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Tr;k;~d~: .. oa;uıenıe~ Araıunda:A6 İnebolu Faciasının Doğur-
Göçmen EvlerI_?.e ~~la doğu Bir Hakikat 
Lizım Mı, Degıl Mı · 

n k y 
11 

d G Otobüı Yolcu- Deniz Ticaret Zabitanı Arasında 
oozu o ar a eçen . .f. • lT l •• luğu, Bu Lüzumu Çabuk Anlatıyor Tas,ıge .L apı masına Luzum Vardır 

/ta/yanın 

Ablokasına 
Doğru 

··~ı 

_ ti •r••ı1tdakl glçme11 mahelle•I 
Teklrd•ll• ... ur• 1 

I'." ' lk kt bi· Bir gün Türkan hastaland1 ve mektebe 
ı::.vreıe (Hususi) - Evreşe ı me e f 1 1 _..:ı · 

l\ln d v • • • lih. ha ta arca ge meuı. • 
egcrlı muallımı M. Sa • F Bir gün dershaneye girince onu yennde 

- B 1 d d d' Ay•e» den, « at• ura ar a, e ı, « " . d buldum ve geçirdiii hastalık hakkında ma• 
Jtıa >ı d H · d «Emıneı> en, . an, « atıce » en, H 1• at almak için seslendun: 
< Ahnıetı> ten ,, Mahmutıı tan, « asan» um T "" k1:. 1 
d ' .. d · - ur un 

an Ve H '" . d b cka ısun e ınsana « useyın » en a,.. F k t T "" ka"n sesimi duymıyacak kadar 
rast 

1 
• . a a ur , 

gc emez.sınız . . • . . k l dı<h halde, çağırışıma ses ver· 
Ben d"v · · l verilmemeıının uza ta 0 ma •· 

1 
b . . ıger ısım ere yet d" Bir daha s~lendim, gene cevap yok. 

c ebını bir türlii anlıyamamıştım. me. ı .. d h ··kıelttfm. O cevap vennedik-
Ad . • • t • Se11mı a a yu • 

meıeleıının ebemmıye 1 b k başını iyice önüne eğdi, ve avuç-
Ce l . b" d "' f kafamın ten aı a, . . Çen erde ganp ır tesa u • I .1 .. •. ·· kapadı ve ağlamaya başladı. 

•çınd k · b . d .. y.. •• ü çöz· arı e yuzunu dµ: e ı u istifhamın basıt ugumun Bu sefer merakla yanına sokularak ıor• 

dum: 
Koca mektepte, az evvel saydıklarımdan 

:~.şka ad taşıyan yalnız bir talebe vardı: 
t• urkan ... 
llıı:::::::---

Mısırda 
Kargaşalık
lar Dinmedi 
~ahire 18 - Epey kalabalık bir ta!~be 

"•fdesi <(kahrolsun Hoar ( lnıriJis banclf• 
llazırt), Sudanı isteriz, yaıum Nuhud ~a· 
~ • • • >ı diye bainparak ıebrin ana cad eıın· 
den ıeçrnitlerdir. Talebe, son karıatalıkl~
da ölen arkadatlarınm mezarına ,itmek ıs· 
lenıi,, hu maksatla Opera meydanında ala~ 
leıkiline teıebbüs etmif, fakat polis ~1 

olmuştur. Şehrin mühim mevkilerini pobs 
tutmuş bulunmaktadır. Ayrıca, son biıdiıe· 
ler eımasında ölen talebe Ali Afifi'mn cena· 
2 e merasimi çok parlak olınuf, fakat bir 
"ak' • b .. • . a çıkmamıthr. Maamafı za ıta, num • 
l'l§siz bir kaldırıt istemİflİ. 

_Neyin var Türkan, ne oluyorsun} 

(Devaml 9 uncu yüzde) 

LonJra 18 - Daily T elegraph 
,azeteainin •İyaıal muharririnin 
bildirdiğine göre, Milletler Ce
miyeti 15 gün kadar evvel, tek
nik bir komiteyi, ltalyayt, mu
haıematı derhal terk etmeye 

mecbur etmek üzere daha kat'i 
yeni .ı:ecri tedbi. ~rin alınma•t 
lmlrtinlarını tetlrilte memur et
mİffİr. 

Son Po.t« - Bu11ünlrü vazi
yetten Nnra, daha kat'i zecri 
tedbir demek, ltalyanın ab· 
lolra•ı demektir. Böyle bir ablo
ka i1e, ltalyanın delaatla ilan 
ettifi gibi, «harp» demektir. 

(Zecri tedbirler hakkındaki diğer 
haberlere gelince, bize taalluk eden· 
leri 3 üncü, ıairleri altıncl ıahifem=z· 
dedir.) 

-

Fakat talebe, cenazeyi sabah erkenden 
hastaneden kaldırmıtlı. Polisle uzun müna· 
kaıalardan sonra merasime ( 300) den faz· 
la talebe ittirak etmemek partile törene mü- Mı•lr lf9•I ordusu kumend••• G. A. Welr 
••ad d" f. N h Pat• ve "-· ·- • ·-·- · • 

d
· - e e ılmittir. Maama ı • as . . d b"r Musevi genci ölmüştür. llllıilllill•••••••iıııiıııİıiİIİİİIİiııİİIİ 
ıge ·ıı· 'd l . f" ne ıttırak !ar esnasın a ı C 1 . r mı ıyetperver lı er erm ore. - K h. 18 (A.A.) - Bugün yapılacak Merhum elil Sahir 

ıerıne müsaade edilmemitlir. Yenı karaata· 'k a ıre d vaz geçilen nümayiıler do-
ıkl . 1 1 ·en sonra an 

arın çıkabileceği tahmın o unuyor. d b 1 d l'k layısile Opera mey anına aş ann a çe ı * · b "l · ~ fer ve ellerinde kalkan ve lastik sopalar 
d' :aris 18 (Telsizle) - Havas a11aknlsı 

1

1
• ~11~unan 600 polis dizilmişti. Bir kaç Üni-

ırıyor : Kahirede yı-niden karı ~ık 1 • ar 0 
• u (D 9 Ü ıl ) . euam• uncu y z e 

muştur. Polis ile hnlk arasındakı çarpışnıa-

Hayatı EHrlerl 
San' atluirlıfr., 

Yedinci •ahif emizdedlr. 

Vukarıdaı Kaptan111 latedlll keza•bahrl rapor•nu ver•• lzlRlr 
flc•ret Mehkemeal. Altt•= Kaptan, mahkemeye lf•d• verirken .. 

lzmir 17 (Son Poıla muhabirinden) - ler meydana çıktı. 
İnebol.u vapuru ıüvariıi Mehmet Ali kapta· Mehmet Ali kaplan, meslek Mpimd 
nın Tıcaret mahkemesinden ııkuayi 1NJa. Ye bilha11a İnebolu vapurunda baclisia 
ri ıı raporu istemeıile bazı önemli hakikat. (Devamı 8 inci yüz.de) 

Vereme 
Vücudü 

Dondurarak 
Tedavi .. 

Nevyork - Hasta insani, ~orukla 

ve binnetice dondurmak suı .c-<la· 

vi etmek usulii, yeniden revaç bulmak- 1 

tadır. Bu usulün yarım asırlık bir tari
hi vardır. Bu işe ilk teşebbüs eden dok
tor T urner isminde bir Amerikalı ol
muştu. Bu zat, o vakit balıklarla (Dah
lia - Yıldız) çiçeğini buz içinde dondur· 
muş, günlerce sonra hayata inde etmiş 
ti. Bu tecri.ibeler, 1913 te bir Rus dok 
toru tarafından tekrar edildi, iyi netice- • 
ler alındı. Fak at araya harp girdi ve ... 

her türlü faaliyet kaldı. 
{Devamı 9 uncu yüzde) 

Karşı ... 

Doktor Vlllar bir tecrlbe 
yaparken 

·Ras Seyum Italyanların Sağ Cenahını Çevirdi ( Harbe Ait Telgraflar 
6 ıncı Sayfada) 
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Lüks Kibrit 
Çıkarılmasına 

Ne Dersiniz? 
Gazetelerin yazdıklarına göre. ıkibrit 
inhisarı yakında lüks kibritler çıkara
cakmış.. Dün bir ya21cımız, rast gel
diklerine bu teşebbüs etrafınd~i mü
talealannı .wrmuştur. Aldığı karşılık

lar aşaiJdadır: 
Taksim, Sıraserviler, Arslan yatağı soka

ğı, l§ık apartımanı, 3 numaralı daire, Mah
mut: 

- Bir kibrit kurusundan, benim bildiğim 
elli tane kibrit çıkması lazımdır. Halbuki, 
küçük birer rumba kabağı gibi şıkırdıyan 
yan yanya boşalmış ltibTit kutulan iç.inde 
elli tane bulamazsınız ki taneleri tamam 

olsun. 
Geri kalanlardan çoğunun fosforları ya 

azdır, yahut ta ıslaktır. Bu itibarla hazan bir 
sigara ateşleyebilmek için bir kutu kibrit 
harcamak Jazım geliyor ve bu da bir pire 
için bir yorgan yakmaya benziyor. 

Bence kibrit inhisan, evvela, bu yüzden 
çıkan haklı şikayetleri bastırmanın çarele
rini bulmalıdır. 

Ve bu zaruri çareleri bulmadan işi lükse 
dökmekte biraz fazla acele davranıyor de
mektir. 

* Beyoğlu, Parmakkapı, Hayat aparhmam, 
1 numaralı daire, Hüseyin: 

- Bu haber, lüks merakının, gittikçe 
umumileşen bir hastalık halini :aldığını gös
teriyor. Lüks berber, lüks kasap, lüks terzi, 
lüks otel, lüks cıgara, lüks lokanta, lüks 
hamam, hatta füks hela ve nihayet lüks 
kibrit. .. 

Fakat insan dikkat edince. bu «lüks» 
hastalığının bir çok tezatlar yarattığını gö
rüyor. 

Mesela «lüks» sıfatını ta~ıyan lokantalar 
görüyoruz ki, bulaşık suyuna benziyen çor
balannda sinekler yüziiyor. 

Hayati biraz zorlayınca, bu kabiJ tezat
lara çok daha çeşitli ve çok daha gülünç 
misaller ilave edilebilir. 

Temenni olunur ki, kibrit inhisarının çı
karacağı lüks kibrit kutulan da bu kabil 
misallerin artmasına yol açmasın! 

• Taksjm, Talimhane meydanı, Uğur apar-
tımam, Seniye: 

- Kibrit inhisan lükıı kibrit mi çıkanyor
mu, 1 Bu haber kibrit inhisannın., '\'azifeleri
ni, işi lükse dökecek lcadar tamamladığını 
gö,..terir. Eğer piyasadaki kibritlerin vaziye
ti bunu tekzip etmeseydi: 

- Darısı diğeT inhisarlann başına 1 di
yece.lctim. 

Yüz Elliliklerden 
Biri Daha Öldü 

Yüz ellilikleı- listesine dahil mira • 
lay Ahmet Refik Romanyan1n Chİ§İ 
naaı hastahanesinde ölmüştür. Varisle
rnun Cümhuriyet miiddeiumumiliği 

birinci tetkik dairesine müracaat et -
meleri temenni olunmaktadır. 

Mücevher 
Hırsızlığı 

Bakırköyde, Jıat boyunda~ 3 numa
ralı evde oturan Aleksi zabıtaya mü
racaat ederek karısına ait kilitli çan

• 

ikinci Nevi 
Kabul 

Ekmek Esası 
Edildi 

Bu, (11,75) Kuruşa Satılacaktır. 
Yeni Narh Da Şudur: Birinci Ekmek (14), Fırancala (18) 
Bir aylık bir incelemeden sonra be- mize tunları söylemiştir: itibaren çıkacak ve (U,75) paraya 

leoiye dün ikinci nevi ekmek e- - Narh hususundaki formülümüzü her fırında satılacaktır. Birinci nevi 
sastnı kabul etti. Şu hale göre halk bilirsiniz. Borsa cedvelleri üzerinde ekmek yalnu: yuvarlak olarak çıka • 
bu saba~tan itibaren her fır~~·. bu : 1 kıh kırk yararcasına inceleme yaptık caktır. 
ton ıekhnde uzun yapılmı§ ikıncı neva ve ekmeğe ( 14), francalaya da ( 18) * 
ekmeii on bir kuruı otuz paraya ala- kuru§ azami fiat • narh • koymağa Dün Ticaret v~ Zahire Banasına 
bilecektir. Yarından • Ç&r§&lllba • iti- mecbur olduk. Ziraat 'Bakanlığının te- 699 ton buğday, 30 ton da un gelm.İf-
baren de birinci nevi ekmek yirmi pa- tı0r Şehır· d b w -'- t ku w ı şebbüsü Üzerine un fiatları düşmeğe • . e ugaay ve un s o çoga • 
ra zammile (14) ve francala (40) pa· başlamııtır. Fakat biz narhta on beş ma~tadı~. Ahcı. yoktur: Fi~tl.ar ~Ü§ • 

ra zammile (18) kurup. aahlacaktır. elin evvelki fiatlan göz önünde tuttu- ·mege mutemayıl oldugu ıçın tuccar 
Daimi encümen dü.D ıreia muavini ··t ddit d ____ ._,__ ) ima - ' • · 0 .. f" • d. w • mu ere avrtu:UA&&_, :nıa a • 

Nurinin Ba .. kanlıgw ında yaptıgw ı bir top· l'Qmuz 11Çm agun ıah ın ırmege ım- k d z· Bank d • 
:.- k~ L-1 d k B d b k h lk ma ta ır. ıraat ası ün pl)'aaa· 

ı d .. k l rd an uu ama ı . un an aş a a a . 
anb a uzun muza ere e en sonra ve ya yemden 60 ton mal arzetmİ§, fiatla-

ekmekçiler cemiyeti reisi müteaddit tamamen buğdaydan yapılmı_ş ucuz rı da kilo batına Def para lormıı olma• 
defalar dinledikten sonra saat tam ikinci bir nevi ekmek esası kabul et • sına rağmen alıcı bulamamııtır. 
( 18) de bu iki kararı vermiıtir. Bu tik. Bu, yalnız sert buğdaydan ve uzun Uu fiatlarında düıüklük çuval ba· 
münaaebetle Bay Nuri bir muharriri- olarak yapılacak ve yarından (bugün) ıına vasati 80 kurup bulmaktadır. 

Tramvay içinde.~ 
Elbisesi 

Sarhoşluk 
Vak'a/arı 

Kazalar 
Evvelki Gün Üç Vak'a Kesilen Yolcu 

Yankesiciyi Yakaladı Galatada salon kar§ısındaki kahve- Oldu 

Altıncı Müstantik dün David Eski 
ye sarhoı olarak< gelen gümrük hama· 1 -•---Lm· Feriköyde, ~ aokaj'lnda 

• b Necdet kahvede bulunanlara sebep-
nazi adlı bir ı.abıkalı tevkif etıniı._tir. · k f b ı ı d (102) numarab evin çocuiu Rifat ay-aız yere ü re as amıı miifteri er en • ah il d Ab·d· • k d. • 
İddia edildiğine aöre suçu sudur: Da- ha 1 M h ~ nı m a e en ı mm en ıame ver-

• :.- ma e met: d'w• k b• • kmak • k '-- b. 
vit Eskinazi dün sabahleym· Fatihden A N d 1 İki d. h k ıgı ar ıb ya ıater en -.ar ıt 

- yıptır ec et.. ır em ra ı b. d b. tl Rifatın 
• ıçmı§sın, ıze u r etme te mana Eminönüne ... elen bir tramvaya bin- • · · b' k".fü k ı ır en ıre pa amJJ, gozunu 

miı. Sahanlığında ilerlerken önünde ne? .. Derneğe kalkınca Necdet hiddete ydaral lamııtır. Çocuk hastahaneye kal-
duran bir volcunun J0İletle yelegw i cebi· ı . ırı mııhr. z ge mış: 
ni kesmİf ve (36) lirasını alınca tram- - Senden baıka ukala yok mu 
vaydan atlamııtı. Davit jileti fazla ulan! Dye tabancaınna çe'kdiği gibi 
sürdüğü için yolcun~ ta gömleğine Mehmedin üzerine boşaltmışlar. 
geçmiı ve buradan soiuk hava girme- Kurtun Mehmede rastlaml!\mış, suç-
ye baılamı§tır. Midesinin üstünden so- lu yakalanmıttır. 
ğuk bir hava geçtiğini sören yolcu 
işin farkına varmıı ve hemen o da 
tramvaydan atlamıı. Davidin peıiııe 
takılmış ve yakalamı§br. Bu sırada 

polis de yetiımiı çalman paralar tama
men Davidin cebinde bulmuıtur. 

Fakir Talebeg• 
Yemek 

' • •• 
Şoför Kenanla metresi Muazzez kol 

kola girip zil zorna sarhot bir halde 
gece vakti Kadıköy sokaklarında ba • 
ğırırlarken ve yakışık almıyacak ha
reketlerde balanurken yakalanmıtlar

dır. .. 
* * 

Hüviyeti meçhul bir adam, sarhO§· 
lukla Gedikpafa esnaf kahvesine dal
mı§, zurna çalmağa baılamı§· Kendisi· 
ni sükunete davet eden bekçinin kafa

sında da zurnayı kırmı§hr. 

Kadtköy Orta Okulu 

Papa Dapis adında yetmiılik bir ib· 
tiyar tramvayla Kurtuluıa giderken 
birdenbire üzerine fenalık selmif, ara

banın içine dii§erek bayılmıştır. Hasta
haneye kaldırılmıfbr. 

* Agop adında bir adam Langa Rum 
kilisesi arkasındaki yapıda çalııırken 
iskeleden düşmÜ§, yaralanarak hasta-

haneye kaldırılnuıtır. 

* Ali adında bir toför, 2038 sayılı 

otomobilin §Oförü Velinin Unkapanı 

taksi yerinde otomobille kendisine 

çarptıiım iddia ile polise bat vurtnUf• 

tur. 

• 
1838 npmarah ve toför 

tık okallarda okuyan fakir talebe
nin öile yemeklerİD.İ temin etmek için, 
muhtelif hayır kurumları faaliyete 
geçmiıler ve kültür direktörlüiünden 
yardıma muhtaç talebenin liateaiai İs· 

temiflerdir. Ayrıca kültür bakanlıiı 

da, bu gibi talebenin bir listesinin gön
bir komisyon, kat'i talimatnameyi ya
pacaktır. 

yeniden kurulan Kadlköyü orta idaresindeki otobüs Sultanahmette bi

okula, diindea itibaren derslerine bat· sikletle dolaf&D Fethiye çarpDUf, 7a • 

laınııtar. ralamıftır. 

Belediye Müstahdimin 
Heyetinde Tahkikat 

Bir Sinema Makinesi Denize 
ou,ıu 

tadan mücevheı- aıırıldığını haber ver- Aldığımız malumata göre Belediye İktİşat Müdürlüğüne bağh müstahde
miıtir. Şüpheli olarak da evinde çalı • min §Ubesi müdürü Refi"7 ayni ıubeden mümeyyiz Halit, katip Şükrü, mura
ıan sobacı ile çırağını göstermiştir. kıp A1iettinin, vazi~ ifası noktasından malumatlarına müracaat edilmiştir. 
Mücevherler kısmen çabnmıştır. ~Fakat bu tahkikat henüz müfettişler heyetine intikal etmiJ değildir. 

