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ita Sulhu Değil, Harbi 
Düşünüyormuş ••• 

Efgan Hariciye Veziri 

Ekselans Serdar · Feyzi 
· ·şehrimizde ... 

Roma, Sulh Tel<lifleri ~ apllmadı, Diyor .. Dün Öğleden Sonra Cumuriyet 
Çelenk Koydu Bir Italyan Uçağı 

Parçalandı 
·ıtalyanlar Afrikada 
· Hava Kuvvetlerlnl 

Artllrıyorlar ... 

Abid·esine Bir 
Memleketimizi ziyareti baJlangı -

cmda Cumur başkanımız tarafından 
kabul edilmiş olan yüksek misafirimiz 
Efgan Hariciye V cziri Ekselans Ser -
dar Feyzi Muhammet Han dün sabah· 
ki ekspresle Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

Serdar Muhammet Hanın refakat· 
Roma, 13 (A.A. - Jiurnale d'İ· Jerinde, Kabil büyük elçimiz Memduh 

talia diyor ki: Şevket de vardı. 
· «Yabancı memleketlerde çıkarılan İstansyon Efgan ve Türk bayrak-

ho~uncu haberler doğru değildir. lariyle süslenmişti. Misafir veziri ia. 
ltalyanın kendisine acıyan bir mem- tasyonda vali ve belediye reisi Mu-

leketten kendisini bu müşkül vaziyet • hiddin Üstündağ, İstanbul mevki ku· 
ten kurtarmasını istediği yalandır. mandam general Halis, Emniyet Di • 
Zecri tedbirciler ümitlenmemelidirler • rektörü Salih Kılıç karşılamışlardır. 
4talya boyun eğmemi~tir. İtalyanın ar- ·Muzika ve bir kıta asker ve poliı 
ZUau, kuvvetlerini gittikçe fazlalaştır • Cenubu •arbi cephe.i kumandam Anclargaca 6ir taarruzdan euuel kafalarını müfrezesi selam durmuşlardır. 
nıaktır. ftalya, sulhu değil, fakat Af- .,aleyana getiren bir nutalı .öylüyor Vezir, kendisini karşılayanlarla bir
lrilc.ada harbi ve Avrupada zecrt tedbir· Jda, Habefistanda hiç bir zaman bir,lafında sulh teklifleri yapıldığı haberi- likte Ankara motörüne binmif ve ya· 
lere karft müdafaayı düşünmektedir , mağlubiyetle ~ c:dilemiy~ • ni yalanlamaktadır. nm saat sonra Tophane nhtımına çık-

Habefistanda ukeri hareketlerin Sulh, İtalya fartlarının kabulü ile ge • Lyan Ç•lnnumt rnıftır. 
ljluri\lnluğu ltalyan iıteii üzerinedir. lecektir. Roma, 13 (A.A.) - Afrikaya ha - (0.uamı 8 inci yüzde) 

. 
Elı .. lan• Serdar Feyzi Molaamınei H• 

1Y oksa Habefistanın hareketi · üzerine Teklif Y apdmamıf reket ederken Tirollü askrler arasında 
Paiil. Roma, 13 (A.A.) - ltalyan sel&hi· isyan çıkhğı haberleri bir kere daha 

Sulh, zecri tedbircilerin istediği tarz· yettar mahafili, ltalyan • Habeıf ihti - yalanlanmaktadır.Deuamı 6 ıncı yüzcle Osküdara Asma· Köprü ••• 
Suikastçıların ·Ankaradaki 
: lllulia e ... . 

lar yapılmış, fakat silahlar bulunama -
mıştır. 

Orada sade Yahyanın söylediği rakı 
JifC8l meydana çıkmı~tır. 

)'ah yanın silahları oraya bıraktığı· 
ni söylediği günle, araştırma günü ara· 
sında üç haftadan fazla zaman geçmit· ı 
tir. 

Bu itibarla, silahların bu i,lerden 
haberdar eller tarafından oradan kal • 

f mrılmıt olması muhtemel görülmek -

Ali Saip 

41 alıkemedeki 
Sözlerde Görü
len Tenakuzlar .• 

Ankara, 14 - Suikast davasının 
Perşembe günkü hafi celsesinden son -
ra aleni bir celese yapılması muhte -
incidir. 

Suriyeden memleketimize müselle· 
lıan giren çete mensuplarından Yahya, 
bir1ikte getirdiği tabanca, f8rjör ve 
bombaları nereye sakladığını ilk ifade
leri arasında itiraf etmwti. 

Onun söylediği kovukta araştırma-

lecfu. 
Maamafih, saklanan siWılann ora

p teaadüfen girmif köylüler tarafın -
Clan alınmJt olması da ihtimal dahilin -
Cledir. 

(Deuamı 9 anc• )'iUJ•) 

Şem•eılclin 

lngilizlerin Yeni Gemileri 

Biz Vo 
ltalya 

Zecri Tedbirler Mü· 
nasebetlle Bir Yunan 
Gazetesinin Netriyatı 

Atinacla çılcan ( Anek•artito•) 
a'a2efennin Pari• muhabiri, /ngilfe· 
re İl• itaba aranncla Akdenizde 
çakacak bir çarpıımaya , coğrafi 
va~yeti yüzünden Y ananidanın ela 
ftirüklenecefini yazdıktan .anra ln-
6İlf.,.enin Y amanütanJan Uteclifi 
ı•yleri fiyle hula.a ediyor: 

1 - Limanlanmı2ı, körle2leri • 
mm, ter.anelerimizi .,. haoa ü.le
rimm ltalya aleyhine hareket ede
cek rnüfte/iklerimize (/ngil/ere oe 
Yiirlriye H Mıireye) Fran.a harbe 
İftiralı et ... de efm~N de taA.U ef· 
melr. 

2 - Donanmamızın, ltalyanların 
on ilri adada mü.tahlrem ü.Ierine 
°yapılacalr hücuma iıtiraki. 
· 3 - ltalyanın baflıca fecaoüzü. 
ne uğrayacak olan Süueyı :' Mınr -
Libya hattına ( milıtan malum de
lil) Yanan a•lıerl 6Önclerilme.i 

4 _ Har6in muhtemel her türlü 
laallerin• mukabele eclebilmemi2 
için g•n•l Hlerberlik ilan etmek. 
Muhabir eliyor iti: Parüin •İya•i 
muhitlerine göre, /npfere bunlan 
uakti .. elince İ•fİyecelı clefilclir. A
tinadalıi Yanan elçin 6anlan Yu • 
nan hükumetine teklif etmİffİr. 

