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ZecriTedbirler Yüzünden Büyük 
bir Fırtına Kooacağa benziyor 

Dört Yaramazı11 Yaptıkları 

Küçük Yavruyu Sarnıca 
Atmışlar, Yavru Orada 

Bir Gece Kalmış 
Küçük Hamit Bb 
Tesadüf Neticesi 
Kurtarılmıştır 

küçüle: Hamit kıvarcık a&Çlı, doka• 
~aıtnda süzel bir 7awudur. lataa•ul 
~ Üncü ilkmektep talebeaindmdir. Ge
~n cunıarteai, her zamanki pi mekte
-.. Iİden Hamit evine dömnemİf. V.ldt 
•eçince anneai meraklaDDU!• Koauya 
lroanıuya aoruıturmut- Bir haber alama· 
-... Çocutunun mektep arkadqianm 
~arnıf. O..lann ela bir 19yd• Jaaberle
~ Y0lanuı. Biçare kadın deli pi Wr 

•ide aata, aola ltat YU1'11J'ken kocaaa 
Aarni eve selmit- O da ftidu.,J öjre
aiaee, hq aefer 1diç6k H..W an7anlar 

Ankaradan Henüz Gümrük
lere Tebliğ Gelmedi 

Harp 
llıtimallerinin 
Artııı 

Bslin 19 (A.A.) - Zecri ........ 

leni• halaaeclea Berliaer Taselt-

lat psetelİ, 18 ikinci tepin ........ 

A'n'Upatla ciclcll kanpldaldara 

yol pzmelrted1r. 

Zecri teAirleri, .. lokanaa takip 

etmeal ihtimali Yanlar. Bu da mu· 

•U. Aft'11padald aormal ha1atı, 

stiçltdde ltulabilec:ektir. 

S.. Potta : DiDldi n1r•·••ıcla 

Durumun, Bugün Y ann, 
Aydınlanması Bekleniyor 
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P k S d G l •k .a tamamen durduramıyac:aiı için, dün, rumun busün inki .. f etmeli -ia • 
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t ! . Bir lt.tv•• 'llebl11• Ve Havaıhk ç.,.... Mıaıruı lngDtereyt ithamı 
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Fakat (Jıede 
Mı•ır lstlkliline 
El Atıyor ...,m. IW .-i hirWrine talnh olarak 
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yapa • iae ele dün ıene bazı karıaphklar kay-

- ;n· •bolu ·--- dedilmiıtir. Maamafih heyecan 1ava" 
ı J ~ yavq azalıyor. Talebenin yapmaya ta• 

r ı fırkaaa Ulualar aoayeteaiae bir mübra 
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ı Utgarısıunaak.L 

1 ürk/erin Fena Muamele 
Görmelerine Ne Dersiniz? 

Evvelisi gün toplanan kamutayda, 
Bulgaristandaki Türklerin vaziyetleri 
de mevzuu bahsedilmiştir. Bu arada 
söz söyliyen Aydın saylavı l'vlazhar, 

heyecanlı ve uzun nutkunda: 
,,_ Onların ne yaptıklarını iyi bili -
riz. Artık benim de insafını tükenirse, 
insafla karşılanmalıdır l n demiştir. 

Bu münasebetle dün bir yazıcımız, 

rastgeldiklerine yukanki suali sor -
muştur. Aldığı karşılıklar aşağıdadır: 

* Maliye memurlarından Feyyaz: 
- Bulgaristandaki Türklerin fena mua

mele gördüklerini sık sık duyuyoruz. Fa
kat yurdumuz, oradaki ırkdaşlarına kapıla
rını açmış bulunuyor. Bulgaristandan gelip 
sığınacaklar için, ev, tarla, buğday ve to -
hum hazırlanmıştır. Gelenler hayli kala -
balıktır. Bu itibarla, onları, bugün için dile
diğimiz derecede rahata ve refaha kavuş -
turamıyoruz. Fakat buna rağmen içlerinde, 
halinden şikayet edene çok seyrek rastgelir
siniz. Çünkü onlar, kurtuldukları hayatın a
cılarını düşününce, kavuştukları hayatın ba
ait eksiklerini duymuyorlar bile ... 

Bence, biz bu suretle, Bulgaristanda ya -
pılan fena muameleleri, bize yakışan bir 
asaletle protesto etmiş oluyoruz. 

Fakat tarih ~hittir ki biz, asıl muka • 
belelere kulak asmıyanlara, anlamıya alış
tıklan şekilde karşılık vermesini gayet iyi 
biliriz. 

Ve bu yola aapmamak için azami sabn 
göıterişimiz, sulha karşı duyduğumuz ezeli 
ıevainin sonsuzluğunu anlatır. 

Ve bu sonsuz aevgiden ilham alarak iste
riz ki Bulgarlar, unutamadıkları kinlerin 
öcünil, yurtlanndaki silahıız fakirlerden çı
karmakta devam etmesinler 1 

* latikıiı caddw, Özcan cazinosa ..ıtı"bi 
Mehmet: 

- Bilmek lazımdır ki, kan dökülmeme
sini İstemek, kan dökmesini bilmemek de
mek değildir. 

Sulbü sevmiyen, aulhü istemiyen tek Tür
k.e raıtgelemezsiniz. Fakat gene tek Türke 
rastgelemezsiniz ki kanını; kendi kanından 
olanlar uğrunda dökmekten kaçınsın. 

Temenni olunur ki Bulgarlar, kendi yurt
larından gelen haberleri sabırla karş1layı -
ıımızı, sulha karşı duyduğumuz sonııuz aşk
tan baıka sebeplere atfetmeseler; ve «sa
bır» m hudutsuz olamıyacağını unutmasa -
larl .• 

* Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi tale-
belerinden Nureddin İpek: 

- Bulgaristanaaki Türklerin ınsanca 

muamele görmelerini iatemek, en tabii hak
kımaz, ve vazifemizdir. 

Bu hakkımın kullanacağımızdan, ve bu 
vazifeyi yerine getireceğimizden kimae fÜp
he etmesin. 

Bu uğurda, Aydın saylavının dediği gibi, 
İcabında yüksek heyetlere de ba§ vuracağı
mız muhakkaktır. 

En büyük dileğimiz de bu işin, daha baş. 
ka çarelere lüzum kalmadan halledilmesi -
diri 

Gelen BL•ğday 
Tacaret ve zahire borsasına dün 53 ton 

un ve 337 ton da buğday gelmiftir. Dün 
borsada alıı v_erİf biraz hararetli olmut, 451 
ton bQfday sablmlfhr. Fiatlarda diiJü.t de
vam ebnektedir. Dün de 10 para kadar bir 
düıüklük görülmüıtür. Bu hafta borsa vasa
tisinin mühim bir dii§ü.klük arzedeceği ve 
pazartesi günü ekmek fiatlarırun da ineceği 
umulmaktadır. . .. 

- Son tahkikat.. 

'•- ?Mwa&&a; 

HaliçŞir t ·nin Durumu 
~--~-------~-~--~ 

lş:n Akaya Verilr esi ihtimali Var. Bir 
Vapur Seferden Alıkondu 

Haliç ıirketinin durumu dün de kat'i su- bin liralık bir de tekaüt sandıkları vardır. madığmı ve yazılan.lamı uıls1% olduğunu 

rette anlaşılamamııtır. Y alnaz Akay idaresi Memurlar bu sandık vuiyetinin tesbitini de ı bildirmiştir. 
direktörü Cemil yanında İfletme müdürü ol- alakadarlardan istemit1erdir. Haliç vapurları için yeniden bir kadro 
duğu halde Haliç vapurlarında dün bir kaç 1 Şirketin ( 11) numaralı vapuru da sefer hazırlanması da mevzuubahs değildir. 

sefer yaparak yolcu adedini ve iskelelerin şartlarını haiz olmadığı için deniz ticaret Vapurların tiındiki kadro ile iılememeıi 

vaziyetlerini tetkik etmİ!tİr. Şirket memur: I idaresi tarafından dün seferden menedilmiı- İçin de bir sebep yoktur. 

lan bugün deniz ticaret müdürlüğüne, bele· tir. Akay direktörü, Haliç vapurlannın itle-
diye ve vilayete baf vurarak vaziyetlerinin Akay direktörü ne diyor? tilınesinin mühim bir mesele olmadığını, 
ne olacağını soracaklardır. Bunlar aynca Bu münasebetle malumatına müracaat bunun için bir hazırlığa ihtiyaç bulunmadı· 
firketten de tazminat istemeyi kararlaşbr. ettiğimiz Akay direktörü Cemil; Akay ida- ğını ve emir verilir verilmez, bu ifin ~pı
IDlflardır. Haliç tirketi memurlarının (80) resinin henüz böyle bir ıeyden haberi ol • labileceğini söylemektedir. 

Hem Tehdit 
Etmiş 

Hem De Kızı T ekmelemlı 
Polis dün müddeiumumiliğe Ali isminde 

bir genç vermiıtir. İddiaya göre Ali Alem
darda ·Katip Sinen mektebi yanında Feride 
adlı bir kızın önüne çıkarak aarkıntılık et
mİf ve iti ilerleterek: Eğer benimle gelmez· 
aen seni öldürürüm deınit ve sonra kızcağı
zın bdiıie iki tekme aavurınuttur. Ali suçu
nu itiraf ediyor yalnız ben aarkınblık etme
dim kendisine evlenme teklif ettim, diyor. 

Üç Tevkif 
Müddeiumumilik dün Osman, Bekir, 

Mehmet adlı üç kiıiyi tevkif ettİrmİftİr. İd
diaya göre bunlar muhtelif zamanlarda 
Cemal, Hatim, Hüseyin ve Rüstem isminde 
dört kifiyi zarfctlık ıuretile dolandırmıtlar
dır. 

Ekmek Fi atı 
İstanbul Belediye Riyasetinden: 
Tesrinisaninin 19 uncu gününden . . 

itibaren ikinci ekmek on bir kuruş otuz 
para yirminci gününden itibaren birin
ci ekmek 14 kuru~, francala on sekiz 
kuruştur. 

Yılbaşı 
Pigango~u 

Biletler Satı:ığa Çıkarıldı 
Yılbaıı tayyare piyangosu biletleri piya• 

.aya çıkarılm14br. Biletlerin fiatbın 1 O ve 
bef liradır. On liralıklar çıkan ikramiyenin 
onda birini, beş liralıklar da yirmide birini 
alacaklardır. 

Yılbqı piyangosunda (30) bin numara
ların ( 500) numaraya ikramiye, ( 6) bin 
numaraya amorti, ( 600) numaraya da mü
kafat çıkacaktır. 

Piyangoda ( 500) bin, ( 200) bin, ( 100) 
bin, ( 50) bin, ( 40) bin, ( 30) bin, (25) 
bin, ( 20) bin, (15) bin, ( 1 O) bin liralık 
büyük ikramiyelerden baıka bet tane (7) 
bin, ( l 5) tane ( 3 ) bin, ( 30) da iki bin, 
( 100) tane bin ve ( 340 ) tane ( 500) lira. 
hk ikramiye vardır. 

Bu Seneki Tutun Sa11,ıarımız 
Memleketimizden tütün almak için gelen 

ve İzmire gİtmİf bulunan Rumen heyetinin 
Samsuna da gideceği ve oradan da mühim 
miktarda tütün mubayaa edeceği aanıhyor
du. Fakat heyet bütün mubayaasını fzmirde 
yaplDJ.ftır. Bunun için Samsuna gİtmiyecek, 
doğruca Romanyaya dönecektir. 

Bu yıl tütünlerirniz gayet nefistir. Bunun 
için iyi alıcı ve iyi fiat bulmaktadır. 

Vapur Navlunları 
~--~----~---~ 

Kömürün inmesine Rağmen 
Neden inmiyor? 

Maden kömürünün ton batma (130) 
kurut indirmesinden dolayı vapur navlun-

larmın da ucuzlatılacağı söylendi. Ökonom
aal sahada önemle kartdanan bu haber mü

nuebetile devlet deniz yollarında navlun 

iflerj)e ilgili bir zat demiıtir ki: 

- ihtimalki navlunlar yeniden indiril!'. 

Fakat teciınerlerin tikiyeti navlundan değil, 

tahmil ve tahliye masraflarının fazlalığm
dandır. 

Navlun indirilemiyecek kadar ucuzdur. 
Bilfarz bizim Karadenizden taııdığunız en 
kıymetli meta fındıktır. Biz ta Trabzondan 

lstanbula kadar fındığı kilo batına 1 O para 
navlunla getiririz. Bunu daha ziyade ucuz-

Jatm.ak mümkün değildir. Yüzde elli ucuz
luk bile ancak bet para eder ki buna bir 
kıymet denilemez. 

Fakat buna mukabil Trabzonda fındığın 
yahm: vap1D'a tabmili için aarfedilen para 
ton bqma elli liradır. Bu bizim Trabzon· 
dan İatanbula kadar aldığınuz navlunun tam 

yirmi misli bir paradır. Buna İatanbuldaki 
tahmil ve tabliye masrafı da eklenince tica
ri eıyada ucuzlablması icap eden safhanın 
hangisi olduğu anla~ılır. Bunun için navlun 
fiatlanndan evvel tahmil ve tabliye masraf
lanm indirmek zarureti vardır. Yoksa 1 O 
para navlunu beı paraya indirmekle tüccar 
bir feY kazanmaz. Bilakis zaten masraflan
nı baıa bat eetiren vapurlanmız zarar eder. 

Şehirdeki 
Hadiseler 

Dün iki Yangın, 09 Kaza, 
iki Hırıızlık Vak·aıı Oldu 

Oıküdarda Rumi Mehmet Pqa Bostan 
sokağında tornacı Nizımm evinden yangın 
çıkm11, etrafa sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmüıtür. 

Tophanede hırdavatçı Mu.atafanm dük • 
kanı maJl&'a) ateıinden tutuımuı n derhaJ 
söndürülmüıtür. 

* Tabtakalede oturan Osman, kamı Sıdıka 
ile bir baıka kadm yüzünden kavga etmit, 
zavallı iki bacağından bıçaklamııtır. 

Kı&ıldıda mektep talebelerinden Aziz ve 
Cemal kavga ebnİfler, Cemal çakııile arka
daşını yaralamııtar. 

* Şoför Remzinin idareainde 121 O numa-
ralı otomobil İstiklil caddesinde Kirkor, 
2149 ~umaralı otomobil de Karaköyde Ca
vit İsminde bir çocuia çarparak yaralamq. 
tır. 

Galata rıbtımmda Ankara vapuru an
barcısı Salih de ba~a diifen bir fındık 
çuvalile yaralaıumıtır. 

Sabıkalılardan Erzurumlu Nuri Haydar
paJada tütüncü Sıtkıyı dolandırll'ken yaka. 
lanmııtır. 

Hasköyde oturan 'boyacı Ali karısı Emi· 
ne, Abdülkadir isminde birinin boynundan 
beıibirliğini kaparak kaçtığmı iddia etm.it
tir. 

* Kadirgada oturan Cemil km Feride, Aziz 
oğlu Ali isminde bir cencin evlenmek için 
kendisini tehdit ettiğini iddia ederek zabıta.. 
ya baı vurmuttur. 

* Tabtakalede ll!ÇI Arnavut Şabanın dük. 
kanında ( 40) kilo kaçak et tutulmut. suçlu 
yakalanmııtır. 

Beyaz Peynirlerimiza Yeni 
Pazarlar 

Komıu memleketlere yaptığımız beyaz 
peynir ihracatı dunnuftur, Bunun sebebi 
yine komıu memleketlerin beyaz peynir ih
racatında bize rekabet ebnekte olmalandır. 
Şimdi baıka yerlerde beyaz peynirlerimiz 
için yeni müıteriler aranmakta, eski pazar
larda da rekabet temin edebilmemize ~
tılmaktadır. 

P•z•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 

Bir iki 
Satırla 

k"l"tl İstanbul Finans Teş 111 -~· 
'dari ter.ı 

İstanbul finans teşkilatının 1 '{il' 
lata uydurulması kararlaştırılrnıştıf· ~11 111> 

. 'bal-
teşkilat önümüzdeki hazirandan ıtı 
bik edilecektir. 

* • * 
Sayım Neticeleri ., ... J ı 

•f edılP" !V 
Nüfus sayımı neticeleri tasnı . 5.6 el" 

tedir. Neticelerin 3-4 bin aahifel.ık t~ 
teşkil edeceği tahmin edilmekted•1

• tc ~ 
1 . 1 . . b 'k trni~let, ar sayım netıce erını te n e · 
bik edilen usulü sormuşlardır 

• • • mal-' 
Bakanlıklarda Yeni Atan iil*\'f' 
Ekonomi Bakanlığı eski hukuk .'.

11

1jjjii 
1 

l d' 1;:ıor e~ ri Kemal Galip tecim gene ~~e e!i't ~ 
ne. Hereke fabrikası direktöru R B~~ 
dü•tri genel direktörlüğüne, Dı~ ~ 
muhasebe direktörü Cemal finans ~..:iıı'; 

k .. rllll ..... •ııM 
ğı bütçe ve mukaveleler dire to Jıııadıııı 

tanmışlardır. Defterdarlar ve ın~ ıııt• 
leri arasında yeni değişiklikler olırıll~ 

* • • ret!! 
Diyanbekir Hattı Açılı§ 1ö 22~ 
Fevzipaşa - Diyarıbekir hattı a}'lll ~ 

de törenle açılacaktır .. Ba:ı~~ı.~l!ei Jll 
ile aaylavlan ve davetlılen ıotur 
tren Ankaradan bugün kalkacaktır. 

••• 
Tabancalı Kadın ~ 

Geçen haziranda Calatada Arıı~iil~ 
de KB.zım adlı bir erkeği öldüren ..... .14 

b )<)'~ kadının duruşması ağır ceza 11 ~,.. 
ba§lamış, Cülüzar Kazımın evvele~ ~ 

d .... · ıc• . ..lı aine tehdit mektubu gönder ıgını. ps-

f . . .. d f . . d tabaııcıı ,,. ne sını mu a aa ıçın yanın a J1llll "'" 
dığım, vak'a günü karşılaşınca l(sıı ",_, 
çak çeker gibi bir tavır aldığını. bu:ll ~;J 
· K· d "' ·· 1 ..... j.ıtır· nne azımı vur ugunu aoy e ... • 

yerinde bazı tah.itler dinlenmi~ clıı~, İ 
phitler getirilmesi için duru~a ba 
ne bırakılmıştır. . . . ..; 

ı ·yot't1" 
Patrikhanenin Kalkma11nı .stı ~ 

Papa Eftim laik Türk hıristı~~~ Jf!'~ 
evvelki günkü toplantısında verdıgı ·st~ 
d 'kh . .. l'' ve hırı~ e patrı anenın mus uman .. 

b" rou Türkler arasında ayıılık yapan ır t# 
vaziyetinde olduğunu söylemiş ve P.

