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GöçmeniRahatlandırmak lneb~lu Facıası Bazı 
Pek Kolay Değildir Hakıkatlere Dokunuyor 

Evinize Ani Gelen Bir Misafiri Bile Vapur Fazla 
A~ırlamak Zor Olur... Yüklenmış, 

Anlaşıldı 
Sonra, Rekabetin 
De Büyük Rol 
Oynadığı Sabit 
Olmaktadır 

fzmir 20 (Özel)- Jnebolu vapuru 
faciasını inceliyen heyet iki düğümün 

üzerinde durdu : 
Edirne, ••JY•h ••hrl Vapurculuk 'irkeıi ve Denizyolları 11••••1 vapurcuıer eoıoe .. enızrollerı lt••<ın• flrllell 

t ----... ---------- İşletmesi arasındaki rekabet... Betke111 Sedettln 

~~~!f§?. r Diyarbekir Hatb"' =~:~;~~~';~.:·~;~:::~;:Vapur Batmadanl--K;yb~an 
:"' ı..,..ı. .... ı.u,.,..ı.n ııii•Of• çıkmJJ ııibi Yann Açılıyor Vapıır eeferleri, bilhassa temmuz, ö Ol s· o·· 
"'ahhyor, ajuetOI. eylill, birinci ve ikinci lefrİn 0C0 Up itenler mer 

Trakya dolllflDUmdan aonr• Edirney• Dün Ankaradan fkf Tren aylarında bu iskelelerin nakliyat ihti-' ••• 
._., bana evveli bu ferablsiı duyurdu. o· b k" G. • '10 Yolcu • b 1 • GU Ed L-1- ıyar e ıre ıttı yaçlarına cevap ve. uediği için iskele- • •P• z ., n 
L lrnecleki sece ve eğlence bayab -· V G o "'•da film vennek için,.., doku• bu..,ı.ı. Ankara zo (Telefonla) - Yur- terde fazlaca yük ve efya toplanmakta, e ece Deniz zerinde 
t,-k Ji~ek açok bôr ı.~ta: ~ razino dun demôrailarla örülmeoi siya••· gelen vapurlar bunlan behemehal al • Dolettırıldı 

1-ınadısunı aöylemekliıun kifidD', aam· ıının sün seçtikçe i:ri neticeleri be· mak için müsabaka edercesine gayret Alanya, (Ôael) _ lnebolu fJapa· 
'1nı_ Urmektedir. Ayın .,irmi ikinci cuma 88rfetmektedir. runJa, faciadan euuel, TO lıü•ur ~l-

Edirne ıeyyah ıehri •ünü de yeni baf&l"ılan hatlardan Ege limanlarının bu beş ay içindeki cunun h•f wün h•f ••c• hoı yere "•· 
Edirnelilere bu mahrumiyetlerinden bah· Diyarbekir demir yolunan açılma ekonomsal durumu daima nakliyatta ni% ÜHrinde Jolaımalarına Mkp 

ted-. ._ to--""i yapılacaktır. k il l k 1 olan L • h ·J· 1 ~ .. em: oldum : ·- müş Ü ere ar91 a91lmasına sebebiyet "'r a ı.e o muıtur. Hadi•• 
- Eskid ? dedil Törende bu\µnacak da•etlilerİ k d" M I" f f ıutlur: .. . • . c·· en daha fena idi ya tr. • b .. D" bek" verme te ır. ese a zmirden stanbu· Une, b d . b 1 tafl'faD iki tren qun ayar ıre h f 1 b Antal.,adan M·r•ı"n• mtm•L ··l"··n ı ~ atma an evlerimize garmeye ına • l t d · d f be " .. • · "" s "Urtıd 1 hareket etmİftİr. a a a a yanız ır e a, pcrşcm (D 

titr ull. Kafeslerimizin arkuınd~ korku i.e (Deuamı I inci yüd•) günleri muntazam posta mevcut oldu· e&1amı 9 uncu yüzde) 
er ve sokaklarda adeta bize nubet venr 

1 
J (Deuamı 9 uncu yüzde) 
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Meğer Kardeşini 
Yola Koyarken 
Vapurda Kalmış 

Simitçi Ömer budur 
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.r acia .. arın J Bı· r iki 

Çoğalmasına 

ı:~~?;:;;~i~1r;:~~~f. Şehirde Şeker Yokmuş H~::1m~~;.~~~!:~:1~ 
~~ ~fu~abpm~: ~ciL ----------~-------~------------------ ~ili~~*şatl~~~~~a~~ 
Çinde büyük bir zelzele olmuş: Facia. ş eke rcı· ler B o·· yle lddı· a E dı· yorlar kati dün akşam yeni vazifesine b 
Diyarbekirde bir cinnyet olmuş: Facia. üezere Belgrada hareket etmi~tir. 

Bütün bunlar, yalnız dünkü gazete- • • • 

lerin verdiği facia haberlerinin ilk H lb k• ş k ş k ı d• K d ş k v Bir Alman viyolenselisti geJdİ '"' 
göze çarpanlandır. Bu da, yer yüzün- a U l C er ir eti, Ste Jğiniz 8 ar e er ermeye rl' 
de facialann çoğaldığını anlatmakta. T anınını§ Alman viyolenselistle~ ~ 
dır. Bu münasebetle dün bir yazıcımız 
rasgeldiklerine yukanki suali sormu~
tur. Aldığı ceı.·aplan aşağıya yazıyo-

Haz\rız, Mukabelesinde Bulunuyor Paul Grünner dün §ehrimize ~e~(lll:,.; 
doiruca Ankaraya hareket etınıştır· ~ 

TUZ. 

Dün İstanbuldaki mamul teker fab· 
rika motörleri matbaalara telefon ede· 

Hallı: opereti san'atkarlarından Toto: rek 15 gündenberi ıehirde teker bub
- insanlar, bittabi daha ziyade kendi- ranı olduğunu, İstedikleri kadar §eker 

)erini de daha yakından alakadar eden fa- bulamadıklarını bu yüzden reçel yapa• 
cialardan müteessir olurlar. madıklarmı bildirmiılerdir. Bunlar ken· 

Mesela kırk elli kişinin hayatına ma!olan dil erile görii§en gazetecilere de: 
lncbolu faciası beni, ( 400000) insanın ölü- - Ramazan geldi. Fazla miktarda 
mile neticelenen bir Çin faciasından fazla reçel siparİfİ aldık. Halbuki piyasada 
üzer. istediğimiz kadar teker bulamıyoruz. 

Nitekim. birisi çıkar da lnebolu faciasının Ramazan geldi, külliyetli miktarda ıe
kurbanlanna, anasanın ölümünden fazla ker istihlak ediliyor. Şimdi İstanbulun 
yandığını iddia ederse yalan söylemiş olur. günde en az ( 1 S) vagon tekere ihtiyacı 
Maamafih ben operet aktrisiyim. Faciala- vardır. Halbuki günde ( 4 • 5) vagon §e• 
ra pek aklım er mez. Bu itibarla size faci- ker geliyor ve §eker ıirketi nakliyat için 
alann neden çoğaldıglnı 11öyley~iyece • vagon bulamadığını, Alpullu hattında 
ğim. 1 vagonların göçmen nakli iıine tahsis 

Fakat tiyatro repertuarlannda cıfaciu la- edildiğini söylüyor, Eskitehirden ıcker 
ra çok az bir diriliş hayattaki facialann ço- getirmeği vadediyor, fakat onu getirmi-
ğalmasından olsa gerek 1 yor demiılerdir. 

Şimdilik bana endişe veren bir nokta Şeker ıirketi müdürü Behçet de bu 
var: ciheti kendilerinden sonra gazetecilere: 

DUn şenıre sandıklarla ••Ker çıkarıhrken 

tondur. Halbuki bugün bizim elimizde · aipari§lerin ertesi günü Sirkecide va • 
(75) bin ton ıeker vardır. Bugün (SOO) gonda veyahut ta Sirkeci rıhtımında tea
vagon teker siparİ§ ediniz, yann size )İm edilebildiğini, depo tesisine imkin 

teslim edelim! demİJlir. olmadığını, çünkü bugünkü teker fiat-
Behçet izahat ,,erirken 1stanbulda j lannın depolanma masrafını ödemeye 

§eker deposu olmadığını, fakat bütütn , mütehammil bulunmadıimı söylemiıtir. 

aikişinas Ankaradaki iki konserinden 
oehrimizde de iki konser verecektir· . ıfl. 

Konservatuvar binası müteh~ 
Şchzadeba§ındaki konservatuvar ~ 

run planını yapmak üzere Berlinden ~ 
lan mütehassıs Polçik gelecek haf ta 

§chrimize gelmiş olacaktır. 

• * • 
inkılap dersleri başlıy~r. eril' 

Önümüzdeki pazartesi günü. Ün1
" lıııı' ı 

de inkılap derslerinin verilmesine ba~ fi' 
cakbr. ilk ders Recep Peker tarafınd~IJI" 
rilecektir. ilk derste bütün talebe ıneG 
hazır bulunacaktır. 

* * • 
Türkkutu mektepleri . ~, 

Memleketimizde kurulacak olan liit o'I' 
ıu mekteplerinde öğretmenlik edeee1' ~ıtf' 
( t 4) talebe, bu ayın sonunda SovYet 
yadan, gelmiş bulunacaklardır. . " . 

Mahkiim nakli ,-

Görülüyor ki facialar, Amerikadan Di- _ Bu iddia varit değildir. Evveli ıe
yarbekire, Diyarbekirden fzmire kadar kerciler bizden teker almazlar, tüc
yaklqmış, yakında lstanbulda da kopacağı cardan teker alırlar. Sonra biz de iste

anla§llı:~r. Be~, lstan~uld~ kopacak faci-ı dikleri kadar ıcker vardır. Bütün Tü.r· 
anın. hızım yenı operehn korpe başına pat- kiyenin bir yıllık ıeker ihtiyacı ( 60) bın 
lamasındankorkuyoruml -==============~============:;:;._::_,-="'-----==:;:;.--=~=--======-===:c======""""""""'========== ...... ===-----==-----...... -= 

Son zamanlarda Üsküdar hapish•fl r 14 
deki mahkfunlann sayısı arttığı için >'~ 
idare sıkıntısı çekiliyordu. Tüze B•~0~...ı 
buradaki mahkumlardan onunun. . et ' 
hapishanesine nakledilmelerini tası::P .~t 
miştir. Mahkumlar bu sabah Y ozgnd• • 

derilmişlerdir. 

* Yaman Bir Hırsız 
Gebzeli Ce'al Burada 

Tevkif Edildi 

Tifo Meselesi 
••• 

843 serseri köpek öldürüldii J' 
Şehirdeki başıboş köpeklerin topl~t~ot4 

malanndan sonra belediye köpeklcfl ,eJll 
lamağa başlamıştır. Bilhassa Beyo~lub fi' 
tinde bu iş için kullanılan kafesli afll ;~ • 
baha kadar çalışmaktadır. Toplannıı oc4' 

• e i pekler hayvanlan koruma cemiyetın ··tııı~ 
rülerek orada ıztırap vermeden öldtirtlkÔ;,A 
tedir. Şimdiye kadar böylece 843 
öldürülmüştür. 

* * * 
Sanayi umum müdürü ~ 

Sanayi umum müdürlüğüne Sümer tİI' 
.. d .... R . dilnııf mensucat mu uru eşat tayın e 

• • • 

• *. 
Muallim mektebi mezunl•rt Jlıt' 

b. eıun 4 ve 5 yıllı muallim mekte ı ın h (f' 
Hu~uk FakUltesindı nın Ankarada yeni açılacak dil ı.e ts.r;~ 

Hukuk Fakültesinin birinci sınıfın· kültesine imtihan ile alınacakları san 

da, talebenin oturacak yer bulamadığı tadır. 
bir hakikatti..-. Son günlerde bu yüzden • * * 
bazi hadiseler jıkmaktadır. Sabah ka- Edimenin kurtulut bayraJ1ll ~ 
ranlığında dershane kapısına biriken Edirnenin kurtulu!I bayramı için ~~-
talebe, kapı açıldığı zaman, yer kap· hazırlıklar yapılmaktadır. Edime) e 

1
,11' 

mak yüzünden birbirlerile münakaıa ra ve lstanbuldan bir çok heyetler 'e ııı"' 
etmektedirler. Bu kadar çok kalabalık beler gidecektir. Şark şimendiferlerı b" Jl' 
içinde, profesörün sözlerini dinlemek naacbetle gidip gelecek talebeye ıerı 
bile kabil olamamaktadır. 1 yapacaktır. 

P•z•r 01• H•••• 8. Diyor Ki ı 

-
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--~~~~~~~~~~----------------~--------~~--------------------~~----~--~----------------~--~----------~tıJll'ı. 
- Hasan Beyciğim! .. YavaJ, yavaf, \ •.. Afrikanın bir köteıinde tututan l ... Aayanın öbür ucuna aıçradı... ' Hasan Bey - Hiç tasalanma do• t 

içimi L:orku bürümeie baıladı, benim ••• barb ateıi, ta... Bizim yurdumuz Atatürke ıigortatıdır·• 
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Reıimli Malcale il Yaşama Sevigesi a Söziin Hergün 

Harabeler-·
O,.tasında 

Moder n Bir Müessese 

• * * 

Amerikada 5 kitiye bir otomobil dü,er.. Yani her 

bef kiıide bir kitinin otomobili vardır. 
G Amerikada her evde radyo vardır. 

ene • 
1 

b .• 
O b·ı e radyo medeni mıan arın ta ıı ihtiyaç-tomo ı v •• 

1 
•ır' miı1tir Bizler için bu ıkı nesne de lüks 

arı arasına • :s • • • 

d 
lır ve IJÜmrükte ilik• etya sıbı resme tibi 

eıy• an ••JI 
tutulur. 

• 

Otomobil bir lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline 

seldiği gün yatama seviyemiz yükselmit demektir. 

Otomobile ve radyoya lüks e1ya gibi bakmayınız. 

Otomobile binenleri k11kanmayanız. Bilikiı otomobil 

ihtiyacını duyacak kadar yaıama ve kazanç seviyenizi 

yükıeltmeie çalıtınız. 

Defa 
Fevt .• 

Kısası 
---~ 

,._ ________ Ek· Ta -

Bu hikuyeyi, Abdulhamit devrinde uzun 
muddet Yemende a kerlik et mit bir yarbay 
miıtekaidinin ağzından dinledim. Pdt ho· 
uma gittiği için aynen okuyuculanma su· 

nU)Orum. 
Yedinci 

Yemendeki 
tınd n biri, 

orduyu hümayun • o tarihte, 
orduya bö.> le denirdi • kıtaa· 
Tehame taraflarında baıt kal· 

dıran şeyh bilmem kimin tenkiline memur 
edilır. 

Bu kıt" anın başında Şaban Efendi adın· 
da bir kolağası varmış Aldığı emri ifa için, 
San'adnn kalkar, sarp yollardan, çorak, ya· 
nık araziden geçerek isyan aahanna gelir. 
Şeyhin kuvvetlerile çarpışır, onlan püakür
tur. Fakat takip esnasında, kendi de yolu. 
nu pşınr, ka3bolur. 

Kıt·a, onsuz olarak geriye döner. Ufak 
rütbeli zabitler, kolağ sının kaybolduğunu 
ala.>a haber verirler. Alay katibi künye 
defterini açar ve zavallı Şaban Efendinin 
adı hizasına: Fevt!. Kaydını düter • 

Rady 1 •• •• • d l .... n doktor· la 0 OJı muessesesın e ça ı.-
.~ bize müesseseyi gezdirdiler. Tesisat he· 
~z tarnarn değil. Müessese ancak iki ~y 
.. tıra faaliyete geçebildcek. Fakat ıezıp 

MUHTELiF HABERLER 
Aradan on gün geçer. Şaban Efendi 

kendi kendine yolunu bulur, San'aya çı -
kar. gelir. Boynuna sarılırlar, yüzünü öper· 
ler, kutlularlar ... Fakat kaydını düzeltmeyi 
unuturlar. 

lordükl . . d"' .. ~T• 
enrnız bizi hay11ete uşura,,. Orün Standardı 

B b. H 

l§tan başa makine ile çalışan ır mu.' • 
~ese. Hastalar makine ile muayene cdı· •• 

Cel zaman, git zaman.. Yemenin ağır 
havası, zavallı kolağasının üzerinde de tah· 
rip edici tesirini gösterir: Adamcaiız kafa
yı yere vurur, hastahanede haftalarca inle· 
dikten sonra, rahmeti rahmana kaVUfQr. 

~;:~,:~e~:~e:~,~~:;r~;.j~:b;~r~~:~~~~:; Bu Sene Uzümler Tiplendiri1di. Gelecek 
ırcr .... d"k . d · · d 400 l>i .... .,z ı . Radyoterapı aıresın c . 

Hastahıme ba!J hekimliği. bu ölüm 
vak'asını adet veçhile müzekkere ile mer
kez kumandanlığına, orası da alaya bildi
rir. Müzekkereyi alay katibine havale eder
ler. O da alır, defteri açar, bir de bakar ki 
kolağası Şaban Efendinin künyesinde 
«f e, t » kaydı esasen mevcut. 

~·~ kılovat kudretinde bir makine , .. arkı Senede lnc .... rler Numaralanacak Utıyada Yalnız üç müessesede varını~. Rad· 
t~Rrafi, radyoskopi, ültraviyole ve saire ve 
tlıre H y b ·· ·· hı11· t.I ·· er odada bir makine. e utun 
te ıklar elektrikle, radyumla ve ma\ine ile 

davj ed"J· 

ı . 19 (Hususi muhabirimiz· 
zmır, • 

den) - fleri kredi ve .. tıf kooperatıf-
·ı·-· doG-ru en kuvvetli adım atılmıt 

Bir müddet tereddüt eder .. Ne yapaca· 
ğını kesdiremez.. Ve nıhayet, kalemi top· 
rak hokkaya batırdığı gibi, ayni hizaya ıu· 
nu yazar: «defa fevt .. fi 1 7 mart 309•1. 

ı ıyor. 

Bu d ·b' gibi h ra a verem gibi, kanser gı ı, ur 
çı ıgıne • . . 
bulunuyor. Altı yıldan be~i ~ei~tık ~e: 
be lerle çehrelerinde nef enın ızlerını t ~atalar İçin son sistem tedavi usulleri tat· 

oiJt d "I -~ e ı ecck. Artık Avrupalara taşınmaga. 
it V:rupa mütehassıslarına müracaate ihtiyaç 
tlll'ııyacak. 

• • • 
Müc k d. · Berlinde bi ssescyi gezerken en ımı . 

l'f r enstitüsyon (institütion) da zannettım. 
'..ı er taraf, ho.r iş o kadar muntazam, o ka· 
~lr t 1 k. · h crniz, o kadar mükemme ı, msan:ı 
'Yrct . 'lk d. B· ve emnıyet ı a e ıyor. . 

d ır de bize Haydarpaşa hastahanesın • 
şen nakledilen eski aletleri gösterdiler. 
lt~ıcphenson'un ilk lokomotifi saatte 200 
-.1

1 0ll'ıetro giden son elektrikli lokomotifle· 
•ıtıy . 
,1 anında ne ise bu eski aletler de yenı 
~~tler Yanında o' kadar sönük ve zavallı 

ıyor. 

•• e 
Al Bu rtıüesseseyi gezdikten, orada çalıpn 
ti ·~~n Profesörlerini gördükten ıonra gay
et~ lıyari <ıAllah Hitlerden razı olıunl» ~e· 
~e 

1
: O, Yahudiler aleyhine bu kadar ııd· 

t\,I t 1 bir rnücadele açmasaydı, biz daha u· 
ı, tı lnüddet böyle bir müesseseye sahip o· 
rn,~dık. 

rıı~ ~tlcrin Yahudi düısıanlığının biıe yal· 
o) cssaver gibi bir profesör kazandırmıf 
t ll'ıası bile kafidir. Hitlere millet namma 
Cfckk·· 

.......__ur ctsclt yeridir. 

l<açak R;dy~lar 
Hakkında 

ltıU~~kara 20 (Özel)- Ankara telgraf 
de ~rlüğü müddeiumumiliğe müracaat e· 
trı re burada radyo satıı ruhsatnamesi al· 

adan . 
da ve radyo satan bw kaç müesseseyı 

"a et · · ·· b t çık .. lllı!Jtır. Mahkemenin kararı mus ~ 

p • • .• t l i 
bulamayan üzüm ve ıncır ure men er , 
kooperatif kanununun Kamutaydan 
çıkmasiyle taze bir ümitle bu ite sarıl-
mıt bulunuyorlar. 

Tam bir aaırdanberi kendi tarlal•· 
d ... G-larında batkalarının nam 

rın a, • 
h Plarına çalıf&D bab Anadoluau ve eıa • 

1 üretmenleri, kooperatif kanunıy e 
kendi topraiına aahip olmak hakkını 
kazanmıtlardır. Kredi • Satıı koope-. 
ratifi kanununun anlama fU noktalar

da birletİJOr: 
1 

_ Kanun, üretınenl toprajuaa sa• 

bip •• hakim 1apmıtbr. 
