
idare ifleri telefonu: 20203 Faati S KW'Uf . 

Musollni ile Damadı Dün !!!!göl Mühim sır varta Atlattı 

Bl·rer Nutuk Verdı·ıer Çıkan Bora Şehrin Altını Ostüne Getirdi 

Musolini, 
Bakanına 

lngiliz Dış 
Hücum Etti 

'7e •.. Petrol 
Ambargosunun 
1'eh/ikelerin·den 
Bahsetti 
~ ~o~a, 7 (Özel) - Bugün binler -

flldı :;.~nm ka~şısmda Kamutayın kü
dt K unasebetıyle Musolini ve dama
a(i J ant Ciyano tarafından iki önemli 
..,. y ev verilmiştir. ilk olarak .. 1 
l\ont c· 80Z a an 

_ ~yano ezcümle demiştir ki: 

her Bız, denizde, karada, havada ve 

l'İt ~rde Duçe (Musolini) ile berabe
. ' başımızda iken her müşkülata 
~ (Devamı 6 ıncı yüzde) 

Mu.alininin damadı cıDisperata» 
denilen ümitıi:zler filotillôsının 
İfaretini tapyan tayyaresinin 

yanında 

Yunan Kırahnın Maafı 

Günün Gürültüsü Arasında 
Akıldan Cıkmış 

Kral ikinci Jorj Yunan topçu ltıtalarını teftif ederlfen ••• 

ijı8~ti~a: ? (Özel) - Son Yunan ha-ı Yeni başvekil gürültü patır • 
~tl: K; ~çınde ~ühim bir şey unutul- dı arasında kralın nasıl ve ne ile yaşa· 
~ ın tahsısatı. (Devamı 9 uncu yüz.de) 

.............................................................. BiR KAÇ CAMI MINAR'ESI HEYETILE YERE 

r--Müsabakalı "'\ YUVARLANDI, SAAT KUL'ESI YIKILDI 

Hikayelerimiz,. 
Açtığımı% mÜ•abaka münasebe

tile gönderilen cevaplar kômilen 
tasnif edilmiı ue kazananlann İ•im
leri 10 uncu ıayıfamır.da rıefTedil

miıtir. Lutfen bakını:z. 

Hazin Bir Vak'a 
Bir Üniversite Talebe
si Palto Çahyormut 
Üniversite talebesinden İsmail Safa a

dında bir genç hırsızlık yapmak ıuçile 

yakalanmııtır. 

ı ·ı Saf k ) ·ldı" • Yıkılan Hacı Omer camii minareıi 
smaı a ar adaılarmın pa to, ~ 

ven, fapka, Jarpa ve buna benzer eıyala- lncgöl, ' (Özel) - Kaza ve etrafın-ı sini devirmiş Cum 
rını alıp satmakla suçludur. da 24 saat devam etmek üzere esen ' a 

camii minnrr i 
bir çok kavak 

D h 1 d 
erefesinden düşmü!l, 

ers ane er e ötedenberi bu gibi hır - ı!liddetli rüzgar bir an gel · ""th" "' 

ı . . . rT , mış, mu ış 
sız ık hadısclenle karıılaıılmakta ve hırsı- bir fırtına !leklini almı"'ttr B ··zc1 ve meyva ağaçları köklerinden eökül-

h 
· t b" • . T T • u yu en zın arıç en ın olduğu zannedılmekte ··h · h 1 K 1 · müş, bir çok binaların camlan kırıl • 

imiı. Fakat bir kaç vak'a İsmail Safa üze- mu ım .asara~. 0 • muşt~r. ema paşa 
· d .. h 

1 
t 

1 
N'h .. .. mahallesı camımın mınaresile Hacı mış, kiremitleri uçmuştur. insanca 

nn e fup e er op amlJ. ı ayet uç gun Ö . . . . • 
önce Fen Fakültesinden Semih ve Yaıar mer camımın mınaresı ve saat kule- zayiat yoktur. 

paltolarını dershaneye asarak daha bir kaç 
arkadatlarile birlikte gizlenmişler. fsmail 
Safa dershaneye girerek paltoların ceple -
rini kanştırmağa baılamıı ve paltolardaki 
eldivenleri, farpaları kendi üzerine alıp u
zaklatırken cünnümeıhut halinde yaka -

l
lanmı§. 

İsmail Safa za.bıtada diğer suçlanm da 
itiraf cder~k ,imrliye krıdAr ( 7) ptl•o çal
dıgını ve çaldıgı efyaları Jc:oltukçu Hulusi 
vasıtasile ıattırdığını söylcmiıtir. 

Hini Milligetper
veri Son Günlsri
ni Yaııyor .• 
Bombay, 7 (A.A.) - Gandinin sıh. 

hi durumu endi.t• Yermektedir. Gandi ı 
fazla tansiyondan muztariptir. Tam is
tirahata mecburdur. 

Habeıiıtan, Mııır ve Yunaniı
tana ait ıon haberler altıncı 

ıaylamızdadır 

Saat lrulcıinin hali 

lzmirde Bir S inemada Bir Genç 
Hiç Yüzünd•n Arkadaıını Öldürdü 

Jzmir 7 (Özel) - Bugün burada esef verici bir cinayet iılendi. Hadisenin tafııli· 

tı ıöyledir: 
Muallim mektebinde talebe stajyeri Salih, arkada~ı lskendcr Kaya ile Asri .ine • 

. Galatasaraylıların Protesto 
maya gitmi ferdir. Burada Salibin ıigara paketinin lakender tarafndan habersizce 
alınması, keyf halinde bulunan Salihi kızdırmııt ve bıçağını çekerek lıkenderi muhtelif 
yerlerinden yaralamak ıuretile öldürrnüıtür. Katil tevkif edilmi tir. 

Al. 8U. 

Hadiseli Maç Hakkındaki 
Resmf Karar 

Toplantısı 

.. 
~ Toplantula hazır bulunan Galatasaraylılardan bir 6rup 'i ulıarrir Peyami Saf anın Calatasaraylprotcsto toplııntısı yapmıf, bu yeniz yazt·ı Toplantı bir çok azanın bu:ıurile açılmlf, 

l'll~ hakkında yazd
1
;;.

1 
ağır ve ithamkir dan dolayı duydukları derin teessürü izhar toplantıya vesile olan mahut yazı okun • 

C..'I. lltüna_~ .. bctile dün, Ca!ataıaraylılar, ve bu duygularını memleket büyüklerine muf, müteakiben Ntta Atatürk olmak ün-
t•ıarayJılar Ce!ı'jyeti Lokalinde bir ibll'ia karar vermİflerdir. (lhot11mı • ind yüsde) 

~ ..,::ı 't 
,. -

Futbol federasyonundan dün afaiıld 
tezkereyi aldık: 

1 - 1/12/935 tarihinde Taksim ıtad
yomunda yapılan maçta Galatasaray ta -
raftarlarının Güneş oyuncularına ayva at· 
mak suretilc vaki olan tecavüzü dolayısilc 
bu mevsim zarfında bu iki lculı.ibün yapa
caklan müsabaknlann seyircisiz yapıl • 
masına; 

2 - Maçın idaresinde za'fı &Örülen 
h kem Bny Nuri Bosutun bu mevsim ur • 
fanda hakemlikten men"i hakkında futbol 
hakern komitesinde verilen karar federas· 
yonumuzcn tn dik ve alakadarlara tebliğ 
edilmi tir. 

Trlkolor ı 2 
lstanbulspor : O 

Dünkü maçı Romanyalılar lra 
~ndı. 

Bugün Galataıaray ile karıılOfı· 
yorlar. (Yazısı 9 uncu aahife.miu:lcdir) 

Bu Kararları 
Veren Zevat 
Kimlerdir?. 

Bu kar rlardan birincisini veren fut 
bil federasyonunun nzalnn tunlardır 

H mdi Emin (Tan gazeteli idart
müdurtı), Nüzhet Abb 8 (Cüneı ku -
lubü aza ındnn), Kemal Halim (aj n· 
sın afiıt şubt- inden ııçıkt ) , ledera • 
yond ırndilık memur) 

Jkınci k rıırı veren hakem kom t ı 

i c ou zevattan murekkeptir: 
Nuzhet Abbus (Gunr. kulubun -

den), Adil Giray (Guncş kuluhunden, 
Fethi B r n (1 B nkııs.ı hu • 
kuk mii viri), Kemal Rifnt (Gunef 
kulübund~n). Kemal Halım, (ajansın 

nfi~ §Ube indt'n açıkta ve oimdılık fc -
derasyonun memuru), Saiın Turgut 
(Vefalı ve muallim) 
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(Halkın Sesı] 
Türk Parası 

Türkigede 
Kalacaktır! .. 

Hükumet. hastalık, tebdilha,•a, 
ameliyat behanelerile Avrupaya gi • 
derek binlerce Türk lirasının boşu 
bo una heba edilmemesi için yeni ve 
şiddetli karar almak üzeredir. Bu 
hususta fikirlerine müracaat ettiğimiz 
halkımız diyor ki: 

Beylerbeyi Küplüce sokak No. 8 de 

Bahaetlin Haki: 
- Bütlİn iktısad kalkınmalarımıza kar

şı, hükumetin alacağı bu karar çok yerinde 
ve lüzumludur. Servetimiz, kumar masala· 
rmda kazanılmış para değildir. Hcrkc:" .. İn ke
sesindeki parada, Türk milletinin ayrı ay
rı hakkı vardır. Para sarfetmek lazım ge· 
liyorsa, bizim nemiz eksil • bittabi yalnız 
eğlence müstesna - hasta isek, tebdilhava
) a lüzum görülüyorsa ve ameliyat icap 
ederse, bizim topraklarımızda nice lsviç • 
r.e havalarını solda sıfır bıra~acak yerleri· 
miz vardır. Amma bu yerler mamur de • 
ğildir, mükellef otelleri yoktur, yolu yok
tur. Fakat ihtiyaç ba§ gösterince bütün 
bunlar bir anda yapılabilir. Sonra hangi 
Balkan memleketinde tıp adamlarımız ka
dar mütehassıs kimseler vardır~. lcı +.a 
edebilirim ki, doktorlarımız, ve operatör
lerimiz Avrupa doktor ve operatörü ile 
boy ölçüııebilir. Kıymettedirler. 

* Aksaray Yuaufpaıa Kafesli sokak No. 
4 - S te Sabih: 

- Bizim paramız her şeyden kıymetli 
olmalıdır. Çünkü biz Amerika gibi yıllar • 
danberi servet yığmış bir millet değil, ser· 
vct yapmağa yeni başlamış insanlarız. lktı
sadiyatımızda uyanmalar yeni başladı. Bu 
uyanmaları kuvvetlendirmek için küçük 
servetleri heba etmemek gerektir. Çünkü, 
fabrikaya, şimendifere, inşaata, imara para 
lazımdır. Biz İ§te bu parayı bir yağ farze
dersek, ancak bununla kavrulup olgunlap· 
cağız. Hükumetin bu düıüncesi çok yerin· 
de ve çok önemlidir. 

* Nuroımaniye Çemberlitaı caddesi No. 
16 da Hüıeyİn Kizım: 

- Ben öyle adamlar tanırım ki, Türki
yede alın teri ile baıkalarının yardımile 

kazandıklarını, yalnız başına yerler. Sonra 
yine döner, yine çalışır ve çalıştırırlar, yine 
cidip yerler. 

Biz artık Osmanlı haleti ruhiyesini ta§I• 
yan bir millet değiliz. Kazandığımızı aar· 
federken de planlı ve yerinde bir düşünce 
ile hareket edeceğiz. Baııkalanm değil, 

kendi kendimizi zenginle§tİrmeğe çalı~a
lıyız. 

* Kumkapı Büyük Hendek sokak No. 
32 de Sadi Er: 

- Zaten hükumetin karan her an bek
lenmekte idi. Bu kararın te' cil edilmeai çok 
yerindedir. Bence, ıcrvetlerimizin muhte• 
lif oluklardan hariç memleketlere akıp git
mesi ağlanacak haldi. Hastalık, ba~ ağrısı 
hep bahane.. Mademki, tam bir ilerleme 
yolu takip ediyoruz, bu gibi kararları ver
mek mecburiyetindeyiz. Yalnız ben değil, 

bu karara herkes sevinecektir. 

Vangrn BaşlangıçJarı 
Beyoğlunda, Balıkpazarmda sucuk 

tübülenirken, tütali veren borunun ha
rareti kaplamaları tutu§turmu§, yangın 
bat göstermit, fakat söndürülmÜ§tür. 

~ 
Kadıköyde, Mühürdarda, eski vali· 

)erden Hakkının ev bacası tutu§mU§Sa 
da söndürülmli§tür. 

Habeş Gönüllüleri •• 

( Ollnün Tarihi] 

Bir iki 
Satırla 

Askeri Fabrikalarda Fazla 

Çalı§ma Ücreti 

lstanbuldan Da 20 Kadar Genç Habeş 
Çöllerini Boylamak Sevdasında •. 

Kara, hava ve deniz f abrikalannda rtte' 
ani saatleri haricinde çalı§3.n ameleye JOll' 

• • · l k • ·ıe bet ayyen yevmıyesının saat ere ta aın11 

saate düşen miktarın yüzde yinni beş faJ' 

lası ve-rilecektir. Sübay, memur '\ e rnÜ' • 

tahdemler maaş ve ihtisas ücreti aldıkla11 

. . I ] .. . ·ı ccti• 
ıçın ayrıca aza mesaı ucretı '\erı mı.)' 

Emniyet müdürlüğü dördüncü ıube
ye pasaport almak için yapılan bir mÜ· 
racaatten anlatılıyor ki Habeı ordu • 
sunda hizmet etmek hususunda bazı 

gençlerde bir meyil vardır. Fakat bu • 
radan Habeıistana gitmek bir mesele • 
dir. Yol parası Cibuti limanına kadar 
(210) lira tutmaktadır. Bu masrafı 
yaparak Adisababaya kadar gittikten 
sonra it bulamamak da ayrı mesele • 
dir. Bundan dolayıdır ki Habeı ordu • 
sunda hizmet etmek iatiyen mahdut 
bir genç zümre, içinden Tevfik namın· 
da birini delege olarak Habeıistana 

göndermeğe karar vermiftir. Bu dele • 
ge, hem kendi, hem de yirmi kadar ar-

Üniversitede 
Bazı Mühim Değiıiklik

lerden Bahsolunuyor 

kadaşı namına Habe§ hükumetiyle le • 
masa geçecek ve alacağı neticeyi bura· 

daki arkadaşlarına bildirecektir. On • 
lar da, bu malumata göre hattı hare • 
ketlerini tayin edeceklerdir. 

Arkadaşları namına Habeşistana git
meyi kabul eden Tevfik namındaki 

delege, kendisiyle görüşen muharriri· 
mize demiıtir ki: 

«- Askerlik benim aan'atimdir. 
Habef ordusunun harp san'atini iyi bi-

lenlen mütehassıslara ihtiyacı olduğu • 
nu duydum .• Alelade bir san'atkir na· 

sıl Habetistana ıiderse, ben de öyle gi
deceiim, orada arkadaılarım namına 

Em lale 
Satışları 

Çok Durgun Gidiyor 
Üniversite mahafilinde dönen bazı Son zamanlarda tapuda, emlak sab.f· 

sözlere göre üniversite idaresinde bazı ları çok durgun bir safhaya girmiıtir. 

önemli değiıiklikler yapılacaktır. Evvelce, ayda yapılan sab§ miktarı, 2 
Bu arada bazı dekanların idari vazi • milyonla 8 milyon arasında değiıirken, 

felerinden ayrılmalan ve profesör ola- aon ay içinde 500 bine kadar dütmüt • 
rak kalmaları mevzuu bahistir. Buna tür. Buna sebep, satı§ı yapılacak emli-

aebep olarak da Tıp Fakültesinde ya· kin yüzde altmışının Emniyet Sandıiı 
pılacak yeniliklerin biran evvel b&§a • na İpotek olmasıdır. 
rılması lüzumu ileri sürülmektedir. 

Pedagoji Enstitüsü 
Üniversitede kurulması kararlaıtın· 

lan tecrübi ruhiyat ve pedagoji enati • 
tüleri için faaliyete geçilmiıtir. Enati • 

tü edebiyat fakültesine bağlı olacak ve 
bildirildiğine göre direktörlüğü de 
ordinaryüs profesör Mustafa Şekibe ve· 
rilecektir. 

Yeni enstitüde ikinci somestirden iti • 

baren derslere ba§lanabilecektir. 

Kel Ve Fodul 
Bir Hırsız 

Yetvart isminde biri Üsküdarda ıap
ka aatıyormu!· Şapkaların hırsızlık su· 
retiyle elde edildikleri anla§ılmıı. He
rif yakalanarak karakola götürülmüı • 
Herif, orada, işin kapatılması için (20) 
lira vermeye kalkmış.. Bunun üzerine 
bir cürmümeıhut zaptı tutulmuş ve 
müddeiumumiliğe verilmiıtir. 

Hırsızlar, Hırsızlıklar ... 
Dün Adliyede 

Kararları 
Muhtelif 

Verildi 
Tevkif 

Müddeiumumilik din Robert Kollej sallat olan bir hırsız dolafıyordu. Bu 
hademesinden Durmuı hakkında tev • hırsız gözüne kestirdiği eve gider: 
kif kararı almıttır. İddia edildiiine gÖ· - Beni bay gönderdi. Eski fotinleri 
re Durmuı mektebin elektrik depo • vereceksiniz; tamir ettireceğiz, der ve 
sunda bulunan (220) lira kıymetindeki fotinleri aldıktan sonra sır olurmuı • 

dinamoyu çalmıı ve satmak için götU • Polis dün sabıkalılardan Osmanı bu 
rürken de Alemdarda polisler tarafın • suçların faili olmak iddiasiyle yakala • 
dan cürmüme§hut halinde yakalan- yarak müddeiumumiliğe vermiştir. Os
mııtır. Durmuı kendisini fÖyle müda • man tevkif edilmiştir. 
faa ediyordu: 

- Ben d;namoyu mektebin arkasın· 
daki çöplükte buldum, satacaktım. 
Çalmadım. Fakat müdafaası rededil • 

Müddeiumumilik dün Maksut adlı 

bir delikanlıyı tevkif ettirmİ§tİr. İddia 

edildiiine göre suçu da ıudur: mittir. 
• Maksut Valdeçetmeaindeki karako· 

f stanbulun bir çok semtlerinde e· lun kapısını çalmı§, götürürken de 
peydenberi evlere ve eski fotinlere mu-1 cürmümethut halinde yakalanmııtır. 

da Habe§ hükumeti ile mukavele yapa· 
cağım.. Bu, bizim için ayni zamanda 
bir etüd seyahati olacaktır. Habe1is -

tan yalnız bizim ıçın değil, bir çok 
memleketler ve milletler için bilinmi • 

yen ve tamnmıyan bir mevzudur. Ora· 
da bulunduğum müddet zarfında ilmi, 

İçtimai, iktısadi etütler de yapacak, 

sonra bunları kitap halinde nqrede • 
ceğim. Eski bir Türk sübayının Habe • 

şistana gitmesi hayretle karıılanmama

lıdır. Orada çalıf&D Belçikalı aübaylar 
da vardır •. Belıikalılar gider de Türkler 

neye gitmez? Onlar kadar biz de harp 
san'atini bilenlerdeniz.» 

Rakı Sofrasında •. 
Küfürden Sonra Çıkan 

Kanlı Vak'a 

Evvelki akıam Tophanede üç kafa. 
dar bir rakı sofrası etrafında toplan
mışlar. Sahne, Tophanede küçük bir 
berber dükkanı. Berber Sait ve karde
§i Mehmet Emin içiyorlar. Bir ara aey • 

tir. 

• • • 
Çok Nüfuslu Şehirlerimiz , 

lstntistik umum müdürluğü nüfus s:ıY1 
mına ait broşurü hazırlamıştır. Buna goıf 
Avrupa Türkiyesinde sekiz yılda yiiıd• 
21, 7, Asya Türkiyesinde yüzde 18,4 ıırı: 
görülmüştür. 1 00 bin nüfustan fazla 3, 5 
bin nüfuslu 14, 25 bin nüfuslu 14, 20 biıl 
nüfuslu 1 3, yüz bin nüfuslu 4, 15 bin rıll' 

' fuslu 32 şehrimiz vardır. Şehirlerde otll 

ranların sayısı 3, 779, 774 tür. 

• • • 
Hususi Otomobiller 

Belediye hususi otomobillerin uı:nuıJ 
caddelerde durup beklemelerini mahı:U'IO 
bulmuştur. Hususi otomobiller için de ıJ' 
rnumi caddelerde ve sokak aralarında dır 
rak yerleri tayin edilmiştir. Yılbn ındl' 
itibaren bu durak yerlerinde beklenıelcd 
temin edilecektir. 

• * * 
Tramvaylara inip Binmek Usulii 
Zabıta' tramvaylara arkadan binip. Ol 

taraftan inmek usulünü koymuş ve duncle' 
itibaren bu usulun tatbikına başlanma tıt• 

• • • 
yar çiçekçi Vehbiyi de sofralarına çağrı ·" 
yorlar. Meclisin keyifli bir zamanında Gayrimübadillere Para Verilec~ 
itin rengi değişiyor. Vehbi ile iki kar • Yapılan teşebbüsler sonunda Maliye ye' 
de§ münakafaya tutu§uyorlar. Vehbi kaleti gayri mübadillere yeniden para te<f' 

Eminle uğra§lrken Sait dp eline bir fİf ziatı yapmayı kararlaştırmııttır. Bayraıncl,
geçiriyor ve misafinin ötesine, berisine i evvel para tevziatı yapılacağı sanılmakt• ' 
daldırıyor, Sait, hadiseden aonra bir dır: 

muharririmize tunları söylemiştir: 

«-İçerken bana küfretti. Benim de 
kafam kızdı .• Elimdeki demirle dürtü 
dürtü verdim. n 

Yaralının durumu iyidir. 

