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Ekmek İftuade~esi ltalganlar Makall!!_gi Aldıktan Sonra 

Muhiddin Üstündağ Bele-Habeşler İtalyan Soma· 
-diyenin Fik~~ni Anlattı lisi Hudutlarını Geçtiler 
Fakat Şehir Meclısınde, Bu izahat -·- --
Bazı Münakataları Durduramadı ikinci Nevı Ekmek Ügaden' de ltalyanlar Bir 

Belkl Çıkmıyecak K b E 
m.:..ı:::: ~:~: ~·~ ::mk~.:~·~: asa a le Geçirdiler 
yıf olduiu ve belediyenin pek istekli 

olmadıia hiasolunuyor - her fırın bu 
ekmekten çıkarabılecektir. Fakat alt-

larına «ikinci neviıı etıketi yapııtınla • 
caktır. Bu ekmelin çetniıi. tahlil edıl. 
mek üzere kimyahaneye ıondeıilmi tır. 

___ .... _. ________ .&., _ _.. ..... - ......... ..-

urumu 

Habeşler Taarruza Geçiyorlarmış 

Yunan 

Ç•ldarisin Fırkası 
ikiye Ayrıldı 

Şarb•r Muhlddl11 O•tU11tl•I ekmek me•ele•lntle .. letllyenl• Atina 8 (Özel)- Çıkan bir ihti· 
flkrl11I •11letıror 

lcncnler hakkında fU suretle mukabe- lif üzerine ahali partiıi ikiJe ayrıl· 
mııtır. Bunlardan 83 1a1lav dün Şehir meclisinin dünl.ü toplan~ısı 

pü} uk bir alaka ile bcklwıiyordu. Çun
kü bu toplantıda şarbay Muhiddin Oı
ündag ekmek meselesinin son duru-

lede bulundu: Kondilisin davetile toplanmıılar, 
«-Ekmek pİfİrmek ve yapmak ni- Baıbakan muavini ve Dıt itleri Ba

zamnameye bağlıdır. Fmn açılarken na- kanı Teodokiı aöz alarak hakiki 

';nunu, ikinci nevi ekmek çıkarmanın 
1numkün olup olmıyacağını anlatacak, 

bel divenin bu hususta yaptığı tetkik -

lcrd ~ti. · · -*-
lır açılmaz tarbay kürsüye çıktı. Ek • 
mek meaclesinin leh ve aleyhinde sôy-

sıl ruhsatname alırmrN, mürettep olan 

ekmeği çıkaracaklan hakkında da ken-

dilerinden iki sene evvel birer imzalı 

Bir Adam Ortada Yok 

Bu Adamı Polis Arıyor, Aileıi De 
Heyecan içindedir 

E M
"'dil 1 ..... ı"kinci ıubeıi ortadan .... arensi:s surette kayltolaa hl· 

mnıyet u r usu d' • • d-.ı· 
.... . . kt d B adamın aile •• akraNsı •eyec:aa ve en lf9 ıçm -ır. 

ıını arama a ır. u • . .ı L-L 

T 
· kt e u;;...atmamak ıçm bu atlamıa laayatıa111an ..-• 

abkıkabn cereyanını N ey •• 

aetrniyoruz. 

•• 
Durumu Şüplıeli, Ustün-
de Haritalar Dolu Biri 

Tutuldu 

Sabri, jandarmalarımız ere•ınd• .. . 

G Öz 1) J d mamız bir kaç ıün evvel Menıende ıuphelı 
erede ( e - an ar k 

b
. d k 

1 
t N maksatla ıezdiii anlaıılarnıyan ve as er 

ır a am ya a amıf ·~· c d' · k" b doktor kih haritacı 
k.~yafctinde ötede ber.ıde. d.olat•P ~e:.~:~.:u &iddia et..;ektedir. Oze-
ıusü veren bu adam ısınının Sabrı 1 . · b' k ha · la 
· d 1 t ı r neticesinde o havalıye aıt ır ço rıta r 
rın e yapı an arat ırma a 
bulunmuıtur. • ti tır 

Sabri kazaya ıetirilmit ye tahkikata ba amaıı • 

Yun•n Kıreh ikinci JorJ 

Harbe 9lrmeaen evvel latlrahat eden Habef kıt'alen 

Londra 8 (Özel)- Komadan bil-
• •• - iL • 

Malran.,e ..,_,tleNir. Gene • 
ral de Bono RomaJa {ektiii tel· 
ırafta 22 kainunuaani 1896 da i
nen bayrağımız bu aabah aaat 9 dan 
itibaren yine ıehrin üzerinde dal • 
ralanmaktadıru demittir. 

ltalyanlara dehalet etmit olan Ru 
Gukaa, ltalyan Kralı namına Ma • 
kaile valisi tayin edilmiıtir. 

Raa Gulııa lıuvvetleri 
Roma 8 (A.A.)- Röyter ajanıı 

aylarından: 

ltalyan kıt'aları bu sabah Makal· 
leye ıirmiılerdir. 

ltalyan kıt'aları önünde yüniyen 
Raı Guksanın adamları, mukavemet 
ıörmekıizin ıirmiıler ve Kral Jea
nın tatoıunu i11al etmiılerdir. 

Malıalleyi iıgal eden lıuvvetler 
Aımara 8 (A.A.)- Röytcr aytarı 

bildiriyor: 

Muntazam Habet 
Ordusu 200 Bin 
Habeıler, lnglıtere Ve 
ÇekoslovakyaC:an Top, 

Mı tralyöz Aldılar 
Hamburı 8 (A.A.)- Habeıiı

tanda oturmakta olan Almanlar
dan bir ırup buıün Uaambara 
vapurile buraya ıelmitlerdir. Ay· 
ni vapurla 1aveç ıüel heyetinden 
albay Nyblon da dönmüıtür. 

Albay demiıtir ki: 
uAvrupa tarzında talim ıör 

müı olan Habeı aıkerlerinin aa
y111 harpten önce ıay111 bet bin 
kadar olan, fak at harpten beri sa
y111 pek çok artan İmparatorun 
mu haf aza kıtaatının talim Te ter· 
biyeıile iyi uiratılmııtır. » 

pa~tin~n ke~d~leri .. taraf~n~an temıil Makalleyi iııal eden ltalyan ITUP
edılebıleceıını so7lemııtır. Ahali ları General Pirzio • Birolinin ku • 
partisinin dii~r a&Jlavları eıki bat· mandasında kuvvetli bir siyah ıöm· 
bakan Çaldarıse aadık kalmıılardır. lekliler müfrezesile bir piyade liva· 

Habetl•r Slllh Ahyorl•r 
Londra 8 (A.A.)- Röyter a· 

janıının öirendiiine göre Habeı 
hükumeti Büyük BritanJa •ilah 

( De&Jamı 6 ıncı yüzde) Hükumet taraftarları kralın kabine ıından ve bir Bersagliyesi alaymdan 
tefkiline Kondiliıi memur edeceii ( De&Jamı 6 ıncı yüz.de) 

ve parlamentonun fesholunacağ ı ka
naatindedirler. Diier taraftan Kral 
Jorjun parlamentarizm ıisteminden 
ayrılmıyacaiını aöylediii de bildiril
mektedir. 

Kondiliı, eıki cumhuriyetçi parli 
liderlerinin bir manastıra kapan • 
maktan baıka çareleri kalmadıiını, 
ıon defa ıazetecilere aöylemiıtir. 

iki Yun•n Z•bltlnln Affı 
Atina 8 (Özel)- 1 mart isyanı 

meaeleıinden on aeneye mahkum o
lan Amiral Ruıaen ile bet ıen~ye 
mahkum olan binbaıı Kivodesin af. 
larına karar verilmiıtir. 

Rom• Sokaklarında 
Talebenin Gösterileri 

Napoli 8 (A.A.)- Bir çok talebe, 
dün tehir aokaldarmda dolaprak, 
balkı, zecri tedbirlere iıtirak eden 1 
devletlerin mallarına boykot etmeie 

çaimD•fbr· 

oma Kapılarında 
". . Hom" o hıla ı k ıR an lanı At'tıiiı a1hrlenı.a 
f{ nıt bır yaıun d ıre rkl n 1 Lır' t&irdı. 
A il a Atı li taarruı • 1 k uııydi ' 
A ' ı ııı uıtıı bır a lı ıo:r. ı dumıuııı katarak geld 
Yo gunlııktao ah iıurrnıleu at•ıcı ıarkıyordu 

1\111k vı Lıtik bir Rtt8le: 
Altılu ~ lıriı) or Hun er O Riyaya doğ

ru aL:ı) or1ar '· 1).} lııtılı. Al•lıuı yum
ruk arını ı;ık ~o d ı ı 

Senato 1. Ah lıııpımılor \ ltlulıııy ıı 1. Ş m 

Oalyayı, Romayı kım kurtara ak . n ye inil'~ ordu .. 

8a, h•ıt•n haı• lı•y•c•n ve ••r•ilnfl 
dola •ugtllr ttf{rlk•mız 

BiR KAÇ GÜNE KADAR 

SON POSTADA 
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Ayın ikiye 

Böliinmesine 
he Dersiniz? 

