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(Günün ~art}i) 

Bir iki 
Satırla 

Kaç gündür gazetelerde tafsilatını oku
duğunuz bliyük Karaderuz fırtınasının tah
ribatı henüz tamamile tesbit edilebilmiş de-
ğildir. T e!graf!ar, batan sunda), salapur-
ya, mavna. yelkenli haberlerini vermekte 
devam ediyorlar. Bu münasebetle dün bir 
yazıcımız rast geldiklerine yukarıdaki suali 
sormuştur. Aldığı karşılıkları a~ağıda neş-

rediyoruz. 

Fırtına "Nüksetti,, 
Soğuk Yüzünden Şehirde De Bol Bol 

- Aspirin Sarfiyatı Var 

Liman Lokanta•• ~ 
. k" 1· tın fil •. ....ı Lıman hanının yanında ı un . JİJı' 

1 l k .. ··ı l"" ...... üzerırıe ,_,,ı 
arı o antası goru en uzu... . bit jdJP 

kooperatifinden ayrılarak bususı 
haline konmu§tur. 

*** "" Çocuk BahçelerJ ço~~lbit~ 
Belediye bu sene şehrin mı:hte 1 aıl.t' 

yerinde çocuk bahçeleri açmağı kııt ~,)J * Bir haftadanberi müthi§ surette de • ı--· · 
Ni§antaşı, Valikonağı caddesi, 113 nu• vam eden fırtına dün alqamdan itiba-

mara, Zel<i: ren biraz yatışını§ gibiydi. Şimdi nük -ı 
- Son fırtınalar, denizlerin olduğu ka- ı settiği bildiriliyor. 

dar, deniz tertibahnın da bozukluğunu ifa- Ege ve Karadenizden günlerdenberi 
de ediyor. Karadenizdeki fırtına mevsimle- beklenen vapurlar dün gece celebil • 
rinin, hatta fırtına aylarının ve haftalnnnm, 

1 
mi§lerdir. Fırtına Karadenizde tesiri· 

muntazam bir miıessesenin yemek saatleri ni en çok Sinop ve İnebolu önlerinde 

1 kadar muntazam, muayyen ve malum oldu- göstermiştir. Vapurlar fırtınanın şid • 
ğu iddia edilir. detinden İneboluya uğınyamamışlar • J 

İşte size o muayyen, muntazam ve ma- dır. 
lum olan mevsimin haricinde kopmuş ya- Dün Güneysudan Önce geen Cum • 
man fırtına ki, bu garip iddiayı bilfiil tek- huriyet vapuru yolcuları toprağa ayak 
zip ediyor. basar basmaz derin birer nefes almış • 

Halbuki bizim ekseri gemicilerimiz, se- lardır. Birçoklarının benizleri limon gi
ferlerini, tespit e<lilmi~ fırtına zamanlan bi, halleri de bitkin vaziyetteydi. Hele 
haricinde yaparlardı ve denizin tahmine, içlerinde denize tahammülü olmıyan
takdire sığmaz kuduzluklarına kaT§ı alınan lar birer hasta halini gösteriyorlardı. 
tedb~rler, a~ğı Y_Ukarı bunda~ iba~etti. . . . İçlerinde bayılanlar da ~~ktur. Yolcu· ı 

Nihayet ışte stZe feci netıcelennin hü-ı ların da anlattıklarına gore fırtına en 
yük yekunu henüz tespit edilmemiş bir fır- ç.o~ Sin~p, lnebol~,. ~onguldak hava • j 
tına ki, bu basit. - hatta denizlerin hudutsuz liınndedır. Ve tesırını de yava§ yava§ 
~ancıklıklanna nisbeten gülünç _ tedbirle- ! k~ybetmek Üzeredir. Güneysu vapuru 
nn boşluğunu anlatır. dun akşam geç vakte kadar beklen • 

Bilmem bu sözlerimle, istediğiniz cevabı miıtir. 
vermiş oluyor muyum) Galata vapurculuk §İrketi acentası * önünde biriken yolcu kar§ı1ayıcılar me· ı 

Galatasaray futbolcularından Liitfi: j-•k ve telaş içinde baı vurmadık yer bı- l 
-Karadenizde kopan fırtınalara birdi- ı r~.kma~şlar,w vapur cörünür ümidile ı' 

yeceğim yok. Deniz bu. Dalgalanır da, çal-! gozlerını Bogazdan ayırmamı§lardır. 
~anır da, durulur yatışır, ve coşar, azar da.. Ak,ama doğru acentaya hem İzmirden ı 
insan değil ki, ağzına iki kaşık bromür akı- gelecek olan Sakarya vapurundan, hem 
tıp teskin edesiniz! de Karadenizden beklenen Güneysu va- Kaza .Asıl gafletin büyüğü, haşarılıkları, kal- purundan telsizle yolda oldukları İıaber 
)eşlikleri bilinmiyen bu düşmanın koynuna, leri gelmiı, Sakaryarun 19,30 da Gü • 
silahlanmadan girmektedir. neysuyun 20 de rıhbma yanaıabileceği 

Denizciliğin her hususta akıllara hayret anlaıılmııtır. Bu haber yolcu bekliyen
verecek derecede ilerlediği bu devirde, va- lerin de kalplerine su aerpmİJ ve birço· 
purlann en yaman fırtınalardan bile korku- ğu evlerine gitmiyerek rıhtımda bekleı

Şoför Nurinin 3618 sayılı kamyonu 
kömür yüklü olarak Rus elçiliğinden 
dııarı çıkarken Tünelden Şiıliye giden 
123 numaralı tramvaya çarpmış, ara • 
banın ön kısmını ezmi§tir. 

lan kalmamıştır. Bittabi, akla, hayale gel- mİ§lerdir. 
miyecek derecede feci tesadüfler, ve dün- Günlerdenberi devam eden hrtınanın 
ya kurulalıdanberi eşi görülmemi~. duyul- sükUnet bulacağı anlaıılmaktadır. 
mamış fırtınalar hariç... Saadet vapuru dün aqam Bandır • 

Fakat işte, korkulan giderebilecek bü- maya hareket etmiıtir. 
tün vesaitin mevcut olduğu bir devirde bir * 
ltaptan ki, gemisini kurtarabilmek için, ka- Şehirde, dün de fasılalı olmak üze· 
raya oturtmaktan başka çare bulamıyor. re akıama kadar yaj'llıur yağmıı ve bir. 

Bereket ki, tesadüfün liitufkarlığı onu, kaç gündenberi esen kurutucu rüzgarlaı 
tahmininde yanıltmamış. (Devamı 8 inci yüzde) 

* 2308 sayılı otomobil Laleliden geçer-
ken Aksaraylı Şükrüye çarpmıştır. 
Şükrünün sağ ayağı kmlmııtır. 

ikinci Dil l{ıfavuzu 
Devlet matbaasında basılmakta olan 

dil kli.vuzunun ikincisi bitirilmiı • 
tir. Ayın on be§inde sab§a çıkardacak. 
tır. 

Yiluıa, karaya derken kayaya rast gele
bilir; ve karaya değil, şapa oturabilirdi. 

Temenni olunur ki bu, Karadenizin li
man gibi en hayati ihtiyacını unutanlara 
bir ders olsun! 

Sarıyerde V urulaıi 
Belkisin Davası 

B" • y Ôb .. .. • Altı ay kadar önce «Sarıyerı> in kuy-l zırlandık, kıra çıktık. Karnımız acı • 
ırı an l, urunun tu bir köıesinde İbrahim adında bir kınca yemeğe oturduk. Yemek esna • 

Çe:~eıi f -. ılcı genç, ni§anlm Belkis adındaki genç aında nişanlım hiç yoktan bir ağız mü-

Feriköyde, Paıamahallesinde, Cami kızla beraber gezerken bir hadise ol • nakaşası çıkardı •• Ama, basit ve değer
iokağında (20) sayılı evde oturan Sab- muı ve bu hadise Belkiain ölümile neti- siz bir münakaJa .• Ben farkında olma
riyi sar'a tutarmış. Evde kimse yokken celenmi§tİ• dan Belkis arka cebimdeki tabancamı 
gene sar'ası tutmuı Ye biçare adam 1 O hadisenin davası dün ikinci a.lıye aldı. Birden{yakinimde patlayan bir ta
mangaldaki ate§İn üzerine dütmüıtür. j ceza mahkemesinde baılamıştır. Dün banca ııesile kendime geldim. Bir de 
Feryadı Üzerine kom§U yetişmİJ, halita- davacı yerinde. Belkisin baha.sı doktor baktım ki .. Nişanlım göğsünden yara • 
tıeye kaldmlmııtır. Sabri muhtelif yer- Nuri, sµçlu yerınde de İbrahım vardı. Tanmış. Kanlar içinde yere seriliverdi.. 
terinden yanmııtır. Sorgular yapıldı. Raporlar okundu. İb- Okunan raporlar genç kızın ya pek * rahim, vak'ayı §Öyle anlattı: yakından ve baıka bir elle atılan ta • 

Ortaköyde oturan Şerifin da aar'ası - Bir cuma idi .• Nifanhmla Sarıyer bancadan ve yahut genç kızın sol elile 
tutmuı, merdivenden dütmüf, alt çe • kırlarında bir gezinti yapmağa karar kendi kendisine atmasından ölebilece· 
"lesi kırılmııtır. verdik. Evden yemeklerimizi aldık. Ha· ğini bildiriyordu. 

Yıkıntı Kurbanları 
Bir Kadınla Bir Erkek 

Ya.-alandı 
Evvelki gece hiç dinmeden ~abaha 

kadar devam eden yağmurlar tehirde 
bazı ufak tefek kazalara sebep olmuş
tur. Bunlar duvar yıkılması, toprak 
kayması gibi alelide kazalar olmakla 
beraber, dün Boğazkesende 3 kitinin 
yaralanması ile neticelenen bir çöküntü 
de olmuttur. 
Boğazkesende (30) numaralı evde otu

ran kömür amelesinden Hasamn kan
sı Halime ile çocukları Y akup ve Bür
han öile yemeği yerlerken oturdukları 
odanın sıvalı tavanı çök.mil§, her üçü 
de enkaz altında kalarak yaralanmıı -
lardır. 

Bunlardan Halimenin yaraları biraz 
ağırcadır. Yaralılar etraftan yetİ§enler 
tarafından enkaz albndan çıkarılmıılar 
ve imdadı ıııhhi otomobili ile Beyoğlu 
zükur hastanesine kaldınlmı§lardır. 

Memleketten 
.Gidenler 

B b h 1 d b
. . Nişan -· ı.11 

rnıştır. u a çe er en ırı . oc;UY' 

kurulacak, Şişli ve civarının bütiııt ç 

n burada eğlenebileceklerdir. 

* * 
Tramvay Seferleri ~rdleııi ~ 

Tramvay şirketinin hazırladığı 'ytı'le,i1f 
seferleri tarifesi bir kaç gündenb~fldotl tf 
te girmiştir. Bu kış günde en aşagı 
sefer yapılacaktır. 

/. 

ed•~ 
Tarihi Çeşmeler Tarnlr .. 'y.~ 

Müzeler idaresi şehirdeki tarıhı. tit• 

• * "' 

ti haiz çeşmeleri tamire karar verıfll 

"' * * ... -4 otP' I 
Dlplomatsız Ebelik YeP• tııll' 

Şehremininde, Beyazıtağa ırııı. f;.;, 
sinde, bir numaralı evde o~ur~t1I~ 
ye, iddiaya göre, ötedenberı dı~1'İ r*, 
olarak ebelik yaparmı§· f.'1V'e 

0 
fi 

mahallede bir kadını doğurturl<e 1"c0 
kalanmıştır. Ayni zamanda, b~oioı' 
nan çocuğu sekiz aylık olarak 
tuğu da iddia edilmektedir. 

* * • 
Zorba Bir Hır••:ır. de Jı1 j 

Köprünün Kadıköy iske)esııı 1~ 
mal Bilal saatine bakıyorınUf" 1"~ 
birisi yaklaşarak saati kapJJl•fı JJOt ~ 
ya ba§lamıf, fakat tutuiınuştur• 
bıkah Hidayettir. 

Türk parasmı koruma kanununa gÖ· * * * fi 
re Türkiyedeki ma1larmı ve e§yalarını Şeker Kaçakçıhll D•••~ 
tasfiye ederek yabancı memleketlerde Şeker kaçakçılığından •uçl~ 
oturmıya gidenler satbkları mal ve eı- haddin Rifat ile arkada§ları b. ~ ~ 
yaların paraııını Türkiye bankaların • ki davanın kararı bugün aeki~ııı 1' 
dan birisine (Bloke) olarak bırakmak saa mahkemesinde verilecektır• 1t )1 

kk d ber• 
mecburiyetindedirler. Bunlar seyyahat- makamı suçlular ha ın a 
lerinin ve ikametlerinin nevine ve te· rarı istemiıti. 
davi, ticaret, alelade ikamet gibi vazi- • * "' 
yetlere göre muayyen bir miktar para Tutuşan Bacaıer lt1 

götürebilmekte, sonra da gene bu va - Havaların soğuması ile berıabe~ 
ziyetlerine ve ııidecekleri memlektin tanbulda soba bacası tututın•51 ~ 
pahalılık §artlarına göre kendilerine Iarı da başlamı§lır. Dün biri ~ıı et' I" 
her ay bloke paralarından bir miktar 

1 

ta, diğeri Osmanbeyde olınal< ~f fİ ~ 
.. d ·1 k d' • . d ıl • ~ gon erı me te ır. soba bacası tutuımu§, ikisı e <fi 

Türkiyeyi bu tekilde terkedenlerde11 rafmdan yetişilerek büyilıned.~"c1iİt" 1 

bir kısmı paralarını mal olarak götür- rayetine meydan kalmadan aoıı 
mek yolunu dütünmiiflerdir. mii§tür. 

Bunlara münhasıran tesbit edilen 
( 11 ) kalem eıyadan arptürmek suretile 
paralarını çıkarmak miisaadesi veril -
mektedir. Bu ( 11) kalem eşya Türki
yede bol miktarda yetiten ve az mile • 
tarda istihlak edilen iptidai madde • 
lerd;r. 

Olgunluk 
lmtihanları 

Klütür Bakanlığı olgunluk imtihan
larında bir gruptan dönenlerin tekrar 
imtihan edilerek, Ünivera.iteye devam• 
larma imkan verilmesi hakkındaki em
ri, dün Kültür direktörlüğüne bildir • 
miştir. İmtihanlar 25 teırinisanide baı
lıyacak ve o :zamana kadar her talebe, 
kendi mektebine müracaat edip, imti -
hana girmek için li.znn olan bütün mua
meleyi tamamlamıt olacakbr. 

* * * "'( 11d• .~ 
Bir Çocuk SUtte 11 

11.,; .... 
Taksimde, Hacı Ahmet Jl'la~ıt ~ 

oturan Hüseyinin bir yafllldalü afJ ,. 
Mehmet Ali mangalda kaY"11 

devİrmif ve hatlanmııtır• 

* * * 
GörUnmez Bir K••:,~ 

Bepktaıta, Mahkeme çı~~ 
(3) numaralı evin çabsındall ~ 
ıiddetile bir tahta kopmu§, bU ~ t' 
aadüfen Tophaneli arıılbacı 11• 
ıına düpnüı ve bayıltmıJbr• 

Yaralı hastaneye kaldıraJınlıtı'' 

* * * 
Çamhca Orta Ok111111ı"'-11 

Talebenin azlığından dol•.>'1jlı:İ ~ 
lan Çamlıca kız orta mektebi- ~"'-1' 
bir ilk mektep haline 1ıton"..,1,ı:r
Gelecek yıllarda sınıfları arttı 
br. 

• Paz•r 01• H•••• 8. Diyor Ki • 

Hasan Bey! Bizim Y qilaycılar sene 1 
geçen gün aralarında toplanmıtlar •• 

Sarhotluğun kepazelik olduğunu ... . . . içkinin, insanları zehirliyen bir yılan j 
olduğunu ve batını ezmek lazım geldiğini 
konuşmuflar., 

irterl• 
Hasan Bey - İçki bizim ınuhar 0tıJr 1· 

beıtekirların ilham kaynaiJdır. Nası 
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r-----------"Wllllııı-. 'R••imli Makal• 
Hergün 

ltalga 
Niçin 

,.!__ulh Yapmak istiyor . -
ltaı • ._ Y•n orduları bir taraftan yeni taarru· 

'~eçiyor • öte taraftan ltalya hükUnıetİ 
h "'~teklifleri yapıyor. Sebebi su: i~· 
IİQd endıte ve tel&f içinde. Eski barP net e
~ eser kalmada. Suratlar uık. Eller 

-d•. Herkes dÜfÜDüyor. IJllİIİS ~'?" 
~1 Akdenizde durdukça ltalya IÇID 

~ •~- biiyük. Bu tehlike İtalyanların net-
ıqçırda. 

l.._ F'ilv.ıq İt.ıyanm Akdenizde topJ.anmlt 
~etli b' fil tele ır denizaltı filosu var. Bu o ıe-
11:.._1•detc;e, rerek kuvvetçe lnıitizlerin de
. ~ tı , .. 'l . 

"nıı erıne üstündür. 
Cene İt-' in •1!- krU· 

~~rl . .'uyanın Akdenizde gıı.u. 

il Müaol Kuvoetlerln Çarpışması il 

ı.i kru erlllin iki rniali ve onlardan daha ye-
llu Vazörleri vardır. . l))detlerine ıöre auuflara ayınrlar ve ancak ı 

.a __ • ~ hepsinin üstünde ltaJyanm Ak· Pehlivanları, .. d L-•----•·- birbirlerile süreıtirirler. 
-rllzd d il v• uul iÇlll e -nm-u-· 
(8 e erbal harekete ıetireb" ec:ecı sıkletçe aynı s . .. l))det bir pehlivanla kartılattır· 

adamın bir çocuiu dövmesi ayıptır. Çünkü kuvvetler müsavi 
deiildir. 

Çarpıfl1laDUl dürüst ve namuslu bir çarpıtma olabilmesi için 
müsavi kuvvette bulunan İnsanların, aym silihlarla çarpıpna· 
lan wundır. 