Vapura yükletilmek üzere sandalla 

boğazdan getirilen seyyar bir sinema 

makinesi Hisar iskelesine yan&Jbğı 

bir sırada sandalla birlikte denize 

devrilmiıtir. Sandal ve sandalcılar 

kurtarılmıJ, makine çıkanlamaınaıbr. 

Paz•r Ol• "'•••• a. Diyor Ki ı 

' //! 

Bir iki 
Satırla ~ 

Otomobil Plaka Paraları indiril iııdİP 
Belediye otomobil plaka parala~n.• iıı ~ 
~ k . . Ş h" Meclısııı .k mege arar vermıştır. e ır lacı-' 

nümüzdeki toplantısında teklif y•P
1 

br. 

* *. .... 
lzmirde Kutul~ k~re~te ~u~tııJıık 

Ekonomi Bakanlıgı lzmrıdekı .. 
11 

acil 
kereste buhTanının önüne geçınek ~~el' 
tedbirler almaktadır. icap ederse . 
ithal edilmesine müsaade edilecektıf· 

• • * 
Gökıu Köprüsü . a-

G .. k uderetl 
Şile • Ağva yolunda ve o s ~ rÜ .... 

zerinde 30 metroluk bir beton koP 

rulacaktır. 

* * * 
Yugoslavya Göçemenlerİle~ 

bir ve Elaziz bölgesinde yer ~t • 
::. ... rneP V" mek üzere Yugoslavyadan g.,...--

mektedir. 

*** 
Van Gölü Taranacak . . ..:. 

"Jilly 
Van gölünde seyriiscf erin tan%• ...1 ,,e 'fP" 

gölün bazı kısımlannın taranma51 
gemiler alınması kararlaştırılmıştır. 

• * * 
Ölesiye Dayak f ~6' 

Konyada Sille nahiyesinin Su~uta p/IJı' 
yünden bir anne 1 ~ yaşındaki oglu 
medi döve döve öldürmüştür. 

"' .. 
Stadyom ve Asri Mezarlı~~ 

Belediye yapacağı 750 bin liralık. 1 ~· 
kin bir kısmı ile Y enibahçe stadının ğııl ~ 
la.kini. Zincir1ikuyudaki asri mezarlı )ıft 
şaatıru ikmal etmek üzere hazırlıklara 
lamııtır. . . "' 

Evkaf hayratı ~ 
Bazı yerlerde uraylann Evkaf h~ır' 

zarar verdikleri anlaşıldığı için Ba ~ 
b" t.sır hk dün vilayete ve belediyeye ır J'llif"'. 

göndererek Evkaf hayratına dikkat e~l•~ 
rek yıkanların şiddetli cezaya çarptı•· 
lannı bildinniştir . 

•• * 
Süt talimatnamesi .. t t.J 

Belediye dün bir yayım yaparak ~j)'edf 
matnamesinin iki ay sonra sureti kl\t 
tatbikına başlanacağını bildirmiştir. 

• * • 
Kepek ve kırmızı bibet ed"' 

Belediye müfettişleri incelemeler 
11 ~ 

sinde bir çok kimselerin kırmızı biber~eP.,i 
de doksan beş nisbetinde boyanmış bit ,j' 
kattıklannı ve böyle sattıklarını te~ 

1
,Jr 

mişlerdir. Halka biber yerine kepe 
ren esnaf şiddetle cezalandırılacaktı!· 

* * * 
Difteri apsı . jjphJ 

Sıhhat işleri direktörlüğü dif tefi ş 1,ır 
bulunan bazı hölgdeıdcki ilkıneJtteP ,d' 
helerini &§llatınaya :ba.tlamıfbr. aurııaı .;tıf• 
11 ilkmektebinin çocukları da aşıhıntllh 

* * * 
Zabıtada bir tayin h1'1'' 

.1.tanbul emniyet direktörlüğü 8 B~ 
batası il'lerkez memuru Tahir Ordu efrl 

memurluğuna tayin edilmiştir. 

"' * * 
Mezarlıkcılara üniforıııa bılcıl" 

Belediye mezarlık korucu ve aın ,et' 
kJıf1lr nna yeknesak dbise yapbrmaya .. I ı jo" 

miştir. Mezarlıklar direktorlüğünun .. n~ 
D.. ı: .... · _ ... 

rucu ( 3) te arabacısı vardır. un teV 

b. Jllll 
yaptırılacak elbise ( 13) liraya ır 

hide ihale edilmiştir. 

- Belediye, kuduzun önüne geçmek ı· 
için güzel bir tedbir dütünmüf, Hasan 
Beyi 

- Her bir köpek kuyruğu aemene .• Yirmi bet kurut veriyonnuı! 
-~ 

Hasan Bey - Tevekkeli, gea}~!::'" 
ranelerde bir alay kuyruksuz kör
laııyor ! Hikmetini timdi anladllll ! 



.... 19 ikinci Tepin 

Hergün 
Kim Mes'ul -• 
Zecri Tedbirler • 
lf o.beşistanda Taarruz 

Kim mea'ul: 
İncb ı · d. ' 1 .. 0 u vapuru faciasının ıım ı mes u u 

ltanıyor. 

Bi:zce, aynı derecede ve doğrudan doi· 
~y~ rnes'ul olan kaptandır. Gemiciler bun· 

a ;ti fak ediyolllar. 
t aktıt asıl mes'ul bu vapuru ve bu kap• 
anı isi t . ' 

c en ıdarededir. 
Avrupadan eski elbise getirtmeyiz. 
Avrupadan eski makine almayız. 
Avrupadan eski tayyaTe satın almayız. 
:vrupadan eski kumaı getirtmeyiz. 

t k ~kat Avrupanın 20 • 30 sene kullanıp 
e aude k v • • • • üz· lerc çı ardıgı gemılen alıp, ıçıne Y 

'nake Vatandaoı koyarak seyrüsefere çıkar· 
tan ç k· . S. e ınmıyoruz. 

d:ıı ıg~rta tir ketlerinin maUan sigorta etme· 
ı.ıı;; erı · t t(i• vapurlara biz hayatımızı emnıye 

R••imli Jla/cale 

1 IYoruz. Y almz bu hadise bu vapur lan İf· 
•trne . v ~ 

SON POSTA 

il Tecrübe il 
, Sözün Kısası 

Palavra! 

._ __ ------ Ek • T• 

Palavra İtalyanca bir kelimedir.. Yük· 
sekten atma, caka satma anlamınadar. 

Baıka dillerde tam karıılıiı olmadağı 
için, sıkışan uluslar bu kelimeyi kendi leh· 
çelerine aynen kabul etmişlerdir. 

Palavracı arsıulusaldır. Bunun ömeiine 
bizde de rast gelirsiniz. Bu türlü adamlarca. 
kaya bayılırlar; zart zurt etmesini Ml'\'erler; 
etrafı f(iylece bir kollayıp, fiyakalanm bo
zacak bir kimse görmediler mi. yedi düvele 
meydan okurlar. Kendilerinden Ü8tÜn baba
yiğit, kalantor olm"dıiı iddiuındadıılar. 

Mazileri ne kadar kısa olursa olaun. ne 
kadar karanlık, basit, sönük olursa olsun, 
tanlı, şerefli bir sürü menakiple doludur. 

Kainatı hakir görür, kimseye metelik Yer
mezler. Bir kaç tane saf veya aciz muhata
bın önünde kazandıkları itibar kendilerini. 
tuttuktan yolda teşvik eder. 

1111 
nın ne kadar büyük bir ııünah oldugu· 

Sazan, palavra, onu itiyat edenleri mu· 
vaffakiyete de sevketmiştir. cYd aiunu· 
zun 1 ıı tabiri hunlar, hu ti..ırlü inaanlu için
dir. Zira, küstahlık, cür'etkirlık kadar mu-

Hukukta P' • d•Jı.- • 1 d t tb'k ed essir bir silah olmaz. Ağzı açık kalaa kim-
•nlatrnağa kafidir. b. kaWe T&rdP': 8of arazi, onu ilk iısal edip 1 Tecrübe, bizi daima muvaffakiyetli neticelere sötür-
2 . . hakkulır. Bu kaicl•YI 1•'"'" lf ere • a 1 e- meyebilir. Fakat tecrübe etmekaizin de bir yere varmak 

ecri tedbirler> 11letenm • • _ __ı ki küme yapmaia ceaaret edemi- . • sclerin kapıları da, meclisleri de, muhitleri 
ff b bilininİS· Bır lf Yarulr ka T !tb mümkün deialdır. Önümüze çıkan yol süç, dikenli, miaİ· de, aynı zamanda açıktır. Palavnc:a hun-

Q eıiatonda taarruz: ·ık an adam zanır. ecru eye ceaaret D·· yor. ~u 1 yap hi bir iıte muvaffak olamaslar. ah olabilir. Korkmakaızın abhp bir defa deneyiniz. lı.. dan istifadeyi bilir ve hulul eder. 
Ut . Unden İtibaren elli millet İtalyaya karşı demıyenler bayatta ç • • • • l b. ·ı 'd d" I k k Esasen, o, at oynatacağı meydam bilir, 

lısadi b· İt ı e "b t • biz zahmetaızce ıatıf ade edelim tuna araz ı erı e uz yo a çı aca aınız. 
c ır harp açmıı bulunuyor. aya B k ları tecru e e aın, arar ve bulur. Savurduğu palavralardan 
~Vap ol k . b' ru· af ~ •-- 1 __ L dona kabnz. Atılsan olunuz, tecrübeden korkmayınız. '- b ara Habeşistanda yenı ır taar bevesme -P• ıraaa her birinin de ayrı gi.ı nü, vakti ve ..ati nr· 

aşlarn k ·· d" Ek · h İt a uzere ır. dır. ıerıya, mu itin başka, daha önemli 
~ alyan ordulan ıimdiye kadar Habeşis· itlerle meşgul bulunduğu zamana -~r. 

nda .d . d v•1 • .., ---1, d· cı di bir muharebeye girmış egı • E L Palavracının bir hususiyeti de. cihan 
L:r ır. Bu ana kadar yapılan hareketler M UR T LiF HA B ER ER aleyhine dönse yılmamak ve yahut ki ,-ıl· 

Psıı; b. ·ı ·1 "b . Ne Ha· 1 k 1 ~e 
1
.
1 

ır ı erı emeden ı arettı. . eın ı göstermemektir. çinden tir lir titre· 

11 
§ 

1 e~ esaslı bir mukavemet gösterdıler, digi, yüreği dort buçuk attıiı aıkınb ile bu-
e de Jt 1 b' . 

b\ le . a Yanlar tam bir cephe har ıne gır· -• T 1 v B naldığı halde bile, kendini ten. keyifli, fe-
eB ıstediler. . z A dbe er e ı·z rah i~inde göstermek, şenlik yapmak. bay. 

t~ı~::o;~~=:·b:: ::~' m~~~:·;;:,;::~ ecrı e ır ~~:ıi~i:•k. dUnyayo hiçe .. yoyo< aöriinmelı 
erden b" · · · dasını ıstı· Y d' 'ki d k hb· . ırının hımaye ve man e ı ı im ört öşeyc takınbll olduiu 
ılır B · bu ar· ~ · u takdirde uluslar sosyetesı 

1 
1 1 h H •• halde, ikide bir, görülecek beaplanadan 

le:~ut:tki.k ve tas~p eder
1
. F ~~~tdil:rid:r~: ta yaya raca tı m) z en Uz bahsedRer .. Kendini herkesten alacak .. söı-

> .,crı memleketi iıga ettıgm e terir.. ast gele tehditler savurur. 
1 rtıüt . H b · t da iti.. ecavız sayılmaz, ltalya, a eşıs an D Ed Ta ki, günün birinde, onu dinliyenlerin 
lıteca · k · · Habe· • ~ Vız Vaziyetten kurtulma ıçın, cvam ıy or canına lak der ; dolma yutmaya pek le 

~t tana Yerli halkın arzusile girdiğini ispa~ te,ne olnuyan biri kalkar ve: 
rtıek rn b B · in yerli A ,

11
• ec uriyetinde idi. unun ıç UI al I • d B k G" d ·ı lla 1 • • - tmal Din kardefiyizl tet d f a f I HaL-- harbı' dolayısile, us· mİf par arın ne o acagı ır. u no ta on erı en ma r evve ce •ıparıf t . şeflerini kandırarak ken i tara ın ta ya ~ Diye bir ihtar savurur. Palavnıa "-un· 

l!çırrneg~ 
1 1 .. Ras Guksa· ' dah.l olan 50 milletin hakkında da bir tereddüt uyanabilmesi edilmif olanlardır. la da mütenebbı"h olma~··, •"--L- L-•.• 

"tıı . e ça ıotı. Tigre va ısı . lar kurumuna ı ' -- .uımaı _, .... 
te_i ıltihakı bu çahomanın ilk se~er~li .neli- ltalyaya kartı tatbik edec~~ zecrt ted· muhakkakbr. Dekreler Çıktı nadır. O vakit te etek gibi dayak., •• .mer 
İ'l olrnuıtu. İtalyanlar bunu diger altıcala· birlerin tatbıkına dünden ıtıbaren ba,.. Bununla beraber, gümrüklerimiz de Ankara 18 (A.A.) - ltalyaya br- baıka mahalleye taşınır. 
lerı.dtak'.p edeceğini umuyorlardı. Bu sebep· h ele ek ed' b lıte palavracı budur .. Ve imama abn· 
ltıek et ıırndiye kadar esaslı bir taarruza geç· lanmıftıı'· 1 i racat vam etm t ır ve ugün fi zecri tedbirlerin tatbikına 18 ikinci- m tüketen. müz'iç bir mahlUktur .. 

ren çekinmiılerdi. Bizim· ltalya ile olan tecim an~·- de bir kısım mallar ıönderilecektir. tetrin 1935 tarihinden itibaren baflana-
\o •kat bu çalıpnalar müsbet bir netice amızın müddeti de yann aqam bıt- Bu itibarla zecri tedbirlerin tatbikına, cağına dair olan dekreler bugünkü n. fzmİt Ba takJıkJarı 
lt~k edi. Uluslar so.veteai de nihayet bilfi· m k _.J: Dün aümrüklerde, ltalyaya henüz filen baflanmıf değildir. mi gazetede intitar etmiftir. 

ı t d _,, A ı.k me tegıt. ' • • lt,1 ısa i harbe baılamıt bulundu. rt l ihracat devam etmiftİr ve bu ıf 

Yunaniıtanda Birlik Kabinesi 
Kurutma için ÇalıphJor 

lzmit 18 (A.A.) - ildeki batalrldr-
lteç~: için Yapacak teY kalmadı: T~~rruza yapı an • L.. vuranların muame
ll Habeı harbini biran evvel bıtırrnek için yenıden ..,...,. B · ·barla 

l:ırtıdı t t H L--=- dak' İtalyan ku. 1 . _._ yapılmaktadır. u ıtı ltıarıd · § c aucpotan • le erı U9 edb. l • ları kurutmak üzere hu•uat bütçeden 
1.,,1.:·~~n .. deiipneai, 1e~i bir uı:arr: Türkiye cumhuriyeti zecrclıt vt •

1
br.e: Venizeloaun K1rala Gönderdifi Mektup Neıredildi 11 bin liraya satın alınan ebbfttor 

bıe. •at uzere bulundupnun an e 'k henüz baflaına gı gı ı, b' l k ··bed -
L •• 11• İtalyanın . . tinin birer teza· tatbı ına l Athaa, ti (Ö..I) - Vradini sasete-1 Veni:aeloa ile kralan ualafl"alan tarih· ır ay 1 tecru en sonra te.elliun e-
"lırü d yenı aıyaae L-- l kları da yapı mamıftıı'· dil · · M k. · d' Derben L... ...... L n en baıka bir teY değildir. tatbikat mu-•r 1 • • • ai: Kral setir selmea dimhuriyet par- çeaini yaparak Venizeloaun Patru aay. mıftır. a ıne flm ı t ..um• 

lecri tedbirler semere verecek midir) ltalyaya kar\11 zecri tedbırlerm tatbı· tileri liderleri ·~ d~ olmak here laft Rufoa vaaıtaaile krala söndnl· hjtnda çalıtmaktadır. 110 beyp lr.uv• 
.... 8u sütund b il . vaplannı ver· ba ladıgı~ miz zaman ihracat meta· hepaini çaimP •ar •D'lik kabineai kur- ti mektu•un tam bir metnini nepet • vetinde olan bu makine dakikada bir 
···~i a u aua enn ce . . kına f . 1 H biti . . diki l& • • • . llu1t~e çatı,tık. Şuruı muhakkak ki lnııliz .. d en ziyade müteessır ola- ma ~ı, nen~ !am •par •• mektedar. Mektubun tarilu 31/10/131 mıkap toprağı aktarmakta ve 90 ame-

l urner . . k. ra. Iarımız ıçın e . . mento ıle çalapnaıım aatiyecektir dı • cUr. I . b' .. v • • • 

taJy 1• ıntıhabatta kazandı tan son . . iptidai maddelenmız ' enın ır gunde yaptıgı lfl bir IMtte 
llttia ay~ karşı ablokaya varıncıya kadar cak kategorıyı .. .. de ih- yor. • • • ·~~daki umumi kanaat Venizeloean yapmaktadır . 
..... • a~ı harbe ıiddetle devam edecektir. k.l edecektir; çunku ham mad Proıya sueteaı ue kralın parl&men· eaaa ıtibarile kr~lbk rejimini tamdalt -----
~ · • ... ~ ..... __ ,,_, ··- ... --· ... • ..... teış 1 

ühim bir kısmı ltalyaya to haricinde bir pbaiyetin baıkanhiın· merkezindedir. Koceellde Çlftçlllk 
~Ocuk Eslrgem• Ku- racatı~~tad~· da kralcıl.ar ile.cilmhuriye~çilerden mil- * 
I" yapılın.. k kk b k b kura - lzmit 18 (A.A.) - Adapazan to· lihlun y d mları ba ka bu tedbirlerin tatbi ı re ep ar a ane casını ,.asıyor. Papaanaatasyu, Papaandero ,,. Mi-

Uft ar 1 Bundan ş ' . . iki Bu sazete kralın Venizelos, Plastı· • • • • • • hum ıılah istasyonunda yapılan tecrü-
Arıkara 18 (A.A.) -Çocuk esirge- sırasında. fimdilik halledılmemlf ras, Demeatiboa Ye Kammens'in istisna· •c:n~• _sU.i dı~er cümburıyetçı .lıderle- beler sonunda ilimiz iklimine çok gü· 

ine kurul • 1/ 11 / 935 ta· . k ardır ki, bunlar hakkın- aile diter bildin mahkumları affedece- nn ikı noktaı na.arlarında aabıt kala- zel uyarak bire (30) veren cumuriyet 
tih. u genel merkezı • önemlı no ta v • d . • • 

ı ~ •rıdcn 16111 1935 
'h. e kadar .. .1 it kat'i bir karar yok· tini .. mallan Us~ eki hacaalerın caklarını cümhuriyetçi sazeteler 7as- adlı buğday tipinin bölgemizde iiıeme-

•.>{)4 tan ın da henuz verı m • .. ltal kaldınlacatau da ılln ediyor. maktadırlar. 
~n ')·ieıcuğa yardım etmiştir. Bunlar· Bu noktalardan bin, !urk ~ : ProİJ• sueteai iaeı «Kondilia kabi- •i için bu yıl ziraat direktörlüjünce 

lc~i -· .J.. h~sta çocukla anne genel m~r- t: tüccarları arasındakı ala . v~ neaiain kral seldlkten eonra iktidar Y•hudl Da9111a•llfl Merkez, Gebze, Kandıra ve Gqye il· 
tıl Polıkılinklerinde bakılmıf ve sagı- Y . tidir. Bunların tedıyesı meTkiinde kalmasının imkanı yoktur Sof,.a 18 (Özel) _ ilk önce Filibe- çeleri çiftçilerine ( 1 ()) bin kol tohum· 

ltııst bo lann vazıye • 
· ır. rç Iıklı bir takım münasebet· demektedP'. de meydana çıkardan yahudi tedhİf luk dağılmıştır. 

