
Sene 6 - No. 1899 Yazı i~leri 

inebo u Faciasını, 
Yaşayanlardan 

-----------------~~----
Kaptan 
Tevkif Edildi 

lzmir 13 (Telefonla}- Bugün ba
tan lnebolu kaptanı Mehmet Ali. 
müddeiumumi Orhan tarafından 3 sa
at istiçvap edildikten sonra sulh mah· 
kemesine verilmiıtir. Suçlu jandarmala
nn refakatinde mahkemeye giderken 
ağlıyordu. Kaptan mahkemede, heye· 
canından yalnız: aBir kazadır, oldu• 

dıyebilmiftir. 
Sulh hakimi kaptan hakkında tevkif 

karan vermiıtir. 
{ Cea aze törenine Ye adli tahkikata 
dair İzmir muhebirimiıin telefoa 
ha~erleri 8 ancı ıayfamıı•adır.] 

idare İflerİ telefonu: 20203 Fiab S Karat • 

Bu Faciayı 
Dinleyelim 

RAs sEvuM KuvvETLERI oON 
1
1 Deniz Mahşer Gibiydi 

TAARRUZA GEÇTiLER _ ___ _ 

1400 Eritreli 26 Mitralyöz- Anası~ın Sa~~arına Sarılan Bir Yavru, 
le Habeılere iltihak Etti Onu Da Olüme Sürüklüyordu 

* Tiğre cepheainde Habetler, bilhaua 
Santini orduıunun sol cenahına nüfuz 
tqebbüılerine devam etmektedirler. 

ltalyanlar Azbidera bölıe1ini temiz. 
lemi,lerdir. 

Takkaze ırmağına dojru temizleme 
hareketlerine devam etmektedirler. 

14()0 Eritreli HalHf tarafına •e'ti 
Adiaababa 13 (A.A.)- Havastan: 

Eritreli bir tef, askerleri, 1400 tüfeji ve 
26 mitralyözü ile Habet tarafına 185'" 
IDİftir. 

(l)namı 8 IDCI yüde) 

Zecri tedbirlerin tatbikine •• 
ir kanun projesi dün Kainutayda 
bbal eclibniftir. Bu mün•eebede 
bir diyev veren O., J,leri S.bm 
Tnfik Riittii Aru BoiuJarlar 
meıeleaindma de •haederelu 

cc- HerlaaJJe herluı,..i 6ir 
teleliJM m.,,..ai öniinıl• h 
,,,,_.," icap etlen ıetl6irlm 
tılmalrta ltiilıiiınetimis teredJll 
ebni~lıtir.» iemiftir. 

(Kamutay müzakerelerine dair 
telpaf 6 1ncı eahifemizdedir.) 

Dalgalarla 
Boğuşma 
Müthişti 

lzmir (Husuıi muhabirimizden)
Cece aaat yirmi üç aulan ... Şehrin uy· 
kuya yattığı bir ıırada bir vapur acı 
acı düdük öttürerek limana ririyor. U
man reiıi, deniz kumandanlığı, deniz 
zabıtası derhal faaliyete aeçiyorlar 

Düdük öttüren vapur, Vanderze a· 
centeıine bağlı Polo adlı ve İngiliz ban· 
daralı bir vapurdur. Uman iclare8İnin 
muayene motörü derhal vapura pjiyor 
ve ilk acı haber yayılıyor: 

Deliren Bor ÜllUMr '".....,. All 

- Deniz Yollan ltletme ldareıinin 
lnebolu vapuru Cilizmanla Yenikale 
arasında Pelikan feneri önünde batımf, 
yüzlerce yolcu111 denize dökülmti,ıür. 

* 2- Bor wu..r takip --· ,Al. 

Tayyarecl·sı· Musolı·nı·nı·n Gece yanıı, aaat bir buçuk wlannda • 70 ,.,mc1alci ...... v.,.ı ....... 
facianın cereyan ettiii yerdeyim. AJc .. ralr ölmfltttir. 

D 
•• ç f&l'll üzeri tiddetle eaen yıldız rilzsln 3- Tanuata camiinur IGblmda °" iki Habeş 

Ogv ullarını Hava uellosu ua agv ırdıla r durmu •• deniz bir te~~i ~ibi düm~üz ... turan 60 ,..1annc1a ren.- Ali ... 
(Uyanık) mayn gemııı kuvvetlı pro- larak bulunmuttur. 
jektö~lerile denizi anyor. Saatlerce uza- Hastahanenin hariciye koiufuna çı• 
yıp gıden bu arama bir netice veremi· kıyorum. Facianın bütün dehfetini bu· 

Tayyareci Muaolini oe Marten ltarJ.,ıer 

Hahcoiıtanın Londra Sefiri M. l\1artenin ıkı oilu tayy,.,ecidır. M. Muaolininin 
Bruno ve Vittorio ismindeki oğullan da tayyarecidirler ve elyevm Ha~fİıtanda 
pilotluk yapmaktadırlar. M. Martenin ojulhan, Muaolıni •delere h•ber yolhyarak 
ltalya ve Habepıtanı karfllıklı temsil etmek prtıle hir hava düelloeu teklif etmiıl•
dir. Muıoliıünin oiullannın ne cevap verdililen ..alllm deiildir. 

GÖ9'1•n letlıileatı yapmlfYG si• 
Jen malunririmia Naci s.laU.. 
hın Gelihla lwılılanJa Uıim:1 
111elm6a ı Y-'incl •7'tıırmuitı 

yor. Denizde ne canlı bir varlık, ne de rada görmek mümkün... Memleket 
bir insan cesedine raslanamıyor. Şu hastahanesinin hasta kadroeu dolu ot.. 
dakikada cereyan eden teltiz, telpaf, duiu için deniz facia11 kHa-delerin· 
telefon muhaverelerinden öğreniliyor den bir çoğu karyolalarda yer bulama
ki henüz (68) yolcunun hayatlann- mıf .. . Yerlere .erilen battaniyeler üze-
dan haber yoktur. rind~ hastalık, aoiuk ve fiyevri ile mü· 

Facia kurbanlan arumcla: cadelc edip duruyor. Hutabakıalar, 
Sabahleyin gün açılmadan lzm.lre aozleri uykusuzluktan fif vaziyette aa

dönüyorum. Gün doimadıiı için haı- (Deuarnı 1 nci yiisde) 
tah~neye gırmckte epeyce mü,küJ&t r . . . . . . . . . . . . . . 
çekıyorum. K~';)ln•n iltimuından ia- M d K 't 
tifade ederek beni alt btta bir izbeye ısır a argaşalık 
aoturdüler. Orada facianın ilk netice- Mıaırda talebe He zabı•· 
sini ôğreniyorum: nın mU•edeme etuıı, ,,._ 

1- lıtanbul emniyet direldörlGiG zlretln k•ratmak lattda•••• 
mürettebatından 1682 numualı Nec- 96aterdlllne dair .... 
minin alb Jatmclald çocaia Ali'-=-· haberler b•tl•cl •ıfau 
lank llmtittflr. ...,..,.. 1111aded1r. 

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



2 ~f!· fa 

0~1 Hl "es J 
Haliç .)irketiri.ln 

Can Çekişrnesine 
Ne Dersiniz? 

Edip - ( Çcmberlilllf kıraathanesi sahi
bi). 

Hdliç soı.oyetesi can çekişiyon'1UŞ. T eki'ı. 
ınül diırı} asında ben bu akıbeti tabii bulu
rurr>. Şirket kurulduğu zaman otomobil. o
tobüs yoktu. Bu iki nakil vneıt~sı doğunc.ı 
her eski gibi Halicin de, Şırk,.t hayriycnin 
yeni icaplara ırc icatlara ayak uydurmaları 
lazımdı. Haliç bunu yapamadı. O ergeç öle
cektir. $irketihayriyenin de bir gün bu akı
bete uğrnması tekamül kanununı.n bir icabı 
olarak beklenmelidir. Şimdi belediyeye mü
him bir İş düşüyor. Amme işi ohın bu nnkıl 
meselelerini ilmi bir görüşle haddeden ge
çirmelidir. ldard maslahatlar halkı rahat
ıız etmekten başka bir şey doğuramaz. 

Cezri tedbir almanın zamanı celıniştir. 

* Nec.ati-- (Yağ İskelesi komisyoncu). 
Eğer alakadarlar bir hal çaresi bulamazsa 

Haliç virketi ayın yirmi ikisinden itibaren 
fa:ıliy .. tini durduracakmı~ Bel~diye tehrin 
Ştıyu, ekmeği gibi nakil vasıtalarının da in
tizamını temine mecburdur. Benim bildiği
me göre İstanbul belediyesi bir otomobil 
imtiyazı almıştır. Boğaziçi halkı da Şirketi
hayriyeden şikayetçidir. Boğaz da ölüyor. 
Belediye Haliç gibi Şirkctihayriyeyi de al
malı ve icap eden otobüsleri de temin ede
rek müşterek bir idare ile lstanhulun nııkil 
i !erini üstüne almalıdır. Hatta Akay da 
birleftİrilmelidir. Bu suretle hem halk daha 
ucuz nakil vasıtasına kavuşur, hem de Bo
ğaz İmar edilir. 

* Hilmi- (Hukuk fakültesi ikinci ıınıf 

talebesinden). 
Nakil vasıtalan bir şehrin kan damarlan

dır. Bunlar felce uğradığı gibi şelıir ölür. 
Haliç zarar ediyormuş, işliycmiyecek bir 
hale gelmiş. Artık bu i~ belediyeye geçme
lidir. Belediye terkosa el koydu. Su işlerin. 
de halkın lehine bir inkişaf se7j}meğe bat
ladı Belediye Halici alır ve otobüs imti
yazından da istifade ederse eminim ki hem 
kentlisi ve hem de halk için iyi neticeler 
elde edilecektir. 

İki Yangın 
Biri Epi Zarar Verdi 

Evvelki gece aa l 22 de Aksaray pazar 
7erinde Tatar Ywufun Bakkal dükkinm
dan atq çıkımı, yangın birdenbire parb
yarak dükkanın içindeki mallan ve ahpp 
kısımlan yaktığı gıÖİ bitiıik tavukçu dükka
nına da geçerek orasının da tavan ve tahta 
kısımlannı kül etmiJtir. 

Tatar Yusufun bakkaliye mallan (200) 
lira raddesindedir. Tatar Yusuf dükkanın
da arnsıra yemek piıirirmiı, yanrrının bu 
yüzden vukubulduğu anlaıılmaktadır. 

* Kasımpaıada ServiÇCJme sokak 27 sayılı 
evin bodrum kabnda çamaıır yıkanırken 
bacadaki kurumlar atq alınıı, etraftan ye
liıilerek ıöndürülmiiftür. 

Romanyada Bloke 
Parası Olanlar 

Romanyada bloke kalmıı parası olan 
tüccarlann Transferlerir.i temin etmek mak
sadile bu paralarını yarından itibaren Ro -
manya bankasına yatırmaları ve bankanın 
bu boke paralann geçen ayın on dokuzun
dan evvel tahakkuk ettiğinin Romanya ban
kasınca tetkik edilmesi Jazun gelmektedir. 

Halaçlar Birunı 
İstanbulda halaçlar bir birlik tesisi için 

dün istida ile vilayete müracaat edip izin 
i temişlerdir. 

SON POSTA 

• 
cı 

• 
VI km ek 

iş u·uva Düşer Gibi Olmuştu. Fikir 
Şimdi T e ar Ca ran aktadır 

Belediye ikinci nevi a.mek hakkındaki 
karannı Ekonomi dirc]störü Asım Süreyya
nın Ankaradan dönüşüne talik etmişti. 

Eminön ·· Kaymakamlığında 
Asım Süreyya dün de Ankaradan gelme· 

miştir. Bu sabah dönecektir. Kararın da bu 
akvam verilmesi muhtemddir. Kararın ikin· 
ci nevi ekmek taraftarlannın lehine olarak 
çıkması dün biraz daha kuvvetlenmiştir. 

İkinci nevi yalnız sert buğday unundan ya
pılacak ve iki kuruş ap.ğısına sa.tılabilecek
tir. Bu ekmek şimdiki çeşni ayarında bas 
olmamakla beraber gıda maddesi aşağı yu
karı aynidir. Maamafih balkın bu ekmeğe 
pek fazla rağbet göstererek sert buğdayın 
da bir müddet ıonra yükselmesi ile ikinci 
bir buhran karşısında kalınmıyacağı da te
min edilmektedir. 