2 - Müatahail, toprafını imar etti

-i niabette paraca f a1dalanacaktır. 
s 3 _ Müatahail, ıimdi1e kadar old~· 
- 'bi kartılıkaız kredi almak sureti· 
su 11 • K dil koole borca sirmiyecektır. re -_, 

tifin aermaye (aslından temın edi• 
pera • kredinin kartılıia müatah· 
lecektır. Bu • • 

• 

rofeaör Dr. Bade Profesör Gemgro• 

Nasıl, beğendiniz mn 
Bütiin bir devrin zıhniyet ve kahiliyctİ· 

ni ifade eden bu güzel fıkrayı, gelecek ne· 
ıillere armağan ediyorum 1 

I ... ·-··-·-........ -·······----··· Yıldız Fırtınası 
l Dün baılıyan yıldız Eırtınau ıece de 
\devam etmi.ttir. Fırtınanın Karadenizde 

I 
bazı kazalara sebebiyet •ermnilldma 
endiıe edilmektedir. 

Rasathaneden aldıfımız ma16mata 
söre dtin rüzgarın azami aUrati aaai1e
de 18 metreyi bulmuıtur. Diba uami 
aıcaklık 14, ••sari 8 derece idi. 

Munzur Vlllretl T•tluH 
LIJlhe•ı Adll e11cU111ende 
Ankara 20 (Özel)- Munzur Yillyeti 

tetkili hakkındaki layiha üzerinde .dliye 
encümeni hararetle çalıımalr.tadır. Ll7iha
nın adli ahkamını ihtiva eden maddeleri 

f·ııın· ... :... .. da ye bahçeainde 1etııtare• •- racatçı tticcanD karpaında m~hal· Bu ıuretle üzümler üzerine 1..U encümende uzun münalcaplara yol 8Çmlf· 

ceiİ mahauldür. • • lin aerma'Je•İ'JI• İf sören kooperatif • Türk tipleri teıbit edilmiıtir. tır. 
4 - Şimdiye kadar müatahaıl, bıran ler bulunacak ve bunlar acun pi1asa• Öirendiiime göre üzüm numaralan ,---

kaYllJll'•k için matın• ,ok • Çe e K blll ...,._ evvel paraya d K bu vaziyeti lanna fiyat arzetmeymce satıf 1apıla- (7) ile ( 12) araıında olacal&ıtır. O. r Z 8 ftuwft 
h .. tıyor u. anun d k il üml K b pa asına t Kooperatif ma• mayacakbr. numara an yu arı z er ara urun 
t dan kaldırm•f ır. ' * ıibi vaaılça üıtün üzüm 1etİftiren mm· 

or a r eden ortala, malının tutan ·ı ih t bu auretle takaların markalarını hais bulunacak • 
lını te.• 1111 di atta bulunacaktır. Ma· Müatahaa ye ~aca çı 

Vallelll Gllre111ez•l•I 

niabetmde te Y • d'I k f zla te • kanun bailannın ıcban altında orı•· tır. 
lın ihracında temın e 1 ec.ıe • e mü•- nize edilirken ihracat maddelerimizin Bilha11a dokuz numara üzümlerin • Abdülhamidin ıilihforlanncl-. b-
nıett8 mahsul yalı aon~n • sen teıkilatlanma 1oluna doiru kuvvetli tipi büyük bir ehemmiyetle tetkik edil- ra cahil, kaba saba ve Allahıa Mli.u, 

• • edilecektır. • · B d 'h ed'I k bi D b ı· I ı· B d tahııle te•z• • bir adım atılmııtır. mııtır. un an aonra ı raç ı ece ·r e re ı ı am ey var ı. 

5 _ Müatahıil, bu suretle okrgand~z1.e Bir aydanberi f zmirde üzüm kuru - muayyen numaralı üzümlerin renk Bu adamı, paditah ıözil sibi ...._. 
tü arlara en ı •-edilirken, ihracatçı cc • • d mu laboratuvarlarında seceli ıündüz • ve boyları tamamen ayni olacaktır. di. 

• lmak mecbun1etın e • • b.k k Y k-:. · • 1 • 1 1 land ~ o-inden orıanıze o • 
1
• lü bir çalıtm• aıatemı tat ı eden E o- a ınua ıncır erın numara anmaaı Bir gün ılim Bey hasta L -.•· 

• ç·· k.. üç bet bın ara Mr- d d' • · b 1 k · • 1 • • d •· ,;.__ • T f-1....n11a • kalacaktır. un u, • '. • d mda nomi Bakanlıtı atan ar ızaıyon uzma- ıtıne aı anaca , ıncır erunız e uzum- zı tiımiıti. Abdülhamıt, ıp ..... eaa 
mayeli ihracatçılar ıçın yenı uru a e- nı profesör Bade üzümleri boylan iti - lerimiz aibi teıbit edilecek muanen kulak, boiaz profeaÖt"Ü Ermeni mİralaJ' 
İf aahaaa daralacak ve ~ila~ 

1
"7:. ; •. bariyle numaralandınrken, Tarım Ba- tipler dahilinde ihraç edilecektir. BU-' Civani Beyi irade ile, ailihfiSnm tıeda-

tllr:~gı takdirde radyolar telgraf müdürlüğü 
it\ ından müsadere edilecektir. Müddeiu· 

11ll'ıilik .. d 
ı_rı ınuracaattcn sonra mevcut ra yo· 

li ihracatçı it 1apma dllkikn ar kanlıiı kimyagerlerinden profesör tün ihraç mahıullerimize milli damı• ı •İıine memur etti •• 
·k ta kazanaca tır. · üml • ki • · ·b • ı 1 • • 936 1 d 1 d ·· f-••- •-

h a ıenİf mı ya• k d·ı·::.·n Gerngroa da üz en ren en ıtı arı- vuru maaı ıtı yı ın a tamam ana - Doktor muayene en once - -
t -kli de en ı ••1 • • • 6 _ Alabe• aa 1f :..- ç·· k .. 'h- le tasnii etmqtar. caktır. Ad. Bil ye sordu: ._ rn··h 

u ürlemiıtir. 
Al&kad b. h deci" iti: ar ır zat bana bu uıusta ı 

rı, -I Bugün mevcut bir çok radyo kulla· 
nar y 

ltı d anten ruhsatnamcai almamııtır. a-•o: a evlerde de araıtırmalar yapılacak, 
trıi . ~arnanlarda hiç verilmiyen radyo res· 

nın sık b· ·d·J ~ek . 1 ır aurette tahsili yoluna gı ı e· 
tir. 

lt•dyoı•r Heklnndekl Tekllf 

iyi Kertllandı 
r,d:4-nkara 20 (Özel)- Bir müddet evvel 
) •rnc saylavı Mecdinin radyolar hakkmda 
,:fPll'ııı olduğu teklif Dahiliye Bakanlığı ta• 

1tıda · · L A k lıt n IY• .ıtllJ'fJlanmış, fakat n ara ve 

den ortadan kalkm•t oluyor. un u 
1 

- Bugünlerde neler yedini._ M'J• 

== l efendi? 

iSTER iNAN 1 S T E R 1 N A N M A J = ~:=• b:1;k:~a, fasulye, pİliY ••• 

d M;vle •a:ıulnuı olması hasebiyle kiiıdı almaktan imtina ettiti-
ed .. ir okuyucunun batın an seçen rı 1 

Bir ıazet e, ne dair zabıt tutacaiını ve poliıi de tahit söaterecetini 

bir vak'• okudunı: • bir memur ıelmİf, kazanç bildirmiı .. 
• •· bu zatın evıne • M Bunun tizerine 0 zat teblii kiiıdını almıt Ye merkeze 

11Bar sun ·- • d 200 küıur kurut ceza i.tem•t-· e-
• • yermedıgın en ld ~... aor tikiyet elmİf, bir kaç ıün aonra itte hata olduiu anlaııl-

vergıaı d 1 kazanç vergiıi borcu o u.-.u -
mura neden o ayad. . ..ndal meseleainden oldutunu mıt Ye mesele kapablmıf.• 

M mur ken ıaıne • d' ·• Bu nk'alar ikide bir tekerrür ediyor. 
mut- e d lcıhkla alakadar deiıl ar Ye om-

. Bu zat aan • • ı ı k Bu tekerrüre nazaran verıi tahıili iılerinde intizam 
aöylemı~ ndal .. ı.ibi olmamıtbr •• Bu iıte bar .1•n ıt ı 
·· d bır .. L d mına oldufuna, artık: •un e .. mi" fakat memur cezanın .en ı na 

oldutunu ao1le f ıs TER iN AN ı STER INANMAI 

- Biber dolmaıı da ,.edim.. 
- Güzel! .. 
Civani Bey gözüne aynaya taktı, 

cep lambasını yaktı, muAyene etmek ia

tedi: 
- Aç, beyzadem aizını!.. Aç!... 
Daha aç!.. 
lalim Bey bu aralık, yataiın içinde 

davrandı ve: 
- Botuna bakıyorıun bre dokt• !. 

dedi •. Ben o dolmayı yeyeli Uç P. ol
du.. Vallahi aöremezain t .. 

•nhul d ·· ·· c:I ra yolannın zayıf olması yuzun-

~~azı noktalarının müıkülitı izah edil· L---------------------------------------------------" 



4 Sayfa 
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H B L . 1 
Kağıda Basılan 
Parmak Makine
nin Arasında Mı 
Kol1nış? 

Diyarıbekirde Güzel Bir Halk 

rilmck üzere bir kira kunturah yapmı'
tı. Fakat kunturatın tanzimi üstünden 
dört ay geçtiği halde on para bile ver-

medi. Mahkemeye baş vurduk. Mah
kemede ne kunturatı tanıdı, ne de par

mak izini ... Bundan başka da müc.kki-

limi bir sürü insan içinde dolandmcı
lık1a ittiham etti. Şimdi kendisinden 

davacıyız. Hem cezası verilsin, hem de 
istidada yazdığımız tazminatı öclesin .. 
Hakkı ise bu iddialan reddediyor: 

- Kostaki ile hiç bir münasebet ve 
kunturatım yoktur. Parmağımı bir ka-

ğıda basclığımı hatırlamıyorum. Mah
kemede de yemin vererek söz söyle
dim,; fakat yalan söylemedim ki!. 

Kendisini tahkir edişim de uydurulmuş 
bir iftiradır ... 

Suçlu bu söze bir gülümseme ile 
mukabele etti. Suçlunun arkada.şiarın-

dan bir adam avukata cevap verir gibi : 

- Boşuna zahmet edersiniz 1.. dedi; 

Hakkı kunturata bastığı parmağı bir 

makinenin dişleri arasında kaybetti. ............................................................ _ 

· Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından (*) 

-~ 

Sinirlerin iltihabı 
"Polinevrit,, 

Evi Bina
sı Kuru

luyor 

Kırkağaç (Özel) - Uray meclisi tebrin 
muhtelif yerlerinde çocalıt b.hçeleri yapd
masını kararlaflırmlfbr. Bunlardan birin • 
cisinin yapılmaama bapnılmlfbr. Bu bitince 
diğer çocuk bahçelerinin yapılmasına bq
lanacaktır. 

Somada 
Satışları 

Tütün 

Soma (Özel) - Tütün piyasası açtlllllf, 
lstanbuJdan bir firma 300 balye tütün al -
Jmfhr. Fiatlar 35 ku111fla 70 kuruı arasm-

Güzel bir Halkni bloaaı Uo .U.lenmokte olan Oiyanbek.irin lzzetpap caddesi 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen Yermeyi cana minnet bilir, gönill bağ.· 
ıuikast dolayısile yurdun her tarafında lılığımızı sunar, aağlığımzı dileriz en 
uyanan heyecam bildiren telgraflan yaz- büyüğümüz. 

ouya devam ediyoruz: Datçculan 
Kütahyadan 

l'liimerJ.,. 

Plümer - En büyük varlığımız, en 

Ardahandan 

Gelen hastam: 
Ayaklannda ve kollarında ağrılardan 

ve kesiklikten Üç senedenberi ıztırap 
çektiğini söylüyor. 

Divrik istasyonunun Temeli Atıldı 
Ardahan - Doğunun sana ve aenin 

kurduğun Türk cumhuriyetine bağlı Ar-

dahan halkı sana yapılmak iatenen aui
kub tel'in eder ve aana kötülükle uza· 

nacak elleri yok etmek, batlarmı kır • 
mak için aJJt içtiler. 

Bir çok ilaçlar kullanmış, Bursa kaplı -
calanna gitmiı. elektn"k tedavisi gör -
müı, aeromlar yaptırmış, bir çok ilaç ve 
bir çok muayene fayda vermemi§.. Mu
ayene ettim. 
Muntazam yemiyen ve kansız kalan bu 
hastamın vaktile geçirdiği tifo ve dizan· 
teri hastalıklarının zehirleri etraf ainir· 
lerinde iltihap yapmış, bu ağnlar da o· 
radan ileri geliyor. 
Her gün akşam ve a'1>ah dizlerinden a· 
yaklannın Üzerine on litrelik bir tene· 
ke soğuk su dökmesini ve bunu bir da· 
kikada yapmasını tavsiye ettim. 
Kanını kuvvetlendirecek kireç ve kan 
ilaçlan verdim. Yavaı yavaş yürüme 
hareketleri yaptırdım. 

-

Soğuk banyolardan sonra üşüyen ve ağ. 
ki vıvrik istasyonunun nyan aya annın soğukluğu ve ağrısı 

geçti, yürüyüşü kuvvetlenai ve hasta bu Divrik (Özel) - Divrikte İn!& edilecek 
tedaviden pek çok fayda gördü. istasyonun temel atma töreni yapılmlfbr. 

( * ) Bu notlan keaip aaklayınız, ya· Törende dokuzuncu kuım infaat müteahhit. 
but bir albüme yaplfhnp kollebİyon ]eri ile devlet kontrol ve fen memurlan, 
yapınız. Sıkınh zamanınızda ha notlar kaymakam, kasabanın ileri gelenleri hUIJ' 
1Nr doktor 11öi imdadınıza yelifebilir. bulunmutlarc:b. tlçebay söylevinde memle • 

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

OltiJeı1 

Olti - Cöz ltebeğimiz Atatürk, sana 
karıı mel'unca hazırlanan alçakça ha

reketi Olti halkı çok derin bir ıztırap 
ve nefretle kartıladı. Ulu varlığınızı ko

rumak için canlarını feda edeceklerine 
ant içti. 

Emet ten 

Emet - Yüksek varlığmı.za kıymak 
küstahlığında bulunan alçakları iğrenç· 

le iler Ye büyük ptfimiz uğrunda her 
türlü öz verilere hazır olduiumuza ant 

eder ve çok yıllar yaıaınanı::n candan 
dilekleriz. 

Dimetohadan 

Biıa - Dimetoka kamun halkı ka • 
keti demir ağlarla örmeğe azmetmit olan 

dm, erkek, köylü, kasabalı seni sokmak 

temeli atılırken 

Batbakan lımet lnönünün ıöyJevlerinden 
iatiyen kara yılanları tel'in ile sana Tan-

muhtelif ve kıymetli parçaları tekrarlaınıf· rıdan uzun ömürler diler ilelebet batı· 

br. Dandan ıonra i• laf' ilçebay kOJJDUJ mızda kalmanızı temenni ederek can ve 

ve hemen inıaata baılanılmıttır. yürekten derin aayıılarmı aunar. 

Düşmüş 
Bir Kadınla 
Evlenilir Mi? 

25 yaşındayım. iyi bir ~ 
emin bir istikbalim var. Tür~i~ 'I 
rupada bir çok kadınlarla d\ifÜP fi 
tım. Sevdim sevildim de. Altı a1 
müptezel bir kadınla tanıştıto 

scvdimmi bilmiyorum. Fakat - 1, 
diye kadar tanıdığım kadınlartıl 
hepsinden yüksek buldum. !JlıııJİ. 
gördüğü sıkıntıların tesirile -t/ 
muş bir haldir. Ne olursa oltıJSI 
lık sevgisile dolu bir kalp tafl'f" 

kadını kendime çok yakın b~ ~ 
nunla evlenmek istiyorum. f ~ 
yüzden ailemin ve cemiyetin 

üzerime çekmekten korkuyo~ı 
ki de kendimi bir (hiç) e feda 
lacağım. Siz ne dersiniz} • _ıJ 

Ankara: A~ 
Bir kadının etini satması, , , 

bı1e olsa, muayyen bir zihııİytd' _..ı 
deaidir. Etini satan ve bunu bit rl 
me vaııtaıı yapan kadın, ooo lı' 1 
kit satmaktan zevk alır. çüıık', ,1 
nazarında kadınlığın bir kıyJllllJ ~ 
tur. Kadınlık satılık bir et ~ 
ibarettir. Buna müşteri bulur5' 

mazlık edemez. -~ 

Kadın bir defa bu derekeye ~I 
onun zihniyetini değiştirm~k ı" ~ 
yor. Tecrübe göstermiştir kı, b~ 
lardan salah bulanlar, tekrar Yo # 
dönebilenler pek nadirdir. Oo, 
zavahire aldanıp istikbalinizi l 

koymanızı tavsiye etmem. 

* Zonguldakta H. A. J 
- Düşünceniz doğrudur. Se~ ~ 
içtimai mevkice sizden yüksek bi' (J 
dm size bir hayat arkadan;ı ola~ 
dm kendisini erkekten üstün ,1_ 

··dd · · b' ahllı" 11 mu etçe geçımsız ır m et"' 
Erkeği ezmek, cinsiyetinin ona ~ ~ 

... fı · ·k alrn k · 'yakıt·' ..J za n ıntı amını a ıns: Jı' .. 
pıhr. Onun içindir ki zengın / 

evlenmek hiç bir zaman mesut }:ıif 
tice vermemiştir. 

* Haydarpaşada A. K. M. ti 
Ailesi kızı sizinle görüşmek•/. 

nediyor demektir. Şu halde J1 
d. . l v uılıP müracaat e ıp nışan anmaga . 

nuz. 

* 
Balık esirde Gülmeyecek: tt 
Yapacak bir şey bu1amıyorıır11' oı-"' 

lenmiş bir kadınla artık m~gııl 
mak doğru olur. Tf:~ 
------·-~ r 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaAneler ~ ' 
Eminönü: (Mehmet Kazıın)•. (f-l'')e 
pazar: (H. HulUai). Aleoıdat'. (~ 
Beyazıt: (Belkıs} .. ~zadeb~~· 
eli). Fene:r: (Vıtalı). 1'a f\11.e#o 

(Suat). Şehremini: (Niızırn)·3 • (~ 
ray: (Ethem Pertev). Saınat)' (,,111tll 
filos). Bakırköy: (Merkez)· )· "• 
(Asri İttihat). Hasköy:. (H~lk (~) 
eımpap: (Merkez). 8qıktaŞ· fj, 
Beyoğlu: ( Garih, LlmonciY•(j~aJ,ı 
(Dimitri). Sarıyer: (Asaf>· e fd' 

dd'n"' 
(Sdimiye). Kadıköy: (A~ae ~e)'-peJ 
fat). Büyükada: (Şinası)· 
(Yusuf). 
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Japonya 
Ve 
Yabancılar 

Ot.,.t•r 
lçlıt ,,, 

ı.ı.u, 
,_ "'•ıredlldl 

Japon turizm yurdu. bü· 

tün J..- etel ......... 

memurlarına .. tebl'iiat-

BABICI TELGRAFLA 
Uzak Şarkta Durum Bulamk 

lngiltere Çinde Yeni Hidiselerin 
önüne Geçmek istiyor 

VIL 

IBIJ ,;[J 
(iazeteci 
Ağzı! 

....... ,..4••• 
&T. 
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Sabab Saat 4 t n Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 
--

Makallenin Cenubunda 
Muharebe"er Oluyor 

Habeş Kuvvetleri ltalyan Mevzilerine 
Taarruz Için Hazırianıyorlarmıı 

-
Asmara 20 (A.A.) - Siyasal mah -ı Royterin Harrar'daki aylarının bil-

feller, Habet kıtaatını Makalle ce- dirdiğine göre, imparatorun mabeynci
nubunda Sesellikot üzerine ilerlemekte }erinden Fiturari Ayele, Amale ile Go
olduğunu ve bunların hedefi Makalle - rahai arasında bir İtalyan müfrezesine 
Dolo bölgesindeki İtalyan mevzilerine karşı bir mukabil taarruzda bulunmut· 
taarruz olduğunu zannediyorlar. tur. Söylendiğine göre, İtalyanlar bu 

Mücadele tiddetlendi . . . . . . taarruzda büyük zayiat vermitlerdir. 
