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Başbakan Buglln Zongul· 
dağa Hareket Ediyor 

Fırtınanın Blinçosu 
DÜN SiPAHi OCAcllNDA 
MANeJ ve PARKUR Tii.ıMLl!RI YAPTI_ 

Bir Hayli Tahta Perde, Cam, Çerçeve 
Ve Batan Sandal Ve Mavnalar ••• 

BGf•aicın ...,.,, H6lfl...u.u.;. oroıntl• 

Jai.. B.,,bakan general lımet falnl, bu ..balı ... t onda Sipahi ooalm• ıelmlf, 
S~t bdar manej ve parkur yapmıfbr. . G oral lı~et 

J11 .. 
1~İ Ocağının .Batbakan f8refine verdiii 61~ f6lenmt ~ Falırettin 

\"eonu~den maada Dıt ve it Bakanları, Ekonomı Babnı • . . 
Alı Sait hazır bulunmutlardır. 

** Şehrimizde bulunan Batbakan lımet İniinü ile fiİfleri, Dıtifleri ve Eko-
llorni B&bnları bu aktam Zonaıılclaia hareket edeceklerdir. Befbakan 
~akta Sömikok fabribemın küf&t ı.mhai yapaoekbr. 

insanca 
Zayiat 
Yoktur 
Üç gün evvel baılayıp. 24 saat devam 

eden lodos fırtınası, evvelki akıam birden· 
bire durmuftur. 

Fırtına, 928 denbcri ıörülcn fırtınaların 
en ıiddetlisidir ve 7 aenedenbcri böyle bir 
fıruna ıörülmemiııtir. 

Denizcilerimizin söylediklerine nazarım, 
fırtınanın, sonradan ıöstereceği ıiddeti ev· 
velden belli etmesi ve herkesin korunması· 
na imkan bırakmıı olması, büyük bir avan
taj tefkil etmiıtir. Fırtınayı dindiren, 'on • 
radan yaian fiddetli yaimur olmuıtur. 

Zararlann ~osu 
Fırtına, bu sabaha kadar ıelen haber • 

lere göre, büyük bir kazaya sebebiyet ver· 
memiıtir. Bau ufak tefek hidiselerde. 
fevkalade bir vaziyet dojurmamııtır. En 
mühim hadiseler, dün yazdıklanmızdır. 
Bunlardan batlca, fırtınanın ikinci akıamı, 
Ortaköy önünde duran Nilüfer vapuru de· 
mir tarayarak Arnavutköyüne kadar aü • 
rültlenmİf ve orada karaya oturmuşsa da 
zamanında yetiıen bir romörkörle kurta • 

: 

İnebolu Faelasınm lfidıakemesl 
nlmlf ve nhbma bailanmııtır. 

Aynca, Dolmabahp önünde birbirine 
giren .apurlan kıyıya •eıiren Kudret ro

mörkörünün pervanaine de halat •nlnut 
ve o da. ~ I+ ,_örkarilD ,..rdimiJe 
nhhma setirilebifniiftir. 

Y~nd•: oir Jruım iUl"pnlcırı uçan Beya~ıt 

Altta: Sultan Ahmdt• deıwilM alas 

lzmirde Yapılacakbr 

-Yoı;;d;n~·· o-··;;lııd;; 
SonPostaga Bir Ceset 
Mektup Bulundu 

İnebolu ., h ft b İzmir, 4- (Özel) - Jzmir ~örfezi 
l''<Ja j vapurunun battıgı a a u· . • d batan lnebolu vapuru facıaaının 

Baban oifu Fuat imıinde bir zata ait o· 

lan Süadiye isimli tenezzüh motörü de, 
Kuruçepe önünde bailı iken halatını ko· 
panp sulara kapılmıı bilahare zedelenmiı 
bir halde bulunmu,tur. 

Diier tarafta, Haydarpqa mendereii 
içinde bağlı duran bir mavna da birdenbire 

' yükselen suların hücumile batmııtır. Diier 
(55) tonluk bir mavna da Arnavutkö • 
yünde, yalı kenarında bağlı iken batmıı • 

tır. 

Devrilen Sandallar 
Yine fırtına esnasında içinde yolcu bu • 

Junan bir Nndal Üsküdar önünde devril ~ 
mit ve yelifİ)erelc yolcular lcurtanJmıştır. 
Haydarpaıa önünde de kum ve kiremit 
yüklü iki mavna batmııtır. 

Kar•daki Zararlar 
Fırtına karada da bazı ufak tefek zarar· 

) lara sebep olmuıtur. Camilerden, Süley • 
maniye minarelerinden birinin lJemi ~ • 
muı ve Arap camii lcıımen harap olmut • 
tur. Fatih camünin de üat kubbe.inin çin· 
ko ve ııvalan ve bir de penceresi parça • 

lanmııtır. 

Beyaut camiinin İle, ( 3 5) bin lira sar· 
fil• yeni tamir ettirilen bir kısım kurtunl•· 

Halbuki, eslci kubbelerdeki 
minarelerinden 6iri 

n uçmuıtur. 

kurtunlar yerlerinde durmaktadır. 
T opkapıda Fatma 1Ultan mahallesinde 

8 sayılı evin bacası, çatı üzerine devrilert!lc 
çatıyı da çökertıniıtir. Kumlcapıda, komi· 
ser Abdüllcadirin evinin bahçe.indeki 1el· 

vi aiacı devrilmit ve evin çatısına çarpa • 
rak parçalamııtır. Şişli Sakızağacında Mi· 
çonun kahvesinin saçak ve Ön k11mı bu a· 
rada parçalanmııtır. 

( De1Jamı a ind yihJe) 

J- Mü--.-.h-en-d-is--

Mektebinde 
Tahkikat 

Yüksek Mühenclit mektebi ....._.. 
j J•ptıjJ rrev hakkında, Bayaldstık llabn· 
!.fından selen bir teftit heyeti, ., mek-

1 
tepte, tahkikata baılamlfhr. Genlı mele • 
tep idaresi, aerek müfettİf)ei' .. ......... 
lüç bir feY söylememektedirler. 

Yaptıfımız tetkikata nuaru llidise, 
bir açlık arevi ıelllinde olınamJllm'. En'el
ce de yazıldağı aibi, talebe, ........._ 
beri yemeklerden, tikiyetçiclir. ...._ eY• 

veli, yemekler miktar itibarile u ftl'İliyor, 

pİfİrİlmesi fenadır, çeıitleri sayet mahdut• 
tur, iddiasile tikiyetlerini ileri siirmiİfler • 
clir. Bilha ... , son :zamanlarda mütemadi • 
yen nohut, praı• ve tatar böreii 'Yerilmek· 
te İmİf. Nihayet, müracaatlann, mç llir ne

tice vermediğini sören talebe, 1...eklerin 
aiffikçe de fenalapnalı:: iatidadı ~İJCİ· 
ni anlayınca, bu yemekleri ,...,..... kara· 
rma aelmitJerdir. 

Kendilerile temu ettİjİmİıl ...... ler, 
Wisede bir 1TeV müİJefİ 0 ........... aa,. 

dece, idarenin verdifi yemekleri .üd.a.i
nin kabul etmedifini ve bundan dola11 ha
riçten temin ettikleri kuru plalarta pçİll • 
diklerini söylemiflerdir. Bununla beraber, 
evvelki sün aktamından İb,,..._ talebe, 
yine yemekleri, yemeje ı.,e....-. 

Zira, hariçten yiyecelı: t.ct.rlli WB .,. 
bale l'etİrm.İflİr. 

l'lna n 'dnönü vapuriyle cenup kıyıla • baıçıhn e k banları birer birer meyda • 
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diJrnş·ını ambardaki yükün fena istif e- bir ceset atmıştırb c;set teşdu Hırçın 
ltbelel~r:lın~ksma hamlettim ve vapur _is~ yec~k bir
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değildir. Aramızda kazanan ve kazanını -
yanları mukayese edecek değilim. Fakat 
Kızı]ay Cemiyeti azaları için büyük bir kn
yıt koymamıştır. Yılda 50 kuruşa, 75 ku • 
rup bile razıdır. Yeter ki bu 50 - 75 ku -
rufU muntazaman veren olsun. 

17 milyonluk bir kütleyiz. Çalışan ve 
kazanan sekiz milyon kişi olsak, her biri
miz acnede 25 kurut versek Kızılay iki 
milyon lira temin etmiı olur. Bunu yap -
mamalda işte böyle çocuklarımızdan bir 
kısmını apız. ekmeksiz bırakmıı oluruz. 
Bu büyük bir günah sayılmaz mı) 

* Kumkapı Babricedit .okaiı No. 43 te 
Emin Güven: ·, 

Bu Sene 
Seyyahlar 
Azalıyor 
Son Akdeniz vaziyeti münasebetile bu 

yıl tehrimize Amerika ve İnsiltereden 
aeyyah celmiyeceği anlatılıyor. 

Orta Avrupa memleketleri ile Lebis • 
tan, Avusturya ve Almanyadan gelecek 

1 Çanakkale Vapu
runun Tahkikatı 

Çanakkale vapurunun tahkikabna de -
vam olunmaktadır. Şaftm kınlmaımda 

süvari ile çarkçı batının bir suçu olmad•ğı 
antaıılmaktadır. Denizyollan fen heyeti 
ba§kam ile bunların vazifelerine iade edi • 
lecekleri bildirilmektedir. 

Vapur için Avrupaya yeni bir f8ft JI • 

marlanacaktır. 

••• 
General Kizım Karabekir Habefİ" 

tana Gitmiyor . ., 
Antakyada çıkan Y enigün ga tCSI l;)ıl' 

mekli generallerden Kazım Karabe . , 
yine emekli kurmay subaylardan dört ~· 
tinin Habe§istana gideceklerini yazı1l1 ,.

General Kazım Karabekir bu babe 
kaf iyyen asılsız olduğunu söylemiş, tek 

1 

zip edilmesini istemipir. 

• • • 

••• 
Gümrük Memurlarının S yııı 

-Bence herke., esnaf, itci. memur, ser
best meslek ashabı mutlaka Kızlaya aza 
y&Z1lmalıdır. Amma, ne ıckildc.. Mecbu
ri aza... içimizde hamiyetli olanlarımız yok 
değildir. Fakat bazıları hamiyetlidir de 
kolundan çekerek ikaz etmek lazım gelir. 
Söylediğim ıekilde her esnaf mecburi aza 
yapıldıktan sonra senede istiyen İ8tediği 

parayı vermelidir. Meseli en aşağı miktar 
bir lira olmalıdır. Sonra Kızılay bu bir li.. 
rayı bet taksitte toplamalıdır. Çocukları -
mız için, yaralanan, yanan, kazaya uğn -
yanlarımız için bu tekilde bir yardım, mu
hakkak ki, general AJi"yi haklı üzüntü ve 
ıikayetinden kurtarmış olacaktır. 

aeyyahlar da Tuna :rolile l'elecelderdir. m=======-===l:=-:0====:=======:=..===========~-==- Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı me111~ 
lan için bir kıdem listesi hazırlamıştırh,M 
listeye göre muhafaza komutanlığı 

olmak üzere bakanlığa bağlı 16 1 5 gt;ııı ' 

* Taksim ..... ıelviler Ule 
2 inci kat No. 3 te Ali Sami: 

aparhmam 

- Bu vaziyet cidden yürekler acısıdır. 
Memleketin yarın için hazırladığı bu yav
rulara liıkayt kalmak affedilir günahlardan 
değildir. Halkın bu şekilde hareketinin Ö· 

nüne geçmek için Akay, Şirketihayriye, 

Haliç, Tramvay firketlcrinden her ayın ilk 
cuma ve ilk pertcmbelerindcn sarfı naz.ar 
her ayın dört pazar ve dört cumartesi gün
leri biletlere birer kuruş yapıftınlmalı, aine
ma biletlerine 20 paralık Kızılay pulu koy
malı, ba§ka yerlerde de ayni tekilde yar • 
dım istenmelidir. 

* Beyazıt Daltaban mahaJleai No. 11 de 
Celil: 

- Halkın lakaydisinin önüne geçmek 
için yapılacak ne gibi şeyler olduğunu bil
miyorum. Fakat her halde bu hususta hıı,. 
sas olmamız lazım gelir. Çocuklarımızı ih
mal etmek doğru sayılmaz. Biz onların gı· 
dalarına bakmazsak, yarın nasıl iyi ve sağ
lam bir nesil bck]iyebiliriz. 

Kazalar 
3259 numara• Sirkeci • Bakırköy oto

büsü, Türbede 88 sayılı Harbiye - Aksaray 
tramvayına çarpnut, tramvayın ön cam -
ları kınlDUflır • ._ 

* 

Tunadan gelecek aeyyahlann sayuı yakm
da anlatılacaktır. 

Kaçak Koyun Ve Et 
Merdivenköyünde kaçak olarak sahlan 

19 koyun tutulmuftur. 

Karagümriikte de, Şumnulu Mebmedin 
evinde kaçak aıi1I' eti ele ceçmİftİr. 

Balkondan Duştu Ve u!dU 
Balkonuna kUJ asarken sokağa düten 

ve hastaneye kaldınlan Hobyarda Milat 
nammdaki ıenç ölmüttür. 

Bir Şoför MahkOm Oldu 
Geçen haziranda, Emiaönünde manev

ra yaparken sırtında bir sandıkla ıelen ha-

Tramvayda Çıkan Bir Hadise ••• 

Bir Komiserin Uzun Boylu Sürün
mesine Sebep Oldu· 

Emniyet direktörlüğü ikinci ıube komi- sırada tramvayda bulu.,.., Çay belediye 
miserlerinden Ali Rızaya 1 O ay evvel reisi Ali komiserin Türkliiie hakaret etti
Türklüğe hakaret ettiği iddiasiJe iften el ğini iddia etmiı. Komiser (25) aenesini 
çektİrilrnİJ ve asliye üçüncü ceza mahke • I doldurmağa iki ayı kalmafken iften el çek
mesine verilmiıti. Avukatı komiserin mü- tirilmek suretile tekaütlük baklandan da 
dafaasını yaptı. Komiser bir aün Harbiye mahrum bırakılmıfb. Avukab müdaf- • 
traınvayile Taksime aiderken 821 numa- smı yaparken komi.ser hüngür hüngür ağ • 
ralı biletçi Recep bir ')'okudan bilet iste- lıyordu. Müddeiumumi Feridun beraetini 

mif. Yolcu biletçiye sövmiif. Yolcular a- İstedi. Dinleyiciler bu karan «bravo• st:S· 

rasındaki komi.ser bunu takbih etmİf. O lerile karııladılar. 

Kömür Sıkıntısına 
Karşı .• 

mal Basana çarpan Ye o anda ölümüne se
bep olan toför Niyazi dün üçüncü asliye 

mahkemesinde bu aene hapı, 30 lira para 10 Bin T o ı KQk Gef riliyor 

Sığınaklar Meselesi 
Belediyenin Alacağı 
Borç a Halledilecek 

Saitık Bakanlığı lstanbul belediyesinin 
hazırladığı zehirli pzlardan korunma ve 
sığınaklar talimatnamesinin ( 3) maddesini 
deiiftirerek tasdik etmİftİr. 

cezasına mahkUnı olmuıtur. 

Sokağa Bir Çocuk Bırakıldı 
CihanP'de, Kumnılu aokağa bir yavru 

bırakılmııtır. Adı Ayten dir. Dütkünler 
YID'duaa eönderilmiftir. 

Haliç Şirketine Cevap 
Haliç ıirketi vesaitine ve iskelelerine el 

koyduğu için belediyeyi protesto etmişti. 

Belediye bu protcstopa cevap vcrmi§, Taz
minat istemekte şirketin değil, belediyenin 

haklı olduğu ve ıirketin belediyeye borcu 
ela bulunduğunu hatırlatmıştır. 

PIAka Resmi indirilemiyor 
Belediye otomobillerin plaka resimle • 

rini fodirmek için tetkıkat yapıyordu. Bu 

Şehirdeki kömür buhranını önlemek için 

alınan kararlar neticesi o1arak bir kaç gü -
ne kadar ıehre ( 1 O) bin ton kok kömürü 

ıelmit bulunacaktır. Keyfiyet belediyeye 
ve alakadarlara bildirilmiftir. Bu kömür 

eelir gelmez derhal piyasaya sevkedile -
cektir. Bu kömürün getirilipnde ticaret kas-

Belediye bankaundaa yapılan istilaazm 

ilk taksiti alınır alınmaz büyük mahzenler. 
le metruk bamamlarm uimak haline ko • 
nulmasına batlanacak, daha mükemmel 

di olmadığı için ucuz fiatla aablması da te· leW.tlı aığuıaldar da bilihare yapılacak • 
min edilecektir. tar. 

Bursa Vapuru Kiralandı 
Kaydet iğimiz gibi Denizyollan idaresi, 

armatörlerle temasa geçip, vapur kirala • 

mağa bn~lamı§tır. ilk olarak, idare Bursa 
vapurunu kiralamışlır. 

İKİ Yankesici Tutuldu 
Yankesici Hüse)in Boğaziçi iskelesinde 

komisyoncu Osküdarh llhaminin cebini 
karııtırırken, diğer yenkesici Hüseyin de 

Kıvılcımlar Yangın Sanılmış 
İstiklal caddesinde, Ankara aparhma • 

nının bacasından çakan kJYılc:uılar yancın 
çıktığı zannını vermiı, telaı basıl olmufsa 

da, sonra hakikat anl&fılmq, telAJlananlar 
sükunet bulmUflardar. 

KUçUfc Ku:narbazlar 

2297 numaralı otomobil fmrahcrda tetkikat sona ermiş ve plaka resminin ten- tramvayda Ziraat Bankası memuru Mus • 

Y eniçeımede iskambil o:pnayan bir bç 
çocuğun arasında kavga çılan1f, bu arada 

Hayrettin isminde biri, demirle RükneUi. 
nin gözüne vurmUf, yaralamıftır. Saffet namında bir kadına çarpm11tır. zil edilemiyeceği neticesine varılmıştır. talanın saatini çarparken tutulmuılardır. 

P•z•r Ol• N•••• 8. Diyor Ki ı 

rük memuru vardır. 
* • • 

Ankarada Yeni Bir Cemiyet 
Ankaradaki maliye meslek mektebi ıı>• 

zunlan kendi aralannda bir cemiyet )tut 
1 

muılardır. 

• • • 
Tayyare Pulu Yerine Damga Pulll 

Kullanılmayacak 
lstidalara tayyare pulu yerine daıtıi' 

pulu yapıştırılmasının cezayı mucip oldu • 
iu alakadarlara bildirilmiştir. 

* • • 
Evkaf Vergisine Tibi Emlak 

1 
Bu ayın on üçünden itı"baren mer'i)'tl 

girecek olan yeni evkaf kanununa gore ~ 
re ve mukataa vergi i namilc evk fa ~~ 
para verilmesine bağlı olan emlak her 'J"'. 

verilen bu paranın (20) misli bir bedeJl• 
. e 

tamamen mutasarnflaPJnın rnulk etiO 

geçecektir. Bu (20) mi li para yuzde bet 
ckaiği)e bir kere de ödenebileceği gıbi t~· 
aitlere de bağlanacak, fakat taksitler i~ 
yüzde beş faiz yürütülecektir. Emlaki" 
mülkiyetini Üzerlerine alanlar artık evkJ
vergi vermekten kurtu1acaklardır. 

•• 
Haliç Şirketinin Pasoları 

Haliç şirketinin infisahından evvel 1"' 
mur ve ta1ebelere verdiği pasolann ınud • 
deti bitinceye kadar muteber olma ı. tı'~ 
mur ve ta1ebelerin bundan sonra da tell~ 
latlı tarifeden istifade etmeleri kar rla ti' 
rılmııtır. 

••• 
Yeni Alman Elçisi 

Yeni Alman elçi i Von Keller \ k ,-• 
dan tchrimize gelmiştir. Cuma gün ı AY~ 
paşadaki konsoloshane hına ındu ehrl • 
mizdeki Alman kolon· i ile tanı c t r. 

• • • 
Hale ilave Edilecek Kısırn . 

B 1 d. . . H·ı ·ı· ....... gı e e ıyenın yenı a e ı ave ettır"' 

ve sebzecilere tahsis edeceği kısmın prO • 
jesi hazırlanmaya başlanmıştır. 

- Bak, buna sevindim, Hasan Bey l 

1 
. . . Sokakta dolataD 1«1eri köpekleri bele- ı 

diye memurlaruıdan kaçmp, ~e1enler-
Mahkemelerde sorıuye ~-ı Hasan Bey- Ya, on kurut almak içiıı. 

köpeklerin kuyruklarını kesip te ..ııvercıJer• 
ne olacak?! 



.........._ 5 Birinci Kanun r-=_H_e_r_g_ü_n-···· 

~if o r ehlik~si 

SON POST~ 

--------------------------------------------------------------------Resimli Makale 
Fala, hiç bir umu bir dellima meydw plonaıma mini 

olamamlfbr. 
Günet nasıl çamurla kapablamazaa, deha da fakrle 

örtülemiyor. Deha, bir nur gibi, bir ııık l'ibi çöplükte bi· 
le büyüyüp yayılmak imkanını buluyor. 

lıte size bir kaç mi .. I: Yukarıda resimlerini gördil-

il Birkaç Namune il 

Sayfa J 

r 
Sözün Kısası 

On Kuruşal.
/badullah ı. 

Ek ·T• 

-

rQ/nız ltalga Mı? 
Uydurma Sınıflar 
'l'ifo Tehlikesi: 

Ilı. ;;;- İstanbulun Anadolu sal ,ıli baştan bıı
b. 