.. ir l\1emur, Fena Muamele Gördüğü 
lddiasi'e Vilayet Makamına 

Şikayette Bulundu 

Ehliyetsiz Bir Şoförün Kazası 
Bakırköy Saku:ağacmdan Ahmet admda 

bir adam Baktrköye gitmek üzere Unkapa
nmdan 540 sayılı otomobile binerek ha.. 
reket etmiı. Fakat otomobili idare eden fO
för Ekrem meğer ehliyetsizmif. Akaaray
dan geçerken otomobil Cellatçefme yanın
da tramvay direğine çarpmıı, çarpma 
sarsıntısile otomobilin camlan kmlmıJ, kı
nlan cam parçaları da miiştm Ahmedi 
muhtelif yerlerinden 1aralamı§lır. 

Taş Düştü 
Bir Çocuk Başından 

Yaralandı 
Necdet adında bir çocuk Beyoğluuun Pa

pasoğlu sokağında oynarken bir evin du
vımndan ba§ına bir taı dü1müı1 çocuğu a
ğır surette yaralamlfhr. 

Son Posta: Bu nevi kazalar çoğalmakta
dır. Geçen eün de, Beyoğlu caddesinde, yi
ne böyle bir yolcunun ha§lna ta, dü~üıtü. 

Yaralamalar 

EminönO Kaymakamlığı nüfus memuru 
Reşat, lstanbul Vilayeti makamına bir istida 
vererek Eminönü Kaymakamı Raiften şika. 
yet ctrniıtir. Şikayetin sebebi, cuma günü 
Eminönü Kaymakamlığında geçen bir ha
disedir. 

Bize verilen malumat ve binnetice yap: 
tığımız tahkikata eöre hadise ŞÖ,Yle olmuı-
tur: 

Eminönü nüfus memurluğunda bir iıi o
lan bir muhacir, o gün gelip memur Reşat
tan muameleli evrakını istemiş ve almıştır. 

Bir müddet sonra, bu evrakın alakadara ve
rilmesinden dolayı Kaymakam Raif, me
mur Reşadı muahaza etmiştir. 

Memur, bu muahazaya mukabil: 
- flcndiml On beş gündür gelip gidi

yordu. Kovamazdım ki 1 

Yangın 

işaretleri 
Bundan Böyle Fe-

ner Ve Bayrak arla 
Yapılacak 

Topal Ruim, Arnavut Mehmet, Mar- Belediye yangın kulelerinde bu-
mara Hasan, Cemal adlarmdaki sabıkalı- günden itibaren yeni bir ilan usulü 
larla bir de ıoför Recep sarhoı olmuılar ve tatbikine ba§lıyacaktır. Beyazıt ku
kafalan dumanlanınca kavgaya baılıyarak !esindeki tarihi yangın sepetleri dün 
birbirlerine girmiılerdir. Bu arada Recep itfaiye müzesine kaldırılmıştır. Ea
Cemali kolundan, Cemal de Recebi çene- kiden yangınlar bu sepetler vaııta
sinden bıçakla hrıılıklı yaralamlflardır. aile ilan edilirdi. Bundan sonra ıe
Suçlulardan Marmara Hasan kaçnuı, di- petlerin yerini renkli bayraklarla 
ierleri yakalanmııtır. renkli fenerler alacaktır. Beyazıt 

ll- kulesi lıtanbul tarafındaki yangın-
Arabacı Hüseyin, arabacılar kibyası ları bildirmek için sepetlerin yerine 

Sadettini: kulenin iki tarafına kırmızı, Beyoğ-
-« Sen beni cemiyete fiki7et ediyor • 1 • • An d l kı I · · d 

d. k b --Lı- baldırınd u ıçın ıan, a o u yı arı ıçın e 
~uısı;n» ıyere ·~ an yara- yeıil renkte çift bayrak çekecektir. 
mıı ır. Geceleri aynı yerlere bayrakların 

Miflet Mel<tepleri Açlf ıyor renginde elektrik fenerleri aaılacak-
Bu yıl da Kültür Bakanlığı tarafından, tir. Galata kulesi de böyle yapacak

millet okullan açılması için emir verı1mİf· tır. Yalnız orada bayraklar ve renk
tir. Bu okullar her semtte yakında açılacak- li fenerler tek olarak kulenin ana 
tır. Ancak tahsisatsızllk dolayısilc, bu iı direğine çekilecektir. 
için öğretmenlere ynca ücret verilmiyecek
tir. 

. Polis MtıdUr Muavinlifti 
lstanbul polis müdür muavinliğine ine

bolu kaymakamı Kenan tayin edilmiJ, gel
mİf ve dünden itibaren TllZİfesine batlamq
hr. 

Muhacir Çocuğunun Gözüne 
Çöp Battı 

Sirkeciye inen Romanya muhacirlerinden 
3 yaımde bir ku yerd4=. oynarken gözüne 
tahta parçaıı babnıJ, parça çıkanlamadı. 
ğından Emine hastahaneye kaldırılmııtı:r. 

demi§. buna cevaben: 
- Kovma.lıydml mukabde!'ini alınca, 

beklemediği bu söz üzerine: 
- Nasıl kovabilirdim! demi~ 
Bay Kaymakam yerinden k.alkmıı, me

murun i~diasına göre odada bulunan Emi
nönü nahiye müdürünün de gözü önünde 
memurun yakasından tutmuı: 

- fşte böyle kovardın! demi§ ve me
muru kapıya doğru itrniıtir. 

Memur, bunun üzerine tekrar içeri &rİrm~ 
ve: 

- Bana hakaret ediyorsunuz! deyince, 
Kaymakam Raif: 

- Hakaret te ederim, kovarım dal 
mukabelesinde bulunmuıtur. 

Memur, verdiği istidada ifte aahncyi ka
yıt ve bu muameleden §ikayet etmektedir. 

Kadın Mahpuslar 
Dün Tekirdağuia Bir Ka

fi)~ Gönderildi 
Kadın mahpuslara hapishanede tahsis o

lunan yerin darlığından ötürü dün alqam, 
on kadın mahpus Tekirdağı hapishanesine 
gönderilmiştir. 

Dolandırıcılık Ve 
Yonkesic ·ıikler 
Penız ve Salih adlannda iki sabıkalı Si

livrinin Korfalı köyünden yumurtaCJ Rece
bin bir 11 ndık yumurtasını kandırma yolile 
dolandınnıılardır. 

* Sabıkalı Hasan, Sebze iskelesinde 
sebze almakla mqgul N'ığdeli Hasan namın
da bir tüccann para cüzdanını aıınrken ya
kalanmııtır. 

* Ortaköyde 71 sayılı fınncı Mehmedin 
çırağı Hüseyin ustasına kızınca ftrınm için
den bir duvar saati, ayna, muJAITlba ve da
ha bir kaç parça C§J'• aprarak aavuımuftur. 

Olgunluk lmllhanları 
Dün Kültür Bakanlığından gelen bir teb

liğde, bu ayın 25 inde yapılacak olan olgun
luk imtihanlanna, yalnız olgunlukta kalan
lann değil, geçen senelerde yapılan baka
Jorya imtihanlarında dönenlerin de eire
bilecekleri bildirilmi§tir. 

Bundan başka, orta mekteplerdeki baka. 
loryada dönenlerin de bundan istifade ede
bilecekleri söylenmektedir. 

Muhiddin OstUndal tllede 
İlbay Muhittin Oıtündağ yanında tanm 

direktörü olduğu halde incelemeler yapmak 
Üzere dün ıileye gitmiıtir. 

P•z•r 01• M•••• 8. Diyor Ki ı 

Ikfncl Teşrin 14 ~ 

( Gilnlin 1'~ 
Bir iki 
Sat1rla -" •• h•"· Maslak Fr.ıcle•ının 19111 otril' 

2 sene evvel Maslakta kullandı.gt 11 .... 

1 d . . k b. ..d .... Kazırr. ı:.s;ı :lifi e ı§çı mc ·tc ı mu uru . . ı df". 
·ı b'l . . .. . Alınııı ., ,1 
ı e ı etçının ve muc-7ıın da .. 
sebep olan şoför Hakkı ağuce%8 
hap e mahkum olmuştur. 

• * • 1 
h .. "e' Üniversite Rasat lı' 

Üniversite bahçesindeki rasathBll cİ 
8 de' ,ı r zı chiklerinin tamamlanmasın 

ce) 1 .A 
mektedir. Üç hafta sonra her ~ rıebı r· 

d 'kı eC dilecek olan bu rasathane e 1 

fesör çalışacaktır . 

* •• 
Karsta Kar b~ 

. d b valıı r L"" Kara 12- Bölgemız e a l>Jf'T 
bire soğumuştur. Dün gece ansıdıııı 1',r f 

ell 
n bugün tipi halinde devam ek. la 
iı11 her tarafı 1 O santim karla 

8~ 
B"l .. d .d. 1 güde tı o ee ıçın e gı ıp ge me ,. 

*** "" 
3 Milyon Kilo Tosr• ~ ~ 

Kastamonu 12- Dün To,yş ~ 
ürününün ilk pazarn gdmesi dola·~ tJ 
tören yapılmıştır. Bu yılki To?a ~11,,.Jli 
nefis olarnk yetişmiştir. Ürün uç il1l 

tahmin edilmektedir. 

* * • .., 
Daylnler Veklll ZekAI ~er ":,J 

Düyunu umumiye Türk da)ııı ııe ~ 
Z k .. · h · · l · • Bir kııı; g e aı ıe nmıze ge mıştır. 
dar Ankaraya gidecektir. 

•• * 
2 inci Be, Yılllk pi~ 

Ankaradan gelen haberlere g ·n ıet' 
S yıllık endüstri planı üzerindck• 

1

0 
~ 

ler bitirilmek üzeredir. Plan rnıırt 
da ilin edilmiş olacakur. 

* * • ..Jl 
ıdll~ 

lçtlAlmlz Sular Tahlil '" 
~ • hhııtı 

Sıhhat Bakanlığı şehnn 151 , 

Jstanbul sulannı tahlile k~~r \.. ::~ 
Tahlil İ!fi bir aya kadar biurıl~alcl 1" 
hastalık veren sular ortadan 
tır. 

"'*. • .,,.ı 
aoaaz Haricinde ser 

1or 
Torpil Dola'1 .. u" 

Boğaz haricinde Poyraz ~o) Jtl 

da serseri bir mayn göriıfınuŞ. ter 
bası için alakadar makııınlar 
mı§lardır. 

* * ıtı tııs"' 
lnkllAp EnstitüsU K~l-~~bı e tf' 

Edebiyat fakültesi Ti.ırk ıııkı ' ,ıı' ,.t 
• ço • <fir.ı 

kütüphanesine Avrupadan bır ilcl'I f il 
te.plaT getirtilmiştir. Aynen l~tı ~e r JI:. 
da milli kuvvetlerimiz nleyhıne b•h ~ 
lehine neşriyat. yapa~ ~eyatn15:ir q)f' 
ıiyonları tedarik edılmıs, 'c 

0
çle 

munesi olarak bu kollcksiyon ge 

tulmağa başlanmı tır. 

• * • i(t8.,ı f 
Hasta Bakıcıhk 119 

11 ;çiCI .. 
ekte tll 

Kızılayın hastabak1cıle.T rn. ıllei' 
pılan pavyonun inşası bitın1f. 
pavyona taşınmıştır. . . . ,,, , 

Oç GUyUm Altın Ar•!:: ~ I' 
Hidayet isminde biri 70 ıe 13 ,,, 

Bulgar cşkiya reisi tarafın~~ı;ı şlt• 
manlarında gömülen üç gü~U~ye l>'d'.:..; 
tırmalannı yapmaktadır. ŞİJ1l }>ılcı ~ tİ 
bir fCY çıkmamıştır. Ayrıca '° pllhl1

9 ıl'' 
isminde biri de Kemerbur~~~ 8Jtı" 
varında ayni ıekilde üç güğ\Jiltl 
maktadır. 

- Ben bu işe şaşıyorum dojruşu, Hasan \ 
lleycifim .•• 

... On iki yılın içinde, dünyanın demiryo· 1 
lunu yaptık .• 

. . . Bu sefer de, gene Irmak - Filyos hattı
nın açılıt töreni yapıldı .. Bu kadar çok demir· 
yoluna 11e lüıum :yar?. 

Hasan Bey - Nasıl: Ne 
mu? Yurdumuzu demirle 
dütmanlar parçalıyamasınlar 1 





• 

4 Sayfa 

HAHKEHElERDE fi:.. .. . . 
nnRLtllZ 

Küçük ''Esin 
Kaçırılmak 
istenmiş! 