Dünkü Kazalar 
Galatada bir amele 200 kiloluk bir 

f açıyı kaldırmaya çalııırken iki parma• 
iı ezilmiıtir. 

• Sirkeci rıhtımına bağlı Zonıuldak 

vapurundan rıhtıma kömür nakleden 
Tahmil ve Tahliye tirketi amele çavu
fU Halil vince kanca takıyormuı. Ame
lenin biri vinci harekete getirince kazan 
Halil çavuta çarpmıf, aiır surette ya
ralamıştır. 

* Silivrikapıda bakkal Rahmi elektrik 
cereyanının çarpmasiyle bayılmıtbr. 

* * • 
Vatandaılıktan Çıkarılan Bir 

Mülteci 

Rus siyasi mültecilerinden olup Balık." 
sirde Turgut deniz adile Türk vatandıı~b· 
ğına kabul edilen Pavlı oğlu Nikoli Tür1'İ' 
ye emniyeti aleyhine hareketlerde buluıı• 
duğundan dolayı Türk vatandaıılığınd,
çılcarılrnı~tır. 

• • • 
Mekteplerde Motöraüz Tayyare 

Sporları 

Meraklı talebenin motörsüz tayyar' 
sporları yapabilmelerini temin için bu si'°' 
run nasıl yapılacağını gösteren ve izah" 
veren tablolar Kültür Bakanlığı tarafınd,-
bütün mekteplere gönderilecektir. 

• * • 
Bir Poliı Denaet Etti 

Kınalıada polis memurlarınd; 
Nakil Vasıtalartn 1 Ait Kazalar (1760) numaralı Mustafa, Ara adh ~ 
Şoför Süreyyanın 2324 numaralı o- Ermeni çocuğuna tecavüz ettiği idd_,i' 

tomobili köprüde bir çocuğa, 1326 DU· ı le iıten el çektirilerek ağır ceza nııJr" 
maralı kamyon da tramvay basamağına k · .1 · t• M h k • &it ' 

emeaıne verı mı§ ı. u a emesı 
asılarak mektebine giden Galis namın- I dı' 
d k • t ı b · b M b d "d mittir. ddia edilen auç sabit olma a ı a e enın aıına, a mu un ı a· . 

· • hk b k · ur• resindeki motosiklet de Kadıköyde Sa- ıçın ma eme eraet ararı vermı~ 

İme çarpmıttır. • • • 

Tramvay Eşeğe Çarpll Zehirli Gazlar Ve Kızılay 
Kadıköy • Moda arasında iıliyen Zehirli gazlara müteallik itlerle 111~ 

( 373) sayılı tramvay Bahriye cadde- hasıran Kızılay kurumunun meşgul 0
, 

sinde bir merkebe çarpmıf, hayvanın 1 maaı kararla§tırılmıf, keyfiyet alaıı-
ayakları yaralanmııtır. 1 darlara bildirilmiıtir. 

P•z•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 

- Bak, bunu doğrusu çok 
Haıan Bey! / 

bejendim, 

\ 

••. Belediyemiz, karanlık 
tenviriye reami almayıp •• 

aokaklardan 1 . . . Yalnız fener yakılan 
alacakmııl 

ıokaklardan 

1 

Hasan Bey - Bu iyi amma, piı ıokak• 
lardan da tanzifat rüıumunu kaldırırsa. 
ifliı etti, ıitti ! 

' 
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Hergün 

fazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

SO!f POST~ 
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4 Sayfa 

HAHKEHElEllE 
GöQOÜKLCRİMİZ .,,. ---· .:._ - - . 

Adliyede 
Fena Bir 
Karşılaşma 

Adliyenin en üst kat merdivenlerinden 
yavq yava§ apğı iniyoıdum. Üç basamak 
önümde de bir genç kızla bir erkek kol ko
la gidiyordu. Arkamda hızlı hızlı yaklaşan 
bir ayak sesi duydum. Tabii bir merakla 
başım geriye çevrildi ; gelene baktım: Bu, 
yirmi yedi, yirmi sekiz yaşlarında sanşın, 

güzel bir kadındı .. 
Ayni hız ve sertlikle yanımdan geçti. 

Önümdekilerin de önüne geçince birden
bire döndü ve yeşil bakışları kadar haki~ 
bir sesle haykırdı: 

- Bu ne haH ... 
Genç kızla erkeğin kollan yanlarına 

c!ü§tü ve umulmayan bir tehlikeye birden
bire uğnyanlar gibi danup kalıverdiler .. 

Kadın devam etti: 
- Bu nasıl itL Böyle adliye merdiven

lerinde kol kola.. Ben kimim}. Bu ne ser
bestlik? .. Sahayı boJ mu buldunuz).. 

Kadının mermer merdivenlerde yük
selen sesi koridorlara yayılıyor ve bu sesi 
~uyanlar bir hadise görmek merakile top
lanıyorlardı. 

Üç kişinin etrafını bir dakika içinde bir 
hayli kalabalık sardı. 

Fakat genç kadın hiç ürkmüyordu. Y e.l
nız, bir hukukçu gibi sözlerini ceza çembe -
'rinden kurtarıyor, ağzından dökülen cüm
Jeler itham edici olmakla beraber tartılı 
~yordu: 

- Evli biı eıkeğin kolunda bir genç 
Juz bulunsun. Bu hop gider bir ıey değil.. 
Ben buna tahammül edemem. 

Erkek kalabalık arasından yavaşca 11y
nldı ve kayboldu. Genç kadınla genç kız 
karvı kaışıya kaldılar. Kadın susmuyordu: 

- Kimsiniz}. Necisiniz'?. Benim erke -
ğimle ala.Icanız ne}. Sevecek başka insan 
bulamadınız mı? Evli bir erkekle beraber 
'dolaşmağa eıkılmıyor musunuz? 

Ger:ç kız yüzü renk ten renge girerek ke
kelemek istedi: 

- O benim akrabamdır. 

SON· POSTA 

M E 

Tokatta Kültür, Tarım, Yol Vazifelerini 
Unuta.,. 
Kocalar Ve Su 

işleri 
Tokat (Özel) - Burada tanın ve kül-

tür itlerine hususi bir ehemmiyet verilmek

tedir. İstimlik edilen arazi tanzim edilerek 

güzel bir nümune bahçesi vücuda getiril -
m.İft.İı'. Bu bahçede yeni fidanlar yetiftiril • 

Bir sevgiyi öldürmek için milyo~ 
sebep bulunahilir. Fakat en emin yol 
açlıktan öldürmektir. 

Bir çokları sevgiyi idame için onu~ 
temadiyen beslemek lizım olduğunu.~ 
mezlez. Bir defa kendisini sevdir~ 

sonra bu sevginin artık kerıdiliğindell " 
nm edeceğini zannederler. Onu besle~ 
lmvvetlendirmek için hiç bir feY ya"-. 
lar. Sonra bir gün sevginin ölümü ile 'ti 

t plafmca f8FU'lar. melde ve bunlar çiftçilere meccanen dağı • ~--~~--""""""".......__ ______ ~~ il 
blmaktadır. Hayatta karı ve koca biyanetleriııe ~ 

D lılı: ha anlar • • d b. f • Tokatta yeni binalarclan: Hastane ir bir çok hikayeler iJitirsiniz. oqanı. 
amız yv ıçm e ır •• at IS- k"" 1 • d ıla k - b--La bır" • ..ı._,ı__ •• •-- ~--•- ' ' • . . . . ve oy e."Ul e yap ca mektepler müteah- üzere bir de su kanğı aç.ılmıfbr. ..... -r -~-•yan llUIUIJJlll 

tasyonu tes .. edilmittir. Bu ıstasyona on bide ihale edilmiftir Bel d' d ebird A •• el vine dönmektesa zevk almayan koca, ti 
3 d lık k · e ıye e f e aan muesses er yap. ...:ı_..: -de -•.t..--

0 
•• ,_ .___ _- · ~ 

aygır, tane amız efe ' 11 tane de da- Yol itlerine de önem verilmektedir. Vila- tırmaktadır. içerisinde bir de laboratuvar •~• ...... ~,,_., ııcu IUlrl ~· 
mızlık kısrak ıatm almm .. tır. yet merkezinde yeni a-'--ası kararlatbn • b hm f A • b" • hah ıl Kalp sevmek ihtiyacmdadır. Bu plafl ..,. ~um u an ennı ve asrı ır mez a yap - •A • fi 

Kültür sahasındaki çalıpnalar ilerlemif, lan bulvar üzerine rasthyan bir '°k dük • mıthr. Şehrin en iflek yerindeki Taıhan sa- de bulamana dqarda aramasa tabu~ 
nahiye merkezinde yeai yaptınlacak yatı o- kan ve evler istimlak edilenk yıktırılmq tın almacak, burada bsapJan, manavlan kat k';; k.adm, :: de ~nd=.u=.le . tJ' 
kullamun ~ kireç, tuğla gibi malzemai ve caddelerin açılmasına baılammtt1r. Bu bir araya tophyacak olan modern bir bil nza pnarım taama e 

cadde 30 metre genİfliğİnde olacaktır. vücuda getirilecektir. Elektrik ve su :.j de mazı.... . . ~ 
bazırlanmıı, Pazar, Dölanetepe, Erbaa, .. T k Çaml b -s Gerek kocalan, ek bdmJuı ...,..... . 

o at • ı el, Niksar - Retadiye yol- halledilmek Ü2:ere esaslı incelemelere b••la- ıer .1. 

Karalaya, Sünüzeç, Bidevi, Kozlu nahiye ları yapılmıt, 2000 dönüm araziyi aulamak nıhmftır. -Y te sevkeden en büyük iımil kalplerillSl; 

Lodos Fırtınası 
lnegöl Ve Borsada da 

Tahribat Yaptı 
Mühim 

lnegöl, (Özel) - Lodos fırtınası kaza-•••••••··~··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n• .. 

mızı altüst etmiftir. Çarpdaki bütün dük

kanJarm saçakları kopmll§, evlerin damla-

nnda bir tane kiremit kalmamııhr. Bun

dan batka üç büyük camün alemi uçmuı, 

iki camiin minar~leri kökünden devril.mit 

ve tehrin ortasındaki saat kulesi de yıkıla-

rak, caddenin diğer tarafındaki bir evin 

damına ;astlamıştır. Bütün telgraf ve te

lefon direkleri yıkılDllfhr. 

. Fırtına esnasmda, yaneın ihtimalleri 

Dimetolca 
Nahiyesinde 
Yeni Eserler 
Biga (Özel) - Dimetoka nahiyesi nü

fus itibarile belediye teıki1atma müsait ol. 
madığı için köy ihtiyar heyeti tarafından 
idare edilmektedir. İhtiyar heyeti nahiye 
müdürü ile elele vennq bir vaziyette nahi
yenin güzellC!J!lesi ve baymdırlaıtırılması 
için çabtmaktadır. Nahiyede köy sandığı
na ait olan dükki.nlar yeniden tamir etti -
rilmif, bir hayvan kesim yeri yapllnutlır. 
Şimdi bir de parti kurağı yapılmaktadır. 

bhnaudır. İman ekmek iater de kdJCI"'" 

ne ta§ veriline, ekmeği b.fka yerde ~ 
dıimdan dolayı miivabue edilebilir ffJ' 

Bir kad~m atk gıc:lasmı kendi lı~ .' 
dinden ahr derler. Seven kadm, se•i" 

nin tahrik edilmesine muhtaç deiiJdir· ~ 
çok erkekler bunu doğru zannederler· 

evlendikten sonra kanlanyla JDefgul ~ 
mayı ihmal ederler. Kanlaruıuı sevgİ 

itaatlerini onların vazif~ olarak kabul t 

derler. Bu sebeple de kadının hiy~ 1 

debileceğini akıllarına getirmezler. ~ 
buki kadın her feyden evvel kalbiyle f' 
pyan mablôktar. Bu ihtiyacmm tatnJİll 1 

dilmemİf olrruuma tabanmıül ed-' 
Sevgi ihtiyacmı kocasmda bulamazsa j 
tarda arar. 

- Akraba mı 1 Susunuz 1.. Yalan aöy • 

femeyinizl. Akraba olsanız sizi tanının .• 
- Tanışıyorum. 
- Tanışıyorum ne demek} Evli bir er- göz önünde tutnlarak ıoba yakılması ve 

kekle tanışılır mı} Tanışan insan kolkola ıokaklara sigara ahlması da menedildiğin-

Çuıarlık mesiresinde yeni ve pek güzel 
bir ilk okul yaptmlınqtır. Şimdi nahiyede
ki bütün evlerin kafesleri kaldınlmakta, ba
tı bO§ köpekler öldiirtülerek lmdaz hasta • 
Jıima meydan verilmemeğe çallfl)maktadır. 

Merzifon da 

Kadmm evinde aradıgı feYı aevğİ,ilfl 
her gün gıda verilmesidir. Kocası o~ 
bunu esirgerse kadının kalbi açlıktan öf# 
Bu ölümden yegane mes'ul kocadır. 

Aynı ıey erkekler ;cin de varittir. K-1' 
lann bir çoğu evlen ··-··n t.onra keO, 
rini ihmal eder, kocala:-..o.n onları se.ol 
aini tabii telakki ederler. Üstlerine ~ 
na bakmazlar. Kocalarına aevııi ıö.terd" 

mı dolaıır} den bu yüzden bir ziyan olmamqtır. 

Genç kız bu söz tufanı, etrafını earan İhtiyarlar, 50 seneden beri böyle bir 
kalabalık, ve yapayalnız müdafaasız kal ~ 
sın, hele herkesin kendiaini manalı ve tu • 

~af bakı,larla aüzüşleıi aebebile kendisini 
tutamadı ve göz yaşlannı bırakıverdi. 

Biri hıçkıra hıçkıra, biri söylene ıöylene 
birer semte uzaklaştılar. 

Yozgat - Yeıilova 
Yolunda Bir Kaza 
Yozgat (Özel) - Yozgattan Yeıilova 

kazasma gitmekte olan Kazım Bektatın o
tomobili çift köprü denilen köprüden ge • 
çerken yanllJ bir manevra yüzünden köp
rüden apğı dütmÜftür. Yokular n ıofôr 
hafif surette yaralaDDUflardır. Yarası mü
himce olanlar Memleket bastanes.ine kaJdı
nlmq)ardır. 

hrtma görmediklerini söylemektedirler. 

Burada İnsanca zayiat yoktur. 

Bursa, (Özel) - Uç rün devam eden 

lodos fırtınau tehirde fazla t:ahrib..t yap

DUfbr. Bu arada &atçı İbrahim camii balı-

çeainde bulunan bir servi civar evlerin üs
tüne devrilerek iki ft'İn mutfağım yılmuf, 

aynca bir çok ağaç ve bütün telgraf di
rekleri yıkılmııtır. Bahadağ mahallesinde, 

Fatma isminde bir kadın yıkılan bir evin 

duvarları altında kalarak ölmüttür. 

Yıkılan duvarların ağaçların ve harap 

olan çatıların miktarı mühim bir yekun 

tutmaktadır. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

lzmlrde Hırsızhk Ya-

l pan Biri Koyulhisarda 
Yakalandı 

(*) 

Trahom 
Bir köy odaaında muayene ettiğim 

hastarun göz kapaklarında kırmızılık 
ve (ti.bil) akıntı pisliği vardı. 

GözJerine çocuk, elinin tersini sürü
yor ve kaşınmasını gidermeğe uğraşıyor. 

Muayene ettim. Göz kapaklannın 
albnda küçük küçük beyaz sivilceleı
kırnıızı cilt üzerinde kabarmıştı. 

Çok sari ve salgın olan bu hastalık
tan muhitini de kuıtarmak için bu has.
tanın eşyasının diğer kardeşleri ve e
beveyni arasından aynlrnasını tenbih 
ettim. 

İzmir - Bir otelde mUafir bulıman 
SarayköJlü kereste tüccan Şevketin 1700 
liruı Şakir imıincle birisi tarafından ~
mlfb. Şakir KOJUlbiaarda yak•lamnıfbr. 
Oatüncle 100 lira buhmmoftur. Çaldığı pa
radan 700 lirasmı bankaya yatırdığı anJa
ıılmıftır. 

Karamanda 
Ekmek Sıkrıhsı BaıJamııtı, 

FakatBelec.iye Derhal 
Önüne Geçti 

Karaman, (Özel) - Burada iki sün 
ekmek darbiı biued.iJınit- fakat sonra ek· .. 
mek boHa"'1ıfhr: 

Göz taşı mahlı11ile gözleri sabah ak • 
şam tedavi altına alındı. Bir müddet 
sonra da ameliyat ile sivilceler izale 
edildi. Şimdi de hastalığın tehlikesine 
binaen muayyen bir müddet daha te • 
davisine devam edilmektedir. 

Bunun sebebi fınnJarm kili miktarda 

un tedarik edememit olmalarıdır. Darfık 

başlar başlamaz Konya ve civarında un --"'."( •"."')~-----------.& tedark edilmif, ve buhranın önüne geçil
Bu notları kesip saklayınız, ya-

hut· bir albüme yapıfbnp kolleluiyon mittir. Unu belediye getirtrnit ve halka is-
yapuuz. Sıkınh zamanınızda bu notlu tediği kadar ekmek bazırlamağa muvaf. 

_b_ir_d_o_k_to_r ..... ıi_b_i _im_d_ad_ı.nıza.;,;;;~Y::.;e;;tife:::' .::b=ilir=·:.:·:..._J fak olmuftur. 

Sınclırtrı tiitiin ~•perlai 11e tütiin 
tiiccarlan: Bir tütiin piyCUAR 

telgralmı olnıyorl,,,.. 

Sındrıgıda Yarım 
Milyon Kilodan 
Fazla Tütün 
Satıldı 

Sındırgı, (Özel) - Bu yıl burada 
tütün satışları çok hararetli olmuştur. 
Bu güne kadar satılan tütün 550 bin 
kilodur. İnhisar idaresi fiyatların tan
ziminde bütün tütüncülerin teşekkür

lerini mucip bir ıekilde hareket etmif 
ve müstahsilin haksızlığa uğramaması 
için çok hassas bir vaziyet al~tır. 

Bu. yıl Sındırgı tütünleri de her yı
lın tütünlerine nisbetle çok daha nefis 
olmuştur. 

Adapazarır:da Bir Operet 
Ha yeti 

Adapazarı (Özel) - Muhlis Saba

haddin idaresindeki 30 kiplik operet 
heyeti buraya gelmİ§, Halkevi ainema-

4ında temsillere batlaıru§tır. Bu operet 
heyeti Ankaraya gittikten sonra bu yıl 
Mısıra da gidecektir. 

Somada 
Bir Adamın Zeytin Top• 
larken Bel Kemiği Kırıldı 

Soma (Özel) - KaramanL mahallesin
de oturan bozacı Eğribozun Mustafa zeytin 
loplaıkea bindiği dal kırılmıf, yere dütmüı, 
bel kemiği kırılmııtır. Mustafa tedavi altı

na almm1Jbr. 

F aklr Çocuklar f çJn Bir . Hf. 
maye Heyeti T eıkil Edildi 

Merzifon, (Özel) - Buradaki dört 
ilk okul adma bir lümaye cemiyeti te
,elckülü için biitiin çocuk babalanmn 
da İftira.kiyle bir toplanb yapalmıı Ye 

fakir çocuklara yardım çareleri aran
mııbr. Yakında çocuk eaİrl'em• kuru
mu ile elele verecek bu heyet bütün 
okullardaki çocaklarm elbiae, ayakka
bı, iç çamaıın ve diğer okul iytiyaçla
rını temin edeceklerdir. 

EIAzizde Şakar Buhram 
El&ziz, (Özel) - Burada bir lıafta

dan beri ,eker buhranı hiuedilmekte
dir. Toz ,ekeri birden 45 kuruta, kes
me teker de 50 kunq.a yükselmiıtir. 

lzmirde · 
Bir lıçi Şefini 

Yaraladı 
İzmir - Alsancak S-.yi tirketi fab.. 

rikasında tef Türk tehavndan Kna Kri.
pin yolda Plerkea bir ay evvel İfİnden 

çıbnldıjmdan aç kalan Deli Melunecl t. 
rafından lwçakla ağır aantte y....ı...mı,tır. 
Deli Mehmed kaçınlftU'. 

Muğlada 

Eir Buçuk Yıl Önce Iıle
nen Bir Cinayetin F ai~leri 

Yakalandı 

Muila, - Bir buçuk yıl Önce Mehmet 
ve Ali adında iki kiti Mürvet adında bir 
kızın namusuna tecavüz etmitler, ve ken
disini dağa götürüp kurfunla öldürmüt
lerdir. Hadisenin meydana çıkacağından 

korkan katiller bundan sonra öldürdükleri 
kızın cesedini yakıp yok etmifler ve kaç
mıılardır. 

Muğla jandarma11, bir buçuk yıldan 

beri kaçak olan katilleri meydana çıkarmıf, 
ikiai de adliyeye nrilmiıJerdir. 

Evi ;yıkan, qlo öldüren e11 biiyiik .JJ' 
bucl ... E~lenealer Lu mihim aoldayı '1 
mal etmemelidirler. İhmal ettikleri '! 
evlerinin hatlarına yıkıldıimı görıtı' 
...,.,aJanırlar. 

* cıBir dul erk.ekle evlendim. Bana ~ 
rinci karısının nişan yüzüğünü takmak jf' 

tedi. Ben razı olmadım. Onun bu bar~ 
daha ilk günden kalbimi kırdı. Kend .. 
bir türlü sevemiyorum. Ne yapacağımı f 
ıırdım. 

Hayri>"~ 
Alııırsmız. Bunu, erkeğin rafletine 

ya tamahkirhğma veriniz. 