• 10) t.ne yenisini ili.ve etmektedir. Bir -'- sıklet pehlivanı, tii1 "" _.. d !I.! tarafın kuvvetlerinin biribirine 
"ak.t b' k Ç" ı..:: ... rnapna a uu ~ ütün bunlara rağmen ltaly• en· rnazlar. un..... y- r • lı: la bu 

en em' im. d' • • •·••· A d Kuvvetlinin zayıh ezmesı o 1 Ye 
Jor, h. ın o ıyanlann en ıteımı,;. .. vi obnuı lizun ar. • . • ~--Ikın bu hali Musolininin de net esini ınusa , d~'dir. Nitekim bir erkeim bır kaduu, bır 

Hayat kavaasında da kuvvetçe bize üstün olanlarla boy ölç
meie kalkmak mailubiyetimizle neticelenir. 

.. ~ b sebepten rnarifet q .. 

lleteie • ulunuyor. Son gelen AvruP• ı•· =;;;;;;;;;;;;;;llii•••-:---~=--•••••••••••••••••••••••• 
"-aı l'inde İtalyan bqvekilini hep soınurt· =:. 
1-p:: ... llet'esiz görüyoruz. ltalyaya sulh DA nı· L IA HA BE R L ER f.'"'- ı. aevkeden birinci sebep budur. 

t bu kadar değildir. · 

~:::~~.~::;~: imtihan Talimatnamesi 
~ -:; kartı ekonomik tedbir alınaY' ka· T 1 ~::!:sz::u~.;.:;:; Geçen Sene Hazırlanan a imatta 
::-,~(:.!:.::!~=~ı:~.:;;,: Bakanlık Değişiklik Yaptı 
'-d· ernıeie devam edecckleı'İnİ itan etınıt· 
t-, ;· SO nıilletin çoğu Danimarka, Litvan· k 4 (Özel) - Kültür Ba • ı • • 
letdir.--ruay, filan gibi küçük nıernleket· A.n~lar:çen yıl hazırlanan imtihan ilk Okul Og"' rctmenlerı .. nı·n 

!:o kan ıı 1 . . en esaıh 111addele· 
"icat e de 1 b"t'' bir dünyanın talimatna~eaındı~. 'klikler yapmıt • 

osa u "" b' . d 111ühım egtfl M k T h • bı' kar111ında kaln·ak herhalde ır rın e am a sısatı ~ L_..-lbaneviyeti üzerinde tf'sir yapnıak· tır. d vıİJllİ bqlanıadan a 
-..ıı kainı Bu yıl ers nıe b" k 

'- az. k'I edilen huıuıi ır o • v • ı k • tİlai ·~-~İndir ki ltalya timd.~d~." keme- e'7el t~ı :ihan 111eseleıini dah~ r~s- erı ece tır 
t,~. bqlanup. Sah gunu et yok. ınııyon ~ k 'ide sözden ıeçınnıf, 
~ ,.,. riııü koyun sığv ve domuz yen• yonel bır te ı · • · Bakanlıia ,,._ecele. Otel 

1 
k ' tr lerde ıünde tetkikatının netıceıını Bazi ıazeteıer ilk tahsil talebeıin· ı varidatımız ihtiyaçla mütenasip ola-

1111ı b" • o anta ve en ve l -'- k ld .. k 'l 1 d'... . . . k • il' kap ye k k b"ldirıniıtir. • den bazı arınan açUtota a ıgını yaz· ra ı er eme ıgı ıçm ıntaab esmı· 
CiL me yenece ' 1 •• • t'han talı • D" lb Muh"dd" O " d .. b ld k bı. ""l4tll barla d b d mek oldu· ö" endiğime ıore ım ı .. I dılar. un ay ı ın ıtun aı ye mec ur o u • 

L_hll ~Pİnıiz '::ce .. beununttiknel ~ pıjde· ır -eıinin (not) uıulünde t 0 Y e bu mesele etrafında bir muharriri • ilk okul batöğretmenlerinin ma • 
""l'lle d" • ru e · ns matna... 1 kt d r- l " 1 · · k t h · .. · E '1icl "tüniir, midelerile hareket ederler. ... 'klikler yapıma a ı •. mize fUD arı ıoy emııtır: am a ııaatmı verecegız. aaıen 
t'&ate b°' kalınca her türl" felaketler baı deGgıtı n ıene hazırlanan talımatna· - ilk tahıil talebesinden açıkta biz onun verilmesini iltizam ediyor-
n.. eteb:H_ u eçe k • · ot alan Y l b" k 1 d k F k -:'liı.ı .~· Bu felaketler ara11nda isy•~· e öre ilk baıta ço ıyı n kalan yoktur. . ~ .. ~ız ter ıY,e te • ı u . a at Kültür Bakanlığı bunu 
lir. rıba korkunç akıbetler de bulunabı· m~Yb 1 on ııralarda deralere kart niiinin icap ettırdııı bazı teraıt nok· kaldırmıttı. Bu arada da bizim büt-

l:t . t~ e ~ ~alıyor, çünkü ıınıf geçm~ ıandır. Çocukların tezayüdü niıbe • çemiz tasdik edilmit bulunuyordu. 
ltıuık ~.bu iktisadi tedbirler ltalyad• bar ~~ay talebe lazım gelen not ıevı • tinde vasıtaları arttıramıyoruz. O- Maamafih it kat'i surette halledil • 
tat c~ı, ır rıda güçlüğü ihdas ederse akıbet ıçı~ ~ d ldurlllUf bulunuyordu. Bu· nun için bazı okullarda çocukları mittir. Bütçeden tasarruf edip bir 

0 
ilir? Bilinemez. yeıın~ 0bil ilk batta çok zayıf not öğleden evvel ve ıonraya ayırarak kıamını verdik. Yeni bir tedbirimiz ':';1 e iç~ Musolini bir taraftan cep~ede ·na nı tal:be de ıon i~tiba_nda mu : okutma~ me:~uriyeti hasıl olmut • daha vardı~: .. o da yakı~da tahakkuk 

"'-tı..; lnri verirken, öte taraftan dıplo- ala~ k Isa da bu ıevıye.yı doldura tur. Yedı yıl ıçınde lıtanbulda (200) edecek ve ogretmenlerın kalan tah
t, İle le •ul.b teklifleri yaptırıyor. fnıilt: vaf da .. odan sınıf geçemıyordu. Y~· mektep yaptık ve ihtiyaç mütemadi- ıiıatmı da vereceğiz. Bu, bir taah • 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldufu için 

Bugün Konamatlı 

:w 

............................................................... 
Evkaf Kadrosu 

Yeni idarenin Bir Meclisi 
İdare Ve l ir Direktörü 

Olacak 
Ankara 4 (Telefonla) - Geçen 

ıene Kamulaya verilen ve bilihare 
geri alınan evkaf umum müdürlü • 
ğüne ait kadro cetveli ufak bir ta • 
~ille tekrar J{amutaya iade eclilmit· 
tır . 

Bu kadroya göre evkaf beıinci de
recede bir umum müdür ve bir mec .. 
liıi idare tarafından idare oluna • 
caktır. Meclisi idare (3) üncü dere· 
cede bir baıkan ve dört azadan mü
rekkep olacaktır. 

Çiftçiye Tohumluk 
Bu Sene, Bir Milyon Yerine 

2 Milyon Dağılacak 
Ankara 4 (Telefonla) - Memle .. 

ketimizdeki kuraklık yüzünden bu 
ıene b~ğ~ay rekolteıi ekıik olmuı· 
tur. Hukumet, tahkikat neticesin • 
de, memleketin bir kıımmda to • 
humluk buğday ihtiyacı karıııında 
kalan zürra için 2661 numaralı ka • 
nuna bir ilave yapmağı kararlqtır 
mııtır. Bu ilave ile muhtaç ziirrar 
dağıtılacak bir milyon tohumluk bu 
yıl (2) milyona çıkarılacaktır. 

Fırtına Ve Romanya 
Sahilleri 

Bükret b (A.A.) - Karadenizd~ 
hüküm süren f ırtma, devam etmek 
tedir. Gemiler, Köstence limanın'. 
girmek imk,nsızhğı karıı11ndadır· 
lar. Romanya sahillerinde birkaç ıe 
minin battıiı ve yüzlerce kitinin öl 
düiüne dair olan haber, yalanlan 
maktadır. 

Bina Kanunu 
Yeni Tadilat Kanunun 
Şeklini Değiıtiriyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Kamu 
taya verilen bir layiha ile bina ver. 
giıinde ıu tadilat teklifi yapılmıı 
tır: 

Kanunun 3 üncü maddesinin S 
uncu fıkrası, 6, 8, 10, 21, 22, 23, 27, 
ve 28 inci maddeler ve 33, 37, 39 vt 
41 inci maddeler tamamen deiit 
mektedir. Değİ§en bu maddelerle 
bugünkü bina vergisi kanunu bam 
baıka bir tekil almıt olacaktır. 

"ii 'Jrn ~latınağa, iktisadi tedbirlerin önu· ına ıı:ı olan tadillere gör~ buma • yen yapılmasını da amirdir. Fakat hüttür.» 
li ata Çahtıyor. pılına a f edilmektedır • .:fale • .:.......;..-------------------------

"'-le-:: Yapnıalı: kolay, fakat harbı kazan· zurl~ ~e;:;.r:otlar bir misli müıte- Sayım Vergisi Kanunu 1 Memlekette Kıt Bir Köyde Kasırga 
' .. çletiYor. benın &edilecek ve bunlardan Ankara 4 (Telefonla) - Sayım Kütahya 4 (Özel) - Havalar çok Çıktı, 2 Köylü Öldü 

- ........ , • -o·' , ~, •. " .... ·'"- rekle ~ar eticeye göre talebe ıın_ıf vergisinde yapılacak tenzilat ve ıoğukpır. ilk kar yağmıf b dak"k Çankırı 4 (A.A.) - Evvelki (Ün 
bl --ı çıkaca nkt"r Maamafih talebenın ıayım kanunundaki deiitiklikler d . . F k k' et ı a Ilgaz ilçesinin Ortabozan ko"'viinde 
ıq r Dokt geçebilece 1 • "lk iki yazılı d h l IA 'h evam etmıtlır. a at ar tutma • .z-~ orun .. lü imtihan notu ı . .. hakkın a azır anan ayı anın ya • .. . . • ç~k~n bir kasırgada iki kiıi ölmüı, 6 
'-Q"IUk Salı ıon. ıoz ldıch notlara 111iılı nıu~· rın Kamulaya verilmesi bekleniyor. mtf, daha yagarken erımııtır. kı•ı de yaralanmı•tır. lkı" ··-anlı'-
~Otl i111tıban~a ~Av:ıile alınacak vasatı· .................. ••··:·:···· .. t .... :······d···· .. ·k···:·····B··.. * bi; ev yıkılmı•tır. :r -.... • 

~•rından (*) terekler~ 1 • bu talebe geçemi· tarının vaaatııı~e eıır e ece tır. u _ .... ~ ...... :r ••••••• ·----·-, 

/(. _ - den a~ıı olurıa suretle talebenın h~ ders eın~ıın· Karaman 4 (Özel) - Şiddetli so- r '"\ 
uıpa/azt (Difteri) yecektır. b ka talebe der• yılı da ça.hıcaknıaımhı tedmınb etm.~k kmuml • ğuklar hüküm sürmektedir Yüksek 1\To··beı,.,· 

&r • Bundan af .. ye kal. kün o a , em e u muza ere er · iYi y 

D 
.. ıwetıcesi Felç .. de her zaman nıuzakerled - ot· ıınıf ıeçme notuna müe11ir olacak- dağlara kar yağmıttır. Paltoıuz ıez· Eczaneler 
ort 1 - ıçın .. akerede a ıgı n J 

qYene . ~~ arında bir çocugu ı:_ııu- dırılacak ve 111uz b.. •. imtihan not· tır. mek, ıobaıız oturmak imkanıızdır. 
dq bir bıçın getirdiler. Sa~ ayagın· farın vasatisi de utün - "'"---c==o=--.,,,..,·=~==_,,,..=---....,.,-="_,,,~"'-=c~~~--
"e uçuk senedenberı başlıyan 
felç hYağa bastırmıyan sızılı bir ;:.~ 

Ço Usule gelmiş. 1 J S T E R iNAN iSTER İNANMA! 
Çİrrni cuk şiddetli bir kuşpalazı ge· 
t\lJrn ş Ve bunu müteakıp ayak tu- d" düm Dinlenrnelı: için bir 
Sqğ- ~ş.. Adalelerde dumur vardı. kptn yorıun argın ev~ . 

00
v d . banyoyu hazırla· 

D ayak sola nazaran kısa idi. GeÇen a ak istediın· Hizınetçıyı çap un, 
UyDUs 1 banyo yapın . 

'l- d ~ u aza mıştı. ib t~-- · · .. ,ardım ı e a . 1 anı tenb e ""'" odasına airdığnn zaman :r- • 

Si . vı a tana aldım. nıa; arını saat ıonr~ .banyo• v lı ve çamurlu bir su. içine sirebilir· 
}'apt~ırlcri kuvvetlendirici iğneler ld Banyonun açınde Y g ._1 nrnek değil, kirlenmek. Va:ı 

D 
rn. ka un. irnıek tenııue 

ah 'I · Bu suY• 8 
ttik ı en Vigantol verdim. Elek· sen ~ar. il kap yıkıyor, yemek pİfİrİ· 

tedavis · geçtını· . .. . Aileler bu su e .. 
Si ı yaptım. fakat düıunduın· bazıları su yerine bunu açıyorlar. 

Tahlı:ilı: ettim. Kadıköy ıu ıirketinin süzme havuzlan yolonuf. 
Su, doğrudan doğruya evlere verilirmiı. Binaenaleyh temis ıu 
almamıza imkan yolanuı. 

Ertesi sabah gazeteyi açhiım zaman belediye reisinin Şehir 
meclisinde verdigi nutuk ıözüme ilitti. Orada ıu satırları oku· 
yunca gayriihtiyari süldüm: 

< İflerirniz çok yerinde ve normal bir durumdadır. 
Demelı: bu ıehirde halka çamur ıribi su vermek < çok yerin· 

de ve normal bir ıeydir. 

}'i.iri.j r s:ne içinde çocuk iyileşti ve diılerinİ yıkıyor, batta 
......__~e başladı. - yor, ı s TER ı NA N ı s TER 
but ~:) Bu notlan kesip saklayınız, ya· 1 
hp ır -1büme yapıttmp kolleksiyod 

iN ANMA 1 

hir dırıız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
ok " 

Bu geceki nöbetçi eczaneler tun· 
lardır: 

Eminönü: (Beşir Kemal). Kü· 
çükpazar: (H. Hulusi). Alemdar: 
(Esat). Beyazıt: (Belkıs). Şehza
debaşı: (Hamdi). Karagümrük: 
(Suat). f· ener: (Vitali). Şehre.mi
ni: (Nazım). Aksaray: (Ethem 
pertev). Samatya: (Rıdvan). Ba
kırko} . (l lilal). Galata: (Hida· 
} t). llaskôy: (Halk). Kasımpa
şa: (Merk z). B ikfaş: (Recep). 
Be> o lu · (K nzuk, Karakla Kürk
çiyan, quıH' ) . Sı li: (Necdet Ek 
r<"m). U küdar: (Ömer Kenan) . 
Kadıkoy. ( \):,ettin ve Rifat). Bü 
yükada · (Şınasi). Heybeli: (Yu 
suf). 

----------------------------
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{iÖQDÜlzLLRiMiZ - -- - -- - -=- -- _- . \'- ..... - -: -:::---

Burası Nikah 
Dairesidir Ki .. 
Elele Verip •.• 
- Yuvan Efendüü ! .. 
İkinci sulh ceza mehkemesinin önünde, 

dördüncü defa bağıran mübaıirin daveti 
sene cevapsız kaldı. Bir ihtiyar, davacının 
aelmediğini bildirmek üzere içeri giren mÜ· 
bafın önledi: 

- Bizim ııra gelmedi mi daha? 
- Nedir senin adın? 

r 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERi 
Antepte Rakı, Şeker Ve Kibrit Okuyucuların 

Kaçakçılığı Hiç Kalmadı Sorularına· 
Gaziantep (Özel) - Bu havalide 

bfile halinde yapılagelmekte olan ka
çakçılık hiç blmamıt cibidir. Yalnız 
tektük arka kaçakçılarına rugelinmek
tedir. İnsan ıırtlarmda getirilmek ıu-
retile yapılmakta olan bu kaçakçıl{ğm 
da milli ıervete zararlan oldukça mü
himdir. Kurulduğu tarihten 935 yılı 

Bu yıl içerisinde hükmolunan para Cevap/arını 
cezası (181.785) liracbr. 

934 te teslim olunan 793 gümrük ve Çorluda P. S. . ~~ 
diierleri muhtelif olmak üzere 1483 Yanbf ya~~ıpın~~. ~ ~I' 
kaçakçıdan 893 ü hakkında hapiı, 25 i genç kı-~~~ ıızın de~adı ~ 
hakkında yalnız para cezası, ikiıi hak- reket gorurse o kıza t ~ 
kında takibata mahal olmadığı karan Onu ıiz kendiniz . ~za~ ~ 
verilmİf, 440 beraat etmittir. Cevap vermemesının ııiz ~ 

934 1 d h"km l Artık arkasına dütmeıe 
yı m a u o unan para cezası 

yekUııu (1. 714.416) liradır. edersiniz. 

Anadolu da 
Cümhuriyet 
Bayramı 

Mubabiderimiz llle.rde yapılan Cumhuriyet bayramı ten· 

Uklorfnh\ e.Eılllbnı va reelmlerlnl ıBnderiyorlar. Sanlardan 

1 • NuUlido, 2 • Adapuannda, 3 - Afyonda, 4' , Nlkaarda. 

5 • Bandırmada, 6 - Kayaeride, 7 - Kulada yarıılan töronlor

!ion b~ ufbayı aöıtermektedir/ 
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HARİCİ 
.,_,,.,uutcta IHeryo, Fransız - Rus Ya- Yalnız 

~eniz Suyundan J.:::k kınlığından Bahsediyor ~ ~;~;:;dJ~:.~=~~ 
~ıtın Y4apmak ö.el _ ,..._.uııuktan pi• Eski Başbakan· " Hüriyctin Tahdidı·ne anlatmak atem&tler. Paşa, aormuı: 

SofJa 4 ~ ) • ..... ...... .....-Jk ' - Ne ya.ıyor bu adam) lçi ~ ~. J;m .......... R Ol D d• - itine geç geliycn, erken gidıyor. 11 ~- •. n. -~:..:...1.a tek Nk.a azl 3 ma m n e J - Kulagını çekeriz, er gelıp, geç çıkma· 
be • Kab;...cfe çifl9 ..----- • t • c5- ya b 1 r 

'

iliz suyunda cüz'i miktarda altın bu· ._ .... 1ı1..:.... piıl Wlı•1•. an LJon 4(A.A.) - Bir .öyln" verea Hff- · .• .__, yolıfm' -~ ...- • _
1
1-..1:1-- _... Yalnız o mu ya efendim, k&~ıtlan 

t11ııı,.___ ~ 1'1e buaa el~ vaaılıUİl• İlma-& • __ ;_· ~ ıımıı---"'""·1-L- riot, ıunlan söylem ittir: ... • ~ .. bil ~ .,. _. .....ı .a.,c.k,- ~- m nda 011\ltuyor, i ler yuzusru kahyor. 
~ oldllğw pek çak • . . 