3 Ut• 
nenin kalkması icap ettiğini aöylernı~ 

* ... • 
Yeni İtalyan konsolosu .~ 
l 1 ,,ı;ızı -~ 

Yeni talyan haı konso osu ~ ··ııdH" 
ba§lam1'. dün İlbay Muhiddin üstll 

ziyar•t etmiştir. .... 
Evkaf, Belediye ihtilafı .. tii ır 

.. ruı _,, 
Evkafla belediye arasındaki pli .. reµrr 

leri halledecek olan saylavlardan rnu eıı if 
jtib;ı.f 

komisyon, bu ayın 26 sından 
gün toplanacaktır. 

••• 
Haydarı>afa haatanesİ ··rı>,,p' 

Haydarpaşada yeniden kurulan ~u~ 
hastanesinin masrafı 200 bin liraY• :çııP 
tur. Hastanenin bir buçuk ay sonrıı !;~· 
leceği söylenmekte ise de bir çok e 

1
,J"' 

lerinin, bu müddet zarfında ta111arı1 

leceği umulınamaktadır. 

* * * 
Dün köprü geç kapandı ıdıl 

Köprüyü açıp kapayan motör boıtl ~.,r 
· · d.. b h k"' ·· k 7 30 da .... ıı ıçın un sa a opru anca , .. riJV' 
nabilmi~. bu müddet zarfında Jı.oP 
kimse ııelip geçememiştir. 

1 

. . . lnebolu vapurunun, hem fazla. hem ı 
de fena yüklü olduğundan ötürü •• 

• . . Battığını ıösteriyormuı, Haıan Bey! 1 Hasan Bey - Anlatılıyor ki, vaP~ 
fazla köhne olduğunu belli etmemelı • 
her tarafını yük ile kapatmıılar 1 
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Her gün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

................. 
Dö;f···y~;~-;,~~~-~--
y optıkları 

l (Baş tarafı 1 inci yüzde) 
lll"ı açık k 1 • 9.. uyuları ara_ştırmak ge mış. 

y OYlece bir çok bostan ve eski yangtn 
"'~l"lel"indeki ev kuyularına bakmıslar. 
Q~ • • 

iitıı· §ey bulaınamı§lar. Nihayet son bır 

8 
ıt ile Cerrahpaşa hastanesinin arka· 

•ndaki ~ k ·· ·· 
1 

agzı apalı eski sarnıcın onune 
re nı · l d 1! er. Çocuğun babası kapağı kal· 
ırrnı,. K l kl . . d .. .. bır" k ,,. aran ı ar ıçın e gozune 

t 
a.ı-a..-tı ilişmis, Yanında kiler bu karar• 
ın1n 1>· ~ •. • 

O ~ ır Paçavra olduğunu soylemışler. 
'•rlayan bir sesle haykırmı§: 
~ Ha.ınit, oğlum Hamit! 

• abinde, uykudan uyanır gibi bir 
eı: 

; Baba! diye cevap vermiı. 
1rı· •Y'at-daıı hemen bir ip tedarik edil· 
~elf. Afağı sarkıtılmı§ ve çocuk böyle· 
ti Yukaı-ı alınmıı. Küçük Hamit, bu ga· 

P lllacerayı §Öyle anlatıyor: 
d - Mektepten çıktık. Eve geliyor· 

\lrtı, Tanıdığım dört büyük çocuk: 
,. .. t"':" Kuı tutalım! diye beni bahçeye 
.. o Ut-d .. I l>e. ~ u er. Sarnıcın yanına gelince ka· 
s0:•nı açtılar. Beni içine sallandırdıtar. 
ç·· .. ~. oraya düşmüıüm. Haberim yok. 

llnku d .. ·· G 1 dırn: Ufunce bayılmışım. ece ayı • 

il Bir Kadının Bir Gllnlük Macera&ı il 

Evden firar Otomobille gezinti 

fıte size Avrupa kadınlarının .ha~~b~ı taklide üzenen 
ve modern geçinen bir kadının bır gunluk hayatı. Bu ha· 
yat, bozuk burjuva aile kadınının hayatadır. Taklide deiil 

Macera Maceranın hikayesi 

nefrete layıktır. Macera hevesi, kadını düıüren bir amil· 
dir. fnıan bir gün yaıar, fakat bütün ömrünce çeker. 

Modern kadın züppe ve maceracı kadın demek değildir. 

~·-------------------------------------.....m1ıı1111;m--~;;;-
M U H TELİF HABERLER 

Kan Davalarına Bir Nihayet 
Vermek Lizımdır 

-la vazifesinden dönen 2 numaralı po

Kabakçalı köyünde olmuştur. Maktul 

mek istemiş, aralarında şiddetli bir bo
ğuşmadan sonra nihayet kıskıvrak ya· 

kalanmıştır. 

Diyarbekir (Özel) - Bir kaç gün 

evvel burada işlenen bir cinayet ve 
akebinde birbirine giren iki köy halkı· 
nın dövüşmesinden doğan durum hak· 

kında tahkikat yaptım. Elde ettiğim 
malumatı bildiriyorum: 

i;"" Anne, anne! diye bağırdım. Cinayete yegane sebep eski bir kan 

aeaıe:Y'ad~ı-dan da «anne, anneı> diye davasıdır. Kurukcu köyünden Necmi, 
la. .. da gelıyordu. Ben ağladıkça duvar· ı a ilesinden kan isteyen Hacı Hasan o-

Cinayetin ikinci ve asıl kanlı tarafı 

Kabakçalı köy ünde olmuştur. Maktul 

Necminin ölü ola rak k öye getirildiğini 

gören Kurukcu köylüleri taba nca, bal

ta ve hançerle rile Kabakçalı köyünde 

ka til Sa lih taraftarlarına hücum etmiş-

t k beraber ağlıyorlardı. Korkudan h · · b" e t-ar b 
1 

. • d ğullarından kaçarak se re ınmış ve ır 
Y\l ayı mıJım. Babamın sesını U· ' N · "h 

ilca. te'-- k d' ldı"m köşeye saklanmıstır. ecmı nı ayet Krar en ıme ge • ı• . 
evvelki gün çarşıya çıkmış, Melık Ah- ~---.:-.-ı~~L....<. 

ffarn•t d"" ~ f d "d d • 1 un annesı tara ın an mu • 
eıuınu-·li y · · k bb d"ll tr\ .... ge getırı]ere tı ı a ı ere 
ç~a:ene ettirilmiştir. İddiaya nazaran 
kij ~.Run aağ bacağı incinmiştir. Zabıta 
~uk Haınidi mektebe götürerek onu 
... _ıca atanları tefbİs ettirmiıtir. An
••eaı b 
lll ' u çocuklar hakkında dava aç· 

1!t1 ... 

Mısırın 
lngf ltsreyi 
ithamı 

h"td · es., tarafı ı inci yüzde) 
ı ırrn k . . • le • e te, Uluslar sosyetesıne aıt ış-
lin "'e • • b'l ~· • ldu iu .. "" ne ıosyetesının ı ecegı ıt o • 
aoylennıekle iktifa olunmaktadır. 

* il" '1ısır avukatları perıembe günü &'rev 
.. nına k • . arar vermıılerdır. 

bı l<ahirede, tale!nin yeniden bazı 
li •ha.llelerde toplandıkları haber veri· 

m edin kahvesinde oturmuş, sonra Düz

cüler çarşısından geçerken birdenbire 

gerisinden birinin koşduğunu duyarak 

dönmek iste rken, bir brovning taban

casından çıkan altı kurşun vücudünün 

bir çok yerlerine isabet etmiş ve zavallı 
cansız yere yuvarlanmış ve ölmüştür. 

• 

Radyo Makineleri 
Ve Gümrük Ücreti 

ler, kanlı b ir çarpışmadan sonra mak· 

Katil Salih, katili yakalıyan ve taltif tul tarafından dört, katil tarafından iki 

edilen polis Şefik kişi ölmüş, bir kaç kişi de ağır surette 

Düzcüler çarşısını allak bullak eden yaralanmıştır. 
bu cinayette katil olan Hacı H asan oğ- Yapılan t ahk ikatta bu iki köyden 

lu Salih, elinde tabancasile Urfa kapu- kan davası yüzünden her sene bir kaç 
suna doğru kofmağa başlamıf, bu sıra- kişinin öldüğü anlaşılmıştır. - * 
Giritte Bir Adam 1 
Yakalandı 

Yunanistan da 
Umumi Af 

Atina 20 (Özel) - Kral Jorj hükU· 
Ankara (Özel) - Geçenlerde rad- Bunun Suikastta EH mele bir genel af kararnamesi haz11lan-

yoların gümrük resminin kaldırılacağı Oldutu Sanılıyor ması lüzumunu bildirmi9tir. Bu kuar-

hakkında çıkan haberler yalanlanmıştı. Halep gazetelerine Atinadan bildiril- name donanma kumandanı amiral Sa· 
Halbuki bu haber, geçen yıl Edirne say· diiine göre Giridin Kandiye kasaba • kellariu tarafından cuma günü krala 
lavı Mecdinin bütün radyoların değil, ıında Çerkes f.tref adlı biri yakalan • verilecek, kral da Elli kruvazörüne ei· 
hükmi şahıslara ait radyoların gümrük mı9tır. Bu adamın Atatürke kartı ter· rer girmez bu kararnameyi imza ede. 

resimlerinden muaf tutulması hakkın- tip edilen ıuikaıtta iftirak
1
i bulundu • rek hemen kruvazörün telaizile umu· 

da medise yaptığı tekliften çıkmıştır. ğundan ve .cuuıluk yaptığından 9üphe mi af ilin edecek, bu ıuretle kral Ati· 

f 
. 

1 
sekli budur. edilmektedır. Yapılacak tahkikat hüku· naya gelmeden evvel affı umumi tat· 

şm ası • · · b'ld' il 1ct• ile d ' l • b 1 ' kl'f kı d K t d ··ru" metımn:e ı ır ece ır. b e ı mı9 u unacaktır. 
Bu te ı ya n a amu ay a ııo • 

Yol". H""kA ·· b 1 1929 .. _ . u unıet bu munase et e 
~rıh(" k , . . "l kt'r 1 . d r·f il 1 •nunu tatbika karar vermıttır. şu ece 1 

• zmı r 8 J o e: kanun, gösteri yapan veya teıvik 
ı· enleri (9) ay hapis 20 ile 50 İngiliz Haliç Vapurları tlr11..sı Para cezasile*tehdit etmektedir. Son GÜ D 1 erde 8 u 

s Belediyenin Akay Vapur· 
te • ~n kargaşalıklarda aldığı yaraların H t 1 k A 
t ;ırıle bir talebe daha ölmüıtür. Bu lannı Da Iıletmek lstedifi as a 1 rtmıştır 
da. ehe, kral Fuadın muhafız zabitlerin· Söy:eniyor 
den birinin oğludur. Vefd fırkasının Iİ· lzmir 16 (Özel) - Son günlerde Karııı· tığı doğru değildir. Fenni teaisatla akıtılan 
y erleı-i cenaze resminde hazır bulunma- Ankara 19 - Haliç idaresine verile· yakada tifo vak'alan fazlalaşmıştır. Sağlık bu su son günlerde kimyevi ve bakteriyolo-
Y:n~t-ar vermişlerdi. Bu münasebetle cek yeni 9ekil kararla9tırdmcıya kadar direktörlüğü bu tifo vak'alannı yalanlamıt· jik muayenesinde kat 'iyyen böyle bir basil 
lı: 1' en kargatalıklar çıkmasından kor• va urları belediyenin İfletmeıi, deniz sa da vak'alar ev, ev tesbit edilmiştir. görlilmemiştir. Yamanlar auyu sağlık heye-

1.t UYor. p K • l müdürlüguw ""nün fenni ve resmi, Söylendiğine göre arşıyakada fazlala· tinin daimi kontrolu altındadır. 

N bh 
tıcare · f k" ı y ı a aa Pqa ıoruyor d ddA A ~an tı o va a arı, aman ar suyu tesisatın· 

lt londra 19 (A. A.) _ 
11
D. N. B.ıı den Akay idaresinin e ma 1 ve manevı da yapılan noksanlardan ileri gelmektedir. 

re e~~er ajansına Kahireden gelen bir habe- yardımlarda bulunması kararlqtınl • Bu yüzden Karşıyaka halkında Yamanlar 
l tfore, Vefd partisi lideri Nabbas Pata Mil· mastır. Belediyenin Haliç vapurlarını e- suyuna karşı bir çekinme hasıl olmuştur . 
• : er cemiyetine çektiği telgrafta ıunlan •

1 
tt . letmek irin Akay idare • Yarşarbay Suat Yurdkoruğu görerek haL 

'""t"uYor aaı 1 ıure e ıf 3' k b d ' · d b h · B : • • • •W• •• ın u en ışesın en a setıım . ana ıu 

ltı «Milletler cemiyetiıı bir küçük milletin sinin de kendisine devrını ııtedıgı ıoy." ~ahaıı verdi : 

Böyle bir vaziyet fevkalade olarak ta • 
haddüs etse belediyenin halkı derhal haber· 
dar edeceği ve suyu keseceği ıüpheaizdir. 

Tifo vak'aları yalnız. Karşıyakada değil, fz. 

mirde de vardır. Tifo vak'alannın yersiz bir 
şekild e böyle bir sebebe istinat ettirilmesi 
doğru değildir. Bu ıayiayı kat' iyyen tekzip 

Sözün Kısası 

Arkadaşım;;.,
Derdi 

9

-------- Ek· Ta -
Tramvaydn beraberdik. 
Ben Bebekten geliyordum; o, Fındıklı 

haınııınının ılcrisindeki duraktan bindi. 
geldi. ) anıma oturdu. Birbirimize. hal, hatı r 

sorduk; hoş beş ettik. Derken, İçeriye kü· 
çiik bir mü,·ezzi daldı. 

- Son Postal .. Akşiyanıl .. Habiyerl.. 
Aı kndasım çeyreği uzattı , bir gazete al· 

dı, açıp okumağa koyuldu. 
Ben etrafı ııt•yrediyordum. 

Birdenbire, yanı ha ımda derin bir 
«Of!ıı duydum. Döndüm, baktım ... Arka
da!llım elindrki gazeteyi dizlerinin üzerine 
bırakmış, gözlerini ileriye doğru d ilcmio, ha· 
fif hafif hasını sallıyor. 

Bu halinden, ani bir t ee:ıısüre lcapıJdığı, 

gönlündeki bir ) aranın yeniden kanamağa 
basladığı brlli 

- Ne ~ ,? Nen var? d iye .ordum. 
Bildikleriııu~ıı biri mi öl111ü;1? 

- l layır /. 

Onun Habe l erı pek sevdiğini bildiğim 
için belki de onların ciddi bir hezimete uğ
radıklarına hiikmettim. 

- Tigrcden, Ogadenden kötü bir baber 
mi var, yoksa? .. 

- O da değil . 

- Ya nedir, be biradır? .. Ne oluyorsun} 
Anlat ta, biz de bilelim! 

- Sana taalluku yok: Dert, benim der
dim! 

- Olabilir. Fakat deminden, tramvaya 
bindiğin zaman bir şeyciğin yoktu da ... 

- E.vet; yoktu. D.lhn doğrusu. vardı a
ma, küll enınisti, ycnıdcn deprendi. 

- Meraktan çatlıyncağıml 

- Peki. O halde sana da anlatayım : 
Ben, Kabatagt.\, eski lisenin d vannda otu· 
rurum. 

- Malum! 
- Tam bizim evin hizasında, Ahilde bir 

sun'i liman, bir havuz vardır. 

- Onu da bilirim 1 
- Bütün o civann lfığımlan buraya ak-

tığı gibi, kıyı~ında bir de umumi aptcshane 
kuruludur. Du havuzun yalnız poyraz cihe· 
tinde bir methali vardır. Gün doğruııu, yıl· 
dız ve poyraz ha,·alarda, sulann cereya • 
nile gelen çöpler de bu havuzun içine biri
kir. orada bu suretle hasıl olan pislik tat a
kası altı ay yaz leş gibi kokar. Ne pencere 
açabilir, ne bahçemizde nefes almağa çı • 
karı ;r.. Blittin mahalle bizardır. Baı vurma· 
dığımız makam kalmadı ; bir türlü, Haliçte 
duran tarak dubalarıııdan bir tanesini ge· 
tirtip te temizlettiremedik .. 

Şimdi, gazetede okudum: Van gölünü ta· 
ratıyorlarmı§ .. 

Çare ka lmadı. Gelecek yazdan önce 
Vana göç etmenin çaresine bakmalıyıml .. 

.. D;~i; .. K~;~;ı~~ ...... 
Ve Subaylarına 
Yemek Bedeli 
Ankara 19 - Kamutay nımamea\ 

ne alınan yeni bir kanun liyihuma gö. 

re her ay donanma komutanına 55, de. 
nizaltı ve filo komutanlanna 45, ko • 
modorlara ve 1 O bin tondan yubn ge. 
miler komulanlarma 40, donanma kur. 

mayı bafkanına, 1 O bin tona kad... olao 

gemi komutanlarına ve çarkçıb.pları 

25, bin tona kadar olan gemi komutan· 

larına ve birinci çarkçılara 20, semi • 
lerdeki ıübaylara 15, kurlar, talim v• 

idare heyetlerile okurlara ve ıübaylan 

onar lira yemek bedeli verilecektir. 

iki Genç 
Boğuldu 

b erıfaatlerini ihmal ve yalnız kuvvetin )enmekte, fakat bu teklifin vukuu teyıt «- Karşıyaka U) unda tHo basili bulun· 
-" " d·~ h dl kt d duğundan dolayı ti fo vak' alarının fazlala•• 
~ er ıgi bir emperyalizme müza eret e i meme e r. .., 

edebi liı siniz.» 

ebilir mi? =~~==============================::..===-============-

~ Mısır hükômeti, İngilterenin İtalyan • 
•heı anlaımazlığı münasebetiyle Mısırtn 

bıiidafa .. . ili ası mesuliyetini tamamen uzerıne 
lll tlıasını kabul edemiyeceğini İngiliz mü • 
bı ~saiHne bildirmi§ ve Mııınn Milletler Ce
I l)'etine kabulü §811ile, iki memleket men· 
latler· · · · · t,· ının karıılıklı olarak himayesı ıçın 

L il" •nlaırna aktini teklif etmittir. İngiltere 
ta teJd·f· M ~ 1 ı reddetmiı ve bu suretle ısır 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
. hiyetinde numaralar koyarlardı. Çocukları fena itiyatlara 

ıevkediyor mülihazuile bu da yasak edildi. 