(Deuamı 10 uncu yüzde) 
-........... ~ ............................... Mı::~,----

lngiliz filosu Yugos
lavya Sahillerinde.. 
Roma, 13 (Telsizle) - Belgrattan 

verilen bir habere göre (19) İngiliz 
harp gemisinden mürekkep bir filo 

Proje Sahibi Bay Nuri, 
Mojeski'niiı ·: Filtrini 

.lstanbul ile Üsküdar arasında kuru
labilecek bir köprü hakkında yaptığı 

uzun boylu tetkikler neticesinde hazır· 
ladığı projeyi hükumete veren rnüte -
ahhit Nuri Demirdağın projesi hak
kında bir çok şeyler söylendi ve böyle 

1 

bir muazzam köprünün 11 milyona 
çı.kamıyacaiı iddialan çıktı. Hattl bir 
gazete, bu köprünün 35 milyon lira 
ile ancak başarılabileceğini bildirdi • 

Bu huıusta, dün kendisiyle görüt • 
tüiümüz teklif sahibi Nuri, tetkikleıi 

hakkında fUnları söylemiştir: 
- Eğer yapılacak köprü üstünde bir 

çok teferrüat katılmak istenirse, bu 
niaepette de masraf artacaktır. Ben, 
tek katlı ve 21 metre genişliğinde ve 

her türlü teferrüattan Ari bir köprü 
projeai hazırladım. 

M üteliaSsıs 
Sordu 

(Deuamı 9 uncu yWufe) Proje uhibi Bay N...ı 

Dilenci 

11 Drltnavtla Kruvazörler Yapılacakmış. ::n~::ı;:~!~~~~lavyanın Spalato li· 

~olndr~ 13 <~·~·) - People gazc- 1siyle, elzem görülmektedir. Gelecek ltlemlren Bazı Hatlar CeWnden rcmtcuuu çalrara bir adama, •lralıta bir clilend Mlcatill 
teaı, ncıliz denız ınfaatı hakkında fU ı be l d b · d · ı 
tafailib vermektedir: f yı programın a u tıp rıtnot ar - Paria, 13 (A. A.) - Franaanın Dilenciler eon günlerde aene çoğal mıflardır. Belediye zabıtuı memurlan 

Bütçeye iki büyük clritnotun l aa1 dan daha 9 adedinin inpaı yazılıdır. buı bölıelerin aular altmda kaldı- bunlan .obldarda aıkıttırdıkları için bunlar fimdi kahve, gazino, lokanta 
için lbım aelen para kena:'ı:tır. Bu sene ayni zamanda 3 kruvazör, 9 iından, it bakanm bir tebliil üze • putahane. birahane, meyhane aibi dü kklnlara dadanmışlardır. Sokaklarda 
Bu iki seminin İllf8ıll. tieniz kenferan- torpido ve 3 denizaltı aemiai İnf& ~ rine buı laatalarıa ifletilmeai mu •ıhig dilenmedeıı alelade yolcu vaziyeti nde yürümekte, sonra dükkanlara ai-
lllllll elrmnete uinmıf elmuı .ı.ı.,.. lec:ektir. wkkatea clurduralmuttur. .-k .._...._. 
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(Halkın Sesı] 
inşaattaki 

Zevksizliğe 
Ne Dersiniz? 

Belli baolı mimarlarımızın hemen 
hepsi. lstanbulda yapılan İnşaabn 
zevksizliğinden dert yanmaktadırlar. 
Bu münasebetle dün bir yazıcımız 

rastgeldiklerine yukarıki suali ııor· 
muştur. Aldığı karşıllkları &§ağıda 

bulacaksınız. 

* Y edikule, Nalıncı çakmazı, 8 numaralı 
hane, Kudret: 

- Bence, İstanbulu çirkinleştiren mi
marideki büyiik zevksizliktir. 

Bir arkadaşın söylediği gibi, İstanbul
da güzel namına ne varsa Haliklli, çirkın 
ne varsa mahlukun eseridir! 

Mimar Abdullah Ziya: 
- inşaattaki zevksizlik, bizim kendi 

zevksizliğimizdir. 

Bizim zevkimiz yüksek olsaydı, bunun 
eserlerini görürdük. Bir memlekette, san' a ... 
memleketin umumi vaziyetiyle birlikte 
yükselir, veya alçalır. Umumi kültürümü· 
zün yüksek olduğu zamanlarda, san'ati
miz de yükselmiıtir. Mesela, Kanuni Sul 
tan Süleyman devrinin eserlerinde yüksek 
bir san'at kültürünün izleri görünür. 

SON POSTA 

için ••• 
Yalnız istanbulda fiir Senede 40 Bin 

Liralık Harç Alındı 

Ceza Evleri 

Ceza evleri harcı kanunu geçen se- ı tadır. -·;.-;: ·-~ ·--- •::wwww .. ...__ .................. 

universitede 
Sömestr Tatili 

nenin bir kanunuevvelinden itibaren İlk zamanlarda ceza evleri harcı ala
tatbik edilmeye başlamıştır. lstanbul kadarlardan para almak suretiyle le -
icra dairesi her ay bakanlığa üç bin, üç ! min ediliyordu. Üç aydan beri harç 
bin beş yüz lira ceza evleri harcı gön ·'icra kağıtlarına pul yapırştırılmak sure· Üniversite, yarın akfam son ders -
derdiğine göre bir senede yalnız İstan-: tiyle alınmaya başlamıştır. Eskiden ten sonra fUbabn betine kadar sö
bulda ( 40) bin liraya yakın bir harç aylık hesaplar günü gününe gönderi - mestr tatili yapacak ve tubabn betin:. 

Otlntln Tarihi 

Bir iki 
Satırla .• 

Ekmek Narhı Deiiımedi 
Dün Ticaret ve Zahire borsasına 

ton buğday. 15 ton da un gelmiştir. Fiyallf 
lar normaldir. Belediye Narh komisyollı 
dün toplanmıt. borsada on beş günl .. 
satış vasatisini tetkik etmiş, neticede eit 
mek ,;arhı ipka olunmuııtur. 

• • • 
Türk Mallarının Bedelleri 

Türkiyede 25 liradan fazla 1 urk par&' 
sı idhali memnudur. Komxu memleket• 
lerden memlektimize mal almak ıiı.rre ,_ 
len tüccarların alacaklnn mal bedelini diiıl' 
viz veya altın olarak getirebilecekl•!ri do 
caret odalarına tamim edilmiştir. 

• *. 
Almanya Bizden Yumurta Alıyot 

alınrnı~tır. 1 lirken yapı~tmlan pulların tamam o- de yaz aomeatri l..e•layacaktır. 
T T UGf Almanya kanunusani ayı için Ti.irki)e<' 

Bütün Türkiyenin muhtelif İcrala- lup olmadığı muhasiplik tarafından Tatil esnasında, rektör, fakültele • ye 1500 kental yumurta kontenjanı ayıt" 
rından alınan harçların yekunu sene- tetkik edileceği için şimdi evrak her ay rin ıon ıınıflanna çay ziyafetleri çe- dığını bildirmiş ve keyfiyet yumurta tüo" 
de (100) bin lirayı a~cağı anlaşılmak- sonunda yetiştirilmemiye başlamıştır. kecektir. cnrlanna tebliğ edilmiştir. Yakında Al• 

Topkapı Sarayı 
Bahçıvanı ••• 

Uykusunda Gezen Bir Ka- =·~"Y•Y• yumurta .":k~y••m• ba,ıan•c•k· 
• • Gelecek Yıl Açılacak Yeni 