8111
,.Jeeile ,..ı.nıl•• . edil ek· ctUzun zamandanl.eri Frsnsn: • !ovyet ihtar edersek a~lı battna gehr, ıyi ça 

Pll.n F.&uıt ...._ ietih.al ...... lfllt ~ ~re ait toprakw çiftçiletıe tabim ec yoktur. Anlatıldıgına ıöre hiıHmet tftnc5. hştr. 
lt.t Llnasraf, elde edilen altınuı kıy.-li"' tir • .9o.,..t ut WUWi •e a.ı idan .ı-terin - Ya ı:a o mu Y• efendim. Par• da .... 

-.t a....::.. • • • liflda' 4" . L.....IL afından memnum· - ywo ~ k.ı, ;"P IÇm llu usulrııl• ..- y • kabine naaa tar lııir --.... 1924 te iku.Mr ...,,1ı:üne lıyor, r ı etaı i gonn yol'. 
~ ı ... olarnıyordu. Müspet bir elekbik .. ~11ıa1ıianmlfbl'· ... t .... wn ilk .. l\Kündıen hiri, Franaa o aalde miıfettt• 0 öndeririz. "f'U.L!L. 

u eaı t... l • . yahut ye- ..,. " • ııum )~ -ı1Y• altın •rre e..-ı, k ile Sovyet Ru ya u•uıdaki diplomatik il- e · ıır lucsa.;ıhfp anla hrsa azled riz. 

~lod Ü.~ bir eıekntd c1.1ıa ~ Leh • Çekoılova sileri yeniden baa ... a11 oldu. v ınız o mu ya efendim ... 
)llcJ_,~rınde toplanacak kadar kato d 1932 yıluada t 924 te bqlamıt oldugvm F o for Mustafa Pasa yerinden fırlat vt 

~d ak kabil olanuyordu. S,.tod9D Hududun a esere devam ederek, ıimdiki Rus. Fransız haykırır: 
~ ~ ~alll ol-.ı kaim ve laıılB• .. .,.. ilgi erini teabit eden andfaımayı hazırladım Daha ne olabıl be heriAer. Yoksa 
~ llıinı oluyordu D .-.,... 'ba ft! bu andlqm.dan sonn rnr ademi teca- ıtta • teııeei u•ia mı vurd\ıl'tnale;. 

,_ evy~,, Kolumbia dariilfüııUDU kiaı• IJU'lll Y1IZ ,,Ub -.aLaMlı. Badeo .,,.,._ I• btber ,ok, haycftı yıb 
IEi... ~ nrii"ürii ve dünyanm en rıt.eti• 

4 
A.A-) _ T ...... ç.l~ılo~.ak Biz, 1ıııiitia ulutan• toph= - illi- lın, ıdin beni giliıaha sokmayın 

!t- • '-a•leriıa.ıea biri olaa Dr.- F'.-k ka• ,_, Pol~aya )psnılllll Wflyan bır kop· yona. Hiirİ}'eti t8Git etınek ~rin G z t nin birinde vapurlar durmadarı 
f'IQQ11 biiYiik auretile JpsnılDI bomba pada-lflll'• . . ı k 1 ye atlıyan yolcular hakkında bir yaz. 
'd bir sür'atle çevirmek .' .............. Wr~ ahi C11111111'1Yetia la.dıretini alet olank kallan- ok yunca bu fıkrayı hatırladım. Çunku p 

-- eki kalevi tabakanın, altın_._ ıu.....11. tok i + ••' • yet nıalanna biç bir zaman rua olanwn.» ~T yofcufan an111nda yolınızlup kapı• 
L ~ Jıı:abil 1 ' • ..it.... n-P .,_;at- ötÜli. ...,. ifil- heye- _ 11 ~ltilehit.1:~ını· • k f t • tir. Fakat katoda "~-~::-p ıw.. • .:~ .&dtıgu Macar KUltUr Bakanı ı yaıbua- iılke1eye attıyanlaT dıeiildW. 
,._ ~ eı e mıf • iP---• o- 7-- alll1 tır r IGa~ k-peye ayajnu uaat'anlBırın. 
iaHı._ ~Ue çevirwk: içi. ,.,a. ....... _. . beniiz biç bir soauca varam ~ • V•rtovada plip ı ~ belli olmıyan •evaıililO 
;,a_:ıqa edilen ·· ,.. , _ __.n.deıı bel ıerçm, Lela telpaf •Jllll'" · • ..,..c L--1--....ıra f ._ Qz l albnın -7-- V-- 4 ~) - ••W diw• V•fıG'9• 4 (A.A.) - MaClll' lıtültür 19" yer 9>'

1 .....,_hımm ayaktai dbnna-•z ... dır ..,.-·- re_..ıen oSNI' ıme mecM. _ _. __ ı__ • ..,~ • mıa aalibiJett.ı' ....... IJllDU ~..:;&r me- ......._ ... ...,. s ..... ir. le a,IJNI, illi ya. ' -ıa. \IZADqJ ytı-..d.,. 
'-.O t .doktor bunun da pse'ioi t.ulın"': 1 •• J,.ebistallt Çekoalovala sw-- memleket arasuıda lr.iillıiir.t it bidiii bak- horuldıya horuldıya uyuyanlann. eli.-. 
'- • , flnıdi liLoratuarda veya &erbaDI) ıore, .&ep olduk._ ve son saman-- lmMia bir ulapıa yapdmua ile ilPli bulun· ki gazeteyi okumak için bapm göğsünüzı 
ı._ ~thanecfe ucuzca tatftifr: ec1;renıiJea ............... _ .... _ h-.ıut Ucfise)erine kar· _..ı..a-dır. uzatanların, annn:ıda ranıplclik yokkeı 
.. ~ • ._ __ -;. __. uu • ._._.. 8lw •&rlev veren He-o · L__, -'''-L · lw 
it..;~ "1lJnlrlarda latfıik • a --~ • .--ıe protestoda bu· • , ııaae .c:aeg-n it Jk>pııekl.t•İla Jl'M'1'11a 
' ..._11tec&ı Dıoltlor ,_.. - • ,. ,,.... ~ ~t . k • Amerflcada " ı.a1cJund. utma unn ~ renıennt .. -:n kıç tar~.............. ............ 6'ı avıs ı 1 kar ınızda çimdikleoenlerin, flört )'AINA\btı 

--·--.ı._ rın h ddi ve haaaı yolL 

~-; --- pena , L::. b:: RdYada Davası Üç Aylık Gelir Şimdi siz, yalnız onlar mı ya, d·yecekn 
'- ._.- il' cereyan vücude ıeunae niz ama ne faydası var ki} .. 
'lt.ıı ~ .-._ ... .. .... ... h • ~~~~:..::: Volag Ne rl Suçluları 50Avukat Bir Milyar Açık --·· (ag111e;;i.!:.:~ ... 
~ara1 ihtiyar etmeden bir yandan 10~ Taştı Müdafaa Edecektir Vaıinıtoa 4 (A..A.) - Haziae, ı tem• 
' de~aın tMlecek, bir yand• • denuı • adan ıelea . • muzda batlamıı olan bütçe yılının ilk üç Silah lhr acatı h ~ 
~ı altıar t~ı., .. ar..+ ..... · EWs Ro• 4 (Tellble) -: tafJlllf civar· P is 4 (A.A.) - Slavialri dan11 ı.. ayına ait varidat cetvelini neıretmiftir. Bu iKi 'r ~ ciiı'i .. Y. J.eraber, Jıaberlere ıöre Volp n ...,~. ,.... ie;"1•· •• " ı ....., il J ~ t.bliie _.. ı ..U.• 393 milpa dolar ..a Misline Çıkh 
'-t. ı& olduiu için, urf kazaDÇ ~ daki ................... .,.. dereceden tandmeıhk ..atan .. ..n,.. ,,_.. -.ardır. 

arar H &Mi'"· Soi.W- 40 yüksetmelıfeclir. Sta.nkinia bnsr Arlet ft l.omba 4 (AA.) - fnailterenin ailib 

Ç 
• · ' - ~.lhva Cl'Üfllliil'Ü"• Ba u 

1 
t.ankw clirekf8rit Tiqe de cla· Bulg•rl•t.nda T•aarruf ve muhimmat ibracab bu sene hemen he 

f 11. h .,....,,- k yon ra men iki misline çmlmuıtl1'. Peypil 1ase1ıesm-
• C-QTGSl rnd• Cllfmlt Pare Yasa . hil old~ halde adedi 20 J• yü~len ıuç· Çaır9191'1' Ar•.,er p.,. 1935 ,.ı- n .._. aJ1 içimle ih· 

[},; 
0 

•• •• 

1
.. Ç 

4 
to.r> - Çin hlil~. ~ )ulan elli avukat mudafaa edecektır. Muha· Sofya 4 (Özel) _ K1t aiinlerinde daire- racat 816 bin fqiliz lirasına yülueJmittir 

