zaman olu • 
yordu. 

tada onun askerlerinden kimseler kalmamıt 
aibiydi. 

oc ıye, u z rın r r er ara· 
fından kat'iyen kullanılmasını men • tıktan sonra lzmir kadınları ondülas -

Hele §Cyhin göz kırpmasını da görün
ce artık §Üphesi kalmamıı gibiydi. Om. 
mü Gülsümün Bu Faruk'a cittiiini. sa· 
rayda betli bath cariye kalmadıiı da bi
liniyordu. 

Abdullah birdenbire doğruldu. 
-Yalan ... Bu da yalan ... O Zeynep· 

tir. Zeynep ölmedi, Şeyh onu ele geçir
mek istedi, o da kaçh ... Şimdi aize ge
lirekn yakaladılar... Gözümle görmüt 
gibi kestiriyorum ... 

Abdull h daha aöyliyecekti. 
Fakat teYh Ebu Yahya birdenbire 

hanç rini çekmif, onun üstüne yürüye
rel< k lbine saplamıfb. 

- Bu deliyi daha çok söyletemem. 
Ar mızı bozuyor .•• 

Dedi. 
Kemal reis buna hepsinden çok kız -

mı1tı. 

Şeyhin üstüne yürüdü. 
Hançerli eli bileğinden tuttu ve sıktı. 
Hançer düştü. 
Şeyh kılıcına davranmak istedi. 

Adamları da öyle yaptılar. Fakat le-
ventler çoktan onları önlemiıti. Ayni 
zamanda sokakta co1kun bir alkıt bat· 
ladı. Gemilerden çıkan leventler Koca 
Muslihin kumandasında saraya giriyor· 
lardı. 

Tutun 
Bu Adamı!. 
Kemal reis ıeyhi bıraktı. 
- Kimse yerinden kımıldamıyacak ... 

Kımıldayan kendisini ölmÜJ bilsin!.. 
Abdullah yerde son nefesini veriyor 

ve inliyordu: 

- Alçak f ki yüzlü alça'k. .. Ebu Ey
men artık rahat etsin, onun öcünü al
dım... Kemal reis, bu bir alçaktır ... 
Kendini sakın ... Bu ... iki yüzlü ... Bir 
alçaktır ..• 

Yere upuzun yıkılırken İbni HUzey • 
meyi göstererek ilave etti: 

- Bu da ... Bu da alçaiın biridir ... 
. Ve öldü. 

tbni Hüzeyme eeriledi. Kaçmaia ha-
zırlanıyordu. 

Kemal reis farkına vardı ı 
- Tutun bu adamı 1 
Dedi. 
iki levent kıskıvrak bailadılar. 
fbni Hüzeyme zangır zangır titri • 

rordu. 
Etraftaki geniı ağızlı yalın kılıçların 

hepsi birden onun boynuna inecek ve 
kaf sını uçuracak sanıyordu. Kurnaz 
olduğu kadar korkak olan bu adam 
hemen diz çökmüt: 

- Ben emir kuluyum •• Emrettiler ve .. 
Diye mırıldanmağ baıladı. Şeyh Ebu 

Yahyanın ölüden farkı yoktu. 
Kendi ini son bir kuvvetle toparladı. 
- Sus ... Aptal!... Sen de mi delirdin? .. 
Diye üstüne yürümek istedi. 
Fakat Kemal reis onu çekmiJ: 
- Uslu dur ... Yoksa! .. 

Diye yanı batında duran Koca Mushihi ve 
onun elindeki yalın kılıcı göstermİftİ. 

Şeyh Ebu Yahya birdenbire geriledi. 
Korkusuz olduğu zaman pek kumu, kork
tuğu zaman da aptal olan Hüzeyme her fe
ri mahvetmifti. 

Zeynep 
Nerede?. 

Kemal reis te onun bir kaç aözünde bü -
tün bu çaprapk ıeylerin anahtarını bulmut· 
tu. Artık Cezayirde bir takım alçakça da
laverelerin döndüğünde !Qphesi kalmamıı· 
b. 

Şeyh Ebu Yahya kılıcına davrandı ve 
haykırdı: 

- Ya Jbni Cabir!.. Daha duruyor mu· 
sun? 

Ortada İbni Cebirden iz bile yoktu. O, 
çoktan kaçıp gitm.İf ti. 

Koca Muslih Şeyh Ebu Yahyanm kılıca 
davrandığını görür görmez ensesine ynplJ • 
mıştı. 

Onu uyuz bir kedi imiş gibi kennra çek -
rniş, kılıcını elinden n1m1fb. 

Şeyhin adamlan da ne yapacaklannı p-

Konajın 

Zindanında 

etmiştir. Bunu kullananlar derhal ad- yon yaptırmaktan kaçınmaktadırlar. 

}iyeye verilecektir. Bu yüzden kadın berberlerinin işleri 

Üç dakika sonra Çolak Ali arkada§larile 
beraber döndü. En önde Zeynep vardı. 

Kemal reisi görünce yqlı ıözlerile koştu, 
ellerine aanldı. ~vinçten yerinde durama -
yordu. Dört tarafa bakıyordu, Boğa Hü -
aeyini arıyordu. Arkadan da Güllüyü bay-
11n bir halde getiriyorlardı. Zavallıyı sedi
re yatudılar. 

Ondülasyon yapılırken vukua gelen azalmıştır. 
kazaların çoğunun, beceriksizlik tesi - Ad. Bil. 

Zeynep bir taraftan onun yüzünü, gözü
nü okııyarak: 

- Bu kurtardı beni ... Ah sevgili Güllü ... 
Sen ölmiyecekmn ! .. 

Diyor, ayni zamıında Kemal reise soru -
yordu. 

- Hüseyin nerede? .. Nerede o? Görc-

Ticaret Odasında .. 
Bütçe Ve Kadro işleri 

Hararetlendi 

Valan.iya Vafi.inin Kızı Pola miyorum. 

Evvelki gün yapılan Oda Meclisi 

içtimaı meclis azaları arasında müna
kaıalara aebep olmu§tur. İçtimada büt
çe ve kadro görüşülürken bunların 

kalem, kalem okunması ve nyn ayrı 
müzakere edilmesi nizamname iktıza
aındandır. 

ıınnıılar, birer ikiıer SlVIJ11Ulğa Lqlamıt - Kemal reis Güllüyü o zamana kndar u-
Halbuki böyle yapılmadığı, kadrola

rın okunup müzakere edilmeden kabul 
edildiği iddiaları ortaya atılmı_ştır. Oda 
sandıfıı i§inde de meclise İzahat veril • 
mediği, 43 imzalı bir müracaatın mec· 
listen gizlendiği ileri sürülmektedir. 
Bu suretle meclisin son toplantısının ni
zamsız olduğunda israr edilerek yeni 
bir toplantı yapılması etrafında çalışıl

lardı. nutmuı gibiydi. Ne lazımsn yapılması için 
Kemal reis her ıeyden önce Zeynebin emirler verdi. Zeynep, sorgusunu tekrarla

ncrede olduğunu öğrenmek i:ıtiyordu. Bü- ymca bir an durnkladL Fakat kendisini çn· 
tün bunlan herkesten çok bilen de biç ıüp- buk toparladı: 
hesiz ıu köse herifti. Kwcmı onun göğsüne 
dayadı ve sordu:) 

- Zeynep nerede? .. Çabuk söyle!.. 
- Burada ... Konakta ..• Konağın alhn· 

daki %indana attılar ... 
Kemal reis Çolak Aliye döndü: 

- Y e,n.ına dört beı kiti al, bununla be -
raber zindana git le bak .. Buraya getirin o
nu ... Asıl haberi ondan alacağız ... Onun 
sözlerini dinledikten sonra olup bitenleri 
gözümle gönnüı gibi inanacaiım ... Ça 
buk! ... 

Çolak Ali arkadaılarile beraber gitti. 
Şeyh Ebu Yahya hala şöylcniyordu: 
- Yalandır ... Hepsi yalan ... Bu da bir 

alçaktır. Ah ... Sarayın altında zindan filii.n 
yok ... 

Yalvanyordu. 
Fakat dinliyen yoktu. 
Halk ortada bir ıeylerin olup bittiğini se

ziyor, fakat aslını bir türlü anlıyamıyordu. 
Merak ediyorlardı: Her hAlde, ıeyh Ebu 
Yahyanın o amansız kuvvetinin birdenbire 
yok olduğunu da görüyorlar3ı. Çünkü or -

- Hüseyin timdi burada değil •.• 
- Nerede? ... 
- Gemide. .. Oraya gideriz.. . Şimdi 

bize yardım et ... Biz gittikten sonra burada 
bir feyler olmuıı. Anlat bize bunları .•• 

Zeynep keaik kesik ve çabuk çabuk mı· 
latıyordu. Sözlerini bir an önce bitirmek, li
mana inmek ve sevgilisine kavuımıık • ti -
yordu. Ayni zamanda Güllüye su içiriyor, 
ağzınn süt akıtıyor, alnını ve bileklerini o -
valıyordu. 