,, 
< 

Davacı yirmi beş yaşlannda sarışın bir 
kadın. Suçlular da bu kadının görümcesi 
ve kayınbiraderi. 

Duruşma yeri birinci sulh ceza mahke -
rnesi. 

Nazan anlabyor: 
- Efendimi.. Evliyim. Fakat zevcimle 

geçinemediğimiz için aynyız. Dört yaşında 
bir çocuğum var. Çocu~u kocam ve 
kardeşleri bir gün kaçırdılar. Kendi evleri
ne götürdüler. Ben de kendilerini mahke -
meye verdim. Çocuğumun iadesi için ilam 
çıkarttım. Bundan bir ay kadar önce ya -
nımda icra memuru ve polis bulunduğu 
halde kocamın evine gittik. Kapılan açıktı. 
Çocuğum da kapı önünde oynuyordu. Be· 
ni görünce sevinç ve feryatla kucağıma a
tıldı. Yavrumu bağrıma basıp göz yaşla· 

nmı akıtırken İçeriden koşuştular. Yavru· 
mu bağırta, bağırta kucağımdan çektiler. 
Beni de hırpalıya, hırpalıya yukarı çıkarıp 
bir odaya hapsettiler. 

Suçluların soriruları basladı: 
- Adın) 

- Ferit! 
-Yaşın) 

-23 
- Jşin) 
-Hiçi 
- Tahsilin? 
- Mektepten kovulma. 
- Ne diyeceksin yengenin sözlerine? 
- Eve gelmiı. Gizlice İçeri girerek ço • 

cuğu kapmış. Ablam cörmesin diye hızla 
dışan çıkarken çocuğun başım demir ka • 
pıya çnrptırmı§. Ablamın feryadı üzerine 
koşup aşağıya indim. Bir de baktım ki ço
cuk a) kanlar içinde .. Yukanda da ağabe
yim vardı. İndi. Tabii bu halde biz ona ço
cuk teslim edemezdik. Hem elinde bw ilam 
varsa bunu önce ağabeyime tebliğ etmesi, 
kanun yolile İş görmesi lazım. Kendisini ne 
dövdük, ne de ıövdük !.. 

--Siz ne dersiniz Bayan Belkis? 
- Bana kardeşim «Esin in hiç kimseye 

verilmemesini tembih etti. Mutfakta iş gö
rüyordum. Çocuk ta yanımda oynuyordu. 
Bir takım bağrışmalar duyarak kapı önüne 
ko;ıtum. Bizim gelin çocuğu sımsıkı kap • 
mış; koşuyordu. Yakaladım; çocuğu ver . 
medim. Hem insan böyle mi eve gelir. Biz 
onunla dargın, kavgalı değiliz kil Bize ses
lenseydi tabii «buyurunl .. ıı derdik .. 

SON POSTA 

1'1 • • ' ~~~--------------E~ 11• ~ 111 ı,1111 
\'ezirköpr·· e Köprülü eh- ~!IL9 
.... et Paşa. 

-
• 

• 
1 

Kagınpederiffl 
Müseccel 
Bir Hırsıznııl 

g,ıeıı 

crAltı ay evvel evlendİı11· ii~.J 
d . . 0 }iste ın b 

sonra kaympe erımın P. J(ııda. )' 
hırsız olduğunu öğrendıtn· hal ıııid 
aur görmüyorum. Fakat bu J1l• f~ 
landırdı. Aynlmayı düşünÜ>'0~jı? 

dd .. d' s· e derst re ut e ıyorum. 1Z n sel il~ 

Kaympederinizin hırsız 0~JI" 'I 
mes'ul olmasına sebep olaınaı~ ~ ~ 
scccel olmıyan nice bırsız1ar arı"~ 
larile evlenmeği bir §cref saY tJJ"',.t 

Vezirköprii (Özel) - Vezirköprü ayıp bir Jeydir. Ba sebept~ ~ısıbİ' t'1 ~ 
çok eski ve tanınmıt ilçelerimizden bi- • sünahtır. Fakat yapabil~~g.iııJJ J,elİ ~ 
ridir. Üstat Abdürrahman Şeref yaz - dır: Kayınpederinizle ın~d• o ',aa 

V ezirköprüde Gazı ilk okulu günahkar olan odur ce:ıaY" _ .. ' dığı coğrafya kitabında eski Sivas vi • ' c.Jı ~ -====-============================== c= S"a de cezayı bu ıekilde an 

layetinin en mqhur ilçesi olarak Ve· YURTTAN ATATU•• RKE edebilirsiniz. 
zirköprüyü göstermektedir. 

* ilçemizin demircilik, debbağlık, kilim 

ve dokumacıhk sanatları pek maruftur. 80 .. tu .. n Memleket Şefı·ne 
Yalnız tekemmül ettirilmesine ihtiyaç 

vardır. Mahalli sanatların ilerlemesi yo- H k 
lunda~öğretmenFuatPmardağıhal- Bagw lılıgw ını ay ırıyor 
in tenvire çahtmaktadır. 

Bu kasabanm eskiden adı Şin ve Ge
de Gara olduğu söylenmektedir. 

Şin Amalika lisanında (köprü) ma
nasınadır. Gede Gara iıe Sultan Mes'ut 

Selçuki tarafından 538 tarihinde lru -
rulmulllur. Buna nazaran bugünkü 

Köprü kasabası yerinde Şin kasabası 

olduğu Gede Gara kasabası ise buna 

yakın bulunduğu anlafllmaktadır. 

Büyük. Öndere karşı yapılmak istenen 1 sınıza karşı suikast tertip edenleri 
suikast dolayısile yurdun her tarafında tel'in eyled~kl~ ~e. çok yaıamanızı 
uyanan heyecanı bildiren telgrafları yaz· Tanrıdan dilediklermı arzeylerler. 
mıya devam ediyoruz: Aksekiden 

Edime Muaevilerinclen Akseki - Yurdun kurtancsı Ata • 
Edirne - Sinagonda toplanan Edir- türke yapılmasına yeltenilen yağmcı 

ne bütün musevi yurttaşları yüce fah • öğrenince derin acılarla sarsıldık. Ha· 
• • · · • · · ,. • · • · · • · · • • • • ·- inlerin tezelden cezalarını görmeleri • 

936 ereket 
}'ılı Olacak 
Karaman (Özel} - Bozuk hava-

(Gede) Selçuk Türklerinde büyük 

köy manasına (Gara) iıe kale anlamı· 
na gelmektedir. Köprü ehli 1alip sava· 

d h 1 ik bı·•~bare Ge lar tamamen geçmiş, sıcak ve gü • 'm a arap o mut en, &A • • • • 

d G d·ı t kr 1 · b ne§lı günler ba,Iamııtır. Çıftcı tar • e ara a ı e e ar yapı ıp yem at· .. , ~ 

k·ı edild·~· d il . .. ··ın ekt lasmı ıurmekte, tohumunu atmakta, tan teş ı ıgı e erı ıuru ı e· hızlı b' _,_!_ 1 ·· 
• ır c:ıuc:ı ça ıtması goze çarp· 

dir. maktadır. Tecrübeli çiftçiler bu yıl 
1068 tarihinde Köprü köy ile Gede görülmemiı bir bereket olacağını 

Gara tamamile birletmit ve Köprülü ıöylemektedirler. 
Mehmet Patanın zamanı sadaretinde 

de Vezirköprü ismini almfıtır. Tarihte GUmUşhanede Çarşaf Ve 
büyük isimleri olan Köprülülerin bu Peçe Kalkıyor 
memlekete de bir çok himmetleri var- Gümüthane 13 (A.A.) - Uray 

ni dileyen ulusun kamusu sizin hayatı • 
nıza her vakit en yaman siperdir. 

Karapmardan 

Karapınar - Bütün bir ulusun lıa • 
yatından daha kıymetli olan yüce var
lığımza tevcih ed_ilmek istenen alçak te· 
ıebbüsleri ve m&ebbiplerini varlığı • 
mızın tekmil kudret ve kuvvetile tel'in 
ederiz. 

Ünyeden 

Ünye Büyük önderimize yağınç 
teşebbüsü halkımızda büyük heyecan 
ve teessür uyandırmı,br. Kötü d · ::in • 
celi mel'unJann bir an evvel layık al • 
dukları cezaya çarptınlmaJarı bizi te
selli edecektir. 

Tu.rgutludan 

Kadı.köyde: , bef ~ 
Siz de itiraf ediyorsunuı k!, bİI' ~ , 

b • . • B" erke- . .iıP 1 en aevışıyorsunuz. ır """. 
o er~~ 

aene sever de evlenmaseı ,,,,.- ~ 

mimiyetinden fÜphe edilir. ~ 
lenmek fırsat ve imkiQDll ~ J1ı 
erkek bundan sonra hiç b ltJI' İ 

Demek ki maksadı evl~ ~ 
Sizi oyalamalda meıguldör· So ""- , 
lenizin hakkı vardır. Bu vaitJeft ~il' 

anasebe'"~ 
danmayınız ve onunla rn g,ıfl"'" .. tıl 
• • • İ% p 
sımz. Kesemem, derneyın ' .. .._ıd, 

•• jjll~ 
pılamıyacak şey yoktur. Du~ .• t 

b • 'kbaliııİI' münase ete devam ıstı 

koyabilir. 

* Kadıköyde A. B. D. ·"' ~, • 'tı CI'' - d.f 
Sevdiğiniz erkeği imtih~ 1~ ~ 

rabmızdan ~ahsed_in_iz· G~st·etdelili . f 
mn derecesı, sevgınm en ıyt ~.~~ 

~· se'IY_,~ 
Bundan maada bir erkegıD o)laı' fi 

rübe için müracaat edilecek 1 .. t.t~ 
• t o•· 

Bu yolları genç kızlara tabıa V 
bu imtihanlara tabi tutunuı. 
hüküm en doğru hükümdür· 

* , 
Sultanahmette M. Ş. . ~/ 

dı. En ziyade göze çarpan lzerler ara - kurulu dünkü toplantumda çartaf 

i-;:& .. p···kİr .. Ve-Ta;·;;;;·;İ·d ... a... sında Köprülü Mehmet P~ etine l v~ p~enin kal~ı~ılm:uın~ karar ver-
T ait eserlerdir. mıftır. Bunun ıçm hır muhlet kabul 

Çarşal Kalktı B d t • h h t edilmittir. Bu mühletin sonunda 

Dinlenecek ıabitler, bakalım hangi tara
fı haklı çıkaracak. Turgutlu - Nahiye balkı sana el U· 

zatmayı kafalarında kuranlara ve dü· 
şünenlere lanet ederken tekrar olarak 
içinden sevgi ve saygılarla bağlılıkla • 

İzzeti nefsin de bir der~~_. ... , J 

birinizi sevdiğinize kani Ol"daf iJc" ~ 
nazı, münasebeti kesecek Jc~ . .-.& ,ff'J· 
tünnek batadD'. İlk göriiŞÜP~-t"_İ f' ı 
bir ıey olmamı~ ve onu affetfl119Je~~ 

ınese nerek konu§unuz. Arada ~ 

caktır. -· e es an, camı, amam ve assa an . • 
Arapkir (Özel) Fevkalade b"" "'k h" ti l tir' diğ-· •• çarşaf ve peçe tamamıyle yasak edı-uyu ızme er e ge ı au en o - l k . 

bir toplantı yapan belediye meclisi nemli eserlerdendir Buradaki Taced • ece tır. 

........ ----····· .. ·····-··--··············· ı·ıı 
Kemah - B~=h;müze karı• ter- Bigada Hafla Ta.~~ 

rını arzeder. 

f . • .. ',. ... '.' 1. 1 •••••• 1 ........... -

çarıa ve. peçenın kaldırılmasına ka- din ve Y orgüç Pap.lann kirgir cami • bir konağın hali barabisi görünmekte • 
rar vermıt ve bu karar kadınlanmız 1 ı · Ö t''k ı k yılab'lir 

f . erı n u o ara sa ı . d" 
tara ından hemen tatbik edilmittir ır. 
*Tavşanlı (Özel) _ Belediy~ . Amasyada icrayi hükfunet eden da- Geçen mayıs ayı içinde Kültür Ba • 

~celisi kadınların peçe ve çarşaf ye- nışmentler ve Selçukiler bahar mevsim- kanlığı k~ndi mimarlarından M:dt ~u
rıne manto ve ıapka giymelerini ka • lerini hep Vezirköprüye gelerek geçi • ralı suretı mahsusada bu konag1 muze 
rarlattırmı§tır. Karar bilhassa ka • rirlermi, .• Evliya Çelebi Seyahatname- haline getirmek için göndermiştir. Bu 

dınlar arasında memnuniyet uyan • sinde burada bet adet kirı kadinı ıa • konak tamir edilerek muhafaza edile • 
dırmı§tır. I"' .., da b ·· cektı"r ray o gugunu yazıyorsa ugun an. • 

Bir Doktorun 
GUnlUk 

"'\ cak Köprülü Mehmet PBfBya ait tarihi Vamık Faik Gezer 

p.,·şembo 

Notlarından (*) 

Zona 
• 

Gelen hastam göğsünün Üzerinde ve 
arkasında şiddetli ağrılardan ve beyaz 
sincabi kabarcıklardan şikayet etti. 