Gece 1 ası 
- --------------··-... ----------------

Ajans telgraflarına göre meş· 

hur bir heyetşinas, ayın iki

ye bölüneceğini iddia edi

yor. Rasathane müdürü Bay 

F atinin tamamile yalanhya - Eli içak Ve Tabancalı iki Kişi, 
madığı bu iddia, umumi bir alaka •• 

~~~·~;;::~.m~:.,:;,:~~~~:~~ı Oda baş yı O dürmeğe Kalkışmışlar 
ne yukarıki suali sormuştur. Al • Zabıta bir genci ölümle tehdit suçile 

dığı karsılıklar aşağıdadır. 1 iki ki§iyi tevkif etmi§tir. Bunlardan biri 1 * I Y enikapıda kahveci İranlı Hasan, diğe-
ıSirkecin it idarehanesinde Cevat: ri de onun arkadatıdır. Tehdide uğrı-

- Bu haber bende biiyük bir alaka yan da Nurosmaniyede Büyük apartı
ve endişe uyandırmadı. Bunu sükunla 

1 
man odaba§ısı Hüseyindir. iddia edil

karşılayışımın birçok makul sebeple- diğine göre İranlı Hasan ve rkada§ı 
ri var: 1 evvelki ~ece_ g~ç vakit Büyük aparta • 

Evvela, ayın ikiye bölünmesi, öyle mandan ıçerı gırerek tabanca ve bıçak

40 Bin LiraLık 
Hazine 
Davası 

ek aleti 

Avukat Kenan Ömer Haydarpaıa is
tasyonu infilakı dolnyısile Anadolu de-
miryolları kumpanyası namına sigorta 

·· h f h 1 · d larını çekmi§ler, Hüseyni karşılarına a-gun, a ta, ay, atta sene mese esı e- §irketlerinden tazminat alma iıini ta-
ç k b k b k larak bir takım korkulu oyunlara girİ§· 

ğil, asır işidir. Ün Ü ta iatte i u a- kip ettiğinden bahisle hazine aleyhine 
bil büyük hadiseler daima çok geniş mişlerdir. Anlatıhta bakılırsa hadise 40 bin liralık bir vekalet ücreti davası 

kk f k l ı bir kadın yüzünden doğmuştur ve vak- t B d d". ·k· · t" t umana müteva ·ı a a ge miştir. . .. .. açmış ı. u avaya un ı ıncı ıcare 
anın ıçyuzu merak uyandırıcıdır: hk • d b k 1 t 

Süreyya 
f~aşa 

fabrikasında 
Süreyya Paşa fabrikası amelesinden 

iken işten çıkarılan Çangırılı Mehmet a· 
la cağı 30 lira için bir çok defalar f ab
rikaya baıvurmuı- İddiasına eöre ala
mamış. Dün, ntelye ıeflerinden Seyfiye 
bir el tabanca atmı§tır. Kur§Un İsabet 
etmemiştir. Mehmet tutulmuıtur. 

Bunun ilmi bakımdan sebepleri de ma emesın e a ı mış ır. 
lranlı Hasanın on aenedenberi bera- Dünkü duru .. mada avukatları tara- Para Sızdırırlarken Tutuldular 

meçhul değildir. Yani bizler, ömürleri- b r 
er ya§adığı Seher namında bir kadın 

1 

fından tahit olarak eösterilen eski Tü-
mizi, ayın bölündüğünü görmeden dol- vardır. Bu kadın son zamanlarda Hasa- ze bakanı Yusuf Kemale tebligat yapıl-
durabileceğiz kanaatindeyim · nın yanından kaçmı§, Nurosmaniyede madığı, eski ekonomi bakanı Mustafa 

Sonra, ayın ikiye, hatta dörde bö - bir apartımana kira ile yerleımiıtir. Bü- Şerefin de mahkemeye gelmediği an
lünmesi dünya üzerinde hiç bir ~ey yük apartıman odabatıaı Hüseyin ayni laşılmıı, hazine vekili, tüze bakanı Yu-

Tevfik ve Ali namında iki kiti aahte 
bir mektupla Eminönünde eczacı Mi • 
nasyanıo on beı lirasını dolandınrlar
ken tutulmu!lardır. 

değiştirmez. zamanda Seherin oturduğu apartıma- suf Kemale tebligat yapılmasını, Mus- Bir Kızm Ba rna Taş DUştU 
Bu itibarladır ki. bu haberde endi e nın da odabaşısıdır. tafa Şerefin de ihzaren celbini İstemiş- Kiça ndlı bir kızın ba§ınn Beyoğlu 

verebilecek bir mahiyet göremiyorum. İranlı Hasan Seherin Hüseyin tara- tir. Duruşma bunun için baıka güne caddesinde bir taş dü§mÜ§ ve yarala • 
Yalnız muhakkak ki bu mühim ha • fınd n ayartıldığına zahiptir. Bunun i- kalmıştır. 

dise, heyet ilminde çok büyük inkilap

lara sebep olabilir. 

Ve bunu düşünm~k te, şimdiye ka -

dar bu işle uğraşanlara düşer. 

* it Bankası memurlarından Ulvi Zi-

ya: 

- Bence bunu kqlfetmek için bir 

heyet a1imi olmıya lüzum yoktu. 

Eskiden «ay» ın insanlar indinde 

çok büyük bir itibarı vardı. 

Şairler, edipler, aşıklar, sanatkarlar, 

asırlarca, sazlarında, sözlerinde, mıs -

ralarmda onu terennüm ettiler. 

En güzel şeyler, ccay» a benzetildi. 

Halbuki son asırlarda, insanlar hayat

larında« his» e çok az yer verdiler. Bu

nun neticesi olarak «ay)) eski itibarın

dan hayli düştü. 

Hele şimdi biçare insanlar, yerdeki 

ayın başını getirmekten ve sonunu at

latmaktan, gökteki (<ay>> a bakmıya va

kit bile bulamıyorlar. 
Bu itibarladır ki, şimdi o çok haklı 

bir hırsla çatlıyor dernektir. 

Ben onun hırstan ikiye ayrılışına de

ğil, bu kadar itibardan düşmiye, bun

ca zamandır sabredebilişine şaşıyorum. 

çin Hüseyne diş bilemektedir. Beş, on 
gün önce bir cece Seherin odasına gire· 

rek kadını tekrar beraber yaşamağa 

davet etmi§, razı edemeyince bıçağını 
çekerek işi tehdide çevirmiıtir. O sıra

da apartımanda bulunan Hüseyin efe 
İranlı Haaanı kapı dııan atmıştır. Bu 
h • dise Hasanın hırsını ate§lendirmi§, 

hele üç dört gün önce bir gece aokak
tan taılar atılmak ıuretile evinin, cam
ları d indirilince bunu Hüseyinden 
bilerek büsbütün kendinden Keçmi§ ve 
yanına aldığı arkadaıile bir gece bas· 
kını tarzında intikam al~ k lkmt§• 
tır. 

Hadiseyi odabaıı Hüseyinden dinleyi
niz: 

- Gece saat ( 10,30) sıral rında idi. 
Apartımanın açık bulunan kapısından 
iki ~ölge hızlı adımlarını içeri attı. Ben 
daha ne olduğunu anlıyamadan kar -
§lmda biri tabancalı, diieri bıçaklı iki 
adam gördüm. Tabanca da, bıçak ta 
üzerime çevriliydi. 

- Ne istiyorsunuz? diye sordum. 
- Seninle hesapla§mağa geldik .•. 

dediler. Kendilerini yatı§tırırım ümi • 
dile: 

- Hırslı cörünüyorsunuz; buyurun 
oturalım, konu§alım ... diyecek oldum; 
ağza alınmıyacak küfürerle: 

iki Yankesici Tutuldu 
Nedim ve Hasan namında iki ki§İ 

Malatyalı Avninin arka cebinden on be§ 
lirasını çalarlarken yakalanmıılnrdır. 

• 

mı!tır. 

Bir Kadm YUzUnden Yaralandı 
Bir kadın meselesinden ötürü Şehre

minli Hasan, Balatlı Bürhanı elinden 
yaralamı§tır. 

• ayyare ıy ngo u a ır 

dur Gidiyor •• ucu 
Ankarada Yapılan Bir lspritizm T ec

rübesi, Ortalığı ·rb.rine Kattı 
Tayyare piyangosunun bu tertibi bü

yük bir raibet görmektedir. Bu tertibin 
en büyük hususiyeti yine §İmdiye kadar 
kaydedilmemiş ol n bilet aiparİfleri • 
dir. 

mi§ ve 19836 numarah yıll:iaıı biletinin 
satılmamasını, kendisine ıaklanmasını 
iıtemıitir. 

Piyango idaresi kuruldu kurulalı 

böyle bilet aipariıi ilk defa kaydedil-
Baıta Ankarada Nalbantoğlu Hıfzı mektedir. 

olmak üzere piyango müdürlüğüne mü .. 
Amortller racaatle tesbit ettikleri numar ları isti

yen bir çok insan vardır. Pazartesi günü yeni tertibin Jlk ke
ıidesi baılıyacakbr. Bu ke§idenin busu-

aiyeti amortilerindedir. Yeni tertipte 
§İmdiye kadar yapılmamıf bir amorti 

uıulü tatbik edilmektedir. Bu keşidede 
dört büyük ikramiye vardır. Bu ikra-

G nlin Tarihi 

Bir ki 
S tırla 

vııd Belediye Reis Mue 

Ankareya Gitti ....... 

B l d . • . • · cı-eJllı e e ıye reısı muavını ~· . 8' • 
bulun planı iti baklanda İç l~ • 
kanlığile temas etmek üzere 

ya gİtmittir. 

• *. 
D. D. Y nln Yeni T•rıtıtl, 

Devlet demiryolları kendi Jllııı Jb' ' 
ıı dahilinde gidip gelitler için~ 
tında yeni bir tarife tatbikir•e 

caktır. 

* *. ısı• 
Taksimde Yeraltı f'ie .. ıeıd' 

Kanalizasyon tirketi bu8'1~ ııM 
Taksimde stadyom karşısında ) ~· 
yeraltı helası yapmağa batbyac 

* • * -• 
P

, ... 
Yeni Bir Ank11r Ek• fi•~ 

Ankara - lstanbul arasında da" /J 
paşadan salı günleri, .AJ1kafll • ~ 

·· ere 1"' 
çarfamba günleri kalkmak uı. 
bir sürat katan ihdas edilrnittır 

* • • 
Yeni NUfua Kanu"" ~ 

Medeni kanun hükümlerine Jufı 
tanzim edilen yeni nüfus 1canurı~ ., ' 
hası kamulaya verilmittir- reı;.,,,, 
nuna göre her Türk Türkiyede }t.:JJ' 
lı bir oturma yeri göstererek ~' 
o yerin nüfus kütüğüne ke,yde; ~ ' 
ğe. devamlı oturma yerlerini e b'' 
renler bunu on gün içinde niifııs' 
dirmeğe mecburdur. 

• * • 
Bu Yllı TUtUn Mah•"

111 ~ 
Bu yıl tütün mahsulünün 35 ~~ • 

256 bin kilo olacağı tahmin edı ı-' 
tedir. Bunun 6, 106,000 kilosu rol~ 
den, 3 milyon 194 bin kilosu Sş 
dan alınacaktır. .. .,. 

>''"' inhisar ld resi V l(o" 
Vermut lmall ~ 

inhisarlar 'daresi konyak "'e v ~ 
tu kendi fabrikalarında yap111a:f1• ~o#' 
dan sonra hususi imalathanelere ;J 
yak ve vermut müsaadesi "erıfl 
kararlftfbrmıştır. 

• • • zıfl 
Rıhtım Şirketinin P11 ' fi~ 

HükUmetçe devralınan rıhl11 ~ 
tine verilecek olan 1,250,00o r 

ilk taksit bankaya yatırılmıştır· 
* il< • 

Na,,,ık 1 mell lhtlf811 ti"~· 
Bugün saat 14 te Güzel Sarı: lı;_J 

kademisinde ölen müdür Nat111 

* Şehir tiyatrosu &anatkarlarından 

- Ne konuıması? diye bağırdılar. 
Biz seni temizlemeğe geldik... Sonra 
Hasan üzerime yürüdü: 

Nalbant oğlu Hıfzı bir ispritizme tec
rübesine dayanarak 2416 numarah bi
leti istemi§ ve almıştır. İzmirde bir ka
rı koca bir gecede ayni rüyayı görmÜ§• 
ler, ertesi gün bu rüyayı da ili.ve ede
rek piyango müdürlüğünden 10913 nu
maralı bileti isteyip almıılardır. Bar • 
tında bir tüccar 11250, İzmirden iki 
kardeş 13910 be 13911, İzmir adliye
sinden bir zat 16641 ve 20258, Malat
yada bir zat ta yine rüyaya dayanarak 
19865 ve 10978, Ankarada bir maran
goz 18495 numaralı biletleri istemi!ler, 
paralarını gönderip bu biletleri piyango 
müdürlüğünden aldırmışlnrdır. 

miyeler hangi numaraya çıkarsa o nu
maranın en son rakamı ele alınacak ve için bir ihtifal yapılacaktır. 

* * • ,~ 
Muammer Ruşen Knraf'.a: 

- «Ay» ikiye mi bölünüyormuş~ 
Eğer aylıklar gene tamam verilecekse 

enfes bir haber azizim 1 

Kumar Oynuyorl rmış 
Kuledibindc 149 aayılı evde arkadaş· 

ları Moiz, Jak, isak, Ahmet, Orhan, 
Raufla masa kurup kumar oynıyan Al
bert zabıta tarafından yakalanmııtır. 

- Senin kanını içeceğim. Benim on 
senelik karımı ayartırsın ... Ben sana 
bunu bırakır mıyım. 

Enikonu korkmuıtum. Çünkü hın • 
tan ikisinin de gözleri dönmüştü. Ba • 
ğırsam.fayda vermiyecekti. T m bu es
nada kiracılarımızdan iki ki.ti çıkagel
diler... Hnsanla arkadaşı tereddüde 
düşünce kendimi merdivenlere attım ve 
bu suretle canımı kurtarmış oldum ... 

Garibi ıu ki Ağrı vilayeti hususi mu
hasebesi memurlarından biri daha §İm· 
diden yılbaıı piyangosu bileti sipariı et· 

bilet numarasının 750 yukarısından 750 
a§ ğısına kadar her bin be§ yüz numa-

ıv''' ~ Kaz y U§ray n Taleb~ ··ı:ıd' ti 
Bir kaç gün evvel köprü u~tLJ ı , 

ra içinde bu son rakamla neticelenen f f .. ,, 
· . . . . otomobil kazası neticesi ha 1 ı:ı I" 

bıletler yırmııer lıra amortı alacaklar-
1 

O . . 
1 

beıirıde ~,r 
yara anan nıversıte ta e ..ı·~ ..ı 

dır. Yani bilfarz 21005 numaraya on "d t d · ·· d"" • ·· Hasel'İ ''1 f r • • 1 cı e, e vı gor ugu i ı 
bın lıra çıkarsa 20245 numaradan tahanesinden evvelki gün iade rJ'' 
21755 numaraya kadar olan 1500 nu-1 ederek çıkmıştır. Gerek Bayatı etıtP #' 

marn arasında be§ ile nihayetlenen ne- 1 ye, gerek istemiyerek kazaya 
1
it ol~ 

kadar numara varsa hepsi amorti ka- lan di§ tabibi Kaaabynna geÇf1l 

zanmış olacaktır. ı deriz. 

8. Diyor Ki ı 

~~_;_------------------------------~? Jrıs"' 
-- Halk, son zamanlarda operetlere fazla! 

düttü, Hasan Bey •• 
• • • Danslı, prkılı oyunları •• l •.• Facialara tercih ediyor.. Hasan Bey - Tabii değil :rni_Y5 ·dış11f1d' 

kendi muhitinde neden mahrum ıacı 
en çok onu arar! • 



9 ikinci T t-frln 

( Hergün 
Ekmek ihtikarı 

• Harp Nasıl Gidiyor? 

• Dostluk Muahedesi --
Ekmek ihtikarı 
-------------------Her sahada ihtikara cevaz verile

bilir ama, halkın gıdaıı üzeı·inden 
ihtikar yapmağa kalkmak en affe

dilmez cürümlerdendir. 
Ekmek fiabnın artması, nihayet 

bir ihtikar meselesi olarak görünmi

ye başlıyor.Tarım Bakanlığı buğday 
fiatlarının yükselmesine müsaade 

edilmiyeceğini ilan eder etmez buğ
day fiatları dü,miye başhyor. Bu fi. 
at düşüşü ekmek fiatları üzerinde 

de kendisini gösterecek ve ekmeğin 
pahahlaşmasına imki.n verilmiye • 

cektir. 
Cumhuriyet hükfunetinin bu işte 

derhal ve azimli hareketi cidden te

fekküre şayandır. 
Yalnız bu nıünaaebetle belediye

nin ekmek nıeselesini de kat'i suret· 

te hissetmesi lüzumu üzerinde tek· 

rar duruyoruz. Bulgariıtanda oldu· 
ğu gibi belediye nıutlaka ekmek in· 

hisarını eline alnıalı, ekmeği paha· 
lılaşhran, ve fiat temevvüçlerine se

bebiyet veren küçük ve iptidai fınn· 
ları ortadan kaldırmalı, modern 

elektrikli büyük fınnlar kurmalıdır. 

.... ..__ .... - .....,,..; .... 

Çocuk, basta gibi, ihtiyar gibi müdafaasız ve aciz bir mah· 

liıktur. 
Müdafaası olmıyan kimseye hücum ve ona zulüm ve ıiddet, 

ahlak kaidelerine uymıyan bir harekettir. 
Aıiretlerde, iptidai cemiyetlerde müdafaasız İnsanlar hima-

a Çocuğa Zulüm a 

Halbuki birço~ ana babalar vardır ki, kendi çocuklarmı dö. 
ver, onlara zulüm ve iıkence ederler. Bunu gôya terbiye mak
sadile yaparlar. Halbuki zulüm ve ifkencenin terbiyede yeri 
yoktur. Zulüm, hele müdafaasız bir kimaeye kartı zulüm, biç bir 
sebeple mazur gösterilemez.. Terbiyede zulüm için bir maıeret 
olamaz. Çocuklara, zayıflara ve hastalara zulmedilmez. yeye layık ıörülür ve onlara dütmanlık edilmez. 

-=-::===========---==========================~=::s 

• 

r DAHiLi HABERLER 
• 

Demiryo ~larımızın 
Doğru Esas ı Bir 

Is ahına 
Adım 

Ankara 9 (Özel)- Sivas· Erzurum demiryolu üzerin
de hattm her iki tarafından çalıımalara faaliyetle devam 
edilmektedir. Erzurumdan Sarıkamııa kadar olan (75) 

santimetrelik bat üzerinde çok az aürati olan dekovilin 
yerine yeni bir hat J'ap•~.maıı diiJünülmekted!r· . 

Yapılan tahminlere sore bu hat (8-10) mılyon lıraya 

malolacaktır. 

kısımda i~liyen (153) santimetre cenİ§liğindeki ~mir-

yolu da normal ~ekle, yani 143 santimetreye indirilecektir. 

Bu hattın değiştirilmesi gayet az bir masrafla olabilecek

tir. Hükumet ıimdi bu iki hattı ele alarak demiryolu proi· 

ramına devam edecektir. Bu suretle dört bet sene sonra 

ilk defa Anadoluyu aktarmasız olarak ba§tan baıa kate· 

debilmek mümkün olacaktır. - A. Diğer taraftan Sankamı§tan Kara hududuna kadar olan 
=- -=-=---====--=--=--==-=----=·~·==-..._.""""'-~==-=----=====-=,_..,----

Pınar hisarda 
Hızlı Bir Yapı 
Çalışması Var 

lş1er Çabuk 
Bitirilecek 

r~-----------------
Sözün Kısası 

Son Ekselans 
Yenice .• 

'-------- Ek • Ta 

Ne kadar d«=mokratlaıaak, payelere 
kartı içimizde, eski devirlerden kalmn 
bir zaaf var ki, bir türlü kurtulamıyo-

Kendi kendimize tevcih edemediği
miz İmtiyazları, hiç olmazsa e§yaya iza· 
fe edip, yine dolayısile bir takım sınıf 
farkları vücude e-etirmekteyiz. 

Tramvaylarda iki türlü mevki yalnız 
bizde görülür. Kandilli temennanın ye
rine, kandilli ıapka çıkarmayı ikam& 
ettik. 

Şimdi de İnhisar f daresi Yenice siga· 
raaına pay verdi. Sanki bu nevi 21igara 

onun öz evladı da ötekiler üveymiı gibi, 
Yenice paketlerinin içine ikramiye ku· 
ponları koyuyor . .. 

Ben bunun aır ve hikmetini, ayıp de
ğil a, çok düıündüm, fakat anlıyama
dım. Anlı yan da varsa beri gelsin 1 

Eğer Yeniceye karıı hallan rağbetini 
arttırmak içinse, Yeniceye bu teveccüh 

neden? Hem bu biraz da halkın zev· 
kine tahakküm olmaz mı?. 

Diğer taraftan, yine bu, Yenice de
nilen nevin aürümünün azaldığını zım· 
nen itiraf demek değil midir? Bu aürüm 
azaldı İse, kabahat kimdedir? 

Sonra, neden bu Yeniceye hassaten 
rağbet celbine çalrııhyor? Hakiki de

ğeri aatıldıCı fiattan çok a~l\iı olduğu 
için fazla kar bırakıyor da ondan mı? 

Bu sualleri, daha boyuna çof'altmak 
ve sıralamak mümkündür. İnhisar 1da· 
resi bir tüccar kafaaile hareket edebil
seydi, zihinlerin içinde bu iatifham İ§a· 
retlerinin böyle, kıvnlmasına meydan 
vermez, öbür mallarını da bundan ayırt 
etmiyerck, ya onların da içine kuponlar 

koyar, yahut ki Yeniceye de hususi bir 
paye, bir imtiyaz tevcih eylemezdi. 

Belediye reisin: dünkü nutku bu Bahtiyar Bir Köy 
2arureti teyit eder merkezdedir. Mu- Söylemiıliler Eir Yı:da Q .. 
