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Göçmen /~/eri Gözü Diyarıbekir Deıniryolunda 

l<izım Dirik; Gezisinden Körolası Hattın Açılışı Hakikaten 
Edirneye Döndü ~;~:~~~~~:.~~=~ ~~: Halk için Bir Bayram Oldu 

G U " G •• Jıle bi bu yüzden ihtiyaç sahipleri cid- Törene Takaddüm Eden Günler içinde Birçok Halk 

. 
ene) lspektör mumı oçme,,.n - den endişe içindedirler. Ve anlaşılı- istasyon Civarın" Toplanmı" Mes'ut Günü Bekliyordu 

Al k yor ki bu işe Ekonomi Bakanlığı 

rınden ve "Son Posta,, nın a asın- ciddi surette eı koymadıkça. buh-

dan Ehemmiyetle Bahsediyor :;:::,:::-;~e•i şöyle dursun şiddeti 
(Devamı 8 inci yüzllc) 

il~İrne 23 (A. A.) - O.el aytanml• bil-, la"'? ~~~eriınis de tamamlanmak 
-•,-or: Bir wauu iki b" . a· .. ec1· G'" enlerin yansı ve be ırH 

il' L-"·d . !_ı." • 1 user il'. oçm • b" tiQi ~ anberi bölseaindeki -~ •t e· daha fas)a.aı yeni e.-lere yerlefllÜf ve ır 
ı._ letlQk ve teftit etmek üzere pay• çı • ı. misafirlerini bile aJnutlardll'. Yapılar 

L---------------....... ____ _____ 
]la/yada 
Fırtınalar .._.. 1" .. 1.... • aıımı .. bitilc .. _T• aenel espektörü seaeral Kisun bittikçe yerli e.-lerd• konuklıy~n soç~n-

teluimiz d.. •· tü 1 . • erlerine seçecelderdır. Y enı ve - -•" C.n.ı .. ,...:ör·= ·~ı.rı hakkında ;;;;:..:..,, • ..__.. ,_...;,.ı. tek ıHr •• •• 70 Kiti Boğuldu, Etna Y •· 
""'İçin ataiıdaki beyanatta bulundu: ... tek bir kiti açıkta deiildir. Bu son kısımda- naı dağı A!ev!er Saçıyor 

t l"etkik seyahatimden çok memnunum. kiler 1936 plinında yapılacak yerlere yer. Roma 23 (A.A.) - Kalabiriya ve Reg-
.~Pılrnıı ve bapnlrnıı itleri ve bir ay önce leteceklerdir. • • gio bölgelerindeki fırtına ve eu basmaların· • Dlr•. r1beklr nihayet .. haaret kavu,tur•ft• ,, k•vuftU 

IOrrrıedil•un I . . .. t bulmut .,
0
••• Bizim en çok üzennde du. rdugumuz.nok- dan yetmiş kiti boğulmuıtur. Fırtına, diin D b ı. 2 Ö .... feY en yeru vucu .. eni •- b . •.y.arı eıur 3. <. zel) - Diyanbe- tasyona hattın ulaıtı.ır.ı yere _._ L!.... .. _L f'iiı.ce ı,· h ed 

1
• k" talardan biri de ıöçm en en aıaa 1T :ı.a· 1 akşam Misina ile Catanzaro arasındaki bi.-1- k 1 d b • - _. &a& ır az duydum Kabul e un ı . k kt O d . . G . . b ır gun er en erı bır bayram arifeai 7a• 7apılmııtı. BütUn Diyanbekir .. lkı, 

~l' eksilderimiz vard· .... Bunlan da atma- m•nda müıtahııl duruma IO n.e . ır .. n~~ gede ~vaml et~ıştır. s· enı~ a~~ZJ, .. , aştan fiyordu. istasyon civanndaki dUkkin • ,ehre aelecek ilk treni sörmek an..u-
• ralıııyoruz ve tedbir ahyoruz. içindir ki topraklaran ıimdiden.!'~ılrn~ı, su· I başa. su 'abr. abtın ad:~· ır çko 1 opdru e~ yı· lar ve evler bayraklarla donatılmıt. i.. (Devamı 8 inci yüzde) 
c·· .. 1 • e tobumlannan yetiftınlmesı hu- kıldıgı gı ı, azı uzaıı; mınta a ann • cıvar· 

~ ... l ev erının ınf8Sına, evam . T b 1 la irtibatı kesilm\ştir. Misinadaki lcö~kler OÇrnen 1 • • • d h yai· ru mell Y 

r •ra b ı. __ 
1 

.ı D • ı · susunda tedbırler ahnmııhr. o um ann 
L &amıyarak ~ııuıyor. enız erın .. • . • bil tıl bölgesi tamamen su altındadır. Demiryol· 
1110z1.11 • • dörtte üçu venlmıı ve topraga e a mıt· Kaçakçılık ltarl. ~asından aahillerde müteabJtlenn h•· l lar bazı yerlerde sölc.ülmü§, bazı yerlerde 
... _ dırı keresteler kısmen ıecikiyor. Fakat tar. d" • b" de toprak altında gömülü kalmııtır. Fırtına -~vai h • • • • . Sizin haklı olan sorrunuza en ıteıu ır 1 d ı.. 1 .. j -d rn enüs müsaittir . .En çok bır ay ıç.ın- durduktan sonra, su atın aıı;ı ova ar uze· Bura le Ati A d Bi ş be ~ n.,ut yapma terı;baı.m•zo tamam- (Duamı 1 nd yiizJ•) rindcn, Etna volkanmdan f•ılman ,öddcıH Dft r&Slll 8 r e • 

_ ıcak bir rü ar esmi tir. d .. & H be V ili 
Mısır tf niv11rs1fe/ileri Kapanan ,;n:~-;;:k··.; •. :-:~.~~.. Atôaadan vmıen bir ....... ·- ~:ir. ı, ! oezı!ı a.!~ ~!".-
Mektep 

'erı·ne '7orla Gı·recekl~r rini ve uiultular iıittiklerini aöylemektedır- tanbulla Yunanistan araaındft eroin ka- mıtbr. 
l~ ,L,4 )er. çakçılıiı yapan bir tebekenin eleman- Muhafaza teıkilatı Genel Direldörii 

_ • ları Yunanistanda tutulmuıtur. Bu ya- Hasan kendileri tarafından Y.....U.ta-

t\afıire, 23 _ Üniversitenin tatili, ı Maamafih Kahirede zahiri ıük_Onet I Roma 23 (A.A.) - Perıembe ve cuma kalamı da 1.tanbuldan çekilen bir tel- na telıraf çekilmediiini, belki .. sizli 
ta.lehe üzerinde çok fena bir tesir yap· vardır. Umumi efkar galeyan halınde- günleri güney ltalyada hüküm süren ıiddet- srafın büyük rol oynadıtı kaydedil- çalııan bu kaçakçılık ıebek..m. men-
ttııştır. T I Ü . . l· dir. Kargaşalıkların her an tekerrür li yağmur ve fırtınalar neticesinde, toprak· mektedir. sup olup fatanbulda bulunanlar tara • 
llİrttı k a ebe nıversıteye zora ı etmesi ihtimali mevcuttur. Denilebilir lar kaymıt. bir çok evler yıkılmıı ve gcniı . fından Yunanistandaki arka4'aflanna 
ti e . tasavvurundadır. Bu haberle • ı ki Mısır polisi seferber halindedir. Bu· sahalar su altında lcaJmıttır. Şimdiye le.adar • M~amaf~h fstanbul.da kaçakçılık ta- çekilen bu telsrafın bu itte mu...ir ol· 
~ .. ~ P~lı~e aksetmesi üzerine polis, Gi· j na mukabil talebe de uyanıktır ve ~alk yedi kitinin öldüğü teabit edilmittir. DaJaa kıbatıle ~lakada~. daırel~rden yaplliı· ı duiunu aöylemittir. Kaçakçıbk lefkİ· 
~ekı Üniversitede etrafında ve köp· ı' talebenin gösterilerini bütün kalbıyle bir çolc kimsenin öldüiünden korkulmakta· mız tablukatta boyle bır telsraf bak- , lih da bu iıle alakadar olrnut '" ana-

tulerin Üzerinde tertibat almıştır. takip etmektedir. dır. kında ademi mallimat beyan edibnekte- lumat toplamaya batlamııtır. 
~· ............................................................................................................ .. .... ... 

~:~Jj~~~~~·; ......... Öeniz Mektebindeki Tören ~:0fre:~;f J!~7;_;. 
Sahtekô.rlık kası Güdüyormuş 

Paris 23 (A.A.) - Oeuvre eazetesinin 
diplomasi muhabiri, dün Laval ile ltaly<&n 

Suphi ve metresi Hürmüz 

....... (Yazısı 3 üncü sahifemizdedir) 

······················································· 
r edcıvı·.,· .. k"" l -..... mum un o mayan 
e· -
--.:_ hcıata öldürülmeli midir? 

Bir hastanız var. Doktorl:ır 
hastalığının tedavisi mürn· 
kün olmadığını söylüyorlar. 
Hasta müthiş ıztırap çekiyor 
ve öldürülmesini istiyor. Bu 
hastayı öldürmek do~ru mu· 
dur, d-ğil midir? Snldhi} t:l· 
tar doktorlarımız bu sualimi· 
ze meraıdı cevaplar veriyor· 

lar. 

Deniz llaeal 181ebeal, Al8tUrkln bDatU B11Ude 

H beliada Deniz Liaesi dün Ata· ' ni sösterıniıtir. yanından seçerken ve dilimizle sa a 
~y •1- •• B d f" "k il" • K türkün güzel bir büstünün dıam• to- un an .onra ısı nıu~ unı l· aôylemek için yaptık. » 

.. bu"'yu··•- bir heyecanla yaptı. Me· I muran ve talebeden Vebbı tarafından B d . l Ş"' k"' O renını a un an sonra amıra u ur an 
. t tam :u-te istiklal martile birer söylev okunmuttur. Muallim Ka- ., .. t•• b.. f 1 raıım saa -,.. us u açmıı ve uat etra ına top a ıı • 

b 
lamı• mektep komutanı namına mu· muran çok alluJlanan nutkunda Ata- 1 k d • • • af :r• • •• • .. • • ı ara an ıçmııtır • 

. · · k yrnakam Fehmi tarafından bır turk• lutap eW.k eacwnle demııtır •. •• a~ ını a .1_ k" Dunkü heyecanlı törende 
nutuk siiylenmiJtir. Fehmi nutkunııaa il 

l»a ıriye 

Gedikli . 'farında" itibaren 1 misafirlere teteklcür ettikten aolll'a U- - S.aiD ltiattin ,.urt ... ulua lçia &16- mDüt~kaitlekri, L~ahri1e erkanı, 
GA I ktet.e vniti me kopialı ~ ondan çekinml- enız me teuı kumandanları hazır 

l ZETEMIZDE OKUYUNUZ lu Şelf. in 
1 
v;~1

1

1t::nbüs:. büyülı ö.emi- J'ecetimisi •• ..__ içi11 l' ..... ta .. •ı IMaluamuflaru. 

--------------~1 ,ere ı ana 

büyük elçisi Cerutıi arasında yapılan pruf

me esnasında, Jtalyan elçisinin Laval"e. Pd· 
rola Ambargo konulwnı•n"ı muharebe de
mek olaca~ını suyl ,l•i .ı bildirmt-kt~ir 

Aynı muhabir, lıal) ar lıtıkuınetiıün 46 
saattenben, bir tehdit politikası ıutmr.ğe 

karar 'erdiğini il:l\'e etmektedir. 

Mus olininin huııu i delegesi bulun.ın 

Marki 1 heodoli, ( enevreden dönmezden 

evvel nüfuz sahibi bir çok Fransız phsiyet· 
lerile goru miı ve kendılerine halyanlar 
tarafından bir fngilız gemisi batınldığı ıak· 
dirde, Fransız le.ara ve deniz lcuvvetlcrının. 
26 k rinic\ \•el tarıhlı l·ransız nota ı•t la 
taahhüt edıldiği §ekıldc lngılız kuvvetler ı e 
arka olup olmnyacnkl,.. ..• ı ı.ormu,tur. 

Marki Theodolı. bu 11 1 • Fran u:!ar ta· 

rafından 'erılen ce\ apları Musaolını
0

)C n k
letmıstir 

Denildıgıne gore, Markı, Mu 50)1nı ye 
vt:rdiği raporda, Lugun 1 ı nnsa ile lngılı · e 
ara ında me' cut \'C ill"ridl" iki lıuldin ti 
yckdiğeriııdt'n ayır bıle< ek h 21 KOfU1 , lJ· 

IUflaıından da b hsetınıııtır. 

ltalyanın Yeni Posta 
Pulları 

l~oma 23 (Özel) - ltalya hukümeti on 
ilci alla içın yeni poııta pullan ba .. mmftır • 
Bu pulların üzerinde adaların raimleri. 
düçe ve kralın ve Afraka aaV&flDl8 ı f.ri 
bulunmaktadır. 



Sa} fa SON 

(Halkın Sest) 

POS.TA lldncl T..,tll tf ~ 

1 ( Ollnftn Tardıi) 
Bir iki 
Satırla 

l Jalicin belediyeye 
Geçmesine 
fı./e Dersiniz? 

Yeni Tarım Tetkilib • !I. ,. 

yılda tal~ Tarım Bakanlığında (3).. . ·ih .. Jııll' 

Haliç işletme idaresi dünden itiba
ren belediyeye geçti. Bir yazıcımızın 
bu münasebetle rastgeldik.lerinden 
topladığı cevaplar aşağıdadır. 

Tütün İnhisar idaresi Cibali fabrikası 

memurlarından T evf'ık: 

Haliç Sosyetesine _Bes!I 
Hem Seferleri Durduruyor, Hem De 
Ben istediğimi Yaparım, Demek istiyor 

dilmek üzere yeni bir teşkılat }ay ~ 
zırlanmıştır. Yeni layihada TarıJP üıÜ Jır 
lığı memurlan genelkurmayın bir c 

- Haliç şirketinin belediyeye geçiııi şüp
he yok ki sevinçle karşılanacak bir keyfi

yettir. 

linde sayılmaktadır. 

* * • 
bir······ 

İstanbulun hiç bir köşesinde, vesaiti nak
liyt: fecaati Haliçteki derecesini hulabilmiş 
değildi. 

Çünkü, kübik resimler gibi başı kıçı bel
li olmıyan bacalı, makineli Haliç tekneleri, 
hareket saatlerini, muntazam tarifelere de
ğil. iskelede birik.en yolcuların miktarına 

uyduruyorlardı. 

... Belediyenin mesuliyeti ve nezareti altın· 
da kurulan muvakkat idare dün Haliç va
purlarını eski seyrüsefer proğramına ve A
kayın nizamlarına göre anzasız itletmiye 
baılamıttır. Dün sabah muvakkat idare he
yeti Akay direktörü Cemilin baJkanhğında 
sosyetenin Köprü altındaki eski mutemet
lik odasında toplan.nıqbr. Bu toplantıda 
idarenin aünlük baaılabnm ner'eye verilece
ceii ve seyrüseferin daha muntazam ve 
seri devamı için yapılacak itler kararlaıtı

rılmıttır. 

laflar çıkacağı da muhakkak sayılıyor. Ma
amafilı İktisat Bakanlığının pek yakında 
iti kesin bir surette halledecqi beklenmek
tedir. 

Otobüsler Kalkacak mı? 

Lokantalarda Yemek tef 
Edilecek 

~ 
re olunacağına göre, Halicin İstanbul ya• • 
kasındaki bütün miifterilerini çeken otobüs 
imtiyazlarını da feshedeceği muhakkak gö
rülmektedir. Şimdilik bu q için k,ararlat
mış bir fey yoksa da, bunun bir sün mesele

Ankara belediyesi loka.nta ~ e.ifıİ ,r 
nnda yemek ve çiy et teşhır edilın ae ar 
sak etmiştir. Camekanlar tül perde 

Haliç tamamen belediye tarafından ida- si olduğu bildirilmektedir. tülecektir. 

Bu itibarla, Haliç vapurlannı ben gece
leri Sirkecide onar kuruşa müşteri toplıyan 
odolmuş» )arın denizde işleyen birer nü
munesine benzetiyoruum. 

Bu, karadaki taksi «dolmuş» çuluğunu"l 
denizde müesseseleştiren garip şirketin be
lediyeye geçişi elbette ki fali hayırdır. 

Fakat gazetelere göz gezdirirken, bu ba
pte gördüğüm ~lk haber midemi bulandır
Jlı. 

Yazıldığına göre, belediyeye di.indenberi 
tavsiye mektubu getiren eski Haliç ıirketi 
memurlarının haddi hesabı yokmuş. 

Belediyeye halisane tavsiyem ol!'!tln. Ha
liç şirketini ıalah için tedbirler alırken, 

«tavsiye» ile Haliç vapurlarının d,eğil, pey
nir gemilerinin bile yürüyemeyeceğini uuut
masın I 

* Aktör Kaf Kemal: 
- Azizim, ıelıir tiyatrosu haricindeki 

aktorlerden hiç birisine belediye eline ge
çen bir it hakkındaki mütalealarını somıaya 
kalkışmayın. Çünkü sütten ağızları yandı
ğı için yoğurdu üfliyerek yiyeceklerdir. Bu 
itibarla da, söyliyeceklerini yazmıyacak -
sınız. 

Onun için ne siz ıorun, ne de biz söyli
yeliml 

* Sirkeci, Yeni Ankara berber dükkanı sa-
hibi Urfalı Mutafa: 

Haliç ıirketinin belediyeye geçiıinden 

dolayı İstanbulJulara geçmiş olsun demek 
lizımdır. 

Y alruz unutmayın ki biz, terkosun bele
diyeye geçişini de aynı sevinçle karşıla • 
mıştık. Fakat ondan sonra günler geldi ki, 
auyun yüzünü ancak südün içinde göre bil
dik. 

Fakat o zaman, uğradıiımız sukutu ha
yali en fazla acılaşbran sebep, belediye -
mizden yapabileceğinin çok fazlasım bek
lemekliğimizdi. 

Bunun içindir ki. ıukutu hayale uğrama
mak isteyen Haliçlilere öğüdüm olsun: be
lediyeden çok fazla ıey beklemesinler. ................................................................ 

Kazalar 

Tesellüm lıi Daha Bitmedi ~ 
Evvelisi cün belediye, aosyeteye baŞvu-

rarak vapurlanna ve İf~ye ait demirbat 
e,yasmı muvakkat idareye tealim etmesini 
istemif, fakat sosyete hu talebe cevap bile 
vermediği için mahkeme azalanmn da İftİ 
rak ettiği üç heyet evveliai sün .rece saat 
bire kadar çahtarak vapurlan ve demirbat 
efyayı birer zabıt varakasile teslim alrnı§lır. 
Yalnız fen ve makine mütehassuılan soııye• 
tenin vapurlan için: 

-« Bugün çalqabilir, fakat yann çalı

facağJ malUın değildir. Çünkü vapurlan bi
rer birer kızağa çekerek ince bir fen muaye. 
nesinden geçirmeden evvel sağlam ve iıli
yebilir hükmünü veremeyiz.» demİfler ve 
bu kayıtla teslim almlflardır. Tesellüm he
yetleri dün tesbit ettikleri ve kıymetsiz ola
rak teslim aldıklan demirbaı efyaya kıy
met biçmeye baılamıılard1r. Vapurlar da 
birer birer kızaklara çekilerek muayene e· 
dildikten sonra birer kıymet konacaktır. 

Belediye Sosyeteyi Tazyik 
Edecek 

T eofil Gotyc 
Tayfaları 

Birer Sene Hapis Ceza
sına Çarpı l~ılar 

idari 

ine bolu 
Faciası 
Tahkikat Bugün

ler~e Bitiyor 
Teofil Gotye Franıız vapuru tayfalann- İnebolu faciasını mahallinde tetkik eden 

dan Antuvan, V ensan, Rober İstanbuldan fen heyetinin mesaisile alakadar olmak ÜH

esrar kaçmrken tutuldular ve mevkufen ih- re izmire giden Deniz Ticaret Müdürü Mii-
tisas mahkemesine verildiler. fit Necdet, dün ıunlan aöylemiftir: 

8 inci ihtisas mahkemesinde bunların dün - Fen heyeti itini bitinuittir ve rapo-
muhakemesi bitmiştir. nınu Ekonomi Bakanlığına verecektir. Bu 

Dünkü sorgularında demiflerdir ki: heyetin tahkikab, direktörlüğümüzle alaka· 
- Yani isminde bir adam bize geldi. dar değildir ve Ekonomi Bakanlığa tarafın· 

Bir gece bizi bir eve götürdü. Orada her 1 dan yapbnlmaktadır. Biz timdilik adli tah
birimize üçer kilo esrar verdi ve bunları kikatın neticesini bekliyoruz. 
Marsilyada bir adrese vermemizi söyledi. Denizyolları idaresinde yapılan tahkikat 
Bunun için de Marsilyada her birimize 150 ı ta, yeni bir durum ortaya çıkmazsa, yann 
ter frank verilecektir. Esr~rları da .~ileri- sonuçl~ndırılaca~ ve b~zır~acak ~apor E
mize sardı. Fakat vapura gırerken Turk me- konoını Bakanlıgına gondenlecektır. 

murlan tarafından yakalandık. Biz, bunu 
suç bilmiyorduk. Çok müteessiriz. Mahke-
me, neticede her birini birer sene hapis ce
zasına ve 7890 lira da para cezasına mah. 
kiıın etmİ§tİr. 

Maamafih hakimler heyeti cezanın üçte 
birini indirmittir. Her biri sekizer ay yata
cak ve (5260) lira ceza ve (11) lira da 

Hırsızlık Ve 
Dola~dırıcılıklar 

Belediye sosyeteyi üzerine almak niyetin- mahkeme masrafı verecek1er. 

Tahtakalede Kundakçı hanında oturan 
Ali Köprü üstünden etnfı seyrederken sa
bıkalı yankesicilerden İspenç İsmail yanma 
yaklaşmış, içinde 9 lirası bulunan para çan
tasını kapıp kaçmıştır. de değildir. Esasen tktuıat Bakanlıima yap- Mahkumlar dün hapishaneye sevkedil-

bğı teklifte de bunu söylemİJtİ. Yalnız be- mİJlerdir. 

lediye, kanunun ve İmtİyaznamenin ken
disine verdiği haklara dayanarak vakb1e 
üzerine imme hizmeti alan tirketi bu itini 
yapmak için kanun çerçevesi dahilinde sı
lntbrmkatadır. Bunun için de her çareye 
bafVW'acaktır. 

Şirlıet Belediyeyi Tanımıyor 

Karadenizdeki 
Son Fırtınada 

Sahillerimizde Zayiat 
Olmadı~ı Anlaııldı 

* Tophaneli Hasanın tramvay içinde 
dört lirasını çarpan Çolak İhsan tutulmuş-
tur. * Sirkeci sandalcılarından Hamit Kan. 
tarcılar caddesinde kesesindeki paralan sa
yarken yanına bir adam yaklaşmış: 

-Gel seninle kumar oynıyalım diye 

adamcağızın paralarım dolandırarak sa -
Öğrendiğimize göre ıosyete belediyenin 

ite el koymasını kanunsuz ve haluız bularak 
avukatlarını protesto haz1rlamıya davet et

Karadenizdeki son fırtına zarfında Türk vuşmuştur. 

sahillerinde biç bir kazanın geçmediği an- * Y akup oğlu Mehmet adlı birisi eline 

mittir. Sosyetenin iddiası fU İmİf : latılınaktad1r. ııeçirdiği bir jandarma elbisesini giyerek 

Sosyete mukavelesini eski Nafıa Nezare
tile imzalamqtır. Şimdi bu nezaretin haklan 
bir kanunla lktısat Bakanlığına ıeçmiıtir. 