Artık Kemal reisin hiç bir ıüphesi kal
mamIJlL 

Şeyh Ebu Yahya timdi de bütün kabahati 
lbni Hüzeymenin üstüne yıkmak için uğra
ııyor, yalvanyordu. 

Kemal reis bu alçak adamın bu zavallı 
halinden iğreniyordu. 

İkisini de göstererek: 

- Bağlayın bunlan da gemiye sötürün. •• 
Cezalarını orada dÜfÜDüriiz.. 

Diye adamlarına emir verdi. 
(Arkaaı Yar) 

maktadır. 

irÇocu 
~ir Kadın 

Fatihde, Türbe caddesinde 73 numa
ralı evde oturan Y akubun bir yaıında
ki çocuğu Vedada annesi Nazmiye süt 
veriyonnuı. Çocuk bu sırada eliyle man
galdaki au dolu tencereye dokunmuı, 
tencere yuvarlanınca çocuğun üzeri
ne ve annesinin kollanna dökülmüıtür. 
Yavru tedavisi yapılmak üzere Gülha
ne hastahanesine yatırılmııaa da kur • 
tarılamaınıJ, vefat etmiıtir. 

* 

Büyük Faşizm Meclisi 
Yeni Kararlar Aldı 1 

Firuzağada Süngü sokaiı aakinlerin
den 65 yaıında Hafizenin üzerine ban
yo dairesinde mangal düımüı, muhte
lif yerlerinden yanmııtır. 

Kazalar, 
Çarpışmalar 

Yeni Sulh Teklifleri Y apılırıa Italy 
Ehemmiyet e Tetkik Edecekmiş!. 

• Evvelki aktam bir motosiklet köprü 
' Üstünde Be§iktaılı Narin adında bir 

kadına çarpmıı ve kaçmııtır. * (755) sayılı tramvay Fatih Saraç
hane caddesinde 1274 sayılı faytonla 
çarplflllIJbr. Araba kısmen kınlmıı, 

sürücü Kazım ve müşteri Nuri muhte -

Roma, 21 (A. A.) - Stefani ajansı bil· faydasız bale getirmiftİı'. 
d.iriyor: Paris ve Londra büklımetleri baıka tclc-

Büyük faıizm meclisi Duçenin bnşknn
lı.ğında toplanarak, Fransanın te,ebbüsiy
le yapılan ve büyük konseyin 18 ikinci ka
nun toplantısında geniı bir tetkike tnbi 
tutulan Paris tekliflemun lngiltere tarafın
dan reddedilmesinden sonra basıl olan si
yasAI durumu tetkik etmİ§tir. Meclis bun • 
dan sonra qağıdaki karar suretini alkı, • 
larla kabul etmiftir: 

aBüyük meclis, ltalyan ulusunun, zeo.cri 
tedbir memleketlerinin battı hareketinde 
tebarüz eden ve cepbesizlik ve mütearrız· 
lar kaıuında, hukukunun çok kat'i surette 
müdafaasında sarsılmaz bir halde mutabık 
kaldığını ve senel altın tebetTüünde mu • 

kavemet ve zafer azmini vekarlı bir surette 
iıbat etmiı olduğunu müşahede ve tesbit 
eder. 

Meclis, uzak doğuda medeniyet davası 
ve ulusun emniyet ve istikbalinin yük&ek 
icabatı için kahramanca çarpıfan a ker 
ve siyah gömleklilere itimat selamlarını 

gönderir. 
Mec~is, faıist hatya icraatının, duçe ta

rafından '\'&tanın mukadderatı için tesbit 
edilmiı olan amaçlara eritmek için sarsıl

maz kararla devam edeceğini teyit eder. 
ltalyanların Fikri 

Roma, 21 (A. A.) - İtalya; Fransız -
İngiliz tekliflerine diplomasi yolundan res
men cevnp vermiyecektir. Y ıırt resmi bir 
surette bildirildiğine göre, Bliyük 
Meclis, hükumetin vermeye hazır -
landığı cevabı tetkik etmiı ve falıat Sir 
Hoarın isti'aın ile lngiliz kabinesinin tek -
liflerden vaz geçmesi her türlü teıebbüsü 

lifler yaptıkları takdirde, bu teklifler dik- lif yerlerinden ynralanmıılardır. 
katle tetkik edilecektir. Fakat İtaly ileri ->. s· t b M'll t b h · •. .. .. . 1 x ır ramvay ara nsı ı e a çesı 
yuruyu~te her halde de,•am etmektedir. d k · d .. .. T k'" "I" T f' 

J 1 
ura yerın e çopçu aı opru u ev ı-

talyanın Cevabı Ne Olacak? • t ge çarpmı§ ır. 
Cenevre, 21 (A. A.) - Cenevre'de vcı * (174) 1 tr B h ka 

sayı ı amvay a çe pı 

Avam kamarasında ıreçen &On müzakerele- d • d f'" İh (2289) 1 . . ur gın a fO or sanın sayı ı 

nnı üstünde artık İtalya'dan, Lava} - Hoar t b'I' 1 t b'I' •· . o omo ı ıy e çarpıımıı, o omo ı m c;m 
teklıflcrine resmi bir cevap beklenmemek- k l t 
ed

. ısmı parça anmıı ır. 
t ır. 

İtalya, olsa olsa, büyük fa§ist meclisinin 
bildiriği ile cevap verecektir. Bu bildin'k
te, ihtimal ki, İngiliz - Fransız bnnş tek • 
liflerinin geri almdıiı zikredilecek ve ba
n§ müzakerelerinin inkıtaa uğramasının 

mea'ul;yeti diier de-.letlerin üstlerine atı -
lacaktır. 

İyi haber alan çeven1er, İtalya hükume
tince Önceden haztrlanmıı olan cevabın 
Laval - Hoar planına kartı gayri miisait ol
madığını, fakat içinde bir takım önemli 
ihtiyat kayıtları bulunduğunu söylüyorlar. 

N 1 ŞAN 
Asir kumandan ve mutuarrıfı 

merhum general Rif t Turalinin to
runu ve doktor Kemal Somerin kızı 
Bayan Fahire ile profesör kimyager 
Albay Faikin oğlu genç makine ve 
tayyare mühendislerimizden Bay 
Necdet Eraslanın nİ§Cln töreni her 
iki tarafın dostlarının İ§İtirnkile 
Tokntlıyanda icra edilmİ§lİr. iki ta
rafa saadet dileriz. 

Hırsızlıklar 
1sak ve Haydar adlarında iki aabı

kalı Asmalımesçitte tütüncü Yaninin 
dükkanından birer kiloluk iki ti,te rakı 
aıırırlarken yakalanmıılardır. 

* Beyoğlunda, Balcıyan apartımanı 
kapıcısı Kirkor, bu apartımanda oturan 
ailelerden birinin kırk kilo kömüriinü 
kaçınrken tutUlmuıtur. 

* Mercanda oturan arabacı Nuri; 
arabacı Mustafa ve üvey oğlu Hüsa • 
meddin ile beyıir alış veriıiyle uğraıır
ken cebindeki (25) lira beygir paraaını 
kaptırmıJ, Mustafa ile Hü.sameddin suç
lu görülerek yakalanmışlardır. * Sabıkalı Şükrü Marika adında bir 
kadının el çantasını kapıp kaçarken 
tutulmuftur. * Beşiktaşlı bakkal Nuri Yalovadan 
namına gelen malları Karaköyde arka
daşı Hasnna teslim etmiı; biraz sonra 
avdet edince dolu bir bal tenekesinin 
yerinde yeller estiğini görmüştür. Ha -
san da yakalanmıtlır. 

Acıkh Bir Ölüm 
Mütekait müşür 

Kihımın tor•mu, Is
mailin klZl Mualla, 
dört sencdenberi 
çekmekte olduğu 

hastalıktan kurtu -
lamıynrak rahmeti 
rahmana kavu2 • 
muııtur. Mualla. 
henüz yirmi yaşını 

doldurmamış çok 
kıymetli bir genç 
kızdı. Cenazem bu
gün Şişlide Çocuk 
hastı:mesi civnrmcla 
Küçük bahçe ııok • 
ğında Karlo apar • 
tımanmın 5 numa· 
rasındnn saat 1 1 de kaldırılacak ve cenn • 
ze namazı T eşvikiye camiinde kılındıktan 
sonra MaÇka kabristanında aile makbere· 
sine defnedilecektir. 

liği senelik kongrelerini üniversite konfe • 
rı:ms salonunda toplıyacaklardır. 