81 de, gene karşı h aziyettedir. ikin- v ... ;..ı .. .,. tara/tarlan ocatı mensuplarından 22 kitinin dan- -----
r Çlnll Kız, Bir }erin tesisine mu tedaç.lv . eya edilme· Atina, 18 (Ösel) - Eıtiya saseteai lanna baılanmııtır. Leh • Ç•k •• , .......... . 

rı. . kta da bloke ı mıf v Dün r-L-ı 
~•nerall ÖldUrdü c .• ı ~no::::::::=:==:::~-:-:--:--:--:--:-,-----------------...... VaJ10va 1s (A.A.> - , ~ct-R ==: wakya elçiliti binası önünde pnçler 

Li1d·0.~a 18 (Telsizle) - Londra~~ r E R 1 N A N 1 s T E R ı N A N M A ! toplanarak Polonyalı izci deleat'un 
t ırı diğine göre, eski Tienstin va ısı 1 S T mahkum edilmeai dolayıaile protesto 

Ş f!tıcra} Sun-Chuan-Fenrg, general Tse

fa l.l~R-Pui'nin kızı tarafından 3 kur!1un· 

ta( oldürdürülmüttür. Öldürülen ge~C: 
icf ·' 11"ıareşa) Chang-Kay-Şekin muavını 

. d Ulusun artmasını temin için ilda ÇO- Halkı ikiz çocuk doturdutu, yani Nlaletia artmaama tezahüratında bulunmuılardır. 

ı. 

liintll Kurbenl•t• Anıt 
I.· ~alkü\a: 18 (A.A.) - Kongre, kanlı 
.. ~-- •htilale aahne olan Hijli civarında 

1'° e. ff' t nasyo-.. '° 5• •abn alarak orada ın 
..... w 

" •~mi ölüleri aclma •ir anıt diknıes• 

~---'" 

Belediye wehar • n ed • yardım ettikleri i,,.in mi mUUf atlandan,.onas. 
ilelere yardım erlDlf- T 

cuk do;uran a d 'kiz do;uranlar çokmuıı .. ... ikizle~ miikifat Yereeetimize, bu paraya dotanlan ya 
Fakir halk arasında 

1 
ialmıf, belediye •u ı ... t &çia -tmata •• yaaayanlan J'•tittirmete hasretsek daha iyi 

üracaatar a ço • s- Y-

bepten m artırmaia karar vermlf- olmaz mı? 
ayırdal• parayı .. .1nrd11n. 

Bu haberi okuyunca ~ Bu bakımdan belediyenin bu yardımmdan bir fayda 

Doianla~ı yaf&tanuyorus. umulabilecetine ı 

ta.-1an1ara bakamıyoruis T E R 1 N A N I S T ER iNANMA 1 

Biçki Yurdlarmm Taliwatnameıi 
Serbest çahıan biçki ve dikit 7ft· 

lannın talimatnameleri üstünde ltazı 
deiitiklikler yapılma11 kararlqhnl· 
mııtır. Bunları, kültür direktirliiiU 

teabit edecek ve bakanlıkta ın.r.lacak 
•ir komisyon, kat'i talimataa,i yapa• 

------------------------------------------------...1 caktır. -
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liAHIEHElEllE 
6ÖBDÜKL[RjMjz 
Bir Kazanın 
Muhakemesi 
- Hattı kurbü kasevi üzerinde kesir 

mevcuttur! 
Bu cümleyi. birinci asliye ceza mahkeme· 

sinde okunan bir kaza raporundan not et
tim. 

Kendi akıbeti üzerinde rol oynıyacak 

olan bu cümleyi can kulağile dinliyen biçare 
ıoför, anlıyamamanın ezasile kıvır kıvır 
kıvranıyor, ve tercümanını gaybetmiş bir 
eeyyah gibi etrafına bakınıyordu. 

Tabip raporunun lisanile yazılmı~ fenni 
raporun da okunmasını müteakıp, reis maz· 
nuna sordu: 

- Senin firenlerin de bozukmu,; ne 
dersin} 

- Efendim, bendeniz ... 
Reis, bir ihtiyara çarpmaktan suçlu §O• 

för Mevludün sadat haricine çıkmasına 

mani oldu: 
- Lakırdıyı uzatma... Firenlerin bo· 

zuk mıydı> Ona cevap ver} 
Fakat ıoförde söylemek ihtiyacı baskın: 

- Onu anlatacağım efendim ..• Bende· 
niz ••• 
R~ le.si gene yükseldi: 
- Uzun boylu anlabnaya lüzum yok. 

Firenlerin bozuk mıydı, değil miydi} 

Bu İJFinci müdahale, ıoförün aöz aöyle
mek ümidini kuruttu. Arzusunu içine sin· 
diımeye çallf&l'ak cevap verdi: 

- Deiildi efendim 1 

Bu aözün zapta geçirilmesinden sonra 
mahkeme maznunun sabıkasının 90ruJması 
İçin hatka süne bırakıldı. 

Kanunun takip ettiği yolu bilmediği için 
lıakkının kaybolacağım vehmeden toför, 
cllpl'1da: 

- Benim, diyordu, firenlerim bozuk de
iildi. Ama, timdi bozuldu f 
- ·~----........... • 1 ......... ·-

Ergani Bakır 
Madeni 

Martta• itibaren lıletll
meye Baılanacak 

Elim (Özel}- Ergani madenine 
tiden demiryohmun maku inpah bit· 
mek üzeredir. Erıani maden iatuyonu 
ilçeye yanm saat mesafededir. Makas 
hattı anmör nregelainin altma kadar 
manmaktachr. 
Mad-adım pbnlacak balar dekovil 

hatb ile asansöre kadar getirilecek, o
nda trene bofaltılacaktır. 

Madende marttan itibaren faaliyete 

~-

Bir Doktorun 
GUnlUk 
NoU•nnd•n 

Salı 

(*) 

Asabı Reevii Mid•vi 
T aharTiişii 

Hastam anlatıyor: 
- Sabahlan çarpıntı ile uyanıyorum. 

Çok defa nefesimde bir darhk oluyor 
ve yediiim yemekleri derhal iade et
mek lüzumunu duyuyorum. 

-Kaç aenedenberi böyle devam e
diyor~ 

On sene evvel ilk çocuiumu mütkü
litla doiurmuıtum, ölüm tehlikeleri se
çirdim. O zamandanberi sinirliyim. Ka
dın doktorlan bir kusurum olmadıiJnı 
aöyliyorlar. Hepsi ıinirden diyorlar. 

Hastanın ilk çocuiuacla Hummayı ni
fasi) ye tutulduğunu ve ilk aş ennelerde 
fazla kusma ve bulanb sebebile midesi· 
ni üıütecek derecede buz yuttuğunu 
aoğuk mqrubat kullandığını tesbit et
tim. Bunun neticesi mide, kalp ve cİ· 
ğerlerini idare eden asabı rievii midede 
fazla taharriipt huule aeldiğini eöy
lediın. 

Ekşili Ye acılı yemek.ler yememesini 
tavsiye ettim. İçme auyunu azalttım. Ha
fif yemekler, hatlanmıı sebzeler verdim. 
Sinirlerini eeromla kuvvetlendirdim. 

Dört ay içinde çarpmtılan seçti. Şiın
di memnun ev itile memul ve -.kin ya
flYOr. 

(.) .............. aalıla)'llUa, )'a• 

lllllt bir .n.-. J•P lbtsp kolWai,,oa 

, ..... ş.kmb ---- ... DOdar 
bir doktor sibi imcladauza ~etitebilir. 

SON POSTA 

Kaçakçılık Vak' aları Kendini 
Beğenen 

Burdurda iki Kadın Hapisaneye Kadın , 

Esrar Kaçı- ! 
rırken Yaka

landılar 
Antalya (Özel)- Burdur hapisha

nesinde dört yıl hapse mahlriim olan 
Mahmudu ziyaret için gelen annesi Gül 
lü ile annesinin arkadatı .Aqüllii gar· 
diyanlar üzerinde fiipbe uyanchrmıt
lardır. Gardiyanlar bu kadınlann Mah
mut için getirdikleri et)'aJl ve kadmla· 
nn üzerini aramıflar, etY• arasında ve 
kadınların üzerinde yarım kilo esrar 
bulmutlardır. Bunun üzerine hapisha
neye esrar kaçırmak iatiyen bu iki ka
dın hemen yablenllllflar, getirdikleri 

esrarla beraber ihtisas mahkemesine 
sevkeclilmitlerdir. 

* Antalyaya bağlı Agva köyünde 
Ahmet Ç&VUf ile arkadatJanmn bir gizli 
rakı fabrikası itlettilderi haber almmıt 
tertibat neticesinde yakalanmıtlardır. 

Kazan ve imbik gibi qya müsadere e-

dilmif, kendileri ihtisas mahkemesine 
gönderilmiflerdir. 

* Bucaklı Mustafa ve Burdurlu Do
nenin çadırlannda yarım kilo eırar ya-

kalanmlfbr. iki kaçakçı da ihtisas mah
kemesine sevkediLnif lerdir. 

Günahını Gizlemek 
isterken 

Kızılcahamamda Bir 
Kadın Öldü 

Kızılcahamam (Özel) - Bayır 
kö7ilnde Hanım isminde bir kadm 
ıayri mepu amette peyclahladıiı ç. 
cuju aizlice dojurarken fazla kan 
kaybetmif, bu yüzden hem çocuiu, 
hem de kendiai ölmüttür. 

Gegveli Nuri 
Ustayı Kim 
Öldürdü? 

T ekirdağında Şehir Bandosu 

--~ 

Telördaiı (Özel)- Şimdiye kadar parti himayesinde çahpn müzisyen· 
lerimiz birleferek bir tehir bandosu tqkil, kendileri için ele tek bir kıyafet 
tesbit ettiler. Bando pek mükemmel ohnuftur. Bando mualHmi de yıllarca 
bu İfİ yapmıt muktedir ve üıtad bir arkadattır. Şehir bando.u Tekirclağı
mn mühim bi: eksiğini tamamlamlfbr. 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Yeni nişanlıyım. Bir gün ~~ 
aile meclisinde tanıdık k.ızlad' tr. 
hangisi olduğu hakkında bir ..... İ 
Reye müracaat edilmesi ~:~ 
pnlım birinciliği kazandı. O ~ 
amit bizim kızı tutabilirsen tat-~ 
ten cüzeldir, herkesten akı~~ 
iyi düıünür, falan ••• Söz anla ~'iiJ' 
deiiJ. Herkes, bu meyanda .., ~ 
küçük görmeğe bqladı. Adeta t'!'f 
maniye tutuldu. Ne yapacaidl' 
Nuıl hareket edeyim. i'. 

O=~--::~ Blrakm o bilcliiini aö71eaİIL 
fm kendiaine ehemmi)'et 

:rmca biitiin bu icldialannd8D -2 
mecbur olur. Nonnal ~ ..... 
•• anlatmakta süçlük çelmwL --

••• 

Kabahat sende kızım. lnsao 
bir adamı sevebilir mi? Sen .,. M 

••• 
Biz çok sevişen iki arkadaştık

zi o kadar severdik ki. evlenJasJaır..ıt.ı• 
Büyük Öndere karıı yapılmak istenen f yapılmak istenen yajuıçı tel'in eder, il· da eski dostluğumuzu de-vadi ~ 

euikast dolayısile yurdun her tarafında! çe halkının aonauz inan ve batlılıiım karar verdik. Derken arkad~~ 
uyanan heyecanı bildiren telgrafları yaz· ı yüksek katınıza bildiririz. ~e~ eskisi gi~i arkadaşı~ın.. e~ 
mıya devam ediyoruz: Nilı....ı_. gıdıyorum. Gunlerden bır ııuıı 

G - ı-.ı 1 Nik 9::..a..ı:_ N!L___ kocası, bana evlenmekte hata ._ı.. 
ore -•n aar - unua ...arlılar büyük . . •W• • benİP"":; 

Görele- Büyük ıahsiyetinize karı• I Şeflerine Atalanna yapılma:ra :relteni- lük~tteh hem ldse~dıgıru •.. vleed. __ .. ıfPl:F"m 
meae azır o ugunu soy ı, 

.... a'" ·-· . ·ı~k· .. y' ... 'ı' .... d. . . . . · ı 14:~ yajma cOfkua lıamlelerle candan, kadatıma söyleyip söylemeıneJd:fl em 1 0 UD a yurekt~n .~el'in ettiler. Gö~ül INajlılık· ettim. Ziyaretlerimi azalttun· ., 
larnı, ulku bailıhklanm hır defa daha merak etmeğe. sebebini ao~ 

Otomobil Soyanlar 
Yakalandılar 

Gemlik (Özel) - Orhanıazi yo
lunda dört maakeli adamın bir oto
mobil yolcularını soydukları yazıl
mııtı. Yapılan incelemeler neticeain· 
de Gemliiin Şahin1ardu semtinde 
dört kiti 1akalanmııtır. Bunlar aoyu· 
lanlarla muvacehe edileceklerdir. 

: yüksek katınıza ulafbnnakla bahtiyar- Nasıl hareket edeyim, ne yapa~ 
dırlar. 

lamir Çepne.inden Arkadaıuma hir teY IÖY 

f :ırınir - Gös bebefimis olan aana ve bt bir daha zİyaretİae de ...:.: ........... ~ 
ba7abaa el uatan haialen lbet eder caaile buluımaktan kaçmas. uu-- ifi 
yalnıa aeaia ve ulu Wktin için ya,adıfl· tine enl'el olmamaia çaı.,uus. ~ 
mıza İn&ncıDIZI yalYanna. 

Tllflıöprüd-

Uluaumuzun aücünü ve )'&f&)'lflDI 

temsil eden aziz varlıimıza yapılmak 

Adapazarı (Özel) - Karabürçelr Tahkikata deYaJD edilmektedir. 
nahiyesinde G~eli Nuri uatanm lhr 
ıeceleyin uyurken öldürüldüiü ,. • Karamanda Koyun acab 

1 
· zılmııtı. Nuri uıtayı öldürenler belli Karaman (Özel) - iki Suriyeli 

İatenilen kötü kaatı duyan halk heyecan 

İçinde laa alçakbfl tel'in ederek batı· 
mı:ırda sok yıllar yapmanızı öz yürek
ten diler. 

Sam•umlan 

Em ette 
Bir Kaçakçı Yakal 
Emet (Özel) - Yenice 

çakır Mustafa, saklanc:bi• 
V eailenin evinde yakalaDJllll 
ye verilmiıtir. Bu kaçakel 
mandenberi jandanna deiildir. Bazı iddialar üzerine üvey Arap tüccar Karamana ıelmiı, ko

babası Kara Ali oğlu Mustafa ile yun ve keçi almaya batlamıılardır. 
Mustaf anın damadı Pap oğlu Ali Keçilerden bir kıımı ıimdiden kuzu. 
Rıza zan altına alınmıılardır. Tah- lamağa baılamiflardır. Alıt oldukça 
kikata devam edilmektedir. , mühimdir. 

·Adapazarında Temizlik Amelesinin KılıOı 

Adapazan ( Ozel)- Belediye tehrin temizlik itlerinde sallf8n ameleye bir 
örnek elbise giydirmeyi kararlattınnlf, bu karannı da tabika batlamıttır. 

Temizlik itleri amelesine kasket, bir örnek gömlek, kilot pantalon ve çiz· 
me giydirilmeldeclir. 

Samsun - Büyük kurtarıcımıza kar
tı el uzatmak iatiyen alçakları Samaun 
Baroau bütün me~cudiyetile tel'in eder. 

DiflriPI .. 
Divriai - Göa beMaüni:ır Ulu Önde

re yapılmak iatenen komployu bütün 

Di-nigi teessür ve heyecan içinde tel'in 
~derken bu alçak cinayetin daha bat· 

lanl'ıctnda boiufınaama muvaffak ol
nilmdan Atatürk9iimü:ırü ve Cumhari

J'el lliilôametimi:ıri btitün halk naauaa 
kutlular ve alkıtlanz. 

Şileden 

Şile - Yuca •arlıiımıza el uzatmak 
iateyenleri ilemek için ilçemizde topla· 
aan köylii, lraaahah senç •e ihtiyar bü-

tün •alkımı:ırın, lıer aa canlannı uiru· 
au:ırda feda etmeie bir defa daha and 
içtiklerini aayıılarımızla bildiririz. 

Vrladan 

Urla - Tilrk çocukları aana kıy • 
mak nteyenlere nefret eder, aana el 
kaldırmafı habnndan seçİrecek diif
künil utaaan aanıaından doian alef 
yakar. Seni :role etmek İsteyenlerin her 

kötülükten temizlediiin aziz yurdumuz 
üstünde yeri yoktur. Onlar1n pİa nlık· 

lan ancak çıyanların ya,adıklan top • 
rak altında yer tutabilir. 

aranıyordu. 

Orman MUfetti~ 
Kız lcahamamdl 

Kızılcahamam (<bel) ..
Umumi Müfettiti Haydar 
lerini sözden ıeçirmek ...... , .... -~ 
bamıza ıelmiı, tetkikler~ 
mııtır. 

Nöbetçi 

!.C:W~".!}~ ..... : 
r-~-~ •• • (il-!- ., --•). 

. • LllUllUDU• .-pa ~ )• 

zar: (Necati). Alemdar: (s.rr' ( 
mt: (Aaaduryan). ŞebzaddM'' 
ICarqiimriik: (A. Kemal)· F 
rif). Şehremini: (Ni:ırılll)· )• 
(ş.ef). Samat:ra: (Teofilo-tl. 
köy: (lıtepan). Galata: ( •• __ 1rg1: 
Kaıımpaf8: (Merk•)· ~ t 
Be9k••ı: (Riu). &.yojlııl': .. !if, 
Karak.in Kiirkçiyan, Günet)· )• 
det Ekrem). Sanyer: ( ()sl09" • 
dar: ( Abmediye). KadıkSf: 
Çabukçıyan, Osman HuJ(ilİ)• 
ada: (Mehmet). Heybeli: ('fi 



iıfezara Gömülen 
Bir Kanıgon 

1 
Avııctr•lga 
P o/isi •rl•t 
ıaşırtare 

m~ael• 

Avustralya gazeteleri• 
Avu9tJa}ya poliei.ni 

.J·· · n bir .hayrete uuture 
ketiften bahaedi)'or -

lar. Bu k t" ıf, 1ki tonluk biT yük kamyonunun 
rn ,ara ld ''" . .. e etrafında oi-' omu ugunu gorm 

. . f • hir .dıflnda rn ur Rır polıs mu rezesı te .. 
de c iyormu . Kesif bir onnanlıiı se 

da b Yol bir 
Çer mt-z, çıplak meydan u • 
çukur, bu çukurun içinde de kocaman bır 
k T m 0 daki-

a ) on örrnÜf, yaklafllllf. a . 
kad k . . d .. t" b .... , ter temız. a n yonun ıçın en U9 u ...,.. 