Asmara 20 (A.A.) - Ceralata, Tem- Ayele üç gün evvel Amaleyi seri aldı

bien ve Sidre mıntakalarında mücadele ğını bildirmektedir. 
gittikçe mühimletmektedir. Makallenin Vehip Pqa 
cenubunda ltalyanların ileri hareketi İmparator tarafından çağrılan Vehip 
tamamen durmuttur. Sözüne itimat edi- Pata yakında Cicika'ya dönecektir. Ve
lir kaynaklardan öğrenildiğine göre, hip Pa§A demittir ki: 
küçük müfrezelere ayrılmıt 10 bin ka- 1 Harp kaybolmut değildir. Son sülen 
dar Habetli bu mıntakalarda çete har- iyi güler. 
hi yapmaktadır. İtalyanlar, Vebetebeli Muaolinin oğullarının tayyareleri 
nehri boyunca ilerilemek için bir çok delik dqik 
tetebbüslerde bulunmutlar iae de her 1 Londra 20 ( A. A.) - Royter ajansı
def asında geriye püskürtülmütlerdir. nın Tigre cephesi Aylarının bildirdiği. 

Büyük tayyare kuvvetleri dün ve bu- ne göre, Musaolininin oğlu Bruno'nun 
gün Makalle'nin cenubunda, daha tah- tayyaresi yedi yerinden ve öteki oğlu 
tidi tamamen bitmemi.t olan Habeı kuv- Vittorio'nunki iae dokuz yerinden kur
vetlerini dağıtmak Üzere bir çok hare- ıunla delinmittir. 
ketlerde bulunmutlardır. imparator tayyare ile uçtu 

Habeş kadınlarının kahramanlıkları Adisabeba 20 (A. A.) - Şehir im-
Londra 20 ( A.A.) - Royter bildiri- para torun cepheye hareketine ait ta yi-

yor: alarla doludur. 
Anale cenubundavukua gelen son I Royter ajansı muhabirine söre Necati, 

çarpıtmalar esnasında altı Habet ka- dün akpm tayyare ile yapmıt olduğu bir 
dını ölmüt ve yedi Habeı kadını yara- Mieden avdet ebnİftİr. 
lanmııtır. (Devamı 8 inci yüzde) 

Kızıl Ordunun Kuvveti 
10 Misli Ai-ttı 

Voroşi1of, Düımanlarımıza Hiç Şüphe 
Yok Ki Galebe Edeceğiz, Diyor 

Moskova 20 (A. A.) - Voroıilof bir kuYVettir. Fakat dÜfmanlarımızın 
Stakanovistler konferansındaki nutkun· kuYVetine kartı gözlerimizi kapayama· 
da, Kızıl ordunun selamını teblii ettik- yız. Bunların aziz rüyaaı bize kartı hü· 
ten sonra, ordunun iyi çalıpna usulleri· cum ve Sovyetler birliiini tahriptir. 

ni, harp usullerine derhal tatbik için, Nihai zaferimizden biç JÜphe etme• 
en itinalı bir surette tetkik etmekte ol- dik. Şimdi iae kuYVetlerimiz on miall 0 J. 
duğunu aöylemit ve demittir ki: muıtur. Dütmanlarımıza galebe edip 

Tayyarecilikte, en kuvvetli ve en mo- etmeyeceğimiz meıeleainl hiç düıUnmÜ• 
dem bir orduda nümune teıkil edebile- yoruz. Hiç fÜphe yok ki, galebe edece

cek yüzlerce kimse gösterilebilir. Para- ğiz. Düımana, bize taarruza ceıaret et· 
JÜtçülük inhiıarı Sovyetler birliğine ait 1 tiği takdirde, en az kan dökerek, men
olan bir aahadır. balanmızdan en azını kullanarak ve 

Bu sene, Kiyef manevralannda, 1200 kahraman mubariplerimizden en azı

paratütçünün aynı zamanda nasıl at- nın hayatını feda ederek galebe etmek· 
ladıklarına ıahit olduk. liğimiz icap edeceği kanaatindeyiz. Bu-

Orduya ve süel tekniğe malik düt- na göre de, ordumuzun ailah, techizat 1 
man devletlerle çevrilmiı bulunuyoruz ve iaşesini en çabuk bir aurette en iyi 
ve her nevi teslihatın en iyisine malik tekle koymaklığımız lazımdır ve buna 
olmak istiyoruz. Kızıl ordu Mrsılmaz 1 muvaffak olacağız. 1 

Mısırda Yeni Hadiseler 

Mısır Gazeteleri Bugün Çıkmıyor 
Kahire, 20 (AA.) - Her tarafta ıükun vardır. Bakanlar kurulu, talebeler üze

SON POSTA ikinci Teffl• 

SON DAKİKA· 
1 1 TEI,GRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE~ 

C& F !WW' -
idari Taksimatta Değişiklikler 

• en n Dört Vilayet Ve Kazaıar 
Teşkil Olunacaktır 

------------------................ __________ ~ 
Kanunun Tatbikı 

Ankara, 20 (Telefonla) - Bugün Ka
mutaya geç vakit gelen bir kanun projesi 
ile ülkemizin idari taksimatında esaslı de

için 439549 Lira Tahsisat Veriliyo~ uı-"' 
mek üzere Baladur kazalan teşkıl ol Bingül vilayeti 

ğişiklikler yapılmaktadır. 

Doğu bölgesinde güvenlik ve kültür iı

lerinin tanzimi, halk ile hükumet arasın

daki bağlılığın pekleştirilmesi göz önüne 
alınarak 4 vilayet teskil edilmektedir: 

3 - Bingül vilayeti, hükumet otorite-
sinin tamamiyle tatbikı ve asayişin istikra· 
rını temin için Çapakçurda yeniden bir '\'İ

layet teşkiline lüzum görülmüştür. 
Bu vilayet Genç, Suluhan, Bingül, Er

zincamn Kiği kazalarile teşkil edilmekte· 
dir. 

tır. ~ -
Bunlardan başka Patnos kazt.1 ~ 

lazgerde, Gündoğmuş kazası Arı~ 
Fatihe bağlı olan Eyüp kazası da 1 (,1 

• ,eJlt 
kazası da yeni kurulacak olan KeÇıo (,1 

. refh 
kazsı da yeni kurulacak olan K~ıo ~ 
heci ve Dikmen nahiyelerini ihtıv• 
tedir. Hakkari vilayeti Çoruh vilayeti 

1 - Arazinin genişliği, Irak ve İran gi- 4 - Artvin, Çoruh vilayeti halinde ida- Tahsisat . ~ 
bi iki devlet arasında bulunması ve halk re edilirken bu vilayet kaldınlarak Çoruh Bu kanunun tatbikı için Malıye ~ 
arasına hükumet teşkilatının daha iyi giı-e- vilayetine bağlanmıştı. Halbuki Artvine ti bütçesinden 68, 900 lira, tapu .""e ;,J!,_ 
bilmesi düşünceleriyle Hakkarinin tekrar önce bağlı olan kaza1ar yeni merkezleri o- tro için 10.000 lira, emniyet işlerı b~ 
vilayet haline gelmesi kararlaştınlmı~tır. lan Rizeye hayli uzak kaldığı gibi, arala • den 139.050, jandarma umum bütÇ ~ f' 

Bu vilayet Şemdinyan. Beytülşebap, Ge- nnda yüksek dağlann bulunması idari in- 60.838 lira, sıhhat bütçesinden ~9· klJ' 
nar kazalannı ihtiva edecek, merkezi Çele- zibat ve iktısadi rabıtaları güçleştirdiğin - ra, adliye bütçesinden 28.401 ]ıra. ~ 
merek olacaktır. den Artvinin yeniden vilayet haline geti- bütçesinden 4.400 lira, bayındırlık .. 

Bitlis vilayeti rilmesi, Burçka, Şavşat, Hopa ve Yusufeli sinden 5.360 lira tahsisat konulınU~ 
2 - Bitlis vilayeti: Arazi geniı ve dağ. kazalannı ihtiva etmek üzere Çoruh vila- tahsisatın yekunu 439.549 liradır. 

lık. Kışın çamur ve kardan yollan berbat yeti adı verilmiştir. Munzur vilayeti ' 
bir hale girdiğinden Türklüğün merkezi ol- Bugünkü Rize ve Pazar kazalarından Ankaar, 20 (T elefonla) - Ad~,,r 
ması ve civarındaki köylerle hükfımetin ibaret kalan Çoruh vilayetine de eskisi gi. cümeni bugün Adliye Bakanı ŞükrU ('ı'İ 
daima münasebette bulunarak temsil ro - bi Rize adı verilmiştir. oğlunun başkanlığında toplanrnıştır~ 
!ünün layikiyle yapılması için Mutki, Reşa• Kazalar vakte kadar süren toplantıda Murı / 
diye, Kaplan nahiyeleri de birleştirilerek Ayrıca Dicle ve Van vilayetinin Nor - }ayeti teşkili hakkındaki kanun proJell 
Bitlis vilayeti teşkil edilmiştir. dos, Hop.p, Baladur nahiyelerini ihtiva et- rüşülmüştür. ~ 
-===========-==-====-==-=-=-====-=o:--==---====--K----=========a.==-::=-~=-========~~ 

Molotofun Mühim 
Bir Nutku 

Molotof 

Moskova 20 ( A. A.) - Stakanovist 
konferansında batkanlık eden halk ko
miıerleri kurulu baıkanı Molotof uzun 

ve çok önemli bir nutuk aöyliyerek Sov· 
yet amelesinin çahıma verimini öğmüı, 

müteakiben kapitalist ve sosyalist ıis-

Devlet Ştirası Kanunu 

Kanunun Çabuk 
Görüşülmesi istendi " 

Ankara 20 (Telefonla) - Hük\amet Kamulaya gönderdiii bir te~k~ 
Devlet Şuraaı kanun layihaaının müstaceliyetle müzakere edilmesini ııt ~ 

Yeni 

Hükiimet, gösterdiği esbabı mucibede, Devlet Şuraaı kanun layiba•111~ 
aenedenberi bütçe ve diğer icil aebeplerle müzakere edilemediğini~ ı;:, ~ 
müzakere ve kabulüne ihtiyaç olduğunu bildirerek fU noktaları ıf& 

me;ted;~l aeneainde yapılan muvakkat tadilat bugünkü ihtiyacı kart•..-" 

maktadir. lı ~ 
2 - Yeni yapılacak tadillerden serek devlet daireleri ve gerek hal 

latlfade edecektir. •)J tf 
3 - Dairenin uhdeıine düıen itlerin vaktinde yapılmaaı için bu liY1 

' 

bak kabul edilmelidir. 

Kamutayda SüelKanull" 
lar Kabul Edildi 

Ankara 20 ( A.A.) - KamulaYon Re- rilecek ihtioas yevmiyesi ha~~~ 
fet Canıtezin batkanlığında bugün yap· kanun layihalarının birinci oıii:S ~ 
tığı toplantısında deniz mensuplarına leri yapılmıttır. Askerlik mükel~•~ 

• • kanununun bazı maddelerinin "~ 
mahaua yemek bedeb ve denızaltı ge- .

1 
. . k 

1 
.. . h n d• ~ tllı 

rı mesıne aıt anun ayı asını ' 
milerinde müstahdem gediklilerle er- • .. k . 1 kabul 

cı muza ere~ı yanı mıt ve 
hatlara ve erlere seferde ve manevrada 1 • t" _,_.M 

. . ı mıt ır. biJİP""• 
ve tatbıkatlarda verılecek hazır gıda, Kamutay, kamutay bi~ası 1• ~ 
askeri fabrikalar dahilindeki • kara, bazı tadilit icrası dolayıaile ı• 
deniz, bava • mütehasaı• subaylara ve- 1 çarşamba eli"ü toplanacaklır· 

It~lyaya ihracat SCrbest 
rine polisin atet etmesine &mil olan1arı araştırmaya karar vermiştir. Başbakan, po- temler arasında bir mukayese yapmıt· 
)isleri talebeye karşı silahlarını kullanmaktan menetmiştir. Arap gazeteleri direktör- tır. 

Ancak At, Katır, Eşek, Deve Ve 

Ankuo 20 ~~~.~b~ö!~~~.~l~~~.~~~~~~\r• ~ leri, hükumetin İngiliz taraftan siyasasına karşı protesto mahiyetinde perşembe gü-
nü gazetelerini çıkarmamağa karar vermişlerdir. Yarın mağazalar da kapalı kala • 
caktır. 

Molotof bu arada f aıizmi tenkit ede
rek bu aiatemin amele sınıfı arasında 

kendisine kartı ihtilal kini yetiıtirdiğini 
Kahire, 20 (AA) - Son karışıklıklarda yaralanarak ölen talebenin cenazesi 

dün akşam, hiç bir hadise çıkmaksızın kaldınlmıttır. ve tahkimini emperyalist müstemleke 

C · 30 000 d f ı h 1 ıer0üze•tleri ve ilhaklarda aradıg~ ını 

altında bulunan yerlere at, katır, merk~p, deve ve nakliyatta kullanılan ~ 
vanlarla krom ve demir hariç olmak üzere ilıt at yapmak serbesttir. thrac' tfl" 
olan eıyadan da mavnalara yüklennıİf olanlar sevkedilebilecektir. Triyetl• 
yolile orta Avrupaya sevkedilecek ihracat her türlü kayıttan müstesnadır· enaze törenıne . en az a a a İ, iiniversite divanı üyeleri ve siyasal parti. • :s 

ıöylemittir. 
ltalyanlar da tedbir alıyorlar ~ lerin başkanları iştirak etmişlerdir. 

Kahire 20 (AA.) - Kahirede ve ha.zı vilayet merkezlerinde yarın için genel 
grev ilanına karar verilmiştir. İçişleri bakanlığı her türlü tezahürü menetmiştir. 

Talebe konseyi, nasyonalist davayı Cenevrede müdafaa İçin bir heyet gönderme
ie karar vermiştir. 

Mısır - Trablus Hudutlarında Tedbirler 
Kahire, 20 (AA.) - Sınırlar idaresi, bazı istisnalar hariç, sahil boyunca vaha 

batlan üzerinde ve Libya sının civarında tahdit ve tesbit edilmiş Stratejik arazide 
sezme ve oturmayı menetmiştir. 

Faler Tayyare Kararglhında Yangın 
Atina 21 (Özel) - Dün akşam.Faler limanındaki deniz uçağı 

çıkan bir yangın ehemmiyetli hasarat yaptıktan sonra söndürülmüştür. 
istasyonunda 

( &on d•kJka haberlerlmlzln devamı 8 inci ••Jfamızda ) 

Molotof bu vesile ile, Mançuri'nin it· 
galini, Çin'deki yeni İ§galleri hatırlat • 

mıı ve bu yeni itgallerin emperyaliat 
sergüzeıtler için ne akibet doğuracağı
nın belli olmac1ığını aöylemit, yeni bir 

dünya harbı tehlikesi gösteren ve bü
tün kapitaliat sisteminin bizzat mevcu
diyeti için büyük bir tehlike olan Habet 
itıalinden ve bazı devletlerin Sovyetler 

birliğine kar§• olan zorba hıra ve ta • 

Roma 21 (A.A.) - İtalyan bankaları sabahtan ikindiye kadar dev•"'\~ 
aiııtemi tatbikine 1?-tlamıft~r. Tiy~tro ve sinemalar, . ~~mıille.~ine ~ken ~d' lf6 
erkenbitireceklerdır. Elektrik sarfiyatının azaltılm,sı ıçm enerJık tedbır •'lllP;-~ 
vam edilmektedir. Saat 10 buçuktan itibaren sokaklardaki ampullerin ,ne' e d;f'_ 
yanacaktır. Bazı parklar hiç tenvir edilmiyecektir. Ebniye sahipleri, ısı~ ~rt 11' 
ihtiyaçlar için yerli ınallar kullanmağa tqvik olunmuılardır. Kalorifer tesil't 
de ancak bir kaç saat iıliyecektiT. ~ ,,. 

Yunan Krah Roma da 
Roma, 20 (A.A.) -- Yunan Kralı mıştır. /1 

mahlarından bahsettikten sonra demit· Yorgi bugün saat 4 den sonra, lı a lyıın Kra
tir ki: Müdahaleler zamanın geçtiğini 
ve bunun artık mevzuubahı olmıyaca· lının özel treni ile Romaya varmı' ' 'e dev· 

K 1 Y . • .. d n sorır' ~Jtl ra orgı, resmı toren e ~orı,,... 

nastasia villasına gitmiştir. Kral. il• ~ 
kardeşinin çocuğu prens Kristo!0~~kpı. 

jını itiliyoruz.» 1 Jet başkanlarına mabauı törenle kar~ılan• aı Prenses Anna"nın misafid o~ 
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Dil Tetkikleri 

Sabah Yakacak Pahalılığı 
Havaların Erken Bozması, Odun, Kö-

mür Fiatlarını Bir Hayli Yükseltti 
"l. Sabah, sa~ağ-11. Sabahley, ıabağley• 
fil. Sabahleyın, ıabağleyin,, Sözlerinin 

Etimoloji, Morfoloji, Fon etik 
Bakımı~dan Analizi Piyasada 

DalıaZiga
deEcnebi 
Rok'u Var 

llu Yıl İ t'ant h. stanbulda bir yakacak buh • 
den aıısedilmektedir. Kıt mevsimin • 
heaa elne) baılamıı, herkes daha eski 

Para ·· k tel- d gore lf başı olan Kasım 
··•e en 1 (15 • 

2 
evve sobalarını yaknuttır • 

SABAH 
SABAG 

Kelimenin etimolojik ıekli: 
(1) (2) (3) (4) 

(ağ + as + ab + ah) 
( 1) Ağ: Köktür; <cgüneşıı anlamına 

dır. 
(2) As: (.+•); oldukça genit ve u

zak bir sahayı, bu sahada bulunan objeyi 
ve süjenin bu ol?je ile münasebetini göste-

b :ap + sı.: = aapsıy (Teleütçede: Sa• 
aı) ( 10): ufleyerek tutuşturmak. 

«Osoh sapsıyar (sap + ) h aıyar - • 
rından veya sobadan ate• ··fü· ··ı·· -• ,.. u ru uyor>ı. 

(Sap + ırda) = Sapırda = söndür• 
mek. 

(S~~ + sır) = Sapsır =ateşi söndü. • 
mek ıçın kullanılan bir nevi alet. 

İhtar: (Sap) sözündeki (p) yerine (h' 
~· k)' ve (s) yerine {ı. ç) de kaim olabi: 
lır: 

Uzak sahada bulunan ob1' e, köku''n ı'fade Sabah Sa w Sak Ş k ç k . ' g, • a • a çakınalııi 

ettiği ıcgüneş» tir. Süje güneşle münasebet taşıle ateı çıkarmak ((Sagv ı •• h · -;- ar unmn :::::ıı 

rir. 

arıyan cıinsanıı dır. Münasebeti işaret eden, uçan ate§» ( 11 ). 

haber veren, müjdeliyen: {ağ + aı = a- • • • 
ğas) ıözünün anlamı oluyor: ((parlaklık, Şimdi sabah sözünün sonundaki ( 4) ·· kl.lt-u. 

1 
O) gün evveline kadar ( 240) 

odun§ f~ ( 260) kuruf arasında satılan 
Lit-d hı~atla.rı da bu vaziyet karıısında -

11epoıard• od•n satı~• bir hayli hararetlendi -····················· 
•• •.. , - beyazlıkıı demektir. cü eke bakalım: un• 

Küçükleri Baştan ~u kelime, Pekarski'nin Yakut Dili Lu - .. (4)y Ah: Müstakil mana taşıyan bir kök
en ıre "k 1 • . Od yu ııe mııtir. 

•oiuk;ınculara bakılırsa bunun sebebi 'f 
fıt-aat ~~ın erken batlama•• ve bunu 
ltıa.81 d ~l~n oduncuların ibtikira aap• 
:tiind egıl, havaların bozuk sitmeııi yü
atottı en kayıkların nakliye ücretini 

rnıası b" dip f • ır çoklanmn da cesaret e· 
ae er f tn Yapamamasıdır. 

hı.:tı leadada dağlarda bir çok kesilip 
., anın lat-d 1f odun kabnııtır. Y ajmur • 

teld~~ Yollar bozulduğu, ekin JDevsimi 
ıgı •• tanı ıçın köyler kiraya araba çıka· 

di.- anıakta, tüccar da dağdan odun in· 
enıern k 
8 

e tedir. 
( 30~ ııebeplerledir ki odun fiyatları 
tarı kuru~a fırlamıttır. Diğer taraf • 
dıt', tehirde kok kömürü buhranı var• 

z L1.ıç:~r~ldak koku depo tealimi (24) 
l>ah 

1 
lıraya satılmakta, bu da halka 

harı a ~ gelmektedir. Dolmabahçe ıaz• 
'l..ı eaı kokunu k&milen belediye ıabn 
.._

1 
•ttır. Bunun için bu sazhane piya• 
a kö .. k d" y nıur verememe te ır. 

k•t edikule gazhanesi iııe ıaz istihli· 

d 
l oldugv • • k'' ·• kta 

I 

ı.-. y u ıçın omur yapmama • 
.._d •ptığı da pek azdır. Şimdi piya • 
.\t " hakim vaziyette olan kömürler K•rıkl•rd•11 odun nakli 
)a ltıan ve İngiliz kok kömürleridir. Pi- odun fiatlarının yükselmesinde müessir 

'•da kok kömürü bulunmaması da olmuıtur. 