Mühendis Mektebi Talebesinin 
Kongresi 

Mühendis mektebi talebe birliği senelik 
kongresini bugün l 4 te Hnlkevinde akte • 
decektir. 

Hukuk Talebesinin Çayı 
Dün saat 1 5 te Hukuk tnlebc hirli";i, 

Park otelde bir tanıştınna çayı tertip et .. 
miştir. 

Çayda bazı profesörler ve hukukun el• 

ki mczunlan da bulunmuo ve eğlenceli va• 
kit geçirilmiştir. 

Kızılayın Baloıu 
Kwlay kurumun n m .ıK balosu, 

dün akşam Perapalas aalon)arında veril • 
miştir. 

Davetlilerin iyi vakit geçirmeleri ıçın 

tertip heyeti tarafından bir çok sürprizler 
hazırlanmış ve balo çok eğlenceli geçnıi~ 
tir. 

Galip Arcan 
&ahn de Yirmi Betlncl 

8 n' t Yıh 

lstanbul Şehir tiyatrosunun değerli 
snn'ntkurı i. Calip Arcan'ın snhne haya • 
tının yirmi beşinci yıldönümi,i önümüzdeki 
İKmci kônunun on birinci günü kutlulana· 
caktır. O gün (cumartesi) gündüz Eminö
nü Hnlkevinde toplanılarak snn'atknr için 
merasim yapılacaktır. 

Gece Tepe başı tiyatrosunda kısa bir 
konferans verilecek, konscrvntu\ ar mual
limlerinden Nimet Vahit ile Nurullah Sev
ket şan konseri verecekler. Ferdi Steatser 
piyano ile Muhittin Sadık viyolonsel ılcs 

konsere iştirak edecektir. 
Seniha Bedrinin Meterling'den tercüme 

ettiği Evin lçi isimli bir perdelik dram. 
Galip Arcan'm Molyerdcn dilimize çevir· 
diği Gülünç Kibarlar isimli bir perdelik 
komedi ve Yarasa operetinin bir pc:rdesi 
oynanacaktır. 

Naıit - Ertutrul Sadi - Halide 
Şehudobaoı TURAN 

tiyatroıuoda 

Bu gec·e 11ııat 20,30 da 
HAMLET 
Hu~un 16 te 

(Bir Avuç Atef) 

Fransız Tiyatro uuda 
Halk Opereti 

Buglin 16 da matiııe 
akııım 20,SO da 

TELLi 
TURNA 

BUyilk operet 
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Spor 

Lik Şampiyonası 
Maçlarda Hangi Takımlar Yarınki 

Hangilerile Yazan: Gerhart Ellert - 41 - 22 / 121935 Çeviren: Arif Cemil Karşılaşıyorlar? 

Attilinın K~rşısındaki Sarışın Adamın 
Saçları Masaya Sürünüyordu 

Yunanlının yüzü dudaklarına va- Attila yavaşça yerinden kalktı, bir 
rıncaya kadar kül gibi oldu. Şüphesiz, aşağı, bir yukan gezinmeğe başladı: 
kendisi hiç kabahatli değildi. Fakat - <CAnlat I» dedi. 
Attila'nın sözlerinde de bir itham, bir Romanın Bir Deüen 
~ikayet, reddolunabilecek bir kelime, Frank prensi masanın önünde dur· 
izahı ve müdafaayı icap ettirecek bir c:lu ve kralı göz hapsine almağa çalış-
ifade yoktu. Gördüğü işlerin acaba tı. Buna muvaffak olamayınca önün-
Kral nazarında hiç bir kıymeti yok de oturan Oneges·e hitap ederek de-
muydu} ~urada, Hün azim ve irade- di ki: 
siyle Roma medeniyeti arasında bir -<(Kumandan Aetiüs babamı mağ-
köprü kurarak tesis etmeğe çalıştığı lup etti. Babam, Romaya kar'ı ikinci 
hayatının hiç bir manası yok muydu? defa olarak silahlanmağa hazırlandığı 
Attila'nın arzularına karşı söz söyle- esnada öldü. Ben babamın varisi ola-
mek faydasızdı. Bunu kaç defa tecrü- cak ve muharebeye devam edocektim. 

İstanbul lik pmpiyonaamın bugiinkü 
maçlanna Kadıköy, Taksim, Şeref ıtad

yumlannda devam edilecektir. 
Bu baftamn dikkatle takip edilecek 

maçları içinde Galatasaray ile Beykoz, Fe
nerbahçe ile Güneı, Befiktaıla Vefa, Sü
leymaniye ile latanbulsuor takımları ara· 
ıındaki oyunlar cöze çarpar. Liğ maçları· 
nın en zayıf bir takımı olan Beykozun Ga
latuaray ile yapacağı müsabaka heyecan 
doğurmaktan azak olmakla beraber, Ga· 
latasaray takmuıun aeçea haftaki bozuk o· 
yunu hatırlanacak oluna öyle bir oyun
la GalatasaraJUl fUla bir bikimiyet göate· 
receği ümit edilemez. 

Llk maçlannda rastceldiii her talomı 

kolaylıkla majlUp eden Fenerbabçenin 
Günet takımı brfwnda alacail derece di
ğerlerinden farklı olmayacaktır. 

Betiktat karpamda larrntli bir müda
faa ile u gol )'İyen Gİİnefİn, Fenerbahçe 
önünde daha IMiyük bir müdafaa pyreti 

cöstereceii muhakkaksa da neticenin de
iiımiyeceğini ümit edebiliriz. 

Geçen hafta HiJAJ takımı ka~ısında 
çok müıkülit çeken Bqiktaıın, bugün, V ee 

fa kartısında daha az zorluğa uğrayacap 
na söylemek doğru olamaz. 

Bir hafta sonra Yunanistana seyahat 
yapacak olan Befiktqm, bugünleı'<fe aı.a' 

mi formunu bulmUJ olma11 lazım gelirCUı 

Son yaptığı maçlarda eski kuvvetinden bö
yük bir kısmını kaybelmİf olan bu takın\ 
bu mevsim yaptıiı oyunlarda zoru zorun• 
netice alan bir tetekkül haline gelmiıtir, 
Hemen her sene yaptıkları maçlar ekseri-

ya büyük heyecanlara sebep olan Süleymaıt 
niye, İatanbulspor arasındaki müsabaka İl 

ae iki rakibi, bu sene ilk defa karıılnftır· 

D11f olacaktır. 

Bu sebeple Süleymanİye, lstanbuls.,. 
oyunu baftaıun mühim maçlanndan biri o
larak cöaterilmeğe değer. 

be etmişti. Onun için kralının fikrini Aetiüs bunu biliyordu. F abt bir desi-
değiştirmeğe hiç tetebbüs etme- seye müracaat etti. Merovek'i kral ilan 
den acı bir lisanla dedi ki: ettirdi 1 .... Romanın emirlerine tabi bir 

lngiliz Profesyonel 
Maçlarında Durum l ldmanclların Sıhhi 

Muayenesi 
- ((O halde sana veda ederek ay- kral! .•. Frank'ların büyük bir kw:iu 

rılmaktan ~kabir çare kalmıyor.» onun tarafına geçti. Çünkü sulh iati-
- Kal, Gitme/.. yorlardı. Sulhu istemiyenler ise benim 

Oneges bunu söyledikten sonra etrafımda toplandılar.» 
maruz kaldığı hakareti gizlemek için Frank prensi sustuğundan ve kral 

arkasını dönüp yürümek istedi. Attila: _ Aetiüa fimdi nerede?. da ses çıkarmadığından Oneges: 
fakat bir anda başlayıp biten kısa Diye •ordu - «Senin tarafında kaç kifi var} 

bir kahkaha işitti. Acaba Attila mı diye sordu. 
gülmüştü? Attila gülebilir miydi? için aktedilir. Margüs mukavelesi ise - «Bugün kaçrnağa mecbur oldu-

Hün Kralı ona: iyi bir vesiledir. Silahlanacağız, Üne- ğum için taraftarlarım çok d~ldir. 
- «Kal, gitme, dedi.» Bana iyi bir ges.)) diye bağırdı. Fakat Hün'lerle beraber geri dönersem 

cevap verdin, Oneges. - Şark millet- Serdik& • Nai&SB• miktarları artacaktır.» 
lerinin bir darbımeseli vardır: Sana ar- - e<Aetiüs şimdi nerede?» 
knsıru dönen sana ihanet etmez. Bu- Slngidon {I) - «Ben kaçtığım zaman (1) Tre-

rada kalacaksın.» Kral Attila!.. Kardeşim Merovek'e ka'da idi.» 
Yunanlının cevap vermesine vakit kallı yardımını dilemeğe geldim f ,» - Avitüs te askerleriyle beraber 

bırakmadan sözüne devam etti: Attila başını kaldınp baktı: One- Trekada mı bulunuyor?» 
- <ıGörülecek işlerimiz çok, Üne- gesin çizerek önüne yaydığı şarki Ro- EUak, Daagez.ilıt. 