Abdülmecit. Abdülaziz devrinde ise. Dayaktan Mı Yokıa Ece• 
.. ,.n'atta, memlekette de,·eneransın kötü Ô 

dın Sahilde OJü BuJuiıdu ceıccek yı1M;c~oiı~:~a bir kız Hse9' 
Bakırköy, Beykoz ve Kasımpaşada da bi• 
rer orta mektep açılması kararlaştır:ılmır 

.... lile Mı· ldu··? lekeleri göze çarpar. M dd • lilc iki • • film U k 
Metrutiyet devrinde, memlekette . Ü e~u~~mi . . gündenberi eti 1 m en~mdır. ~~-en karyolasm• 

Türkçülüğe doğru bir cereyan uyanmı§tı. T opkapıaarayı Müzesi babçivanla- adlı ye tarihimizde tımdıye kadar az bu- I dan kalktıgı ve gezdıgı çok defalar br. 
Ve bu cereyan, Osmanlılık damgasından rından Mehmet oğlu Mahmut dün Sa- lunan ve yahut biç görülmiyen bir Ö- görülmüttür. iki gün evvel de gece 
kurtulamadığı için san'at te, «Türk mima· raybumundaki evinde ölmüttür. Re-llüm tahkikatiyle mefgul bulunmakta- saat (24) den sonra gene ~yurken 
risi» adı ile, acayip bir tekil aldı. fikası müddeiumumiliğe müracaat e- dır: karyolasından kall<mlf ve ortadan 

~ .. 
Şimdi, yepyeni bir devirdeyiz, kuvvet- derek kocası Mahmudun, 23 gün ev- Sarıyerde cami arkası sokağında kaybolmuftur. Ailesi bu iki türlü 

Karabük Demir F abrikaı;ı 
Karabükte kurulacak demir f..ıbrik..& 

m;ntakasına yakın yerlerde zengin kömaf 
tezahürleri bulunmuııtur. Demirin yurt i• 
çindc imali yılda 9 milyon liralık dövi3 li devir, kuvvetli san'ati yavaş yavaş do- vel saray babç.ivanlarından İlmail ta • (21) numaralı evde oturan Ratit kı. I hasta zavallıyı aramıya baflamıtlar ve 

ğuracaktır. San'at, ay gibi, güneş gibi mu· rafından dövüldüğünü ve bu ölümün zı bayan Rahile on bq gündenberi nihayet dün cesedini sahilde görmüt- tasarrufunu temin edecektir. Fabrika şjın" 
ayyen bir zamanda, ve muayyen bir yer- de 0 düvülmeden mütevellit olduğu- müthİf bir hümma hastalığı geçirmek- lerdir. Müddeiumumilik bu iddiayı dilik günde 400 ton istihsal yapncnktır. 
de doğmaz a) Onu bittabi muhitin do- nu aöylemiftir. tedir. Bu bayan ayni zamanda da sa- tetkik etmektedir. ~ ı;: ı:: 
ğurması. ve beslemesi lazımdır! Müddeiumumilik bu iddia üzerine Tel A viv Sergisi 

Oaküdar, Bailarbaıı, Yedekçi sokağı, tahkikata bafl8Dllf ve tabibi adli Lise Ve Ortamekteplerde yeni Bir Şirket lktısat Vekaleti Filistinde yapılacak T 
23 numaralı hane, Şahap: k 1 f'h 1 B 1 d avv sergisine iştirake karar bay Enver K~nı gönderere cesedi m 1 an ar aşa 1 

- lnşaatımızdaki zevksizlik, maalesef Burada mahsullerimizin te§hiri 
ilk bakı§ta göze çarpacak kadar ıümullü- muayene ettirmitlir. Lise ve orta mekteplerin, yeni İmti- Balıkçılık Sahaıinda bir pavyon yaptınlacakbr. 
dür: Bunun sebebi, mimarlara kafi dere- Bu muayene netices~de cesed 1 han talimatnamesine göre, yapılacak Çalışacakmış • • • 
cede itibar gösterilmemesi, ve inşaatın a- morga kaldırılmıttır. Venlecek rapo • ilk yazılı imtihanlanna dün batlan- Sürre Arabaıı 

ra göre tahkik .• ata devam edilec_e_kt_ir.. mı•tır. Memleketimizde" L.1.L-1.!:...- ..:-:L. Topkapı sarayındaki Baödat ki>ıkün'ı .. 
}aydan yetişme kalfalar eline bırakılması· ki ka...l••lar d b d T ~an •"ua • u-
dır I Saraki yda ar ......,. m an ırııı ı- Yeni talimatname, tam numarayı ~ gerilemesi ve müstahsilin bir kıaım tamiri ve köşkün camekan içine alınması, 

yor : k b il 1 h" faki 1 Üeküdarda Ahmediye medresesinde du ~ Sahiller: ulnsanlann zevkini yüksel • Mah L • ...1 ... J da 1 beşten ona çıkarmıt ve bir emsalle l a zuna ar e ıne r qmeai göz 
. 1 h d 1 k - umt ar~ ann n sma- ·· .. d t t larak b' . k ku I ran Sürre arabasının da T opkapı müzesi • 

ı e ır agız vgası yap o- ' :r • ne getirilerek halka t~•ltiri kararln .. tınl " ten san at er, ürriyetten gı a a ara in- 'il b' .. ka h Fakat d" darp edilerek u",. ı'mtihan vasat'"ı mec 1 onun e u u ır fil et ru • 
kişaf ederi» demiş. • . • _ • ı . . . A ması ve rasyonel tekilde istihsal ya- ..,. " 

1 vülmedı. O, evvelisı gun sarayda ra- muunun, sınıf geçebılmek ıçın lazım I b'lm • • • h_a_ V kil . d mııtır. 
nşaatımızın bugünkü hali, Şillerin bu 1 pı a ı eıı ıçm, IKllaat e etı, e • 

vecizesini fili bir tekzibe ugrw atmaktadır. hatsızdı. Evine gönderdik. Evinde olan haddini tayin etmfİtİr. 1 . h 11 • ı__ d t tkika ••• 
· Mart Haz" d ıl cak d' nız ma su en ıuamın a e t ya • 

inşaat, murakabe altına alınmadıkça, ya- çocuklarının derılerıne bakmıt ve yat- ta ve ıran a yap a 1 • lclı~ h be rilm ktedir 

1 

pı gı a r ve e • 
ni bu işteki &eni§ hürriyet, icap eden fC - rn1flırs Saat onda yatsı namazına ğer imtihanlar da bu mecmuu doldu • B .. le b' • k ku ld .. akdir 
k'ld k im dk ı_!_!_, yük' 1 k 11- •• • f 1 k 1 ek ··ı t lebe "km 1 k 1 k ·· oy ır fil et ru ugu t • ı e ası a ı ça, zevlUIIULI se ten, ammlf ve uzerıne ena ı ge er o • ramıyan a ı a e a aca ve uç d balık ılık . . . • k 

1
.. I lan 

zevkimizi okpyan san'at eserleri görmek- k ub h" d .... d ikmale kald .. takd'rde doğru e, Ç lfl ıçm ço uzum U O 
müftür. Daya mevzu a 11 egı - ersten ıgı ı • .. k h d ı il k f L 

ten mahrum kalacağız demektir! dan ~. ıft kal ı~- sogu ava epo arı e onserve ao-
dir. uvgıuya sın a acaıuır. 'kalar k labil ek bol !J.ı __ * rı ı uru ec ve mıauu • 

.... ~~~~~emüi muallimle- Limandaki Vapurlar,Şeh- :Ü;::«:.:=!'."'"" için yeni 

Tetkiki Hüviyet Makinesi 
Ankara tapu dairesinde ücretle cnlı§all 

Memduh Osman otomatik telefondan il • 
ham alarak otomatik bir tetkiki hüviyef 
makinesi icat ettiğini, bu makine sayesin • 
de nerede olursa olsun her hangi bir va • 
tandaşın ne yaptığını, nasıl harekette bu " 
lunduğunu, nerede oturduğunu tesbit et • 
mek mümkün olduğunu söylemekte, bd 
icadını tecrübe edecek makam arnmak " 
tadır. 