0 
tehlikesine maruzdur. 

oır g" b 
bt1 on b~n u yakada bir tifo patlak verirse, 

iünüz büyük musiki dehaları, hep fakir ailelerden yetİf· 
mitlerdir. Hayatlannm sonuna kadar biiyiik aıkıntılar 
çekmİflerdir. Günlerce aç kaldıkları, hutalaadddan 
olmPftur. Fakat bütün bunlar içlerindeki büyük beye
caru aöndürmeğe kili l'elmemiftir. 

Dörtyol ağzında, kaldırımın bir kö
şesine çevalyayı koymuş, bir yan

dan civarda polis var mı, yok mu, 0 • 

nu dikizliyor, bir yandan da, içinde 

yaşadığı su ile rutubetten kısılmıs se· 
siyle, avaz avaz haykırıyordu: ' 

' 

l3 ın vatandaşın hayatr tehlikededir. 
.hL Unu be .. 1 . "'llhat . n soy emıyorU1 . Memleketin 
lthaıa ışlerini yakından tetk~k etmiş bir mü-

ısın ag~z d . . . B - ın an ışıttım. u zat diyor ki: 

d kadık·· O k ''d 1't 
11 

oy, s u ar, ve Erenköye ka· 
~nan b·· .. H' l ti! ile utun ınter ant halkı çamurlu 

tıı~ tkanıyor. Halkın mühim bir kısmı bu 
... ı c;ıyor B . . 'k •11tta k · u su pastır, mı ropludur. A -
al a ar ve b' .. b' h ~I\ b ır gun ır astanın açıkta 

"il.kit b~ SUyU pislemesi ihtimali çoktur. O 
"lg1ıı ırdenbire bütün bu havali bir tifo 
t'>'a itina uğrıyabilir. Salgının önünü alın • 

adar b b' Q eş on ın yUrltaş kırılıp gider. 
l u zatın d d·w· . . K etini h e ıgı varıttır. adıköy su şir-
t 1 n alka d·~· d w d .., \'er ver ıgı 8\J ogru an dogruya 

- Hay babiam, hay J Y eskumru· 
nun böylesi 1. On kuruş •. İki çcyriek.. 
Bir patakozl. ibadullah!. 

Çevalyanın içinde, yanyana aıralan
l mış som gümüş balıkların manzarası 

1 gerçekten iç çekicı, iştiha açsa idi. 

Mevsim, uskumru mevsimi değildi . 
Bu bolluğa ve bu nefasete f8fbm; o
racıkta dikili kaldım. 

Herif benim bu hayranlığımı tered
düde hamletti. Beni de bir i~i kilo ba
lık almağa kandırmak için: 

~e~ ;e~~olunur. Süzülmez bile. Bu suyu 
l~ıı d ... ~gıl, onunla yüz yıkamak bile müm

'y egıJdir. 

Fakirseniz, tahsilinizi bu yüzden ilerletemiyoraanız, ı 
zengin arkadatlarmız l'ibi her iatediiinizi yapamıyorsa-

nız üzülmeyiniz. içinizi yoklayınız. içinizde 
atetin yandıjmı seziyorsanız iıtikbal sizindir. 

mukaddea 

- Beyabcy 1 dedi; tartayım mı sa
na da?. Böylesini bulamazmı. Dol
malıktır. Hayt anam, babiamf. 

Yanına sokuldum; pazarlığa pif· 
mek istedim: 

L· arın bi 'f l ıııJerce . r tı o sa gını halinde belediye 
ttçtn ~ lıra sarfederek bu tehlikenin önüne 
~İrı ı·ege çalışacaktır. Bugünden bu bir kaç 
k. ·ltaYı s f d 
.~j ita ar etse e, yurttaşların bir kaç 
~a i . Yhetrneden tehlikeden önünü alsı 

Yı olmaz mı~ 

• • • }' cd 
it 1 llız ltalya mı? 

t. a Ya H 

MUHTELİF HABERLER 
Ka·mutaydaki Adli Layihalar 

- On kuruşa bahalı, yahul. 
Ca 'Ji bir infial ile yüzünü çarprttı: 

- Bu mal mı bahalı? Bu balığa on 
kuruş verilmez mi?. Kuzu bu .. Kuzu! 
Yarım papele piliç yiyeceğine, bir pa
takoz uçlan, halık ye, balık!. Canına 
can, kanına kan kat!. Derya macunu 
bul. 

n•be l . - abeş harbında bütün dijnya 

nİ.i:i.i:1~ .. 1ehinde. Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun 65 Maddesinin 
~lığa unya efkarı umumiyesinde hak -

- Evet amma, gazeteler, uskumru
nun pek bol, pek ucuz olduğunu yazı· 
yorlar. . Balıkanede .. 

'tfttt. zuıma ve istilaya karşı kuvvetli bir Deaifi:.firi/mcası· 'steniligor 
Rtıi, bu~ar. Ve bu nefret bir şuur haline gel- ' O Y ~ l ~ 
~darı Unuyor. Bir devlet bir haksızlık yap· Ankara, 5 (Özel) - Ceza mahke • 
~ evvel d" fk~ I> v • unya e arı umumiyesine he- meleri usulü kanununun bazı maddeJe-
rJıı 'y a~lllek mecburiyetini duyuyor. Hitle· rinin deiittirilmesi için Kamutaya bir 
tlllın h Udilere karşı yaptığı zulüm de dün- kanun layihası seldiği kısaca biJdiril.l lt\ı) er tarafında ayni nefreti uyandırma mitti. Layihada kanunun tam 65 mad-

L. . .'t•fyanı . .. desinin deiittirilmesi teklif edilmekte 
"'tıf~ h n da sırf kuvvetıne guvenerek ve ve esbabı mucibesinde de «Mahiyetleri 
l.ıre .,.,~sına kapılarak, günahsız Habe:Jli- itibariyle çabuk sörülmesi lazım gelen 
~ etti ~rtnaaı dünyanın vicdanını rahat - meıhut cürüm Yak'alarında cÜDlhuriyet 

Arşiv Kurumu ••• 
Ankarada, Modern Bir Evrak 

Hazinesi Meydana Getiriliyor 

- Kulak asma! Beş parmak bir ol· 
mazi Onlar çirozluk maldır. Ben ham 
gümüş gibi uskumru satıyorum. lzga· 

raya koy; ateşi söndiirmezse, yarın 
ben yine buradayım 1 

Son bir hamle daha denedim: 

- Çift kilosu on beşe olmaz mı~ 
Artık bu sefer kızdı. Heyetiyle 

benden tarafa döndü: 
- Be, babacığım 1 dedi; bir itin 

~lr. Bi~ atta bu rahatsızlık ltalyada bile müddeiumumilerinin selahiyetini geniı· _ . . . • 
kuyruğuna belediye iki çeyrek Ym'i· 
yor da, bir kilo güzelim uskumruya h~ Amerika t . h b' . k I il . b I kt d >' denilmektedir Ankara, 4 (Özel) - Haber aldıırı· teıkıl edılerek ıkı buçuk senedenberi 

an bir gen "~yih d k' h llm" de sorl'U ve ma l'Öre, Bqvekalete baglı olmak Ü· çalıttırılmııtır. mı on kuruşu çok görüyorsun~ "'tıl n gaze esı mu a ırı as ere et mlJ u unma a ır. ' ı • v 1 lmaf 
......._ Lr ce soruyor: ..... a ava ama a • • • •. ••v•• I . . . 

~abe · . . lh h•k" 1 ·ı ünıh ·y t müddeiu • zere bır «Arııv genel dırektorlugu>> ku- stanbuldakı hazıneı ewakta aıaiı j bel. 
şııtana mı gıdıyorsun) su a ım erı e c urı e / k "k 

...__ ......._ E.Yet • . '. •
1 

• tarafından yapılan tahkikatın rulması hakkında tet ı at yapılmakta- yukarı (2.000.000) kadar tarihi evrak ·1•1·1• ·1· ,,· '. ~~e k arna, ıstemıyerek dedı fngilte- mumı erı d l d ar ı • 
arşı olsa d ' · ilk tahkikatta tekrar edilmemesi esası ır. . var ır. 

l fleki Y 1 canım feda. k b 
1 

ed"ld'w• "b" bu ün filen mevcut Burada tetkılat yapılacak ve latan • Tasnif heyeti, iki buçuk sene içinde Garazı Varmıf 
~t ama, it 1 " h k ı w a u 1 ısı gı 1 g b Jd k · H • • k d · k ·· ı-· v .. b l ıı du l ayanın yaphgı a sız ıga 1 k h•kimliii tetkilib da u a 1 asmeı ewa ıre tor ugu U• (300.000) den fazla evrak taınif etmİf- Bir mahallede. imamla hatip biribirle • 
)ııj h 

1
Yu an bu nefret, neden ayni zulmü, 0 mdayanlm arar a ıraya nakledilecektir. fstanbuldaki ha • tir · ı d tııı aıı:sı;zt1 w • • kal ırı ıttar. . . kı (?O SO) J"k b" • rı e argın imi ler. 

llıuy gı Yapan lngıltereye karşı du- d d w• 14 ·· ·· ddede zıneı evra n • sene 1 ır ma· Bu tasnif yarıyı bulduktan sonra Derken, hatip ölmiiı;ı. Cenazesi mezara 
l or. Kanun a el'ıten uncu ma zisi vardır. Burası vakit, vakit müver • . • 

Lıı ite M )ahi etli haklın veya mahkeme buku· Ankarada modern bır bma yapılarak indirildikten sonra, imamın telkin ft:l'llleaİ 
racf . ısır İsyanı. f,.te fngı'lı'z su"ngu"lerinin se y · · be ) d I • J k rihlerin uiraiı olmuttur ve olmaktadır. evrak buraya taıınacaktır. Ayrıca bu- ı · ı · k · · · · • . a ıstikl" .. .,, ~ ku veya fılı se p er o ayısıy e aza • . , azım ge ır en, vermemış, ımtına ebnif. 

~Ilı derec dal sesım boguşu. Neden dünya vazifesini ifa edemiyecek bir halde/ Arru Nedır. raya dıtarıdan bir çok memur alına • Sebebini sormuşlar; demiş ki: 
1-f._lbuk·eb e rahatsız olmuyor? bulunduiu ve yahut da tahkikatın ora. Bir evrak vasati b~ rakamla (30) caktar. Adil Rıza - Biribirimize dargınız, Telkin Yerecek 

~tıda h" 1 u hususta İngiltere ile ltalya a- da yapılması ammenin emniyeti için yılı geçtikten sonra bır depoya sakla • olsam, garaza hamleder de. belki bhal et-

t. lkisi ıç bir fark yok. ikisi de emperya- tehlikeli olduğu takdirde yüksek vazi • j nır. Bu evrak ekseriya tarihi kıymeti Türkçeden Osman il• mezl 

~Ilı e~tn ~~ haksız. İkisi de zayıf buldukla- feli mahkemenin davanın baıka yere haiz olmaktadır. * b· 1'1tdak~ e ~eşgul. Yalnız §U fark var: nakline karar verebileceği tasrih edil . , Meseli vali tayinleri, heyeti vekile caya Cep Klavuzu 
~e artık "azıyete alışmış bulunuyoruz. O mektedir. kararları nizamnameler, talimatname· 

tabjj g" " " 1 k d A • • • O ı O O 4 ( orunuyor. şte o a ar. Gene bu maddeye göre ammenm emnı • ler, elçı tayın erı ve saıre... Ankara A. A .) - Türk dil kurumu 
(JJ'c/ * * * yeti için dava naklini istemek adliye ' Bizde henüz mükemmel bir tarihi genel sekreterinden: 

imamın biri, namaz kıldırırken zammı 
surede: < lnna erselna Nuhan,ı ayeti lı:erİ· 
mesini okuyup, fakat bir türlü ilerisini se -
tiremez, bir müddet duraklamaia mecbur 
olur. 

C qrrncr Sınıllm: vekaletine ait bulunmaktadır. «artiv» yoktur. Avrupada bilhaua A· «Osmanlıcadan türkçeye cep klavuzu • 
tiiıı ie~enlerde akrab d b' k b" k 15 inci maddeye l'Öre maznunun se- vusturyada bunların pek mükemmel nunıı endeksi olan ı<Türkçeden Osmanlı • 

Cemaatten birinin canı aıkılıp. 7ibek 
seale: b· Çın b' a an ır çocu ır aç • l'k 'dd" "lk tahkikatın ı· k • ~ıtıı_ . •ze rnisaf 1 . . G" d' lihiyetaız ı ı ıaaını 1 örneklerine rast l'e mme tedır. 

otıler) ır ge mıştı. un geçme ı • d ")" t hk"kat yapılmamıf 
caya cep kıfavuzuı> da baıtınlarak satıta 

~b e boğaz boğaza geld' bitmesm en, ı a ı "dd" / Avrupada uarfİV» fU rakamlara ayrı- çıkarılmıştır. Bundan önce iki cildin para· 
ile 

1
. ebini 1

• ise durutmanın batlangıcından ı ıa • • 
b· rl ı. i:elen araştırdık. Meğer bizimkiler Fe- m nin okunmasından evvel bildiri! • hr. D l . • • ıını vererek yalnız ı Osmanlıcadan Türk • 
ır eq çocuk G 1 1 . . a· na e 1 - ev et artıvı, ı e ko a atasaray ı ımış. ır • mesı" aarttır. . A"l » çeye cep kılavuzun nu almış olanlar, elle • 

- Yarabbi! der, Nuh gitmiyor-. yeri -
ne b;ışka birini gönder de bizi fU imamdan 
kurtar! 

TA 
"k rıuşın .., b ·ı .. . k ,-- 2 - ı e l "' tab aga ı e tahammullerı yo · l 7 inci maddeye göre de, selihiyet • h" rindeki fişlerle aldıkları yerlere baş vura-

"'\ı k a Çoc kJ 1 3 - Şe ır >> 
birb'U)ijPı,;iiiük u. a.rı arasına ayrılık koyan sizlik kararı son tahkikatın açı ması 4 _ Belediye 11 rak bu endeksi de alabilirler. 
~ 1tinden hısııı, memleket gençlerini de kararından veya iddianamenin okun • S _ Hususi 11 Osmanlıcadan Türkçeye ve Türkçeden 
~t dyotnurıd ayırıyor. Geçen gün Taksim masında nevvel verilecektir. Bundan k I k zamandanberi bu Osmanlıcaya cep kıiavuzlarının genel satış 
t .. '•tıırı <>. al vuku bulan hadise kulüpçülük "dd" makamı selihiyetsizlik Batba an 

1 
uzun I 

"t h· I ""nç erd b " b" . . f ıonra n.e ~ 1~ ne de mahkeme Avrupa arıivlerini uzaktan yakından merkezi. stanbulda Ankara caddesinde 
~ ıs eri t )k· e ır ırıne karşı denn ne • kararı ıstıyebı.lecek, b"I kt" j tetkı"klemittir. Bu artive önemli evrak Türk Kitapçılığı Limitet şirketidir. Karton 

'a)cf· e ın ett'V• · .. .. ı b 1 b k ere ı ece ır ı ır. ıgını gosteren en guze esen öy e ır arar v • t 1 " r d .., . • • t daha 62 giriyor. Bunlar arat ırı mııtır. kapaklı klavuzlar 40 ve bez ciltli klavuz • 
. '-en 1 Layihada egıfmesı ıs enen • h • b" k • ti IJ ı,; er ara j Bunun içın de ususı ır omısyon ı lar 80 kuruş fiatla her yerde satılmaktadır. 

t• :J.>cırıdır ksında kollektif rekabet hisle. madde vardır. 
"':J.>e) rna t b' . . 1 .., ::=:::=::=:=:=:=::;:=:::::::::::::::::;:...-----:-·---·------:-------""""------..:=~ > ''tef ' er ıyenın temıne ça ıştı"ı = 
-ııı en bi "d· 

!iıı~I§ tefkinle:;eı~· Fakathbu rekabet hissi, r 1 NAN 1 s TER 1 NAN M A ·' 
tehlik ı· . ın ve ıra haline getiri - 1 s T E R 

Q~ e 1 hır şekil alır. 
~lı tnernleke d §irken b" tte sınıf farkı yaratmanıağa "k 0 ihtiyacından kiıinasları deiil, her türlü musiki aletlerini de gümrük 
-'•n ' oyJ •• . Geçende «Herl'Ün» sütununda musı ı 

lş Kanunu 
Muhtelit Encümende 

Müzakere E i'iyor 
Ankara, 4 (Özel) - HüluimelİD ICa· 

mutaya verdiği İf kanun liyib .... bu-
sün muhtelit encümen ilk defa ... ala-
rak müzakere ve tetkike batlamlfbr. 

Encümen çalıımaıına hızla deYam e
decektir. 

Yeni lran Kabinesi 
Kuruldu ııı.. a tne d e aun ı sınıf kavgaları ıh - resminden ve vergiden muaf tutmalı . 

............ Y an Vermek hatadır. bahsettikti. fı d k "a baıladı· Yani kızınıza bir piyano l'etirtmek İsterseniz l'Wn• 
b •••••••••••• Dı'gWer arkadaılar da bu ihtiyaç etra n a onuımag 1"'(11 ................................... "k" • )arı harekete l'etirdi rük resmi vermiyeceksiniz. Güzel fikir. Güzel amma. 

•~ada M h 1 1 Bu konuımalar musı ıtınas • b" d b • "h. 1 • • • • 

'
'-to,ı il a SU ar. . • d k" d unJuiUD sebep)ert a. iZ a a zaruri 1 hyaç arımız ıçın vergi verırken, kızı• 

0 "• 4 (A A ve ~ d B t bi musiki üstadlarının mızın pıyanosu ıçın vergı vermezsek bu devlet neden 
~ erı İ}'j ba • .) - Sovyet Rusya· raıtırılmaga. baıla~k·'·. alı adecnew r ver•İ alındığı orta· versi alsın. lıteklerimizde bu kadar ifrata varırıak, di-

Tahran, 4 (A.A.) - Yeni kabine 
Mahmut Cem tarafından teıkil eclilmit
tir. Kendisi baıvekaletle beraber içif. 
leri bakanlığını üzerine almıttır. K.alai
nede batka tebeddül yoktur. 

" bizde musıkı hayatın a ı urg I . . . . 
t ftı·• • t'lnan rnakinası kadın ve er • 1 memelerı musı ı•ınas ar an agı • 1 ki • • • h kk k · • ~ '"l(•rıi.tJ • l'e e • :s e erımızın ta a u unu temıne muvaffak olabıleceii· 
So St•lirı, L erı konferansında söylev ve- ya atıldı. • ftı" rt k• 1660 Çocuğa Yardım Edildi 
~et Q Yıl rnahs ı·· · d" k d Bu mu··na• ... betle bı"ri de fU teklifi yaptı ı Yalnız musı- ıze, • 

1 
• lllL ~ • u un tun ıye a ar - Ankara 4 (A. A.) - Çocuk Clirseme 

~.ı Qıya'cLı ya ıla . tih-- 1:- t• .ı_ ~ İki . • P n 11 .aun vasa 1 JN AN J STER J NAN M Af kurumu genci merkezi 16 l l / 19JS tari-
~ Çı.ilfrııa lllıaline yükselmesinin, tarlalar· J S T E R hinden 1 12 19 3 5 ta rıh ine kadar 1660 

~ oıc1., ~cepbeainin biiyük bir muvalfa· l-------------------------------------------------J,çocuia yardım yapmııtır. 
IQnQ tebarüs ettİrmİftir. 



4 Sayfa 

HAHKEHElEIDE 
GCfüoÜKLLRi~iz -- -- -- .. 

Gece Karaıılığın
da Patlıgan iki 
El Tabanca 

Üçüncü ceza mahkemeai mübqiri su • 
lendi. 

Orta yapılı. sanım bir ıenç erkekle o • 
nun muhafızı jandarma salona alındılar. 
J\rkadan genç bir bayanla ihtiyar bir adam 
da içeri girerek davacı tarafa geçtiler .• 

Mutat merasim ve adres sorgulan yapıl· 
Clıktan sonra müstantiklik karan okundu: 

- «Fenerde oturan ve berberlikle i~ • 
tigal eden 319 doğumlu Hamdinin, yedi c· 
nedenberi birlikte yaıadığı metresi Alek • 
sandranın kendisini bırakarak kaçma'1 ve 
Zaim adında bn~ka bir erkekle ya§amağa 
başlaması üzerine 1935 yılı eylul yınm bi • 
rinei günü gecesi Aleksandrn ile Zaimin o
turdukları Y eniköyün Hazne sokağında k:ır
gılımna çıkarak her ikisine de birer el ta
banca atmak sure tile Aleksandranın iki haf· 
ta, Zaimin iki ay hasta kalmalarını İcap et· 
tirecek kadar yaralanmalarına sebebiyet 
verdiğinden lüzumu muhakemesine ... » 

- Hadiseyi anlatınız bakalım Bay 

,Zaimr 
- Ortalık kararmııtı. Biz Aleksandra 

ilo ilimizi bitirmit. eve dönüyorduk. Hazne 
.okağından geçerken bir duvar kenarına 

ıinmiı bir gölge birdenbire karşımıza çık • 
h. Ve üstümüze doğru iki el silah ath. Ben 
yaralanarak yere yuvarlandım. Baıka bir 
.. y ho.tırlıyamıyorum .. 

Aleksand raya sıra geldi: 
- Duvar dibinden önümüze çıktı. Ken

disini derhal tanıdım. Bir kelime söyleme· 
den tabancasını üstümüze çevirdi. Ve iki
mize de birer kurgun nttı. Sonra koça ka • 
ça karanlık aokaio. daldı .. 