Fakat inhisarlar idaresi yenice cıgaralarının içine pİ· 

yago numaraları koymağa başladı. Buna cevaz var. 

Matbuat kanunu, gazeteleri piyango mahiyetinde mü
sabakalar yapmaktan meneder. Bu müsabakalar gazete· 
!erin satı§ına yardım eder, okuyucu miktarını arttırırdı. 
Fakat halkı talih oyunlarına alı§tırır enditesile yasak edil· 
~i. Çikoh .. tacılar, çikolata paketlerinin içine piyango ma· 

JSTER lNAN 1STER lN ANI\1 AI 
" he 1923 kanuni tuasisinin imtiyazlarını 
ık~ he de İatiklilini tanımak iatemediiini an· 
~•ıtır. L---------------------------------------

Dün gece aaat 11,12 de Haydarpa -

9adan kalkan Baara vapurunda bir kaza 

olmuf, Recep adlı bir gençle Behire 
adlı bir kız denize yuvarlanmıt ve bo
ğulmutlardır. Kazayı görenlerin anlat

tığına göre bunlar beraberce denizi sey
rederlerken Bchirenin ayağı kaymıf, 

Recep te onu tutmak istemif, fakat mu. 

vaffak olamamı,, ikisi birden dmizee 
yuvarlanmı,hr. Vapur geri dönerek 
bunları bir hayli aramıf, fakat bul 
mamıtllr. 
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tiAHKEHElEIDE 
C-ıÖQDÜ~LlRi M iz - - ---

Yüksek Bir 
Mektebin Son 
Sınıfında Ve •. 
Davacılar genç bir kimyager ile onun 

kardeşi ünivcmtcli bir delikanlı. Maznun da 
yUksek bir okulun son sınıfına kadar yük
ıelmiı bir genç!. 

Dava ikinci sulh ceza mahkemesinde gö
rülüyor. 

Davacı kardeılcrin iddialan ıöyle: 

- Bize ara 11ra gelirdi. Beraber ders 
çalıprdık. Yine bir gün bir arkadaıile bir 

likte evimize gclmiı; fakat biz yoktuk. Evi
mize döndüğümüz zaman bir iı için yazı 

makinemizi aradık, bulamadık. Dolapları 

araıtınnca baktık ki üç kat elbisemiz de ye

rinde değil. Bir cün sonra yine arkada~lc 
geldiler. Biz kendilerine bu hadiseden ha

berleri olup olmadıklarını sorduk. Kendisi 
müthiı hiddetlendi. Eline bir makas kapa
rak damarlarını kesmeğe kalktı. Tabii mani 
olduk. Fakat bir aralık elini cebine daldıra
rak afyon çıkardı ve yuttu. Biz önce kork· 
muıtuk. Meğer eakidenberi afyon kullanır· 
mıı. Arkadaıı bize hadiseyi itiraf etti: Af. 

yonsuz kaldıklan için elbiseleri ve yazı ma
kineaini beraberce sattıklarım söyledi ... 

Maznun sandalyesinde oturan gencin tu

haf halleri var. Gözlerinde aylardır uykuya 

kanmamıı bir mahmurluk seziliyor. Başı 

ara sıra gayri ihtiyari önüne düşüyor. O, ıu 

müdafaayı yürütüyor: 

SON POSTA 

• EM HA E LE 

Ekmek Buhranı Kızılcaha
mamda Da Görüldü 

Belediye 
DerhalTed· 

bir Aldı 
Kızılcahamam (Özel) - Burada Cfa 

dört beı gündenberi ekmek buhranı batla· 
mJJtır. Fırınlarda ekmek bulmak mümkün 
olmamaktadır. 

Fınnlann hepsi kapanDUfbr. Ekmekıb 
kalan halk etli piliv yapıp yemek auretile 
karnını doyurmaktadır. Fakat ne de olsa 
bu ekmeğin yerini tuhnamaktadır. Bir Jo. 
lllD halk ta yakın köylerden an alarak ek· 

meğini bizzat yapmak kayıaama diifmiif-1 
tür. 

Bunun sebebi elinde kafi aermayeıi o) • 
mıyan ekmekçilerin an pahalılamnca mı te
darik edemem.it olınaaada. .. 

Kızılcahamamdan bir sörünüı 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Boşanmayı 
Kolay laştırrnt1k 
Lazım Mıdır? 

Medeni kanun boşanınaY1 ~ 
di. ' 

Eskiden boşanma fazla kola~ 
yüzden yaşayabilecek bir çok 
Ant bir hiddetin kurbanı oluyor 
erkeğin elinde bir oyuncak ~ 
dü~üyordu. Erkeğin bir arz~S1l~ 
zü evi yıkmağa, kadını sokaS8 

kAfi gelirdi. ., ~ 
. Medeni kanun bu kolayl~ ~ ~ 

6u mahzurların önüne geçtı, ~ 
defa ifrata vardı ve boşanrna>" 
CI e imkansız bir hale getirdi. -~ 

Nikah olduktan sonra ~ 
lfjçlüğünü düşünen bir Ç~ ~ -
nikahsız yaşamayı tercih ediY ~ ( 
an~ma beraber yaşamak içİO tıO' /, 
liyor. Kız, bütün mukadder8~ :J 
tin bir vadine bir sözüne ~ 
acvgilisinin eline teslim ediYor; ~ 
nikahdan korkan erkeğin h~" ~ ~ 
tinden emin olunaınıyaca81 / 
tarzda birleşmeler ekseriya ~I 
ce veriyor. Kız ekseriya bir tJl • 

keğin aleti olduktan sonra sokııi' 
- Yüksek bir okulun ıon .sınıfında bu

lunuyorum. Hayata atılmama altı ay kaldı. 

Bunca yıldır dir.sek çürüterek çıktığım bu 

aon basamakta böyle bir ıuç işlenir mi) Üç 

bq kuruı için ıerefimi nasıl lekeliyebilirim) 

Maamafih belediye ve kaymakamlık 

derhal tedbir almıı, Ankaradan ve civar -
dan bir miktar un tedarik edilerek dört 
cün ıonra kasabada ekmek çıkarılm'fbr, 
Fakat bu ekmek çok bozuktu. Maamafi.b 
halk bunu kapJ§a kaplf& almııtır. Artık bol 
miktarda un gelmeğe hatladığı için buh • 
ranın zail olacağı umubnaktadır. 

yor. ~ 
Büyük Öndere karşı yapılmak istenen ıız hainleri linet ve Defretle andık ica- Boşanmanın hu derece ~~ ~ 

ıuikast dolayısile yurdun her tarafında hında size uz~nacak hain elleri ulwca nm aile içinde de mahzurları ~ ~ 
uyanan heyecanı bildiren telgrafları yaz· göğüslerimizi siper yapmağa hazırız. tedir. Bazan artık geçinmeletl ':' ,;I 

Bu İ§i ben yapmadım ... 

- Necdetle niçin arkada~lık yapıyor
ıun) 

- Güzel lisan biliyor. Terbiyeli bir ço
cuk. 

- Fakat iki tane de sabıkası ve mahku

miyeti var. İıt• tevkifhaneden s:elen evra

kı .. insan böyle bilmediği; iyice tanımadığı 
kimselerle rastgele arkadaş olur mu) Siz 

lc:i. iyiyi ve kötüyü farkeder bir çağdasınız .. 

Hadise hakkında malumatları bulunan 

bir komiserle iki polis memuru dinlendi. Bu 
phitlerin her biri: 

- Eve girerek keşif yaptık. Sonra bayla 

arkada~ Necdeti yakaladık. Bu bay inkar 

etti. Fakat Necdet elbiselerin bu bay tara

fından bir iple pencereden aşağı sarkıtıldı

ğını, kendisinin de gidip aattığını itiraf etti. 

Eşyaları satın alan dükkancıyı da bularak 

elbiseleri İstirdat ettik. Karakolda Üzerleri

ni aradık. Her ikisinde de afyon bulundu. 

Bu ciheti de ihtisas mahkemesine bildirdik .. 

Dediler. 

Şimdi, bu işde parmağı olan sabıkalı 

Necdet mahkemeye getirilecek. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

-'. 

Müzmin Apandisit 
Orta yaşlı bir kadın arada sırada mi
desinde ve zaman zaman bağırsakları· 
na geçen ağrılardan §iki.yet ederek bir 
çok hekim dolaşmış. Mideden ve kara
ciğerden, böbrekten ıüphelenmi'şler. 

Bir çok ilaç kullanmış, perhizler yap
mış. Sancı fazla geldiği zaman ağrıyan 
yerin Üzerine ııcak su ile dolmuş (ter· 
moslar) kullanıyormuş. İlaçlar ve te· 
davilere rağmen arasıra sükun bulan 
bu ağrı gene nöbetle geliyormuı. Bu 
nöbetlerden birinde ben muayene et • 
tim. 

Apandis nahiye.si fazla hassastı. Bütün 
topladığım irizı bir apandisite daha ya
kın buldum ve bir operatör arkadaıla 
konsültasyon yaptık. Teşhisi laboratu. 
var da kabul etti. Ameliyat yapıldı. Es
kimiı ve iltisak yapmış bir apandis çı
karıldı ve ha.ata bu büyük derdinden 
kurtuldu. 

( * ) Bu notlan kesip aaklayınız,8 ya. 
but bir albüme yaplflınp kolleJuiyoa 
yapınız. Sıkınh zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

Bu Yıl Bir Yatılı Okul Ve 
Birçok Köy Mektebi 

Yapılacak 
Cide (Özel) - Ka.stamonuya bağlı il

çelerden biri olan Cide diğer kazalara nis • 
betle nedense bakımsız kalmııtır. Kasta -
monuda ve kazalarında rastlanan önemli ve 
hızlı bayındırlık çalıpnalanna Cidede rast
lanamamaktadır. Cide - Daday yolu 60 yıl
danberi bozuktur. Uçe hudutları içindeki 
mektep aayw yediyi atmamaktadır. Bun -
lardan da ancak bir tanesi tam devreli, di -
ierleri 2-3 ımıfhdır ve okuma ihtiyacına 
ancak yüzde 15 nisbetinde cevap verebil
mektedir. Maamafih viliyet ve bilhusa 
köylerde yeni okullar açılacak, bir de ya
blı okul teaia edilecektir. Bunun için icap 
eden tahsisat hazırlanmıttır. Cidede bir de 
aağlıkevi yapılması kararlaıtı.nlmqtır. An
cak bütün bu itlerden baflamq olan tek bir 
tanesi yoktur. Ve Cidelıler bayındırlık ça
lıımalarmın baılamasını sabırsızlıkla bekle. 
mekt~irler. 

Afyonda Belediye işleri 
Afyon (Özel) - Uray yeni bir sebze 

hali ve Uzunçarııda da asri bir abdesthane 
yaptırmaktadır. Kızılburundaki asri me -
zarlığa ölü ıömülmeğe ve cenazelerin yeni 
getirilen otomobille taıuunaaına baılan -
mııtır. 

mıya devam ediyoruz: Söiütten sız hal alan karı koca miin,..ııl• 
Dev'eliden 1 S"•"t y!!L k d · · l 'd f "1pr' '. J ogu - uase evrımı yaratan zor a ı amesi, hem iki tara ı rrı...ıı V'' 

Develi - Şahsınızda bütün Türk Atatürk'e ve Cumuriyetimize kötü ruh h ki h d' ~ 
l 

em çocu arı arap e ıyor. _:nı 
u uaunun varlığına yapılmak istenen ta§ıyan hainleri Söğüt gençliği lanetle k tler,..-ocaların bu hususta şik.8Ye 
son yaiınç te§ebbwü dolayısiyle vatan· kar§ıladığını ve halkın derin hürmet ve rııııt· 
.............................................................. samimi saygılarını arzederiz. diren bir çok mektuplar alıyo / 

Acaba bu mesele tetkik Ada pazarına 
Sabanca Gölünden Su 

Getirilecek 
Adap azan (Özel) - Şehre içilecek te

miz su getirilmesi için Sabanca gölünün or
tasından demir borularla ıu almmaaı ve 

,ehrin ortalık yerine akıtılması kararl&Jb
nlm1Jtır. Projeyi Macar tebaasından Ko -
neç Abert yapacaktır. Mevcut au yolları ü
zerinde tetkikata baılamııtır. 

iki Amele 
Birbirlerini 
Yaraladılar 
Adapazarı (Özel) - Sabanca istasyon 

amelesinden Mehmet oğlu Hakkı i1e Aiifi
yenin GöJbqmda oturan Aydın oğlu Rıza 
arasında bir kavga çıkmıı, Rıza bıçakla 

Hakkıyı ağır surette, Hakkı da taıla Rızayı 
hafif surette yaralamıılardır. Hakkı mem
leket hastanesine yatınlmıı, Rıza yakalan
mıı, tahkikata baılanmııtır. 

Bağdattan 

Bağdat - Melun auikaat teıebbüaün
den dolayı bütün ailemle beraber duy. 
duğumuz pek derin ve pek elim teessür 
ve heyecanı arzeder ve bu caniyane 
cür' ette bulunanarm en ıiddetli ceza· 
lara çarpbnlmasını Türk adliyesinden 
bekleriz. 

Elçi: Tahir Lutli 
Ardanuçtan 

Ardanuç - Siz babamıza fenalık 
yapmak İsteyenlerin demir ellere düftÜ· 
iünü sevinçle duyduk. Bu gibilerin yok 
edilmeıi için Cumurluiumuz yoluna her 
an canımızı vermeie hazır olduğumuzu 
ıaygılarımızla bildirir ebediyen varlık 
ve sağlığınızı dileriz. 

Lap.sekiden 

Lapseki - Siz büyük önderimize 
kar§ı hainlerin girittikleri alçakca sui
kasttan ötürü Lapseki ıençliği büyük 
üzüotü duymutlardır. Bu üzüntü ile bir
birini bulup toplanan gençlik hainleri 
ilemi§ ve damarlarındaki kanın son 
damlasına kadar aizin varlığınıza ada
dıldarına bir kerre daha and içmi§ler
dir. 

Burdurdan 

mez mi? 

* 
Antalyada M. M. . ~ 

Kızı ailesinden isteyirııı 
halde reddedi1miyeceğinizi zııı;;. rl 
rum. Fakat kızla gizli münaııe 
sinden kaçınınız. 

* 
Beyazıtta M. O. H. Ş rfİ 

Ben olsam bu kızla evlenfl'le~ ;I 
ve miUiyet farkı, sevginin şidd:ıJI' it 
tiği zaman, aşılmaz bir engel 0 ~ 
ride bu mahzurla karşılaşmaJlll~ 
için şimdiden sevgi ile iktifa e 
tavsiye ederim. 

* Samsunda Rizeli Muıtaf•: 

Siz kendi davanızı kendi ~~ 
halletmi,şsiniz. / ....... ············································· 

Mardinde Halk Temsilleri 
Burdur - Yurdumuzdan koğduğu -

muz alnı kara damgalı alçaklar tara -
fından Türk ulusunun kalbi Atatürk'e 
yapılmak eatenen yağınca ilençle anar 
varlığınızı devrim ve yüksek ülküleri· 
mi kafa ve kanımızla daima koruyaca
ğımızı aonsuz saygılarımızla bildiririz. 

Karamanda 
Kitap Buhratı~ 
Karaman (Özel) - l(itsP 1" ~ 

nı devam etmektedir. Tateb~ 
li kitaplarını tedarik ede!O ;ı .~ 
dirlcr. Postahane ve kitapÇr,Jt 
kanlan her gün lstanbuldall l dJ' 
kitapları bekleyen talebeler e 

Halka temsil veren Mardin orta okul talebesi 

l\ 1ardin (Özel) - Orta okulun bir temsil komİteşİ vardır. Bu komite yalnız ortal 
okulaa vazife ıörmekle kalmıyor, Mardin halkını da aydınlatmak için elden geldiği 
kadar ~alıııyor. Okul temsil salonunda halka bir müsamere verilmİf, Zafer piyesi 
temsil edilmİf, balk pek memnun kalmııtır. Komite fırsat düttükçe böyle temsiller 
verecektir. 

Geyveden 

Geyve - Ulu Önderimizi Türk ulusunun 
baıından yok ederek koca bir ulusu öldür
mek İstİyen hainler binlerce Geyvelilerin 
toplanma ve feryatlarile tel'in edilmiftir. 
Yüce ıefimize dokunmak İltİyen eller kın· 
lacaktır. Türk ulusunun batında ebediyen 
yafıyacaksınız .. 

Hendekten 

Hendek - Türklüğe ıonsuz süven 
olan.varlığını yok etmek istiyenlere içi
mizde büyük bir bmç vardır. Yurda can 
ve varlık veren .seni daha çok zaman 
başımızda taııyacağız. Yok olsun aeni 
yok etmek istiyenler. 

Buraadan 

Buraa - Buraa apor gençliği &İzleri 
bizden ayırmak iatiyen hainleri tel'in e
derken .sizlere kartı en sağlam ilgilerini 
tekrarlar ve say1ıı ile eUer!nizden öpe
riz. 

dur. 