Balıkesir Parkı 
Balıkesir, - Yeni yapılancak p~ 

huırlılı:lan ikmal edilmiflİr. Park 600 ' 
nüm seniıliğincle olacaktır. Parktaki ~ 
vuza elli kadar elektrikli fıskiye t_.....
yapılmaktadır. 

--··· ·~~---. ------ __../ 

Nöbetçi_ 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunl•rd' 
Eminönü: (Salih Necati}. J<üc;lilı' 

pazar: (H. Hüsnü). Alemdar: (O' 
de' 

ğaloğlu~. Beyazıt: (S.tkı). Şeh:a _:I• 
başı: {lsmail Hakkı). Fener: (t:.IP'" 
yadi). Kragümrük: (Arif). Şehr~ 
ınını: (Ahmed Hamdi). Aksarıti' 

1'ır· (Şeref). Samatya: (Rıdvan). Ba 
köy: (Hilal). Galata: (Hilal) . J-lıt~ 
köy: (Yeni Türkiye). Kasıl11P3~: 
(Yeni Turan). Beşiktaş: (ReceP) 
Beyoğlu: (Galata!aray, Vink~pulO~ 
Şişli: (Asım). Sanyer: (Nun)· ·Jı 
küdar: (imrahor). Kadıköy: (~"~, 
İs.kender ve Namık). Büyükada: 
naei). Heybeli: (Yusuf). 

d 
d 
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1 
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b 
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BULUŞLAR --------Gökg üzünün 
Sırlarını 
Araşlzrınak için 

d Rus Stratosfer komitesi mühendislerin-
cn ve fen • t ·ı·k . • el nı ayyarecı ı sosyetesı azasın-
an Ko . . d fa rneyev ısmın e bir zat son zaman-

bi~da 65-85 kilometrelik bir irtifaa çıka-
ccek Strat f · • · J • 1 • os erın ta ıç enne yükselebi-

ccck ha ' • f" • . . 
~ \ aı l§engı sıstemınde bir alet vü-

L·· a getirmiştir. Şimdiye kadar yapılan 
~oy~e aletlerde, daha doğrusu röketJerde 
l.Yık ed·ı . h k tQij ı mış ava uvvetinden istifade 

ttı rnekteydi. Halbuki Korneyev ayni za-

t llnda aletin ağırlığını son derece hafıfle
crı b· 

la . ır tulumba keıfetmittir. Bu sayede 
nıyede ( 718) t J"k b" .. ltı " mc re ı ır surat elde et-