ges. Sana ihtiyacım var. Silahlanıyo- ma devleti haritası üzerine elindeki - ccAvitüs kumandanlılctan istifa 
ruz.» gümüş kalemle hafifçe vurdu. etti. (2) Tolosa'ya gitti. Orada Vizi-

Oneges duyduğu heyecan ve saa- - «Kardeşlik. Evet, k.ardqlik I» got'ların kralı Teodorih'in earayında 
deti gizlerneğe muvaffak oldu. Kar~ dedi. ı bulunuyor.>> 
sındaki büyük yabancının azim ve i- Bunu söylerken kendi oğullan El- Bir aşağı, bir yukan dolaşmakta 
radesi cereyanına kapılarak ve Attila· lak ile Dengezik'e belirsizce bakn. Bu devam eden Attila birdenbire durdu 
nın her zamanki kısa, kesik ifade tar- bakı~ 0 kadar belirsiz oldu ki Oneges· ıl ~e s~t bir lisanla aöze k.arı,ıı. <?neges 
zını kulJanarak: ten başka bir kimse onun farkına va- urktu. O, yabancı adamla yaptıgı mu-

- «Silahlanmak mı, Tanyü} Ne ramadı. Attila'nın tavrında hasıl olan havereyi kralın hiç dinlemediğini zan-
mikyasta? Ve kime karşı~» diye sor- değişi_kli_ği anc.a~ Yunanlı müşavir an· ınediyordu: A~tila ~~i ki: . . 
du. layabıldı: Attı la 0 esnada yalnız kar- - HMılletıne hukmetmek ıstıyor· 

- «Bütün kuvvetlerimizle silahla- deşi BJeda'yı hatırlamadı, yalnız istik- sun, öyle mi Frank prensi> Bunu yap-
nıyoruz. Kime karşı mı? İstanbula bal kendisinde bir endişe uyandırıyor- mak için evvela beklemeği öğrenmek Arıenal he.ahına 1 gol atan 
karşı.» du. Attilanın oğullan arasında geçim-ılazımdır. Ell~k: De~ge~~I:. ~u uzun mqhıır DraJ& 

Hün Kaçakları sizlik hüküm sürdüğünü herkes bili- saçlı prens sızın mısafırınızdır, yanı· İngilterede profesyonel tik maçlarının 
Oneges haykırdı: yordu. nıza alınız .. » 19 uncu haftası büyük liirpriderle ~ 

- «Tanyü, sulh mukavelesini İm· Attila tekrar etti: 1 Attila masanın üzerine doğru eği- tir. 

zalayalı ancak bef gün oldu in _ «Kardeşin Merovek, öyle mi~ lerek haritada vaziyeti kavramağa ça- ... ~ylard~ ~ liide en battaw !iden ve 
- ((Evet. - O mukavele sayesin· y k" · ? lı~tı. Haritaya bakarken: bulun rakıplermı kolaylıkla maglup eden 

a sen ımsın » 1 T Sa d land takum ı··d - - .. l Ha· de süklfnet içinde silahlanmamız S d 'k ? S d'k d ? n er ' ıg e uçuncu 0 an 
. .. . . ,.. ve Yabancı adam biraz daha yaklaş· - « ar 1 a ·· ar ı a ner~ e - dersfild takımı ile t36.690) kiti önünde 
aılahlanmak ıçın de lazım olan parala- tı Uz l k Uzun zaman beklemek, sabredıp bek- ( O) •-..a.-:.t· • .1 . İlk l . . un sarşın saç arı masanın enarı- yaptıj1 maçı ı _ -,,.~ •· 
lanmız da temın edı dı. atın ırsa- .... d"' B 1• k d l "b" lemek .... Sardika - Naissa - Sirmi- 1 :x.d dörd" •••. lan • ___ .... d ... _t n na surun u. u ı:s&Ç ar a m saç arı gı ı ...._ e anca o .l'VaaMUI a ~o 
lab hudut fehirlerinin kasalanndan dalgalı idi. Dedi ki: suml> diye mırıldanıyordu. Villa takunını (7 • 1 ) cibi pek biiyük bir 

geldi. Fa~t, lmparat~r Te~~ziyü~ - «Kral Attila, şahsım hakkında (Arkuı Tar sayı farloyle mağlup etmİflİr. 
mukaveleyı bozacak, lıstemde 181mlerı b" k l .. l eb"l" Be b" Bu ,_ ....... (60 000) aeyİrc:İ hazar bu-

ır ço şey er soy en ı ır. n ır (1) Fransanın bugünkü Troyea ıehri --,..- · 
yazılı olan kaçakların paralarını ver- Ba t b" d'I · ld v •• 1• F b ·· k"" T l h • lunm·-•ur. . . go , ır ı encı o ugumu soy ıye- (2) ransanın ugun u ou ouse te rı ur' 

miyecektır. Bır de o kaçakları bana b"l" . F k t F k'I k l İlk devreyi (3 • O) kazanan Anenal . . . ı ırım. a a ran arm m~ru ra ı 
teslım etmıyecektır.» H"ld 'h ld v d "dd" ed bil" Kadıko" y Biçki Ve ikinci devrede (4) sayı daha yapmlflır. 

ı erı o ugumu a ı ıa e ı· Arsenalın (7) sayısını da merkez mühacim 
- ((Bunu bilemezsin ki~» rim. Üçüncü bir şey daha biliyorum , Dikif Evinde 
- C<Nasıl bilemem~. Teslim etmi- ki... D~::~cimin ,.edi eol yapmuı 

yecektir. Çünkü hakikatte öyle kaçak- _« O da ne~» Kadıköyünde, Altıyol ağzındaki bayan-
ı b. it" dik" · eJt · b" "k · yeni bir rekor olarak bydedilmektedir. 

lar yOktur.» - «Ben ordu kumandanı Aetiüs'ün ar ıçftaı ve .. ıı evbeı, .
1 

obn~m•. vafe ın tir· 1nsiltere 6i maçlannın ilk devresi iki 
_ «Dogrv u hareket etmiyorsun.» me ha sı munase tı e ır zıy et ver • . tl ---•· . 

en büyük düşmanıyım.» . . . li 1 il 1 hafta sonra nibaye eneçcatir. 
Attila dü•ünerek: m1ttır. Ziyafette yer ma ı ku anı ma.sı t . . ____ .ıı_ .. _ 1_ 1__ • ( 21 ) 

T Uzun Saırlı Prena b kk d ··zı ·· 1 · f ·d 1 · · ah kincı d~ ..........- ,.... maç - uDoğnı mu? Beni öldürtmek is- :s a m a so er eoy enm11 ve aı e en ız lardır 
rr Attila ba"ınl önündeki haritaya edilmiştir. Bu izahata nazaran biçki ve di- yapacak •. _.___ (ZS\. 

teyen Krizafyüs'e ve ıeodoziyüa'e T kiı evinin yurdun her tarafına her yıl bir Bugünkü tii u~~-nazaran 
karşı doğnıluk ne demektir~ Bana pa- doğru eğdi: k b"l .1. k d t" f d... al b ik puvan ile Sanderland bınncı, (25) puvan 

1 d ıh On - «Bundan bana ne»> dedi. ço 1 gı ı a ın ye lf ır ıgı ve t e e rn · ·ı D bi Kan • ikinc" 25 il H -
ra lazım, mparatora a su ·· · un tarının da her sene fazlalaşmakta olduğu 1 e er .. .. ~~ 

24 
a, --~A eal d'"a 

İdman cemiyetleri umumi merkezi bü .. 
tün mıntakalara gönderdiği bir tebliğde 
bundan böyle bütün ııporculann ıııhhi mua• 
yenelerinin mecburi olduğunu bildinnekt& 
dir. 

Müsabaka lisanslarında muayene kaydı 
olmayan sporculann resmi müsabalmlaıa. 
iftiraki bu suretle menedilmektedir. 

İstanbul mıntakası 1/ 1 / 936 dan itiba· 
ren sporcuların sıhhi muayenelerini ) ok ~ 
lama işine başlıyacaktır. 

· Dünkü Lik Maçları 
Taksim stadyomunda yapılan (B) ta• 

kımlan arasındaki müsabakalardan Top -
kapı ile Eyüp arasındaki müsabaka ilk dev• 
rede hakem tarafından yan bırakılmıştır. 
Bu maçta Eyüp takımı ( 2 • O) galip vazi· 
yette idi. 

Galatasarayla Beykoz B takımları ara
sındaki müsabaka çok heyecanlı olmuştur. 

Galatasaray takımı ilk devreyi (2 • 0) 1 

galip bitirmiştir. 