- İnşaatta zevk, ve üslup, bir devrin T 
1 

f 1 B 1 k Alakadarlar arasında çok büyük bir 
tahsiyetini ifade ederi re e e on a ag"" anaca memnuniyetle karfdanan bu haber 

Bence, İnf&atımıza, devrimizin §llhsi- ' j tahakkuk edene balıkçıların da yüz • • • • 
yetini ifade edebilecek bir inkişaf vermek leri gülebilecektir. Burıa Vapuru Bir Kaza Geçirdi 
mecburiyetindeyiz! Liman Genel Direktörlüğünün li • hemen yapılacaktn-. Denizyollan idaresirtin Bursa vapurd 

Bu itibarladır ki artık, bu işe karşı la· manda asri tesisat yapmak için yapb- Bundan bafka rıhbm üzerine Ka - Jiletle YUzUnU Kesti Bandırmadaki beton iskeleye çarpmış "• 
kayıt kalmaktan vazgeçmeli, ve kaybetti· ğı tetkikler neticelenmittir. Yakında dıköy ve Oıküdar iskelerinde olduğu iskeleyi bir metro kadar yarmı§tır. Vapuf" 
ğimiz zamanı kazanmanın çarelerini ı.ra· 1 bu tetkikler neticesinde alman karar- gibi, fakat daha büyük çapta ve ıey- Mehmet isminde bir genç, jiletle da da ehemmiyetli bir delik açılmıştır. 
malıyız! _ )arın tatbikine başlanacaktır. yar ~~k~leler yapbnlac~ır. bi~ ~i~erinin. yüzünü ya~lalllf}(~. Kazanın m~~-in~ tornistan edemediği içiO 

İlk l nlk liın · l h · Buyuk vapurların ust katlarından İtın ıçınde bır kadın parmagı oldugu vukua gcldıgı söylenmektedir . 
936 Belediye 8UIÇ8Sİ 0 a anka ge en!'-~ nevı 1 merdivenle yolcuların inmesi güç ol • sanılmaktadır. • • • 

. .. • .. . . vapurun telefonla onuf&bwne111 le • · F K" kl • 1936 beledıye butçesı uzermdeki . 
1 

c:aktır H b' . l makta, bazan da bu merdivenler ka • ırın ure erı 
tetkikler devam etmektedir. Bütçe -ı mı~ -0 una • er ~ur ır pnz e yarak dütmektedir. Bu seyyar yük • DUşnıanml Vururken Tutuldu Fırınlarda kullanılan uzun saplı kü • 
nin encümende tetkiki on güne kadar şehır telefonuna raptedilecek, vapur 1 sek iskeleler yapılınca vapurların üat I K .. ük lı h , • • • d b' reklerin sapları sokaklarn çıkmakta, yay• 

l .. tt batından • t uç pazar mranım ıamın e ı- k ld .. · d .. .. 1 1 • • .t bitirilecek bütre tehir meclisinin fU· yo cu ve mure e ıı eyen fe- katlarındaki yolcular da sühuletle bu • b' 1 cak 1 • den Gal d ' a ınmı uzerın e yuruyen yo cu arı ız 
, :r 1 

1 
n, ır a a mese esm ata a t k d' 

bat içtimalannda konutulduktan ıon- birlere, tdırimizle ve muhtelif Av • ıseyyar iskelelere çıkıp nhtıma inebile- Adil adlı birisiyle kavga ebnİf göğ • e ;e 1t~_ır. f 1 hl' k 1'." • 
ra tasdik edilmek üzere İçifleri bakan- rupa tehirleriyle telefonla konufBbile-1 ceklerdir. Bunlar yapıldıktan aonra 1 ıüne bıragw ını &Anlayar•m ııram: yaka- ki e .e ıye 1 ırın ara tek ı~at yapkaral u -• 

1 
. . . edeıı • •w , J :r --:r -e• re enn aap annın so aga çı arı ma51•'" 

lıima gönderilecektir. cektir. Bu it IÇID ıcap tesısat 1 dıger uri tesasat yapılacaktır. lanmıttır. menetmiştir. 

- Enditedeyim yine Haıan Beyciğim •• 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

. .. Maliinı ya, Eyüpte oturuyorum .. Ha
liç "t'aparlariyle sfdip geliyorum •• 

hepıi - Zararı yok: Vapurlar vakıa 
am 
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Hergün 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

··········································•··•·•••············ 
Yugoslavgaga 
Gelen lngiliz 
Filosu 
Sof ya, 13 (Özel) - Belgrattan 

telefonla bura gazetelerine bildi • 
rildiğine göre, Akdenizde İngiltere, 
ltalya tarafından taarruza uğradığı 
takdirde Yugoıli.vyanın, Milletler 
Cemiyeti misakının 16 ıncı madde -
aine göre hareket edeceğini İngilte
re hükumetine bildirmesinin bir ne· 
ticeıi olarak « 19» parçadan mü • 
rekkep İngiliz kruvazör, muhrip 
~e zırhlılan ıubatan bidayetinde 
Yugoılavya sahilini ziyaret edecek. 
terdir. 

Bu İngiliz filosunun mürettebat 
sayısı 7 bin kitidir. Gazetelere gö • 
re, lngiliz filosu, Split ile Boka Ka
'toraka, Şibenik ve Viı adaımı ziya
.,.et edecektir. Her ıene Yugoıli.v • 
ta.hillerini yaz mevıiminde ziyaret 
etmekte olan İngiliz filoıunun bu 

1 
def aki ziyaretini ıubat ayında yap
ınaıına burada önem verilmekte • 
Ctir. Filo, Yugoılavyaya İıkenderi • 
)eden gelecektir. Burada çıkan 
~<Zora\) gazetesine de Ati nadan bil
'dirildiğine göre, Pire sahilinde bu • 
qunan 4 İngiliz harp gemiıi de ma
llcvralanna baılamak üzere dün 
aabah erkenden Yunan adalarına 
{doğru açılmııtır. 

Bir Kız Kaçırma 
Teşebbüsü 

BON POSTA Sayfa 3 =---=---==-==m=======================--

Resimli Makale ,----------------~ , 4\ 
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Aznr Azar Ölüm 

.... _______ Ek • T .a 

Tayyareci Lindberg'in, bundan bir
kaç yıl evvel, tabii Amerikada, bil • 
mern hangi şehirde, haydutlar çocu • 
ğunu kaçırdılar. Maksatları, babasın
dan mühimce bir para koparmaktı. 
Bu para haydutlara ödendiği halde, 
çocuk iade edilmedi; öldürüldü .. 