't.e c~c nıuvaffak olmuştur. Bu, röketin ü-

~~~e Stratosferdeki muhtelif ahval ve 

ı ıtı otomatik bir surette kaydedecek 
etııı• Al 

,.,L 
1 a etler vardır. Röket azami irtifaa 

~tığı 
~ zaman bu aletler röketten aynla-
... Ve her birisine merbut paraşütlerle ay

Iİ ;Yrı aşağı ineceklerdir.. Röketin ltendi-

' 

HARİCİ TELGRAFLAR 

/ngiliz - (Rüyada) Ah fU wemiler bir de karalarda yürüyebilaelerdi!. 
Bir lıah an karikatürü 

-
Londra Deniz Konferansı 

---- .. - - ~-

Yarın Baldvin'in Bir Nutku 
fıe Açılıyor 

-, •ı;,... ·r 
ı Hindistanda 

Bügük Manev
ralar Yapılıyor 

Bombay, 7 (A.A.) - Burada bü

1 
ıı 

lna~· .. alım iv~, 
Dersiniz? 

Rahmetli Ziya Gokalp. e!'!ki f urklN !!"-

ki bu.> uyu anlatırkc-n öyle dı) or: 

ı .Hu devirlerpe biiyti, Yat la ının kud· 
yük manevralar yapılmakta ve bu 

1 
manevralara fngiliz ve Hintli ordu- · ıyetİnC" dayanıyor. Buna yağmur tası da 
Jariyle hava kuvvetleri ve donanma ( d<'nir Bır çolt ha~ları vardır. Su)a ko
İftirak etınektedtr. nulur d ydğmur ycıı{ar, atın yele ıne asılır· 

L _____________ __, 
1 
sa yol boyunca serin bir rüzgar eser. Bu 

FRANSADA la la kar ve dolu yagdırınak. kötü hauyı 
/ iyı ha\ aya çevirmek mümkuodı.ir.11 

Bütün Süel Mahf- Rahmetli Evlıya Çelebi yazıyor: Bıt
liste, Han sarayında idık. Molla Mehmed 

yetteki Teşekkftl-
ler Kayda Bağlı 
izinsiz Toplantı Ve 

Nümayifler Yok 

adlı sihirbaz meydana ge]di, bir çuvaldan bi 

raz çaput \"e pamuk çıkardı. Kapılan ka -
pattı, anahtar deliklerini tıkattı, !IOnra o çu-

' aldan su dolu bir bardak aldı.bir parça içti. 
ulu orta iıemeie girişti. iki dakika hile 
geçmemiftİ ki o koca meydan gole 
döndü, barınamaz hale geldi, seyirciler bo-

. - •-~- I arteaİ •ünü (ya- lardır. toaunda birlikler hakkındaki müaake • 
ğulmak korkusu ile tela,. düıtü, bir çıilık
tır koptu. Molla Mehmed, çuvalına binmit-

tit e kendi paraşütü ile ye're İnebilecek- Loadra. 7 (A.A.) -Deniz konferan-ınup Afrikau heyet tefleri IÖ• alacak- Paris, 7 (A.A.) - Franaız parl&men-

aı 9 -unUevYe pas eJ b b la h"t • • Hük" A bakanlı- Asal meMİ aab aababı batlayacak • r er, u aa a • 1 ama erm11tır. u- ti, yüzüyordu. Halk duvarlara tırmanma-
AMER1KADA rın) aaat on buçuk~in b" 7 tır. metin layihası •eyeti mecmuaaiyle, 179 ğa çalıııyordul» ' 

b Lokarao aalommda .. ar.•~ uf ltolyıaı Delcweieri De Celili reye kartı 408 reyle onaylanmıtbr. Son giınlude çıkan gazetelerde ıu sa-oremen 'f Batır- ile açılacaktır. Müt~n buro.mtıha- Londra, 7 (A.A.) - Deaia konfe. ~u lay~b.aya. !öre,. umumi yollar~~ tırlan okudum: «Lehistan köylülerinden 

ı bı •apdacak " aıraaayle Am~ A- ranaına iıtirak edecek ltaJva11 dele•u zermde aılahlı aosterıler yaptıran, au vı d. 1 SL! dl b" d w 

nı k ti " t f ,,_ • • . • I .. . . .. • .. as 1Ueraıza a ı ar a anı. yaır-a S Yenler Y1Ubırya, Kaaacla, Fransa, talya, r· yonu dün aL--m l.ura•a •asıl olmut bakanının ıznı o makaızm, uyelerın1 au- _._ dar On · .1 ... 
ı ~ " · . . . rnur yapm-ta . un aıazetecı er onun-

laacl J ya Yeni Zellanda ve ce- tar. el hızmete haınrlıyan ve feflermm oto- • .. .. . KJ J '> a, apoa ' ' ritesi alhnda cfiıiplin göstermek üni • de yaptıgı tec:rubeler müabet netıce ver-
ID er ı • ç. J C' r f • f forma riyrnek, 10e özel alimetıe:r ta 1_ miıtir. Son tecrübenin yapJdıiı gün hava 

N ınaB uOn y azıge .• mak suretiyle huawi milia veya •a•!ı açık. gök masmavi idi. Vladislaa. aiazla-
..... evyork, 7 (A.A.) - Nevyork Tay- JıeyetJeri mahiyetini wöateren bütün te- n sımsıkı kapalı dört beş şi~ getirdi, için-

' l'•zeteai, Bremeııa Yapuraaua ıaa-J ı r çı· n de G . ıekkülleri. iç bakanı Devlet Şurasının dekiferi bir kaba hoşalth, biraz çalkaladı. 
t,f 

1
;hnda .••hil muhafaza gemileri ta- a p on a a r n 1 z on- da reyini almak J&rtİyle, daiıtmaja ae- sonra toprağa döktü. 

" ~ an hunaye edilıneai hakkında lihiyettardır. c Dört beı saat geçince köyün üzen~ 

~ ı!::: .::u;::. ::::;-;: lar K urm ı ya Baş la dı lar y.::~;·;~:..;:~;!~t:;~~.::•:.:;::: ~:1~!~:.~;·~;~~1.'::~·k~::ı.d~.0 .. ~ı:d,;: 
'dil •rıın haber verilmesi üzerine ittihaz rılacaktır. Bundan batka wa:seteler - las. bu mucizeyi göıtermek İçin kulland;: 

l diğini bildirmiıtir. Bir Habere Göre De, Anlasma de, katle teıvik eder mahiyette yazı ğı kimyevi maddelerin ne olduKUOU sak-
B neıredenJer malıkemeye verilecektir. lamaktadır, kimseye söylememektedırf 

t( ir Vapur imdat /diyor Formülleri Bulunmuş Birlikler hakkındaki kanun 31 kinu- Bir ilk mektep çocuğuna §U üç fıkrayı 
'- evyork, 7 (A.A.) - Salail muhafa· (AA ) J kA k b bak ık --'--- d B nuevvelden önce mer'iyete sirecektir. okusak güleceg·ine, ve bize vag"ınurun bu-Renıileri N kun Tokyo, 7 • • - apon er am yu an &f an ı .ıuaaanıı ır. u su- • 
~- L ' evyor 800 mil açıiın· b" • ç· b • fi lb K"t ti l Ç K Ş k k A k luttan, bulutun su buharından doğduğunu L ... zaya uğrayan lnwiliz bandıralı ha~ ıyeın • m §U •• e•• fCK b ~d ayh ı a, re 

1
e ~e~er~- ank ayd e , ~•11 erı uv- D 

~on Pool ncl • • Daıren'e gıtmek uzere o e en are • vet erının IHI§ uman anlı1ıından ve rapa soylıyecektir. Fakat onun bu bilgisi fU yaz. 
vapuru an idimclat • li ç· d ki J ( . !t...!- • a.-1.--1.&.-.1 L--1.. • d la alını.tlardar. ket etmlftir. Albay ııma m .•. a: ~ uuaC1

0 

~-~ -,-a Çm LI /il. ? ıjımır fıkra nn her devirde okunmaaa-
b pon 1ıarnizonlarını kuracatı gıbı ayn1 uyaaaauua idareauu de elme almıt ola- n asf a ll'I l • na, benzerlerinin de kitaplarda, gazeteler· 

qe AJ zamanda ıimali Çin aakeri makamları caktır. . • .. R A) y 1 ,lal de yer almasına mani olmay c:akur. 
ş man Papazı ile Tokyodaki harbiy• bakanlığı arasın• Nihayet Bır Formal Bulunda okma, ~-~A;_ p. - ayıhanh ~ • ·- ı lki iıç şi~e su ile yaimur yaratan 

· · • .. ~- p k" 7 ( ... .ıı.) S 1• h" 1. ra ay ın ouu-aa, apanın aı ati _perın· . 

M hkô da irtı"bat siilta'JI vazıfeaını gorec:eınır. e m, -- - e a ıyet ı çe • d ld _ b .. t t k b il • Vladı•laa bari petrol yaıic:Lnnayı da bir sı-a m • · T Lf"/ 1 d L- edild"•" .. • e o ugu ve ugun mu a a u erı 
b Çan Kay Şek'e Yq~ı Bır eııc r ven er e ucyan ı1ııne wore aon yır- • . • . • nasa \e milletler meclisi petrolıı ambargo 
~rl" 7 ( . · dört t • iade .ı ed yaptıwı bıldirilmektedır • ._ ın, A.A.) - Mahkeme Iİ9f Nankin, 7 (A.A.) - Kommtans ma aaa ıç evam en uzun _. . . • . . . . . • . . . . . . . • • . • . . konulmasına karar veJmeden ltalyaya gi· 

'tt~~zı döviz kararlarına karıı hareket merkezi icra komitesi iyeleri, Çan münakaJ&lardaa .onra kuzey Çindeki illeri için Sunc • Chek • Yuan'ın bq- dip o ülkeyi petrola gark etse~ .. 
~ lerinden dolayı dört &J'dan iki bu- Kay Şeke imparatorluk İ~ ~fiai &a§"' buJıra.~ı ~eclebilece~ ve J~ponlarca kanlıiında bir icra meclisi lefkil edile- Bu; milyarlar kazanmanın yoludur. Ca 
._._ &eneye kadar hapae ve 15000 mark· kanbi"Jnı teklife karar ftlt"llll§ÜI'· Gene- ı kabalu kaltil olacak bir formul bulun • ı cektir. zetec:ilere keramet gö.termekten ne çıkar 
~ 1~1000 marka kadar para cezauaa ral Çan Kay fek'ia bmla kabul edece· muttur. •• Nankin hükiametinin bu formülü tas- kil... 
<.~ etmiftir. ii pek muhtemeldir. Ba makam, qaiı Samldıjma •ore, Chahar Y• Hopei vip ettiii söyleniyor. M. T. Tan 

8-U-35 it 1 s H::::s=: ı= T· No67 1 di yaşındaki çocuklar, yetmişindeki- edemiyorlar. Kabahati ;i;rda bulmak ı alığınm, en anlayı,~nzının. bile bazan 
lerin bilmcdikJerin.i biliyorlar. Ben, <.<.ço da ~o~u mu ya? Artık dünyalarda, şu?rsuz, Jakin yerinde hüküm verdilc
cu~?' ~· kendime, zamanupa gore 1 helal sut emmİf, insan adam da kal- Jen oluyor. 

nr '/Lfyr N L r n. yetıştırdım. Zama~, o zaman değil... madı mı} Bana; ihtiyar bir kadınf dememiş-t:t t:: f, C b J-( Bunu akıl edemedim. - 31 - Ierdi; ihtiyar yüzlü bir icadın r diyor-
Dudaldannı buruşturdu, yumru- iliklere iııleyen, artsız arasız bir toz lardı. fhsan ablanın, ücra mahallcciöi-

11 H"= d" . rd T 
l..!ı:"- Sen Cle, benim 1 __ _ı_ _ ed edile ğunu ızıne vu u: gibi savrulan, eoğuk, ürpertici bir kış ne gide gele, onun komşularını, hatta 
~}' • Aaaal' yakından idare em r... . - Babalan öldüğü zaman, saçı bit- yağmuru... civar mahallelerde oturanlan da gör· 
~'lld:taudn .• GözünJe görmedin ama, Birdenbire 8e81Dl yaK~~:ttı: ,r_ medik yetim değildilerse, yine süt ku- Rüzgar mı nlak bir toz gibi sav- müttüm. Ve orada ne kadar ve ne 
d n uya duya görm - kad 1 - - Dii.winüyorum. acanat, <\~u- 1 Jard Onl h al '- , • . . . .. , .. 

ttrı. AJ ' ~f 8~. ~. y- zusu sayı ar ~ ar~, em an UL, ruluyor; yoksa, yagmur mu sulu bır kadar <ohtıyar yüzlu kadml» a raat-
lı~rı. çaklanna, surette ınsan goru - cak» larda mı? hem babalık cttım. Elımden erdiği · t" "b · • bclr d • ·ı r ı · f ı 
,.,.._ ne rezillerin L---- L..!.... Si arasını •ğ elinin parmaklan a- .. .. . •. kadar w aba, csın ı gı ı yagıyor, & egı . ge mış ım . .._tlaın e, ne ~c.ıcnne 8 . . _ .. . gucum yettıgı ugraştun, ç • Evde, tramvayda, yolda, Ihsan ah- İhtiyar yüzlü gençler, öyle çoktu 

1( adık.. ra11na aJdı, plennı eüzdü · ladım, onlara baha11zlJdarını belli et· 1 .. d di- · k.. ..k kA • d b · k. 
a..._ oynundan pak t" • k d . Hani töyle bir dakika kendimi __ .J:- bü' ""ttüm"" Ha . birin" . d anın gon er gı uçu gı ı cc ım· ı ... 
-"Cl" d e ını çı ar 1• cıgara - ' ' wc:uuu, yu · ngı 1 Ü- den çıkarıyor tekrar tekrar okuya- fh bl mektubunu da hun-

ıor u. 1 k -·L.aramıyorum k . h . b" . . k l ' san a anın ..._ t:L_ • ana ı tan ~ .. · . t\'Ünccc tım, angı ırmı a ı edecek- rum : k Be 
'-

1
• ~parmak bir rrii~ Sade erkek- Yargını yorgun güJumscdı: tim' fardan biri getirmiş olaca tı. Jki 

'et ıı . _,___ T · «Evladım, ı_ b d h tiieu eye temıil tutalım? Kadının kö - - Ana, analıktan çuuu mı) ~· e~r Kendi zavaUıhğına, kendi acıyor· fk· . 1 h le mcıdu u yazan a ayni c<i tiyar }ÜZ· 

İh._ yl ok mu) Kadınlı, erkekli, bütün eİl İfte... Sanki ben, analan dejıln~- muf gibi gözleri 1alanmıftı: « 
1 

cim kızıl kanda 
0 

sa, mu a - lüJ> gençti. 
~n a h . . . .-:ı..: ~~ .. u kak bize wcl .•. Gözüm kapıda, seni Mektubun L -r ..... tırında, her 1-di-
~.. rın er ÇCfİdi var .. Yalnız, za - fİm de, yabancı lDllfllll IJA'&• aufWl - - Elimden geleni bu kadar ... içim b ki" Ben" k S"t ne - .: 
b ·• nu k .. t··ı . . v cak lann da -l.. ka- . ba .. . e ıyorum. a. pe unuttun. ı cm · d fh bl Jh u lı: 
Qe • o u cştı, acayipletti nedırL yorum. fC ı avru » pça söy)cmıyor amma, zan yureğım kan . Vaki . ed 1 mesın c, sana a, san auıanm o-
i'}iı~~~ bildiğim, gördüğüm, 'kötüleri, bahatlcri yok. Onları, pek gözü k.apah ağbyor da; böyle toy, cahil olacakları· etmıy~~~· t. geçırm e:la &C' kusu, sesi, havası, kendisi vardı. Bu, 

Ci •ndcn fazla.. büyüttüm. Hanyayı, Konyayı bılme- na, yaşlarından çocuk lcalacaklanna, Çok eoyli!.eceklerim, .daDlf"CI' nm bet altı satırdan Ihsan ablanın, çok fc· 
dttdJaranın kağıdını incecik kansız diler. . kefke, biraz arsız. yırtık oleaydılarf v~r. ~~ gunlcrde gelmıyecek olursan, na swşmı, oldujunu anlamıyor dc
tırdı larına sürüp tükürükleyip yapış- Sigarasını, derin nefeelerlc çekıyor- diyorum. Bir anaDID, çocuklarına, böy guccnırım. Sana, ~hm~t .~ı.aca.k. am· ğil, bir resme, bir fotoğrafa bakar ri· 

..__:.· Donuk donuk yüzüme baktı: du: le kötülük yormam. hoş görünmez, ma, halden aalachgını bildıgım ıçm ya· bi görüyorclam. 
'l'lrt f~te, aeal marifet, iyiyi, kötüden _ Onlara, dünyayı öğretmeliydim. değil mi) Onlann iyiliklerini bunda zıyorum. Ihsan ~~~a~~n bu kadarcık Bir mevzu içinde bin bir hayal can-
fc~. etnıek .. değil mi, canım sen söy- insanları öğretmeliydim. Çocuk yaş- örüyorum. Anla artık, dünyanın fe- kusurunu hot pursun artık... Jandırmak ietcdi.kle.rini ve bunu kah 

M ta, ıenç yafta, vakitsiz açılmasınlar, !aiığını r Biraz feııtlenmiş olsaydılaı, Topbpıda ••• abla çiğ boyalar, kah remzi şekillerle anl.ıt-
~ır angala eğildi, küller arasında a- daha gün görmeden içleri kararma· en hapn, azdı erkekleri, avuçlarının Yazı, gayet bozuk, kargacık bur- tıklannı ileri süren 11kübik,, san'atkar-
tfttıl a ~ra~tıra bulduğu iri bir kıvıl- şın; diye, her bir ,eyin iyi, güzel, aö- içine alır, kıskıvrak bağlarlardı.. gacıktı; önce pek ıüçlükle okuyabil· Jar. bu kargacık burgacık yazı kadar 
'tlcll a 8•1Rarasını yaktı, dudaklarının rcnekli tarafını eöyledim, göaterdim. . . le _::. .. ı.... . '- miıştim. Fakat okuduktan sonra, bu, kübik ifade kabiliyeti gösteremezler· 

tıa ıJiRt' d" Jer --•-la Mendiliy ~mı ~urutuy.or- al be . d"" .. d'" d' 
..._ T ır ı : Omuzlan düflllÜlf, göz i uza& • bcf b sabr yazı, nı uşun urmc· ı. 

ditJe Haydi, daha çocukturlar, cahil- a dalmııı sesi kınlmıfh: du: y k Jar l·-'-'- ğc batlamışb. Ihsan ablanın, başı darda idi· be-
.1 r, di . . . r T' - « avruca » , masum WU01n· 
~?tıiyorl~eyı;,k~yıyi kötüden, ~yı~ e- Çok yanlıf yapmitımf .. Onlari, nın kurbanı oluyorlar, hep... Evden, kijıdı elime tutufturduk- ni im~da ça~yordu. Bununla bcra-
•çte .. r.. e ı, yolJannın uıtüne, - cahil .t:•tirdi"'ime ha- Yüzünün iqileri .karıftJ, di,lerini lan zaman: bcr, yme benı kırmaktan, incitmek-

lllı ıyı adam rıkmadı? bu kadar toy, Y--r g ç c:.:;..ah ldinn ı· ~ı.,t• .. .;:-1 ·· - L k .. ı·· .. al w w 1( ıs • • I .. zl ini açmah gıardatb: - ~, ye e ı, uı ıyar ,.~ul u;n aor uyor, ııon umu maga ugra-
....._ ~knıuş gibi gözlerini açmıfb: !8 e~mışı~::e.f°· er çocuklan _ Haydi, benlmkiler tay, cahil, bir .kaduı ptirdi. baraktı! şıyordu. 

~~fi~ 1~~-v::. ·~=: =;;ikte, neler öjı~> Ye aör~ıüz ... fyiyi, kötüyü leÇip, . ayırt Dediler. ln-lann en c:afıiJinin, en (Arkası var) 
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Sabah Saa 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 
ltalya - Habeş ihtilafının Hal:i ~rojeıi 

Fransa Bütün Tı"greyi ita/yanlara 
Vermek Fikrinde, lngilizler lse 

Buna Muarız .• 
Musollnlnln Bar19 Tekliflerlnl Nazarı 

Dikkate Alacağı Şüpheli Görülüyor 
Londra, 7 ( A.A.) - Burada umumi

yetle tahmin edildiğine göre Lava] ile 
Hoarm görüfmeleri Fransız • İngiliz 
ekisperlerinin noktai nazarlarını tama
miyle telife yardtm. edecektir. Diğer ta· 
raftan, Musolininin durumunun bu 
planların muvaff akıyetine engel ola -
cağı zannediliyor. 

İngiliz ve Fransız ekisperlerinin nok
tai nazarları arasmda hala mevcut ih
tilaflar, Tigre bölgesiyle, İtalyanlara iş
letilmek üzere cenubi Habe~istanda 
terkolunacak toprakların idare tarzı
na dairdir. 

Fransa bütün Tigrenin İtalyaya ter· 
kini teklif eylediği halde, İngilizler, İ
talyanlarm yalnız Agame ile Aduayı 
almalarına muvafakat etmektedir. 

Sir Hoar'un Formülü 
Yarı resmi çevenleı:de, dün akşam, 

Sir Hoarm Pariste şöyle bir uz]apna 
formülü ilerf süreceği söyleniyordu': 

Musolini; lngillz Ve Fransız 
Elçilerini Kabul Etti 

Roma T ( A.A.) - ltıgiltere büyük 
elçiıi bu ıabah Muıolini ile gÖrÜf· 

mÜJtÜT. 

Roma, T (A.A.) - Muaolini Fran· 
sız büyük elçiıi Kont Şambrönü ka
bul etmiştir. 

Konu§malara Ehemmiyet 
Veriliyor 

Roma, '1 (A.A.) - Musolininin 
Jngiliz ve Fransız büyük elçilerile 
konufmalarına büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Konuşmalar, vaziyet• 
teki gerginliğin biraz halillemİ§ ol· 
duğuna delil olarak telakki edilmek~ 
tedir. 

Laval da İtalya Elçisi ile 
Görüştü 

Paria, '1 ( A.A.) - Laval, İtalian 
büyük elçisi Cerottiyi kabul etmiıtir. .................. ikiye bölünecek olan Tigrenin bir 

parçası balyaya verilecek, öteki ise üç 
sene içerisinde, Habeşistana mı dön -
mek, yoksa arsıulusal bir idare albnda bulunduğunu söylüyorlar. 
mı kalmak istediğini reyiam usulü ile Bu arazi, Habe§ imparatorunun is-
bildirecektir. men hakimiyeti altmda kalmakla bera-

Bu üç senelik müddet zarfında bu ber İtalyan polis kuvvetlerinin bima • 
kısım, arsıulusal sayılacak ve Milletler yesi albnda gene İtalyan sosyeteleri 
Cemiyetince mansup memurlar tarafın tarafından işletilecektir. 

· dan idare edilecektir. Habeşistana deniz üzerinde verile • 
Ekonomik lmtiya.z,;lar cek mahrecin de Asab olmayıp Zeila 

Habeşistanm bazı cihetlerinde lta1- olınası mümkündür. Zira Musolini A· 
yanın ekonomik imtiyazlar elde etmesi sab'ın verilmesine şiddetle muhaliftir. 
bahama gelince, iyi haber alan çeven- Musolininin Tehditleri 
ler, Sir Hoar'm ltalyaya, şimalde ye- Londra 7 (A.A.) - Dail Heraldın yaz-
dinci arz dairesiyle mahdut ve garpta dığına göre, Musolini, Habeşistana her 
Radolf gölüne kadar uzanabilecek olan hangi bir toprak parçasının terkine muha-
ltir nüfuz bölgesi teklif etmek ihtimali (Devamı 9 uncu yüzde) 

-====-==== 
Kahirede Yine Talebe Nümaylfl 

/ngiliz Dış Bakanı11.ın Bir Söylevi 
K(lhirede Fena Karşılandı 

· Yeni Çarpışmalar Oldu. 13 Polis Yaralandı .• Bu 
Hareket?erin Gittikçe Genlıllyece~i Gözüküyor 

Londra, 7 (A. A.) - Sabah gazetele -
rinin bildirdiklerine göre, İngiliz dış işleri 
bakam s~y1evindeki Mısıra ait parça, Ka -
hire'de fena karşılanmışhr. Bilhassa tale • 
beler arasında hayal inkisarı ve memnuni
yetsizlik mevcuttur. Bine yakın talebe dün 
akşam Kahire'nin büyük sokaklarında do
laşmışlar ve lngiliz mallarına boykot edil· 
mesini istemişlerdir. Tezahürat mahalline 
gelen polis, atılan iİııeler, taşlar ve sopa -
]arla karşılanmıştır. Tezahürat yapanlar 
fenerleri kırmışlar ve mağaza1arla otobüs
lerin camlarım indirmişlerdir. 7 polis ya -
nlanmıştır. 

Aynca İngiliz yüce komiserliğinin ö ~ 

mayiş başlamıştır. Nümayişçilerin çoğu ta
lebedir. Yeniden karışıklıklar çıkmasından 
korkan zabıta, Kahireye giden bütün yol -
)an tutmuştur. 

Nümayişçiler, ulusal dava kurbanlan .. 
nın namına üniversite bahçesinde bir anıt 
dikmek tasavvurundadırlar. 

4 Bin Mısırlı Genç Kahireye 
Yürüyor 

Kahire 7 (A. A.) -4 bin kadar talebe, 
üniversitenin kiin bulunduğu Çize' den, 
şimdi Kahire'ye doiru yürümektedirler. 
Çize i1baymın talebenin Kahireye yürüme• 
sini men için. Abbas Sait asma köprüsünün 
açılmasını emrettiii söylenmektedir. 

nünde, protesto maksadile toplanan 1000 
kadar ahali, hasmane haykırışlarda bu • Bir Habere Göre Sükunet 
Junmuşlardır. Avdet E~İf 

Kalabalık semtlerde halk ile zabıta a- Kahire 7 (A. A.) - Talebeler ıüku -
rasında çarpışmalar olmuş, altı polis yara· netle dağılmışlardır. Buııün üniversite 
lanmıştır. İngiltereye karşı olan bu hareke- bahçesinde, milli dava kurha11Jan için di

. tin gelecek hafta İçerisinde daha genişle~ kilen abidenin açıhşı dolayısile bütün ınek-
mesi bekleniyor. tep talebesi grev yapmışlardır. 

Kahirede Yer Yer Hadiseler Açılış töreni, polisin müdahaleye ni.ec -
Kahire 7 (A. A.) - Şehrin dısında bur kalmasını icabettirecek bir hadise ol • 

kain üniversite binasının yanında bir nü - maksızm cereyan etmiştir. 

Musolini ile Damadı Dün 
Birer Nutuk Verdiler 
( Baı taralı 1 inci yüzde) let1erce göz önünde tutulmağa bas • 

tahammül edeceğiz .. Barışçı olan ltal- l;dığını söylemiş, İngiliz dış bakanı~ın 
ya her türlü şart1arı kabul eder, ancak son nutkuna hücum ederek, petrol 
parlak talihli Roma ile vahşi Habe • ambargosunun Avrupayı tehlikeye 
şistanın bir tutulmaması şartiyle .. . » sokacağını yeniden tekrarlamıştır. 

Bundan sonra hoparlörün önüne ge~ 1 Musolini söylevinin sonunda: 
len Musolini çok coşkun bir hilııbede - Biz şimdi vatanımızda, Afrika 
bulun mu~. zecri tedbir1erin İtalyayı sahralarında bize zafer ' teraneleri din
hiç müteessir etmiyeceğini, etse bile letecek olan cesür siyah gömleklilerin 
buna çareler bulunacağını, esasen bu gönderecekleri zafer haberleri yoluna 
lı::ıksız hareketin yavaş yava~ bazı miJ- bakıyoruz. l> 

SON POSTA Birinci Kanun~ 

• 
,... . ··SON DAKiKA ·- 1 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 
'ıl -uwwı•s ol 

Italyan Uçakları Cicikayı 
Bombardıman Ettiler .. 

Da 

ltalyanların Maksadı imparatoru Öldürmek Ve. Dahili 
Karışıklıklar Çıkartmakmış .• 

Addisababa 7 (A. A.) - Süel çeven- deme meydanında üç ölü bırakmıştır. 
ler, Dessie'nin bombardımanı üzerine, asıl Makallenin cenubunda Gabat nehri 
harbın yakmda başlıyacağı kanaatindedir~ mıntakasında Eritreli bir İtalyan kolu 

ltalya 
Yeni Tasarruflar 

Yapıyor 

ler. · Riyayet edildiğine göre, Cicika da 
bombardıman edilmiştir. Ayni çevenler, 
İtalyanların, imparatoru öldürmek ve böy
lece Habeşistanda dahili kanşıklıklar çı • 
karmak gayelerini gütmekte olduklarını 

sanıyorlar. 

Dezzi Yeniden Bombard1man Edildi 

bir dii§man müfrezesiyle karşdaşmış ve 
81 esirle bir çok yiyecek ve harp leva• 
zımı ele geçirmiştir. 

Düşman beş ölü ve bir çok yaralı 

vermİ§tİr. Dessie civarında tayyareleri
miz silahh on bin kadar bir Habeşli 

Addisababa 7 (A. A.) - Dessie şehri kampı görmüş ve düfmanımn müdafaa 
bu sabah erkenden yeniden bombardıman gayretlerine rağmen muvaffakiyetle 
edi1mşitir. ı kampı bombardıman etm.i§tir. 

Roma, 7 (A.A.) - Zecri tedbir• 
ler dolayısiyle bütün ltalyada ziyaı 
elektrik, teıhin bahislerinde büyiilı 
tasarruf yapmak mecburiyeti haııl 
olmuftur. Pazarteıi gününden itiba• 
ren bütün mağaza ve lokantalar da• 
ho erken kapanacaklardrr. Mağo -
zaların genel kapanıı saati 19 ola• 
rak te•bit edilmiıtir. Yiyecek aatall 
moğaztılal', yarım aaat daha geç ka• 
panacaklardır. Sinemalar, tiyatro ' 
lar, kahveler ve lokantalar ae, 23 
buçukta tamamen kapatılmıı ola• 

Dezzi Bombardrmanı Plançosu Somali cephesinde, Ogadent Feruges 
Addisababa 7 (A. A.) - Dün Dessİe·f ve Gorrahaideki kabile reisleri teslim 

ye karıı yaptlan hava bombard1m.am kur • olmuşlar ve adamlarile birlikte hizm.e • 
banlarnın saym 50 ölij ve 150 yaralıya timize girmişlerdir. 
çıkmaktadU'. Bunların çoğu çok yarahdır. H b A 'k ,ı j t •k 

D · • B b d A ik a eı merr auan s ı raz 
ez:ı.ının om ar ıınanı ve mer a 

Vaşington 7 (A. A.) - Hükumet me- Yapacak 
Londra 7 (A.A.) - Habeşistanın Lon-hafili resmi raporlar gelinceye kadar Des

sie' deki Amerikan hastahanesinin İtalyan
lar tarafından bomardıman edilmesi hak
kında her hangi bir mütaleada bulunmak -
tan çekinmektedir. 

Bu bombardıman hadisesinin İtalyaya 
karşı Amerikanın petrol siyasası üzerinde 
ne gibi bir tesir icra edeceğini kestirmek 
mümkün değildir. Maamafih efkarı umu
miyenin bundan sinirleneceği şüphesizdir. 

cakfır. dra elçiliği sekreteri Safir, yanında Ameri
kan maliyecisi Chertok olduğu halde dün 
akşam Nevyorka hareket etmiştir. Safir 1 relerde bulunmak üzere 
Amerikada bir istikraz akti için müzakere- emir aldığını bildirmiştir. 

hükumetindeJI 

VenizelosYuııan Kıralıntl 
Bir Mektup Gönderdi Hava Bombardımanları 

Addisababa 7 (A. A.) - Buraya gelen 
haberlere göre, bütün cephelerde hava Atina, 6 (Özel) - Venizeİos krala sa da hundan, Kıbns adasının Yunanb' 
bombardımanları vuku bulmakta ve ya - bir mektup göndermiıtir. Bu mektupta, tana ilhak edileceği manalarını çı1'•' 
kında İtalyanların büyük bir taarruza ge • kral ailesiyle aralarının açdma sebep- ranlar çoktur. 
çecekleri zannedilmektedir. )erini uzun uzadıy.a anlattıktan sonra, Bir Ziyaretin Manan 

Yeni Hareketler Atina, 7 (Özel) - Ba,.vekil Deıııit' 
vaktiyle çok sevdiği kral Kostantine x 

Asmara 7 (A. A.) - Habeşlerin kütle mühim hizmetlerde bulunduktan sonra cıamı eııki başbakan Mihalakopll • 
halinde, İtalyan hatlanna doğru ilerileme- losu ziyaret etmesi, ona, dıı işleri b•' aralarmm açıldığını, buna rağmen, ya• 
leri ve Makalle cephesinde ileri karakollar kanlığm• teklif ettiği neticesini çıkart• 

pılan suikastten dolayı çok müteessir 
üzerinde ve Debre ile Takaze geçidi civa- maktadır. 

olduğunu kaydetmekte ve JU cümle ile 
rında vuku bulan çarpışmalar bunların Köylü araıında Bir Çarpıfma , 

aözünü bitirmektedir: 
Habeşler tarafından daha geniş ölçüde ha- Atina 7 (Özel) - Ciridin İrakliyoll ..;J' 

«İkinci Jorjun hürriyetperverane u- J reketlere girişmek istediklerini göstermek- layetine bağlı Krosona köyiinde siyaS · 
d 

aullerinden dolayı krallık için üç yıl ır te ir. sebeplerden dolayı köyler arasında çarP 
Takaze geçidi, Tana ve Semien bölge - sonra yapılacak olan genoyda, en koyu ma olmuf, iki kişi ölmü§, on kiti yaral11J1 ~ 

leri arasındaki yegane geçittir. bir kralcı olarak ve kral1ık bağının ml§tır. 
E k• İm Mah aarsılmaz bir surette sağlamlaıı.masma s ı parator pus :ı; Türk - Yunan Doatluğu 

Roma 7 (A. A.) - Popolo di Roma bütün mevcudiyetimle çahşacağım. » Atina 8 (Özel) - Batbakan ve dıf b:j 
gazetesının Cibuti' den aldığı bir habere «Meılut Hadise!... kanı Demircis dün buradaki Türkiye elç• 
göre, eski imparator Lidji Asso hala yaşa- Atina, 7 (Özel) - Yeni başbakan Ru,en Efrefi kabul etmittir. Elçi ile Bilf 
maktadır. Neçaşi'nin, iç siyasa sebepleri Demircis ile sıkı münasebeti olan haf· ı bakan arasındaki konuıma pek samimi ol' 
dolayısile kendisinin öldüğünü ilan ettiği 

1 

talak Nea lmera gazetesi, pek yakın - mu§ ve uzun sürmüştür. 
rivayet olunuyor. Eski imparatorun Harrar da bütün Yunanlıları memnun edecek Bu esnada Demircisin elçiye gerek -ye~ 
civarında bir kaleye hapsedildiği söylem- mes'ut ve milli bir hadisenin tahakku - rejimin, gerek kabinenin esas siyasasııııı1 
yor. kundan bahsetmektedir. Gazete, mak- Türkiye dostluğu ile Balk.an pakbna bıtifl' 

Bir Kabile İtalyanlara Dehalet Ebniı.. sadmm ne olduğunu açıkça yazmıyor • h olduğunu bildirdiği haber alınmıştır. 

Roma 7 (A. A.) - Resmi tebliğe göre Bir Sarsınt• Oldu, Evler Yıkıldı 
Eritreli kıt'alar Tembien ilinin merkezi olan 
Abbiadi ıehrini işgal etmişlerdir. 

Cabat'daki sel yolunda Eritreli bir kıt'a 
Habeş muhariplerine baskın yaparak beş 
Habe§liyi öldürınÜ§ ve bjy çok esir almıştır. 

Ogadende bulunan Rerugasnur kabile -
aini~ baıkaniyle eşrafı •. muhariplerini İtal -
yanlarm emrine vermek auretiyle Goırra • 
hi' deki İtalyan kuvvetlerine dehalei etmiş-
lerdir. 1

, 

Bir İtalyan Tebliği 
Romat 7 ( A.A.) - 65 inci ltaJyan 

teblijiı Mareşal Badoılio §U teltfrafı 
eöndermİ§tir: 

Eritre kolordusu cephesinde, kıta • 
atımız .Tembien ketif merkezi olan Ab
bi • Addi'yi iıgal etmİ§tİr •• Ke~if kolları
mn bir müsademesinde düşman mUsa • 

Atatürk, çocukları 
Esirgeme Kurumu

nun Balosunda 

Ankara 8 (Özel) - Gece Ankara
palasta verilen Çcx:uklan Esirgeme Ku
rumunun balosu çok eğlenceli olmu§tur. 
Baloda milli dans ve kiyafet müsaba -
kaları yapdmıf ve bu müsabakalar çok 
beğenilmiftİr. 

Cumur Başkam Kamal Atatürk saat 
birden sonra baloyu fereflendirmşiler -
dir. Büyük Önder halkın yaşa ııesleri ve 
alkıtlarile karıdanmı§lardır: 
Balo sabaha kadar büyijk bir neşe için
de devam etmiftir. 

Atina, 8 (Özel) - Korent'in Kalamario tarafmdan dün birbiri 
na bir çok yer sarsıntılan olmut bir çok evler yıkılmı~br. Zararın 
olduğu tahmin ediliyor. Bu civar ahalisi korku içindedir. 

arka•ı• 

mübiıı' 

Askeri Ceza Kanunu Ka-
mutayda Görüşülüyor 

Ankara 7 - ' Askeri ceza k_.ıununun nü, iftira, İrtif8 ve ihtilas, irtikap suçl~· 
bazı m~ddelerini değİftiren kanun layihası dan birile 6 ay veya daha fazla hapis ce1'' 

kamut~ r~ames.ine alınmıftır. Yeni ka • sına mahkumiyet halinde, yabancı aıerıtfl" 
nuna göre apğıda yazılı hallerde tart ce • k t k k d ha • JJ',tı• 
zası hükmolunur: e e açına suçun an pıs cezasına 

kiımiyet halinde, adli imirler tarafındarı '" 

keri muhakeme usulü kanununun 2 t 6 ıııe' 
maddesinin üçüncü fıkrasının tatbiki bll ' 
linde. 

Ceza kanunları mucibince ö)üm veya a
ğır hapis cezalanna, hırsızlık, emniyeti sui
istimal, sahtekarbk, dolandırıcılık, yalan ye
re ıahitlik, yalan yere yemin, ciirüın tas . -

Ankara Spor Kulüplerinden Birinifl 
Reisine Tecavüz Edilmiş 

Kurun gazetesine Ankaradan bildirildi ğİne göre Ankaranın tamnmt§ spor Jcı.ılii!,; 
!erinden birinin reisi kulüp odasında otur urken azanın hücumuna uğramıştır. ~~ı:, 
reisi elleri kolları bağlandıktan sonra otu rduğu yerden alınarak kulübün baru:ııı 
bir yere götürülınüftür. Hadise etrafmda tahkikat yapılıyor. 

izmir Postaları 
Deniz yolları. idaresi vapursu.z]uk yüzün

den sah .günü de İzmir seferlerini yapma -

mağa karar vermiştir. Bu hafta yalnız -Ege 

vapuru lskenderiyedien dönerken· lzmire uğ~ 

nyacakhr. 

Üçüncü Müfettişll~1;11 
k 7 O .. .. 1 u .. f ettıf . An ara - çuncu gene m ,ı• 

teşkil edilecek olan Munzur valiliğine ::,JI 
lecek salahiyetlerden bir kısmmın lı ı;fl' 
idaresine' verilmesi hakkında bir tel< lı ii" 
bulunmu~tur. Teklif rnütaleaları alı.nJ11ll 
zere bakanlıklara b.ildirilmiıtir. 



Birinci Kanun 

. . . 
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Deniz 
Muharebesi ... 

ı '·iL~. 
A J Çekoılovakyanın en meşhur birahaot1i 

uıaktan bakıhnca böyle bir manzara 
arzetmektedir. 

SON POSTA 

Bu Sadık E,ek 
7 1ı l danb•rl her .. D J•la11 lıa91aa U all kate
derek ••hfbln• eYlnliH yl1.cek taıımalıtadar 

Jap .. Jada 
elektrik n. 
bulut topla• 
J•P J•fmur 
J•fcfır mn it 
t.crlbelarl 

yapılaıalıı•adı 

Sayla 7 

Jlplri.ıl• l•ımlade ( TQrklJe) d• 
doğm•<f ( ltal1an ) l•beHı bir 
(Yunan ) lı ( Çin ) da ( laglllı) 
lıon•oloahanealnln mahlı•m•· 
ılnde (Japo ı) alkolü il• (l•lcoç) 
Ylık al J•pıp Uıerfn• (fra uı) 
d••ıaaı •urımak cOrmn il• 
mubalı•m• •d !mittir tereli· 
manlıfı b r au• 7apmıttır. 

i;g:iit;;;;i;·E;·R;ii;t .. E;i'BI;T ...... ş~ ... G;·;i·p .. o·ii~Y~d;· .... 

Geziciler Sayesinde Mas· 
rafsız Yaşayan Bir Aile ..• 

fngilterenin büyük aazetelerinden biri 25 yıl evvel lnıil· 
terenin en rahat ve en kulJanıflı evini bulmak için okuyu• 
c::ulnrı arasında bir anket açmıftı. Bu ankete ıelen yüz bin· 
l~rce cevap arasında bir taneai ıöze çarptı ve o cevapta ile
rıye sürülen ev, büyiik ekıeriyetle lnailterenin en rahat evi 
olarak ilan edi1di. 

Resmini gördüğünüz bu ev yukan ,<CaJ,, eyaletinde Cin• 
l'ay köyündedir. Bir tek odaıı, bu odunun da bir tek pence· 
resi vardır. Fakat bu tek odanın kenarında duvarla ayni• 
nuş gayet geniş bir mutfağı, banyoıu, apteıhanesi vardır, 
odanın mobilyası o tarzda aeçilmiftir ki, küçük bir iki para• 
"anın yeri değiştiği zaman bu oda, bir miaafir aalonuna, bir 
Yemek salonuna benzemekte, geceleri de iki tane yatak ocı.. 
11 halini almaktadır. içinin hizmeti pyot kolaydır. 

* ... İngiltere gazetesi ıon gelen nüshasında 25 yıl önce Y•P.-
hgı bu anketi hatırlattıktan ıonra, verdiği neticeyi de anla
tıyor ve diyor ki: 
it - Bu evin sahibi gayet akılh bir kadındır. Evi rahat ve 
la ullanışlıhkta birinci geldikten ıonra kadın bu neticeyi an· 

tan gazete nüshaıını çerçevelettirerek evinin kapııına U

lnıştır ve ikinci bir levhaya da: 
J :--: Herkes 10 kurut mukabilinde bu evi ıezebilir, cüm· 
eaını yazmıştır. 

. Civay köyü fİmali Gale aiden ,.yya)tlarin uirak yeridir. 
~n~enaleyh kadının bu dU,ünceai kenditine hiç kurumıyan 
41.ı ırat kaynaiı temin etmit Te iMi •Jecle llocuı lltp te 
. ı ve parasız kaJdıiı zaman adm minimini pujunu 

lati1ütüp yetittirecek puaJJ ....... ..,._, Te psetemile de 
~ Lir minnet bealemekte6. 

----
120 Yılda Bitirilen Bir Yln yelek / Gaipten 

~an tarafta reenıini ,ö,düiünüz. .~a·/ Gelen Se•e 
iının ıiydiii ,.elek tam 120 yılda bıtı • J: a ı ? 

lrol· 

~ı•••.. lif hastalıklar dolayı • lelı .. yonu.. dan mürekkep bir kol· 

a1 ile içtiii iliçların reçetelerini, kutu Teya lekıiyon vücuda cetirmiftir. Bunun için de 
tifelerini saklamak merakında İmİf. Geçen· .. . 
lerd 

· b' k'' k 6.%. L-- l 02 tane cam bölmeie aynlmlf bır hu-va 
e yem ır Of yaptırt.._. zaman - • 

Jarın muhafazaıı için bir oda tahaia etmiftir. yaptırtmııtır. Bu cam bölmelerin her birin· 
Bu odanın duvarlan camlı çerçeveli leTha de yekdijerile l'eçinebilecek cinaten ( 52) 

haline l'elirilmit, reçeteler ile kapbdD'. Orta cim balık vardır. Bu beıaba cöre merakla 
1erinde de biiyük bir camekin nrdD'. Bu İnıilizin elnde bulundurduğu balıkların 
camekinm raflan etiketleri dahi bozulma • cinai 6304 tür. Her bir balıktan 6 tane aak• 
IDJf binlerce kutu ve tİfe U. doluchlr. Ame· ~ • ~·--ı . . ,_ -!--~ bu ladıcına nazaran evinde 37,824 tane balalıi 
naa 1 zeqm, evme re- ....... ..-... o- • 
d 

::..a kt var demektir. Bu hahklann ancak onda bı• 
ayı ı-~cme e: 
-Bütün bunlan hen içtim, huna rqmen ri yeneGek cinıtendir, ötekilerin lezzeti yok> 

R=edim. demekteclJr. tur. 

Ayaşlık Yalnız 
Haıtalık 
Değil 

PeaıilTan1anı• en m•ı
•• lokaatalanndan ltiri· 
nin ıahibinin ldipeii bira 
tlr,akiıi olmuıtur. HerıUn 

aabah, öt1e, aktam yemek· 

lerinden Mnra dotru tez• 

süa sicl .... k a1aia kalk· 
makta •• burnunu bir• 
muılufuna uzatmaktadır. 

Orada bu laayYana maluua 

bir bardak Yardır. Garaon• 
)ar alclıldan talimat muci. 
hince bardatı doldurarak 
köpef• usatmakta, köpek 
ile •u Nrdatı se•lde it• 
mektedlr. 

insanlara Mahsus 

Banyo Yapan Kızları Sey
re Gelen Balina Kafilesi riJnütdr. Bu ,..ıeii Madam Henrier ınanır ırı ısınız 

~ejier iemintle bir Franaız kadını 18 J S 
rıhnda yapllll)'a \aılamıf, fakat tam 0 T I ti' • I n1 Amerlk-ıa M .... chmetta ı......._ı mUıl.Nir. Maamafih halk bu hayvan• 

J T 1 • e epa • 1• m&IUUI an sa arın· 
•ralarda birinci Napolyonun ngı ız. ~re d inan tl dir k ı.- laid' k tinde •Jr plaj Jaalln aaltalaleJia nlerİll• )ardan iirkmi,. .... k banyoaunu yapmıı. 
air clti,erek bir adaya yollanclıfını ııı • • F • en (Nec:-) ırh • d ... çı b: den tıkarak ...... baan- s•ldlkı-i •ahk kafileti de laalkı Myretmi§tir. 

cince yarım bıraıunıf Ye ızına: • L' zaman bUtUn kumaa.lın dilstinelerce ba· Bu balinalar stindhU orada l'eçırdık· L-- k ranaaaın ım fe rın e oturan I · ' 
1 b ·· ıd · k bır adam, .. ar ıece J'•mekten aonra .. o. • _ Sana vaaiyetim o ıun, en o u - • k k • • 7

.. lina ile bph oldujunu Jaa,....tle •Ör· ten aonra ıeceleJID kaybolmu1lardır. 
ten aonra ba yeleii yapmaya devam et, euklan ıle onuıur en bırdenbare so-

f
,_ L _ k b. . d kızına veya zil dalmıf, yan1ndakiler: .-t ,. ın ıtırme, aen e • 

h aJ 1 d b . 'kta· - Ne dütünüyoraun? diye aormut-
torununa av e et, on ar a ır mı • • • 

·" F lar adam ıılkınmıı: 
nnı yapıp bırak11nlar, en ıon ıgne ran· • 
ianın büyilk bir zafer kazandığı ııün VU· - Kulaiıma •iabeiimin ıeal seldi, 

ruWın 1 demiıtir. 
Kadının bu vasiyeti harfiyyen tutul· 

muı ve bu yelek ancak 1 919 sendi ilk 

teırininde Almanya ile mütareke yapıl
iıiı zaman bitirilmiııtir. Şimdi ayni aile· 

ıle bulunan bu yelek o ailenin en ya.ılı 
tadını tarafından ıencde bir defa giyil-

mekte, ıonra eskimemesi ve bozulma -

maıı için ıı~ve~~n muhafaza edecek ııııf· 
talinler arasında aaldanmaktadır. 

ben ölüyorum, diyordu, demi.f, onunla 

alay etmi.tler. ' 
Adam, yatak oda11na çıkmıı, yata· 

iına uzanmıt- Fakat ıözüne yine birı 
türlü uyku ıirmemi.t, kalkmıJ, eline bir !~=;ii!!!!~!! 
kitap almı.f, okumaia dalmı.t, tam bu 
aırada ise kapı çalınmıı. Gelen telıraf· 

cıdır, ve elinde bulunan telırafta dal 

fU aatır vardır: 
- Ağabeiiniz ... ı (9) da öldü. -----_.,,.~~-~~-~-...._.~_-_......_~ .. 
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BUyUk 
Deniz 
Romanı Korsanın Aşkı 

Yazan: 
r.dlrc•• 

Ka/lı 

Zeynebin Bulunduğu Yerde.Birden
bire Beyaz Bir Hayal Görünmüştü 

-ss- I 
İspanyollara sımsakı kanca atalım. 

Sonra hepiniz kendinizi den.ize atın.. tıte 
Kemal reis zaten imdada geliyor. Sizi kur· 
tanr. Böyle yapmaz.sak o yetiJinc:iye kadar 

bir kişi kalmıyacağız ..• 
- Bu, korkaklık olur ..• 
- Ben gemide kıllacağım ve cepha • 

neligi ateıliyeceğim •.• 

- ... 
- Gemimiz yanacak, fakat iki düpnan 

gemisini de yakacak.. . Bis daha iyisini, 
onlar dn belalarını bulurlar •.• 

Boğa Hüseyin, osmer yüzünde büyük 
bir sevinç ile Caferin omuzuna bir tokat 

attı. 

- Haydi öS'le İ$e ... Fakata cephaneyi 

ateşlemek iJini ben yapacağım •.. 
Ayni zamanda ilcisi de kılıçlarını sallı • 

yarak ileri atıldılar: 
- Kancalan bağla! •• s.kı baila! •• Dik • ı<.oca l•panyot ,emilen alevler •afarah yanmağa baılamıılarclı. 

kat .. Gemiyi bırakacağız .•• Denize atlı- rekti. 
yacağız ... Kürekçilerin iplerini keı!... Cafer bunu reisten daha önce kavra -

• • th b0 
' Boğa Hüseyin Türk semısıne a. yan. ır mlf: 

kaç fspanyolun kartı.ama dev ~ dikil : - Bu tarafa... ÇabUk ol L. Baıım1ı.a bir 
miı, onlan birer birer 7ere aerıyordu. Dı· ıey düımesinL .• 
ğer leventler de arslan sı'bi dövüıüyorlar· Diye bağırdı. 
dı. Sanki ıUJi llir ıes ,_ıi bir felaketi onun 

Bu sırada demir kancalar fspanyol ~e· kulağına fwlclamııb. Fakat yazık ki bun
ınilerinin küpctıtelerine ceçirilmit, sımsıkı da geç kalm11b. 
bağlanmıJh. Zincir ve ipleri kesilen kü • Alevler ve dumanlar saçarak havaya f:ır
rekçiler güverteden kendilerini denize a • byan Jı:ocaman bir direk parçası '.Boğa Hii-

byorlardı. seyİn ile yanında üç dört kitinin !bul ndu-

li fÜpbai vardı. Çüakü &iillü, Şeyh Ebu 
Yabyanın karuile birlikte gitmifti. Şimdi na
a.ı.1 olup ta burada buLuıab.ilirdi? 

Buna raimen ya.aı bir seBle ıordu: 
- Cüllü ! .. Sen misin? 

(Arkası var) ........... _________ ...._..... ______ _ 
(2opl•ntllar, DaYetler ) 

Şehitlikleri imar Cemiyetinin 
Kongresi 

Şehitlikleri 1 ar Cemiyetinden: 
Boğa Hüseyin bağırdı: ğu yere diqmek üzere idi. 
- Denize .. Herkes denize .. • Gemiyi Arkadaılan: Şehitlikleri İmar Cemiıı etinin yeni ni ,. 

z mnnmesi mucibince bu..,.ün ( 8/ 12 9 3 3 ) 
t 1 4 te Şehz debClBlllchı. Letafet ap rtı• 

manınd umumi kong esi toplanııcakbr. 

Bundan sonra, toplu bir halde ıeh· .ilk z.iya
Cafer ıise Boğanın kolWldan tutaTak çek- ret oluruıcaktıı:. 

uÇUl'acağım... Denize Kemal reise.·· - KaçmL •• Çabıik kaçın! •. Bu yana ge-
Herkes bu emri dinliyor, elden celdiği lin .•. 

kadar soyunduktan sonra kendisini denize Diye b ğırdılar. 
fırlabyordu. 

İspanyollar sevimniflerdi. Zabitler: 
-Knçıyorlar!.. ileri!. •• Tutun!.. Bırak-

ti. 

mayın!. .. 
Diye saldınyorlardı. 
Bu &ırada gemi hemen hemen boıal • 

Fakat tam vaktinde davranamamışb. 
Bu kargaplıkta kilıçlar da ağızlard n 

veya ellerden düımüı, denizin dibi e cit -
mİftİ. . 

m~ * Boga Hüseyin bir an kıç kasara ile gran- _ 26 _ 

dl. arasınd ki daracık merdivende kay -
boldu. Bir iki saniye sonra gene göründü. Güllünün Kur a ığı 
Etrafını sarmak istiyen İspanyol askerlerini Zef!lep, tarasadan yakındaki hunnn a
birer kılıç vuruıile devirdi, yol açtı, kıç ka- ğ ana atladı; ç bw:ak aıağı kaydı. fimdi 

saraya fırladı. genİJ bir bahçede idi. Her tarafın yüksek 

Tür Mikrobiyoloji Cemiyetinin 
Toplantısı 

T· k miler 
terli · den: 2 
1 8 . .30- da niz 
gore l' pılacak 

j i c.e.rr. •• t"ti Ken 1 
12 1935 cum g .. ·· 

e-
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Galatasaraylıların 
Protesto Toplantısı 

(Baı taralı 1 inci )'Üz.de) 
re İsmet İnönü, Recep Peker ve Galatasa
rayda okumuı vekillerden Dabı1iye Baka
m Şükrü Kaya ile İnhisarlar Vekili Rana ya 
telgrafla müracaata karar ver.ilmiıtir. 

Bundan bafka bu yazının intiJar ettiği 

gazetenin Galatasaraylılarca okunmaması, 
hadisede Galatasaraya teveccühkir olan 
memleket gazetelerine de teıekkiir edilıne
si, alınan kararlar cümlesindendir. 

Atatürk'e Çekilen Telgraf Sureti 
<Kurmuş olduğun yüksek rejimi enın -

net ettiğin Türk gençliğinin içinde binlerce 
Galatasaraylı vardır. Senin yüce varlığına 
can1a, başla bağlı bu Galatasaraylı genç1er 
ve onlann büyük kardeşleri ulusal bir kuru
mun sermayesile Çll"tığı için kamuyda ( ef. 
karı umumiye) yan resmi sanılan bir gaze
tede meşkuk bir zihniyete hizmet eden bir 
muharrir tarafından ağır tecavüze uğra -
mışlardır. Bunlar. kendilerine yapılan it -
hamlan §iddetle ret ve senin ulu varlığınla 
beraber, onun dayandığı halk partisine, 
cumuriyet rejimine ve hak ve hürri.> et pren
siplerine bağlılıklannı sonsuz saygı ve sev
fP.lerile bir daha sunarlar.» 

Galatcuaraylı.lar Kurumu 

bmet İnöniine EÖnderilen telgraf sureti 
<< 70 seneden beri memlekete irfan ı§Jğı 

ııaçan ve hürriyet ve fazilet a~kı telkin eden 
Galatasaray müessesesinin her yaştaki me· 
zunları bethah bir zihniyete kapılmış olan 
«Tan» gazetesinin yazmt§ olduğu ağır ya• 

zıdan dolayı duydukları tees ürü ve cu • 
muriyet reJımıne sarsılmaz bağlılıklannı 

ytice huzurunuza arzetmeyi borç bilirler.» 
Şükrü Kaya ve Ranaya çekilen 

telgraf sureti 
< 70 sencdenberi memlekete irfan ıııığı· 

nı saçan mektebimizin her ynıtaki mezun· 
lnrı bugünkü toplantılarında «Tan» gnze· 
tesinin yer iz ithamlarını kendisine iade et• 
meye \ c duydu klan haklı teessürü buyiık 
knrdcşlcrirnize de derin saygılarile bıldirme• 
ye k rar '\ crmi lerdir. ıı 

Recep Pekcre çekilen telgraf 
< Cumuriyet reJımı ile onun da· 

yandığı partiye çözülmez bağlarla 

b ğlı olan Galntasaray mezunları. 

bitaraf olması lazımccldiği h ide 
meşkuk bir zihniyete kapılan Tan gazete • 
sinin garczkar yazılurını protesto maksadi• 
le bugün yaptıkları toplantıda sevgili mek· 
teplerine borçlu bulundukları bağlılığı iz • 
har ve duydukları derin ve nrsılmnz bir 
hurriyet ve demokrasi aşkına daima itimat 
buyurmalarını zatıulilerinden derin &a)gı • 
lnrla dilerler. ıı 

Gazetelere Tqekkür .• 
~Galatasaray miıessesesi hakkında şahst 

düşünce ve menfaatlere kapılarak Tan ga• 
zetesinde yapılan yer iz nqriyata karşı ulu• 
sal bir varlık olan bu kurumu efkan umu· 
miye müvacehesinde müdafaa eden bütün 
gazetelere büyük teşekkürlerimizi aunanz.>J 

Galatasaraylılar Kurumu 
~~~-------------~ ............ ____________ __ 