Muayenemde göğüs adlaının cildi Ü· 

~erinde çıkan dılılan arasındaki si
nirlere tesir ve ağn yapan hu hastalığın 
(Zona) olduğunu hastama anlattım. 

Kalbinde ve ciğerlerinde bir arıza ol
madığını da temin ettim. 

Ağnlan teskin için haricen klorform
lu, tentürdiyotlu kafuru, ispirtolu bir i
laç verdim. Dahilen de günde (2) tane 
aspirin ve geceleri yatarken de bir ka
şık miisl'>kkin Nevropatin kullanmasını 
tavsiye ettim. Hastalık bir haftada aıeç
ti. Kabarcıklar söndü. Ağrıla.r&n c
ıer kalmadı. 

( * )'-:::B:-u-n-o-:t';"'lan-":"'k-es-:ip~aak-:-~la-yını....;._z_, -y.---~ 
but bir albüme yapqhnp kollekaiyon 
yapmrz. Sıkmtı zamanınızda bu notlar 

ı bir doktor p"bi imdadmıza yelİfebilir. 

Adapazarında Bir Caz Heyeti 

Adapazarı (Özel) - Halk.evi eüzel ıanatlar koluna bağlı bir caz 
heyeti vücuda getirilmi§tir. Bu heyet ıehrimizde büyük bir eksiği ta
mamlamıı bulunmaktadır. Heyetin baıkanı Saliha Söylemczdir. 

tip edildiğini derin bir esefle duydu • Biga (Özel) - Bele~~ 
ğumuz suikastten dolayı tutulan hain. manifaturacı, saatçı,. ...,ii ' 
terin layık oldukları cezayı görmelerini gibi esnafın cumartesi l'1

1
,_. ~ 

sabırsızlıkla bekliyoruz. ı sonra açık bulunmalar~:pirJ ·~ 
Mardinden miıtir. Bu esnaf beled1Y f 't et~ 

Mardin - Mardin halin ve gençliği tatili kanununu yanlı! t~. t~ oi:.J 
çok kesif bir küme halinde miting yap- ileri sürerek cumartesi gı.ı~ etP" 
mıstır. Komploya yeltenenleri lanetle • ılın I J1'1\jsa" e • .t. 

~ b v sonra aç a arına ~ıf ... 
miş ve yüce öndere kar~ı sarsılmaz ag- . • • b l 

.. sı ıçın as vunna ara ı.lf 
}ılığını büyük tezahuratla tekrarla • ' td'fl 

m•ştır. Karaman Eleldrigi B~:% ~·k ,1 
Dörtyoldan J )(il ... 

Dörtyol - Atamızın canına kıymak Karaman (Özel) - f: e ,, ,,,, 
istiyenleri bütün varlığımızla lanetler- tralmda husule gelen bit dl' I'' 
k- size bütün ömürlerimizin bağı·•an- d 1 Kar ik' baEt-f - ~ o ayı aman ı 

1'"1\asını diler kara ellerin. ve kara duy- lıkta kalmııtır. 
"faların yok edilınesini isteriz • 

KtJTaaudan 

Karasu - Son çirkin hadiseden do· 
layı hainleri tel'in eder ve senin büyük 
varlığın uğrunda Karasu halkının can· 
lartnı her zaman için fedaya hazır bu
lunduğunu arzeyleriz. 

Mea'udiyeden 
Mes'udiye - 700 senede vatanın ya· 

ratabildiği tek ıahsınıza karşı tecavüz 
etmek istiyenlere lanet. 

K.ayaeriden 
Kayseri - Y apdmak istenilen aui 

kast Türk ulusunun kalbine atılmak İs· 
tenilen bir kurtundur. Bu hakikati İyi 
sezen bütün Kayseri balkı sevgili anı
bnızın karıısında toplanarak bu alçak 
elleri kırmaya ve büyük inkılapçısı, yü
ce kurtarıcısı için kanlarının son dam -
lasım dökmeye ant içmiılerdir. 

(Arkau 10 uncu )'iizde) 

1 

Nöbetçi 
Eczane/er 11ııııırd"

1 

. .. . ııelet f 1'iı~jjlı ' 
Bu atecekı nobetçı ec:ıa ıftl)' (C' 
Eminönü: (Mehmet Kıiı dıır: Je 

( H H .. .. ) Aleftl c: hı' .,.. 
pazar: . usnu · ·ıJ, _,e . ,... . 
ialoğlu). Beyazıt: (Sı~ib'llclı~ 
başı: (Asaf). Fener: ( jııi: ( 51' 

- "k (A 'f) Şehreı11 ·)· J)• rqumru : n · ıüıJfl ,r,fİ 
(Zi>'8 r• (rı' 

Hamdi). Aksaray: v·'f: . .1f' 
B kır•o ııır

matya: (Rıdvan) .. a • J(ıı~ 'fii'~ 
Galata: (Asri lttıh~t): (Y~ıJ: ((J' 
(Yeni Turan). HaskoY Be'fo~l ·)· 5' 
ye). Beşiktaş: (Rec~P?: (DjJ:tlıt11,Jııı')' 
rih. Lim onciyan) · Şış lı · ( lıtı' ...ı~) 

Ü k .. dar: ~"'·.~ 
rıycr: (Nuri). 5 u r ~e -O 
Kadıköy (Faik lskendebeli: Ci 
Büyükada: (Şinasi). ı-Je'f 





14 ikinci Teırin 

An 
gralları 

=-================ Zecri Tedbirler Kanunu Kabul Edildi 

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

SON POSTA 

],-.:um . SON DAKİKA·-----~ 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLElıf 
~1iiiiiiimi~~iiiiiii~iiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... iiiaiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8İİİİİİİ.,_,,,,,,, 

İnebolu Vapuru Kurban/arı Göt 
Yaşları arasında Gömüldüler 

Boğulanların Ailelerine . Tazminat 

Boğazlar~_ü_d_a_aası 
Bu Eksiğin Tamamlana
cağı Gün Uzak Değildir 
Dışlşler Bakanı Dün Kamutayda Bo- Çarkçıbaşı Kaptanı Tedbirsizlikle itham Ediyor 
ğazların Müdafaası Lüzumunu Anlattı Tahkik Heyeti lzmirde işe Başladı ~ 

İzmir 13 (Telefonla)- İnebolu vapuru bilirdi. Kaptan demir atmıyarak ve baıtan indirmemİf ve kaza tertibatı r 
Afyon Saylavı Berç Türker Muhtemel Zarar· facıasında boğulanlann cenaze töreni bu- kara ederek sahile yanaıma tecrübesini Kaptan itham EJiliY~. ~ 

lara Karşı Ne Tedbir Ahndığını Sordu gün saat on dörtte yaptlmışbr. Boğulan- yapsaydı, hem kendi kurtulur, bem de fa- İ . 14 (Ö 1) - ŞitOdi)ıi -

Ankara 13-- Bugün Fikret Sılayın 
bu,kanlığmda yapılan Kamutay toplan
tısında Uluslar Sosyetesi heyeti umu
miyesince tetkil edilen irtibat komitesi
nin almıt olduğu ekonomik ve finansal 
tedbirlerin tatbiki hususunda hükfune-

ların dokuzu 1zmir, biri de Urla yolcusu idi. cia olmazdı. zmır z: laJ111 .,yıf! .~ 
Bizi ne derece alakadar eder? Her ölü ayrı bir otomobile konulmuştur. Ben sahilin bu kadar yakınında böyle bir kaybolan ve bogulan ,ettt ~ 
Bazı devletlerin hususi menfaati ica- Cenaze alayının geçeceği yollardaki mağa· facianın meydana geliıine meılek namına geçmemektedir. Çıkarılan ki i isJ~.J 

bından olan zecri tedbirler, bizi ne de- zalar bayraklarını yanya çekmiıler ve dük· hayret ediyorum. » 12 kitidir. Geri kalan 9 f ~ 
derece alakadar eder acaba? kanlannı kapamıılardı. Bandonun çaldığı Adli tahkikat Bunların boğulmuf olınafl ~Jj 

. . belki d • matem havasile ilerliyen alayı asker, jan • İzmir 13 (Telefonla}- Adli tahkikat fU b I d w 'b' • sahilletfl Y-~ 
Ben «ticaretimıze ve e aıya- . . u un ugu gı ı cıvar ~ . ' • . • darma, polast beledıye memurları ve oto· dört noktada toplanıyor: . eldir• tir. 

setimıze _ dokunacak bu ışe gırışmeaek mobiller takip ebnİflerdir. 1- Kaptan baıtan kara edebiliridi, IDlf olmaları da muhteJJl ar fC , 
te salahiyet veren kanun layihası mü- olmaz mı idi?» diyorum. Tören gayet hazin olmuı, İlbay, mülki ve bunu yapmamııtır. batıfile tahassül eden .ıar e]<t"1' 
zakere edilmi,tir. Eğer yanılmıyorsam uluslar kurumu askeri memurlar hazır bulunmu§lardır. 2- Kaptanın kaz.an patlama iddiası 300 bin lira tahmin edılın.1 ~ 

Berç Türker Kürsüde .. esi olmalarına rağmen zecri tedbir- Binlerce halk törene iıtirak etti gayri varittir. la ile Klizman aruı efYa ı e 

ı l
uy . . k k. t . b't f. Cenaze alayının geçeceği Kordon, Yali• 3- Kaptan ıaıkınhkla demir attırmııtır. Geminin çarkçıba•ısı: . "' 

Bu münasebetle söz a an Berç Tür- ere ıstıra etme ıs emıyen ve ı ara b 1 k h h . . b' Fak b d kin • led'- ·. . ld ::... T 1•ttt ~ 
w • , •• , d B oyu ve meme et asta anesı cıvarını ın· at u ııra ama e lf ıgı ıçm o u15.. E . il d' geır> r ti" 

ker • Afyon • demiştir ki: lıgı tercih eden bır iki ulus var ır · un· Jerce halk kapJamııtı. Herkes ağlıyordu. Za- yerde dönüyordu. Bu vaziyet faciayı tacil - mır ver sey 1 ur~ 
Sayın arkadaşlar, bugün Türkiye lar, «eğer hali selamet derkenaresl» bıta intizamı güçlükle temin ediyordu. etti. kara etmek ve karaya ot 

Cumhuriyetinin yüksek siyueti tudur: (gülüşmeler) düsturunu kabul etmiş- «Bırakın kocamı göreyim!» 4- Kaptan ta§kınhkla filikaları denize kündü, demiştir. · 

' Yurdumuzun müdafaasını, yenil • lerdir. Cenaze alayı Hilaliahmer binası önünde 

Ras Seyum Kuvvetler• mez, yılmaz, kahraman askerlerimize Zecri tedbirlere iştirakimize binaen iken kalabalık arasından Cemile namında 
tevdi ettikten sonra, dünyanın her ulu- muhtemel zararlarımıza karşı <Ccom • bir kadın otomobile atlamıı ve! 

il d k b • • d il "'l <(- Bırakın, kocamı son defa bir daha 

Dün Taarruza Geçt.~l~ 
ıu e ost yaşama ve arif ıçın e yur- pensation» ves · esi sag am surette te-

göreyim. » 
dumuzun ticari, iktisadi imar, kültür min edilebilecek mi? diye ağlamıştır. Bu Cemile kadın boğu-
ve sair işlerine kuvvet vermektir. Ademi iştirakimiz halinde mahzuru lan Tarsuslu Alinin karısı idi. 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) Ras Dantaz da 35.000 ki••~~ Bugün, ltalya • Habeş harbi dolayı- ne olacaktı? 
ıile ve bizim de uluslar kurumunun Ü· Zecri tedbirlere iştirak etmek uluslar 
yesi olmamız hasebile bu kurumun kurumu üyeleri için cebri mi, yoksa 
konseyi, İtalyaya karşı alınacak zecri ihtiyari bir vazife mi teşkil ediyor? 
tedbirlere bizim de iştirak etmemizi is- Sayın arkadaşlar, ben sırf yurdumu-
tiyor. zun alakası noktai nazarından tahsi 

Fedakarlığa karrı mütalealarımı arzettim. Verilecek karar 
Biz, uluslar kurumunun kararma İf· yüksek Kamulaya aittir. Ancak, mese

tirak etmek suretile, İtalya ile cari olan le oldukça önemlidir. Binaenaleyh, 
ticari münasebatımızı felce uğratsak, meseleyi etraflı surette tamik ve tetkik 
acaba uluslar kurumu, bu fedakarlığa etmit olduğunuza ve yüksek kat'armızı 
karşı, bize, ne gibi maddi ve ameli ona göre vereceğinize eminim. (Bravo 
«compansation» temin edecektir? sesleri). 