gatınde aynen ( Ağas} şeklinde olarak de • tur, « em işaret eder ( ı ak» gibi). O hal• 

Çıkarma Meselest• di~imiz+m:nal~rdadı)r. Gene bu lugatte ((a· de~a + h b pagas em eyaz terimi görülür. P a = 18 ah: <cGüneşin şuağla • 
Geçenlerde Beyoğlunda Cenan iıı • k (:ğas) mürekkep ıözünde ana kök ile rmŞın (~~plarının) dağıldığı yerıı demektir. 

minde bir kadının evinde, zabıta, on üç e • aynaşarak (iı.s) şekline girer. Kendin- 1 ı:~ fl.n.n dağıldığı yere, (savak) da der• 

yatında bir kızla bir yabancı konsolos- ~en so~r~. b~şka k~k veya ekler gelerek ke- ~rdın (cısınde esas mefhum (su), birind " 
hane memurunu baıbaf8 buldu. Bu ~7-e buyudukçe (••) •n vokali daM dü,.. ~~le '":ğ) .dor. Mefhumla< b;, ta•afa bı • 
adam hakkında da, küçük yatta çocuk ı ır. .. .. :. ~·ırsa er ıki kelimenin orijin l·uruluşu 
lan battan çıkarma noktasından kanun• . ~ 3) Ah - ap: Koktur. Burada «hareket, ır ır: 

• ı ımtıdat uz ·· · (A takıbat yapmağa karar verildi. Fakat v • ama11 gostenr. s) ı, yani par-

Sabah 
Sa bak 

timdi, bu adamın hariçez memleket laklı l{ı; uzanıp gözümüze gelmesi anlamile 
• t" d · . tamamlar. 
un ıya:ım an ıııtıf ade etmek hakkı ol-duğu anlatılmış ve kanuni takibatın ya- As + ap = ., s + ap = sap: (<Şuajı, 
pılamıyacağı meydana çıkmıştır. Adli- ray on ( trait qui part d' un corps lumineux) » 

V k·ı • b demektir; yani güneşten çıkan ince iplik, 
ye e a etı, u zatın hükumetine bat ı 

k 1 

le gibi parlak hatlar anlamınadır. 

vurara azım gelen takibatın orada ya- N pılmaıını iatiyecektir. ot 
1 : Bundan alınan mefhumlardır ki 

_{sap} sözü, türkçede, bir çok ince ıeyler 

Yankesicilik 
Yankesici Yasefle Emin, Hatİç• adlı 

bir kadının Betiktaıta çantasırı.dan pa
ra aıınrlarken yakayı ele vermiılerdir. 

Gurultusu 
Emin isminde birisi sarhoılukla gece 

vakti Horhor caddesinde nara atıp tür· 
lü sürültü yaptığından tutulmuıtur. 

ıfade eder. Mesela: 
Sap = (l) İp, tel, tar (bir sap tire) i 
(il) hububat ve çiçek ve ııair nebatatın 

yerden bapk veya çiçeğin başladıiı yere 
kadar olan düz, ince yeri; 

(ili} baltanın, kazmanın, süpürgenin aa-

pı da bu (sap} kelimesinden çıkmıştır. ( ı) 
Kurutulmuş, parçalanmış, tiftiklenmiş 

hayvan damarlarından yapılmıı ipliğe Ya _ 

kutçada (sap) denir. (2) 

Savak 
H'"l" .. u asa, ~SABAH) demek, giine İn illC 

ıuaglarını ~ıze gönderdiği, sevk ( 12) f'lıiğj 
yer demektır. Vakit mefhumu asıl d ""ld' 

( 4) ·· .. ( c:gı ır. 
. uncu ah) eki yerine, {h) ile UD 

aynı kategoriden olduklarından (n'1) k' 
d • 1 b·ı· K , .. c ı c ge e ı ır. elime bu suretle ı S b ") 

·ki" . ..a ag 
şc ıne gırer. manası d ... • egışınez. 

SABAHLEY 
SABAGLEY 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) (3) 

ıabah + ıl + ey) 
(Sabağ + ıl + ey) 

.. ( 1) Sabah: Güneşin ilk ııuağlarını bize 
gonderdiği yer. 

<2> il: (. + 1 ), ektir. <1Geni" en.,1•0 
şümulıı 'b· ... "' r gı ı mefhumlarla objeyi vasıflan " 
dırır. 

~af iç Şirketi 
ı-ıa~ Memurları 

Kibrit Mesele•i 

Not 2: (Ağas = iı.s) ın güneşi haber ve
ren, İşaret eden, müjdeliyen bir mefhum ol
duğunu gördük. Bu haberin, işaretin, müj
denin adına da (sap) derler: 

«Tülge kişi sanata sap boular - in!!an 
rüyası.nda ~ir çok sap görürse ba§;-a gele
cek hır felakete işarettir. ıı 

. dDembek ki güneşin ışıklan, (sahllh) ye " 
rın en ·· ·· · utun cıhana yayıldı. Acabe b d .. · • u an .. 

a, guneşm bulundu" .. bund . gu yer nere.~ıdır? Onu, 

faaı· hç ıirketi ayın yirmi ikisinden itibaren 
•Yetini t ·ı d d" b"ld' ?irk atı e eceğini bele ıyeye ı ı· 
en bir t k d . "e b a ım esbabı mucibe de ser etmış 

hir tukarada Halice mezbaha yapılmasının. 
L> a ıın · f _ .1·1m · · rıali Yenı abrikalar tesis eaı esının 
itırı ç sekenesinin azalmasına sebep oldu
tr\ik: Ve nihayet otobüs servislerinin yolcu 
>! arını ad k il 1 " _,ı_ . 

Kutularda Eksik Çıkan 
Çöpleri Alan Esnaf 

Mıdır, Yoksa •• 
"'· ama ı ı aza ttıgını ı;ll'retmı§ • 

Beled· Kibrit kutularından noksan kibri• 

tatil· f ıye Haliç şirketinin hu behanelerle 

t 

ı aaliyet t . . . çıktığı iddiası yeni değildir. Fakat bu 
erlik e mesını protesto etrnıı ve no• • • • A ...... . Vaaıtasile hı' t t ııo"nder ıddıa ve •ıkayetler son zamanda epey 

'"llltir. H .. r pro es oname • :r • • • , "er enuz şirket bu protestoya ce'VaP artmııtır. Sır çokları bayılerın, bır çok· 
h trı.eınişf • • ekleın. ır. Ancak belediye bu cevabı farı da bakalların yaptıklarını ıddıa et· 

ltorıoın·ıy;cektir. Çünkü dün belediyeye E- tikleri bu kötü itle, dün, bir muharriri· 

lklesj i ı. akanlığından Haliç prketini işlet· • ti' mahsusada metgul obnu• 
""'· Çın em· 1m· . . d D . ınız sure s• 
t •car ır ge ıştır. Bu emır e enız ,.. • 'b ...... et Müdürı·· .. ·· .

1 
Ak A muhtelif dükkinlardan bır takım kı • 

.. •add4 ugu ı e ayın manevı ve 
hu 1 Yardım yapacaklan da bildirilmiş ve rit kutuları alını§ ve bunları tetkik et• 

hal'~~dıının hududunu tayin salahiyeti U- mittir. Üç ayrı dükkandan aldığı (10), 

hu iıı) ırakılmıştır. Belediye dünden itibaren kutu kibritten birinin içinde ( 49), di

Lı.rı b:ıe~~ııgu.l lolmıya baılanuştn. Vapur· ğer dokuzundn içinde ise kırk beter 
tile ı ıye ış ettiği takdirde de Kereste· • • • l . r e CyÜp a d • 

1
. b "' f çöp kibrit bulunduiunu tesbıt etmııtır. 

er
1 

t . rasın a ıt ıyen oto us se er· 
teaj atı~ edilmiyecektir. Henüz Akay ida· Halbuki her kutunun içinde ( 50) çöp 

ne hıç bir tebligat yapılmamıttır• bulunmak gerektir. 
Hali fyfemurların müracaati Muharririmizin ilk kibrit aldıiı dük· 

l\ıteclia· ç ııırketi memurları dün Şirket Jdare kin Divanyolunda, türbenin karımn• 
c:I •nem·· ' eva.ın d ur~caat ederek 20 yıldanberi daki 21 t numaralı Zekeriyanın diikki· 
ltend·ı e en hızmetlerine mukabil tirketin y • • • •• •-

1 
erine m.. . .... 

1 
k 'k d nıdır. Oradan aldısı kıbrıtlerı dukkin 

beı, on kibrit almaya, ıu vaziyet d h" 
b

• ba • ıç 
ır kkal tenezzül etmez.» 

Bu misalde görüldüğü gibi (sap) işaret 

anlamile tefsir olunur. ( 3) 
Haber, İşaret, müjde anlamına (sav) (4) 

ıekli de vardır. 
(Sap • Sab • Sav • Sam) sözlerindeki 

(P=b=v-m) olduğu malumdur 
(Sav) ın, (Çav) (5) ıekli de v~rdır. 
Adana havalisinde bu anlamda es· ) 

şeklini kullanıyorlar. ( 6 ) ım 
~ot 3: Şu ağ manasına olan ıu kelime • 

lerı altalta yazalım: 
Sap: (s + ap) 

1. - Çoğ: (c + oğ} (7). 
Çoğ: (ç + oğ) 

2. - Cuğ: (c + uğ) (8) 
Çuğ: (ç + uğ) 

Şu~ğ anlamile şöhret anlamı birdir Şöh
ret, bır parlaklığın yayılması de kt' . . me ır; o-
nun ıçın şöhrete de (sap) ın bir şekli olan: 

3. - Cap: (c + ap) (9) 
Çap: (ç + ap) 

derler. 
Bu notta görülüyor ki «şuağu anlamına 

olan (aap) ve onun (ı. c ç P b v) d ... 
1 

. . ' - • • eKIŞ• 
me enle aynı olan bir çok .. 1 b 
b 

~· soz er ıze ya· 
ancı degıldir. 

(Sap) ·· ·· ·· J •• soıunun <cşuağ, ateş» anlamlarile 
o an munasebetini gösterir Pe'-a k" . y k . . "' rıı ı nın 

a ut Dılı Lügatinden ıu sözlere de baka . 
lım: 

( 1 ) Kamusu Türki. 
'<l-tınj unasıp goru ece mı tar a 1 ltıiir nat vermesini istemişlerdir. Şirket bu sahibinin gözü önünde .. ymııtır. Bul • 
cfı" acaate cevap verecek vaziyette olma· duğu çöp sayısı (45) dir. O sırada, dük
l"~rıı bildirmiştir. Bunun üzerine memur- kanda Belediye İktisat itleri direktör
~o tcl~rafla Başbakanlığa Kamutaya veE· lüğünden bir de memur bulunuyordu. 

rıonıı B k ' B d b
0 

b hirrı. a anlığına birer telgraf çekerek un an sonra ızzat u memurun elile 
'tic:; ayc edilınelerini dilemişler, aynca Deniz ambalajlı bir paketten bir kutu alınmıı, 
fflt:~et. Müdürlüğü ile ilbay lığa da başvu- o da aayılmıf, ondan da ( 45) çöp çık • 

.... <··soo·> ..... iii;··Li;;ı-.-k-- g~ ~=::::::: ~=~:: g::: ~:::::: 
( 4) Uygurca Kuran T ercemeai. Uy 

1 
. . . gur 

B
• hb metınlerı: Elıdrak l...ilisan-il-etrak· D' .. 
11 &r Lugat-it-Türk. ' ıvanu 

"ettn şırketin kendilerini hiç bir tazminat mıttır. eden k k 8 b"d 0 Ü • du"kkaAn b" ' ruı- bır" hb
0 

t f d ........ e me ,;, b,,.kma.,run doğru oL u a '"' zerone aa •b• u-• mu "' ara >n an Milll Em. 
d;,, ••no oöylem;,Ie• ve Mmaye ;,1em;,ı ... ıunlan oöylem;ıtir• lik direktörliii6n• deteri (500) bU. ı;. 

hb «- s;r s6nde azami (20) katu Hı- •aY' tutan s;zu emlik U.har edilnütf 
den :Yl>k ve Deniz Ticaret Mü~ü.Iüğlln • rit .. tanm. E..... hunun kaza.., da Direktörlük hu ;hbar iberU.. ....... :· 

-•tin teıkök edilec.P bild;rilmUtir• yüsde ikidir. (20) kiltrit katuıund- baıWnııbr. • 

(5) Divanı Sultan Velet. 
(6) Derleme. 
( 7) Divan Ü Liigat.it-Türk. 
( 6) Radlof. lV. «Şor lehçesill. 
(9) Büyük Türk LOgati cıKazan ve Kı

nm lehceleriu: Orhon Kitabderi. 

an ıonrakı ek işaret ed k . 
( 
3

) Ey: ( . ece tır. • 
~ 1 • + y) • ektır. Bu ek !IUnğları 
a eme yayıldığı zaman artık k d.' . d .. •• 

1 
•. I en ısı e go .. 

ru mu:ı o an güneşin bul d .. . · un ugu yerı teııbit 
ve ışaret eder. O yerin adı. S 1 h 1 
S b 

· a >a ı ey -
a ahleydir. «Maşrık» dt'm kt' --S e ır. 

( aba~) sözü yerine (sabağ) şekli alı 
nırsa, kclıme Sabağley olu M " r. anası gen"' 
ıımnsrık ı tır. , 

SABAHLEYiN 
SABAGLEYIN 

Kelirnenin etimolojik şekli: 
(1) (2) 

(Sabahley + in) 

d 
( 1) Snbahley: l<Maşrıkıı manasına uğunu gördtik. ol • 

(2) İn: (. + n) kt' Ob' . kın b. . . • e ır. Jenın eıı ya-
• ıtı§ık sn hasını ve orada s··. . . 1 1 d " u1cnın m .. 

un ugunu ve hareketini gösterir. 

Ob' S JC, cı.. abahley (maşrıic) ıı d . .. . .. 
l

. ır. sııJr. gu· 
neıı ır. 

Sa hah leyin: Güne•in göru''nd . .. . ı '" ugu noı.ta • 
nın, (ıahahley - ma•nk) b't" .... d k d " • 1 ışıgııı e ·ı U• 

rumunun ifadesidir. Bu ifadede k~nd'I w· d • ~ 1 l~ın-

en uz.anıaırn mefhumu da vardır. 

( Y) yerinde (ğ) bulundurururs, keli • 
me: usabağlcyinıı olur. 

Not: (S thah) sözü ve onun h ın ınası 

akkında Arap lügatinin dediklerint• dı kı • 
ııaca bakalım. Zaten dedikler' • ı, uzun •iZ, • 

dıya me-.zuu bnhsolacak uzunlukta d d 
ğildir. ' n C• 

( 1 ) - Ahterii Kebir: 
E.ssaba 

kalpı. 

ıcTuluğ etmek. . 
E.ssabnh E 1 VVC i )'C\Ol. 

nw d:nı 

(Arkaııı 10 uncu yüzde) 

( 1 O) Bu kelimenin vapılısı ( b l ) k' · " sn n ı ın-
·ın·m aynıdır: sonlarında birinin (ğ) dı>c 
rınm (lı) hulumıyor ki bıınlar . k' • 
ridendirlcr. aynı 

81
'" 

0 
• 

( 1 1) Pekarski: Yakut Dili Lugatı 
( 12) c.Sevk» kelimesinin Jı.urulu~u da 

aynıdır. 
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Marsilya Faciasının Muhakemesi 

çl 
ar 

ların Avukatını Sırp· 
Öldürteceklermiş 

V t; I ngili:z ıahit 
Londra 20 (A.A. ) - Marsilyada kral 

Alcksandrın katli işine kanımıJ olan 
tcthişçilerin davasında şahitlik edecek 
Üç Öne mli İngilizin §ahsiyetleri bütün 
esrarını muhafaza etmektedir. 

l~çi partisinden saylaY Ben Riyel ile 
Rhys'in Aix mahkemesince dinlenecek
leri haber verildiği halde, bunlardan 
hiç biri şahitliğe çairılmamışlardır. 

Bu iki zat da dün akıam böyle bir 
§ahitlikten haberdar olmadıklarını ve 
esasen meseleye yabancı bulundukları· 
nı $Öylemişlerdir. 

Balkan itlerinde ithisas sahibi bulu
nan muharrir Edit Durham'ın da ıabit
ler arasında adı geçmiştir. 

Bu üç zatın mazideki faaliyetleri or
tadaki esrar perdesini dikkate değer 

sure tte aydınlatmaktadır. Hiç değilse 
kendilerinin ihtilalci Hırvatlara kartı 

sevgi besledikleri anlaıılmııtır. 

iki kiıi tevkil edildi 
Peşte 20 (A. A.) - Fransanan Aix 

~ehrinden buradaki bir gazeteye bildi
rildiğine göre Yugoslavya nasyonaliat
lerinin, müdafaa avukatı Desbons'u öl-

dürmeğe karar verdiklerine dair Pits
burg'daki Hırvat göçmenler kurulu ta
rafmdan mahkeme baıkanına gönderi
len bir telgraf üzerine Fransı:z otorite-

leri, Marsilya auikaati davası münue
betile fevkalade tedbirler almıılardır. 

Muntazam Yugoslavya pasaportlari-

le Aix ıehrine eelmiı olan iki p.llıı tev
kif edilmiıtir. 

Yeni avukat tayin edildi 
Aix - En • Provenece 20 ( A. A.) 
Celsenin baı tarafında mahkeme re

isi Uata§ilerin müdafaası için, baro 
reiıi Sandinot'uıı tayin edildiiini eöy
lemiıtir. 

Bunun Üzerine Sandinot dosyayı tet
kik etmek üzere mühlet İstemi§, reis 
mahkemeyi erteıi a-ünü öğleden ıonra
ya bırakdığııu ve daha uzak bir tarihe 
talik edemiyeceiini bildirmiştir. 

Bir çok avukatlar Sandinot ile birlik
te müdafaa yapacaklardır. 

Müttehimlerin, muhakeme eanasında 
cevap vermekten ve baıka yeni avvkat 
kabul etmekten imtina edecekleri sa • 
nılmaktadır. 

Dördüncü celse 
Aix - En • Provence, 20 ( A. A.) -

Ust&filer davaaımn uçuncü celse
ıi, galiba sırf ,ekle ait bir celse olacak· 
hr. Müttehemler haZH" ise de müdafaa 
vekilleri yoktur. Ve niyetleri davanın 
mümkün olduğu kadar uzak bir tarihe 
tehirini İstemektir. Sebebi de dosyayı 

tetkike vakit bulmak arzusudur. 

Suçlular söylemiyor 
Aix • en - Provence 20 ( A. A.) 

Usta§ilerin muhakemesinin bugünkü 
celsesi ancak 25 dakika kadar sürmüş
tür. Oç suçlu da avukatlan kendilerine 
iade edilmediği müddetçe bir kelime 
bile ıöylemiyeceklerini bildirmitlerdir. 

Zecri Tedbirler Yüzünden 

Yugoslavyada Bir Çorap 
Fabrikası Kapandı 

Belgr at 20 ( A.A.) - ·- Zecri tedbirle- ben yazdı teahhütlü bir zarf içinde ola
rin tatbikına başlanması üzerine büyUk rak ltalya krallıiı dahiline "Taııl olmuı 
bir çorab fabrikası kapılarını kapat • huhmmak fİrtile 500 •• JOOO liretlik 
mı§tır. Bu fabrika iptidai maddelerini İtalyan banknotları, bedelleri ödenme-
İlalyadan getirmekte idi. ie tabi tutulacakbr. 

İranda Bu banlmotlann ihtiva ettiği meblağ, 
Tahran 20 (A.A.) - Bakanlar kuru- faiz getirmiyen vo emre i.made bulun· 

lu zecri tedbirlerin tatbiki için, Cenev· 
redeki tanzim komitesi tarafından ileri 
sürülen tekliflerin mer'iyet mevkiine 
konulması hakkında bir emirname neı· 
retmil}tir. 