- Hamdi ile senin münasebetin nedir? 
- Yedi senelik metresiydim. 
- Niye ayrıldın? 
- Bakmıyordu.. Kendim için olsa bir 

oey deiil.. Fakat ihtiyar bir rınnem var .• 
Ben sağken onu aç bırakamazdım la • 

bü .• 
- Hamdi senin Bay Zaimle yagamağa 

başladığını biliyor muydu) 

- Biliyordu.. Hatta bir kaç kere beni 
bularak tekrar birleJmeie davet etti .• Kor
kulu sözler de söyledi.. 

Suçluya geçildi: 
- Ne dcrain, Hamdi) 
- Yoldan geçiyordum' Birdenbire bu 

lJWile karşılaıbm.. Aleksandrayı yabancı 
bir erkeğin kolunda görünce beynim ıim • 
teklcndi .. Niye uğradığımı bilemedim .• Son
ra iki kere tabanca atıldı. Yanımda sili -
hun vardı. Ben mi attım, yoksa bqkaa mı 
attı, farkında değilim .• Zaten aarhoıtum da. 

- Y eniköydc ne itin vardı? 
- Albnkuma ıitmigtim. Dönüıte vapur 

aktarma oldu. 

Şahitler dinlenmeğe başlandı. Bir çok 
kimseler bu hadiseye dair duyduklarını, bil. 
diklerini, gördüklerini söylediler. Yalnız, iki 
ıahidin ifadesi diğerlerininkinden daha e • 
hernmiyetli çıkb. Bunlardan Katerina: 

-Ben bu adamı vak'a olmazdan bir 
hafta kadar önce dört, bC! gece ayni 80 • 

kakta gördüm .. dedi. Diğer §ahit polis me
muru Kemo.I da: 

- Silah eeııini duyarak vak"n yerine koş. 
tum. Suçlu kaçmı§tı. Etrah araştırırken ya
r~lılann be§. altı adım uzağına fırlatılmış 
bır tabanca gördüm. Barut kokuyordu. Ka
rakolda bo~lttık. Beş dolu, iki atılmış fi. 
tek çıktı. Boş tabancayı tecrübe etmek is
tedik: baktık tetik tutmuyor. Tabanca bo • 
zuk olduğu için suçlu ancak iki kurşun ata
bilmif. Eğer inlcita yapmamış olııaydı ... 

Sözü müddeiumuıni aldı: 

- Davacı ve fQhitlerin ifadelerinden 
hadisenin katle teşebbüs mahiyetinde ol -
duğu görülmektedir. Duruşmanın asliye 
mahkemesinin salahiyeti dı§Jnda bulundu • 
ğundan ağır cezada yapılmak üzere evrakın 
memuriyetimize iadesini talep ederim, 

Mahkeme müzakereye çekildi. Beı da • 
kika sonra verilen kararın müddeiumumi 
talebine uygun olduğu görüldü. 

Bu işin duruşması ağır ceza mahkemesin
de haşlıyacaktır. ............................................................. 
Kavaklı Kaza•ı 
Meriç Adını 
Aldı 

SON POSTA 

EM EKET HABE LERJ 

Maden Havzası Türk Mühen
dislerinEiine GeçtiktenSonra 
istihsal Üç 
Misli Arttı 

Zonguldak, (Özel) - Türk Madftl 
mühendisleri cemiyeti bu hafta içinde bü
yük bir toplantı yapm.IJhr. 

54 maden mühendisinin iftirakiyle 

yapılan bu toplantının batlıca hedefi, dev· 
Jetin yeni lcömür politikasında en faal ro· 

lü oynayacak olan maden mühendislerinin 
ve bunların mesleki birlik1eri olan cemi • 

yellerinden havza endüstrisinin beklediği İn· 

kipıh gösterebilecek bir verimde çalııma• 
aıdır. 

Maden mühendisleri cemiyetinin kuru· 

lUf tariJıi 1930 yılıdır. Yalan bir mazide 
Zonguldak havzasının teknik itleri muhte

lif maden endüstrisinde çalııan 700 küsW' 

ecnebi mütehassıs tarafmdan çevrilirken 
bugün bu rakkam 80 e inmiı n vaziyete 
tamamiyle bugün ifbqmda bulunan Türk 
mühendisleri bakim olmutlardır. 

Havzada sayısı 700 ü geçen ecnebi 
mütehassıslar çalıfırken yılhk kömür pro
deksiyonu 800'000 ton içinde idi. Bugün 

bu rakkam 2.500'000 tona yükselmiı bu· 
lunuyor. 

Türk maden mühendisleri cemiyeti, te
ıekkülün kunıluıu ile bu zamana kadar 
geçen müddet çinde değifen ıartlarla ye· 
ni İf çığırında hamle yaparken havzadaki 

maden müesseselerinden büyük bir alllka 
ve teıvik &"Örmüııtür. Cemiyet Reisinin 

ıükran duygulariylc kartıladığı bu alika
dır ki cemiyetin mali endifesini bertaraf et· 

mİf ve çalııma imkinlannı vennİftİr. 

Maden mühendisleri kurulunun baıka· 
ru Cemal Zühtü diyor ki: 

Zonguldaktaki maden mühendisleri 
- Azamızın sayısı maalesef çok mah •

1 

yet evvelce bir defa neırolunan ama· 
duttur. den» mecmuaaını yeniden çıkaracaktlr. 

Bugün «66» aı Türkiyede <rl6n at Av· Bu mecmua, maden iılerindcki yeni 
rupadn okwntl§ 82 Ô%amlz var. Bu azadan metodları, teknik bilgileri, madencili
alınacak muayyen bir aidatla, müstakil bir ğin eriıtiği tekamülü Garp lisanlann· 
bina içinde mesleki bilgileri derleyen ol· dan tercüme suretiyle neşredecek ay· 

dukça zengin bir kütüpane bir cemiyet ya
sasına uygun iflerle cemiyeti yapıtmak İm· 
kansız değilse bile çok güçtür. 

Bu bakımdan endüstrinin kurulumuza 
karfı gösterdiği laka bizi çok mütchas. 
sis etmiştir. Maden müesseselerinden gör
düğümüz teıvik ve alakayı tabii bulmak liı· 
zımdır. Çünkü, maden mühendislerinin 

asrm ileri itleri tekniğini bilerek, kavraya· 
rak yetİ§mesi, her feyden önce maden 
endüstrisinin inkiıafını temin edecektir. 

Cemiyet müstakil bir bina kiralamıı 
ve döıemiıtir. Garp lisanlariyle yazıl· 

mıt kıymetli yeknasak kitaplardan bir 
kütüpane kurmağa baılamııtır. Cemi-

nı zamanda Zonguldak havzasının ma· 
dencilik aktüalitelerinin de mn'keai o -
lacakbr. 

Cemiyetin esaalı düşüncelerinden 
biri de ölüm, kaza ve hastalık gibi se• 
beplerle yardıma muhtaç azalarına ve 
ailelerine yardım imkinlannı elde et· 
mektir. 

Başkan Cemal Zühtü bu husmta di
yor ki: 

- Herhangi bir sebeple it &rızasına 
uğrayan arkadaılarımıza yardım ede
bilmek için tedbirler alıyoruz. Her ma
den mühendisinin hayatını sigorta et
mesini ve taksitlerini muntazaman ve· 
re bilmesini temin edecejiz. » 

Tirede Çok Faydalı Bir Kurum lgi Pamuk 
Yetiştirmek 
için 
lzmfrde Müıtahıiller Ara

•ında Bir Müıabaka 
Açılacak 

f.zmir - Önümüzdeki pamuk yetiftinne 
mevsiminde pamuk ekicileri arasında bir 
müsabaka açılacak, en iyi pamuk yetiftirene 
para mükalah ven1ecektir. Daha mahsul 
tarlada iken mütebıwıalar tarafından tet
kik edilerek not verilecektir. Para mükafatı 

firede yoksul çocuklar pansiyonundaki yavrulardan bir kısım kazanan müstahsilin pamuğu da Tiliyetçe 

Tire (Özel) - Evvelce alelide bir ku- çocuk ·için bir pansiyon kurulmuıtur. Bu iki kat fiatla aatm alınacaktır. 
rum vaziyetinde teıekkiil eden (Tire yok· pansiyonda çocuklarm yemesi, giydirilmesi, 
sul mektep çocukları koruma derneği) yatmaları ve okumaları temin edilmekte -
muntazam bütçeli bir teıekkül haline sokul- dir. 

Bursa GumrUk DirektörlUgU 
İzmir - İzmir aiimrük bafdirektörü Sa

mi Bursa gümrük direktörlüğüne atanmJ.f • muttur. · Bundan bqka 90 yoksul yavruya da her 
Kiralanan iki katlı bir binada 35 yoksul gün sıcak öğle yemeği verilmektedir. tır. 

General Abdullah 
Alpdoğan 

Tokat (Özel) - Yeni teıkil edilen 
Munzur ili valiliğine tayini mevzuu bahsolan 

Geliri Olmadığı için Pazarcıkta Asri 
Tesisat Yapılamıyor 

Korgeneral Hüseyin Abdullah 
tehrimizden ayrılmııtır. 35 dükkandan mürekkep küçük bir kasaba· tefkilih yoktur. 

Alpdoğan Pazarcık (Özel) - nçemiz 250 ev vel tarla idare olunmaktadır. Kazada nahiye 

,,,...---------------.. dır. Sıtma pek çoktur. Bilhassa eylül, bi- Kasabada dört muallimli ve bet smıElı 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçükpa
zar: (Necati). Alemdar: (Sırn). Be -
yazıt: (Asadoryan). Şehzadebaşı: (Ü
niversite). Fener: (Arif). Karagüm • 
rük: (A. Kemal). Şehremini: {Nazım). 
Aksaray: {Şeref). Samatya: (Rıdvan). 
Bakırköy: (Hilal). Galata: {Asri it -
tihat). Hasköy: {Halk). Kasımpaşa: 

(Merkez) . Be~iktaş: (Recep). Sanyer: 
(Nuri). Beyoğlu: (Garih, Limonci • 
yan). Şişli: {Dimitri). Üsküdar: (Ö • 

rinci ve ikinci teırinde fazla vak'a kayde • bir ilk ve köylerde birer muallimJi dokuz 0 • 

dilmektedir. Hemen hiç bir ev sıtmasız kal- kul vardır. Bu okullara 476 erkek ve 84 
maz. Doktor, eczacı ve hastane yoktur. kız talebe devam etmektedir. 

Birisi seyyar olmalı üzere iki küçük sıh· 
hat memuru vardır. Bir bükômet dokto • 
runun ıönderilmeai için teıebbüsler yapıl
mıf, fakat henüz bir netice çıkmamıJlır. 

Kasabanın uray bütçesi l 320 liradan iba
ret olduğu için hiç bir yenilik gÖsterileme • 
mekte ve kasaba yüz yıllarca evvelki duru· 
munu muhafaza edip sitmektedir. Kasaba .. 
da hemen biç bir medeni tesisat vücuda ıe· 
tirilememittir. 

Antebin Planı 
Mimar Y anıenle 

Uyuıularnadı 

Gazi Antep - Mimar Yansen tehrimize 
gelmq, flll'bayla ıörüf111Üf, ve tebri tetkik 
etmeğe baılamııtır. Şehrin imar plinının 

yapılması dört bin lira mukabilinde mi· 
mar Yansene ven1mek uteni1miJ, fakat pli 

Ankara - Edirne vilayetine bağlı Ka • mer Kenan). Kadıköy: (Leon Çubuk-
vaklı kazasının Meriç adına çevrilmesi Ba- 1 çıyan, Osman Hulusi) . Büyükada: 

Pazarcıkta bayat pek sönüktür. Pazar • 
cık iyi bir prinç mıntakası olduiu halde 
fenni pirinç ziraati usullerine yer verilmemİf 
ve pirinç ekimi de eski usullerini muhafaza 
etmiftir. 

nın büyüklüğü yüzünden çıkan bir ihti • 
lif yüzünden henüz mukavele imzalanama-

\canlar heyetince kabul edilmi§tir. 1--( ~_1_e_h_m_e_t_)_. _H_ey_b_e_l_i :_{_T_a_n_a_ş )_. ___ _... Kaza merkezine bağlı l 07 köy 95 muh· mııtır. 

Kagınpederden 

Şikayet 
Eden Kadın 

~· «Ün beş senelik evliyim. Bir gün e , 
ek )-e 

de kocamla başba§a maanmda ycnı V 
m~ değilim. Bir akp.m evimizde yaın:ı !ıl 
lamadık. Yatak odrunızn gitmeden M J,' 
meseleyi oturup açıkça konu~madı~ J 
sanın kendi evinde hür olamaması. ıst Ji3 

• ttl'~ 
gıbi oturup, istediği gibi konuşup. ıs 

·eı
gibi yaşıyarnaması ne işkence imiş rııel: J 

«Evlendiğimiz zaman kocamın r-ıt 
bir babası vardı. Bakacak kimsesi >'0 1~ 
Beraber almamızı ,;e beraber y~'lllJl\'v 
zı teklif etti, reddetmedim. Evlenınce. lı' 
onu evde buldum. Jşte o günden be~ 
adam evimizin kabusu gibidir. Ke11 ~r 
azami hürmet gösteririm: Hay~tı~ız:~1 
n§bğı da yok. Fakat evm hurrıyet ~ 

k · h • b ·· ·· Asıl f lake' yo mu, ışte em u uzuyor. e ı 

ki, bunun çaresi yok. Bu kadar yılcl~ 
zimle yaşnmağa o.lışmış bu ihtiyarı ~ 
nereye gönderebiliriz. İhtiyarlığın ~e ,er 
bir de bastalık bindi. Hulasa balirtı1 

ma teyze». 
N~ 

Meseleyi izam ediyorgunuz ~ 
İnsan baılangıçta rahatsız olabilir, 
aradan on bq sene geçince iyileşir·. f,.t 

Filvaki arada bir yabancının ve bit ff 
lanın bulunması insanı rahatsız edet· • 
kat kocanızın vaziyetini düıünün. B\I ;
dam, onu yetİ§tİren bu ihtiyara hııY' e1 • 
son deminde bu kadar da insanlık -1e ~ 
latlık vazifesini yapmasm mı? Ya , 
yerine kaynana olsaydı, o vakit ne >''rJ 
cnktın? Onun için haline ıükret. M.eS • 
büyültme. Hayahnı onun buzurilc ıniiıl'ııi' 
kün olduğu kadar rahatsız olmayacak 
şekle sokmağa çalıı. 

• •• 
Eııkişehirde M. R. 

d 
..• tf>~ 

Kız evlendiktea 90nra arkasına "'!"'oı • 
onu rahatım etmek ve saadetine ıniJıl 

11 
ı 

maktan baıka bir netice vermez. uıı!Jl, 
nuz ve onmıla artık meşgul ohnayınıı. ı 
rakınız yeni evinde mesut olmağa ~ 
sın. 

feyS1 

-----------------~~ r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Dildeki 
Pas 
Ve Acılık 

Perıem~ 

(*) _/ 

lıtihasızlıktan, mide ağrısından hiç bil 
tik.ayeti olmıyan, yalnız dilindeki P'$-ı 
tan ve sabahlan knlktığı zaman aGl ' 

t ' hktan bahseden hastamı muayene e 
tim: 
l - Her yemekte fazla su içiyor: 
2 - Çok ekşi kullanıyor; . 
3 - Yemeklerini yerken az çiğniY0~~ 
-4 - Sebze yemeklerini etten az ıtı" 
tarda yiyor. 1 
5 - İştiha açmak için alkol kulla111>'0 

(az miktarda). P 
Bütün bu fena itiyntlarla beraber.:;.., 
ıeyirmeleri de eksik değil. Tabii 1 • 

·d · h · · d .ı.tett' yapan mı e gışayı mu absı ıu o.<- , 

nin faaliyetini azaltan ve tesirlerini e1' 
ailten midede hazım güçleştiği için ~·: 
raciğcr de hali tabiiden biraz daha !~, 
la büyümüştür. Ve safra ifrazı da 110 

,, 

aan olduğu için mevaddı KD.İtenin . t~ 
bii sarımtırak rengi siyah keçi pı' 

vasfını almı~tır. e1'4 
Sularını yemekten evvel içmesini. ' 

•ğııe' 
kullanmamasını, yemeklerini çok çı e 

• • · 5eb:t 
mesım, yavaş yavaş yemcsını, cJtı 

haılamalarını fazla etli yemekler~ ter f3İ1 
etmesini, az et yemesini söyledıtıı· 
iki ay alkola perhiz ettirdim. t 

. pe 
Karbonatlı, sulfat dôtıutlu, Mağnerı 

1tat' 
Hidrollu paketlerden her snbah nÇ p.f• 
nına bir paket aldırdım. Bir müddet 
yon maden suyu içirdim. 1 
Bir iki oy içinde pas azaldı ve a~u;. 
zarfında tamamen iyileşti. Şirndı d• 
hati daho. mükemmel ve vücutÇA . 
toplandı ve bu tednviden istifadep 

,1.~ 

( *) Bu notlan kesip Uk)ayını:ı'. 0 -

laat bir albüme yaplfhnp kollek••~ 
1apmız. Sıkmb zamanınızda bu 11;. 

bir doktor pôi imdadmu:a 1etifeb ' 



5 Birinci Kanun 
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istediği Zaman 
Yağmur Yağdıra

SON POSTA 

HARİCİ 
Amerlkada Yeni. Bitaraflık Yasası / Çin işine 

Kongre En Önce Bitaraf- Şimdilik Kulak 

S yfa 5 

Nanıık Kenıal 
ihtifali 
Dolayısile 

"' 

bilen Köylü 

ueren bir lkovnu Leh köyünde l"M':: alfakiyet Fransız gazeteleri Crut 1 
k y G - .. k Veren Yok 

J aS8SIDJ OrUŞCCe Çinliler Japo:ı Müıav:r'e- Gen ler, mune\ '1 r ençlt'r. oluı lUnÜn 
kırk ycdınci yıldonumu mun bctılc 

deneme basit bir köylü olan 
Vl&dislav Skieresza -

rıın 1 t d'W• W V k ' it• c ıgı zaman yagmur yagdınna ım • 

Harp Ma1zemeıi Ambargosu iptidai 
Maddelere De Teşmil Edilecektir k· nına malik olduğunu söylüyorlar. Bu 

oylu şimdiye kadar bir çok denemeler yap• Vaıinıton, 4 (A.A.) - Konıı:e to~-, .. 
mı · hepsinde de muvaffakiyct kazanmı' • lantı devresi açıldı.it saman yeıu bı-
~· T ecrubelcr için kullandığı ıey, kimye\•İ tarafJık yaaaıı» nın metni ile me1cul o· 
b· ddelerdir. Gazetecilerin önünde yaptJğı lacaktır. 
;' denemede ağızlat 8lkı sıkıya kapalı beı Muharip deYletlerle ticari mübadele-

a tı §İ e cetinni§. içindekileri bir kaba bo • laltnı lere mini olmak içia Amerika hükiı • 
ış, ç lkamı§, onra kabın muhtev:iya • 

bnı toprağa dökmüştür. meti tarafından yapılan manevi tazyik 
B dolayıaiyle timdi muharip memleketle • 

u tecrübenin yapıldığı sırada hava ber-rak g' k d re aönderilecek iptidai maddelere am • 
• 0 m smavi i i. Fakat dört, beı saat • 

~onrn köyün üzerini bulut kaplrunıı ve bar· barıo konulma11 için mevcut temayül 
K~kı n bopnırcasına yafmur yağmı§tır. bundan altı ay evvelkinden ziyadedir. 

oylü kullandığı maddelerin ne olduğunu Hatta bundan Amerikan ticaretinin za· 
~ki m kta, fakat hnva mütehassıslannın ö· rar aörmeai bile aöze alınmaktadır. 
nunde d . 'ld··· k d • • e ıstenı ıgı a ar deneme yapını• Hük\ımet, yeni kanun ile. kendisine :a h zır olduğunu söylemektedir. Bütün bu 
b:Crubderde kazanılan muvaffakiyetler efer münaaip eördüjii zaman farklı muame-
ır tc ad fii . . d w•ı . 1 leler yapmak aelihiyetini temin etmek-

• . u n neticesı egı ıae rençper er 
•ÇJn ı d" F' .uraklık korkusu kalmadı demektir. te ır. 
it altat o zaman da sırf kendileri aokaia çı- Yeni metnin, icra lcuYVetine harp 
rn a.rn dıkları için herkesi de çıkmaktan malzemesi üzerine konulan ambargo • I 
d ahrum etmek istiyecck muziplerin ellerin· nun iptidai maddelere de tqmili seli • 

Amerikada çıkan Şıkago Oeyli Nıyuz 
gazetesi ne ~ltiği bu knnkatürle Avru
pacla sulhu boyle goni.> or. 

rine Göz Yummıyacak ar 
Londra, 4 (A.A.) - Havas ajansı 

aylarının istihbarına göre Japonlann 

§İmali Çindeki faaliyetlerini protesto 
eden Çin notasında Milletler Cemiyeti 

mukavelenamcainin onuncu ve on bi • 
rinci maddeleri ile dokuz devlet mu • 
ahedenameaiain ahkamı ileri aürül • 
mekteclir. 

mık Kemal için bır topl nlı y ptıl.ır, 

buyuk 'atan \er h kkı da beslcdıkleri 
:>gıya uygun sozler oyledıler. 

Ben. gençlıiın bu yukadc hareketını hl. 
ze bıldıren gazete h bcrlcrinı okurken a· 
mık Kem li bir kere de çlı w m hkum 
ederek ıdeıılmdcn uzaklııotırmak. i tıyen Ab. 
dulhamidin ôrdugu kara ai ıçınde b yük 
vatanseHrİn benlığıne çokcı ıztırabı du • 
iındum. 