Nöbetçi 
Eczaneler ıı!Jcd 

Bu geceki nöbetçi eczanele: .. '\P' 
Eminönü: (Ali Rıza). Kuçllpe~ 
( Y orgi) . Alemdar: (Eşref>· ·-1er'1ıt 
Cemil). Şehzadebaşı: (Orıı . ( 

f ııet· a.t 
Karagtlmrük: (M. Fuat). e ')• /V 

aameddin) . Şehremini: (Yorl1d.,.-) 
(ftt ) 

saray: (Sarım). Samatya: 1( ,_lto 
Bakırköy: (Hilal). Galata: ( ~-~ 
Kasımpasa : (Yeni Turan).( fte',p 

(Yeni Türkiye). B~iktaş: (şfl• öJ' 
Beyoğlu: (Ertuğrul, BarunakY 5111 
la Suda). Şişli: (NargilecİY'an)· ııot1 
yer: (Nuri). Üsküdar: (İl11;:~ 
Kadıköy: {Sotrnld ve Üçler)· ,)· 
da: (Mehmet). Heybeli: ('f•~ 



DUHYf.1 
BABIC:I TELGRAFLAR 

.-~ .. ,.,.. .. ,.... tubnU(f. haçla 
ailmmyor mu) 

.,..lllltYi eı;tl elinde .eelladı 



-------------- ----- -- - -------- --- - -- -- - - - - --- -·-- -- -
- -"'-----•-H""'-- - ~- - -

6 Sayfa 

a Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 
--

ZECRİ TEDBIRLERIN T ATBIKI 

Italyanlara Cut ıa Günü 
evap Verilecek 

Italyan Gazetelerine Göre Roma, Mu
hasaradan Kurtu :ma Y otlarını Arayacak 

Londra 19 (A.A.) - Röyterin öğrendi-r manganez ve saire hakkında halei mer'i 
ğine göre İtalyanın zecri tedbirler hak • kunturatlarm tatbikml geriye bırakmıttır. 
kandaki protestosuna İngilterenin vereceği 1 Petrol hakkında ise Londra ve Vaıİngton'· 
cevap, İtalya hükumetine cuma günü veri- un kararları beklenmektedir. 
lecektir. Fransanın da aynı günde cevap Belçikada 
vereceği zannolunmaktadar. Fransız cevabı Brüksel 19 (A. A.) - Nakliye itçileri 
gerek tekil ve gerek mana itibariyle İngiliz sosyalist federasyonu, nqrettiği bir beyan· 
cevabına mümasil olacaktır. Her iki cevap me ile, limanlardaki nakliye ifçilerini zecri 
cumartesi günü netredilecektir. İngiliz ce- tedbirlerin tatbikına faal surette iftirake da
vabınm kısa olduğu resmen beyan olunmak- vet etmiıtir. 

tadır. İtalyanların tehditleri . 
Bu cevabın kopyeleri, tanzim komitesin- Roma 19 (A. A.) - Zecri tedbirlerin 

de aza olan elli iki bükUmete tevdi oluna• muhtemel neticelerini tefsir eden Tevere 
caktır. Çünkü zecri tedbirlere müttereken 
müracaat edilmit olduğundan İtalyan pro• 
lestosuna verilecek cevaba da el birliği ya· 
pılması zaruridir. 

Fransada 
Paris 19 ( A.A. ) - balyaya karşı zecri 

tedbirler tatbikirun ilk günü Fransanın ce
nubunda tiddetli bir durum almamıtbr. An
cak bugün resmi gazetede nqredilen dekre
ler metnini Mentine ve Nis'deki Fransız 

ıümrük memurları daha almamıt bulunu • 
yorlardı. 

Amerika petrol vermiyor 
Vaıin~on 19 (A.A.) - Petrol çevenleri 

B. Ruzvelt ile B. Hull tarafından yapılan 

ihtarlar sonucunda İtalyaya yapılagelmek
te olan petrol yollamasının geçen hafta 
içinde azalmıt olduğunu beyan eylemekte
dir. 

gazetesi diyor ki : 

«Öyle bir zaman gelecek ki, muhasara e· 
dilmİ§ olan garnizon, muhasaradan kurtul
ma yolunu arayacaktar. İtalya, eski mütte
fiklerinin nankörce ve bitarafhğa uymıyan 
hareketlerinin tesirini anladığı gün, kendi 
hareket serbestisine vurulan engellerin kar
şısmda gayet hassas davranacak ve o vakit 
Avrupa bugün aldığı zecri tedbirlere büyiik 
bir nedamet gösterecektir. 

18 ler komitesi toplamyor 
Cenevre 19 (A.A.) - Vascancello, zec

ri tedbirlere ittirak etmİ§ olan hükUmetlerle 
temasa gİrmeğe memur edilmiıtir. Ancak 
bu memuriyet, resmi değildir. Mumaileyhin 
tanzim komitesinin veyahut on sekizler 
komitesinin en reç bu ayın yirmi betinde 
toplanarak zecri tedbirlerin ameli olarak 
ne suretle işlediğini tahkik etmesini arzu 

Moskovanm karan etmekte olduğu haber verilmektedir. 
Moskova 19 ( A.A.) - Zecri tedbirle- On sekizler komitesi veya tanzim komi • 

rin tatbikınin ilk günü münasebetile burada tesi, aynı zamanda petrol, kömür, çelik, ba
tebarüz ettirildiğine göre, Sovyet Rusyanm 

1 

kır ve buna mümasil maddelerin İtalyaya 
bu huswtaki noktai nazarı değipnemiJtir. ihracının memnuniyeti ihtimalini de tetkik 

Bilindiji üzere, Sovyet Rusya, buğday, edecektir. 

Marsilya Faciasının Muhakemesi 

Avukat Barodan Çıkarı)dı 
Aix - en - Provence: 19 (AA.) - Us

taşilerin muhakemesinin öğleden sonraki 
celsesinde vukua gelen bir hadise neticesin
de suçluların avukatı B. Desbons avukat -
lıktan çıkanlmış ve kendisine salonu terket
mesi emredilmiştir. Mahkeme resen baro 
başkanını suçlulara avukat tayin etmiş ise 
de suçlular, Desbons muhakemede hazır 

bulunmadıkça söz söylerniyeceklerini bil
dirmişler ve açlık ıırevi tahdidini ileri sür
müşlerdir. Muhakeme yanna bırakılmıştır 

Hadisenin sebebi şudur: Mahkeme, avu
kat Desbons'un sabah celsesinde Heri ıür. 
düğü noktai nazan reddetmiş, bunun üze
rine kızan avukat Desbons bağırnıağa baş
lıyarak masanın üzerine yumruklar ile vur
muş ve mahkemenin kendisine aöz verme. 
ği unutmakta olduğunu ıöylemiftir. Müddei 
umumi, avukatın bu tarzdaki hareketleri 
aleyhinde bulunmuş ve bunun üzerine Deı
bons <cF ransız adaleti bu mu)» demiştir. 
Bunun üzerine müddeiumumi avukatın çı
kanlmasını istemiş Oesbons iae: Beni Hır
vatlann ve Makedonyalılann doıtu olmakla 
İttiham ediyorlar» diye müdafaada bulun • 
muştur. 

* Aix • en • Provence, 19 (A.A.) -
Kral Aleksandr'ın katili (Kralj) ın is
ticvabına dün devam edilmiıtir. Kralj 

katillerin Uataıiler tarafından kura çe
kilmek suretile seçildiğini inkar ve va • 
zifeaini ancak yolda öğrendiğini iddia 
etmiıtir. 

Mahkeme baıkanı, bu iddianın üç 
suçludan ayrı ayrı alınan ilk ifadeleri
ne aykırı olduiunu kaydetmiıtir. 

Bundan sonra, isticvab, suçluların 
Züribteki ikametleriyle muhtelif yol • 
lardan Fransaya gelmeleri saf aha ta Ü· 

zerine cereyan etmiıtir. 
Suçlu itin para cihetini ıarıım kadı

nm idare ettiğini bildirmi§tir. 
Kralj, suikastın hazırlanmasına itti • 

rak ettiğini inkar ve Kral'ın Fran.saya 
seyahatinden haberi olmadığını temin 
etmekte, yalnız ıeflerinin emirlerini ifa 
ettiğini söylemektedir. 

Mahkeme batkanı, bu iddiaların ha
kikate uy&unsuz mahiyetini kaydeyle • 
mittir. 

~ralj, masumların kanını dökmek • 
ten korkarak auikastten evvel kaçtığını 
ve (Eks) eve oradan da Fontenbleuye 
ıittiğini söylüyor. 

Celsenin talikinden Önce, müddeiu • 
mumi, suçlunun Yugoslavya'da ölüm 
cezasına mahkum olduğunu hatırlat • 
muttır. Kralj, buna kaçamaklı bir ce • 
vap vermittir. ... 

Roma Görüşmelerinin Neticesi 
Paris 19 (A.A.) -.- MusoJini ile Sir Drummond arasındaki son görüşme

lerde Habeş meselesı asla mevzuu bahsolmayıp yalnız Akdeniz meselesi ko-
nuşulmu,ştur. Neticede ancak psikolojik bir terakki kaydedilmiştir. Diğer ta
raftan önemli bir süel muvaffakiyetin yeni bir hava yaratarak diplomatik 
çalışmayı kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. 

Yunan Kralı 
Roma 19 (Telsizle) - Yunan kralı 

Jorj yarın (bugün) saat 16 da Romada 

bulunacak ve İtalya kralı taraftndan 

törenle karfılanacaktır. Yunan krala 
perıenbe günü akıamına kadar burada 
kalacaktır. 

Jorj Romada 
isyan mahkumlan affediliyor 

Atin• 19 (A.A.) - HükU:met guetesi 

olan etniki, hükumetin 1 mart isyanı mah • 

kumları için umumi af teklif edeceiini ya
:uyor. 

SON POSTA ikici Teşr~ . ., 
,.. SON DAKiKA ~---~ l TELGRAF, TELEFON, ~ELSİZ HABERLE!! 

· Italganlar Yine Harekele Geçtiler 
Uçakların Bomba Yağmuruna Ha
beşler Top Ateşile Mukabele Ettiler 

Habeşlerin Mukavemeti Güııden Güne Artıyor 
Musolinlnin Oğulları Da Harekata iştirak Etmitlerdir. Musoliıtl111~ 

Damadının Tavvaresl Delik Da,ik Oldu. Makinist Yaralandı 

/ 

• \ 

ltalgada 
Kararsıılı~ 

. t ~oıı' 
Roma 19 (A. A.) -faşıs yıl'll 

ıeyi. toplanbsının sonunda~. ;t 
bildirikte, sadece duçenin t~yett' 
müddet süel ve siyasal ına 1 

del' 
izahat vermit olduğunu }te,Y 

mektedir. . b&f 
Bildirik, bekleme devresin~fl it~' 

lamış olduğunu söylemektedıt··ıı Ô' 

yanın yapmakta olduğu ~~fe~~ 
nümüzdeki safhasına ait suel pıl ' 
lıkları pek o kadar yakında ya. 
mıyacağı sanılmaktadır. e<leJI 

ftalyanların, taarruza geçrtl jtlt 
evvel T ambien bölgesini .t~rtl ıı.rr 
meleri icap etmektedir. Bu ışı t11 

şal Badoglio yapacaktır. ı~ 

Diplomatik alanda da karar~~tlt' 
vardır. Binaenaleyh süel hare d8~i 
re ve İngiltere ile İtalya arasıJl 

111
, 

mütekaddim müzakeratın s~~~çi~ 
rına intizaren faşist konseY1 

kanuna bırakılmıştır. 

Asmara 19 
(A.A.) -D. 
N. B. ajansı· 
nın özel ayta
nnın bildirdi
ğine röre, pa
zartesi günü 
Ambaalayi ile 
Antalo arasın
da İtalyan 
bombardıman 

tayyareleri ile 
Habeıt kuv • 
vetleri arasın
da yapılmıt o
lan çarpıtma, 

süel çevenler
ce, son günle
rin en önemli 
harp hadisesi 
olarak telakki 
edilmektedir. 
. . İki tayyare 
filosu, Makal, 
le cenubıınd• 
Buia mevki • 
inde muhtelit 
Habet tahti • 
datı keıfet ~ 

mitlerdir. Sll't. 
larda mevzi al 
mıt bulunan 
7.000 kifilik / :::..!:bi ( :bi;~; n.:..~i.~l.i.·.iei.;-t~~i;~? ~ 
zerlerinde do- r murlarına itaatlerini bi1dirJ111~,pıl 

1 

lqmakta olan Necaıi'nin kuvvetlerine kart• '"' 
tayyarelere Sı•• H b 1 makta olan harekata ittir ak ar 

a eşlerin §İddetli tüfek ve top atqine uğnyan talyan tayyare-
l~L, makm· eli ı izhar eylemi•lerdir. au ci eri arasında bulunan Musolininin iki oğlu ve damadı ~ 

tüfek ve bir kaç tayyare topu ile ate, aç • Dag&abour ile Gorahai arasında Ha· Roma tekzip ediyo;.5ıab'b~ mıtlardır. Bütün tayyareler kurtunla delik bet mukavemeti cittikçe tiddetlenmek • Roma, 19 ( A.A.) - .A ı d.ıt" b 
deıik olmuı ve bir makinist bacağından ağır tedir. İtalyan kollarının yanlarında ça· dan gelen Ras Seyum kıtalısr•"11 ,e~ ıurette yaralanmııtır. Kont Ciano'nun tay- buk hareketler yapan ufak muharip nin Aouda'nın batısında halY• , ı•'jıl 
yaresi Makalle civarında yere inmeğe mec- l'rupları, ltalyanlara gece baskınları nı zorlayarak Eritre toprısklal'•:etltl' 
bur kalmıt Hausiende yere inen diğer bir yapmaktadırlar. İtalyanların önemli mİ§ olduğuna dair bulunan h• 
tayyare de bazı hasara uiramqtır. zayiat vermiı f?ldukları tahmin ediliyor. kat'iyen aslı yoktur. ,JJt1 

Söylendiğine göre, bu çarpıtmada ölen Bir çok efrat, mızrakla yaralanmııtar. HabeA kadınları ordu ile ı,er f41 
ve yaralanan habqlerin miktarı çok büyük- Habeıler, henüz Daggabour'u elle • Londr~, 19 (A.A.) _ RöY~~~~jt~ 
tür. Bunların, bet bin kadar olduiu tahmin rinde bulundurmakta, silah ve kreç ge· rarda bulunan muhabiri çekt•l1

0 
f41., 

edilmektedir. Bazıları bu çarpifmaya itti- tirmekte oldukları İngiliz Somalisi ile d udıa ~~· 
rak eden Hab••lerin adedinin 7.000 dea;I grafta otomobil ile Dire ua d ıııll • !lı 

'"3' ... olan münakale yollarına hlkim bulu • ·d k ld R .Aes .ıt · 1"' 
fakat 20.000 oldugunv u söylüyorlar. -- . . rara l'I er benbyo a ad• .. f ettiiiı''·! nan Jijiga'yı tiddetle müdafaa et• A t u ı.ı 

Burada aanıldığma göre Raa Kassa ile cazmaç v e aya esa .. U ı 
Raa Seyyuın, maretal Badoglio gelmeden mektedirler. dirmektedir .• Abeba 10.0~~&J fİ'Jı' 

1 Vehip Patanın kuvvetleri hususi ordusu ile cenuba dol . dl MI 
evve mühim hareketler yapmak niyetinde- k d. K d •• b. ··:ı;er•" Jılf 
dirler. General Nacibou ile general Vehip me te ır. en ısı ır at u 0Jıı (1 

Muaolini'nin Oğulları Ve Patanın kumandaları altında ve Jiji&a rak yanında 3 aslan ya"Vl'u;:eııt• ,~ 
etrafında yüz yirmi bin kiti vardır. halde ordunun ba,mda yür , , 

Damadının tayyareleri · İtalyanların Ogadende ancak elli bin bütün sesleriyle ıarkı söyleyeıı ;dil'~ 
Aamara, 19 ( A.A.) - Rayter aı·anaı k' ·ı·k b. k ti • ld ... ·· 1 muharı0plerı· onu takı·p e ..... ekte .,ıı-1 ~.J muhabirinden: •t• ı ır uvve erı o ugu soy en- ... ~. yatl ," tJ" 

mektedir. Baılarmda yiyeceklerini taıı ııelııe 
• Mahallenin güney doğusundaki bir ce kadın ordu arkasında er 
vadide Habef kuvvetleri ile yirmi /tal- Yağmurlar, Habe§lerin Ogadeni mü- kt clir· 

dafaa etmelerine yardım etmektedir • görerek neı'e ile takip etme e :...ıtJll: 
yan tayyareai araaında vukua gelmiı 0 • • • e ,ı,,.-
1 h b M V h. p h tah d Bir Fransız tayyarecısll1 z··•/. an mu are eye ıuolini'nin iki oğlu e ıp aşa as ane e ,-.ıır 

da iıtirak etmqtir. Harrar, 19 (A.A.) - Vehip Paşa bu- Adisabeba 19 (A. A.) - ~ ~ 
Ciano'nun tayyare•ine, tayyareye gün Harrar hastahanelerinden birine Fransız tayyarecisi Drouillet'e ,ıı ~ 

·ı . la .. k v• bul&JJ' karıı kullanılacak toplar tarafından gelmittir. ven en nışan nn en yu segı 
atılan üç obüa ile ayni zamanda otuz al· Harrar müdafaa edilecek Trinite nişanını vermi§tİr • • ,.. Jise. iP' 
tı mitralyöz ve tüfek kurıunuda iaabet Makalle, 19 (A.A.) - Amba • Alagi lngiliz Somalisinde bır.~;ritd•:l 
etmiıtir. . . . . istikametinde Haheı kıtalarının büyük Berberadan Röytere ~1 • Jı&ıd" ; 

Tayyarenin benzin ihtiyat clepoau de- harekatta bulunacakları tahmin olun • ıöre İngiliz • İtalyan Soınalı5• &ıt· ~( 
lenmiı ve tayyare ltalyan hududuna maktadlt'. Ras Kassa'nın emrindeki kıt- da bir küçük hidiae oınıutl tle'1 ~· 
ancak Ciano'nun makini ati Dalmazio' • alar Harrarı müdafaa etmek üzere, ce· gayri muntazam hal yan ku"~etl'tı9' il' 
nun fecaati aayeainde vasıl olabilmiıtir. nuba hareket etmiılerdir. yunları Habe§istan tarafınd• 

0

;0de~ 
Dalmazio, yaralı olmakla beraber, Ayrıca, Copte kilisesi ıefleri arasın· ta olan İngiliz Somalisi köyler ii~~ il" 

iki •aat elleriyle açılan deliği tıka· da anla,mazlıklar çıktığı bildirilmek • çüne taarruz etmitlerdir. ~ıı .. ':ııııiit' 
mııtır. tedir. de üç İngiliz Somali köylu5

U I d•~ 
Asmara, 19 (A.A.) - Cumartesi gü- Resmi tebliğ Habeşler dört tayyare ıstJlal' :iilı~.tl" 

nü üç motörlü bir ftalyan uçaiı, düı- Roma, 19 (A.A.) - Resmi bildirik: Londra 19 (A.A.) - Habe~e 'ıl 
man tarafından atılan mermilerin isa • Eritre kol ordusu, Tembien bölgesinde I bir motörlü üç kitilik dört taY1 ,ııııt• ., i11 e 
beti ile Makalle'de vücuda &etirilmi§ o-ı harekatına devam etmektedir.. Daha mıttır. Bu tayyareler, Necat•" 
lan kampa İnmek zorunda kalmıttır. timdiden bir kol Gheralta çölünü geç- biyesini nakledecektir. • rıJİf .. ,, 

Aaaociated Press, Habeıistan cephe- mİ§ ve orada Atabaro geçidini işgal . ey- İmparator cepheye gıtıııe ~~ı/ 
sinde uçakların ilk defa olarak yaralı lemİ§tir. Addisabeba 19 (A. A.) - 0,lı' 10 ' 

taıımakta olduklarını kaydetmektedir. Bir siyah gömlekliler Lejiyonu - ki tayyare ile cepheye gittiği bak1'•;;.,p1"J 
Habef mukavemeti artb ikinci orduya merbuttur • Tzahama'ya herler hilifına olarak hükuın~uid"" 

Oradan cephesi, 19 (A.A.) - Havas varmıştır. run henüz Addisabebada ol 
ajansı aylarından: Birou ıultanhiının bir takım kabile etmektedir. 
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Hep Saadet Getiren 
Bir Buda Heykeli 

lt.n~~İa Elvin Purer mea'ut doğmu .. mea'ut yapmıı bir kadındır, rahııt öleceğine de 
a.. __ 

1
_ ır. Kendisine bu inanmayı veren gayet yumupk taıtan yapılnılf bir Buda 

-Y~el 'd' fı4· . 1 ır. Anlatalım: 
L. l8ia Evlin Purerin babaaı yıllarca evvel Amerikada ipiz kalmıf, karıu 
Qlri 'k -.:: kızını geçindiremez hale düpnÜf. yurt dışında nzk 
~k ü_zere Hindistana gitmiş, Tibet yaylalanna kadar 
lea . . Bır gün ıssız bir ormanda dolapyormUt. boiak bir 
-ıtın:ıtıniş, bakmış bir Hintli bir kaplanın tehdidi 
laıii il, hemen tüfeğini çekerek kaplanı öldür • 
ı.r!u"e ihtiyar bir adam olan Hintlinin pıa • 
OJlll. larnııt. o zaman bu ihtiyar adam 

- Sana minnettarhjunı ifade etmek İçİD 

lar ... 