Bu Amerikanvari şenaat ve dena· 
eti bütün dünya nefretle takbih etti .• 
Canevlerinden vurulan ana babaya 
bütün bir cihan acıdı .. 

Amerika zabıtası canileri aylarca, 
yıllarca aradı, fakat ele geçiremedi. 
Ba~ka memleketlcrdekinin zıttına o -
larak, Amerikada zabıta zayıf. caniler 
kuvvetlidir. Ceza korkusu olmadan 

Vu··cutlanm•"'- b"ılh•••• b:..:- vücutlamnız muntazam ve de • endamı yerinde kaç kifiye raıt gelebilirainiz. Bunun sebebini ıpor .. . . l . . I _L ..., - _.... en rnutecasırane cmayet en 1f emea. 
vamlı spora muhtaçtır. yapma.makta aramalıyız. Dünyanın her tarafında yaz ve '°1 ıpor- . . l . d .. . el . . 

Bütün medeni dünyada yqayıp yetipnİf olanlara dikkat edi- lan vardır. Bizde ne yaz, ne de klf ıporlan inkiıaf ehnemiıtir. ıstıy~n ere y_enı unyaya gıtm ermı 
niz. Boy boa yerinde, renk mükemmel Vücudün endamı cazip. Vücudümüzü seviyorsak, sıhhatimize itina etmek istiyorsak tavsıye eclerım l. 
Kadın ve erkek hepsi zinde, ııhhatli, sağlamdır. Bizde vücut ve ıpora ehemmiyet vermeliyiz. Lindberg gibi ,<>hreti dünyalan dol-

MUHTELİF HABERLER 
durmuş bir adamın çocuğunu önce 
kaçırıp, sonra da alçakçasına öldüren· 
leri bulamamak cihan efkarıumumi • 
yesine karşı çok utanılacak bir aciz 
demekti. Onun için, Amerikan de • 

lzmirde Hava Hücumu Denemeleri 

Bütün İzmir Tam Bir 
Karanlık İçine Gömüldü 

Binlerce Halk Tayyareleri Gördüğü 
Halde, Tayyareler Halkı Farkedemedi 

Bükref Hahamını tektifleri günün birinde, Hauptman 
Öldürmek lstiyen adında birini - katil budur. cfiye • ya

kalayıp, mahkemeye dayadılar. 
Adam Delillerin kıtlığına rağmen, Jüri 

Sofya, 14 (Özel) _ Bükreıten h~yeti b~ adamı ölüm cezasına mah. 
b "ld" "ld" w • •• h b b 4 kum ettı. ı ırı ıgme gore, a am aııya 

l "l ... h t d k 1 t Ve tam bir yıldır, Hauptman, ora· e ıı a a an a am ya a anını§ ır. . . . 
T hk"k . . d .. dakı ıdam vasıtası olan elektrikn aan• 

a ı at netıceaın e mutearrızın, d l 1 v •• •• beki" a yeye oturtu acagı gunu ıyor. 
profesör Kuzamn taraftarlarından M hk... Id v •• d b -. .. . • a um o ugu gun en u gune 
Avrel Yoneıku adında hır umveraı· kadar, kah affını ümit eden, kah c~ 
te talebesi olduğu anlaıılm'§tır. zasının tahvil edileceğine inanan ve 

Hahambaşıyı, ıuikaıtçıya göıte • kah ümit ve imanını • büsbütün kay
ren diğer iki kişi ise henüz buluna- beyleyen bu, esasen suçlu olduğu fÜP

mamııtır. heli, zavallı adam, her an azar azar 
Mütearrız, mütemadiyen suika• ölmektedir. 

tı, Allahın emrile yaptığını tekrar- Bu bir yıllık, daimi şüphe içerisin· 
lamasından dolayı isticvabı mütkü- de, yeis içerisinde geçen ömrün, idam 

Samsun, (Özel> - Evvelki gün lata uğramaktadır. cezasına nispetle ne kadar ağır. acı, 
burada güpegündüz bir kız çocu • - · · • · - · • · ~ · ~ · · · -- ·~ . *- feci olduğunu ufacık bir çocuk bile 
iunu kaçırmak istemiılerdir. etmiıti. Halkın bu hareket ıekli, bü- teslim eder. 

Sabahleyin mektebe gitmekte o • yük memuriyetler tarafından veri • Cezası _ Amerika zabıtasının na • 
lan Fatma isminde çocuk denecek len direktiflere karıı inanını göı • musunu kurtarmak için _ affedilemi. 
~'l.dar küçük bir kız yolda meçhul tennesi itibarile çok pyanı dikkat • yecek olan bir mahkumu böyle ya -
Lir şahım taarruzuna uğramııtır. tir. şatmakta, ölümden evvel ona bir de 
Şoför Rıza isminde birine ait bir a. Dakikalar geçiyor, ortada alela - işkence geçirtmekte ne mana var} 
tonıobil kızcağızın yanına yakla • de durumu ihlal edecek en uf ak bir Za b d H 

' h . ten un an sonra, auptman 
fınca otomobilden meçhul bir ada~ areket bıle yok .• Uzaktan gürültü- ff d"l b"l d ha t 
f d h llı l d v K 1ı vapur ialıelea ..... 1 a e ı se ı e, on a ne şuur, ne ya 
ırlamıf, kızı belinden yakalıyarak Denemeler e•na•ın a a ın top an ıgı arııya a ıu ı§ıtı en .:~y:~relerin, l§ıklar iyi sevgisi, ne y;ışamak enerjisi, ne 901 • 

lcaçırmak istemiıtir. Kızın ve etra • lzmir, 12 (Özel) - Gece ıaat Deneme baılıyacağı sırada Kar- maakelendıgı ıçın Karııyakanın ye- yeteye karışı emniyet itimat ve mu • 
fındakilerin feryatları üzerine mü • tam yirmide lzmirin Karııyaka !ıyaka, Bostanlı ve Hacı Hüseyin • rini tayin edemedikleri yayıntı ka- ' habbet kalmıştır. ' 
tccaıir Fatmayı bırakıp kaçmııtır. mıntakaıma bağlı beı ayrı nahiye - ler mmtakaları :.okaklarında sağn bilinden kulaklarda dolşıyor. 1 I b d lA 
~ h · ~ · 1 k k ı k l" 1 b I d" b N"h . . . . . nsan, u a amın e ım serencamını tı a kıkata ba•lanmııtır. ıınde hava taarruz arına arıı ışı - ıo a oıan po ıs er, e e ıye za ı - ı ayet saat yırmıyı yedı dakıka d"" .. d""k A "k l d v adı-

:r d · ld 1 · d d bh. t k"I'" t S d"k"" uşun u çe, merı a ı ogm gına ları maskeleme enemesı yapı ı. ta memur arı, ım a ı •• 1 e§ 1 a 1 geçe, ey ı oy tayyare meydanın - .. b" k .. k d" 
1 