Sir Samuel Hoar, Çinin Londra elç.iıi Namık Kemal, (93) seferi dıyc anılan 
Quotaichi'ye lnsilterenin dokuz dev • O manlı - Ruı sa\ nın b 1 dıgı ırad bir 
let muahedenameıini imza etmit olan gun do ılarale konu urken Abdul"z.ız ıle 
devletlerle ve bilhassa Birletik Ameri- be ınci Muradın tahttan indırılmelerindek.i 
ka ile temasa sireceıi Ye fakat her fCY• haklı sebepleri anlat rak Abdulh midın de 
d n evvel Habeıistan meselesini aynı akıbete uiratılm ı 1 zım g ld 

h il k 
mıh için: 

a ebne arzusunda bulunduiu ceva· 
bını yermiıtir. f.ueyu li ywenna, ılla "e k d .J 

. Mı r ını okumuftU. Bu ar pç ıozun 
Muhtarıyeti llôn Eden Ôldürülmü• t k · t • · ._ O ır ur çe ı ıcyın esnıye yoı;;.tur. , aı k 
Tiyen • Çia 4 (A.A.) - Burada nq· uç olur deme.ktir Hafıyeler hemen p 

redilmekte olan bir Çin gazete.ine •Ö· ları aıvadıl r. uraya ko ul r, JUrnallar 
re geçenlerde tarki Hopei'nin muhtarİ· u turduler, N mık Kem li zınd n ttır • 
yetini il&n etmİf olan Yin • You _ Keng dılu. 
öldürülmüttür. M11gose zind nından henuz )eni gelmi~ 

Şimali Çin4c Japon lftÜJauirlcri olan bu) uk edıbin gene mahpe e konul • 
aı butun vatanseverleri clemlendınneldc b • 

Nankin, 4 (A.A.) - Umumiyetle b ra er vaziyeti duz.elt ek bır h rekct y pı· 
... • u "'~ADA BULGARISTANDA :unnedildiiine söre merkezi hükumet ı d K 1 B .IU,.lnt'.U" •. ama ı. ema ey uzun ııunl r zindan la 

Hayret uerici' Bu hafta Franaada - fimali Çinde merkezi bir idare ibdaı e· kaldı. Para ı yoktu, ıhhaıi bozuktu, b kıl-

en bizi kim kurtaTacak). hiyetini vereceii .anılmaktadır. 1 

••• 
6ir bellem• Matmazel Monik La. Şeflerden Biri Sü Bakanı Garni- dilmeaine muhalefet etmiyecektir. An- maya ve çok iyi b kılmaya ıhtıya 1 urdı 

d d b
. cak bu idare heyetinin mu""nhasıran Ja· Halbuk" '· · 1 

lrudreti com a ın a ır genç T k f Ed J d • ı •Un enın ) nın &e ınc ızın \ e· kız evlenecektir. Ba ev i i 1 zonları Geziyor pon müpYirleriaden mürekkep olmaaı- rılmi}ordu, iken e içinde bırakılıyordu. 
~cnç kız daha 6, 7 yapnda bir çocuk iken K • b nı güçlükle kabul edecektir. Zaten m kaaı. onu aç ve hası bırakıp • 
llaftza k Varıova, 4 (A.A.) - oenıgs erg • Ö - . r ya kar zebun dü urmc'-ıL 
1
_ sının uvvcti ile töhret kazanmı~tı, d 

1 
h b 

1 
.. ,_. p Sofya, 4 ( zel) - Su Bakanı Fılihe Hükumete Sadılr Bir Kominr " 

atcndis· .. 
1 

en a ınan a er ere aore ıarıu rus • K 1 D-- b ıı.. ıne soy enen her §eyi derhal ezberler. . d l 1• • garnizonunu teftiı etmİftİr. Bakan yakında p k" cma ~T u \'aZİyette kım el uzat • oır d r ya ıeflerın en ye naayona aosya ızmın e ın, 4 (A.A.) - Son zamanlarda 
h e a okuduğu kitabı bir papağan gibi mümtaz azasından Coch &'eçenlerde memleketteki bütün ıamizonlan ziyaret e- Hopei ve Chanıi komiserliğine tayin e· cağını du undu ve buldu: Zıya Pa~r O 

110.~hllle~ tekrarlardı. Büyüdüğü zaman bu d kti buyuk ır de valı dı verilerek, r:zır ) • ~ teli teYkif edilmiıtir. ece r. dilmi• olan Sungchchyuan Nankin hü • pılara'- ma ... rüJmu tu . 
..,.
1
•. rttı. Filhakika bir gün bir Akdeniz ,. 1ı: .. ... ""&Jızun . d h fı k 

1 
Bu münasebetle Coch'un Prusya bat Yeni kabine ıık ıık toplantdar yapmak· kumetine karıı aadakat ıöstermeğe , Ilı h g zınoıun a, a zasının uvveti i e bakanı Coerin• ile ihtilal halinde bu • ta ve bir çok kararlar vermektedir. Karar- devam etm-fı" -• Ları"cın" taz ı"kme" bo- Namık Kemal, g rdıyanl rın_ gafı! bu • 

•
. ur bir adamı gönn;:....:; Bu adam bir .. ... n Y lundulı:lan b d I d Şa ı h -r- Jundufuau ..,. onun merkeziyetçi te- ların ekaeriai memleketin ekonomi ye ıoa- • •• 1 bh'a . . ır an an ıstı a e ettı ma h -
Ya tahta .. .. • h I'- h yun ecmemegı ea "' etmJttır. b --' b r z h run onune gcçmaı. a .dan er mayüJlerin• hücum edeselrnekte oldu- yal iflerine aittir. er uçumu, ıxbra mı an attı ı,>a Pap Ja. 

d:;:İ .. ~ind·~ık"n yazdığı binlerce rakkanu bir pnu hatırlatmak muvafık olur. l•panyed• (3 S) Pel!eta lıroJa 3 ~e'."a!e y~rdımın kendınc felaket getır«c-
bc .,or u ten aonra arkumı dönerek ez· Adelll Öfd"l'O T gını bıle bılc ona yirmı bcı altın ) olladı 

re tekr r ediyordu. Genç Monik: Atla• H•v• Seferlerl Ar•ıulaHI Adalet Divanının Abdulhamıdın aç bırakın k ı tt'dıgı a 
" - Cüç fey değil. ben de yapanın, dedi , •. Londra, 4 - (A.A.) Ottavudan bil- Bir Kararı . Teruel, ~ _cıfıpa~~ad~» (A.A.) - mık K .. mal, et veya elcmdı: yoksulu kaim,: 
c~· tahtanın önüne geçerek iddiasını iıbat diriliyor: La Haye, 4 (A. A.) - Anıuluaal ada· Vıaedo ko)'Wlde ıkı aJle, tırpan ve mlf. fakat ruhan aç olarak olmü tu B 

1. ' d • • k" ) kazmalarla biribirlerine karıl adeta bir Öyle a•lıyor L• h 1 • il 

F' 
Kanada ye rlan anın ı.1tıra ıy e lct divaaa, 3 rey• kartı 9 rey ile Danzis O .. ~ ~• cum unyet genç erının u 

tan 1 1 Ati ıL f 1.- i konfe muharebe açmıılardır. ç kiti ölmü..._ candan ""O t diki . l"h b" M ız gnzetc erinin anlattıklanna göre top anan aı naYa ae er ... r • nazi bUkiametİnİD ce.za kanununu tadil • . • :s> ... er ı en aygı, ı a ı ır ::r.ıy . lllnıazeJ Monike kaç yaıınızda olduiu • raıuı mesaiıini bitirmİJtİr• Konferans • Y_~dı kıtı de afır •urette yaralı düJmÜf· fet oluyor ve büyulc olunun ruhunu doyu· 
rı~.u •Ö>leyiniz. bir sa.niye ıonra ıizin kaç ta eYVeli tecrübeler yapılması ve son· için çıkanlmıt olduğu karamamelerio tur. Bu boğuımanın ıebebi, üzerinde ruyor. 
•anıy d 

1 1 
• • 1 ana yasaya muıayir olduiuna karar bir türlü UYUJam.8dıklan 35 peçetalık V r ol un a~nçlık 1 

"crcce ~~nberi dünyada olduiunuzu haber ra Atlı aı poıta .e er ermm açı masa yermiıtir. bir mebl&idar. ~gı rnuhaldcaktır. karar atmıfbr· 5 = _ M. T. Tan 

li 1 S ~ f T 
s Yorgun bir hınçla di !erini sıkmıştı: ~ Yüz

1 
veHrince, muhaklu~k a;t;ım Ihsan abla, gözl rini açmı tı: 

5 

5-12-3 S l - Gençleri gördük ... Hem türlü çe· ;ı: ıs~e~edi? er şeyin bir kararı var. - Al l-ıakıız mı? Ben, onun 0 ka-
şidini gördük .. Maşallah, hepsi örnek v:gının . e, yüz bulmanın da ... A- dar tahammülüne f8Şlyorduın, dogru· 

r 
çıktı.. man: ne şunankLklar sorma... ı•u ... in n, bu t 1 olaa ç dar. Ben 

1 

n:r l/L yr N L r n. Gözlerini kapı)ıverdi; ancak i~idi- lçıni çekiyordu: ana11 iken, gün oluyor, çdcemiyorum' 
1:::11::: f, 1:: 1:: 1-< lir bir sesle söylüyordu: - Hani, bir yandan da habız bul tafıyorum. ' 
+ şr.w•ŞC!h*j*f)s' - Yavrucaklara büsbütün hak ver· mıy~~m.. Çünkü, yavrucak, baba lh n ablanın, heyecanı artıyordu: 

tu; Yeni duyuyorum, yeni İfİtiyo • duğunu sezi~ordu·~··. -~~ te.dli e· miyor de~ilim .. _Develerin ç~ngır~lan sevgısı ~örm~i.. B~~ sevgisine hns· - Neler ) apmadı? Bazı g ccler l>i 
Cali·· Aylarca nişanlı durulacakmı! ı derse~, belki de u~~tsizlıgı artacak~ b~le, ~engı dengıne... De~g~ ~engınc f ret.·· Bıraz yuz ve~l~c~ tımanyor .. raz gt!~. geliverecek oluyordu. \ • y, 
lı. ba, daha sonra da aylarca nikah· daldıgı karanlı~}~~ ıçı.nd_~· ~ahteş, u.u dıye ?ter .•• Onlar, denlderını ıstemez • Fakat. ne .~a~r .. aes ız: ıyı a~m o] o, aen mı ın g~ gelen? Nelt'.'r O) ll"mi-

be \Ze· 

.. runda yanan kuçuk bır un:ı_ıt, tescllı .a: ler mı) gene iÇ yuzumuze a ına degıl, yaban- yor, neler? Ben, bir ken ro çekı) 0 • 

du ;ik inrnit gibi dudaklarını büküyor- teşinin son kıvılcımı da sonecek, ıçı Gözlerini yan açmı.ştı: cı sayılır .. Sen, söyle; el adamı, bu ka- rum: Kı7.ım, niye böyle y lpl\ or.ıun ~ 
büsbütün kararacaktı.. - Gençlerden boylarının ölçülerini dar fİmanklığı çeker mi? Elbette çek- O, senın neyin? Erkegin mi,· k n 

ile. - Bizim bildiğimiz, kız ya görücü Bütün hayatında ~uayyen kanaat • aldılar •• Hep yalan dolan ... Suphi ~- mezl mı? Nıluihlı kocan ol • , ) ine bu k • 
... • Yahut da birfüirJerini görerek be • ler, muayyen telakkıler, muaJ?.''e~ ar· yin bir yalanını, dolanını tutmadım doğ K. larmın ara ı buru~mu tu: dar ileri gidemezsin .• Bırak ki, na, 
:~ilir, ana baba, hımn akraba araya zularla yaşamlff ve muayyen ~mıtler, rusu.. Özü. sözü bir adamdı ... - İftc, çcbnedi de... yedi k t )abancıl Ü telik p r. en i ti-

)r~~r, sorulur, soruşturulur, istihareye muayyen tesellil:rl~ ~vunmuş msa.ni - Biz de ıs•.~~ış.~ı~:· Jfte ~ir. aile ~i~i, dı- Yoru~~~ gi!>' d_urdu. Ynshğın al • fadcmiz d \ar. di}oruın 
diJc lır, sonra, aöz kesilirdi .. Söz kesil- lan en son, en umıtsız, en tesellı z rıltıstz, gurultusuz geçınıp gıdıyor • tınd n kuçuk f'fCYI çtkardı, uzun u- Bird n fikrind<.'n ca) mı 
b· .t:n sonra da nitıan nikah. düğün, anlarında bile avundukları, avunabıl - duk .. Sei olsun, Pakize... zun koklach: yordu: 

1~1ri ardınca ~1uveri~di.. dikleri şeyler old~ğu ?a. muhakk~~tl~- .. Durdu; bi~ müddet k rar ız düşün - . - Fena çarpı.~t~.m v r ... Kahır, be- -. Kcn~i yok , Alla hı bu~ d ı . 

ıl.,./'~an ının kenarından çıkardıjiı Ihsan abla. ıozlerın~ ~al_'."m;ı ,,,'u ,_ du: sonra, dıyle ııaret edere )'Onma n~. ~k•yo~... Düfu nce, fena 1... Ah, Suplu lk> ı, sevi} orum, her hah, .,..k 
ru :rı kemiklere yapıgnk mumya eli· :> yor muydu, yoksa duşunuyo l çagırdı: . duşu~ce~ız olmak, new rahatını !.. . hoşuma gidi) ordu Pamc istifade.mız 
·~r •ii>r salhyordu: du~ . .•. .. .. un- - Az ben }"aklaş .• Ş•şcyı tekrar yaaugmm altma koy- de olm . baoım U timde yeri wr. in-
~ Alc.lım ermiyor ..• Bu yeni icat _ Mutfağın 8CSS1z1ı~J huznu.m~ do~ . iskemleyi yakla,tırdığım zaman, muştu: san adanı. n~e Jnzım ! 
d ltı, birine akhm ermiyor, ereceği muftu. Mutfak, daıma ~ızdı. Uı~m Ihsan abla da sesi yava latmıştı: - Pakize, adamcngız.ı, sessiz, uy- Yorulmuftu, durdu. içini çekti 

e }'ok... o, ayaktayken, mutfagın, ke~~~ne - Sağ olsun Pakize, bugünlerde 1 görünce, aank.i öz \ahit kızJynmı - Kimin kulagına giri}or ki? B -

1\ ~Urdu. gözleri tekrar tavana daldt. mahsus ..,!eri vardı .. M~lt>Zıl• gug•;• pclı: dcnsizlefti ... Kardeılcri burada gıbi. her eylerine kan mağ ba ~ • na v<nligi cevap dd bu: Sen karı m • 
d n ıyordurn lc.i Ihsan ablanın vücu - kaynardı; mangalda ibrık fıkırdar 1

' iken, pek ulu orta gidemezdi. Şimdi, maz mı~ Amma. naaıl kan mak? i ime 1 • Dedim ) a imardı, bundtlll o 

~Undan ziyade içi hasta· uzviyetinden ocakta kömürler çıtırdar, kıvılcım sa- pek kafasının dikine gidiyor. Suphi Ihsan abla, dudaklarını ı ınyordu: turu kf"ndıne güvenı or 
.... l'ade ~uhu mustarı"ptı" 'onu vücudu· rardı.. d Beye yaptıklarım sorma... - Oturmasına, kalkmasına varın· Y. stıga ) <ıpı ık b ını ikı ) na 1-
••Un ' ' ~ · w• d'" .... ' r um J d 
de ' uzviyetinin çürüklüğünden ziya· Kalkıp g~tme~ı .~şu~u~ 0 

, • ··• Sağ elinin işaret parniağını ı ırıyor· caya kadar. ı ıyor u . . 
. ı_: ruhunun iç.inin çökmesi çürümesi Ihsan abla, agır agır gozlcrını açt · d . Hiddetle dişlerini gıc.ırd ttı: - Bu zamandil kun kııne gm• ene-
olQÜrecekti. • ' - Ah. Suphi Beyi tamma_lıydın ..• yor uA. h b" .. d. d 1 A • - Sabır sabır, sonu knbirl demi • bilir kı . llaht n 1 ka . Ad m ·1-

0 • . . h 1 ad d Hanı ya lı- - ar gorsey ın şa r ın . k . k b 
1 • irndi, ölüm halinde değildi .. içi Pek •YI. uyu ~ ı... P ·k. i . damcağız; Pakizeyi kızı gibi seviyor, ) r ... Sonu gdir, illall hl der d yanır. zın ıç 1 ı ~o·. ırın ı ç •mn 

Ç<>ac:tan .. 
1 

. lığmı bıle kaydetmıyorum.. 8 ızec p k" b d So . bö" I ld Ö I 1 . yok ... En ıne 'ur gız.ınd n lokm 
it d o mu~ gibiydi. yalnız onu, bu l d" ali h · __ ı, memnun kızı ) erinde tutuyor... ıze, un nn nu, ı tc y e o u nce erı, ıç l · 

a .'.ıra . . ğimle ev ensey ı, v a ı ~ ı k d h f"f h ını n ... id' Ya atan gene çürük uzvıyetı . k b k k _ ..ıımardı... ses çı armıyan a amc ız, ı ten a B ba ı. olurdum .. Evıne, bar ına a sın, a il' w • • • a mı na e' irrnı ı i; gozlc.-rıııi 
d 

~tı ol- Parmağını agzınd n çekmıştı, gam· fıften mızganmaga, sızlanın u ba la . I . d·kı'. 
Onu b v nı hoş tutsun a varsın, ya, .. . bak d d 'goz erıme ı 1. 

ine . ·. u kadar bitik ve bezgin gör - rıcıgı lı gamlı yuzume I} or u: ı. 
rtııştırn .. Tesellinin.bile faydasız ol· sun.·· 

(Ark ı ar) 



S Sayfa SON POSTA Birinci Kanun 5~ 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgral Haberleri 

·- SON DAKiKA <• " 
TELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİJ -

Kambiyo Kararnamesi Değiştirildi Atinada Bombalar Patladı 
Paramızın içeride Kal
ması Temin Edilecek 

Yunan Meclisi Yakında Dağıtı
lacak, Yeniden Seçim Yapllacak 

Sıhhi Maksatla 
Seyahatleri için 

Yapılacak Avrupa 
Rapor Alınacaktır 

Ankara, 5 (Tele/onla) - 11 numaralı kambiyo kararnameıinin ba
.ıı maddeleri bakanlar lomülünce cleğiıtirilmiftir. Yeni eıaıta para • 
mızın içeride kalmaıını temin için çok mühim hükümler vardır. 

Bundan sonra sıhhi makıatla yapılacak ıeyahatlere döviz müıaadesi 
verilmeıi tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye tarafından haıtalığın Tür
kiye dahilinde tedaviıi kabil olmadığına dair verilecek raporun kam -
biyo idareıine ibraz edilmeıine bağlı tutulacaktır. 

Gelecek italyan Malları için Müddet Uzatlldı 
Ankara, S - Zecri tedbirler i!ini 1 nın idhali müddeti 18 birincikanun ta· 

tetkik eden komisyon İ§ini bitirmiş, bir 

takım yeni kararlar almııbr. Bu karar· 

lara göre 18 ikinciteşrin tarihine ka

dar yola çıkmı! olan Jtalyan malları· 

rihine kadar uzatılmıtbr. Bu malların 
bedelleri Cumuriyet Merkez Bankasına 
yatırılacaktır. Kitap, gazete ve mec· 
mualar memleketimize idhal edilebile· 
cektir. 

Atina, 4 ( A. A.) - Polis direk • 
törlüğü, bu sabah saat 2 de müte. 
kail general Haciserantis'in evi ile 
V enizelos taraf tarı olan N eoıkos • 
mos ve Venizelos aleyhtarı Hellini
kom Mellon gazetelerinin baıılmak
ta olduğu matbaa ve albay Econo -
mon'nun evi önünde üç dinamit pat
lamıı olduğunu bildirmektedir. Ha
ıar ehemmiyetsizdir. 

Yeni Seçim Yapılacak 
Atina 4 (A. A.) - Hükumet, umumi 

aftan istifade etmiş olan 1 O ihtilalcinin A

tina ve Selanikte oturmalarını yasak et • 
miştir. Bu karar bir emniyet tedbiri mahi -

yetin dedir. 19 34 senesinde vuku bulan kü
çük ihtilallere iştirak etmiş olanların ser • 
best bırakılmasına dair bir kanunun neşri 
beklenmektedir. 

İyi haber alan siyasal çevenlerin tahmi-

nine göre, milli Asamble yakında dağıtı -
lacak ve ikinci kanun sonu yeni seçimler 
yapılacaktır. 

Nisbet sistemi tatbik edildiği takdirde 
yeni kurulda yirmi yirmi beş komünist bu
lunacağı tahmin edilmektedir . 

Tahliye Edilen Eıki Bakan ve Ayan 
Üyeleri 

Atina 4 (Özel) - Affa uğrayarak tah
liye edilen eski bakan ve ayan üyelerinden 
Gonates, Grigoriadis, Zannos, Yasonidis, 
Havinis, Levandis gazetelere verdikleri bir 

tebliğde daima cümhuriyetci olarak kala -
cnklarını bildirmişlerdir. . . 

Bunlardan eski ayan ba~kanı Gon ta~ı 
Sofu)is Papaanastasyo ve Papaandrau zj. 
yaret ederek siyasal durum hakkında go • 
rüşmüşlerdir. 