lstanbul Limanının Tek 
Elden idaresi Meselesi 

lstanbul, 7 (A.A.) - fstanbul lima
ın tek elden idare.si meaele.si etra -
da son sekli etmek için, ekonomi 

nlığı lbq mÜ§a viri (Fon Der Por -
) ile liman işleri .genel direktör.il 

Raufi Manyasi arasında temaslar dün
den itibaren bqlamı§tır. 

Ekonomi bakanının verdiği direktif 
dahilinde incelenen noktalar, idarı, 

teltnık ve fin sal bakımlardan limanın 
•· takbel tekline ait bulumnakt dır. 

ugiin Liman hwfudıı dahilinde, li-

mana ait bulunan tesisat incelenecek ve 
ihtiyaçlar ayn ayrı tetıbit olunacak • 
br. 

İstanbul limanı için baz.ırlanan pro • 

jenin ruhu, limana aid umumi servisin 

bir tek teşkil&tla ve bir tek elden idare· 
si olacaktır. 

Bu hizmete ait vazif le.ri !İmdi tak • 

aim clmİf bulu an muhtelif te kkülter 

p birden lağvedilecekler \ e yeni i~ 
in hüviyetinde birle§eceklerdir. 

Bulg rist n l'ürklerine Yapı an Tazyik 
Kan duvarlarla çevrilmiş olduğunu biliyordu. 

T eıekkür - i mirli B yan Huriye za -
ferin cenaze m rasiminde bnlunmak l.Ut -
funda bulunıın dost ve tanıdıklanna .zevci Sofya, 7 (0.zel) - Son gün erde, ehmedi ağır surette yara1amıtlardır. 
Ba:> br hiin z fer '\'C oğlu Sait Zafer ta _ bazı Bulgar çeteleri, Türk evlerine ta-I Denevnik gazetesinin yazdığı -
rafınd n tcşekk r edilmektedir. arzul nnı artbrmı~la.rdır. 811 cümleden na göre (4) kitilik bir diğer haydut çe• 

V c Ateş Bu yiıksek duvarlardan af1I1ak için her hal-
Caferle bir kaç kqi fıpanyollan oraya de bir merdiven lizundı. 

sokmamak için dövüıüyorlardı. J Şimdi kanullıkta bir köıeye saklanabilir 
Bo da onlann aralanna fırladı: ve görünmezdi. Fakat biraz sonra meıa -

-----------------
1 
olarak geçen gün sabahleyin tabanca • te i de yü::d.eriııde maske olduğu halde 

l la ··cehh (4) B ı p 1 k Şumnu kazasına bağlı Taarevbrod kö· 
- Çabuk davranın!. •• Şimdi patlar!.. leler her tarafı aydınlatacaktı. Bir kaç saat 
Hepsi birden mümkün olduğu kadar sonra da güneı doğacaktL 

soyundular, kılıçlarını ağızlanna aldılar. Ze)'nep bir iki saniye için ne yap. ca -
Kendilerini denize fırlattılar. ğını f&JD'1111J bir halde öteye beriye bir kaç 
Henüz on kulaç uzaklapnıılardı ki kü- .adım attı. 

çiık Türk gemi .. i bir yanar dağ gı'bi patladı. Nereye gideceğini bir türlü kestiremi -
A1evler ve kara dumanlar arasında kaldı. yordu. 