İkinci devrede Beykoz takımı (2) gol 
yapmış net~cede Galatasaray takımı 0 -2)4 
maçı kazanmıştır. 

Kadıköy Sahasında 
Dün Kadıköy sahasında (B) takımla· 

nnın lik maçlan yapılmıştır. F enerbahçe 
ile Güneı (B) takımları arasındaki miı ., 
sabakayı (3 • Q) Fene~ahçe takımı ka· 
zanmıştır. 

Anadolu Hilal takınılan rr.açını da J 

( 4-1 ) Hilal takımı kazanmıştır . .................. _ ................. ·-··-·········-······ 
Türkiye it Bankan :latanbul Şubesi 

Direktörlüğünden: 

Bankamızın İstanbul, Beyoğlu, Galata 
şubelerile Kadıköy. Üsküdar, Beyazıt A· 
janslannın Ramazan bayramına tesadüf 

eden birinci kanunun 27 - 28 • 29 uncu cu· 
ma, cumartesi, pazar günleri ile yılbaşına 
tesadüf eden 3 l inci salı günü öğleden 

sonra ve 1 ikinci kanun 1936 çar amba 
günü kapalı bulundurulacağı sayın müşte
rilerimize bildirilir. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halle gazetesi 1, 

Eski Zabtiye, Çatalç~e sokağı, 25 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve ı' 
' " reeimlerin bütün haklan tı 