Açılan Gözler ... lzmirin askeri ehemmiyeti bulun - tıpkı bir seferberlik hazırlığı yapı • dan hareket eden bir tayyare, hu • ~~ •. ı~ .• ~:e ~~ . ~~ :::~ · 
maıı itibarile, §İmdiye kadar Tür • lıyormuf gibi İ§İ ciddiyetle takip e- lutlar içinden ayrılarak Karııyaka- ı;e:z kabilinden : 

Bir Köylü, Seneler Sonra, 
Nur Ve Ziyaya Kavuıtu 

kiyede yapılan denemelerin en e • diyorlardı. . . nm üzerinde göründü. Tayyarenin 
hemmiyetliıi bu deneme olmuftur, ilbay, tarbay, e~nıyet direktörü solunda mavi, sağında kırmızı, or - lstiyerek Kırdan Pot 
denilebilir. ve diğer alakalı yuksek memurlar 1 tasında beyaz ı§ık vardı. On binl~r-

Saat yirmiye on dakka var, Kar • deneme mıntakaıında hazırlıkları ce Kartıyakalı tayyarenin geliıini ~air Ah.~et Haşim, eski~en . edebiyat 
)( 1 k f k )Ad b"" ""k b" d"kk tle takip ed" t k .. . d f &lcrnınde şoylece adı geçmış hır bayanı ızı cahamam, (Özel) _ Kaza- ııyakadayım.. Hal ta, ev a a e uyu ır ı a ıyor, e - ve mın a a uzerın e süzülüıünü h' f k d . d 

ın b . I . l d .. d .. ~ .. h ld ıç sevmeı:, a r.t ne ense evıne evam 
• ız~ ağlı Sazak köyünden Kadir zamanlara ait bir heyecan var .. Ge- mır er verıyo~ ar. •: .. . g~~ _ugu a e tayyare on binlerce ederdi. 
llınındc birinin gözletj senelerden nel aavaı yıllarında müdafaasız ve Saat tam yırmının uzerı~de .. · Bu kışılık halk yığınlarını göremiyor • Bir gün. hep beraber o bayanın aalo
IOnra açılnııı, zavallı adam bu ıu • silahsız olarak bu heyecanı duyan iz- sırada ıııkları maskeleenmıı olarak du. Renkli işaret saçan Türk gök • nunda toplu bulunduğumuz bir ıırada. ba

'etle dünyaıına yeniden kavuımuı- mirliler yapılacak denemeye büyük Karııyaka iıkeleıine _yanaıan k_ör - lerinin koruyucusu, beı ipret mın • yanın, kendi gençliğinden dem vuracağı 
tur. J::,jr inan besledikleri için hazırlıklıu fez vapuru denemenın batladıgına takasında ıtık taraması yaptıktan tuttu. 

Tlfb 

K d ""d""w •• •• 1 h Ezilip, büzülerek, muşmulaya dönmüt adir yedi sekiz sene evvel e 0··z _ Vlılpmı&tı. Evlerde grup grup topla • dair ilk ipret u ugunu ça arken sonra er birinin mıntaka merkezi 
1 • J- :r kocasını işaretle: 
eri kapandıktan sonra bir türlü bir nan halk türlü dedikodu mevzuları Hacı Hüseyinlerden atılan top, fab- üzerinde ayrı ayrı durdu ve hepıi • - Kocamla benim aramızda, on .dliz 

iliç temin edip te gözlerini iyileıti- buluyordu. Kimisi ıııklar maakelen- rika düdükleri ve kilise çanları ne de kırmızı havai fişekler atarak yaıı fark vardır!. 
l'cmemiıtr. Nihayet bir kaç gün ev- dikten ve deneme baıladıktan son • halktaki heyecanı artırıyordu. denemelerin muvaffakiyetli geçti • Deyince, Ahmet Haşim, dayanamadı .. 
~el Ankaraya giderek Nümune haa- ra tayyarelerin zehirli gaz bomba - ilk iprete uyularak iki, üç aani - ğini ilan etti. Eğer bu beı mıntaka- Yalandan bir hayretle: 
ta.haneıine yatmıttır. Göz doktoru ları savuracağını, kimisi tayyare • yelik kııa bir müddet içinde Karşı· da yanan ve görülen tek bir ııık - Sahi mi, hanım efendi? . dedi. Hal· 
V f :L k k J ki · 1 d h buki ben sizin hemen onun kadar genç ol-e IX tarafından yapılan muvaffa- lerin Kar•ıyakayı eizlemek için du- yaka deneme mınta ası aran ı a- gôrü ıey i, atalı mm takaya tay • le :r 

0 duğunuzu tahmin ederdim 1. İyetli bir ameliyat neticeıinde Ka- man yapacağını söylüyor, tahmin • ra büründü. Halk, ıtıkları maskele- yare tarafından mavi fitek atıl" • 
dirin aözleri tamamen açılnııı, za- ler devam edip duruyordu. mekten ziyade ıöndürmeyi tercih caktı. Ad. Bil 
~allı ıevine sevine köyüne dönmüı- - l 
tür. I S T E R 1 N AN 1 S T E R İN A N M A ! 
Bir Gemi Battı, 

Kişi Boğuldu 

Avusturya Ve Çek 
Görüşmeleri Başhyor 

35 

.. Nevyork, 13 (A. A.) - Aıtoria 
iltaıyonu, Lowa adındaki 1389 ton
luk geminin fırtınadan battığını ve 
35 kiıiden mürekkep mürettebatı • 

Arkadatın biri Atinaya gidiyor. Onu Pirede bir deniz klü
büne götürüyorlar. Burada klüp iziamın en büyük eğlencesi bir 
fıraahnı bulup kotra ile Marmaraya kadar gelmek ve burada 
balık avlamaktır. 

Marmara dünyanın en zengin balık havuzlarından biridir. 

Yunanlılar bu denizlerin zenginliğine hayrandır. Deniz klübü 
azisı da balık avını en zevkli eğlenceler arasına ıokmuıtur. 

Sonra bu arkadat tahkik ediyor ve öğreniyor ki Yunanlı
ların bu kadar özendikleri Mannara sahillerinde Türklerden 
balık avına çıkan ne bir kayık, ne bir kotra, ne bir yat vardır. 

nın mahvolduğunu bildirmektedir. \.._._----------·-----------------------------------------J iSTER lSTE~ iNANMA! lNAN 

Viyana, 13 (A. A.) - Şuınig'iıı 
cuma günü Prağa yapacağı seyahat 
Avuıturya ile Çekoslovakya ara • 
ıındaki mukareneti tevsik edecek • 
tir. En iyi kaynaklara göre, Prai 
görütmeleri, Tuna havzasının eko
nomik vaziyetini aağlamlaıtıracak-
tır. 
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Belkis Harabeleri •• 
Ve iki Mühürlü 
Davacı 
- Adın nedir) 
- Tevhide Dilmezın. 
- Yaşın) 