Gelen Buğday Ahırkapıdaki jandarma konağına gitmiş ve 

Dün honaya 243 ton huiday, 62 ton ela oradan bir bavul almııtır. Müddeiumumilik 

Belediyenin bu itte biç bir sözü ve mevkii un ıelmittir. Sabflar normal vaziyettedir. 
yokturA Şüıket kendi kendini feahetemit- Küçük fiat diifüklükleri ıöze çarpmaktadır. 
tir. Mücbir imiller tesiri altmda seferlerini Y arm toplanacak ekmek drlu komiayo • 
muvakkaten durdurmUflur. Müsait fırsat nunun birinci nevi ekmekte yirmi para ka· 
bulunca tekrar faaliyete seçecektir. Bele· dar tenzilat yapması muhtemeldir. 

dün Mehmedi tevkif ettirmiştir. * İhsan adlı birisi Alemdar mahallesin

de bir eve girerek kıymetli bir çok qya a· 
şırmıştır. Müddeiumumilik İhsanı tevkif et• 
tirmiş tir. 

diyenin idareye el koyması kananamdur Ye ----"""'--== ...... ==---=-===-----=-== ...... -------------
cezayı müatelzemdir. Mevsimsiz Uskumru 

* * * 
Adliyede Yeni Tayinler 9" 

M · ··ıA · 1 · d n f atd'9 .. ~ ersın aza mu azım. e~n . ~. ()titr" 
niba İstanbul aza mülazımlıgıne. ııJ dlJt 
müddeiumumi muavini Kaşif lstanb Ih J.t 
deiumumi muavinliğine, ·İstanbul '.'° b, 
kimlerinden Abdurrahman Y eni~ır Ali 1r 
hakimliğine, İstanbul aza mua"1~ 
tanbul sulh hakimliğine tayin edil 

• • • 
Edirıı.e Treni v~ Bir. Ka~ 

Evvelki gün 8,50 de SırkecıdweP ~1' 
giden tren Uzunköprüye vardıgJ fJS• /t 
tuyon civarında bir arabaya ça.rPIP1

• ~ 
raba parçalanmış, içinde bulunan ik• --;...:. 

. • neııJIP'"' 
ile iki erkek te tren tarafından çıg k tc S' 

ve ölmüşlerdir. Bir kadınla bir erke ;J 
M k .. t ..,e • 

ğır surette yaralan~ştır. .a.wı.nıs ~ 
Uzunköprü müddeıumumiligı ta. tı' ı.; 

Ö · h··vıYe tevkif edilmişlerdir. lenlenn u 
nüz tesbit edilmemiştir. 

• • * 
1 ·1tl .. .. .. ıt• Mıaır Kok Komuru Almak ~ 

ıek · ·zdet' 
Mmrdan bir firma mem etıııu ııtP" 

kömürü almak için müracaatte bulu 
tur. Müracaat tetkik edilmektedir. 

• *. 
Çemberlita§ Tamir Edileeelcjji + 

Müzeler mimarı Çemberlitaşın ta~ 
çin bir proje hazırlamış ve taşın t ~ 
lüzum göstermiştir. Çemberlitaşı ırı ~ 
mimarının nezareti altında belediye 

edecektir. 

••• 
Gayrimübadillerin lıt~kle~ 

Gayrimübadiller heyeti Malıye .B;\~ 
ğa nezdinde teşebbüste bulunarak ~ 

d")en ' ·:1 
daki emlak satışlarından elde e ı d• t" 
bin liranın gayri mübadiller arasın 
züni istiyeceklerdir. 

• •• 
Bir Üfürükçü Tutuldu ~ 

Oıküdarda, Rum Mehmetpa~. :ı,lt( 
einde Trabluslu Ömer hakkında ot ~ 
üfürükçülük yapmak iddiası vannış. E: 11 ttı 
cün cürmü meşhut tertip edilerek O- il 

E · d d ·ı ·ı!ı. .,e Jıtil/j. 

5ofôr AWallahm idaresindeki 3355 sa
yılı otobüs Eyüpten Kerestecilere gelirken 
önüne bir araba çılnnlf, araba ile otobüs 
bızlannı alamJJarak çarpıtnntlardır. Ara
bayı idare eden sürücü Nuri hafif yaralan
mıttD'. 

* Rıbbma bağlı İ.zm&- vapurunun am • 
barcılarmdan Mesut üç metro derinlikteki 
ambara düıere.k yaralanıwı, hastahaneye 
kaldırılmıtbr. 

Sirket Vapur Kirtuı da 
1atemiye Hazırlanıyor 

Yine haber aldığımıza söre aosyete bele. 
diyeden vapurlan ve teaiaah için kira iate
miye hazırlanmaktadır. İatiyeceği kiranın da 
çok ağır olacağı tahmin edilmektedir. 

Belediye de Hazırlanıyor • 

Boğazda Çıkan Bu Balık 
Hayırlı Gözle Görülmüyor 

tulmuştur. vın e e, remı cuıa et;l"!!!'f,.' 
rükçülüğe ait bir takını eşya ele 1 

• * • 

ilk Okullarda Deneme lmtİ~ 
Kültür Bakanlığı, ilk okullardak1

• tflİ. 
nin seviyesini tesbit etmek için, bıl~ 
nıflarda birer deneme imtihanı ya~; ~ 
kararlaştırmış ve bu hususta kültu 

Boiaziçinde mevıimaiz obnak üzere birdenbire uskumru bahiı çwkm•ia baflanut
tır. Son iki sün içinde tutulan balıim miktan bin kiloyu seçm.İf ve balık yüksek fiat 
temin ebnİftİr. 

* Hatim admda bir motörcü motörünü 
ateılemeie çalıtırken müvazenesini kaybe
derek kazan üzerinden yue dütmÜf, hasta· 
haneye kaldınlımttır. 

Belediye de tirketin bütün bu taaavvurla
nm söz önünde tutarak hareketini kanuna 
ve imtiyazname f8l'llanna harfi harfine uy

du~ için bütün dikkatini aarfetmektedir. 
Belediye ile aoayete anamda derin ihti· 

Uskumnman böyle mevsimsiz zuhuru balıkçılar tarafmclan hayra yorulmamakta 
ve hu yıl. hu yiisclen olan kazançlanmn az olacağına delilet ettiiini aöylemekteclirJ.. 

törlüklerine tebligat yapmıştır. ,dJ 1 
Bu imtihanların lise ve orta okuU~ıt• 

yapılacağı hakkındaki haber asıJsızu 

- Hasan Beyciğim, 
dıjı önemden ötürü ..• 

aon zamanlarda al- ı 

P•z•r Ol• 11•••• ._ Diyor Ki ı 

••• Eyüp nahiyesi bza olayorm11f ••• ı Haaan Be,- Eğer belediye de, Haliç n-1 
purlarmı i,ı.ıtemi7ecek oluna ••• 

- ... O vakit Eyüp kaza dejil, ban• )d 
beli olur! 





4 Sayfa SON POSTA 

!iAHKEHElEliE ---.. .. .. . . 
l:ORDU~LLRI M iZ MEMLEKET HABERLERİ • ll~LE, 
Hem Çöpçatan, 
Hem De Filozof 
Bir Zati 

Yaşı kırk beti gösteriyor. Beyaz ve sca-

Diyarıbekirde Hızlı Bir Alış 
Veriş Faaliyeti Başladı 

Gizli 
Evlenenler M 
Aldanıyor!~ 

İp bir kemikli yakanın üzerinden ıeçirilmiş 
çizgili, büyük bir boyunbağ ..• Dört tarafa 
yayılmış kabank aaçlar ••• Tıraş edilmemiş 
bir çehre ... 

Onu gören bir insan hiç tereddüt etme
den şu hükmü verebilir: Eski mektep fcy. 
losoflanndan biri 1. 

Öyle tuhaf bakışlan, öyle garip hare
ketleri var kil. Adı da kendine uygun: 
Ahmet Adil Revnak. 

Bu adam dolandırıcılık ve üfürükcülükle 
suçludur. Duruşması üçüncü cezada ya
pıldı ve çok ilgili oldu. iddia edildiğine 
söre A. Adil ReYnak alim ve fazıl bir 
zatmış. Okumadığı kitap, tefsir etmediği 
bahis, derinliğine nüfuz edemediği me· 
aele yokmuf. 

Diyanbeldr (Özel) - Fenipqa - Di • 
yanbekir batbnm açı)ıf töreni burada bW. 
bir faaliyetin batlanp:ı oldu. Belediye te· 
bir içindeki bütün yollan tamir ettirmekte • 
dir. Belediyenin önünden Mardin kapısına 
postahane önünden de Urfa kapısına ka • 
dar olan kuunlarm taflannı aöktünnüt ve 
buraları ıoae olarak yaptınnaya baılamlJ -
tır. Dar olan Urfa kap111 evvelce kapatıl • 
llllf olan iki kapı claba açılarak senif letil • 
miıtir. Bu kapı ıimendifer istasyonuna gi • 
den yoldur. Aynca istasyondan dağ kapısı· 
na doğru beı metre geniıliğinde ve 3 kilo· 
metre uzunluğunda yeni bir yol yapılmak
tadır. İstasyondan ıelecek vesait ıehre dağ 
kapısından girecektir. Şehirde görülmedik 
bir kalabalık hasal ohnuftur. Otellerde ya • 
tacak yer bulmak imkin11z bir hale gelmit· 
tir. 

Yeni neslin kızlan, biziııı ~ 
olduğu gibi, kafes arkas~da k ~ 
n için, şurada burada bır ço ,.,,,,~ 
tanı§lyor, garip garip macera~ 
Bir erkekle sevişmeyi ve t 

henüz günah telakki ettiği içİOo 
yapbklarmın günah oldu~n~ ,:;ı;; 
Her günah gibi bunu da gızli 
lıgıyorlar. 

l§te gizli nişanlar ve gWi. 
bundan doğuyor. Kız mazisini .. 
erkek yaptıklannı duyunn~~ 
yet veriyor. Jkisi de eski Jllubı 
zaklaşarak, eski sevgililerin gö 

mak istiyor. k 
Bu zaruret, yani duyurınaın8 ~.ııl 

)erinde ihbaratta bulunul~-- r 
Yermemek üzere gizli ni~ 
hazan nikahsız gizli evleniyorlar• 

Nüfuz ve nefesi çok keskin, her der
de birebimıit- O, bu büyüklüğiine rağ
men çok mütevazi, kibirsiz bir adammış. 

Yapbiı itlere ücret değil, ancak hediye 
kabul eclermit... Onu jandarma önünde 

Tren Diyarıbekire iter bakımdan büyük 
bir seliıme temin elmİftİr. Aht verit artmtf, 
esnafın yüzü sülmiiftiir. Sevkiyat kolayla • 
pcaiı için tarihsel vaziyet te seniılemekte
dir. Bu yıl fazla ekim yapılmaktadır. Bai· 
cılık, sebzecilik ve meyvacılık inkitafa mü· 

Diyanbekirde Benimsen burçlarından biri 
Her gizli iı gibi, bu gizli ~ 

da bir aır gibi. bir ayıp sibi . ~ 
nuebet gayri meşru bir tekil aıq--:. 
ilelebed günahlannın c~ 

mahkemeye aevkeden aebeplerin başlıcası. .. : 
Hasan Tahsin ve Osman adlarındaki .. ittir. Eğil, Çermik ve Osmaniye ilçelerin-

ilti ,erik tüccara nüfuz ediyor. Osmana bir de 35 ç09İt üzüm yetİ§tirilmektedir. Bu 

Prenıes almayı vedediyor. Ve bu münase

betle Hasan Tahsin ve Oamandan zarf iç

lerinde (30, •O, 50 ... ) ter lira olmak üzeer 

muhtdif paralar çekiyor. 

bölgelerde yılda 86,500 ton Yaf üzüm ia • 
tihsal edilmektedir. Şimdi bu mahsullere de 
mahreç bulmak mümkün olacaktır. 

Bundan batka Diyanbekir tarihi eserler 
itibarile de bir gezgin ,ehri olabilecektir. 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

mahk\ım oluyor. "-
Tanışmak, sevişmek ne gü~ 

yaptır. Her genç sevmiı ve 9C ~ 
bir r. meden, sevilmeden yaşıyan 

hayatın manası yoktur. ~ 
Fak at bunu cemiyetin gözÜ ",;. 

onun cevaz verdiği şekilde, ~ 
ceye kadar yapmalıdır. Huclu ~ 
karanlık içinde gizli sevişenler b 
hareketlerinin cezasını çekmei0 

durlar. Gizli §CY daima ayı_P ~·dl 
Ayıp ve günah olduğu için gızleJJI 

Fakat suçlu hu ithamlara kendisinden Burada bir çok önemli eski eserler vardır. 

ıüphe ettirecek cevaplar veriyor: 

- Prenaeai başkasına verir miyim 

ben canım 1. Prenses benim elimin altın· 

da ... Bana o bakıyor •.. Beni dövdüler .. 

Bilhassa kale burçlan zikre değer mahiyet. 
tedir. Bu burçlar hiç bozulmamlfbr. Güzel
liklerini muhafaza etmektedirler. Ozerle • 
rinde arap harflerile sureler yazılı bulun • 
makta, Kartal ve iman batlı arslan resim -

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen 1 mussuz ellerin Türklüjiin canına, inkılibı
ıuikast dolayısile yurdun her tarafında na, ordu.una ve her ıe,.ine ait olduğunu bi
uyanan heyecanı bildiren telgraftan yaz· len kadın, erkek ve çocuk bütün Ka-
mıya devam ediyoruz: rahisarblar suikastçı alçaklara linet yai • sörülmüştür. .,; 

Binaenaleyh genç nesil için ~:il 
tek bir kaideye riayet kafidir:. . 
mamak, gizli sevişmemek, gizh 

Sarıllam1ffan dırırlar. Ufak bir İfaretİn uğruna bir can n 
bir nefes olarak ölmeye ant içtiklerini ar
zederler. Cebimden paramı aldılar ... Ben bu hııle leri, pençeler, nakıtlar bulunmaktadır. Bu 

selecek adam mı idim. yedi lisan bilirim. burçlara <<Benimsenı> burçlan denilmekte • 

Ecnebi taıtJılerinde adım var... Hem dir. 

Allah tan korkanm ben... Günde ıekiz 

paket Yenice içerim ... 

Mahkeme suçlunun müşahede altına 

alınmasına karar verdi ve duruıma bat
ka güne bırakıldı. 

Müteahhidin Muka
velesi Bittiği için 

-··--- ....... --... --............. Divrlk Postaaı 15 Gilndür 
Elazize Kanga:da Bekliyor 
V V "' Divrik (Özel) - Buraya haftada iki nar ~ agıgor aün posta seliyordu. Fakat seçen ayın yir-

Eiziz (ö.I) _ Bmada aoiuklar bir • mi beıinde posta naklini üzerine almıf o

denbire bastırdı. bö sündenberi ardı arası ~ müteahhidin mukaveleai bitmit, bunun 
keailmeden kar yaimaktadır. Odun fiatlan ıçin on beı sündenberi poıta gelmez olrnut
birdenbire Jibe)mip. Yat odunun kilosu tur. Bütün mektuplar, sueteler, havaleler, 
yüz paraya eatılmaktadar. hülU. poıta ile gönderilen efya Kancal ka-
----··--....... _. ____ .... ··-·- zaamda kalrn11tır. Po.ta nakliyatı yeniden 
r~-------------..., ihale edilinciye kadar bunlar Kansalda bi. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Oksigörden 
ileri Gelen 
Sar' a Nöbetleri 

Paı.ar 

(*) 

Genç bir kız annesi ile beraber muaye. 

ne için getirildi, valide kızın düıüp dü
fÜp bayıldıiından, kendini tamamen 

kaybettikten 80nra bir kaç aaat aenıem
liii devam ettiğinden ve bu baygınlık
lann ve düpnelerin hazan sokakta, ha
zan tramvayda da olmaia baıladığın • 

dan korktuklannı anlattı. Sordum ve 
muayene ettim. Baba ve anne cihetin -
den irsi bir alkolizm ve hengi ve ve • 
rem yoktu. Çocuk bap üzerine. vücu
dun sair uzuvlan üzerine mühim bir taz-

yik görmemifti. Belli batlı aiır ve sa
ri hastalık ta seçirmemitti. Bu ear'a 
nöbetlerinin üç aene evvel baıladıiını 

rikecek ve bekliyecektir. Halk bundan mu
tazarrır olmakta ve posta senel müdürlü • 
iunun nuan dikkati celbedilmesini iste • 
mektedirler. Y otlarda çallfAD amele bu yüz
den ailelerile muhabere edememekte, pa
ra gönderememektedirler. 

lneboluda 
Köylüye Yiyecek Ve 

Ekecek Buğday Dağıtılıyor 
lnebolu - Yaz mevsiminin altı ay kurak 

sitmeai bu civar ürünlerini tamamen mah • 
vettiğinden köylülerin yİyecejini ve tohum
luğunu temin için Ziraat Bankası 1300 ton 
buğday setinniftir. Bu yükü setiren vapur 
Sinopta fırtınanın durmasını bekliyor. Mal 
çıktığında tevziat batlıJ'acaktU'. Bankanın 
bu ba,....b iti köyülÜJ'i çok aevİndİrmİftİr. 

Eskişehir 
l•lasgon Köprüsü 
Eakiıebir (Özel) - Evvelce battan llfaiı 

Sarıkamıı - Sarıkamııın çocuklan, ihti
yarları ve kadınlı erkekli bütün halkın hain
leri tel'in ettiii fU anda ana yurdu kurtaran 
varlığına, bütün benliğimizle İçlen bailı ol
duğumuzu bildirmek isteriz. 

Oltiden 

Olti - Yüksek ve Cfaİz varlağınaza karp 
bir kaç deninin fena hareketi ifitilir ifitil. 
mez Olti balkı hiddetten ayaklandı ve du
yulan derin teessürün candan bailılıiuu u
lafbnnamızı partimizden istedi. 

Mecit ö~ünden 
Macitöm - Türk yurt ve ulusunun kur

tancw ulu dibi, sana, uzanacak kötü eller 
ve diller kurusun. Kalplerimiz senin kalbine 
baihdar. Çözmeye çalıpn bu kötü ve alçak 
kifilere, toplanan ilçemiz balkı linet etti. 
Göz bebeiimiz olan Atatürk, aen çok ya
p. 

*imik - Sana candan bailı olan İz -
nikliler heyecanla toplandı. Senin için var
lıklanna ve canlannı vermeye hazır olduk
lannı Önemle bi!dirmemizi dilediler. Sen 
çok yqa. Lanet sana el uzatmak istiyen al
çaklara. 

Karahiaardan 
Karahiaar - Senin canına uzanacak na-.............................................................. 
lneboluluların 
Teessürleri 
İnebolu (Özel) - YılJardanberi Ak ve 

Karadeniz kıyılannda seferler yapan ve il
çemizin adını tafıyan İneLolu vapurunun 
batııı, bu arada bir kaç vatandafın da feci 
ikibetleri büyük bir tttaSÜr uyandırdı. Bü
tün İnebolulular bu teessürlerini izhar et -
melde, ölüleri hürmetle anmakta, feliketten 
kurtulanlara ve Türk ulusuna aaihk dile • 
mektedirler. 

Kırıehirde Aşık 
Paıa llıtif ali ve 90n zamanda ak}afbjuu teabit et -

tim. Geceleri horluyor, her zaman aizı 
da aularuyordu. Bumu kapnıyordu. 

Genç kızda obiyör 80lucanlan oldu -
iunu düfiindüm ve ar'aaının bundan 
ileri geldiğini eöyledim. Santonin ve 
müalıil verdim. Solucanlar ertesi gün ve 
diğer günlerde birer ikişer dütmeğe 
baıladı. Sar'a nöbetleri durdu ve gen~ 
kız hastalıktan kurtuldu. 

tahta olan, kıJta, çamurda seçilmez bir ha· Kll'feÜ' (Özel) _ Burada Atik ...,. 
le selen istasyon köpriisiinün beton olaralc 'h 'f 1• L!~ K bir h-•-

t-•-- -- •--- la-6-1- k" .. 1 tı a 1 uü~u.. ırıe aıaınm İflİrakile 1a-7ap 1rU1D11U aarar ru ..... lf ve opru ta • 
mamen ~. Y mi köprünün İnfUb pılclL Halk Aflk pata türbesincle toplan • 

pek yakmcla bitecektir. btaqoa • Köprü • mlflı. Mezara bir çok çelenkler konduktan 

bata köpriilünün de yeaiclen J'apılacajı aöy- sonra erıin)ik lllal'JI söylendi, bundan son
lenmektedir. 

ra bir çocuk Apk papıya adb bir fİİr oku-

du, Kll'f8hir pzeteai baımuharriri Ziya tai-Eskişehir OtobUslırl 
( • ) Ba notlara kesip aaklayu&, Ja· Eakitehir (Özel) - Burada otobüs ae • rİn hayabna ve yqaclaia zamana, eserlerine •at bir albiime Japıfbnp koDelul,oa ferleri aün pçtikçe muntazam bir hale dair bir konferans verdi. Her yıl Apk pqa 

JaPIDIL Sdantı aamammsda bu notlu seJmektedir. Şehre J'enİ otobüaJer setiriJ. ihtifali yapıJma.. brarlaftınJarak törene 
Wr doktor siW ............. 1etifeltilir. miftiır. O.. 4öl'l otoltla ıetiıilwwktir. '°" y.;Mi. 

------~.!""-______________________ ..... 

Baladan 
Bili - Epiz tahsiyetinize karıı bazı al. 

çaklar tarafından yapdmak istenilen çok 
bainane tqebbüaü linet ve nefretle karJala
yan halkımız bu vesile ile ulu Atasına içten 
bağlılığını bir kez daha söstermit ve uğru
nuzda her zaman öbneye hazır bulunduğu
na ant içtiğini arzeyler. 

Tortumdan 

Tortum - tlçemiz balkı derin tee11Ür• 
ler içinde hainlere linet okuyarak uz\Dl 
müddet batımızdan aynlmamanızı Tann· 
dan diler. 

Bayramiçten 

Bayramiç - bçemiz halkı coıkunlukla 
toplanarak hainleri linetle anıp, yok et • 

meye ant içti. Var ol, saf ol ulu önderimiz. 

Dinardan 

Dinar - Ulu önderimize yapılmak isle
nen auikaıti line~emek isin toplanan bin -
lerce halk kütlesi Atatürke sevgi ve inan 
bailılıklannı, uğrunda her an ölmeye hazır 
olduklarımızı içten gelen derin duygu ve 
sonsuz saygılarla ve heyecanla haylnntırlar. 

Koçhiaardan 

Koçhisar - Kamwnuzun teessürünü ge
rektiren vatansızların yüce varlığınıza karıı 
yapmak istedikleri yağınca bütün ilçe ve 
köy halkunız linet ve nefretle karıılar, yük
sek phsiyetinize .. YCI ve tazimlerini su • 
narlar. 

Bogtulıyaıulan 

mak ve gizli evlenmemek. 