Benim bildiğim bir fey varsa o da, Dlf lıler Bakaninın Cevabı 
zecri tedbirlere ittirak ederken, ticare- Berç Türkerin • Afyon • söylevinden 
timizi ıektedar etmek ihtimali vardır. (Arkası 10 uncu yüzde) 

İtalyan Notasının Akisleri 

Notaya Uluslar Sosyetesi 
Cevap Verecek 

Londra 13 (Özel}- ltalyanın zecri tedbirler alan devletlere gönderdiği 
notalara, bu devletlerin ayn ayrı değil, fakat Uluslar Sosyetesi vasıtasile ve 
mütterek nota ile cevap verecekleri söylenmektedir. ltalyanlann bu proteıto 
notaları Fransada derin bir tesir uyandırmıttır. 

Maamafih İtalyanın daha ileri gitmiyeceği, gittiği takdirde harbin yalnız 
Şarki Afrikaya inhisar etmeyip yayılması tehlikesinden bahsedilmektedir. 

Londra 13 (A.A.)- Daily Telgraf gazetesinin Roma ayları bildiriyor: 
Resmi çevenlerde söylendiğine gör.e, İtalyan notuının en mühim kısmı 

zecri tedbirler tatbik edecek olan devletlerin bu zecri tedbirlerden münfe
riden mesul tutulmaları hakkındaki fıkradır. 

Londra 13 (A.A.)- Röyter ajammın Cenevreden öğrendiğine göre, İtal
yan notasının metni, Cenevrede tahkir edici mahiyette aayılmaınıttır. Umu
mi kanaate göre, yakında Jtalyanm uluslar sosyetesinden çekilmesi mevzuu 
bahsolacaktır. 

' 
Romada Görüşmeler Devam Ediyor 

Akdeniz Durumu Hak
kında Kat'i Ne[ce Yok 
Londra 13 (Özel}- Musolini dün fngiliz sefiri Sir Erih Drummondu ka

bul ederek kendisile bir müddet görüşmüştür. Bu görütmeler esnasında yi
ne Akdenizdeki vaziyetin mevzuu bahsedildiği, fakat kat'i bir neticeye ula-
tılmadığı söyleniyor. • 

Musolini bugün de Framız sefiri Koont de Şambrönü kabul ederek kendi
ıile umumi vaziyeti siyasiye hakkında görüşmüştür. 

İngiltere, Fransa ve lta1ya arasındaki i bu görüşmelere devam edileceği tah· 
min edilmektedir. 

Bundan sonra cenaze alayı Cumhuriyet 
meydanından geçmiı ve mezarlığa gelmİf· 
tir. Burada İlbay tarafından kısa bir ıöylev 
verilmit, deniz kurbanları hürmetle ıon de
fa ıelimlanmııtır. Törenle gömülen ölüle
rin mezarlarına çelenk konmuıtur. 

Gömülenler 

ltalyanların tekzibi lunun cenup sınırlarına Y~~ 

Gömülenlerin listesi ıudur: 
1- Karadenizin Ünye kazası 

pınar köyünden jandarma Ali. 
2- Tarsuslu 1smail oğlu Ali. 
3- Rumeli muhacirlerinden 

Roma 13 (A.A.)- Habeıtlerin dört Habef kumandanlığı Dan u]tJll ~ 
İtalyan tankı ile iki zırhlı otomobil al- liyen İtalyanlara kartı S eri 1J f. 
dıkları hakkında Adisababadan çıkan koymuştur. Bunun ku\fl"etl 11 
haberlerle Gorahi yakininde bir muha· kitidir. Dessie bölgesinde ~~Jtıl '
rebede elli İtalyan zabitinin öldüğüne Kabade'm 40 bin ve Veliaı;-e'.j 

Kaynar- dair olan haber burada kat'i olarak ya- bin askeri vardır. ltalyaııtartO ~ 
lanlanmaktadır. lanna karsı HabetistanıJl ~ 

(30) ya-
tında Mürüvvet. 

4- İnebolu ikinci kaptanı Beıim. 
S -İzmirde oturan Giritli ( 6} yqında 

Muzaffer. 
6 -İstanbul polis memurlarından Nec-

mettin oğlu ( 6) ya,mda Ali. 
7- Ezinenin Pmarbaıı köyünden Fatma. 
8- Fatmanın kızı Hatice. 
9- Haticenin çocuğu ( 3} yaımda Et· 

hem. 

Vehip Paıa harekete geçiyor kuvvetler i,te bunlardır. S~ 
Roma 13 (Telsizle)- Londradan timdiye kadar harbe girı:ııe , 

bildirilyor: T aymis gazetesi cenup kuv· y · ıilahlat ~ 
vetleri erkanıharbiye başkanı Vehip B .. en~ t .... 5,()()0~ 

.. ugun, ıon ııa e.~ · ~ 
Pasanın harekete geçmek uzere oldu- ıbh. I t•·fek "e 
w • ı ıye evazımı, u 1,;de 
gunu, yazmaktadır. in · . • • l2 det Jll......-• r tamın ıçın a 

H abeı kucvetlerı 
Popolo di Roma gazetesine göre, tir. - aJelY,ııri 

Habeflerin kuzey cephesinde 180.000 Harp levazımı .-:J 
kunılayor 1'-· 

batı cephesinde 40.000, güney doğu ) _.. ·-~ 
cephesinde 20.000 kişilik kuvvetleri Adisababa 13 (A.A· ııııesi ~ 

Tahkikat heyeti lzmirde vardır. 40.000 asker de harp manevra· 400.000 gaz maskesi ge ~ 
İzmir 13 (Telefonla}- Ekonomi Ba • ları için ihtiyatta bulunmaktadır. mektedir. . .. "•Ol~ -~' 

kanlığı tarafından tahkikat için gönderilen Tüfek ve mıtralyoı .... -'1'-~ 
Habeıler 1000 Somaliliyi eıir _Lra şteı Llc,,. 

heyet bu sabah geldi. Tahkikata ha,ladı. ettiler atelyelerle 4 seyyar fili' _ .. dcP"' 
Heyet Ankara süvarisi Cemal kaptan, bah- ih ed 1 SO p· İ 

Adisababa 13 (A.A.) - Ogaden levazımı · tiva en , riye mütekaitlerinden ticaret müfetti,i Mü- _,Jif 
nir ve deniz yolları ticaret müdürü Zekeriya cephesinde, Anela mevkiinde Habet ya gelmittir · . .,ı• ,.,..~ / 
dan mürekkeptir. kuvvetlerinin kazandığı zafer, resmi Bu atelyeler, eski. VıY '/lJ•ttJf!"' / 

!1eyet İzmird~ beı gün ka:l~r.ak t~~~tl- kaynaktan teyit edilmektedir. Ha~e·- fetti~i Brünn~r ile b~r AiiJiı~ 
nı ıkmal e~e~ektır. Heyet re1S1 ıle goruftuın. ler bu muharebede 6 tank ele geçirmiş- ralay ve bir Iıviçreli ı:t1 .. - · A 
Bana dedı kı: . }erdir. İtalyanlardan 12 kisi ölmüı ve reti altında kurulacaktır • •• ./J 

«- Vapurla kaza yennden geçerken va- ' · ,....... Jlff" 
· • .. d . dik HAd' . . • 1000 Somalili asker esir edilmistir. ................................. fB Pııt 
zıyeb goz en geçır . a ıscnın netıceıı A ·~ • • • Telefon Ve " 
hazindir. Kazazedelerin ailelerine tazminat Resmı teblıg: Habeşl~rm Gorahaı ve • p•'' 
verilmesi görü,ülmü, değildir. Adli tah- Dagabboura daıma hikim bulundukla- Aletlerı va .~ 
kikab yapan heyet lüzum görürse bu me- rını ilave etmektedir. Fabri1<8 ,,,.ı.İ 
aele konu,ulacaktır. Şimdilik tazminat ve- ltalyan Somalisinde 

14 
.BayıJlcJır)J.1' JY~ 

rilmesi mevzuu bahis değildir. ıl Ras Destanın Kenya boyunca, Do- w Ankara . . ~ türlii ıt' ~· P". 
lı lıler Bakanlığının yardımı lodaki İtalyan mevzilerinin cenunda gı kuru pıl ile er ,, uı~ete 

t ' [ · · · 1 etıtle .. İzmir 1 « (Telefonla} - ç İşler Bakan- hatta İtalyan Somalisi içinde ilerlediği a et ve vesaıtı una 111ıttıl• • . .1 
lığı tarafından İnebolu vapuru faciasında . d ) ktad rika tesisini kararlaftır f -"" ir' 

. . . . . ,ayıası o asma ır. s· 111eJJ• "'" 
boğulanların aılelenne yardım ıçm 1000 li- H d k,. H b l • 

1
.•ta•yonu için Eskişehirdeki 1 JJıaı' 

.. d .1 • • arrar a ı a eş le sız .. "' kt•t· 
ra gon en mıttır. • . . tesisatı satın alınaca • tir• 

İç itler Bakanı namma İlbay tarafından yemden ıtlemektedır • . . kil edilıtı1f t 
d 1 • il J • • 1 c· .k d bır komısyon teş ~ " kazaze e erın,a e erme <•geçnuı o sum> ıcı a a --- _ llt" ~ 

denmittir. Habeşler, Cicika bölgesinde cereyan B b k 11 GB ~ ; 
Batvekalet tarafından da ölenlerin ve edecek muharebeye hazırlık olmak Ü· aş 8 8 kstl 1~:.Af 

kurtulanların hüviyetleri hakkında vilayet- Ankara 14 - Batb8
• e'' ~~. zere bu mevkiin cenubundaki mevzi- ııı " el'r 

ten malumat istenmiştir. lerini tahkim etmektedirler. nü dislerini tedavi ettır ;de' ,, 
Urla ve Kilizman sahilleri dalgaların ge- k .: k d 1sta11bııla g 

tirdiği e,yalarla bir panayır halını almı,tır. Külliyetli miktarda silah ve mühim- aç gune a ::...:...----: I '{I 
Liman~ giren ve çıkan.vapurlar İnebolu- mat geldiği için, Habeşlerin fİmdiki du- lstanbul plif1111 tf J 

nun bathgı yerden geçmıyorlar. rumlannın daha yi olduğu kaydolun- i ••t f1Sff. f'.1 
lngiliz kaptanı itha~ ediyor maktadır. cak Mu e bıJI ,efıi' ~ 

lzmir 13 (Telefonla)- lnel:ıo!u vapuru Habeşlerin hazırlıkları Ankara 13 - İstaJl h ifljıı .~it'jı 
batarken yardıma kofan İngİIİ7. band1rah Adisababa 13 (A.A.)- HabesJer nı yapmak için Paris şe 'ı ıı F, 
Polo vapuru süvarisi verdiği ifadede ~un- ' IA I yapJtllf 0 

': ~flJ 
l .• 1 . • faaliyetle harbe hazırlanmaktadırlar. me p an aranı ;tıtılP"" 

ı 
arı soy emıflar: .. p t'un ça., 
"- Batan vapur sahi]e bir mil uzakla Ras Gektaçu 40 bin kiti ile demiryo- mutehassısı ros 

idi. Bu mesafeyi üç dört dakikada katede- lunun şimal bölgesinde mevzi alrntıhr. temeldir. 