• 

Bu Medeniyet Eserlerini Kuranlar 
Solim Türkleridir 

- 27. 
- Ne iı yapıyorsun) Serik, (Özel) - Serik'in bir a&• 

- Bir lokantada çalıııyorum. · at uzağında kadim ismi Evrimedon 
- Nedir davan) olan ve timdi Köprü ıuyu denilen 
- Efendim, ben lokantanın İç kısmın- civarın pirinç tarlalarını sulamak· 

da çalışının. Bu Avni adındaki genç te 
müıteriler kısmında çalııır .. Usta, bir mü~- ta çok it yarayan bir çay vardır. Bu 
terinin istediği çorbayı haznlayarak Avni- çaya nazır muazzam harabenin ta· 
ye ahnasını söyledi. Avni baıka itlerle rihi ismi Aapendos'tur. Bugünkü 
uğraııyor, müıteri sabırsızlanıp duruyor. iımi de Bellda harabesidir. Bu hara. 
Avniye nezaketle: bede tetkike değer aan'atkirane ~ 

- Hem müıteriyi bekletiyorsun. hem ıerler pek çoktur. Bu ıehrin vaktiy
de çorb~ soğuyor. Alıp götürsene.. de- le Solim Türkleri tarafından tesis 
diın. Meğer kabahat etmişim. Ağıza alın 
mayacak bir lafla bana cevap verdi. Yine edildiği müessislerinin bilahare 
neza etle: T ermesoı ve Küllük taraflarına a• 

- Ne var hiddetleneec.k canım t. diye- kın ederek yerleıtiklerine dair eser• 
cek oldum. Büsbütün çileden çıkb ve içe- ler .. örülmektedir. Eski Türklerin Belltu tiyatronman cephedn. piiniifii 

Kızlarının 
istikbali le 
Ognıgan Aile!• 
uDört senedir mahallemizde 

bir kızla tanışmıt bulunuyorum. Bir 
det sonra bu kızla nişanlandım. HaY 
man ni§&nlı kaldık. Nihayet ask 
geldi. Buraya geldim, nİ§&nlımdan 

kaldım. Bir müddet mektuplaıtık. P 
ıeviıiyorduk. Derken mektupların 
kesildi. Ni§&nlım cevap vermez oldu. 
rak ettim, aileme sordum. Kızın ba 
nın. ben burada bulunduğum esnada. 
zını baıkasına vermeğe karar verdi"" 
kızını da kandırdığını bildirdiler. 
dun. kaldım. Şimdi askerliğimi bi • 
ve evime dönmek üzereyim. Dönünc 
pnlıma ve ailesine kartı nasıl hareket 
yim) lzmit : f 

ri airerek beni saçlarımdan tuttu; dövme- temel taıını atarak burada kurmut yük bir kapı vardır. Yanyana olan laları için açılan su kanallarında 
ie baıladı. Patronun yardımıyla elinden oldukları ilk medeniyetin eserleri bu ~ç ~pınm üzerinde eski Pamaıl· hergiinlihidler ve eski eserler mey- kanmlfbr. Fakat sönlü bili sizde 
ııüç kurtuldum, bu arada bana demediği hili meydandadır. Bir tetkik L-. ya lisanıyle yazilmıt muazzam bir ~ana çakmaktadır. Çok kıymettar lir. Kızın babuına kartı da sayet t 
söz de kalmadL Ben onun dediği ıibi bir aaçr k be H - la d 1 b barabed l b 
kam olsam lokantada çalı§&cağıma.... eti kolaylıkla bunlan meydana çı· ita vardır. er iki yanda büyük asar o u u e esası ir hareket edeniniz. Umanın ki dönd 

- Ne diyeceksin Avni) karabilir. Bu tarihi harabeye ait birer medhal vardır. Ortadaki bü- hafriyat yapılacak oluraa kadim IOlll'll bava deiifir, tekrar itler dü 
- Mesele öyle değil efendim. Ben efsane ve maliimat tundan ibarettir. yük kapıdan girildikte ve iç tarafta- Türk Solim, Selçuk ve Hint tarih • nipnlınıuı DVUfUl'MIDUZ. 

müıterilerle uiraprken türlü bahanelerle A•pend B lk h . b ki kapının üzerinde etrafı nakıılar· lerini tenvire yarayacak vesikalar * • oı = e u fe rı ma u- Cih · d N T 
bana çabnağa baıladı. de Minerv , b" • it d la ıüslenmit mermerden bir kız bey- bulunacaktır. angır e · · 

- Benim itime kanıma! dedim; anın ımayeıı a ın a lnMn kimle evlenirse evlensin, 
- Senin burnun çok büyüdü.. diye imif. Bu tehir ahalisi kablelmilat keli vardır. Bu heykel (Baht) ilihe- Belkıs ıehri Selçuklar zamanın· kocaaımn arkumdan sitmeie mec 

c . .,
0 

verdi. Aramızda münaka- 330 tarihlerinde büyük lıkenderin sinin timaali zannedilmektedir. Bu da da mamur olup 4000 aıker vere- Zabit emir kuludur, nereye ıönde • 
ta b. 'adı. Ve lokanta süpürgesini kapa- Asya seferleri esnasında lıkendere heykel Seba melikesi Belkııa niyet bilirmİJ. Selçuklar tiyatroyu mavi oraya gider. Siz de 01111 takip ed 
rak üstüme yürüdü. Onu dövmek değil, kartı harp etmitler. Serketliklerine edildiğinden bu ıehre Belkıs denil· renkli çiniler ve kırmızı boyalı na· ~ ·~ yanlarından a~k • 
ud onun tarafından ben dövu"'ldu··m·. Yu··- 1 · t' T" tr d' "' ha bel kıtl l ·· l • 1 d' B l melen bodp.nlıldan batka bır feY mukabil ıkender tarafından tazmİ· mıt ,ır.. ıya o ve ıger ... ra e~- A ~ a suı emı§ er ır. u eıer er dir. Onlara bakam olduklanm anla 
mmü tokat1adı. Kolumu da ısırdı.. nat alınarak vergı"ye raptolunmut· dekı krtabelerden anla•rldıgına go- hala mevcuttur. Belkısın yarım aaat 

B d S 1 h b 
::r çalıtınız ve istikbalinizi tekmelemey · 

u ava u tana met irinci sulh ce- b l -r b za mahkemesinde görüldü ve duruşma tur. Bu hengamede bir çok kıymet- re u muazzam eser er L.enon na- cenu unda ve Köprü Suyu üzerinde Adanada Cemal: 
vak'a phitlerinin dinlenmesi için başka tar. isar ve ganaim düımanın eline mında bir san'atkir tarafından ya- çok eski ve muazzam bir köprü var- Bir kadın bir erkeiin üzerine bu 
rüne bırakıldı. iki taraf mahkemenin ta- geçmemesi için saklanmıf ve topra· pılmıt ve bu zat Aapendos ıehrinin dır. Bu köprüyü Romalılar ve Bizan- dütmez. Dütene ondan ıüpbe edilir. 
lilt ki.iıdını imza edecekleri anda Bayan ja gömüldüğünden bugün harabe- belediye mübendisiymif. Bu eserler tiyonlar tamir etmitlerae de yıkılmıt nun için siz de korkmakta baklııum. 
Tevhide Dilmczin portmeninden iki tane nin nereıi kazılmıt olsa mutlak bir yerli ve ecnebi bir çok kimselerin ve Selçukiler tarafından yeniden * 
ınühiU ÇJkannca haklın hayretle sordu: ser meydana rıkmaktadır. Teıadu··. hayret ve takdirle ziyaretlerini cel- baıka bir köprü yapılmııtır. Eski Ankarada S. K. H. 