H vada kollar, bacaklar, baıtar, gövde- Karııdaki küçük evin penceresinden 

Tepebqı Şehir 

Tiyatrosunda 
8/12/9315 Eaur 

glbıdtiz ıaat 10 da 
Çocuk Tiya roıu 

sündüz .... 16 de, 
akşam nat 10 de 
SAZ CAZ 

Yuan : Ekr m R ıit 
Mıızik: Camal Beiil 

ler uçuJUyor; :zırhlı ~e Drhsız fspanyol as- 111k swyordo. Oradan da göriı1ebilirdi. 
kerleri denize yuvarlanıyorlardı. Bunun için daha uzaklara, kuytu kö,elerc 

Ateı bir anda iki fspanyol gemisine de çekilmeliydi. ------------------
Fran ız Tiyatro uuda Halk Opereti 

ıeçmİ§. onlan tutuftunnuıtu. Bu sırada seyisin odasındaki ışık söndü. 
Alevler, dumanlar, dört yanı sarıyordu. Kapısı açıldı ve orada beyaz bir hayal "Bugln ınatine 16 da akıam eu• 

Bunların arasından büyük çatırtıların, bağı- göründü. · 20,30 da 
ran, yalvaran, yardım istiyen, karma ka-1 Zeynep: SEVDA OTELi 
nıık bir insan kalababiınm korkunç gü • - Beni tutmak için geliyor!._ Biıyük fantui operet 
rültüsü duyuluyordu. Diye kaçmağa yeltendi. Pek 1nkıuda Telli 'forna 

Kemal reis bu ateşe sokulamıyordu. Fakat o, kunıldamıyordu. 
Nııtit - Ertuğrul Sadi 

Ha'ide 
Üstelik Bodrumlu Ahmet reisi kovalı - - Buraya gel! ..• Bu yana ıel !.. Çabuk ... 

yan üç gemi ile koca Mmlihin ardına düı- Çabck davran, Zeynep!. •. 
Ş lızacleba ı TURAN 

tiyatrosunda mü, olan diğer üç gemi hemen geriye dön- Bu ses te oradan geliyordu. 
mü,ler, amiral Anrikez ile bir kaç kiJiyi de- O beyaz karaltı türkçe söylüyordu. BugPo ıa&t 15 te Hamlet 

Ak ,am saat 2i>,80 da 
HiOLLECI 

nizdcn aldıktan sonra Kemal reisin üzeri- Zeynep kendi dilinden konuşan biriııinin 
ne yürüm~lerdi. 11iizlerine nasıl inanamazdı? 

Ateş ,imdi t~anyol cemilerinin de her Zaten, bu sesi hemen :tannnl§tı, fakat lı". 
tarafını sarmış, cephaneliklere .kadar cetr-
mi~ti. Birbirinin ardından ikisinde de kor -
kunç bir patlama oldu. 

Zincirlerini kop ramıyan kürekçilerd"n 
yüı:lercesi havaya uçtu. Kocaman kalasla
rın, direklerin, demir parçala.'"lltın arasın • 
da yeniden kan!ı ba lar, kollar~ bacaklar 
ve gÖ\ delerin uç~lU..".70 cöıiildü. 

Bu Tarafa, 
Bu Tarafa!. 
Kocaman tahta parçalan a1evler saça -

rak havaya yükseliyor, gemilerin yirmi, o
tu.z kulaç uzağına kadar denize serpiliyor
du. 

Bo<7a Huseyin hem yüzüyor, bem de bü
yuk bir sevinçle y ngını seyrediyordu. Fa
kat lspanyol gemisindeki paUama olduk
tan sc :ıra daha uz.aklarda bulunmak ce -

l ______ ı._t __ n_b_u_ı __ e ___ ~_•_Y __ •_ı __ ıı ___ ıa_ı_• ______ I 
Çar§ambadan Sultanselime giden caddenin genişletilmesi yönünden 

yola J?;iden kazaskerlerden bazılarının ilişiklilerinin Mezarlıklar Müdür-
lüğüne baı vurmaları. «B» «7701 u 

• "1fl,mi:;m-•"" Danı ... IJuks ... Güzel kııtııular ... ve Çılgın ıarkılıır 
lr n oka Kral ıırı 

GINGER ROGERS n FRED ASTAIRE 
fıvkalıide mod.ı!rn lıir caı:b n fm ah .. ngt altında 

Size SARAY ainemaeıu la 

KONTİNA NTAL 
Suueuhı en şen ve en f'ri ııcttli filmini t ık.tıuı ediyorlar. 

D gun ı Saat 11 u11 teıııilat ı fil atlarla matine ••lil•••'• 

ar mu ez u gar res av a• • ..,::_.a Ş Ah ed _...J d b" T·· k • , ........ e • m ova aum a ır ur 
zaundan lebmet oğlu Necibin evıne kadınını ziynet ve altınlarım almak için 

1 saldırmııılar, kansınm acıklı sesine ko- tehdit ve tazyik etmi§lerdir. Geçen gün 
1 ıan Meh~t, bayautlardan birini vur- gene Kırcali kazasından Topulça.ne 

m har. Bunun üzerine haydutlar da köyünde de bir Türk evi soyulmuıtur. 

1 EmtAk ve Eytam Banka• llinlan 1 

Esas No. 11 

142 
165/9 

-
Kiralık Emlik 

Mevkii ve nev'i Depozito 
100 Lira Anadoluhisarında 'K.üçüksu volisi. 

Galatasaray4a Avrupa pasajıaaa 9 munaralı 
dükki.n. 85 )) 

165/.24 Galataaar.a7ında Avrupa pasajı Kapı ımaltalli 60 >> 

Yukarıda yer-leri ~az1h emlak bir ve üç sene müddetle kiralanmak 
üzere açık artırmaya konulmuıtur. isteklilerin 16/12/935 pazarteıi 
günü aaat onda ıubemize geimeleri. (281) 

** 
Satılık Arsalar 

Esas No. sı Mevkii ve Ncv
9

İ 
655 Sultanahmette Alemdar mahaUeaiacle Y erel»atan 

so'kağında eski 4 yeni 18 No. Ilı 755 metre mur.a'b
baı ana. 

656 Sultanahmette Alemdar mahallesinde Yere lan 

sokağında eski 6 yeni 28 - 30 No. Ilı 219;50 metre 

Depozito 

1055 Lir~ 

murabbaı arsa. 176 » 
657 .Sultanahmclte Alemdar mahallesinde Y ere'bab.ıı 

sokağında eski 6 yeni 20 - 22 - 24 - 26 No. lı 
583 metre murabbaı arsa ın '96/100 bi•aesi 672 

Yukarıda yerleri yazılı crsalar parası pe§
0 

öden ek •e 20/12/ JS 
Cuma günü saat onda ihaleleri yap ılmak üzere açık artırmaya ko ul .. 
muştur. 

Satan almak istiyenlerin ~österilen ıün ve aaatte pıbemize selıne .. 
leri. <286} 
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GeJ·hart Ellert'in eserinden ı - 28 - 8 /12/935 

Çadırında Yatan Prenses Erelieva 
Korkunç Bir Hışırtı Duy 

K~rşısındakilerin yüzlerinde bir - _ ~~~29'!; ~~n.bı'.~ .~uku_t~ hayal bulutları geçti· ~ff.-?./Z Ş. 
Rınıgorunceılaveetti: ~~//·"' // ~ 
2akd;~t~: hareket saatimiz çok u- ~~//ff ~ ~a .... 

. . Büyük Bir Devlet J ~/,,; ~ .?. • ~.~ 
h .. Gepıd ler çatlak ve neş'eli sesleriyle v.: ~~ ~ 

0 

. agrışıyorlardı: /~ ~ ) 

la - «Attila artık bu hudut çarpışma- ~ 
nndan bıktık, usandık ı » 

h
. :-: «Kral, biz daha iyi işler de göre
ılınz I» 

t! :-- « Fakat sen bize kumanda etme
usın Attila!.» 

b. - «Eski fi mal seferinde olduğu gi-
ı I ... )) 

h .. -::- «S:nin için Roma devleti kadar 
ti u:Uk hır devlet zaptetmedik mi, At

la} ... » 
.. Attila uzaktan gelmekte olduğunu 

ıord··-·· Ad "h' ugu r arı e bakarak bağırdı: 

ştu 

Spor 

T rikolor: 2 Ista n bulspor: O 
Romanyalılar Dün Hakim Oynadılar. 
Bugün Galatasarayla Karşılaşıyorlar 

l :-- «Evet, memleketim Roma dev -
etı kadar büyüktür. Öyle değil mi Ardarih?» ı'ukantla: Trilıolor Rumen takımı. 

?cpid prensi başını iğerek tasdik Aıai<da' Maçın bir •afha" • 
ettı .. Fakat, Attilamn geldiğini gören Prense• Erelirıea birdenb~e lte•kin bir çığlık koparmalt isledi, •e• . ~endi d l , . • . • • boga..,.da donup kaldL Rom•nyanm Trokolor talamı dün ak raft•n da bir netôce al•m•dolu 

a am arının neş elı seslerını ışıt- 1 ta b l &-

1

- • ı T k · o · tikçe pek memnu 1 .b. d" nın içinde yatıyordu. Baıını biraz doğ· lü buluyordu. Elinden gelse onu bile maçını • n u •por ~ınuy e a •ım yunun ""nlanna doğru bütün kuv• 
"' n o mamış gı ıy ı .. ikk l fı k l stadyomunda yapb vetle · · t ı ı b ı 
"akat Attila ile d ti - b . k rultarak büyük bir d at e ctra nı susturaca tı. R k • . .. . rını op ayan stan u sporlular !Azı os ugu ozmaına . • • omanya ta ımı maY• aomlek, "Yah bir kaç ..,blikeli hücum yapor•k Ru • 

. mdı.. Güler bir yüzle elini kaldır • dinledi. Bir ses, bir çotırdı ışıtmck ı· Süküt. .. SükUt... O yalnız bir rüya pantalon siymif bir halde Nhay• çok • men kalca ini boyli •ılaıbrdılara• da bu 
dı, Attilôyı selômladı: çin beyhude yere bekledi. Tüyleri ür· görmüştü. Gördüğü şeyler hakikat ıı. akınlar e•na,.nda topa hakim olama• 

- «Kral Attila, dedi, aramızdaki pcrten bir halden kurtulmak için bir değildi. Şimdi hiç kımıldanmazsa. ra· Oyun l•tanbubporun hücumiyle h•ı· m•l•n for•atlorm kaçm .. n• •ebep ol• 

•ski m~kave~e_mizi hatırlayarnk bura· hareket bekliyordu. Fakat hiç bir şey 1 hat yatarsa bir kaç saat aonra çadorı· ladı. Açık ve uzun paolarl~ 0~."•Y•n du. 
l'a geldm, degıl mi?.» olmadı sükUt bütün ağırlığıyle de- nm aralığından oabah güneı;inin ilk Rumen takomı •oldan Y•P'°B' hucum • Dünkü maç da fazl• sayo çıkarama· 

- < l · k" b k l · ' . f ıkl . - ba l k larla hemen lstanbulspor kalesi önüne mı• ol - T "k 1 k 
d < yı ı umu ave eyı unutma• vaın ettı. zayı ış arı gırmegc ı ayaca tı. k d k 1 1 ki . d" O k" d • m•oıno ragmen n o or ta ımı 
in Ardarih l..n p h h . b" h k t b Suyun kenarındaki ormanlıkta kuşlar . ~ dar o aky ı a ın _ ı. .dn ıe ız y~~ a son aylarda 1ıstanbula gelen ecnebi ta· Kız K d . B d Mı? renses er angı ır are et c u· ld kl k d _ l l ıçın e aya tan ayaga gı en top guç • kımlann içinde en düzgün futbol oyna-

ar esm ura a • . . 'h . la cıvı aşaca ar arşı a agaç ar atın- ı··kı ı b 1 .. G "d • • k lunmaktan çekınmış ı hyat ve ya· ' ' u e •t•n u •p•r mud•faaaı tarafın· yan bir t.ak•m oldutu his•ini vermittir. 
Lk cpı prensı yut unarak Attilaya f ~ • a başlamıştı da bağlı duran atlar kişneyecekti. dan kurtarıldı latanbulspor takımı.· Hı"kmet ., Sa• 

ua •yordu.. Bu cevap bir tehdit sayıl- vaş yavan ne es a ag .. .. .: · bıaz mıydı? Fakat Attilinın yüzünde Kalbinin çarpm'!!!nı bile çok gurultu· (fukrun vor) Bu sorad• aol•çıklan tarafond•n Y•· mih, S•bih; Enver, Ha .. n, Aziz; Tev· 

buna delalet eder bir hal görülmüyor • ltalya • Habef ihtilafının Halli Proiesl pıl•n bir hücum, t,ı.anbubporlulor• lik, Orh•n, Roza, Şina•i, Mit••· d ' süze! bir fırsat verdi •• Maam•fih ••i· M•çıı Ahmet Adem ld•rc etti. 

d

u: 0~.hala elinde tutmakta olduğu (Ba§ tarafı 6 ıncı yiade) . malıdırlar. .· dan çekilen komer Rumen müdafaası -egn kah kl k J kl b U-'- M M h / Ed'l k Bugün Galatasaray Oynuyor 
U egın ~ arını a ın tırna arı J;f olduğunu ve Habc<lcile he< hangi " -ıma etm u a aza. 

1 
""' nın aayretiyle atlatıldı. Müte•kiben 

e Yont~rak lakaydane bakıyordu. mübadele veya alı> veri• yapm•Y' ,eddet· ···1'°".~ra, °! ~~A.) ::-- Reamı çevenler· Rumen Nğ açot>nın ku .. etli bir •btile Ayni l•kıml• bugün G•l•t.,or•J Ardarıh gene neş" eli bir sesle: ı;ğini F '""'" hükGınetine bildimÜJlir· ~en ••~lenıldıaın• sore, H~!°"f mesele· 1 ı,ıanbub- kaı .. ;ne akan Roman • karııl.,.caktor. Bu m•ç bir revanı m•· 
- «Biz verdiğimiz sözden geri dön• Ayni zamanda. !tolya. petrol amb.,~.•- une dıur ·~an franu• - lnaılıa uzlafl"•• yalılar merkez mühaclmlerinin h•fif biyetindedir. Çünkü bu takım seçen bıeyiz, dedi. Fakat zamanın merasim •una iıtirok edecek devletle<le de he<.'~': unın metn'. ı..r .... latbr!lır .karorl•!brol· bir vuruıiyle (7) inci dakikada ilk Alu•t••t~ C..l•l•••ryı (4 • 1) cibi bir )'apınağa müsait olm d • edi • lü d;plom•tik müna,.bah k....,ek tehdiduu max, ya Mılletler .Cemıyetme ı .. dı olu· ••Yıl•nnı yapblor. l sayı farkıyle yenmİ§tİ. 

:Vor B ] , a ıgın'. z~".n . oavumıaktado" n•c•k ve yahut kı ltaly•nın durumun. 

t 

um.. aş adıgımız seferı bıtırdık • Lo d 
1 

(A A ) _ Ro-•dan, j..: da bir değifiklik husule gelinciye kadar Bu sayıdan sonra lstanbulıopr da-
en s d .. w.. k 1 n ra, . . ....... Y• V: K l o~~a • Ul!'.'D yapsa nasıl o ur?» b" k.a akt•D aelen haberlere cöre, Fransız veya lngili• dıt hak.anlıi>nda ha canlı oynam•ii• b.,ı.dı.. Bun• l un an ıra ının 
Attıla dımdık dikilmişti: Mır 1~ . Pariste !na-iliz ve Fransız muhafaza edilecektir. rağmen sağ açık, üstüste gelen jki 

D 

.. _ uso ınmın, .. k '/16 ha - ". ugün merasiminden sana kim eki•perleri tarafmd•n ta•arlanan b•nJ Roma bükümetinin tim.liki noktai büyük fıroab kaçırdo. Rumen ta omı Jrl QQŞl hsedıyor? » tekliflerini nazarı dikkate alacaiı çok nazarını yakın bir atide deiittirebilme· ı uzun paslarla her fırsatla İstanbul-
Sonra tatlı bir sesle: .. b ı; örülmektedir. si h•kkmdaki ümitler çok zaylftir. opor kale•ini ••id•n, oold•n yoklı • (Baı tarofı 1 inci yüule) 

- «Kız kardefin burada mı?ıı diye fUP e ~amu•l Hoar Parı.te. • Almanya Da Haboı • ltalya Dovaaımn yordu. Yirmi ikinci dakik•da haf , .. .. • . lhırıld d . A ) s· C!-- 1 Hoar Hallini istiyor 1 döndüren bir hücuma geçen İstanbul- ) acagmı du,şunmege vakıt bulamamıt-
an ı. Pans 7 (A. · - D" ~ .. ue · · K l Y · T "'d k" · 

B 5 50 d b 

:....--.. 
0

nda Paris 7 (AA) - Havaı aJ·ansının spor, Rumen kalesi önüne ındı. Fa- tır. ra orgı atoı e ı sarayını 7.1· 

- « urada Attan · d · se aaat 1 · e W'aya varmlf ve ......... ' · · · ·· ·· · · d laınJasrn. » · ın e senı • lnailix büyük elçUile y,... Giıt.ard vo dqba· diplom•tik muhabirinin bildirdiğine gö- kot sert • ••m•mak yüzünden hır n~- ya retten donuşte eskı bı~ ostuna: 
A "!' ]" . • kanh- h"""i kalenı direktöoü ı..rafından re, Sir Hoar hova kuvvetlerinin tahdidi tice alamadı. - Sarayın damı tamore muhtaç. 

lcuy ttı a e mı kaldırmış, adeta kor· JA gı)anrnı••ar ve hava silahlannın terki hakkında bir Uf k b" b 1 d Ru 50 lngiliz liralık bir masraf yapmak 
onnu "b" · b. h k se am r · a ır oca ama an sonra • ~ gı ı garıp ır are et yap-

5
• H ar saat 

17 
30 da büyük elçi Klerk. anlatma akdi maksadiyle İngiltere ta - k hA k" · t" ı ld lazım ll!ıştı : ır o · . . .. men t• ımı gene a omıye ı e e a ı. · 

müstefar Van Sittard, eksper Petenon ~le rafından Ber!mde yapılacak te~ebbus- , Sağ muavinin uzaktan kale önlerine - Neye derhal tamirini emret mi • 

- «Hayır 1 - Kendime zevce yap· birlikte dıt bakanlığına giderek Laval ıle lerden Lavalı haberdar edecektır. kadar gönderdiği topu Rumen mer· yorımnuz?. 
l.:dan evvel bir kadını bu kadar erkek göoüpnüflilr. B'."'• ~ıolık La~al de F'.""""'."n kez muh•cimi (39) uncu dakik.ad• Kral gülmüş: şısında nasıl selômlayabilirim?» Petrol Amba•w .. a Kon_.lan Derim elçm Fran•uva Poncet ıle Hıt • kuvvetli bir kafa vurufiyle ikinci de· - Param yok ta ondan, cevabını 

Güzel Ereliev Durduralmalıym'f ler arasında l'eçecek cörüımelere dair, fa ağlara taktı. vermış .. 
Ad h Roma, 7 (A.A-) - Yarı ,......ı ..,.. Hoara mufaaNI malümat .. recektôr. Rumen t•komının aözo batan h•· 

}i; .~ ari omuzlarını kaldırarak gü- venler, halihazırdaki bant laazırlaldan· j Aynı muhabir Habet meselesinin ve "lk d •bısuy d d"d" ıtmda kimiyeti •ltında •eçen ı evre 
or U: nın, zecri tedbirler teh 1 1 a ya- petrol ambargosunun halli hakkındaki ı L--· ı bı"ttı". 

- «H.. Ad · N 1 · ·· Jd ki d ak mele 111ab • (2 • O) Tirikolorun ga eue11•Y e 
le un a etı... ası ıstersen oy- pılmıı o u arın an, • • tekliflerin Hoar ile Lava! ara.,ndaki 

olsun 1 Bu E li • ··rrnek kA b J duöunu aöylemektedırJer. • i . raya re eva yı go um u un • .. • sörüımelere esas olacaiını sıra Alman· ;:n geldiğini zannetmiştim. Düğün Aroya l'irenler ber ıeyden "":e, pet yanın Habet • lt•lyan da:.., halledil • Rom•nyahl•n• •kmiyle h•ıl•yan 
erasimin. k . 1 arnbarııosuna teallük eden onuf • 1 tind . ı ne zaman yapma nıye· ro 

1 1 
b ayı .. hirleyebi- medikçe müt-ni davranmak arzusu· ikinci devrede •t•nbubpor d•h• zi· esın})) rnalar ve arsıu usa av d • h ıecı· · · · yade müdafaaya ehemmiyet verdi -

A . d h b k t dbirleri de dur ur• nu ız ar ey ıııını yazıyor. ttıla elindeki değneği fırlatıp a·· lecek a a af a e - -== - --,,-====== ğinden, açık oyun tarzı olan Ru -
!arak bağırdı: , m•nlerin uzun pa•ları kol•ylokla k•· 

.- «Düğün merasimi mi) Merasim BudÜfl ailiyordu. ındiı) Öyı. bir şeyin• hatırıma getir· " JOAN CRAVFORD sü,'atıerin• rağmen her ,,.,.ıı. 
rn n d - k · · M E L E K topu en uzak yere uzun pasla ırö • 

' e e merasim yapmaga va tımız K L A R K G A 8 L E ~ar.)) türmeleri bir çok fıroatlaoo k.açmaoın• 
B· ROBERT MONTGOMERY oebep oluyordu. 

b ır iki saniye tereddütten sonra a· Sinemasında ikinci devrede bet defa büyük lor • 
ndan İnmi~. dizginleri elinden bırak- f ·· ili bUyUk komedı' sat yakal-yan Rumen sag· açıg-ı bunla· nı k T tarafından ibda edilen ranıııca soı ... 

d 
1
t. endisine itiraz etmek isteyen Ar· • • • • rın hepsinde ofsayt olmuı, bu hareke • 

arih'' b" k k b. • G o N u L f 
1 

ır olundan tutara ır tara- K 
1 
R A L 1 K tiyle hiç değilse takımına en az üç ••· 

il çekınisti · yı kaybettirmiıtir. 
- «DÜğÜnümüz bu gece olup bite· Bu devrede ••ii tor•ftan Y•Pıl•n hü· 

«k Ardarih I» demişti. cuml•rın hemen ekoeri•i of.,.yt ile ne· 
'I N••• . Kehkehe. Zevk ve ellene• filmi, ticelenince .kınları bir an için soldan 

Karanlık Çadırda Buglln saat ı l de te.ızl'atlı matine ...--••••" yapmaia aavaıan Romanyalılar o la • 

Prenses Erelieva karanlık çadırı-

/irinci Devre 

[Yunanistana ait diğer telgraflar 

altıncı ıahif ededir] 

---~ .... 1 
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10 Sayfa 

Ölüm 
Yolcusu 

Muharriri : Freeman Wıllı Crofıt - 46 - 8 /12/935 

Polis Müfettişi, Tier'in Sözlerinin Ta-
mamile Uydurma Olduğunu Anlamıştı 
Tier biç cevap vennedi. Sivri tırnaklı par- ı 

maklarile önündeki ıarap bardağına V1D'a -
rak susuyordu. Frenç onun sükütundan da 
bir mana çıkarabilmek için gözlerini kal -
dırdı, Tiere baktı. Dudaklarının ucu hafif
çe kıvnlmış, sanki büsbütün ufalarak ka • 
panmıştı. 