ION POITA 
14 lldacl Tepla 

lnebolu Faciası 
Deniz Mahşer Gibiydi, Herkes Dalga
larla Boğuşuyor, Çocuklar Analarının 
Kucağında Ölümle Pençeleşiyorlardı 

(Baı tarah 1 inci yüzde) 
ia ıola koşuşup duruyorlar. Bir kaza
zede gözleri dönmüf, rengi •tmıf• ba· 
İJnp duruyor: 

- Çocuğum nerede ... Onu kurtar· 
mıyacak mısınız} 

Ve hıçkırıklarla ağlıyor. Ajbyan ve 
Bo · hisar me-çocuğunu soran adam r m • 

muru (50) yAAında Alidir. Facıanın 
iT be . tir 

dehşetinden şuurunu kay bnlf • 
Hastalardan birinin üzerine hücum e-

diyor: 
- Canavar, diyor ... Kazanın mü• 

1ebbibi ıenıin. Seni öldürmeli.•• 
Hastabakıcılar, nöbetçi doktoru Ba

yan Ferhunde bu zavallıya bir teY ya• 
pamamaktan mütevellit bir aciz içinde 

çırpınıp duruyorlar. 
Deliren zavallı adam avaia kalkıyor. 

letilılcil r1opuru 6irind lroptonı ltlutJo, 
Urinci lroptonı Oma 

Sayfa 7 

Giiçmenlerden mUbim bir luunının yerlettirileceii Geliboluya bir balu1-. 

Göçmen işleri Peşinde 

Geliholuda Göçmenler 
işi En Başta Geliyor 

Bu Şehrin En Tenha Yeri Istanbulda 
Mahıere Benzeyen Mahkeme 

Koridorları dır 
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nı sa 1 

SON POSTA 

Yazan: 
K•dirc•• 

Ka/lı 

Ayasofya 
Mozayıkları 

Üniversitede 
Doktora f mtih 

1 Re· s, Yolda Rastgeldiği Siya 
Profeıö·r Witemoor lıini 

ı [ itirı..:i Gic.iyor 

dınıK od.sine a deş • 
ın 

- 34 - 1 
Kemal reis vurulan "Ye yaralanan 

leventlerini düıündü: 1 
- iyi oldu. Hakkıdır ... 
Dedi. Şeyhe dönerek tefekkür et· 

ti. 
Şeyh: 

- Göğsündeki kiğıtta neler yazi· 
h olduğunu anlamak iıter miıiniz? 
diye sordu. 

- Elbet ... 

Sultan 
Ebu Hamuya Mektup 

Bu mektupta selam ve saygı ve j 
sağhk dileklerinden sonra tunlar ya-, 
zıh idi: 

« ... Ebu Eymen kendisine emanet 
edilen kaleyi bırakarak benden yar
dım alıp g ... ne oraya dönm~ baha - 4' 
nesile ka tı. Bu, onun Sultana ve e
mirleri c ne dereceye kadar sadık 

oldu - ·j u r:"" sterir. Savastan kaçan 1 

her s · ·onu astırdım. Zaten Be -
cayeye gelen Türk amirah Kemal• 

büyük qk fılmi 
muv ffakiyet ıunreai olacaktır. 

Uautulmıyacak bir film. .. 
Eepıi hır kadın hayatı olan bir film .•. 
ltbtten ı Paramount Jurnal YI h&k"Jô 

lngilterede Çurçill T aıla 
Yaraladdar 

Londra 13 (A.A.)- Winston Çur· 
çil ile oğlu Randolph ÇurÇil dün akpm 

~ bir M!KE MA VS fıl•I. 
'fi-2 ı. MIKEY'ln MAKiNE ADAMI Liverpol'da halkın tecavüzüne uğra • 

mı9lardır. Otomobile tatlar atdmıt ve 
Winston Çurçil batından yaralanmıt· 

Bu akıam bir SOUPLEX tıraı bıçağa meccanen dağıtılacaktır. 

tır. Bu akıam ı Blltlln lıtanbal balla 

SOMER iNEMASININ , 

Bu akşam 

iPEK ve MELEK 
Sinemalarında birden 

Hiçbir niabetle kı7aa •dilmiyen ve 

CLAUDETTE COLBERT 
taraf:ndaa temal edilen 

K-LEOPATRA 

Güreş Birinclll 
T. l. C. 1. İstanbul bölgetİ ~ 

bnşkanlığından: 1- 193~ ~I 
birinciliği müsabakaları 24 
ba~lıyacaktır. • _...ı. 

2- 24/11/9.35 te K~ 
neo İstanbul bölgesinde yabıd 
72 kilolar arasında ınü~ 

3- T olcram yoktur. 
4- Musabab saat 11 '

nazaran tartı saat 1 O da 
5- !Müsabakalara ~ 

ıreKi}er i§tirak edece~tlr· _ra..dtfl 
6-Tecrübesiz ~~ı..ı 

kilolar için .ikioer, diğer ~ 
re,çi eirebilecektir. 

1- Gürqçilerin 
a1malan mecburidir . .... --.. ··-···· .. -..... ------.....-

• 
1 

v 
KAS1 

~FERAllSid 

Naılt -.Erlııtrul Sadi 
Şebzad başı TURAfll 
iiyatr •unda 20,so ~ 

BAY KUŞ 
ayrıoa 'N ıı~ıt taraf ıoıl•0 

komedt 

Franıızca ıöz11l ıabeserin ilk lraeıl şerefin• Halk 

G A L A M. O S A M E R E L E R 1 Bu kıam Fu.oaJI tİ1 -14 
Rejlıör ı CECIL B. D~ MiLLE. Bir Paramount filmidir. Yerler enelden ahaabUir. BAY • B~ ~~_. 

Serbest duhuliye kartları bu film için muteber değildirler. Ytıkında TELLİ 

:;. d Y• kuc.Jar ~aiJı.tlll Frun z fılınlerinDıı •ıı l l!yüğüEllLNHY BETIL"\STEIN'ıo Meıhur plyeoiudeo mııkt.elıeı ~ ,. Dr. lbrah"':,,11' 
(Le Bonheur > 1 Betediy• kar, .. 111 ~.,. 1' 

od •• ade ,. 
oor• 

CHAH.LES BOYER • GABY MORLAY · MlCHEL SlMON • JACQUE CATELAİN • PA1JLET DUBOST. Herııün ö~.edeıa 1 

Yarı ı a şanı saat 9 dcı T O R K slnemasrnda bUyOk gala suvaresi olarak c1a.!~·~~~'::rıer1 ka 
1 

eder. 





10 Sayfa 

Zecri Tedbirler Kanunu Kabul Edildi 

üdafaası w ogaz arın 

SON POSTA 

Yurttan 
Atatürke 

(Baş tarafı 4 üncü sayfada)' 

,,. 
1 BiBlYE __.) 
L--------------------- logillıcıde• 

ı Hafikten 
( BaştRrafı 6 ınoı ıayfada ) Dıt tler Bakanı bundan sonra ıöz-

sonra söz alan Dış itler Bakanı Tevfik ferine fÖyle devam etmis.tir: Hafik - Hafik halkı toplanarak coı· BiRiCiK ELi 
kun bir tekilde miting yapmıı ve mel'un 

Rüştü Aras şu diyevi vermiştir: Boğazlar meselesi suikastçıların tel' ininde bulunmuı ve 
Arkadaşlar, «Memleketimizin müdafaası ek- hissiyatlarınm tecrümanı olmamız ka • 

Dünkü kısmın hulasası: 

A 1 l d k d Ö "k f · b" l Barni idama mahkum bir rmu usa urumun ne a ar • sı veya zayı ıeraıte ta ı o an yer- rarlaştırılmııtır. Teeasürlerimizin iza • 
nemli bir zamanında bulunduğumuzu leri üzerinde hepimizin dikkat ve lesi ancak bu canileri görecekleri ceza adamdır. Bir kaç defa 

daha bir kaç gün evvel, Büyük Şefin\ hassasiyetinin böyle huzursuz :a . ile kabil olacağını arzeyleriz. hapse girmiş, talihi 

salahiyettar ağzından işittiniz. Atatürk, manlarda daha artmıf olacagına Malatyadan kendisine hiç bir za-

bu söylevinde Türkiye dlf siyasasının, 1 fÜphe ~~ktu~. _ . Malatya - Binlerce halk toplana • man gülmemiştir. o . 
... h ttını bir kaç kelimede en toplu Bu sozlerımle Bogazların vazıye- j rak varlığınızın korunması uğrunda lıer «>na a ı • • ·-· d h l k k nun bir tek emeli var-

k 1 k 
. . d" tıne ışaret ettıgım er a yü se şeyini fedaya hazır olduklarını antlnş· 

dır: Midesi bozuk ol

duğu için ömründe 
ve en açı o ara çızıver ı. . • . 

U 1 
k . d b" . • . dıkkatınızden kaçmamııtır. tılar. Ulu önderimize bağlılıklarını bir 

raykar . .on~~esın leh .. ıdrınc~mı~ Müdafaa kudretimizi tamamla • daha gösterdiler. 
«memle etımız ıçın su ıçın e, ınti· k 'ht' h ·· b ti . . .. . .. ma ı ıyacını er munase e e ve Gülnardan sevdiği ve yiyemediği 

yemekleri yediktrn zam ıçınde ya,amanın en guzel bır nu- her yerde anlatmağa çalıfmaktan . . . 
"d' d d" J ·· ·· ·· ·· ·· 1 Anaypazar - Suıkast haberını du· 

munesı ır>> e ı. nonu sozune 'oy e bir an geri kalmıyoruz.. Bu ıamimi 1 d · · · . . . yan 'a ın erkek sızı ıçımızden ayırmak ve sancıları başladık-
devam ettı: . . dileğimizin dost ve alakadar devlet- istiyen soysuz ve yurtsuzları heyecanlı, t 1 1 \ / B . . . "d .. h ı kar~ı·dı~ 

E I h h d l d 
an sonra ası mn :. a· arnı ıçerıye gı en tepsıyı eyecan a •. 

d 
w ·ıd· b" ··k k' 1 ·ıı ti · k l k "'d I · b k · ziyet bu şekilde iken Barniyi, hücrc!sınde niz anlas, ılmıı;, SerbestJinJZ• 
« nternasyona ayal uzur ıçın e er tarafın an iyi anlaıılacağını ve 1 ateşli kanlarımızla boğmak için top • 

egı ır, uyu v.a a.ar mı ~ .erı ço. '!!.em e et mu a ~asın .. a .a. ıt u e sı- la.ndık. Büt.ün kutsal duygularımızla si- T İ 
kted B b h

-d l - l - k k papaz ziyarete gelmiştir. Günah çıkarta • nazırı ... 
meşgul etme ır. ız u a ıse er ı- gın tamam anacagı gunun ço aza zı sayan bız Gülnarlılar her vakit yo • caktır. ti ~ 
çinde memleketimizi gailelere kaptır· ı olmıyacağını ümit e~m~k ist~riz. .. lunuzda can vermeğe ant içtik. Cafere bakarak: Barni, gözleri dehte e. ..,,,.,= .. ~ 
mamıık için, ciddi bir surette itina edi- Herhalde herhangı bır tehlıke mu- Maçkadan - Demindenberi söyliyorum ya dok- geri gidiyordu. Boğuk b;u....,,.., 

S ıh .. d k "dd" b" ıahedesi önünde bu hususta icap e- M k T"' kı··~ f .. H - Dahiliye nazırının yoruz. u ıçın e yatama , cı ı ır d db' l . l k h"'k- . . aç a - ur uge şere ve guven tor. ayatımda en büyük arzum, eme- ~ ·•_Jli 

ıh litik k 
. t' • • \ en le ır erı a ma ta u ametımız olan varlığınız için bütün Maçkalılar l b versin. Ben hakkımı iatiJ~· Pi"." 