loıı. -Y Ur U URCB ~ ....... ~ içm J1!llf bir lııeme 30 celse sürecektir. lerde tenYir ve 11J11Ua muraflanncl.a ek.. 1934 •• 4• Wn lira idl Torpil ibracah 

~~~ 4 (A.A.) _ •-ı-lft ~P'" ıntll b _--.1etek ı8mitf paranın feda::: iddia m•k- 20 plüt ikame ed•ektir. norni yapılmasa. iPıt ............ öilıılla 1~1 &W!!_l~dW. lra,., uçak i~acat ~ •1 

~ --olnin -r-- ..... ...,,.-..- Cllndll ıailschlt . .. mı yon -.vv uuı en 2 milyon 70 hm qilia 
~e lafuninferine söre, Çm par-:: o8 .,... fJffJJff*· • cürmile ad· Bunlar araamda bam esiri hakanlar ve pu• sonra uçe kadar f...lam çalııtn ıhnalan liraama ve ı..., pmiai ihracatı da Stı bin· 

' " d"'ut&r&rmesi, Çm ifırac:afPll • • olall ldınJekn' fbllDe6 va~ektir. ıaıneato meaa•'*"' .-cht. diifiilaiinMllted& ct.n 871 biıt lqih liraw ,a.llniftfr. 
~~ ve b ma1JarıD itJaalini ~ _,,..."_,.. zz ~ w 

~Cektir. ya ancı. ..... J ., idi: . eli Ad Ya~yan ~kıyordu: ldiımelr. ateme-. 

t4 f 
~U -Anladın ~·.F f.. eta em- - e sanıu?' Olm~~ mr) Hacı hoca Yolda, tramvayda, lıep düşünüyo-

s.ıı.35 it 1 ~ :ıikli lohusalar gıbı. ·~ Eh b~~a, şqtım, blıeam ...... d.a - ~} l'\Mr, tll'9lllft' ablarmr mutlaka, yeni bir 
~ doğrusu ... Yanm:agm gogsu, zatr do- Y apw.l bir k4kalaa- ils ..... F' elerdi var. Ot!rdr var iti beni ... •n 

lvı; N L b n ğuftan iridir. Q yandan kuşkuhinIY ta• riye iterek sinirli ainia g•rl .. ;utiıa:. So .. .. ........ .. .• çag. 1":"• 

Qı; KL 
K • -L k Süt -'--si tuhaf d,-.:.2 ·-, - >-- .. tim, ...:!l. • n pwfttilUmuZ IU"• ayrı ır&en 

.. Pili yo . . . • ascmı~ ' cp nn. . . . . ~ ~"m benden hiç te hot.nut d w ildi. Şimdı 
Yalnız, daıma gefmıyor, araaıra gelı- lııilm •• Ayal. - t hl ......... '-' L-.....: • • eg. . . 

·· 1 .. ani .,_ b •- .ı.... • L~ ... l.L. &...- ...... ,,.,.._ .._..., veai&e ileaWa .. .,Jma.,tiıfnl Benı "" sana • ınu• um v ö- yor ... ocu, unu, pe~ mera& ettim. • • • c---. ... -n•*6tlt - l'lll'o... Vlr .. • • • 

' Vah. bebeğim ı Canım. pek ı• rw; .-ıı> ioc:anlar• .U.. ..,_ıup 1 iki elini dlzlerıne vuruyorda: .ı.n - 1* ...... lıir plıa... Bin, iiıdonıit ~ 
•i ~~···O,• i!iföyle • .-· Har ii, ~ betl.W=.. 

1 
fıldır _ Çocukluk!.. Yavrucakların, bu • talnmm bf ,__,. ..._ .-.1 2aniı.e .... _...., ~ele,. ilıli. 

d~t\ L~ "'Yof .•. A, ~ göfzü senit f.liıı-- ttild Emziii eınerken, aoz açış.' . çoc:ukluklannclıua. dafaa neler öpene· Dolderı... iyi Jı 1ıdiilwi lııetPI t.n, a.llm ,.,_ Ac:ala, ~ de "" 
ct· ~Pnuya--Lla Av -~~ tin-" - L-ı..-.. Rılbimm• iayetı, J.fle... ., 1 Hlıet Ma hanMt, iti Be,.,,. i•-.., bir eTlatbl fnı&t1aft'a) 

lte 8. . '4& r... F• ..... fıW. ~·" ....- Aıfahtan kork· ceğllll ,,, • lh •rıdıre İ(t ~ ..,..,1 .ı,fil.... . 1'uık ~ aülüyoıda: rirdi. Sen, ne zannediyamm1' Annt, Bütüa PIİP tüP.eieıe, ihtimallere 
8clrı bl~ _......_. .. • ~ . . L.- ı diyeınenı ya... ~ ı-- -L CllL-. -· __.__ il!:.. ..a:r.- _ ._, L!_! _ _)__ •• ~ a ıanıtr seli perde~,,_ :1- adan• zekiyenıll aw _, •·fü iirif) _ ..... de pllll'Mllğıa..,.,..... k.11.- ı:nKamrnz 'JOtl.r .;;ım::-, •81'· ,y.-n genr. •aısmen, yavrucıuuana DmQIJt:U hUiae 

y, .. ~ tı; titrek bir ninni ~: ~-- ilan lıza ela, elele ~ r c.- .-v '--L < cu il• ...._ 8 ... L.- ta -%.L-. Penle perde Ceflllllfhl:- "kaemeı ç&km"» olmaaı, biı: törlü baya-
U:ı:u •• ıı:.r· • ~o· --"'- ti naf1TD1a u..- .,-.,, ~··· <u ' ~ ~· Zek· . ~--' n_ ...L. ~ . auzer. &önlü pzel. .. r .. ınnı,. ~-... nr.ı ,----'' ' L Zekı·ye içlenirmİf .•. Bir -.. .... -ryeyr DmllUDl!D'. ocn ~. teftÇ' lime ainaiyerdu. 
eıadı .. f'"' .. r ,_ -~· &en, • •-• lııd: böyle ohne Dldt evlen ~. auzeI,. 1ıinfü güzel... Uını. aeJııılf gı1>i duıuu= v• bHı ana· bna es..it. ........ anzireyim, demi'' en fhlm. a • Çillllii "'1,. iad.. nıühilnı bW 

""' (( frnıttırn: bu ninni, llisaıı af,fa- - Ha, bak .c;yleınegl - , BöyW.ıs JIM'.acail aYaturnaa,.... iş- n.eden, benim m wattim gefnı1'tJ. Şm le' idi iri ..... eıYamn, etdht d ..... 

~ı-::~ulTıü zekaarn ~jı: e~:y.ee tuyordu&n· 1 yerine koy· W NJrk .... d- .... ....._ Mit .... di, .~~~lefcenbadi~~ mirdufftpheleneyimf raft sağa sola lo,tugunu ve «çocuc:al-
lcli Q at arın müme9911İ,. rıurı }arı [turu ayıp 1_ • f 1 e l flm RJUYO : la çal l 

· u nin . r .. eli Lası» f ınc:an ' .bodur iske•ar .., r rı> ın, para ı cazbant trampetleri 
~.. nı, onun ccmallsu u e ınadı, seWi; Plf~' ~ ~ IC,..I ....... '-"Mldakiwi de - A, naedeıı açbm, bu balııı... .;.iM ...._ k....._ ~ tJIPA-- llkıı 

r. · · ~ _,.cr-illl'... . ....- iltiJ• bir bb . Batım tuttu ... 
"' lt!ni de peM.. ~ )adt .. ~ --L-fım& .c;yliyeceğim··· -- -"---~-- IMIHM Bana dütman .1::. bakı ıchı ... iftülııhıiai IÖ•..,., d.,..,w 

•tu p-caoı;n;; ,....., 5a11a, t1111.. fl8lld or gi- lwıi...,i'I ile..,_, ...-7~: , w.ı.taı&D yo : bftnaztlr 
~~ . - • ,. .... a..leta ıy - Tcı-kafr*, Kale .. pt11nda bir - Yavrucaja, ~le baysslı bir ı.... . 

"E:.ı tdı~ L~- .. ' "··:rr: .............. ._.. h r ~--- __. .. D!...... •• L-.. met çıkım ... o zaman ~ akm• ....... Acaba, biri hllklanda, •nden mah\-.. h . ......... ' . •• . Hacı OCll -- -.mu • Dil' sun. ~- .,_ .,. -
' afij 11ardadı ve- mutfak kap~~ bi:Y ·~_..a-diw- mı örttüm, ona gittim. Hat ve keyfiyet elimle göstereceğim ..• Çoğu gıtti, azı mat mt afacakta1ı 
:t(i c.::ı ~ fh.n ahla -~-=:-'ii; yu· - L~ .,_.. ...,_ ....... ı..:r-L L:L.L. ı....r- olur - -L.......- luıkb. •• lı.wı ablaam kapıauu ha'f hafif -1-

15.\l •• '~ yjjııii\119' ~..,. uv-,l'IC'ı uurso;;, ~ ..... , uırrnıız: ,,.. 
""'-~Yordu: .... mı) diye 80fdu11t. Hect hoca han.M, -u;- dun. cıMinnac&» ın uyanmasmdaa. 

~ •e ...... • - J";J 2 r .~ """ - ...... olur. dedı. . . ~· ... ..w. . y ~- yap.ak ıı...n ablaouı lrıeni arazhyacaijmdan 
~t"rn<lllt •. lreaaini f&fiarı~ ~ lahavle çeker gıbı du~ Yüzüme baktı ve ~~· kuvvetlen- ~ de. ~..,_ .. Riza&ı. aecek degil, o ~irret miyavlamadan korluı .. 
~Otd lŞ ınsanların göz açışile baJa orcfu. • r c:limıek iaaiyormuf ;ibi sordu: gibi dıs ellDl.JOI' • r• yordum. 

U: datı)' n.ı.: .,., oladın aına. r;:•P ı- - Sen, ne dersin) Olur, değil mi) ... nda tataa Wr aıkmh var. Ihsan ab'- L_ı· aor·· ;~ce . di· 
'-J\ 

1 
. . d - ı-el' ~ 10r· . . . v I . Mit vcn ., •·HA ıevın • 

~ İr0r Cıttıkçe faftyorum. Bu çl>C ' ,...., -ı mnllf • _.c;. ... Hiddetlı hıddetli ~uldu: .. .. . ~ . abla. eft luıbeı ~' elimden tuttu, gelin odasına ıüvey 
~ k~. Naıad ml'lafar•1 Her" a-- .aılsa J_.i ;.--..ı-. _ Zaten senden dOtJl'u duruet ba. beni beldi1~. gotiırcn bır teyze aıbi beni mutfag• 

• atna 1.. . • _...... edili- NJIP" ::.r.. •!-:ı. A • r111onıw k. He LA... n.. .____L L_ ....... ...t....L. ... • ~Oc\!k .. rıer hali, Zefı:i,e ... .zddyç-- Elile kendi 8"158UP•... cevap ahnıaaz lr•. r fCye, 01.W o- 1:1'1 ·-llUll ...... on1111 .............. aötürdü. 
~gu ... Kamı acıkınca uyanışı... -SM.......,. *' • p1.....- )ur, diye kafa sallarsın... hiçte ferah deiildir. Fakat oma pıcen- (Adca• .-rJ 

l'ClJc ~c 1" Plfr. · · fM elle ... .ıtı ~ ~ Wr P. ~ 
e e acele içi,i ..• A, her hali,~ 



6 Sayfa SON POSTA 

-Habeşler Ay içinde Mu
kabil 1'aarruza Geçiyor 

,. ·SON DAKiKA <------~ l TELGRAF, 'fELEFON, !:LSİZ HABERL~ 
(Baş tarafı birinci yiizde) • ı harp faaliyeti göstermektedirler. • __.fi 

Yerli İtalyan kuvvetleri, Ambasion Şimalde hedef Makalledir. Ma • İngiliz - İtalyan Münasebatı Uysal Bir Safhaya GtrJIP' 
ve Amamaşal'a varmı§lardır. Saat \kalle, Habet kuvvetleri tarafından 

10,30 da kara gömlekliler de Hau - terkedilmiıtir. Fakat İtalyanlar, uabeş lşı· Zlakkın -'akı· Tionuşma IAf ıien'e ulaımıılardır. kuvvetlerin çokluğuna ve mukabe. n 4 ı..1.4 u~ 11.4 '"" 
Uçaklar, Habeşlerin Dessie'de lenin hafifliğine rağmen hala bu 

kuvvetli tahtidat yaptıklarını ve ıehre varamamıılardır. ç k '7 Ol k E s k • 
3000 kiıilik kadar bir kolun da Ma- I Röyter ajansı ise Habeılerin Ma· o L.JO r aca pı· u··rece t ır 
kalleye doğru ilerlemekte olduğunu 

1 
kalleyi sonuna kadar müdafaa ede- , 

müıahede etmişlerdir. ceklerini bildiriyor. Ü t"'O' 
ya~~t:·~.~::·i~t.:ib°!=~~ı:!; be!::!r::.:·;;~:.:t:;r.~.~· bera. CENEVREDE HERG N YENi BiR KARAR VERi~ 
baılamamıştır. Cenup cephesinde İtalyan taarru· Londra 4 (Özel) - Cenevreden 

Entİfiyo cephesinde, biri F araı- zu, Dolanın garbindeki mıntakada bildiriliyor: 
maide, öteki de Şaser Dagami'den baılamııtır. Ekonomi tali komisyonunun bugün-
olmak üzere Makalleye doğru iki kol Habeılerin Mukabil Taarruzu kü toplantısında Kanada mümessilinin' 
hareket etmiıtir. Bu kollar, yerli aı- İyi haber alan kaynaklhrdan öğ- teklifi üzerine ambargonun petrol ile, 
kerle kara gömleklilerden müteşek- renildiğine göre, Habet kuvvetleri petrol çıkaran maddelere ve kömüre, 
kildir. ikinci teırinin 15 inden ıonra taar • demire, çeliğe teıtmilini müzakere et-* ruza geçeceklerdir. mittir. Komitenin prensip itibarile ka-

Üçüncü yerli grupu,Hauaien'i İ§- ltalyanlara Göre bul ettiği bu teklife uluslar sosyetesi-
gal etmittir. Halkın heyecanı arasın- Aımara 4 (A.A.) - Makalle ü • ne dahil olmıyan Amerika ve Alman-
da, büyük meydana İtalyan bayraiı zerine ileri hareketi hakkında alman yanın ltalyaya kartı alacakları durum 
çekilmittir. haberlere göre İtalyan ordusunun ani ldıkta karar verilecektir. 

Faşist Emperyalizmine Karşı 

lngiltere De Akdenizde 
Faaliyetini Arttırdı 

lngilizler Akdeniz Devletleri Arasınd•. ,ı 
itimat Vücude Getlrmlye Çah9ıyorl•' .. ··1 . ··~1 .. . H . ,. 65 ki atı n sonra 

ltalyan K""rarg~Lı oncu en og e uzen ausıen ın • K . d ki .. Af 'k .. • 
w ıuı • • omıte e guney rı a mumessı· • ~ 

"' - 4 (AA) G l d" 0 _ lometro cenubu prkısınde bulunan . . ParİI 4 (A.A.) - Jurnal gazetesı diyor ki: 
namara . . - enera o uv- Abb. dd . •1 M k il . 38 kil lı Avusturya, Macar11tan ve Ama- H L--. d ki h .1 y . da krall.~ ekrar kurul•••IJ 

1 k .1 b. likt Ad.... ıa uı ı e a a enın O· I l . uh l « a~11tan a arp ı e unan11tan u.ı.gm t ...,. ,J_ 
ııu, gene urmayı ı e ır e ıı· . 1• k .• d b I A vutluktan ta yaya geçmesı m teme 

d b d k . b"l • . . metre ııma ı pr ısın e u unan • . . bir ilgi bulunduğu ıöylenebilir 
ra cenu un a ı o geye aıtmıftır. , . olan maddelerın kontrolunu teklıf et- · bet" ile 

İtalyanların ilerleyiti karıııında ı~l~ ya varm.~ılardır. Yerlı Dana • . tir Filhakika, tunu görmek gerektir ki, Kondiliıin hükUmet dar ı ;11f 
Habetler geri çekilmektedir Fakat kıllılerden murekkep olan ıol cenah IDlf ·, I B l oy, Yunan sahillerinin harikulade ıevkülceyt imkinlarınm lngiltete 
bu dak.k d 1 ld ... • .. b İıe birinci kolordunun sağ cenahile ta yanın aTlf Şart arı . ha biçilmez bir önem kesbettiai bir ıırarda yapılmaktadır. ~ f 

ı a a an atı ıgma •ore u . .b . . ff k 1 Londra 4 (A A ) - Cenevrede Sır .... ~ 
kuvvetler Makalle cenubunda top • ırtı at temın etmıye muva a 0 • H .

1 
Al . : · d ki k Halihazırda, fatist emperyalizmine kartı Akdenizde genİf bir 

1 k d muftur. oare ı e oısı arasın a onutma ılmaktadır I . h dah faal b •. b" ı:~ · edi~ 
anma ta ır. * hakkınd D il T lgra h d. ki. p . spanya ile er gün a ır lf ır,.. teaıs P • 

a a y e p ıyor • il ki dık do 1 "' ... d ed . . Y &ıı 
Habeı K vvetl • d Al · . 1 I e es ve sa st ugu gütmege evam en, yarın IÇlll U w" 

u en Aımara 4 (A.A.) -Röyter ajansı Bu konutma esnasın a oısı, ta. d . • M d . .. 1 h k 1 d b lunıııllf ~ 
Asmara 4 (A.A.) - Havaı ajan· bildiriyor: İtalyan uçakları Makal • yanın mütareke ve barlf tartları bak· Y~lr ımınbı temmtl ethmıakik~ ~eb. ıkııroal~ gen•t .. •ued ar~ et ektr edire • u ~ 

T. h · d k. bil 1 · 50 k·ı b d 10 b. kmd · aha • • Al · · 1 l gı tere, u ıure e ı ır 11yonvucu e getirme .» ıının ıgre cep eıın e ı aytarı - enın ı ometre cenu un a ın a ız t vermıttir• 0111, ta ya Ech d p . I 
1 

· .. abak ld ... bafına 
diriyor: ' ' · kadar Habeı askerinin Makalleye üzerine icra edilecek tesirin fazla kuv· . ? e ~11' ta Y~~~. cezaya must 0 ugunu ve -- • / 

Tana ıölü bölgeıi~~e ~opla~m~t d~ğru i~erlemekte olduiunu bildir. vetlenmeıi takdirinde merkezi ve ce· kendııı sebebıyet verdıgını yazmaktadır. ~ 
~!:n Hah: kku7ı'etle~n~n on~~.lı bır mıılerdır.- nubi Avrupada itlerin alabileceği du- D •• R d 8 •• •• 1-
... mınm a a eye oıru yurume. Halriki Harp rum ıebebi ile de fazla endite göıter- un oma a uyUI' 
ıe baıladıkları ıanılmaktadır. Adisrad 4 (A.A.) - Öyle anlatı· mittir. · 

Habe,lere Göre Daram lıyor ki, artık hakiki muhasemat · Konupnalar Umn Sürecek G •• • ı y ı d 
Adiıababa 4 (A.A.) - Genel ka· baılamak üzeredir. Ve Habet ordu- Sir Hoare, ltalyan delegesine, aynı osterı er apı J 

rargihtan alınan haberlere aöre, her ıu nihayet İtalyan ordusu ile boy öl- zamanda, ftalyadaki lnıiliz aleyhtarı ·~ J 
iki clphede de İtalyanlar büyük çüıebilecektir. propagandanın dinmediği ve Libyada • • •ddfP 

Mısır ımırı üzerinde kuvvet talıtidi de Gazeteler lngıltere Aleyhınde Şı 
Bina Vergisi Kanunu 

Yeni Kanun Haziranda 
Tatbik Edilecek 

ikamet Edilmez 
Yerle.rden Vergi 

Bir Hale Gelen 
Alınmıgacaktır 

devam ed"ddiği müddetçe lngilterenin ' 

Akdenizdeki kuvvetlerini azaltmasının . Nelriyatta Bulunuyorlar ~ 
mümkün olamıyacağını da aöylemit- 1'~ 
tir. Londra 4 ( Ôul) - Romada büyük niimayiıler yapılmııtıt· ifl I". 

İngiliz heyetinin fikrine göre, Ha- buradaki lı.iliselerden birinde yapılan dini bir ayin• iıtiralı ıtttl ~ 
betiıtan iti hakkındaki konufmalar çok vekalet binaaı balkonunda, verdiği bir söylevde, ltalyanlatj ;ti' 
zor olacak ve uzun müddet ıürebile- yeni bir muharebe yapmakta olduklarını, ltalyanın bu harpte 

1 I 
lak olacağını söylemiıtir. ,ı cektir. 

ltalyan - lngiliz Münaıebatı 