bittin Üstündağ fırınların sermaye· kul, Su, Yol Jıini Halletti1er 
aizliğinden ve fakrından hahsedi- Buna (Özel) _ Söylemit köyü 

yor. Ellerinde stok mal bulun~urma· Yenitehire bağlıdır. Bu köyde son yıl
tdıklarını ve bu defa ekmek fıatmın larda göze çarpar bir gelişme vardır. Pınarhisar (Özel) - Pınarhisar 
y ükselmesinde amil olduğunu ıöyli- Köyde bef sınıflı giizel bir ilk okul bi- Trakyada ve Kırklareli • lıtaııbul .fOSe
yor. nası yapılmıfbr. Köy muallimi Osman ıi üzerinde itlek bir nahiye merkezidir. 

İstanbul gibi büyük bir ıehirde Ertuğrul, köyün gdifme&İ ve iradının Kasabada bir kaç kule, bu kulelerin 

ekmek meselesini hala bu küçük ser- ik il bik tt" artması için prat uau er tat e ır· 1 d d . . d t - k t ti 

Şimdi iıe, herkes, Y eniceyo bu ekıe
li.nalık tevcihinin neden icap eylediğini 

Ankara 8 (Telefonla) - Temyiz hakla olarak aoruıturuyor ve ötedcnberi 
mahkemesi hakkında Kamulaya bir Yenice içen bile iıkillenip ba.1ka nevi. 

kanun projesi verilmitlir. Projeye gö- lere dönüyor. 
1nhisar İdare11i eğer kendi menfaatin) 

Temyiz Hakkın~a Kamu .. 

taya lir Kanun Veridi 

kü k 
·· lere bırak • a tın a a ıçın e gaye sogu ve a 1 re tem · d k t tk"k" .. mayeli .. çü mueuese • meğe muvaffak olmuttur. Onun tavsı- . yız e evra ın e ı ı uzun sur -

. h lk ühim gıdasmı 1 l . d k'. sular bulunan pınarlar vardır. Kulelerın düg- ünden dosyaları inceliyerek ı- ... Jt-
mak, yıne a ın en nı yeleri ve ça qma arı sayeaın e oy na· . • . Kı .... 
başkalarına ticaret vasıta~ı o~a·r-~k 1 mma pirinç elrilmif, bundan 2 ~bin lira arasındakı gwı yeraltı yolları bulundu- mak için hakimler ve müddeiumumiler 

terketmek, bugünkü beledıyecılagın hasılat alınmıttır. Bu paranın bır kıs"?ı ğu söylenmektedir. arasından raportörler ihdas edilecektir. 
artık kabul etmiyeceği bir fikirdir. ile susuz olan köye ıu getirilmif, bır Panarhİ$arda büyük ve hızlı bir yapı ............................................................. . 

Belediye yarayı görınüttür. Şimdi kısmı ile de köyün bütün yolları kal- faaliyeti başlamıştır. Her gün yeni yeni rakı ve hevesi vardır. Burada bet sınıf-
artak tedavisi yoluna girmelidir. dırımlanmıttır. Bir de köy .~ht~~ar he· evler yapılmaktadır. Burada ev kiralan lı bir ilk okul binası vardır ki değil ka· 

* Y
eti odası yaptırilmışbr. Koyluler gc- 1 . od . . . . . . . . d h l b. ba d pahalıcadır. kı alı bır evı on hradan za merkezlerındc hır çok vali.yet mer-

N I G "d. or? lecek yıl ıçın a a esas ı ır ym ır-H arp Q$l l l!J lık çalışması yapmaya hazırlanmakta· ap.ğı kiralamak mümkün olamamak- ı kezlcrinde bile qine raatlanamıyacak 

dı 1 
tadır. Köyde güzel yapı yapmak mc- kadar güzel bir binadır. 

Harp yavaf gidiyor. r ar. 
ltalyanlar deve adımı ile ilerliyor- .---"""""'-=----===-=-=~ •• 

far. Harp bathyah beş hafta o.ldu. 1 
'Şirndiye kadar ancak altmı§ k~lo. em e 
ınetro kadar bir mesafe kal~tt~ler. 
Bu gidişle bütün Habeıistanı ıkı se· 

et Uç iskan Mın-
nede işgal edemezler. . • takasına 

B .. .. ·· ·· sebebı basıt· j u ya va§ yuruyu§UD A 

'tir. Yol yoktur. İtalyanlar e~e:~ 
yolları yapıyor, ıonra tanklar 1.er •· 
Yor, onları topçular takip edıy?;: 

Ayrı acaktır 
Piyadeler ise resmi geçit yapar gı 1 

ilerliyor. 
Ş. d" k d ltalyan topları ve 
ım ıye a ar akt I 

boınbaları bir çok yerler Y .. ' r.: 
Fakat insan öldüremediler. Çun u 

H b ı ·ı h .. tamamen harbe a eş ı er enuz 
girmiş değillerdir. 

Onlar da mukabil taarruza baş • 

1 b .. b .. tün uz•· 
arlarsa o vakit harp us u 

, Yacak ve ltalyanlan yoracaktır· 
• ,J • 

Dostluk Muaheaes,; 

-------
YENi KANUN DÜN KAMUTAYA VERlLDf 

Ankara 8 (Özel) - iskan kanunu· 

nu değiftiren yeni kanun projesi Ka· 

mutaya verilmiftİr. Bu kanu?la iskan 

itleri Sıhhat Bakanlığına ~erıl:ı'~kt~ -
d

. Sıhhat Bakanlığına baglı bır ıskin 
ır. b 

··d'" lu"'gwu·· 1<urulmakta ve U· 
umuın mu ur 
"nkü kadro geni,.ealmcktedir. 

gu bawl •• 
Türkiyede Türk kültürüne g ı nu· 

fus oturu• ve yayılıtı Bakanlar kuru -

lunca tesbit edilecek bir programa göre 
yapılacaktır. 

Memleket üç mıntakaya ayrılacak • 

hr. 

Mülteciler isterlerse muhacir mua • 

melesi görebileceklerdir. 

Türkiyede gezginci çingene ve gö

çebeler toplu olmamak üzere Türk kül

türüne bağlı yerlere yerlettirilecekler • 
dir. 

1 - Türk kültür ve nüfusunun te

kiaüfü istenilen yerler. 
Yeni ihdas edilecek olan müdüriyet 

emrine bir milyon 500 bin lira tahsisat 
- verilecektir. Y cniden iskan tefkili.tı 
yapılacaktır. 

2 - Tem sili istenilen yerler. 
3 - Muhtelif sebeplerle botaltrl 

ması ve ikameti yasak edilen yerler. 

Türk - Sovyet doıtluk muahedesi f 
daha on sene uzatılınııtır. iSTER iNAN iSTER İNANMA! l 

Müddetin bu uzunluğu ikitkokmlşu 
1 • doı a • 

memleketin birbir erıne . r w. . 
rnak hususundaki menfaat bar ıgmm 
büyüklüğünü gösterir. 

1 
kt 

Sovyetler bizimle dost ka m; ; 
rnenfaattardırlar. Biz onların ods -

k "hfyacın a· 
luğunu kaybetmeme 1 1 

yız. 

b • • be• gene • 
Bu iki zaruret, ızı on :ı- D 

denberi birbirimize bağlamııtır. a· 

G t 
· rkadaılardan Ramizin batın• gelen garip bir vak'a. 

aze ecı a . 
R 

· eçen gün matbaada çalııukcn Hocapaıa tahsıl fUbe· 
amız g d" o b" kA• t t . d b'r memur geliyor, ken ısıne ır agı uza ıyor. 

ıun en ı . h b 
K

. - t Kadıkköyünde Rasimpa,a mahalle$1nde Nu ey 
agı F • • d b" . 
k d 22 numaralı evde oturan Ahmet uat 11mın e ınne 

so agın a d" • k 1 b" . · b" "hb mamedir. 932 senesinde ken 11ıne a an ır mırası 
aıt ır ı a . . . . V . d . 

b ed·1~ 0ıçin ceza alınacağı bıldmlıyor. e mıraaa a 
ha er venn ... 
bir takım sualler soruluyor. 

Ramiz Ahmet Fuat olmadığını aöyliyerelc: ihbarnameyi alım· 

yor. Fakat gelen memur evrakı maaa üaerine bırakıyor ve tea· 
lim ettiğine dair bir zabıt yaparak gidiyor. Daha pribi, memur 

Ramizi tanıyor ve Ahmet Fuat olmadığını biliyor. Fakat Kadı· 

köy ihbarnameyi onun adresine gönderdiii için tebliiat yap • 

maia mecbur olduğunu ıöyluyor. 
•·Bu tuhaf vak' aya: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l 
h d - ·ı "k" me·nleket kom· r a on sene egı , ı 1 6 d 
§u kaldıkça bağlamak ta deva.nı e e· L.------------------------~--------------.J 
cektir 

biliyorsa, belki de hüsnüniyetle aaptığ' 
bu yanht yoldan hemen dönmelidir. Sü, 
rüm, paketlere ikramiye koymakla de 
cil, signraların kalitesini yükseltmekl~ 
artar. .............................................................. 

Tel<irdag HUkOmet Konağı 
Tekirdağ (Özel) - Yeni yapılmak., 

ta olan hükumet binası bitmek üzere, 
dir. 

Bina biter bitmez dağınık vaziyette 

bulunan bütün devlet daireleri bir ara .. 

ya toplanacaktır. Yeni bina T ckirdağı. 
nın güzel bir süsü olacaktır. Pek zarif 

bir fekilde yapılmaktadır. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlUk Cumartesi 

Notlarından (*) 

Grip Roma!izması 
Yaşlıca bir hasta, yatakta ve elleri 
lr.ollsn pamuklarla sarılmış, yüzü ıztı· 

raptan buruşmuo. 
- Uykusuzum, ağrılardan çok rnhatsı· 
:um. 

Diye fikiyet ediyor. 
Yirmi gün evvel grip 11.:çirmi1- Arlca • 
ıından baş ağrısı ile beraber omuz hav· 
larında ve mafaallannda ağrılar batla
mış, el pam1akları şişmi"'• ateı gdiyor, 
arkasından ter, sıkıntı ve çarpıntı. Oiirt 
kilo zayıflnmış .. 
Muaycnt"rni yaptım. 
- Romnti:ıma geçiriyorsunuz. Crip has 
talığı, zehir!C":rile mıırsnllnrda bu ağn • 
lan )apar. Geçecek. 

Dıye teaellı cttiın. Günde ( ' ) gram 
snl ıliıt Vt"rdim. MUaden sul rı içti Da 
mrınn NoH1l in ırın alan ) ptım. Uy 
kul ırı ıc;;in Ne, ro pntin kullnndı. Ara 
dan bir hnftn geç m ed e n ı ztımp durdu 
"c h tam kurtuldu. 

( •) Bu notlan ke!ip saklayınız, yıı· 
but bir albüme yapıfbrıp kollrkaiyon 
yapmız. Salunh zamanınızda bu notlar 
bir doktor aibi imdadınıza yctitebilir. 



HAHKEHElERDE 
L•• •• • • 
~.R_OU KU] 1M1 z 
Li;~agete, &ra
mofon Gibi 
l<urulduğunu 
Sögliyen Suçlu 

Maznun, kansız, esmer benizli, u
zun boylu, zayıf bir genç. Otuzun • 
da ya var, ya yok. 

Hakim yerine Lombrozoyu oturtsa
nız, ona en ağır cezayı biçmekte en 
ufak bir tereddüt bile göstermez. 

Çünkü daracık alnı, ve çukura bat -
mış ufak gözlerinin sabit bakışlarile o, 
Lombrozonun fiziyolojik hususiyetle
rini çizdiği Kriminel tipe tıpatıp uy -
gun. 

Fakat bereket ki. adil reisin ve aza
ların kafalarına Lombrozonun «cani 
tipleri» adındaki eseri değil, «ceza ka
nunu» hakim. 

Maznun karısını öldürmüş. Cinayet, 
kendi itirafile de, şahitlerin ifadeleri
le de tesbit olunmu~. 

Şimdi meydana çıkarılmasına çalışı
lan nokta şu: 

Katil, bu cinayeti, kuvvetli bir tahrik 
neticesinde mi, yoksa taammüden mi 
islemis} 

' ' 
Çünkü ltıendsi: 
- Benim yerimde kim olsa öldü -

rürdü o kadını l diyor. 
Ve reisin sorgusu üzerine, birçok 

çekilmez kusurlarını saydığı karısını, 
niçin öldürdüğünü anlatıyor: 

- Biz onunla yedi sene evvel ev -
lenmiştik. Günün birinde ben onun 
Ömer Lfüfi adında birisile konuştuğu
nu duydum. Kısa bir tahkikat bana, 
kulağıma gelen dedikoduların hakikat 
olduğunu anlattı. Bunu ~endisine söy
ledim ve: 

- Saklama, dedim, eğer hakikaten 
benimle geçinemiyeceksen, ayrılalım. 
Fakat benim şerefimle, namusumla oy
nama. 

O, Ömer Lfüfi ile olan münasebeti
ni sureti kat'iyede inkar etti. 

Bir gece, kar~ılıkh oturmuş, içiyor, 
konuşuyorduk. O salataya soğan doğ
radıktan sonra, ellerini yıkamak üzere 
dışarı çıkmıştı. 

Kör Ş,eytan elime, onun çıkarıp 
' masanın kenarına bıraktığı nişan yüzü
ğünü geçirdi : Evirip çevirirken gözle
rim hayret, hiddet ve nefretle açıldı: 
Zira yüzüğün içine benim değil, Ömer 
Lu.tfinin adı kazılmıştı. 

İçeri dönünce kendisine yüzüğü gös
terdim. Bir kahkaha attı: 

- Sen, dedi, çok budala adamsın. 
Benim onunla altı senedir konuştuğu
mu kainat biliyor. Ve sen hala far -
kında değilsin. Hem artık bu müna -
kaşayı tekrar açmıyahm. Karısı tara -
fından ihanet gören erkek yalnız sen 
değilsin ya! Altı senedir farkına var -
madın da ne kaybettin? Neyin eksildi? 
Bilakis, onun bana sarfettiği para, se
ni hayli külfetten kurtardı. Bundan 

sonra da göz yumsan ne çıkar? 
Kendisine susmasını söyledim ve: 
- Sen. dedim, ağzından çıkanları 

ya duymuyorsun , ya bilmiyorsun 1 

O susacağına bilakis yerinden fırla
dı. Bana, karıların ihanetlerine göz yu
man erkeklere takılan sıfatla hitap et
ti, ve: 

- O halde, dedi, elinden geleni ar
dına koyma. Yarın gece Ömer Lt1t -
file buluşacağım! 

Onun bu sözlerini, sarhoşluğuna ba

ğışlamak İstedim, benden ayrıldıktan 
sonra istediğini yapabiJeceğini söyle 
dim ve: 

- .. Fakat, dedim, nikalum altınday
ken Omer Lutfinin yi.izünü değil, pa
bucunu bile göremezsin! 

O, daha dik perdeden cevap verdi: 
-Ben senin gibi sulu beyinli de -

SON POSTA 

~ ' 
}1 IŞ/!!f .§ lf.. E. !_ ... !f.-11 f! ERLERİ 1 ~ııııi; ~1&,l1id 
Heı~ Tarafta Hummalı Bir Genç,Kı;iara ' 

Mektep Yapma Faaliyeti\' ar 1/.J;!~~t vaha ~·1~ 
Geçen gÜn bu sütunda gerıÇ 

fedakarlıkları yapmaya bile hazır oldu
ğunu göstermiştir. Törene gelenleri 
cidden görülecek bir misafirperverlikle 
ağırlamıslardır. . 

Gelecek yıl da Hacıbeyli, Pirlibey 
köylerinin mektepleri açılacak ve pek 
yakında Sevendekli köyünün ilk mek
tebinin temeli atılacaktır. 

Armutluya Vapur Seferleri 

bazı nasihatlar verdim. k jılİ ' 
Bugün bunlara devaın etıııe 

yorum. ··ııiıı' 
Her erkeğe ve erkeğin her '° 

inanma. "leJ" 
H. b' k k ·ı d'w• 1oı1• e ıç ır er e eg en ıgı ı c • 

K d. ·1 -1 g-e rttt ·ı mez. en ısı e eg enme eb• t 
lan bir kızın baskalarile de eğle~ JııSI 
ceğini kabul eder ve böyle :~tıP 
kendisine hayat arkadaşı yaP 

Armutlu (Özel) - Buraya haftada korkar. 

DUzçenln GUnClolması köyUnde J'•pllan llkmektep 

iki defa yapılan vapur seferleri bire in

dirilmiştir. Armutlunun ihracat mev

simi yeni b&fladığı için bu· hal Armut

luluları müteeııir etmittir. Vapur se

ferlerinin eıkiıi gibi haftada ikiye çıka

rılmasını iıtemektedirler. 

Bütün viliyet1erimizde kültür itleri
ne büyük bir önem verilmektedir. Bil
hassa köy]erde mektep yapılması ve 

okulsuz köy bırakılmaması ıiyaseli 

muvaffakiyetle batanlmaktadır. Mu
habirlerimizin gönderdikleri mektup· 

lar ve resimler bu yılın cumhuriyet bay 
ramında da bir çok köylerde yeni mek-

tepler açıldığını bildiriyor. Bu arada 

Düzcenin Gündolaması köyünde gü -

zel bir okulun açılma ve derse batla

ma töreni yapılını,tır. 

Nazillinin 650 nüfuslu Yazırlı köyü 

ile 665 nüfuslu Hamzaelli köylerinde 
de birer ilk okulun açılma töreni yapıl

mıfbr. Köylü bu törenler dolayısile 

okuma ve öğretme yolunda en büyük 

Gebzeden Doktor 
lstiyorlar 

Armutlu (Özel) - Şiddetli yağ
murlar burada çok zarar yapmıf, bir 
kısım evleri sel basmıf, yeni yapılmak
ta olan bir ev tamamen yıkılmı9tır. 
Kasabadaki tahta köprü harap olmut
tur. 

Gebzeden Doktor istiyorlar 
Gebze (Özel) - 35 bin nüfuslu İl· 

çemizde doktor yoktur. Bu yüzden bil
hassa köylüler çok sıkıntı çekmektedir
ler. Gebzeliler buraya bir doktor gön
derilmesini rica etmektedirler. .............................................................. 
ğilim ki, iki kadeh rakile lMımı şaşı

rayım? Ne söylediğimin farkındayım. 

Ve beni Ömer Lôtfile görüşmekten se

nin nikahın değil, Allah bile menede
mez! 

Mendilile altına biriken terleri silen 

maznun geniş bir iç geçirerek sözünü 
tamamladı: 

- Bu şekilde devam eden münaka
şada, ben ne kadar yumuşak davran -

dıysam, o da o kadar ileri vardı. Ve 

nihayet beni, kendimi kaybedecek ka
dar çileden çıkardı. 

Nazllllnln Hamzalh köyUnde yapllan llkmektep 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen kımıldanıı içinde önündeyiz. Sana son· 
suikast dolayısile yurdun her tarafında auz sağlık esenlik ve saygılar. 
uyanan heyecanı bildiren telgrafları yaz- * Konya- Konyada sana bütün var-
mıya devam ediyoruz: lığı ile bağlı üllf.ünün ve devrimin en 

Gölpazarından özlü evlatları olan bizler, Konya spor· 
Gölpazarı - Büyük devrim ve kuru • cuları, ıana uzanacak melun elleri kır

culuiunuzu çekemiyen alçakların ririfme - mağa bütün yÜreğimizle ve ıücümüzle 
lerinden yılmaz ve sarsılmaz olan sevııili hazmz. Biricik Atatürkümüz 
tahsiyetinize ıonsuz yıllarla sağlık ve eıen- * Urfa- Atatürk sana kıymak iıtİ· 
lik dileriz. yenleri on bin ki~i ile tel'in ettik. Genç-* Gölpazan - Ulusal tefimize yağınç lik her an önünüzde fedaya hazırdır. 
maksadile topraklanmıza giren hainlerle Siz d.aha uzun yıllar ba§ımızın üstünde 
bir[efen alçaklann en aiır cezaya çarptı • §eref tacı olarak yafıyacaksınız. 
rılmalarını dileriz. 

Ermeni Patrikliğinden 
Kumkapı - Vatanımıza en büyük dar

beyi indirmek kastında bulunan bir takım 
hainlerin caniyane tasaVVUl"U ruhani ço
banhğım dahilinde bulunan ve Türk ca -
miasımn bir cüzünü tetkil eden Ermeni ce
maatince nefretle i:titildi. Cemaatin bütün 
efradı ve sınıflarile beraber derin sevgi ve 
sanı ile sevdiğimiz tanlı Önderimiz için her 
türlü saaden ve sıhhatle dolu uzun ömürler 
diler ve her caniyane tasavvuru tel'in ede-
riz. Ermeni patriği Maroyan 

• * Sivas- Cumhuriyetin bekçisi biz
ler, sana ve ülküne el uzatmak istiyen • 
lerin ellerini kırar, kafalarİm koparırız. 
Ve onları tel'in ederiz. Sivasspor. 

*Antalya- Yurda yaptığın inkılap 
ate§İnden ürküp kaçan akreplerin ze
hirli saldırı§ını lanetle, nefretle anar, 
sana ve ülkene candan bağlılığımıza bir 
daha ant içeriz. 

O hiddetle ne yaptığımın farkında 
Madencilerden 

değilim. Bir cinayet işlediğimi, aklım.~ Zonguldak - Yılllık kongrelerini 

* Konya- Oralspor ıençleri Büyük 
Şefe alçakça yapılmak istenen kötü İf 

tekerden çok üzüntülüdür. Yürekten 
gelen sağlık isteklerini sunarken dü~ 
kün ruhlu adamların cezasını bekledik 
lerini söylemekle unur duyarız. 