Amk Buda heykeli ile 
birlikte eve aaadetin 
de ııirdiiine inanmıt· 

Hik&yeyi bundan ibaret 
unmayınız. Daha merakh 

bir noktuı vardır. Adamcaiaz•engin olun· 
ca it hayabna atılmıt. kazandıkça kazan .. 
ımt- Fakat akai tesadüf, bir etin yanlıı bir 

beaap neticeainde aervetinin yanııından faz· 

det ıetirecektir. laaını kaybetmit. o dakikada aklına heykel 
Yalnız dikkat et. gelmit. hemen eve koşarak bakmıı ıör • 
mumlar hiç aön· ·· k' ·· a k mut ı. ruzgar camı ırmıı ve heykelin 

aıeain. aonra aaadet ye• 
rine felaket ıetirir, de .. mumlanm aöndürmüştür. Tabii derhal 

mumlan yakmıı ve kaybettiği parayı tek· 
nıitl rar kazanınca heykelin uiur getirdiğine büı· 

Amerikalı bu hiüyeye tabii inamnamıt. bütün inanmııl 
fakat bir müddet aonra memleketine dö· İhti" Anı rik ı ı yar e a ı i e zevceai timd' K 

nünce bu heykeli bir hediye olarak k.arw· ' 
1 

a • 
na ıötürmüt. hiklyeaini anlatarak. l&tife lifomiyanın eık.i aervileri alhnda yatmak • 
--LI' d muml• .... • da _ı-. • ._ Tam o da· tadırlar. Fakat heykel kızlanna in""'Lı ,.....uı e .,...- T ........ ,.. • • Mi . El wuu et· 

'ıı.m. b" ı.;bda bpl cam.- bolumflor, bir banka m""'• ve .. '""dek..,... He b&Ukte 

k li ır Buda heykeli vereceifm. Su hey• memuru, apiı inmifler; ve öğrerunitler ki, meı'ut yap.makta ve bu aaadeti kendiaine 
e e"in .... h klin d taı .. e ıotur, en emin yere koy. Ve he- evde yı)lardanberi durmakta olan bir pi • ey e ıetir iiine inanmakta, onu bir 0 

• 

iki Va.pur Birleştirilerek Tek 
Vapur Yapıldı 

.:: ••Undeki U.i mumu yok. bu. - - ,..ı.o bileti büyük B<nmi)'.,; k.......,...r. cuk ıôll aownekoodôr. • 

Sdclz le/cer• 
idil olo
mo61/ler 

Amerikalı bir mü - ı l 'r • aının 
hendis kaplumbağa karnı•da11 
teklinde, aek.iz teker - çıka,. eıga 

Londrada Dok ame• 
leliii yapan yatlı bir 
adam seçen gün bir· 

lekli yeni bir otomobil icat etmiıtir Bu o d b" t b 'l h . en ıre aancılanır hem k 
omo ı ın uausiyeti, tank ııibi çukurların t b'I" • .' en can urtaran 

.. . d 1 1 o omo ı ı de -hır h t • uzerın e at amasından aayn,' pek d · l :..- aı ane11ne yolla • • erın o - nır orada d h l mıyan dere ve nehirleri de bir sal gibi ııeç- • l er .~ ameliyat ile kamı· 
meıindedir. nın açı mallna luzum sörülür. Bu ada-

* 
mı~ kamından çıkarılan etya iki -f. 
talı çekird w • b" ' :s-

Jt 1 1
. . d . .eıı, ır tane aisara ag· ızbiı, 

llolg•re 
pollllrule 

ayan po ısın e, ser • b 
keşlik eden euc;luları ~~ t~ne. ~ıpo, 2 tane altın lira, Ü~ tane 
kolaylıkla ve silah gumut tıbn, bir tane de ıürahi kapaiı· 
LuJlanJn dır. 
a. adan tutmak 

için bir mühendiain icat ettiji yeni bir elek- Dok ameleai fimdi iyiletmiı ve hu • 
trik cihazının denemeleri yapılmak.tadır. Bu taneden çıkmıt bulunmaktaclır. Fakat 
elektrik. cihaD bir cep feneri kadar kü • ıararl~ aöylecliiine nazaran bütün bu 
çüktür. Fak.at pilinde yüzlerce voltluk kuv- eıyayı ne zaman ve ne münuebetle yut• 
~e~ va~dır ve bu pil de ince bir tel ile po • tuiundan haberdar deiildir: 

••"' bir icat 

'ilin eline bağlıdır. Suçlu karakola sifme • • - Uykum •iır oldutıa için bir asiz. 
mekte ısrar etti mi. polis bu pili auçluya bk olmak Uzere uyku eanaaında arka
dokundurmakta ve auçlu bayııın bir halde elatlanm tarafından :rutturulmut ola ,. 
fere dütınektedir. caktır, elemektedir • 

. e.u. yeni aletin tehlikesi yoktur, zira ıa.. * 
tik ıçınde bulunduğundan cereyanı polise lgllc bir ııeçmediği ııibi, auçluyu da öldürecek ka- lctı6tılc Jngilterenin Oksfor& 
dar kuvvetli deiildir. tehrinde ziraat ile ui• 

* 
raşan Karter isminde bir adam 22 k'I 
v 1 w d b' 1 o a• 

1 
Biiıilk lır ı ltalyada Berk iami e ~r ıııın a ır kabak yetiıtirmiftir, İnıiltere 
.. ,. ~ b' b 1 k .eaabına fevkalade sörünen bu kabak, b' 

11 a ı çı ııemiai Gal ... 
.. _.idı'nd b' b lık zım Oiyanbekir k.arpuzlannın yanında mi 
•-y e 11 a avlamııbr Bu b ) v • aiırhiı. 4800 kilo, kamının kaİ.nlıiı w: ıf,; nimini kalır, fakat Karter timdi usulünü 'i• metredır. rendiği cihetle pek yakında 200 kilo~uli 

kabak yetiıtircceğini iddia etmekted' 

•• 
At Uzerinde Kıyılan 

ilk Nikih 
Amerika Virginia eyaletindeki bir 

~hi~~ ~turan genç bir erkek, atla ge
zındıgı bır •ırada, gene ata binmit İenç 
bir kadına rastlamış ve 
ona ifık olmuş. Se .. 
nelerce aevişm,ler ve 

nihayet evlenmiye, fa· 
kat birbirlerine ilk te

aadüf ettikleri günün 
habruını muhafaza 

etmek için de binici kı

yafetile ve at üatünde 
evlenmiye karar ver • 
mitler. 

Evlenecekleri a . 
maa. sıikah kıyan pa· 

pazı da, bin mütkiil&t· 
la ata binmeye ikna e

debilmtiler. Fakat rea-

ır. 

~iliz aazetelerl Zolo-Nult7an Ya· ~ ~arip INr yap~~· ~u .~ yapurdan laaiUz mUlıendiılerl ltu Yapurlan ~ .. 
la..ic· un 20 ~I hizmetten aoara kadro biriDJD aelı Zolo, ötekininki ue Nult:ran· rinelen çıkardılar. ve ltirinin 
.,, "'." O•kanldoiom ._._ _.,.....,. dl, oont ,.ıı.mua _...,. dojjru bu Ya• • • • • _.,. 
-.;::- zamanda da ltu aeminia .-.U-l PIWlarua UİİIİ ele •ir Alman denizaltı ötekine eklemek ıuretile :rem Wr Yapar mi muamele bittikten 
ı ""lab,....lar. .... ............ torplllan4i, Hr w.ı 1apblar " ....... ıı.ı adm loirlaıdrilmit ııonra da pepu dahil 

••ıo oı...ııı....,... ._,..... ....,... Od • _........ıaa .,.,...... .ıem- ... .-U alaolı Zola-Jlult- .ıara1ı talib- olduiu halde evlen · · - bir..,...._.... ....... ..,ı. ....... F.W .. ..,.._ ,_ ........ ı... ittirU edenler lıa me menıı°".~e atla l kaldınnıtlar ve büyüle bir İftiha il9 zl. 
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- Halbuki bea 

seni d<' • ltWavı 

aüşünüyordum. Bi

zıw ıçı.ı.ı büyük bir 
boşluktur ama .•• 

Kemal reis sözü· 

ne devam edemedi. 
Çünkü Boğa Hüse • 

yinin yüzünde san

lci bir fırtına esti: 

- Ben savattan 

kalamam, reis ... Siz 
bir büyük kardet, 
yahut bir baba ye • 

rinde olmasaydınız, 

bu sözü bir hakaret 

sayardım. 

- Seni zorla • 

rnam. Fakat madem 

lci bir noktada birle-

fiyoruz. Ona bir de. 
yoldaş var.. Güllü 

adında yaflı bir 

Türk kadını... Ra • 
hat eder... Dönüşte 

alır gideriz ... 

- Çok iyi olur ..• 
Yalnız! ... 

Yalnız, ne 
var? 

• 

unma 

Zeynebin cözlori yaıanruıb: - Bu &'ece d• 
gemide kalayım! .. dedi. 

SON POSTA 

1 

Yazan: 
Kedirco.• 

Ka/lı 

_,. 
Dil 

'' 

ikinci Teşri~ 

Tetkikleri 
A - a 

alet, alen '' .. 
Sözler· i Et·moıo·ı, orfol0J1' 

• Z Fon et ·k B kı nda A lizı ~· 

1 
Şeyh Ebu Yahya merakla bakh. O- HAL 1 Halad ıy haladıy [S]: k: ,ıı 

·· l 1" ·· l · · b ·· ·· ·· gitmek, ilerilemek için çırpının• nun guze e a goz ennı, eyaz yuzunu Kelimenin etimolojik şekli: 
gördü. Kafasınd~ki unutulmaz hatıra (l) ( 2 ) (J) lamınadır. ~" 

Ey, ubay, haldıyannın e"/• flı pt~ 
' bir anda canlandı: (ah + ağ + al) sen kendini pek fazla zorJuyorsU 

O gözler ... Zeynebin gözleri ... En- (1) Ah: Köktür (h --= k = katego· fazla üzüyorsun 11 [6] ) ,oıte-
dülüslü ve oynak cariyenin insanı man- rinin diğer harfleri). Burada §U anlam- Not: (Halet) ile (halad -': :· (ıl) ft 
yatize eden bakıfları ••• Hep kara, hep lar üzerinde durmak lazımdır: ri arasındaki fark, eklerin bırı 
kara gözler içinde bunalan Şeyh Ebu Ah = Hareket, seyir, cereyan, yü- diğeri (ad) olutudur. 
Yahya bu benekli ve eli göz bebekle- rüyü§, gidif, yaşayı§, vaziyet; lrnvvet, HALA ,, ~iO 
rinde öyle bllfka bir güzellik bulmuş- takat, kudret; zaman. Kelime, (hal) sözüne ~ag)Al)ı ~ 

(2) A - K""k fh t ·ı ilnvesile meydana gelmittır. ( _ .. ~· tu ki ... Onları biç unutamam1fb. 11: 0 me umunu emsı e • 
1
. . .. 

1 1 
.. de talll':111~ Şeyh Ebu Yahya ancak bir ıaniye den objeyi gi ·erir. (Ah +. ~ğ - a- ımeyı «_şumu » anamı ıçm ktİt• 11~· 

kad •. b k lık k din' t hağ): ocereyan, hareket, gıdı_ş, yaşa- yan ve onu ifadeye yarıy•.~.e "dİf 'f·." 
ar ıuren u faf ın tan ~n ı ~- yıp demektir. Kars havafüinde «cer- (hal) sözünün ifade ettıgı gı ··,tetİ'' 

parladı ve onlara salonun gemf, kuttu- yan, mecra» anlamına (akak) _şeklinde anlamlarının tamam olduğunu go 

yü yaıtıklarla dolu olan divanmı göa - kullanılmaktadır. Mesela: '$,~ 
tererek: (J) Al: <·+ l), ektir: «geniş, belli tıHcilci gelmedi» dediğirniı. lı,,e' 

B ah • • f B' «gelmesi için icap eden yürü~.t 1 - uyurunuz ..• R at edınız... ı- olmıyan, 1rayrıp.hai, her aahada bulu- f ..... 
·k f ket, kuvvet v. •· tamam oldu, • IEe teref verdiniz!.. nur, her fCY, ~ümuh gibi cenelh me • . _wfı 

D-..l! bumu ile objeyi veya süjeyi vasıflandı- mediıı manasını kastederız. . b.......-.. 
cw. Not: (Hal) sözünün «gid1§• •

1 
(•'' 

Kemal reia yürüdü. içeri girdi. Boğa rır. cereyan» mefhumlarında tabi~~~: (tıı' 
Hüıeyİn ile Zeynep te pnun ardından Ahai + al= ahağal =hal: kök man) mefhumu vardır. Onun•~) 

1 di olan (ah) sözünün bütün anlamlarına la gelmedi) ifadesini (elin 1 
yürümüt er • umumi ve pmil bir aurette ifade elmif 

diye de anlıyabiliriz. •-•,if' 
Zeynep.. . oluyor. Mesela: (Hala) sözünün, (h = k) ofd~ 
Ela Gö~ü Zeynep (Ne halde.iniz?) denildiii zaman (Kahğ) [7] tekli de vardır. 
Kemal reis gösterilen yere oturma • «gidiıiniz, ya§ayışınız, takat ve kuvve- «elanı> demektir. ııi)' it 

dı: tiniz, kudretiniz, vaziyetiniz nicedir, Türkçede, cc Kaltı (kaldı + ~· 

E b Eb Yah 
' 

faer nokta.i nazardan?» manası kaste- zü. (zaman) mefhumunu i~t ,,;. ~ - y teY u ya ••• Senden iyi- · 
11 
~ 

dilir. «Her noktai nazardan, her ıeye Kalla: «0 vakit ki, ne z:arn• 1~· lik gördük. .• Cezayirde kaldıkça, ken- ıamilıı manasını verdiren <·+ 1) eki- duğu vakit, vakti. ki» aıılalll 
eli yurdumuzda İmifİz gibi biç zorluk dir. dır. [8] 

ve yolduk çekmedik. Biz yamı sabah «Hal» aözü Kırgızcada naziyet>ı de- HA.LEN e~ 
erkenden Endülüıe gidiyoruz. Gider - mektir. Aynı suretle <chahİ% =kuvvet- Kelime, (hal) sözüne (ett) ..f' -) 

K d. · b - 1 ? Boğa Hüaeyin onun ellerini tuttu: ken ıize Lir de emanet bırakacağız ..• siz, kudretaiz, takatsiz» demektir; bu- gelmesiyle vücut bulmuıtur: (. "oJIİ" - en ısı una razı o ur mu... k , . b lurı•ıs t" 
O k d al H h ld -Çocuklu etme ..• Bır akıncının e- Onu iyi muhafaza edecegıw'ne ona da bi radaki (Hal) ıözü «kuvvet. kudreh eki, herhangi bir obada u ob;' . - nu an ırm L. er a e o- • ... ... ' - [*] . ıan ır 

.d b 1 .• im ş· ı •• onun ardından aglamaz ... Saglıkla ze davrandığın gibi davranacağına fÜp- anlamınadır. süje veya düfünceyı, esas o aJıi •'. 
nun gemı e u unmaıı ıyı 0 

az.. mı- 'd• "'Ikla 1 w• B il (Halsiz) sözünün (kain•) kullanıAı ya süjeye yakla§lırır ve 0 and_ •• , ;f 
d. k d . l k . . 'itti' d .. 'da gı ıp sag ı ge ecegız... u yo ara hemiz yoktur ~ ; d e-- .J!! 
ıye a ar 

1
f er ço ıyı g e, lf1 ı · h "d ada kalın ••• da vardır. «Takatsiz, dermansız, çare- yeti ve zamanı gösterir. Bura 11• , b"" 

re ettik. Yoksa gemide bir kadının bu- er gı en or az. Şeyh Ebu Yahyanın gözleri dikkatle siz, miskin» demektir. [1] (hal) dir; (. + n) eki, bu obıe~ ,,eV 
lunuşu, hiç te hayırlı değildir. Seni de Genç k~ ku':8!'1adı: • • açıldı: Kal + ıp = kalıp [ 2 ] 