BABICI 
Çin de 1 

yeni Bir Müıtakil 1 

Hükumet 
Japonya ile Suel 
An qma Yapılacak 

Tokio 18 { A.A.) - Çok emin bir 
kaynaktan haber verilcfiiine 41öre, Sun· 
Claeh-Yuan-Han-Fon~hon ve C~a~•: 
Tchen adk Çin ıenerallara. ~ık~ 
teırinde Kuzey Çini müıtakıl b.ır hu • 
kUmet olarak ilin edeceklerdır. Bu 
mmtakil hükiımet, Japonya. ile süel 

bir andlaf1Tla imza edecekdır. 

1'aynotmalar arttı 
1 ~ . ) S" Bakanı Ku· 0 duk aya ı. bir adam çıbnaz rnı Tokiol 18 (A.A. - u ' 

M '- d :il bu adam ara1&n- r.:- illeri iatikWiaİD ilin ettikleri 
eze "'uman am e .. 

1 
Z11Y .,...- ~ Toh • 

da geçen muhavereyi, im'kinı yok tahaJYU .takdirde JaponJ'a~ ı-- ·ı .•~. 
K ;..cbekjn b-r .çine .-yl 1 en ._ 

edemez.siniz. a .. · 1 ı" mı 
'--ttıe laulu•ma•na mıam o aca 

M f d Uf" re- .. •--:.....· u reze kuman anı ıonn • .Nichi • Nidıi sazeteUaıe aoy----rır. 
-Bu kamyop .nedir va .siz buoaıı için· T.ianahin'dea ••seteleaıe &elen ha -

de ne yapıyorsunuz? J,erJere ,.0re, Naakin ..,du)armın .Pe-

TELGRAFL B 

Ateatcn haçlıların Pariste bir yürüyüfü 

F ransada Ateşten Haçlı
lar ·Hadiseler Çıkardılar 

- Kamyon benimdir. l.ea de içinde es- km-Haalmn ~ola 'Jlilrafnuian top· 

iti ıunlerimi tahayyül ile ... akit .pçiımekte- ı.n ....... ,iimeriM, " 0 ntmas .ortlu•U Yapılan Bir Tonlanlıda Otuz ıa~ı 
>'İın. her ilatimal• -· ,haaar -bulunmakta· rr ,,. 

- Ne münuebet? dırl. ·1c1·-· •• Bıçak Ve Kur-•unlrı Yara rmdı. v Otele· taMftaa JaaJ.er yerı ll'ıne p- y 
c adanı anlllbmtı 1 

• LnL.·.--i pneral -Fenk· Limoceı: 18 (A. A.) - At-ten kimae ölme-=•.:... Yalam !'-! L:.: -:ıı..r 
M ·1e "k tapmak .Nankm ~-· -s- --s'- uu _,. - · 

eier bu zat 'kamyon 1 yu .. .. re, . , ,.m lain kifilik bir ordu haç kurumu menauplannın dünkü yaralanmıtbr. 
•urctıle hayatını ıeçirdikten ıonra. gu. nun Yuh • ..SIADS~ .u....--cle _._,·f..:r. Bu ordu d k b--ı- &..·~: __ ,_ • 
., .. d v k zensın ol- 1etkil ~-- ..... ... loplanbım a vu u u..n .. a-r Iİae· lia,,.,aol ... ,,.liatleria -..n 

. DON .... . . ; ;._ .. : . , ,. ' . . ~~:·. 

YI!. e 

18 IU tG U 1'J 
Rüşvetçi 
Kadın 

Oogrn veya iiri, derler ki: lalim Al mın
dc ıHr. nı veli Velit oglu Habt verdi. G r• 
çeklen buyuk i ler gômıut ve huyuk ı nıl 

mı§ olan cu Mekkeli kumandan, bir ı ı ın 

Halıfe Ömenn yanına • o i le ıl ılı ve k n 

it 
ıc;ın .. apıc:ıya bır 1tın ru t rettk o 
kotu idetin lılamlar ar unda ılk kuru u 
oldu. 

lafendıyar ogu1lanndan olup hır be ık. 
kuçük bu hükumet ıdare eden aıleunm 
tadan kaldınlması uzenne O wanlı d 
dam)arı uaaına gıren Şem11 PAfll, 

tarafından hu Velit <>ilu Halidm •oyundan 
gcldıiıni -.öyler ve böburlenırdı O da O 
manlı sarayına ilk rUf\ ti aoktu, Oçun U 
Murada bir it ıçın lmk bin lıra v rdirdı ve 
tanbte kotu bır ad kazandı R vetin ne 
yaman bir muaıbet olduğunu ok ıyi bıl n 
Şem.i Pa... Omıanlı -rayına o mUllD ti 
aokmakla Oaman oiullan laraf ından pe 

..... n 'edilmit olan dedelerinin öc:ün6 •lmıı 
oluyordu. 

Gaaete&.Ne de .-ı ftkra)'I okudum: 

«lzmır 1"nnİyet dırelctörlugu ııvıl memur· 

lanndan Bayan Futuhat, AlaaDcalr.ı.a otu. 

ran F ranealı M.dam do Poladan • .kuçuk 

aan'atlar kanııanu haricinde it yapabilnaeeıni 
kolaylaıtırmalr. İçin • para alırken açık ıuç 

laalincle yal.alalUIUf ve eli İfter' lctirilmıf-
tir. ırın e talihin letfana ıutrJ711T8 . r· ç· e dotıu hareket ~rek bu rine müddiumumilik, katle te,.bltüa ve P. •• 18 ( .a. .a.) M---• 

muş bir zat imif. Kanii i8e bu ze~n ııe Kuzey. ·~ .tt-ı.:.Jin" ~u..- ~ine mani '- la d taJakik :araa. ...._. - ·-~ • _.. 
-..ı,·Lt -1. - -~ _ ...iin1en batır- ~· •us- ı ._ ........... kaıten yara-ma auç rm an at _1:_t _. _____ • . . • • Ben bu kadm polisin kötü bir kaprıze 
-· ... ııı; en eonra ....,..,...... _. .... •- _... ......._ Bu L ı_:ı__ .. tabilte yaua --yı, •ııu·me wı .......... 
'-ttıiı. ,gerekse her dakika bir kaaya se- .......,. çabpca .. ~m açmıtbr. taıuuaata sore n ltillN kapıldıiını sanıyorum. Çunku kadın suru 
l.ep 1 b"I w• • de;.m.dükçe kaınyo· otuz kiti bıçak veya kurfUAla 'YUaJan • ~~y ~~ ... B , .. !ı!;kla "-: ~~ ru, aılc sadak .. bıle alma,ia mutehammıl 

o a 1 ecesmı -- . eski ,._. da t • u etmiftır. u irde, ~· 
llUrt •atılmannı :...;.,oıauDft adam llC. eutgar ...... an mıf ır. h d-L"I L!!.&!!- ., _ _!_ • • k değildır. Ruıvet i.e her aadakadan daha -··.1 ''" Jumal ••zeteaiae söre, tahkikat cep eye ... ı .uuuan part119ra1 iflis• 
t\in\crin hu vefakir odundan bir türıu ay- .. hakiminin arattırmalan ----...da, ta- etmeleri ve her .. ~den ..... J.ıirlilderi agırdar. Eli. etc;ii dciil bütün bır 
nıaınıyor. du···u"nmü• taı•llJldl. nihayet. kam· Koater1t11 er - ~ " ,.... _ bancaların, ateıten haç lılarm toplan- feaheylemeleri fAriile partinin ceplae hayatı kirletir. Hatti o kir, soya mpa da 
Yonu telıir dıflllda, göriilmiyecek hır yer· Sofya, 17 (Özel) - fç Ba~l~ı· dııı at maneji.ıulen atıldıiı .anlatılmlJ• tarafanclan tqkil eıılilecek lııir hüldime- aurer Bayan FutW..t. elbette ~la • yı 
4e gömmiye lı:111'111' <vermİI ve ara11ra da nm ulusal propa1randa fUbeıı gele· 
•nu ziyarete gelirmif. cek a• içinde memlekette konferanslar tır. te iıtirake haaar 4'duju bildirilmekte • kanmaz, siderilmez. unutulmaz ve unut 

.1 Dolaf&ll taYialaruı :akıi..e olarak hiç dir. turulmaz - bir lekeye avuç açmazdı. Eıı r * ve içtimalar tertibile faaliyete seçme· 

~e. 8UÇ iıli- te karar vermiıtir. • h -=lngiltere Ve Amerikada Fırtınalar :.::eı:·;::::::~:.~:!:r::ı~;ai~:: 
.-n .bir vatand•t. bu- Bu toplantı •• konferanslar İçın U• 
,- ~ tötü pri8lwliea '-inne tutulı uı 
nun :bnuna aykın ol- auai bir pro,sram haaarle•maktadır. Nehir 5uhrrı iJks~Jdi, Za M Oll Jldl.r eı.calı:tır. 

rni .. ll ' l 11 ··~ 19 Ulerd• _..... pwupq~da ~~ali~ Ne•york: t9 (A.A.) - Debfetli bir ne Ye bir çok tehirlerin etraf ile alika- Yok.il fuilet idarai ôlan. Maz.ileae daya-
lier '\atandq kanunu \ılnuık1e mübDdftir. tine • gx9k .. ..ufettitler IÇID bar lr ilm • beL 

d fırhna, Amerilcarun doiu kıyılar1111 ıÜ· ~ ea esme M uiyet Termit· .nan, faz.ileti yayan quaku -.:..:_...ı_ e-
fhtan ıkar .. ıamda kalır. talimlllna ... "'8P•ımelrta ar. k la ·· -Lül · ~ fUfV " pürmektedir. Bir ço v&pur r muP" br. t • L! _u..ı::.._ . ...ı:!-:: ,,_.,, 

li F d mer"t de "•-fL BiU. L.a.o..tt- •& _..a.:,: v• 1n en 4&1r Ulf alÇ -J'.._..a& _.n--.ıı VO 
Dogrudur, ama, mese ra~aa • . 11-•l8lftl ~lap•• il menide hulunmakt.aııılırlar. Bn~•-- - "._. ~ ıppen· d . . 

•lan kanunların, nizamnamelenn. emıma- ınımm · adla fnsfliz vapuru yolcu aJwiı ao.. halm ile ..ııt.n1 M Je .u it.da ~ uun ruıvetçı kadın diye adliye Utiikle 
'!nelerin, gazete genitJiiinde bir kiiada ~- Ad8DI ton limanına .sirmemiıtir. Yalaız Ni7u kalmııtır. nne, .sazete sütunlanna ~ imteatez. 

•ıl~cak olsa, ne tutacağına tahmin edebılir ~ ı• (0..1) _ ~inemediti Jeraey uhilindeki zarar bir milyeın do-' l.ondra ile _tqilte~~İD sarb h~nliai .Oi. . 
tnısıniz? Biz aöy)iyelim: viaia hoclrumuna on bet siln lara çıkmaktadır. arasında demioola munakalab, bir YGI· Bu yolda parmakla söeterilmek ne aca 

T .. 0 000 ~upnda. bir kanaına e ................. ı N"k la lrvilı.,.eJe dan çılana11na ..._..iyet ...-mİf om ve ne acıkh te)'!dirl o::.:•--'iik•"" •-lerım 
amam ~ ' metre ~.. • ı'n aaiiılldetle hap .. ~en ._ u. ı ~ .......... .,.... -" 

aahayı işgal edecektir. Bunı,ı ocrenmek ıç 
9 

aı I itimli .... BUi.... -t•kıf edıle- Londra: ta (A.A.) - Y.Qan ,MWetll oerazi -çaictlnflllerl yüzünden bakıt.a ili• urperiyor. 
de~·ı 'L k · • Uzam ...... •· uo~o 1-ı.. • yapnurlar, nelair aulannın yiiluelmelİ· rlllllıfbr. M. T. TAN it. sadece o .. uma ıgm nk matilaoUUA,. ftlrl • ...._tir. 
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Sabah Saat 4 ten Sonra ,--·--· · SON DA KİK A ·---~-' 
Gelen Telgı:ıal Haberleri l TEL~_RA~, 'rELEFo!~ ~ELstz HABERLE!!~ 

Ras SeYum Italyanların Göçmenler işi Kamulayda GörüşüfdU 
Sağ Cenahını Çevirmiye Bul aristanda Gömenlerin Çel<-

Muvaffak Olmuş... tiklerinden Şikiyet Edildi 
jtl 

iç işleri Bakanı Diyor Ki: " Bir TUrk Kanı Akıtıldığı Vakit Efk ,_. Habeşler, ltalyanları.n Geri Kıt'alarını 
Durmadan Taciz Ediyorlar 

Adisababa 18 (A.A) - Havas muha- reketine mani olmaktadır. 
birinden: Ras Desta, şimdi Delo bölgesindedir. 

Süel çevenler, Habeş kıt' aları tarafından * 
takip edilen siyasal hareketlerin Tigre cep- Adisababa 1 8 (A.A.) - Hükumet Sa-
hesinde İtalyanların faaliyetini mühim su- sabanch'ın el'an Habeşlerin elinde bulun
rette iz'aç etmekte olduğunu teyit etmek- duğunu bildirmektedirler. 
tcdir. Habeşler, İtalyanların geri kıtalarını 

Yeni Habct Kuvvetleri 
durmadan taciz etmekte ve yormaktadır. 

İyi malUmat almakta olan bir kaynaktan Roma 18 (Telsizle) - Telgraf Un-
bildirildiğinc göre, Ras Seyum, İtalyanlann yon aytarı Cibutiden bildiriyor: İmpa
aağ cenahlarını Adoua'nın cenubunda çe- ratorun yeğeni bir Be1çika zabitinin 
virmeğe muvaffak olmuştur. Fakat hakiki kumandasında olan 20,000 kişi ile cep

vaziyet belli değildir. heye hareket etmiştir. Asıl harbin Am-
Diğer taraftan, Yelous kıtalannın Sedit 

bara havalisinde olacağı Adisababada 
nehri boyunca göstermekte oldukları faali-
yetle Seyum'un manevralarını kolaylaşbr· söylenmektedir. 

makta oldukları öğrenilmiştir. Küçük Çarpıtmalar 
Hayelou'nun henüz Eritrede olduğuna Makalle 18 {A.A.) - iki kolordu-

dair bir pyia dolaşmaktadır. 

Kızıl Haç 
Adisababa 18 (AA) - lrlanda kızıl 

haçına ait dört kamyon ile erzak yüklü di
ğer beı kamyon, Dessie'ye hareket etmit-
tir. 

Şiddetli Yağmurlar 
Harrar 18 (AA.) - Habeş süel çe

venleri, İtalyanların henüz Daggabour'un 
60 kilometre cenubunda bulunmakta olduk· 
lan bildirilmektedir. 

ya mensup bir bölük, T agaza nehri ya
nında bir Habeş gurubunu firara mec

bur etmiştir. Diğer bir kol da, ayni böl

gede bir başka Habeş müfrezesini püs
kürtmüş ve şeflerinden birini esir et

miştir. Bu suretle, İtalyanlar, Geralta 

bölgesini temizlemeğe devam ederek, 

Habeşleri, T akaze nehrinin öbür tara
fına geçmeğe mecbur etmektedirler. 

Süel hareketlerin böyle kolaylıkla 
(Arkası 10 uncu yüzde) Şiddetli yağmurlar, İtalyanlann ileri ha- ' 

Marsilya Cinayetinin 
Muhakemesi Başladı 

Aix - eu - Provence 18 (A.A.) -

«F ransada» «Üstachis» )erin muhakc· 

mesi başlangıcında bir söylev veren 

mahkeme başkanı duyduğu heyecanı 

söylemiş ve «f ransanın yüksek misa

firi ve candan dostu» kral Aleksandrı 
saygı ile anmıştır. 

Halkı vakarlı bir durum takınmıya 
ve hürmetli bir sükQt muhafaza etıne-

ğe davet eden mahkeme başkanı demiş
tir ki: 

«Muhakeme celselerinde gösterilme

si icap eden vakar, ölen kralın hatıra

sına, kraliçenin ve genç kralın duyduk .. 
ları kedere, Barthounun habrasına ve 

ailesinin kederine yüksek bir saygı ni

şanesi olmalıdır. 

Fransız ulusu, aynı dostluk, aynı acı 

içinde Yugoslav ulusu ile bir kere daha 

birleşmiş bulunmaktadır.» 

• Ai:ır.-Ev-Provence 18 (A.A.) - «Mahke
menin mabadiJ> müddeiumumi Yuıoslavya 
kraliçeşinin, mümesaili Pol Bonkur' a gön
derdiği bir mektubu okumuş ve kraliçenin 
Fransız ad1iyeaine itimadını bildiren fırka 
üzerinde hassaten durmuıtur. 

Bundan sonra · Kralj'in isticvabı baıla
mışbr. Müttehim cevap vermek istemedi. 
ğini söylemekte ve doğrudan doğruya tev
cih edilen suallere cevap vermekten kaçın
maktadır. 

* . 
Muhakeme Esnasında Hadise Oldu 

Aix-En-Provence 18 (AA) - Oustachies'lerfo davaımc:!a ıöyle bir hadiae zuhur 
etmiştir: · ' · • · · · .. ' · 

--ı • - 1 

Müdafaa avukatlarından biri, iki tercümandan Yuğoslav tebeasından olan: birinin 
- maznunlar yanında «polisin KÖZÜ » olduğu iddiasiyle - reddini i&temİ!l!tİr. 

Mahkeme başkanı, celseyi tatil etmiştir. 
Celse, tekrar açıldığı zaman mevzuu bahis olan tercümanın birinci celsede hazır 

bulunan tercüman olmayıp daha istintak esnasında hizmetinden istifade edilmeJSinden 
vaz geçilmi§ olan başka birisi olduğu anlaşılmışiır. 

Bunun üzerine mahkeme, baılamıı ve ittihamname okunmuıtur. Reis, iki meçhul 
tahıstan bahsetmiştir. Bunlardan birisi, canilerin yanında görülmüş olan sarışın bir ka
dın, öteki de Peter isminde bir adamdır. 

Suriyede Gizli Teşkilat 

Fransız Emniyet" Polisi 
T evkifat Yaptı 

Kudüs 18 (A.A.) - Beyrut'tan bildi- ı meydana . çıka~ııtır. Aralarında aYU• 

rildiğine göre, Fransız emniyet poliıi katlar, profeıorler bulunan 37 kİ§İ 
' tevkif edilmiıtir. Tevkif edilenler ara· 

Suriye ve Lübnan'ı yabancılar elinden 1 ıında Lüb l" ı d 

1 
nan po ıı memur arın an 

kurtarmak iatiyen gizli bir cemiyeti biri de bulunmaktadır. 

Kıbrıs Y unani,tana Verilmiyecek 
Londra 18 (A.A.) - Bazı Yunan limanlarının lngiltere tarafından kulla· 

nılınası muka bilinde Kıbrıs adasının Yunanlılara verilmesi muhtemel oldu

ğu hakkındaki haber resmen yalanlanmaktadır. 