ıu po ası yapma sıyase ımızın dd · k · 1 im iftekle kızarmıı; sftÖan yiyebil - İJI ' . tere üt etmıyece tır. » toplanarak suikastçıları nefretle tel'in T -• - Azizim, sizi tebrik •• 
esasıdır, bu sulh hayatını temın etmek Kanun kabul edildi etti. mektedir. Fakat bir türlü cesaret ede- liye nazırı kolay kolay fiJoi01 
için Türkiyenin bağlandığı muahedele- Tevfik Rüttü Arasın ıık sık ve ıü- Kiliaten miyorum ki! Bütün ömrüm bu gayeyi ~ 
re dikkatli bir surette riayet etmek ti•- rekli alkıtlarla kar,ılanan bu beyanatını beslemekle ve bunun hasretile geçti. mez... . • ~ ~ d Kilis- Yapılmak istenilen suikastı Ç kt'-· b . k . b" t - Cehennemin dıbıne ....... "' 
nmız ır.» müteakıp Akvam Cemiyeti heyeti Antakya ve fskenderonlular nefret ve! de. ıgım aza fı, •ş. eı:ıceyı ır. asavvur var. O fikrini değiştir~~~ ı 

Sayı~ ar~adaşlan~,. • . ·-. I mumiyesince teşkil olunan irtibat «Co- lcinle kartılar, ulusumuzun ba§ında çok e ın papaz e endı. işte benım. s~rr~m de bir hakkım var. y ~ ~ 
Bugun sızden tasvıbını dıledıgım ka- ordination» komitesinin misakın i6 ın- uzun yıllar saadetle var olmanızı di . 1 bu.·· Yarın sabah kaçta ıeleceksınız • dakika pr~ ~ 

I
A 'h • b' · b d" · 11 1 • - Sekizden biraz evvel. görmediniz mi? Bet ...... ~ ~un ayı ası, ı!te ızım u tra ısıone cı maddesi mucibince Akvam Cemiyeti 1 erız. hiş sancılar başlıyacak. Artık~~ 

tıarımızdan dogmuştur. 1 azalarına terettüp eden vecibelere ait Kigiden -Öyle ise sizden son ricam ,u. pa- deıı:ı6 t7"' J' 

H b 
• t 1 ·· b t' · 1 paz efendı'. Yarın bana kahvaltı vere- yak monyak ta tesir e .tllo 

a eşıs ana munase e ımız norma olarak kabul eyledig-i iktisadi ve mali Kigi - Asil Türk milletinin göz be- a1L.....a1~ 
ki 

.... 
~ .. .. _ laisyıen.nazırının emrine au...- ,ıj 

bir haldedir. tedbirlerin Cemiyet azasından bulunan beği olan büyük babamıza suikast yap- ce er y~! Bu kahvaltıda bana bifteğin fi'. 
Hüklımetimiz, kendisini ağır rneııu- Türkiye Cumhuriyeti tarafından tatbi- me k istiyenleri tel'in eder sevgili Atıı- en buyugunu, bol bol kızarmış .sogan, s·· l . • b' • ed' Bift~ 

t .. k"' ·· k h lk · · d - • oz erını ıtırem ı. .. 
liyetlerle karı:ıı karAıya bulunduran bu- k" h d · d k t ur umuze aza a ının ıçın en gelen kocaman yaglı domuz etı parr~ları, ay- kı _ . I __!_I ~ 

T T ı ususun a ıcap e en mu arrera ın .. . r- t r el'llP .. .. k' l b' t f 1 l ·1 . . İ sevgi ve tezahuratlarını arzederlz. b d" .. .. kah b' l zarımış sogan eıı 
gunun va a annı ır ara tan ta ya ı e ıttıhazına Kamutay tarafından cra Ve- rıca u ınga, sutsuz ve, ıra, ve • b 1 Eli · · ._ __ .na 
• • b ti . d K k .. d h 1 .. h" b" . 'h l b' d aş amıştı. erını l'P...---"lıİ: J 
ıyı münase e enmizi, iğer taraftan killeri Heyetine salahiyet veren kanun ara oae en ası mut ış ır u;tı ası 0 an ır n amın İk' b"'kı·· ld -·'"""' ı--_ .,. 
1 ı . k 1 K k" S • b"l - . d h h . . ı u um o u ve ~- ! ~ 

u us ar sosyetesıne artı o an vazifele- layihası reye konularak kabul edilmiş- ara ose - ana uzanmak istiyen yıye ı ecegı a a ne varsa epsını ver- A b •1 A beJIİ .,- J 
• k' l' 11 • d l ı· . d'" .. l . . . . Ö .. d 'Ik d f - sın enı. ıın -·~.it rr .. 
rımizi göz önünde tutarak dikkatle ta- tir. ır 1 e erın a a e ın pençesıne u~tu • me erını ıslıyorum. mrum e ı e a kı k h d ., kOflP""' 

ki k 
ğünü duyduk. Doğu illeri çocukları bü- · ec1·-· 'b" b" k k . . rara se paya 01"1 , 

p etme mecburiyetindedir. Kamutay cuma günü toplanacaktır. ıst ıgı mgı ı ır yeme yeme ıstıyo- l d .~ 
_ yük atasına kalkan bu ellerin kırılması- rum. Bunu temin edebilirseniz size a Bı.. l __ ı, ittl~r' _,,. 

B • Ki 1,-------------- nı istiyor. Iıığın üstümüzden eksik ol- ıraz evve onu at~ 

lr Uş r;T 1 1 D ti -) minnettar olurum. '---!. op antı ar, ave er masın. di onu ipten kurtarmaP -..Afi~ 
El l d 

. mide hastalığından sikiyet _ .... r:... 
Buraa Llseal Mezunlar1nın ma ı an ' dı. Nihayet yakalayıp ~- .,. 

Yı•• •• d . .. ı ediyordun. erdii1 
Uz Un en 

Kongreal Elmalı - Manıfaturacılar yuksek İ . B d"' d 'd k b rüklediler. O sancının Y~ 
1 

~ k • . h . 1 • - yı ya. u unya an gı er en u h 
Bursa kız ve erkek liselerinden mezun I var ıgmıza uzanma ıstıyen aın erı . ·-· . . . . . acı acı aykırıyor, onUJI ~ı.fl 

1 1 k 
.. .. .. d k' .. .. tel'in eder ıstedıgım gıbı hır yemek yemek ıstıyo- l • k d b ~etfS~-

o an ar urumu onumuz e l pazar gunu sa- · . ., . re erıne a se en U dır 

Bir Adam, 
Arkadaşını 
Öldürdü 
Kuşadası 12 (Özel)- Kuıiadl\sında 

cı:Kuşıı yüzünden bir cinayet oldu. Bir ku-

ıun katili kahvede bıçakla öldürüldü. Kır· 

mızı adile tamnan Mehmet isminde bir de
likanlı, kafasını tütsüledikten sonra Raufun 
kahvesine gitmiş ve kendisine bir kahve pi-

ıirilmesini istemiştir.Rauf ocakta kahveyi 
pişirmekle meşgulken, Kırmızı Mehmet le 

Raufun serçesini sevmek için av<.-una al-
mıştır. 

Kırmızı Mehmet serçeyi okşarken yara· 
maz hayvan gagasile Mehmedin elini ısır

mıştır. Kırmızı Mehmet, kuşun bu hareke· 
tine s.ırhoşluk yüzünden hiddetlenmi' ve 
:zavallı kuşcağızın boğazını sıktıktan sonra 
ayakları altına alarak ezmiştir. 

Serçesini çocuğu gibi seven Rauf, Meh
mede: 

- Ne yapıyorsun, canavar adam! 
diye bağırmıştır. Bu ylizden çıkan mü

nakaqanın sonunda Rauf Mehmedi bıçakla 

yaralıyarak öldürmüştür. Kntil yakalanmıı
tır. Mahkemesi İzmirde Ağırceza Hakyerin. 
de görülecektir. 

Al. Bil 

Radyo Makine!erincen 
GJmrük Alınrcak 

Ankara 13 (A.A.)-Aldığ:mız ma

lumata göre, radyo makinelerinin güm

rük resminden muafen ithal edileceğine 

dair bazı İstanbul gazetelerinde çıkan 
haberler asılsızdır. 

ita ya Ulu lar Sosye ·e
sinden Çe~<ilece r .. ..i 

Roma 13 (A.A.}-Tevere gazetesi, 

lta!y"nın uluslar sosyetesini terkede
ceği " çok aç-k olarak telmih ederek 
ulml · sosyetesini ,iddetli surette ten

kit et ektedir. 

at 1 O da Halkevi salonunda yıllık kongre· * Elmalı - Yurdun içinde göz be - rum. Mıdem sancılanmap vakıt bul- mahpusların iliklerini • ~r 
sini yapacaktır. Üyelerin kongrede hazır beği olan yüksek varlığına uzanmak is- madan ben de midelerin "'- para etme- H • _;., ~ ayal, zavallı BanııJ• 1-
bulunmnlan dilenmektedir. tiyen kirli elleri, sosyetemiz, sana de • diği yere, dimağımda mükemmel bir jrİCİk 

rin bağlılıklarile arzeder. oyun oynamış, onu~ 
Çocuk E•lrgeme Kurumunun yemeğin tadı olarak gitmek istiyorum, • h • ti 

Balo.u 
Elmah Elektrik Sosyetesi I _Y_ıne,_m_a, r·u·m· .e.tm .• ••. • anladınız mı? stediğim gibi yediğim 

Y okıul ve kimsesiz çocuklar menfaatine 
çocuk esirgeme kurumu tarafından tertip 
edilen yıllık balo önümüzdeki cumartesi 
günü Ankarapalas salonlarında verilecektir. 

Lllk TUrk Hırlatiyanlar1n 
Konteran sl11r1 

Laik Türk hıristiyanlan birliği önümüz
deki pazar günü saat 14 te Beyoğlu Halkevi 
konferans salonlarında bir toplantı tertip 
etmiştir. Toplantıda «Hakiki Türk kim
dir~ ıı ve «Ekalliyet hukuku» mevzuu etra
fından iki konferans verilecektir. 

Üniversitede Konf•rana 
Üniversitede halkın bilgilerini arttırmak 

için bütün yıl zarfında verilecek olan serbest 
konferansların ikincisi bugün Ekonomi pro
fesörü Rüstow tarafından verilecektir. 

-0 r. A. KUTiEL 
Karaköy 'l'opçulaı caddtı11 No. 83 .. ES 

BUTON ULKE.YI 
HER~UN 

"' 
DOLASAMAZSINI Z 
FAK.O.Ti 

Çanakkaleden halde o müthi, sancıları çekmiyeceğimi OOYÇE ORIENT s_,Ar' 
Çanakkale - Biz Kaleliler sana u- bilerek rahat rahat ölmek istiyorum. 

zanmak İstiyen elleri kırmak için co•· l D le fll :ı Nası, papaz efendi, bu hain mideye readner a.n . 
kun bir sel gibi ta•hk. Türk ulusu ya- BırliD 

:r bundan daha iyı' bir oyun olabilir mi? Merkeıi: 
ıadıkça hainlerin kötü ellerinin sana ızanmasına imkan yoktur. - Bedbaht adam. Türki~ ı.-'. 

Mihalıçcıktan - Siz hele bekleyin de dudaklarımı Galata • ıstanblll " ·-.,.~ 
nasıl •apırdata a,apırdata yemek yiye- D ı. • •tüıı Gil~-Mihalıçcık - Atatürkümüze uzan- T eposu: t. l U ,,ı • 

mak istenen mel'un ellere karıı kaza- ceğimi seyredin. iıl Her türlil .,,,... 

mızın çelik ruhlu sadık halkı çok canlı • • • 
bir miting yaparak mel'unların Türk O gece Barni deliksiz bir uyku uyu- ...... ... .......... · 
havalarında pis nefeslerinin ya§ama- du. Sabah uyandırıldığı zaman kar••· • 
ması için ağır cezalarını ateşin sabır- sındaki gardiyanın elinde tuttuğu kah
sızlıkla İstediklerini arzederiz. 

Ezineden 
Ezine - Yüksek şahsınıza 

mak istenilen suikasti binlerce 
özgür olarak tel'in ettiler. 

Dilnardan 

yapıl

Ezineli 

Dilnar - Toplanan binlerce halk 
kütlesi ulu fahsınıza yapılmak istenen 
suikasti lanetledi. Ba~ımızda Atatürk 
sevgi ve imanla bağlılıkları ve canınız 
için kanlarını fedaya hazlr olduklarını 
arz ederiz. 

Akşehir Ceza Evinden 
Akşehir - Sayın hayatınıza kaste· 

denleri tel'in eder tahsi sıhhat ve saa
detinizi diler sonsuz saygılarımızı su-
nnrız. 

Mattan 

valtı tepsisine bir baktı ve ıözleri bü-
yük bir memnuniyetle parladı. Tepsi-

nin üstünde neler yoktu. Barninin is

tedikleri, hatta daha fazlası bile ''ardı. 
Derin bir nefes aldı. Nihayet dünyada 
en büyük emeline kavup.cak, bilahara 

sancısını çekmeden, en çok sevdiği ye

mekleri yiyebilecekti. Hemen masanın 
ba.ına geçti ve tabaklan birer birer si

lip süpürmeğe ba,Iadı. Gardiyanlar 

hayretle ona bakıyorlardı. 