Açığa Çıkarılanlar Da ı, Batında 
Geliyorlar 

Atina 4 (Özel) - Kabine açık bulu -

nan genel valiliklere yenilerinin tayinipl 
ve azledilen belediye reisleri ile nahi,. 
müdürlerinin eski yerlerine getirilmeJerioı! 
karar vermiştir. 

Temel Yasada Deği§iklik 
Atina 4 (Özel) - Yeni kabine, te~ 

yasasında yapılacak tadilatın yeni seÇidl 
kanununun siyasal partiler ile uyuşulduk • 
dan sonra yapılmasına karar vermiştir. 

Ciritte Gösteri 
Atina 4 (Özel) - Ciridin lraklipon k,. 

sahasında tahliye edilen mahpuslar «mil • 
Jete barış getiren kral ile Venizelos yat" 
sın» diyerek gösteriler yapmışlardır. 

Sofulis Kral ile Görüıtü 
Atina 4 (A. A.) - Sufolis dün öğlede' 

sonra kral tarafından kabul olunmuştur. 

Makedonyada Arbede 

Ankarada Atatürk 
Günü 

Gümrüklerde Yeni 
Tefkilit 

--------------------------------------------

Atina 4 (A. A.) - Makedonyada kilıl 
Sidrokastroda Venizelos taraftarları .. 
komünistler bir arbede çıkarmıılar ve Jılr 
jandarma mül&zimi öldürülmüıtür. . . . 

Ankara 5 - 27 birinci kanun Atatür • 

iün Ankaraya ayak bastığı cündür. O cün 

~u.rada o tarihi anı hatırlatan büyük me
JUİm yapılacakhr. 

Ankara 5 - Gümrük ve İnhisarlar 
Bakanlıjının yeni tetkilatı kanunu üç 
yıl içinde tatbik edilecektir. Yeni teı
kilatta ıimdilik Samsun ve Urfa Baı 
müdürlükleri liğvedilmiıtir. 

Musol"niye Yeni T~klifler Yapılacak 
Bir Fransız Gazetesine Göre Son Durum 

Büyük Muharebe Yakınlaştı 
iki Aya 
Keyfine 

Kadar ltalya lngilterenin 
TAbi Bir Hale Gelecek 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
nın muhtelif muhabirlerinin harp ra
poru huluasıdır: 

Şimal ve cenup cephelerinde bekle
me ve hazırlanma devresi devam et • 
mekte ve on beı gündenberi mutat ol
duğu veçhile bugün de bazı müsade -
meler vukuu bildirilmektedir. Her iki 

hadise olmamııhr. 

İtalyanlar Kazandık Diyorlar 
Roma 4 ( A.A.) - Askeri kolunun fal'• 

ki Tiğre cephesinde, Alemale mevkiinde 
yapmıı olduiu bir temizleme ameliyeııi 

esnasındaki muharebe hakkında aıaiıdaki 
tafsilat alınmıtllr: 

Askerler, dar bir boğaza girecekleri 
taraf da bu müsademeleri neticesini d k d'I • ka b. "f k · 
k ..ıt 1 hl . k d d. l sıra a en ı erme rtı ar tu en atetı en .. 1 e erıne ay e ıyor ar~ 

ı t K d 1 G.. .. .. açılmıtbr. Aıkeriler mukabelede bulumUJ-
mpara or uman an a oru§uyor 1 d T"f k • . • . 

1 

ar ar. u en ateıı, ikı saat devam elmıf-
İmparator Desside bir ve ıimal or- tir' Ondan sonr A k ·ı .. .. b" . a s erı er, sungu ucu -

dusunun muhtelif ıeflerini kabul ede • muna kalkmıtlar ve Habeıleri kaçmağa 
rek mıntakaların durumu hakkında 1 • • 
t f ·1· t • h t l kt d J mecbur elmlflerdır. Habetler, 1 S ölü bı· a sı a ve ıza a a ma a ır. k lard f , 

B .. k 1 d k k ı 'ra mlf ır. talyan lardan 5, Askeriler • u muna aıa ar an çı aca gene d b' . 
1• H b t b. · · k"k .. d t en ır zabıt ölmiiftür. p anın a eı a ıye11nı o un en a • 

dil etmesi muhtemeldir. Habe§ler De Kazandıklarını 
Yaralılar Bildiriyorlar 

Royterin Ogaden cephesinde bir se- Addisababa 4 (A. A.) - Habet hüku· 
yahat yapmıt olan Ciciıa muhabiri meti, 30 ikinci teırinde Habeı kuvvetleri
seyyar hastahanelerin kafi olmadığını nin Tembien dağlarında bet yüz İtalyan'• 
doktorların ifadesine cöre bazı yaralı. hücum elmit olduklarını bildirmektedir. 
ların cünlerce yaralandıkları yerde Saatlerce devam eden bir muharebeden 
toprak üzerinde kaldıklarını ve hatta sonra İtalyanlar ric'at etmiıler, 50 ölü ve 
bazılarının yaralarına bakmaya imkin bir çok silih ve erzak bırakmıılardar. Ha
olmadan öldüklerini telgrafla bildiri • betlerden 15 kiti ölmüı ve bir kaç ta yara
yor. lanmııtır. 

Paris 4 (A. A.) - Bu sabahki büti.ın 

Paris gazeteleri, lngiltere kralının parl4 • 
mentodaki açılış nutkunun İngili7 siyasa • 
11nda her hangi bir değişiklik vukua gele -
ceğine delalet edecek hiç bir imada bulun
mamakta olduğunu kaydetmektedirler. 

Bununla beraber Londrada ltlıbranın 
görüşme esaslarını kabul edeceği Ye ınü • 
zakerelere girişeceği sanılmaktadır. 

Hakikatten, petrol ilarine ambargo koy
mak suretiyle alınacak zecri tedbir bir iki 
aya kadar İtalyayı Jngilterenin keyfine 
tabi bir hale getirecektir. 

Bundan başka, Milletler Cemiyeti lsviç. 
re ile Avusturyanın hali hazırda ltalya ile 
mutat ticaretin üç misli ticaret yapmakta 
olduklarını görmüştür. Bundan dolayı 

Eden, bu iki memleketten normal ticarete 
rücu etmelerini iııtiyecektir. 

Planlar Hazırlanıyor 
Londra 4 (A. A.) - Reuter ajan'lı ay-

iki Tayyare Kazası 
Paria 5 (A.A.) - Burje tayyare mey • 

danına inmek iatiyen bir istiktal uçağı mey
danın fenerine çarpmıttar. Fener yakılma§, 
tayyare fenerin enkazı albnda kalıiılfbr. U

Büyük Muharebe Yakın 
Royterin Asmaradaki muhabiri, mü

him Habet kuvvetlerinin Makalle Üze· 
rine yUrümekte olduğunu bildiriyor. 

çağın iki rakibi ağır yaralanmııtar. 
242,000 Gitti, 5,300 Ü Döndü Paris 5 (A.A.) - Bir posta uçağa Mar-

Ve bunlar tayyareler tarafından ıö
rülmüıtür. Büyük bir muharebenin pek 
yakın olduğu zannedilmektedir. 

Makallenin Şimali Garhisinde 

Portsait 4 (A.A.) - 21 Şubattan 23 kaymeslay yakininde bir ağaca çarpm14tır. 
Teırinisaniye kadar doiu Afrikaya &'İt· Bir kiti ölmüı ve bir kiti ağır surette yara· 
mek üzere • 242.000 İtalyan kanaldan lanmlflır. · 
geçmiı, 5.300 hasta da halyaya dön • Türkiye • Arjantin 
müıtür. Roma 4 (A. A.) - Türkiye ile Arjan-

İki Kasabanın Akibeti tin arasmdaki dostluk anlatmasının musad-

Habeı hükumeti İtalyan kuvvetleri _ dak suretleri Romadaki Arjantin büyük 
nin Gorahai ve Gerloıoubi'den çekilmiı elçiliğinde iki memleketin büyük elçileri 
olduğunu kat'i surette teyit etmekte ve arasında alınıp verilmiıtir. ... 1 ......... 1........ 1 ... " ...... .. 
son ıünlerde Ogadende yaralanmı~ ve Emekli General lsmail 

tan~ın haber aldığına göre, §İmdi, Fransız 1 teklifi her tarafta büyük bir heyecan h .... 
ve lngiliz mütehassısları, İtalyan • Habtş . . y K d k .ı .. 

. . etrnıştır. e ana anın ret ararını -
harbıne hır hal çaresi temin edecek plana b f k • d .. . una at etme ıcap e er. 
vucude getırmekle meıguldürler. 

Mütehassısların Milletler Cemiyeti ~er -
çivesi içinde kalan planı - ikmal edilir e • 

dilmez • Roma' da yapılacak iski.ndilleıe 

Petrol üzerine konulacak bir ambargO" 
nun aşağı yukarı süel mahiyette oldui' 
Lort Sesil gibi müfrit zecri tedbir taraftaP 
larınca dahi itiraf edilmektedir. 

mevzu teşkil edecektir. Eğer bu iskandil - O 
~ Haftalık Mütareke ler, müsait neticeler verecek olursa p]i\n, ~ 

Teklif Edilecek 
etraflıca tanzim edilmek Üzere Milletler 

Paris 4 (A. A.) - Öğleden sonra çıkJ' 
Cemiyetine tevdi edilecektir. 

bütün ıazeteler Sir Samoel Hoarenin P• • 
Romada Ne Dü§ünülüyor? rise yapacağı ziyaretten bahsetmektedir'-" 

Roma 4 (A. A.) - ltalyan gazeteleri Entransijan gazetesinin ıyı malu • 
Kanadanın petrol ambargosu hakkındaki mat alan İnl'iliz mahfellerinden ir 
menfi hareketini hararetle tefsir etmekte tihbaratı, Sir Samoel Hoarenin üç hafta • 
ve bu şerait içinde On sekizler komitesiııin 1 b. • • · d ~L ık ar mütareke teklif etmek nıyehn e or 
12 ilk kanunda toplanıp toplanmayaca~ı- duğunu bu müddet zarfında Habeıistaod' 
nı sormak.tadır. muhasamatı tatil ve petrol ambargosu _. 

Jurnale Ditalya gazetesi diyor ki: seleıi talik ve barıı müzakelerine sıkı ıır 
Petrol ambargosu hakkındaki fngiliz , surette devam edileceği merkezindedir. 

Dün Akıam Kadıkögünde Hasla 
Bir Kadın Sigara içerken Yandı 
Dün aktam ıaat 20 de Kadıköyünde Altıyol ağzında Ki.ğıtcı ' 

ba§ı sokağında bir kadının diri diri yanmasile neticelenen acıklı bit 
kaza olmuıtur. 

Yanan zavallı, mütekait yüzbatı Haıimin inmeli karısıdır. HaP 
kadın dün aktam odasında yalnız yatarken sigara içmeğe hatlamıf, b1t 
aralık elinden sigara dütmüt ve yorganı yakmağa haılamııtır. 

Kadın tutuıan yorganı söndürmek için çabalamıtsa da muva ff~ 
olamamıı, acı ıztıraplar içerisinde kendi de yanmıf, hayata gözleriJİI 
yummuttur. 

Bayındırlık Bakanlığının Tebliği 

Asmara, 4 (A.A.) - Makallenin !İ
mali garbiıinde ve Takazza istikametin 
de faaliyette bulunan ltalyan kuvvetle
ri bazı düıman kollariyle karıılaımıı ve 

kısa bir ateı teatisinde Habeıleri püs -
kürtnıüılerdir. Dört İtalyan askeri öl
müıtür. 

buıün iyileımiı olan bir çok Habeıle • 

rin cepheye dönmek için müracaaue Vefat Etti Talebeye Azamt ihtimam Gösterilmekte, 
bulunmuı olduklarını ilave eylemekte- M"t k 't 5·· 'l Adapaz T" k 1 

Yerli askerlerden mürekkep bir İtal· 
yan kolu, Melf a garbında bulunan 
Kaçiyamo istikametinde ilerlemiıtir . 

Bu manevra ile İtalyan kuvvetleri 
Tembien yaylasının çevrilme itini he -
men hemen bitirmİ§ bulunmaktadırlar. 

İtalyan süel çevenlerine göre, kuv -
vetli dü§man kollarının Takazze cep -

besi ve Makalle Üzerine yürüyüşleri 

hakkındaki haberler, yakında mühim 
hadiselerin vukubulacağına bir işaret· 

tir. 

Habeşler, ftalyan kuvvetlerinin taz· 
yikini bir çok noktalardan kırmak ni -
yetinde görünmektedirler. 

Reı,mi Tebliğ 
Roma 4 (Telsiz le) - 62 numaralı ret· 

mi tebliğ : 

Eritre ve Somalide kayde değer hiç b ir 

dl·r. u e aı ureyya 
1 

e arı ur ·ıuı·, Temı·z Ve Sıhht Yemekler Verı·ımekted r 
Ticaret Bankası hukuk müpvirlerinden ' 

12 Zırhlı Otomobili Çamura Rifatin pederleri mütekaidini askeriyeden Ankara 5 (Özel) - Bayındırlık bakanlığı miz ve sıhhi olarak kalori ihtiyacına ,aı-
Saplanmıf Abdullahm biraderi ve avukat Erzurumlu Mühendis mektebindeki hadise etrafında bn tanzim edilmektedir. Ve biri doktor ol--

Hargeisa, 4 (A.A.) _ (< İngiliz Somo. Hüseyin Avninin kayınpederi, esbak har - tebliğ neıretmiıtir. Bu tebliğde talebeniıı ha üzere bir idare heyeti tarafından tertip .. 
lisiıı. Cenup cephesinden gelen yerlile- biye nezareti dairei askeriye müdürü ve yat ve istikbali ile inceden inceye meıgul O· nezaret olunmaktadır. Ayni zamanda ~ 
rin Royter ajansı aylarına verdikleri bakaya komisyonu reisi mütekait ferikler - lunduğu, sınıf g~çme it~nde ü~s~~~an usulü j yeme~l~ri ~ektebin mualJim, muavin, -:; 
malumata göre Gorahainin 70 mil ce· den General İsmail rahmeti rahmana ka • nün talebe lebıne tadıl edıldıgmı, buna lan gabı vazıfe baıında kalan memurlara 
nubunda kain Busali yakınında on iki vuımuttur. Cenazesi 6/12/35 tarihine mü- rağmen hiç çalıımamıı talebelerin bu ta •

1 

yemektedir. Hadisenin ta~iki için bir ~ 
zırhlı İtalyan otomobili çamura bat· sadif cuma günü saat 11,30 da Kandillide dilden de istifade edemedikleri ve bir kı - yet gönderilmİ§, iıe baılanmııtar. Gen:!,. 
"lJI ve içindekiler tarafından terkedil- Hisar caddesindeki sahilhanesinden kaldı • sım talebenin mektep nizamlanna aykırı ğin yüksek ıeref ve meslek tahsiline yill 
mİ§tir. rılarak Kandilli camii terifinde namazı eda hareket etmekte olduktan ve gerek melt • 1 cumburi;et hükumetinin gösterdiği biİ . 

Çarpıfmalar olunduktan sonra Kandilli mezarlığında tep idaresinin, gerek Bakanlığın bunların alakanın canlı delili olmak üzere bütç~ 
Henüz teyit edilmemi§ olan bir t-,. • makberei mahsusasma defnolunacaktır. önüne set çektiği tebarüz ettirildikten son· lı para koyarak talebenin dikkat ve ehe~ 

kım haberlere göre bir ltalyan kolu O - Merhum istikamet ve fedakarlığı ile te· ra denilmektedir ki: yelle tahsH, iaıe, ibate edilmesini ternın d 
gadende Habeşlerin taarruzuna uğra- mayüz etmİJ ve bütün bulunduğu muhitler- Son bir iki gün içinde talebenin yemek· ı mek suretile yaptığı fedakarlığı takdir e.;. 

H b 1 ı 'l · h • de kendi ini sevdirmi• ve mertlik «ercfini lcri beğenmediği tarzında bir iki gazetenin miyen bazı talebenin bu tarzı hareket • 
mı§tır. a e§ er, müstev ı erı ezıme· " " d'lefl " 
te uiratmış ve 130 kadar İtalyanı öl _ muhafaza etmek suretile ömrüne :--ihayct verdiği malumatı bizce yukarıda izah etti- kartı alınacak tedbir en nihayet ken 1 

dürmüş ve yaralamı§ olduklarını beyan ve.rmiıtir. Müteveffanın rahmeti ilabiycye ğimiz sebeplerin tesiri altında vücuda geli- nin nihariye irca edilmeleri olacaktır. tiJliıl 
etmektedirler . Habeılerin ölü ve- va • mazhar olmasını temenni ederek ailei kc -J rebilmek istenilmiı bir vak'a olarak telakki [Birinci 5ahifomizdc tahkik heye 
rah olar-.!~ 'ta} i_tı 'iC ı · .. , · c!; • ,...:- c ,.J " Jıi r:\brrJ,.ı- ~ı .. rfz. J dm .. "e 7""'"'Tret vıırrfır. Yemekler iyi ve le. çalı:ımalarma dair mal\ımal vaıdır.) 
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Tarihten Yapraklar [ Şehir Tiyatrosunda · _I 
G ğe Girmeden Dul Kalli Karamazof 

an Nil uf erin Macerası... Kardeşler 

ş 

sın. 

- Ben de esirim, ancak bir köleye 
yakı~ırım. 
- Öyleyse kutlu olsun, seni ona ver· 

elim , 
Şu hikayelere bakılırsa Yunanl~J~r 

eşki lran tarihini, Germeyanlı Alışır 
Bey Truva tarihini, Osman Bey de bü· 
tün o tarihleri okumuşa benziyorlar. 
Çünkü yaptıkları işler evvelce . yapı· 
lan işlerin aynıdır. Fakat bu ışlerde 
kaybedenler hiç mi tarih okumamışlar· 

dı ~ .• 
M. T. Tan 

Yeni Netrlyat: 

felik ve iki beynelmilel hikayeden ibaret 

• bir ilave vardır. 
-

e TAKViM . 
1 BiRiNCi KANUN 

R•ırot HDe 5 
AraLi 11ent 

1351 1354 
i 1 -- 2 nciteırln Kasım Reımi aene 

28 1935 72 

PERŞEMBE 

SABAH 1MSAK t 

ı ... 11 Ramazan Eııant 

s. D. 9 
s. D. ç 

12 48 r 
2 28 

5 24 k 
7 09 

Öyle lkinrli 1 fftar l'atıı n 

• s. D. s. o. s. D. s. D. 
7 23 9 47 12 - 1 38 

d 
12 Ot H 28 1, 41 18 19 

• 

• • * 
Dostoyevıkinin aCürüm ve Ceza» ıını 

1reçen tiyatro mevaiminde ıeyretmittik, eıe· 
ri türkçeye çeviren Reıat Nuri Güntekin • 
di. 

Bu ıene de Reıat Nari Cüntekin gene 
ayni muharririn <• Karamazof kardeıler » ad
lı eserini temiz: ve dil uzatılmaz üıhi • 
bile dilimize çevirdi. 

Karamazof Kardeılerde, ıefib bir ba • 
banın dört oilunu l'Örürüz, bu dört insan 
ayrı yaradılııta; ayn duypdadırlar. Biri 
ıeraeri, öteki baria, biri haıtalıklı, ve bir ta· 
neıi de temiz kalpli! 

Sefih baba yalnız kendisini dü,ünür; h11a-
talıklı oğlu bir tesadüften doimadır; onun 
kendi oğlu olduğunu &"İzler; ve evinde upk 
diye kullanır. Babanın öteki oğullarına 

kartı da aevgui çok değildir. Her fCYı her 
fCY yalnız kendi için, kendi ıefahati için 
mübahhr. 

Reşat Nuri Güntckin . 

Karamazof Kardetlerin tcnuili aahnemiz 
için değerli bir muvaffakiyet sayılabilir; 

neden mi? Söyliyeyim: Karamazof Kar • 
deıleri Şehir tiyatroıunun etkileri değil, ye• 
nileri oynadı. Sahnede Behzat yoktu, Muh. 
ıin yoktu; Sami vardı, Müfit vardı, Avni 
vardı. Neyyire Neyir yoktu, Bedia yoldu; 
Cahide vardı, Semiha vardı. Ve bunlar güç 
bir piyeıte rol aldılar ve laatardılar. lıte 
Tiyatronun muvaffakiyeti.. Çünkü yenileri 
yetittirebilmif. 

İvan Karamazof rolü Samide idi, bef 
perdelik piyesin bet perdeainde de onu 
sahnede ıördük. Cüç rolünü 1rüçlükleri 
yenmek iıtiyen bir kudret aarfederek yap· 
tı. Kusursuzdu, denemezae de, kusursuz gi
biydi denilebilir. 

Müfit, AIJ'ofA Karamazofu çok iyi can• 
landırdı. 

Avni Karamazofların haıtahklm idi. 
Rolünde bir usta aktör mahareti 1röıterdi. 

Cahide ve Semihanm ikinci perdede kar• 
tılaımaları hot oldu; iki yeni, fakat çok ~ 
mit veren sanatkin birlikte ıörebildik. fkf. 
ıi de güzel konuıuyorlardı. 

Semiha iyi idi ama, Cahide çok kere Se· 
mihadan da iyi idi. Talat kuvvetli bir var• 
lık olduğunu Dimitri Karamazof rolünü 
yapmakla bir kere daha ortaya koydu. Böyle bir baba, ve böyle bir babadan 

ıelen müter~di çocukların yapyıılarında

ki 1rayri tabiilik cıKaramazof Kardeılerll in 
mevzuu olmu§tur. Hıraızlık, cinayet, itham; 
ve ıef alet! İtte muharririn yarattıiı tiple -
rin bayatı! 