* Şehzadebatında Ş. D. A. . 
Arada kavga başlayınca ae,,IP 

başlamış demektir. Sevişen İP 
manlarda kusur görmezler ki 
tenkit ve ka"liga etsinler. Erkeii:P 
de etmekten hoşlanması, sizden 
mağa başladığına alamettir. Bu 
lenmek, meçhule ablmak olur: . 
ayrılabilirseniz sizin için daha i1' 

* Ankarada Melih Hamcİi: 

maz. 

-..::.. .. • .. • • • ~- ... :'.I 1 • .-"I ı 

Alaşehirdt1 u• 
Çalışmaları 
Alatebir (Özel) - Belediy• 

takım fenni ve sıhhi tesisat ya 
Bu arada kasaplar ve sebzeciJd 
..... yerleri yaphnlm11tır. G 
tehrin su İfİ halledilecektir. 

Bir su mühendisi celbi için " 
sat konulmuttur. Dördüncü~ 
muı olan Ayamarina kı1iaeai 
İyi bir ıekı1de muhafazası içİll ~ 
bir fasıl aynlmıftır. Bu harabe 
örsü içine almmlfbr. Bilüıare b.a 
etrafı aiizel bir bahçe haline 

Boiazlı1an - Türedi ve soysuzlar ta • Tarihi bir kıymeti haiz olan fi 
rafından yübek tabaiJetini.e kup hazırla- • · d ih edil _ı.a:- : _.J.111 . . . . • • mea1re11 e ya ı eccaUI". ~":.:.:i 
nan auikut haberi ilimisde derin acılar ve Ödürk ~ içiD 
tedavi kabul etmez yaralar açmıfbr. Mea. ça .... :.::. 

fur ıebelıenin 1i7Jk olclaldan tekilde ce • .-----------
zalandınlmalaruu •YSI ile dileriz. 

Am..,,..ıcm 

Amasya - Amasya sençliii aenin için 
her çai can verip kan dökecek olan Tiirlıı: 

Nöbetçi 
Eczaneler 

sençliji içinde •e en önde yer tutmakla ... • ıeceki nöbetçi eaaneJer 
vanç duymakta ve sana uzanacak eDeri kır- 1(" 

Eminönü: (Salih Necati). 
maya anık bulunmaktadır, yüce atamız. f) 

(Yorgi). Alemdar: (Etre ·) 
Oancıncılııan ( 11. -.f · (Cemıl). Şehzadebaşı: r--

Oamancık - Çok kıymetli tahamıza ya. ~ 
(Hüsameddin). KaragiiıP 

banca eller tarafmdan yapılması tasavvur e- r 
dilen alçakça auikaati Oamancıkhlar nefretle' Fuat). Şehremini: (Ahıne. ( 

Aksaray: (Sarım). Saınaty•· 
karıılar, aziz tahauuza derin baibhflnı yük-
sek eıiiinize aunar. loa). Bakırköy: (Mer~~!·~ 

Boloadından (Hilal). Hasköy: (Yenı Tu~ -
Bolvadin _ Bolvadin balkı se~, ihti • sımpaşa: (Yeni Turan). Betik \1 

yar, çoluk, çocuk çok tedit hırçmblda ya • il). Beyoğlu: (Gal taaıu•Y• ( 
flU!laktadır. O da her Türk sibi bu batcöa- lo). Şişli: (Asım). Sanyer: 
teren ifritlerin kafaamın kendi elile kopanl. Üsküdar: (ittihat). KadıköY:r) 
muma ant İçmİf ve andau batındaki hükii- Sotraki). Büyükada: (Mehıne 
metİIMı de ............. Jı-be-Ji•: .-<.T.a.nq...-.) ______ __ 
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Bir Öğretmen ·-
miz e CeıJap 

rin dibinde çeşit çe
§it, garip eşkalde 
hayvanlara rastgc· 
lirler. Fakat böyle 
acayip şekiller gör· 
mek için bebeme • 
hal denizlerin dibi· 
ne dalmak lazım 
değil. Kaleminizi 
mürekkep tiıesine 
daldmnız ve bir ka-

Çin • Japon Görüımeleri Daha 
Ziyade Komünist Faaliyetlerine 

Taalluk Ediyor 
Nankin, 23 (A. 

Küçük Zabitlerin 
Bir Hareketi, He .. 
yecan Uyandırdı 
..... ~noa • Ayre , 23 (A.A.) - Polis 

Arjantin hükumeti aleyhine fesat et
mek üzere huauai bir binada toplanan 
Santurieata adındaki eski deniz müla
zimi ile aekiz küçük aübay ve on bir 
tayfayı yakalamıflır. 

I 1 yd ıpaşa lı cııı kımya o rr mt-nı 

Abd 1 di den bir mektup ld k. 1 7 
h t nhlı sayımızd \ e bu autund ı 
zımız dolayı ıle u s tırları ynz yo 1 

iı Pa d 'Q zerine birkaç damla mürekkep 

fll.ıd t ıkt r onra kağıdı katlayınız. Bir 
k d t 0 nra, kağıdı açınca kim bilir n• 

llere t d f f • b"" f,. <':.a u edeceksiniz.. şte ııze oy-

lı rr,~r kkep damlalarından meydana ıe • 
ırıış b. 

ıtıı ır danıôz resmi. Boı zamanlan • 
da si2! d b d" . licr e u eğlenceyi tecrübe e ınız. 

halde ho~ vakit i'eçimıif olursunuz. 

A) _ Kenduinden 

izahat iatiyen 1•• 
banca ülkelerdeki 

diplomatik mü • 

meııillerine, Çin dr,a 

bakanı: 

« - Kuzey Çi • 
nin güya erkinliiini 

G z tenız yazı ılanndan kim eyı t ı -
m 11 bir la ye de Unutul n 

tmt n b lıklı fıkradakı l e ıl 
tek bı kdıme &o) I<" <"dım O 
ha ft 1 dır. Ben I t nbul h 
dol yı ve Bak nlı~a y ptı ıın 

t z rıne kledıldim. 
Bunların maksadı, evvela deniz mü

rettebatını ayaklandırmak, sonra da, 
limanda demirli bulunan bir kruvazÖ· B Y i\bdulkadınn huyuk bır hıfe ttı • 

t n m ktubunun ozu bu. Turkçe ı bem ) • 

muvaffak ol- lanlıyor. Fakat ı yın ôgretmenın müsaa • 
d l rını dıleyerek aoylıyeyiın kı ben k n • 
dılerinin yerinde ols m, o f1krayı boyle e-

rü ele 1reçirmektir. 
Santuriesta kaçmaga 

mu.flur. 

Zifıin "d lı i g zcl yalanlamazd m; yanlı ınız \ar, j~ 
b 

1 rnanları: Buenoa • Ayrea 23 (A.A.) - Önceden )nzdıgınız gıbi dc.ıldır, d rdim Çunku Bay 

temin için yapılacak 

her hanıi bir teıeb
bllate Çin hük:Ume • * 

'°l<Yuk b · d tine• asla cevap ve ' d ır mağazanın paket kısmın a zannedildiğinin hilafına olarak, ıehrin Abdulkadmn Konyadan 1 .anbula gdı j 
0 rt c k ı_ rı"lenıiyeceiini, bil ~ d ın ı r CK, altı kadın ve dört çocuk çalıı- barlanndan birinde baskın vermit o- 0 ';rudur. Biı. bu gelı in Konya liacııı lwd-

ll~ ta Ve muayyen bir müddet zarfında 800 dirıniıtir. lan küçük zabitlerle deniz efradının ro ndaki bir unutulu tan ileri geldiğini yaz-

ct Yapmaktadırlar. Söylendifin• s& hiç bir ıuikaıt iti ile ati.kalan olmadığı m z. l te düzeltılttek taraf burası 
Curn ld re, hükumet duru ı anlaıılmııtır. Bay Abdüllcadir bem tanımadığı gıbı, 

itınd•nart~ günleri alıı verit faz
0
1
0
• 0 kut- 1o ben de kendilerini tanımam. O halde fıkr"-

~ . .. aynı müddet zarfında 12 pa e ma kartı koyma"" h h · b .. .. etı tı"r k d 1:- FRANSADA nın er angı ir maksatla yazılmll51na ım-rn _, d irin elin en ne se ... lıltınak .e ''c bunun için de fazı• • am T kan yoktur. Benim gıbi eski bır oğret • 
ıc ı• yapacaktır. 

B
. ap etmektedir. F • ti H kk d men, o meslekte çalı!18.nları hem sever, hı-ın 
ır le k k d * Kuzey Çin hudutlarında en tehlikeli unsur sayılan Çin 8ŞJS er 8 10 a da ık· er e · iki kadının gördüiü i§i, a ın sayar. Bu scvei ve ygıdan da kıvanç du-
ı k" 23 (A. komünistleri «KızıJlaT» dan bir kaçı 

ıı· Çocuğun İ§ini gördüiüne nazaran ay- Nan ıa, . . 1 yar. 
ı ınuddet zarfında 1200 paketi yapabil - A.) - Kuzey Çin batkın~ald, Çı~, Vaııngton, 2~ (A.A.) - Diplomati~ Stizah lar Bu noktayı böylece aydınlattıktan so ıra 

fllelı: İçin le ç kadın daha tutmak IAzımdır~ Japon l'örü§llleleri, ibtimalki daha zı· ;ev~ı· lerh ~~erık~ ~'!. ba~anı Hull ile fıkra)ı niçin yazdığımı söyliyeyım: Bir oğ-
fi 

I meaelelerle Çin hudut • ıngı ız tiyuk elçuı Sır Lındıay ara- Paria, 23 (A.A.) - Parlamentonun rctmenle unutkanlık üzerine konuıurkı-n 

a * yade nansa ' ıı·k sında, Japonyanın Kuzey Çı"ndekı" ha- sol cenah gurubunun b" b'ld' · • •· b b 1 b 1 larındaki komünist faaliyetine taa u • ır ı ırıeme so- ana oy e ir i oldu~unu soylcmitti. ben 
~ Cl ~kçının biri bef balık tutmUf. Tutttu. h r reketi hakkında yapılan aon gÖrÜ§me- re, . gurubun temsil eylemekte olduğu de bu sutunda geç.mi, günlerin hidi•elerile 
baı Uçuncu balığın aiırhiı. birinci ve ikinci edecektir. Siyaaal muhtariyet §ÜP e ı • ye ehemmiyet vermektedirler. partiler, aaylav Rucard larafmdaa Fa- bugunim valcıalannı k rplattırarak f k 

ı .. ıltların rnecmu sikletine ve dördüncü ba- dir. Bunun, Tokyonun resmen lakayt Amerika hükUmetinin, bu mesele .fİst letkilitı ve Villepin ile Limoj hi- cılık yapıyorum. Mnksadımız. e ki 
1 

rla : 
1ttı d ötürü ·k· c" 1 k d d" l · h kk d ·ı · · h • · gun e tın n llğırJığı da birinci ve üçüncü babkla • aö~ünen durumun an . 1 ın 1 ıa kın aki durumu daha tavazzuh et- ıse en a ın a verı en 11tıza takrı- rm kötu, bugünlerin iyi olduwunu c.-nnlı or-

ı.ı ll\ccrnu sikletine müsavi idi. Üçüncü ba· planda kalmaaı muhtemeldır. memiıtir. rinin müzakeresini isteyeceklerdir. ncklerle belirtmektir. Nitekim 0 fıkrada da 
~ l'arıın k"l •w• b b l ~ Grup, çar§aJDba gününe kadar, bu 17 inci n ırda yapılan bir yanlı lıgıw n du _ 
.. ,, l o gcldıgıne nazaran eı a ıgın INGILTERrnE AMERIKADA h •. ___ ,_ b' . h 1 1 l .rtt a . LU ususta muflıcnı& ır metın azır ıya- Z<' tı mediğini, bunun iae _ uza'·tnn •eya '-a-
l\~' Ytı sikletlcrini hesap edebilir misı ~ 0 

"' • ,, 

~ D 1 v v E k H 1 caktır. kından - ona benziyen bir yanlı lığın he ~ · · · · Mek ona t e Qg- s i arp Gemi e- 2 milyar aııın para ba.Jaca1ı men duzdtildiiini göstermek it dim 

a~~. . b 'd .Ktl~k M b' 1 k Parla, 23 (A.A.) - Parli.mento fi- Her devirde unutkanlık, yanlı lık ol • 
ara ya a I IUD8 iki e US U rİDİD yerine y CDİ• nana komisyonu, 1936 yılında baaılacak bılir. Elverir ki o unutkanlıktan, o >nnlı:J 

Var altın para miktarını bir milyardan 2 lıktan yurttaılara mrar gelmiı ise gideril • 

Sof Aranıyor Jerı· Yapılacak milyara çakarmaıbr. mıı olıun. Bay Abdullcadir ıle ilgilı ol fı 
d'ıtıil . Y.a. 23 (Özel) - Bükreıt- •D- f- 1

- • b kJ d 111;ra 1 te u sere i olan feyin eski a-unler 
t'ıtkı ~ınc göre bu yıl Besarabyada ku. Londra, 23 (A.A.) - İngiliz kabine- Varmspringa (Amerikada) 23 (A. Stalln Çok Önemll Bir de yapılmadıfını, bu un ise )apıldıgını n· 

d 
1Rın tesiri ile hiç bir mahsul olma- aindeki deiiıikliğin muvakkat b~ ma- A.) _ Cümhur reui Rosvelt, mevcut Söylev Verdi 1 tıyor. 

ft~ıdan, ahalinin vaziyeti aon derece biyette olduiu bildirilmektedir. Üç ay anllapnalara ve bJ:>ul edilen tabkika Moskova, 23 (A.A.) - Stakanovia- Bo.> le bir düıunce ile yazılan bir fıkr . 
ti .' llftnı§tır. Halkın bu feci vaziYe· daha esaılı bir deiiıiklik yapıla- ler konferansında aöz alan Stalin çok da baıka maksat ram k temizi ·ı kir] t • 

Ilı 
1

.. sonra "lh ta göre eaki harp semilerinin yerine k 1 K 
1 

.... d Ol"en hayır cemiyetleri onlara cag·ı sanılmaktadır. O vakit bı aaaa önemli bir aöylev vermİf ve Sovyet iı- me 0 ur. endiıini tanımadığım halde de.. 

... , E M ı yenilerinin yapılması, deniz mürette • · · · 1 k d · d • • 1 er" · d d .. B le._ ın etrnek için Beaarabyanın '.bir deniz bakanı Sir Bolton yres • onıc • çısının ça ıflJla u retm en sıtayıı e g ını U) UiUm ay Abdulkadırin b na 
ç sanc • d k 1 r kileceii belki de Vinıton Chur • batının yüz bin kiıi:re iblaiını icap et- bahsetmiıtir. bu acıyı tattırmak ut mediğine de emınım. 

tt Pı agın an 170 çocu top amıJ ın çe i .. ··ı kt" tı"recewı'nı' so"'ylemı"ttır" • . . . . Şu arı'- •o-zl d Oe t h kaca ı 0 oru ece ır. .. ,. • er en sonra aa'- ın o&r tm n 
"' § şe rine getirtmiılerdir. chill'in ortaya çı ld •d'" •. 1 Is- h k "' .. lll.ınla • R maay Mac Dona , un o en • · • · • • • • • - (Harici HaberlerimiIİn Dcu.mı n kımdaki düıunccl rini de i ırirl r 0 

t'laındanr en lzıyade muhtaç olanlalr •· k a üniveraiteleri saylavı Skelton'un Mac Donald da güven~bilir bir daire· 10 cmca yüzcleclir.) gerçekten ıevineceğim. 
Çotı..ı ~ ayrı mışhr. Bu çocuk arınj oçya .1 k, o·ıu Malcolm den intihap olunacaktır. M ~a çıplak bir haldedir. yerine saylav aeçı ece C • T. Tan 

oa: «Annem, bu felaketi hiç duymasın., e<Peki, kime iPder, kime dert anlatır- ccPolise de giılıc; bana da gul 

24.11-35 111 C' ~ S: T NoS3 ~ Sen. onu, idare et ... Ben, gelip sana sın~ Senin gönderdiğin para, hızır gibi korkulu) Acaba, bu, ötek.inde~e·r~: 
~ n L .... yardım etmek isterdim. Lakin, senin tam ~nanda imdadıma yetişti. Gel- mı çakır pençe) Fakat denize dü en 

gb KL
.IYb N L b Q. .:... gönderdiğin para para ile mümkün de- geldıı;n~ Mısır gibi )C.:~e, o kadar para yılana sarılınruşl Benim için, şimdılik 

~... ğil... neye ılöçtır, ve bç. gun dayanu) yapacak bir fCY yok! 

<eKımıldanmak mümkün değil 1 di- < Göz aşinal~ olan bir Mıaulı < Kazancından fÜphe tmiyorum: 
ıoaışc•5•i+f-'sl .. yorum ama, kendi kendime de gülü- '.ardı. Mısırlı de~I .de, Jst~buld.an ge- anlıyorsun ya~. Lakin, gündüzleri ve 

- c·· .1 Gönüle söz geçer yor ... Ben, ulu orta gi~en, yarını du- yorum. Fazla para da göndermif olsay-ı~·~ Mı~ ~crlqmış ..... w Böy~esa daha geceleri ne yapıyor, nerelerde 
tt\ii St'v:iu . bu... . •w• d k şünmiyen insanlardan hıç hazzet~em. dm. yine kımıldanamazdım. Çünkü ıyı ... Çunlcu ~yı ogrcndım, çatra gezi)or) Doğrusu bu, bana, merak ol-
hın çi~ ş ı~ ... Pakızecıgım e, J pe. Allaha şükür, Rabbiteala, bana, ıst~- hala. buradaki polisin pençesinden kur- patra ltonuşahıliyorum ama böyle ke· du ~ Hayatından filciyct etmek fOyle 
ee ba l edınemış ..• Arasıra eve gc mke· d""' den daha ala bir damat ihsan ettı. tulamadıml. keliye kekeliye, kafasını gözünü yara- dunun, biWcia memnunf 
PCllt. a ı. Sonra, aramızda konuştu • ıgım . . · ek ·. . . il b . • .. k ko uemanın bir z kı · k A - J buJdan · 
N dı~C<:iğim, uzun uzun dert yandı: Uzun uzun ~çını t./ı. , ş şi- «Bizimkının, _A a bınbir belasını dra k~"f"' dcc k 1 ev d}okilc .. al. ."•,tan ne. diye Mısıra gel • 
. e 'Yed • Birdenbire, ıç çe~mc }anmı • sin· başımı bır derde soktu ki kur- am, u ur c e 0 sa, a arca m1f} stanbuJda ne llf tutuyormu') Be-

•ı ~ •şanda b~na oda kırası ver- · "b" "d" ver ' d"" ·· .. le n dedi. Za 
1 

w •

1 
. fil" da kiyetinden vazgcçmıf ~ .1 ı. ~:.. . tulmamın kabili yok ... Mısırda, koka- uşunuyor. nim tanıtancıya kadar Mısırda, ne ıle 

; okllluş M va lıcı~n aı c:; 8~ _ _ Huriyeciğimin halı tundı ıyı ~1~· in, esrar kaçakçılığı, hiç bir suça ben- «Bu lstanbullu Mı ırlaya, gülümse- gcçiniyonnuf} 
tekler· ·:·. d ademkı sonun

1
. 8 cbv nde Neme lazım, ondan şikayetlik getırmı· zcmiyor ... Bu kaçakçılığı yapanlar de- dim, gülüştük ve lconuftuk. Tatlı a- ( Bwılan anLunak. çok m~lı... 

l'Cl•- • 1 ın en çıkınca ge ır, ura a lsa yu"reği... k b" b w d ıo __ ,___ w k S d • .. 

b 
'<lr ... N • ._ b"l 

1 
Sa _ yeyim ... Ama, ne o • ana ğil, onunla uu tan ır ulafıgı olan· ammış... DCrlWCI" yaşamagı arar or ugum zaman, oyle dolambaçlı ce· 

ahı e seasız ÇOCU&., ı sen .. .. .. .. ""nde olmadan r . .. .. d k la d k Ak iliie bale d b 1 pla • k" 1 ki En 
ht eyin erkenden geliyor, yatacığına Yanımda, ~ozı·~mufn obnbuyamıyor ki... lar ~ile, h~ ıbs•.n gozun eni adç~ıyorl... _ştır ~b: t 1' .ı_;:.:ı . •. ~~ o a, e- v_abi hr 'enyohr ı a ıh' aba.yorum~ .__ ga
f 1.Yor ... K "b" l k zdan hiç bir türlü gon um era . d Benım, ıç ır suçum oma ıgı ana· nım gı ı ın ucgu mı ımlJr ra , emen emen ıç ır ~y soyıeme-
<ltkı Yok u~u ~ ı, uysa :d 1 f . Ayağa kalktı ve kerevetın altııı an şıldığı halde, yine polisin göz hapsin- ((Oraları tanıdığa için, benim kadar diği, di~ dokunur bir cevap vcnncdı-

Q'clir O"el. · · n oşuma gı de'n tar)~ 1 ~ b"r zarf çıkardı: deyim Pasaportumu vize ettiremiyo- sıkmh çekmiyor ... Her yere girip çıkı- ği halde, beni kandırıp susturuyor ... 
() c:. mez· ana - ı ıye e ımı ı Zck" •w: • • Prnesj 'd ~ıgım. k" k _ Bak lif aruında, ıyccıg m rum. yor. A:nlafbk... ((Buna, o kadar ah~ış ki en dalgın, 
ll'ı ' sonra a agzına ıç ı oyma • ' b östereme • · d"- · · ) fil ) da vt ı. k 1 k <lsı... den selen mektu u .an~,.g «lşin en kötü tarafı, benim pasapor· «-Ne demek ıste ıgımı an ıyorıun en ga an ann a amaıt,.YB a ama 

Cözl · h'· .. d"m Pek iftihar edcceksm... tum da sakatmıf ... Her andıkça küfür ya~ ... Gündüzleri, ben evde kalıyo • istiyorum: bir keresinde bıle bocala • 
- 1 e~~d uz~nl~ .k~rarmıştı: ı brfı uzattı: . ediyorum. Ama, ne fayda... 1 rum. O, evin aemtine uğramıyor ... mıyor ... Jşte, onun bu kuneti, beni 

i:lg~rtı ç ı en, ıçkılı ınsanlardan pek _ Bir oku ... Bak. bcnım IÇIIl de ((Kendi kendime düşündüm, tnsın· Şimdilik, iyiyiz, diye) im. Kazancımız, titretiyor ... Kuvvetli adam1a beraber 
r- Yandı... d"'k ·· ki b rada b' k 1 ··ı · k 1 __ _ı__ Y"--malc, insana cesaret veriyor o<1n .ı, raka .. . .. ne diller o mUf... d . dım; madem u n ır yere ımı · o mıyece KAOAI"... -v-