mahfuz ve gazetemize aittir, 

FIATLARI ABONE 
~~~!"!'!!!!~~~~!!!!Ilı ·--1 l! 

Ay 1 
3 1 6 

Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. içın· imparator sulhu benden para ile - ccSen ve Aetiüs er geç boy ölçü- 1 dek" .. h 1 1. dersfild açancu, puTiallla rsen or· 
ve ders er ı tenevvu ve oca annın • • .. .. im k ed!...'-- Liide 22 · • · 

t l w burdur >> ~eceksiniz. Kral Attila, bunu neden İn· k "it "d d . 1 ı duncu ıe e t IACI"· ıncı vazı- TOROl'YE sa ın a maga mec . Y ya at ve ı tı arının erecesı an aşı nnfbr. Villa ~ da 
12 

ı-.ı 
k " tm k · t " '\ > vette olan Aalon ta!!!!!!!!!!m aa- YUN .. ~tsTAN 

- -- ---
1400 760 400 

K!:.. ıl 
150 fi 
270 il - e<Teodoziyüa bunu yaptı.» ar e e ıs ıyorsunr> J ıu" 2840 1220 71 o 

2100 1~00 800 ilan Y l N ri t yııı vardır. NEBİ Para, Para Lazım/. Sükut. .. Attila'nın oğu nın ne- eD eş ya .• EC 
Orta Sıklet Dünya Boka Şampiyonu 

Attila başını salJıyarak: fesi tıkanır gibi oldu. Çünkü babaları- Abone bedeli p .. .tndir. Adres 
Paris, 2 1 (A. A.) - Kanadalı boks:ir ..,,. 

- ((Bana fazla para lazım. Daha nın yanına götürdükleri yabancı a- Urfahnın Vaazları deg~i•tirmek 25 kuruttur. Lu Bruyar. on beı devrede sayı hesabiyle ,.. 
fazla para lazım.» . dam, kendilerini korkutacak kadar ce· Urfalı Mahmut Ki.milin ramazan münn· Belçikalı Güstav Rothu yenmiıtir. 

Kral, Honoryanın yüzüğünü tep- surane aöz söylüyordu. sebetile Beyazıt camünde vermekte olduğu Bu maç, orta aıklet dünya pmpiyonlu- Gelen evrak g~ri oerilme~ 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

300 

sinin içinden aldı, muayene etti ve mü- Fakat Attila mülayım bir tavırla vaazların 4 ve 5 inci der1leri intipr etmif· iu için, Fransız Marsd Til'e karıı bir rakip 
layım bir lisanla: sordu: tir. bulmak için yapılmıştır. 

- cıBöyle yüzükler nadirdir. Bun· - <(Uzun saçlı prens, sen Aetiüs'e - .. ·- OrtakBy Spor Yurdunun KongreaJ 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ili-esi lİlzımdır. 

lar bana lazım olacak.» neden düşman oldun?» Gümiit rıatlan DiİfÜJ'or Ortaköy Spor Yurdundan: 29/ 12 '935 
Dedi. Sonra birdenbire yerinden Yabancı adam müstehziyane: Nevyork, 21 (A. A.) - İthaJ edilen tarihinde pazar günü saat ( 1 O) da yapıla-

L külçe g~mütün fiatı S 1.7S aente düfDlÜ§ . c:ak fevkalade kongre toplantısında yurt 
urla yarak: - «Çünkü çok zeki de ondan .... 

tür. l O/ 10/934 tenberi katedilen en qajı üyelerinin o aün gelmeleri luzwnu beyan 
- ccHak mı? Hak, kuvvet demek- - --

tir. Mukaveleler harplere vesile olmak (t) SOfya- Nit-Belsn&~ fiat bud~ olunur. 

Posta kutuw: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 



10 Sayfa 

Ölüm 
Yolcusu 

?lluharriri: Fı ceman Wıllı Crofıt - 55 - 22 /12/935 

iki Polis Müfettişi Yeniden Bir 
Takım ip Uçları Bulmuşlardı 

zır olan odada uyur ve pencereyi açık 
bırakırmı§ 

Denizde bir motor aeai 
Sir Con' un gayip olduğu mahut ge· 

ce her nasdıa uyanmıf ve bir müddet 
uyuyamama§. Yatakta uyanık yatarken 
yoldan bir otomobil sesini İ§İttiğini 
zannetmi,. Fakat bir müddet sonra bu
nun denizden geldiğini ve bir motor 
sesi olduğunu anlamı,. Daha o civarda 
hiç böyle bir §ey işitmediği için hayret 
etmi§. Sesin gelişine bakılırsa motor 
Larn'dan fimale doğru gidiyormuı. 
Kızcağızı bir hayli sorguya çektik, ifa. 
desini tekzip ettirmeğe çalı§hk, fakat 
faide etmedi. İıittiği "'Sesin bir deniz 
motoru sesi olduğunda israr ediyordu. 

Frenç, gittikçe büyük bir alaka gÖs· 
teriyordu. 

- Moto.-un sesini iıittiği zaman aaat 
kaçmış? 

- Son Posta -· tLAN FİATLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 

bir ıütüni.ın iki satın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san -
tim ilan fiatı şunlardır: 

Hyfa sayfa aayfa .. , .. r··· Son 
1 2 3 5 et ytırler ıayfa 

----
40G 250 200 100 60 30 

Krf. Kr,, Krt. Krş. Krı. ı Krı. 

3 - Bir santimde vasati (8) 

kelime vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar 

tutacaklan yere göre 

santimle ölçülür. 

SON ~OSTA: 

Kari Melet ııl>lan 

Bir Köylünün 
Dileği 

ROTBART- LUXUOSA 
Tıraı bıçağı U.tüo erlerin bıçeğıdır. 

Her yerde satılır. 
• ..... -·- ... .. , • • • •••. ,, .. . ._ . . .. - • ••• t.ırıl.ı .... ... i l ' "''-"' '' a......_ 

Son Posta Matbaaaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Ragıp. H. Lütfü 

Birinci Kinun 22 

Istiklôl Anıtı Dikilirken ••• 
Eski Afyonla Yeni Afyon Arasındaki 

Fark Kıyas Edilemiyecek Kadar 
Büyük Ve Derindir 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
BtıyUk ikramiyesi : ( 500.000 ) liradır. 

Ayrıca: 

20.000' 

200.000. 100.000' 50.000' 40.000' 30.000 • 25.000. 
15.000, 10.000 liralık lkramiye!erle (Uç) adet (100.000) 

lirahk mükafat vardır. 
Keşide: Yılbaşı geceai yapılacaktır •.• 

BHetler: (2,5), (5) ve (10) liralıkbr. 
Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınıı. 



Bir Sarar 
Faciası 

22. 12. 935 -17 - Yazan:-· fi. 

Macar Yüzbaşısını Da Avucu Pavla, 
içine Almıya . Çalışıyordu 

SON P_OSTA 

Geçenlci 
Bilmecem izde 
Kazananlar 

DOLMA KURŞUN KALEM 
Alr:fUD Kız sanat mektebi 176 F ~thiye, 

Yüce Ülkü li.esi 135 Cemil, Vefa erkekli
aesi 3/ A dan 465 Sabahaddin, Papbabçe 
İacirköy No. 16 da Zühal Zihni. 

- ~lloooo! .• Ah, Madam La Baron;! gibi, hayatın bofluklan içinde Avnılmak, ALBOM 
aizainiz haaa . . . Aman yarabbi!.. Ne 9e • füphesiz ki her buaas erkeğin en büyük Kırklareli Şevket Eaen eczanesi Sennet, 
ref?. Ne saadet?. Evet tamamen yalnı - bir arzusudur. Fakat o kadın.... İstanbul 42 inci mektep 127 Metin, Çorlu 
zım.. . Kulaklarıma inanamıyorum. . . Şim- - Kaç tane teker koyayım.. Bir.. İki.. fabrikatör Musa kaptan oilu Kemal Kap • 
di ba ... Hemen timdi mi? •• Derhal gcli - Üç... tan, Süleymaniye 7 inci mektep 24 Recep, 
yorum. - Ne kadar isterseniz, Madam ... Hat- Ankara lnönü M. Omai sokak No. 21-23 

Macar yüzbaıuı, yerinden fırladı. Per- ta, hiç koymasanız da olur. Çünkü, sizin e- Sıtkı, İstanbul 49 UDCu mektep 4 üncü sınıf 
dahb bir tıraı olduktan sonra, büyük bir linizden geçen her feyİn, her teyden le- 7 Celal, Ankara İnkılap maballesi Şehit İb
itina ile giyinmeye baıladı. Bir taraftan zız . .. rahim aokak No. S te (isim okunamamıt
giyiniyor; diğer taraftan da, Pavlayı ilk - Bu tereyağuu bilhassa taniye ede· fır), İstanbul 15 inci mektep 1 inci 11111f 

gördüğü günün hatırası olan Çardq Fürs- rim, azizim kont. . . Sabahlan huyar al- 153 Ziya. 
tin valsını ulıkla çalıyordu. mak idetinİ2 midir? Bilmem... DOUIA .MÜREKKEP KALEM 

Ayni zamanda, dimağında düğümlenen - Ah Madam .• Sizin karımızda, bütün Eyüp 37 inci mektep 3 üncü amıf 374 
bir suale de cevap arıyordu: itiyatlarımı ptırıyorum. Şefkat, Senpul Fransız kız mektebi sınıf S 

- Tuhaf ıey !.. Madam La Baronun, Pavlanın dudaklarında.ki tebeaaüm geniı· ten Hayda Emmiyan, K:mltoprak 6 mcı 
böyle sabah karanlıit heni çağırmasında, liyor; gözlerindeki mani, gittikçe derinle- mektep 5 inci sınıf 114 Sahir Salih, Gelen
fÜphesiz pek mühim bir maksat olsa ge - fiyordu: bevi orta mektep 1 / A dan 352 Kadri Tur-

rek. Her halde, bizim kararıabla görüle • - Metreslerinizin sizi nİçİD bu kadar na. 
BOYA KALEMt cek bir iti olmalı. Kim bilir belki babıuma sevdiklerini timdi anlıyorum. 

yeni bir menfaat temin etmek.. Y abut, ta- - Lutfen ibunu, bana da aalatır mısı-
nıdıklarından bir zabite izin istemek.. Ve mz? .• 
7ahut. . . - Herhalde sabahlan, pek pl<acı olu-

İçeri, emir neferi girdi: yoraunuz. 
- Otomobil geldi. - Şakacı mı? .. Ay; aöyleclilderimi, ta-
Dedi. Aynanın önünde, ppkasmı dik • ka mı telakki ediyorsunuz? •. Sizi ne ile te-

katle batın• yerleıtiren Kont, cevap ver - mİn edeyim? .• 
di: - Ah, Mösyö lö Kont .. Eğer bugün zih-

- Ben de hazırnn ..• Haa.. Şayet, ben nim biraz k&rlfık olmasaydı, ba mesele Ü· 
avdet etmeden Madam Sabia 1relecek o • zerinde siziDle miinakafaya sirifir; belki 
hına; karargahtan telefon ettiler. Acele de biraz neı'~enirdim. Fakat ... 