başıma geldikten sonra· ve başkala - yapan maden bölgesinin üyeleri yurdun 

rından öğrendim! 

Maznun vekilinin yaptı~ı müdafaa-

kurtarıcısı ve kurucusu olan yüce varlı
ğınıza iğrenç ellerini uzatmaya yelte· 
nenleri telin ederek o elleri demir türk 

dan sonra reis, çağırılıp ta gelmiyen pençesiyle parçalamağa hazır bulun-
şahitlerin zorla ceplerine karar verdi. duklannı ve sonsuzluğa kadar tütikün 

Şimdi şahit ifadeleri, maktul ka,J ._ başında bulunmanızı candan diledike· 
· ini arzederler. 

* Bolu- Asil Türkün biricik Ba~ 
buğu olan aziz varlığınıza yapılmak is 
tenen suikaste yurdun genç v~ temiz 
çocukları lanetler yağdırırken size de 
ıonsuz sağlıklar diler ve bağlılıklarım 
ulattırırlar. 

Bulancak tan 

Bulancak - 25 milyon türkü babasız 
nın ölümii ne dereceye kadar hakket ~ Sporculardan bırakmak için sana suikast yapmak isti-

Gölcük- Toplanan gençlik tatkın yen alçakları §İddet ve nefretle telin 

1

1 

heyecanlar1a yoğnılu duygularmı bir ederiz. Sana kıymağı düşünen kafala.
daha eletiyor. Devrin yolunda ayırtsız patlasın v_e uzanmak istenen eller kırıl- , 

tiğini meydana koyacak ve bu, cina -

yete adeta bir gramofon makinesi gi

bi kurulduğunu iddia eden maznunun 
yiyeceği cezaya miyar olacak l, ardında ıana uzanan her el her ıöz her , sm.. · l 

. ce. 
Evlenme içtimai bir hadisedır·attaı'• 

miyete karsı yapılmıs bir taahh .... er • • ··tıı·· 

Aile yalnız evlenenleri değil, b~ e"IC" 
mi yeti alakadar eder. Onun iç~ ~ 
'k k - bır nır en uracagınız yuvayı .. iilliill' 

bozmamanız lazım geldiğini dot yırı• 
Beğenmezseniz ayrılırsınız saııııı• 

" gii • 
Sevgiye dayanarak evlenıııe .. ,,~ 

zel bir feydir. Fakat sevgi göı:~ e 6'' 
kapamamalıdır. Sevgiliniz hasta 

15 ~J 
kaıta, ahliksızsa onunla evleıııııef,,lı" 
tercih ediniz. Sevgi gelir geç~r, ~,.. • 
evlilik devamlı bir müesse1edıt· jrİt· 
talık onu bir felaket yuvasına çe" 

~· 
Evlilikte kendi benliğinizi k~~~ jçİıt 

ia çalı7m. Ne ıiz kocanızın beJllı~iiııii 
de kaybolun, ne de kendi beıt 1 

t'b" 
içinde boğmağa çalı,m. iki taraf t• ge ' 
• . . haf ed gi ve ııyetını mu aza erse ıev ir~eıı 

çim daha devamh olur. Evlefl e tt 
beğendiğiniz adamı tellrinleriıtİZ: ~eıı 
ıirinizle değittirraeniz, o artık ~ ııt ~ 
diğiniz adam dejil, batka bir ' ' 
lur. 

~1 
Kıskançlık göıtermeyniz. 1'1~:jt. ~ 

lık bir küçüklük ve zaaf aliJlıetl ~ 
ıuretle zaafmm ilin etmektell bİ1J 
bir fey yapmlf olmazsınız. 'fer bıl ' 
olunuz, nazik olunuz, sertlik fe tıı'eif 

t • • ··ıdür· b'l' -'- f f e tune sevgıyı o e ı ır. ~ dit• 
öğrenin, ıeven affetmesini bı]eıı 

ifl" 
Evlendikten aonra kocanız• e;; d6'ı 

rile rahatsız etmeyin. o?u e\'~ee'e~.' 
yurun, rahabnı temin edin. lıtı)' ~ 
nizi ondan sonra isteyin. ŞikİY 
varsa ondan sonra yapın. 

e~ı 
Erkek umumiyetle evcidir. ~:ıiıl' 

ıevimli bir hale getirmek ıe~el' bl" 
dedir. Evini dağınık, piı, der v• e"jJ 
lan erkek evden kaçar. Erlcd1 

'"1' ır 
kaçırmayınız. Onun kartııına d•• J1· • 
miz ve muntazam kıy af etle çıkı" 

·riıJcİ.,,. 
Evlilikte sadakat saadetin bı 1't1' ~ 

tıdır. Karısından fÜphe eden er "'JıJ' 
ya kocasına itimat besleıniyeJl }1&J6ı1•"' 
bedbahttır. İki tarafın da bu ıtır· 
birbirine itimat telkin eıınesi ~~ı~ 

'ff: /..., 

.~--------~-----~-r 
Nöbetçi 
Eczaneler dı( 

uıılıır ııt: 
Bu geceki nöbetçi eczaneler,.~ ukPııı 

E 
. .. .. (B ) }<.u<: a ,ıı• 

mınonu: ensason . ) peı 

· (H. Hulusi). Alemdar: (f.sı.ıt~f)· ft 
zıt: (Belkis). Şehzadebaşı: (A(N~ıııfl): . . • (ı::' ner: (Vitali). Şehremını: ,. 
K .. "k (S ) Aksarı.ı>. ıosl· aragumru : uat · c 0 fi 

(.ı:.t fi 
hem Pertev). · Samatya: ı ~ıır 

G ı ta: \ ,11· 
Bakırköy : (Merkez). a a ...... pı11· 

J(ıı5l... Jı. 
çi). Hasköy: (Halk)· t(ill>'~ , 
(Merkez). Beyoğlu: (itimat., j)· ~ 

. k fe}t ., ~ıl 
Tarlabaşı). Şişli: (Maç 3 'l) U6 . 

( Naı · dJıt1 
rıyer: (A~af_}· Beşiktaş= .. : (Aı;.e , 
dar: (Selımıye). KadıkoY ") ıtei 

(ş. a"' , ve Rifat). Büyükada: ın 

beli: (Yusuf). / 
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Ankara Telelon - SON DAKiKA c-~ 

Ve Telgralları TELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLE 

Ka mutayda Kabul Edilen Kanunlar Pariste Yeni Konuşmalar Başla 
Demiryollar Ve Limanlar HerŞeydenEvveJAkdcnizdckiKuvv 
Memurlarının Aylıkları ler Arasında Müvazenc Temini Li 

Barem Kanunu Kanunu Kabul Edildi ....... 

Tasnifi Neticesinde Cam Herin Açıkta 

Kalacak Hademe Parasız Bırakllmıyacak 

Ankara 8 (A.A.)- Bugiin Refet Canı- tesbit olunur. 

teJ:İr. başkanlığında yapılan Kamutay top· Tasnif harici kalacak cami ve mesçitler 

lant1unda Sıhhat ve sosyal yardım bakanı usul ve mevzuata göre kendilerinden baş. 

Re:iic Saydam eöçmen İ§lerinin aıhhat ba- kaca istifade edilmek üzere kapatılır. 

ltanhiına devri dolayıaile hükUınetçe yapı- Ngıf maaı 
lan ve Karnutaya verilmiı bulunan kanun Kapatılan cami ve mesçit hademesinin 

projcai üzerindeki tetkikatın bir an evvel vaı.ife ve tahsisatları yeni bir vazifeye ta

hitirilmcsi için önce dahiliye ve sıhhat ve yinlerine kadar nısıf ve bunlardan yaşı el

ioaya) yardım encümcnlerince birlikte ve !iyi ve ayni zamanda hizmet müddeti yir· 

ondan tonra da bütçe encümeni tarafından mi yılı doldurmuş olanların vazife ve tah

letkik edilmesini istemiş ve bu kabul edil- ıiıatları tam olarak verilir. 

İnittir. 

TüTltiyeJe hizmet eden ecnebiler 
Bundan ıonra Türkiyede hizmet eden 

Bu kanunla vazife ve tahsisatlan yarı o· 
!arak verilmesi lazım aelen hademenin va-

zife ve tahsisatları mayıs 1936 nihayetine 
kadar tam olarak verilmeye devam olunur. 

LAV AL DÜN iT AL YAN SEFIRILE KONUŞTlJ 
Pariı 8 (A.A.- Petit Parisien ia- ki uzlaıma itinin iyi bir yol takip et

zetesinin haber verdiğine göre, La- mekte olduğunu bildirmektedir. 
val ile İtalyan büyük elçisi Cerrutti ZeCTi tedbirlere İftİ1'ak etmiyen 
arasındaki konuımada yalnız Akde- devletler 
niz meselesi mevzuu bahsedilmiıtir. Cenvre 8 (A.A.- Havas ajansı 

ı 1 H b ı . d ku aytan bildiriyor: ta yan - a eı mese eaınc o -
1 d 1 b .d tt Akd . Uluslar sosyetesi çevenleri, İtalya· nu ma an evve ı aye e enız- A . 

dek. 1 ·1· it ı ku ti · ya karıı alınacak zecrı tf;dbırlere 
ı Dil ız ve a yan vve erı a-

raıında bir müvazene temin edilme- muhtemel bir ittirak hakkında üye 
ıi lazım ıeldiii söylenmektedir. olmıyan de~letlerin cevaplarını çö-

Gazete, bu konuımayı yeni bir zelemektedırler. 
merhalenin bqlangıcı telakki et • 
mekte ve Roma ile Londra araıtnda· telakki edilmektedir. 

l ltalyanlar Makalleyi Aldıktan 

Habeşler ltalyan Soma 
Süvegı Kanalı 
Kapanmıgdcak !<:nebilerle ailelerine ait maaslann yeniden 

tahsisi hakkındaki kanunun görüşülmesine 
geçilmi~tir. 
1 

Bu münasebetle bazı aaylavlar bu maaş-

Yine bugünkü toplantısında Kamuta· 
yın kabul etmiş olduğu kanunlar arasında Hudutlarını Geçtiler 

Süveyt 8 (A.A.)- Süveyt kana
lı kumpanyuımn yüksek bir memu

dcvlct demiryollan ve limanlan iııletme u- ru, kanalın harp eden veya etmiyen 
Jaun yeniden tahsisi aleyhinde aöz almış· mum müdürlüğü memur ve müstahdemleri· ı devletlere ait bütün 1ıemilere açık . • .. • I 
İardır. ne ait barem kanunu projesi de b ulunmak. 1 w R·· . b• (Baffaralı 1 rıncı yu:z.cle) l İtalyanlar Gogayı ıtı• ..ı: 

Bütçe encümeni adına Mükerrem Ünsal tadır. Bu kanun projesinin eörüşülmesi es· •• I · · mureKKep ır. ve oun ı mu are ıın 
o.acagmı oyter aıanımm ır aytaj .. ,_,_ t" G d" h be· ele ... 

~Isparta) Sun Oay (Trabzon) verdikleri nasında bir soruya karfl}Jr. veren Bayındır- Lnna soy emıttir• İtalyan ordusunun tol cenahını almıılardır. 
lzahatte 16 bin küsur lirasının bir defaya lık Bakanı Ali Çetin Kaya, dcmiryollarımız· teıkil eden Danakilt kuvvetleri Azbi Ha~ıler ltalyan 

Muntazam Habeı Jmevkiini iıa•• e_tmixı~~dir. girdiler • mahsus olarak kendilerine verilerek hazi- la memur ve müstahdemleri hakltında şu 

~ece alakalannın kesilmesi muvafık görül- malumatı vcrmiıtir: 
?üğü bildirilmiftir. 1919-20 de 1352, 1924-25 te 13 78, 

Para lıimleTe verilecek? 1925.26 da 1464, 1926-27 de 1630, 1927-

Bu gÖTÜ§TTlelerden sonra, kanunun bir 28 de 225 7, 1928-29 da 245 3, 1929-30 da 
defa da Adliye ve maliye encümenleri tara. 2 766, 1930-31 de 3261, 19 31-32 de 

fından gözden geçirilmesi hakkındaki tak- 3436, 1932-33 te 3878, 1933-34 te 3941, 

kirler reye konularak reddedilmiş ve kanun 1934-35 te 4733, 1935-36 da 5767 kilo-

ı>rojeıi olduğu eibi kabul edilmiıtir. metre. 

Re.mı teblıg Londra 8 (Ô:ul)- AJ 

O d ·200 s· Roma 8 (A.A.)- Resmi ltalyan dan gelen bir habere gör•1 
1 USU 10 tebliii, General de Bono, teJırafla Habeı kuvvetleri mukabil 
(BGflaralı ı rinci yüzde) bildiriyor: ruza geçerek ltalyan So . 

fabrikasına büyük miktarda mü- 22 ikinci ki.Dun 1896 tarihinde dutlarından i,eri girmi,Z~ 
Makalle kalesinden indirilmit olan ltalyanlar Gerahai'yi 

himmat, tüfek 'Ye en son ıistem bayrağımız, bu aabah aaat 9 da mil· Londra 8 (Özel)- lta1 
makineli tüfek aipariıi vermi!tir. li ve yerli kıt'alarımızm ,ehre ıirme- len haberlere göre cenupta 

Belçika ve Çekoslovakya da ıi üzerine, tekrar Makalle kalesine mmtakaıında bulunan 

Bu kanunda mevzuu bahsolan eşhas 

JUnludır: 

ayni önemde aipariıler almıılar- çekilmittir. aabaıı ltalyanlann eline 
Demiryolları personeline gelince, 1920 d 

ır. lıgal edilen yerler ltalyan tayyareleri bu 
de 5.000 olan m emur ve m üstahdemin bu- 1 k J Çekoı ova yaya yapı an ıipa • Asmara 8 (A.A.)- General Ma- bulunan Dagaboru • 

Mmiral Kalan Von Hofe, 

püffel, Bayan Von Rider, 

Crumbkov' dır. 

Bayan Yon günkü adedi 13.615 dir. Bu miktar kilo- • t h t 1 d b 1 kt · ' k da it d k" · H bel 1-!:n·_jli rıt e sa ra op arı a u unma a- na vınya nın uman 11 a m a ı mıı ve a f ere au ı~ 
Bayan Von metre başına 2.36 düşmekte ve normal va- ı· k ' ) d"" C b N f d• • · B _.J. dır. Belçikaya yapılan sipariılerin yer ı ıt a ar un agnaımac e a- ver ınnııtır. u meyaou::~ 

aatiden aşağı bulunmaktadır. bir kısmının Cibutiye varmıt ol • um Araia'yı mailup etmiıler ve bir Habet kumandanının öld ..... 
Kamutay pazartesi günü toplanacaktır. duğu sanılmaktadır. çok esir almıılardır. lenmektedir. Cami ve mesçit hademeleri 

Kamutay cami ve mesçitleriıı tasnifine 

ve tasnif harici kalacak cami ve meaçit ba· 

dcm~sinc verilecek muhallSa.98.t hakkında da 

Aylılılar .................................... _ ................... __ . . .. . . .......... ..... H abefler çelıiliY"'. 

Ankara 9 (Özel)- Kamutaya kabul e- Habeşliler Taarruza Geçtiler Aditababa 8 (A.A.)-
dilcn devlet demiryollan ve limanları me- harekat hakkında haber 

:.:::. ;ö;;~;:;;°';~::·.::,::·:.~::: General Nasıbü ile Vehip Paşa :~;f;ı1i~!:::.;.e~7~~ir _.. fU kanunu kabul etmiştir. 

Evkaf umum müdürlüiüncc cami ve El l J 7 d •l Ru Seyum taarruz etıneJll~ 
mcsçitler hakiki ihtiyaca KÖre tadilen tas- gari 601, azami 700. ikinci derece 501 ili e e 'I' er l er faa ile iktifa etmek ve yefll 

600, üçüncü derece 451 il$. .SOO, ıf üncü de- , _ _.y 
ruf ve zaman ve mekan itibarile birle§tiril- rece 401 ili 450. beşinci derece 321 ila _

1 
J K .. tJ • T k H ) J ra kadar Stratejik bir ıdf'P·-

tncsi kabil olan vaı.ifeler birleştirilmek ve 360 lira olacaktır. 1. l yan uvve erıne nza azır ıyor ar mek için emir almıthr. 
hizmetlerin icaplarına göre lazım gelen na- Barem 19 dereceye aynlmıııtır. En az ma Ö .. . . Rcu KcuMI ~ 
~iller yapılmak eurctile hademe kadroları aş 33 ila 48 liradır. Lonclra 9 ( zel) - Royter BJBDSl • makla mqgul olmaya bqlamıftır. ffa. Adiaababa 8 (A.A.)-
~============================== ~~~~~~~~~~~~~in~p~··~~m~~~ınT~~~·~ 

Fransada Siyasal Kaynaşmalar re, Gorahai'nin sukutundan sonra Ha- vemet etmek ve İtalyanlara Cicika ve olduğ.uA h~beri ~urada ! ~ 
be9ler iki yüz kilometre kadar daha ti- Harrar yolunu kapamak niyetinde ol- tır. Bılikıs, Ru ın aldıı•. 

lava!, Birliği Bozacak Hareketler maide Daggabura doğru çekilmekte. duldan unılmaktadır Bunun i. N - en iııal ettiği mevzilel'l 
dirler. Daggaburun bombardımanı es- ibu Cicibdan cıem.:. _ · )" ~i; etmekte olduğu bildiri·--c 

den Sakınılmasını Tavsiye Ediyor nasında birçok Yunanlı ve arap öl - s ' onemı t e Yakın birHaHıt 
mütlerdir. Cenup Habet ordularının bi- kıt'alan yollanmatmı emretmİflir. Harrar 8 (A.A.)- Rö 
rinin kumandanı olan Decasmaç Na • Harrardan alınan, fakat teyit edil - Buraya gelen ~ 

Pariı 8 (A.A.)- Laval, bu a'kf&ID: riot benimle güvenli bir surette ve .b _ 1 .. . V b. p il L_ memit bulunan bir habere göre, cenup 40.000 muharip Juba neld' 
b w dak. d. d bul mert • b. ı•w• k . ıı u, sue mupvır e ıp illa e uc • Dol . "k • d ·ıerl 
asına •1&11 ı ıyeT e unmuı- çe ıt ır ıgı yapma tan bır da· ber I"\-- b l . d I I orduları bat kumandanı Ru Delta mu- o ısti ametın e ı -._... 

tur• lkika farı•rw olm t e· 1..... h ra LTDKP ura ge mıt ve ora a ta - Diiw b. duo _._ ,,,,... .. • amıt ır. ır ıgın er . . k b"l . M . er ır or pu-- ..a 
H.!!.•-~- t •. el .. b. b .. al hi d . d 1.. I b 

1 
d yan hücum tanklan ıle zırhlı otomobıl- a ı taarruza geçmlf ve ogacfituyu ..:ı..:ı •. I •1 lemekte ye.,,, wwme uy ermı ır ırı ey - zaman an zıya e uzumu u un u- hr. . , ..... Jllt e ı er 

h ._ _ _.,__ l • .. ı w bu _._._!kal ..ı_ ı~ıd b.. !erinin ilerlemesine mini olacak bir si- hedef alarak Juba ne ı boyunca ilerle. ·ı·k b" .. .. .. du dit ne fııun..way& ye tenen bazı muna- 111 u.aı arua geçen ey u e u. . . . fi ı ır UÇUDCU or . 
kaıalar baılamıtbr. Halbuki fUDU 1 tün Fransızlara hitaben bu birliği per ve denn hendek sıstemı hazırla • mekte bulunmuttur. • da tahanüt etmektedıt· 
~yıemeyi kendime b_ir ödev ~ilir~ bozabilecek her türlü ıeyden sakın~ B .. ,. Ha beş Kum andan ı öf dü aıdürücü "~'1'~ 
ki, parlamentonun bıze tevdı ettiıı malan hakkında yaptığım daveti • .Aam.ara 8 (A.A.) J)ldİ"f" 
aiiç itin bqarılmaıı huıuauııda Her- tekrara lüzum görmiyorum. Haı·ar 9 (Özel) - Habqlerin Dag- )ardır bir-L L.:..i ö1m·· bütün iMi. mıdekı Hava~ •!tar~ :! .. ;d 

k. d 1 Ge A ' ~ --T Uf, •<General Pırııo Bıro....--

Hitler Çelik Migfer Teşkilatına Lü
zum Kalmadığını Mekfu,/a Bildirdi 

Berlin 8 (A.A.)- Hitler Çelik Miğfer teıkilitı bqkanına gönderdi-
ii bir mektupta diyor ki: • 

c<Alman ordusunun ihyası, ilk kur'a efradının üçüncü Reiche ve Al
manlık bayrağına yemin etmeaile bugün tetevvüç etmiıtir. Alınan or
d~ bütün istikbal için Alman sillahlarının emanet edildiği biricik 
tqeldriildür. Fırkada, si~ iktidarın bir ifadesidir. Eimıenaleyh Çelik Mii
ferJflere lüzum yoktur.» 

gaburda ı kuman an arı razmaç - ı· 

f k ı 1 b ba d 
kenler harap olmuttur. Habefler bu daamda bulunan yer ı __., 

ever ta y:ın om r ımanı sırasın - . Eritrel"l _.ıe0 ... - . 

1
1 J hs da b ·· ük b. uJiari mensup ve ı .,.... · •aldığı y:ıralardnn ölmüştür. İtalyan- ta yanın P m uy 11' m P bir tabur, bir ketif ha~ 

lar bu tebre bin kadar bomba atmıt - kaybetmiflerdir. ken Gondi daiları .. ..,, 

liabeşler Muhasara Hattını Yardılar mitralyözlerle müsetlih ~· ıı-
p · (Ö J) M k 11 · · · ··d f · ı d" A I lik bir Habet müfreze••., arı& 9 ze - a a enın ce - rım mu a aa etmıt er ır. ra ancası . . 

nubunda bulunan Gunda dağı etekle - na çarpıtan Habe9ler fennin bu son ıia- mı:ırk l öld~ b~ 
rinde 7 saat süren çok aiddetli bir mu- ten silahları kartısında mühim zayiat t u artı ~!~~0··gw ıe ~bit ıtJ · en ıonra goguı • · 
harebe olmuttur. Habefler ellerindeki j vermİfler İle de Kavinyana kuvvetle • ile sonuçlanmııtır. H• fi 
ok v~ kaJkanlarla tankludan bir yağ- rinin .muhuarumı yarmaia muvaffak eınuında ölüler, bayralılat 
mur gibi yağan kuqunJardan kendile- olmuf lardır le~ bırakarak kaçmıtlardıt• 
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Dünya Kıraliçeliğine Seçilen, 1 