İtlcd· t gozlerındeki yaş, fazla sur - Ben zarfı açarken, o, anlatıyor u. d rum bot durmıyayım de • uYediğim ekmeğe ~ükr•tw-~ı. be- korku, bu cesnretin keyfini kaçırıyor .. 
1
• tekrar n,..•'elendi: p' k" ·gunw· okudu. anlattı ... O. ~namıyo ' ' 1'\.. < Huriy•cnin akıbeti hakkında, ndt"r ......_ ş· . ,. _ a ızecı dım. raber, yine için için korkuyorum. 'VY" 

hir 1· ımdı, evimizin erkeği var. Eve, .. 1 k gözlerimin yaşını tutama • iden b" le ya, bunun da sonu, 'kotu çıkabilir~ du)arsan bana ya7 ... 
ır e ı b I . . li soy er en, < fakat ne yaparsın, c ır şey 

lle b k oş ge mıyor ... Hanı, onun e - d 1 . k' Burada tanıdıklanm <<Ben, ne olur olm z, diye, beni, po- <Evin satılma J için, Huriye, 
a ·ıy N l k k ım... k d . ge mıyor ı... ld" ş· d' d 

tkn,ew· oruz, sanma... e o sa, er e Mektubu, içimden o uyor um. • "'ksek familyalardı... Meğer, lısın göz hapsinde tuttugunu sö}ledim. nge ı... ım ı annemi iste igin g ı 
t1.ı gı · · A 1 Doğrusu iftihar duyuyo- p k" guya yu ... b" · · d · 1 Polı in <eııkası yok.. Gün un birinde, kandır bilirsin... Evi, s ttır. Sen l ır 

nı ... H l b' . ,. l 1 _ « a ıze, kk'" de- onların da çogu, ızım cıns enmıf r-
clıle . e e ır de nıkah kıyı ıp ev en Gönderdiğin paraya teşe ur e B d anladım patadnk, karakola fılıin çcıgı ıldım mı, oda tut rsın. Annem, or da otu 

k t ını) D w k fi ' O d ya- « . ba gelene unu sonra an . Ba k l ırı y· egme ey me. a . Fakat Huriyenm şına f B: . k. ·n ahbapları zaten kimler ne söyler, ne dinletirim! şın ı ı tığı m n r, or..ı)a du r 
..... · · · alnız, ~ı"rkettekı' maa!':ının art- rım. d ' ızım mı · b ' b ·ı k"' l k d' 1 d ş· d D 1 · d ·•ı • T k ım k K k ı az az ı e · or «Ben, söy er en, o, ın e ı ım i, ın. ı ma, guoenme ama n e 
l 

ırıı bekJ" B ki o- co yan . .. l d"mdi olur i~. az az ı e, • 
<t ılır d . ıyor... u: sa;ı~· ama in • «Ah, Pakize, ben, sakna, soy e uı fe. tavuk kör horoz ile! dt"rler, bu iş te korktugum noktn:>a e eyim; tuhaf tu cerik 17 ın Pakı.z 1 Ren ol 

e • ersm deg·il mı} Bı ırım. sen k ba•ına hıra ma: son • ·ı ' . 1 • h f ··ı "\ p 1 · 1 c.I dı•e k d r evi de e~'\. bn rh \~ J hir i . ' f y k ·ok . Bu kızı, te T. O k u "Un pe- ona döndü ... Yani senın an ıyacagın, a gu mez mır o ı e mı gu U)or u, ' • • J 

N"'rd .. çuı esattır... o ' ) .. varacak! diye... op g 1 d f k l yoksa ba .ı mı1 • J ı lt tım N ıl 
tı yun, ilerisini düşünüyor.·· ile- n_ayatak l ca itte böyle olur... onlar a os çı u kandıramıyorsun .•• 
~ını tı ~ ~ıne ı ın ' 
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lta1ya, De:ıiz işleri Konferansına Gitmiyor 

Faş ·st Konseyi f(ararının 
1 le Tatbik Sahası 

Habeşler Her Yandan Saldırıgor/JI 
- - - -- ' 

Vehip Pasa Kuvvetle~ 
De Harekete Geçti Zecri T edb~rleri Tatbik Eden o.~vletler 

lta~yan Protestosuna Cevap Verdiler 
H .beşier Şimdiye Kadar 24 Tank Ele Gcçirddd• 

Cenevre 23 (A.A.) - İtalya hüku- testo notasına verilecek cevapla, Hit • ş ld s· it 1 F k p ou··,a··ru··ımüŞ 
meti, bu ayın 25 inde deniz işçilerinin ler - Frasuva Pons görü§meJeri bu ima C Jr :a yan JI' 3Sl USUya 
çalışma saatlerini tayin etmek ve sos- s~bah~i .Fran~ı~. gazetelerinin n~zarı Paris 24 (Telsizle) _ Deyli Meyi ga· askerle 10 İtalyan zabitini hamil bulun- Bir Jtalya Fırkcuı Puıuya_w. 
yal durumlariyle meşgul olmak üzere dıkkatını aynı onemle çe~mekt~d.'r. 2:etesinin lngiltz Somalisinden aldığı bir ha- makta idi. Berlin 24 (Telsizle) - ff~ .J 
toplanacak olan arsıulusal konferansa Cevap hakkında «Petıt Parısıyen ıı 1 bere göre V ehip Paıa, Ogaden cephesinde Coinsul, apansız halyanlara hücum toru almanca sazetelerin .ın~.ı 
iıtirak etmiyeceğini bildirmi§tir. ~unu yazıyor: Vaft• Italyanlarla çetin bir harbe tutuşmuf etmiıtir. Bu çarpıımada yalnız bir f. yük bir muharebenin inkifaf eflll": 1 

İtalya hükumeti bu kararını teklif «Zecri tedbirleri tatbika mecbur ol- olan Habeş kuvvetlerine yardım için, Ci • talyan kaçmıf, diğer bir çokları ölmüı- ğunu aöylemİflir. Buraya ,elell fili 
edilen muhtelif tedbirlerin esasen fa- maktan duyulan esef bilhassa tebarüz ci adan hareket etmiştir. Beraberinde 500 tür. göre timal cephesinde bir 1~ .....-
ıist yasalarında mevcut bulunmasından ettirilmiıtir. Diğer taraftan İngiliz no- sü~ari ve 1500 piyade neferi bulunmakta • Habe§lerin kayıbı, 5 ölü ve bir çok l auya diifürülmüt ve yüzlere«' 
ötürü aldığını söylemektedir. I tasının da tahmin edildiğinden ziyade dır. yaralıdır. ha edilınittir. ._.~ 

Milletler Cemiyeti mahafili İse, J. samimi olduğunu kaydetmek lazımdır. • Fitaorari Coinsul'un kardeti de mu- Habeflerin Haz.ırlUo--
talyanın bu tarzdaki hareketini, de- Gene ayni gazete, halyaya sevkedi • Adisababa 23 (A.A.) - Dündenberi harebeye İ§tİrak etmit ve bir obüs İsa- Londra 24 (A.A.) - Röytd' 
nizcilik bakımından sosyal yasaları fa- lecek petrollara ambargo konmasını k 1 · '"h0 mce be · l im abild-.. 

Habet uvvet enne mensup mu 1 tıy e ö üıtür. Habet kuvvetleri d - -:MI 
ıistlendirirken geri olan İngiltereye mevzuubahsederek diyor ki: müfrezeler, gerek ıimal, gerek cenup cep· Habetler, bu bölgede hal yanlara doğru gitmekte berdevamdO:· .,.,_ 
karı• bir tenkit mahiyeti görmektedir- ! ''Böyle bir ıey yapılacak olursa, ftal- besinde İtalyan mevzilerine gece hücumla • rasseleceklerini tahmin etmekte idiler. tan ıimalde ltalyanların yenid .. 
ler. 

1 

yanın öfkesi son dereceyi bulacak ve n yaparak dütmanı hırpalamaya baılamıf· Veliaht Ôlmemİf ketlerine derhal baılıyab~ .ı.111 
Gene bazı mahafil, ltalyanın bu kon- Roma ile öbür hükumet merkezleri :ra- lardır. Bu hareketlerin hedefi, İtalyanlann Adisababa, 23 (A. A.)- Veliahtin yoktur. Cenupta timal cepb~I 

feransa iıtirak etmemesini, zecri ted-; sındaki gerginlik bir kat daha artacak- erzak ve mühimmat irtibatlarını kesmektir. öldüğüne dair olan ıayialar burada lüklerden daha büyük güçliild" 
bı.rlere kar•ı bir mukabele ve bu ted- tır. Tekrar bir barı• yolu ara•tırmak B ti it ı ·1 • hareketı" tamamen 

1 1 
p h _:. .. ; 

:.- 1 .,, :s u sure e ayan ı erı resmen ya an anmııtır. rens tam at • kuvvetlerinin ilerlemesine ıı-
bı.rler devam ettikçe Cenevredeki araı- u"'zere İngiliz ve Fransız eksperlerinin d t fi • hatlara erzak mu""hı'mmat h 1 D · 'd ıd·-· d b • d 

urmuf ur. en ' .. . atte o up essıe en ge ıgın en erı Ha~ler ftalyanJarın bu °.."':jJI 
ulusal toplantılara hiç bir suretle İ§ti- toplanmakta oldukları böyle bir aırada ve silah nakleden İtalyan kolan uzerme an• uçakla bir ıezinti yapmamıttır. Pren • dan istifade ederek hazırl~_MI 
rak etmemek hakkında büyÜk fatist meydan verilmemesi temenniye ıayan- sızın baskınlar yapılarak bunlara yanla • sin bir uçak kazasında öldüğü söylen • H kad k ibtİ1.,.....,.• 
meclisinin vermit olduğu kararın birin- dır.» nndaki e"yalarla birlikte esir alınmakta - . • arrar ın, çocu ve· .-ı.W r 

:r mııtı. liye ed:t-:- ve bir ok AV1'11P-:' ci defa tatbiki addetmektedirler. d / D h 1 E.ı l ... ""' -,..-.la 

1 ·ı• K b• • d ır. talyanlara a a et uen er ri terketmitlerdir. Şehir etr~ ..il 
/ngiltere ve Franaanrn Cevabı Dgl iZ 8 JOCSJD e Şimdiye kadar Habeıler, fil avında kul- Roma, 23 (A.A.) _ Royter aytarı ka lmakt bir .• d to~,,, 

Roma, 23 (A.A.) - İtalyan hüku- lanılan örtülü hendekler vasıtasile ve yahut bildiriyor: Resmen bildirildiğine göre, ~ z~ a "~ak ~çın ~allı~ 
meti evvelce zecri tedbirlere karşı teb- Gelecek Sene Yeni gönüllülerin phsi fedakarlıklan sayesinde Ogadende ftalyan İJKalİ altındaki böl- ~nlid" Byap ktab·ıırl. .,.~; 
liğ ettiği protesto r.otasına fngilterenin Deg"' ·ış·ık ilkler Olacağı 24 tane hücum tankı ele geçirmiflerdir. t 1 1 d h 1 • • nır ır. una mu a ı mp 

la b k ge ta yan ara a a et et~ı~~~r. tindenberi askerin maneviyah .. verdiği cevabı almııtır. Bu cevap bu • •• I . Ayrıca, müthit sıcaktan do Yl u tan • Dahalet tamamen kendılıgmden ol-
gün neıroıunacaktır. Soy enıyor ıann maden cidarları arasında katamayarak muıtur. şefler kendilerine ttaıyanıar- zükmektedir. 

Roma, 23 (A.A.) _Havas ajansının Londra 23 (A.A.) - Bu sabahki gaze- tankçıların bizzat kendilerinin terkettiklzeri la beraber istihlas harbine ittirake mü- -----
diplomatik muhabiri bildiriyor: teler tarafından yürütülen tahminlere göre, müteaddit hücum arabaları da bulunmuş • aaade edilmesini istemişlerdir. Bu da- Bir Tren Kaı 

lngiliz ve F~nsız hükiımetlerinin, yapılan değişiklikler, kabinenin milli ka • tur. halet İtalyanların münakalat işlerini k 1>A 
ltalyan protesto notasına verdikleri ce- rekterine halel vermiş değildir. imparator D. N. B. aytanna pek yakın- söze çarpar derecede kolaylattıracak • Dresde 23 (A.A.) - T~ 
vahı tefsir eden resmi çevenler, bu ce- 1 Muhtelif hükumet partileri arasında. da- da Habeş kuvvetlerinin büyiik mikyasta ha· bir lokomotif ile bir tren, 

k 1 k k 1 d" • · tır. il Zeoblitz-Poberdhan istasY0 
'\'aplarda, İtalyan notasının Cenevrede ğıtılmış olan ba anı ma. ·am arı, aynı_ nıs- rekete kalkacaklarını bil ırmııtır. Domdom Kurıunu mu Kullanıyorlar?.. k" 1 

• h f k d M h f k- 1 * da çarpışmaktadırlar. Her İ 1 takip edilen usulün sakatlığını ve ıtal- beti mu a aza etme te ır. u a aza ar ar Roma, 23 (A.A.) - Habetlilerin d 
ya tarafından açığa vurulan Habet ha- 15, john Simon"su liberallar 4, nasyonal - Adisababa, 23 (A. A.) Royter: domdom kurtunları kullandıkları hak- trenin bağajı fürgonu yolk ancl_.., ...... 
reketi hakkında ileri sürülen fikirlerin işçiler 3 bakanlık İşgal etmektedirler. İmparator, seyahatinde gördüklerin • kında oelen haberler üzerine burada lokomotiflerden birinin don 1 

1 h · 1 · ·· O d • atesçisi ağırca yaralanmışlar ır. red ve inkar edilmemi§ olmasını tenkit Siyasal çeven erin ta mm erme gore, ge- den o kadar memnundur ki ga en büyük bir nefret ve istikrah duygusu k" . 
etmekte ve bununla beraber Fransız lecek yıl içinde kabinede .reni değişiklikler cephesine yeni takviye kıtaları gönder· hüküm sürmektedir. lunan yolculardan on yedi ışı 
notasındaki uzlaşma tamamiyle samimi yapılacak ve bu değişikfatler siyasal vazi· meği artık lüzumlu bulmamaktadır. U man avut Dalmazio'nun ölümü ralıdırlar. 
ifadeyi tebarüz ettirmektedir. yetin inkişafına bağlı olacaktır. Bazı geze- Habeı hükumetinin netrettiği teb • , bu c~ns birç kurtunun iıabetine atfedil- O 

fsviçre hükumetinin verdiii cevaba teler, eski tüze bakanı Lord Londonderry"yi liğde ezcümle deniliyor ki: kt d" Üsküdar Bilet 
gelince, resmi çevenler tsviçrenin iki istiyerek istifasından dolayı münkesir bir • Harbin e~ sari~ ~~~i~elerin~en birisi 1 meTr~b~:a gazetesinin doğu Afrikada leri lndlrHdl 
muharip ülkeye silah ihracatına ambar· haldedir. ımparatorlugun bırlıgını tahkım etmek bulunan aytarı Somali cephesinde 
go tatbik etmek hususundaki kararına «Neus chroniche» gazetesi, kabine deği- olu§tur. imparatorun nüfuzu memleke- Dagnarei'de ele geçirilen Habe§ harp 
değer vermektedir. şikliğini, Balvin"in, seçimlerden evvel ver- tin en uzak kö§elerine kadar yayılmak- gereçlerinin tetkikinde her 25 kurtun • 
Amerika Petrol lhracı lfini Düıünüyir diği sözü tutmak hususundaki kesin kararı tadır. 1 da on tanesinin domdom olduğu anla-

k 3 (A A ) Am .k t şeklinde tefsir etmekte ve ıunlan yazmak • Bütün Habeılerin aadakati mutlak • ld i b.ld" . Nevyor ,2 . • - erı a pe • j . ıı ı ını ı ırıyor. 
rol ticaretinin ileri selen reami ıahsi • tadır. tır. Her sün Eritreye talyan Somalı • 

ı Yeni kabine, hükumetin Milletler Cemi- • d ı in l H be h ti yellerinin düıündüklerine söre, talya- aın en se en aan ar, a J a arına 

k yetinden aynlmak niyetinde olabileceği iltica etmektetedirler. 7a petrol ihracının önüne geçme için 
en iyi çare ambargodur. Zira, bir çokla- hakkındaki pyialara kuvvetli bir cevaptır.' Yerliler Habeılere iltica Ediyor 

rının, halyada önemli mevduatı bulu· lapon~ada 11000 klfl Zehlrle•dl Adiaababa, 23 (A.A.) - Resmi bir 
nan aoayeteleri kendi isteklerile hal ya- Madrit 2 3 (Özel) - İspanyanın Morçi· bildirik, Eritre ve ftalyan Somalisi yer• 

7a petrol ıöndermekten Taz geçirmek ya şehrinde 5000 kiti undan zehirlenmiıler- lilerinden bir çoklanmn her gün Habeı· 
filen imkansızdır. Bu aoayeteler, muka- dir. Adliye ve tıbbı adli tahkikatları netice- ler tafarına seçtiklerini bildirmektedir. 
belei bilmiail intaç edebilecek ve mal- sinde, buraya ithal edilen unlann bakır ka- İtalyanların tavn hareketi Habeıleri 
)arının müaadereaini mucip olacak her r1Jık olduğu 11örülmü1tür. imparator Selaaiye etrafında toplanıp 
türlü hareketten kocunmaktadU"lar. Lokanta Vltrl11lerl birlef1Deie aevketmİftlr. 
A:Jlli zamanda da harpten aonra, hal7a Ankara 23 _ Şehrimizdeki hütün loku. Yerli ulıerler /ayan Etti 
ile alıt veriılerine devam etmek iatlyor- ta ve pİ)'ucı dildrinJaruun ön ve ran -ftt. Harrar 23 (A. A.) - Burada dolap.n 
lar. Şayet laük\imet ambarso koyacak rinlerinde yi)'ec:ek ve aairenin tetlürl Ura)' bir pyiaya göre, y•rli askerlerden mürek· 
oluraa, o zaman aoıyeteı. lhtimalld tarafmclan 7uak eclilmlttlr. kep bazı ltalyan kuvvetleri daiına alet hat-
bo)'Un eieceklerdir. Recep Peker lanna yollanmalanndan ıikiyet ederek 

Sö7lendiiine söre Ro7al Dutcla ile Ankara 23 _ . Parti ıenel sekreteri Re • ayaklanmıı ve beyaz askerlere hücum ede-
Şeli aoayeteleri, ltalyaya aüel lılerde cep Peker fatanbula ıitmiftir. rek bunlardan 300 kişiyi öldürmüılerdir. 
kullanılmak üzere petrol Yermektedir • y k K d 1 p ıacı İtalyanların bu sebepten dolayı Daggah-
ler. a up • r ra., bure doğru ilerlemeğe devıım edemedikleri 

/ngiltere Al1rupaclan Ayrılama~ Elçl•I Oluyor söylenmektedir. Maamafih böyle bir haber 
Londra, 23 (A.A.) - Edimbursde Ankara 23 - Prai elçiliğine &ıran el· ancak kaydı ihtiyatla kabul edilmelidir. 

bir söylev söyleyen B. Eden tecerrüt çisi Ya.kup Kadrinin tayin edileceii söylen· Bir Çarpıtmanın Blançoau 
aiyaaasına hücum etmi§ ve lngilterenin mektedir. Harrar, 23 (A.A.) - Güvenilebilir 
Avrupadan tecerrüt etmeıinin imkan- ltalyan Gemilerine türlü kaynaklardan bildirildiiine ıöre, 
aız olduğunu söylemiştir. Kömür bu ayın onuncu günü, Anele mevkii ci-

Habet meselesi hakkında da demiı • varında, Dagsabour'un 80 kilometre 
tir ki: Ankara 23 :---- ftal~~n band~ı va : cenubunda, bir ltalyan piıdar kolu ile 

"Zecri tedbirlere memnuniyetle it· j purlara Ekkömür • Bv~•- ıpl _ dve e1 mefıı bir Habet bölüiü arasında vukua gelen 
• • . hakkında onomı -an ıgın an te ıra • 
tırak etmıt tek bır devlet yoktur. Hele 

1 
l bul b .. k çarpıımada, Fitaorari Coingul yaralan-

• • . la yapı an ıtan ıorusuna ugun arıı • 
ngıltere hıç de memnun olmamııtır • . . . • . mııtır. 

M b .. ki d·-· • b .f ı lık venlnuıtır. Bu karıılıkta ıshsna1JZ ola • B "t t f .1• _ d ec uren yu en ıgımız u vazı e ıer- ak k"" .. . . b.. .. lar . edik u çarpı§&maya aı a sı at aıagı a-• . . • • r omur ısıtyen utun vapur a ut • 
çekten ehm ıdı ve hazan l§tırak eden- 1 • k d k'" .. .1 •• b"ld" ·ı kt dır: 
1 • • .. 1. . h l • k erı a ar omur verı ecegı ı ın me e • H b k • k d k er ıçın onem ı tıcaret ma reç erı ay- d" 40 a e§ as erıne uman a etme te 
bettiriyordu. Biz hiç bir zaman ıu iki ır. ğ C olan Coinıul evvelce türlü Habet çe-
vazifemi:ı-i unutmadık ve unu.tmayaca-ı An karada A ı r ecza venlerinin bildirdiği sibi, altı tane tan
ı·~= Barı§ı iade etmek ve Milletler Ce- Mahkemesi ka deiil, fakat altı tane hafif zırhlı 
miyetinin otnritesini kuvvetlendirmek. Ankara 23 - Burada aiır ceza itJerini İtalyan kamyonuna raı .. elmİftİr •• Bu 

Gazetelr.rin miitaleaları IC\recek ikinci bir mabkemenia kuralmau kamyonlar, Anele laöls .. inde ketif )'ap-

Paris, 23 ( A.A.) - İtal7anın pro • talı:arriir etmİflİr. mekta olan Somali ~erlilerinden 30 

lngUiz - İtalyan Konuşmalatl 

Musolini Tekrar lngi 
Sefirile Görüştü 

Roma 24 ( A.A.) - M. Muaolini dün akpm Set vakit laaiila WiJUll 
~. Konupna 20 claldb aiirmiit •• lirloclijine s1re P 
IUl'elte geçmiftir. Ba huauata ldç bir .., lirenilememiftlr. Yalııus lı 
linin aradaki irtibata mahafua7a devam etmek oldgp "1~· 

F ranaız Gazeteleri; Almanya - fı 
sa Yakınlaımasından Balıaedlg 

Paria 23 (A.A.) - Hitler ile Fransova karıısındadır ki, müzakere sab1 
Ponse arasındaki 11örüşmeler münasebetile aeçmek, incelemek ve hazırlaJll 
Matin ıazeteai Alman basınının bu görüı- diyorlar.» 
meleri mu~fık bir tarzda tefsir eylediğini figaro da diyor ki: iJ1 
ve Romanın da bunlan sempati ile takibet• «Bir çok meaelelerde fran,. ~ 
mekte olduklarını yazdıktan sonra diyor ki: ya noktai nazarlarının farklı 0 1ıif 

d k. .. b azik&ıı• <cAlman salahiyettar mehafili, umumi ma. nn a ı munase atın en n (i 
hiyette fakat dostça bir rulı tapyan bu gô- devam etmesine manı olanıat- dl 
rüımelerden memnun kaldıklannı aöyliıyor- bir yakınlaıma temenniye f&Y•" 
lar. Bununla beraber Fransa ile Almanya ile Almanya arasında hiç deii~ 
arasında bir yakınlık husulüne mani olan aene için bir hoş geçinme teınil' 
bir çok sebepler üzerine nazan dikkati çek. banıı candan sevenlerın dil~Y t 
mektedirler. Bilhassa, böyle bir güçlükler en önemli netice elde edilıni§ 0 11 

- - -Yeni Yunan Kıralı Bugün Akş• 
Atinada Bulunacak . _ 

Atina 23 Özel) - Dün fırtına yüaünden Brindiziden hareket ed~ 
bindiji Elli kruvazörü bUKiin yola çlkabilmiftir. Fakat deniz beniis ~ıı 
INhnamıt olduiuadaa krUn aacak buaün akpma doiru Pirq• ı• 
edilmektedir. 
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Dünyada Bitenleri Haritada Önleyelim Amerikalı Bir Mühendis 

Am:ı:ı:o ı ıı.ın ,,.. 
1,a11ada kurak 
mıvılm bıtl•· 

nııttır 

t.ir lngi& kafi e· 
ıl uJıa hlcu· 
•undan ıor kur-

tulmuthır 

Pupu• adaların· 
da yer.llne Jn
glllzce öfr•ll • 

ınektedlr 

Lı 
mektodlr ı • 

Öir Müsamere Esnasında Beş 
Yüz Tane Kadın Bayıldı 

Sırtta Taşınabilecek 
Bir Ev Yaptı 

Amerika caze· 
leleri bir )'erden 
diğerine nakledİ· 

lebilecek cinsten, 
vidala tahta evle
re dehıetli bir ra· 
kip çıkbiını ha· 
ber veriyorlar. 
Yeni çıkanın ea • 
kisine tefevvuku 
evveli, onunla 
mukayese edilemi 
yecek derecede u
cuz, sonra da sırt
ta taıınabilecek 
derecede hafif ol
maaındadır. Fil • 

hakika bu, bayaiı 
bir çadırdır, fakat 
bezi buauai bir 
maddeden yapıl• 

mıtbr. İçine rüz • 
car ciremez, rü • 
tubet iıliyemez, 

sonra iyice cerildi 
mi durur, aesi a
hp vermez. 