Petrol ve kömür Yasağı 

mıyan huıuai cari hesaplara konacak

tır. Bu hesapların sahipleri, bunları, 
kıymetleri dairesinin daha evvelden ve-

10.R POSTA ...... '~ lktncl T~ 

Makal/enin C6- Trakyada, Göçmenler Arasında=~, 
nubunda Muha- G .. . R h t d a~ 
rebeler Oluyor oçmenı a a an ırnı 

Bu seyahat, bir tecrübe seyahati idi. Ne- Pek Kolay Deg" ildir .4 
cafİt sabaha kadar .aırayaa çabımıpır. ıJ1" _ 

Neca§inin yann hareketetmesi muhte- .. d ) l w •ı • d·~ · • taklardall µ'" 
. ( Baf taralı 1 inci yuz e yorgun ugı e cır ıgunız ya a iJt 

meldır. . ti . . .. zl · . • · nıanzar ..ıü,r 
B b h da hiimmalı b" faali- gıbi dolap.n tavukların hürnye erme un· ca, go erımu: yıne aynı ··ıde 1r 

1 ~ .':8 ~ .. aara'Y' ır reııirdik. ıılaııyor. Bu itibarla onların yu ~ 
yet l'Orülmuıtür. Remıf çevrenler bu hu- . il • ld w b b hata ka·ro-k..-1--ayı"lannı şyıP 

4 • k d. Bar çok sua enme a ıgun una enzer vu~unLUCUu ,., 

ıusta malumat vermekten çekınme te ır· ·--l--1 .ı..! ~-u.!'-'-= bu yıptır sanırım. 
ceva,plardan ~u.ı•.dJID 11U a.q .. cuuu.cın ~ 

Jer. ıtaly--1 ___ p'~-= «eski ile mukayese» düsturu, Edirnelileri * ıı ~I 
1 

ll.Dllll"ID lllDl • ebedi bir ınikbinliie kaVUJtunnuştu: Hem. Yazıma, Edirnedeki g~e ~ 
R~,. 2~. ( A. ~) - Tigre oephesin· de her hususta. . . hakkındaki görüşlerimi de ılaV~ ._ııı!' 

den bildırildiiine gore İtalyan kılalan, Ha- n_, __ :.,1_..:....;ı_ ba düsturla avunamıyan- Fakat mUhatabunın son cüınle fit' 
L-..:ı:ı • 1896 d old w ..:."L: MakaIIe r-.t .yc:ı~ ••• arıP 
~~ a ugu ga.uoı lar da yok değil. Bu, her ,eyin kara tara- dım, ve sekiz gündür işledı~ . ! . ~ 
ile Adigrat arasmda İtalyan batlanna kar- fmı .. _ı..a •~•-- bedbahtlardan bir yenisini katmaktan çekindidl il"'. 

---1--- - • bnak mak eormıı:::,.uen llWrUlliUlllyan ~ 
fl ~evra ._,.At'"~ .... ımam o • birisi: Ve göçmen bahsini, hazır • 
sadıy]e Habcşlen ihataya çalışmaktadır- _ Efen~ diyor, Edirne seyyah ıehri yabilınİJken kesmeyi tercih et~ ~Jl,lı 
lar. · · Çiinkü tarihin en deierli abideleri Nacı 

balyan kıtalan daba fİmdiden Aboaba- bmut ·d· • • • * .,.,. 9'! ' =--• • bul la B ı..ı_ ora a nnıf. f jjcl"'· .~ ro yu ..,._ etmıf anuyor r. u noıu.m B" kalır taribi Bbidela:imizin cazi- Gcliboluda posta tdgra rn Stl'I'" 
Adisababaya _E"iden yollara bi.kimdir. ~a- besi:e kapılın~ seyyah yok. Sakıbın, EVTeşede muallim BaY ~ 
bet. ~vvetlerı bu noktayı tutmak emelin· htaDbul da ~ ~ bmir de seyyah Keşanda, Keşan kaymakamı B~Y eJe f ıİ 
de ıdi. ...1...:, Bursa da seyyah tehri, Edime de sey- ve tüccardan A Hamdinin, Edı~ # ~ 

Resmi tebliğ ;:;:",em;... ya Umum Müfettişliği Baş rn:,. "'t" 
Roma 20 (AA) - Resmi bir tebliğ, Fakat aey:yahlar tarihi abide görmek uğ- Sabrinin, Fırka Reisi Bay lbrah• . ~ 

Mont Goundi muharebesinde 100 Habe- runda ııKurmm Uli.i» bir koaforsuzluğu gö- gazetesi baş yazıcısı Bay Be~çe~.~çl ır 
tin öldüğünü bildirmektedir. ze alaımyacaklan için Turing Klüb tercii- dikleri büyük misafirperverlıge .. r 

İtalvanlar Gabredarre'da Somali cephe- G 1 d · -kk·· ·· b" v ·r b'I' ·m - N. • 
J manları sinek av~orlar. eçen er e tç· ,..- uru ır azı e ı m · tel' 

sinin mevzilerini takviye etmekted"ırler. ,.__. den .L! • •• Göçmenler ve vapur sefet .. ııt 
~ ~ ~~ 

Birbirini tutmayan haberier _ Eğer, diyordu, seyyahların gelmeleri İstanbulda bulunan Sağlık . ıJ~ ı 
Addisababa 20 (AA.) - Royter ay~ biraz daha ıecikirse, anlatmıya anlatmıya, samettin ile Sıhhat Müfettişlerı b. del, 

tarı bildiriyor: tar.ibi eserler hakkındaki bildiklerimi unu• yaya gidecekler ve iskan bölgesııı ~A 
Santldığın.a göre, Habe§ hükWneti tac w ler yapacaklardır. Dün İstanbuld•. jjl" . 

aglm... ı-·ştit· 
İmparatorun ıahsmı muhafaza niyeti- * Iecek misafirhane binası ge:ıiı.ıı•1 bİll r 
le bilerek İmparatorun hareketi hakkın· , btanbula Bursa vapurile yeniden ~.Jı/) 

<•- Muhacirlere sonıyorum: d ;".tııafY,,,f da birbirini tutmıyan haberler yaynuş- men gelecek ve doğru Tekir ae· fW' 
<c- Malın, miilkiin var mı? lerdir. f ki gün sonra da Nizırt1 tır. - Yahu, dry' _....1_, •o".;;_:-...;;.. mal, mu .. Ik ...... ._. ............ - ..................... -................. Ol"'1ılll" ......... ~,.... b. k f·ı .. 1 k . ~ 

görecek hali var mı idi ki? Biz canlIDIZl zor u a 1 e goçmen ge ece tır. . ti' V. 

•• 
SUMER 

Sineması 
Buglln matinelerden itibaren 
2 bllynk fllmdeıı mürekkep 

zengin bil' program 
takdim ediyor. 

KADJN NE YAPSIN? 
Aşk Te ihtiJ' 81 dramı 

ŞUBERT'iN ASKI 
Büyük müzikal filmi. 

Seansları _ 
2 112 da Şubert•in Atkı 
4 de Kadın ne yapaın 
5 1/2 da Şubert'ln aıkı 
7 de Kadın ne yapıın 
8.15 de Şuberein Atkı 
9.15 de Kadın ne yapaın 

Adana vapuru göçmen getırrt1 ~ 
kurtardık!» J rıtt~.ıl mek.tedir. Bunun sebebi vapur• ~J 

Bu sözleri, Edime Halk Fırkası erkimn- başına (290) leye pazarlık etınİt..;,, ~' 
dan bir zat söyliyor. Ve: d 81 lef.,... ·t ır. Muhvde zamanında .. ~ .,J)I 

- Bugüu, diyor, gösterilen alaka, göç. lirası itibar edilirken Romen hu"°"'S. ~ 
IDelllerden çoğunu adeta pmartırufbr. zamanlarda bu kıymeti arttınnı~'· "' 

Müfettiılik binası, elleri i.stidalı göçmen• yüzde ( 44) nisbetini bulmaktadıt·/; 
ilerle dolu. ·· lar, şimdi.. bu yüzde ( 44) farkJ!

11 
ıF . 

Elleri istidah göçmenlerin, kalabalığım d ı 1J zammedilmesini istemekte ir er .. ,4., J 
ıörenler, dileklerin çokluğuna anlarlar. halledilmeden evvel Bursa ~e ~ f~ 

Her dilek, bir ilıtiyaçtan doi•, Ve bu purlan birer sefer daha yapmışlar ff fi/. 
.hesapça, göçmenlerin dilekleri kadar ihti- Adana vapuru gitmemiştir. Burtal ·..Al 
~ var dernektir. 1 il' ··,telP" vapur annın bu sefer tekrar r-0 - .,,W,. 

Fakat bu besabmmn, ve bu hükmünü- d defl'"" 
İp gitmiyecekleri de malfun 

ziio yan.bıhiım anlamak için, o istidalara Uf 
söz cezdirmek kifidir. D • b k• Lf 3V' 

Bcu:ı göçmenlerin garip istidaları l Yarı e 1 r p 
İÇierinde ticaret için sermaye, işletmek İ· y A J ttOf 

çin hazU" lokanta istiyenler bile var... arın çı ı, -~ 
Bat müpıvire sorarsanız, ıiı:e muhtevi- ( 1 • ,.; 1':J 

Baı taralı ;ın.... l'1 
yatlan daha 1rarİp istidalarmdan da bahse- Trenlerden biri yarııııb;_~lı-' 
debilir: ~,,,, bir buçukta yola çıkmııtır· . 

Çünkü duyduğuma göre, istida ile bak- Bayındırlık Bakanı Ali Ç t• fi! 
lava, ainama bileti, hatta (p'amofon istiyen- l ~ if 

mn bir söylevi ile açı a~ ~.,; 
ler bile 'Ylll"llltf . · · bakan İsmet İnönü be bur Jıll'~~ 

Arzuhalciler görmen istida11 yaza yaza ev lerinin çokluğundan törende_.., ~ 
bark sahibi oldulı!o:r... k D 1i1 arat~ 

Ce nevre 20 (A.A.) - Arjantin hü • 
kumeti, İtalyaya iptidai maddeler ih • 
racat yasağını petrol, kömür, çelik ve 
demire de te§mil edildiğini Avenol'e 

bildirmiştir. 

receii nıüaaade ile, menkul ve l'ayri ı 
menkul alımlarında yahut muayyen 
mallar bedellerinin tesviyesinde veya- j 
hut İtalya krallıiı dahilinde yapılan 
hizmetlere mükif at olarak kullanabi- ı 
Jeceklerdir. ~_...••••• Bugün ~ ' 

Fakat bu pmarıldıklar hariç, büf:tin a·ôeJ· mıyaca tır. avet ı er ~ ~ 
çok saylav Ye gazeteciler ;r 

menler Azrail beklemekten kurtulup ta hü· d k~ 
Diyarbekir hattı açıl ı ,ti riyete ve selamete kavuımanm keyfile sar· 

Arjantin, Kanada'nm teklifini tatbik 
hususunda tanzim komitesinin kararın
dan önce harekete geçmİf olan ilk hü-

Yukarıda rnezkiır 26 ikinciteşrin 935 
tarihinde biten mühletten sonra 500 ve 
1000 liretlik banknotlar halya kralhğı 
dahiline girerken müaadere edilecektir. 

M i L L t Sinemada 
7 yatından 70 yar.na kadar herkeıio 

görmeıi lazım bir film 

GÖNÜL AVCISI 

buraya dönülecektir. 
hoıturlar. ıııı• 

Antalya hattının açı 
Bu keyfin, bu nimetin büyüklüğünü an-

ileride yapılacaktır. lamak için, göçmenlerin nelerden kurtul-

duklarmı bilmek lizundır. Verem Haıtaıııı•fl 
Kırkag"' 1çta Tem]z'ik 1 le · Şimdiye kaıJ,ır vücuda ıetirilmiyen Ben bunu, eski bir muhacir sıfatı ve sa- H 0 .1 ... İ 

; 11 ' ş rı . 1. 1:.1..:..e"-"'- so"yliyonnn·. azin ı.eg. ""' ,,. n lıiiyiilc hiası uir eı:.er. -.au,. u-e ~ 

kum ettir. 

ltalyada 

Ahırı Ve Gara1· E•ki oe yeni a&.menler Piyano-_ onun istenilen n~ iıa•e olı.ınık: e-3' ,., • 

tri tarafından kullanılmak üzere, eaki Krrkağaç (Özel) _Şimdiye kadar uray KiNG KONG'un OXLU Bizim göçtüjfünüz zamanlarda, buraya karılmasına imkan olm~dığl "'Al Roma 20 ( A.A.) - Hükumet, endüs-

kağıtlarm gönderilmesini resmi daire- lı eelip te bir ip, bir kova ve bir balta edine- N" k' b h k'k t bır rrıP l!ft' temizlik iş1eri vesaiti ve hayvanları ıimdi- ıte ım u a ı a _,.a,fl>' :,/ 

lere bildirmittir. İç bakanlığı şimdiye ye kadar ötede beride barındırılıyor, bira- ' Bakir ormanların helecanla bilenler parmakla gösteriliyordu. biçareye bildirilmiştir. J\.1a!l~~ ... ,.J 
kadar 2? ton kağıt göndermiıtir. rada toplanamıyordu. Uray bu vesaiti ve " ate, D bir eseri Ben, ilk l'eldiğim kıtı bir cami avlusunda gadu 

l ı ·ı· ~ · · bliğw• titriy' erek g.....: ...... ;...:_ nül bu biçarenin, bir te 
ita ya e Çl ıgının te ı .. .. hayvanları bir arada barındırmak için fenni ı •••••••••••••••~ ... ~ .. """"T..a&h ~a 

A ı_ 20 (A A ) İtal b k J • Halbuki bu.öin •elen .n-.enler, ivi kö- kendisini kurtaracak paraJ na.ara · • - ya uyu bir ahır yaptırmııtır. Bu ahırın yanına sim- r ' -o- .. ..-,.··· ,,. .ı:ı·yof· 
ı ·ı· -· A d ı · d w d k' ' j 1 tü birer .. J>tı, buiday, L-;:.. Ye tohum bulu. sını ne kadar kuvvetle w 1 e çı ıgı, na o u a1ansın an atagı a • ı di bir de itfaiye rarajı yapılmaktadır. Ga- ...- u-. 

r
0

esmi tebliği ne§retmeaini rica eylemiş- rajın üzerinde bir de yangın kulesi kurula- yorlar · · · K b İ Ô<ttlf.ef"' J 
tır: cakhl". Bir çok kimseler; muhacirlere bol toprak ay O an u•. ~ı 

16 ikincite~rin 1935 tarihli hükiımet ... . , •. , .. , •••··-· ... , , , , ... , , , , .. , ·- verildiğini duyunca, dudak büküyorlar ve: (Baf taralı ı ;,.er 
- Ne büyük lUtuf! diye eğleniyorlar. ahnmıf, vapur yol alıp duruyor· / kararnamesi mucibince, 26 ikinciteşrin 

tarihine kada~, Banco d'italia, Banco 
di Sicilia, Banco di Napoli, Banco Na
:ı:ionale del Lavoro, Banco di Roma, 
Roma Commerciale haliana, Oredito 

haliana müesseselerinden birisine bita-

Natlt • Ertufrul Sadi 
Şehza.debaşı TURAN 

tiyatroıunda 

Bu geoe 20,SO rla 

KLEOPATRA 
Tarihi eser 5 pcrıle 

[ u akş rodan itibaren 41-mm-•ı-•-lllilııı. 

S A R A Y Sinemasında 
Paria .1takh ı ne eri ve ora 'n geç"rileo sefahat ve fuhut alem1erl. 

hay . u , ları ve ahiaks z yük· ek tabakasmı tasvlr eden en 
bü~ ük va realist film 

PARiS ESRARI 
EUGENE DE SUE' nün rom:-n ndan iktiba ı ve HENRY ROLLAN 
CONST ANT REMY • MADELEINE OZERA Y - LUClEN BAROUX 
ve ( Comedie Française'den) MARCELLE GENIAT gibi en büyük 
Fransız arl:.&tleri tarafndan temsil edilen bu biiyllk Wmde afk •.• 
lht ras ... Cinayet Ye mrc""ra r hnelerfni görecek•iniz. 

'- 116veten Paramount Jurnal 

ve 
JEANl•:1"fE MACOONALD 

ŞEN DUL 
\mı---• filminde ._ __ _, 

Halk Opereti 
Ifrannz Tiy•troeııuda hu akıam 20,30 d.. 

BAY· BAYAN 
Büyük operet 

Yakında ı TELLl TURNA. 

Çüııkii biz, kıtlığını, yokluğuna, sıkıntısını Süvariye koıtum: • fJfl"' 
çekmediiinüz toprafm rençber için ne bü- _ Aman kaptan baba!. BeO' fi 
yük bir servet, ne zengin bir maden, ne türüyorsunuz?. dedim. • , 
doyurucu bir nimet olduiwıu bilmiyoruz. _ Vapuru senin için geri rı" J 

Fakat kilomelr0$una (90-100) kiıinin tim? dediler. • tt'f 
sıkı§tığı yerlerden gelen muhaciri~ t~ l Sonra Zonguldak limanın• ~.Jı-1 
ba~arına, ve kilometrolarca arazıye sahıp lar Zonguldakta beni polisler ~J 
olduklanru düyününek, onlara yapılan yar- fus kaiıdı sordalar. oairede" ~f 

dmu: laftık. En nihayet eYVelkİ ak~~ 
- Ne büyük IUt:uf ! diye iatihfaf edeme- bilet kesti de bir !apurla berti ~ / 

yiz ! ladı. . . ,..,/ ., 
Sonra unutmayı.n ki, röçmenlerden çoğu ·-·-· · · · · · • -·- · • ·- • · · ,..ıJ 

buraya, aıwı:ın eeliyorlar. 1'~ ltttlt_. T baf ~ 
Evinize habersiz tek bir misafir geldiği $ıhirTiyafl'OW eTpyeatro'' 

zaman yatak, çarfaf telqına düıersiniz... tf' 

sa!uy:l~:::e~.::=:~~:e; :: mmı~ını 21111/9i5.a:: ~1 

latır. . . 111 ... 111 akTşalllo' H U.ı Faraza bir gün tehir ıokaklaruıı, ani bir IJ' 
kararla toparlaıup buraya göçmiif koca bir 
köy halkile dolu buluyoruz. 

Fakat onlva~er, .... yiyecek bulmawn 



1 ~· 9 
SON POSTA 

=-21 lldacl Tetrln 

TURNLER 
O A KAPILARIN' 

21/11/935 

lnebolu Faciası Bazıl Ha· 
kikatlere Dokunuyor 

(Baı taralı 1 inci yüzde) llarken lıman k t ) k v ..._ on ro aptanl. tora• 
gunu vrtaya atmak, ortada vaziyctı ta- f d l 
rnnmen aydınlatmnğa kafidir. H r n~ lından ~apı ma~ı lazımgelen kontrol• 

k d 
ar a daıma tekasül ·· t ' ld' · - 11 -

Gerhart Ellert'in eserinden 

Attila Dik Dik:" Kral Valamir Bize 
Hücum Edecekmiş!. ,, edi. 

a ar ara postalar mevcutsa da bunlar . . go crı ıgı ' bu 
Hacı Davut vapurları günü üç günde ısl krın hnkkile yapılmndıvı da • nl sıl .. 
1 tanbula vann ktadır. mn tadır. 

Vapurculuk irketi - Deniz yolları iş- İşletmenin telgrafı 

ka~ ~kat uzun müddet German ve Alanı 
n ıleleri arasında dolaşarak geri dö • 

gienı·~~ dünyanın büyüklüğünü ve zen-
n ıgıni .. l ·ı H .. atlık goz erı e görüp anlıyan un 

k rının genç reisi Edeko bunun far-
ına vardı Att'l" .. l .. H . dalcı . · ı anın gaz erını ormı -

n elındeki yaya diktiğini ve bütün 
asabı ge ·ıd•v• h la rı ıgı alde sanki o yaya atı • 

<:aknuı:ı g'b· ·· 1 · · d dı.~ • ı ı goz ermı on an ayırma -
i•nı oö ·· Ed .. .. d .. c runce eko du~un u: 
Gal'b T '<> 1 a yakında rahat hayata 
n Verec v. ! egız .. 

F Harp Krab 
dı. alcat Attila tekrar düşünceye dal • 

•asab da İıni . ~ gene gevşedi. Uyku arasın 
f gıbı bir sesle : ha: «Honnidak, o yayı kimin için 

1 rl.ıyorsun? » dedi. 
çıkı htıyar Hün yayı omuzlarına tuttu, 

10 
ntılı bir noktasını özenle düzeltti ve 

l'lra cevap verdi : 
- «Kral için hazırlıyorum.» 
- <cHangi kral için?» 
- c<Harp kralı için.)> 
-d-ı H < arp krah kim?» 
O?ınidak mırıldandı: 

letmesi arasındaki rekabet de göz" ba-J Limanlardaki acentalarm, birıkcn 
anla;iılarnıyan bir maske arkasında ka- tacak kadar barizdir. Münavebe ile va- malların hep inin nnkled"l · · . . ı 'b" l . l ı me ı ı ı ı!;o' 
ır gı ı o muştu. Lakayt bir eda ile: pur ış ten bu ~~i idare, limanlard- top- !etmeden aldıkları telgraflarla k 

- «Ben hazırım. Kral ne vakit gel- lannn ~yayı dıger haftanın seferine bı lnrı icbar ettikleri d I l p n .. 
mek istiyor~» dedi. rakmamı olmak için iladdinden fazla Duydu•umuza göre e nn ~ ~ m lt d r, 

P 81 l 
''k ' g mmm s m ti 

- « rens eda burada mı?» yo cu ve yu almaktadırlar. nrunına i }etmenin bu t 1 fl . A k ş· d' e gra arın 11 
.. 

- « va çı tı.)> ım ıye kadar pazar günleri lzmir - ayet etmiyen kaptanlar b d · . 