Barni bir saat mütemadiyen tıkabaaa 

yedi, yedi, yedi ... Bu sırada cellatla ya

makları da içeriye girdi. Barni dudakla

rını f8pırdatarak ona gülümsedi. 
Cellatla yamakları onun kollarını ar

kasına bağladılar. Papaz incilini çıka
M ut - Bazı vatansız, duygusuz. mil-

liyetsiz alçakların size düze geldiği rıp bir dua okudu. Nihayet ıehpayt\ gi-
haincesine suikastin çok şiddetle yok decek kafile hazırlandı. Barni adeta 
edildiğini sevinçle öğrendik. Bütün lıal-1 neş'eli idi. 
kımız bu hadiseye karşı çok ilgilenmiş- Fakat hücrenin kap111 açılıp ta ko
tir. Daima var olmanızl candan dileriz. ridora çıkacakları sırada hapishane mü-

Çatalcadan dürü koşa koşa geldi. Elinde bir kağıt 
Çatalca - Seni görmek istemeyen vardı. 

~'f/~ ~ ,_ yarasalara lanet. Köyden, Kentten ge- _Durun! diye bağırdı, ve Barniye 
-~ n O S.a.ca lerek kenetlenen bizler senin uğrunda 

D a. • t * dönerek: 
it . . . AK oolR. l.o.NI can vermeye and içerken sana kıymak 
uUTUN ÜLKEYi HER <;.UN DOLA$1A .istiyenlerin vay haline diye haykmyo- - Şimdi bir emir aldım. Asıl katil 

• ·' - 'li,:r;.;:wr:FJB ruz. Ya,a ve yolumuzu aydınlat Önder. cinayeti itiraf etmiş, ıizin masumiyeti- 1 
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1~ Sayfa SON POSTA 

'HASAN ôz_ü U 

iki el Teşrio 
~ 

LARI 
Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sıhhat· 

Arpa - ~ezel1• 
'f ·· I ·· ·· l ·· unlatl uru oz u 

Pirinç - Buğday - Pata·tes - Beyaz mısır -
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar - Badem -

· diri""° 
Çocuklaranıza yediriniz. latedlklerlni ve sevdlklerlnl bıktermıyarak de§lftlre değlftlre y• ,...,..,, 
Vitamini ve kalorlsl çok olan bu mUkemmel, özlU unlarla yavrular1nız neşeli, sıhhatll, to ,ııt• 
kanii, canh olurlar. Çabuk bUyUrler. Çabuk diş çıkar1rlar, kemlklerl kuvvetlenir, lshalollll:1, ,... 
Hasan özlU unlarlle yapılan mahallebl ve çorbaların ve tathlartn ve pUrelerln ve yelt'I• k-' 
lezzetlne payan olmaz. Taklltlerinden sakınınız. Baıka marka verirlerH almayınız ve aldanmayınız. Hasan 

1111
' 

dikkat. Hasan deposu : Ankara, lıttanbul, Beyoğlu. 

r
•-•w+mii--mıı:a-•m:mı':mm-.. ı ,~0-.. •,ç•u•.•ü•z•e•r•in•e~ 

F ennl Kasık Bağları 
Ayaklarından rahatsız olanlar için 

Fenni Ayakkabı 

BOZKURT 
TIRAŞ HIÇi .. GINI 

Kullananlar hayrette : 
Bıçak hakkında birtok kimH

lerden bize ielen takdir mektup
larının biriıinde deniliyor ki : 

A:lah sizc!en razı olsun H· 

nelerdenberi kullandığım •• 
faim!eri hala hatmmda kal· 
mıyan ve kimin mala olduiu 
belirsiz tıraı bıçaklardan beni 
kurtardınız. 

Öı Tllrk markalı, ve lb ka,. 
deıimin malı olan BOZKURT 
braı bıçaiiJı timdi rahat ra· 
bat tarat oluyorum. 

Taşradaki zabitan, memurin, 
muallimler, liH talebeai •• 
yüksek bıçak kullananlardan 
ricamız ı Adresinizi liıte halin· 
de bize iÖnderinlı, ılıo 1936 
senesinin cep takvimli• blrUkte 
BOZKURT bıçak nilmunealni 

1 posta ile yerinize derhal ıcön· 
dereceğfz. 

Bıçak her yerde taneai 1 Kr. 
Fehmi Ardalı ve Mehmet Tricratlı 

Marpuççular Yarımşlıeoi han İı
tanbul. 

·aoZKURT ve HALK 
tıraı bıçakların 

Adana ••ti• yeri ı 
Arıcıoğlu Ömer Sıtkı 

• -- ' VAPURCULUK 
TÜJK ANONiM ŞiRKETi 

Iatanbul Ace:-ıtalığı 
L:man han, Telefon z 22925 
Galata 111 besi Tel : 43663 

Mid,e, barsak, böbrek 
dü~künlüğüne 

Fenni 
Korıaıar 
lıtiyenlere öloii 

tarifesi gönderıliı 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 , 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
' sakınınız. 

Zarifllj'I, hafifliği ve Hğlamlığı birçok 
tecrübelerle aabittir. 

A. KlfiDiS 
Beyoğlu Posta sokağa No. 1 Telefon ı 41429 

~ Taıra mlitterllerimfzin istedikleri izahat poıta ile verJJir . ..1 

Devlet Demiryollarından : 
Erzurum hatları hariç Mudanya • Bursa, Samsun • Çarpmba ve Aydın 

hatları dahil olmak üzere en çok 70 kilometre içinde bulunan herhangi iki 
istasyon arasında mektebe devam etmek için seyahat edecek talebeye mah
sus aylık seyahat kartları tarifesi ihdas edilmittir. 

Seyahat katarlannın ücretleri: 
Fatih aulh birinci hukuk hakimliğinden: il Mevki IU Mevki 

Hatice vekili Nurullah tarafından Hasekide 1- 8 Kilomefrelik meıafeler için 150 100 
Cerrahpaşa caddesinde Cerrahpaıa fırının- 9-14 » , >> )) 200 125 
~a oturan Vasil aleyhine açtığı izalei ıuyu lS-25 » )) )) 250 175 
avaaının icra kılınan muhakemesinde ~. 

müddeialeyh Vasil halihazırda mahalli ika- 26--45 » » » 450 300 
meti meçhul olduğundan 15 &Ün müddetle 46-70 » )) )) 750 500 
ilanen tebligat yapılarak mahkeme Künün.. .. Bu tarife, mevcut tarifelerden daha ucuz düttüğü münasebetlerde 1 Birin
den haberdar edildiği halde muayyen olan ci kinun 1935 tarihinden ve daha yübek düflüğü münuebetlerde de 1 
16/ 9 / 935 S. 1 O rcelmediğinden müddei ve- iki • '-~- 1936 t rihin• d "t"bar t tbik edil kt" V b tarihi d kT . d'l y.

1 
H U ncı 1UU1UD a: en 11 en a ece ır. e u er en 

ı ının ı egı e . . M. K. unun 402/ 405/ • • 'b · diki' "f 1 ı·~ l kt T 'f • b"k •• ..-1--il d"~ 406 ıncı m dd 1 . t f'k . ıtı aren tım tane er agvo unaca ır. an enın tat ı .,-uuu e ıger 
a e erme ev ı an muamelela 

gıyap kararı tebliğine karar verildi ve da- tafıilit iıtaıyonlardan öğrenilebilir. «3319» «7082» 
vası 4/ 12/ 935 S. 1 O konulmuıtur. Jıbu 
muameleli gıyap kararının tarihi Hand;n İ· 
tibaren müddeti kanuni zarfında itiraz edil
mediği ve mahkemeye gelmediii takdirde 
aleyhine hüküm verileceği mübeyyin ve usu
lün 14 1 İnci maddesine göre tebJii maka
mına kaim olmak üzere ilanen muameleli 
gıyap kararı tebliğ olunur. ( 16580) 
------------~-

,.. BASURDAN 
Ameliyatını yalnız 

HEDENSA 
ile kurtulur&unuz. Memeleri mahYe• 
der. kanı, ağrıyı derhal keeer. Büttln 
dünyada milyonlarca laayat kurtar
mı,tır. Birçok Alman profHörleriniu 
takdirnameleri kutuııundadır. 

İstanbul üçüncü icra memurluğundan: 

Tlirk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zerıgi rı etmiıtir. 

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

Buyuk ikramiye: 30 •O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000. 12.000, t0.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mükafat vardır. 

fstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Det er 
Lira Satılmasına karar verilen Kardirop ve ha-

TR A BZQN YOLU lı 21/11 / 35 perşembe günü saat dokuzdan Rüıtempafa: Uzunçar!İ caddesi eski 24-26 yeni 393 dükklnın 
AKSU vapuru 14 lkinclteı· itibaren Kocamustafapaıa berber Şefik •o- tamamı. 3000 

rln PERŞEMBE aaat 20 de kak 42 No. lı hane önünde birinci açı.it art-
HOP AYA kadar. tırma ile sahlacağından istiyenlerin göste-

a.. ____ - rilen gün ve ıaatte maha11inde bulunmalan 

~----=ı--mıı----'~ ilan olunur. 

Denlzyolları 
l f L 1 T MI Si 

Edirnekapı ı Hacı İlyas mahallesi Mumhane caddesi eıki yeni 
1 sayılı evin 1/2 payı. 

Eminönü ı Şeyh Geylani mah~ll esi Arpacılar sokağı eski 39 
yeni 33 sayılı dükkan ve odanın 100/1440 payı. 

Mercan : Rızapaşa mahallesi Fincancılar yokuıu eıki 41 
yeni 22 sayılı dükkanın 3/4 payı. 

· Tophane : Hoca Ali mahallesi Hoca Ali sokağı yeni 35 ıayt· 
lı evin 1/3 payı. 

Büyükçarıı ı Ressam Basmacılar sokağı yeni 49 sayılı dükka-

150 

938 

1500 

626 
AH•t•lui • IC.araköy K8prGbaıı 
Tel. 42H! • llrlıı .. ı Mlhlrdanade 

Hu Tel. 12740 nın tamamı. 188 
l•--•ıııı. ,,.. Yukarıda yazılı mallar 19/11/935 sah günü saat 12.30 da açık art-

Trabzon Yolu tırma ve mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasile satılacaktır. isteklileri 
GÜLCEMAL Yapuru 16 ikin- n o/o de yedi buçuk pey akçelerini saat 12 den evvel yatırarak İdarede 

citeırln CUMARTESi UnU müteşekkil salı§ komisyonuna müracaatları. «B» «6880>_> -----

lsaat 20 de HOPA'ya gKa· İ } İ b } B M •• d .. } .. v •• d 
dar. "7154,. nhisar ar stan u aş_ .u ur ugun en: 
--·--------••ı' İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü lkinci teşrin 935 nihayetinde 

ADEM• •KT.DAR 1 bitecektir. Y_enilem~k ~erektir. Birinci kanunun ~~r~.ne kadar tezkere-
! 1 1 sini yenilemıyerek ıçkı satanlar kanunen ceza gorurler. Kolaylık ol-

ve mak için Beyoğlu satıcılarına ikinci teşrinin 15 inden 22 sine, İstanbul 
Bel gevşekliğine ve diğer mahaller satıcılarına da ikinci teşrinin 22 sinde~ sonuna 

H 
. • kadar gün belli edilmittir. Son günlere hırakılmıyarak vaktınde haş-0 R MOBı N vurmalarını dileriz. 

· · Gelecek satıcılar eski tezkerelerile nüfus kağıtlarını ve birer fotoğ-
'l'tlftıılat : GJlata Po11ta kutu1U 1255 raf beraberlerinde &etirmelidirl-er. u6751» 

,i ".,• t ,.,. 
Güzel bir tt•" ff/. .JI' 

.. z• şıllll '• yu r•" .. .,.-
e•>'1' o"" ti' 

G lbbs brlyantınl. rıl~r•" ""' • .ı. 
B•>'• pr _ rını sabit ve '"~f· t-"-.ıl 

tuvaletini deva~:b~ b~ ,ı~ 
gayet ıatlftlr . d• 1• f." _,, 

1 rırııı ıır• .. ,,,. 
tuvalet masa 8 .at• •"",.I 
Ilı.yık şil< kutuıard• t1• brt1 ,t' 

.. ·· 1<1oı1<0rıe _Mf' 
ıarın buyu • • ,... 

ı nıl rı 
fevkalade ıyı c 
ırayet mutedlld''' ........ .,. .... .. ...... ,~ ............ ....:. .... ··--··- ·--··--· ... ,.,,. 

Son postıl ~ s•ll"' 16" u \il .,, 
Nt , . lyoıt M0° s. ~d 

. ... ı •·roP•• 
Sahıp . eı ~ "" _,. 