Londra 4 ( A.A.) - ltalya - İngiliz 

münaıebah daha uysal bir safhaya gir-

ltalya matbuatı, bu nümayif miinoebetile iktisadi tedbiri'~ •• J 
· haHa lnıiltere aleyhinde ıiddetli nepiyatta bulunmaktaJır,,.11"'~;) 

Ankara 4 (Özel) - Bina verai • vakkat mahiyetteki binalar ihti- miftir. Bilhusa son Cenevre konuf
ainin husuıi idarelere devri hakkın- yacın devam ettiği müddetçe verıi- malarmdan ıonra bu vaziyet basıl ol-
daki kanunun esbabı mucibesinde den müstesnadır. muttur. 

Gazeteler lnıilizlerle Franaızların bütün Alman müıte ;Jif~ 
paylqtılılarını yazmakta ve Uluılm Soıyetuinin Jurumana ,;~ 
ltalyanın da ayrılmoı ile Uluılar Sosyetesinin pelı yalr.ında ,_ 
dini mahvedeceğini ilave etmiktedir. 

Bütün 
Yunanlstanda Geneloyun Netıcetl 

Partile' Siyasal 
kanunda yapılacak deiiıiklikler fU 4 _ Yıkılan, yanan, ikamet edil- ltalyanlara Göre Teklif Ya~~~amlf 
suretle anlatılmaktadır: . mez bir bale ıelen ve hususi kanun· İtalya matbuatı Baron Aloısmın ln-

1 - Veraiye matrah olan ıayri sa· lara söre ikamet ve iıtimali mene • giliz hariciye nazın Sir Samuel Hoare 
fi iratların tahrir ve tahminini ayrı ay· dilen yerlerin vergileri mükellef ta- ile yaptığı mülakattan memnuniyet 
rı ko?1iıy~n~ar yapmakta. idi. Bun.· rafından keyfiyeti ihbar için verilen izhar etmekte, fakat Aaloisi tarafından 
lar bırleıtırılecek ve ıehırlerde bır be · t d"f tt""'• tak •t• İngiliz hariciye nazırına yeni teklifler o d K lk · • b' l' 0 

A b" d b yannamenın eaa u e ııı il 1 t or 
reı~, ır mec ııı um~ı ve ır e e- takiben aelecek taksitten itibaren a· yapıldığı taYialarını tekzip etmektedir. r a· an a ıy 
ledıye azaıın~an, koylerde ~e muh· lınmıyacaktır. Muhaıemat Durdurulmıyacalı .__..1 
tarlardan murekkep komııyonlar S B" .1 • • • -LI·"' . Lo dr 4 (AA) M" k l · , • h ·· belli im malda be ber ~~~ 
t k 'I d·ı kt• - ma verıı erı ıçın tıaıu ıg edı· n a · · · - uza ere erın Atina 4 (A.A.) - Kati netice enuz o a ~~ 
eı ı e ı ece ır. . ,. . k la 1 .... ınlm • • uh . • · .. 

2 y · b. • f f k · len ihbamame~re alakadarlar bır 0 y_,t uı ıçm m aaamatın mi neticelere göre ıeçıme 1'tirak edenlerden yuzde doksanı 

b 
.. -. •t~nı 1 ır ıkı ıbnal obamlılıydonu ay içinde itiraz edebileceklerdir. durdurulması derpİf edildiği haberi rey vermi•lerdir Bir çok yerlerde cumuriyetçiler seçime kat'i,,- İ 
ırıncı ı ıraz arı a u ve e e • la l t ""' • ' 

6 B. · tin. f k · k"l ya n anmıt ır · l d. · Jd cektir. T eblii ve itiraz müddetleri - ır 11 a omııyonu teı ı • . · etmemıt er ır • da ,,,. 
kısaltılmaktadır. Komisyonlara ve • edilecek ve bu komisyona verilen it- ltalyada Y enı Tedbirler '\!enizelosa ötedenberi taraftar olan muhacirler de bu ıenel 01 
rilen itlerin vaktinde çıkarılması ~er.nihayet üç ~y içinde bir neticeye ~~~ 4 ,.(Öze~) -. İtalyan h~- )eri ile aralarının bozulmut olduğunu ıöstennİflerdir. '-' 
için kanuna müeyyideler de konmut- ıktıran edecektır., metı, iktısadı tedbırlen kartılamak ıçm . ~Jf 
tur. istinaf komisyonu kararları da ay- yeni bazı tedbirler daha almıttır. Her- V l R b • t A Ja iJ' 
3-Yangın, feyezan, zelzele, has- rıca temyiz edilebilecektir. kesin hurda demir toplayıp hükUmete ı emen 8 Q 6ŞlS an rasın 

talık ve umumi sergiler ve sair Kanun 1 haziran 1936 tarihinden teslim etmesi ve ada tavtanlarmm tek.; A l F. Ed •l • 
ihtiyaçlar dolayısne yapılacak mu- . itibaren mer'iyete ıirecektir. •irine ehemmiyet verilmesi kararlath· Bir n aşma ımza ı mıı··' l. 

nlmıttır. Dükkanların ecnebi maddele- Aden 4 (A.A.) _ Evenina Standard gazetesinin ya~d•i1:: i>' 
ri tqhir etmelri menedilmittir. meçhul bir Amerikalı milyoner Adene gelmittir. Bu nı!JyoJI • .i 
............ -................................................ tiıtana gönderilecek harp levazımının parasını verece~tırff bet~~ 

Bükret 4 (A.A.) - Endepandans 1 lık rejiminin dütmesini tacil ıuretile tinin kıymeti bugün Akdeniz ihtili- Gene ayni gazetenin iddiasına göre Yemen imamı ıle 
1 
• dJ" ~ 

Rumen gazetesi, «Türkiyenin arsıulu- Rusyaya kartı kat'i bir silih olmuttu. fının ııığında ölçülebilir. - ratoru arasında tecim muahedesine ilitik gizli bir süel an •I 
sal rolü» baflığı altında &fağıdaki bet- Savattan ıonra, Türk ulusu eiki ,ef- Doktor Demir Ali lanmıtbr• 

Tür ki yenin Barışa Hizmeti 

keyi yazmıttır: leri ile birlikte yürümek istemedi, ener- Pettede toplanan arsıulusal cilt has- . • K 1 e·ıd· ·ıd· ~ 
T .. k' h • ı· d d , iiyi basiretle telif eden bir ulusal kah- 1 ki k . . t. k 1 k .. . . Netıce ıra a ı ırı ı . ... ?..i ur ıye cum urıye ı, ıf urumu ve ta ı arı ongresıne ıt ıra e me uze- •--• i)ıill"" 

L l ..... d k. h th h k t• ramanın idaresinde, ıilihmı tekrar ele M . .d Alnı d - At•ma 4 (AA) _ Geneloyun neticesi Londrada olan ııu-
oarıf mese esı onun e ı a are e ı . .. . . . . re acarıstana gı en ve anya a : : . . . .. . eden • 
b k d d.. d b" ki . aldı ve savatın hakikı galıbı olan millı· .k. k d t tk'k t d ed ye telO"l"afla bıldırilmlflır. Kralın 15 gune kadar İngılter ,J a ımın an unya a ayrı u mev lf· l'k . • • k h • k ı ı ay a ar e ı a ına evam en o- ... ı r 

yetperver ı prensıpını ço ar11 om I . 1• d kt D . Aı· mi k t' · ümit olunmaktadır. ..,,,,.,. 
gal etmektedir f im f znur ı o or emır ı me e e ınıı- b"'tiİJI tir 

· fulara kartı muzaf er kı aya muva • d" .. .. B ün de lzmire 'de Atina 4 (A.A.) -. Geneloyun ilk neticesi olmak üzere u 
Genel savat esnasında, sultan tara-, fak oldu. ' ze ~nmuttür. ug gı tilerin ortadaiı bllrecajı Zamıedihnektedir. · 

frndan Cımakk~ lenin kapatlmaın. Car. Türldyenin arsıulusal banta hizme- cektır. · ·· ' 



ikinci T cırla 

T•nıanlk•d• J•• 
al mOıtehaHlere 

ltu uam119tur 

SON 

T )'J&U ile Ye ı l 
klnvedı ••fhul 
yerler bıolunrı 11r 

tıır 

Ge . '7'.~nleri Yavaş Yavaş Değişiyor/ 
mı.ılr k•• V 

65 yıl Sonf a Bugün u apur-
ların Benzerleri Kalmıyacak 

. Geçenlerde İtalyanın « Tiryeste» şeh· 1 
tınde bir «Deniz seraisi» açıldı ve ge· 
~ 1 o ·ı . 
il en erin üzerinde pek büyük ~ir ı. gı 
~andırdı B ·ı · · bebi sergıde, ın-. u ı gınm se . 

·~I nların bildikleri en eski gemi tiplerı 
ıeb·ı·k 1 d pıla.. ır ı te gelecek zaman ar a ya 
C4lgı tah . . . . 1 n'nin de 

rnın edılen gemı tıp e 
~nlı birer model halinde gösterilmiş 
0 ltıasıdır. 

En caki gemi tiplerinden burada bah
~t?1iYe lüzum yok, tarih kitaplarında 
esırrıterinı' .. ·· .. d" Gelecek za· 

l'tı I gormuşuz ur. 
1· an arda yapılacak gemi tiplerine ge· 
~llce, ftalyan mühendisleri bunla.rı: 
Oydu.. Jd .. gıbl t gurnuz ilk resimde o ugu 

~sa.~":'ur etmekte ve nihayet 65 yıl son· 
dun yada b .. .. .. len ,ekillerde 

temi k 1 ugun goru ·ı . ür .. 
l'tıek a ınıyacağı iddiasını ı erı s. . 
rrı·· tedirlcr. Amerika gazetelerının bu fCkilde bir ve çabukluk rekorunu kırdılar. Ameri-

lltalea] 1 it )yan bac)anmıf olan b .. 'f d .. 'ld' Ç" 1t·· b' ""'ı..ı" arına bakılacak o ursa a . ınasıııa T k d' Bu gemi ta • ka una muteesaı egı ır. un u ır 
·•ı he d' 1 ·ı rı · "sterme te ır. A ·ı__ 

· "İt . n ıslcri bu iddialarında faz a ı e 1emiyı go k f na ha- kaç yıl sonra merı1U1mn yeni tranı-
" ltıııı 1 z 000 0 Jcu taşıyaca ve e . . . 
ı,r v.' tnübalağaya sapmış sayı ama • ınam 2 Y .. . lmıyacaktu. atlantiği büsbütün yem hır fCkılde 
ta)· f ılhakika Amerikada ~imdiden. J. valardan hiç muteess~rd~ ] ki. meydana çıktı it zaman lngiliz ve F ran-

.Yan tn .. h . . . el tık~ 'k azetelcrı ıyor ar · !'-l . . 
leri . u endıslerının tasavvur Amerı a g d" ın e.n sızlar acele ettUL erme pıfman olacak· 

tıpc k . lmağa 1 gilizlcr unyan ı 
b..,ı Ya ın şekilde gemı yapı Fransız ve n k b" "klük l Jardır. 
de _anmıştır. ikinci resmimiz nehirler· b"-:k iki gemisini yapara uyu 

ı~lcti) k 'k da pıl • uyu 
ille üzere Amerı a ya B 1 k 

Bir Dansöz Bir . Öıdçı 
Sayesinde Zengın u 
1\ ~ Vrupa ve bil· 
sae v· 

lleJe . 1Yana sah
tınde b" .. k ı . . f<i} uyu· mı 

ltetj 1 
,e<> 0 an dan-

~ D il bu "h c Adany, 
~o ret· · ~iik ının bü· 

lrıgil bir kısmını 
l tcredckı' b' 
IJ<i]ı 1 ır 

b 1tçı ·ı . 
Ot ] aı esme 

ç udur 
Yaı t t··ı· . t 

~ilt a ı lllı n· 
eren· 

lıkr k•~n bir ba· 
;ı,ı o .. 

Sİr Yunde ge· 
'-'ıı b d tu u ansöz bir 

tıtk ealıilde dola
cn b· b Jcı.ıı~;b . ır alıkçı 
caıne · · "c b J • gırmıt 

Yij~ ~ 1~ı,;1nın bü-
~ 4ı~ı ' l • t·., . 'lcı ık el · 1 oırıu2larına atmıf, 

Amerikada Her 
Yıl Bir Milyon 
Kaza Oluyor 
Nevyorkta çıkan Litterary Oigeıt 

mecmuası Amerikada bu yıl içinde de 
tamam bir milyon otomobil kazası ol
duğunu ve bu kazalarda (36,000) ki
şinin öldüğünü yazıyor ve diyor ki: 

«Bu vaziyet karfııında otomobilci
lere her sokak batına konulacak canlı 
tablolar ile ölümün kendilerini bekle
mekte olduğunu ve gaza bastıkça ar
kalarından gelerek onl.ıra daha z.iyade 
yaklaştığını her dakika hattrlutmak lü
zumunu hissediyoruz ve bunu ısrar]a 

istiyoruz.>> 

1 

°A°iınA~~~ç kızın~-~ijnü-büabü': 
tün güzeJlı-ştirdiğini gören artist, Viya· 
naya döndüğü vakit balık ağına ben· 

1 

ziyen bir elbise yaptırmıt ve böylelikle 
sahneye çıkarak biiyük bir töhret ka· 

_,.mıttır 

Tayyare bomba1ının korkuaundan (Adiaababa) yı terke r•I H b k d J .- •tan a et a ın an ·• 

Jngilterenin en çok okunan bir ço- dakarlıktan korumak için elimdekl 

~uk m~c~uası. son çıkan nüshasının/ bulunabilecek bütün 88]8hiyetleri kı.1J. 
ılk aahıfesıne bır Habcf resmi koymuş, Janmaklığım istenili;ıordu. 

altına da da fU satırları yazmıttır: Avrupa payıtahtlarının sokakların • 
- «Sinyor Musoliniden, daha ileri dan geçtiğim sıralarda, Uluslar Sosye-

gitmeden önce aşaiıdaki satırları oku· teainin ne olduğunu ve nasıl yapılaca• 
masını isteriz. Bu satırlar Büyük Mu- ğım bilmedikleri halde ıırl bundan bit 

harebcden hemen sonra Amerikanın o şey çıkacağı ümidile ayni temenniyt 

vakitki Cumhur Başkanı Vilıon tara- tekrar edenleri işttikçe, ltalyada duy• 

fından söylenmiştir: duğum o temenniyi hatırladım . 
- «Ben ltalyadan geçerken, güç hal Büyük memleket ıoaalarından geç• 

ile yürür bir kafile yaralı askerle kartı· tiğimiz sıralarda kartımıza eJlerinde çi• 

laftım. Benimle konuşmak istediler ve çek tutan kadınlar çıktılar, çünkü bizi 

j bana Uluslar Sosyetesi lehine. bir di- ümit ~e ~ostluk lafıyıcısı eamyorlarJı. 
lekte bu]undular, bu dılek te Kendılermi sukutu hayale uğratmak .. 

de gelecek nesilleri kendilerinin lığımız havsalanın almıyacağı bir şey'1 

yapmak zorunda kaldıkları fe- dir ve bunu yapmamalıyız.» 

•• 
Orümcek Ağına 
Takılan Fare 

1 Fotoğraf Şahadet 
Etmese Kimsenin 
lnanmıyacağı Bir 

Manzara 
Örümcek ailarma ıinelderin aapla· 

nıp kaldıklarını hepimiz görmütüzdür. 

Fakat bu nazik tellere kocaman bir fa· 
renin takılıp blacajını hiç birimiz ak· 

ima ıetİrmemİftİr. Halbuki Amerika• 
da, petrol koyularmclan birinde çabfUI 

bir amele, ıeçenlerde yatajmdan kalk· 
tajı vakit reaimde sördüiünüz manzara 

ile brtd&fmıt ve hayretler içinde kal• 
m1flır. 

Kuyruiundan öriimcek aima yaka· 
lanan fare henüz ölmemif, fakat bitkin 

bir halde bulunuyormuf. Amele, f areJİ 
bu müthİf tuzaktan kurtannlfH da, ya• 

pılan bütün tecrübelere rağmen, bu 

kocaman hayvanın nasıl olup ta incecik 

örümcek tellerine takılıp kaldığı anla

tılamamıttır. 

Hadiseyi tetltik eden fen adam lan, 

örümceğin fareyi ıaırıp ona uyutturucu 

bir zehir aşıladığını ve farenin de bu· 

i
l nun teairi altında kalıp aiları parçalı· 
yamaJığını ileri FÜ\ ii) orlaraa da, me

l ~lemin arara heııii;: L.C~öDcmi1tir. 
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= 

Fırtına "Nüksetti,, 
( Baştarafı 2 inci yiizde ) ~oğu deniz~e alı§kan olaıadıkl-" 

E 
dün ıde devam etmi§tir. Bu münasebet· için serilip kaldılar. 

bu Eymen Ebu Yahyanln Heme le eczacı1ar bol bol aspirin ve kömür· «Emekliyerek J§ Gördiii>> , 

' 

cülcr de bol bol kömür satmağa bas.la· ·.. ...-._,_ 
Vapur irinde ayakta yürUP-'"kli..e • -mıflardır. Şehrin birçok yerlerinde de :r ,-

s f b I • k il A B ki• d grip baı göstermqtlr. imkanı yoktu. Günlerce eaıe d tİll • e er er J anını e ıyor U rek iş gördük. Fırtınanın şid e"" Güneysu Gece Geldi den 13 mil yapan vapuruaıuJ ~ 
26 -

- Kaleyi ku • 
şattılar , içeriye 
yağmur gibi gül· 
le yağdırıyorlar. 

bir taraftanda kap· 
la r gibi saldırı· 

yorl ı·. 

- Kimler? Is • .._lliiıi~~~~~~~~~~ 
pa ollar verdik .. 
leri sözü ve im

ıkfa ll ikiğı

~ ul r ha!. 
- Hayır ya 

Şe . . . İspanyol
lar -·ı... T·· • 
ler Tü kler gel
diler. . . İspanyollar 
bize l men yardı
ma ko tular. Biz 
de 

ge 
mı 

emirler böyle idi. 
Siz de biliyorsu-
ııuz ... Gemide büyük bir kargaşalık başladı. Kumandan Don 

• , - Filo önce bayrak ~ekmemifti. Bu- Üç pndenberi merakla beklenen iki gün 3 mil üzerinden yürif 
nun için İspanyol kalyonu kendi halin· ccGüneyıun vapuru dün gece saat 22 di. . ~ 
de duruyor, askerleri de uykudan u • de limanımıza gelmiştir. Vapuru bü- Fırtınadan Vona hman.uı•i 'JJl
yanmak üzere idiler. Bunun için ldır· yük bir kalabalık kartılamıJ, yolcu • rak kurtulduk. Orada yı1111 

lar rıhtıma ayak basınca anneler, saat kaldık. 
madılar. Fakat filo yaklaştığı zaman b b 1 _,... b 1 d ki 

. . a a ar, ILAra a ar, tam ı ar ara • ikinci Sefer .• Sİ' 
onların ıçınde olanların İspanyol olma- sında sevinçli göz ya§larla kucakla§· ikinci çıkıtımızda fırtına biti' .. tı 
dıkları.h~men anlaşıldı. ÇüJ''kü kılıkları malar olmuştur. nopta yakaladı. Rüzgar yıldıS iti• 
başka ıdı. Y olculm Bitkin idi. Bin müıkülô.tla lnebolu,a ,JI 

N I? - · · ı· b'ld"k F ka le• - ası · • Y okular tam sekiz günlük bu heye- mır ıye 1 1 • a t ne yo "-