N h d 

.. · J • ura ıst ıç-
, T gun en s an u an m- \ap e ı ere mesul tutulrnakt 1 imis 

e n"n Bu"kü"ldü'gu"" •• Noktada en per~embe l t b ld } d'I k 
- «Yalnız senin sözün bütün Hün- rcket eden Vapurculuk Şirketinin Sa- Hatta bizde gemisinin de i . ., 

l 

· · k "k' h ft d b mı mevcut 
er ıçın muteber sayılabilir mi?» ary

8
a po tası ı ı a a an eri kalkmış olan bir süv. ri, bundan üç ay k dar 

Attila bir saniye tereddüt etti. Sonra tır. una sebep, kış mevsimi mi.inn e evvel, Antalyadan böyle b" ""k l b · ı b ır yu a ma• 
ayni lakaydi ile cevap verdi: etıy e sc ze ve yaş meyva sevkiyntı - dığı için mesul ed"I · t' d . . ı mış ır. 

- «Benim sözüm kafidir. Kral Va- nın urması ımış.. Bütün bu ifıl d · • 1 • • . . " r, cnız ış ennm de .. 

lamir ne zaman geliyor?» * nızcı olmıyan eller tarafından ı'd 
K 1 

1 b 1 f 
. d'I . re t.. ... 

- « ra ımız gelmek istemiyor, ae- ne o u acıası esnasında denizde ı mesınden doğduğu da ayrıca SÖ) len-

ninle bir yerde buluşmak niyetinde • kaybolan on altı kadar vatandaşın ne mektedir. 
dir.» cesetlerine ne de dirilerine henüz raet-

- «Nerede?» ]anmamıştır. vapur B t d 
- «Burada tam yanm at yolu gü- Kaza mahalline yakın iskdderd•n •• a ma aıı 

nü uzakta, nehrin büküldüğü nokta - yapılan soruşturmalara gelen cevaplar Ünce Olup Biteni 
da. Büyük meşe ağacının altında. Kral arasında bu kayıpların akıbetleri uy- (B . el 
Valamirin vanmcla 1 ·k· k' . b <lınlanmamıştır. Dirileri ve cesetleri . aı taralı 1 ınci yüz.de) 

J ya nız ı ı ışı u - d bınen yolculard b • • 
lunncak Senin de ile" H" d f l l mey ana çıkmadığına göre bun1arın G . . h an ırı haatalanr • · ı un en az a a - emının aı hat memu d . 

1
• mamanı rica cdiyor.ı> körfez ağzında pek mebzul olnn kOp k Y•• 40 oldugunu - ~· erecey• H' · . b 1 ki f gorunce ıatırır. B ı 

Attıla ba mı eğdi, ayağa kalktı. Yu- a ı arı ~.a~~ ından ~arçalandığı mu • aırad~ vapur da Alanya liman na 
nanh Oneges arkasından onu takip et- hakkak gorulmektedır. Bununla bere\· gelmıf bulunur. Sıhhat memuru b. 
ti ve şunu diledi: her kaza mahalline yakın iskelelere hada yüzünden pratika kabul etr 

1 

Y 
t b l 

ve 10 küsur yolc - ı. A • 

- « anına alacağın iki kişiden bi- mun azam surette un nrın aranma ı- I B . unun ~--ma ına mant .. be . . . . d d'l k d' o ur. u uazıyct karııaınd •-rısı n olabılır mıyım~» na evam e ı me te ır. da "olun J d a Raptan " a cvaın c er. 

Attila başını sallıyarak: Adn. Bilget Bir ihi aaat aonra h t 
trıa"k· <'.Bilmiyorum. Bleda tavşan tut
tıy ıçın ava çıktı. Sen de gölgede ya
b 'lorS'Un. Harp kralının kim olduğunu 1 trıiyo Ostrogot Kralı Valamir: - Siz Hünler, 

I:', rum.» d" 1 d" .. '- h 1 ~eko A .
1
,. b .. kı u man arınızı pu ya u urmeı;;.tcn oş a· 

- «Hiç bir kimseye ihtiyacım yok.» 

dedi. 

ıd A h'..!ka aa anın aıtma~ 
arı ta Kı tın netic leri dan mur.tarip oldu v u anlatıl mı tır. 

r bolu faciası etrafında Denizyolla- Beı ~a~t aonra Anamora gelen vapU• 

rı idaresinde yapıln°n tahkikat bitmiştir. ra hukumct tabibi tarafından prat 'ha 

Yapılan sorgular ve alınan ifadeler, di- verilmesi aıhhat memurunun tela§ı· 
ıcktör Sadettin tarafından da tetkik c- nın ne kadar yeraiz olduğunu iıbat 

Glca- • prens ttı anın u soze • nırsınızl. dedi. 
la gını zannetti, fakat yanıldı. Atti - v • • • • ierin k . . ll k ld d Ç oldugu kral Valarnırm postacısı ıdı. 

- aNasıl? » 
- «Atıma binip yalnız gideceğim.>) 

laJc: Jc; rne ıçm ko annı a ır ı. ıp-
ta olu havcıda kaldı. Parmaklarını bir 

h;:~l~ pençesinde olduğu gibi hafifçe 
....:t .. 

u ve yavasça mırıldandı : 
-K . 'bi~r « aynayan su bir çok işler göre-

o}u • Buzu eritir, insanı yakar, duman 
p havaya karışır, yemek pişirir.» 

A.. Genç Prensin Felsefesi 
ı ttilanın .. l d•v• .. 1 d b' ıtcli soy e ıgı soz er en ır 

~ld~İ b'.le kaçırmamak için Edeko e
l>tcrı .. ~tıyar Hormidak ise genç Hün 
~İni sının sözlerini lakaytlıkla dinledi-

l'ı"' •. anlatmak için elindeki bıçağı ya-
., Uz • 

gibi b·erıne vurdu. Attila uykuda imif1 
ır tavırla sözlerine devam etti: 

·ı- «Yalnız · d"' ·· ı·d· 1 · ~· ee k • ınsan uşunme ı ır: n-
lcay e gaye nedir? Bir de suyu daima 
fi d nar bir halde bulundurmak için ka-

ereced fhr e ateş varını?» 
•Yar H "dak . b 8Özl . ormı genç prensın u 

.. erıne <>liisü cevap olarak kral Ruhanın 
l'tıısr Yakılırken söylenen şarkının bir 

aını 1 k çat a sesile tekrar etti· 
.::- <ıKral R h d . d .. T"'nrnec1· u a uzun uza ıya u -
Cen ı. Harbetti, ganaim getirdi. 

ç J>rens be . d" l O nı m e! 
stroo ) h&ı.. .,ot ara karşı harbe girişmekten 

ı_ a çekiniy B "d" 1 k l lilrı V I orsunuz. u gı ış e ra • 
Att~l~ınir gelip bize hücum edecek.» 

ı a dik dik. - . " «Kral Va! . b' h'" . "ecek amır ıze ucum ctmı· 
.)) 

di.:- «Fakat o Ostrogotları birleştir -

ı - «Dah · · ~Utta a ıyı ya, beni o zahmetten 
llnış oldu.)> 

Att'J~raı Valamirin Postacısı 
ı a .. 

)an;n d ~uneşe maruz kalan kılıcını 
dı: a ogru çektikten sonra mırıldan-

diğ: «~?Yır Hormidak, işler senin bil
B gı 1 değildir.» 

unu s .. }ed'k v tı. )( oy ı ten sonra ayaga kalk-

tay ~:f ın tahta duvara dayandı ve sa-

3'ış1at) usu.~un methalini müthiş havla
Ça)da Ç .~udafaa eden iki köpeğe ıslık 

ı. u k" tlıın ) n u uzaktan yabancı bir ada-
bqn ge rnckte olduğu görüldü. Bu ya

cı, Att']A ı unm çoktanberi beklemekte 

etmiıtir. 

* - «Yalnız mı? l» dıldıkten sonra, idarenin cnspcktörl ri B u hadia• yetmemif gibi bütün .ıh· 

- Prens Attila! .. Kral Valamir se

ninle ve kardeşin Bleda ile konuşmak 
istiyor!.» 

(Arkası vıır) toplanıp genci bir rapor hazırlayacak- hi muameleai ikmal edilmİf olan bir 

• ............................................................. !ardır. haatayı Mer.inden dönen ayni vapur 
Meydana çıkan meseleler ;yine aıhhi1e memurunun müdahalesi· 

- «Evet.» 

le, almamak için zorluklar çıkarmrf-
Etrafta duranlar, Attilanın bu söz -

lerde ve onların söyleniş tarzında bir 

küstahlık görerek onları reddedeceğini 

BAYLAR·A LA'IIM OL.AN Yapılan araştırmalar sırasınd bazı tır. 

mühim eksiklikler ve hatalar da mey,. ----
dana çıkm ktadır. Bugün artık, lnebo- Mekteplerde tifo afısı 
hı gemisinin fazla yük almakta ve bil- Şchrımizdcki tifo salgım goz onun lı· 

TEKSAYT 
HER ECZA NEDE SATILIR 

zannettiler. Fakat Hün prensi gözlerini 
yere dikti, o suretle ki yüzü büsbütün 1 

· nnrnk butun ilk mckte lcrd k' 1 l ) 
ıassa yüklerin iyi istif edilmemesinden tıfo n 151 tntbık d'J P c 

1 

ta ">c re 

ba 
v h 1 J c ı mcsınc kar r v rılmı 'JJ\ 

ttıgı mu ak~~k görülmektedir. Ik ,•11111!•••••-••_;.~;;r;: 
Iıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: ol rak alman 2a0 ton pamuk, ağırlı-

Emli.k ve Eytam Bankaaı Türk Annonim Şirketine birinci derece ve ııra· ğına göre çok fazln yer kaplamış ve asıl 
da ipotekli olup tamamına 18910 on ıekiz bin dokuz yüz on Jira kıymet tak- agır mallar yukarı ve 2i0 ton buğd, ~· 
dir edilmiJ olan Teıvikiye mahallesinin ~ki Kiathane yeni Bostan ve Atiye da gÜ'\ rteye yüklenmiştir. Bu suretle 

aokaklannda kiin eıki 29 mükerrer yeni 5 .e halen 9 numaralı kayden ahır merkezi sıkleti yukarıda kalan gemı, 
arabalık ve bahçeyi havi halen etrafı duvarla mahdut vaıi bahçeli bir bap her rota değiptirildiği zaman yann ynt

hanenin tamamı açık arttırmaya konmuf olup ilan tarihinden itibaren prt· mı \C bu sır. da frengi delikleri ile 

namesi herkes tarafından görülebilecek ve 8/1/936 tarihine rastlayan çar • lombc r ngızlanndan su ginnis ve bu u
pmba rünü ıaat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma Hretile ıah- r ti yan) ima artmıştır. Bilhas a, gc 
lacalctır. Sah§ Emlak ve Eytam Banka11nan 844 No. lı kanunu hükümleri- minin, tünel ltı denilen yerine su gir 

ne tabi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir m inden battığı t hnkkuk tmektedir. 

arttırma yapılmaksızın gayrimenkul, )~karıda yazıla günde en fazla arttı • Ortaya çık, n yeni bir meseleye göre 
raıun üzerinde bırakılacakbr. Artbrmaya ittirak için muhammen kıymetin de, gemi Antalyadan kalkmadan CV\ el 
yüzde yedi buçuğu nisbetiade pey akçesi veya Milli bir bankaıun teminat mek- Antnlya liman reisi tarafından kontrol 

tubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina vergilerile çöp Ye fener re.imleri edilip, yük ve yolcu vaziyetinin, gemi

ve dellaliye ve vakıf icaresi miifteriye aittir •. Sabf bedel~i pefin ödemek lazım nin yoluna devamına mani olmadıg-ı 
dır. tcra ve fflas kanununun 126 ancı maddeıane teyfikaa ıpotek sahibi al kJ h kk d k f · . 1. • A • k ı ·· · d ı_: L •ca ı a ın a, e\•ra ı se erıyenın ıman rc-
larla dı;er alakadarların sayrı men u uzerın eaı ualdarını ve hususile f • . . . 
ve masraflara dair olan iddialaronı evrak• mU.bitelerile birlikte 20 •• • ~·• ısı tar fmdan ımza cdilme•i liizımdır. 

· · b"ld" 1 · ı· d .. '1- • h ld b LJ gun ıçm- J> "t b -' · · ·· · · k d de daıremıze ı ırme en azım ır. AAll a e aa an tapu sici).___.1 >U ı l < nn, gemının suvarısı • ar n::.-ı e ıa- • 
t.it olmadıkça aatı~ bedelinin paylaımasından hariç kal~rlar. Alikadarlann iı- Ant. l)a liınnn reisinin de mesul oldu
bu kanun maddeııne uygun surette hareket etmelerı ve daha fazla mallı- ğu me) dana çıkmaktadır. 
mak almak iıtiyenlerin 934/966 dosya No. aile dairemize müracıuat)a •ıA Bu 1 b b 1 ld - .. rJ J an ııun a crn er, an aşı ıgına gore 

u gı ı ı er ve gemiler seferlerine ba 
olunur. (275) b 'b' · } 

Bu akıam 

MELEK 
Sinema$ında 

•• 
GONUL OYU 

•• 1 LA 
Eo nefiı musiki Ye çok seYklf, eğlenceli neşeli bir menu gö&leren buyük fılm. 

Dat rollerde : Almımyanm en çok eevılen yıldızları 

ADOLF VOHLBRUK- RENATE MÜLLER • GEORGES ALEKSANDR 
Ayraca Paramount dünya haberleri. .. ______ ... _____ ,ti 

HASAN 
ACIBADEM 

YAÖI 

KREMİ 
'falsız glndlz,yarım 

yaQlı gece kremleri 

Çillerl ve eivilc11leri 'fi lekeleri 
kat'ıyen iule eder. Dünyada w v· 
cut kremlerin en nef ııleri, en ıılı
hılerıdlr. Nazık cildll kadınların 
hny t nrkoclatıdır. Ilı iyarları g•nı,;• 
le tlrir Vf' gençleri güzelleıtıur. 
Jn ana el:edi bir taravet ver o 
Hı.ıınıı acıbad nı ) ağllo la ız 
gUndu:ı "" ~arım ) ağlı g ce kreııı
lerını urıutıno)ıııız. Kutmıu 50, 
tulı h 1 n le 20, Türklvedc yoı ıl p 
ta Avr JJ> <'hkelı yepıılırılun v 
halkı uldat n kremi r , 8 ea'r 
ıtrı.)at ı aldaume)ıı ız Hı n ıımi
mı n m rlı: aına d kk t ediniz. 

H an deposu: 
An. n a, lst nbul, Be oğ)J 
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L------- Kral Ordu Namın~ " Ödevim~ı 
Yolcusu Bu Akş~~~uLPragram Karşılanacak Silahlanmatılır 

Atina 20 (Özel) - Pazar günü ge- ~~ 
Muharriri: Freeman Wıllı Crofiı - 32 - 21/11/935 

Nürenberg 20 (A. A.) -
lecek kralı kar§ılamak üzere bütün 1. t • • • • ı •e . sosya ıs partıaının sıyaaa • · ~ 
garnızon tarafından mümessiller gön- ı • tlfl'.l 

Polisler, Nihayet Sir Conun Katili 

18 Bayanlara jimnastik dersi. Bayan A
zade Tarcan, 18.20 Manon operası (iiçün
cü perde). 19.20 Sait Edip ve çift piyano, 
(kendi eserleri), 20 Foto Süreyya konuşu
yor, 20.30 Stüdyo orkestrası, 21 Radyo 
caz ve Tango grupları, 2 1. 35 Son haber -
ler, borsalar, 21.50 Türkçe operetler ve 
dans parçalan (plak). 

deri.ime • s·· B k l y d d k I komisyonu ba§kanı Köhler, lf -,.J# 
sı u a an ıgın an or u u • . ,. il" 

ma d ı ki b"ld. ·ı · t" I nın bir gösteri§i esnasında n an ı arına ı ırı mıı ır. .. l . . 
Aledilecekler soy emı,thr: J 

Q!mak Üzere Birini Tevkif Etmişlerdi Atina 20 (Özel) _Tüze Bakanlığı· ' «~~şlıca ödevimiz ailihl~ 
nın isteği Üzerine Kalame ve Pilos ha- Bu. ış~ ~aıardık~an sonra ul~ J 
diselerinden dolayı mahkUm olanların lerımızı umuma refahın ~ 
da afları hükumetçe kabul edilmiıtir. hasredebiliriz. 

Frenç en nazik tavrını takındı ve: ı 
- istediğim malumatı verebilece -

ğinizi zannediyorum. Tabii ... Sualle • 
rime cevap verip vermemekte muhtar
sınız, dedi. 

VİYANA 
1 7 Müsahabe, 18 günün haberleri, 18. 2 O 

neş
0

eli havalar. 19 lbsenin bir piyesi, 21 
günün haberleri, 2 1. 1 O hafif muzik, 2 1,40 
Esperanto, 22.5 hafif muzik 23 dan'J mu-

Kondilisin yaveri de affedilmiıtir. Kalinin'e nipn I 
lı kabineai Moskova 20 (A.A.) - ~,, 

Atina 20 (Özel) - Ahali partisi Ji. muriyetJeri birliği ve Rua ac>I~ ~ 
deri Çaldaris dün kralın müıaviri Stre- ratif Sovyet Cumuriyeti rııe,.,_ ..,J 

Cos omuzlarını kaldırdı ve gayet la
kayt bir tavırla: 

- Anlıyorum ... Yani cevap vermez· 
aem, mevkiinizden ve salihiyetinizden 
istifade ederek beni icbar edecekainiz 
değil mi? 

- Yoo ... Onu demek iatemedim, a
ma ... Belli olmaz ••• 

Cos fena halde bozuldu. O zamana 
kadar gülümaiyen çehresi aarardı, göz
lerinde bir kurnazlık alevi parladı. 

Frenç: 
- Merak edecek bir teY yok Mister 

Cos ... Sir Conun ölümüne dair anlıya • 
madığımız, izah edemediğimiz bir kaç 
nokta var. 

Bunlardan biri de onun için frlin • 
daya gitmiı olmasıdır. Bu bapta bizi 
tenvir edebilir misiniz 7 

Sir Con lrlandaya Niçin Gitti? 

Cos, büyük bir hayretle: 
- Ben mi sizi tenvir edeceğim 7. De 

min de söyledim ya Mister Frenç ... Sir 
Conu tanımıyorum bile .• f rli.ndaya ni
çin gittiğini nasıl bileyim 7 •• dedi. 

Frenç gayet sakin bir surette: 
- Evet, söylediniz ama, yalan oldu

funu siz de biliyorsunuz ... dedi ve Co
aa doğru eğilerek, gözlerini gözlerine 
dikti ve: 

- Sizin Kota İsmi altında onunla gö
rüımüı olduğunuzu biliyoruz, Mister 
Coı ... Hatta bıraktığınız kartın üzerin· 
de Belfastta, Sandi Rovda, Talbot cad
desinde 7 numaralı bir ev adresi de 
vardı. . . dedi. 

Frencin bu sözleri Coıun Üzerinde fe
na bir tesir yaptı, ıaıaladı, bütün tavır 
ve harekatı Frencin sözlerini taadik e
diyordu. Fakat o gene inkar etmekte ıs· 
rar ediyordu. 

- Yalan!... Aılı yok!... Böyle bir 
ıeyden haberiniz olamaz... Ben Sir 
Conla gÖrÜfmedim.. diye kekeledi. 

Fakat çehreai bembeyaz olmutt al • 
nmdan da buram buram terler akıyor· 
tlu. 

inkar Yallan 

Frenç gene sükunetle, fakat 
sert bir Ji .. nla: 

daha 

- Saçma aöylüyorsunu Miater Coa, 
iyi düıününüz. Zeki bir adamsınız. Tut
tuğunuz inkar yolunun doiru olmadı • 
fını siz de pekala takdir ederainiz. 

Sizin Sir Con'u ziyaret ettifinizi ıa• 
yet İyi biliyoruz. İcab ederse bunu mah
kemede bile isbat edebiliriz, dedi. 

Con hiç aeıini çıkarmıyor, aaık bir 
suratla Frenç'e bakıyor, ne cevab ve
receğini dütünüyordu. Nihayet kararmı 
verdi: 

- Peki Sir Con'la aörütmÜf olum 
hile ne çıkar? Kanun haricinde hare
ket etmedim ya! ... O benim bilecefim 
bir İJ ..• Siz ne hakla karıııyoraunuz? 
dedi •• 

- Biz de zaten onu öirenmek iati. 
yorduk .. Ancak izah edemediiimiz bir 
nokta var .• Sir Con'u sahte bir iaim ve 

sahte bir adres vererek ziyaret ettiniz. 
Ziyaretinizden bir kaç gün sonra Sir 
Con Belfast'a gitti ve verdijiniz adrea 
mucibince aizi Sandi Rov civarlarında 

aradı. Ayni gün de katledildi. Görüyor· 
sunuz ya? Bu cihetleri biraz incelemek 
lazım ... Maamafih maksadınızın met
ru olduğuna beni ikna edebilir~iz, 
tabii mesele yok .. 

sikisi. 