Yıldız Olmak istemiyor 
1935 yılının Dünya Kraliçeliğine 

seçilmit olan Mısır &iizeli memleke
tine dönmek üzere Paristen ıeçer· 
ken gazetecilerin: 

- Sinema artistliği yapıp yapmı
yacağı hakkında sorduğu auallere 
kısaca: 

- Hayır. cevabını vermiı, ıonra 
bunun ıebebini de ıöyle izah etmiı-
tir: 

- Ben kendi halinde, usulu akıllı, 
sükun sever bir kızım.Böyle bir ityar 
olan l>abamla birlikte, lskenderiye 
civarında 4<Ramle» de oturuyorum. 
Orada iyi bir muhitim, ıen dostlarım 
var, kitap okuruz, spor yaparız, da· 
ha fazlaıını neden istiyeyim? 

Çok Kıymetli Bir San
atkir Vakitsiz Öldü 

1 

r 

- Haftanın Filmleri:? -

- Haklısınız, fakat önemli bir 
noktayı bize söylemeyi unuttunuz. 

- Hangisini? 
- Bahsettiğiniz ıen doıtlarınız 

Avrupa gazeteleri Dranemin ölümü mü
nasebetile çok kıymetli bir san'atki.rın 
ıönmüt olduğu mütaleaaındadırlar. Diyor· 
lir ki: 

·~ 
Amerikada: «Kadın ekseriya de· likanlıyı aevmektedir. Netittfe.,,. 

iitir» adı altında yeni bir film yapıl· min etmi11inizdir, bir aık ef 
arasında, müstakbel zevç olarak seç
tiiinizin adını bize söylemeyi! 

- Onu ben de bilmiyorum, ken· 
disi de. Naııl söyliyeyim? 

* Fransız gazetelerinin anlattıklan-
na ıöre Mısır ıüzelinin ıinema at· 
tistliği yapmak istemediği doğrudur, 
fakat kendiıine ıinema artistliği 
yapması için herhangi bir stüdyo • 
dan teklif gelmediği de doğrudur. 

Fransız gazeteleri bu münasebet· 
le: 

- Sinema yıldızı olmak için sa
dece güzel, çekici, iıtah verici olmak 
yetiımez, her ıeyden evvel istidat sa· 
hibi olmak gerektir. Bununla bera
ber bir müddettenberi Mısırda ıi· 
nema itlerine büyük önem verilmek· 
te, yeni yeni ıüdyolar açılmaktadır. 
Günün binde, timdi sinema yıldızı 
olmak istemediğtni söyliyen Mııır 
güzelinin bu stüdyolarda görünmi· 
yeceğini bize kim temin edebilir? 
_ _......, • ..---.. • • • • ' ' • 1 • · --· •• .._ .. 

Küçük 
Sinema 

Haberleri 
Aiır bir otomobil kazaaı ıeçirmit o· 

lan Gertrude Michael · haıtahaneden 
çıkmıttlr. Şimdi evinde dinlenmektedir. 
Nekahet devresinden aonra tekrar Pa· 
ramount stüdyolarında çalııacakbr. 

* <cHer fey yolunda» filminde cl3 nu· 
maralı halk dü1man1» rolünü Charlie 
Kugcler yapacaklar. Bu filmin yıldızla. 
rı Bing Grosly ile Ethel Merman ola· 
caklardır. 

* Gay Standinı'in eski bir ,apkaıı var• 
dır ki, uj'ur aaydıiı için hemen her film· 
de bunu kullanmakta, kullamıuya im-
kan bulamazsa cebinde aaklamaktadır. 

* Paramount ıtüdyoları bıqiinlerde 

Nevadia İıminde yeni bir film hazırla· 
makla metıuldürler. Bu filmde rol a· 
)anlar arasında «Doktor Moreau'nun a· 
daarn filminde cöze çarpmıt olan Kath
leen de vardır. 

* Viktor Mak Lageln ha7atanın kU· 
çük bir tarihini yazmı! ve buna «Holly
Yood» ekspresi adım vermiıtir. • 

* 

- Dranem kudretli bir artist idi. Fakat 
sinema onu lüzumu derecesinde ve lıyık 
olduğu yerlerde kullanamadı. Dranem en 
mühim rollerini ancak ıeıH ıinemada al
mıı ve derhal ıöze çarpan bir incelikle oy· 
namııtı, fakat bu roller nihayet film hali
ne ıetirilmit bir tiyatro piyesinin rolleri 
idi. Halbuki ona (jeni) sinin kendini gös
terebile~eği daha mühim ıahsiyetler ya • 
rattırabilirdi. 

Sıra ile koyduğumuz resimler hep Dra· 
nem'indir. Birincisi «Tavuk» ikincisi bir 
«Miladı lsa gecesi», üçüncüsü <<Champiı· 
nal», dördüncüsü «Mich», beıincisi (çok 
latifdi» filimlerinden alınmııtır. ,. 

Biraz Da Dedi Kodu 

Beyaz Perde Arkasında 
Söylenen Rivayetler! 

Mae West'in en a~ağı bir düzine fi~ 

dı, ve gazetelerde verilen teminata 
bakılırsa çok muvaffak oldu, süjesi 

bir kaç kelime ile hulasa edilebilir: 

iki arkadaı ayni genç kızı ıevmek-

tedirler. Fakat bunlardan birincisi 
atkını itiraf etmittir, ötki ise sakla-

mııtır ve genç kız birinci delikanlı 

ile evlenecektir. Düğün hazırlıkları 

da yapı)mııtır. Fakat ne çare ki töre· 

nin en hararetli bir saatinde nitanh 

delikanlıdan gelen bir telgraf izci-

vaçtan vazgeçtiğini, baıka birisle ev 

lendiğini anlatır. 

Genç kız asrın icaplarını bilenler· 

dendir. Darılmaz, eıki nip.nlııı ile 

nun evlenmesinden ıonra da konut

mıya devam eder. Filhakika hele A· 

merikada evlenip boıanmadan da· 

ha kolay ne vardır? Sıra ikinci ev· 

lenmiye gelir, fakat bu defa genç 

kız anlar ki, kendisini seven ikinci Gazetecinin biri «Mae Wast« e sor
murŞ: 

- Şimdiye kadar kaç filim yaptı-

limde göründüğünü bilen meslekta~n-
mızın hayretini tasavvur edebilirsiniz. delikanlıdır. Ve kendiıi de ikinci cL-

nız~ 

- Dört r Cevabını almı~ r / 

Fransadan Seçi
len lkiG•nç 
Artist 

F akat artist aradaki tezadı ~öyle izah 
etmiştir: 

- Dört, diyorum. Çünkü oynadığım 
eserlerin ancak dört tanesini beğeniyo
rum. 

- Hangilerini} 

- Müsaade ederseniz söylemeye-
yım. . .... 

Kina Vider tarafından «Gül kadar 
kırmızı» adı altında yapılmış olan yeni 
filimde eski Amerika cumhur ba,kanı 
Abraham Linkoln·un Amerikada esa
reti ilga ettiği zamana ait bir çok hat l 

ralar vardır. Bu münasebetle filimde 
yüzlerce zenci görünmektedir. 

• * * 
«Tütün yolu» filminde çok beğenil

miş olan Bonita des Londes me,hur 

komik Harold Loyd'in «Beyaz yol» 

adı altında yaptığı yeni filmin başlıca 

artistidir. Bonita des Londes pek yakın

da Paramount hesabına bir filim daha 

çevirecek.tir. 
• • • 

Paramount°un yaptığı (Husuıt müf-
Mari Picford ile birlikte yeni bir 

tirket kurmuı olan sinema direktörü reze) filminde çok takdir edilmiş olan 
Amerikalı Lasky geçenlerde yeni Lynne Overman küçük bir çiftlik al
bir kaç ~rt!st bulmak Üzere Avrupa· mış ve burada bir sürü tavuk, kaz vıe 
ya gelmııtı. Bu zat Fransadan Joı· . . 
ı . G 1 ·ı (Ol M·· • 1) • · Hındı beslemeye koyulmuştur. Sine-
ın ae ı e ga une ı seçmıı· • 

ları Jak Haley, Roakoe Karna, Villiam tir. Resmimizde bu ıonuncuyu ıörÜ· madan tamamile çekildiği zaman çift-

Paramont'un «F adamrn adı alttnda 
yapmağa baıladıiı yeni filmin yıldız-

Fravle_y, Lynne Overman olacaklardır. yoraunuz. cilik yapmak niyetindedir. 

ıidir. Uf._, 
Filmi sahneye koyan Vı:JJ l-' iti 

dur. Baılıca üç rolünü yap•P. ~; 
d "" Clark Gable, John Kra"for 

bert Montgomery. 

* r Sh"tP 
Yine Amerikada Bec:hY ·e·i r •. J ,. 

dı altında bir film yapıldı, 1~ ~I . . b•' 
ilesiz, servetsiz ve gehrııı "' I 
hikayesidir. Öyle bir kız ki, tı~bİ ~ 
yahat için bir pasaport iıter ,11 

,../ 

koca istemektedir. Onun bıtıldi~ 
jıtt 

ne güvenerek hayatta 

yapmak hevesindedir. ıi 
]csDl1 

Bechy Starp Angloı• ~ 
pek ünlü bir muharrirleri ol•~0tbif 

.. ce << / 
heray'in bir çok yıllar on ,.,ıt 

lik panayırı» adı altında y1oı ,ıı 1'' 
1ı11•' _k' 

duğu bir eserden ilham a to fY 

zılmııtır. Bu itibarla da }.tılbit jlf 
ii1' sor. mealeketlerinde biiY 19tıf• dırd1 fil' uyan blJ 

fak•t ~, 
·ııi ıJ1 LI! 

JDin ı 1 t'V' ,.,, ··' 
rıtinuı .ıı' 
bi bu rod'dil~i~ 

te e 
adaP de 
d ıi1" 

en d&ı'' 
li olut0 a/. 

c-rP "'/ 
kitleri b" 

•ebede: _ı,_ı/ 
JteP"" _. 

- f,1'if'° ~ 
-u••f _ut ..,. fY • ı 
-vardır, çif ~" 
de ol,- ıı 
.. nroe1'te ,if~ 

ru ·ııe ,, 
baUı yı tet' 

y•ı• 
ile be dil'• f 
etrııe1'te "' ~o~ 
"u1',.rıı ,e1i~ 

"' ıtıuı . '~ duS'U bit1ıı • ı 
lerdeP ıcse'' ' 

dıf1 e (ıl 
((1'• ,;•şit'' ,, 
ya ddı ,ıııııt' ~ 

·ııdeıı G"b 
aıı 1' 1 

tıl'· cışr f f.'4 ... 

J oh" "st"' 
ile , 'o ·'I 
ford \1 .,. j~' ııf 

)ıtedı o..e"' 
ıne , v .f . ı•e .. 
reıııtl tiif>~ ;.; 

tD J1"" 
StarP ., .. 

fdir• .. 
paO . 
Jıio•'tıt· 



Elll Lir• · 
- Din, elli lirtılalı ,,_ • 

,,,,.,,.,,,, i.t.Jim "• ,,.,.,.,,. -·· - Pi,_-" 6osalı ""'" ,,.., 
_Hayır, 1-nde elli lira-

IJı/ 

Belli Olmuyor 
Dolıtor /aadama ıowla: 
_ /flalıanıs uar mı? 
_ Belli olınayor dolıtor. 

lk'nci T şrill 9 

Bil has .. 
Aoca onltıffa: 
- Ao ,,.Wı im ıpordıır. 

r11.1ı ,,,,.....,,.,, maralı, 
,.,,6a ... 

Aucı olını)'Clll da taılilı 
elti: 

- llilleaua Balalıpaarın
dan .,......,,_, ao laa1uanı ol-
malı irin oerilen para •.• 

Tersine 
Apartunan lıapıeuı anlat-

-====-

- Ben ma1111un iıtablı deiilim, çalıttıiım tı ı 
müeueaeDİD kaaadarile tam ÜÇ. eeneclir HVİ· -Alt lıııltalül.r, sa' yiilı- 1>_ • ban · bal" •- • __ ._ ~---•- r_.__.. ~~- • - ucnım 11 ım, en çoa il• 

fİJGrUZ· ... .......-r. r_. ,....,.. zm hOflllluza ıicler? 
- ö,le ... MDID çaliftıim mlealeienia ei ,,,,,,.lıileri ltit ..,.,,..,.,.; -. Şapbau:ı MiRi•• s17iP, Alla-

Weadan .... Is ..... W........,... • 1-lar .... ,.,,... ii .. ~ •ı•ı•isl 
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Saten Üstüne işlenmiş 1 iki Şık Bluz 
Şase Ve y asbklar Bunların Vazifeleri 

Başka Başkadır 
Bura,a ld taDe yün bluz koyuyoruz. 

Zira bunların ikisinin de göreceği ifler 
bqka bqkadır. Beresile beraber yetil, 

lmmızı, aiyah üç renkten dümdüz ço

rap örp.ile öriilmiit olan blüz dahi! 
fala aporclur. Fak.at bir 7iirii7iife çı· 
laldliı aman lakoç etekle beraber mü 
bmmel lııir ıenç ka kıyafetidir. 

ikinci bluz daha ziyade bam mblu • 

Resimde saten üzerine iflenmİf P· aı, ppkumm kurdeliaı, elbiaenin kol- j 
Jet tık bir fUe ömeji ıörüyonunuz. lan, beCleni •• eteii bütün zeaıinliiile , 
Eğer kendiniz böyle iflerde usta deiil· görünmektedir. Arkamda, önünde i 
aenİ7., bunu bir yorpncaya da kopye yukanıında da ufak tefek aerpme çi
ettirebilirıiniz. Üzerindeki resim eski çekler Ye pullar nrchr. içi dört kÖfe, 
zaman kıyafetile bir bdıın göstermek- dört kö,e dikilmiftir. Aynı ömeii yu

tedir. Resim ufak olduiu halde f&Pka· tık için de lmllambilininiz. 

Giyim 
Bu sene elbise

lere ve mantola
ra baln.,,ca ilk 
nazarda fazla bir 
yenilik yok aibi 
görünür. Halbu
ki bu sene bir de
fa f&pkalar tama
men deiifiktir. 
Tepeler gene ba-

aakbr. Fabl ke
nar' ,. dltan 
doina fazla fa.la • 
........ Veyahut 
ta aenitçe olarak 
yukan cloira 

... 

Koşam 1 163 -··---
Çocuk Bakımı: 

Çocukları• 
Şekere 

Düıkünlü~ 

olurt.. Çoe•elrhelmki .... 

ii blJlrjince alkol tir" .... ~ 





iki el Teşrin g e~~2~S~ay~fa~============;:::============;:==============S=O=N===P~O~S~T~A~~====;==============================~~~~,~==----~~ 
Amerika Kadın
larmda Çıplaklık 

BUyUk 
Deniz 
Romanı Korsanın Aşkı 

Yazan: 
Kedirc..,ı 

Ka/lı 

Romangada 
Bir Küçük 
Türk San' atkarı 

iki Atlı Vücudü ip erle Bağlı Bir Adamı Bükre§ 8 (Özel)- Burada Dalleı 
ıalonlarında bir kaç gün evvel 12 yaı
larında Mari Üıt - Ad isminde kiiçük 
bir çocuğun verdiği piyano konserinin 
aitayişkar dedikodusu bili devam edi-Sürükleyerek Götürüyorlardı 
yor. 

-30-

Darağacında 

Bir Adam 
Sabaha kartı iki adam kocaman iki 

meşale ile teybin sarayından çıktılar. 
Divan kapısındaki büyük meydanlığa 
doğru yürüdüler. Bunların arkasında 

iki atlı, her tarafından iplerle bağlı bir 
adamı ortalarına almıtlar, sürüye sürü
ye götürüyorlardı. 

Bağlı adamın ağzına bir paçavra tı
kanmış ve sımsıkı bağlanmı,tı. -Çırpı
nıyor, homurdanıyor, fakat ne bağıra
biliyor, ne de kurtulabiliyordu. Kolla
rına ve bileklerine dolanmış olan ipler 
derilerini soyuyor, kan çıkarıyordu. 

Onun arkasından da iki cellat yürü
yordu. Ara sıra çırpınan adamı omuz
İarından tutarak itiyorlar, sürükliyen 
atlılara yardım ediyorlardı. 

Hepsinin iki tarafında altmıt kadar 
atlı asker, yalın kılıç yürüyorlardı. 

Aradan yarım saat geçmemi.ti ki 
divan kapısı önündeki meydanlığın or
tasındaki bir darağacına bir adam asıl-

1 
1 

Gene ne olmu,tu? Diyemiyecekti. Küçük san'atkir bu konserde Garp : 
musiki üstadlarının en meıhur kliıik Herkes merak ediyordu. Buna emindi. 
parçalarını çalmış, uzun uzun alkıılan-

Aydınlık çoğaldıkça evlerden, kulü- Şeyh Ebu Yahya, zırhlarını giymif, nıı_ştır. 
belerden çıkarak divan kapısındaki en •atafatlı Bornusuna bürünmüş, kı-

1 
Bu konserde Romanyanın bir çok ta

meydana gidenler çoğalıyordu. j lıcını kuşanmış, hançeJ:"İni belire tak- nınmı!. simaları bulunmuf, Türkiyenin 
Çok geçmeden orası kalabalık ol- mıştı. Bükre~ elçisi Hamdullah Suphi küçük 

muştu. Konaktan çıktı. ıan'atkarı bizzat tebrik etmi~ ve öp • 
Herkes çekine çekine fısıltı halinde Beyaz atı kapıda bekliyordu. mü,tür. 

Ö Üst - Ad, sahneye göğsünde Türklü-konUfUyor, mırıldanıyordu. tede he- Bu sırada sokaklardan gürültüler b b" k 
ğü temsil eden kırmızı eyaz ır or· 

ride okuma bilenler yaftayı okuyorlar, geldi. Halk bağrıfıyordu. dele ile çıkmı~tır. 
okuma bilmiyenler ise bunların etrafı- B b w • l t du ve Kon•er 2,5 saat sürmiiıı., bütün Ro-u agrışma, sevınç an a ıyor .. ~ 

na toplanarak dinliyorlardı. .. "'it" .. w d" k d k" b" men musiki,.inaaları küçük san'atkarı guru unun çogu ıvan apısın a ı u- " 
Ne demek oluyordu bu?.. "'k d d ı· ·d ayrı ayrı tebrik etmişler ve alkışlamıJ· yu mey an an ge ıyor u. 
Bir avuç Türk korsanı... Ş h b" .. d d fb . H"" )ardır. 
Türkler!.. O sırada keyfine düşkün ey ·ı ıriabz .g~r:sbı.n eb kuraakn nıd u-

hl . ı l "d . d k" b zeyme ı e nı \,,il ıre a ar sor u: Fransada lndı·rı·ıen sey erın, su tan arın ı aresın e ı u 
halk arasında (Türk) sözü bir kurları- - Ne oluyor? •. Nedir bu gürültü?.. Vergi Miktarı 
cı manasına geliyordu. Onlar Becayeye Konağın kapısına doğru dört nal ayak 
geldiler mi? Şaşılacak şey ... Fakat Ü· sesleri. yakla~tı. ~i~ z~bit sol.uk .. s~!uğa 
mit edilmez değil ya .. Öyle ise Cezayi- attan merek ıçen gırdı. Şeyhın onunde 
re de gelecekler .. Hem de pek ge~ de. iğilerek: 
ğil... - Bir filo... Türk filosu... Ya 

h ı L" .. Herkes bunu konuşuyordu. şey ··· ımana gmyor · · · 

Türk Filosu!. Diye kekeledi. 
- Türk filosu mu?.. Bu kRdar ça

buk? .. Limana Giriyor!. 

Paris 8 (A.A.)- Marcel Regnier, 
gazetecileri kabul ederek hükume
tin son üç ay . zarfında vergilerden 
sekiz yüz milyon frank nisbetinde 
bir miktar daha indirilmif olduğu
nu söylemiştir. .............................................................. 

Yeni Neşriyat: 
Güneş henüz doğmamıfb. ~,·la"'lll Yeni adam- 97 inci aayısı çıktı. İ-mişti. rlı 

Modası 

Şeyh Ebu Yahya, askerin toplanma- · d k"I K t tk'kler İsmail Hak-Bu, Becaye şeyhi, Ebu Eymen idi. B kl çın e ı er: ısa e 1 • 

G .. w •• d b b" ft d sına bakmak ve onların hatlarına ge- agra ar kı, Mürteci kimdir? Virgül. Nobcl. İs- • il" 
ogsun e eyaz ır ya a var ı. k B ·· · ·· ·· k · · h Bu sırada konaktan çıkan bir uı:ak ·1 H kk G l'k · · büyük teh 5 I d Anı rikada)O ~ M l I . . k ki d çere ecaye uzerıne yurume ıçın a- T n'\aı a ı. enç ı ıçın en • on zaman ar a e 'tfl"' ... 

1 eş~ e erın t~tre ışı arın a fU sa- zırlanmıftı. Atını bile kapıya getirmiş- ta ilave etti: likeler. Sosyete haberle~i. Cami. Siya~•: <l!n terzileri, Pariı terziletiyle .. ft 
tır ~r o ··u~u70~ ul: lerdi. - Evet şeyhim ... Direklerinde hi- Kültür tetkikleri, lsma_ıl Hakkı, Tarıhı te iri mi lerse de, bütün zeJlj il" 

y goz erı o an ar 1... Becayede elden gelen cesaretle çar- lalli bayraklar var ... Bunlar Türk ge- nasıl öğrettim? İzzeddın Şadan, Tar~f- k ; ti . f ğmen bütün diiO,-~ 
Göriinüz, ibert alınız!... 1 1 • b. t k"t V G .. ltekin Mark Tvaın u re erme ra · tt',.. 

k d. , pışacak, korsanları denize dökecek, mileridir. çindeki adamlar da hep sa- gır ır en 1 
• • • u .. : d b. . ... • dın modasına hakim olan Parıl 

Bu adam, sultanımızın en ısıne h k I . kt" B f k .. A I R. A. Ahmet Ha~ım uzerın e ır goru, . dir 
d• w . "f . ya ut ı ıçtan geçırece ı. u za er Ü· rı lı ve kulah ı. · · i . H kk Öl .. l (D ) lerini mağlup edememıtler "_· _..:111 ver ıgı vazı eyı yapmıyan. . l smaıl a ı, u er ram · ~:-.sııı 

K d. . •w• k l d zerıne de, su tan Ebu Hamu, ne de her- Şeyh Ebu Yahya sarardı. (Normandi) vapurunun ~ en ısıne emanet ettıgı a e en as- ~ -L-f le 
IC l . . b k k k hangi birisi ona: Birdenbire geri döndü. Konağa gir- ~ ya ilk seyahati münaac:uıc; ıy • 