Şeriki Cürüm Var mı? 
Frenç; Sir Conun ölümile Tierin ne ka -

zanabileceğini düşünmeğe başlamııtı: 

Evet, Sir Conu Tier öldünnüt olsa, va • 
siyctname mucibince ihtiyarın büyük ser • 
veli binbaıı ile amcazadesi Viktor ve Mis 
Magil arasında, muayyen esaslar dahilinde 
taksim edilecekti. O halde Tierin ıeriki cür
mü kim olabilirdi? Viktor mu, binbaıı mı, 
yoksa Mis Magil ile evlenecek olan Sir Co
nun katibi Brin mi? •• 

Frenç bütün bu ihtimaller içinde l(ittik
çe bunalıyordu. Ortada ite yarar tek bir İp 
ucu yoktu. Katil kim? .. Sir Conu kim öl -
dürdü?. Ortaya konan bütün fahıslar, bp. 

kı birer sabun gizi avuç içinden kayıp gidi
yor, yerine gene o arap aaçı gibi kanna ka-
rııık hadiseler geçiyordu. Frencin en çok Ü· Frenç bütün gününü otomobilin 
zerine düştüğü Cos, • Cost bile ter temiz, izi üzerinde geçirdi 
suçsuz, .günahsız ortadan sıynlivermiıti. mamen kanaat getirdi; fakat hiç belli 
HaJbukı. onu yazıhan~de sıloıtrrdığı zaman etmiyerek Tier'• teıekkür etti ve ya-
artık cı Sır Conun katli» meselesinin sona er- n d ld 
d

.• . . . ın an ayrı ı. 
ıgme, katılın meydana çıktığına o kadar T" ,. • • 

• ki · • d k. · ıer ın rzı 
ınanmııtı , ıçın e ı sevmç ve gurura ka- F b d ı· ··a· . . renç un an sonra ote ın mu Ü· 
pılarak Cosa en ııddetli hareketi göster • ·· ·· b ld T" ,. h k.k 
mİ§tİ. Fakat Cos bütün meseleyi gizli kal- r~~u ul u ve ıer ·~. .~ ı aten 2 te1-

k h ttı h k . . ki ' rınıevve çarşanba gunu otelde bulun-
~·. ve • a .~r~ etim sa amak pkkuu duğunu ve öğleden sonra saat dörde 
nıçın tercıb ettigmı anlayınca, Frenç en bü- d ğ t b"l'I K 1 1' ·· ""k k t h 1 • d o ru o omo ı ı e ar ay a mutevec-
yu su u u aya e ugra ı. "h h . . . .. • . . . . cı en arcket ettığına ogrendı. 
Katıl Magıl Aılesinden Ayrı Biri lıe. Frenç de ertesi sabah Karlayl'a gi-
. Ha~ta ~u işi takipt~n bile vazgeç • dip Tier'in herekatım tesbit etmeğe 
n:ıek ıstedı. Yıllarca hır çok cinayetle- karar vudi. 
rın izi Üzerinde yürümüJ, bir çok cani- Frenç, Karlayl'a varır varmaz evve
leri meydana çıkarmıştı. Fakat Sir Co- li. İstasyona yakın olan otellere gide
nun katli kadar hiç bir esrarengiz ha- rek Tier'in 2 teırinievvel de buralara 
diseyc rastgelmemi•ti. Bir kere bu ci- • • d :s ugrayıp ugrama ığını soruıturdu. 

nayette hiç bir hareket yoktu. Katil Dört beı otele bat vurduktan sonra 
bir kaç saat içinde iıini görmÜJ, aonra nihayet Adelfi otelinde Tier'in izini 
Lir deliğe girerek sinip kalmııtı. Yeni bulabildi. Filhakika o akıam Tier, 
hadiseler, katilin yeni hareketleri ol- Adelfi oteline gelmiı, doğru Stranraer 
aa, hadise inkişaf edip birinden birine e gideceii için geceyi otelde geçirmi-
geçip bir ip ucu elde etmek mümkün · • yeceğmı söylemi§; yemek ıımarlamıı 
olacaktı. 

Frenç'i asıl düıündüren batka bir 
ıeydi: Sir Con'un esrarengl3 hareket
leri ..• Yoksa katil, Sir Conu'u bu eara
rengiz hadiselere ıevkeden bambaıka, 
Magil ailesinden ayrı bir adam mıydı f 
Eğer bu ihtimal doğru olabiliraa, 
Frenç'in daha büyük bir airdap içine 
dalmaaı muhakkaktı. 

Tier'in haline ve tavrına bakılıraa, 
pek te kendiliğinden ifade verecek bir 
adama benzemiyordu. Demek ki bu 
ifadede bulunmakla, adeta fazla neza
ket göstermek istemiıti. Her halde 
korkmuı olacakll. Frenç, Tier'le ko
nuıtuklarını düıündükçe, bunlann ya
lan olduğuna, tahkikatın onune seç
mek için söylendiğine kanaat aetiri
yordu. 

Otomobilin bozulduğu yer 
Şimdiye kadar kimseden bu kadar 

JÜphe etmemiıti. Onun için tetik da•· 
ranmak lazımdı. Tekrar Tier'e döndü 
ve gayet lakayt bir tavurla: 

- Vah! vah 1 vah!. Demek ki bütün 
aeceyi otomobilde geçirdiniz ha 7 •• 
Yolda hiç otomobil falan geçmedi mi? 
dedi. 

ve otomobilini bizzat garaja çekerek 
derhal baıtan aıaiı makineyi yağlat· 
mıı. Yemek esnasında garsonla öteden 
beriden konuımuı. Yoldan havadan 
bahsetmiı •• saat sekizden 
biraz aonra da otomobiline atlayarak 
gitmiı. Tierin harekatının takip ve tes
bit edilebilmeıi ve kendisinden JÜphe
lenmemeai için kasten böyle apaçık ız 
bıraktığına ıüphe yoktu. 

Boı Geçen Bir Gün 
Frenç, otelin garaj hademesinden 

Tierin otomobilinin numarasını da öğ
rendi. ( 1905) imiı. Hademe 1905 se
nesinde evlendiği için bu numara na • 
zaıı dikkatini celbetmiı. 

(Arkası var) 

.... i·;ı;;ı;~i .. ·o·a;da~·~·a .. i~;;· ... 
memurlugundan: 

Beyoğlunda Osmanbeyde Os • 

manbey sokağında 11/13 numaralı 
Beypazarı apartımanmm 5 numa
ralı dairesi 10/12/1935 tarihine 

raıtlıyan ıalı günü saat on dörtten 

on altıya kadar dairemizde açık art-

Tier omuzlarını silkti: tırma ıuretile kiraya verileceğinden 
- Aksilik bu ya .• Hiç bir otomobil isteklilerin mezkur günde yirmi bet 

g~?me~i. Geçmiı olaa idi, her halde çe- lira pey akçeıile dairemizin 934/ 
varır, bır elektrik feneri alır ve derhal 1229 1 d ·· 
karboratörümü tamir d. numara ı osyasına muracaat-

e ıverirdim, l ları. ( 2Sl) 
dedi. 

· Frenç acaba bir az daha malumat ' 
edinebilirmiyim diye, daha resmi bir D e n ı z y 0 11 a r 1 
tavır takınarak: 

- Otomobilinizin bozulduğu yeri 

1 

1 f L 1 T M 1 S 1 
tarif edebilirmisiniz? Şayet edemezse- AHateleri ı KaraklSy KlSprGbaıı 
niz beminle beraber gelip 0 yeri gÖ•- ı Te' '2362 • Sirk ,•I MtlhGrdara.ade 
termenizi rica edeceğim, dedi. Frenç bu Haıı Te. 22740 
sözleri kasten sert söylemiıti. Tier ~ •,••••ıl 
masumsa, bu sözlerden alınması ica- lzmir Süra't Postası 
bederdi. 

Halbu ki hiç le öyle olmadı. Tier, I 
büyük bir nezaketle otomobilin bozul
duğu yeri uzun uzun tarif etti. Bundan 
aonra Frenç, Tier'in bütün anlattıkla
rının temamile uydurma olduğuna te-

Yalnız bu haftaya münhasır 

olmak üzere 1 O birinci kanun 

Salı giinkü lzmir sür'at yolu 

postası yapılmıyacaktır. «7748» 

~---'----~-------' 

SON POSTA 

Türk Maarif 
Cemiyetinin 
Piyangosu 

Türk Maarif Cemiyetinin piyan· 
gosu ayın altısında çekildi. Kaza • 
nan ~umara ve ikramiyeler aıağı • 
dadır: 

3000 - 100 liralık yerli malı eıya 
kazananlar 

No. Lira No. Lira 
51135 3000 8129 2000 
8577 1000 11841 500 

23306 500 15462 200 
29630 200 31121 200 
368i8 200 55836 200 

3844 100 5534 100 
12008 100 20936 100 
22233 100 35948 100 
43713 100 50109 100 
52140 100 57856 100 

50 liralık yerli malı bir kadın ve bir 
erkek kostümlük kum&J kazananlar 

2705 3086 7258 9833 10193 
10318 11327 12814 15756 30150 
32050 34852 35276 37361 38843 
21247 44161 49033 49250 53938 
25 liralık yerli malı bir kadın veya bir 

erkek kostümlük kuma, kazananlar 
3776 3669 9199 9499 10406 

11180 11948 13245 14039 15703 
16013 16807 17668 18807 21232 
22519 22663 25616 27837 30581 
55351 55969 56805 59673 59846 

1 O liralık yerli malı ipekli kadın 
ropluk kazananlar 

529 589 1639 1674 2069 
2948 3044 3629 4155 7318 
8078 8297 9056 10763 11346 

11752 12566 13012 13512 14233 
14256 15046 15248 15435 16011 
16449 16568 18959 19016 19152 
~0234 20509 21521 21789 22046 
22098 22448 22594 23017 23918 
24074 24583 24834 26265 26371 
26821 27345 27624 28320 29373 
29699 29784 29839 30645 32301 
32763 33316 34360 34660 35157 
35547 36515 37912 38479 39346 
39550 40113 40157 40329 42037 
42248 42301 42576 42653 42912 
43447 43586 43712 43969 45504 
45528 46678 47188 48948 49286 
49336 49983 50006 50627 50920 
52828 52893 54021 54630 54776 
57826 58347 58628 59272 59414 
5 liralık yerli malı çorap • kıravat 

kazananlar 
248 733 759 1007 1040 

1358 1414 3477 3613 3870 
3990 4686 5415 6478 6706 
7480 7756 7760 8050 8073 
8285 8835 8885 10126 10128 

10713 10848 11115 11670 12178 
13213 14041 14166 14182 14430 
14770 15008 15485 15629 15715 
15960 16347 16771 16772 17264 
17272 17677 18587 18598 19788 
20889 21017 21099 21360 21576 
21779 21943 22091 22566 22842 
23870 23964 24323 24535 25361 
25718 26348 26729 26834 26871 
27041 27090 27338 27899 27915 
27961 28128 28468 28537 28582 
28999 29001 29250 29776 29973 
29985 30025 30083 30104 30215 
30252 30330 30379 30391 30623 
31463 31558 31584 31864 32072 
32101 32420 32588 33081 33660 
33824 33865 34059 34259 35805 
34952 35596 ~5645 36453 36701 
36820 36921 37085 37640 37675 
38388 38872 39148 39159 39326 
39393 39618 39927 39986 40030 
40501 40719 40742 40990 41415 
41514 41546 41840 42023 42421 
42660 42801 43221 43540 ~3610 
43825 44025 44060 44649 45355 
45545 45861 46059 46395 47242 
47530 47617 47673 47685 47775 
48009 48177 48209 48434 48958 
49194 49410 49627 49671 49838 
50522 50645 51063 51142 51427 
51653 32083 52772 52916 53104 
53223 53598 53692 53918 54307 
54785 55360 55363 55934 56117 
56756 57303 57325 57350 58185 
58462 59006 59035 59384 59963 

Birer liralık yerli malı çorap kazananlar 
Nihayetleri (28) (39) (81) (83) ile 

biten numaralar kazanmışlardır 
ikramiyeler 15/ 12/ 1935 ten itibaren 

Ankarada, Anafartalar caddesinde Türk 
Maarif Cemiyeti genel merkezinde dağı
tılacaktır. 

İstanbulda bulunanlar ikramiyelerini 
Eminönü Halkevi merkezindeki Türk Ma
arif Cemiyetinden alabilirler. 

Birinci Kanun 1 

r BiKAYE 
lngilizoeden 

HOKKABAZIN KRNAZLIGI 
-2-

Bundan evvelki kısmın hulasası 
Hokkabaz Mander epey zamandır 

ki iften çekilmiştir. İstirahat etmek i
çin çekildiği köşküne bir gece yarısı 
hırsız girmiştir. Mander, hırsızı cür
mümeşhut halinde yakalanmıştır. Fa
kat o, tedbirli davranmııtır. Telefo
nun tellerini kesmif, Manderin taban
casının kurşunlarını çıkarrmşhr. Nite
kim bir hava neıreden tabancayı 

Mnnder hırsıza çevirdiği zaman, he
rife hiç bir şey olmamııtır. 

Hırsız, ev sahibini bağlayıp evden 
gülerek çıkarken Mander onun arka
sından kıs kıs gülmektedir. 

Çünkü hırsıza adamakıllı bir o· 
yun oynamıştır. 

Ne bunlar, ne de beni bir 
daha ömründe göremezsin efendi, de
di ve elektrikleri söndürerek sıvışıp 
gitti. 

Mander omuzlarını silkmek istedi - Bir numaradaki elendi1 lrapıyı 
amma, öyle sımsıkı bağlanmıştı ki, bir bir az açsa na! . .. 
türlü kıpırdayamıyordu. Sahnede bir 
vakitler böyle bağlardan kurtulmak o
yunları da yapmıştı; fakat aradan çok 
zaman geçmişti. Eski meharetini kay
betmişti. Maamaf ih bağlanırken insi
yaki bir hareketle vücudunu ve adale
lerini şişirmişti amma, herif de iyi dü
ğümler düğümlemişt i . Kendini sıktı, 

di. Kapının üstünden ona bir havlu at
tım. Gerçi bu mahallelerde oturanla· 
rın lisanı pek kibar değildir amma, 
sabunu geç getirdiğim vakit herifin 
savurduğu küfürleri bir duyınuf ol· 
saydınız 1 Aman Allah.... Eğer temiz
lik imandan geliyorsa ..... 

Komiser, hademenin sözünii kes-bir yılan gibi kıvrandı ve yarım saat 
böyle uğraşarak nihayet bileklerini ti: 
oynatmağa başladı. Biraz sonra elleri- - Anladım ... Anladım ... Kes ar· 
ni tamamiyle bağlardan kurtardı. Ge- tık •. Neredeyse bize bir sürü darbı mi
risi artık kolaydı. Bir kaç dakika için- saller. saymağa kalkışacaksın, dedi. 
de düğümleri çözdü ve bağlardan sıy- Bır numaralı banyo dairesinden 
rılarak ayağa kC\lktı. Elektrik lambası- mütemadiyen su şakırtıları ve bir ta
nı yaktı ve etrafına bakındı . Hala ma- kım mırıltılar işitiliyordu. Bir aralık 
sanın üzerinde duran küçük tabanca bir de küfür işitildi: 
gözüne ilisti. Bu defa da Mander kıs - Vay kurnaz domuz vayl... 
kıs güldü. ' Komiser derhal kulağını kabarttı. 

Ertesi sabah saat on bir raddele- Sonra banyo dairesinin kapısına yak
laşarak: 

rinde sivil polis komiseri T od, yanın
da iki sivil memurla beraber, Londra
nın <Wağılık mahallelerindeki umumi 
banyolardan birinin önünde otomobil
den atladı. 

- Bir numaradaki müşteri efen
di ... Kapıyı biraz açsan a, dedi. 

İçeriden boğuk bir aea geldi: 
- Ben kapı açamam. Defol bura

dan!.. 
Sabah erkenden, Mister Mander

den aldıkları bir telefon haberi üzeri- Arkasından daha tiddetli su fakır-
ne bir hayli banyo dolaşmışlardı. Ko- tı~arı, harıl harıl keselenme sesleri gel

miserin yanındaki sivil memurlar ne-
1 
dı. 

yi, kimi aradıklarını bilmil>'orlardı. Komiser: 
Komiser kendilerine hiç bir şey söyle- - Ya şimdi dışarı çıkarsın, yahut 
memişti. Komiser şayet yıkanmak is- ta biz içeri gireriz, diye seslendi. 
tiyorsa, sabahtan beri mahalle banyo- - İçeri girmeğe hakkınız ve 1ala
larından birinden diğerine koşmakta hiyetiniz yoktur. Keyfim istediii za
mana var mıydı? Polis merkezindeki man dı,şarı çıkarım. 
canım banyoların ne kabahati vardı} 
Pekala merkezde yıkanabilirdi. 

Bu son geldikleri banyonun kapı· 
sından içeri girer girmez komiser 
banyo hademesini çağırdı ve: 

- Mıntakamızdaki bütün banyola
rı alelacele aramağa mecburuz. Şordiç 
ve Betnal Grin· deki banyolardan eli
miz boş çıktık, dedi ve iki sivil me- 1 

mura dönerek: ı 
- Siz ikiniz, dısarıda binanın yan

larında, arkasında dolaşınız ve banyo- ı 
dan kim kaçmağa teşebbüs ederse ya
kalayınız. Korkacak hiç bir şey yok. 
Çünkü aradığımız adam eğer burada 
ise, anadan doğma çıplaktır. Bu halde 
olan bir adam da, eğer azılı bir deli 
değilse, hiç de tehlikeli olamaz, dedi. 

Sonra dönüp banyo hademesine 
bazı sualler sordu. Hademe: 

- Garip hareketlerde bulunan bir 
adam mı dediniz Mister} 

(Sonu yarın) 

Müsabakah 

Hikayelerimiz 
Gönderllen Ceveplar1n 
Tasnifi Bltmlttlr. K•z•· 

nanların lslmler1 
Atalıd•d1r 

l 

Bir müddet evvel ne,rcttiğimiz .nü
sabakalı hikayeler serisi neticclcnmittir. 
Şimdiye kadar bu müsabakamıza haki
kate uyar şekilde yalnız bet okuyucu· 
muz cevap vermiştir. Diğer okuyucula
nmızın cevapları umumiyetle yanllfbr. 
Doğru cevap verenlerden: 

Bir gümüt cep saati 
1 - T epebaşı Tozkoparan cami ao• 

kağı 1 3 numarada ZiyL 
Bir gümüı ko1 saati 

2 - Pangaltıda Cedidiye aokaiın· 
da 44 - 48 numarada Nevin 

Bir fotoğraf makinesi 
3 - Dizdariye Katip Sinan mahal

lesi Çcsıne sokağı 26 numarada Haydar 
Birer masa saati 

4 - Nisantaşı Vali konağı cad -
desi Yavuz apartımanı No. 2 de Özen 
Özınen. 

5 - An'kara postahancsi mevrudc 

Bir numaralı banyo dairesinde tam 
dediğiniz gibi bir adam var. Hakika
ten hareketleri biraz tuhafıma gitti. 
Sabah erkenden kapıları açtığımız va
kit eşikte bekliyordu. Hava hiç de so
ğuk olmadığı halde paltosunun yaka- 1 
sını kulaklarına kadar kaldırmıı\) , kas- 1 

Bayan ketini gözlerinin üstüne çekmişti. Ka- memuru Biirhan vasıtasile 
pıları açar açmaz içeriye daldı . T ezga- Asude kazanmışlardır, 
hın üzerine on şilin fırlattı ve kusuru- Kazananlardan İstanbulda bulunanla 
nu almağı beklemeden, ilk rastgeldi- 10/ 12/ 935 salı cünü öjleden 
ği banyo dairesine girerek kapıyı su- itibaren idarehanemize uinyarak he
ratıma çarparak kapadı. Bir müddet 

1 
diyelerini alabilirler. T...-.da olaalann 

h l 1 w • l hediyeleri adreslerine ıönderilec:ektir· 
sonra av u a magı unuttugunu söy e- I '-----------------



8 Birinci Kinun 

Bir Saray 
Faciası 

8 - 12 - 935 - a - yazan: oM• ş. 

Prens Ali; Genç Dul Şarlota Kur 
Y apmıya Başlamıştı 

SON POSTA 

G çen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

BOYA KALEMi 
Tarsus Yakup Sabri, Misakı milli mek

tebi No. 100 İzmir Dumlupınar ille o.kulu 
sınıf 5 B. lbrahim Öztürk, Sultanahmet 
terzilik mektebi sınıf .f No. 187 Mustafa 

Yüzba§ı Saffet Bey, ayağa kalktı. 