BERLIN it ile uzun boylu konuımuttur. Bu ara- ,. '/".. 

1 6 H b t k·ı ı 7 30 h J'f komiteleri baıkanı Kalinin ill 1" am urg an na ı · · mu te ı ı da bir it kabinesi teıkili de konuıulmus- ~ 
müsahabeler, 18 Breslo' dan nakiller, tur. ~ inkılapçı hizmetlerini göz c;olll' ~ 
18.40 akşam haberleri, 19.15 Leypziı;' den * sosyalist Sovyet cumuriyetletİ _, 
nakiller, 20.15 piyes, 21 günün haberleri, Atina 20 (Özel) _Kralı Yunaniıta- merkezi icra komiteıi, kenditİll' J 
21. 30 mandolin havalan. na davet etmek üzere giden heyetten 

1 
rinciteırinde 60 yatına airıneaİ "';; 

BRÜKSEL parlamento ibaıkanı ile Sü bakanı dün betile, Lenin niıanını •errod-
16. 5 5 nakiller, 1 7 orkestra, 18 orkes- trenle Londradan dönmÜflerdir. 1 vermiıtir. 

tra, 18.15 müsahabe 18.30 orkestra, ~ 
================================~ 18.45 bir perdelik komedi, 19 marş, 19.30 

konuşan gazete, 20 Vagner' den bir parça, 
21 piyes <«İnsanlığın sesi», 21 . 1 5 Richard 
Strauss'tan iki parça, 22 konuşan gazete, 
22. I O şatranç partisi, 22,25 Dansing ha-
vaları. 

BUDAPF..ŞTE 
16. 30 orkestra, 17.30 plak neşriyatı, 

18.30 çingene orkestrası, 19 piyes, 20.5 
konser, 21,25 caz orkestra, 22 çingene 
orkestrası. 

BOKREŞ 
19. 1 5 senfonik konser, 2 1. 1 5 plak neş· 

riyatı, 21.45 Almanca ve Fransızca konu
!!an gazete. 

PARIS 
Polis müfettişi Frenç:- Mister Cosl. 16 Lil'den nakiller, 17 klasik piyes, 

dedi. Liitfen benimle müdiriyete gelir mi- 18. 35 eski muharipleri tahlil, müsahabc, 

siniz'?. 18,45 tıbbi müsahabe, 19.30 edebi müsa
tevkif eder ve ithamınızı isbat edersi- habe, 1 ?.40 edebi kıraat, 20 ,arkılar, 
niz, yahut da kendiniz iftira ve haksız 20.30 matbuat, 20.45 piyes, 22.45 hafif 
yere tevkif ithamiyle karıılatırsınız •• musiki. 
Yapabileceğiniz baıka bir ıey yoktur • 

Cos, aöyledikçe l:endine itimadı artı
yordu. Nihayet: 

- Buyurunuz, kararınızı 

Ne yapacaksınız 7 dedi. 
Frenç Coı'un bu blöfünü 

Tereddüt etmeden: 

Tevkil 

veriniz, 

gördü •• 

- Ne mi yapacağım? Tabii sizi tev
kif edeceiim.. Beni ikna edemezseniz 
batka ne yapabilirim 7 Bunun için size 
gene ihtar ediyorum •• Suallerime cevab 
vermeğe mecbur deiilsiniz. Fakat aöy· 
leyecejiniz her teY de aleyhinizde bi· 
rer delil olarak kullanılabilir. Maama· 
fih ayni zamanda, size Sir Con'un kat
ledilmezden bir gün evvelki harekitı
nızı izah etmek fıraatını da veriyorum, 
dedi. 

(Arkası var) 

111 -·----·-·-·--· .... ·--···--·· ..... 

Dil Tetkikleri 
(Bat tarafı yedinoi 1üıde ) 

E..ubh = Fecir tutlui ettiii zaman. 

ROMA 
15.40 konser, 1 7.30 yabancı dillerdr.n 

haberler, 18.5 varyete muzik, 18.22 İtal
yan turizmi hakkında müsahabe, 18.38 
İngilizceden haberler, 1 8. 4 5 varyete kon
ser, 19 yabancılara İtalyanca dersler, 19.20 
radyo jurnal, 19.50 piyes. 

Macaristanda 

Pcştede Hergün 
15 Kişi Kayıp 

Fe'ıefe 
Dersler 

Fakültesinde 
Tatil Edil i 

Pette 20 (A.A.) - Haftalardanberi
dir, Pette polisine her gün en az on bet. 
kitinin kaybolduiu haber verilmekte· 
dir. 

Eyüp tereke ahkamı ıahaiye hakim
liğinden: Eyüpte Selihi Mehmet ma• 
hallesinde 17 /19 No. h evde mukim 
iken halen jandarma zabitliğinden mü
tekait Y akubun terekesi mahkemece 

(2) - Tercümanı lugat: ı tahrir ve tesbit edilmi,t olduğundan ö-
Eaaeba = uGece yansile müteakip olan ı·· ·· l k bo ı ı b. unun a aca ve rç u arı varaa ır ay 

günün yarısından ibaret olan vakit. f d hk ·· ti k zar ın a ma emeye murcaa a tere e 
( 3) - Kamus tercümesi. d k · l · • 

oayaaına ayıt ettırme erı din olu-
Euubh= Fecir vaktinde denir ki tanyeri nur. (506} 

ağanp pfak söktüiü vakitten ibarettir; mu· 1 y d" • • 1 w d . . e mcı ıcra memur ugun an: 
rat fecrisadıktır. Fıl asıl tanyerinin ağar· M h ·ı . 

. a cuz ve paraya çevrı mesme ka-
maaı ıle hasıl olan aydınlıktan ibaret olup, ·ı p d"k B yd 

. , rar verı en ev etyaaı en ı te ag at 
tevsıan ol vakte ıtlak olunmuıtur. Alakav- dd · d b kkal ş··k ·· B h • 
1. ( bh) 1. h d . 

1 
ca eaın e a u ru ve e çetın 

ın su evve ı ne ara enır. • 
ıh G.. . ki b 'k l b" 8 numaralı haneamde 3/12/935 tarihi· tar: uneıın ııı arına eıı o an ı • 

ne teaadüf eden .. 1ı günü aaat 11 den zim (Sabah) ımızın ince, temiz, lojik, asıl 
12 ye kadar birinci açık arttırma ıure

manası görülüyor. Bizim senelerdenheri 
Türk (sabah) ını, kendi dil hazinemizden tiyle paraya çevrileceğinden talip c;lan

ların mahallinde hazır bulunacak me matrut bir halde bırakııımız, dikkate değer • 
bir noktadır. muruna müracaatları ilin olunur. 

Acaba, (sabah) ın büyük kusuru mu ol- _ <507_> __ _ 
du'? Bunu bilmiyoruz. Öyle de olsa arlık Kütahya icra memurluğundan: 
Türk Dil inkilabı §erefine onun affolıınarak 340 aeneai Af&" mültezimlerinden 
yabancılık isnadından kurtarılması gerek- Hacı Sait ot. Muatafa tarafından Kü
tir, aanınz. tabya Hazinei maliyesine olan 4656 

Gün 
30 

·•• · · • ·-.. • · · • • ---····· · • · · - kurut atardan borcunuzdan dolayı 
hakkınızda yapılan icrai takibatta: 
ikametgahınıza yollanan ödeme emri 
ikametgahınızın meçhul olduğundan 

PER!EMBE KHım 
21 2 el TEŞRiN 935 14 

Arabi 1864 

~ 
Rumi 1851 

bahisle mübaıir tarafından bili tebliğ 
iade olunmut ve bu sebepten ili.nen 
tebliğat ifasına karar verilmittir. 

Borca kartı itirazınız var.. tarihi 
ilandan itibaren on gün zarfında 32 • 

12737 sayılı dosyaya müracaat etme • 
' niz akai takdirde muamelei İcraiyenin 

kaffeai gıyabınızda yapılacağı ödeme 
emri makamına "4im olmak üzere teb
lit olunur. 

24 Şaban i ci Teorin 8 

Yaklt E&anl Vaaatt Vakit Eaant Vaaalt 
=--= - -

GOae, 2 OJ '~3 Ak tam ı2 - ı6 47 
Öil• 7 25 ıı - Yatsı ' sa il ıs 
hindi 9 45 .. 31 lmalk ıı 24 os il 

ls 1 ·,n ~ul 4 üncü icra Memurluğundan : tA 
Evvelce Beyoğlunda Lüksenburg apartımanının 3 numaralı da~ 

kim iken timdiki ikametgahı meçhul Bayan Melihaya: 'I_ 
Emlik ve Eytam Bankasının 27/2/935 tarih ve 934/923 namarab_ ~; 

rehnin yetmemesi vesikası ile alacağı bulunan 212 liranın tarihi ıne......,.-_-• 
haren % 9 faiz % 3 komisyon % 5 vekalet ücreti ve icra _.,.,.. I, 
nın tahsili için dairemizin 935/996 numaralı doıyasiyle yapmıf oldol' ~ 
Üzerine tarafınıza gönderilen ödeme emri arkasına mübaıir tara,....,~ 
len meıruhatta ikametgahınızın meçhul olduiu anlaıılmıJ ve bu ~ I,' 
tebliğat yapılmaaına karar verilmit olduğundan tarihi ilandan iti.,.,.. .. 
mi gün İçinde yukarıda yazılı olan \,borcu tamamen ödemenis Td' fi~ 
müddet içinde bir itirazınız varsa tif ah en veya tahriren bildirmeobl ~ 
üncü madde mucibince mal beyanında bulunmanız akai halde icraf (fi" 
devam olunacağı ödeme emri tebliii yerine geçmek üzere ilin ol~ 

fstanbul 3 üncü icra Memurluğunda11 

Emniyet Sandığına 
1300 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çe~ 

karar verilen ve tamamına 3800 liıa kıymet takdir edilen Betiktafd' ~ 
vikiye mahallesinde eski Kağıthane yeni Bostan &0kağında eski 29 &f.lılf ~ 
10-11 numaralarla murakkam maabahçe pencere ve kapılan nobaD ~ 
tamamı açık arttırmaya vazedilmittir. Arttırma pefindir. Arttınna,. ; 
edecek mütterilerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 niabetin~ pd Jl" 
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu himil olmaları ~ ~ 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittif• ~ 
ma f&rlnamesi 7 /12/935 tarihine müsadif cumartesi günü dairede /lı 
li mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 23/12/935 tarihİll' ~ 
dif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek: fi 
arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu~, 
te bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü bakı kalmak ~ , 
ma on bq gün daha temdit edilerek 7/1 /936 tarihine müsadif ..h ~ I_ 
14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde e11 9' (J 
tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflia kanun;:. 1 
mcı maddesine tevfikan baldan tapu sicillerile sabit olmıyan • il' 
caklarla diğer alikadaranm ve irtifak hakkı aahiplerinin bu baJdardll fi/, 
susile faiz ve muarife dair olan iddialannı ilin tarihinden itibareO 1JJ j,1 
zarfında evrakı müabitelerile birlikte dairemize bildirmeleri ~· ~ 
takdirde haklan tapu aicillerile sabit olmıyanlar aatıt bedelinin pa~ 
dan hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 35/751 11 / 

dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet nJJO""" 
•' rüp anlıyacaklan ilin olunur. . .. (7355) .. . •.. .. ··~ 

fstanbul 4 üncü fcra Memurluj'undan ' 
Emlak ve Eytam Banka .. Türk Anonim tirketine birinci ~ 

sırada İpotekli olup tamamına 19128 on dokuz bin yüz yinnİ ~ 
kıymet takdir edilmİf olan T ophainede Sormagir mahallesinde ~ 
çıkmazı sokağında atik 3 ve Firuzağada Sovancı oilu sokaiıoct-bit~ 
cedit 14 numaralı Mehmet Kimil apartmanı namı ile maruf ~ 
apartımanm tamamı açık arttırmaya konmut olup ilin tarihindell ıtl!" 

1 şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 8/ 1 /936 taribiDe ~ J 
çarpmba günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde açık artınna 1 .,aP;lıf 
tılacaktır. Satıt Emlik ve Eytam Bankasının 844 numaralı kanunu ~ 
rine tibi olduğundan mezkUr kanunun 15 inci maddesine tevfikaO ~, 
artırma yapılmaksızın l'ayri menkul, yukarıda yazılı ıünd~ eıı_....., 'r/_ 
tıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmaya iıtirak için m~ 
metin yüzde yedi buçuju nisbetinde pey akçesi veya Milli bir. diJI ' 
teminat mektubu tevdi edilmek lazımdır. Biriken bina ver~l S-~.Jr 
ve fener resimleri ve telliliye ve vakıf icaresi müıteriye aittır~,_7.J 
delini pqin ödemek lizunc:lır. icra ve 1 iflas kanununun 126 ıncı • 
ne tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla diğer alikadarlaruı ı• -~ 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair o~l~ 
nı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemizde bı ~ İ 
lizımChr. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça •bfd~J 
paylaımasından hariç kalırlar. Ali.kadarların iıbu kanun ~·te~) · 
gun ıurette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak ı• (~' 
934 /968 dosya numaruile dairemize müracaatları ilin olun~ 

D ETE. VASSAF Sinir~· •':!.I r. haatahldarı ıoii'' 
il Is 1•· C..aıet:• ICeçı o, •• aparta•~ Tel. 22033 EY. Kacb~IJ 8.1harl1• ller1 .. • 
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1 

Göçecekler için 

V Yazanı z. ş.. TıJdJZ .!~~J!~a Bulgaristan Yeni Bir 

Pıhan, Genç Doktoru Ziyaret Etmiş, Kanun Hazırlıyor Sofya 20 (Özel)- uRuııen.ka Poıta» 

ren ses Na _.yadan Geldigı~ · ni Söylemişti g~z~teainin yazdıitna söre. kabul edilen ye-'J nı bır kanun mucibince BuJaaristandan aö-

Dolctor Al" S • • • kir b" • çeceklerin bütün mülkleri. bükUıııetin mah 

~._ • ~~·t, hiç tanunadıtı bu ı- •••• v~~-... pı,ı.;n ye...... .. " olmk kalacakb .. Bu m.Latla .-ıerin 
'1ıı.e b kendıaale ıörüpnek iıtemele- adamı ııbı hareket etaııf: emlakini utın almak için Bulgar ziraat ban-
lı.t1ta •Jret etmif .• ve hatta biraz da 1 - Bir takke, doktor bey, henüz da- kasında hususi bir sandık vücude getirile-- 1:1'= ha konu,tacağımızı, konuımadık •• De- cektir. Çıkarılacak kanun b•J ·• l ...,. , a en men o an 

be . .' efendileri tanımıyorum. min, yanımda bulanan adamım yanın- göçmenlerin huauıt eıhula yaptıklan utıı 
9' 1c"''t~ı. · · Fakat, • kendisinin ıüm· da, ben size atız yaptım.• Miraa mese- tnukavelelerini de feahedecektir. ~o 0 ?'1•Yoncuau oldu~unu aöyleyen - lesi, aiıı:i arayıp bulmak için bir baba· aı•-lllıae 

8 

• L.!:t_L- · b A .. ,dan Ati Ve Abd•llah 

...,, • ed...,, efendi; atik davran- nedir- Halbuki, ben .ı.l ~n Af" ••zl V• Bin• V•rgllerl - E ka bir ıeY için ıörmek istiyorum· Llylhaları lçı·n sır lzmirde Lı·k Maç) 

.... ~. ·~· doktor efendi. Tanuna..,- J>emitti ... Vahan bu .özleri o kadar &rl .._ "'"'k · · '-' d ıu.ı Komlaron Kuruldu 9 ~ le • 1111• biz de sizi tanımayız. Fa- tabii bir ıekilde aöylemıtb - er 36 y 1 B is;,,.~~· "'enfaatönize aöt bir ,...,.le doktora bir emniyet relmif, derin IPr . A_n~a~. 20 (Özd)-Arazi ve bina ver· 1 ının aşlangı• cı 
il 0'.Ute<eğöz. hayret içinde ıeri çekllmif; her ,..... golenm mu'8ke<e eden muhıel;t encümend 
....... fından kirli pamuklar ,..... kollu- ~ah;Jiye Bakam Şükril Kaya izahat vermö: s 

M tun körl- _..,...ııı;.. layilian•n e.a•lan üze<inde yap'1an müza· u•• rprı• ztı• 01 du 
l,j l>oı...,. önde"'.~lok~/rraba d Prenff• NadJ""- Adonu ke•cle<den •on•a IRyllialann evvcll bir a,. o.ı.~ •ole oler arkada; yan •- zan kom;.,.on ıuahndan teıldk edilmcai t-ı·r 19 

(x ..... 
1 

• ..:..ı • leçmi,.ler• b' k"" lef Doktor merak ile aöze riripniıti: k ı ı ...... """"'") - 936 ..... 1ik 
-, ...... il r • •rer .,.,.. yer • """ aıım m•lt•'- Komdyo M ı 1 (Ça ,_ maç- möyet vermcai ve atleılcrini munıawman 
"IOa ~ oktor, daba bili bu adamla· - Buyurun, ,öyle oturun •• SöyleyD. km). Raoih Kaplan (Anıal;;.) ~.~. a Pek~ larına bu hafta bUyük oürprizlerie baı- g0ndcnn

6

; llô""'d"· ı..ı..;; :••emekten çekinerek yiislerine bakalnn, e...,li, .ız k ........ ? BenÜD· ile Emin Draman. Edöp E.,ıül.İcn ,:,_:_ la~mıtbr. Lik d...-e•Öaa baılanorkea I&- 5- Atletızm feci k '-ı.ııt•ı: ta İdi. Söze, Bedros efendi bat· le, ne ıörüıecekainiz? kildir mır futbolundaki bazı de•ıt" iklikl • ı era~onu ·~ ııa 
011 

ıd• · k • erı man arı ıçın Beyoğlu H lk · I 

- tf - Efendim, bendeniz, Pren,.. Nad- aydetmek icap ..ıiyor• a evo ' o nu •~ldiJr. s~~iın!. Biz, hayırlı bir İf için 'la Hazretlerinin huauai adamıyım.. Şirketi Hayriye Vı Memur İzmir tampiyonu ve Türkİ'I• "kine" • mınt~kamız atletlerine temın etmi . H ." at• "1 ızın M d b" b . • • • . t • Altınordu takımı ·-- ... ı ~ be ııı letlerın çalıştırılması için de emnnde bulu.. 

ı. ısır a ır akra anız var- Bana emnıyet etmenız açın lf e aıze pa· KarnBIBrı" • •-T-- ,,. a nıa ten na t · ı 1. 
I'\ • B la kuvvetinin •üzde ellı"am" ı" k L-t • • n an renor ere azım gelen teblı ı ,_ ""' 

.... .., oaportumu ıösterıyorum.. • noz.,, ' ay- m•ıtır. ' ·-
- it r, •cele cevap verdi. Gördünüz ya? Hafiye, filAD deiilim Şirketiba1"ye reçenlerde yolcu "· Tak•m•n kal...W Sababattm ı ..... ı.uıda m••"" 

...... ••-•dyır, azizim. Mısırda ne akra· Rusya sefiri, beni gizlice prenaeain ma- Jetlerinde .• t.enz.il&t yaparkm ....;;,,., Galata•araya, orta muavini Adil Fener- Muayyen oünl.,.dc atleılerin •p•• e >•• ...- ır N k k 1 d b h 1 larılc beraber Halkevi salonunda bulıınnı"• 
- :Z • e imoeyi tanor""· iyetine memur etmitlir· Onun verece- ame enn• •n ormemiıtL Kömlir fiatla- a çeye, "° aÇ•k Hamdö >.akara Genç- lan ı.hliR olunu" -

••a. •nıin bir adam. Galiba amca- il her·-; ifa etmek, benim vazifem- ""'": ~·i müna .. betile yapacall> "°n ler Birliiine rü-miftir. Bu ...,..ııe Alhn· • - b dir. t~n.,ıa~ ........ lerden ele niobet daire- ordu çok za,.flam•ıtır. • Hakem komitesinin toplantısı q•Yır Y 1 . d •d" P aınde bar mdı kaL 1 • Al la Futbol federasyonu hakem k ·ı b • 
-

8 

• an 1§• Doktor, hayretler içın e ı L rense• . rme yapmayı uu ebDif- ta'I ta mı kadrosu da bir baylı" •a- .. omı <: ı a,. '1 zat • 

1 

• ı f - kanhgından• Komöıemöz 22 ;ı.· . . 

- ~ , "'ere ömlir ,.efat etnUt- Nady•'"'" Umini iptir qitmez, yüzU "· ~ lamııtor. Takımon .,., oyuncuları • •n<•I< nn <~ ı...;,, ı.,.lah rahmet eı.ın. Fakat, me- kıpkorm>•• keailmitti .. Gözlerin; açm•t. • • •• • •htiyarlad•i• ;ç;n yerleri ıençlere ter• m• ıünü ak,.mı saaı 18,JO da lede< ı••• 
- ~· laalliiku yok azizün. derin bir dikkatle Vahanı dinlemekte Emnıyelı Suııstımal Eden Hama kedilmöıtir. 