- Türk kılığı ... Bunu evvelce hiç 1 canlı ve korkulu yolculuktan bitkin verebildik, ne de yük... S~~..,,; 

görmemİftİm. Venedikliler elinde esir bir halde karaya çıkmıılardır. Gece Boğaza kadar ayni müşkula~ "°' 
bulunduğu sırada Türhler tarafından vapurun içi bir insan ser&iıi halin • tiddetli fıtın~. ve dalgala .. altı?liO P 
kurtarılan ve azat edileu bir uıağım deydi. Ve pek çokları kendilerinde ~ladık. Tabu Zonguldag•0{;~ vardır. O tanıttı. vapurdan çıkacak kudret bulamıya- ugrıyam.adık. Oraların . ye ~, 

_ So ., rak kamara ve güvertede sabahla • baı.ka bır vapurla yerlenn 
nra • • mı şiardır. receğiz. 

Çok geçmeden bhyıak ta çektiler. k Y l l y il .. . .. h'lil 
1

_ Vapuru arıılıyanlar arasında bu- o ca ar _ ... d lı" 
et uzenne uç ı taşıyan a.ocaman lunan bir yazıcımız vapur kaptanla- Gece karaya çıkan yolculaa--~ • 

bayrakları gören halkın çoğu bayram rile konuımuştur. Yusuf kaptan ar- zıları evlere, diğerleri oteli~~ 
yapar gibi ıevinmiye bafladı. Sanki es- kadatımıza §unları söylemi§tİr: ğıldılar. Hiç birisinde konuta~· 
kidenberi bekledikleri bir kurtarıcı filo - Yakalandığımız fırtına Kara - yoktu. Hepsi de hayatlarını fi' 
oraya gelmitti. denizin ender fırtınalarındandır. rabildiklerine fiikrediyorlard .. 

Fırtınaya Çaltı bumunda yakalan • zıcımızın suallerine sadece: tJI 
lspanyolların dık. Rüzgar batıkara eaiyordu. De- - Büyük bir tehlike atlattık-~• 
Şaş kın lığı niz CO§tu. Dalgalar güverteden a§a-

1 
cize kabilinden kurtulduk. ti_. il 

B 
.. l Eb Y-L dikka . rak öteye eeçiyordu. Yolcular çok I mızda ne liman ismi kaldı; 

u soz er u .ıuıyanın tınc korku ve heyecan geçirdiler ve bir-, gün... ' 
çaQ>b. . ~ 

ŞeYh Ef:nı Y ah- ,Ahoes a :kcrini düzene ikoymak, fürk lere _ 

b k . • d"d" . d -Yaaa!... ya s • •· ••tün ram,pa yapma ıçın ı ınıyOT u 
O imyordu ki Ebu Y.ahya hemen a- diye mırıldandı. Tren VePostalar-1 

dan Şikayet 1 AL KAZAR , şumıştı. 
Anadoluda bir Türk devletinin ku- damlarını ?,ğırıın :ve fU emri venin: Ebu Eymen devam etti: 

r lmuş ol:luğunu, bu devletin coşkun - Haydi, davullar ~ıksın... Tellal· İspanyolların ıtaşkınlığı anlatılamı -
bir sel gibi dört tarafa tafarak yüz elli lar sokaklarda bağırsınlar... Ne kadar yacak kadar büyüktü. Gemide büyük Yozgat (Özel) - Buranın istasyo-
Y 1 içinde bütün Küçiı'k AsyayJ, Bal- eli silih tutan varsa silahlarile, atlarını bir karptalık başladı. Kumandan Don nu Yerköydür. Fakat trenin bir kere Sinemasında 
kan rı, lstanbu1u ve Morayı ele geçir- ve on beş günlük azıklarını alsınlar,; Aboes askerini düzene koymak, demir bile istasyona vaktinde geldiği görül- Yarından itibaren 
d1 • i biliyordu. Şadcta ondan daha bü- Azam kapısına gelsinler!... kaldırarak Türklere rampa yapmak i- memekte, dalına bir iki saat geç kala- Amerikada ıehir; ortııt•JI~ 

bir devlet im mıttı. T:ürkler f. Ebu Eymen beklediğini bulamıyor· çin didiniyor, fakat emekleri bota gi. rak gelmektedir. istasyonla Yozgat r Y• ALKAPON, tarzı ba kın il• 
ram da, da tokatlam ,lar, bab· du. diyordu. Türk toplan 1 panyol kalyo- arasında yolcu ve posta nakliyatı bir 1ıoyg ınculuk yapan haydutlar 

1 

Macar o alarma, Almanya içlerine A ağa bll.fladı: nunun üstüne çevrilmi, ti. Kemal Rei- tek kamyonl yapılmaktadır. Bu kam- modern polislerin müth ş çarı>'' 
kad r at l o turuyorlnrdı. _ Evvelki gündü. Sabah erkenden sin gemisinden atılan bir g\ille İspan· yon maalesef belediye kontroluna tabi malımnı tuvlr eden 

Deniz ufukta bq gemi göründü. Biz bunları yol kalyonunun güvertesini yaladı. Ay- bulunmadığı için istenildiği gibi hare- G E c E 
Ak l yeni bir l ıpanyol .filosu sandık. Liman- ni zamanda Türkler denize bir san al ket ettin"lmekte, trenin Yerköy iıta.syo-

ın cı a.r ı d 1 . d" ek •- 1 • • adam el' . den --._ !'--! RI 
k d 

. _, __ l ıllar a da yedi yüz spanyol askerini Tu- m ırerı up nyo gemısme gön- nuna g lflD &nCC!H: iKi saat sonra, ADAMLA 
Tu e ız tuı>uıC arının mn y - •. .. ,_ l b' k l d d d'l ı· '----- b'ldirdil •---L- 1m kt d" B teahh·· .. 

C'- d . ile Akd . . k d nusa gotureceK o an ır a yon var ı, er ı er, tes oımaaını ı er. 1US.MWAya ge e e ır. u ur yu· 
da W!>e eıuz enızın ısar ın a ~ 1 k - . h l'I d .. d t .. d - 1 kt 1-• 

ı b
. d k d ki · d h su ama ıçın azırıamyor u. - Teslim oldu mu?... zun en posa o gun agıh amama a, isimli büyük heyecan fi 1JP 

zor u ır onanma ur u arım a er- • ·· k im -1 
kes gibi öğrenmişti. Fakat Cezayirin - Evet... (Arkaıı var) ertesı gwıe a akladır. Bu halden 1 Ayraca zengin nıvel 

=====ı::::::ıao====-m::::::::==-m:c==mm:=:::::z==-c=====ı.::::::1c==-==::::::ı1- gazete okuyuculan da, gazete satıcıla- , __________ ....... 

yanıbaşında olan Becayeye kadar gele- Ek k v F 1 8 n kadar müteessir olmaktadır. Bu itle-
cekle.ine akıl erdiremiyorlardı. me e ıranca a ı·rer su o eretl rin yoluna konması bütün Y 01.gatldarı reyya P 

İspanyolJann, Vıenedik, Ceneviz ve sevindirecektir. Franıız tiyatroaund• 

Fransızların dağ gibi ka1yonlarma, kar• ~,r o h A ld * Bu akşam 20,30 dit 

tal gidi,li kadirga ve brigantinlorine na- ... "uruş a a rttı rı ( Merzifon (Özel) _ Merzifon J>OI· BAY • BAY AM 
sıl karşı koyabilirlerdi?. ___ taamın Havza yolile gelmesi hakkın- büylk opırıt 

Bunun .için sahiden .p.fırıni~tı. __.-/ (Ba~ tarafı 1 inci yüzde) 1 mek mecburiyetindeyiz. incelemeler daki dileklerimiz iki gün yerine getiril-
• -Nuılolur? Siz ne aöyliy.orsunuz? "' mıftır. Şarbay bu münasebetle dün bir neticesinde ikinci nevi ekmekte sıhhi ve mi .. , fakat nedense trendeki posta me· 

d' ld nd 1 :r Natlt • Ertutrul Sadi 
:ye mırı a ı. muharririmize ıunlan •Öyle.miıtir: içtimai bir fayda bulursam kabul ede- murları Merzifon torba ve paketlerini Şehıadebaşı TURAN 

- Douloğnı söyliyorum ya Şeyh... < - Komisyon ekmek ve francala fi- ceiiz. Bwıunla beraber ayni fınaCla iki y k.. d Ç w b 1 tiyatroıunda Bu gıae 
" · kmek ak 1 er oy en oruma vermege at a-

Tam be.~ gemi ile geldiler. Hepsi de gü- atlarını teabit etmiıtir. Bence utanbul- çqıt ıe ~apbrm ta dojru l'la • • • 20,16 de 
mıtlardır. Bu hal postanın bır gün son-

zel ve sağlam tekneler ... iapanyol lkal- da lbir ekmek me.elesi yoktur. Bunu maz.n CEZA KANUNU 
yonlan ve galerleri kadar kocaman de-

söyley"nce cazeteler bana darılıyorlar. Zahire Boraaaında ra gelmesini mucip olmaktadır. Posta 
Ortada bir bq._y me.eleai, bir arz ve Ticaret ve za'hire borsasında buğ • idaresinin Merzifon postasını Havza 

ğiller ama, onlardan. daha lcor~nç v~ talep meaelesi vardır~ Buic1ay arttikça uy iiatları istikrar peyda ebaİf gibi • yolile göndermesini tekrar dileriz. 
yaman ... J(emal Reıı adında biramı- iktüa.t ~&idesine :uyarak unun ve ekme-' dir. Dün alıf verişte hissedilir bir dü • 
ralları var, Semender gibi. .. Zaten hiz ğin ıfiatı ıt:ı~iatile artacak.br. Buiday İs· fÜf :vey.a yüksel&f aezilmemiftir. -----------·----------------
birinin birer Semenderden farkları )'OH tihsali hol olursa ekmek te diUer ıve nİ· Şehre buğday ,celişi normal vaziyel· 
ya ... Atefe .giriyorlar, alevler içinden ha:ret eıikiden oW•iu gibi Ziraat Ban • tedir. Gelifte e.zalıı ve 'ÇOğahş yoktur. 

gec.ıyo 1 d 1 kau ite müd.ahak <eeler •e köylüyü o · Fakat piyasada fazla ahcı olduiu, 1s· ı 
r ar a yanmıyor ar... 8 1_..:ıı· _.___,k • · •· • - - • rur. e .,..ıye ~ açın uzun tecrii • ı tıhsal ımevaimi ae keçmiş bulunduğu 

Ebu ~ abyanın merakı gıttıkçe ar1ı· be ere dayanarak bir formül tesltit et· için fiatlar yükselmektedir. Stok telıri' 
yordu. m4tir. On ıiki 8ell1deaberi firmalara iki ay bol bol idare edecek vaziyette • 

Ebu Eymene sediri gösterdi: i naliye olar.ak çuval b&Jma (~IS) lku· ciir. 
- Oturunuz ya Şeyh ve anlat nıı;, ru! veriyord:ık. Hayat ucuiladıtı için 

!bu İf nuıl oldu? Bir tiirlü ılrula.klarnr.a biz bunu (195) kunı~a indirdik. istan • An11ple 1}tnbUs Servisleri 
manamıyorum. bul Tıürki .ninen iyi ve en ucuz e\cme • Antep {Özel) - Belediye sınırları 

ğini yapıyor. Ve İstanltul !belediyesi .ek· 
Ebu Eymen hem oturuyor, hem de rnek fiatını en ıaonra arttınmştır. EJk • içinde otobüs servisleri tertibi kararlat-

yalvarır gibi: mek n:ırb da biz daima borsanın on llrılmıştır. Bu hususta bir de proje !ıa-
- Çabuk imdada ko,ahm ... Vak • bet gün evvelki fiatlannt nazarı itiba- :z1rlanmı~tır. Bu proje tehir meclisinin 

tinde yeti;ıemezıelc Becaye elden gi- ra abnakla balkı ve fınncılan ayni ııa· tasvibinden geçirildikten ı$0Dra itletme 
decek... manda düşünmÜ! oluyoruz. iti bir 10Syeteye devredilecektir 

ikinci nevi ekmek için tetkikat y.;ap. ' 
-Elbet gideceğiz. Fakat bundan ön- 1 · · · · · · · ' · · · ' ' · · ' · ' · · ' ' · ' · · ' · · · 

ce işi nasıl basladığını, nasıl geç•i:"ri- btırtıyorumf .. ~a_nn bu ~usl~stabil~i~ mlBüs- 1'm~ ld"1qnt Tepebaıı Şehir 
. e , men ı ıuır teY soy; ıye ınm. u, ~ • • ~· T' t d 

ni ani 'll:ıh ki çaresini de ona göre dü- mühim bir meseledir. Ankara belediye· -"hırı ıyaf roıD .ya rosun a 
şünelim. Ne vakit geldiler?. Naı.1 '01· si bu hususta attığı adrnu geri alını 1r. l'llJlllllllll' 5/11/935 Salı 
du? Ekmekte en çok göz önünde bulundu • UI t akşamı Hat 20 d• 

Ufukta Görilnen 
Beş Gemi l ı·ulacak şey kıymeti gıdaiyes"nin yük- I~ ~ T o Hu M 

sek olmas :lır. Rolümüz halkı aldatın k 
değildir. Kıymeti gıdaiyesi ıdü!ük lbir 

1 ekmek çok katık sarf ettirir. Binaena • •• 
Ehu Eymen ıabırsezlık gösteriyor- leyh baya.tı ucuzlatmıt olmayız. Ha!ka 

du. "ereceğimiz l"ldanın kalorisini düsün- , 

Y uıau: Necip Fazıl 
Kısakütclc 

e.u BARDA $EAE.FiNı1l içiYOAuztt! 
Bııd"ıvked. d r c l .. eg ni r 

WONDER BJlR, 
IUCA•DO COITIZ • OOL ats DiL •ıO • Al Ol'lON • CAt le•MCl'I• • DtCX POWClL. 

Vr.t 5 

10 büyük yıldızın tOOOO harllraaı. DOJ..ORES DEL R10 • AIJ JOI~ 
KAY FRANClS- RlOARDO CORTEZ • DlCK POWEL ilah W00 guz 8,,-

T O R K SiNEMASINDA lıhetea: lıtanb•I ltfjl~~ t 
n FOX dlnJ• haber e 

~------• Biletlerinizi e•Yelden alıDıı • Tel. 40690 
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MPIRINJ/ 
2 °" 20 lcomprlmelik ambeJlıjlardlı 

hulunw. AmlSat.J ve komprime-

lerJn Gaerlncle h•hsh§lnl tekeffül 

eden E:B marlcasını ararınız. 

--
1 letanbul B•'•dlr••I lıanıarı 

Beykoz •iaçlama fidanlıi1 lçin oba bin tane aak11 pazarlaia kOI• 
muttur. BU sakaılarm bepaine 1200 lira deier biçilmiftir. 
levazım mUdürl~iinde ılrGltir. Pazarbia ıirmek iatiyenler 2490 No. 
arttırma ve ekaılbne kanununda yazılı vesika ve 90 liralık muvakkat 
minat makbuz veya mektubile beraber 15 /2 inci tepin s35 cuma 
aaat 15 te daimt encümende hulunmahdır. (1) (6835) 

••• 
Keıif bedeli 948 lira 18 kanıt olan Çatalcaya bajh latiranca m 

binin tamiri pazarbja konulmuttur• Şartnamesi ve ketif nrakı le 
zım müdürlüjünde aöriilir. Pazarhia sirmek ietiyenler 2490 No. h 
brma ve eksiltme bnunuacla yazılı ve.ika ve Bayındırlık direkt 
'iine tudik ettirilmit ehliyet veaikuile beraber 71 liralık muvakkat 
minat makbuz veya mektubile beraber 15 /Z inci tetrin 935 cuma .unm 
aaat 15 de daim encümeDde bulunmalıdır. «İ» (6838) 

• • • 

AılllreN•• AKBA 
Her clilclô saQte. mecmua .,. 
kitap BUtUn mektep kitaplan v.-
lwtaaiyeya. Telefon: 33 7 
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Klubün umumi salonunda, oca/ 
ğın batında toplanmıı o~uyor ııa· ., 
zetelerimizi okuyorduk. ~~r ar~l~k 
aramızdan biri damdan duıer tııbı: 

Binbaşının Bahçesinde Mezar Gibi Bir 
: . 

= ..... c 
ı:ı o 

~ ~= 
Yer Vardı, Bu; Açılacaktı ~ 

= tl.Uferrih 
v ... o 

- ID 
ö... 

- Dünyada herkesi satın almak l 
kabildir ..• Ancak herkeıin ayrı ay· 

Frenç daha sakindi. 
- Evet, decliiin 

cibi bir mezar ... Ve JC. 

x. 2 dostumuzun de
diii gibi hakikaten 
cuma günü sabaha 
lı:arıı yapılmlfsa, için• 
de kimin yattıiı da 
mahim ya dedi. 

Maklanr aiır aiu' 
batını salladı. 

- Vah, vah, vaı .• 
Bu İfİ herhalde bin· 
batı yapm11tır. Baıka 
lı:im yapabilir; diye mı· 
rıldandı. 

- Orasını sonra 
dü,ününüz azizim. 
Şimdi saat beıi seçiyor. Nerdeyse hava 
kararacak. Sen turadan Lama kadar 
ait. Mister Reyniye telefon et. Bu me. 
zarın açılması için ne yapmak lazımsa 
yapsın. Mezarın açıldıfı airada binba. 
tının da hazır bulunmak istiyeceiinl 
zannediyorum. 'Bana ıorarasan bea; 
timdilik bu iti gayet sizli tutmak ve 
binbaşıyı bu vaziyetle ansızın kartı· 
la§lırmak taraftarıyım; dedi. 

Binbaıı Aleyhine Şüpheler •• 
Maklang gittikten sonra Frenç 

mezara benziyen bu toprak yığınının 

yanın da bir &§ağı bir yukarı dolaıarak 
dü_şünmeie baıladı. 

Maklanıın hakkı vardı. Mesele bin
ı..laıı Malkolmun aleyhine dönüyordu. 
Bu cinayeti ondan baıka kimse iıliye • 
mezdi. Eğer Sir Conun cesedi bu top
rak yığınmın altındaysa, bunun otomo
bille Vaythedden getirilmi§ olduğuna 
fÜphe yoktu. Bunu da binbaııdan baı
ka kimse yapamazdı. 

Bir saat sonra Maklanı avdet etti. 
Yanında Larn polis merkezinden alıp 
aetirdiii iki polis memuru vardı. 

- Emriniz veçhile Mister Reyniye 
telefon ettim. Dahiliye nezaretinden 
müsaade almadıkça mezarı açamıya
caiımızı söyledi. Maamafih yarın bu 
müsaadeyi alıp, öbür gün mezarı açtı
racak. Şimdilik bu polisleri burada bı
rakıp bizim derhal Belfaıta dönmemi 
zi istiyor, dedi. 

* f ki gün sonra, sabahleyin Drenç 
Reyni, Maklang, iki polis memuru ve 
tabibi adli doktor Finley iki otomobi
le atlıyarak binba.11 Malkolmun evine 
aittiler. Reyni kapıyı çaldı ve gelen 
hizmetçiye, binbatınm evde olup ol 

madığını sordu. Hizmetçi binbaıının 
kahvaltı etmekte olduiunu söyledi. Ve 
onları misafir odasına aldı. Bir kaç 
dakika sonra, binbaıı da içeriye air
di. 

- Safa geldiniz Mister Reyni... f n