kendisini istediler. Ne zaman seleceii belli Kont, birdenbire c:iddilefli. Gözlerini, 

d -J:.."1 d • Pavlanm gözlerine dilcti: 

Ankara Cebeci Demirhöahçe Duruk so
kak No. 20 de Huriye, Tepebqı Çalialh so
kak No. 19 da saiilıaddin, Tekirdağ orta 

mektep talebesinden M. Alp, lstanbul Fa
tih 18 inci mektep sınıf 5 le 92 Mustafa, 
Ankara lsmetp&§A kız enstitüsü 1 / A dan 
94 Ferhunde. 

LASTiK TOP 
Şitli Pangaltı E§ref Efendi sokak No. 

35 te Artak Mikiıilyan, İstanbul 25 mCJ 

mektep 4/B den 95 Hamdi, Davutpaıa or
ta mektep 1 /0 dan 564 Ali Rıza. 

MUHTIRA DEFTERi qu, enm. 
Madam Sabin. Kontun metresi idi. Bu - Evet Madam .. Fakat... Hayriye lisesi 1/8 den Sal&baddin, Is • 

çapkın ruhlu adam, Pavlanm sebebi meç- - Oldukça mühim bir endife ve İstırap tanbul 43 üncü mektep 52 Ömer Faruk, 
bul bir daveti üzerine, o kadar sevdiği içindeyim. Ankara Atpazarı Hasfll'1ll katip Süleyman 
metreaini bir anda ihmal edivermİfti. - Sebep?.. Özcan, Ankara İk. V. deniz müatqarhğı li-

Merdivenleri büyük bir nq'e ve ümit ile - Bunu aize timdi söyliyeceğim. Ve mantar umum müdürlüğünde Zekiye kızı 
indi. Kapıda bekliyen otomobilne sirdi. ibu meselY.ldnnda, sizden yardım bek- Günay, Mahmutpata Sultan sokak No. 4 te 
Pavlanın adresini verdi. liyeceiim. Apti, Ankara yerli mallar pazan veznedarı 

:. - Aman Madam, çabuk söyleyiniz:. oilu Kaymak Yumak, Pa§abahçe ilk mek-
Pavla, kontu kapıdan karııladı. Bu ıuh Beni merak içinde bıraktnuz. tep 285 Orhan Enç, Ankara, Adliye Ve-

ve fettan kadının sabah tuvaleti içind~ in- - Size, evveli bir tey sorayım; Mösyö kileti evrak müdürü Memduh oğlu Sürey-
aam büyüleyen bir güzelliği vardL lö Kont •• Dostlarınıza kartı kalbinizde cid- ya. 

- Ah, Mösyö lö Kont! .. Sizi böyle sa- di bir aadakat besler misiniz?.. KART 
bah aabah rahatsız ettiğime ne kadar mü- - Adamma göre.. Annutluda Ahmet yeğeni M. Sabri, la-
teessifim. bilseniz.. Gecenizi kim bilir ne - - Ali .. Fena fikir değil... Şu halde, su- tanbul erkek lisesi 728 l..Ütfultah Şevki, 
relerde, ne eğlencelerle geçirdiniz. Şüphe- alimi biraz daha genİ§leteyim. Mesela; Hayrabolu manifaturacı l'evfik Beyoğlu 
aia ki bugün de öfleye kadar istirahat ede- prense karfl olan aadakatiniz, ne merkez- Senmi~el mektebi talebesinden İlhan Na -

dedir? eektiniz. Fakat ben... mık, Buna Hocaalizade ilk mektebi 2 den 
Pavlanm birer ipek yumaiı gibi yumu - - Bu da; itine göredir, Madam. Müsa- 196 Dilıat, Bursa Cumhuriyet cad. Zafer 

tak ellerini elleri içinde sıkan kont, onun ade ederseniz, ben de size bir misalle da- meydanı No. 1 de Sabit kızı Feriha, 20 inci 
sözünü kesti: ha iyi ve daha açık bir cevap vereyim ... mektep 3 ten 167 Nüzhet Türkan, Konya 

- Ah, bilakis Madam la Baron. Bu ge- Meseli; prens için, İcap ederse ber türlii ı askeri orta mektep hesap memunı Mes'ut 
ceyi, uslu uslu geçirdim ... Hatti. rüyam • maddi yardımdan çekinmem. Fakat, size oğlu Hikmet, Konya İsmetpa,fa mektebi 
da, sizi gördüğümü söylersem bilmem ki olan aıkım nazarı dikkate alarak; kalbim- 5/A dan 138 Ahmet, Adapazan Karaos -
•İzi inandırabilir miyim.. Emin olunuz ki, de sizin için duyduğum galeyanı bastırma- man mektebi 153 Y adİgar, Kumkapı er • 
busün mutlaka aizi ıöreceiime. Ve sizden ia çalııacak derecede de feragat göstere- kek orta mektep 66 Şevki, Eyüp orta mek
iltifatlarla kanıık bir emir telakki edece • mem. tep Adil Şuray, Kumkapı orta mektep Sad-
iiıne kat'İyyen kanaatim vardı. - Ben size, ıimdilik maddi teYlerden ri, Kırıkkale İnönü aokak No. 96 Mualla, 

- Hadi, cannn. . . bahaedecefim. Adapazan Gazi mektebi sınıf 4 ten 266 
- Eh, .W ae iJe temin edeyim?.. - Bana, hayret veriyorsunuz, Madam. Aziz, Beyoğlu Pannakkapı Afrika han 
- Her halde, o kadar sevdiğiniz met- Yoksa, prensin paraya mı ihtiyacı var? .. No. 6 da Pol Yanoviç, Kadıköy Keyı~ağı 

tesinizi tabit gösteremezsiniz. - Hayır, bayır. 1 cad. No. ~ de Ömer Rıza, An1'ara Ban-
- O kadar aevdijim mi? .. Ah ifte, asd - O halde, bir suikast karf1Slnda. ı...:Iar cad. No. 31 de M. Tezcan, Ankara U-

İnandaınıyacak bir teY varsa, budur. Emin - Suikast değı1. Fakat.. Ona yakın bit lus mektebi S/ A dan 597 Yetikan, Alpul-
olunuz ki madam, bu kadının sevgiai de, tehlike. . . 1 lu ilk mektep sınıf 4 ten 57 Sami Alp, E
hiç bir zaman ötekilerinin bucludanu teca- Kont, elindeki rmcanı, tabağın içine dirne Darüleylam çarflSI terzi Servet. 5am
'9\iz etmedi. Hatti onan içindir ki, bu ıece bıraktı. Diraeklerinı masaya dayaya it~ sun İnönü mektebi smd 3 ten 211 Özde -
benimle beraber deiildi. · Pavlanm gözleri içine dikkatle baktı. mir Hmçal, 44 üncü mektep 49 Süreyya, 

- Fakat, bu kadın ~ sizin çıldırdığı- Pavla, aöderine devam etti: Urfa ihtisas mahkemesi azasından yarbay 
bazı aöylüyorlar. - Hem, çok büyük bir tehlike. . . An- Avni kızı Nermin, Ergani madeni posta ku-

- Çıldınnak mı?.. Görüyol"Sunu:ı ki, cak, size bu tehlikenin sebebini izah eder- tusu No. 30 da Yan Markea, A.rnaYUtköy 
Madam la Baron; aklımın ve fUurumun ken, benden hiç bir izahat talep etmiye- 25 inci mektep sınıf 4 ten 192 Arif, Ga • 
Ler :11erresine malik bulunuyorum. Eğer ' cekainiz. Ve ayni zamanda da bu meseie- ı Iata•aray lisesi Ortaköy ıubeai 1031 Ce -
tıldwmam lizlm &else... yİ benden ititmit oldu~nuza daİT, hi bir lal Fizikli, Kastamonu P. T. T. kontrolörü 

- Evet!.. kimseye, bir tek söz bile söylemiyec:ğini- 1 Vecihi kızı Perizat, Çorlu 3 üncü kur mu-
- Müsaade ediyor musunuz, söyliye • ze dair de bana kat'i olarak teminat vere- hasebe bqkitibi Sıtkı kızı Meliha, Çankın 

1İla. ceksini:ı. ı orta mektep 1 / A dan 207 Meliha, Sam _ 

- Hayır. _ Madam la Ba 1 Be . h 1 wn Etref tirketinde Cemal yejeni Tursun, , ron.. ru a~~tt . 
- Ne olar, Din veriniz?.. içinde bırakıyorsunuz. Rica d · b . Kırıkkale Devrim temsil kolu direktörü 

e ernn, cnı H'. .. k . · s··h ı· c:.:___ 
- Hayır •• Hayır .• Eier onu aöylerseniz.. meraktan kurtannı.z. Çabuk söyleyiniz. uanu eruneu u ey a, ..,.v_ lca olta o-

itte o zaman çıldırdığuuza hükmederim. E 1• • • • kul 2/A dan 137 T•ban Olcayto, İzmir 
li - vve a, tenunat nnruz. 9 1 · ı kteb · 220 A t kin Bab 1 

arii bakalım. Şimdi, kahvaltı masasınm Kont, masanın üstüne eiilmİf olan vü- .eyBu me ıl ---yt efa -ı yacan, 1•· 
........ ~. cud . . nur urnuva pu cu ın.n a og u atar z. 

unu sen çektı. Sai elini göğs~ daya-, · .ı:.._._. .... b' · • f -h ' • 
kontun sözleri parlıyor ve qptedile • arak. nur orman IUR'IPOl'U ırmıa amı 111111 endia 

ara· y . . Ragıp kızı Cülilmer, İDllİır Karpyaka So-
l 1J'en • bir heye_c~nla kalbi çarpıyordu. - Asaletım .. Ve a*eri ıerelim namına • kk Mecl • et sokak N .... C 
Pelı kımonosu ıç.ınde, vücudunun bütün teminat · Sö. 1' • 1 ıu uyu elllY o. - te e-oı,.. verıyorum. y ıyeceğıniz nıes<·· mile Fatih Haydar BiçakÇI AJiedd• kak 

L!__ • luiu görünen Pavla, ona her :zaman- le. hak~~nda, hiç bir yerde sizden bahset- 1 No. ~ 1 de Alamet, luanbal 44 indi:::._ 
'iDClen cazıDeJi görünüyordu. mıyecegım. , .14._ ~ - K • u--ııo 

uer ha--L tind '--dmJ·~ • 367 Nermın vzaq, Sarman uza-~, F-&!L. 
o n:ae e, aua 06.... müessır bir T ş· - -Iİhrini - a~am. n:oo~ t>;ni dinle,iniz ... il İnci mektep 5/8 dea 99 F"atnat, Kay • 

hir _ı hgöstere? bu ~n'atkir kadm, çapkın Me~bur Turk komıtecilerinden binbatı, ya- seri latikbal mektebi 379 Kıskor D:-a 
a areketıyle, kımonosunun geni, kol- h k mak ib ' -. •-- k .. ut ay am ir adam varmıf.. İsmi.. Dumlupınar mektebi 2 inci sınıf 156 Senih 

...._ sıvamıı; ontun onündeki bardag· a D L-k 1 ' ~ urunuz ue ayım. yicc aklıma reis.in .• Gerede avukat Sadık Şimıuok kızı SaL- • 
1_ 1 Ye süt koymaya ba,lamıfh. ipek bir H h y k C il B .. ~ ue 
~\lnıa ib. a ·· a up emı ey. hat, Bolu orta mektep 3/ A dan 189 Ayıe, 
d f 1P 

1 parlayan bu ıeffaf, penbe ve - Evet.. Kaymakam Yakup Cemli Ankara Atatürk mektebi 3/ Adan 367 Sa-
1:~n kollar; kontun heyecamnı büsbü • Be 