1

"' me<kczönde loplanacağondan Ü)d<rni 

...... ,, 8 "'• yalnoz, vefat etmekle kal· idi. Vahan, daba ilk ,özlerinin doktor lleyoilundan Eminönüne retirilmek Buna ~ukaloöl seçen ,.1 çok sayıf ~:::.planıoya behemehal gelme!«; ,;o .. 

"ııt. • Ulldan büyük bir ıniraı ta kal· üzerindeki teairini ıörür ıönnez, kal· Uzere kendisine verilmİf olan (61) lira ıol~n. l:ıunır spor ve Göztepe kuvvetlen· - • b yük b' · h" t • kıymetindeki baraaa-
1 

... tba.. •
1
,.·m dün mııtır •• K •.• s. K takımı da ıeçen yıldan ' . lngilterede lik maçları , .•• 

,. ~ıı.ı. . . . . . _ be binde ü or memnunoyet ,,.. DUJ - •• , d h 1 1 \•Ilı. ' ...,.ulerm• ...,...ı...- · olmakla beraber bunu ıizlemif· .özü- bir hamal po1;, tarafondan yakalanarak 1 a a •yıdor. ngo ımdc on b<1ind lik ,.mpiyon• 

1 

.. 11..ı ad.,. etmez. ne devam ebDith' • müddeiumumiliie •eribnitlir· * yunla~. da büyük hlı hameıle ıcçm'""" 
... L .'."' efendi, bayretler içinde kal- • • Ezcumle A"cnal ile Evrton an«ndnkl 
"1 -tını ı"k" t f ı•--· L--•a - Şimdi sıze, Pren- Hazretler> Lik de .... •Öne K. S. K Bornova ta 

1 

40000 '"'- ' ara • ,. -:ra • .,. " " maç a .,,;,.; ham bulunmu• '" 
tarafmdan ııeliyorum .• Kendileri, bap· Bir tehdit ıuçlulnn k•mlan arasonda baılando. Likl...., ilk Anenal ıak•m• bu 

2 0 
k . ....._Efe d defa giren Bornova t k b"-~lk b" M l maçı - aza lını •ıt1 

•• d ii b im, doktor Ali Sedat efendi, nıza ıelen f eliketin hepsini bilöyor • • . Sü<eyyapa,. kumOf fabrikan müdüril f ki _ • ınun•n u, • " eıhu• ngiJ;z ıakımı bu ıaliböy< . 

1 

• 
-\ l.iniz?. Ve bu ifler, onun yüzünden olduiu için Aıdı ıchdiı eımekten ...ıu M...ıala ve Ah- ;.• _ _"_~bagluBop olacağı z~nı hakimdi. men başta giden Sanderland takımı d w 

"et. be · m t ··del · il'- ....:ı_:..t--d Su a._.ı ~ahlar ilk deYrede n an 
••..._ite • • mm.. bundan dolaf', pek -f ..ııyor. Sizi e ;• ,,<:~=lh•ııeh"L~~'"..._.. ir. 1- iyi oynayarak devreyi ( 2 • 1) k d j bet povan eeride ve dördüncü vaziyeıtcdi~ ·~Iı.ı -. reçmôt ol•an ya •• Han; !""· b d k k • ti tana me• ~""' ~ _,.., hunlaq ,.n,.,, azan •- ı . f e Sok ura an urtarma ıa yor- bırakmı•, haklarındaki ._kı·ba•·n devamına lar. Fakat ikinc.i de.vrede üzsün oyna· 

eli,•-~ rat eczanesinde batma bir • dok Al" '" .. u K S 
<.., 

1 

Vabanm bu .özler~ tor • Se- kam ve<mittlı. y~n • • K nebeey• (S- 3) lebine ç• • 

- le en doktor. dadon kalbinde Pren- Nadya'ya kar- vırmeie muvaffak oldu-.\ıı.ı, O feliketi bafıma ıe~lerin. 
1
, derbal biiyiik bir mın-t uyan.ı...- Afrilıaya seçen Jnsiliz tayyanlİ ikinci oyunu Altay - Buca takımlan 

...... ı.:•~alannı nuin... Fakat dos, d" Umumi h..,.ıe Kütül&mmue ccpbcoinde yapblar. Rakibinden bir kaç kat kav • 

....... b bım biç bir yerde akrabam, - Ah Allahom!. Ne temiz bipli, ne ça•p•-• olan lnı;Jiz .ı;baylanndan T;yeri .. ıli olan Altay, Klu farla"' oyunllo 
.......... ::;.rok •• Y

8

anht aelmipinöz- a.ıl yürekli kadonm•t. meier... tayy.,..ıle tcbrimiz<len ıcçe..ı. Afrikaya daima röste ...... k (S • 2) salip aeldi. 

- \'aha .. y.. u kadar da... Diye mmldan4ı •• Vo sonra N•ini bô- ,;ım;oti" s, ... rününün - mllhUn 
0

,.......,. ael· 
" - C n, aöze karıflDlf: raz yiiluelterekı ( ) mitti. Albnonlu wı lzmirapor talamlan "'...ı ~-itte, ben deiilim diy<ır - _ Beei buraolaa naul .......... bilir?- Topl•ntd• r, D•Yeller _ oah•Y• 

9..,ı.r. Albwd-an çok .. ,..r 
ti,, • ohuiif berife, burada -ı. va• o;,....k, Vaban•n yüzüne loakb- Va- ffalıeyinde ı,.;&.ce lranluı kadro•H ••buna in....,_ ..ı.n kaleei-

ıı.:..~"!'k deiiliz ya •• Kalk plelim. - etrafına ıös ..,zdördi: oislöii ıözleri çeli.-du-
,.--•tta S • 1 r-:..;;.nii Ha& _ _!__.en: • ve b : • Prenff• eınyor ~- ~ Oyunun ilk oekiz d ... ,..., içinde Al· 

·~ 
11

.:..•lu adam, ,öylene ,öylene çı- Bu bu•"''• Pren,..in her feda· 4böMd klnun 93S den iılbuen Evimiz- bDonlu kaleeı.;zlikten .,,. ile biri of-
........ ;:••nli ..• Caddeye ıeldikleri Wrlıi• yapaeaiın• emin olabilirsinb, de lngUözce ku .. lan da açolacaku .. Bu deıo- oaytdan olmak üzere ;ıç rol y..ı;. Bul 

- lı _:_han el;ni Bed•- u..-• .ıo.ıum- Size daha..,. bir fOY ollyle- le< .. ,,.mb• ve cumuıcai ıünleri oaaı vuireti ıörenler Altonordunun bllyUk 

da,.. ı.,, --~•; ah-•• Aradotı- a· yeyhn mi? ... Preoun, •izô ..,,;yor • ( 1 71 de verilccekıir. Yanl...ı. ;,
1
;yenle< farl<la ,,_il-tinô ... dolar. 

t'tt dejıl-:. H le b• _._L. a • • k k her gün Cağaloğlundalti Evimiz Merkez H lb k" • •raı __,_. e ...,. - - Böyle bir kadının ... .,.., ço oymel• • u ' ••.,yet tam••- ter•ine ol-
"' •nı •• Hadi i 

1 

I j . l d . bürosuna gelerek kayıtlarını yaptırabı'lı.rler. d K 1 · • Al uenı· u ur ar o sun.. 
1

,,. ,,_ her tür il - eb vere- •· • .. ,.,z oynayan bnordulula• 

~ ıı; k • d" • -•r· ..... ve 
0

"":'.,.' Bedr°' Efen •Y' bilir- Şkndilik ben, •unlardan baluet• Halkevi temsil kolunun çay• bundan -•• çok üot6a 1Pr oyun oyn•-!-ltainı leeaaufler içinde bırakarak jmeye iıı:inli detilim •• Fakat, fU felaket• Eminönü Halkevi tcmail fUı._ __ , 1 . yarak (80) dakika hakimiyeti muhafa-

• •- e do - - - • - ıenç "~ ·ı •••im k, ...., derlenufti- ~akat, li .-uuzda oise bir teaelli olaun eli- o;n üç .enelik ,..·a• oonuçlanru aöoıermek &a elti_.,.. . 1 

f>) 
:.... 
~ 
--ı 

"ıerrıitti o'laaın1n kap1aından ilerı ıeç· ye bunları aöyledim •• Şimdi benim aaıl üzere önümüzdeki cuma aünü Rat 17 d lıunınporlular müdafaa oyunu tat· ı "1 •• r · k e b"k tt"kl • ' • k" 1 • 

1

t; 8 d aya ••hace arkaaıM ba • "f • • vıp bulma.,_ b: .. -Y İs• Gülhaneparkı içinde Alay Kö .. k'. d b. 
1 

e 
1 erı açın ra ıp erıne fazla sol 

e roa C"f . . vazı em, aızı ara,, - Ln., .. :I'- v un e ır f . . bıad1c;. ,... endının orlarda olup ol· . . t d"r•ı"nı"zı" aormakb Sö'vle • çayh toplantı tertip etmiıtir ınatı vermedıler. Bu auretle lzmır • bı .ırıı1 a 1 teyıp ıa eme ı •• ı · ( . ••>ince .,.'.'.''"'; ondan -· ıö••· yiniz bakalım; h;r tef• ihtiyacnHZ ••• r Konferanalar ~ •po• 2 - 3) ıahp ıelmeie muvaffak 
•• 'r l•ro donerek acele aeele tek • • __,!! oldu. ~~------==----~~~.:.::J 

.. 

1

fh .• atkıılaya doiru ylirümeye loatl•- ""7•• (A•k.., vu) Serbeot kooferanalar 
5

• N. ,------------~::= Ankarede ı A K e A 
·Her dilde gazete, meqnua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3 3 i 7 

OlimpiyatlaTın lılf aporlarına Ja 
iıtiralr ediyora~ Üniversitede her hafta verilmekte olan 

serbeat konfcranslann üçüncüaü bu ak 
profeeör Reichenbach tarafından ver· 

·--
BASUADAN l"u 'b Y •ni Bir Ziyaret 

v,~ ~~ .~ehmed aia, karımnda Ame iyatııı yAln·z 

- N °'.'""°ce f&fll'Dllf: H EDENSA bıirııe 1~.~r 0 ahbap •• Bu aefer ele ki· 
1) orufınek iatiyoraun 7 

1
•1_ k··..1uluraunur.. )ieme181'İ aaah•e· 

t-· enıey .. llI• ıç 'bo e mecbur kalmıft•- Vahan; der. kaaı, ağrıyı derbu bıer. Bitün 
te~a'b Zllıadan, eayet tabii bir ıurette dloyad• milyonlarca laay&t ~kur.~-

- ;~rrniı: 1 mııtır. Birçok. Alman profe1orleranm 

clerı •• 1"z'baıı efendi! Doktor efendi • 9tım'amkmdİİiİİrnliailmllıl•l•e•rı•k•u•tı•ı•.o.o•d•a•dı•r•. ••"' 
'ol'nı 1 aorulacak bir teY vardı ki onu "' 
t~:Y• unuttuk.. Zavallı adamı, mi· tıt. Beıinci icra memurlujundan: 
"-'• :.:;, ,...h......, etmemek içho Mr Mabeuz .., paraY• ~ -
~ d a kencliaiyle ıöriifDMk llzını. karr• E.mirallula MUY&kldtha9e ao-

lle:~·ı:-• bu lyiliii ..ırsemez.ıniz. kak ._. ... ee ele lıir ....,. oiikit el ~ a1akı-; yatalı ...... ,_- r1 • 11 • 

-ı.ı,..._ ai•ı mutat olaa ,...ıı..ı. 935 ... - ...-,ıif ~ ... & ... 
o ltu . SOllra Valaaala tloldar'll s-• 1 at 9,30 dan iti....,.. aablacaitMaa ta· 

il <Uk odada birleıtimlittL· Uplerin yevm -•ldlrda mahallinde 

..... okı ... , tekrar Yabanla brplapr •lanaeak - -tlan 1-
tılaı-. . Yn lunar. <•> ,...,b z, bıraz eVTel içinde ayanan __ 0 ______________ _ 

eler derhal ~1--••· Doklar Hafla C.•1111 DaWU,._ ....... -c.. --· '- . •ıa, Maden _... ae iad,ar• .. 
C: Si&.. Mil aöaiilaii .e~Wi-... 

Yere~ Nadan çıkmak latemittl-

}l.trhn _. Jwaıla 1 • 1 
J)iyua7elu (118) No. Tılefoıa ı 11198 

cektir. 

Boa Poıta 
iLAN FIA TLARI 

1 - Gueteoin eıu yuıaiJe 
bir ıütünao iki 1atan ltlı 
( uati•) ıayılır. 

1 - S.yfua•• ıöre blı •aa
timla UiD fleta ıulardırı 

.. ,. 
l 

400 2so 
Kr1o Krt-

200 100 
Kıt- Kr .. 

a - Bir wıümclı nRti ( 8) 
ktlimı .ardır. 

' - laoe vı kalın ,...ı.r 
tutacakları ,_. IÖN 
aaotiml• ölçlllr. 

1936 senesi kııında Almanyada yapıla
cak olan on birinci Berlin Olimpiyat müaa
bakalannın kıt ıporlan tubatta ba9hyacak-

br. 
Buz üzerinde Hokey, buz ü.tünde Paten 

ile kayan ıporlan için pmdiye kadar bir çok 
milletler yazılmıtlardır. Kayak ıporlan için 
(26) millet kaydedilmiftir. 

Türk kayakçılan da müsabakalara iııi 

rak edecektir. 
Atı.tı.r. t.Wil 

lıtanbul atletizm heyeti bqkanhitndan: 
Heyetimiz lut idmanlan için lbun olan bü

tün tertibatı almııt11. 
1 -Bunlar. 23 teıriniaani 935 cumar· 

teııi ailnünden itibaren bqbyecakt11. 
2- Haftada iki gün yapdacak olan kıt 

salon idmanları cumartesi S.30, çarpmba 
aünleri 6. 30 da baılıyacakbr. 

J- Kıı .. lon idmanlanna mmtakamıza 
dahil bütün klüplerin atletizmle mefl'll 0 • 

lao ualan ittirak edebilecektir. 
4'- Üç ay devam edecek olan kıı salon 

lclmanlarma kl8plerimİIİD 1"brGk bir ehem-

Hurw• • Luuu :tol Vt:) a lt adedık 
kutularda aatılır. 

Gayet mühim 
Hurma sabununun kokulu bir 
1&bun olmayıp ıabıi kokulu Ye 
emealelı. oinıtı herıey IQln kulla
ndaa bar •• 1alıuou oldugunu 
bilhusa h kaduılaruun dikkaı 
n.aurlarına •!ıederlı. Bir tecrtibe 
11ıl lknaa klfidlr. Burma ıabuuu 
TURAN mamuli• adandır. 



SON POSTA 

HASAN LEKE SUYU ÇAIASIR, BULAŞIK, CİLA 
Der;, ytın, ipek ve her tOrltl menıucat ile blt&a elbiıelerde Ye ça~a11rlardıkl 
nılrekkep ya;, pıı Ye demir ve her aeYI lekeleri kat'l7ea •e ıa1et kolaylıkla ıa1uı 
ha) ret bir ıurette tem"zler ve yeni ıibl yapar. Şlaeıl 28 kuruıtur. 

Çamatırlan ıacak ıuda yıkarken bu tozdan koymab •• uğuıturmalı, 
lekeler •• bDtln kirler kolaylıkla çıkar. Gayet temi• o!ur. Kutuıu 10 lmnl~ 

ŞiŞMAN Y ANK·o ~I 
MAaAZASI ı l.ta11bul Yem Poatane caddui No. 39 

M•ntoluk ve Robluk YUnlUlerlmlz 

GELMiŞTiR 
Her aeYI . 
ipekll, Pamuklu, Patlskalar, Ketenler 

Beyu ve reakll 

Tuhafiye Dairemizde En Zengin Çeflt 
Huır ve ölçl herine 

Gömlek, PIJama, Kuan d6 to, Robd6t•mbr 
Kıtlık ihtiyaçlarını temin için muhterem mOıterllerimizla 

teırlflerlal ha11aten rica ederiz. 
CI HAZ TAKIMLARI . 

NEFASET • METANET • UCUZLUK 

Emlak ve Eytam Bankası 
. lıtanbul Şubeıinden: 

Mütekaidfa Eytam ve Eramilfa Mart, Niaaa, 
Mayıa 935 maaılarımn lıkontoıuna 4-12-935 Çar• 
fAmba günü bqlanacakbr. 

1. •• 3 • 12 • 931 pasartesl w aalı ,..._. 7abws mahlll..m ........ itala· 
lacaktar. Bu tarilatea ..... ••Maat _._ maltill• amumi uraya dalall olar
lar. (274) 

Ayaklarından rahatsız olanlar için 

Fennf Ayakkabı 
ZarlOltt, lıafiflijl •• •ilamhp birçok 

tecrObelerle ubittir. 

A. KIFIDIS 
Be7ofla Polta ıobğı No. 1 Telıfoa ı 41489 

-- Tapa mlfterllerlmbia iltediklerl lzalıat poıta Ue Yerilir. --

_._. ıran Gener•I Kon•olo•luOundan 4111111-. 
Iran Tabaaaına mahua mühim ilh 

lraa tab'Ullldaıı ....t .. mliaia HM • HN yani JJOS • 1915 M..ı.I 
doğumlulanndu ahnli feYkal&de dola11lil• ıneloe wkubulaa oatmJ& 
icabet eımi71ııler ile tuoD mua•el&ta laeatlı ilcmal ol•amıyaalana Puu 
cüııü 2' Soııt.piıa 1136 1aı.h ... , 9 daa ltibana 0..-.1 . Xeuelatoda 
itbab rioaı ıyl .. eltri ıt.tlm• bmali eheauai7e&a. •1tdiriliı. 

- --·-

.. ı •'•C•4 .... , .. ... . \,, ..... le. 

GRIPiN 
Solak alımJıpa, bq aezlealae 
Te cffter aeıde~ere, tripe, kınklata, 

lfllmektea mtltevemt bit8n 
ııbraplara k•l'fl bilhUla 

mlleulrdlr. 

GRIPiN 
• fiddetl b., ve dif afnlanm 

derhal diacllrlr. 

GRi Pii 
Bel, mir, romatizma atn!annda 
hararetle tanlye edilmektedir. 
GRIPlll, Badyoliıı dit macunu fab
rlka11Dm •lteha1111 klm7agerlırl 
tarafıadaıı imal ıdibuektedir. 

Her ec2a11e .. bulunur. 
Fiab 7,5 kuruttur. 

... Poa .. Matbaası 
N..,t1at mcllilı S.bm Rasıp 

Sahlplerlı A. Ekn•, S. Raııp, H. Latfll 

. ~ . 
c.LUI' • .,_,__.l'I ~•f&GI ............ ..._. ......... .. 

H•••n depo•u ı l•t•nbul • Ankar• • B•ıoııu 

RADYOLi 

kullananlana 
ditl 

Dit tablplerl -- ... 
"Ditl•rin " ağam •ll)ılti 
•• akeam süade ı .ı. 

temizlemekle ıı.WWS.• 

R A D Y O L 1 N bllklmya .. t k'..._. 
tUblerdedlr. 

SIMAYf YARATAN tlAYIHADIA 

. .__. ., \. 

·~ . . 
L.T.PIYER 

PAR İS 

Revedor 
f SAN S-LOS>'Oll 

VE PUOOA 

l.t•nbul Evk•f mDdDrlr•• 

Deieri Ura P91 puuı Lira K. 
125 9 38 

Sultanahmette Binllinlirek ...ı..n.Uıcle Mehmetpqa ......... 
Helvacahatı lakendenia camii •nz• 28/11/935 .............. 
ele yedinde bulunacak memur &riincle aablacaktır. lateklilerin 
buçuk pek pua)arile Wanaaılr memura ~ (7362) ~ 

VAPURCULUK 
TOIUC ANONiM ŞIRKITI 

I.tanbul Acelitabp 
Liman han, T elefoa ı 2ı925 
Galata ıubed Tel: 43663 

TRABZON YOLU 
TARI Yapuru 21 lldnclt9f1'ln 

PERŞEMBE atını aat 20 de 
HOPAYA kadar. 

SADIKZADE Yapuru 23 
fk;neitepia C U M A R T E S 1 
·l!lat 20 de Hopaya kadar. 

6Jm-•ME,HUR~-~ 

DAiMON PiLLERi 
Bütiin diler pillerd• fula aydın

latır ve hepeind• t!Qenııld ...... 

~ ~- --~ ---

DAIMON 
\ " / • 

\ / ~, \'-" 

\ ' '-.'' / 
' '-/ 

YlLDIRIM Pili 

Tiirkire '-' --.ıans 
GABA Y BiRADERLER 

s.a.. ......... : 
JAlt ~ w IOllEK'• 

I' WTdthl 

VENOS riatıli U. -~ 
ldr.pililw ........ ............ 

E\'LIY A ZADE . 
NURE'ITlll 

ecsa~ ._eYiye alAt .. 
deposu latanhul, Bal~~: 
midiye caddesi. 