Umumiyenin Gösterdiği Hassasiyet Hükumeti Lakayt Bırak•"'' ,ed· 
de O 

Ankara 18 (AA) - Kamutayın bu- Bu sorulara cevap veren İç işler bakanı ı kumetimiz bunlar hakkında icaP e 
g.~~.kü to.plantısında iskan kanununun gö- iskan işinin nakil, iskan ve iaşe tara flan birleri derpiş etmiştir. . '\iyot 
ruşulmes1 esnasında söz alan Mazhar (Ay- sağlık bakanlığına devredildiğini söylemi§ Şarka da Göçmen Gönder\ eJef 
dm) Bulgaristandan yurdumuza gelmiş ve demiştir ki: Muhaceret işlerinin dahile taaJlu jj!I ~ 
olan göçmenlerle temas ederek bunların Cumuriyet devrinde yani, 923 den bu- kısımları da olmuştur. Seylap, he)'e b'~ 
~~mle~etl.~r!nden ayrı~ırk~n çekt~k~eri bü-ı güne kadar memlekete 600,000 muhacir saire dolayısile memleket dahiliod:ı~ş d• 
yuk muşkulattan acı hır lısanla şıkayet et- gelmiş bulunuyor. Bunun 400 bini mübade- ketler yapılmıştır. Şimdiye kadar • ııııt 
miş ve sulhü kendisine en büyük ideal edin- le suretile gelmiştir. Diğer kısmı da kendi muhacir gönderilmiştir. Ve gönderi 
miş olan cumhuriyet hükumeti bu hadise- istek ve arzularile gelen ırktaşlarımızdır. devam olunacaktır. ~el ıı# 
lere karşı sükunetle mukabele etse bile ken- Trakyaya Yerleştirilenler Kanunda zikredildiği gibi ıneınle 
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disi bu işlerin arasında ne gibi muahedeler Şimdiye kadar Trakyaya yerleştirilen takalara ayrılmıştır. Trakya bu flllll 
münasebetler, muameleler, muhabereler nüfusun miktarı, Romanya, Bulgaristan, rın başlıcalarındandır. 
olduğunu bilmediği için hükumetin artık Yugoslavya ve Yunanistandan gelenler da- Bir Milyon Nüfu• ıtJ' 
sulh periliğinin de fevkine çıktığını söyle- hil olmak üzere 65,000 kişidir. Bunlar b' aJ1l110 ıcO 

k 
Biz Trakyada muayyen ır ı_ ,,,ib 

me ten vaz geçemiyeceğini ilave etmiştir. Trakyanın muhtelif yerlerine yerleştirilmi"- 1 k l bır •·· -• " fında - stanbul hariç - laa a .,ııftl" 
Mazhar heyecanlı sözlerine şu cümleler- tir. Geçen sene, ve bu sene verdigyiniz tah- aı" nüfus görmek istiyoruz. Ve bunu teri' 

le nihayet vermiştir: sisatın kısmı azamı Trakyaya hasredilmiş- d ·· Y • • • • f ilah 1ıe5 • ..:. 

T .. k" h a gorecegımıze emmız - nşa ıjııllP" 
ur ıye cum uriyetinin senelerdenberi tir. Bugün Trakyada, gelecekleri yerleı:ı.tire- leke "' Bu suretle T rakyada da meill tt• " 

takip ettiği harici siyaset gösterir ki, ona cek ve yerleştirilmesine müsait olacak ka- er''e (t diğer yerlerinde olan refaha, 5 (J3t' 
başkasının zararına hiç bir fikir ve hareket dar cam, çivi gibı" ı"ncıaat malzemesı· vardır. k .. yük.sek hadde erişilmiı olaca tır. 
İsnadı kabil değildir. Herhangi bir memle- Bu sene en çok muhacir gelen yer, Roman- 1 t 
ket ve millete, herhangi bir sulh idealine ya olmuştur. aes eri) S IS'~J 

Geçen sene Romanyadan ve u derD" 
karşı resmi veya hususi Türkiyenin imzası Romanyada evini satarak ve itlerini tan- Jıneı ,,. 

h k 1 
dan gelen muhacirler gel~r ge tle~ııor, 

ve are eti görü emez. Benim bu vadide zim ederek Köstencede vapura intizar eden e .:tıı 
1 müstahsil mevkiine ~eçmiı ve 

1
..,,if"" 

söy eyişim ve bağırışım yalnız vicdani ve üç bin Türk vardır. Keza evlen"nı" sat•·klan d·...., e , .. -·~ " geldiği kadar istihsalimize yar .... 0~11'"1 
insani hislerin ve biraz da ırktaşlığın sesi. halde aimdiHk evlerinde hazır bulunan bet B k _] rrı Y " ugün açı ve aç tek bir aaa , 
dir. bin kişi vardır. Bunlann mecmuu aekiz bin (Bravo sesleri) . ~~ 

Yoksa siyaset veya devletin umumi- men- ki .. idir. Bunlar kı .. gelmeden evvel Trakya- K iki k B'riocı ,Jitı -. " anunu · · esasa ayırdı . ! .. itİ"' . 
faatleri neyi istilzam ediyorsa onu yapra- ya nakil ve kış dolayısile Trakyada yerleg.. doğrudan doğruya politika ve kiilt~~ef ~ 
lar. tirilmeleri kabil olmazsa İstanbul ve civa- B · · 1 dah"I' kAl tine dıS J' 

J J 1 • B k una aıt ış er ı ıye ve a e • ·ııe 
Ç f erı a anının Sözleri nnda yerl ... cıtirilmeleri hükUınetçe kararla.... kil · kA · · · d hh' kaletı _,, "' , ıs an, ıaşe ışı e sı ıye ve 

Mazhar (Aydın) m bu sözlerine karşı tırılmıştır. · tir. 
iç işleri bakanı Şükrü Kaya da ıu karşılığı Sonra bunların kış günü küçük vapurlar- T eftiıler yapılacak . iıı il 
vermiştir: la yavaş yavaş nakli zor olacaa. için bun- · A · )erıll 1.11 ... Ankara 18 (AA.} - iskan ış jt r 

- Türkiye cumhuriyetinin dahili ve ha- lann 'devletin elinde bulun .. - bu"'yük' vapur- d 'ne• ~JJ .... hiJiyeden sıhhat vekaletine evrı . jjJ· 
rici işlerinde gizli hiç bir köşe yoktur. larla nakli ve toplu bir halde memlekete -1'lıııe51 Ji nunun bugün meclisçe kabul eoı b_.ifll"' 
Memlekete ve millete ait bütün işler bu kür- getirilmeleri düşünülmüştür. b rıı "" . .ıt 

d 
rine sıhhat vekaleti müsteşarı e ,,,..,. 

sü en açık görüşülür ve görülür. Bulgarı"ıtandan Gelenler Id frv ... 4 sıhhat müfettişi olduğu ha e ~ ,. 
Dahilde olduğu gibi bıraktığımız yerler- İki senede Bulgaristandan 35 bı"nden 'd k ·· l · · t' ı" tel ı,. gı ere goçmen erın vazıye ın .ı.. ~ 

de ve bizim harsımızla yaşayan ve dilimiz- fazla muhacir gelmiştir. Son aldığımız ha- iskan muamelelerinin devrine taaJILI"' buıa-
le konuşan ırktaılarımızın ve kardeşlerimi- berlere oöre bin aile mallannı taafiye etmı'ı · J • 1 t'rileıt • lf erı tanzim için göçmen yer eş ı 
zin İçtimai, ferdi hayat ve hüriyetlerile her olarak Bulgaristanda beklemektedirler. Hü- köyleri dolaşıp teftiş edecektir. 
gün alakadarız. Hariciyemiz her zaman 
bu alakayı ıösterdi ve göstermektedir. 

Oradaki ırkdaşlarımızın hiç bir tazyıka 
uğramadıkları ve uğramıyacaklan hakkında 
teminat aldık. Bu itibarla resmi makamları 
ittiham edecek bir vaziyet kalmadı. 

Eier muhitlerinde maddi veya 
manevi tazyilı gördüklerine muttali 
olurıalr, oradaki Türklerin intan· 
ca yqamalı. halı.kını temin ettirmeye 
hükumetimiz mecburdur. Yapacağı 
teıebbüıler kali Belmezıe müracaat 
edeceğimiz daha yüktek heyetler 
vardır. Bir Türk kanı akıtıldığı, bir 
Türk hak•ızlığa veya tazyıka uğra
dığı vakit Türk ellı.arı umumiyesinin 
göıterdiği haıaıiyet hükumeti la
kayt bırakamaz. 

Dahilde 
Fakat hali hazırda gerek dahilde ve ge· 

rek hariçte yaptığımız tahkikat göçmen hu
susunda harici tazyiktan ziyade dahili taz
yıkın vicdandan gelen, içten kopan bir taz
yıkın mevcudiyetini gösteriyor. 

Türkiyenin Yüksek Mevkii 
Biliyorsunuz ki, Romanya hükumeti çok 

adil bir hükumettir. Bilhassa Türk tebaası 
hakkında çok adilane ve dostane muamele 
yapmaktadır. Türkleri buraya koşturan şey, 
demin arzettiğim gibi, bugünkü Türkiyenin 
yüksek mevkidir ve onun hariçteki akis
leridir. Arkadaşım Kitapçının dediği gibi 
biran evvel yurda ve biran evvel Atatürke 
ve Atatürk kanunlarına ve rejimine kavuş

mak istedikleri içindir. Asıl esas budur. Bu 
psikolojik ciheti hakikaten unutmamak la
zımdır. 

Bugün gelecek olan muhacir için T rak
yada ve lstanbulda yerler hazırlanmıştır. 
Bunlar, yersiz ve aç kalmayacaklardır. Bun. 
lann geleceği günü timdiden tayin edemem. 
Maamafih kara kıştan evvel gelip yerleş
meleti için çalışılacaktır. 

Ankara 18 (Özel) ~ İskan işlerinin 
sağlık bakanlığına devrine ait kanun kamu
tayın bugünkü toplantıaında l]J.Üstacelen 
müzakere ve kabul edilmiştir. Müzakere 
hararetli olmuş, hatipler bazı soru ve müta
lealarda bulunmuşlardır. . . . 

Zecri Tedblrler Başladıktan Sonr• 

Balkan Devletler ine 
Yardım Meselesi •. 

Gece Roma da Bir Miting Yap~ 
Cenevre 18 (A.A.) - Cenevre müea- r_- dl 

•esesi tarafından a1ınan zecri tedbirler bu· ltalyan Kadınlar_ı •, 
günden itibaren tatbik mevkiine ıirmittir• IB 
Milıetıer cemiyetine dahil 5s devletten 5o Talebe Gösterı 
veya 52 ıi bunları tatbik etmektedir: yaptı •• r 

52 devlet, silah mühimmat ve harp le· 5ıl1ııJı 
Roma 18 (Telsizle) - Bu dil !>11 

vazımı üzerine ambarao. 
52 devlet, finansal zecri tedbirler. 
50 devlet, İtalyan mallannm ithalinin 

men'i 
50 devlet, balyaya iptidai madde ihra

cının men'i. 
4 devlet, açıkça, zecri tedbirler sistemi

ne dahil olamıyacaklanm bildirmi,lerdir: 
Avusturya, Macarİltan, Arnavutluk, Pa-

raguay. 
Milletler cemiyeti konıeyi, ve asamblesi 

ile irtibat komitesi, zecri tedbirlerin tatbi
kından t0nraki durumu takip etmektedir. 
Ümit edildiğine göre, eğer Cenevre mües
sesesi tefkilitı bundan sonra toplanır iae 
zecri tedbirlerle meıgul olmak için değil, 

fakat anlqmazlığa bulunacak hal suretini 
tetkik ve tasvip etmek için toplanacaktır. 

Franıızlar na•ıl karııladılar? 

75,000 kadın Roma sokakların f•~;. 
.. k p 

geçit resmi yapmışlar, büY0 I rdıi• 
meclisinin kararlarını alkışlaJJ11ş il pıı• 
Kadınlar Venedik sarayı önünde: 13'1' 
çeyi isteriz! » diye bağırmışlard•'1'.ıJş' ı se ıı 
kona çıkan Musolini kadın arı 
mıştır. 

* "tiil' .. bıl 
Roma 18 (AA) - Bugun 

ltalya donatılmıştır. ~re~' 
Romada, yüzlerce talebeden 

111 ıe''I 
kep kafileler şarkı söyliyerek .,.~ .;e~ıt 
tedbirlere karşı gösteriler yapar3

_ ıerİ~ 
h' Jı5e e 

dolaşmaktadır. Muhtemel a dbirte' 
önüne geçmek üzere, zecri te ·rk "e 
İştirak eden devletlere ait eJ-.ı 

1
\,,el' .. ı J.tl 1 

maslahatgüzarlık binalan sue dıJtJI 

lerin muhafazası altında bulufl 
maktadır. 

Fatist Konıeyİ ·· ı. fıı"" 
Roma 18 (AA.) - Bü:Y0 ı'o" 

k . 22 1 ktı'· ,e onseyı saat de top anaca ~ ' 
1 rece 

sey, iç ve dış durumu ince e) I ,ııe 

sanıldığına göre bilhaıısa finarısıı 
selelerle meşgul olacaktır. 

Paris 18 (A.A.) - Zecri tedbirlerin 
mer'iyet mevkiine girmekte olduğu fU 

ıırada birçok Pariı gazetelerinde bir 
teessür edasına tesadüf edilmektedir. 
Onların bu teessürü Laval'in aarfetmq 
olduiu mesainin bir uz1atma yolu bul· 
mağı ve bu u.zlaımayı ıerçekleştirmeği 

temin etmemit olmasından ileri gelmek- L Al 

f "•'" ~ tedir. Bu auretle Fransanın dostları olan çoğu baş yazılarında talyaya ~ bılg 
1 

İtalyanlara karıı zecri tedbirlere ba§ ri tedbirlerin tatbika başlandıl' 1del 
vurmak mecburiyeti haaıl omu§tur. lkü tarihin özel ehemmiyet~ııid )<)• 

Londra 18 (A.A.) - Gazetelerin bir · (01:v-wı 10 uu"u yuı 11 



....., 19 ikinci T epfa 
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Celil Sahir 
- . -

Hayatı, Eserleri, 
San' atkô.rlığı 

' 
S.7fa 

Delilik Ve biç tedavisi 

Profesör Fahreddin 
Kerime Göre •.• 

7 

Sovyet Rusya Da Deliliğin ilaçla T eda· 
visi İçin Yeni Bir Takım Usuller 

Tatbik Olunuyor 
Sovyet profesörleri, deliliiin lllç

la tedavisi için Grovidan denilen bir 
ilaçla tecrübeler yapmaktadırlar. 

Bu huıuata, dün kendiaile ıörilt
tiliümüz profesör F ahrettin Kerim, 
bize dedi ki: 

Profesör Y ansen ve Şehircilik 
Bir Şehrin imarında Gaye Ne Olmalı? 
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" .... '' - Bostan Yokm ş 

a Reis: "Kılıcımıza, Kafamıza Ve 
birimize Güveneceğiz!,, Diyordu. 

Bunu Büyük Bir Israrla Bir BelediY' 
Rüknü Söylüyor 

- 39 - 1 ketteyiz. Y .abana ve uzak denizlerde, 
Islak gözlerini Ke- yalım kendi 14ıbcımi.Za, kafamıza ve 

mal Reisin gözlerine b:-"-• • • ·· .... ıroınmıze guvenecegız ... 
dikti. .,..... Reisler, filikalanna binmek üzere•· 

- Endülüsün ha • mir&I gemiainin küpqtesine bağlanmlf 

1 lini görsen sen de ai· olan merdivene doğru yürüdüler. 
'lar ın oğul!. Ama, sen Kem&I Reis onlarm arkaamdan ba-
benim gibi bir fey ya• kiyordu. 
pamadığın için değil, !Boia Hüseyin en geride idi. Sanki o-

timdiye kadar oraya radan ayrılmak istemiyor, yahut Reise 
giderek yardım edeme- bir teY ıöylemek ihtiyacını duyuyordu. 
diğin için ağlarsın!. J Kemal Reis onu aördü. 

lspanyolların Ayni zamanda aklına bir teY gel -
Zulmü miftL Seslendi: 

ihtiyar balıkçı hıçki· - Hüseyin! ... Boğa Hüseyin! ..• 
nyor ve derin detin no- - Buyur Reis!... 
fe! alıyordu. Boğa Hüseyin bir dalgmlıktaıı ailki-

Devam ediyordu: nir gibi yaptı. Geriye döndü ve Kemal at"' 
- Ben bir bahkçi Reisin yanma doğru koştu. Bu lôfım, doiruilan dofraya 'bo.tanm içine a1rmcryor da nereye 41lı- .Jıf 

değilim ... Benim adım Kemal Reis elini onun omzuna koy- Şehir Mecliıi g~en gün lağım su- Dün bir mulıarririıniz ~ 
Hasan Mansurdur. Tu du. .. . . larile sulanan veyahut lağımdan çı.J den alakadar bir zata :nıüra~ 
leytalahyım. Orada - Sana aoylıtyecelderım var .•. Gel kan maddelerle gübrelenen hahçele..J rek açıkta akan li.ğıınlarıJI ~ 
çiftliklerim, mallarım turaY• biraz!... rin kapatılması ve ıebzclerinin mu· bulunmadığını aormut ye fO 
vardı. Zengindim. İs • Ktt kuaranm en -gerisindeki sedir • ıadere edilmesi için zabıtai belediye almııtır: ,,t.. 
panyollar hepsini aldı· lerden birine oturdu. Boğa Hüseyne de talimatnameıine iki madde ekledi. uŞelırin hiç bir senıti~ct-~ 
lar. Kardetl~ anam yer gösterdi. Bu İ! mecliste konu§ulurken üyeler· lağım kalmamııtır. Beyo.tlta #~ 
babam öldürüldü. Ben - y ann yola -.ı...1~,...ö-ını ao'"yledik- den doktor Ethem Akif tdırin bir da bir kaç yerde vardı. Oııı-t'~ 

Endiilüalü araplar, lapanyol tarahndan kılıçtan ~--· k 
Alkazara kaçtım. Ora- geçirilmek korlruaile mütemadiyen lrarıyorlardı. ten sonra seni bir düıünce aldı ço yerlerinde lağlRllann açıkta ak-, pattık». 1 ·~ 
da 1 · · 1 . . . - 7?? • • dığını söyledi. Azadan birisi de : Son zamanlarda eski u•" f" 

yer eştım. Oraya da geldiler. Çocuk- hıalerının en canlısı ve en cotkunu o- ... • • • ··• Mad mki t!'o - ı ıkla ak k .. kl ı t K rkçetd" -~ 
1 

- d b 1 b f l!'o ,_ . B be de . 1 Sa b" - e Ut.guD ar aç ı· un er e yapı an ı ~ r 
ugum a aş ıyan u e 11&et tımdi son kunuyordu - unu n n gız eme... na J· Oh ld 1- b 1 a· "f ki ] d b t •ar iç...- " • d h k . B akın yor. a e evve a e e ıye vazı e- es ıu arın a os anı fi"· 

kerteyi buldu. Garnata da kuptılmak Kemal reis emirler veriyor, hazırlık· 7 
1 
a ~ _ verıyorum.Y .~ . ' di~er sini yapsın sonra biz madde ekliye- düf eden kısımları kırılar~ ~ ~ 