Bayağı çadır şeklinde kurulması 
mümkün olduğu cibi, odalara ayrılmıt 
bir ev teklinde kurulması, sonra bir 
bavulun içine yerlettirilerek bir yerden 
batka yere cötUrülmesi de mümkündür. 

Amerıka sazeteleri bu çadırları ya• 
mevsiminde, sayfiye kirası vermemek 
İstiyen, bilhaasa kalabalığı az aileler 
arasında pek çabuk taammüm edeceei• 
ne kanidirler. 

Otomobil Kazalarında Ölüm ihtimali 
Yüzde 1 İ 
Yarım Ji 

Derecesi· 
nelnebilir 

Fransada, son bir 

yıl içinde vukua ıelen 
otomobil kazalarının 

Hbeplerin.i tasnif ede· 

rek, nisbetlerini bul • 
mak makaadile bir İs• 

tatiatik yapılmıflır. Bu 
istatialiie ıöre ( 100) 

kazada: 
28 tanesi dönemeç· 

)erde 701 kaidelerine 

riayet edilmeme9İn • 

etti. Her kadın olduiu yerde bayılıverdi. den, 
0,5 tanesi ehliyebizlikten ve dikkatsiz • ı 0,2 tanesi aarho!fluktan ileri gelrnittir. Bir saniye içinde perde kapandı, müzika 

ıe9İ arasında tekrar açıldıiı zaman ıenç kı-

' lzı dudaklarına tebessüm ile ayakta c&rdük. 

Sahneye iki hademe çıkh. Orta yeıe bü· Şüphe yok, bu, bir elektrik ve ziya oyunu 

ük bir masa konuldu, ıonra bu masanın idi. Belki de manyatizma ile ispritizmenin :rta yerine, maranııoz dükkanlannda kul· arasında bir teYdi. Fakat kadınlan ayıltmak 
y.. \ta 1 cinıten müdevver bir testere takıl· bir türlü mümkün olmuyordu ve temsil ya-
r iJ .. d 1 ~- M nı an ah • e fiya gazeteleri seçen haını • " T ·n ortasına da, çevirmeye m • nm kaldı. 

lteafk . . dı. eeterenı 
il<\ 1 tıyatrosunda verilen bir teJl)9il • " b bir mihver geçirildi. --- ""' 

aında b J..l.:.... • ıus, aap J1 I k J 
hu lt•d heıı yüz tane kadının bayı -.clım ... ı:;. Procramda bu numara: . l . lfl QS OVQUG 
l ar astaya ayni zamanda yar •· I l k bir manzara ,cüm esı 
Ctncd•v,.. - nanımıyaca 120 M•l 

)> •gı ıçın salonda panik çıkuimı yazı " . d"I rek müphem bırakılnnııtı, 0
• l yon 

orlar T b· im ile ıpret e ı e . 
· a ıati ile temeil yarıda ka •t ve . . h Ik yapılacağını merak edıyor• 

ertesi .. L - ' • il nun açın a ne d b d V l / h·· Kun de hükumetin müdaPA&eaı e D k n masayı tanzim e en a e • l O CU 
uıbur· du. er e k b ·ı 

l 
un tatil edilmiştir. Hadiseye aebep l k'ldiler Onun yerine, hok a az 

1 
e, 

o an t . . . .• me er çe ı . . .. emaıl bir hokkabazın ııöıterdiiı hu• H' 1· k afetinde esmer hır adamın ara 
llerlcrd ınt ı lY ld' h 

"' en mürekkep bir programdı. d k güzel bir genç kız ge 
1
• 

18 
ne· 

ou h kk • • sın a, ço . kı 1.. .. 
L 0 abaz evvela bir çoklarını bızını de . kadar ilerlıyerek hal ae anı 
Qural nın ortasına 

1 
arda gördüğümüz cinsten ıürat oyun· 1 d I O zaman hokkabaz: 

an a ıa~ 
t• . Yapmış. Mesela birisinin cebinden saa· B 1 baylar, şimdi müsaade e· 
ın1 al . 'ki _ ayan ar, . . 

d
.. arak Ötekinin cebine nakletmlft 1 • b nç kızı karnından keserek ıkı-
U2:ün dersenız u ge . . 

Sovyet gazetelerinin yaz<lıklarına 
göre Moskovada yeraltı demiryolları· 
nın ücreti 50 kopekten 30 kopeğe in

dirilmiş, bunun üzerine yolcu sayısın
da büyük bir artma görülmü~tür. Bu

gün alınan vasati rakam bu halde de

vam edecek olursa Moskova dcmiryol-

tikten. İstatistiti yapan dairenin temin eltigine gÖ· 

0,4, 7 tanesi İfçinİD az cebnesindea. re: 
19 tanesi karıdapniıdan. Otomobil kullanan veya otomobilin kar• 

, 3,8 taneıi far ziyalarının ıös kamaı • tmna çıkan için ölümden yiizde yüz kur• 
bracak derecede (azla ol.mumdan. tulmak ihtimali yoktur, fakat bu sayılan 

24 tanesi bir otomobilin önündekini seç· hatalardan çekinildiji takdirde kaza ihti • 
me isteğine kapılmaamdan, mali yüzde yarıma kadar İnecektir. Yüz· 

0,5 tanesi ani bir baatalıktan, de yarım için yapılacak ıey de Allaha ve 
13 tanesi fazla aüratten, kadere güvenmekten ibarettir. 

= 

Bir" Bıyıklı,, Norr:ıandiya 
Vapurunu Durdurabtl:r 

Fransız gazeteleri Normandia vapuru • 
nun pervaneleri diiittirildikte yapılmasına 
baılanılan yeni tecrübeler esnasında, elek· 

trik dairesinin etrafına dizibn}. olan sıçan 
kapanlarına bilhaısa önem verildiğini ya • 

rasındaki tellerin içine girmesi yetitir. Bu 
takdirde elektrik aletlerinde bir kı~a d .. vre 
hasıl olur. Ve elektrik te derhal söner. Bu 

suretle atıl hale gelecek olan makinelerin 
sayısı, büyük pervaneler haricinde tam11m 
1561 tanedir. 

zıyorlar. 
Nonnandia vapuru bildiğimiz vapurlar Normandia vapurunda görülen sıçanlar, I c §apkaya el ile dokunmadan dana. .. Sonra da tekrar bırleştıre • 

llr y .. . ye ayıracagım. 
•Ptırtmış. Elinin üzerine koydugu bır d' ·ı ... m dedi Ve filhakika senç kız 

Çok uf k .. .. rek ırı tecegı • · . . 
... a tefek eşyayı uçurtmuş. hulasa ae· . ltına yattı. Hokkabaz hır ıtaret 

larında bir sene zarfında seyahat ede- sibi buharla iılemez, onda buhar elektrik dudaklarının üzerindeki tüyleri bıyıga ben• 
cek yolcuların sayısı tamam (120) mil· istihsal etmek için kullanılır. Vapurun per- 1 ziyen cinstendir. Bunun içindir ki Fransız 
yona baliğ olacaktır. vanelerini döndüren bu elektrik kuvveti • gazeteleri: .rlrciJeri .. .. . . . teaterenın a . • • h.. . duşundürtüp eğlendırmııur. Fakat Hintli de testerenin mıhverını çe· 

•dıse . . . . yapınca. . . 

t 
Ye sebep olan ve programın çıvısını . b 1 d Çelik bıçağın genç kızı ıkı· 

eşkil vırmeye aş a ı. 
rrı eden başlıca numara sona saklan .. b"')d ...... Ü gözümüzle sörüyorduk. Fa-

ıştı M·· . Am ye o uııun .. .., 
... L • usamerede hazır bulunan bır e• . zaman evveli bir kadın çaglıiJı 
•l1t11. kat ıfte o 
)' Kaze.teciei bu numarayı ıöyle anlatı " ı.uau bafka çıihJdal' takip 

or: kGptui 90PT• 

Moskova yeraltı demiryoilarının dir. Halbuki bir tek 11çan bu elektrik kuv- - Bir bıyıklı koca vapunı durdurmaya 
sürati saatte 26 kilometredir ve istas- velini sahra indirmeye muktedirdir. Bu • muktedirdir, diyorlar ve bıyıklıları elektrik 

yonlardan her dört dakikada bir tren nun için uEıı tablosu denilen, elektrik ci • dairesine yaklaıtırmamaya azami ebem • 
hareket etmektedir. lialanna kumanda ed• mermer inha a· miyet verildiiini yazıyorlar. 
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Diyarıbekir Demiryolunda 

Hattın Açılışı Hakikatell 
KemalReis,DüşmanaKarşı !<ullanmak Halklç~n -_ ir ayramOld11 
için ört Torba da Yılan Hazırlatmıştı nuduyu~::.':::.:.:;:~r:~:>büyükyol ·c5z· u·.~··· · · · · .. 

Yızan: 1 
Kedlt'c•• 

Ka/lı Borsanın Aıkı 1 
BUyUk 

Deniz 
Romanı 

- 44-
Binl rce kiti büyük çığlıklarla, çıl&m eibi 

Sultana 
Mektup 

f .,anyaya dütmanblr eden Türk 
fıbana Jiman ve tehirlerinUia .çak bu -
lvndurul~ası ve yardım etmeniz, IMiyill 
kral F erdinant hazretJerile olan doııtlufa -
nuza ve ver iğiniz söze uygun değildir. 

Kral adına fUIMI aöykmeyi borç bilirim ki 
l.undan böyle Kemal reise kapdarıru :san 

(Arkası var) 
___ ,. 1 1 ~ ı:ıı. ı::t ........ 1]119 

Tepebqı Şehir 
Tiyatroauada 

!4/l l/9'J6 Pazar 
~ijı; nat 10 da 
Çocuk~ .... 

Sabah ıaa& ıs ele 
n akşamı 1&at 20 de 

SAZ· CAZ 
Dk Kinua içinde 
Pnarl•Bf akıamf an 
operet oyaeamcaldw. 

Halk OpereU 
Franııı Tlyatnamıda •ulla ...... 

16 da llkıam 20,30 da 
BAY· BAYAN 

Büyttk operet 
26111186 akıamı Sncla .ı 

#9--~~---~--~~~~~~~--~ &takhaaelerlle... SaraylarUe... Selalaat " daa)etı.ria 
itlendlil mahalle..U. ltltla PHla... 

iti• bu hafta 

SA RAY Sinenuuınm 
Göstermekte olduğu EUGENE SUE'dn bUyUk rom• 

PARİS ESRARI 
ve yardım ed n bir dÜfman gibi görmeie 1 lbtlnala, dehtetH ye rMu.t filmlala menaa 
hakkımız "

1 ldır. Bu ise sanmam ki ıul-ı Bt1gün ıaai 11 de tensilatlı matine. - İl&Yeten ı Paramount din7a bdıılııL 
i. in ho~1ana. citsin ... Bunun ~-llıiıı•••••••••••••••••••••••••••lli~ 

açıcısını bir an evvel karşılnmak isti -

yordu. koro lası 
Cuma günü daha aktam olmadan 

binlerce halk istasyona toplanmıştı. 
İkide bir: 

İsmet 

imtiyazlar 
(Ba tarafı 1 in i) uzıı.>1_., Bu buhran da, hilh s~. .,_.w 

buldaki gazhanelerin _) ~ 
doğmaktadır. Bunlar, ~ 
koyduğu fiyatı az bulrnakt8'11";a
Ve toptan satışı durduran .~.-it 
dahaleyi tesirden düşürmu~-
Bu hususta belediyenin yaptı:.,,, 
yika gazhanelerin verdiği 
takriben şudur: ~ 

«- Biz imtiyaz muka'fl 
memize göre fehre hava~~ 
nine mecburuz. ihtiyacı ~ 
karşılayacak gazımız vardır ...... 
kömürcü değiliz. Muka' elen --. 
mizde şehrin kömürünü de ~ 
edeceğimiz hakkında hiçbir .. ;;ı.a 
yoktur. Çıkarabildiğimiz ko 
de satıyoruz.» . tJ/f 

Alakadarlar, gazhaneler_ua ._, 
tan kömür satmamak sur~~ ti' 
nevi ihtikar yaptıklarını da ildi; 
rüyorlar. Fakat gazhanelerd~ .'! 
nan cevap da ifaret ettiğim~ 
(biz kömürcü değiliz) dir. ~ 
ye işte hu durumu incelem~ -.,; 
Geçen senelerde de böyle~.~ 
yet doğmu~tu. O vakit, .-, 
kok kömürünü bizzat ist~~sal ~ 
mek için bir tetkike hile gırıŞrtl.-.ı
Fak at çıkaracağı hava gazın• il: 
edecek bir yer bulamadığı ~ İl 
ketler de gaz almıyacaklarını ,,... 
dikleri için bu tcschbüsten vaZ-
mişti. . .....d 

Görüyorsunuz ya! Kar~ 
hep o kör olası imtiyazlar ~~ 

ve endü.tri.siniıı demiryolu -~ 
inkiıaf edeceği muhakkaktır. 'Ve ;J,tJfl 
böyle olacaiJna bütün Diyarıbe 
de bir inanç •ardır. t" 

"' 
ikinci Nevi Ekmek 
Durumu Ne Halde? A 

Belediye, biitiin ~Jlddar· tehJisat • 
,. • .,.... frmlarda ilDnci .m •meiia 1e- Göçmen İşleri 

- ..1.--. .__ ·~ L--1-- !~I.......: (Bo.,taralı I tinci yiisd• 
miai -......- ipınt etıuiftir. Aynca, ... ~ 
ymuaa car-----=--~ ~ • . .. 
~ bir ille Mljmle lııildirileceldir. karpLk venyoram: EYet :renı 
M..ml& -.... ..._ a.i)llCI karpl.ya- dahi aelecek yd içinde mid•!"'il ı 
cak ..... idi. F.lmt BeJkoasilııi t.ua _,ı. 4-'· Saillk durama normald•· 
lerde İle lıiırmci llftİ .._. (13), ikinci tedWrleri fimdid- Uımmtbr n 

nevi ( 11 ) kanı.- ....a.,cıe chL Halbalö narla cbr. 
bu fiatlann üstündedir. Dm, ltelecliyedea * 
alakadar bir zat bize dedi ki: Kbmı Dirik, bundan aonra; 

«-ikinci nevi ekmeiin çakarılmasını leri etrafındaki nep'İyabmm ~ 
&eldif ~ ~., ...ı. fanacılar da nrdı. setmİf; ve bu J'azdann paet ..... 

•ı ..:=-1erde 800,000 kile zahire .e Belediye fınncalara luqı ille ilrinci neYİ ek- • • ...... 
raek ta çakaracalwnız diyerek bir tazyık luğun bütün köylülere teTSiine ~ 
neticesinde bunu kabul etmit değildir. Fı- nı, Demirtepe muhtarının Geı;o.:::;:.. 
rıncılar bize diyorlardı iri halka ucuz ek- T-•ııcaua ve --Ll:a.. listelerini Ziraat fil 
..c.....-ı. .-..11:... __ı_ L-- L --L • • L!-...1 za ettirdiğini; o günlerde Gelibolll19 ....ır 
~ JeGWllW Y9 _. aOIWW llÇ1ft -- ,.k ... 
daima yirmi ....... (40) ..... lr.eHceiini- bir söçmen kafilesinin tabii ola 

ciin miaafirettea sonra köylerine - ~ 
ucuz bir çetnİ kaW eclimiıı de lııia de &&

.... ........._ "..tileri tarahndaa seve 

_..e y8f!dW lau teklife W. timdi ikinci 
nevi ekımk çakanmyorlar, iddiau uzak sö-

na.- mi 7 Bum b beraber INz ula bir 
U.trol bllbik etmekteyiz. Bütiiıa fUbelerden 

diklerini, 70,000 söçmenin ~~ 
net' eli 'bir tarzda yerl9fdn1dik..,._ 

lııirer iab etuUttir • ......................... _ _.... .... --~·· 
Naılt • Ertutrul Sadi 
~ehsadebaşı TURAN 

de bis• rapor istedik. V uiret pazartai 
aünii aycbnlanacaktır. Eier ikinci neYİ ÇI• 

karmaJan ve 7abut u çıkaranlar varsa onla. 
n ıiddetle cezalandıracaiız. • 

th d tSODda ak·• '. ( .. 
. 110REBBIYE 

Metbur vodvıl a perde 
Mat'n• 15 de 2 eser birden 
( Yangın ) we komedi 

iki btlyUk •• atlıel film birden glSrmek için 

KADIN NE ŞU BERT'ill 
YAPSIN? ve AŞKI 

fllmluinl ıöıteren S O M E R sloemnsına a-itme11 
Seansları 

1 1/2 da Şubert'i• aşkı 
4 de Kadın ne yapıın 
G 11! da Şubertln ııkı 

Bu.-m ıaat 
il 

T de Kadın n• yapııa 
8,16 de Şuber&'in aekı 
9,15 de Kadın ne y•pııa 

11 de tenzllita matine. 
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erhart Ellert'in eserinden 

Attila Önündeki Dolu Şarap Bardağı-
nın Karşısında Düşünüp Duruyordu 

Sayfa 9 

Dil Tetkikleri 
- -

Tanrı- Rab 
"Tanrı, Tan, Tanyeri, R b, Yarab, 

Yarabbi,, Sözlerinin Etimoloj!, Morfo
loji, Fonetik Bakımından Analizi 

Evveliai gün ve dün «Allah, ilah, ilahe, hudağ, çalap» sözlerinin 
analizini yazmı§hk. Yine bu anlamları gösteren HTanrm ve e<Rab» söz. 
lerini de bugün analiz ederek bu bahsi tamamlıyoruz. 

le;: «Prens, al şu sHôhını. Ben senin·) TANRI VI -Teneri 
ilt· ur~eıniyeceğim. Kendi ihtiyarımla Etimolojik oekli ,udu" Vll - Tencr 
h

1
t:;e sana harp arkadaşlığı yapına· ( 1) (2) (3) ( 4) (5) (6) VIJI - Tengeri («Tannı kelimesinin 

'"" a ul ediyorum. Nasıl memnun mu· (ağ -j ol +an +ağ+ ar X •iil bata etimolojik eklini yauuken dfüdüneü 
~lii. • I Kral Attila? Mademki kurduğun Cöriilduğü gibik.!lınede kok ol n ( a') P"' ça ola.ak gö•terdi'imiz < ' un.uru. bu 
r;,, n •ra hayatından fazla kıymet ve· ve ( 4) üncü porça olan unğ, ile (2) ind kelimede kendini gö•termekt dor.) 

J orsun b k · parçanın ve son ekin konsonlan du m üş· Bu kelimeler ve bunlnrn nit ıznhlnr, Pe• 

zoruın B ·•· bulunuyor. kmkinm Ynkut Dili LUgntind n nlmm• b<. 
th, • en o planları öğrenme ıs~ 
kad · akalım onlar iddia ettıgın ( 1) Ağ: Köktür. Mefhumu, (Allah) ve RAB 

Aatrtı"llll" Uazzam şeyler mi?» .k •f {Çalap) ta.ki kökün aunidir. k 
a 1 ki t , elimenin orojinde fekli (aıur biğ) ,., 

ttt• yanız başını eğme e 
1 1 a (2) At: (. + t), ekti·r. Umuını"yetle ( w b"-) d ş d 1 ı tek b E"' aonm •• "· •m i etimo ojôk şeklini yo· 

lcr~k ir kelime bile söylemedi. gı· «yapıcılık, yaptıncılık, yap1lmış olmnkhkn zalım: 
dı V Yerde saplı duran bıçaklarını al· gö•terir. Yoni kökün mefhumunun anlnm•. ( ı) (2) (3) ( 4) 

e keınerine yerleştirdi. na tamamiyet vererek onun ınüebet oldu- (ay -t ar +· ep + ığ) * ğunu ifade eder. Burada yaptığı ifi, keli • (ağ -f ar + np + 1ğ) 
Beni IJl "IA d • fi ' l menin ( 4) üncü parçuında göreceğiz. ( 1) Ay, ağ: Köktür. Bildiğimiz gibi 

Ostr ag up • enın t"'e ': •• ·ı- p At ·ıa . _ Onege•, hay•""' Ae tiüa' e medywuun, bana Jeiill. Dodi. ( 3) An' Ektir· Bilindiği gibi bir obje • büy Ukhik. ku v> et, kud ,., v. o. > anlc " • 
rtıisafir 0~0dt PVrensi o akşam6 :.'. a'.~ ren• ' • ' veya •Üj<nin biti,iğinde her hangi bir ,·ar- nador. ,J.,.m ,,.ratmak, hayat vermek. 
bir 2:İy ~ u. alamirin şere °:eldi uyu. göriinen Attilanın ~zü birdenbir~ d~- Daha kış bitmeden evvel, günler bi- lığı, olu~u. hareketi i~aret eder. Burada 0 ruh vermek. vücude getirmek, yeri tesis 
Çİ(d· a et verildi, bol bol yenı ve ı· ğişti, gerginlik ve dıkkat eser len go· raz uzar uzamaz atların toplatılmasına obje veya oö je, ( 4) üncü pa..,,a olan etmek) ( .. ) mnnn Janm da hoi>dir. 
Lı •• 

1
• Fakat hiç bı'r ııey konmmlmadı. ru··ı-1u··. Donuk bir sesle: ve muayenesine ba~landı. (ağ) dır. Bunun bitişiğinde olmu" o1dugwu (2) Ar· ( + ) k · R ı· k "tın]e ] T -ı;- • t" o T ı J ... • • r , e ·tır. o ı.i )U arıc:.ı 

'•k re Ostrogotların yeni harp ıt ı· _ «0neges, dedi. Hayatını Aetiü- Attila, gelecek harp seferlerinde işe an"" an şey de yukarıda ioaret ettiğimiz ;zoh olundu. v.;. bu suretle teiit edilmiş oldu. f<'.'.al sün tavassutuna medyunsun, bana de- az yanyacak :zayıf hayvanlann dahi (t) ekinin Y•Pt•K• iştir. Yani (ağ) kökii - (3) Ap' (. -f p) ekinin ionret etti ; 
Sek b~ır, Prens Attil8 ile beraber. '.,"'k· .. 