Eakilerden Galibin, Saidin, Mahmudun 
da rollleri vardı, ama yenilerin büyük rolll!r 
aldıkları bir piyeste eskilerden bahıetmi • 
yelim! 

lımet Huliiıi 

Halk Ekmeği Tahkikatı 
Devam Ediyor 
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Büyük o •l Yazan: l Deniz K•dlrc•• 
Romanı Kaflı 

.. 
ı al D nr ·kezin Gem· si ev

Batmıştı r içinde Yan 
e-l - 55 -

- Hep birden .. . Dikkat ... İkinci 
miye ... Birincinin İJİ bitti artık . .• Bı • 
rak o odun yığınını ... 

Leventler o kadar copnuılardı ki, 
sanki harp değil, oyun oynüyorlardı. 

ana 

Birinci liÇ.;nu.n 

Top gürültüleri arasında yükaolen 
bir ıes bütün kuvvetiyle, bu prültüle • 
rin üstünde duyuldu: 

Tnlebe dünkü törende 

- Heeeyy!. .. Reia ..• Arkadan dilf· 
man geliyor ••• Düıman geliyor .•• 

iki düıman 
Gemiai! .. 
Bu, grandi direğindeki vardiya idi. 
Kem 1 Reia d , onun yanındakilerle 

diğer leventlerin de çoiu eeriye bak • Koca Mıulih düf'"an 6emiainin •ancak taTalına gepniı, ate; ediyordu. 
tılar .. Amirel Anrikczin karakol gez • 

k 
.. ki .. d • ld ~ ça parça olmut, luısaralan devrilmiı, di • ki örenler bu küçük f ıtnanyol ,,.,.emisini o .. n. 

me uzere açı ara gon ermıt o ugu eki k 1m ,,_ nl .. .. . "'~ • 
. B ğ H'' • l H r er ın lf ve yewe er guverte uzerı- letine 1-ttıklannı ,.,.,.,~ --""l d 11ı.._, k. gemı O a USeym C amzanın yap • d.. k al b"• b•• •• IUI -.a ~ ar 1. "'Yle 1 S-

d b 
ne uıere ort ığı us utün karı•t•rnı ... h panyol · · · nl ·· !!_ .2 • tıkları al atıcı manevraya akmamıı, G • r --~ • geınısmm, o ann onuuae e me 

limanın ağzındaki Türk filoaun saldır. emı doğru uzakl maktan baıka bir !ey y pa -
mak için bütün hıziyle ileri ablmııtı. yanıyor.. mıy caimı erkes !kabul edecekti. 

Yalnız bu kadarl k&laa pek aldır • Güvertede ölüler birbirinin üstüne t>ı.it· (Arkası var) 
mazlardı. Çünkü Hamza ile Boğa bat • hyordu. Denize düıenlerin, bağıranların, ............................................................. . 

Iı batına onu haklayabilirlerdi •• Hatta yardım istiyenlerin, boğulmak korkusile Fırtınanın 
Kemal Reisin üç gemisi bile kıç toplari- lurk gemilerine doğru kollarını uzatarak 
le döverek batırırlardı. Fakat bu sefer yüzenlerin sayısı yoktu. BlanÇO•U 

ülkiye 
SOınci Yı ı 
Siyasal bilgiler okulu (Miilkbre melde -

bi) nin ellinci .,.ılaönümü münasebetile dün 

mektepte bir töz- :yapllmljhr. :Bu tör.ende 

mektebin ki mezun rı d 8ZIJ" bdlun • 

muJtur. Tören ektep rektörünün bir nut

ku ile parnıf, u mektebin 27 'Yıllık 

en eski hocası Hasan Tah5inin söylevi ta

kip etmıitir. Hasan Tahsin söylevinde 

mektebin tarihçesini "lln1ıitmlf, bun3an 

sonra munllim1erden 'Musliliittin Adil ile grandi direğindeki vardiya eskisinden Kemal reis ıon dönüıünde eemiye büs
daha kuvvetli bir aeale •• daha büJük bütün yaklaib ve İçine bir kaç yağlı paçav- (Ba, taralı f İnci yuzde} ımelttep talebesi bi~er söyle.v :~'m' ~!iris 

ra attı. 
bir telaıla yeniden haylarmıttı: 

- Düım n var •• Sancak kıç omuzlu· G~ tututtu. 

Ayasofya meydanındaki çınar ağaç! - dir. Söylevlerden sonra da davetlilere bir 
nnclan biri de devrilmiştir. 

çay fiil i verilınqtir. 
.. d tk• d" • • H Büyük çatırblarla yanmağa ba1ladı. aun a ... ı ı uıman ıemıaı... eyy, 
üzerimize geliyorlar... Şimdi Valinaiyadakiler bunu da ,görü-

Kemal reis ile arkadqlan oraya da bak- yorlar, yırtınıyorlardı. 

F enerdc de, Molla sokağında 9 yılı 

evin bir duvarı ;yıkılmı§, Eyüpte bir -evin 
bir tarafı çö.kmü Beyoğlunda, Surm la 
sokakta helvacı Mchmedin dü.k.kaıunın ke-tılar. Amiral Anrikez kendisini kaybetnüı de-

Sahiden iki düıman ıemlai daba ıeliyor• ğildi. Hatta umulrnıyacak kadar soğuldcan.. pcnkleri Hatiçe isminde bir ıkadrnın başına 
du. hlık aöstennifti. Türk ıemileri limanın ai· düşerek yaralamış ve Hutiçe hastahaneye 

Oç olmuılardı. zından çekilir çekilmez kalyonlarından bet kaldırılmı~tır. 

Uırlada 
BirCe el 
Bulundu 

ehinin 

iEn eSki oca Ha n Tıahsin 
utkunu okuyor 

Yıolcudan 
Son Postaya 
M:ekta 

·, 
:s 

Üçü de, kelİflemeden esen gilzel rüzga• altı tanesini dıpn ~ıkannıtta. MemrMıiyetle kaydedilmekteclir ki bü-
nn altında çok iyi yol alıyorlardı. Neredey• Kastellon tar fından ıeleı:a iki düıman tün bu hôdiseler sırasında insanca bir zayı- (801 torôlc 'ı inci yiiz;fle) ( Ba tarafı 1 inci yüzde) '(• 
se filoyu arkadan vuracaklar, iki at~ ara• gemisi hemen Türk gemilerine saldınna • at olmamıştır. la birlikte batmıştı. - Biz vaktiyle can kurtaranları ,gıı 
sında bırakacaklardı. mıt olsaydı, Kemal reis onlan çabuk haklar, :Aq> zya Vapunı * sek fena olmıyc:ıcak? dedim. ~ 

Boğa Hüseyin ıimdi üç lapanyol gemi • yeniden limanın ağzına dönerek Valinsi • Futınnnın en büyük ddi zararlarm1, i - Haklısın amma, dedi, raptlr ~1 LI ·1mek lan d · mebolu vapuru hadisesi, dünden • .,,., 
sinin yanınd yer almak iatiyormuı gibi ya ara ven le o eraı bitirirdi. Fa- hrtına koptuğu zaman, Karadenizdc ·e paniğe sebebiyet verdik diye canıJ111 
geriye dönmüı Hamza da kovalıyorınut kat buna vakit kalmadı. 1stanbulda.n '45 mil uzakta ibulunan Vunnn beri birinci sorgu hakimliğine int_ikal k l 

' fk· d.. • • k _._ 
1 

· t . o ur ar .. 

rasına göz yummuıtu. dönen gemi aribi fazla atılgan olmamJ§lar, mÜjtÜr. Alınan :ifadeler, :z bıt varakaları ve resiz aderin ·azdığını bek c 
gibi görünmekle beraber onun bu manev • 1 uıman &'Cmısı ar-o aezmektcn bandıralı Azpaziya Nourkos vapuru g ör -ı etmış ıt. Ca k J'flc 

Yeni Kısmetler lop düellosuna baılamlflardı. ikisi de Türk Fırtına sırasında. kereste yüklü bulunnn evrak 178 sayıfa t ttuğu için sorgu ye karar veraik.. I 

Çıktı.. filosunun iki tarafına açılmlfh. Biraz önce vapurun güvertedeki yükünü, kaptan köp- hakimi ev1 kı ne k bir !hafta içinde Sisamdan '80nra gece deniz kah3: 
Kemal reis kıç kasaraya koprken "'1 • düpnan gemisinin etr fanda bir teı çem • rüsünü, direklerini ,.e teknenin üst kısmın- tetkik ed cek, ondan sonra sorguları - ı .. l3azan vapur anki bir tirbuıJOfl 

mandayı verdi: beri gibi dolatan üç Türk gemisi henüz ay. da'ki 'kamaralannı tamamen deniz alını§ ve na başl~acnkar. muş da denizin dibindeki bir rnaflJ 
_Dikkat ... Ateı ke ... ı!... Geriye ..• nlmağa1 vakit bulamadıkları için bu iki ko- vapur tek bacalı bir tekneden ibaret kal _ çıkarmağa uğnwıy.ormuş gibi döne ı.-t6 

,.._ . d.. .. V d' lanav caman spanyo1 ıemisinin orta yerine diia. mıştn. Tahkık tın genel s vm11nhkça alı- b' k . I tlJJ' 
uen onuyoruz... ar ıyan, vur to gı.. -v nan sonucuna nazaran ortada birinci ne ır çu ura ınyor. nsan ya (lr 
Nerede pire . . . Aferin ... Çabuk davran . .• mekten kendilerini kurtaramamıtlardı. Naıit - Ertu~rul Sadi l'leh l 1 b' «dur bakalım, bir şeyler o1uyoruz. ı 
Açılıyoruz. Yeni kısmetler çıkb. Bununla beraber Kemal reis le, ark • • kaptan ·ı met A i için mes eğ1 ır gö- ye nefesini tutuyor, bu inişin .JlC ı 

Kemal reisin gemisi geriye doğru bir daıhm da yılmıyorlardı. Hatide rüş ve düı;ünüş nokt ı mcvzuuba'.h tır. b. w. • k k k 'ı b "" .1. }33' 
H ·k· b rd d ŞehzaJebaşı TURAN K · ı..ıı·k .ıt l 'I:.. ıtecegını or a orKa eK ıyor.. .ıı. 

hamle yaptı. er ı ı o a an atq ediyorlar orta • apt n, emı e ır smaa c~ı d .. .. d AlpJ8rw 
h~ dum .-:• • ..:ıd 

1 
. 

1 
' tiyatroaunda b"l ~ . d ,_ b t zan a vapur asansormuş e t' 

Kırk dokuz kürek birden büyük bir hız. 0 • an, .wev ve '" ınm a ın eliyorlar· ı gısme n r '" "\ puru aş an . •·" . .b. . re tı dı 'Bu geo. eaat 20,80 da k .. . '--
1 

k'be d h tepesıne yuı.:~e ıyormuş gı ı tıtre) 
la çalıımağa b&§layınca koca lmdirga bir • H O L L 'E C 1 ara etmegı, ıKat'Şl 3ıŞ8n a ı tten a a k 1 b . l 'b' 11.1 
k k d h f

.f 
1 

t p· M laf d Kemal reis amiral Anrikez filosunun li- k k b I B kt t reye çı ıyor. nsan oy e ır Ç 
U§ a ar a ı o muı u. D'e uı a a Komedi 4 iP rde or unç u mustur. u no anın en- k• ' ' l!ı k . . f·ıs · 

yalnız arka yelkeni çabucak çektinniı, dö- manda kalan gemilerinin de birbiri ardın • viri ve -daha 'Sa'İim bir 1ka.naare vanl - 'ttlh~tı 1 b ~tll~sı oıara ıl' ın ı , 
nÜ~Ü çok kolay)a§hrmıftı. dan çıktıklarını gördü. k hk fh } ..ı patıaytŞ eK ıyor. , 

Ş. d. h.d Te b Ş ,_.1 ma ı nca m eıne .sa a arınaa \l I ··L-~ıı".. .. •1 K .. 11. k ı;r 
Diğer iki Türk gemisi de hemen Kemal mı ı savaı sa ı en yamnnlapcaktı. pe 8fl en r .. -~1. • l eh l f a a tnuoaıaga egı u u, 

Çu .. nku•• •k• k b •dil r· tr d ıta YY n edeCCKtir. n 0 U '\:apUrU a• .t. ·ıı• . fı • 'k. f , ffifOI 
reis ibi yapmıılardı. on ı ıye şı cf ı er. ıy osun a l . . . bak k -ı zıaır ıye -.agun ot zıne '"'- 1 

B 
K-.. ı reı·ı •- d d. 

/ 
ciasma zmır adlıy.esı aca tır. \' ·"'l .. ,_ .. f . . .ıı·Lc.: de 

üyük bir ümitle ve bütün bızlarile ge- -·- •uman ayı ver ı: 5 12/985 Putembe Ad Bil " ""'agun KOY ezın n oıoın fi' 
len düşman gemileri onların bu kadar ça• - Engine.·· Enırine . · · ak~ m 8 t 20 ıde .~: •. . •• , : , lüğü bulamayınca <bunda d ğİi!JC 41 
buk döneceklerini alaUarma arclinnernifler- Gemisinin provnsı Valinsiyanın açıkla • - ... "' .... ~ ' "' ' kind dir.» -diye <>r.adan .çıkıp ya1'1~1 

ı. r ı Ut' erı yaman ar ,e ı e sıkıı • sındaki körieze irdik, bir <de ne 1 • d . A t k T·· kl · b' k'ld nna döndü. s z c Az Fransız Tiyatrosun a Halk Operotl 
tırdıklarını sanıyorlardı. Diğerleri de öyle yaptılar. Bu akfQm ea ' 20,30 da 1· T .. d'b" d K 11 k ki d\I Şimdi Boğa Hüseyinin Valansjyaya dog~ - EVD OTEL" im~ a ı ın e Ü ti sa. anlP . ~ 

Kemal reis dosdoğru karakol gezen gemi '1 muyor mu? Hele şu Küllük şehrtfl!•' 
üzerine saldırdı: ru kaçması gerekti. Fakat Kem 1 reis ile di- Buytik fımlaıi operı}l b\I" 

_ Rampa edilmiyecek. Borda toplarile ier Turk reisleri öyle bir manevra yaptılar :Pe1k 1 ıund '!N H 'f'urnıı haspalığma bak 1. Sanki biz onu 

ateş edilecek ... Dikkat... maz mıy.ız) 'fr" 
Kendisi önde gidiyordu. Buna <mavigation empirigne -

Ahmet reis onun arkaamda idi. Bu aktam S Ü M E R eme! rübevi gemicilik» derler. 

Koca Muslih dii§man gemisinin ı ne.ak 1 -~·li·.·iiil·ll!!·m:· •' •' •'•'11'•'il'•'•'111.-....... • Beynelmilel caauıların enlrikalarrnı ç virdiklui B t dın tiftik n bi z .ıı 
tarafına geçmİ§, böylelikle ortaya almıi • ç81lerinde •t'k n v tifenin çarpışmuı 1 

ı.d~!-~umon B A G o A D y o L u 
Düıman gemisi tam ortaya aeldig·İ za • Y trlilerln !ayanı, binlere• au•arı Ye piyade kıt'•laranıA ~ıtırak .<tW,ği l;11_yük Jıı:ırp. 

• Oynıyan• ar : 
man Türk k dirgalannda iskele ve sancak PIERRE RICHARD WILLM ·KATE DE NAGY • 

JACQUES CATELalN bordalarında alevler ve dumanlar görüldü. 
Alev ve duman .•• 
Sonra birbirinin arkasından düımnn ce

misinin güvertesini, "aııaralarım yalıyan, 
bordasını parçahyan gülleler ... 

O da ateı etmiıti. 
Fakat Türk topçulal"l kadar çabukluk 

göstercmcmiıti. Bununla beraber bir eül • 
le Kemal reisin baı kasarasmın orta yerine 
yapı:' ve üç dört levent külçe halinde aii
verteye yuvarlandı. 

Kemal rei,. buna büsbütün kazdı. 
Düıman gemisinin etrafında dönüyor, 

durmadan ateş ediyordu. 
Ahmet r isle koca Muslih te onun izini 

tutmuıiardı. Ontar da ateı ediyorlardı. 
Dü~man gemisi böylelikle bir atq çembc • 
rinin ortasında kalnu§b. 

On dakika sonra teknenin 1ıüverteıi par-

, 
BG7Gk ve ylk.aek kıymeti bir film olmak itibarile numnolu yenerio evır iden 

aldırı•maaı riea olunur. Telefon: 42851. lılvetea: Yeni Paramouat Jur t 

Da~ ve ...... s. •• ,. SA RAY •l••maaı 

Bu akıam ı K ONTIN ANTAL mubtef•• filmi 

takdim ediyor. Oynıyanlar : 

FR D ASTAIRE ... GiNGERS ROGERS 
BütOn efleneelerln en fevkalideıl. 

ÜYA5t 
( Liebe traume >.,rı 

Büyiık :koınpozıtor ( FH..AN tiıJ 
USZ J') ·n h cY"tını, vrupada b~t 
yaptıklarım, HlCllARU - WAG ~r 
Jetune miı alın! sim go terece 

.,._,, Ha'fta.nnı 

~REN DUN E 

üzel fiJınl ~ 
Gi R ROGER n'l" 

FR D ASTJll" 

ROBERTi\ 
Bu.yük ınuvalfaki) eti• 

İL Sn 

de1um diyor. 

Ayrıca: :En Son FOX Jurottl 
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Spor 

Yalan Değil, GCrçek ! .. 
Galatasaray - Güneş Hadisesi Müna-

TURNLER 
ROMA KAPILARINt 

Gerharı Ellert'in eserinden - 25 5112/935 sebetile De Bir Tavzih; yapalım 
Köylüler Arasına Bir Yabancı Gelmiş, ~-:!:.;berti;y:l1oea:nel'UDvv.:remınl~Ga;.:;;Ga1.: .. ·t;.ç_· :~at~n_d;~i~:~:na::::: f::~~n=~~:r: 

............ ıu •- ....... Avrupa kupasının nihai müsabaka11nı 

Onlardan Yatacak Bir Yer istemişti ::~.~~::k•::!:tb:=:u;:::e: !!a!~a~~:~::::::r~:k~:~:!:;e~:i7ı::: 
Seni kendimden daha akılJı :zan

lledi Yordum, akıllı değilsen bile kur· 
n~ d sanıyor um. Halbuki yanılıyor-
~Uşunı. Göndermek istediğim habe-
tı ben k d" . be . en ım tertıp ed_erim. Zerkon 
k lli . dinle I Düt,;manları tarafından 
endısin .. k'"lA k I '1:ı .. e muş u at çı arı ıp çıkarıl-

. adıgını ve şimdi bana gelmek isteyip] 
ıstenıediğini Aetiüs 'e soracaksın 1 » 

Tanyü'nün Fikirleri 
I ~ttila'nın hiddetle başlayan bu söz
erı ah k . l"k d ti. en sız, a ay ana bir sesle bit-

llu~neg~~ .~t~.k ~danamazdı. Kral 
len nın olumu munasebetiyle yapı-

rnerasimi hatırlamış ve 0 zaman 
ntahiy r . 1 .. 
~ .. e ını an. aınaga muvaffak ola-
ti l gı şeylerın hepsini simsek süra-

y e kavramıştı. ' ' 

Attilada mavcut olmadığını zan
:e:~ği bir hissi keşfetmeketn müte

la~ı :t ınes'ut bir duygu ile başını sal-

~ ~ «Onun habis bir ruh ve belki 
ır l-f ·· 1 ltı-u8u un o duğunu zannetmiyor 
nu~~. 

h._..._<c Köylülerin işini bilen Hün ol
~.)) 

,: «Ş~alde alev ışığı görüldüğii 
~ )' dıkkat etmediniz mi? Bir yer
~la;ngın çıktığını görünce gü]meğe 

Jet an köylü değildir.» 
c:lıllJar eH ~ilinde ya~yan ihtiyar ka
ili.il' o ) unler hakkında şöyle dü~ 

r ardı: 

geçirdik. Bu zabn mutedil, makul ola- di. 

1 
mevcudiyetini haber veren ince du- rak geçen müessif bidüe baklandaki Olimpiyat Oyunları İçin hazırlık 
man sütunlarına hır· nazar fır1atmııııtı. sözlerini kaydettik. s ö T ofya, 4 ( zel) - Gelecek yıl, Berlin-

Ev sahibi köylü başını sallayarak Dünkü «Tanıı gazetesinde İse .ıbir de yapılacak olan on birinci arsıulusal o • 
homurdandı: yalam tekzipıı serleYhası altında ıu limpİyat oyunlarına Bulgarlar, 64 oyunca 

- «Ekin toplamağa başhyoruz. cümlelerle b&§layan bir yazı gördük : ile iftirak edeceli:lerdir. Hazırlıklara tim • 
ı t b d kal b

. d t(Dünkü (Son Posta) gazetesinde diden ı.-·lanm .. br. s ersen ura a ve ıze yar ım et. .,... ..,.. 
Şimdi seyahat edilecek zaman değil-» Galatasaray klübünün erkanından ol-

Ekin Toplamağa Ne Lüzum var? . .• duğu söylenen, fakat kim olduğu tas • 
K rih edilmiyen birine atfen bir talom Galataaarayla Maçı 

Trikolor Takımının 

öylünün yolculuğumu tehlikeli sözler ne~redilmi_ştir. llh ... » iki müsabaka yapmak üzere ıehri • 

~~l1u~u, ~oksa~ her şeyden ~İyade e- Bu cümlenin tertip ve edası, aSon mi:ııe gelen Romanyanın Trikolar futbol 
~~. e~ı top amaga mı ~~m~ıyet ver- Poata» yı uydurucu mevküne sokmak takımı dün Taksim stadyomunda bir 

digını anlamak kolay degıldi. ister bir mahiyet arzettiği için hüviyeti egzersiz yapmıştır. 
Yabancı, şimal tarafını göstererek: merak uyandıran Galataaaraylının kim 
- « Ekin toplamağa ne lüzum var? olduğunu söylemek vacip oldu .. Bu :ırat, 

Oradan gelenler 0 işi size beceriverir- Galatasaray klübü idare azaaandan 
ler!» dedi. «Yusufıı tur. 