1 
_ Şartı, çabuk ,öyleyiniz. Cüngör., Erenköy Sahrayicedit İçerenköy 

Bu &ırada kapı vurulmuı, içeri emir- _Beni.. Tesadüften utifade edilmiı bir yolu Kozyatağında mütekait binba§t İh -
~r girmişti. Üstünde, bir bardak çayla kadın derecesine indirmiyeceksiniz. san kızı İhsan, Laleli Tayyare apartıman· 
du · · b ı · -· 1 b d En · Ç sımıt u unan yeıil boyah bir tene- _Hayır, Şarlot; hayır. Sem sevecegım.. arı irinci daire 11 numara a gın e -
lıte tepsiyi iki tarafsndan sımsıkı tutu- Hem o kadar seveceğim ki... tiner. 
1?r; çnyı dökmemek için büyük bir Şarlot; küçük elini tehzadenin dudakla· BÜYÜK SULU BOYA 
dıkkatle yürüyordu. nna kapadı. Jşık mektebinde No. 1 7 Nihat, Ankara 

Yüd>a§ı Saffet, emir neferi çıkınca· - Susunuz. Hiç bir fCY vadetmeyiniz. .. Süheyla Memduh Adliye Vekaleti evrak 
~a kadar susmuş ve sonra bir dolabın Her sevgi vait ile baılar. Unutmakla biter. müdürü Bay Memduh kızı, Ankara erkek 
Onünde durmu§tu. Hele siz, ıarklılar.. Çarnaıır değİftirir gibi lisesi sınıf 4 C No. 221 Reşat, Edirnekapı 
. - Haaaa; gelelim, casusluk mesele- kadın deiittirir mİJsİniz. Eski Osmaniye sokağı 111 numarada Nur 

•ıne. Bakalım bizim kara kaplı kitap _ Ay, her ıarklıyı böyle mi zannedi • Sencil. 
ile d" O ıyor. yorsunuz?. K ÇOK SULU BOYA 
. Derken cebinden bir anahtar deste- - Kim bilir?.. Belki böyle deiiJdir... İzmir M. S. T. M. V. de katip Nazif kı-

~1 çıkardı. Dolabı açtı. içinden siyah Likin siz, bir prensainiz. Jyi biliyorum ki, zı Nevin Öz, Eskişehir lise 2 E Naciye, Be-
ez kaph bir defter aldı: kırk odalı bir sarayınız var. Ve bu sar~- yoğlu Firuzağa Süngü sokak No. 9 Şemsi, 

- Neydi, o herifin adı ..• Hofmandı, yuuzm her odasında da; renk renk, çeııt Kayseri İstanbul caddesi 47 numarada 
değil mi?.. çqit, kırk tane zevceniz var. Arşaguhi, Beyoğlu 11 inci ilk mektep S/B. 
t,· Diye homurdandı. Yaprakları birer - Hah, hah .. Ha... 278 Nevhiz 
ırer çevirmeğe baıladı. _Hiç gülmeyiniz, muhterem prens.·· AI.BOM 

- Hofman.. Hofman.. Hof.. Mım... Kırk tane karınız olmadığına, bana yemin Ankarada Kılıçarslan mahall~i No. 5 
~-~, iıte buldum. Dinle ... Her Hofman edebilir misiniz? w • ·-· te Ihsan Nail, Samsun Eminönü okulu SJ -

eı-ıdof. Refakatinde kerimesi ve mÜ• - Kırk tane kanm olmadacına, utedıgı· nıf 5 te 128 Emin gülte.lı:in, Ankara posta 
te'Veffa h" bö'l""ğü" "IA • • Ba · .• -ı..:ıd • _..ı • d B h B K ' ucum u mu azımı - nız ~ e yemm eaerun. mevru e memuru ür an oran, onya 
;on ffübıtayn'in zevcesi Madam Şar- - Şu halde, kaç k:annız var?. memleket hastahanesinde Ganimet Ay§e, 
ot da beraberdir. Her Hofman, Bul· - Bir... Jstanbul Halıcıoğlu Zümre zade A. Şakir, 

l'ar ordusu müteahhitlerindendir. Al· - Pekila. Kabul ediyorum. Bir, karınız fabrika toförü Cevdet, İstanbul orta okul 
tnan büyük karargi.hı umumisine men· var. Fakat, ya gözdeleriniz? ... Bunların a· sınıf 1 Leyli. Beyoğlu musevi cemaat mek-

/ 

Sayfa ll 

QANKAYA 
YATIRJLAN PARA r;y; 

EKiLMi~ TO~UM GiQi V~QiMLiDiR. 

UOlANTS[ DANr ONi ~: 
k"ARAKOY PAlA5 AlAl~MCi 1-lAN 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

•1lp, yedinci ıube ticaret büroau reisi dedini söyliyebilir misiniz? tehi Rase Gülman, İstanbul orta okul sınıf-
};' on Ozrel'in lstanbul sefirine tavaiyei - Likin, Şarlot... fardan Bedia. Maden Tetkik Ve AramaEnstitüsünden: 
l'rıah • J • • ı B k"' .. k susasıy e gelmıılerdir. Perapalas- - Oool .. Son altes... ana, uçu a- KART 
ta ikamet ediyorlar. dıınla hitap edeceğiniz zaman henüz gel • 1zmirde orta okul D/ 1 Turan Öz. Çan-
t,ı Her Hofman, ticaret i.lemile, kerimesi medi zannederim, değil ~?.. A kırı orta okul A/5 No. 237 Umran, An • 

1 - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsabaka ile 
27 talebe gönderilecektir. İsteyenlerin Bf8ğıdaki §artlnrı haiz olması 
lazımdır. adam Şarlot ta, aefaretler erkanı, bazı - Pekala, devam edelım, Madam Liba- kara iktısat V ckaleti umum müdürlük miı-

lllaruf Türk tüccarlan ve bilhassa, hayır ron. lütfen devam ediniz. meyyizi Asaf kızı Necla Havranda birinci 
l'rıüesseselerile hali temastadll'. - Bakınız, azizim prens! .. Ben ne iste- okul sınıf 5 No. 145 Hü:nü, Zafer mektebi 

~Saffet Bey, dik~tle Nuri Be~ yüzüne rim, bilir ~s~?·: •. .. . sınıf 4 te No. J 12 Fethi, Ankara Ulus oku-
ktı. Sonra deften kapadı, yerme koy • - Bu ıstegınızı, buyuk bar sabırsızlıkla lu 432 Mazhar, hmir Bayan Muhteremden 

~ll~tan sonra dolabı kilitledi. Ağar ağır Nu· öğrenmek isterim. Emlak Bankasında: Perihan, Bursa kız mu-
l'illın önüne geldi: - Mutlak bir aık. allim mektebi 551 Kayahan Pekkal, An -
~ - Görüyorsun ya, azizim. Uyumuyoruz. - Evet!. Mutlak bir aık. · · Zira, diit • kara Ulus ilk okulu 4/E No. 664 Necip, 

ada, karagöz göstermeliği aibi de dur • man kurtunlarile parçalanarak kahramanca Ankara Yenişehir lzmir caddesi Ali Nazmi 
Qı~Yoruz. Sana benden nasihat olsun. His· can vermİJ olan zevcimin afkını kalbimden kızı Türkan, Eskişehir ilk okulu S sınıf 
~e kapılıp ta, sakın fincancı kabrlarını çıkarırken, onun yerine koyacağım &Jkın, O• No. 226 Ferhunde, Kızıltopraku kız orta 
~Üteyim, deme. Anlaııldı mı? .. Hadi ba. nun kadar temiz, onun kadar sadık, onun okulu Satıa, Beylerbeyi Küplüce Çayır çık-

• ll1t. Şu çayını çabuk iç. Simitlerini bitir. kadar vefakir olmasını isterim. maz sokak No. 1 .3 te f'atma Nuri, Antalye 
tllndi bizim arkadaı gelir, nöbeti teslim a· - Şu halde; istediğiniz aık, benim a.tkım itfaiye §oförü J. Özman kızı Sabahat, Söğüt 

• Ondan sonra seninJe çıkarız. Bir yerde olacak. ilk okul sınıf 5 No. 2 7 Muzaffer, Sivas er-
C>turur, bol bol lif atanz. - Buna, nasıl emin olabilirim? •• Siz.inle kek lisesi A/ 1 de 309 Cevdet Kara bulut, 

Dedi. taıııfalı, henüz bir hafta oldu. Evet, bunu Balıkesir kız orta okul aınıf 2 No. 205 Mü-
* hissediyorum ki, bugün beni tqkın bir mu· tcrref, Kastamonu P. T. T. ha§ B. muha. 

her Hofman; habbetle sevİyonunm. Ah, prenaim, en çok M. oğlu Lutfi, Ankara Samanpazannda 

ti] - Kızım .. ŞarlotJ .. Sen, prens hazretle- korktuğum ,ey, böyle birdenbire kaynıyan manifaturacı Omıan kızı Kadriye, Balı'ke· 
e nıeıgul ol. Bea biraz öteki misafirleri ve tapn afklardar. Bu cibi .,klar, marm air Necatibey öğretmen okulu 168 İhsan 

dol.tayım. kaldıkları kuvvetli ateıle birdenbire kay • Özen, Konya Dumlupınar okulu 13 1 Mu-

- Decti. Yandaki küçük salona geçti. Kapı narlar, köpüklerini tqararlar. Ve sonra, her zaffer, Kayseri lise 1 1 de 616 Lutfi Ba • 
~c;~ıp kapanırken İçerideki pokercilerin ses- türlü kıymetten mahrum, alelade bir posa hadır, 2 7 inci ilk okul 2 79 Semahat, Ada-

ta; hafif bir aajnak aı'bi ifitildi. halini alırlar: na erkek lisesi sınıf 1 No. 128 Ahmet, Kon• 
- Bop, _Hayır ... Haysr ... Göreceksiniz ki ..• ya sıtma mücadele memurlarından Bayan 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalıpbilecek kabiliyette ve sıhhatı tam ol

mak, (sıhhi muayene Ankara'da yaptırılacaktır.> 
c) Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek; 
d) Yaıı 18 den aıağı 25 den yukarı olmamak; 

2 - Müsabaka imtihanı Ankara' da M. T. A. Enstitüsünde 4 ikinci 
kanun ] 936 cumartesi günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtiha • 
nında kazarunıı olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettik .. 
Jeri derece itibarile 27 arasında bulunmalan gereklidir . 

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

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsık 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber 
kefil göstereceklerdir. 

5 - isti yenlerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mektep 
tehadetnamesi veya bunların tasdikli suretleri, 4 kıt'a fotoğraf ve di • 
lekçelerini 2 ikinci kanun 936 günü akıamına kadar Ankara'da M. T. 
A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma 
ııhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay Hasan aparta • 
manındaki enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 

- Vü, Şehzade Ali, aözünü ikmal edemedi. Yan Semahatten Emin Ünal, Ankara lsmetpap 

- Gördüm. ~aki küçük salonda, Macar yÜzbafısı, Kont ok~lu No. l 43S Namık Veysel'. Ankara N~- kızı Fruzan Yüksel, Ankarada lkıısat Ve - caali zade İlk okulu 196 Dilşat, E ki ehir 
- Rest. Benedikin sesi ifitildi. Denedik, kapıya ya· catJ okulu .A/5 No. ~29 H~~ıçe, Balıkesır kaleti umum müdürlüğünde Zekiye kızı J Ülkü ilk okulu sınıf 3 404 numaralı Mual-
Ve kapı k k km bir yerde, Her Hofmanla konuıuyor; ihtisas hakım kızı Saıme Cuney, Ankara c- Ak • S K f 1. •1 O 

1
18. Adapazan Ka aplar içinde beri r Ştik-

Ş apaıur apanmaa seder lıesildi. • ed ld - aoru ordu Canlılık okulu sınıf 2 No. 655 Vefa, Ok - unay tug, amsun e e ı og u snrnn .. j . . 
)'otdarlot, bir tez)onga uzanmlf, sigara içi • prensm ner e o ugunu y • . M d ·ı h mağazasında Ahmet Manisa orta okul sı· ru oyanında brnhım, Ankarn ecntıbe~ 

u Ş h d Al' Her Hofmanın nezleli sesi ifitiliyordu: çumusa caddesı a enCJ er an No. 5o . . ' . . . okulu sınıf 5 No. 1O1 O Vedat Tokı y, An-
if of • e za e ı geziniyordu. Her h il" • • hazretleri daire 5 Selma Ankara yerlimallar pazarı nıf 2 No. 2 7 Hılmı, Sıvas Bezırcı karakolu 
1.... ~nıan çıkar çıkına., birdenbire Şez· -Mu terem ve aevgı ı prenalJIUZ ' Ol s· k kara Aııfbcy mahallesi mnr ngoz H faz 
"'ll•h·n .. .. d -. b • bur d bul yorlar- ve bize veznedarı oğlu Kayhan, Ankara Yapıus • karşısında 2 1 numarada cayto, ıvas ız 

.. .... onun e du d G .. ı · t ti bir saatten erı a • unu ' - Rifot kızı Ali} c, Kozlu Kasap T rl ı O ağı 
'brıiu · r u. oz en, a 1 .-ef verı'yorlar. Lütfen fU odaya girmek tası okulu sınıf 2 No. 141 Nuri Yüksel Af- orta okulu 15 3 Cemil, Tarsus Türk Oc.agı. 

erın hayaL1e parhyord :r-- 1 1 k ustabası kızı Nınn, Ankar nkek 1 i 202 
'-:Cebinden bir kagAvıt .--'---duı •• Şarlota uzat- zahmetini ihtiyar buyurursanız, kendilerini yon lise orta 2/A dan No. 55 Pakize, Yal- okulu 4/ A Ali Dönmez, ııtanbul terzı ı - d 
" -rı&ar •• k babti arlığına nail olununuz. Hat. vaç orta okul sınıf 1 No. 8 Osman Cengiz, okulu 326 Talha Çetin, Kırklareli istasyo· Ziya Akalın, Ankara Sunı rb nk g< nd i· 

~:.07=am Şarrotu da orada bulursunuz. Ankara silah fabrikası muhasebede Şevket nu fen memuru oğlu Ercüment, Bursa ho- rektörlük muhasibi B im 0 lu S 1 1 

fa.ol -Şimdilik, on vagon irin vesika. Af - ..., :.::::a 
~ .. er . . ·:r- o· d 

0"' •ınaz. Daha fazla almıya imkin bisıl ryor u. * 
inadı. 

Diye ınırıldandL Prens, dimajmda ve hissiyatmda bir bay-

fl>etatlo~ yattığı yerde hafifçe lamddadı. li tqevvüpe sarayına avdet etmifti. O gün, 
tib• elbıseler içinde bütün vücudu bir yılan yaver Nuri Bey izinli olduğu için, ,ebzadeye 

ı oyulgandı: refakat edememifti. Maama.fih, biraz sonra 
- A Nuri Beyin geldiği haber ven1di. 

b h T--•-•__,._ ed . . • V 
~bam .. -:r'CIUlW' enm, azız prensun. Şehzade Ali, derhal yaverini istedi. e 

l> • her halde pek memnwı olacak. onu ·oru·· . r •Örmez, elini uzatarak: 
• etken ·· ·· d ,_,,_!_ • • 
Qİt lebes :. Yuzun e memnun ve mÜte§eKAU" _ Müjde. Nuri Bey. Mühim bir mu • 

J>,. su~ vardı. vaff akiy t · dedi. 
)•lld ens Alı, eiı1erek iki ellerile koltuğa da. Yüzbapnın çehresinde, birdenbire büyük 

ı. 

Ş ı bir sevinç belirdi: 
.,•dar ot, ıuh bir eda ile ellerini yüxüne ka· _ Hangi cephede, efendi hazretleri? ... 

ı. Muhakkak, Suriyede fncilizlere iyi bir da • 

Si~~ Oooh! .. Yapmaysnız, aziz prenaim. yak atılmııtar; değil mi efendim?. 
tirıill e, haıka erkekler gibi olmayınız. Zev· Diye cevap verdi. 
Lir k llıateın elbisesini henüz çduumıı olan Şehzadenin ne.teli aesİ: 

...._ •;ının Yaralı kalbine dolıunmayını:ı. - Atk cephesinde, azizim. Aık cephe • 

latiy en, sizin o yaranm aıkımla sarmak sinde.·· 
0tuın, Diye daha fazla yükseldi. . . Yüzbatı 

...._ ~İirnkün değil Nurinin' yüzündeki tebessüm, birdenbire 
...._ -"iitnL:·· kuvvetini kaybetti. Yüzünün prsİn .dal~-
.._ 1-fa)'lr. un. leri cevıedi. Kalbinde, mahiyeti ~I bır 
...._ ~ p· · · acı Jüuederek, ~ plsınc:a bir nete 
...._ 1'i • lfB'JDI. ile devam ettiği sözleri dinledi: 
...._ 1'i ~?.. - Niha7et. Şulotla -laftık... Bana; 
Ş...ı e.lne isterse.a. -----= - - venak. O pn, 

t'i.. • Ot, - d' • L-lan --!Lı:::.: iJe • 80ll kanrml ....-·-S-
-.ttlen lırt.ıctr. lf• -P ~·--· Je hep beraber bir at ıezintiai yapacaiıs. 

...._ P · (Arkası var) 
elc:iJi.. Yalnız bir prtJa. 

~ o4•••• ~c~·iue 
• ,~,14 <.~hDI, 

----------
ol ut 
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KANZUK 
M.E Y VA 
TUZU 

Bütün dünyanın en hoş meyva tuzudur. 
Yurdumuzun neflı meyva uaarelerinden istihsal edilmiıtir. 

Her ec:ırenede bulursunuz • 

Türkiye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şeker Fabrikaıının HJ36 HnHi içinde Samıun Uma• 
modan göndereceği ıekerlerln •aıondan Yapura kadar nakliyesi 
kapalı :ıarf uıulilı vı 2 l llkkAnun 1935 tarhinide Iıhnbul'da 
Bahçekapusunda Taı hanında Şeker büroıunda talibin• ihale 
edilecektir. Şartname Ye tafıHlt lıtanbul ve Samıun Şeker BU· 

rolarandan abaabtılr • 

• I -· KREM 
l!~nl/$ VENÜS 

• 
Krem\ 

yapbOı tesir ltlbarlle 
harikalar kremidir. 

Herkes onu sevdi, 
Herkes onu ls~iyor, 
Ve ıimdi herkes onu 
Kullanıyor. 

Evllya Zade 
NUREDDiN EREN 

Ecza alat ve ıtrıyat 

deposu, Iıtanbul 

Dr. ETEM V A.SSA.F haıt!~~! v~1~!~11181 
CajaJoılu tCeç Ör.n apartuna'-1 Tol. 22033 Ey. Kaclılıil1 8abarlr• llarl sokak Teı. 60719 

. ,. VERGiLER 4
, 

Ekonomik Ye Finansal kanun· 
lar serisindtm 1 ncl kitab 

Yazan: Hal<kı Venia y 
( Sümer Bank Şeflerinden ) 

BUtUn vergi kanunlar1 
J/ 10/935 tarihinde mer'i olduk• 

lan şekilde, tadil ve .ıkleti, te[ıir 
ve kurarları, nizamname ve iuh
nameleri ile bir arada. 
Husust ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa, iyi kağıt 
Reıımi netriyag kadar ucuz. 

Fi yatı: 160 ku uş 
Maliye momur·u, avukat, mü· 
kellef .ere, hukuk ve ticaret 
hoca ve talebesine büyük 

kolaylık 

Umumi tevzi yeri ı 
Hafta· Adna idarehane&i 

Satı, yerlerl: 
Ahmet Halit, İkbal, Haıe• 

'9w Kitapha.neieri .. ı:m-••* 

, 
K VVE;TI 

~~ORMOBiN 
.._ __ KUTUSUNDAN CIKAP 

1 
ADEMi iKTiDAR 

BEL GEVŞEKLiGiNE 
,,_ TiFOBiL ~--.. 

Dr. Ihsan Sami 
: Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul

mamak ioin ağızdan alınan tifo hap
larıdır. Hiç rahatıızlık vermeı. Herkeı 

-_ _ _.alabilir. Kutuıu ö5 Kr. 4•ı~ 

BAYLARA LA'Z.IM OLAN . 
. TEKSAYT · 

HEA ECZA NEDE SATILIR 

··························-.. ·····························-· 
&on Po.ta Matbaası • 

Ne1rl7at Mldllrllı SeUm Ragıp 

S.hlplerlı A. Ekre-, 1. Raııp, H. Llltfl 

• 
RADYOLiN 

En büyük sc:ıırı-Herde 18 
diploma 48 madalya 

kazanmıttır. 
oı, tablplerl diyor ki 1 

Böyle güzel dişler yaloıı 

RADYOLiN 
kullananların 

diı leridir. 
Diş tabipleri diyor ki ı 
"Dişleriu ve ağzın 11hhati 1abah 
ve uk.,am günde 2 defa dlıleri 

t;emizlem ekle kabildir . ., 

R A D Y O L i N bilkimya saf kalayll 
tüblerdedir. 

Basit ve az masraflı olan Doktor Stejs- nasmda tamamen cilde nüfuz ederek bü• 
kalın keşfi; her kadına kendi yaşından pek tün buruşuklukları giderir. 
daha genç görünmesi imkanını veriyor. Cildi yumuşatarak gençleştirir. Yüzürı 
Yüzdeki buruşukluklar, Biocei tabr edilen zayıflamış adelelerini kuvvetlendirir ve göJ 

ve cildin en kıymetli bir unsuru gıdaisi olan altı çukurlarını tamamen kaybettirir. Sa• 
cevherin kayboluşundan tevellüt eder. Bu, hahları, pudralanmazdan evvel beya:& 
Viyana üniversitesi Profesörü, genç hay • renkteki {Yağ:!lız) Tokalon kremini kulla· 
vanlardan istihsal edilen bu cevher saye • nınız. Bu da beyazlatıcı, besleyici ve mu • 

sinde ensaca gençliği iade çaresini bulmağa kavvidir. Münbesit mesa.matı sıklathnr "' 
muvaffak olmuştur ki bu cevher şimdi pen· siyah benleri giderir. Bu suretle eabah v• 
be rengindeki T okalon kremi terkibinde akşam kullanılan bu kremler, teninize bit 
mevcuttur. Yalnız geceleri yatmazdan ev· gençlik tazeliğini verecektir. Hemen bu • 
vel tatbik edeceğiniz bu krem, uykunuz es- günden tecrübesini yapınız. 