1 
(!Kuvvet, ten bir dÜ§Üncenin temas ve ın~,1.if:ı 

l E h h · b - Haydı reısı bekletmıyehm ElbeL E ed · · f t•ını· go··steriyor ki bunun ifade.sı J•JIY, oya ar... ğer er angı ir savatla ' ... - .. mr ersımz... nüfuz, iktidar» demektir. J'f•" 
b J 1 - Bu gece de burada kalayım Gı' z b' b d b ı .. sini, (halen) sözü gör.me.kt.ed. ır· •P'Jıı" iraz İf er ten giderse eventler Zey - .... • • - - eyne ı ura a ll'BKBcagız... (Hal) kelimesi, <cAlu•» ıcklinde de y ,,,. 

d nJır bir kimsesize herhangı hır ı_şın .~ı,-nebin ugu-rsuzluk getirdig-ini de ıöyli- ecegın.ız zaman ay un... Haremde, bizim gemilerdekinden rnk kullanılır; bunun etimolojik şekli: d • nuı ,, 
B bah :s-- sı fikrini, içinde bulun ugu .!..., 

Yebilirler ... Zaten sanırım ki gemide - ız ıa erkenden yola çılayo - daha rahat edeceğine inancımız var - (ai + al + us) . hAl • • t aıs ettJJ' G ~-~nıc a»m~ ~ 
geçen hayat ona da yaramıyor. Hele ruz. ece gemide itlerim var •.• Son ha- dır··· Burada kelimenin baıına doğrudan dese ki: ,,1' 
hasta olur ve hastalığı artarsa ne yapar- zırlıklar yapılacak •• Belki rüzgir uy • Şeyh F.bu Yahya genç kıza baktı: doiruya ana kök olan (ai) 1relmiş, ve, «- Siz bu iıi yapacak ın1•111 
sın? ... Halbuki şeyhin ıarayında çok gun düter de daha önce yelken açanz. 1 - Zeynep mi?... nihayete ııelen (u•) ekinin kelimeyi 1 Ve siz de: .. uıtl"O 
rahat eder ... Bizi bekler ... Akın bet on Kemal reisle beraber konağa vardı .J _Evet ... Neden ptlmız?.. uzatması yüzünden baıtaki (al) ın vo- cı- Halen böyle bir şeY dut (ı· 
günde bitmez, belki bir iki ay bile aü - • · Kemal reis te, Boğa Hüseyin de -Y- Al h Al • [l1 • •-= SiıiP ~· lar 1 kaliyle kaynaımııbr. yorumı• . lı' 

Ş h Eb y ah niar h T- us = cı • teraıt J Derseniz, bu demektır a.•: • dtf 
rer... e; .. u ya 

0 1 
er ~aman hin hem bakıtmdan, hem de söz söyle- Pekaraki'nin Yakut Dili Lugatinde nize, (. + n) eki ile hariçten. b~d ,i 

Şeyhin old~~u ~ıbı kapıda kartıladı. Boga Hü- Yİfinden kufkulanmıflardı. Ona ne olu- (hal) kelimesi, (hağal) ,teklinde görül- ce yaklaıtınlmııhr; fakat aı.ı: ~ti 
Haremi ıeyını bır kaç defa gönnüttü ama, bu yordu? mektedir. Manaları araamda «yap· yette iken o iti düşünmemit o\dO 

1 - Evet ... Hakkınız var, reia ... Ona kız veya kadın kim oluyordu?.. (Arkuı var) mak, citmek, u.zaldaımak, kaçmak ifade ediyorıunuz. ad' 
'kalırsa aynlmak istemez. Fakat artık (yani hareket) ı> mefhumları da vardır. , Not: (Hal) kelimesine ar•~ , 

benim dediğimi yapması gerektir. Bu- Yarın akşamdan itibaren HALET lerde türlü manalar verilir: i~~ 
rada demirli kaldığımız günlerde gemi- Kelime (htil.) sözünün sonuna (et) 1. - ~lf, !"ç, k~ra ~~.~!~:~ 
de kalışı bile doğru değildi. s A R A y s,·nema·ın Ja ekinin selmesile ha·ıl olmu,tur: !ar çı".:1gı ~on~~t yürU ,_,r 

O halde, haydi bakalım •• Biraz sonra ~ Uı (. + t) eki, «yapıcılık, yaptıncılllc, ya- er, ar a Y » ki f ıouv-~ 
ben kıyıya ç1kıyorum. O zaman sen de ( EUGE E pılmıı olmaldık», yani kelimenin anla- 2• - «Her ıeyde v~a 1 tıe1'" 

N SUE) ntın roman.ndan lktibaa •e HENRY ROLLAN mının tamamiyeti ve müsbet olduğu yir.... devriflere 1arız 0 aıı[2l ~~ 
onu getir.·· Şeyhin konağına kendin (Demirhane Müdürü filmini yaratan) MARCEILE GENIAT mefhumunu anlatır. mazi ile müatakbe arası• P-' 
götürür, gözümün önünde hareme bı- Ye LUCIEN BAOUX (Comedie Fraoçaise) den MADELEINE (Hal) kelinıeaiıWı izahında gördük ! 

1
3• - «bŞiınl dilri za[ma

3
]n •e JJ' 

rakırız. OZERAY CONSTANT REMY . •. jo uşu ve u unuıu» . i or • tarafından temi.İl edilen kı (l) konsonu, kok mefhumunu «f"• 
4 

t ah- -·leY'b B - H . 1 her . - « na.anın m UT..- ıı oga üseyın reise aber verdik- mil ve mücerretıı bir surette vuıflan- [
4

] -M 11 1 . kar Z be .. 1 d·~· • nesneı, • 1 ri.,... ,-erı arı eyne soy e ıgı zaman dınnıf idi. ııte (t) eki, kelimeyi bu u- (Hala, halet, htil.en) 5ö:ı e I;':. 
genç kızın süzgün ve biraz da aolgun mumililcten, mücerretlikten çıkarıp ubal cihetiyle timdi.ki vakitte :) t"" 
yüzünde beyazlık görüldü. müabet bir ıekle sokmuıtur. Yani mev- ve bulunmanın sureti v. •· ., . 

• - Ben kalamam ... Kalamam ben... Hareket 99 realizm f,;mJıde Pariı batakhanelerlado zuu bahsolacak herhangi bir süjenin manalar verilmektedir. pili ı)' 
Diye kekeledi. Hüseyin, reisle neler cereyan içinde bulunduğu hal, belli bir surette 1 p k ki· Yakut 

k eden aef abat alemlerini Ye c~nayetlerl [ görecekılniz:. •öze çarpmaktadır. ı [_ 5 ] . (6] - e ara • -Jı~ onuttuklarını uzun uzun anlattı. ...._ • ,,.. 
~ •• «Bu ne halettir?» dediiimiz zaman gatl 1~,, En sonunda: ı . .....a. ... •-ıJı- , .. d··~·· .. hAli .. b t 1 k t ı [7] Radlof. il. «Uygur , 

"...,..,, " nı'fQI 1 gor usumuz a , mu.a e o ara anı- diO" 

- Beraber olman doğru değil... Sen ~-h· ~· t Tepebaıı Şehir BuC'l'ÜD matinelerden itibaren dığımızı ıi.fade etmİ§ oluyoruz. (Hiılet) Kitabeleuri M . 1 . pa.ııl r, 
gemide oldukça ben son dereceye ka. tlC ıruya l'DMI • sözü, «olmanın ve bulu.11nıanınıı ifadeai- [ 61 pygur 191~ın en. 

dar atılgan olamam. Ne de olsa çekini - m1111111111111 ~O/~i;9:~0~~l:~:.ıa AL KAZAR dir. <?nda hayreti, aceleyi, tel&§! anla- cıTr71~h::i Kebi 
rim Zeynep ... Hem timdiden basta gi- tan bır mefhum mevcuttur. fll l A • N . 
b . · t S daha f 1 b"I" ' 111 ... 111 1tk~tuuı ıutat ~O de cıHalet» in ( alat) şekli de :vardır. [

3
l Tugnh ~·LA ~ ısın··· onra ena o a ı ırsin ..• ercemanı uga 

B . kal' Sa vl T o HUM . Tekirdai, Çorlu, Muratlı, Saray, De-o [41 K T . em seversen ••. puag am ve dip- SI081'P8Sf amus crcemesı 
ni:z:li gibi Trakya ve Ana!1olu bölgele- _ - . • ı i" 

diri döneceğime inan!.. Beni seveuen, Haftanın eD .ıengin programı rinde aceleye ( alat) dedikleri gibi. 1936 Viyana sergilerı e 01° ~ 
diyorum ... Anlıyor musun? .. Bu akın flJIJll( (La Kukaraça) filmi yıldızı (alat) sözünün ntelaı ve aceleıı mana- Viyana ilk.banar sergisi her 5~0 ırı' 1~ 1 T A ' . "k ~ • • ..teıık•P , ' uzun sürmez, yaz sonunda zmire za- 8 EFI DUN nın sına geldiiin.i Lehçei Osmani'de de gÖ· sibi Liiyıpzı aergısıru ınu. 1cad•• 
ferle döneceğiz ve orada artık düğün Halk Opereti en heyecanlı filmi rüyoruz. 8 inci gônünden 15 inci günune 

~ Baba da Fr&neı:ı 'fiyatroıuuda l>u akşam i0,80 da KORSAN KIZ (Al ı k) ı t k · f bulunacaktır. yapacagız.. n aeni kim bilir ne BA y • BAY AN at + ama : <ı ace e e me , ıa ı- ... ~;;~---------
kadar özledi? Haydi sevgilim, beni üz- Büyiik operet ca.l etmek, telıit etmek •) demektir. [ 4] _. 
ıne ... Sözümü dinle!.. Zaten bır" le - YaLında ı TL~I-l .t ·ı·uı:.NA (Cennet Perisi) fhmine nazire h 1 d 

.. ı:. - • ı. olarak yapılmış heyecan fılmi. [ * ] Sagay ve Uygur le çe erin e 
vendin karısı veya sevgilisile sav~a gİ- Natit - Ertutrul Sadi Ayrıca K- ryoka ye Roberta [ 1] Radlof. il. <Çağatay lehçesi»; 
di'diği de şimdiye kadar görülrnemif - Şelır.adcbnşı TURAN filminin yıldızı GINGER Babu~ 
tir... • tiyatroıunrla ROGERS tarafa ıdan [2] Radlof. il. o:Kırgız lchçcsiıı 

!ki Bu ge ·ıı 20,:10 da DANS ÇILGINLIKLARI [3) Pavet de Guorteille: Şark Ft.irkçesi 

Sevgili Meçhul Serseri -. Şel ret. .. Gen~ ve dans filmi., Lfıgati 
Gen~ • zm gözleri y?şarm·~tı operttt J perde ~ ~ ( 4] Lehçei Oamani 
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10 Sayfa 

•• 
Olüm 

Yolcusu 
Muharriri ı FrHman Willı Orofta - 3t - 20/ll/9S5 

Müfettiş Fr~nç Nihayet Sağlam Bir 
iP Ucu Yakaladığını Tahmin Ediyordu 

- Söylemekliğim 

doğru değil ama, çok 
geçmeden herkes du
yacak. Brin, Sir Co • 
ııun büyiik kızile, evi 
satacak olanla evle • 
niyor. Sir Con bunu 
bilse kimbilir meza • 
rmda kaç kere ürpe
rir, dedi. 

• - Ama Sir Con, 
Brini seviyordu, de • 
ğil mi? 

- Evet, bir ka
tip olarak belki sevi· 
yordu. Fakat bir da· 
mat olarak, hiç zan 

netmem. Sağlığında 

böyle bir ıey meV%Ua 
bahsolmuı olsaydı, 

herifi kapı dıpn e • 
derdi. Ne ise bun· 
lan size söylememeli 

idim. Siz yine bunlan 
benden duymuı ol • • Coa biraz bozulur gibi oldu: - Ben mi sizi 
mayın... tenvir edeceiim? dedi. 

Cinayet için yeni bir aebep ınize y~amıyacak. Sir Conu tanımıyo • 
Frenç bir müddet daha Viktoru dinledik- rum ki 1 

ten sonra özür dileyerek ayrıldı. Viktonm Sağlam Bir ip Uca 
Brin hakkında söyledikleri onda büyük bir Frenç buna çok sevindi ve için ıçın 
alaka uyandınnlJh. Brinin zeki. azimkir .,.. güldü. Nihayet •af lam bir İp ucu yaka· 
hayatın uf ak tef ek iılerinde muvaffak ol- lamııtı. Karııaındaki adam düpedüz ya· 
mayı aklına yerleıtirmiı bir adam oldujwıa lan söylüyordu. 
tahmin etmifti. Fakat bunu bankalarmm za. Frenç, Cosun, seyahat esnasındaki ga 
ranna yapmağa kalkıpcağuu hiç aklına ıe- rip hareki.tını gayet tabii bir surette 
tirmemiıti. Demek yanılmııtı. Herifin u. izah edebileceiinden korkmuıtu. Hal
minde bir nevi katı yüreklilik, merbametais- buki onun yalan söylemesi Frencin \Ju 
lik vardı. Frenç, Brin'nin bu seciyesini tama- korkuıunu bertaraf etmiıti. 
mile tC§hİa edemediği için kendi bııdine b (Arkası var) 
zıyordu. 

Viktorun Brin hakkında söyledllderi 
Frençte birdenbire yeni bir fikir uyandırdı. ••••••••••••••••• 
Bidayette bu o kadar mühim görünmiyor- Nezle, birçok büyük 
du. Fakat düıündükçe kafumda büyüdük· haıtalıkların 
çe büyüdü. Acaba muamma11 halledecek anaııdır 
yolu nihayet bulmuı mu idi? 

Eğer hakikaten Brin, Mia Maaille evlen· 
mek istemİf ve Sir Con da bunu reddetmipe 
cinayet için ortaya yeni ve büsbütün bqka 
bir sebep çıkıyordu. 

50 bin liralık mira• 
Zaten Frenç, Brin'in bütün bildilderiıd 

söylemediğini hissetmif, fakat Brin'nin Slr 
Conu katletmekte bir menfaati olamıyaca
iını ve cinayet esnasında oralarda bulun· 
madığını düıünerek onu aklından çıkanmt
b. Halbuki timdi ortaya insanı her türlü cİ· 
na yete sevkedebilecek bir sebep çdoyordu: 
Atk . . . Bundan maada iabatı gıybet idcliala
nna da her zaman güvenmek doğra deiildi. 

Öyle ya, Sir Conun hususi kihöi olma· 
ıı dolayısile Brin vasiyetnameyi görmüı ola
bilirdi. Bu vasiyetname mucibince Mis Ma
gile elJi bin İngiliz lirasile Nytsbriçdeld ko
ca konak kahyordu. 

Binaenaleyh Mia Magille evlenmek 
Brin için çok ki.rlı bir itti. Fakat onun 
bu emeline engel olan Sir Con vardı. O
nu da ortadan kaldırmak pekala kabil
di. 

Zaten Brin, Belfastta bazı zamanla
rını nasıl geçirdiğini tamamile İzah ede
memiıti. Belki de bir mektup uydura • 
rak onu Belf asta gönderen de bizzat 
Brindi? Bunlar da ayrı ayrı tetkik edi
lecek noktalardı. Frenç bu cihetlerin 
tahkikini de sonraya bırakarak Kota, 
namı diğer Cosu aramağa koyuldu. 

Mi•ter Co•un Cevapları 
Sirius otomobil §İrketinin kapısından 

girer girmez ilk kar§ılatbiı adam da 
Cos oldu. Tıpkı uıak Maylıın tarif etti
ii gibi iri yLlrı, kırmızı s~çlı bir adam. 
Aldanmanın imkanı yoktu. Frenç dt,r
hal kendisine yanaıtı ve polis vesikasını 
uzatarak: 

- Nasılsınız Mister Cos? Görüyorsu

Nezle olunca bu tehlikelerin 
önüne ıeçmek UHre 
yapacağınız ilk it 

il 

bir kaıe 

GRİ PİN 
almak olmalıdır. 

GRIPIN aoğuk a1aınhğma, 

gr:pe romatizmaya kartı çok 
mDeEııirdir. 

GRIPIN bUltın ağrı, sızı ve 

sancılara derhal keser. 

nuz ya, sivil bir polis memuruyum. Sir 1 • 

Con Magilin katli meselesi hakkında 

tahkikat yapıyorum. Sizden de bir kaç 

GRiPlN baş, dif, adele Ye 

bel ağrılarında i'Urülen aeri 
ye kat'ı teairile taommıştır. sual sormak istiyorum. "'.'dresinizi, ar

kadaşınız Mister Viktor verdi, dedi. 
Cos biraz bozulur gibi oldu. Fakat 

derhal kendini toplayarak: 
BUtUn eczanelerde bulunur. 

Fıatı 7,S kur.ıştur. 
Buyurunuz, oturunuz Mister ~ 

Frenç. Soracağınız suallere cevap ver- •••••••••••••••
meie bazıram; fakat korkarım ki İfİ -

SON POSTA 
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---
Bu Ak9amın Programı 

İSTANBUL 
18: Hafif musiki, 19: Konferans (dok

tor bakteriyoloi Fethi Erden), 19, 3 O: İs
tanbul belediyesi ıehir bandosu tarafından 
konser. Cemil Cevdet idaresinde, 20, 15: 
Çocuklara öğütler. Çocuk Esirgeme kuru -
mu lstanbul merkezi namına, 20,30: Gavin 
kardeşler ile radyo ve caz ve tango grup -
ları, 21.35 son haberler, borsalar, 21,50: 
Siter • Solo, Şrayber. 

VİYANA 
1 6, 5 : Adabı muaıeret, 1 6, 2 O: Schu -

manndan bir parça, 16,55: Mütenevvi ko
nuşmalar. 17,35: Esperanto dersleri. 18: 
Günün haberleri, 18,35: Hafif müzik, 
19, 15: Kıraat, 19,25: Bethovenin Symuho· 
nie Pastoralei, 2 1 : Günün haberleri, 2 1, 2 5: 
Hafif müzik, 22,45: Eski Viyana suvaresi. 