erB~rını ıra ara. T"~çkank, k - Ebu Eymeni idam etmekle fenajdi, merdivenleri çıktı. •ı p E K SiNEMASI terzileri yeni bir kadın Clbifdl .. .Af' , ır avuç serserı ur orsanına ar- , · ın• ,,,,-
- d k k k h Eb E yaptın... (Arkası var) etmişler, Nevyork pıyuu 

fı urma ·tan or an ~ey u y- LUISE ULIRICH'i mitlerdir. • , _ _u ' 
mendir. ~ 

Dı·n ve lst•nbul Evkaf mildUrlyetl lllnları ADOLF WOHLBRUCKE lan ve bele tesadüf eden kıs t.1 
· O cezasını buldu. 1 J OLGA TCHEKOVA ve Bir omuzu tamamiyle ...., .fll' 

Siz onun gibi olmayınız!.. ecek ,,.-
ile beraber du tamamiyle çıplak g&ter - J/I ıultan uğruna savaş yapmaktan çeki- De"'erl Pey ...ıedP-_ 

a paraaı G 1 M cede kesik olan bu elbise ,.. &~ ncnlerin hali budur. - - --- ARADI bf /V 
I;:y gözleri olanlar, L K. L K. büyük bir alaka uyandırınlf bo t1' 
Görünüz, ibret alınız!.. ı' 330 00 24 85 Üsküdar'da Solak Sinan mabaJlealnde Topba- KADIN rikanın bütün kibar bdm~-i 11' 

dayı kopye ettirmek için •~-Altında 'eyhin mühürü vardi. nelı oğlu ıokağrnda eski 26 yeni 30 sayılı 
Meydanın etrafını asker aarmİfb. Oç odaJt ahşap evin bütünü. (1S16) filminde takdim ediyor. kanlarına kotmaktadırlar.. • ~ 

Dili bir karıt çıkarak darağacında sal- 300 00 22 50 Tarakçılarda Daya Hatun mahallesinde kUçllk Kadınlar için y•pılmıt Resmimiz, Paris terzilerinJll, 
lanan ölü, me,alelerin ı'ıklarmda kor- yeni han 4 - ncU kattıl eaki 11 aayı:ı odanın bir fllmdlr. getirdikleri bu son moda 
kunç bir hal almıftı. btıtUnU. (1527) '- göstermektedir. 

' Bu sırada meydana çıkan daracık ve 76 12 5 70 Samatyada Hacıkadın mahalleainde mercancı * 
karanlık sokaklardan birinde bir ayak Kfrkor aokağmda eaki 15 aayılı Ye kayıt mu• Mubteıem bir tarih aahifHi... Büyük bir film. •• 

Mükemmel bir mevzu ..• sesi duyuldu. Bir adamdı bu ... KöteJİ cibince 43.50 metre arsanın bUtunU. (5695) 
soluk soluğa döndü. Elinde yalın bir 145 60 11 00 Şehzadebaıında Balaban ağa mahallesinde 
l<ılıç vardı. Bozmacı hanu ıokaaında eski 1 aayılı 48,50 

O taraftaki atlılardan biri haykırdı: metre artanın bUtUnU (5165) 
- Kim o? .• Duuur!.. 210 00 "' 1:5 75 Beılktaı'ta TUrk .t\11 mahalleainde Uzuncaoca 
Ve üstüne yürüdü. · cadd .. :nde yeni 26 eski 30 aayılı ( 210) met• 
Yalın kılıç gelen adam direkte ıaUa- re artanın biltUnU. (3097) 

nan zavallıyı gördü: , 438 00 32 85 Edirne kapa Hacı Muhittin mahallesinde Acı-
. - Asmışlar!... - · ç•ıme ıokaiında Hld 45, 47 yeni 41 aayılı 

Diye homurdandı. Bir küfür savur - 84 metre arsanın bUtUnl. (5321) 
llu. 
• Sonra üstüne doğru gelen atlılann 

önünden kurtulmak için geldiği yere 
Cloğru döndü. Karanlık sokaklarda be
yaz bir hayal gibi kayboldu. 
· Giderken fÖyle söyleniyordu: 

- Zavallı Ebu Eymen! ... Budalalık 
etti. Bu uğurda Zübeyir de öldü. Fakat 
l;u alçak Ebu Y ah yanın alacağı olsun! •• 

Arkasındaıt ko,an atlılar onu bula
oıadılar: 

* -13-

Yukarda yazılı &zelgeler satılmak Uzere on beı gün ara ile 
arttırmaya çıkarılmııtır. Üatemeal 18/11/935 PazartHl günü saat 
15 te komiayonda yapalacaktır. lateklllerln yüzde yedi buçuk pey 
paralarile mahlfılit kalemine ıılmelerl. "6848,, 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonundan : 

ltli.fıfar ameliyatında kullanmak üzere 30 ili. 50 ton çubuk kükürt 
eksiltme ile satın alınacaktır. -t 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruştan 9000 liradır. 
B _ Kükürt prtnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Le

vazımından parasız alınır. Türk Topları · 
C - Eksiltme 15 ikinci teşrin 1935 cuma günü saat 15 de Galatada 

. Ufuk yavaş ya vat ağarıyordu. Ceza-
1 
Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Jır sokaklarında davullar çalınıyor ~ Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
tellallar şöyle bağırıyorlardı: D _ Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

- Ey ahali!.. Gidin, görün!.. Hain- E - Muvakkat teminat parası 675 liradır. 
lerin cezası ne olduğunu anlayın!.. Bü- F _ Eksiltmeye girecek olanların 935 senesi Ticaret Odası vesikası 
yük sultan Ebu Hamu Zeyyenin sağlı- göstermeleri mecburidir. 
ğı, sa'tanatı uğruna savaşmaktan kor- G - İsteklilerin saat on dörde kadar teklif mektuplarını Komisyona 
kan~a ın sonunu görün!.. vermeleri lazımdır. (6823). 

KA RTALLARIH 
ÖLÜMÜ 

Bu hafta S A R A Y sinemasıll~ 
gösterdiği •e herkeain ırGrmesl IAzım gelen çok ırüzel Franlll 

F ER AH SiNEMADA 
Brigitte Heim'ln yükıek eseri 

MONTE KRiSTO 
Konteıi : Ayrıca Dünya handiıleri 

Ankara Cumhuriyet BayrAmı 

SAADET~~ 
( Le Bonheur ) 

J'ranıanın en büyük artiıtlerl 
büyük filmde. 

CHARLES BOYER • GABY 
MORLAY -JAOQl'E CATELAİN 

MlCHEL SlMOı 
Henry Bernetein'in romanından 

,,. Yakında TÜRK ıinemaıında 4" 

SUreyya Opereti 
Fran ız tiyatroaunıla 

Busıün watiue 16 ıla akşam 20,30 dıı 

BAY· BAYAN 
büyük operel 

., .. d• 
Bakırköy Aile &ln•lll• ~1,ıe l 11111 

Pnnıeaia Çı I 
[Halk Parti • Yalaut 8" 
Salonunda ) • Kız KardethP V• 

Natit - Ertuğrul Sadi 
Şehzııdebnşı TURAN 
\ivatrosuııdıl l\iutine 
jı; te gece 20,~0 ıla 

HiSSE~ ŞAYiA 
Vodvıl 3 perde 
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'•~ Her hakkı mahfuzdur. ~ • Yu.an: zı,. Şakır.------------" 91111415 • .ıl 

Saray Ve Babıali Hergün Yeni Bir 
Hezimete Uğramakta Idi 

Osman Bey. kon..,e taraftan olan def- aldaktan ıonra, o da habersizce çekilip fı
lerdar Ferit ve' jandarma tabur kmnandanı tanbula gitmitti. Şimdi, Konyanın bütün 
Üıküplü yüzbqı Emin, polis müdürü Halil mukadderab, artık vali Cemal Beyin elin
~Ylerle birlefmİf; idareye vuıyed etmif; de kalmıftL 
telgrafhaneyi de ifıal ederek (Sivas) la Relet Pqaya Karıı 
hıuhabereye gİrİfmİftİ. Saray ve Babaili ; ( Sivaa) etrafındaki 
J Muıtafa Kemal Pqa, Kastamonu ve ha- kuvvetleri harekete ıetirdiji zaman, vali 
valisi vaziyeti hakkında kifi derecede ma.- Cemal Bey de ileri atıbmt; (Bozkır) ha
)funat aldıktan sonra, icap eden emirleri valisini ayaklandarmlftı. Vaziyet mühimdi. 
verıniıti .. . Defterdar Ferit Bey vali vekil- Bu vaziyeti ıslah ve o havalide halka milli 
liiini, miralay Oıman Bey de (Kastamonu hareketin m&numı anlatabilmek için mak
Ve havaliai kumandanlığı) nı deruhde et- sadı yakından anlamıt olan bir zahn rönde
hlİfler ve derhal faaliyete ıeçmiflerdi. Şu rilmesi el:zemdi. Bu lüzum nazan dikkate 
~da (milli idarei muvakkate) eline ıeç- alınarak miralay Refet Beyin Konyaya 
"1İf olan Kastamonida mevcut kuvvet, 35 ıönderilmesine karar verilmifti. 
Jandarma, 40 polis, 250 mevcutla bir pi- Vali Cemal Bey, Refet Beyin Sivaıtan 
fa.de taburu, 4 tüfekten mürekkep bir mit- hareketini haber aldır almu, derhal hapis. 
ralyöz bölüğünden ibaretti. haneyi bo,.Itnuf; bütün mahkUın ve mev-

eden bu hezimetler, ne padifaba ıre ne de 
Damat Ferit PA§a hükUınetine zerre kadar 
bir ibret dersi vermemifti. Bu iki inatçı baı 
birbirine dayanmıtlar; muhitlerine de aynı 
kafada insanları toplamlflar; daha hi.li 
(tethit siyaseti) nden ümit beklemekteler
di. 

Damat Ferit Pata bükümeti, Anadolu
da maruz kaldıia bu muvaffakiyetsizlikleriD 
ac111Dı lstanbuldakilerden çıkarmak isti-

yor, zulüm ve fecaatin hududu, her sün 
biru daha renİfliyordu. İstanbul merkez 
kumandanlığı dairesi ve ( Bekiraia bölü
ğü), enrizisyon mezalimine rahmet okutu
yordu. Anadolu ile alikaya biuettiren en 
küçük bir fÜpbe ve en ehemmiyetsiz bir 
bahane, - biliiatiana - lııerkea için bir feli. 
ket tefkil ediyordu. 

Bayburttan Gelen Ciritçiler Diin 
Gösteriler Yaptılar 

E~v~!ki ~ün. ~ ... burttan !•hrimize 1 Bayburt cirit takımı Beyoilu Halk· 
12 kıııhk bır cmt takımı ıeldi. Ulusal evine misafir d·1m· ı d" . 
b . 1 • • e 1 lf er ve un Spahı O• 

İilk yapılacak it; henüz fneboluda bula- kuflan teslih ederek müdafaa t.ertıöatı al
n.n, fatanbul hükUınetinİll valİIİ Ali Rıza Dllfb. Fakat Konyanın münevver ve vatan· 
Beyi tevkif edip derhal btanbula iade et• perverleri derhal ayaklanm11lar, ortaya atıl
nıekti. Mustafa Kemal Papnın bu enqi, iki matlar; vali Cemal Beyin bu ihanet kuvve
itin zarfmda icra edilmİf; Ali Rıza Bey, t... tini daiıtmaya muvaffak olmutlar; sarayın 
la.nbula ıiden vapurlardan birine bindiril- ve Ferit PafAJlm aon ümidi olan Cemal 
blİfti. Beyi de ürküterek İstanbula kaçırmtflardı. 

Yeni Bir Emir Bozkır isyanını taklit ve takviye etmek 
Fakat bu vapur Zonauldaia ufrar uira- iatiyen (Niğde) mutasarnh ile muhasebeci 

hla.z, kovulan vali dahiliye nazın Adil Bq- ve polis komiseri de oradaki fırka kuman
den fU emri almıtb : danı tarafından tevkif ecf ilmit; doiruca Si-

Jttihatçıların divanıharplanndan, zulüm 
ve İfkencelerinden, domus topu yapıp tır
nak aökmelerinden ıikiyetçi olanlar, ıim
di bütün bunlan en masum vatandatfanna, 
en vazifeperver meslek arkadaılanna tat
bik etmekten çekinmiyorlardı. 

Milletin haklı feryadını suıturmak için 
padifahm ve Damat Ferit Patanm askerler 
arasına aoktuklan kundak, korkunç bir vol
kan haline ıelmifti. Bekiraja bölüğünü ida
re edenler, ingilizlere (İcra vasıtalığı) vazi
fesini deruhde ebnİflerdi. Fakat bu halden 
lnrilizler bile İjrenrni, ler, tikııinrnitler; ar
tık askeri İnzibat itlerinden - bir müddet 
İçin - ellerini çelmıiılerdi. 

ır oyunumuz o an cırıt alıttırılmıı at- ı d b .. • 
lar üzerinde oynandıiı için aeyri büyük cafın a azı l'Oste~ıler ve antrenman• 

bir zevk vermektedir. Şimdiye kadar ~r ~apmıtlardır. bll' kaç rüne kadar 
İstanbula •e bir çok tehirlere henüz ıir- ~.kaım atadyomunda balkın karşısında 
memiı olan bu oyunu Bayburtlular çok musabakalar yapacaklardır. 

Bolu ve havaliıi 1erbeattir. Zonsulclaia vaaa gönderilmİftİ. Görülüyor ki artık pa
çıkını%. Viliyetin icap eden mahallerile difah ile Damat Ferit Pata ve türekuı; ıon 
nıuhabere ediniz ve emri ahire kadar orada kozlarını da kaybetmiılerdi. 
bekleyiniz.) * 

Bu emri alan Ali Rıza Bey, Zoquldaia Fakat ne kadar ıariptir ki, birbirini takip 
1çıkmıt; bir taraftan • henüz fıtanbul hükU
nıeti ile alikaaım kesmemit olan - (Bolu) 
tnıutaaarralı ile muhaberey~ ve diier taraf- Acıkll ÖIUm AH Veesaf ı 
tan da Kastamonuyu tehdide batLmutb. Gazetemiz aıhhi öiütler muharriri 

(Arkası var) 

Balık Midesinde 
Bomba Bulundu Kaatamonudan Zonıuldak mutaaarnfma ainir mütehaaaıaı Etem Vesa•f Sıhhat 

~ b~ telgraf çekilmif, Ali Rl21l Be:in Vekaleti lufzıaaıhha müessesesi tefle

tev~l e~ıl~rek_k~a~an Kutamonuya ıon· rinden Vefik v .... f ve iatanbul ka - Buena. Aire. 8 (A.A.) _ Bir kö _ 
~~rilmesı iatenilmİfti. Fü:at ?'~' 1H1 daatro heyeti fenniye.inden Bedri Vea• pek balığı öldüren balıkçılar, bu ha • 
lfl yapamıyacaiını cevaben baldirmelde be- aaf Akanan babaları denizli defterdar- • • • y 
ra~r ~azi~etten Ali Rıza ~yi .~• .laaberdar lıiından mütekait Ali Veasaf Akanın ;:~ın mıdesmde bU' bomba bulmUf • 
ebnlfb. AJı Rıza Bey, yeıane anut ve '?~· dün cece ansızın ölümü kendisini yakın· ır. 
vaffakiyeti, (Bolu) dan beldemelde İclL dan tanıyan ve sevenleri pek çok müte- Balıkçılar, tethit malzemesi bulanla-
Halbuki (Bolu), daha henüz kat'i karannı ellİr etmiıtir. Ali Veaaaf kırk senelik ra hükumetin vadettiii 250 peçetelik 
verınerniıti. Kuvvetli riizıirın fstanbuldan mal memurluiunda çahtmıf ve en son primi istemektedirler. 

usta hareketlerle oynamaktadırlar. Da- Yukarıdaki resimlerimiz Bayburtlu· 
ha •~el bu oyun Kayaeride de çok ları bir arada ve cirit oynarlarkc>n gÖs• 

tatbik edilirdi. termektedir. 

Hayatın n•t••I 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutlan 
dinçleıtf rir. 

iKTIDARSIZLICI 
Vtl 

BEL GEVŞEKl.ICINI 

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞIRKITI 

lıtanbul Acentahj'ı 
Liman ban, Telefon : 22925 
Galata ıubeıl Tel : 43663 

TRABZON YOLU 
SADJKZADE npuru 9 ikin· 

clteırln CUMARTESi 1ıUnü ıa· 
at 20 de HOPA YA kadar. 

hlı, yoksa Sivutan mı ıelecejini taruaut yazife olarak Denizli defterdarlıiını 
ebnekle vakit ıeçirmekte idi. Buna binaen t Deniz Konfer•neı için ıiderlr, J•ıamak oeıHioi iade eder. 
Al" •· üL" ke- yapmıf ır. Ecsaoılerde bulunur. lıtanbulde ı Rıza Bey, (Bolu) dan da mn ... ı .. Çalıtkan dürüat tabiatli, vat~nını ae- G8rU9meler f ' t lSO k 

GÜNEYSU vapuru 10 ikin· 

clteırln PAZAR ınna 1aat 

20 de RIZE'ye kadar. 

MERSiN YOLU 
ser k ikin · b" 1öf hidisesile mat· ' 11• 1 uruı. Tafıil&t için Halata 
idil b~ınıez,_ cı . ar t:v. t . • ilk va• •er, hayır sever n lekesiz bir zattı. Londra 8 (A.A.) - Resmi çeven- Poıta kutuıu 1266 
P"'I ıt va:y:e ';°e ~ e~eDllf, Dün Sultanumet camiinde kalabalık lerin kaydettijine göre, ftalyan ve in- "••••••••••••••' 

a atan u av et etmifti. bir cemaat huzurile namazı kılındıktan ailiz deniz delegu lar I k b" 
H . H . o~- k hi ·· ·· ··1 •• yon ı, ge ece 1 • Z ld k l" ezımet e:ıımet ....... sonra Top apı mezar ına ıoturu • · · ı~- daki d . k onıu a aa ıye hukuk mahkeme • 

rıncı aanun enız onf eramı bat ainden: 
Bu hezimet dahi, ıerek ..... , •• ıerek müttür. la cmda bu ko f : 

8-bailiye bir derı tetkil etmemifti. ihanet Ailesi efradı ıazetemiz •asıtaaile ha- ~ . ' • n. era~ vereceklerı Zonl'uldaiın Meırutiyet mahallesinde 
:e fesat makinesi, mütemadiyen iflemelde yatında iken son l'ünlerinde kıymetli tek~e~ ~etr~ ~~ıtlerdır. ve zabıtai belediye memuru Ne19t evin. 
idi. Padİfalı ve Damat Ferit Pap, (Kon- yardımlannı ıördüiü Doçent Dr. Ek- Şımdiki gorufmeler, daha birkaç de oturan Devrekli Eaat kızı Hacer tara 
Ja) 11 kendileri için en mühim bir istinat rem Şerif ve Profesör TeYfik Salim, Dr. (Ün devam edecektir. fından kocası Denekli hamamcı oilu 

llolıtaaı haline setirmek fikrindelerdi. On- RefAt Riza, muallim Ali Riza, Profe- Bulgarlstanda F h 1 Mehmet 0 ilu Fuat aleyhine açılan bo-
larda bu fikri doiuran da, fU sebeplerdi: sör Lutfi ve diier hekim arkadatlara MU U Uf • ıanma davasının muhakemesinde müd-

INÔNÜ vapuru 10 lklnci
t•trln PAZAR eaat J O da 
MERSIN'e kadar. 

Ayvalık Yolu 
KEMAL vapuru 9 lklnciteı

rin CUMARTESi ıaat 19 da 
lzmlre kadar. 

l K h ali • . L-- ı .... · ı_I-!!- tm kt d" C•d•I• d 1 h F .• - onya ve av llJllD u.gı yer ayrı ayrı teıe&au.- e e e ır. eaa ey uahn ikametıihının meçhul 
.;!eclenberi (ittihatçılar) aleyhinde ıenit Biz de merham Ali Ve11af Aakana Sofya 8 (Özel) - Memlekette u • bulunduiu anlaıaldıtından daYetiye ve DOYÇE ORIENT BANK 

il" llluhalefet sahası idi. (Kuvayİ milliy~) sonsuz rahmet diler ve ailesi efradını mumi kadınlarla mücadele edilmesi l'ıyap kararı makamına kaim olmak ü- Dreadner S.nk tubeal 
~eylatarlan, bu zihniyetten iatihıde ebnif- taziye ederiz. için burada ııhhat bakanbimda yapı- zere ıazete ile iki defa ilinen tebli t Merkeai: .Berlia 

~~)üt~ ~i h~~etleri, (İ~t ••b: -· ' · · D~~İ~ K~~f~,·~~~~ · ' ' ·- lan büyük bir kongrede Bulgariıtanda yap~ldıiı halde ıelmediiinden hakk~:- Türlclgedekl ıa6el•ri: 
nın ilıyası ıçm yapılan uır tete b'"t'" mh 1 • dakı muhakemenin L - b le 1 "•bu • . L-- d b lunanlan da (ittihat- V . gt 8 (A.A.) - ikinci tef- u un umu ane erın kapablmuma . • ııyaucn a ı ma11- G•l•t• • let.nbul. hrmlr 

;ı) • lfın """'m a u . atın on karar veril • tir na karar verılmıı ve sureti ıahadata ve D t . 
dıye halka bilcfirmitlerdL rinin L-·inde Londrada toplanacak o- IDlf • iddiaya nazaran mu""d 1 h F epoıu : ut. 1'titün Gümrilgü 

2 . A --,. • d eaa ey uatın ..,. H 
- Hürriyet ve JtiW farka11, bam vali- lan deniz konferanıma Amerika a Romanyada Durum kanunu medeninin 132 inci dd • •r türlü 6anka iıl + 

~~lerde büyük bir raibete mazhar olmut- iftirak edecektir. Bu husu~t~ daveti Bükrq 8 (AA.) - Saylavlar ku- hükmüne söre kendiainin bir ;; za:s~ " . . . • . . .. • . • . • ·- .•. • . ... •. 

3 d yalnız ltalya kabul etmemıttır. rumunun yeniden toplanmaıı mun·· a fında karm Hacerin Zonıuldaiın Me•- bir ay zarfında H • . d '" d •• 