1 
Evet Aetiüse medyunsun.» semersiz ve yüksüz olarak arnbalara nün mefhumlnn. objeyi göoteren (4) üncü veçhile kemfoind•· kökün ulühiy<te nit b • 

v ır sedirde oturuyordu. Att•lanın gı Bu son kelimeleri bir iki dakikalık bağlanmasını ve berabere alınmasını (ağ) parçasmm biti,iginde tecelli etmiştir. tün mcfhumlanmn tcmerkü• ,. takan , 
bcrdiği hediyeler yanında duruyordu. bı"r fasılayı müteakıp söylemi~ti. Son· emretti. Bu emir hayretle karşılandı. Not: - Kök olan (ağ) a doğrudan doğ- ettiği süje veya objedir. Yani uluhiyet ev • 

0
u h d" l ·· l ·· h k A l ruya güneş anlamını verirsek·. safı k d" d k 

b
. e ıyeler kırmızı pu""sku··Jler e sus u d · ·b· usak a en tti anın maksadı icabı da bu f en ın e ta nrrür etmı"' bir mefhumu ır Çadır o·· .. t·· .. .. .. b" şarap ı"brig"'i ra bir ka ın sesı gı ı yum " ' • n zayı Ağ + at + nn f- ağ= ağatannğ dü ündüıür. 

4 usu gumuş ır tar bı'r sada 1·ıe ~ hayvanları kestirmek ve avlanmag" a .. \le • , • atanag _ tanağ - tan sözü, güııe .. in ken· ( 4) I"' ( + .. ) k D llıavı t 1 I b · b r şarap .. · t · d" eh I d h · ] · · ,.. g: · g e tir. üşiiniilen mef· k.. aş ara ezenmış ı - «Buna ragmen ıs ersem flffi ı rne ur oma an mu arıp erme yıye- di vakınına gelmesı"le ha~sıl olan nparlaklık, h h . 1 "Pa d · K 1 k ed k J - ~ umu aız o nnı isimlendirir. 
l\uh sın an ibazettir. Valanur. _'3 benim yan•mda kalacaksın.» ce t ari etmekti. beya>hk» mefhumunun ifadem olur. Bu • (Ay + ar ap + ,ğ) 

d
i:si:a.n .. ın bu kadar cömert olmadıgmı dedi. Böyle bir tedbire Hün milleti yeni rnda son {ağ), sözdeki parlaklık mefhu _ b ~ ( 1) b ayara • • • ~g • yar~ •İi ve (ağ + ar j- ap ~ 
Q nuyordu. «Kılıcım bilendi!.» yurtlar ararken müracaat edilirdi, fa. munu ıay;n eder bir ;,.rettir. Kullan.,ıa ke- •g) agamb•g ğarnb•il. yahut (»am • 

•ldı'strogotların Kralı, yiyip içt~çe ve Oneges, hayır kalmak istemiyorum kat harp seferlerinde de müracaat edil- limenin. hizim ağzomozda ald•ii• en oon mor. boğ ... b,ğ, •yamtmnk, haynt vermek, 
•. bgı hediyelere baktıkça keyfı de 0 derse kendisini serbest bırakacağını diği hiç işitilmemişti. Onun için, gele- foJc;;k ve fonetik oekli <TAN• d•« Mesel& enn vermek. kud,etine malik olnn, d .. 
ıs ette artıyordu. istirahat zamanı hissetti. Fakat bu hayır kelimesi bir cek seferin uzak memleketlere kadar ııtan yeri» dediğimiz zaman, iııtc bu parlak- mektir. 

~~klaıınca son bardağını da Hün Kra· türlü ağzından çıkamadı. Attilii sözü· uzıyacağt ve büsbütün yabancı ve l•ğm geleceği bilinen Y" demektir. Parlnk- Not' 1 - Kullanışta kelimelerin sonun• 
ın Şerefine bosaltırken: l ded. k" meçhul memleketlerde harbedilecegwı• lık bu yere geldikten sonradır ki: «Tan daki (ığ) eki, (b) yi uzatmak suretilc te. 

· ne devam a ı ı: 

d 

... -. <(Beni mag-lup edenin şerefineb) l k . · d.. zan ve tahmin olunuyordu. yeri ağardrn deriz. Demde ki atan» keli - Jaffuz edilir. (Rabbım) denildig"'i zaman 
"d - «Şimdi mem e etme gen on- . 1 Ve güldü. . • • · m- •milconet beyazhk. pulald•k> ma~- (ri). (b) ııcldinde. yerini abyor. 

V k 
mek istesen bile bir iki sene sonra ar- Bleda ıle Attıla yapılan tealihatın ve sınadır Falı:at T kelim . d .. .. G·· ··ı. 1t• k 1. . a'- . k"l" "dı"nce Oneges ya • . h' J • d h. bah . . u ann» esın e yuru- oru uyor ı e ımenın •onunda (p) d"'-

}q '"Ullır çe ı ıp gı tık bunu isterniyeceksın.>) teç ızatın gaye erm en ıç setmı- yen anlamı bu degı"'"ldir Onu . h • . k ı· gıw·ı (b) k b 1 ...-!arak d • . • . • • • tta •<'n e •· onoonunun u unuf'" bunun •Ö• 

sor u: f d Bunu söyliyerek ayaga kalktı ve şu yorfardı. Att•fa, hır U/t~n ve plandan menin ctimoloiik porçalanruo tetkikine de- •ünün oonu olmay•p ondan oon•a on ·(,il) 

cı· - e<Beni mağlup edenin şere ine e· sözleri ilave etti: vaktınden evvel bahsedilecek olursa o vam edelim. ekinin bulunmu§ olmasındandır. (lw) ; ı. Onunla dövü,ı::tün mü, Kral Attila? 1' • • k kı · · ka beclec -· (4) Aw Ob g 

10 

u iT _ Ardarik, Valamir ve sen Oneges ıışın ~vvet ve y~etını Y egı . . ~: ·-· je veya .üje İfllret eder. Bu zatma rolü, kendinden evvelki konsonun 
Cerman gururu b . I be bersiniz. Kılıcım bilendi kanaatınde bulundugundan dolayı oe- ohıcom b•ı..,.,.de (tun) kelimeoinin ana teknrile Y•P'lm•ı oluyor. 

)o Attila başını iğdi. Tavırlar'."da bir denın~ ~ ';akat... •İDİ. ?1'-rmıyordu. Bleda İ•e kardeni kökündelü anlamların, (. + ı) eki vaa • Not' 2 - Bu iki kelimenin ikisi de lcuf. 
tQunluk görülüyordu hatta buna emAe .t,~rb. d tereddüt etti ve sözüne Attılanın tasavvurlarına ve arzularına t~I~ vücut bulduğunu yukarıda iz&lı et - lamlı~: Rab, Yarab. aYa ... Rabi> da baır-

l'otcn. l ' ·ı b" ttı a ura a · k · · k · aJ miftik. ka hır -klidir. 
lird.,

1

."' n uk değil, bitaplık da deme ı· devam edemedi. Sanki ortaya ataca~ı niha~et uyara ve ıste'?!!ere şım ~ 
· Başını Onegese çevırerek: f"k' k disine bile yabancı ve garıp sefenne muvafakat ettıgınden dolayı <

5
> Ar: (. + r), detir. Her hanıi SÜ· - E b' k' ı ır en b' ·· 1 · d Bl da • 1 je • .,. panocnin belli. ı...m birnokta veya (•) Pekankh Yakut Dili LOgati. 

t\'\ (( vet, dedi. Aramızda ır çe ış~ •· ·· üyordu Nihayet· ır şey soy emıyor u. e ' ~uma ae~ aabada tak ·· erle"' ed ek ı ( 1) Fonetik icabı (p}, (b) .... e inkıı.·1 .. 

t 

c oldu. Fakat şunu hiç bir ;ıaman ha- gorun Fak t. dedi Be~ o kılıcı neden feri biter bitmez kendince daha mühim u b J arrur vfe tkem w: • er . o u - ediyor ,; .. ltınd - « a • · kA R d le . f nu, u unUfUnu ar ve tanyız ettırmeye · 
r- an çıkarına, Oneges: b"l g~ e mecbur oldum?» olan ~r ı oma ev ti hududuna yarar. Bu İ§llret. dü..::-::ı- . ld w - ·---·-· _...__, -

'-'e ld k ı eme .. .. k h ilm . ·ı 9\illl&ROU fCY1Jl o ugunu o-:-:-:"'-:-:--~-----İçin rtrıan kahramanlarını e. •etme Oneges şaıkın şaııkın onun yuzune ar~•. eme.n taarr~ geç en f'l'll • da ifade eder. Bunda belli oLm oüje. ken· ~oplanhlar, Davetler ) lıof ?"ların gururlarını tahrik etmek bak•yordu. Attilanın şmıal acferıne razı olmUflU· dinden evvel gelen (4) ündi ,...... ,,.ru ----;,_-1~.---~~:.;..=.:::.=.:..._.J_ ıdır.,. . . Yalnız bir kiti mimar olııbilir (kkau var) (•i) du. Olduğu ifade edilen panoe de .. ki. l(;onferonı 
ICral Attil"' .. .. bakt kendisi ıçın kökün ( + r) v tasil _ı.. --L d Balat Turk kultur ve yardım kurumunda y~ .d a onune ı, · ası e yapıf'A llillla a b .. 1 7 30 d . . nı en l"lrap istedi ve misafirlerine takanür ve tem«küz ettirilen melhumlor • ugun onat .. · a Bay V•tah ve J. Da"" 

Yol Verd" O .. ~ ,.. E K 
1
• p E K dır. tarafından ıkı konforans verilecektir. 

takı ı. rtalık agardıgı zaman u M E L ~ __ _ ti)· "'onu ayni vaziyette buldular. j\t· (
6

). 
1
"' (. + ğ), .ektir. Bilindiıli •ibi Mezat Ve idare MUdUrU 

da dolu duran şarap barda"ının önun· panoey• tamamlar, taym edu ve ona ad o· Tlmarhanede ÖldU 
e oturınu ld w ı ld h:'l" d'"sünü- Sinemasında Sinemasında lur. o halde: Tanağrığ =TANRI: Eaae o. Yord Ş o ugu la e a a u, lan b .. ü"'.. k L d lstanbul belediyesinin değerli me .. 

u. Ma .. · d k .. eli ve M ·ıı uy gun, uvvct ve &U retin kendi bi-}' sasının uzerm e oş Adolf Wohlbruek • Renate il er A .ı. ihtira• Ye luıkaa,.•-L ı· •W• d t ıı· ... mur)arından mezat idaresi müdürü 
\lvarlak t 1 d d A T" b • ft9Af .... ıııııın e ece ı ettıgi kabul olunan obje ve-ları '] . aş ar uruyor u. ttı a un ve George Ale:nnder fllml olan ya süjenin ifadeıid"r T·· k"" •... d Bay Osman evvelki gün timnrha'lede ı erı . . . h di ve ı . ur un ıozun e ve 

Yine dü • .. gen ıtıyor, esap e yor tarafından emıalıiz bir ıur•tte v kafasında bir ve en büyük varlık, eaas kuv- hayata gözlerini kapamııtır. Namuslu 
O şunceye dalıyordu. yaratılan s E E N vet ve kudret kaynağı, (siineı) bilinmi~. ve değerli bir memur olan bu adamın 

tahta~am genç Hün Kralı sarayın G o· a 11 . tanmm•ı ve ona tap.im .. olduğu rnalUm - böyle hazin bir ıeMlde ölütü , .. ,.ü .... 

tın (( Şunda oturuyordu. Ostrogotla· dur. değ<r. 
l'l\i talı geri dönmüştü. Bleda ise he· OyaaJaft ld . •• .. ? ~ Her noktasına. her an, tüne§in yaklaıia Cenazesi dün Bakırköy hastahane • 
z kl avlannıakta devam ediyordu. U- Ô iırur mU ••a relmekte olduğu ıeniı ve ,.ukoek oahaya, ,;nden kaldmlm•t'"· Allah rahmeı 
b~ ardaki ufuk üzerine kırmızımtırak filmi .,,

1 
mu!allaki7ed• deY&DI H ocaulı fllml1Iİ -.tlab ıılolalL yani röie. •üneoe .oiobetle. ••rilen btt ;,;m eylesin •. 

ak ak~nı sisi çökmüftÜ. Biraz ileride eldlıly•oer.ten •• PARAMOUNT•Jdhya ba.berlerl de (Tann) dır. (Gök) ve (Tanrı) aözJeri, -------------
an çeşme · --1. rt ı v su al- _ _., th tiD ııünete niıbeten, ulUhiyet anlamında da Jrul- Erozan Allesınin Te,ekkUrU 

t\'\ak .. nın su \K'Aı ı arı e BugOn ıaat t ı de teıu.ul ma L l;ı, Uzere çqme başına giden kadın· lıuıdu. Kaybetôiinü• Ce!AI Sahir Eroza • 
ın gülüşmeleri işitiliyordu. --·- MüdUrffiifinden• Tuldlu - 14/11/311 -.ı _,.. Faka~ (Tanrı) oözii •Allah• demek de. na her veoile ile ıöaterilen ilgi ve .... 

Attir w •~-•-· fat. Tapu . • doku uaca •J'lf ....1 -L-- J iiJclir. O, Allabın mümeaaili tanılan ve bu siden dolayı bütün aevenlerine wnaus 
y 1U1JD kurcluiu P....,... y edikuled• Fatih !ultanm .. - mo; m••:ı ılilrd':ı..ıı ı... "--" - '" io1mla kendine tap•lan he, oeydi" tükran •• .. ,.,ı.,.m.., ounam. 

hir bu.nanlı Oneges her zamanki gibi halleıinin Demirhane caddesinde e1•20kı !1-..0 
h' • • .. _.ı~~~ ait O bir hayvandır, bir lı:.uttur, bir taıtır, 

~ ır ınan "f d tın. ALL!l~nın • 70 22 No b ananın 1 aDlll ırmcı aaun- 7...u .. n.WI• b. Urü u .. 
d

.. a ı a e e ıyen UllCI .,.,. 26 ve yenı , • bi -L--ı-- ır ç m 1 aıaç pa,....aeıdır, bir re•imdı"r·. 
\12:gijn yu··zu·· ·• t ·· koyuldu· _, h" • M·ııt·ı Emlak idaresince elli ıuncakta .. b • ~.._ •1r ldltkUn ·• S nu ecessuse · de 10 aaaeaı • • SO) lira Dı.n t<Ta•tanara-= Taıtanrı (idol)». 

tek; 8iinlerde Attilôya oorduğu sualler ıttaya JlluhiddU.• oat•lm•f ;,. ": :..:: ~fı';;!'ı <:::•:....... ya.,W,~I~ uTuoo Tanara = Eolri çllrümüı ai•ç•an 
6.. ar hatırına geldi: Attilanın kurdu· aenin tasarruf kaydı bulunama 1

•· 1 hih 1 • taı yapılmıı Tanrı. idolı> (*). 
"'"' pi" 1 . . b 

1
• . f ta kıyaaen muame • o unur. H""'-- b··w·· · · 1_1_

1 1 d ) an ar ne ıdi ve kendisıne u p an· aenetsız tasarru a A • • ~. u n ıyı var11& arın sene a ı 

Ero:ı:an ailesi 

TAKVİM 
--= Giin PAZAR 1\ıcııım 

SO 24 2 el TEŞRiN 935 17 

-i Huıııi l.lfıl 
tt ~ ci '!'.·~ iıı 11 

~rın t b"k . b" d bu emlak baaseıme (~ ) d 'f at ı i esrıasında ne gibı ır va- yapılacağın an deni Baylar, Genrler ann ır. 4!1 e y"'kl' . ka t arruf iddia e er varsa Y Not: (Tanrı) aözünün fU tekilleri de 
Onu ıyecektı} bat •. ca :;ında vesaiki tuarrUfiyelerİ• Hiç bozulmayan TEKSAYf prezervatif· vardır: 

•ine eg~s artık Siçilyadaki malikane· ~: ::.n:: tatanbul tapu idareıine mü- !erinden daima cebinizde bulunsun. T ekaayt 1 - T anigi 
t le. gerı dönmeyi aklından çıkarmıftt. racaatları ilin olunur. ancak orijinal zarflarda ıatıhr. 11 - T anara 
il a at bu mucizenin nereden doğduğu- Jll - Taaara 
'b"' hir türlü anhyamıyordu. Step haya· J{.;p- 323 ocneoinde Nümwı.; T~ Dokt.,. -· c:.-ı iV-Temi 

nrn sadeligıw · mi, yoksa Attilanın mu- mektebinden aldıiım tcbadetnamemı kay- V - -renere .. .,,._ l Y·nı· ıini alacağımdan halı:.rnü yok· l>aWll,. ıaltaltllMI• ı, 
h•una ı ve mütehakkim şahsiyeti ıni bettim. .. M- Jtbmı Pap sade Puırdaıı mud• husl• S • 6 

Una sebep oluyordu) tur. Al lıl "• .(ll2). DlTUJol11 C118) No. TelefeD ı 11198 

Biraz evye) Jabyd ft JOJllUll pi 

ı •) Pebrüi. Yakut Dili LGsati. 
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10 Sa~fa 

Konservatuvarda 
iki Talebe Diploma Aldı 

Dün konservatuvarda ilk olarak tahsil· 
ferini tamamlayan iki gence diploma verme 
töreni yapılmıştır. 

İstanbul belediyesine merbut olarak ku
rulan konservatuvarın yedi senelik tahsil 
müddetini muvaffakiyetle başanp, bu mü· 
essesenin ilk mezunları olan bu gençlerden 
Hayrullah klarinet ve Şükrü de saksafonda, 
mütehassıs M. Marksın en üstün J;ıularak 

ayırdığı talebelerdir. 
Dün saat 1 7 de, konservatuvarda yapı· 

lan törende ilbay Muhittin Üstündai da bu· 
lunmuş ve tören direktö~ Yusuf Ziyanın 
söyleviyle başlamıştır. Yusuf Ziya, Darülel
handan konservatuvara geçen musiki kül
türümüzde, belediyenin önemli rolünü an· 
latarak, bilhassa llbaya te§ekkür etmiıtir. 

Bundan sonra ilbay kısa bir söylevle 
gençlere diplomalarını vermit ve her ikisi· 
ni tebrik etmiş ve öpmüştür. 

Bu ' merasimden sonra her iki genç ayrı 
ayrı iki solo yaptıktan sonra tören bitmiı 

Kllrlnet Heyrullah ve aakaaton 
ŞUkrD 

ve davetliler hazırlanan büfede ağırlanmış· 
lardır. 

Sirkeci Gümrüğündeki 
Çöküntüler Tehlikeli Mi? 

Sirkeci rıhtımında çöküntü hissedildiği, 

bunun gümrük binasındaki ehemmiyetli çö-

küntüler gözden geçirilirken meydana çık

tığı haber veriliyor. 

Filvaki gümrük binasının orta kummda 

bazı çöküntüler vardır. Fakat yapılan tet

kiklerde bu çöküntünün binaya tesiri ohna· 

dıiı, yalnız holde ufak bir meyi) meydana 

geldiği görülmüıtür. Gümrük binası beton 
temeller üzerine kurulmuıtur. Y anm asra 
yakın ömrü vardır. Bundan sonra da bina· 
nın bir çöküntü yapmasına ihtimal verilme· 
mektedir. Holdeki 9öküntü, ufak beton di
reklerle durdurulacaktır. 

Rıhtımda çöküntü olmadığı tahakkuk 
etmiıtir. Gümrük binasında ufak tefek sıva 
tamirleri yapılmaktadır. 

Istanbul Sokaklarında 
Hindi Bolluğu 

Hamalm küfesine hinn bir hindiyi ıösteren 611 resmi, sade, çok uataca 
'ekildiii için basmıyoruz. 

Çünkü bu resim, en miakin mahlOkların bazan nasıl aalanlaıtıklannı da 
gösteriyor.. Bu hindiyi kartallatbran : - Kabaramazsın kel Fabna, an-
nen güzel, sen çirkini kabilinden iatllu:aların isyanı olsa .-erek ... 

Fakat JU, ezilmit insanların sırtlarında kartallatmak inai7akının ahmak 
hindiye kadar sirayetine ne dersiniz!. 

AVUSTURY ADA 

Arşidük Otto Yü
zünden Yeni Bir 

Hadise Oldu 
Pefte 23 (A.A.) - Othon'da Habs

bourg'm yıldönümünün tes'idi için yapı
lan dini tören ilgisi ile ciddi bir hldiae 
olmuıtur. Müddeiumumilik, bu tören 
için gönderdiği davetiyelerde eski Ar
ıidükü ((meıru kral ikinci Othon» ola
rak tavsif eden, papaa Mikeı aleyhine 
dava açmııtır. 

Yeni Netrlyat: 

Yeni Adam- Bir medeniyetin sönüıü, 
yeni medeniyet, yeni adam nasıl doğuyor) 
Çekilen ağrılar, yann neler bekliyor) Buna 
benzer bir çok konular inceliyen bu mükem
mel eser akademi üyelerinden Strovski ta· 
rafından yazılmış, Haydar Rifat tarafından 
çevrilmiştir. • 

Metafizik nedir?- Ünlü feylesof Hay
degerin kal~mindcn çıkmış, fakültemiz pro
feaörleriııden S. K. Yetkin ve M. Şevket 
taraflarından itina ile çevrilmiştir. 

1 Yunan Krah 

Bugün 
Yunanistanda 
Bekleniyor 
Atina, 23 (Özel) - Buraya ıelen 

haberlere ıöre kral Jorj Brendiziden 
Elli kruvazörüne binmiıtir. Fakat ha
va fırtınalı olduiu için kruvazörün ha· 
reketi tehir edilmiıtir. 

Buıün öileden sonra bava yalıtır· 
sa kral yarın (buıün) Yunanistana 
varmıı olacaktır. .. 

Atina, 23 (Özel) - Hürriyetperver 
partisi lideri Sofulis'in krala bir iıçi 
hükumet kurması hakkında teklifler 
yapacaiı aöylenmektedir. 

Dr. ihsan Sami 
0KS1tBfJK ŞURUBU 

0.luitrük ve nef eı darlığı, boğmaca 
ve kızamık ökallrükleri için pek 
tesirli ilAotır. Her eczanede n ecza 

depolarında bulunur. • 

SON POSTA 

Ajansın Yeni Bir 
Tecrübesi 

Ankara, 21 (A.A.) - Mühim siya -
BiBAYE 

sal haberlerin ve harp havadislerinin '"-------------------------
İstanbul ve Ankaradan hariç yerlerde bu-

ln~iliıceden ...-/ 

lunan gazetelere ve ajans abonelerine 
en sür'atli ıekilde yetİftİrilmesi ıçın 
oırınci kanun 1935 tarihinden itibaren 
yeni bir radyo servisi açılacaktır. 

1620 metre dalga ile İatanbul radyo· 
su her akıam saat tam 22 de, dakika
da 16 kilime Üzerinden dikte suretile 
bu servisi vermeye baılayacak ve 22.30-
da bitirecektir. 

Yarım saat zarfmda verilecek keli
me miktarı SOO'e yakındır. 

Yavaf yavaı söylenecek olan bu ha
berlerin yalnız dinleyiciler için faydası 
yoktur. Fakat havadisleri zaptetmek, 
ne§relmek ve diier yerlere vermek ar
zusunda bulunanlar için bir çok fayda
lar temin etmesi beklenebilir. 

Bütün ajans abonelerinin ve bütün 
gazetelerin bu servisi zaptederek nasıl 
aldıklarına dair Ankarada ajans ida
resine bir hafta zarfında telgrafla ma· 
lumat vermeleri kendi menfaatleri ik
tizasındandır. 