BERLİN 

BiBAYE 
İngilizceden __.--

Si HI RLi DEGNEK 
-2- birer ölçtü ve ondan aonra geri ~ 

DünkU kısmın huliaası lerek: !~il' 
H .. .. ü kendilı•~ 

Halifenin, ecdadından kalma Sihirli - muzın curmun dilİ 

den itiraf etmesini, bunun JıeO .. 
1
• 

için daha hayırlı olacağını d?° ~~ 
lemiıtim. Fakat o, bu ıözl~ 
dırmadı, ele geçmiyeceğini f 
Fakat elindeki değnek ban• ~ 
yi anlattı... Hırsızın kim old 

inci tesbihi kaybolmuıtur. Onu, kim. 
se bulamamıştır. Tehdit. para, müka
fat vadi hiç bir işe yaramamıştır. Şim
di Halife kızgındır ve aciz gösteren 
bütün vezirlerini haılamaktadır. Bu 
sırada, hazırunun arasından aynlan 
bir genç, Halifeye, teabihinin ertesi 
gün akşama kadar eeri eetirileceğini, 
fakat bunun İçin müsaade vermesini 
söylemiştir. 

biliyorum, dedi. ırbİf' 
Hizmetçiler ta§kın, tafkııı b it 

. d• 
Halife bu genç adama iıtihza ile lerine bakıttılar. Artak yerı~ 

bakıyordu.· ramayan kral da perdenin 17: Konuşmalar, 17,30: Skubertten bir l.ıt" 
parça, 19: Üç perdelik musikili facia. 2 1 : - Senden büyüklerin yapamadı- dan çıkarak genç adama yak rll'! 
Günün haberleri. 21,30 Langenkergden. ğı bir §eyi ba§arabileceğini mı zan· - Sahi mi? Hırsızı buldun°' 

BRÜKSEL nediyorum? Dedi. dedi. ~ 
17: Şehrazad, 17,45: Çocuk matinası, - Evet, ya halife! Genç adam halifenin önüod• 

18, 15: Yemeklere dair konuşmalar. 18, 30: - İsmin ne senin? çöktü: j 
Skubertten bir parça, 19: Günün havadis- H h l"f f ) f Lal - asan, ya a ı e. - Ağızlar yalan aöy er, ...,-Llı" 
leri, 19,10: Artistik havalar, 19,15: Çöl p k" H t S • d•w• J'" 
şarkısı, 19,30: Konuşan gazete, 20: Or _ .-. - e 1~ ya . asan. ana ıste ıgın ler kat'iyyen yalan aöyleınd,_ :~ 

musaadeyı verıyorum. Fakat ıuraıı· l'f d d" y · d kalk ak~ .. 
kestra, 20,30 Ermeni şarkıları,21: Ha _ d b.l . l k" "k" .. . . d h ı e e ı. erın en ar ..., 

nı a ı mıı o ı ı ı gun ıçın e ıraı· . w . . • L ... ylo P" 
berler, 21, 15: Konser, 22: Konuşan ga - lere d r le l dı Kıaa uv~ 

zı ve tesbihimi bulamazsan bu küa· çı . og u 1 rı e • 
zete, 2 2, 1 O: Plak neşriyatı. b d k d 1 

tahlıgw anın cezasını celladın önünde naz ır a amı ya aım an 'uıoı' BUDAPEŞTE b 
ı Çekeceksin..... ve sürükliyerek halifenin 16, 40: tal yanca dersler, l 7, 1 O: Kon -

scrler, 18,30: Plak neşriyatı. 19.30: Opera Genç adam derhal ıarayın (250) getirdi. Eğilerek: ı.-Iİ' 
orkestrası konserleri, 2 1, 5: Çigan (çingene) hizmetçisin~. sara.yın büyük salon~na _ İtte hırsız bu adamd~ 1' " 
orkestrası, 22: Caz orkestrası. ııraladı ve onlermden geçerek bırer fe. Kendisine verdiiim deP~ uAI 

BOKREŞ birer hepsinin çehresini tetkik etti cize kabilinden bir aeconiıı İP'"" 
16: Konserler, 18, 15 5: Miisahabe, ve sonra da karşılarında durarak ev- .. ak k im Hırt .. ~ 

19, 1 O: Piyano ve şan, 20 : Teknik sorgu· velki tehdidleri ve vaidleri tekrar et- tam uç parm ısa •t· ~ 
!ara cevaplar. 20,8 Flüt, harp, viyolon so-

1 
ti. Fakat hiç birisi ağzını açmadığın- disi olduğu için dejııeğin tiç ; 

nası. . dan: uzayacağına inandıiı için, buo' ..J' 
PARIS D k k" h" b" . • . . f . 1 k .. k d D 8' ':°"ı.J 16: Oda musikisi, 1 7: Konuşmalar, - eme ı ıç ırmı ıtıra et- nı o ma uzere onu u e ,.,,, 

1 7, l 5 : Kitap neşriyatı üzerinde müsaha • mek istemiyorsunuz öyle mi? O hal- mak kısaltmıf, dedi. Halif• fi 
beler, 17,30: Konser, 18: Yarım saat genç- de ben de ilahi vasıtalara müracaat genç adamın omuzuna koydu fi 
ler için, 18, 30: Konserler, J 8, 30: Fransız etmek mecburiyetinde kalacağım. 
şairleri hakkında müsahabe, 19,45: Kle - Zaten dün gece rüyamda iki melaike 
manso hakkında müsahabe, 20: Tiyatro ta- görmÜ§tÜm. Onlar aizln biç bir ıey 
rihi hakkında mü sahabe, 2 O, 3 O: Matbuat, söylemiyeceğinizi, ancak kudreti 
20,45: Tiyatrodan nakiller, 22,45 dana ilahiye boyun eğeceğinizi bana ıöy-

zirlerine dönerek: ~ 

musikisi. lediler ve ne suretle hareket edeceği. 
ROMA mi anlattılar; dedi. 

- Nihayet ülkemde ıekl fi' 
adam bulabildim. Ya Haaaııl tı" 
günden itibaren seni tilkeıniıı "' 
yük hakimi nasbettim, dedi. 

16,40: Çocuklara. 17,30: Yabancı dil-
lerden haberler, 1 8, l 5: varyete, müzik, 
18,22: ltalyan turizmi hakkında, 18. 38: 
İngilizceden haberler, 18,45: Varyete kon-
seri, 19: Yabancılar için İtalyanca dersler, 
19,20: Radyo jurnal, 19,50: Üç perdelik 
komedi, 21,30: Dans mucıikicıi. 22: Radyo 
jurnal. 

Yunanlstanda 

Kıral Pazar Sabahı 
Atinada 

Bundan sonra arkaama dönerek - .. -- · · ~~~~ 
lngilterede kendi hizmetçilerini çağırdı. Bunlar 

ellerinde sepetlerle salona eirdiler. 
Bu sepetlerin içinde demet demet, 
kısa ve tıpkı hokkabazların kullan· 
dıkları değneklere benzer değnek • 

Yeni Kabinede 1 
Kimler Bulunacak 

ler vardı. Genç adam evvela hizmet· JI 
çilerin her birine birer kağıt parçaaı Makdonalt Hakkında ~ 
vererek bunların üzerine isimlerini e· K V uı0• 
yazmasını tenbih etti. Ondan sonra nüz ır arar er .JI'! 
her hizmetçiyi birer birer çağırarak Londra 19 (A.A.) - Reut~ il' 
sepetten değnek seçmeıini ve ismini nın öğrendiğine göre, Makd .o ~ 
yazdığı kağıdı da bunun bir ucuna Baldwin arasında dün yapıl~..., 
yapııtırmasını söyledi. ma esnasında Makdonaldın İ.I~ ~ 

Atina 19 (A.A.) - Dün öğleden vaziyeti hakkında hiç bir • 
aonra deniz bakanı Rallis, Salamin ter· (250) hizmetçinin hepıi de bi- alınmamı§tır. ~ t 
sanesine giderek Elli kruvazörü ile Hid- rer değne~ al~ıktan aonra genç Eğer parlamentoda kendt.iıı• ~ti" 
ra ve Psara torpito muhriplerini tef tit adam da hır degnek aldı ve tekrar yelik bulunabilirse MalcolD1 &« ..,,., 
etmiıtir. Bu gemiler geceleyin harp fi- karıılarına geçerek: nald müstemleke bakanhfınd• 
losu kumandanı amiral Sakelariyu'nun - Hiç biriniz itiraf etmek isteme· caktır. ~ 
kumandasında Brendizi'ye hareket et- diğiniz için ben de bu uıule müraca- Sir Samuel Hoare ile Eden "~· . 
mi~lerdir. Oraya çarıamba sabahı vara· at ediyorum. Kendi kabahatini sak· ki yerlerini muhafaza ed~ek~~ 
caklar ve cuma eünü Elli kruvazörüne lıyarak bütün arkadaılarını tehlike- Kendisine Lord payeaı .,. ~ 
binecek olan kralı bekliyeceklerdir. ye maruz bırakan hırsız pek kısa bir zannedilen Eyres Monaell, ıe , 

Kral Atinaya pazar günü sabah ae- d d ık kt B lordluğu mevkiinde kalacaktır· __ ~ il' zaman a mey ana ç aca ır. u I . 
1 

.. .. n. fDP' ,-
kiz ile dokuz arasında varacaktır. • h . d .h. l'd" Kral baldwın e goru,m~ • 

değnek lerın epsı e ıı ır ı ır ve kanlar meclisine riyaset etınİf~' _Hl' 
«Mezardan Kemik Çalmak» k ,. l ·· 1 l B k J .,_"/ at ıyyen ya an soy emez er. a ı- toplantıda Makdonald da bu "°~ .-, 

Atina 19 (Özel) - Bura gazeteleri- nız ... Bunlar hep bir boydadır, dedi ................................ --•• - ........ . 
nin kral geldikten sonra eski cumhur ve elindeki değnekle hizmetçilerin To lantllar, Daveti•' 
baıkanı Zaimisin baıkanlığı altında bir elindeki değnekleri birer birer ölç- G""lh .. eleri :,J 
birlik kabinesi kurulması ihtimalini İle· .. .. .. d d k u ane muaamer e . 

tu ve sozune evam e ere : "lh .. 1 . bu •>"., ..r. .A ri sürmeleri üzerine batbakan Kondilis: Gu ane musamere erme r11"'" .. 
<< Bu mezardan kemik çalmak>ı olur - Şimdi beni iyice dinleyiniz. Bu cuma günü de devam edilmif. .D'pr. ~ 
demittir. değnekleri yarın sabaha kadar ya· Dr. Sani Yaver, Dr. Abdülka~1'' )t.ıt ti', 

O·u··m Mu"•tah•ı'lleri Alfedı.ldi nmızda bulunduracakıınız. Gecele- hanettin, Kemal Hüseyin, Nazıf. aıe~ 
,,.. ı· f 1 b' k h t lıld•' ... ı ' yin de yasdığınızın altına koyacak- ıt tara mc an ır ço as • ~r Atina 19 (Özel) - Geçenlerde Lcf

kada hükumete karıı silahlı eösteriler 
yaptıkları için divanı harpçe mahkl''m 
edilen üzüm müstahsilleri hakkında af 
verilmiştir. 

Almanyada Arlllk, Yahudlllk 
Mesel esi 

Berlin 19 (A.A.) - irsen yahudi olan 
Almanların miktarı ( 2) milyon tahmin edil
mektedir. Bu itibarla ııçeyrek yahudilern e 
yani büyük babasından veya daha yukarı 
ceddinden yahudiliği tevarüs etmiı bulunan 
lara ariyen gibi muamele yapmak mecburi
yeti hasıl olmuştur. Böyle yapılmamış olsa 
idi ordunun kur'a efradı dört yüz bin kiti 
azalacak ve bir çok zabitlerle zabit vekille
ri vazifelerini muhafaza edemiyeceklerdi. 

D w ki · · · d w • t• ı vak' alar gösterilmiş, münakaş•l•r .n 
sınız. egne erınızı egıf ırme- L r 

k • • • · h d I mıştır. t 111' me ıçın sızı u gece ayrı ayrı o a a-
1 

B 22 . • "nü ,-ıt -·" 
k w y .. d w u ayın ıncı cuma gu ~f"" 

ra apatacagım. arın guneı ogar- dan l S.30 a kadnr yeni bir topl•ntı 
ken yine burada toplanacağız ve 
değnekleri ölçeceğiz. Hırsızın elin
deki değnek tam üç parmak uzamıt 

caktır. ",. .. Sıva• - Erzurum l•t1 ı•' 
Hakkında Konferert• rt;ı,# 

olacaktır, dedi. 'k. c.İ te _.J.~ 
• . . . Si"·as • Erzurum istikra~ ı ın 1110rııır; 

Sabah olunca, halıfe maıyetı ıle bugiinden itibaren kayıt işıne bıtt yı/1- re' 
beraber büyük salondaki perdenin 1 Bu münasebetle Üniversite ve ile lı• 

k · 1 d. (250) h" İktısat okulu profesörleri radyo ar asına gız en ı. saray ız-
1 

f' 
. • • izah yapacaklardır. f•d"' J1 

metçisi de salona getırılerek bır ta- Bugün saat 2o.20 de lbrahi':1 •t zO 
rafa sıralandı. Genç Hasan bunların rın saat 2 1 de Zühti.i, pazar günU ~. vJIJ 
yanına giderek elindeki değnekle 

1 
Ömer Celiıl, salı günü saat ~o·:~tir· 

onların ellerindeki değnekleri birer 1 tarafından konferanslar verılee 



~O ikinci Te§rin .. -. ................... .. r •-•20-11-935 _. •No. 70 

öşelerinden 
Yıldız Sarayına 

Zln an 
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'1,-.--ııı-~~-------:::::::=== " 
• z.,. Yazanı z. ş. • m• Her hakkı mahfu•dıır 41•-'" 
Ser Hafiye Kadri Bey, Nadya için 

Y pılacak Töreni Kolhyacaktı 
~hafiye Kad. • B d d k 1 lim. Belki, ıuraya buraya haber veya· 

$~Jinıa.z, Abdülh 1
' •tet~~f ko :1Hanl.çlıBaer 1 hut mektup göndertir. İhtimalki kendi· 

tli t amı u e çı a ı · 1 1 
' eıniıti On d • . t• sile görüşmeye gelen olur. Bu ıuret e 

· a a §U emrı vermıf ı: 1 •• - Halil Bey ı fk" h t •. ·· bir seyler öğrenilebılır. Ondan sonra 
loaır •• ı ve ya u uç gun ~ . dil. 
6!.._ a, buraya b. R l k 1 icap ederse, tekrar dıvanı harp e ır . 
....-. B ır us papazı ge ece • . . 
•ııı u Papa:ıı bizzat siz karııbyacak· Demıılerdı. 
1
_ 12• En enıi b" .. I 1 f Uzunca süren bir müzakereden ıon· 
•oıı n ır tercuman a onun a . • . O UJacaksın p 

1 
k ra bu son fikir kabul edılmıftı• za· 

tılı,, ız. apaza, ne suret e ar· ' . . ··d·· ·· Al. ~ .. ac:ağımza v kild k nıan, hapishane dahıhye mu uru ı 
cııı e ne ıe e onuşaca• . . . .1 

Ş• ıza dair a 
1
. w. Ağa çağrılmış, kendısme ıu emır verı • 

llrJ.d• yrıca ta ımat verecegım. . . 
t•tıdaı !apacağınız bir İ§ var. NiJ&Dta· mııtı: . • hıııcı kı konakta tercüman sıfatile bu· Y e?ı Emırle~ . . 
it urduğunu k d lb d. · Ve - Doktor Ah Sedadı, ııddetli bır ne· 
b endiaine g z ta kını l~e e ınız.. . :ıaret altında bulunduracaksın. Fakat 
qQr aye sı ı ta ımat verınız. . H 

d 
•Ya gelecek 

1 
k w İ· bunu, ona hiuettirmiyeceksın. atta, o 

ec: k o an papaz, onaga g • • k d. · ı 
lir e ve prenses Nadya ile görü~cek· şekilde hareket edeceksm ki; o en ısı· 
~ • Vakıa su t" b. d d b. 1 ni tamamen serbest zannedecek. Dııarı· 
l)>İtl" • re ı za ıre e, ora a ar • b k ı. 1 l'llhani icra d·ı kt" F k t bu ya mektup yazabılecek. Fakat u me • 
QQ- b h e ı ece ır. a a , I S .. ·· ı. a. ane olab"l" B iki d •eıle tup derhal bize gelecek. onra, goruı· 
ql!> ı ır. e e pren.. , . • 

d 
fey)er ıöyle ki d. ı t bu ka mek istiyen olursa, kat ıyen nıenetmıye· 

ııı . ıece er ır. § e • • .. ..k d k d lto~ fllndiden tertibat almalı. Bunların ceksin. Hanı o kuçu o a yo . mu: ora .a 
d' 1Uta.cakları §eyleri harf kaçırmadan görü§düreceksin. Fakat mııaf~ gehr 
b ttJ. emeli ve b'. ki t lidır· gelmez Hakkı Beyle İlyas Efendıye ha· 
, •l • aynen ıze na e nıe • ' • d ı b nız, kadına • . t b.h t Dikkat her vereceksin. Onlar evvela o a ın 
~ıi ıyıce en ı e • ı k ı · 
ll n, ne Prensese ve ne de bir baskası· içine girecekler. Konu§u aca teY en 
• hiç bir•ey d" • .. mükemmelen dinliyebilecek bale gele- 1 

:r sez ırmeaın. · · d k cekler. Sonra, o mısafırle o toru o 1 

Prens Hasta odaya koyacak ve ba§ ba§a konu~tura-
- Ferrn f d. . • y 1 •. '-•d an e en ımızm... a nız, mu· caksın. An1a§ıldı mı? 

iinı e buyurursanız, bir §ey arzedece • Ali ağa için anlaııh:nıyacak bir §eY 
H değildi. O, kaç defa böyle tertibat al-

- •Yrola?... h ·· t · t• - Şiınd" ld mı§, vafifesinde me aret gos ermı§ ı. 
l'lreııı I> ~· konaktan haber a ım. Nitekim, aradan iki. ıün geçer geçmez, 

enurof, birdenbire bılStalanmı§· bu husustaki liyakatini bir daha ispat 

- Hastalı~ · · ? - k •~ ~· ne unıı •. etmitti. bıt atı bır ıey söylemiyorlar. Yal • O gün öğleye doğru, Ali ağaya iki 
J 'Çok h ·· 1 .. ._,. ra atsız olduğunu soy uyor· kiti müracaat etmi§, doktor Ali Sedatla 

- p görüsmek i.stemislerdi. Ali efendi, bu 
"' ek- ı- t ·ı M ki J • ("•ta a a. brahim Pat• ı e u m iki adamı kısaca isticvap tan geçirmİ§tİ: 
"' Ya. .. l . . h 1 . • l ı ("ten . soy eyını:ı. Der a gıtsın er. _ isminizi bağı§lar mısınız?. 
bitd·'1.tnuayene etainler. Neticeyi bana _ Benimki Vahan. Ayak tellallığı 

•tsınler. - F yaparım. 
Ah ~rınan efendimizin. _Benim adım da Bedros. Gümrük 

h•t l dulhamit, üçüncü ol&rak eavapcı komisyoncusuyum. 
te :r,..~aa Beyi çağırtmı§. Ona da şöyle· _ Doktor Ali Sedat efendiyi nereden 

e etmiıti. tanırsınız?. 
d-. - Donundan, ıömleiinden, çorabın· Bu suale, daha düzgün türkçe söy-

n ho..... b. erkek ~~n bağına kadar, orta çapta . rr }iyen Bedros cevap verdi: 
~il ıçın çamaıır ve bir takını elbıae _ Hiç tanımayız, yüzhaıı efendi. 