üzere ... Şeyhler, emirler birbirlerinin ları birer birer gözden geçiriyor, levent· a ın_ara oenzemez. a donenz, ya don- lim. Dedi. Jmdığı ve bu suretle de -~ ~ 
boğazına sanlıyor. Hallnn kurtarıcııı leri güzel sözlerle coşturuyordu. meyız. Bir baıkuı da: letildiği de görülmeğe ~if. 
koruyucusu kalmadı. Bütün Endülüs Ayni zamanda Ahmet, Muılib, Hü- - Bund~~ .. n~ çıkar? Kad~de ne - Açıkta liğun yoktur hepıi de Belediye bunun önüne. ıe9"'"'"'~ 
kılıçtan geçiriliyor. Kaçmak için de bı· . H R . l • A . al • varsa onu goruruz. Yoksa hemm bun- kapalıdır. Bu madde tez elden kabul de İstanbulda bir deınır ~ fi 

km 1 ı ıeyın ve anıza eıa erı mu gemı· d ki d' .. · · • d , ı~ / ra ıyor ar. spanya kıyılarında düs- . .. d Onl 
1 

la l la da an çe n ıgımı mı en ınız.. Jedilmelidir itirazını ileri sürdü. Fa- kası yaptırmasını tasar ,. 
rnan gemileri dolaşıyor ve Afrikay~ aıne ?B;r ı.k ~ a panyo Y n· - Bilirim ki çelrinm'ezsin. Fakat 

1 

kat Ethem Akif bağırdı: kos direktörü Ziya bu husu~;/ 
gitmek üzere yola çıkan göçmenleri kna yapı akca a baktruıda etraflıca timdi sevgilin de aramlzda ... Ben bir - Betiktafa gelin de aize açıkta )pada tetkikat yapmıştı. fak• 

k 
onu,ac tı. d" .. d" k 11 il".. ı .. t • b' ı· 1 tır soydu tan sonra denizde boğuyorlar. .. . fey Ufun um. aıan ıagım arı goı ereyım. ır ne ıceye varı mamı§ · 

Ş. d' E d··ı·· 1 .. b' l Toplantıda fU noktalar uzennde ko- B d d'" .. .. .. 
ım ı n u usu an erce zavallı Aara- 1 1 ki b" 1 .1 - en e Ufunmuttum. 

d bekliyor. Ölüm günleri yqıyorlar. ay 
1 

a ır Cfli er: - Neyi? 
Her an karadan veya denizden İspan- Ha~ı~lıkiar tamamdır. Leventler de Zeynep ve 

Yol baskı 1 
.. 1 . d k' savat ıçın ebırıızlanıyorlar. Kemal re· Güllü 

n na ugrama an, meme e ı .. 
rocukt b" - k "h . um bu sulara geldiğini duyan İspanyol- - Zeynebi Lurada bırakmayı ... ::- an ır ayagı mezara aar an ı ti· 

Yarlara kadar kad ··"- k ._ h lar herhalde bot durmıyacaklar, büyük Deniz onu epeyce er11yor. Hele bun. , ın, çocua, er el(, ep- b. d 
ıinin kılıçtan geçmesi korkusu var. ır onanma hazırlıyacaklardı. Bunun dan sonra lcimbilir ne çetin laVAflara 

Kemal Reis bütün bunları yüzünde İçin ~a~it bırakmada~ hemen yola çık- gireceğiz?. 
derin bir üzüntünün izlerile dinliyor • mak ıyı olacaktı. ilk ıt olarak ta henüz (Arkası var) 
du. Onda 1spanyol dütmanlıiı ve bu İspanyollarla çarpıtmadan önce dos- ............................................................ .. 

zavallı halkı kurtarmak askı günden doğru Adraya gidilecek, oradelri En. 
güne öyle büyüyordu ki .. .' dülüs1eri Afrika kıydarına tafıyacak • 

- Peki ama, sen nud geldin bura- lardı. Çünkü bir kaç yüz leventle ispan-
ya?... yada karaya çıkarak içerilere dalmak, 

- Bir hafta önce üç arkadaşla bera- orada birbirlerini atlatmağa çalışan e
ber denize açıldık. Oran yahut oraya mirleri birle.Jtİrerek yardıma kalkışmak 
yalan şehirlerden birine uğnyacak, ge· elden gelemezdi. İıpanyol kıyılarını ve 
mi, kayık, ne bulursak onu alacaktık. bu denizleri tanıyan Endülüslerden kı
Yanımızda bol pan vardı. Bu para ile lavuzlar da alınacaktı. Bu it için gönül. 
dilediğimizi alabileceğimizi umuyor • lü gelecek olan belki binlerce ki'i vardı. 
duk. Fakat yolda fırtınaya tutulduk. Boğa Hüseynin 
Sonra bir lspanyol gemisine rasladık. Düıüncesi 
Bereket versin ki Afrika kıyılarına yak- Kemla Reiı ıon söz olarak: 
lafmu;tık. Bindiğimiz kayık yakalandı. -Y rın tafalc ağarırken limandan 
Ben kendimi denize attım ve güçlükle çıkacağız ... Ona göre davranın ... 
kurtulabildim. Oranda sizin geldiğinizi -dedi. 
duydum. Bunun için geldim. Başka ü- - Baf üstüne reis! ... 

midimiz kalmadı. Hepsinin gözleri yol- - Kılavuz i•ini siz dütünmeyin ... 
da . . · Bu iti sizden başkası yapamaz ... Ben bitiririm. Öğleden sonra Şeyh Ebu 
Çabuk olun!... Kurlum onları ... Be- Yahyaya söyle, buldururum. Gemileri. 
nim karımla dört çocuiwn da onların nize birer ikifer tane gönderirim. Yal
araıında ... mz ben bunların doğru ve namuslu &· 

ispanya kıyılarına damlar olmalarına elden geldiği kadar 
Akın 

Adamcağız durup durup Kemal Re· 
uin elleı ine sarılıyor, ayaklarına kapa
nıyor ve göz ya,ları döküyordu. 

dikkat edeceğim ama, siz de her dakika 
uyanık bulunmalısınız ... 

Bilmelisiniz ki yabancı bir memle -

D 
• 1 

v 
KA 

FEBAB 
Sinemada 

devam ediyor. 
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T epebaıı Şehir 

Tiyatrosunda 

J.9/11/9;,i5 Salı 

~J 
akşamı eaat '20 de 

TOHUM 
ııunı 

N. ti • Erte ğra. Sadi 
Şelı;o t<l<"başı TURAN 

ıiyatrosunı1ıı 

Bu gece 20,~n tiıı 

YANGIN YERLERi 
,, perdı:ı 

K llilİ i.u Solo u 

Halk Opereti 
Franc;ız Tiyatrosunda bu ak~~m 20,80 da 

BAY· BAYAN 
Büyük operet 

Bu nk s~Uı ilitiyann h~br~k~a ~,~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 
ağla~ası o kadar acıklı bir haldi ki, Pariı batakhane!er;n: ı aelahat alemleri 
bu t. · rimü te Endülüs müslümanları- EUGENE SUE'nUn meşhur roman& 

: uğra kları hali okumak mümkün· p A R i s 
Ke"lıal Reis bu zavallıyı kollarından 

tutarak kaldırdı: • 

- Haydi babacı~ım, çok ağlama ... 
Hen-en yarın sabah yelken açıyoruz. 

H ::ın Mansu un c-özlerinde çüb an , 

ESRARI 
fllm:nde cazip bir ıurett~ canlandırı~maktadır. 

Ö 'Ümlizdeki Pe~.ıembe akş mından itibaren 

SARAY sinemasında 

ine bolu Faciasının Do
ğurduğu Bir Hakikat 

~ 
(Baı tarafı 1 inci yüzde) purlar tekaüde çıkarılacaktır• ~ ~ 

sevdiremediğini mahkemede verdiği ifade· * ~ I 
de açmlf, iddiaya cöre bu sempati nolaa· İnebolu faciası etrafında, "~~ 
nı vapur mürettebatını kaptan aleyhinde idaresi tarafından yapılan ~ ~ 
ifade vermeğe sevketmiştir. Mehmet Ali 'Vam etmektedir.11>ün de, bir'k15~, 
kaptan Müddeiumumilikte ve mahkemede batın ifadeleri alırumıtır. Ced ~ I 
verdiği ifaCleler sırasında bildiklerinden ba· henüz kat'i olarak tesbit ~~ 
zılannı söylememek mevkiinde olduğunu çu, idari çerçevenin dıpnda ~ / 
zonnetl anlatmaktadır. Gemıel şavaman aynca adliyeye verilecektir. .Jtl'! ;# 
{müddeiumumi) Ortıan Küni kendisini sı· İnebolu gemisinin fazla yük ~J 
kqtırınca ortay~ bir telsiz telcraf çıkarılmıı· tasında, Vapurculuk ıirketil:, ıİ ~ 
tır. idaresi arasındaki ısefer tak_.. ..a'J 

Bu telsiz de ~enizyollan i,let~e i~~esi· t~ ed~e İse 
0

de, bise ~ ,,~ 
nin, Mehmet Alı kaptanın. kendı tabınnee • eore, bu 1§, Ekonomı bakanlli1 "'ı~ 
arzusu hilafına muhtelif iskelelerden aldığı yapılmaktadır. Ve bu itibarla.. ~ 
fazla qyanın behemehal vapura yüklenme· arasında bu yüzden doğmUJ bll' .Jİ 
sini ve hatta icap ederse birinci ve ikinci tur. ,~ 
kamaralara bile doldurulmasını bildiren bir Fen heyeti"in Junirde yap11i' #fl'.ıl 
emirdi. üzerinde yalandan bilgi edih_~_.a ~ 

Ticaret mahkemesinde dinlenen mürel· mire giden Deniz Ticaret ,........- ,;I 
tebat ve kaptan Mehmet Ali, tenakusa sap• Necdet te bugiinlercle dönec~AİI'· _, 
maktan geri kabnamıflarebr. Vaziyetten an- Bu iş için ıimdilik adli tahkik-'- / 

lqdaığlna söre. ikinci kapbmcian maada ~!.;,~~!~?.~.~~~~~!~: .............. ~ 
bütün mürettebat ve mes'ut vaziyette oıan CI . ÖL~ 
kaptanlar, yOkulardan evvel denize atla- A KLI BiR llf'I"'~ 
mı§ bulunuyorlardı. Vapuru en son terke· Mütehassıs mar.uf dok~orl .... !:J. 
den ikinci kaptan Sesimdi. Bunu yolcular- Albay doktor Şelnp Habıp, .,c'.J. 
dan ekserisi rörmiiı!erdi. denberi muztarip olduğu h ~ / 

İstikbal vapurunun İnebolu vapuruna 'kurtulamı~a:ak 18/11(935..,..,.,J 
yardıma koıtuğu zaman tosladıjı iddiaıı vefat etmıŞl:TI". Cena'Zeıu ça~ 
tamamen çürümliftür. Kaptan bu iddiada nü aaal 11 de Güthane la• *'.; 
yalnız kalmıftv. Hatti istikbal vapurunun kaldırılarak Beyazıt ~ii~ )il' 
lnebolu vapunana attığı halat t»ile gemi mü- kılındıktan sonra Bakırko)' 
rette'batı tarafından tutulmuıtu. tanına defnedilecektir. 

.. 1 • ... • • • • • • 1 ••• 

• 
• * 

1stanbnldah gelen tahkik heyeti ve ılbay-
1 

1ak, kaza luıkkmda ayn bİrer rapor hazırlı- 1 
yarak Ekonomi Bakanlığma vereceklerdir. 
Bu ilci raporda fnebolu faciasmın cereyan 
,ekimden ziyade hakiki mes'u11er ve bu 
rnes'uliyeti doğuran amiller sayılacaktır. 

Tahkik heyeti, facianm cereyan ettigi yer· 
de uzun uzadıya incelemeler yapmlfhr. 

Bu rapor veülete verildikten ş0rtra va- , 
pur .kaptanları arasında bazı tesfiyeler yapı
lacaktır. Avrupaya sipariş edilen on iki va· 

~·u 
Ytrt•ı 

lu •'' 
pur ıe!dikten sonra İnebolu ayarındaki va· , '--_ ...... .._ _ _......_...-.--~ 



SON POSTA 
.. lf lldnd Tepin 

• 

Sayfa 9 

yapanız. Haaan yulaf, pınnç, pata· 
tes, beyaz mısır, arpa ve badem tür. 

lü özlu unlarile yapılan Mitli mahal
lebiye bir parça innilc bnftıruuz. Ha
san buğday nipetuı adi unu suda 
tekersiz pitiriniz. Ozerine pekmez 
ko1Unuz. Hasan mercimek. bealye, 
yulaf, patates özlü unlarile çorba ve 
püre yapınız. Ve nefuetlerine do
JUl'n olmaz. Hasan özlü unlarile ço
culdannw besleyiniz. Tombul tom
bul fıstık sa"bi olurlar. Hasan çavdar 
iri unıle ekmek yapınız. Çok 
lezzetlidır. Mutlaka Ha1an markası· 
na dıkkat ediniz. Hasan i:izlü unl rı 

nefasetini on sen~ muhafaza eder. 
Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Hiç 
bozulmaz. 

Hasan deposu: 
Ankara, lıtubul, B.,otiu 
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.. 
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Yolcusu 
Muharriri: Freeman Willı Oroffı - 30 19/11/955 

Viktorun Yeniden Sorguya Çekilmesi 
De Polislerin işine Yaramamııtı 

- Size bu kadar zahmet verdiifm • 
den dolayı aff ınazı rica ederim. Maa • 
mafih sizi uzun boylu rahatsız etmiye
ceğim. Daha doğrusu bir tek sual ıor· 
mak istiyorum. Hatırınızda mı? Arka. 
daşlarınızdan birinin motör yolculuiu·) 
na iştirak etmek üzere Londradan St
ranraer yolile Portrike geldiğini aöy • 
liyordunuz. Hatta onun Sir Conla ayni 
trende bulunmut olduğunu dütünmüı· 
tük. Bu arkad&§lntzla görüımek iıtiyo· 
rum. Belki de yolda bir 9eyler ırörmüt 
veya duymu§ olabilir. Bana lutfen o 
arkada§ın adresini verir misiniz? İsmi
nin Gos olduğunu ıöylemi§tiniz. xaDu't 
derim, dedi. • 

Viktor: 

- Evet, Cos, Çarla Cos. O da benim 
gibi otomobil komisyoncuaudur. Siriuı 
otomobil ıirketinde çahtıyor. Kendisini 
orada bulabilirsiniz. Coa çok iyi bir ço• 
cuktur. Fakat ne çare ki talih ona hlç 
yardım etmiyor, dedi. 

Frenç, derhal: 
- Ne gibi? diye ıordu. 

Cosun hayatı 
Viktor omuzlarını kaldırdı: Sir Conun k.ızı Mis Magil evi satıp 

babasının katibi ile evlenecekti - Korkarım ki zavalll, İyi bir tali
sil ve terbiye göremedi. Anla§ılan ba • 
bası ona karıı tam bir babalık yapma· - Vah, vah, vah. Herhalde seyahatinizi 
mı§. Cos bir aralık fena bir vaziyete burnunuzdan getirmiıtir. Belfastda da to• 
düşmüş ve İ§ini bırakarak Amerikaya I pallıyarak yürüdüğünüzü farkebniıtim, de. 
gitmeğe mecbur olmu§tu. Orada itlerini di. 
oldukça yoluna koymuf ve 1914 te İn
giltereye dönerek orduya yazılmııtı. 

Muharebede, yaralandı mı, hastalandı 

- Ne iıe, ben yine ucuz kurtulmu,um. 

Bazılarının böyle bir arıza yüzünden aylar-

pıı, iyi hatırlıyamıyorum, fakat 1917 de ca yatb.ğııu bilirim. 
terhis edi.ldi. İt bulmak için baıvurma- Bir müddet daha motör ıeyabatinden 
dıiı yer kalmadı. Bir çok sıkıntı çekti 
ve nihayet Fransadaki eski kumandan
larından birinin tavsiyesi ile timdiki İfİ· 
ni buldu. Fena bir İf te değil. Geçinip 
cidiyor, dedi. 

bahsettiler. Viktor gayet neı'eli ve gayet 

tabii bir surette konuıuyordu. Hiç te ıak· 

lısa, cizliıi olabilecek bir adama benzemİ· 

yordu. Bir aralık Frenç kalkıp eitmek İlle· 

di. Fakat Viktorun konUJJnaktan zevk al· - Şimdi gider kendisile görüıürüm. 
- Nasıl isterseniz, fakat kendisinden dıiını cörünce, belki bir ,eyler öirenirim 

faydalı bir malumat alamıyacaitnızı 

zannediyorum. 
- Neden? 
- Amcamı tanımaz da ondan ... 
- Belli olmaz ki ... 
- Nasıl isterseniz... Bana soracaiımz 

diye Frenç te onun uzatbğı tabakadan bir 

sirara alarak ko1tuia yaslandı. 

Vi.ktor bir müddet sonra: 

- Kuzum Mi.ter Frenç, acaba Maylaale 
Natinci yerleıtirecek bir yer bulanın m111· 

nız? Sir Conun büyük kızı Naybbriçteld evi 

SON POSTA 

Kari Melet a1>lan 

'" 

Haseki Hastanesi 
Yolu 
Akaaraydan Haseki hastahanesi

ne ayrılan bir sokak var. Bu sokak 
kaldırımla döıelidir. Bu yolun kal
dırım olUJuna baıta Hastahane ida· 
resi olmak üzere, hastalar, hastala· 
rını götürenler, hatta ıoförler ve zi
yaretçiler bile tikiyetçidir. 

Çünkü bu yol, hangi vasıta ile gi
dilirse gidilıin hastaları çok ıars • 
maktadır. Bir çok hastalar için de 
bu sarsıntı bir çok fenalıklar husu· 
le getirecek bir tehlikedir. 

* Hastahane doktorlarından bir zat 

ta bu noktaya iıaret ederek tunları 
aöy lemif tir: 

- Nihayet yarım kilometroluk bir 

yol... Fakat bu yolun, kaldırım olu

fU hastahanemize gönderilen hasta

larımızı çok sarımaktadır. Gönde -
rilen hastalar arasında en uf ak bir 
kıpırdamıya tahammülü hulunamı • 

yan insanlar bulunuyor. Ani bir ka
zaya uğrayıp ta son hızla hastaha
neye getirilen bir hastanın o tehlike-

li yoldan geçirilirken uğradığı sar· 
sıntıyı dütününüz. Bu bir hastanın 
iyileşmesini aylarca uzatabilir. Ba· 
zan da ölümünü mucip olur. Fatih 

kaymakamlığı epey bir zaman evvel 
bu işle alakadar olmuş ve hatta yo
lu düzeltmeğe bile ba§lamıştı. Fa
kat pek az sonra unutuldu. Alaka • 
dar makamlar bu itle göz kulak ol
malıdırlar. Küçük bir tahsisatla bu 
yol düzleştirilebilir. Bu mesele bü
tün memleket halkını alakadar eder. 

c Ceveplarun ız 

Fatih Çar§amba Cad. No. 160 ta ku
ru kahveci Refah iyeli Niyazi Atkoya: 

- Böyle bir cinayet olmu~ olsaydı, 
muhabirimiz bildirirdi. Maamafih İste• 
ğinizİ yerine getİrmeğe çalı§aCağız. 

* Nazillide T ursunbcy kazasında, or-

man muhafaza memuru Fahri karde~i 

S. ne: 

- Bu 9erait dahilinde mevzuu bahı 

mektebe girmenize imkan göremiyo • 

. ,, 
lklncl T~ 

Ras Seyum ltalyanların Sağ Cenahıoı 
Çevirmiye Muvaffak Olmuş .. 