----······-··············· .. ········· .... ···--··· ..... 
Bir Milyoneri 

Teshir ·etti 

Bir satıcı kız ~ayanı hayret romanını 
anlatıyor: 

Son zamanlarda ıehrimin milyonerle -
rinden birile evlenmiş olan Bayan ..... . 
bir mülakat esnasında şunları anlattı: 

<eBir fotoğrafhanenin kabul salonu me
muresi idim. Tuvaletlerime, beni güzelle~
tirecek sair tedbirlere aarfedecek fazla pa· 
ram yoktu. Ancak daima tenime son dere
ce itina ederdim. Zevcimin dikkat nazarını 
çeken ilk ıeyin bu tenim o]duğuna eminim. 
Daima «Tokalon pudrasrn nı kullanırım. 
« T okalon pudrasrn kadına hakikaten şaya
nı hayret bir güzellik verir. Şimdi artık 
muktesit olmağa ihtiyacım yoktur. Maam.ı
fih, yine, «Tokalon pudrasııı nd1U1 başka 
pudra kullanmıyacağım çünkü, daha pek 
çok pahalı satılan pudralardan çok iyi ol
duğuna kaniim. 

«Tokal on pudrasrn en nazik cildi bile 
kurutmaz; çünkü, ı.cKrema köpüğüıı ne 
fenni bir surette karıştırılmıştır. Bundan 
başka «Krema köpüğü» pudrasının 4 de. 
fa fazla zaman dayanmasına hizmet eder. 
Fevkalade ısınmıı bir salonda uzun müd
det dans etseniz bile, cildinizi mutlaka 
parlaklıktan masun tutar. 

«Tokalon pudrasrn tene, erkeklerin çıl
dırasıya sevdikleri ve bütün kadınların gıb
ta ettikleri harikulade güzelliği verir. 

•• • 
SEKSULIN 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

gevşekll~I, 

Oermansızhk, 

Vücut Ye OlmaOın 
yorgunıuQunda , 

pek müessir ,,. emin 
bir ilAçt:ır. 

Kut:uau 200 kuru• 

BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVAT 
Eczanesi - Sirkeci 

OSMANLI BANKASI 
iL AN 

o/o 3 faizli, 1911 ihraçlı l\11SIR CREDi 

FONCİER tahvillerinin 1/ 12 9 35 tarihin

de yapılacak itfa çekimi üzerine La ahaş 
ödenmesi tehlikesine karŞt Osmanlı Bankaı;ı 

Galata merkezi ile Yenicami ve Beyo~lu şu

beleri tarafından pek iyi şartlarla sigorta 

edileceği, ınezkür tahviller hamillerinin ha
beri olmak üzere ilin olunur. 

SİNEMA YILDIZI 
-3-

Evvelki kısımların hülasası 

Larny bir dolandırıcıdır. Güzel karısı 
İrmayı Amerikada bırakmış, İngiltere· 
ye gelmiştir. Fakat talihi yaver gitme· 
miştir. Üstü, başının son derece ~ık 
olmasına rağmen cebinde beş parası 
yoktur ve karnı da açtır. Fakat sine· 
rna yıldızı Ryman· a benzeyişin den is
tifade ederek kendisini onun yerine 
koymuş ve bir sinema kumpanyasın -
dan bir filim için mukavele yapmış ve 
10,000 lira almıştır. Daha evvel Jc 
Ryman'a uğramış, it istemek baha -
nesile onun hal ve tavnnı tetkik et -
miştir. Larnynin kafasında böyle bir 
plan varken Ryman da bir başka şey
tani plan kurmuştu. 

Hala bu garip ziyaretçisini düıüne
rek smokinini giydi, yazıhanesinin gÖ· 

zünden tabancasını çıkarıp cebine 
indirdi ve apartımandaa çıktı. 

Ferda11 sabah Larny, bii)'iik bir nete ile 
Levynin yazıhanesinden çtlayordu. Levyyi 
kandırmıı, Ryman namına onunla bir mu. 
kavele imzalamq ve 10,000 lirayı cebine 
indİrmİJti. Bu, o kadar kolay olmuıtu ki 

kendisi bile hayret ediyordu. Şimdi artık 
Londrada bir dakika bile durmak caiz de
ğildi. İsmini değiıtirip ilk vapurla Parise 
gitmek, orada bildiği seaaiz bir otelde bir 
müddet kalmağı dütünüyordu. Merdiven -
leri inip te sokaia çıkar çıkmaz iki sivil me
mur, onun söz söylemesine bile meydan 
vermiyerek üzerine atıldılar ve orada bek
liyen bir taksiye bindirerek polis merkezi -
ne götürdüler. 

Daha paraları yeni aldıiı bir sırada ya • 
kalanmak Larnynin fena halde canını sık -
mı§tı. Polislere döndü: 

- Bravo, ne kadar da çabuk it görü • 
yorsunuz? Size Levy mi bir teJ söyledi? di
ye sordu. Elden geldiği kadar lakayt ol -
mağa çalıııyordu. Fakat merkez memuru 
önündeki dosyaları k&nfbnp ta kendi.sini 
niçin yakaladıklarını söyleyince Lamynin 
aklı batından gitti. Gözleri dıprı fırlıya -

yacakmıı gibi açıldı ve boiuk bir sesle: 
- Yalan ... İftira ... Vallahi uydurma ••• 

Bilirsiniz ki ben tabanca tapmam. . . Öm -
rümde kan dökmedim ... » diye bağırmaia 

..,.~, 

Muhakeme bütün dünyada ,, 
laka uyandırmııtı. Şahit 1eriııd~I 
nald Ryman, maznun :r..ind; . tJJl'.' 
ıük, beti benzi sararmıı, bitkin bir~ 
turan Larnyye bakarak düny.da """' 
rollerin en büyüğünü oJDUYOl'cb• ' 
den boğulmut bir sesle: • tlf 

- Evet ... Bu adamın ~•fi 
behetten istifade ederek kanJna ~ /. • 
mağa kalkııtığıru ve karım 111 • J' 
meyince de onu öldürdiiiüni ~ti'' 
yorum... Ben geçenlerde k~ 
mıı, hatta muavenet bile etmek • 
dedi. ~ 

Uzun müzakerelerden sonra~ ti 
Larnyi Rymannin karıaım öld ;;.,;. 

lu buldu ve mahkeme idaJDlll8 

Larny son bir gayretle: fiti 
- Masumum ... Yemin ed~ lıl il' 

mum. Bana iftira ediyorlar. . . dit9 fi• 
mağa batladı. Fakat prcli:r ....... _;,• 
kalayıp mahkemenin arka kap 

kardılar. ~ 

Otomobile bindirdikleri _,... Jll 
hali bağırıyor, tepiniyor, _..... 
nu iddia ediyordu. 

* W"°' O akıam Ronald Ryınan, çalı ,,,,,,, 
Londradaki otelinden, NevJorPt 

güzel kadına telefon ediyordu: ~ 

- Evet, tekerim .Şimdi artık ~ 
riz. . . Bana çok benziyen, at~• ,,; • 
Ryman diye dolafAD bir adam. ifl '-' 
zıtmıf, karımı da öldürmlf. •• E..S. ,;J 
lim ... Mahkeme onu idama ~ ,..,
Hem bana o kadar beıuiyordu ki 
bizi iki ikiz kardq zannederlerdi~;• 

Ryman telef onu kapattı. Bir ~ 
garası yaktı ve arkasına ela~ .,1 
larını yavaı yavaı tavana ~ ı/I 
dı ... Derin derin içini çekti. N ıJ'' 
diğine kavuımuftu. Kendi ~ ~ 
müt, kabahati de bir zanllı d ~ 
yüklemiıti. Şimdi de onaa P,.-,,,JJ-1 
denberi sevittikleri l~ya t~ ~ 
artık evlenmelerine bir milli 
söylemitti. 

-SON- /, 

B ulgar_:_K_a_b_in_e=---s_i l_s---=-tif a Etil 
Yeni Kabineyi Hariciye Nazırı 

Köse lvanof Teşkil Etti 

bqladı. 

Sofya 23 (A.A.)- Kahine istifa etmit- rilmekte idi. ..,,J ~ 
· Söylendiğine göre, K&e l~,I 
tır.Bu sabah evveli Batbakaa To,ef, sonra bilgileri kuvvetli adamlanlaa ~ t 
da Dıt Bakanı Köse lvanof saraya ıri~ yeni bir seçim kanunamm ~ 

ra, ba,lıca vazifeleri :reni ~......,.,~ lerdir. 
•--• aleli le lacak olan bir kabine t-.ldfi _ ~ .. ~ 

Bunun üzerine bakanlar 11.UnUU ce Sofya 23 ( A. A.) _ Dil .,._- ' 
toplantıya çağrıl1111Jtır. Biru sonra kabine. İv.an.of yeni kabineyi tetfdle ,otJlll" , 
nin müıterek istifası haberi teyit edilmekte 

mııtır. ~ 
idi. Son günlerde 1923 ten 1926 ~ 

Buhranın kısa olması lmYvetle mubte • dar baıbakanlık ede~ prof~ ~ ~ 
meldir. batkanlıiı altında ba- bhiDe ~f'J, 

Köse lvanofun batkanhia geleceği lah· gayretler aarfec:lilmİf ve hir çok eaid" "İ 
min edilmektedir. Son günlerde Köse İva- liderleri, eski temel yuanm .' ~ 
nof'un, yeni bir kabineye girebilecek bazı yete konulmasının Kraldan iat~ 
ıahsiyetlerin fikirlerini istimzaç ettiği bildi- selesini tetkik etmek üzere top 

Yeni Kabine Hemen Te,kil Edlldl ~ 
"'dd . . . t • • 1 bid ~ Sofya 23 (A. A.) _ Busün öğleden mu eıuınumısı, eşrınıevve ,, tıf. 

kral yeni kabine listesini tasdik et • devlete karşı kurulan suikast t --~ 
sonra zırlıyanlar hakkındaki iddianaın 
mittir. ı J 

Kösevianof'u bqkanlıimdaki yeni kabi- miştir. iddianame, albay Ve ç .. 
1
.;_., .fi~ 

Köse ivanof'un bqkanJıimdaki yeni ka. Saiınof ve binbaşı Stançof için ° İl " 
ğer 24 suçlu için de onar yıl b•P bine Üyeleri tunlardır: 

Baıbakan ve Dıt İtleri Bakanı Georai 
Köse İvanof, İç İtleri Bakanı: Mütekait ge
neral Sapof, Finans Bakam: Mı1li banka es
ki genel direktör muavini Ganef, Kültür Ba· 
kanı: Mütekait general Javof, Sü Bakanı: 
general Lukof, Bayındırlık Bakanı: Eski 
Bayındırlık Müste,arı mühendis Ganef, 
Münakale Bakanı: Mühendis Stoyanof. 

Ekonomi bakanlığı 19 mayıs 1934 den 
evvel olduğu gibi ikiye aynlmıttır. Zirllat 
Bakanlığına, Ziraat Fakültesi profesörle -
rinden Atanasof ve Ticaret Bakanlığına 

tüccardan Malef getirilmİftİr. 

Bulgaristand.ıki Suikast 
Suçluları 

Sofya 23 (A.A.) - Sofya divanı harbi 

talep etmektedir. .. 

lnglllz Gezet•l•r l(r 
Bıverbruk Ber1111d• ~ 

Berlin, 23 (A.A.) - Bir ç~ ~ 
gazetelerinin sahibi olan Lo -~ 
bruk dün Berline gelmittir. Zı .41"1~ 
özel mahiyette olduiu teyİ~ ~ f 
Lord Biverbruk, Berlinde bit' ~ 
kalmak niyetindedir. Sonra rd- / 
decektir. ~ .A ..... '... . .. .. . .. . . . ti 

. Dr. lbrahlm ~·ti 
Belediye kart • D la pjy_r.o ~ 

c d es nde No. 21 t-''-' 
Herrtia öj' edea sonra ba• 
kabıl eder. 
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Zi dan Köşeleriadea 
~ 

Gören, Bilen Var Mı? 1 
Geçenki Bilmecemizde Kazananlar 

[Dünkü nüshadan mab it] Günaydın aokak No. 6 da Sabahat, KüçUk• 
mustofapap cad. No. 35 te kahveci oğlu 

ıldız Sarafllla 
y Her hakkı mahfuıdıır __ .. ,. 

Kızımı Arıyorum 
' Şiıılide Bulgar Çar

r'l"'ll!'!IJl~~!3l~i1!!""1 ıwnda Faik Bey a-

Nad;;,z. .Papazdan, Raspotinin Ne 
Emirler Verdiğini Soruyordu 

partımanımn zemin 
katında oturmakta 
iken bq aeneden 
beri nereye gittiğini 
haber alamadığım 

Bunanın Emimıl • A1 .• - - • 1 f hanedanının papazı, Grigori Rasputio; 
b ubarek Grigori Ha:r.retlerı no. d • nıbani sıfat ve salahiyetle; 
l\Uay d d • · haız: ol ugumuz d" 

tan Köseleciler m • 
halleııinde Salih kızı 
Ayşeyi arıyorum. 

Kendisini tamyanla-

. a; baz.ılan bu adarrıın ku sıyetı· N d hazretlerine emre ıyoruz; 
l1nn n ttik . prenses a ya tle • b 

t?ıj .. e ı lerini göstermek için, onun ıs· d" k" Prenses Nadya hazre rı, u 
llla IOylendiği zaman haç çıkarırlardı. Ba - ve .ıy?ı:uzt bı.ll'"gw ettikleri günden itibaren 

tı İse. ( _ emnmız:ı e e u 
r d" • feytan) ın ismi anıldıgı zaman, A C b hakkın nzasmı tahsil etmdc 

nn veya nerede ol
duğunu bilenlerin yuknndaki adresime bil-l ırıdar h . . fel'rİ"de!l evvela, ena ı .. .• .• .. 

orunrn k .. ırıstiyanın, ıeytanın . . • .. gün onıç tutacaklar .• Dorduncu gun, dirmelerini ricn ederim. Anası Sıdıka 
di Pr a ıçın ayni i~reti yaparlardı • .Şun· ıçm uç . f . d k ıimdiye kadar ken· 
ten· enıcsin haç çık rmasında, ikinci züm· Prens Deınıro a gı er~ d layı kalben ne-

ın tabi olduguw h. d disine ID.kayt kaldığın an o 
Nesil ve Ecdadımı, Kabile ve 

Aıiretimi Arıyorum Pap ıs var ı. • • . ft bulunacak • 
az, ağır ağır sözüne devanı elti: damet hissettiğine daır ıtıra 8 

üh .1 Aziziyede yerl~ik Avpr aıirctindcn 
Gulcç ve Güner oğulları 1264 tarihinde 
Bozok ve Yozgat t raflıınn ve 12 79 tari. 
binde kısmen Oiyanbekir tarafl nnn aürül
mÜ§}erdi. Oral rdıı bu nesilden hayatta o
lanlar varan aoağıdaki adrese bildirmelerini 
dilerim. 

bj,.--:. Muhterem z.evcinizin rahatsızlıklıı.rı, (ar •• Ve sonra da, Cenabdı kkın a~ıde ar· 
l' IUpbes· L· •• ak t b • . • "t ı alardan istifa e e• ıı d ı:ı: ıu ıayanı teessürdur. F a u· zeltiğimız fıkır ve mu a e 

fttırı il, llı:İJ:lerin bir hikmet ve cilvesine at • dettk arzularına nail ol cahlardır. 
ele .... ru "d" • • 1 d~-_ . rı ır ... Dindar bir hırıstıyan .~ • 

liyebilir~ ıçı~ büyük bir kanaatle üze so.y· 
totj ~rn lu; mübarek Allah adamı, Grı • 
~iiı . retleri nazarında hiç bir ıey meçhul 
lrıctre dır. Mesela; radaki yüz:le~c.e. kilo • 
~İr t··ltlesafeye rağmen asil kalbmız:ın genç 
llllih urk doktoruna bağlandığını hisseden 

~ek c. . . 
~ b rıgori; eğer muhterem :ı:evcını • 
~~lalığı yüzünden ıi:ı:e bir feliket ge· 
~ ı keıfetmi~ olsaydı; bu sadik dua<"ı· 

p 0 
Yolda da bazı emirler verirdi. 

ttt 'Ctıseg, bu aözlere evvela bir anda bay· 
ı etrniıf F · d "etıd" ı. akat bu zeki kadın bır an a 
ı· ıne ge] • 1 . · .n,. 41te ( Ç nuş; papazın bu söz ennın, o-· 

ttfk"l ar )a gönderdiği mektuba bir ce,•ap 
len 

1 
etmekte olduğunu hisseylcnıİ§ti. Zn • 

do~ ıaraylarda, hiç bir ıeye, hiç bir suale 
l:rudan d - r l'l:ıeL • d ogruya, nçık olarak cevap ve • 

faı.d.: e~ değildi. Her ıey, dolambaçlı yol
faı.d lllder; ve her ıey dolambaçlı yol • 

an ı· ki ı>.p ie ırdi. Artık ıüphe etmiyordu ; 
d •tı:ın ıer . . ttir 
İij b. 1fı, ne hıristiyanlığın ıcap e • 

c4n ır meseleden ve ne de Allah tarafm
dell ~ku bulan ilhamla bir teselli ziyaretin
İiıti.i 1 

k aret değildi. Onun için Prenses, böyle 
tf!ıl, 9Palı nıuammalnrla vakit geçirmek· 
İıted~ doğrudan doğruya maksada girmek 

Zevk Frrıatları 
tin~ ~uhterenı peder! .. Demek ki; Raspu· 
'-r· e bazı emirler verdi· bunlan bana kı· 

.... aö l' ' 
P Y ıyebilir • • • 7 

8 mısınız ••• 
di. Lt Pll2, meslek kaidesini bozmak isteme • 

«lafif 
._ E Çe haıını iyerek: 

~'il .. "et, Prenses hazretleri!.. Cenabıhak· 
ltıubar k • · b". ..k l>ed • e damı ve cümlemızın uyu 

•it: 'ti Crigori Ra ' ti" h -·--~ıen·. zatı a-"'llle) • ıpu n azreu ' 
~l erırıe tebliğ edilmek üzere bazı e • 
~hı~ ~erdi. Her aözü ve her hareketi, Ce· 
lı lli ~ kın bir ilham ve hikmeti olan bu za· 
'tf ,~? emirlerini aynen tebliğ ile kesbi ıe· 
)orı.r ıylc~ruın • . . Bu mübarek %al buyuru • 
kf!ı\d·ı .•ı kadınlar ve" erkekler; ıeytanın 
t • 1 erın .-:1. • 
Qır b e musallat ettiği kıskançlık •"'1 

'q11 ~talıkla rnaluldürler. Fakat bu illetin 

d rit/ l2lıra.bını çekmek, biraz da ken : 
dit. ~ ın kusuru ve iradesizliklerinin esen· 
~·- ':i'Q d .. • ~ii1 .. 

0 rt RÜnlük fani dünyanın neye ta. 
Lab.At . u \1ar?. Cenabıhakkın insanlara 

'""' tı~· 
~d"'tt gı (hayat) denilen bu muvakkat 
l '"en·· li 11.ııa k lllifade etmeli. Bol bol yeme • 
f~ct ıtna içıneli; hiç zevk ve lezzet fırsatını 
t-Oet ttıcı_nelidir. Fakat insaoların !0ğu 
lıtl'd.,n e_dıYorlar; ta.biatin bahıettiği lütuf • 
tıt ıstifad · • 11 .. • • e edemıyorlar- hayatlannı iZ 

.. ıçırıde • . ' 
Reçırıyorlar. 

t t Raspotinin Fikirleri 
tt· f e, J>r •• 

il-. il ens Denıirof tn bunlardan hırı • 
t u ZB.\1 il ha t • . a ı hastayı Prenses Nadya x-
_, ltı ıe:_ ' 
"il\> ne":ı varl w -•· ük" emmel te • :ı.._ ıy kA ıgı, pıt:K m 
~itr afidir. Bu tedavi çaresi ise, g:ıyel 
\> ı ır. Pr 
. ., l>r enses hazretleri, her tcyden ev· 

1: t ense kar • . d ~. t" e• 
"ı Qll t • fı muamelelerını egıf ınn 
tll Q-ıın 'h . • ""'!eri 1 hyara karıı kalplerinde bısset· 
ı:.... nefr r . 
.""'Qı...._ 

1
• e 1• zerre kadar kendisine hisset· 

-·•ıe ıd" 

t ır. Sonra aık sık muhabbetren 
• rneı· , 
\ı) bit 1 "e bunun pek bol ve pek rneb· 

Genç Türk Doktora 

Şü b ··liın bir 1eydir. Prenses haz. p e, .... • 
retlerinin izhar edecekleri nedamet. prensın 
kalbindeki Jiipbeyi silecek; ve .onı:n ~aplan 
. • .. ...: . b • koyun gıôı hilmıyet ve 

gıbı huftmeunı, ır • "n ibzal 
.,u-ete tahvil edecektir. On beı ıu 
SUK~' • b-tün ili 
edilecek bir sevgi ise, prensm u aç • 

1 • • d a""k. Prenses hazret • 
tiras his erını oyur -. ' _ı..a:.. A 

• edecCAur n-
lerine rahat ve buı.ur temm --&-~.•-! 

• • • • hZUUUJA an cak Prens hazretlennın aınır 

b
. ' d ha artmalı· saraydan sultan tara -
ıraz a ' • a 

f d ıönderilen doktorların ılaçları te • 
~. ank•lmalı· Prens Demirof, muhterem 

sırsız .. ' • • 1 
1 . ilacı pek tesırlı ıe en o genç 

ı:evce erıne 1 d 
Türk doktorunu bizzat arayıp .bulma ı ~· 

ihtiyar rahip, yorulmuıtu. Bır kaç sanıye 
durdu. Ve ıonrıı, yorgun ses, tekrar duyul-

du: 1 ·ı C - Asaletmaap, Prenses hazret erı .• ~-
nabıbakkın, yer yüzündeki insanlara ve bıl
hassa muazzam ve muhterem Romanof ha-

d b• lu""tfü" mahsusu olan, hünnetlu ne anına ır 

pederimiz Grigori Rasputin hazretlerinin e· 

ınirler:İ hitam buldu .. Şimdi, müsaade eder· 

seniz, sizi takdis edeyim. 

Takdis Meraaimi 

Prenses, içinden t pn tatlı bir nefe i1e 

papazın elini öptü: • . . 
-Rasputin bazretlerıne nr:ı:edmız. E -

mirlerine harfiyen itaat edeceğim. 
Dedikten sonra, rahibin önünde diz çök· 

tü. • b" -k6 b 1 Salonda, evver dertn tr su • t usu e 

Kadirli kavıı11nm apjı Çiyanlı 
köyüne! Kadir Çavuı 

Kız KarJeıimi Arıyorum 
••• 20-22 ıenedenberi kendisini bilmediği -
miz ve görmediğimiz aslen Sivrihisarlı Ka
brcı oğullarından Ali Riza ve Anası Behice 
kızı Ayıe Pakizeyi anyorum. Kendisi kü
çük iken Himayeietf 1 tarafından okutul
mu§tur. Şimdi ya muallim, yahut tn ebedir. 
Bundan 12 yıl evvel babamız Ali Riza la
tanbulda Him ycictfale müracaat ederek 
kız kardqimiz.i aram~ bulamamıştır. Bilen 
ve tanıyanl nn dresime bildirmelerini di
lerim. 

Haymana Katırcıoğlu Ali Riza oğlu 
Sun Sırel 

Ku. Karde imi Arıyorum 
Romanyanın Kuruorman köyünden Be

del Ahmet kızı Sıdıkayı 25 yıldır kaybet· 
tim. Kendisinin Türkiyede olduğunu haber 
aldım. Bilenlerin insaniyet namına adresime 
bildirmelerini dilerim. 