~•rlatan B J ç· k .. k 00 d b 0 d f ·· ·· w • B. l'erd ız. un ar, ıt Of un e, ır Kendisi ile ilk e a goruşecegız. ır 
ltllı> ~ ha.zır bulunsun. Elbiselerin cep miraa meıelesi var da onun için. ·· 
tek~ larına kamilen diktiriniz. Gerek yeni Ziyaretçiler 
tesıı '.lf~rek yelek ve ırerek pantolon _ Canım, benim neme lazım. Ben, 
hit ~rının hiç birini kullanılamıyacak laf olsun diye sordum. Hele buyurun 
lullt a.le getiriniz. Neticeyi de, bana ma· oturun. Ahn fU tabakayı da birer cıga· 

e.t Ye • • • d k d' • • rınız. ra •arın. Ben ıideyım e, en ıımı ıe· 

\' 
1 

Ali Sedat tirteyim. ~ ... •;,.da bu bazorhklar d .. am .der· Demif, d•f"'' çoknuf; llakln Beyle 

1 

RSO gramllk amballJ 

TURY AC saf, hazmı kolay •• bütün yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağıdır. 

Çok idareli olup, ateı teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY AC ile pi~irilen yeme1'ler çok lenetli 
olur. -

TüR~iYE YAG VE MAMULATI 
SR.NAYii LiMiTED ŞiRKE li 

' anbul • izmir 

Yeni Neşriyat: 

İngiltere - İtalya - K&.zıın Kara Bekir 

tarafından kaleme aiınnuf iatatistikli hari· 

talı '\ie tcıkıkli bir es rdir. Muhtemel bir 

ltalyan İngiliz harbı ile Habeı barhı üzerin· 

de dikkate tnY•n mütaleaları va.rdır. 

Çorçilin Kızı Dansöz 
Lon~ra Hl (A. A.) - Deyli Meyf 

gazetesıne göre, Vinstor Çorçilin 21 
yaşındaki en küçük kızı Bayan Sara 
Çorçil babasının muvafakatile revü 
dansözliiğüne girmiştir. ilk defa oldrak 
dışnrıda bir temsile iştirak edecek sonra 
Londrada oynayacaktır. 
••••• '1 ' •• 1 ••• 1 

HAFTA - (<Haft~:n· ~~ 
0

ç~k~~ ·.~. 
t'ey' •§kı§lada da mühim bir sahne ce- İlyas efendiye haber göndermiıti. Bu Drt ediyordu. iki adam, Ali efendinin odasına bitiıik 
--~tıdoltto .. Ali Sedat, divanı harp hazu· küçük bir odaya girmiıler; kap111 tab· ll~ıi§i~t,._~ 
ı •rt ç k ld h ta :renginde boyanmı§ ince bez kaplı bir 
cıey . 1 arı aktan sonra, divanı arp etj h • • dolabın irine ıirıniılerdi. Bu odaya, 

Martiler - Genç şairlerden Niyazi Ah· 
medin küçük bir eseridir. Zarif bir kap için· 
de bir çok iÜzcl ııiirleri havi olarak ç.ıkmıı· 
tır. 

Süleyman Numan - Türk tıp tarihinin 
büyük ııimalarından biri .ayılan kıymetli 

doktorumuz hakkında yazılmıı bir eserdir. 

yıaında harp haberleri nasıl dünyaya 
geliyor?,), <1Staviıki davaırn, neden 
Habeıler İtalyanlara karıı yeniliyor· 
lar?ıı gibi günün en meraklı hadiseleri 
üzerinde bir çok güzel yazılar vardır. ın· . ' araretli bir müzakereye sırıt· y 1'tı. A 1 • . ırtık kaplı bir iki kanepe ile bir kaç 

ff,d • za. arın bır kı•mı, Alı Sedadan Y • F k kil •sınd b h . . b t sandalye yerleştirilmişti. a at o fe · 
hsıı1 en a sedılerek bır nıaz a a de ki, odanın nereainde konuıulaa, o 
•İtıi ıp derhal Abdülbamide arzedihııe-~a, teklif etmişlerdi. Fakat, batla Reıit dolaptan jşitilebilirdi. a old ~ h . . Hakkı Beyle İlyas efendi, dolaba gir· 
ta~ ugu alde diğer kısmı, buna ıtı· d. d k Al" S eylerniıler: dikten aonra, Ali efen ı o t?r . ı. e· 

- 01 b" dadı celbetmiş; ve o, odadan ıçerı gırer 
••tak :1. ılir ki, böyle bir masal uydu• . G .1 B ,· 
· hızım ·· 1 · . k··ı k gırmez: •ıt;.., goz erımıze u serpme k f d ·ı t B·k bu efendiler ,,or. M _Do tor e en · •• .. 

L<AR 
lnedikçe esele, tamamen tahakkuk e;- . le görüşmek istiyorlar. Yandaki o· 8E; VAZLA-ı-1 ~ 
••n t hk'. nasıl arzedebiliriz. Bir tara • senın •d" d hat rahat konuıun. iim••••••••••'• ,_,...... __ • 
l il ıkat . . • o· ~ t f daya gı ın e ra •n d ıcra ettırehm. ıger ara • . . (Arkası var) 
~doktora müsamaha gösterttire· Demı§lı• -~-

latan bu 1 4 üncü icra Me-nurluğundan : 
Eınli.Jc .. A onim Şirketine birinci derece ve 

••tada ve Eytam Bankası Tu~k • n .. kırk iki lira kıymet takdir edil· 
l:tıiı I olup tamamına 8142 sekız hın yuz N 1 d""kkanı havi k&rgir 
Üti Lo an Galata Karaoğlan ıokağında 1~1• .. 23 ~h· .u d:n itibaren p.rtna· 

Qane k k lup 1 an tarı ın l:tıea· h açı arttırmaya onmu§ o 51121935 tarihine raıhyan 
Çarı' erkea tarafından görülebilecek ve ~ . d çık arttırma sureti· 
le 

1 

aınba günü ıaat 14 den 16 ya kadar daıreı:uz e a 844 No lı kanunu 

hiilr~tılacaktır. Satı§ Emlak ve Eytaın 8ankaıını~5 iflcİ maddesine tev 

fika U~lerine tabi olduğundan mezkur kanu~un kul yukarıda ya:ıılı 
tUııdn ikinci bir arttırma yapılmaksızın ıkalyrımketnr Arttırmaya ittirak 
• e en f ı ·· · de bıra ı aca ı · •siıı az a arttıranın u:ıerın . w • betinde pey akçeıi ve· 

l-a M~~har_nmen kıymetin rmde y~dı;u:~:a =~~imek lazımdır. Biriken 
hi

11 
.. 1 1 bır bankanın temınat me tu .u et ll" l·ye ve vakıf icareıi mÜ§· 
... \rer 'l ·ı .. f 5jmlerı ve e a ı te .. i.., • gı erı e çop ve ener re _ d İcra ve f ftis kanununun 
.. e aıtt· S b . . . .. d nıek lazıl'l'l ır. • l~e ı. atıf edehnı pe§ın o e h.b. alacaklılarla diğer ala• 

ıncı · f'k • potek ıa ı 1 

ltad ınaddesıne tev ı an 1 ki huıuıile faiz ve mas-
.. ,fl ar)ılrın gayrimenkul iderindeki h_•b. arlın~leve birlikte 20 glin içinde 

... , d • 1 • . kı ıniıs ıte erı , d,. . •ır o an ıddıaalarını evra • ld h ki 1 tapu ıicillerile sabıt 
oı:ınıze bildirmeleri lazımdır. Aksı ha eh a. k:lırlar. Alakadarların 
lıhu ~ıkça ıatıt bedelinin payla§maııni!n k a;ıç etmeleri ve daha fazla 
l'Q'lıL anun maddesine uyıun surette 

4 
:e e No aile dairemize müra· 

te. '\U&a.

1 
t almak iıteyenlerin 935/113 oıya • (2?2) 

"tarı ilin olunur. · 

.. Dr. lbrahlm Zati 
Belediye karııııada Piyulotl 

caddHiode No. 21 
Herp• lStl•d•• ıonra haıtalarıaı 

kalul eder. 

Doktor H•f•Z c ...... 
DalılllJ• mUtahHıısı 

Paıardao maad• h•rrb 3 • 6 
Dinn7olu (118) No. Telefon ı 11898 

Rutubetli gOnlerde: 
Kendinizi Emniyet Altlnda 

Bulundurunuz 1 

Pektorin 
Öksürüğe, Nezleye, Bronşite karoı 
en müessir bb silAh yerine geçer. 

w.vnııu 11 ~• 

mıı uuL-111111 mu mmst. srımı 

kitap halinde çıkmı§hr. 

ı ___ ••-',_•_n_b_u_ı _e_•_•_•_d_ır_•_•_ı_ı_ıa_n_ı_ar_• ___ I 
Senelik muhammen kirası 180 lira olan Kadıköy Kumluk mahaHesin

de hal binasında 3 No. h dükkan 936 ıeneıi mayııı ıonuna kndar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmu§tur. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 13 lira 50 
kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 3/1 ci 
kanun 935 ıalı günü ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(8) (7232) 
• • • 

Senellk 
mubamm•• muvakkat 

klrau t m na t 

Beyoğlunda Şahkolu mahalleıinde yüksek kaldırım S. 
Kütüphane binaıı. 180 
Kapalı çartıda yarım tat han S. 1 No. h kirgir dükkin 12 
Kapalı çarııda rea1UD S. 27 No. lı dükkan 18 
Kapahçartıda yeni parçacılar S. 16 No. 1ı dükkin 24 
Kapah çartıda divrik S. 35/37 No. lı dükkan 42 
Cai•loilunda Cezri Kasım M. hadım Hasan Paıa med· 

reıeıinin 6 No. h odaaı 36 

13,SO 
0,90 
1,35 
1,80 
3,15 

2,70 

Tabtakalede Rüstem pqa M. Balkapanı S. 17 No. h dük· 
kin 144 10,80 

Yukarıda semti senelik muhammen kiraıı ve muvakkat teminatı yazı· 
lı olan mahaller 936 seneai mayısı ıonuna kadar kiraya verilmek üzere 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmu§lur. Şartnameleri levazım müdürlü· 
günde ıörülür. Arttırmaya ıirmek isteyenler hiza:lannda gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya ınektubile beraber 4 1 ci kanun 935 ç r• 

ıamba ıünü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (i) (7227) 

Dr. ETEM v ASSAF haita~~~~:. v~ü~~.1 ~ ~ ı ~ı 
Caj•l•ll• JCaçl Ören aparbıu•ı Tol. 22033 Ev. Kad14Öy lhhırlı• ileri ıoluk T~ • 6J1l 9 



SON POSTA 

HASAN ÔZLÜ UNLARI 
Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sı/ılıaf. 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Beze)yo 
Yulaf - Mercimek • irmik - Çavdar - Badem - 'f iirlü özlü unları 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdlklerl!ll bıktırmıyarak değiştire değiştire yedlrl111t 
v•tamlnl ve kalorisi çok olan bu mUkemmel, özlü unlarla yavrular1nız neşell, sıhhatli, toll'lb"' 
ka:1lı, c ı-:ılı 0111 rJ ı r. Ç ı1> ı ·c b"J yiJ rı ar. Ç sb111c: diş çıkllrırlar, kemJkJerl kuvvetlan!r, lshaloımaı:••:~ 
Hasan özlU unlarile yapılan mahallebi ve çorbalar1n ve tathların ve pUrelerln ve yemekl•f' 
lezzetine payan olmaz. Daima taıedir. Hiç kurtlanmu, hiç bozulmaz. Tal<Htlerinden sakınınız. Baıka marka verirJert' 
almayınız ve aidanmay ı nız. Hasal markasına dikkat. Hasan deposu : Ankara, IYtanbul, Beyoğlu. 

lstanbul Sıhhi Müessese:er Satınalma 
Komisyonundan : 

Bakırköy akliye ve asabiye haıtaneıi için 1000 metre yerli fayak aç1k 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme: 4 Birinci kanun 935 çarşamba günü ıaat 14,5 da Cağaloğ. 
lunda Sıhhat Müdürlüğü binaıındaki komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiatı beher metroau için 250 kuruştur. 
Muvakkat garanti: 187,5 liradır. 
Şartnameler bedelsiz olarak müeaseseden alınabilir. 
Eksiltmeye girenlerin 935 Ticaret Odaıı vesikasile 2490 ıayılı kanun· 

da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz veya banka 
mektuplarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «7196» 

•• •• E'iH 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimd:ye kadar bin?erce kiı"yi ze 1gi 1 etmiıtir. 

2. el K .. lde 11 1. el Klnun 935 dedir. 

6UyUk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Ur alık ikramiye!erle 

( 20.000) lirahk bir m&kifat vardır. 

• 

'
----------------------~ _ inhisarlar U. Müdürlüğiindem 
Maltepe Tütün Enıtitüıü için tartnameıi mucibince 3000 kilo Sulfat 

dö Potaı ıatın alınacaktır. Vermek iıtiyenlerin pazarlık için 22/11/935 
tarihine rastlayan cuma günü ıaat14 de% 7,50 teminat paralarile Ka
bataıda Levazım ve mübayaat ıubeıindeki alım komiıyonuna müraca-
atları. «7009» 

Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M 1 

Dünyada ımulsiıdir. Her yerde arayınız. 
Parla razıh etlketlere asla aldanmayınız. 

naaıl t •bir 
edild"tini 
anlatıyor; 

Cesaretim kırılmıştı. Birçok genç kızlar 
zengin izdivaçlar yapmağa muvaffak olu· 
yor ve mes·ut yaşıyorlardı. Halbuki bana 
hiç bir teklif vaki olmuyordu. Bir gün bir 

çingene kızı, seninki gibi cazibesiz bir ten, 
parlak bir burun ve yailı görünen bir cilt 

erkekleri uzaklaştırır dedi. Ve krem köpük

lü T okalon pudra11nı kullanmamı tavsiye 

etti. Bu pudranın ıayaru hayret tesiri, o gü

ne kadar kullandıiım bütün pudralardan 
büsbütün başka oldu. YüzUmdeki bütün 

parlaklık izlerini •ilmif, münbesit mesamatı 
gidermi~ ve cildime bir erkeğin kalbini tes-

hir edecek mat bir güzellik ve ıayanı hay

ret bir taravet vermirt:ir. Yalnız bir defa 
pudralanmalc bütün ~ veya bütüa cece 

için kafidir. Eminim ki krem köpüldü Toka

lon pudrasını kullanan her kadın hemen 
ıehhar bir ıevimlililc temin edebilir. 
.-... .......................................... --···-

&on Posta Matbaası 
Neırl1•t MOdlrllı Selim Rarıp 

Sahipleri: A. Ekre•1 S. Raııp, H. LUtfll 

Öksürenlere: . KATRAN BAKKI EKREM 

# • . • 
DA.l Gw" ~ •4 cı..GC "'' oe 

.. ",.~"' <.ııhaı 

• 

/?" -------.._. ________ ,__ 

'u •:" .,_ ~ p A.; lf 1 -V•c:l Ol 

.-.::.a A•O" ... ._...-.,~ı::. ••Ot · 

Her eksilen dlf, canınızdan 
koparılmıt bir varlıkt1'1 

1
, BEŞORT AK iNŞAAT ŞiRHETi 

. DIREKTÖRLÜGÜNDE~1~ 
Evvelce gu~teJnle Direktör arandığı ilan edilmiıti. Vukubulan nıilrllc~.,ı 
tetkik n münhalh,r doldurulmuştur. Beyhude yere müracaa• edlluıt 

\ıa,.. ilan olunur. ~ 

REVUIE ... tini ••t•v•nız. 

cına. . model ,,. fiyat ..... -•unda ..... r trGlr.••• 
martta .. u- 1null•Y••• ediniz. 

Kuııa-..ıansan bir fi 111 r edininiz. 

ı,ı.. • -kit ....... --.. 

REVUE 
... u"1 t.rath awıı"' a n ı ı y • c a k • ı n ı a. 

Adli Tıp işleri Genel , 
Direktörlüğünde~ 

Elli ton Gazhane kok kömOrtı beher tonu tahmin edtlen 1[ı.,ılkl buçuk lira bedel ile açık eksiltmeye konmuıtur. istek t ol 
ekılltmenin yapılacaj'ı 25 lkinciteırln 935 Pazartesi ıOntl ı•• ,dl 
bet• kadar hergün 1aat on iki ile on dört araaında Sotukç•l111 llı'. 
AdJI Tıp Iılerl Genel DlrektörlUğUne müracaatları (7012) 
olunur. ."/ ---------------------------~ 

Elektrlkla suyu varilmit 
yeni MAVi JİLET biçak
larınsn imalinde, en son 
fenni taklmülat tatbık 

edilmiştir. 

--~m~tti~a~W~tttll:llitm .......... maEMllC'\ ı':ilmllİİlmiıl .... 1111181111ıriİ...,~ 

Denizyolları ) İLAN 
If LE r ME st ı RESSAM .. R Aeeateleri ı Karaköy K8prtlba'ı o N E 

Tel. •2161 • lirkul Mllilrdan::a'.fe .J 

Hu Tel. 22140 nJırı 
........ :,. Gnz.ete ilıln rHimleri, d•rvar il 

1 

IMROZ YOLU 1 < ~~u~ür~~ Ç~~T):; > 
A S YA Yapuru 21 lklncl· ' • Telefon ı 42769 

teırln PERŞEMBE ~U saat 
16 da IMROZ'a kadar. ••7338., A 

~------•:' ADEMi iKTiD·~r 
Ankarada ı A K B A 

Her dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep k.it.aplan ve 
lurt.atiyeyi. Telefon: 3 3 77 

FOB TES'I'.~~ 
ıöriilınemiş ilaçtır. Yorpll " 11 ,..;~ 
gençlik, dinçlik ve Y•t••~. 

nrir. Belgnıekliiiıai ...-