faallah iyi haberler getirdiniz?. dedi. 

- Korkarım ki haberlerimiz pek İ· 
yi değil. Sizinle gayet mühim bir me. 
aele hakkında görütmeğe geldik. Ma-
amafih kahvaltınızı 
ltekliyebiliriz. 

bitirinciye kadar 

Binbaıı Malkolm 
re değİ!ti. 

çehresi birdenbi • 

... . .. . -· .. ................... . 

1 

Son 
iLAN 

Posta 
FIATLARI 

Gaz., ten'u tısaı yıı.zısile 
b:r sülüuuu iki satırı bir 
( aantiın) Bayılır. 

i - Sayfasına göre bir san· 
timlıı ilao fiatı şun ' ardır: 

--aayr• aayfa ı yfa r•yf;1 Di;: r 
1 2 3 5 y •r,cr 

4.)(j 250 200 100 60 
h.rt• Kr,, Krı. Kıt- K •· 

3 - Bir s ı ııtııııde vaıs-ti ( 8) 
kelıuıe "ardır. 

4 - ince ve k ~ lıa ynzılar 
tut•<'nkları yn e 
t1ııntıııı f' iı ı;- u l ıır. 

b Ol'8 

.S on 
• 1f• 

30 
Krt . 

iki aaa\ ıonra llaldanı ıeri döndü ı 
M.uarı ancak öblrıUn açabileceğlı, 

dtdi. 

- Ne var? Babama dair yeni bir 
§CY mi öğrendiniz? diye aordu. 

Reyni: 
- Evet bir §eyler öirendik ... Fakat 

aiz evvela kahvaltınızı bitirin, sonra 
görüıürüz. dedi. 

Binbaıı sabıraızlanıyordu. 

- Yiyeceğim kadar yedim. Zaten 
iıtiham da yok. Öğrendiğiniz neyse bi
ran evvel söyleyin. Görmüyor muıu· 

nuz? Merak içindeyim; dedi. 
- Öyle ise lütfen bizimle beraber 

seliniz. 
- Allah, allah, bugün ne kadar da 

esrarengiz davranıyorsunuz. Uzaia 
mı ııideceğiz? 

- Hayır ... Şuracıia kadar ... 
Evden çıkarken Reyni binbaııya 

döndü ve gayet ıeımi bir tavırla: 
- Aldığımız bazı malumat üzerine 

iki gün evvel burada bazı araştırma· 

lar yaptık ve gayet mühim neticeler 
verebilecek bir ıey ketfettik. Sizin de 
hazır bulunmanız için tahkikatımızı 

bu güne tehir ettik. Taharri müzekke-
resini görmek isterseniz buyurunuz, 
dedi ve elindeki resmi bir vesikayı bin-
baııya uzattı. 

Bu sırada dikkatle binbaııya bakan 
Frenç onun gözlerinde ve çehresinde 
bir korku alaiminin belirdiğini gördü. 

Bin batı Reyniye bakarak: 
- Dedim, ya bugün gayet tuhaf 

halleriniz var. Neymiı bakalım o keı· 

fettiiiniz ıey? 
Binbafının sesi titriyordu. Reyni: 
- Şimdi görürsünüz, dedi. 

Mülcemm•I •1r Akt&r Mii? 

Yolun, koruluğa sapan dönemecine gel
miılerdi. Biraz sonra, ağaçlıkların arasına 

dalarak toprak yığınının bulunduğu açıklı
ia geldiler. 

e .. > 
..:.1 

Midevi • s: 
00 o z Bar saklan -: N 

CQ • o -· ~ Temizler 
~ 

< 
~ 
Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızlığı def'eder 
Yemeklerden bir•ı aaat •onro alınıraa 

Hızımıızhgı mide ek,illk 
n yanmalarını ılderir. Ağızdaki 
tateıılıj'ı n kokuyu izale eder. 

YUCA üLKU LiSELERI 
OirektörlUğUnden : 

Eıld YI Yeni usul olgunluk 
ıına Ylarında yalnız bir kümeden 

bDtüolemeye kalmıı olan öğrcncl· 
lerimlz hemen okula ge!melidirler. 

saçlarınızı · 

~ed!M 

••. daima mükernmel olr 

saç tuvalett temin eden 

Cibbs brlyantıni 

~uUanını~ 
. ~-.. Kokusu nefis ve ıatlfdlr. 

Husu si uzvl cevherlerle 

imal ve istihzar edilen 

Gibbs briyantini. kepekleri 

giderir ve saç köklerini 

kuvvetıendiri r. Gösterişi 

pratik ve şıkdır 

BRiYAMTiN 

rı bir kıymeti vardır, dedi. 
Miralay derhal yerinden fırladı 

ve hiddetle: 
- Böyle saçma ıey olmaz. Her 

alçağı satın almak kabildir deseniz 
daha doğru olur. Namus ve ıerefi 
sayesinde yüksek bir mevki ihraz 
etmit olan §ayanı itimat bir adamın 
rütvet alabileceğine katiyen ir~ana· 
marn ... Böyle ıey olamaz! dedı. 

Yan tarafta oturan kısa boylu, ' 
ihtiyar mütekait hakim sazetesin.i'! 
üstünden miralaya baktı, kendı11 
0 kadar küçük, çehresi o kadar bu· ~ 
rutuktu ki, tıpkı üzerine tınnandıiı Lançeater aevdifi 11& birlilrf• 
ağacın dalları arasından bakan bir iradına... .-JL 
maymuna benziyordu. Bir müddet 'hf fi p ~ ..J. 

keskin bir istı a a ce~~--1dllf r 
istihf afki.r nazarlarla miralayı ıüz- Demek ki salondan ~~ 
dükten sonra: . ralayın söylediği sözleri ifill""'. 

_ Maamafib bir kıymet teklıf e- D d • _ı. 
. k d' k ayanama ım. _ .1..!-l' dilinciye kadar kımse en 1 ıyme- s· . . - re-· ~_... 
. - ız nıçın agı ... - ...,-

tini bilmez... dedı. duktan kısa bir zaman toııra -~ 
Miralay hiddetinden kıpkırmızı ··t1 .. - ...... "stedı'nız· 7 diye~ 

- d d" d" u ugunuzu ı ile r:. 
oldu. Puflayarak koltugun a o~ u Ve gözlerinin garip bir zi1-: ' 
ve mütekait hakime kızgın ve mute- ladığmı görünce alelacele ılif'I 
caviz nazarlarla bakarak: t' . .~ 

k . . ? d' ım. l ,,..-
- Ne deme ıstıyorsunuz • ıye _ Terbiyesizce bir ıua 

sordu. . • Affınızı rica ederim, dedial-,.. 
lhtiya~ hakim sakın hır sesle ce· _ Hayır, terbiyesizce ~ 

vap verdı: fakat bunu §İmdiye kadar 
- Bazı kimseler hayata fazla kıy söylememiıtim... .. ,,,,,,., 

met verirler, bazıları da paraya... _ Öyle ise bana da to11 
Bazıları kadınları severler, bazıları . d d' ~ 

k nız, e ım. ·~-
da içkiyi... Bir insanın en ço neye O benim bu sözümü İfl 
dütkün olduğu bilindi mi 7 Her ne gibi ~özüne devam etti: lı' 
mevkide olursa olsun onu elde et- _ Fakat size söylemekte bit, 
mek, satın almak ka~ildir. Berek~t is görmüyorum. Hatta I~ ti'!.. 
versin herkes herkeıın pahasını hı· Lançester davasındaki jflrire ,4'.' 
lemez ve çoğumuzun satın alınama· hım hakkında siz bir mfita~ ~ 
ması, karşımızdakinin pahamı.zı türken size açılmak, maelCJ• , 
bilmemesinden il~ri. ael~ektedır. etmek 

1
istemittim O, ~ ~ 

yani sırf tali eıerıdır; dedı. h k me belki de hatınJlll .,ı) 
Mütekait hakim ağır aiır koltu- a e (Ark ... 

ğundan kalktı ve kapıya doğru yü
rüdü. Henüz salondan çıkmamııtı 
ki miralay onun iıiteceği kadar 
yüksek bir sesle ve müstehzi bir ta· 
vırla: 

- Ağırceza hakimi olduktan iki 
sene sqnra mütekaitliiini istemit ... 
Herhalde mesleğine pek de hürme· 
ti olmasa gerek... dedi. 

Ben her nasılsa miralayın tavrın· 
dan ziyade hakimin sözlerinin teıiri 
altında kalmııtım. Belki de mirala· 
yın müteazzım tavırlannı çekeme· 
yi§im de bunda amil oluyordu. Her 
neyse, ihtiyar hakim odadan çıktık· 
tan sonra ben de fazla duramadım. 
Garsonu çağırdım. Bana bir çay ıe· 
tirmesini tenbih ederek kütüphane
ye gittim. 

r . 
Mü.abakalı 
Hikô.gelerimll 
/Jitti ·~ 

iki ava yakın bir zamandan":'1...-. 
• w • • bakaı: ·~ retmekte oldugumuz muaa ~.,. 

yerler serisi dün bitti. Okuyu~ 
bu hikayelerin sonunda 0 ~ 

· · · h · decek ve r-:·~ netıcesını ta mm e d eıJl'r_ 
pazartesi akşamına kadar • r~ 
birlikte <Son Posta müsabakab ~L,.,, 

k d·ı id•,,.... ler memurluğuna ıı ay 1 e 
mize göndermiş olacaklardır. ~ 

Tahminler üzerinde en çok~ 
fak olanlara şu hediyeler veril • 

. · · B' .. " kol_.. Bırıncıye: ar lfUIDUf _.JJ-
lkinciye: Bir ~Üf cep ~ 
Üçüncüye: Bır fotojraf fil": 
Onuncuya kadar birer ,,,._. , 

O • • •-..1 ... 1'ir" ...... onuncudan 2 ınc~e ~ ~ 
rekkepli kalem, 20 incidea 
de muhtelif küçük hediyeler·'~ 

Kimseler yoktu. Ben de zaten 
okumak istemiyodum. Ocak batın· 
da duran en rahat koltuğa kendimi 
koyuverdim. O zaman yere çömel
mif, kütüphanenin en alt gözünde 

bir ıeyler arayan birisini gördüm. 
Bu mütekait hakimdi ve bu çömel-' . Bu yıiını görünce, binbafı, son derece ----------------·ı mit vaziyette her zamandan zıyade 

hayret etti. Bu hayreti o kadar samimi idi ADEMİ iKTiDAR küçük bir maymuna benziyordu. 

1f al varakalarınaı •'""' 

acele ediniz. ~ 

ki, onun bütün harekatını gözünden kaçır- ve Dönüp bana bakmadı bile. An· 
mıyan Frenç bile fafırdı. Binbafı ya cese- klf w • ' cak garson çay tepsisini getirip çık· 
din burada gömülü bulunduğundan haki- Bel gevşe gıne 

1 
tıktan sonra bana döndü. 

katen haberdar değildi, yahut ta ıimdiye HORMOB•N _ Ne hikmettir, dedi. Ne zaman 
kadar gördüğü aktörlerin en mükemmeli 1 bir kitap arasam bulamıyorum .•• 
idi. Tafsıbr : Oalıı1ta f'oı;ta kutuırn l i55 Ocaktaki ateş gürül kürül yanı-

Binbafı Malkalm, toprak yığınının batı- yordu. Kütüphane gayet sakindi. 
na gelince Reyniye döndü ve bunun ne ol· Mütekait hakimle batba§& kalmak, 

duğunu sordu. biraz h a sbuhal etmek ne iyi olacak-Reyni gayet resmi bir tavırla: ı 

- Biz de bunu anlamak İstiyoruz ya ... 
Bizi tenvir edebilecek malumatınız ve ya-
hut verecek bir ifadeniz varsa, lutfen söy
leyiniz. Yok ... İfade vermekten İmtina edi-
yorsanız, o da sizin bileceğiniz bir feYı 
dedi. 

tı .... 
Faka t o acaba açılacak mıydı? 

1 Onu denemek için ulu orta: 
- Namusunu da, kalbi gibi le§ 

hir ede n adamlar var ~ı dersiniz? 
d e dim. 

,.. · Dr. lbrahim Zati <11 1 Hoşuna .gideceğ~ni. bildiğim için 
(Arkası var) 1 Bol ·diye kart• n t Pıy r.oti 1 sözlerime hıra~ ~a ıstı~za k~rıştır 

- • · · · ·~ • ·- · · · · · · • · · · · · · · · · ·- . c el' e• nde No. 21 1 dım. İhtiyar hakım bemm attıgım bu 
~-> ECZACI KALFASI ... , 1 Heriün ög eı.laa ıoıı ra h stalar ı nı 1 oltaya derhal tutuldu. Benim istih-
.._ a• n ıyo·. Be ı ek ccuneıine mliraca ı t ~j ..._ ka 1 ed~r. __. kat kat aeride bırakan daha .. :"!!---> edil ıı cal, .. .. .. l zamı • 

~-·--·-----·· ............ ·--· . d" r 1(1.· 
Burası Nikah Dairnsı 1 

El ele Verip... > 
·ıd• ., 

baştarafı 4 üocl yu ~ 
maya razı olamadım. Fakat~ ;,J/'. 
ıımdan gitmedikten bafka 1' 
ve suratımı kan içinde b~ jbtiY-" J 

Maznun tuhafiyeci Serkis, "1"'.J 
mediğini; ve hakimin tef~ Jl':i 

d - b' ı .• vertf .ı:. ,, yi lüzumsuz say ıgı ır a:"' •. i id_.. 
fası neticesinde sadece ıttijirl • ;/ 

yordu. . . diole_.... 1 
Mahkemeyi, şahıtlenn_ . d•~ 

başka bir güne bırakan~~.,: 
hen neticelendirmek ümı~ıleli ıııisdt1 , j. 

_ Şimdi barışmaya _nıyel 'den yetti' 
İhtiyar davacı, dayagı yeni 

bi isyan etti: . ne 
- Ne barıtması ~fe~d~ki eJell 

ıı . . . Burası nikah daıreaidir 
çıkacağıa? 
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zmd~ sı11eıer1Dd• R A D Y O ·1 
Wddl sar•91BA l.ı1111•rıl 241 ltomeria aireii (Sahaha kadar). lar. Konaerin •&reli- 18: Radyo alall • 1 91....- 18: DaM maaikiü, pWr. 191 Ba:raa VGrfOM orkeatraaı. 19: Sözler. 19,201 Kon ...... 

Her hakkı 1D&hfaıda Halide konuıuyor. 19.301 E .. cas. Feh· 17.IOı Şahertin prlalan Söaler. aüreii- 20: Du)'UJD)ar. 20,15: Plik. 

Yazanı z. .. ~ ... -----~ç= Gelen Bir mi Ep Ye arkaclaflan. 201 ı..w ... 18.IOı Oraatra. 18.SO: sa.ı .... 191 O- ı 20,35 OperaclaD tranmaia:ron. 23,4'1 p N d d n ıra lecli:re•i konaervatUYara Nef•li ... ı.r da miiaifi. 19,301 Söaler. 111 llGaDdi Duyumlar (Yabancılar). renses a ya a • Ol tu profea8rleri konaeri. 20.30: Radyo cas .CSzler. Muhtelif. 221 Şopea JmmerL Varıoocı 
M k D d.k d u Mucıp muı •e lanl'O puplan. 21: StGd7o ork ... 22.40: Şiir. 22.Uı sa,ı... 23.0lı Hafif 17,15: Orkeatra konaerL 17,45: -e tup e ) 0 UY truı. 21.31 Son hüerler ·&onalar. mtlsik. 24.Sı Dam pJlldan. ler. 18,20ı Soliatlerin tarlah kon ..... 

=----~:--7"1.ı..==.tarlarm bile baun 21.soı..aa,.aa Rita Malunt. Su. Pi7a· • ..,,,.,,.,,. 18,IOı Söaler. Ilı Pllk. 19,30: Söale6 
Rua Çarmm 1nsili yeJialatmm itiıafpalllll?.. ~bir .......... fafl• no Lqenaki. 22.151 Plik eaerlerL 18.30: Erkek koroau. llUS: o-.. 19,48: Plik ·Sözler. 21: Monolols 

l6Jıii idi ahan la Biilıreı 19.45: Pllk. Ti:ratroı cKriatİD». 22.401 21,10 «La Sena Padrone» opera• 
(Kr • • Wr JOl'llL. • baflDI 0 papaza 13.0&: Korolol'oa caaı. 13.40! Du• Duyumlar. 231 Opera ork•trUI. 24.10 22,SOı Piyano. Keman. 23,20: Dana. 

• emJin) Ara,mcla mah~ .. J)emifti. Ve~ •
1 

7111Dlar. 13.55: Konaerin alreji. 191 Caz. Badapeff• 
:tinfet veriliyordu. Sa)onlmr, bütiiD çevirerek. Rus lilaDI 1 

•: ' "! • b Plak. 19: Sözler. 19.20: Plik. 201 Du· Vi,YCIJMI 18,30: Caz. 19: Spor, dera. 19,41 
ll11a aailzadepnımn llflll&)ı illifonna- _ .Allihm adama Grip~ ·: 1';i J'Ullllar. 20.15: Şarkılar. 20.41ı Şark 17.50: Avuaturya müziii- 18.55: Re- Ylbelr mtbik oblanan komerL 20.181 
-. ve her taraflarmda eJmeslar pan1- derse Çariçafa fal'dllll ediniz. muitf. 21. 15: Sözler. 21.30: Senfonik portaj. 20: Duyumlar. 20.25: Nikilai· S87lev. 21,20: Orkeatra. 22,45: Du • 
'1an ler ko .ı. ye aaraJ e ' fikrinizi almafa ıelece- komer. 22.301 Duyumlar. 22.45: Kon· nin «Vindiaorun f8D karalara». adh fan· yumlar. 23,10: Pllk. 24,lOı Macar m• 
~ Pl'eDlel ' nt arum· ~~sonra. Mrin aUreii- taaik opera11. 23.20ı Du711J1liar. 23.301 zltL 
da, .. ~e dolmuttu. Bwdarm tebditkir 11111o • • etsnifo• Geri döne- Varıooa Oda orkeatrUL 24.llı ltolUeriD aUreti. Viy1111a 
L.Lduz aıyah cüppeli, .-t ve Sözlernı ili-ve pkırdata pkır· 17.15: Orkeatra • Şarlalar. 18.11: O... 1ı Adolf Sieberth lmartetL 18,30: Keman komeri. Sisler. 19,qm 
-.ıtlı papaz)u da clolafa1ordu· rek, mahmuzlann• ensallerden kutra. Sözler. 191 Pllk. 19.41: Plü: • Minila Pllk ve a8z ile Atina aokaklarını tq 

8:. k"" "h ___ ı. ... ~ data, nazırlardan ye 1 kant•· Sözler. 21.10: Senfom"k konaer. 23.301 18• Ş lal 19 30 tllt..J 20 ., __ ık vir. 20: Duyumlar. 20,10: Uluaal aer • .. it.._._ uzun ye yas ~· 1--n araama .. .. D l&kl . ar ar. • -~ e•. : aarıt • .. . 
-~;...!.!.'--:ı. 1.- kuJpral ta· mürekkep pup ..... Sözler. 24: Sozler. 24.05: ana P a· yayım. 20.SO: Aktüalite. Zlı Duyum- .... 20,30: Plak. 21,35: Datınık tnaaQI 

..... •• QU&WDI..,.; av3-. e- vermitti• • Alek• n. lar. 21.15: Skeç. 21.45: Şarlab :ra:rsm. lar. 21,45: Senfonik ko~aer. ~3: Du • 
• ~lercetaranmam'f,birpapaz~ Mektubu alan (Çarite.rldubu bü- • Badapefle .. 23: Duyumlar. 23,20, Reportaj. 23,40: yumlar. 23,10: Etlencelı miiz~k. 23,40C 

"it bır koltuia kurulmUflU. Uzun cup- tandra FeodoroYD&), m • 18,30: P~yano • Keman. 19: Şur. Ara. 241 Dam •e hafif mlbrik. Sorau ce•ap. 24,05: Koaaenn aUreifc 
»ea· · . eki ·ara. . eraJr1a okmnafa baflaınıf, 19.30: Bertha aalon orbatruL 20.2Sı 24,45: Dam. 