İstanbul Narlıkapı çıkmazı No. 2 de 
Romanyalı Fabna 

Baldızımı Arıyorum 
.3.30 d Çatalcanın Subll§l köyünde lco

lan merhum Nazif Ça ailcııi Anc keri
meşİ yine Çatalcanın Sivaz köyünden İzzet 
karısı Bayan Aliyeyi rıyonım. Bilenlerin 
adresime bildirmelerini dilerim. 

Diyanbekird Sabri 

Oğlumu Arıyorum geldi. Sonra, uhrevi bir mırıltı halinde, pa· 

pazın fU sözleri yükaeldi: f ncgölün Kolacı köyünden Hüııeyin oğlu 
8 ya§ında Mehmet ismindeki oğlumu i~gnl

- Eb •• lbin •• Ruhülkudüs namına •• Biz, de kaybettim. Kendisinin 1 O uncu yıld 

d k 
kilisesinin en sadık hidimi.: Anknrndıı resmi geçide İştirak ettiğini ve 2 

Ras orto o s b w 

fed 1~- b• ._ • yıl sonra su ay çıkacagıru haber aldım. Oğ. 
V t dusunun en aınu ar as.:en.. 1 e sa or • ~ • • lumu bi en ve tnnryanlann adresime bildir-
Papaz, Yuvan Yuvanovıç, V1adamır Sa • melerini rica ederim. 
ı:anesko.. Hazreti fısa saltanatımn en sadık Orman Çiftli • e Hüsnü vasıtasile 

b Ve mukaddes kilisemizin en dindar Adapazar Akyazı nahiyesi Pazar köylü 
te aası, • 

dık lidı olan Prenses Nadya Bekır kızı Fatma 
ve en aa ev 
Romanof hazretlerini takdis ederiz •• Cena• ----·..-.---------

bıhakkın• Hazreti Meryem anammn, ve SpO~ 
bütün azizlerin aelıimeti, Prenses Nadya B •• k .. <" 
Romanofun üzerinde olsun ••• Amin... ugun U ..:JPOF 

_..,.,_, .. ••••••••••• ~~:~~8: -~a:~ _ Hareketleri 
Bugün §ehrin üç tadında ynpılacn mnç-

C 1 c 1 DUDA LIK lar şunlardır: 
fener st dında: A. Hi r • Knragıimrük 

DlinJ CID CD 11bit (' 
dudak boyaıt, A tnkımlnn. Eyüp • HWI A takımlıırı. Fc-

FARUKl'nin CiCi nerbnhçe • Beykoz A takımlnn. 
Albğııhr· ffi' bit te• Şeref &tadında: Alıınordu • Ortakoy A 
maala ıllinmeı. Yı- t kımlan. Sülcymnniyc • Anndolu A takım-
kıınJ• bile ;ıkmaı. 1 rı. Beşikta~ • T opkııpı A takımları. 
24 aaat dudakta kalır. 
Tecrübeal kolaydır· ' Taksim stadında: Kasımpaşa - Haliç A 

Deposuı SultanhamamıııdD takıml n. Guncş - Vefa A takımları. Gal • 
FARUKi oUZEL KOKULAR tasar y • 1 t nbulspor A. takımları. 

'--~~ mağuıWdır· • · __ Güreı Müsabakalan 
--------- 935 senesi lstanbul süreı birincilik mü-
Oıküd r Birinci Sulh Hukuk Mah " sabakaları buiÜn Kumkapı kulübünün a.ı. 

kemeıinden: . )onunda yapıl caktır. -
Kuzıı:uncukta lca~ıye Birincilik müsabaka} rına bir çok gür* 

caddesınde DUDU cilcr dııhil ol cağından bu müs bak J r 

Biiyii1r aalu 6•ya 
Burdur orta mektep ıınıf 3 ten 105 Bey· 

ban, 1ıtanbul kaz lisesi 664 Nevit Sezen, 
Konya Purçukla mshallesi No. 27 de Se. 
mahat, Çarpmba Fethiye 16 mcı mektep 
2 inci ııruf 208 Cavit Zeren. 

Kiiçüh aulu boya 

Sami, Ankara Cebeci Demirlibahçe Özsö· 
relli sok ğı No. 3 te B. Onur, Menemen 
dava vekili Emin oğlu İbrahim İkizer, fz. 
mir 9 eylul mektebi sınıf 5 ten 82 Has n 
Caokay , Havranda 2 inci mektep sınıf & 
le 145 Hüsnü Günay, Tarıu postah ae 
kal'Jııı No. 101 de Ahmet oğlu Y akup 

293 E· Sabri, Yozg t 1mı tpap okulu No. 71 do 
dip, Yedikule kömi,ircü Rasim sokak No. R. Sakarya, lıtanbul kız lisesi 238 Feyziy 
14 le Elisavel Linanides, Armutlu Son Tez.can, Ankara lsmetpap mahallesi ve 

Posta aytan mektebi M. Hayri, Şifli Ka • Korkmaz:Lır wkak No. 3 te 1b im kızı Ca. 
ragözy n mektebi 8 inci mııf Az.ak Özde- bide, Sirkeci Muradiye cad • .No. 28 de Ko· 
mir. fO kızı Anna, Karagümriik 20 inci mektep 

Ad na erkek lisesi sınıf 2 den 

Albüm sınıf 1 den Doğ n Ferit, Ankara Ulus ilk o· 
Ka.stamonu P. T. T. Bat M. Antep mu- kulu 4/E den 432 Mazhar O n, Ankara 

basibı Vural km Nedi, Yenikapı :aııbo : kal kapısı Türkq sokak No. 22 de Nermin, 
yu No. 147 Karanfil, Ankara Ökıuzce yem Bursa kız muallim mektebi 2/A dnn 651 
Şar cad. No. 37 de Sedat, Karaköy Un - Kayahan Yekknl, Ankara P. T. T. ayniyat 
dervood daktilo denhaneıi daktilo Saba- muhasibi me:.'ulü Osmım Nuri oğlu Me .. 
hat, Mardin rukeri hastanesinde in:r.ı"bnt sÜ· tin, Samsun ceza evinde p pazköylü Sü • 
bayi Bekir o w lu Kem 1 Ona!, İst nbul J İn· lcymnn, Ankara Cebeci istasyon ltiıe M. 
ci mektep 4/ A dan 603 Nazım, Gazi An • Abdullah kızı Şükran, kmir postn '<ulu u 
tep orta mektep 1 inci sınıf 372 Umiıı 386 T bir vasıhuile Naciye Ankarn güm• 
Gür, İstanbul erkek lisesi 2/C den 1471 rük tetkik t kalemind evrnİcı rnüsbite mü• 
Abdül. · • ıı._:_ k N "h Öd · y · mcyyızı ~ ızı ezı e, cmıf enıçar .. 

Kart fi fapkacı M. Şükrü yanında Hııyim, An • 
Kastamonu telgraf kontrol ~uru Ve- kara Yerli mallar pazan veznedarı oAla 

cihi kız.ı Perizat Arasli, Ankara, post. mev· Kayhan, Kütahy lisesi f t t 356 Rüı· 
rude da.ircsi Bürhan, İstanbUI Gelenbcvi tü, ÇOJ'l kahveci Osman vıuıtasile Ahmd 
orta okul 1 / A dan 352 Kadri Turna, la. C ker, Çorlu il okul 3 üncü sınıf 227 Ma· 
tanbul kaz liaeai 1208 N. Erinç, İstanbul kız cidc Madr , Diyarıbekir Nümune hastanesi 
lisesi 766 Handan Fevzi, lstanbul Vefa Ji- Muharrem Attila, Edirneknpı Osmaniye so· 
sesi 346 Süleyman Özkan, Samatya 43 ün. kak No. 111 de Nurkn Sencil, Çorlu b kkal 
cü mektep 3 ten 62 M. Yapr, Vefa erkek Emin kardeıi H lit Aksoy, Ankara maliy 
lisesi 876 Salahaddin, Unkapanı Filyokuıu muh sebesinde Gafur oğlu Kcrr.aleddin, 
No. 19 da Şemseddin, Rize fstikli.I mektebi Ankar yapı usta oklu 157 Alımet, Ça • 
dördüncü sınıf 99 Melih Yılmazer, Beyoğlu nakkalc Cumhuriyet okulu 262 Meliha Si( 
46 mcı mektep Aybek, iz.mir 9 eylul mek - d r, Bolu Yuknrıçarııd ekmekçi S ip us· 
tebi 220 Aytekin, Afyonknrahisar varidat in mahdumu Şükrü, Elaz.iz orta meldep 
müdürü og~ lu Rükneddin To""zu""n, K st • 3/ A dan 51 Sadun Aktan, Adan 1, Ban • 
monu P. N. T. baım. muahesebc memuru kası altında Tahsin kardeıi Mediha, Ela " 
Ahmet oğlu Suphi, T mu Türkocağı oku· ziz orta mektep 3/A dan 150 M tafa GU. 
lu sınıf 4 ten 342 Ali Dönmez, Şehremini ner. 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmani için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün grın arasız açıktır 

IKTISA a VEKALETi 
ISTANBUL DENiZ TiCARET MÜDÜRLÜGÜ: 

e • 
1 1 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin: 
1)- 25 ve 26 ikinci te§rin 1935 le: S rayburnu ile Salacak arasında, 

2) - 27 ikinci teırinden 10 birincikô.nun 1935 e kadar: Arnavutköy; 

ile Vaniköy arasında. 
Denizaltı kabloları üzerinde tamir t ynpacağı alô.kadarl ra bildirilir. 
Bu itler için kullanılacak duba da kablolar konur ve k ldırılırken 

i timal edilen arsıulusal mutat İ§aretler gece ve gündüz bulunacaktır. 
Bu yerlerde ngeçecek ıemilerin dubanın yakınından geçmemeleri de. 
nizcilcre ilan olunur. 

f tan bul Milli Emlak Müdi1rJüğün ·en: 

~Utett~ fili eserlerini göstemıek feda· 
'crıı 1) ~tıYar etmelidir. Deii) böyle 

~;ıçlcr ternırof gibi ihtiyarlar, hatta bir çok 
.._~lfl •~ırı~ ki; Balkaı gölünün yaym ba 

lcrı eıı:ı: etlerini, mütemadiyen ye • 
~fn.iJe..: ~çabuk bıluvermiıler; ağt:ı:larmtn 

ıı VJDA iki hafta devam edilecektir. 
:' >> MAZALTO lstanbul güre heyeti ilk haftıının prognı- Beyoğlunda Büyük Pangnlt• """ebnllesinin Akbaba ve Afet soknkl rinüı 
» » • L~ •• . • mını 56, 61, 66. 72 kilolaı üzerinden ıc bit birleftİğİ kötede 12, 14, 66 lvo.h üç dükkan par sı peşin v no.kit veril • 

~ ·•nı d Wo o o • • • p_. Klftırrnek lüzumunu hissetmıf-
~ ol enseg Nadya hazretleri pından e
~ Ucı-j :alıdırJ ki, Prens Dernirof baz • 
.•lııp u e; 0 ınebzul muhnbbetten çarçabuk 
Jııdcn aarıa~ldar; artık Prenses hazretle • 

~~ o ı::lara kaçmaya b ıhyacak~dır
~\)~ k n Prenses hazretleri, kendılerı1e 
ıç tı.L . a.J taklar ve kendi zevkleri içinde, 
~ '"""ls12 . · ~ l>rC!ı& cdılnıcden y Jlyncaklardır. l~-
o~ tıa e& hnretlerinin hapnctlu Çar Nı

tc'"~ı 2rctlerin gönderdikleri mektubun 
~~ ,,;_· · Şiındi; biz, Allahın en saf ve te

-.utıı• R ' uısya arayının ve aıil Roma· 

Ural'ın Ha:zine ile sı:ı:lerın uzennız:e etmiıtir. 79. 87, ağır sıklet müsnbakalan mck prtile 850 lira tutar üzerinden açık arttırma usulile satılacaktır. istekli· 
• du·u izalei tuyu dav sının. ca· d gelecek hafta yapılocoktır. ferin 9/12/935 pazartesi günü aaat on iki buçukt yüzde 7,5 pey akçelerlle 

geçnı•J 01 
g • de gönderilen teblıgat Ve/anın Bir itirazı R (7319) • ubakeınesın müracantlan. . 

rı ın. "k t.,.•bınız meçhul bulun • Tnksım 8ınd .. ·omunda yapılan Vdn, Gü- - --•. erıne ı ame o ·ı ,, 
uz: ldug·u mübaıir tarafından ver~ en n'"' B. tnknnları lik mnçı ıçin Vefa takımı l nna dun dc..,nm cdı1miştir. 
muJ o ilanen teblıgnt -v erhten anlaşılmıt ve • . 

1 
Güne Ji oyuncuların nizami vaziyette olm • 

§ mahkemece karar verılmış 0 
• dıklarınn ıtirııı etmı tir. Hususi olarak y:ı-

Gol l ı ııray ile lstnnbulspor 
arn ındnki mt "abııkn çok zevkli 

if~anad ... evnıİ mahkem olan 2/11936 pılan bu rniısabokn) ı ( 2 • O) Güneş takımı 
dugı.ın an ,, 10 da Oskü- ctını tir. 

takını! rı 

cere)nn 

er embe günü saat • kazanmıştı. 
ilk devıc:de iki gol atan Calntaaarnylılar : t Sulh Hukuk Mahhemesıne aıelme-, Dünkü (B.) Takımları Maçları 

ar lu""z:••""U ilanen tebliğ olunur. Taksim stııdyomund B. takımları nı ,;- ikinci devıedc de d h hfıkim bir oyunla 
ni:ı o.u·· 16914) 

m çı 5 O kazanını lardar. 

Diinya Yüzme Rekoru Kırddı 
Kopenh g 23 (A. A.) - Amrriknlı 

Kicffer 1 SO y rd ırt üstü yuzmeyi 1 d • 

kik 3 3 niy 9 1 O da y pm k ureliylc 
<Juny rekorunu kınnıştır. Eaki ıd:or 1 dA• 

kik .36 saniye 8/ I O du. 
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/ Muvaff akiyetin sırrı 

SQN POSTA 

Denlzyolları 
IfLETMISl 

Aeeıateleri ı Karak81 KIJprGbatı 
t'e!. 425'1 • lirkHI MGblrdanade 

Han Tel. 22140 
....... ~ ~q ...... 11 

Karadeniz Yolu 
V A T A N Yapuru 24 ikin· 

citeırln PAZAR ıUntl saat 
20 de RIZEYE kadar ... 7436., 

lskenderlye Yolu 
IZMIR Yapuru 26 lkinclteırin 

SALI günll nat 11 de IS.. 
KENDERIYE'ye kadar. "7437,, 

• \,ı jjS 
efl 

K19emi 

K Ell VENÖS 
~:s 'tıİll asri kadın güzellı~ı 

tılsımı oldu. 

Bitin Tlrk ıar..u". 
şimdi ODD kallaDIJ•'.., 

EVLiY A ZADE "~~ 
NUREDDiN E" 

Ecza alit 

,~------~ ............. , \mı-. ............................. . 

RADYOLiN 
Libor_atu \larlar'-1a insan ciiılerf 
lizerinde yapılan binlerce tetkik ve 
tecrübenin mahaulü olduğu için : 

. . 

Bir yandan dişleri beyazlabp leke ve 
kirleri izale eder, dlılere tatlı bir par• 
laklık verir, nefeıl tathlaıtırırken diter 
taraftan dlı etlerini de tedavi eder ve 

L
kuvvetlendirir, dişlerin en büyük düı
manı hamızlarla mücadele eden tükrü
ğü çoğalhr, mikropları öldürür • 

RADYOLiN 
• kullanınız 

Ankara Cumhur 
Başkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 
Orkestramıza ataiıda cinsleri yazılı enıtrumanlan çalan müzisyenler 

ma~ veya ücret kartılıiı alınacaimclan iıtiyenlerin aeçim amacma girmek 
üzere 25/11 /935 pazartesi ıünü ... t 10,30 da Ltanbul Galatasaray lile • 
ıinde ıınaç komisyonuna bir dilekçe ile bat vurmaları.Enıtrumanlarm cinıi 
Piyano, Keman, Alto «Viyola» Viyolenael, Kontrabaı, Flüt, Obuva, «Kor· 
angle)), Klarnet «Mi bemol, Si bemol, La» Fag~t «Kontra Fagot», Komo, 
Trompet, Trombon, «Tenor», Trombon, «Bu», Butuba, Tembal, Batteria. 

«7407» 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengl -ı etmiıtir. 

2. el Ke,ıde 11 1. el Klnun 939 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 llralık ikramiyelerle 

( 20.000) lirahk bir mOkifat vardır. 

---------------------------------------------------· İnhiıarlar Müdürlüğündenı Ue 
- . 

Şartnamesi mucibince müceddet veyahut az kullanılmı§ 40 - 60 
# beygir kuvvetinde bir Dizel Motörü ile bir adet Jeneratör İdaremizce 

ıabn alınacaktır. 

Fena boranm19, fena 
pudralanmıt fena tuva-. 
let rapılmıt yUzler, elzl 
böyle •lllk göeterlr. 

BUtUn varhlınızla, •P· 
açık apeydınhk görU• 
nebllmek için elz de 
herk•• gl,bl " PERTEV 
PUDRA&I,, Pertev ltr1· 
ratı,, ve "Krem Pertev,, 

kullanınız ~--•r 

, 
~~K VVE;TI 

ORMOBiN 
----KUTUSUNDAN CIKAR 

ADEMi iKTIDAR 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNE 

,ROMATiZMA 
ve SiYATiK AGRILARINA 

PiMANOL 
birebirdir. Üıliterek arkanızı vü
cıulürıiil.ii ağrı, sızı kapladı ise 
( PIMANOL) attrüoüı. Derhal ge
çirir. Viicudü kızdırır, ıoğuğun ci
ğerlere lşlemesine..,.zatüloenb ve ıa-
tiirreıniıı Latlıtmıuına mani olur. _ Hali hazırda elinde mevcut her ikisi veyahut yalnız motör veya Je. 

neratörü olanların tetkik olunmak üzere kataloğ ve izahatı ıaireıiyle "-------.. -----~ 
ıatıı şeraitini 6/12/935 tarihine kadar Kabatatda Alım Satım komiı· 1 •& ' 

Y!>nuna behemehal bildirmel~ri. «7299» FATMA RAMiZ 
-• • • Terzihanesi 

C b 1 Vezııtoiler apartımanı birlnoi kat 1 - i a i Tütün Fabrikası için alınacak bir adet harman makinesi açık 
kad ın rop, manto ve wapkaları 

eksiltme suretile münakasaya konulmustur. 
2 _Tahmin olunan bedel 4000 lir~clır. Erkek çocuk elbiseleri 
3 - Eksiltme şartname ve resimleri parasız olarak Kabataşta Levazım ve dikişlerioıls gayet temiz, modelleri· 

mubayaat ,ubesinden verilir. miz ıon moda Ye fiyatlar1m11 her 
kue elverililidir. 

4 - Eksiltme 8/1/936 çar~amba günü saat on bette Kabata,ta Leva· ~·--• T~lefon, !Oqsıs ._. __ ır 
zım ve Mübayaat fUbesindekr'alım komisyonunda yapılacaktır. 

5 isteklilerin fiatsız tekliflerini bir baha evvel Tütün Fabrikalar fube· 
sine vermeleri ve eksiltme için de o/o 7 ,5 güvenme paralarile birlikte muay-
yen (Ün ve saatte mezkiir komi.ıyona gelmeleri. u7429)). 

&on Posta Matbaası 
Netilyat P.'Gdtl-ü: Selim Rag-ıp 

Sahipleri: A, llnom, S. RailP, H. Llltfl 

1 lstanbul Beledly••I lllnları i -------.......-: .. ~ 
Dütkünler evi için bir sene içinde lazım olan 8000 kilo sade ~ oı% 

ıiltmeye konulmuttur. Bu yağların hepsine 4400 lira bedel~-~ 
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girJll 330 fP'". 
ler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve • ._ ı 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29/2 ind t~) 
ma günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (D.) (71 

biyarıbekir Bankası f. 
A. Ş. Dircktörlüğündeıı: 

4'-·- --------«.----+----...., 
ı .. 5 
--·t.=::::ıııım ..... 

' 

- •. - ·ı-=ı--.. • 
g,:(J-

-f-fO 
1 

' 

: 1 
••••4- .. - - - - - - -~ - - - - -i---1 

• • L-s _J 

1 - Buz kalıplannm ağız ebadı 
2 - Buz kalıplannm dip ebadı. 
3 - Buz kalıplarının derinliği. 
4 - Ağız tarafından vinç demirine 

iıtinat çubukları ara ıahaıı. 
5 - Dip tarafında 14 buz hücresini 

biribirine bağlayan çubuğun dipten 

: ı 
L-d6--• 

11 x 18 Santİlll 
8 X 16 Santial 

110 Santilll 

8,5 

itibaren sahası. 9, 5 Santilll 
1.-1.~ 2 ••!l!-etf9 6 - Saç kallllll!Sa. mıwu 

7 - Kur,un veya tutya banyosuna ithal edilmit olacaktır. •' ti 
. . , 8 - 322 üç yüz yirmi iki adet olacaktır. ~ 

9 - Yukarıdaki tarifat ve resim mucibince itbu 322 adet bus ;/ 
meğe talip olanlann Diyarıbekirde Diyanbekir Bankuı T. A. ~ rJil / 
caatları ilan olunur. , , , ~ 

Denizcilere Ve Gemicilere DiO ,ı 
Tahlisiye Genel Oirektörlüğünde.ıı' 

Marmara Hayıraızaduı Feneri yanıİtda bir adet Tifon ıiate!llİJlde 
düğü tesis edilmiştir. Bu mevkün coğrafi vaziyeti. 

o .. 
Arzı = 40 «38» 40 timali 

o -Tulü= 27 «29 1/2 Şarki griniçtendir. ~ 
Düdük sisli havalarda sekiz deniz milinde ititilmek üzere her da 

seda verecek yani. 
. Seda Sükut Seda SükUt Seda SükUt • -

4 + 6 +4 + 6 + 4 + 36 ~ 
~~ ~ 

Tesisatın 10/12/935 tarihinden itibaren faaliyete batlayacaiı / 
nın malumu olmak üzere ilin olunur. «7470» __.- I 

lstanbu Sıhhi Müesseseler Satına1JJ1 
Komisyonundan: . j.i 

Bakırköy akliye ve asabiye hastanesi için 1000 metre yerlı ı-1 J.ıJ 
eksiltmeye konulmuıtur. cJ". 

Eksiltme: 4 Birinci kinun 935 çar14mba günü saat 14,5 da 
}unda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktıt• 

Tahmini fiatı beher metrosu için 250 kuruştur. 
Muvakkat garanti: 187,5 liradır. ~ 
Şartnameler bedelsiz olarak müesseseden alınabilir. b Jı"jl 
Eksiltmeye girenlerin 935 Ticaret Odası vesikaaile 2490 ıafl • ~ 

da yazılı belgeler ve bu ite yeter muvakkat garanti. m~kb0% vef,,1(!; 
mektuplarile belli gün ve saatte komisyona "elme~ . 

Dr. ETEM v ASSA-F haota~~~! : 0:? 
Catalej"ht l(eçı Öten aparbıaa!M T•I. 2.lOl3 ET. K<ııdı ... öy 8•laarl1e ller• .. &Ak 
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