Romen takımı burada yapacair 
maçlara çok ehemmiyet Yerecektir • 

Bükreıten seyahat dönüıü Galatasa• 
rayı 4 • 1 mağlup eden Trikolor takımı 

r: 11ti!Jİ """ " b"""'" dol.,, "m '"lmlo ''""""" ~edenen ve ruhen yorgun . · · · · t U ki . · • 1 ı · gitmesini nas ıl ıs1eyebılırsınıı nutnıayınız 
yorsanız; ışlennız n yı . 
birkaç gecelik uykusuzluk sizi bu h:ıle sokabılır. 

Bromural -Knoff· 
. . kıı u etirir, zarar.;ız, tesiri hoş ve emniyetli bir il:iç 

sınırle~I :•11 ~11.r~r, u~ • Y ~ k kısa bir z:ım:tnda i:ıde ve bu sayede sııi 
olup sınırlerınızın sukunun ço . d 

a yeniden dinçleştirecek olan uykunuzu tenıın e er. 
,& 10 ve 20 koın rı ri ın•) I hn l ıflp-rm lrrdr rcnnrlrrd• rrçrt• ılr ,,,Jıhı. 

1 ddeler fabrikaları, Ludwigshafen '/Rhin, 
Knoll A.-0 .• klmyev ma ·----

Ve Bay Yusuf, dün tekrar kendisiyle f stanbuldan aonra seyahate devam e• 

Bu münasebetle dün, maç hazırlık • 
larrna dair Londradan atağıdaki tel -
graflar gelmiştir: 

Londra, 4 ( A.A.) - İngiltere . Al -
manya milli futbol maçını seyretmek 
üzere gelen 1600 kitilik bir Alman ka
filesini getiren Clombus vapuru bu sa
bah Sonthampton'a varmıştır. Süslen -
mİ§ bulunan iskele önünde dokuz met. 
re uzunluğunda bir bez dalgalanıyor· 

du. 

deceği için burada alacaiı 
dikkat etmektedir. 

neticelere 

._.. .......... -..... -............. ·----·------
Fransızcayı 

BERLiTZDE 
öğreniniz 

1 - M etodu esasen pratiktir. 

2 - H er öğrenilen dil için imtihan .. 

dan sonra bir diploma. 

3 - H er sene yapılacak müsabaka 

ile Pariste 3 sene bedava okuma. 

4 - T alebelere husu si ta rifeler. 

5 - T ediya tta kolaylık. 
Geliniz parasız bir tecrübe dersi alı• 

nız. Kayıtlar açıktır. 

İstanbul : 373, istiklal caddesi. 

Ankara : Konya caddesi. 

lstanbul be§İnci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarreı 

bir oda takımı, tavla, 6/ 12/935 tarihine 
müsadif cuma günü saat 9 dan itibaren 
Galata Y enicami arkası Ömer sokak Mi • 
nasyan hanında aatılacağından taliplerin 
yevmi mezkurda mahallinde bulunacak 
memura mürac-tlan ilin olunur. (520) 

PARISTE KOTI 
TORKIYEDE 

HASAN 
90 derece halis limon çiçekleri Ha· 

san Kolonyoıı, bak iki Yasemin, Ley • 
lak, Menelqe çiçeklerinden yapdmlf 
Hasan loayonlan, Hasan lavantaları, 
yağsız Hasan kremi, Acıbadem yağ
lı Hasan kremi, yanın yağb Hasan 
gece kremi, yağh ve yafsa Hasan 
Briyantinleri, Ruj ve Alhldan, Ha • 
gan tuvalet ve gliserin sabunlara, Ha· 
san pudraları. Hasan dit macunu 
ve auyu, Hasan dq fırçalan, Huan 
saç ıu ve tozları ve saç ıabunları Tür
kiyenin en ,ayanı itimat markuıdır. 

808:~~0Calarına karşı sadakatsizlik 
bekleyen Got kadınları, kendilerini 
(a) Men ağır cezadan kurtulmak için 
Orada COtia bataklıklarına kaçtılar. 1 
~\ı" .. 

1
açbk bas gösterince, hileci su-

--- DemİryolJarından: 

Bu bezde fU cümle yazdıydı: t•Sont
hampton'lu spor ve futbol severler, Al- J 

manyalı spor ve futbol aeverlere hO§ 
geldiniz derler.» Karada biribin arka • 
aından Alman Ye f nl'İlis milli martlan 
çalınınıf ve İngiliz apor teıkilitsndan 
bir grup vapura çıkarak miaafirleri ae
Jamlamııtır. 

HASAN 
••, () .. . 

tan h uın getiren sisin, yakıp kavu-

~ta ~:~:etin habis ruhları, o kadın
c:luRlJ. ~ ftinerek, kendilerine teslim ol
"erın ~~dirde onlara yiyecek, içecek 
~dın~gı) Vadettiler. işte bu sadakatsiz 
tırıden. a~ ~. o habis ruhların münasebe-

«J-.f ·· un evlatları dünyaya geldi.» 
)ıJ aJc· Unlerin geçtikleri tarlalarda iki 
'" .... ın b· 
~ l-'erd ıtınez; onların ateş koydu-

«l·f e sular alevi söndürmez.» 
hiç ı_. ıç bir duadan fayda hasıl olmaz. 

Qlt t'" .. 
~tsu onları dağıtmaz. Atılan 

(1) R 
( ı) 'f 0 tna başkumandanının ünvam. 
(J) unil nehrinin bir kısmı. 

J-.Jazer d enizi. 

Devlet 
D. D. /84 numaralı g:idit • dönü§ yol~u tarifesinin birincikinun 935 

d b •t k olan mer'iyet müddetı mart 936 sonuna kadar ve aynı 
sonun a ı ece 25) 

1 1 ·· y daha uzatılmıttır. «3534» <76 
ıart ar a uç a ---------

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

[ Emlak ve Eytam Banka•• lllnları 1 
Alman futbol meraklıları bundan 

sonra üç tane trenle Londraya hareket 
etmiılerdir. 

* Londra, 4 (A.A.) - fnsiliz • Alman 

Esas No. 
142 
165/9 

Kiralık Emlik 
11 Mevkii ve nev'i . . 

futbol maçı ıünün meselesi olmuıtu1'. 
Ga:ıeteler bu sabah onda lnl'İlizce ve 

Depozito Almanca buauai tabılar ne1rederek her 
100 Lira iki takımın vaziyetlerini ve tanslarmı 

Anadolubiaarında Küçüksu vohaı. 
Galataaarayda Avrupa pasajında 9 numaralı 

85 )) 
dükkan. • 

165/24 Galatasarayında Avrupa pasajı Kapı ınahalh 60 n 

d 1 · ıh emlak bir ve üç sene ınüddetle kiralanmak 
Yukarı a yer erı yaz / 

k rt Y
a konulmuıtur. Jatekillerin 16/12 935 pazarteıi 

üzere açı a ırma 
günü saat onda ıubemize ıelmeleri. (281) 

tahlil etmekte ve oyuncular hakkında 
malumat vermektedirler. Alman ekibi
nin taraftarlarını nakleden 17 tren 
Waterloo ve Viktoria İstasyonlarına 

geJmiıtir. 

Macaridan Fra.nMıyı Yeneli 

Pariate yapılan Macaristan. Franıa 

YULAF ÖZÜ 
unu çocuklarm en hayati ve en kuv • 
vetli eıdaaıdır. Dünyada Huan özlü 
unlarından daha tabü, daha halis ve 
daha mükemmel ve maqraddi çocuk 
ııda11 yolıtw ve olamaz. Pirinç, mer· 
cimek, buğday, irmik, bezelya, ba • 
dem, beyaz mısır, çavdar, türlü, pa • 

tates, arpa özlü unlarmı çocuk -
larım:ıa ve hastalarınıza deiiftire de
iittire yedjriniz. Vitamin, kalori ve 
hayati gıdaya çok temin eden bu çok 
taze unlarla çocuklarınız bayat bu • 
lurlar. Sağlam ve dinç olurlar. Mut -
lal<a Hasan markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU 
Ankara, l.tanbul, Beyollu 

.... 
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- .. - - .. - r 
Hem kendisi ıztırap çekiyor, 
Hem de başkalarını üzüyor. 

1 8AD'f0 l 
Bu Aktamkl Program 

ISTANBUL 
18: T okatliyan otelinden nakil: Telsiz. 

caz oksetrası, 19: Konferans, 19, 30: Solo • 
lar (plak), 20: Haberler ve yeni kitaplar • 

BiKAYB 
---------------- Nakleden: H. E. Talıı· ----

OYUN DERKEN .. 
Devasız bir dert mi? 

Hayır, Birkaç kaşe 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

dan parçalar, 20,30: St~dyo ~rkestrası, iki aydan beridir, her gece, opere-ıdaklarının allığını takviye etti; beyaz 
21,3.5: Son haberler ve plak neınyatı. Saat tin bu parçasında, seyircilerin çılgın gömleğinin göğsüne dökülen pudrala· 
22 den sonra Anadolu ajansının gazetelere alkııı]arını toplıy l dı Sah b" l f" k J d" 

h h d
. . . Y or ar . ne ır o- rı ıs e e ı. 

ma ıus ava ıs ıervısı verilecektir. k al ·· · · · · ' PARİS anta s onu gosterıyordu. Her ıkısı Sonra, dışarıya fırlayıp, seslendı: 

16: Lillcden nakil, 17: Üç perdelik pi. de, _gece kıyafetiyle buraya girdikleri - Nebile!. Nebile!. Nerelerdesin? 
ycs, 18,35: Eski muhariplere dair müsa • vakıt, halk, zerafetlerine hayran olu- Cevap almadı. Bir kaç adım ilerle-
habeler, 18,45 : Müsahabe, 19: İki perdelik yordu. di. Gidip aramak, bulup ta ona kendi· 

OBİPİN 
çocuk piyesi, 19, 30: Müsahabe. 19,40: E.. Hele Nebilenin tuvaletleri, göz ka- ni beğendirmek istiyordu. Merdivene 
debi konuşmalar, 20: Melodiler, 20,30: maştıracak güzellikteydi. Harikulade yaklaşırken, önünden geçmekte oldo· 
Neşriyat, 20,45: Senfonik konser, 22,45 omuzlarının üzerine atılmış kürkleri ğu, arkada.şı Şakir'in locasından içeri· 
Dans müziği. çıkarıp ta, yanı başındaki iskemleye ye gayriihtiyari bir göz attı .. 

BERLİN bırakıverdiği zaman, bütün gözler ikisi orada, kanapenin üzerinde. 
16: Heylsbergten nakil, 17,30: Mi.isa • kendisine dikiliyordu. sarmaş dolaş olmuşlar, dünyayı gor• 

habe, 18: Münihten nakil, 18 40 · Ak Se _ _ı 
2 

•
1 

H. şam dat da, Allah için. Nebileye uy- müyorlardı 1 Sedadın birdenbire renr 
haberleri, 19,10: Varyete, : aberler, d En · · b" _L__.___ l" d _Llar b' "b" • ...1-1--ı.tl. 
21,30: Eğlenceli müzik. gun u. ıyı ır ma.IUl8UU1n e ın en atmış, ay~ ı ın mne _,~ 

VİYANA çıkma frakının içinde, uzun ve ince Hiç ses çıkarmadı. nereye IİtiiiDİ ~ 
Btittln ıztırapları dindirir. 

Dl9, •d•I•, bel •lrll•r1111, U9Utmekten mUtevelllt ••ncı 
we aızıl•rı keaer, Grlpe, nezl•r• k•rtı çok mU•••lrdlr. 

16,30: Muhtelif havalar, 17,.5: Nakil • endamı ile adeta göz alıyordu. meden geçti.. Yürüdü.. MerdiYenltır. 
ler, 19: Beı perdelik facia, 21,20: Hafif Gidip, eağ tarafta bir maaaya otu- den çıktı. 
müzik, 21,4.5: Dana musikili. ruyorlar. ve konuşmağa bathyorlardı: Üst sahanbkta durdu. Arka~ 

•ltehuııı BRÜKSEL - Ne emredersin, camın 1 deki rovölveri çıkardı, baktı.. Yi GRIPINı Badyolia dit maoaaa fabrikuınm 
klmyaprlerl tarafından lma1 edlbaektediı. - .. - - .. - _ 1 ~·? S: Muhtelif müaahabe, 1 7: Viyana - Sen bilirsin, cicim 1 gayriihtiyari, içindeki lmqanaaz 

müzılt 17,4.5: Çocuk matinaaa, 18, l .5: Mü- Sevdalı baluflariyle, biribirlerini ği aldı, attı, yerine batka bir 
sahabe, 18, 30: Goldmarkın uvertürü, Sa • yiyecek gibiydiler. ıürdü. 
kuntala, 19: Müsahabe, 19, 1.5: Bachtan Bu esnada, guson geliyordu. Kendini zorbyarak, her 
parçalar, 19,30: Konutan gazete, 20: Bü- Em" J • • f elim" kin" · · b Jd ._ ... _ ··1t l .. - ır erınız, e en r tem mı yıne u u. ....ueye 
yu ga a konser, 21: Musahabe, 21, 1.5: fk" b"ft ki ak ı· rdu. ''--:.'--= Dr. BTBM V •ıı •r sınır " •"" A A hutabklaıa mtHehaı1111 

C.t•ııu .C.,I Orea aparbma•ı T ... mD IY. K .. ıcl)' aa~arl)'• beri aolcak T•'. 60719 Senfonik konser, 22: Konutan gazete. - ı ı e m zamanı ge ıyo "~ıı:ı,-ıı 
22,10: Plak neıriyab. - Ah, çok teessüf ederimi Fakat ,eyden üstün tuttuiu için, ü'mabl~ 

saçlarınızr 

~ed/M 

••• da1ma mOkemmel Dlr 
saç fuvaletl temin eden 
Clbbı brtyantlnl 

kuttanınıı ~· 
t • 

Kokusu nena ve llttfdlr. • • • 
H\lıuıl uzvi cevherlerle 

' imal ve istihzar ec:lllel) 
• • • ' 1 

Oi~bs briyantini. kepekleıf 
alderlr ve 1a9 kOklerl~!.. 
kuvvetıendlrll'. QGsterftl 
pratik ve tıkdır. 

BAiYAMTiN 

~.~N-·-- ıı' r~ 

puaros' 
VENOs PUDRASI, .ı1aırn Wr 

toadw. 
a. tos• laallaaaalarıa ., ... t .... 

•• Jlıllal ••'er çok o!ar. 
E•U1a ıatle N...Wıııa Erea eeaa 

allt .,. ıtnyat de,._ Jataabal. 

Eakifehir lcra Memurluğundan: Tama- BUDAPEŞTE geç teşrif ettiniz.· Mutfakta ancak bir belli etmiyecekti. 
mına iki yüz elli lira kıymet takdir edilip 16,30: Çingene orkestrası, 17,25: Fin • tek biftek kaldı. Rejisör: 
142.5 numaralı icra ve 2280 numarala lindiya prkılan (nakil), 19: danı orkea- O zaman, Sedat yerinden fırbyor, - Haydi! Sıra ıizin, Sedad .. ~ 
kanunlar hükmüne göre paraya çevrilme • trası, 19,45: Çeyrek aaat yabancı aiyaaaya elini arka cebine götürüp rovölverini hanım!. Arş!. diye bejudı. 
Iİne karar verilmit olan Eskitehirin Ak • dair müaahabe. 20,40: Macar oda musikisi. çıkanyor ve haykırmağa baıfbyordu: Çıktılar. Hiç bir teJ' ohnamlf 
çağlan mahalleıinde koyuncu baba soka- 2.1. 30: Çingene orkestrası, 22, 30: Plak net- - Nasıl}. Ne dedin). Bir tek bif- idi. 
iında ve tapu dairesinin temmuz .328 ta- nyatı, 23,S: Haberler. tek mi} * 
rih 've ~2 numaruında kayıtlı ve iki kat ROMA Zavallı garson titremeie bafhyor _Ne emredersin, camın) 
üzerine yapılı ahtap ev 6/1/936 tarihine 17,25: Yabancı dillerden haberler, 18: ltı sakJan-.. ıı:... w ' 

d ··f ed · ·· .. r-L=--h· . K ı 18 15 T . masanın a na ......,... ugr8fıyor, - Sen bilirıin, cidml-te9& u en pazartesı gunu c.m~ ır ıcra onuıma ar, , : unzm müaahabesi, . • da edi d .. ..:_..1- L- ~ 
memurluğunda aaat 14 te açık artbrma ile varyete müzik, 19,20: Radyo jurnal. ıstun t ~or u.. • Secladın gozlenu~, uu ~. 
aatılacakbr. lateklilerin arttırmaya girebil- 19,50: Komedi. 21,1.5: Oda musikili, Pa- Fakat, btrdenbıre takinleten Se- kabir alev var. Korlc111or, tibıJG'lf/ 
meleri için takdir olunan kıymetin yüzde ganniniden parçalar, 22: Radyo jurnal. dat, aoğuk kanlıbkla nifan alıyor ve .• kendinden emin delil sibl-0 

yedi buçuğu niabetinde pey akçesi veya V ARŞOV A Nebileyi vurup öldürüyordu. Zaran yok: Halk bunun tarılallllllll! 
milli bir banka mektubu vermeleri lazım. 18: Piyano havalan, 21,45: Senfonik Sonra da, garsona fU emri veriyor- bile değil. Artistin her •manld 
dır. Arbnna prtnameai 6/12/935 tarihin- konser, 23,5: hafif müzik. du: ıurıuzluğuna o kadar.....,,, ld, 
den ib"baren icra daireeinde açllı: olup her· BOICREŞ - Şimdi o tek bifteii bana ptirl halini tabit görüyor. 
ka tarahndan ıörülebilir. Artbrmaya ıi· 18, 5 : Keman konaeri. 18, 3 5 : Şan işte halkın kahkahalannı, allatlan- - NasıU. Ne dedin). Bir tek ..,, 
recelderin bu prtnameyi okumut ve bii • 19,1.5: Senfonik konser, 21,1.5: Plak ne,- nı koparan bu sahne idi. tek ha) 
tün .. rtlan öirenmif olac:aklan addolunur. riyatı. 21,45: Franmzca ve almanca konu- * 'o ı 
Bu ey üzerindeki baklannı lıuu.ile faiz ve tan pzete, 21, S S: Haberler. O gece, ym· e tı"yatronun ı"çı", hınca- Han • L! ib. Nebile -
murafa dair olan icldialannı evrakı müa • er geceu il 1

• ı--
biteleriyle beraber yirmi sün içinde daire- f • 1 A d. 1 s· b hınç dolmuftu. Reji8Ör, 1evinçten, varlanıyor .• 
mize bildirmeleri serektir. Ahi halde hak- ID 80 IJ8 1 1 e• ~yuna ellerini uiut~Y?rdu. Birin- Bir.alkıf tufanı~ llt 
ıan tapu eicilliyle •bit olmadıkça •ht tu· 11•01 70 Yacında cı perde. her zamanki gibi muvaffa- perdenın arkasında. bir ildna • 
tannın paylattınlmaundan dıtan kaJırlar. y kiyetle eynanmıftı. ha patlıyor: 
Bu artırma birinci olup artırma eonunda F i n ı a n d iyah Sedad, odasında makyajmı tamam- - Dan!.. 
eve takdir edilen para elde edilmezae aabf Kompozitör J an Si- lamaıda mqguldü. Buna daima çok İ• * 
seri bıralulacakbr. Tellaliye ve •bt kara· b 1" 70 · • tina ederdi. Zira nazanncla ancak iki Artık bu operet bir daha nV'Iıudl.,,..,,i* · · ı·· 1 e ıuaun mcı 
n açın uzum u pullar alıcıya aittir. Daha yat1na baamaıı mü· feyİn kıymeti vardı: Kendi güzelliği yacak.. Seyircilerin a6zleri Sedad 
fazlailema!umadt ~im~ il~enlerin 932/84~ nasebetile bütün ile, Nebilenin mevcudiyeti! Nebil~n oyununu bir daha • 
aayı acra aıre9Ule muracaat etmelen A b" fırla d __ ,_ Ik lam --L•--bildirilir. dünyada bir Jübi~ ynaya son ır nazar ttı; u- ce&, a ıf ıyaca1UıU •• 

ADEMi iKTiDARA 

FOBTBSTİN 
ıöriilm•mit U&obr. Yorgan 'riicutlara 
pnoJik, diaoJik •• ya .. manın •••kini 

•erir. Belgıvııkiiğini ,eçirir. 

Anlc•,.d• ı A K B A 
Her dilde sazete. mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
lurtuiyeyi. Telefon: 33 n 

töreni hazırlan • 
maktadır. Tahıili . 
ni Helaingforata ya· 
pan, Bedin ve Vi -
yanada etütlerine 
devam eden bu 
aan' atkar 189 3 te 
Helainıforata mu • Sibeliua 
eiki profeaörlüiüne yiik elmiftir. Bu au -
retle de, bütün dünya mı eikitinaalan ara· 
11na kuvvetli bir tahsiyet girmif oWu. E • 
serleri arasında kuvvetli senfoniler, Po • 
emler, orkestra auvitleri. oda muaikiai vel
lıaaıl l .. türlü musiki parçalan bulunan 
Sibelius, kuvvetli bir tahsiyettir. 