- Mütarekeyi mütealnp, Konya a ıe- · h • :r acerın evıne onme ı· 

(l'aaJij iılim cemiyeti) namile bir cemiyet betile ulusal köylü partiıinin yapaca- r~tıyet m~ .a~le~ı~de 3 numarala hane- ii takdirde icap eden muamelenin yapı· 
letekküJ etmitti. fstanbuldan uzanan sizli il U T;-JTN U L K E.Y f' iı gösterinin yuak edilmeıi üze • sıne avdetı ıçın. ıl~~-en teblil'al yapılma- , lacaiını bildirir ve teblil'at makamına 
elJerf .d . . --L=--- (il 11 U .. 1 h··ı~ nne sına karar verıldıl'ınden merk F k · k .. • . e ı are edilen bu cemıyet, ~ - u parh ı e uaumet arasındaki gergi lik t • um ua- aım oma uzere ııbu ıhtarname ili -
~i \'e dini) bir mahiyet arzetmekte idi. HER(;. N arh1Uflır Parti yasaja r ~ b n ın cazeteye neırı tarihinden itibaren nen teblii olunur. (493 
cıafbuk· . . • 1• • h Unn saf • • • ' •ımen u göı-
f ı cemıyetın gız ı ıayeıı, a - terıyı yapmıtllr. 
et ve cehaletinden istifade ederek siyasi 

C 4 - Konya valisi Cemal Beye, ( Artin 
~hlal) deniliyordu. Hararetli bir (Ermeni 

aftarı olan Cemal Bey aynı zamanda da 
Padi·- h ·ı ' b':....::ı. b" 

"Y"" ı e Damat Ferit Pataya u7- ar 
&adakat besliyor; .Babıiliden verilen her 
ehlri, mukaddes bir ayet ıibi telakki edi. 
l'ordu. 

ı,· İtte, bütün bu feci kuvvet ve vaziyetler 1 •· 

t arletınitler; Konya ve havalisini milli~- DOLASAMAZSINf Z 
eketler aleyhinde için için kaynıyan bır ı 

Volkan haline ıetirmiılerdi. f AKA T 1 
IConyada bulunan ikinci ordu müfettiti l 

Cemal PA§a, bu volkanı daha ilk kaynayı· ~'1~.ft •o•• 
:•.nda hiaaebniı ; üç ay evvel on ıün mezu- ~ DAKr &IR. fL.&Nj 
etetle. f~tanbula giderek bir daha_ avd~t 6UTUN ULKiYI HlA gjN IOL.Alllll 
il hlernıftı. Kolordu kumandanı s.Jiha.t:'; I 

Çlnd• Para 8ıkıntıaı 

Şankhay 8 (A.A.) - Gümütün u
luslattmlmaıı Pekinde bir para 11 • 

kıntııı ihdaı etmittir. Pirinç, petrol, 

zeytinyaiı ve zahire fiatları ıpekü)u
yon yüzünden mütemadiyen yüksel • 
mektedir. 

Alman • Belçlka Gerglnllll 

Berlin 8 (A.A.) - Lyej mahkeme

si, bir kararla Öypen, Malmedi ahali -

ıinden bazılarını Belçika tabiiyetinclen 

iakat ehntitir. Almanya, bunu protes-

'o ~tir. 

Tiirk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar bin1erce kiı "yi ze ıgi 1 etmiıtir. 

Yeni Tertip plimnı görUnUL 

1. el Ketlde 11 2. el Te,rln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 5 • O O O Lirajır. 
Ay"ca: 15.000, 1 ?-000, IO.OıJO liral ık ikra uiıe.erle 

( 50.UOO) lıralık bir mü ci ·a t vardır. 
Plaoları ekuyuoıız Ve lııı z .. ıı .,.irı pıvnıı .,, ıı• talllı' ~ · · · · ... ,.. • rı a r ıt"• lll\ gı rı nıı. 
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Muııurriti: Frecuıan Wıllı Croftı -21- 9/11/93.3 

Sir Cona Yapılan Otopside Bayıltıcı 
ir llaç Aldığı Da Anlaşılmıştı 

Mesela, ağır bir ye
mekten sonra alınına 

bittabi dahıı yavaı tesit 
yapar. 

- A,ağı yukan kat 
saatte tesir yapar? 

- Yarım saatle iki 
sııat arasında. 

- Peki, timdi Si 
Conun bu ilacı ölmeı 

den kaç saat evvel almı. 
oldu unu tayin ed t~iliı 
misin"z? 

Genç işçi: - Karanlıkta gelenin arkadaşım oldu • 

- Bu biraz güç. Kat 
İyetle öyliyemem. ÖJ. 
mezden yedi sekiz saat 
evv 1 almıt olduğuna 
unncdi)' orum. Mamafi 
belki de dört beş saat ğunu zannettim ve kendisini birdenbire önüne 
evvel a1mıı olabilir. çıkarak korkutmak İstedim, dedi. 

l.h · 8 ılt il A ı istikametinden bazı ayak sesleri iıittim. 
tıyarı ay an aç • 

Bu ifade çok mühimdi ve Reyninin bin.. . A~ak Seslerı . . •. 
ba mm mücrim olmadıima dair olan ka Bıraz evvel, bır lokma yemek yımek ıçln 
na!tini takviye ediyordu. İlacın yarım saat evine gitmif olan arkadaıın dönmekte ol
zarfınd tesir etmiı olduğu farzedilse, Sir duğunu zannettim ve onu korkutmağa ka
Con bunu dokuzdan evvel almııtı. Saniyen rar verdim. Dediğim gibi. karanlık bir re
doktor!•n dediğine bakılırsa bu ilaç ölüm- ce w~i .. Bir kaç .~etre ilerisini ~önne~. ~~bil 
den bir kaç saat evvel alınm14tı. Bunun için degıldı. Onun ıçın ayak seslerı tam onume 
eğer binbaıı o gece hakikaten sancılanml.J- geldiği vakit yerimden sıçradım ve elek • 

b b ""ld"" •· lm••ı !-•-~nsızdı trik fenerimi birdenbire yaktım. Herifi is-s a asını o urmuı o _, llIUUl • 

Bu ifade, katilin Sir Conu, ölü veya diri tediğimden ziyade korkutmuıtum. Bir çığ-
Va thcdden koruluğa kadar otomobille lık kopardı ve bir müddet olduğu yerde 
göt~rm~ olduğunu ispat ediyordu. Sağ bir dona kaldı. Sonra bütün lruvvetile limana 
adamı zorla otomobile bindirmek oldukça doğru koımağa baıladı. 
güç bir ıcydi. Hele cesedi yüklemek büsbü- - Korkuttuğunuz adam arkadaımız 
tün tehlikeli idi. Yolda bir kua olmak ve mıydı? 
meselenin meydana çıkmak ihtimali vardL 
Fakat Sir Cona bir ilaç verilip te uyutulur
sa, yolda tesadüf edilebilecek kimselerin 
nazarı dikkati celbetse, ihtiyann hastalanıp 
ilaç aldığı söylenir ve mesele izah edilebi
lirdi. 

İstintak hiıkiminin tahkikatı çok uzun 
sürdü! Nihayet akfBID saat yedide 
Sir Conun meçhul bir phıs veya eıhas tara
fından katledilmiı olduğuna karar vererek 
heyet dağıldı. 

iri Yarı lıçt 
Ertesi gün Frenç i.le Reyni dairede otur

muş, meselenin gene muhtelif noktalannı 

tahlil ediyorlardı. Bir aralık kapı vuruldu 
ve Maldang baıını uzatarak: 

- Affedersiniz, sizinle birisi görüımek 
istiyor. Magil işine dair bazı mallımatı var
mış, dedi. Reyni: 

- Çnbuk, gelsin, dedi. 
Bir kaç saniye sonra odaya iri yan cenç 

bir adam girdi. Pazarlık elbiselerini giyıniı 
bir iıçiye benziyordu. Tavır ve barekibnda 
büyük bir asabiyet görülüyordu. Reyni: 

- Buyur. Otur. Bize söyliyeceklerin var
mış öyle mi? dedi. 

Genç adam sandalyeye oturdu ve elinde
ki kasketi evirip çevinneğe hatladL Reyni 
evvela onun ismini, nerede oturduğunu, 

tespit ~ttikten sonra: 
- Ne iş yaparsın? diye sordu. 
tıçi: 

- istasyondaki lokomotifleri temizle-
rim. 

- Daima Belf astta mı çalıfıram? 
- Evet, fakat arada arada, diier arka-

daılara yardım için beni bafka İstasyonla
ra da gönderirler. 

- Ekseriya gece çal.ıpnm değil mi? 
-Evet. 

- Peki, kim olduğunu öğrendik. Şimdi 
de bize söyliyeceklerini söyle bakalım. 

Karanlık Bir Gece 
Genç adam elindeki kasketi bir kaç defa 

daha evirip çevirdikten sonra: 

- Değildi. 

- Kimdi ya? 
İKi. baple arkayı İfaret ederek: 
- O, idi.. Hani binbaıının koruluğunda 

gömülü olan adam .. 
- Ne? Sir Con mu idi? Nereden bili

yorı;un? 

- İyi biliyorum. Elektrik fenerinin al
tında yüzünü adamakıllı gördüm. Bu sa.. 
bah ta, gazetede resmini gördüm. Hemen 
gazete idarehanesine gidip tanıdığım muh
birlerden birine meseleyi oçtım. Durmadan 
size gitmemi söyledi. 

- Çok iyi ettin. Şimdi, o gece gördüğün 
adamın eıkalini tarif edebilir misin? 

Gecenin Y aruında 
- Orta yapılı, zayıf bir adamdı. Omuz

lan öne doğru iğilmiıti. Yüzü, tıpkı gazete
de çıkan resme benziyordu. Baıının üstü 
çıplaktı, kenarlanndaki saçlar bembeyaz
dı. Şapkası yoktu, fakat arkasında bir pal
to vardı. 

- Emin misin? 
- Tamamile eminim. 
- Hızlı bdı mı yürüyordu? 

(Arkası var) 

İstanbul asliye mahkemesi birinci hu
kuk dairesinden: 

Galata Voyvoda caddesinde Doyçe 
Oryantbank Dreadner bank ıubesinin 
Galatada Kaval sokağında 5-9 numara
da mukim A. K. Dimi.trakopulo zimme
tinde olan alacağına mukabil merhun 
bulunan 12 adet Kredifonsiyenin satıl
ması hakkında sebkeden talebin ika • 
metgi.hı hazırı meçhul bulunan med
yun H. U. M. K. 141 inci maddesine tev
fikan ili.nen yapılan tebliğe rağmen bir 
itiraz dermeyan edilmemi§ olduğundan 
emvali merhunenin bilmüzayede sabl
maaana karar verilıniı olduğundan med
yun A. M. Dimitrakopulonun tarihi İ· 

lanın f erduından itibaren üç gün zar
f anda müddeiyi huzuru mahkemeye 
celple itiraz eylemediği takdirde kara
rın iktisabı kat'iyet edeceği ve merhu
nun İstanbul Menkul Kıymetler Bor.1a
amda 13-11-935 tarihinde saat 10-12 ye 

- Geçen perıembe aecesi idi. Larn is
tasyonundaki arkadq izinli olduğundan 

beni oraya gönderdiler. Lokomotif büyiik 
cinstendi. Ertesi gün de erkenden sefere kadar sahlacaiı tebliğ nıakamma kalın 
çıkacağı için derhal itime baıladun. Saat. olmak üzere ilan olunur. 

(16407) lerce uğraıtıktan sonra nihayet tekerlekler
den maada, bütün lokomotifi temizleye- # ' 
bildim. Artık nasıl olsa vaktinde biairebile- ı Ademi İktidara 1 
cektim. Biraz dinlenip bir sigara içeyim de- • 

di~ ve lokomotiften aynlıp ci~arda dolaı- r o B TEST ı N 
maga baıladım. Hava, mevsıme nazaran 1 1 
oldukça ıııca~ta. ~ak.at ?rtalık zindan gibi 1 rörülmemiş ilaçtır. Yorgun vücutlara 
karanlıkh. Bıraz ılerıye gıderek yolcu pero- gençlik, dinçlik ve yaşamanın zevkini 
nunun kenarına, denize kartı oturdum. A- nrlr. Belgevşekliğini ~f'çirir. _. 
radan bir kaç dakika .8«:AlelJÜlti ki. .Belfaat .,.._ ____________ _,_ 
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ı Kari Me1ctııhlar• ır ____ e_ı_· _K_A __ Y_~ı.H•• r.ı._,, 
Tr~mvay Şirketinden KADER YOLCULARI 

İstekler 
T · k · · 23 ff ·k· t f 1 ... , b h dı"ye etııı~~·"~ ramvay fır ehmn gece saat er ı ı ara ta ayrı mı&yı zarurı man, sen ana e .. iİP"e 

ten sonra Harbiyeden, Şişliden ha- görmü§, buna karar vermi§ti. J Münirin gözlerinin on ıtoOI-' 
rekete getirdiği arabalar, ihtiyacı Vakıa, karı - koca hala sevişiyor- manzara canlanıyordu. .ıdıi' 
karşılıyabilmekten hayli uzaktır. lardı. Fakat maddi hayatın binbir gazeteye satıp ta, par~~ınıiitlÖl y 

Sinemalar, tiyatrolar o saatte bit- üzüntüsü gönüllerindeki sevgiyi yıp- şam eve ne sevinçle donJll .ki~ 
mekte, kar§ı sahile geçecek yo!cular randınnıı, kendilerine bir nevi bez- I da gelirken, karısının n~~~ f 
son vapurlarına yetişebilmek için zi- ginlik vermitti. Yuvalarım sağlam- ridir bir dükkan cal'll ~ 
yaretlerine, eğlencelerine o saatte laıtırmak için beş yıl mütemadiyen rüp beğenmiş olduğu bd _,,-
nihayet vermektedirler. boıu boıuna çabaladıktan sonra, ar- akşam satın almı~tı. Ne e 

Bu itibarla, o saatte istiklal cad- tık ayrılmak lüzumunu duymuılar- geçmişti ya!. ~ "oı 
desi, günün en faaliyetli saatlerinde dı. 1 O gece, Nevinin, bu çall~ 
bile görülmiyen bir kalabalıkla dol-, ~eçim ıartl~rı günden güne güç- vincinden, koynuna ahP 1• 
maktadır. leııyordu. Nevın aza kanaat eden hala unutmamı§tı· ~ 

Halbuki o saatte arabalar, günün bir kadın olmakla beraber, Münir homurdandı ve beınen a~ 
en tenha ve hareketsiz zamanların- için ağır bir yük olmağa başlamıştı. ilave etti: iP: 
dan daha seyrek hareket ettirilmek- Hususile, onu çahımaktan da alı -ı h k d n iliff 

. . ve emen ar aun a ' d.JJ, .. ~ 
tedır. koyuyordu. Gece, gtindüz karşısına O viııiyor P' 

B .. d d b. k k. l . ld v d d - zaman, se :r • -._MJI 
ub~ul zb~n .e, ır çob kım1se er

1
, o- :eçıpkte, cıvı v amb~gak, erbe e

1
ndtepe- Nevin, başını sandığın ıÇIP""~ 

tomo ı e ınmıye mec ur a ıyor ar. en onuşmaga ır ere aş a ı mı d d 
Gece zammile hayli kabaran taksi idi, genç muharririn ilhamını kacı- ırına an: "k f dedİ-... ~ 
ücretine kıyacak vaziyette olmıyan- 1 rıyordu. Ondan sonra, mevzuun -u- M .. 0 . zau:ıan ~enç:e~İer~ bOWv 
lar da, seyyar birer mahkeme kori- cunu koydunıa, bul! unar, bır. hır pa diY~~~ 
doru ~alinde. g~len tramvaylarda yer Halbu~i,. b.u uf~cık ailen~n. kıtk~- rı uzatmakta deva:lıe yer~~..;; 
bulabılmek ıçın botuboşuna bekle- naat geçımını temın etmek ıçın, Mu- dın da onları. alıp · 1 p ıib• ;r 
mektedirler. nirin durup dinlenmeden, fikir hu- ve yalnız bu ışe da ını§ -~ 

Bu tasarruf arzusundan ve yer bul- zurile çalışması, yazması lazım geli-ı yor~u. . .. l• ~ .. ~ 
mak ümidinden vazgeçmiyen yolcu- yordu. Bır an geldı: Yıgın •. ~~ 
lardan çoğu da, sabırlarının cezası-! Genç kadın da bu bir teviye ha- sarhoş edici bir ilacın te••-:1 ~.r 

. . d' .. h.. etl•· _,,, 
na, vapurlarını kaçırmakla çekmek- yattan usanmıştı. Nasılsa aapmıJ bu- nırın ımagına ucuın bir, ... ~ 
tedirler. lunduğu bu çıkmaz sokaktan kurtul- baktıkça, Modada geçen ~ 

V 1 k ı . . d .. - d B - · · d ıne~b ' apur arını aç ıran ar ıçın e u - maga can atıyor u. şamı... ogazıçın e, ,-J 
zerlerinde hüviyet varakaları bulu • Bir gün, bakkalın biraz kabarıkça sandal gezintisi ... Elele, ~ 
nanlar otellere sığınabiliyorlar. Fa- olan hesap pusulasını vesile ederek, pelerinde geçen saatler··· rA"'rJ 
kat nüfus kağıtlarını Üzerlerine al- biri birlerinin müs~ifliklerini yüzü?e Bazan da elemil günler··· •• _ ~ 
mamıt olanlar, otellere de kabul e- vunnu§lardı. Nevın bunu fırsat bıl- heyecanlar... Kahkab•~.r· lı"" .. 
dilmedikleri için, sabahı kaldmmda mit ve artık Münire yük olmamak yaşları... Bir insan öın~ 
geçirmeğe mecbur kalıyorlar. kararında bulunduğunu söyleyiver- hususiyetleri birer birer 

Görülüyor ki, tramvay şirketinin mitti. İhtiyar, mütekait, bekar bir du. ~ 
o saatte az araba tahrik etmesi, bir dayısı vardı. Gidip onun yanında o- N . d - kapaitll1 ; 

k k • 1 . k .. k""I . ti k S d h .. . evın san ıgın :;._,Jff ~ ço ımse erı ço muş u vazıye e- turaca tı. onra a, enuz gençtı ..• k.l.tl d' ht aldı. "':ırJ 
k k d B ık• ·1 "d b" d k • k d 1 ı ı e ı, ana arını il ti"" re so ma ta ır. e ı ı erı e ır e 11metı çı ar ı. I t ......... dü· e ~·-"" 

Ş. k • ·· f ı · · t N l ... ? d" anan e egını supur ' ~ .. ır etın, seyruıe er saat erını es- - e yapa ım, yavrucugum. ı- d k da ,aP "Jı. 
b. d k b 1 .. .. .. d d N . b . . B d l ı; aynanın arşısın oJ -" 

ıt e er en, u esas arı goz 
1
onun e y~rA ~· asıp u ımıt• ana arı ma. di. eldivenlerini, çanta•• .... ;ti 

tutması herhalde muvafık o ur. Bılakıs acı. Senden ayrılmakla neye ' k 'fAikPJ 
Biz, bu satırlan halkın bu haklı katlandığımı takdir et. Zaten sen - Allaha ısmarladı ' "..i. 

dileğinin nazara alınmasını temenni de, ayağına bağlı bir gülle gibi, beni Münir, onu uzun uzun~ "'-' 
maksadile yazdık. Bu temennimize boyuna sürüklemekten usanmadan bastı; yüzünü öptü. ~, 

1
';,. ti" 

verilecek fili cevap, koyulaşmıya mı, sanki? •• ıyor, ne de bu nüvaZ1! ~ 
yüz tutan genit bir şikayet havasını - Haydi, canım! veriyordu. ·dif.""~j 
bir an evvel dağıtma§ olacaktır. - Haydiai yok. Öyle! Beı yıldır - Demek, sahiden 'd.r ,,.-., 
-- ·--·- · · · az mı didindin? Neye yaradı? Bak, Öyle mi? Ben §U ana.~• ilJll'f 

kulla.nıuahuırhı.r. 
yo!lano ı u nezle 

bir adım bile ileriye gitmedin. Seni nanmıyorduın. Biribır•~_.,, 
şüphesiz seviyorum ... Daima da se- ı kadar kolayca ayrılac•' ~ 
veceğim. Fakat ne olacak? ~evgi a- mal vermiyordum. ·f bit,. 

Zırö Katrııu ıdr .. ;" damın kamını doyurmaz kı ... Son- Nevinin ağzından b•f• 
va iitılı11p "arım ra, benim de gençliğime yazık ... O çıktı: / 

iyileetirir. 

.... hususi uzvi cevherlerle 

tmaı ve istihzar edilen 

Cibbs briyantini sayesinde 

mümtaz ve şik bir şekli 

gösterir. Kokusu nefis ve 

fatifdlr. Gibbs briyantini, 

kepekleri gldertr ve saç 

köklerlnl kuvvetlendirir. 

BRiYAMTiM 

da heder oluyor. Onun için beni din- _Kader böyle ünit! .,.I> 
lersen, bir ayak evvel, ikimiz de baş- Münir bu sözieri bir ,Jıı• 
larımızın çaresine bakalım. tekrarladı: jıllİI!' .J 

Münir önce homurdanmı§, vaktile _ Evet, Kader böyle ~ "f 
okuduğu romanlardan hatırında ka- V d MüniriP ikO ~ 
lan bir takım edebi cümlelerle karşı- d de 

0 
almn a, • lı' bir iı1JP~ 

... k Ik f k e uru az, gız ... ,-
hk verıneghe k"ak ı.tmı§1, a akt sbonun- bunu olarak, Nevinin bOr 'f 
da, o da a ı atı an ayara u ay- ··ıd·· ~~ 

ı ... k ·1 im zu u. rı ıga aı . o uştu. b. d• fl'J 
Şimdi, yatak odalarında, kartı Bet !1!d~r. ır tra buııd-' ~ 

kar§ıya ayakta duruyorlardı. Münir 1 d~~e t~bı ~ı .:-0 c~, döııiiP.11, •• 
karısının, ötesini berisini toplama - ı hırı saga, ;te 1 so ;ecekleP': 
sına, sandığını yerleıtirmesine yar • yollarına evam e 

• 
dım ediyordu. 1 