illin iki tarafa kayan et en. • yiik bar m • artmaf w bitirdik· Sö:rle•· 21 ı Macar halk prlolara. 22.- • ~,..,_, Mlbtila 
..._._, diz bpaldaıma kadar çizmeli okudukça baJNti 20: Duyumlar. 22.24: Opera fantaaİ· 18.: ~afif miaik. 19•30' EkonomL 201 18: Radyo orkeatrau. 19,30: Sösıe.. 
•hldanıu ..Dıyor• cleriD ye ten IOllJ'&: I p • leri. 23.25: Sösler. 23.401 Almanca Küçük ha•alar· 21 : Duyumlu. 21•111 19,30: Oda mtbifi. 21 ı DuyUmlar• 
llb.CL pervasızca ' ı-Jara r-1. Bir (RomaJIO ten _1:..1 24 10 ,.__ Uluul :ra:rsm. 21.45: «Malta, Awupa 2110 .a.ı..-- ~t · ~ · 23 D , __ _ 
-1& ıözleruu• • etr•H•ki ~ - ,.-.. ,.,.. i-.1- L- det"eee- -~·ev· • : ~. ·1 Afri'-- daki • d 22. ' : ,,..,_... muzl&'L : uyum...-. 
d-- ' ...... )er 1 Lir el8ICllR' UU y• 1 e - araaan Sartp & a n. 05 lllJ'll lllJ5 S 24 Se f İk k 
-coe •üz küstah ~ Wr tef sesi) böJ • u ~ b• türl" l.JICIJICI A Uaifi. 23 30• D _,.. 1 por. : n on onaer. 
-.Jatı e ta ' i inde kah .... Balla ır ,u 18.30: AYUaturya prlalan. 191 vuah11'7a m • • am. Bredcio 

Yordu. ~e ':.: iıtePıiJ__.. Aziz peder ... Den. 19.25ı Reportaj. ICh ~· 7 ikinci t.,..U. P......._ 181 Hafif miizik. 19,301 Sizler. 201 
Bu P&P&Zın yanmdaki koltukta otu· ınan • de.,_... 20.10: Uluul aenia. 20.30: Sözler. Ba1ır., Halk tarkılan. 21: Kıaa duyumıa.. 

"- •• nıabzun b" ta....ta hu adamm LOtfen ıız pamdaki papa• 21.10: Rua halk prlolan. 21.35: Ye- 13-151 Pllk ve duyumlu. 18: Radyo 21,10: MUnlhten röle. 231 DuyunaJu. 
~dalan ır • ) bir aralık et- Dip mektubu . ni müzikler rö.U.ü. 22.35: Hafta ft. orkeatraaa. 191 Söaler. 19,201 Kou.ia D,30: Gece mtbili-
"'- (Çariçe ' ( (RasPOtiD) e .-llll!fh• ,....ı.n. 223: Duyumlar. 13.lOı Milel aUreiL 201 l>uyamar. 20,llı Pllk. 9 ikinci tetrfn Cumarteai 

•• IÖlı ıezdirdi. Bu .... (~~ • ferinden kmuldama• ..., kuarteti. 23:45: Sorp cevabı. 23.· 20,SS: Sözler. 21,15: Senfonik kouer Bülu 
lllltiri) bir mektup ptirmit, ·~·ildi ~mektuba elini.b~ ~-~ Ilı Tamimler. 24.10: D-:-a. (Şoaon, Sen-Sen. Notlara. Stravinald). 13-15: Pllk .. d:;.,........ llı Sllel 
........ ile konupn (Çar) a vadllflL mıtb, ha ece usun ye ıçı ıımaı· lla.lıowı • Koıninf.,.,. 23•451 Duyıam)ar. kouer. 19: Sözler. 19,201 Konaerin aa. 

tar .. .. .. mefdu- illalll'!bo Sad tırnaklı kocaman el: 18.301 Operadan nleı ~ .Kofta.· Var~~ reli- 201Duyumlar.20,llı Pllk. 20,30, 
l..a 'derbaı aozunu lmererek Mek. yalı kirle .dolu lak tedef gibı kofan «Çar •e Sultanna hiki:reaa» ope- 17,151 Oda mtbita. 17,41: Kar.tık Entenev. 20,40ı Pl&k. 21,101 Şimen.U. 

--.,, okumaya baflaımftL lerinİ ÇariçaDID Cll' ...... 22: Aamanca. 23.0I: Franaazca. koro konaeri. 18,15: Hafif mtblk • Si:r· fer aoaJ'eteai koroaanan komeri. 2141, 
ı..., zarfın arkUınclaki biiJik kmDJS1 koJuna d.,.mll: d ., 24ı Felemenkçe. ı... 19ı Kemaa lmuerl Söaı.. 19,411 Cu 21,30• 1>Qam1u 21,41ı Du,;... 
lllllla&rı. r--=--=- clkhtini Beni JOrm&. Fecli! .. Oku up lfiinila Akordeon mGsiii- Sözl•. 21 ı Hafif lar ·(Y....;calara). • 

' ~~ ~ L.!!-:t.1...:.. - t. 18: Hafif miiaik. 19.301 Sözler. milsik • Duyumlar. 221 Pi,. • ll,llı WI ' • • de b" clenbire UUJ"- UP anla "CD'fOOG 
......._ 

11 
'ıçın 11 au • omurdaJllDlttL 19.IO: Aktüalite. 20.0Sı Kiiçlk kaka· Şarkılar. 231 Dam m6siti- 24,0Sı Dana 17,tS: Orkeatra. 17,451 Söaler. 

Yanmlfb. Di1e h 
0

,.,, nıık konaer. J0.40ı sası .... 2h Du:rsun- pWdan. 17,411 Şarkılar. 181 Reportaj. 18,lle 
Lrar.,..U MeldrıP Gene Tirlı dolıt lu. 21.10: Halk mlslk " prkıla_n. Bacl~e PWı. Sisler. 19,45: Pllk. Slaler. 211 

ç... okudukça dudakla· Çariçe bafılil papua 22.15: R. Stra11M111l .-fcınik wırlerin· 18,30: M11ar misıil. t9ı Den. Şen yayım. 22: Dııara ulualudaki yııre. 
liifl.L:'. • m~bu • • • __..,. ~ z~•':". tepeden tmıai• kadar den. 23: Duyumlar. 23.30; Gece miizi· 19,30: Piyuao. 20,10: Söyln. 20,301 taflan. 22,30: Mi•._ 231 Halle ma.b 
&._~ teheuum g&llfliyor, dopuelJDlt: ... slvt.., raf- iL o.-a-. ...._,......,. cLa..,.. iL 14,0lr K.....-• 
......,hafif titriyordu. N"ıha1et Çar ... i.,.adi •":J:d!>:ide bulaadıncı B.,.,_, ... operw. 23.301 O.. pllkllln. Ba4.,_,,. 
....._ __ - : , bir lmhbha .,.._.. Ve men yiicud __ ._ı, •--'-•u tApD 181 Hafif mlsik. lt.30ı sa.1.... IOı 24,10: Cu. , 18.30 M n-:a.: 19 10 Sö 1 
'-a~ ----- • • · irto'YfJ.......---aua- B • tarkı........._ 20.41: Aktla· ~· : acar m_.... ' 1 :rft\ 

ltahbhayı ifitenlerin nuarJan, bir bır llPID bJaim& fU eözleri eö1le- .::. ;:'~ .tayamlar. 21•101 Mbildi lS,JCh ıco...r.';ı Glbel eaaat- 19,40: Plik •• aöz ile «Tana• ya t9:nirıt 
...... Cann üatünde topJanmltlL ~~ Wr •eamti. 22.llı R. Straaaa mazi • lar. 19,2Sı hd artlatin nlenltl (mektup 20•411 sayı... 21•111 SoDofon • Pi:ra ' 

t-, • ·n bulmı- mitti• • lıtanbulda11, NadJ•· il. De Duyumlar. 23.30: Bece mhi- lar). 20: Du:rumlu. 20,20: Bohem ku- no. 21•~ 1 Şen akpm. 231 Du~laft 
"-h Ja'Yat Y":_Vat.Cari~. dudak· - M~Nadya, gene kocasın- il. arteti. 20,10ı Kliaik konaer. 231 Du. 23,30: P17ano. 24.: Macar müsita. 
la .... __ ll'Upa dosna ilerlemlf, ba• daD pliJOI'• edi Bu adenma ku- 6. 2 lncitefl'İn Çarpmha yumlar. 23,IOı Etlenceli müik. 23,401 Vı,YCIJMI 
~daha hili o kahka&anın li- d&D ıi!"rel 1:°hammll edilmes l.tcııalnıl Tarihael :ra:rım. 24,051 Komerln •tire- 17,40: Pllk ile Offen'bachm •Or?•• 

eaı olduiu halde mektubu ltr'9 )sanShıı. artık d iairlerinden t8ı Dam maaildai (plak). 191 Çocuk ii. MAiı D.... operuı. 18,28: Dana pWdan. Söalert 
~.,e •enniı·'" bozuk bir AtıpaD bir hal alaalf- Na ~a, ~ Banun ela_.. ..... kwaana litaaW IMl'keal a Mlnila lt,IOı Halk tarlaları· 11,llı Aybk .S. -..ne: ' fena ltahle mustanP IDlf. bir paç llma ~· Çocald-ra ........ ıı.aoı 11 Hafif mi ~ l9,30 ...._ IO ,.uaı icmal. 20ı Duyumlar. 20,lOı 
-. Al • • • itiraf ela .,anemGtebaallllt De- ı w......,... ............. ta-

1 
• • 

1 
• 

1 Ratl:ro ......... 11,401 Film ltalaaL 21f 
etti"· azızim. lıte; ~ı daha ora 1 onı bait· Fakat PreDI atan d .. -..... Dlrljeı c-n C..det. lta4l:ro .-.u.. ııı ~.11,101 FDlm naklL 13: DuyamJar. 13,10: Pi 
L_ ha nıeaelelerden bırı ıle Tirk d:il delil bu doktoran Nad· rafını HUerler: a 301 Baftl .__.__ lloaart konaerL 231 o.,-Jar. ll,201 ~ano. MOia Slel ımu.r. ı 11: Daac 
~fllattu.. et- __ 1....&...L- dikkatle 0- mifof, in llftfakat IC).l I • --_,- DeportaJ. 23,401 .............. 241 1 

f 

.__ 1 ~ ~ (Kal- tedaYi etaı• • m da 1er. lblıi,o cu • taaıo pliklMll. 11 •• ıc... .. orkealra. pWdan. • 
~- ....... 1amndaki papaa ·ıe- 1~'!--lwftnllut- Nadya, ora L~ 311 s-..._._ ........... 21.IOı plak BrM. ·~ . 
~-.) e d kut. E"er buna \'el'I l~"--ia ıdr arasmcla DUlllU"' -.riJ'ab. llı Opera mtblJi. ıı.-ı Sö:rln 
-. tevabıe:. 1 ele bana bildi- lislik ve pJZ bdmm, baacla .... ., 18 &.npk laafif ...._ lt,IOı sa .. 19,401OçfU'la.11,SOı AktGallte. IO• 
~ b .YID ~-LAi bir vasi· illlf, kal•lfo 6-olabilS Bea buna 13. Ilı Plak ... ..,......... il: Rad- ... 201 Btl,tk ... ,. ........ • 40• Uhual pl'Op'&IDo D: Da,1alar. 23,301 
)etteQ in~~~ mu.-... Ne p pek .,ır halda ...;.._ biru kezin sa.s. ll.20: ltanaeria U,Hl .,......_. 21: Kua du,.....ıu. Gece tron...L 
-...... ..... --~ olacakem:,__..- çok telllif etmekle Girmecu· '° or. ~:--.,.,_i.... IO.llı Plü • 21,lOı lloaart k•11ft. Ilı Op....t ak- .,...,.., 
• ···--.. ···-·· .. · .. - .. -· • da (Niko) P kıs:r:::;_ mektup- :;;!!" 11.101 ......._ 11..tsı ..-. 141 c... ._,wL 18: Hafif ..a.lkı ıtı ........ lt,301 

• mi d.-in nas ~ ıenç ye Teknik ......... 11.IOı larJalu. 22.- 1 bd.ci tepin C.... Aldallte. IO• MaftaDm • .,.....,._ 
;:-alaY edi1ordu. fakat,~ ... il Pi,..._ ~ 22.301 o.,..... ....... Ilı ıt..a d.,,........ 21,IOı Mfballa.• 
...:s...-ı laSlll balm1 atete -·•· bir •· Jar. 21.•• .._ •lıDutrw. 13.41h Ec ısı .,..,....... Is.alı lılGlllal _._. rlle. 23r 1>a7am1ar. D,IOı Sis'-
..-- ldu. Onu, okadar 7..- _.0.,. ..,._..... 13.111 Da:rmaJar. trua. 13,111 K•...a. .... Duı ... u,alı Gece koawoL 
beP 0 0 

1 
-~ icbar etmek .•• 

cla•la eY eDJllV7• 

..... 5'11 •.• 
llıi 6aflı 6ir iyililı ... 

· den kunıldallUI; 11· 
Papae. ,erm __ .-.aen bıJildanıU 

~bir koku _,.-"'- bu L--et• 
ır-'S' do.hol! uatm•t; _,... 
Çariç&Y• • •· - tibİ ..,.aia ı•cla· 
6 1rad111• ·.-:okuJU bir kaç eani1• 

.&a... M nuıd&D taPok'ı.dddan .-ra: 
~NE PIATLA mestaD~ ~ le ,ayliJO"'IDt Fe-

- Nıçua bi1 .. ~:-fa 'ffl'lllekle 

;:~ klltuauı 141 ı... W 
4t •.!raf ı Sonpotta 

•fona:ao:ıo3 

Niko oau UIJIUP- H 
do 1 ·· !-ilik etmek btedL _. 
iL n..&lr bir 17P t-:J:lr d::i.i ~bir 17-··· 

- YasP··· ki.. l)eaairof, mm-
- y~ : ... - ilti:rorda; .... 

aettarlıjıDI da çok büJfik eenet •· 
dL NadPP emin ettL 0,le bir 
hibi bir koca t ,azıeriai bpacbiı 
koca ki; 0~~ NadJa bir kı· 
dakikadan ıti~ olacak
raliçe adar ~ koca.· Hele ltu 

llstiJ&I" ye senP J)emirof sibi -
koc&DID - ~- olma•M, araDIP 

.. """".... delfldir· 
r:Juaacak bir sailael 

_,..... .(,Mlıllftf) 

~•lf·c-c.w~··~ 
... ~ ... c:.•l··-

-----------·-·....,,,,,,,, 
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ALGOPAN 
En tesirli ilAçtır. AL· 
80PAN; harici tesir
ıerden korunmak için 
madeni kutulara kon
muştur. isim ve mar-

ADAPAZARI 

TÜRK TİCARET BANKASI 
Kuponlu Vadeli Mevduat usuliie : 

Size en sağlam ve zalımef siz 
bir gelir temin etti. 

ı - faizinizi llır a1ıa birinci glal Baakaaıa laar llaagl bir 
labıllndea alablllrllnlz. 

2 - isterseniz ıerell faizinizi, gerek vadıılade aaa paranızı 
Ş•belerlmlz beri•• llqllaıı ..aamıaa maıralıız havale 
veya çell ala blllrllalz. 

3 - bıttyacıaız olarıa vadılladıa evvel ana parayı sizin için 
çok mlıalt oıaa ıaroar dahilinde Bulıanıa berbaaaı bir 
l•beılndıa llıımıa vara tamamen geri alablllrııaız. 

Jıtanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonundan : 

İtlifıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ili 50 ton çubuk kükürt 
eksiltme ile ıatın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruıtan 9000 liradır. 
B - Kükürt tartnameıi lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Le. 

yazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 15 ikinci teırin 1935 cuma a-ünü ıaat 15 de Galatada 

Kara Mustafa Pata sokağında lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat paraıı 675 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanların 935 senesi Ticaret Odaıı veıikaıi 

aöstermeleri mecburidir. 
G - isteklilerin saat on dörde kadar teklif mektuplarını Komisyona 

:vermeleri lazımdır. ( 6823) 

fstanbul Mi[i Emlak Müd ürl .. g ünden: 

Denlzyolları 
IfLITMISl 

AHate1eri ı KaraklJ Klprlbaıı 
Tel. 42161 • llrkeel Mlhlrdarıade 

Haa Tel. !27 40 

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET Yapuru 5 

lkloclteırin SALI rUnU Hat 
ozde RIZE'y• kadar. ..6858,, 

Ayvaltk Yolu 
BANDIRMA Yapuru 6 lkln

citeırin Ç A R Ş A M B A illnU 
saat 19 da A YVALIG'a ka
dar. ''6931,, 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 7 ikin· 

eiteırin PERŞEMBE gUnU saat 
Büyükçarşıda Kayserili oğlu sokağında 3 numaralı dükkan yıllık 78 11 de Payasa kadar. "6932,, 

lira üzerinden bir sene için kiraya verilecektir. İsteklilerin 8/11/935 • .__. ---·-----.-ıf' 
cuma günü saat 14 de yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle idarede müte· Son Posta Matbaası 
ıekkil satış komisyonuna müracaatleri.. · (F) (6693) N111d1•t IMüuü.ü Seli.u Raifıp 1 

~hjplerla A. illr ... S. R .. ıp, H. Lltfl -, 

OUINIUM LABARRAOUE.ın 
yemekten sonra bir llkôr 

·: kadehi miktarında ıatimall • 
~ kısa bir zaman zarfında 
: en kansız hastalar kuvvet· -S ferini iktisab ederler 
: Onun lçın zayıf olanlar, 
:=. hasta1ıktan veya fazla ca· -= lıfmaktan kuvvetsiz d0şm0• =-·= olanlar, pek seri neşvO nO· =. -= ma hesabile yorulmuş genç· = = ter kansız gene kızlar ve = = · ihtiyarlar. =- Tıp fakültesi takdırnımesinl haız : 

e e 
.uınıum 
a'ltırı•11uı 

Şarabı aımahdırıar. 

BOtQn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır. 

Müsabaka f mtihanı ile 
Memur Alınacaktır: 

Sümer Bank 
U~umi Müdürlüğünden: 

Bankanan teıkilitile, Fabrikalarında lıtihdam edilmek 
müıabaka ile memur alınacaktır. ~ 
Bu memurlar, Bankanın ve Fabrikalarının İdare, Ticaret, T• _.. 
gibi iş böıümlerlnde muayyen de.relerle ça!ııtırılarak yeti:;-. 
dikten sonra lİ) akat ve ebliyetlerile temayüz. edenler bir ~ 
imtihanına tibi tutulacak ve bunda muyaffak olanlar t ;... 
ve bilg;ferlni tekemmül ettirmek Uıere Banka heaabına •..,; 
memleketlerde Fabrika ve Ticaret Mllesaeselerlne gönderil ,ıll 
lerdir. Müsabaka imtihanında kazanacaklara baılaaııç • ... 
olmak Uzer• muvaffaldyet derecelerine ıöre 50, 60, 70, 80 
verllecektlr. 

imtihana Kabul Şartları 
Aşağıda Yazılıdır. 

1 - TUrk olmak, 
2 - Ankara., !ıtanbul Ticaret Mekteplerinin liH muadlll ~ 

(arından •• 1933 • 1934 • J935 11 defi HDelerl zafllP"" 
mezun bulunmuı olmak, 

3 - 18 )' aımdan aşağı 25 ) aııodan yukarı olmamak; 
4 - Sıhhati tam olmak ~ 

imtihana girmek isteyenlerin en ıon 15/11/935 t•'!.w. 
kadar Ankara'da Sumer Bank Umumi MldDrlOı--.l 
lıtanbul'da Sümer Bank Şubeal MUdftrlnjDn., 
ves; kaları te,,·dl etmiı olmalara llzımdır. 

1 - Dilek kağıdı: 
2 - Hiiviyet ,cüzdanı veya tasdikli ıuretl; 

3 - Mektep ıehadetnamesl veya taıdikll ıuretl; 

4 - Bankanın doktorundan alınmıı bir ııbhat raporu; 
5 - 3 nıika fotografı. •il 

Imt ban 23/ 11 /935 Cumartesi gUnU saat birde Aakırl ...,« 
Sümer Bank Umumi Mudnr;uaunde, Iıtanbul'da ,: ..... 
Bank Şube~inde yapılacaktır. "3117,, • 

lmtihan~a Aranılacak Bi~gi:er Şunlardır 
Hesap İktisad 
Muhaaebe iktisadi cotrafya 
Ticaret Hukuku Yabancı dil 