''in artıyordu. y. . . . fa, Çankırı orta mektep birinci smaf 237 

- Bu cesur koauteca, bir kaç sün en-el 'Omran, Vezirköprü ilk mektep amaf S ten 
~ - Ah, Madam la Baron .. Bir kaıltn i-

1 
Enver Pataya bir suikast yapmak isterken, 7 Hami, İstanbul lflk mektebi .amıf 4 ten 

~çaldırmak .• O bclınnto>ar:za, ve heves-r:rakalanmlf. Öyle mi?.. 17 .Nihat, Mui1'2 inci mektep uaıf 5 ten 
...,._.nda; fuıt.aa~a tubtlinuf bir yapı-allt (Arka11:vaı:) 198 Relik. 

Sayfa 11 

ŞEKER SERGiSi 
Pazartesi lllledea ıoara açdacütır. 

BAHÇEKAPI - TAŞ HAN 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden T etk~k Ve Arama Enstitüsünden: 
1 - Maden mühendiıliği tahıil etmek üzere Avrupaya müıabaka ile 

27 talebe •önderilecektir. fıteyenlerin apğıdaki §artları haiz olmaaı 
lazımdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalıpbilecek kabiliyette ve ııhhatı tam 0 ). 

mak, (ııhhi muayene Ankara'da yaptırılacaktır.> 
c) Liae mezunu olup Fra~ıızca, Almanca, lngilizce dillerinden 

biriıini okuyup yazabilmek; 
d) Yatı 18 den apğı 25 den yukan olmamak; 

2 - Müsabaka imtihanı Ankara'da M. T. A. Enıtitüıünde 4 ikinci 
kanun 1936 cumartesi pnü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtiha • 
nında kazanını! olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettik • 
leri derece itibarile 27 araımda bulunmalan gereklidir. 

3 - imtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimya ve yuka• 
rıda yazılı lisanlardan birinden yapılacaktır. 

4 - Tahıile gönderilecek olanlar, ileride tahıil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu buıuıta mükellefiyetlerini tevıiJC 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de mutebe1ı 
kefil göıtereceklerdir. 

5 - f ıtiyenlerin: Nüfuı hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası mekteP. 
tehadetnamesi veya bunların taıdikli suretleri, 4 kıt'a fotoğraf ve di ~ 
lekçelerini 2 ikinci kanun 936 pnü akpmına kadar Ankara' da M. T9 

A. Enıtitüıü renel direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma 
ııhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay Haaan apartı. 
manındaki enıtitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 

Dr. ETEM VASS •r Sinir v• •kll A hutalıklan mtltahıı.saıst 
Ca~ .. ıo." l<:eç Ô en aparb ıı .. a T cL 2lOH EY. Kacbdly 8aharl7e berı eokak Te'. 60719 

Denf zyolları 
1ŞLETMESI 

Acenteleri: Karaköy Köprübap 
Tel. 42362 - Sirkeci Miihürdarzade 

Han Tel 22740 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 22 birinci ka
nun Pazar günü ıaat 20 de Rl
ZEYE kadar. (7996). 

~-

lzmir Sür'at Yolu 
IZMİR vapuru 24 birincika • 

nun SALI günü ıaat 11 de kal
karak doğru IZMIR'E •idecek 
ve PERŞEMBE günü ak!amı 
İZMİR'DEN 1ST ANBUL' A dö
necektir. (7997) 

Simav asliye hukuk mahkemesincien: 

Simu~n Cuma M. den Gebzeli Hacı 

· Mustafa oğlu Aziz Rifat kansı Ha!ızanan 

kocası Aziz Rifat aleyhine açtığı dnva~la 
ikametgahı belli olmayan müddei aleyhe 

_ Hanen yapılan davetiye üzerine gelmedi .. 
) ı.ruumuzun nelis meyva usarclerile 

hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müı • ğinden hakkında gıyap karan ver~lmİş vo 
tahzarlarını aratnııyacak mükemmeli • yevmi muhakeme de 31/12/935 sah gÜ• 
yettedir. nü saat 9 a barakılmıı olmakla o gün Si .. 

Hazim~izliği. muannit inkibaz.lan gİ • mav asliye hukuk mahkemesinde hazır 
derir. Fevkalade gazozlu olduğundan bulunması aksi takdirde hakkındaki ınah
yemeklerden sonra ferahlık verir. kemeye gıyaben bakılacağı tebliğ maka • 

mana kaim olmak üzere ilin olunur. .. -· ,. . . 

ASiPiN 

Grip, 
Nezle, 
•oluk 
algınhaı 

Ye 
bUtUn 
•lrllara 

ker .. 

KENAN 
Zonpldak Aaliye Hukuk Hakimliğin • 

den: 
Zonguldak asliye hukuk mahkemesi ri

yasetinden: Zonguldak vilayeti evrak ka-
tibi Nuri kw Muazzez kocası eski Kilimli 
nahiye müdürü Ne<:det aleyhine açmı~ ol· 

duğu boşanma davasının bakılmakta olan 
muhakemesinde: Dava edilen Necdet üç 

şene evvel Kilimlide nahiye müdüdli~ü \•a· 
zifeainden Muş vilayetinin Bitlis ka7a ı r.a• 
hiye müdürlüğüne tayin edilip ornrlnn ela 

başka bir yere infiknk ettiği ve hnlrıı ika
metgahı meçhul bulunduğu anlaşılmnkla 

mumaile)h hakkında ilanen tcb -
ligat yapılma"sına karar verilmiş ve muha· 

keme de 8 kanunusani 936 günlerme bı • 
rakılmıı olduğundan mezkur günd·· mu • 
maileyhin mahkemede hazır buluıuna11 

aksi halde hakkındaki muhakemeı•ın ~· • 

yaben gönileceği tebligat makamına kaina 

olmak üzere ilan olunur. 



12 Sayfa SON POSTA 

PASTİL FOR PASTiLFORPASTİL FORPASTİLFOR PASTİLFOR 
PASTİL FOR . ~Tir p ASTİLFOR 
PASTİL FOR p ASTİLFOR 
PASTİLFOR A TiL FO PASTii.FOR 
PASTI. L FO Kullananlar 

R Nezıeye, öksUrUga, nefes darhgına tutulmaz- PASTİL FOR 
PASTİL FOR lar, sesleri kısılmaz, nefes boruları haıta· PASTİL FOR 
p ASTİL FO lanmaz, boğazlan ağrımaz p ASTİL FOR 
PASTiL FOR PA T PASTiL FOR 
P AS'flL FOR P P ASTIL FOR P ASTiL FOR 
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PASTİ -oR 
PAST. 
PAST 
PASTİ 
PASTİ 
PASTİL 
PASTİL F 
PASTİLFOR 
PASTİLFOR P 
PASTİL FOR PASTiL 

o•ı 414.._c .. 4 cı.-.Oc.·•~ 
. 6 ~~ ,,.. C.6lO I 

.LFOR 
İLFOR 

ASTİLFOR 
OR PASTİL FOR 

PASTİLFOR PASTİL FOR 

-----------
. ' . c.4''".,. pA~yr v.-.~cu 

e-A IS t• O 4' M
0\L" C ""' ~~ 'YA~ D• 

4Ft •• , 

--·------------~- --------------------------------------------------
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lıtanbul Satın alma Komisyonundan: 

t - Gümrük Muhafaza örgütü için kijıt ve malzemesi daireden ve· 
rilmek üzere bastırılacak olan 72 parça matbu enakın 24/12/935 salı 
tünü saat 11 de pazarhiı yapılacaktır. 

2 - Tannlanan tutan 1100 liradır. 
3 - Şartname ve nümuneleri komisyondadır, görülebilir. 

SiNiRLiLERE 
YGrek çarpıntıaıaa Ye 11k ntıaına 

4 - lıtekliler % 7,5 tutaiı olan 83 liralık vezne makbuzu veya ban- ..------------. 
li:a mektuplarile komisyona gelmeleri. <c7978)) ADEMİ iK Ti O AR 

•• 
~. tsMONOMİ SEVEN ~e • 

;~: .. IA Mi)~ 
Bel 2evsekllğine 

/ .... - MULLANCR 
/ I I , ı'" 

1;1.Q~.M ... P..it! 

. .. ". 

BUTUN 
A6RILARA 

· KAR:ŞI 

Birinci Kinan 22 

TürkEyede saldan 
bütün kremler va 

bütün pudralar 
yerli mahdır 

KREM PERTEV 
ise yerli kremler 

içinde adı herkesin 
kafasında yer atmlf 

olanıdır 

Bayramda Yalnız 

zl • 

lııntarınııı Yermekle hem kıncllab:e Ye hem de Kııılay'a JU
dım etmlt olacakıınu. 

Fiah ilin aayfalarında aantimi 30 kuruıtur. Mtıracaat yerleri: 
lıtanbulda, Poatabane karııaıncla KızılaJ aabt bllroau 

Telefon ı 22853 
lstanbulda, Poıtabaae arkasında lı&ncılak Şirketi 

Tele fon : 20094 • 95 

MUHllRALI. l\1ÜKEMMEL HAklTALI EMSALSiZ 

"HA YAT TAKVİMİ,, Çıktı 
Taklitlerinden ~ak111111alıdır. 

Herkcıln itine yarayan, bütün bilgilrrle dulu, bu enıul~ız 

Muhtıra!ı Takvimin taklitleri vardır. " HAYAT J AK\, iMi • 
l\dına Maarif Kitaphenui imzuına dikkı.t etmelidir. f-ıatı 25. 

be ı ciltl111 35 kur uetur. 

Türkiye Cumhu.riyct 
Merkez Bankasından: 
Birinci tertip Sivaı • Erzurum istikrazı muvakkat makbuzlan

nın aııllarile değiıtirilme muamelesi 25/12/935 tarihinden bq • 
lıyacak 10/1/936 tarihine kadar devam edecektir. 

Değiıtirme iti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının idarei 
merkeziyesi ile ıubeleri ve evvelce muvakkat makbuz aatııını ya· 
pan muhabirleri tarafından yapılacaktır. 

Bu istikraz ikramiyeli olmadığından muvakkat makbuzlarda
ki numaraların aynı numarayı taııyan asıl tahvillerle değiıtiril • 
mesine lüzum görülmemittir. Bu itibarla muvakkat makbuz sa -
hiplerinin numara mutabakatı aramalarına ihtiyaç yoktur. 

10/1/936 tarihinden sonra değiıtirme muameleai yalnız Mer
kez Bankasının Ankara Merkezinde yapılacaktır. 

Kupon tediyatl asıl tahviller üzerinden yapılacağına göre ala
kadarlarının muvakkat makbuzlarını asıl tahvillerile bir an evvel 
deiittirmeleri menfaatleri icabından olduğu ilin olunur. «soaa. 