Arada bir, Nevinin o güzel haıı, Müsabaka I. 
sandığın kapağının arkasında kay- • "''~ 
boluyor, sonra yine birdenbire, sap- Hikayelerı ~-~ 
sarı, ıtık içerisinde meydana çıkıyor- 311d•~.ıa il"'. 
d iki aya yakın bir 7'rn .. -~ _.,J1 

u. retmekte olduğumuz. rnu ~~ 
Heyecanını belli etmemek için, yeler serisi bittı. d• o~ 

kollarının arasında, göğsünün üze • nmız bu hikayelerin so~ ~· ~ 
rinde, ömrünün en mesut anlarını nin neticesini tahmin ed k•d•r,~j ~ 
geçirmiş olduğu kocasının yuzune deki Pazartesi akpınına .... ~ 11 

1 k 
pıU.,... ~, 

bakmaktan, onunla gözgöze ge me • le bilikte «Son Poşta dil., 
ten kaçınıyordu. yeler memurluğuna» k•:1,rdı'" ,J' 

Ondan, belki biraz daha duygulu nemize göndermiş olacll ıi,.J~ 
Olan Münir, her hareketini bir ıan- Hal varakalarını%' .. ,.8f 

. iitı"~ atkir gözile takip ediyor, ne de olsa acele ediniz. lkı 8 

beş yıldanberidir kendi varlığını ta- L-------~-:::-........ . 
mamhyan bu zarif, sevimli vücudün ·--··· ... ···--·................ ,ı 
birazdan kopup, gideceğini düşüne- H fı~ cert' 1 

Doktor a h•••''' ~ :4' 
rek hüzünleniyordu. Uahlil1• aıUte 1ıerıı.1• 

1 
!Y..ı 

- Çuradaki küçük bohçayı uza - Paı:ardao maa~• 'fel•fol> 
tır mısın, Münir?. Onu değil ..• Beri Divaoyolu (11 ) N°· 

yandakini!. r 91 9 ~ ~ 
l h r il" 11• ~ Elleri, gösteri en eşyaya ne za - Ankara da 111eeı11 ~ 1 

metle uzanıyordu! Her dilde gazete. kit•~ ,,1 
- Hatırlar mısın? Bu çantayı, ev- kitap. Bütün ınektc:11-eıef0t1" 

lendiğimizin yıldönümünde... (Aık kırfaııiyeyi. 
eb~ı!i~ir) romanını bastırdığın za- ~~------~ 

-----------------------=--==~~~~~~~~~~~~~-------------~-~-------



SON POSTA 
)9~1~k~ln~c!IT~e~ı~ri~a,,.....-==========:=rıı::_::::::::::::=::::::::iı.-=-~~~~~;..;;.~;;===-==-====-m::a-====-----=====;:=;;=======-===--===--=== 

* zınJU---sa-,-eı-er-i-nd~e_.nN .... 2~ Tamaşvar Maçı 
Sayfa ıs 

==-~ı 

_Y_d_dl_z __ !~~~ ..... Galatasaray, Romanyanın Bu Kuvvetli' 
'G YazanD• z.ok;, Da Nihayet Taşkııla T akımile Buaün Karşılaşıyor 

enç · Ed·ı · ti. b · 
Dl·van1harbine Teslim ı mış F ~- ............ ~.,--, .... _ 

Atletizm Federasyo- Sarhoş Bir Kadın, 
barba mem- - Evet. Sa • nun• Bir Hitap 

T8fkıtlada, Divanı J>oirmu memnan o&cm-. J• 
riyaseti celileMne . ~bunda doktorlar._. amma.. Akma Belbn oyunları minue • 

Utufctlu efendim hazretleri: . . Ef--.ı:- L~ daldor1arm da bir ac.a· betile bir MJli teJ :ruddı Ye orta· 
lan iradeı aenı~ CIJUl&Uf .,....... _._ ilk DTPJ& tutuftu. Netia& kabak 

Olbapta tcrefsadir o . . vrab ip hali var. l..ikırdı,. kalak ~,or-

Macide İlminde bir kadm silzuma ~ 
laot bir halde Fatihte, lbrahimpap ca4, 
deaiacle köfteci Muhittinin dükkinı~ 
sirmift .--mütteriiwi, .-ek diikkld 

' Jei cenabı padi-.hi mucıbın_ce e tak lar Omm --:.-...11--. Oetinize tifalar, bizim .. ...,.. patlada. 
T- ,,_.,,~ .. hibini ajır küfilrlerle tahkir etmiılir. 

mcmhurcn makamı utufilenne .• .. • edenber"ı •---'· buur çekerim. Çünkü: Şurada, burada yapılan f d uç sen KIUIU Macide yakalanmııtır. 
dim kılınan doktor Ali Sedat e en i' Sa . .-hanede az doktora baJnnma- netriJabn batı ben 1a,.Jı1ormUfWDo 
mahfuzen izam kılınmış olmakla

1 
h~:1 d yeıAz reçete almadun· Amma sel Bu zehaba kapılan atletizm federu • 

L_ h t" mene u ım. .. • ....H-~ _c....__ -'- L--- h .. l'" ..ı._• Yangınlar 
uapta emrü ferman, azre 1 •• ki, 1.....: ileti to"'ylece ~ ~. yonu, art.. U111U1 er tur u JUWID 

IOI' uu ldu ld ka ılanm ._ __ ..ıı ! B alda Galatada bir kömürcü dükkanı-. emrindir. • N atamadmı. Ne İle, Allahtan o p -.-ı unu Japm 
Zaptiye azın np idin '-:d•h burada uzun da, benden ziyade latanbul atletizmi.. kepenkleri araıından duman çıkar .. 

Şefik buraya ge • Dit ' .. kar b alın ldu •örülmiif, man•aldan kıvılcım sıçra~ 
• • ........ Jralmaz; 1a1ei ıee-ede, toJle ne fi cep e •tboo • •-LiJin- anl&fllarak aöndürillmi1ftür. 

Evnkının, (ira~ ~Je) ile.;..: :afUl IUJU süze1 Wr y«e PfinciJe Papm kmp oruç ana -.ı • * 
(memhuren) pderi)sMR,etmektellu mev!..ı: ._...__ LL! L-ı;.;....... den acldeclebileceiim bu hareket, ö-

~-•e.• _.. ~ umaa DalS v• Beylerbe~ iakelelİ 7anındaki Wlll. 
fun ebemmiwetine um-et. • • M-L-- .,... .:.-Llil rıe, daldor 0AIİ0° nümüırdeki mevlİm içinde menfi t• 1 _ _.._ cwu- _,,-.-,. numarah apartımanın ikinci kat mutf9r 
8' ı..... b clobmmak IÇID -.-,, - il _:.1: zahürünü .HY.termekte devam ede • nı"-tı, 1 ~ .. . _&-ı.: mü- Sedechn ,W-clelri teluı yw ICIUfU• •- tından da yanıın çıkmıt, aöndürül-
bazınnm takereum ... ,.......... --1.. • unlu· cek oluna, bundan phaan benim ya-
~~- k 11DJDC1eki un Wr yor; zihninden, ,,..- aePJ' • müıtür. Sebebi havaıazi ocasınm -
~ uzabr en, ~ Ne • tezat.. Bitiad laaatam, pacajım zarar solda ımr kalır. Haki- nanda bırakılan benzin titeıinin pa ..... 
bytam =+-=-; ......... ~J&D - ..... • _._ -zindan G•l•ta••r•rın iri mDll•cllnlerln· katte atletizm iflerimz. müteeuir o- maııdır. 
~ • • • bir -· L.!.. --w.. ilana ha•m am.. 1 D •Pi PDgırak aeai üserine i§el'I ...,. ...- ....- ... --- - incim " sözle. den F••• w• • lur. 

9'1fa: • • llel~isi ... ~ ~ lditllük ol- Romanyanm Tamatvar futbolculan * 
- Mehmet aPJI çajlr. ~ rinden ~ içinde,~ hat•, bana llugün ilk maçlarım Galatuera:rla ya • Sah sünii tefkili.ta ba;lı bütün im- Bir manda arabaıı Kliçlikpaza~ 
Mehmet.;., makta ~di: Yanda- ~~ ~ ~t etirdi. Acaba ÖDÜ· pacaklarc:hr. latanbul evveı-:~ ele ~len lüplerin ittirakile büyük bir toplanb yetmitlik feyziyeye çarpmıt, yarala 1 

Manda Arabası Çarptı 

ki od.dan-'--, geliyermifti. Meb- buyuk bır ~ .' eti ye burada iyi bir oyun ıöttenlıkten y--"·"· Bu toplantıda, bütün kulüp mıthr· 
~ olmuftu K 1 çakan bu ikiaa hadam o fMDl mleketine dö -r-- ' 

illet •ia, lıııenüz yüzbafı • o. me • ed ek· oksa teptil mi? •• IOnra galibiyetle me nen murahhulan, muhitlerinden çok u- Bı'r Hamal iki Sandık Arasın.ı.J 
lanna yeni diktiıdiii mmalen J.erkese ikmal ~ı d ec ~ ~u adamla cbt ol- T~var takımının hemen ekser o • zak olan Kadıköy aahuma kadar Iİ- UI 

ıöstermek için ileriye doinı tutu1or· Mamafi, ne .e •
0 dalıdır yuncuları Macardır. derek ve bin türlü munfa btlana· 

du. Fakat ne bdar ı•iplir ki, hm6z mak benim ıçın fay • Bundan ötürü oyun ıiatemi de Ma • rak atletizm yapamıyacaldarım aöy-
JÜ7.hqı olen IMa Mehmet ~um ~yalı Ali Sedat Jolctorl~lı yapıyor carlannkine benzer: Yani sert, Jerden lediler. Filhakika Eyüpte oturan, 
caketinin söiliiade• ıll'& ile .. mpn· Mehmet aia, Jıutalıiı hakkında • ye atılgan. T opkapı veya Beykozda yqıyan bir 
1ar bulunuyordu: A zun uadıp izahat vermit; ~or ~ Geçen hafta Yunan ~ takı • atlet için Kadıköyfi bo1lamak. 

Dördüncü rütbeden Osmanı. Sedat, büyük bir dikkatle onu~~ IDlll& bir buçuk ... tlik OJUD esnamıda maddeten çok zordur. Bundan clola-
Bqinci rütbeden Mecidi. ti. Ancak fU var ki, ~ vazı.. söz açtırmaclen pi atmak mretile ya· yıdır iri kulüp idarecileri, Kadıköy 
Albn Uy.kat. Jelle .--Wr doldar .ı.tile reçete bancı takımlar gol rekorunu kazanan ıtadma devam etmeyi ugüç bir ae • 
Gümüt U7.-ı. w. .-e...-li. aa- bineen aduclan .,~ Galatuaraym bugün ona yakın bir ne- fer» olarak vaııflandırdılar. Ve ıemt, 
Gümüf ifllmr, • . lıııiilderdm ibaret bir iliç tertip etti. tice almaıı değil, büyük farkla kazan· ıemt, az maıraflarla atletik idman 
Yunan harp madalyesı. Bunları bir ki.ğıda yazarak Mehmet maaı bile hiç tü~be yok ki kolay de • eah•lan 7mpılm-.mı istediler. Şimdi 
Binbqı, tesbihinin ucunu ıallıyarak aiv• verdi. ilcfir. Yunan karifık talcnma (7) • 01 aöz ve hareket aletizm federuyonu-

Ali Sec:ladı Mehmet aia1• ~: Mehmet aia klPk ahp 7811 cebinde- alan Galatuaraym bqün btiyük bir na düfüyor. Ltanbul atletizm iaq• 

Petürkeli hamal Hüaeyin Çiçekpaaaı. 

nnda iki cam aandıiının araımda 11ıa, 
mıf, baysın bir halde haıtahaneye ~ 
dırılmııtır. 

Bir MahkOmlyetı Dair 
Vazifeyi ihmal ıuçundan dolayı • 

poliı komiaerinin ağırceza mahkemepı 
ıinde 30 zar lira ağır para Cf':raın• 

mahkum olduklarını yazarken bu koo 
miaerlerin iamini Şerif ve Aıım olarak 
s&termlttik. Halbuki Şerif Beraat el..ı 

mittir. Para cezaıına mahkum olanlu 
İbrahim w Aaımdır. . . . . . . . . . . . . . ..... -Ağa!.. Al bakalım, aan:a bır mı~- ki (en'amı f«İf) in içine Jerle,tirdik- imla oynıyacaiı, ıeçen haftaki netice- tinin bafma ıeldiiim aman ltirçok 

fir daha ... Zaptiye nezaretinden ıeli· ten aonra: aİlı ıayri tabii olmachimı İlbata çala· lrola,bldar göreceğimi aandıjım at
yor. Kendisi. doktormUf. Görün~ _Yum izinliJim. lnpDah, Beya· pcaiı da muhakkaktır. letizm federuyonu bu dileği büınü 
e(endiden bir adama benziyor. Tmuz- ala kadar sider; be'nnnacu1'rdaki Onun içindir~ bugün maçm ~~~a- telakki etmekle mükelleftir. Fakat 
cebir yere kof. kök iileri bir« birer ıezer, bullları te- retli olacağını .,etmen kabul edebılınz. evvelce olduğu gibi bili menfi duru- Çocuk Eıirıeme Kurumu Genel Mer-

Emrini wnaifti. .: edeaim. BU.im Ali oahaf?'~ !1-· Bugünkü Galatasaray takımı fU tek· munu muhafaza edecek oluna, ken· kezi tarafından her yll wribaekte ola 

Qoplantllar, Davetler 

Uluaal Kıyafet Balosu 

Zeki ye ihtiyatlı göı Gnea ......., ftllda pseke dövdiiriiriiz. Birbırme 6 ala~: ... . • . cliainden, ümidimi kesmek mecburi· Uluıal Kıyafet Baloıu bu yıl da 7 ilk 
ap, derhal IOl'IDUftU: bbflwmre da renden... IW baka· Avnı; Oıman, Lutfı; Kadri, Nihat, yetinde kalacajımı teeuürle IÖyle. klau cumartesi ıünU alqamı veril .. 

- latiWr mı?.. bm lifle. Seain ele henılea Wr iltiyece- Suavi; Necdet, Adnan, Gündüz, Fa· mekten kendimi alamam. Çünkü ku- cektir. 

- Enakında ona deir bir tef yok jin var •7 .. Yalmz. IUJ& ..... a do- al, Danyal.. lüplerimizin bailı bulunduldan tq • Bu balonun çok zenıin ve neı'eli ot-
anınıa... kunur l.ir teJ ilteme ele... Bandırma • Bu11a Maçı kilit, bütçe noktuından federasyon· maa1 için fimdiden çahJmalara bAılaa 

•. Mehmet aia, bin~ıyı . ~:: Doktor, iNr çok terler iıııtiJorclu, B~- Bandırma (Özel) - Bandırma ka- la alikadarc:hrlar. Kulüpler haklan mıttlr. 
löyletmeye lüzum ı~rmemifti. lif ......, .......... t.nkbiı llicliııabn ıç • takımı, Buraa n.-ı.ık talmnile maç olan bu tabii Jardum ıörmezlerce, Balo ıeceai bayanlar ve baylar ar& 
len bir .dam vaziyet~: yüzinü öjrmmek iltiyarclııa ft eonra, yapmak için iki bölae U'Nlnde a.nletıl- bu federasyonun hiloneti ricuclu aında kıyafet hirinciai aeçilecektir. 

- Anladım efendim, ua)adun. .__.. .,...... Nadp? .. Acaba, o, • olmut- llllf, Sunada yap1lacak maç için ~- kalmaz, ayni umanda, atletizm nok· 
~ye ..... •d~Jrt.., IGlll"8t -r- tu?.. dırma kantık takımı Buna1a hareket taıından, ne memleket gençliiinde, 

Alı Sedada çevirmJf: r-•-" u:tüa IMm)ana feftinde ola- etmifti. ne de onun iatinatciln olan milli ku-
efencfi. .-..- uu 1:.:-.t-..ıı- fule bir L--L-a beldene • -B~~ clolıtor rak leqili anacıit sö~ tltüyor· iki takım en _kuvvetli teldile Ye halk- ...,_._.. ~ 

Demifti. • .ı... M+~ •dnm aorduiu llu ıual, evleri formalarile sahaya çıkblar. Hafif mez. Bu, riyazi bir kat'iyet ye llariz 
~ .,.. " ... .... ------ --- bir hakikat olarak lteneçhi --b-~~~ .,._.... atik kmdi tiındi doktor Ali Sedadm "':"""'!~ b~ bir yaimurla ltqbyan maç iki tarafın W edilmelidir. r-y-

sirdiği tecriibel«den _.. -L- .. "t dojurmattu. BirdeaWre aozlen men :uman hücumlarile seçti. Birin-
~nda kon1q11lan .azlere brfı .- mm ı...:-:u-:..:.. ucunda birer z~ . clk'k larma ..il-%-. Ban ÖMER BESiM ı ha.. bir elen doktor Ali Seclal, 1.ulallllllf; ~- .. I cı devrenm IOD ı a ...,.na • 

Ptt aı hale 1 . • . q be- damla J&f titnt"ifli· Bir eeıler IOY e- dınm merkez muhaciminden aldıiı pa· -----------... , 
.. ebınet. aianm IÖyleclilderini iiliiJ• ... iatemif; fakat kelimeler, boi~· 

11 
-1. iyi kullanan sol iç kunoetli bir ı..i önüne dayanan kunetli bir hü • 

leıunel1Uf • kollannı pre a.-e 1 .. - len • fti. Ancak ıüç hal ile: ,,,.,_ 
J.!ebnı ~ takip ...... llıendi da~_. tütle ilı aoJü yaptı. ilk dene ilci tara- mmu Buna müdafileri keaemediler ye 

Son Posta 

._, ... 
Guttemlıcle . 111cu .Plt 
" nelmlmo Malo h.._ 
..... w ......... ... 

•• lıendin:: &pJI .<~~ Yar) fm IMitGn p;yretine raimen Bmaamn kendi kendllerine Wr ıol yapb]ar. ().. 

- C.liba, .... Wr ~ .... ' (1.0) majl6W1etile bitti. ikinci dn- JUll bu ıuretle BaacLrmamn (3-1) .... ABONE PIA TLA• 
-... ,. SMANU BANKASı re iki tıln .... da baza ~tiklikler lelaesileeomri. 
~ti. O . yapddı. Bunahlar llu arada bır penal- ll•t T•k•IM ... dfOlllUWda 
Fakat Mehmet .P, doM«U ~ T0RK ANON.M ŞIRKE1I b çekerek beraberliii temin ettiler. Orw•n•cak 

"°iruca kendi odum• ~?türm~ttü. TESİS TARtıltı 1811 Yirmi befinci dekh• 8andmna mer· Buıünkü Galataaara7 • Tamaı•ar 
Odadan içeri girer pmes koıı:ckH F- .. 1o ooo,000 !oıilia lira11 kez muhacimi Rıdnn ilcinci ıolü Jap- maçı Takaim atad7omuatla ~anacak· 
t6 bir kenapeyi patermif; ıfller ,OZ· 5., .. yeıa.: • b. Oyunun son dalrib&JDde Buna ka- tır • .. : 

- Hele biraz otur ......... dolEtor 
lfencii. 

l>elllİfti. Sonra, oracleki yetil boy~ 
Lir ·--..ı ... .. . de daran bafon Itır -.au111D uzerm • 
~Yl açarak doktorun eline vermlf, 
lözüne devam etmİftİ: da 

ftrkiyenln bqboa ııhirlerilt 
. u ar1ilv1, Niı,Loadra "' 

parı1, 114 1 

" ~• .. r'de. )ı{wr, Kıbne, Irak, 
•&D'ıl"-- : ..... -'d 
t- Filistin w Yunan .. - • 
uaDt 
Şubeleri, YuıoslHy&, Romany~ 

Yunanıatan •da Fily allerı 
Surıy• ve 

vardır. -- Sayei phanede, kalıp sipraaı 
lçet,ilirım amma, böyle elle ...,.... 
daha bot oluyor. Demek, sen doktor· H• ,, .. ,. bank• muamılalırı 
'Un ha, 
~ ~~ Ali Sedat, acı tecrübelerin yapar 
tbec:hur ettWi bir ibtivatla. Jn .. ca cevap \.-----------• . . 

Kültür Direktörlüğünden : 
• Oljunluk .,e mezuniyet 11nıflarında bir derıten kalanlar!n Jokl~m~: 
ları lkincitetrinin 25 i ile 28 i araamda bir daha yapılacaıından ılıılı 
ıençlerin ıimdiden mekteplerine baıvurarak durumlarını aaptamaları 
ilin olunur. ((6999» _ 

K. lık Apartıman • ıetanbuı beledi1tt.ı 1 ra • cıvannda (Pıy•rloti) 
oadcMeio~ deni&e aeaartti olan bırı yedı n dilt rı ıki oJala apubmau tar& oda 
yapılmııt ( 30) No. lı lwıt idrara nrilectktlr. Taliplerin yanıadakl (31) N~. )a 
möraM&dar~ '90• 

A'-'_ t,lchl ,,.,ııdlA Ad rea 
........ 11 •• IAdttu.ı. -

a.ı... ..,... ••rl .,.,.,,,,. ... 
... ,.. •••'ullret ........... 
Cenp için mektuplara IO lnarutlllk 

pul ilAveaa liiıımdw. 

,.. Poata kutuau ı 741 IMnb\ll --.
1 Telgr11f ı Soopotta 

.... Telefon ı 20203 . 



• 

PARA SAHiPLERi, 

Zelzeleden, yangından korkmaz~ 
azalması, eksilmesi yok; 
masrafsız elde edilir, 

Bir gelir ararları 
~AZARI 

Türk Ticaret Ban'kası 

Her ayın birinci günü /aizleri ödenen kuponlu 
vadeli mevtl.a11.t usulile bunu temin etti. 

Gltr.'t 41.f•c .. 4 ••'•eo'9 
.. "-r,,.. co. ..... 

12 -

n~ BTB• • •ııar ....... "·111
• 1 - Poata ....... .. • • - lauWaklan ........... ......., ............. . 

C. •• J•i•• "-ti Oı• aputaaa• T.a. .. ,.~ ..... ~ 11.t Mkak Tel. imi ...,.a_. A. a.... 1. a.... a .... 

Çaresi varken ıstırab 
çekmek ••• ne acınacak 

•GRIPJN: 
En ıiddetll baı ve diı 
•iiılarını, romatizma 
ıancı ve ıızılanaı 

keser 

•GRIPL 
Oıütmekten müt 
bütün ıatırablan, 

be~, sinir alri 
dindt 

Grip•, nez!e} • •• emı~I laadahklara karp b:laa ... 

il il 

1 1 
kaşelerini tecrtlbe 

Fiah 7,S kuruıtur. Her eczanede bula 1ur. 

VALNIZ 

lllhiaarlar U. Müdürlüğünd 
idaremizin J•prak llltln it EYleri lhtiyaçı lçi11 

llatelerl mucibince muhtelif Eczayı Tıbbl1• pazarlık;• ~ 
cakbr. Vermek iateyealerla pazarhia lftlrlk etmek Is-"! 1 

tarihine rutlayan Peqembe ,Oal uat 14 de % 7,50 
ralarll• birlikte •• pıbwD• •e U.teleri almak i~ ~ 
l(aiıataeta U.ıv• • .... ,._ ~lladeki ~ ......u... 