. . hare~et er 
hat teşkilatının kurulması, i1en L.ıııı"'' • ·1 n,....

cereyan etmesi, Aksum ve Makalle böl- nasında askerler tarafından çızı e 
gelerinde Habeşlerin çok az kuvveti hattının yapılması ile geçmiştir. ~ rı 'f'P' 

Tayyare kuvvetleri, keşif uçu 
1Lerk~' 

(Baı taufı 6 ıficı yttzde) 

bulunduğunu ispat etmektedir. f l •"' 
mışlar ve ayni zamanda ta yan eııı1ij' 

Ras Seyyum ile HabeR imparatoru . .. k 1 ınulaaf•za 
T nın on ve yan ısım annı 

arasında cereyan edip, Aksumda elde lerdir. 

edilen muhabere evrakma göre, Habeş- * · ~r 
b .. fgeplll 

ler bu bölgeyi müdafaaya niyet etmiş Antiscio 18 (AA) - Bu 
0 

"e tısl-
bulunmakta idiler. Fakat tankların ge- çok yerlerinde çarpışmalar .. 0

1
1111;!. ~tıef' 

v • 1 k ih l 'ki · yanlar Habesleri püskürtınuŞ er dır 
çecegı yo u apamayı ma ettı erın- . ~ .. .. kınıılar · 

ler bır çok yaralı ve olu hıra 
den buna muvaffak olamamışlardır. 30 U k Daha ,~ 

Y e~i Başkuma~dan Gelinceye Kadar Napoli 18 (AA~;- AUS!ll "1~ıır 
. Tıgre cephe~ı ~~ {A.A.) - Havas 1 bombardıman tayyaresi yüklü ol•r 

ajansı aytarı bıldırıyor: savvaya hareket etmiştir. 
M.areşal ~adoglionun ~yın 26 veya Mare!al Dö Bono 

1
pö9°'. 

27 sınde Entreye gelmesı beklenmek- Roma 1 8 (Telsiz) - Mar~~ Ad:,ıf11 

tedir. Badoglioyu, Mussavvada bekli~ no İtalyaya dönmek üzere bugun 
yecek olan Mareşal Dö Bono ayni gemi tan hareket etmiştir. 
ile İtalyaya hareket edecek.tir. Resmi Tebliğ .,.ıır# 

Mareşal Badoglio gelinceye kadar Roma l 8 (Telsizle) - 48 nuın 1•' 
süel hareketlerin bir sükun devresi mi tebliğ: ikinci ordu Mayte~ke;,~· 
geçireceği tahmin edilmektedir. kazede düşmanı takip etmektedır .. ~ 

H b k 1 
le Takaze0 nin birleştiği noktada bır ~,ıJ 

a eş uvvet erinin toplanma husu- ·r e6"'" Ji. 
ma olmuş, Fetavilerden Beteo eti -oıd P" 

sunda gösterdikleri sürate bakılırsa, o d d ı · d•v-" tir. ga en e temizleme İf en 
diplomatik bir çözge bulunmadığı tak- yor. 
dirde, birinci hanunun sonunda bir mu~ 
harebenin vukuu muhtemel görülmek * ,j.r' 

Roma 18 (Telsizle) - Roytetrlt f 
tedir. 

heri Hareketi 

Makalle 18 {A.A.) - Tigre cephe

sindeki Havas aytarı bildiriyor: 

Gondar istikametinde yapılacak yü

rüyü1şün Makalle - Dessie hattı boyun

ca mevcut olan büyük toprak arızala

rına rağmen süratli olacağı tahmin o

lunmaktadır. 

Pazar Nasıl Geçti? 
Adigrat 18 (AA) - İıtefani ajansı 

bildiriyor: 
Dünkü pazar günü, alınan mevkilerin 

tahkimi, telefon hatlarının uzatılması, sıh-

bildiriyor: Setit şehrinde lta1Y-1t ~ 
pışan Asmara valisi Ru Bura ti 

tarafına geçmiştir. ,..,.'r/f • cep· 
Ras Kassa kuvvetleri Harrar ın 

na gitmişlerdir. 1JJ 
Bir lngiliz ltalyanlara Hiınıet 

Ediyor d•ııil 
Roma 18 (A.A.) - Seksen ya~~ 

İngiliz olan Louis Neabitt, Mu•0 cflo 1' 
mektup yazarak, doiu Afrika~,) 
icap ederse Kızıl haç ıerviılerind• 
istediğini bildirmiştir. 1r ~J 

Nesbitt, Dankalie bölaeaind• ~ &JeD 

uçuşu yaptığı sırada kazaya uğr•Y• 
Ludovic Nesbitt°in babuıdır. 

Zecri Tedbirler Başladıktan Son~ ...... 
(Baıı tarafı 6 ınoı yttıde) ........................................... il' 

mekte.dirıer. lngiltarada SeçUll 
Financial news fÖyle diyor: Neticesi Jil' 
«Oldukça uzun bir müddet devam etme· , ... 

ai ıartile zecri tedbirlerin nihat muvaffaki· Londra 18 (AA.) - intihabat .,1 
yetinden ıüpbe edilemez. Alman tedbirler· sinde yapılan son taslıilılerden •00ra i
den en ziyade Balkan devletlerinin zarar met taraftarlarının 430 ve mubalef,dll _.;,jjl 

göreceği sanılmaktadır. Bundan dolayı Mı'L rey kazandıkları ve hillr.Wııet ekte~I 
letler cemiyetinin derhal ekonomik alanda b'll,.... 

249 olduğu anlaJ1lm11tır. of ıne 
mukabil yardım için tedbirler alması lazım· 
dır. » ticesi henüz belli değildir. / 

································-·--__..... 
baıka bir fey var mı, Mister Frenç? ... 

- Zannetmem ... 
ruz. 

satıyor. Bittabi hizmetçilere de yol verecek. 

* 
lngili:z ıah•iyetleri ne dÜfÜnÜyorlar? 

Paris 18 (A.A.) - Ecbo de Paris c•· 
zetesinin Londradaki özel ayları bir çok 
İngiliz f8hsiyetlerine ve bunlar arasında bil
hassa Samuel Hoare' e İtalyan • Habef an· 
laımazlığı hakkında ban waller sormuı· 

saçlarınızı , 
Viktorun di:i 

Frenç biraz duraladı, sonra tekrar Vik
lora dönerek: 

- Motörünüz Portpatrikte iken Stran
raere kadar gİtmİf olduğunuzu ıöylemİfti
niz galiba, değil mi? Hiç te fena bir kasaba 
deiil... 

Viktor, ıaıkın bir halde Frençin yüzüne 
bakıyordu: 

- Size öyle bir feY söylediğimi hatırla

mıyorum. Eğer söylemiısem, istemiyerek 
sizi yanlıf bir yola sevketmifim. Stranraere 
ben değ"il Malas gitmiıti. Malas Lowe ma· 
kinelerinin seyyar acentesi olduğu için, bu 
seyahatten bilistifade bazı temaslarda da 
bulunuyordu. Hatta, size bir ıey söyliyeyİm 
mi? Ben Stranraere gitmediğim gibi bütün 
aün limanda kaldığımız !!_alde Portpatrik 
kasabasını bile görmedim. 

Frenç, bundan malWrıatı yokmuı cibi kat· 
larını kaldırdı. ' 

Natina ne İse ne, gençtir, fakat zavallı Mayls 

fena PnJere kalacak, dedi. 

Frenç buna müteessifti. Maylsi yerleıtire

cek bir yer bilmiyordu. Fakat iyi utakların 

nadir bulunduğu fU zamanlarda Maylıin 

çok sıkıntı çelaniyeceğini 

Hatta: 

zannediyordu. 

- Şu sırada Mayls gibilerden ziyade 

Brin a-ibi adamların İf bulması güç, dedi. 

Bir gönül meıele•i 
Viktor gülerek ve istihfafkir bir tavırla: 

- Brin mi? Brin mi İf bulamaz? Öyle 

ise o herifi iyice öirenememipiniz. Onun ne 

mal olduğunu bilmiı olsaydınız böyle söy-

lemezdiniz. O zaten ... 

Sözünü kesti; ondan sonra omuzlarını sil

kerek:-

(Arkası var) ---.. ·--·-······················ ... ···--·· ..... 
Viktor: İstanbul Aaliye mahkemesi Altıncı 
- Ya ... Dizim ağrıyordu. Baro ile Port- dairesinden: 

patrik arasında idi galiba. Güvertede bulu- Memnune tarafından Şehremini Me

nan Malasa kakao götürüyordum. Motör lek Hatun mahallesi Pafabakkal çık
birdenbire bir yanına yattı. Ben de kakao· mazı 5 numaralı evde oturmakta iken 
yu kurtarayım derken müvazenerni kaybet- halen ikametgahı meçhul olduğu an
ti~ ve ~üttüm. Dizimi~ iç tarafı merdive· ı latılan Mehmet Ali aley~ine açılan bo
nın keskm tarafına geldı. Fena halde acıttı. §anma davası sırasında ıkametgi.hının 
Yürüyemediğim için kamarada yatağa yat· meçhuliyeti hasebile dava arzuhalinin 
tım. Malas, Porpatrikde beni doktora gö- bir suretinin on gün müddetle ili.nen 
türmek istedi. Budala gibi onun bu teklifini tebliğine karar verilmi§ olduğundan 
reddettim. Daha doğrusu ehemmiyet venni- ilin tarihinden itibaren on gün zarfın. 
yordum. Bir kaç saat sonra geçer zannedi- da mahkemenin 935/1448 esas numa
yordum. Fakat ertesi günü Kambeltavna rasına kayıtlı bulunan mezkur davaya 
gelince dizim §İtti. Orada Tier ıehre kadar cevap verilmek üzere ve tebliğ yerinde 
çıkıp Maıregor İsminde bir doktor getirdi. olmak üzere keyfiyet ilan olunur. 
Doktor dizime baktı ve istirahat etmek far· 
tile bir kaç gün içinde geçeceğini söyledi. 
Maamafih bir kaç gün topalladım. Şimdi 
bile arasıra dizim zahmet veriyor, dedi. 

Sir Con'un kızları 
Frenç çok müteessir olmu~ gibi: 

(503 -------- - . .,,...--- ---
Kayıp: Hüviyet cüzdanımı kaybet· 

tim. Yenisini alacağımdan hükmü yok-
tur. Hamdi H. Avni 

Beşikta~ 322 

Şeh:aJebaıında Letafet aparlı • 
manında Ragıba: 

- Kasımpaıa deniz küçük zabit tur. 
mektebine batvurunuz ve yahut jan- Kendisine, İngilterenin biç bir zaman 
darına veya deniz erat {efrat) kısmı abloka veya süel zecri tedbirler gibi müf
gönüllüsü olmak istiyorsanu: bulun- 1 ritane bal suretlerini dÜfÜnmemİf olduğu 
duğunuz yerin askerlik şubesine bir söylenmiıtir. Bununla beraber İngiltere, 
istida ile müracaat ediniz. Milletler cemiyetinin müessir olabileceğini 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • •H .. İspat etmeği arzu etmittir. İtalyan taarruzu, 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeal 

Merkesi: Bedin 

Türklg•d•ki ıubelt1f'i: 

Galata • latanbul • fzmlr 
Depoıu ı İlt. l'titün Gümrüğü 

.., H•r türlil 6anka i,l + 

-- Soa Posta ... 
iLAN FfATLARl 

1 - Gazeteniu esaı yıuasile 

bir aütüuun iki satırı bit 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir iaD· 

timin ilan fiatı şunlardm 

aayfa aayfa 
aayfa ıl1ayfa 1Dlğcr Son 

1 2 , 3 5 yflrler tayfa 

~--400 2so 200 100 1
' 60 30 

Krt• Krı. Krı. Kr,. j Krı. 
I• 
Krı. --

;J - Bir &antimda vasati (8) 
keJim• vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar 

tut~cakları yerıt göre 
eautim!e ölçUlür. 

' ·-

İngiliz kamoyunu son derece heyecana dü-
türmüştür. Eğer İngiltere bülcUmeti kollek
tif harekete arka olınamlf olsa idi, İngiliz 
milleti kendisini bunu yapmaya mecbur 

edecekti. 

ilk Netice 
Malta 18 (AA) - 1 7 İtalyan yelken~ 

!isi bugün zecri tedbirleri hissetmişlerdir. 

Bu gemiler şarap hamulelerini ve diğer et· 
yalarını limana çıkarmadan ayrılmışlardır. 

Romada Miting 
Roma 18 (AA) - Bu akşam saat 1 O 

da büyük faşit meclisi gece toplantısını ya
parken Venedik meydanında da büyük bir 
protesto mitingi tertip edilmiş bulunuyordu. 

ltalyaya Cevap 
Londra 18 (AA) - Zecri tedbirlere 

karşı İtalyanın kendilerine protestoname 
göndermiş olduğunu devletlerle İtalya ara
~ındaki görüşmelere devam olunmaktadır. 

Sanıldığına göre devletler, aralarında 

yapacakları noktai nazar teatilerinden son
ra, ayrı ayrı birer nota göndereceklerdir. 
Bu suretle bu notalar, ayru şekilde kaleme 
alınmış olacak ve esas itibarile yekdiğeri
ne benzeyecektir. 

··································-···-...._ ................. .. 
I" ' 

Her dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitapları ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3 3 7 7 l 

Ankarada : A K B A ı 

• 

~edi/IJ 

... daima mükemmel 
01

' ı 
d6" saç tuvalet1 temin e ı . 

Gibbs brlyantınl 
1 

~uffanınıı 
• Kokusu nefis ve ıatl (

dl(• 

Hususi uzvt cevherlElrIB 

imal ve istihzar edil8~ 1 
Cibbs briyantini. kepek18r

1 
1 

'd · .. kıeri" gı erır ve saç ko 
1 

kuvvetlendirir. CösterlŞ 
pratik ve şıkdır 

BRiYANTi~ 
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Zi11 an K6şelerlnden 
ldız Sarayına 

ıftl; S:fi;i ş. Abdülha~it°~h·e:;h;:;a41r·a·k~ 
A ' d Bir Ayin için Müsaade istiyor u · 

Romanolların ayini I pek fena olur.. Çü~ °:1e~~k,_et~-
Caıatad . . . . . mizde her din ıerbesttır. Dmı bır ayı· 

J>aıı 1:> akı Rus kılısesının baı pa· .. d tmemek ise pek çirkin ' n.usy f b . I • ne musaa e e , 
&efir' .. a se aret anesıne ge mı§; b' d' B husu•,· Çar pek fazla 

ı iore k· ır şey ır. a .. , , 
_ A.)) re • gücenecektir. Su halde?··· 

&'ori R ahı? adamı, muhterem Gri- Derhal AbdÜlhamidin aklına kur-
iıtıı a_spotın hazretlerinden aldı- nazca bir !ey gelmiıti. Sefire, tama· 
haır e~ır. mucibince, prenses Nadya mile güler yüz göstererek: 
b:ıiiJA~- erıle görü§mek istiyorum. Bu y . b" f "k" 

«lgatı h . .1 · enı ır ı ır 
teğ• . n ser estçe ıcra edı emıye- . 
•uı •nı de biliyorum. Fakat eğer .siz, - Bilirsiniz ki, muhterem muhıb-
).o ·tana rnüracaat ederseniz bu mü- bim Çar Hazretlerini memnun et· 
..... at Jc ı ' h. b. · 

1) 0 ayca mümkün olacaktır. mek için elimde olan ıç ır Jeyı 

SON POSTA 

Meşhur Amiral 
Jelliko ... 

ÔJüm Döıeğfndedlr 

Sayfa 1 t 
-==-

1 lstanbul B ledlye•I 
1 

• İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar tephirhaneleri memurları için 40 çift fo. 
tın açık eksiltmeye konulmuıtur. Bu fotinlerin hepsine 240 lira değer 
biçilmittir. Şartname ve nümunesi Levazım Müdürlüğünde a,örülür 
Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme ka: 
nu~unda yazılı vesika ve 18 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek
tubıle beraber 29/2 inci te§rİn 935 cuma günü aaat 15 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. (B.) (7170) ~ 

* . 
fıtanbul, Beyoğlu, Üsküdar tephirhane memurları için yaptırılacak 

olan 40 takım elbise (bir caket bir pantolon ve bir kasket) açık eksilt
meye konulmuıtur. Kumaş nümunesi ve şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve 48, liralık muvakkat teminat makbuz veya mcktubile 
beraber 29/2 inci teırin 935 cumagünü saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) (7171) ' ·· 

* 

edi. driğ etmem. Bahusus Romanof ha-

Eınir büyük d d. B Rus- nedanının hususiyetine taalluk eden lnglll• amlrah ••ndal ••f•sında 
~- Sefiri M z· yer. enf ı. 't' una, de bir meseleye en küçük bir §ekilde 

1 - 19 ikincitefrin 935 ıalı gününden itibaren şehrimizde ikinci 
nevi bir ekmek çıkartılması ve bu ekmeğin münhasıran birinci nevi 
ıert buğday unundan yapılması muvafık görülmüştür. Bu ekmeklerde 
kullanılacak ıert un 422 numaralıve 21/12/927 tarihli belediye mu• 
karreratında yazılı olup elyevm tehrimizde çıkarılmakta olan birinci 
nevi ekmek halitasında kullanılan birinci nevi sert buğday unudur. .. ıtıd' • ınovıye , ı ıraz e • ı . . 

ti 
1
• 1• .Abdülhamit ile aralarında müdahaleyı de aklımdan geçırmem. 

heı 1 ve !İfahi bir mukavele olmakla Hay, hay. ayni gün~.e, m~~~~ ?la~ 
isi:ber, hu emrin yerini bulması ayin, yapılsın. Ve ıo!led~~ınız. ı~tı
~id· doğruca saraya gitti. Abdülha-ı' yar papaz da konaga gon~e~ı)sAm. 

ıı:ı huzuru ık ak . t d" Ancak fU var ki; Prenses, bır ıslam 
ı. na ç m ıs e ı. A f ·ı 

Londra 18 (AA.) - Zatürrecden has· 
ta bulunan amiral Jelliko'nun ıağlık duru
mu ağırlaşmıştır. 

* 

2 - Ötedenberi yüzde dokıan yumutak ve yüzde on ıert buğday 
unundan yapılmakta olan birinci nevi ekmekler, bundan böyle yal· 
nız yuvarlak tekilde çıkarılmakta devam edecek, baston ve tava fek ... 
linde çıkarılmıyacaktır. 

Son Posta. Jclliko, Büyük Britanya impa-
Buna mukabil ikinci nevi ekmek, halkımızın kolaylıkla ayırt edebil. 

ratorluğunun hayatını bir müddet için elin- ' 

d. ''1• Zinov' f k" 'd 1. b' mahalleıinde ve bir islam ıı atı e 
)h) ıye , ze ı ve ı are ı ır ş· d' b'" 1 A de tutmu§, yaşamaın veya sönmesi üzerinde 

1 11 oınatt B .. A d" oturuyor. ım ı oraya oy e resmı 
~ı ı. U mulakattan pa ışa- · · hakim olmuş, İngiliz tarihinde en büyük ve 

meai için, bir kiloluk ve baston şeklinde çıkarılacaktır. 
3 - Birinci nevi ekmekde olduğu gibi bu nevi ekmeklerin altuıa da 

belediye zabıtaS1 talimatnamesinin 381 inci maddesinde yazılı tarifat 
dahilinde fırıncının etiketi konacaktır. 