Bu münasebetle ayın sekizinde latanbul 
radyosu eserlerinden bazılannı dinletc.-cek 
ve aan · atkann tahaiyeti hakkında bir mü • 
bahaae yapılacakbr. 

·······-·· .. --------... --··----··---
Qopl•ntd•r, Davetle;-:) 

Giilhane Müsameresi 

Gülhane kliniiinin senelik üçüncü tıbbi 

müaamere8İ bu ayın 6 ıncı cıma günü saat 
16. 30 dan 18. 30 kadar devam edecektir. 

Arzu eden meslektaşların teşrifleri rica 
olunur. 

Tacaret Mektebinin Yıllık Koqreai 

Yüksek lktıaat ve Ticaret mektebi yıllık 
kongresini evvelki gün mektep müdürü ve 
profesörlerinin iıtirakile ıon sınıftan Me • 
deni Berkin batkanlığında yapmııtır. lda· 
re ve teftiı raporları okunduktan ıonra 

üyeler fikirlerini söylemiıler, yapılan yeni 
seçimde eon 11nıftan Medeni Berk, Muhli" 
ikinci aınıftan Zühtü Atam Güç, Galip 

• Anoiul. Fuat. Wriaci •naftan Muammer 
Şevket. Pat leÇilmitlerdir. 

TUrklye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Eıkitehir Şeker Fahrikaamdan ve lzmit yolile d-ma.. 1111 
aeneai zarfında lataabula ıetirilecek tekerlerin nakli,..l il ..... 
nun 1935 cumartesi sünü aaat 11 de Şirketin lıtanllaltla Beı..;. 
kapıda Tat Handaki büroaunda bpab zarf uaulile taliMae ..... 
edilecektir. 

Şartname ve tafıilit Şeker Bürosundan alınabQir. 

SİMAVİ YA~ATAN QAYiHADlll 

R6vedor 
.--tt S-lOSYOll 
~ PUOQA 

J _,,...-- ' ..... ~, 

L.T.PİVER~ 
PAR İS 

Parfümöri L . T. P 1 VE R A . Ş .• lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey aok•k Ho. 56 . Telefon ıao•• 
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i Sarar 
Faciası 

5 • 12. 935 

Eütün Gözler, -Salondaki Ge:~·=o~ı 
adınla Meşgul Olmakta idi 

D~nkü kısmın hülasası: 1 genç kadının elini bırakarak tehzadenin ya· 

h ' ~ır gece İstanbulda efnretlerc!en verini takdim etti : 
hırındc bir balo var. Bütün davetl iler - Yüzbatı Nuri Bey. 
A•".''-· Bu unda Tfük p<eno]e<;ndcn Yüzbaı• Nurl Bey, genç kadının uzatbğ> 
K h de balodad.,. Mam yüzbn,.m eli ıd<a<ken, bmlenbôre çelu-e•ÜÜD ....,gi de-
.~nt Benedik kalabalık arasından ğitmiş ; eli, bu:ı: kesilmişti. 

guze) kadınlan b irbir prens Aliye sa Bir kaç saniye zarfında; ıark, prk, fUk 
Yı:,or. Bu anıdn Bulgar ordusu erzak d iye mahmuzlar birbirine çarpmJJ; baılar 
~Ukahhôdi H e• H olman> p>en•e eğilmiı; dudaldaTdnki teı....ümler, bü-büile 
akdım ediyo ç·· k"" .. d . . .• v u··.:: .. ı - dul h .. r. un ·u muteahhi in ımtızaç etmıftı. e.. u ... n goz er, ·---Ç 

d cnuz 18 ynşında güzel bir kızı var- kadının gözlerine çevrilmi§tİ. 
···il r::.· - Ah, baba! .• Ayni talih•izliğe, hen de 
<I.. ~ an, ..,hzadeye ıöz söylemiye mey. uğ..amaklan kod<uyo"'m. Tüd< i.U.lerioi, 
tın ll'e.krnadan sözüne devam ediyor- al· ben de pek güç zaptedebiliyorum. Kolay .• 

•.~-veli gözlüklerinin arkasmcLu,' da Ali ..• Ali. .• Akluna, Ali baba lüki:Je • 
..... ve •• .ı.,..,ı. naurlaT!a • onun çeb • cinden pek kolay gelebilir. Benedik .. Bu 

_tetkik eyliyordu: isim de yabancı değil .. Nuri Bey ••• Bunu da 

SON POSTA 

850 gramlık ambalAJ 

ile Kızım .· · Ah, bu zavallı genç dul her halde unutmam. Fakat, öyle isimler var 
ıı- ınuuan · · ı ' B ~ d "~ P gun er geçirdi, bilseniz? ... ki.. Dunınuı: bakayım. .. ag .. ram..za e .. · 
lo;,, F buon Hübfla:rn, •arp cepbetinde Az>cı •• zade . . • ı ... ,.,.;ı .. A)apaja.. AbİheY·• 
d~t"""" mitralyözlenle puça pa•ça e- Abip Bey ••• Bilmem ki, doğn> söyliyelnli-

~RYAC saf, hazmı kolay ve bütün yemekler 
lçın kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağ1dır. 

ltdi. ~sonra, o da hayata veda ebnek is· yor muyum?··· 
ltt1e ket versin ki, onu bin türlü ıey· - Çok güzel. · · 
ti [) 0>:-ladık. lsviçreye, Bulgaristana, hat• - Tabii.. Küçük bir talifhu farkı. .• 

Çok idareli olup, ate§ teııirile tebahhur edecek biç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

ı.ı. 
0

::;'""'rl<aya aeyahatleze yollad•k. Ar· - H"' eenebi, yaban<> bP. ı;,..,, az çok 

,
1 

a_n sonra hayatını bütün bayir mü· fark ile ııöyler. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 

edilebilir • 

.. >-.ı-e v~ettL Harp felikebedelui- - Fakat lozun! ..• Bundan"°""'' Tüd< 
~.._. un cemıyetlerinde, aç ve hastalara isimlerini daha dikkatle kafamıza :nublamı· 
d, ı..ı _, kom~elerinde bôr çok &izmetler· ya meeburuz. Çünkü, onlann .,,;,.mı- · 
"'"'-h ""du •• SahöôahmeT ı...tane!eriode, verh1derioden lltifade edee~ ~I bol I~
........ zab.U... kitap okumak ailelerine tüflerini cöttCeiis· Me1eli .• Şimdı ,... b,.. 

Saf nebati TURY ACi ile pi~irilcn yemekler çok leuetli 

al ur. 

tı.. ...,'; '"""""' ......,,. ttbrab.,; &;.... un•· ..,. oöylenem, pek bayrel edeeelWn, --
~ old~ nederim. • •ı.,..d ~~Her Ho&namn küçük bôr nef., Genç kadın.,; kud,..tten sünnell pbane 
_ ~- IS~~ade etti: ıözlcri, babasına çevrilmifti. • 

htııtta osyo, Hoftnan !. .. insaniyete ve ba· - Biraz evvel, prens bazretlenne sen • 
....... ~ zabitlere bu kador büyük biz- den baluetıün.. Rahmetlik kocanın garp 
~d e bulunan bir kerimeye malik oldu- cephesinde fedakarane bir surette parça • 
~ an dola,.. tizi na•d tebrik edeeeiimi Janmasmdan •on.., bôr çok hayw mU- • 
~ orunı. Bahusus, muhterem kerimeniz: selerinde çalıtmalannı aöylediın. Prens haz-

- ~nki W.dôrlehme gelince... ...deri, bunla<• !atfen takdir ettil<r. Ve ya· 

TÜRl<iYE YAG VE MAMUL4Tı 
54NAYii LiMiTED ŞiR~ETi 

)ii~ ıu.:;"":" P...,.. ı..u.ııenı. Cidden bü· nn, send~n Enver Papya babsedeeekle,;,,; 

tı\j t fkarlıkta bulunuyorsunuz ... Sizin vadeylediler. 
..._ evatı aı· · k · · • N ·· ı·· b b "ıetı.td ıyenın ta dırlerı, cadden kıy • - e aoy uyorsun, a a ... ı....., . "; lıte, bu takdiri., dolay,.iledfr ki, - Ha~ taaaa. . . Alt toraf•m da söyli • 
hit- d 'f iki defa Alman aalibiahmcr heyeti, yeyim mi, prens hazretleri. 
~ e a_ Avusturya harp malfıllcrine hizmet - Tabü •. Şğphcsiz. •tt1.:.eı; .•e bir defa da Bulgar haf'T cemi- -Hat, ıaaaai, belki de bôr ,,;,.nla tal· 

1"11-r: hırllği tarafından madalyalar ft al. tif · • · p la taltif edildi. - Niçin, belki ,!;yo,,..uz, Mösyö Hol· ,ı•••••••••••••ll,. J 

.... "ı;". All, tam "'"" gelen bôr fusah ka· man. Bunu, benün t.,...lundan kat'iyetle o 6 0 f J Y 0 1 1 81 l j 
lttıti~ ıaternedi. Hofmanm derhal sözünü kendilerine temin edebilirsiniz. _: Gen< kad,., e1W tekra< tei>zad• Aliye 1 f L E T M E S 1 
ti.,,;, ~una "'."in olabiliMiz ld, bükUme • u•atb: Bu.küçül< ve yumUJak elde, h~ ı:en' ,\eoatolerl ı JCa.akGJ ltGprllbaı• ~ bi,..~tkadirıinaslığını gösterecektir. Ya· erkeğ.ın hır anda damarlarına kadar &§lıyen Tel. 42161 • lirke•l MDlallrdarud• ı . --- En d Haa Tel. !2740 
"'erhn • ver Pft§8ya giderek muhterem alık bır hararet var ı. lı•••• <ıı111••••I 

Mersin Yolu ~.~ e~den bahsedecew• H!"kA t' · - Ah prens hazretleri .. Beni bir onda -..cınd gun. u ume ın11z •. .. • • . . deJaıeı an. da bü- .ı,anla taltif edihneo;ne o kada< buyuk b" m~te ~d<eıtnuz ki.. l! .,.hyec ğim. Emin olunuz, na.U oevmeceğunl bile,.,,..· ERZURUM vapuru 5 Birin· 
"'-.ı~•n, ., • ....,etinden titrediğini ,üle• dun. Bu !Utlünüze, ..,.ı mukabele edeyim; clkloUD PERŞEMBE gUnU ... ı 
ile a6rt ır e.dım geri çekilip ellerini birbiri· bilmem ki · · · 11 de PA YASA kadar. 

11

7658,, ~ .. n ~lı: Prens Ali · kun b' • - Şu, valsi beraber oynamak suretile . .. • •·--------~-------Q ~ı.ıe g.. yı CO! ır memnu . Id ~ __ .ı d-L- L~•A ı.ı 
t-.. .. ~ ozden g-ird" v ll .• ik. Yaver Nun Bey, o ugu yerue llıuı! ıuua Trabzon Yolu 

,...
8 8 

-:s- L e sonra e erını ı ı .. 1 . . b" • b"I _ Çllrak: hareketsiz duruyor; goz erını ır ı;anıye ı e, ANKARA vapuru 5 Birinci· 
kanun PERŞEMBE glloU snat 
20 de HOP A'Y A kac!ar. "7659,, 

dll)d Ah, ne lut"fk A 
11 

K b Madam Labaron dö Hübiştayndan ayıramı· 
uğu u ar ı c. . • ızıın, unu 

•aad zaınan kim bT b '" ük b"r yordu. il et hi.,.deeeİ.t· '" n uy ' Şimdi, P"'ns Alinin kolunda, çapkon h;r 
edi. V ar. · 11 d ~--.. ~• e sonra •· l •

1 
f eda ıle kalçalannı sallıya sa aya ans sa • 

'<l!t• , goz ene ctra ını arat • . - · !onuna ge<en bu neh• kadmm "'""''"dan 

thrı ,_Ona, hu lutf " •. .. b" 1 t b · daha dikkati bakıyor: e11; la un uzu ır an evve e pr Allah 1 B .. kün" d w ·1 F zıan. - Aman un... u, mum egı , 
lıill·•akat.. Buray idik k bir benzeyiş olamaz. Muhakkak.. Bu, o • 

q{lll on 8 ge ten sonra, a 
.. "iliıh u kaybettim. Hiç ıüphesiz ki.. . dur. 

HASRETLE·TAHAWOL·f:: TT 1<511\ 
ôENÇ LIGE~U~ 

t il§ı K (Arkası vıır) 
\ıııii k . ont Benedik Hofmanm aö • ·----------·----~ e h : , 

ttn-il lıtc !.. Ata ili" • • F Z e g 
1
. şem ter muavını, on a-

l:>ed" e 1Yorlar. 
ş· ı. 

'llndi, hüt"" . .4. iı tar un gozler, Macar yüzbaıumın 

0\ 

k nderiye Yolu 
Postaları 

G5rUlen IUzum üzerine 1 • 
kenderiy• yolu po talar1 mu· 
vakkaten tatil alunmuftur. Sal. 
guoıori kalkacak poat Jar iz. 
mir' kadar iidıb Perıembe 
günleri lzmlr'den dönecek!er-
dir. "7686,, 

'-----~----' Beyoğlu Tapu bıışmemur)uğundan : 
Agop kızı lzar namına olan -Ortako) de 

y enimah lle ve sokağında eski 12: 1 2 mü. 
32 numaralı müstesna sarrftf 

is anbul - izmir 

:2 ve 20 komprimelık amb lajlarda 

bulunur • 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ~ markasını arayınız. 

Sayfa it 

, 

l~a.n afa çevrilrniıti (Hol) de bulunan, 
0 IU-a.lık neferlerinden mürekkep orkestrA, 
~ l"UrsP~k ınoda olan (Lebard) ID (Çar'ki tın.) in valsini çalıyordu. Sağ ta· 
"~ leni§ • d A d·· k.d &;;..on a; üniformalar, renp· 

01len çift~ ~oplanna karıııyor; ağır ağır 1 
" f:'o

11 
z erın adedi, eittikçe çoialıyordu. 

lt t:t. ~iy "&en, Hofmanın kızını valse da • 

Agopçiyan vakfından bir bap hanenin 
ını.iteveUılikçe verilen 30 k~nunusani 322 
ve 12 ıubat 323 ve 28 mayıs 322 tarihli 
üç kıt"a senedin müstenidi olan defterler 
kayıt kalemince dcvredilmcdiğindcn se • 
netsiz tasarrufat ahkamına tevfikan mua • 
mele yapılacağından işbu hane hakkında 
tasarruf iddiasında bulunanlar mevcut ol
duğu takdirde tarihi ilandan itibaren on 
beş gün içinde vesaiki tasarrufiyelerile bir
likte Beyoilu 'f apu başmemurluğuna 
935 / 527.3 muamele numarasile müntcaat· 

~--------------------~-------------------------------------
Ma iye Vekilet:nden: 

tlıdiaini ord~. Fakat, genç dul, babasının 
)~u. Çagırdığuu aöyliyerek özür dmili· 

a._ •Uı 1>· ~hcan v: (~~en) kokusu, prens Atiye ~ (//) 

1
, --ıt, _,ti. Hofman, • tJ/ı ~ '//.": ~ v ıun Barom HübiJtayn... P~ IU· 'f/j~ /'J .:,..' 

So
11

,
8 

e alicenap Prens Ali hazretleri... 1li[;; " ' 
'-ıı ·· Bu · l" d L 'i·· a Pek aevım ı Macar yüzbaıısın an 
• ~haı1 iok bahsetmiftim, kızım. fıte o... BUNU· TEMiN ·EDER 
.~tlerjllİ.tı ont, Bcnedik ... Ve.. Prens haz· ı ADEMİ iKTiDAR 
~r...ı Yaveri • ••_L h ~ ~ .. erıin. . erı, yu:ı:;uafı ... ıey .... a , ı ve 'd11tı. a';;· ~u~~ ~im~crine henüz atışa - BEL GEVŞEKLiGINE 

i<o
111 

B turlu zıhnımde tutamıyonım. 
enedik, bir saniye fazla tuttuiu !..--------------• 

lan ilan o1unur. ( 17308) -
ı BAYLARA LA'IIM OLAN 

.TEKSAYT 
HER ECIA NEDE SATILIR 

Eski tıümü mecidiye ve aksamının 1 tubat 936 tarihinden itibaren 
her hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak kullanılamayac ~ 1 ve 
bunun hilafında hareket edenler hakkında da takibat yapıl cağı 2257 

numaralı kanun mucibince il&n edilmiıti. 
MüJdetin hitamına az bir zaman kalmış olm sına mebni halkımız •n 

eli~de m~vcut bulunan ~i,. ıümüf paralann erek verai borçl rma 
tedıye edılmek ve gerekıe ılan olunan Eiatlar · inden tebdil ! iru • 
mek için mal sandıklarına müracaat etmeleri ilan olunur. 

((3524» <c7627» 



12 Sayfa SON POSTA .. •• 
HAS zu unu çocukların en hayati n en kuvvetli gıdasıdır. Dünyada H .... 

özlü un:arıcdao daha tabii, daha tıalie n daha mlkemmel •• .,,. 
gaddt ooouk gıdası 7oktur ve olamaz. Pirinç, meroimek, buidlY• 
irmik, bızel1-. badem, bıyu mııır, ondar, ttlrltl, patatH, .,pııı 
ödü unlarını ooeaklarımza, n hastalarınııa dıliıtire defiı&ire yıdirfoll

•deo b11 ook taH unlarla çooulı:larınıı hayat bulurlar. Sailam, dino olıırlar. Mutlaka Ha1an markaııoa dikkat ediniz. Ilaıan d•poeu: Ankara, lataabul, Beyoilıa. 

AF 
Vitamın kalori n hayati gıdayı tımio 

latan.bul. Beyoğlu. Karaköy 
Yerll Mallar a t. 

edenlere bir.'; :arlarrndan •lı9verl9 
ay aonund upon verilecek• her 

a, 0 aydan bir u ' 
c•k; o ıun mer r fi n ••çlle-
ponlarında yazaı a mıt olanlara, ku-
nlabetlnde bed.' P•ranın yUzde yUzU 

va m•I verllecektlr· 

l 
' 

KA • • 
ANKARA ve IZMIR Yerll M•ll•r Pazarları 
ikramiyeli ıatı,ıara 15 Birinci KAnunda bıfhyıcaklardlr. 

Ayaklarından rahatsız olanlar için j 

Fenni Ayakkabl 
Zarifilii. bafiflijl •• aatlamlıjı birçok 

tecrD belerle 1a bi ttir. 

A. KIFIDES 
Beyoila Poıta ıokai• No. 1 Telefon ı 414a9 

._.._ Tqra mlfterllulmbla latedilderl izahat poıta ile verilir. --

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

Şirketi Hayriyeden: 
Birinci kinunun 7 inci cumartesi akpmından itibaren ramazan zar

fında cumarteıi, aah ve pertembe sünü akıamları yapılacak seferlere 
mabaua tarifeler iıkelelerde ualmııtar. 

0 k S 0 R 0 K 
NEZLE VE 
BRONŞiTE 
KAAŞI 

•••• ..... ••·-·--•-n•-••---·•·-•-• ·-··--• .. ••-••-• .. -• 
lioa Post. Matbaası 

N•trl1•t lılldlrlı S•llm Raııe 
Sahlpl•rlı A. Ekre-. S. Raııp, H. L&tfl 

SENE BİR ÇOK KiMSELERE ZENGiN iKRAMiYELER DAÔITAN 
nr11 11aar11 eem111t1111a 

BDyDk Eşya Piyangosu 
1121131 de çeldllror. 

ikramiye: 1 Lira 
BiR BiLET BiR LIRADIR. BOTON PlY ANGO SATICILARINDA BUWNUR. 

HAS KALMiNDIR· 
Baı, dft ajralan, Romatizına, Grip, NeYralji nezl•J• karp HAS 

KALMIN kullanınız. 
Çok T AKLlD edflmlıtlr, fakat AYNI yapılamaroııtar. 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl parlıyan dişler 

Bu neticeyi almak 
içi• bir tip 

RADYOliN 
klficlir • 

.. 

Neden Türkiye halkının o/o 99 u Rad· Evveli diıleri mükemmel earette :rJda -
..:.. -yolin kullanıyor) Ajızdui mikroplan yarak yemek artıklannm. içkinin. --

o/o 100 öldürmesi yüzünden mH Fiati · ranın husule Ketirdiii kir ta~ 
nin ucuzluiundan mı) Fevkalade tekılf lekeleri, kefeke dedijimiz taflan ,ak# 
edilmesi dolayııile ik.tiaadi olduğundan çıkarır, sonra da bunlan mine ta~ 
mı) Ağızda çok fazla köpürdüğü, ko • ıını çizip hırpalamadan pyam ha1··-
kuıu güzel olduğu için mi) bir ıekilde cilalar ve parlabr. , 

Radyolinin bütün bunlardan baıka lıte Radyolinin kazaodıiı ~ 
en mühim ve esaslı iki huauaiyeti vardır. rağbete sebep.bu meziyetlerdir. 

Sabah ve aktım Unda iki defa olmak şartilı ıiz dı .N 
kullanmıya baılayınız 1 

ÇABl)K 
RAHAT 

TbAŞQLMAK 
İS~QSENİZ . 
MEMEN eu~ 

POKER-PL 
ALiNiZ 

~·-