ı:ı derhal ·· h l w. • k t'" kıyafeti ile bir papazın gırmesı, na· )e !Up e enecegını ve a ı- 1 • bT B b • en kat'i rollerden birini oynamış bir sima-
n lllüsaad . -· . k ti' zarı dikkatı celbede ı ır. una ına- j 

l'llitti, B ....... a e. etmıyecegmı es r: ı en dedikoduya meydan vermiyelim. dır. Büyük savaşta ngilterenin açık deniz 
bir rn .. :'.. hınaen meseleye, hususı A • d "k. saat evvel doğ- filosuna o kumanda etmişti. Alman filosu 
lla,.,. ulflkat §eklini vermekten içti- Papaz, ayın eni 1

• ı 
1
. t' h t' t · ile Skajarak boğazında o karşılaşmıştı. Bu-

.., ede k f ruca buraya ge sın. s ıra a e sın. 
ll'ıecb re şöyle bir behane bulmak k d" . b' k t 'vil elbise nunla beraber muharebe bittikten sonra 

Uriyetini hissetti. ı Ben, en ısınRe ır A rb. sı . . b tenkit edilmekten kurtulamadı. Onu, Al-
• - Ş k A • h hazırlatayım. esmı ~ _ıseıı?ı ura- man filosunu ele geçirmişken kaçırmış ol-
lled ev etmeap ! .. Romanof a- da ıkarsın. Onları gıysm. Bır saray .. 
L. anı arasınd 1 d nberi dini ç , . Ö l 't · Ol makla munheze edenler vardı, fakat Jngılız 
Qır ı a sene er e arabasına bınsın. Y ece il sın. • 

1Canun ki• • I k' b' filosunun hiç deKilse yarı,,,ını batmaktan 
lltı'a.tı fe ını a mış; es 1 ır maz mı ekselans? .. 
'e .. e e Vardır. Bu an'aneye göre her Dedi. kurtardığını söyleyenler de çok oldu. Neti· 

.,. llı 1 ce şudur ki, bu büyük aavaşta ingilizlcrle Jt0 & Uayyen olan günde, yanız S f' h f'f .. 1.. d' Çu'"nku" •- · ·~an f h e ır a ı çe gu umse ı. ' Almanlardan hangisinin aalip rıktığı ~at i· 
h.l o anedanı efradı arasında ' . . b' h" k • .. 
h."""~ni bir ... · . d T V t Abdülhamıdın nasıl ır ve ıme a- yetle anlaşılamayıp gitmiştir. 
;orrıanof) a~ın ıcra .~ 1 ır. eı:~!e pıldığını hissetmişti. İti, karıştırma· Şurasını da kaydedelim: Amiral Jelliko 

~llıde bu ~r. an. 0 • ııı;: aa~ay. 1 15~ mak için derhal bu teklifi kabul etti: hatıralannda Almanlara kar§ı çok takdir· 
~dl\r ~ne lfbra e emıyece _Çok münasip olur, !evketmeap kar bulunmuştu: 
~~lar d uza arda bul~~anlar varsba, cevabını verdi. - Alman mühendislerinin ve zabitleri-
'"•' a o muayyen gun ve saatte, u ı ld ._. • 
• J tı~ bulunduk) d be Serhaliyenin yeni vazile•i nin önünde hürmet e iği im, aemııti. 
•tti L arı yer e gıya n . . . . _ .. ·- . , ·- . • . ·-· .• ·-- -· - • ·--
eae r:'~ ederler ... Garip bir tesadüf . Rusya ıe~~rı ~· Zınovyef gıd~r ,...MJS ' 
~ ~t~ır ki, o gün; şimdi burada mi· gıtmez A~dulh.amıt de~hal (aerhafı- VAPURCULUK 
bafırıniz bulunan prenses Nadya ye) Kadrı Beyı ~elbettı. Aralarında 
ça ıretlerinin isim günüdür ... Bugün, 

1 
JU konuşma geçtı. . 

d r liazretlerinin teırifat nazırın- Abdülhamit - Galatada hır Ruı Jstanbul Ace ıtahğı 
h l\n tesrnı bir mektup aldım. Bana, j kilisesi vardır. Liman han, 1 olefon ı 22.925 

TÜRK ANONI M ŞiRKETi 

.~~bu ruhani ayini ve hem depren- Kadri B.- Evet, efendimiz. Galata ıubeal Tel: 43663 
t azretlerinin isim günlerini ha- - Bu kilisenin papazlarını tanır- a---------------• 
~~ILtıyor; ayni merasimin burada mısınız?. TRABZON YOLU 
~ını Usu~!. bir ıurette yapılması la- - Hayır efendimi&. TARI Yap uru 21 Ildnclteırln 
ki b:eldıgıni bildiriyor. Hiç tüphesiz - Şn h~ld~, ne ~apu~ yapacakıı- PERŞEMBE gDnD ıaat 20 do 
h.ibb. n:ıektup en halis ve samimi mu· nız; kendılerıne hıssettı~meden: ~u HOPA YA kadar. 
illıa ııu:ı:. Çar Hazretlerinin emir ve kilisenin pa~az!a~ını goreceksın!z. ._ _____________ _. 

llılarıle yazılmıttır. Simalarını zıhnmıze nakıedeceksı • MERSiN YOLU 
lialhuki.... niz. Şöyle ki, onları bir baıka yerde 
Abdii)h · d L _ 1 I · h" görecek olursanız, derhal tanıyabi-•etrn. . amıt, erııa mese eyı ıs· . . 
_ •ttı. Sefirin sözünü keserek: lesınız. . . . 

~· Bu ayin, mutlaka, bir kilisede· - Ferman efendımızın. 
İc:: ı Yapılır? Yoksa hususi surette de - Lakin bu iş, nihayet yarın ak • 

ta ed'I . . , . 1 eh ılır mi? ıama kadar olup bıtecek. 
A.bclülhamidin fÜphesi _ İrade buyurursunuz, efendi· 

ttta~eınişti... Sefir, Abdülhamidin miz. . • 
Sadını derhal ke§fetmiş · derhal t - Hadi bakalım. Her 1f 1 hırakı· 

1ı. - liayır h t H' nız · yalnız bu itle ittigal ediniz. 
°'}'' , aşme meap.. ayır.... ' . .. .. .. 1 k 
ic::r ıtı, tarnanıen hususi mahiyette de j Abdülhamıt ~on sozu soy er en, 
'E>r: ediJebilir. Hatta, bunun için serhafly~ Ka~rı ~ey ?dayı ter~e~· 
..,. nses ff..... ti . . . p mı· ıı.. yenı vazıfesıne ııtap eylemıfh. uelll · -...re erının zevcı rens ::r' 

hab ırof Hazretlerinin bile evvelce (Arkası var) 

DUMLUPINAR vapuru 21 
Ildnciteırin PERŞEMBE saat 
11 de MERSIN'e kadar. 

EMSA1$i% YE 8iLA 
tTiAAZ EN HükEMHEL 
TEMiZLEME VASITASI 

Ot.AN 

4 - Her ekmek fırıncısı ikinci nevi ekmek çıkarmnğa mecbur oldu .. 
ğu gibi ekmek satışı yapan ıubeler ve diğer dükkanlar dahi mÜ§teri .. 
lerinin ihtiyaçlarını karıılayacak miktarda ikinci nevi ekmek bulundu .. 
racaklardır. lıbu ikinci nevi ekmekler dahi tartı ile satılacak ve bir ki .. 
loluğu «1001H gramdan eksik olmıyacaktır. 

5 - Yukarıda yazılı hususlara aykırı hareket edenler, belediye za• 
bıtası talimatnamesine ve umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiycS 
kanununa tevfikan ceza göreceklerdir. 

6 - lıbu ikinci nevi ekmeğin azami fiatı da, birinci nevi ekmekd~ 
olduğu gibi, muayyen zamanlarda belediyece teıbit olunarak usulif 
dairesinde ilan edilecektir. ((B» «7310» 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satına ima Komisyonundan: 

Merkezimiz ve Tahaffuzhaneler için 75 ili 100 adet yerli mali bntta• 
niye ve 75 ili 100 adet yerli Amerakan bezinden nevresim yaptırıla .. 
caktır. 

A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 750 ve nevresimlerin 39Q 
kuruıtur. 

B - Bunların nümuneleri merkezimizden verilecek ve prtnnmelerl 
de paraıız olarak Merkez levazımından alınacaktır. 

C - Eksiltme 15 birinci kanun935 çar§amba günü aaat 14 te Galata. 
da Kara Mustafa pafa sokağında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye mel"ll 
kezi Satınalma komisyonunda ayrı ayrı yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 57, nevresimlerin 39 liradır. 
F - Eksiltmeye gireceklerin peyler ıürülmeğc baılamadan muvak• 

kat teminatlarını yatırmaları lazımdır. «7287 l 

1 lnhiıar1ar U-.----, Müdürlüğünden: 

Şartnameıi mucibince müceddet veyahut e.z kullanılmış 40 - 60 
beygir kuvvetinde bir Dizel Motörü ile bir adet Jeneratör idaremizce 
satın alınacaktır. 

Hali hazırda elinde mevcut her ikiıi veyahut yalnız motör veya Je .. 
neratörü olanların tetkik olunmak üzere kataloğ ve izahatı sairesiyle 
satış ıeraitini 6/12/935 tarihine kadar Kabataşda Ahm Satım komia .. 
yonuna behemehal bildirmeleri. «7299" 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

~' ıı·: : _;:. :;.'.~ .•• < ..• ~~·, 
' 'SEKS~uLı.-m1 . . . ~-

AHateleri • KaraklJy KlJprllbaıı 
Te•. 41161 • iirkcol Mllhlrdanade 

Han Tel. 22740 

~alerdar edilmesi lazım değildir ... · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · · ·- · ·
h.ıri ~?1U şahanenizdir ki, Prenses ~ - ' 
ıtıa' ıy~ndır. Bir papas ise, her za· ı OS ANLI BANKASı 
~İd l\ hır hıristiyanın ikametgahına TOZU iLE SiLCüHLE 

MUTBAW EŞYA Vl 
E OE VATINIZl,BANYO· 
LAAINIZI VE SAiRlVi 
VORULHAllSIZ iN Ti· 
MiZLIYi8 PAALATABi· 
L!CE~iNiZi UATIRINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

.. ___ ,,. 
Ad.em i ~> 

iktidar{ · 
Bel 

gevşekllOi,· 

Dermansızlık, 

Vücut re DlmaQın 
yorgunıu§unda 

pek müessir ve emin 
bir llAçtır. 

bilierek ona dini vazifesini ifa ede-/ TÜRK ANON"M ŞIRKE1I 
~ı· ~-hBuradaki Rus kilisesinin papa- TESlS TARİH[: 1868 

fcth~n tiy~r, mübarek ve daima zalıl St•rm"'yesi: 10.000,000 lagiliı lirası 
di,· enı:ı:e dua eden bir zattır. Ken- " 
hir •, llıuayyen olan o günde kapalı 
tıi . araba ile konağa gider. Vazifesi- 'l'iirkiyenin bRtlıca ~ehirlerile 

icradan sonra, derhal avdet eder. Parıa, Marsilya, Niı,Londra ve 

J\bdu""lh 'd' · · b" ·· h · d 1\1 K b rrak tQi • amı ın ıçıne ır fUP e gır- Mancester' e. ı ır, ı rıı, ı , 

§tı Jr d" 0 b' ' k b' 1 1' 0 •n 'd d ' .n..en ısı ır sıgara ya up ır 1rıın, Fıliatin v<> uoııoıe-n " 
e sef' b' du .. ıre uzattıktan sonra, kısa ır Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

f\l §Unce geçirmitti. Bu düşüncesi, Surıy• ve Yuoanistan'da ,lc'ilyaller; 
sual etrafında toplanmakta idi. vardır. 

dof Acaba, her hangi bir sebepten 
) ayı Prensesle görüşmesi lizımge-
~f!'ll bir adamı papaz kıyafetine ko- Her tuilU birnka muamelelari 
ao'f: ta böyle bir behane ile saraya mı yapar 
d •taklar?. Sefirin bu ricasını red- '•••••••••••••ı• 'laenı ne olur? ... Hiç ıüphesiz ki,l ~ 

BiR 

TURAN 
MAMULATIOIR~ 

Trabzon Yolu 
A N K A R A vapuru 19 

İklnciteşrin SALI günü 11ant 
20 de RIZE'yo kadar. ''7219,, , 
SON DAKiKA 

Müstaceldir. 
Lelp.zlg. - 18 Son To,rln • 

Fabrikalar jiJ.rl•i kararını 
v•rdl. 

Souplex tıra§ bıçağın hepsinden 
daha mükemmel olduğunu teabit 
etti. Bu ,karar bütün uluslara bil· 
dirildi. 

Kutusu 200 kÜruş 
BEŞiR KEMAL • MAHMUT CE~AT 

Eczanesi • Sirkeci 
=-· :~~ 



12 s., .• SON POSTA 

Hasan öksürük 
ve 

Pastilleri~ 
g O- ... --S haatalıklarile seıi kııılanlara fifıi ~ 

çoktur. JO kurı· ı ur. Hasan Ecs• ökslrflk, nezle, bronşit, boğaz 

SENE BiR ÇOK KiMSELERE ZENGiN iKRAMiYELER DAGITAN 
Tiril Maartl Cemlyetlllla 

BUyUk Eşya Piyangosu 
&/12/935 de çekiliyor. 

ikramiye: 15400 Lira 
BiR BiLET BiR LiRADIR. BÜTÜN PiYANGO SATICILARINDA BULUNUR. "5:'64,, 

. .a..a. ... ~ • . . ... ~ .. ... .. ~ 

VIM 

M•V 31 41·033 F 

Mutf•k Takımlarınızı 
Çizinti Yapm•ksızın 

Parlatır. 
Y &f hlr hez üurine biraz VIM 
korarak temizlenecek eıyayı ıyıce 
o..layanaz. VIM çizinti yapmakıı
aaa temizler. 

VIM 
:r aklitlerinden aalunınız. 

u;na uonu:ıu LDıllTl.D. PORT Sl.f'l'IU<;HT. A:-icu; ı taRt. 

lsnbul Mıntakaıı Varidatat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

lıt~nbul mıntakaıı tahakkuk ve tahsil müdürlüklerile maliye ıube-

ff,Uferrih 
Midevi 

Barsakları 
Temizler 
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Aç karnına l ı i r kahve lrn şığı aJındıkta 

Kabızhğı def'eder 
Yemeklerden birer eaat •onra alınır!& 

Hazımıızhğı mide ek,illk 
n 7aomalarını ıiderir. Ağızdaki 
tatııshj1 ve kokuy u izale eder. 

ADEMi iKTiDAR 1 
Bel gevŞ~kliğine 
HORMOBiN 
Tafıilit ı Galata Poıta kuhHU 1255 

Doktor Hafız Cem•I 
Dahiliye mltehaHı 11 

Paurdao maada herriia a • 6 
Dino7olu (118) No. Telefon ı HS98 

Gazi Yahr•P•t• Vakıf 
Mltevelllllllnden : 

NEDKALMiNA 
Ayaklarından rahatsız olanlar 1 
Fenni Ayakkabı 
Zar.fiiği, hafif:i;l ve aağlamhiı birçok 

tecrübelerle aaltittir • 

A. K I F I D !.!ğlu Poıta ıokagı ~o. 1 TelefoD 1 ~ 
~ Taıra müıterllerimlzin istedikleri iıahat poıta Ue wetfl' 

Köprü lnıaatı Ek•iltme Uinı 

Nafıa Bakanlığı 
Şose ve Köprüler Başkanlığınd 
istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılmamıı olan ~ 

yetinde Çubuk kasabası içinde 12,500 lira ketif bedelli ~ 
buk köprüsü inıaatınm kapalı zarf uıulile ekıiltmeıi 6/12/f!'Ja 
li cuma günü saat 16 da Nafıa Vekaleti Şoıe ve Köprüler P.~ 
ıiltme komisyonu odasında deiitik tartlarla yapılacaktır. 

Eksiltme tartnameıi ve buna müteferri diğer evrak 62,S 
kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 937,5 liradır. .,'-
lıteklilerin yapmıt oldukları itlere aid veıikaları i.ha)ecleO 

gün evvel göstererek Nafia Vekaletinden ehliyet veıikaaı ~-J 
zımdır. r 

Teklif mektuplarının 6/12/935 tarihli cuma aiinü saat ti 1 

Ankarada Şoıe ve Köprüler Reisliğine verilmeıi lazımdır. J4 
. ((3384• 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOS. 
Şimd 'ye kadar bin:erce kiı"yl ze=ıgl 1 etnıi .... 

2. el K•tld• 11 1. el Klnun 93S dedir. 

EUyUk ikramiye: 3 O • O O O Ura.,· 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramlye!erl• 

( 20.000) lirabk bir mtlklfat vardır. leri ihtiyacı için (162500) kilo odun pazarlıkla aatm alınacaktır. Mu
hammen bedeli (1690) liradır. Pazarlık 20/11/935 çarpmba sünü 
saat on beıte dairemizde kurulu komiıyonca yapılacaktır. lıteklilerin 
tartnameaini aörmek üzere dairemize ve pazarhia sirmek için de 
(126) lira (75) kuruıluk muvakkat teminatı malaandıiına yabnp 
makbuzile birlikte muayyen sün ve aaatte komiıyona selmeleri. 

Kadırıa Ç&rtııında ve cami kar· 
tısında eski 34/1 yeni 6 numaralı ev 
arttırma ıuretile kiraya verilecektir. 
istekli olanlar ikinci teırinin yırmi 
birinci perfembe sünü yüzde yedi 1 

buçuk pey akçaile lıtanbul evkaf ~ '91---------------------~ 
müdürlüj1indeki encümene baıvur- Beyoğlu mıntakası Varidat 
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maları. 
·-- - --·. 1 •• • 1 ••• ·--

&oll Posta Matbaası 
N•fl'l1at Mldl, ü: Selim Rarıp 

Sahipleri: A. Ekrea, S. Rarıp, H. Lltfl 
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Tahakku·k Müdürlüğün. 
Adları ve itleri apğıda yazılı kazanç verıiıi mükelleffell 

oldukları Maliye ıubelerine vennit oldukları 931 takvilll 
zanç beyannameleri hesap mütehaaaıılarınca deft·-'_..,r--. 
lattırılmak için gösterdikleri ticaretgah adreılerinde aranJbl9lf 
bulunamadıklarından defterlerini getirmek için kendileriJle 
yapmak kabil olamamıttır. Hukuk usul mahkemeleri kanUll 
cı maddesi deli.letile kazanç kanununun 45 inci maddesi 
gün içinde Galata aümrük kartııında Hüdavendigar ban 
hauııları bürosuna defter ve veaaiklerini getirmedikleri 
zançlarının re'sen takdir edilecekleri ilin olunur. «'7300-

Galata 931 
No. Mükellefin adı İti Adret;..., 

258 Bank Franko-Aziyatik lıtanbul fUbesi Voyvoda c:ad 
Feriköy 935 

176 Timur Mukriz Şitli Kaiı~ 
No. 173 kah'V_.-~..,.r_. .... _ 

Hukuk Fakiiltesi Dckanlığınd 
Hukuk F akülteıine bağlı iktisat ve içtimaiyat Enıtitüıibla

aeneye mahsuı sertifika ıinavları 2 birinci kanun 935 
nü baılıyacaktır. Sınavlara sirecek olanların 18 ikinci 
ikinci tetrine kadar Fakülte kalemine iıimlerini yazdınn~ 
ve sınava kabul prtlan hakkında fazla malumat almak 
Enıtitüye müracaatları lüzumu ilin olunur. u7259>> 
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.-A11a•o" .. ~._,o .. ,aeıı .__ .... · Dr. BTB• V &Si&~ haıta::., 
Cqalelfa ~ Ot• ........... Tel. l3UJ B•. Ka4e.1, ...._.,. ki 
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