- Bunlar nedir) e ;:ç be k Ceıaretsizliğinizi muhafaza ediniz. 

1 
fen ele geçirilen bu eserlerde eski tme tedir. Civarında pirinç tar· köprünün harabesi mevcuttur. _._ __ . ...n.ona 0 gelip ..ı ... •• ....n.n.i 

- ki İlmim var, iki de mühürüm e- r......uı: -··ı - ...... -
fendim. Soliın Türklerinin han ve izleri gö • M d lesin. Onu tetÇİ edecek bareketlerd .. 

Öyleyse bundan sonra iki iımi bir mü- ze çarpmaktadır. Demek ıudur ki uğla a Boluda lonmnı:. 
büre yazdır. bu tehrin Dk sakinleri Soliın Türk • 

Zeytlnya§'ı Fiatları 
Yükseldi 

Her Hafta Zehirli Gazler 
Konferansı Verilecek 

* Ankarada H. O. O. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Sah 

(*) 

Yarım Baı Ağrısı 
- On seneden beri bu ağn hep ba

flJDID sağ tarafında beni tazip edip 
duruyor. Bapmın çekiçle vurulduiunu 
ve kafa tasımın hazan lcmlarak açılıp 
kapandığım zannediyorum. Gece uy· 
kulannı bana haram ediyor. Çok aapİ· 
rin kullandım ve aspirin tiryakiıi ol
dum. Aldığım ilaçlardan bir fayda al
madım. Siz bir çare bulun bakalım .. 

Diye haıtalığım anlatan henüz o• 
tuz beı yapndaki bu kadını muayene 
ettİJD. • 

1- Ay baılannı çok az ve zor
Julda aörüyor. 

• 2 - On seneden beri evli ol
duiu halde hiç çocuğu olmamıt-

3 - Tifo, sıtma ve ıarılık haıta-
hklan geçinnİf. 

' .f - Kanaız ve keıııikleri zayıf. 
- S - Kalp darbeleri fazla. 
• 6 - Her §eyden fazla mütees

Iİr oluyor ve ağlıyor. 

7 - Kan muayenesinde frengi 
yok. 

Ana ve babasında da ayni tekilde 
ağrılar devam etmİ§; irai bir şekil alan 
bu bat ağnlan daha çok kan zifından 
ve kemik zihndan. Ve bunlann netice
llİ sinir bozukluğundan ileri geldiğini 
.öyledim. Bir ay her gün vücudüne ve 
batına soğuk au banyosu yaptırdım. 
Kanını kuvvetlendirecek kireç ve ar· 
senik aeromlan yaptım. Açık hava 
aporlanna devam etti. Jıtiha düzeldi. 
kanı çoğaldı. ağnlar azaldı. 

Şimdi çok seyrek nöbet teklinde 
aelİyor. Uykulanna mani olmuyor, va
ziyetinden çok memnun olduğunu söy
lüyor. 

leridir. Selçuk iıtilisrnda bura aha
lisi kısmen iılim olmut ve bir kıımı 
da (Side ·Eski Antalya) ahalisi ıi· 
bi Rodoı, Kıbrıs ve Girit adalarına Muila - Bu yılın ürünü geçen yıla Bolu - Halkevinc:le doktor Arif 
hicret etmiılerdir. Selçuk Türk bü- göre daha fazla olduğu anl&fıhntıbr. Yaman tarafından zehirli gazlar ve 
kümdarlannın zamanında da Bel- Bu yıl zeytin ürününün azlığından korunma çareleri hakkında bir konfe
kıs mevkiinde meıkun halk bulun- zeytin ve zeytin yağı fiatlan arbnıfbr. ram verilmİf tir. 

d 
.. d . l Halen zeytin yağının kilosu kırk ku • K f d" 1 "ci) __ L!_li uguna aır eser er mevcuttur. A..- on eranaçı ın eyı ere~ gaz 

pendoıta mühim harabe binaları rup çdmııt~· . .. .. maske ve süzgeçlerini göstererek iza. 
ba•lıca: Tı'yatro Ago ·• 935 yılı ıçmde Mamıans gumru • hat v-.ni .. tir. 

::r , rasa çarıı pı .. .. d 20 91 kil _ ... - ----,. 

h 
. gun en . 7 o ııgır, yagı, 589 H hafta • ...::-• ·bu 

yaıa ma allı saray harabeleri sekiz kilo balmumu, 1155 kilo taze balık zu .~ . cumarteaı ........ en. m~v 

Bahıettiiiniz erkeğin sizi aevdiimi 
netmekte hata ediyonunuz. Sevse b 
larile alikadar olmazdL O macera 
dedir. Sizi ba maceraya arkadaı ya 
iatiyor. Kendinizi tehlikeye atmayum. 

TEY 

Zonguldakta 
Yeniden 3 Halkevi 

Açılacak 
on saatlik mesafeden getirilen ıu 76285 kil odun k'" .... 1 174 kil üzerinde konferanslar verilecektır. 
kemerleri ve mabetlerdir. Köprü au • ha .. 

0 

10 87°7muetruıik' • ha 
0 

Halk konferansa büyük bir alaka Zonguldak - Halkevinin b 
m ıunger, . yvan, .. · k nf .. .. · · • • • 

yuna nazır cephesi ve binanm h-· 1 229 kil .. lük" ihra --1;1 __ • • ıoatermlf ve o enmata buyük bır tubelen birbırlerme rekabet eder 
-J • o gun ç '"""l.&&Ufitır. dini .. kütl • hazır bul hız bhkla kı --··-

eti umumiyeai aapsailam duruyor. B kü' ük' • kel izd b' lda eyıcı esı unınuttur. ve c-:rı . f !r"""tma pr 
. ... .. • u ç ıs em en ır yı na ıeçmıtlerdir. Aynca kıt ko 

kT.~ya~onun .•ı koteamde tiç, sol çıkanlan bu malların tutan 27.855 BoJuda Ekinler Yeşerdi nnılan da teabit edilmİftİr. 
otesınde bır, ve ortasında da bü- liradır. 800 d f la b" dini · · ·· 

c 1 Bolu - Havalar yakın yıllarda gö- en az ır eyıcı on 

Ayvallk idman Yurdu Gençlerlnln Temsili 

A.yvalğ ldmanyartlu rerrutl kolu 

Ayvahk, (Özel) - ldmanyurdunun bando takımı tetkil ve bir eaha 
tanzim etmesine yardım olmak üzere bir müsamere tertip ecHlmit ve Mavi 
yıldınm piyeıi temsil olunmuftur. 

Temsil halkın arzusu üzerine ertesi gece de tekrar olunmuştur. T emsi)de 
dekorasyon çok güzeldi. ldmanyurdu ıençleri bu sahada büyük muvaffa
kiyet elde etmit bulunuyorlardı. 

riilmemİf derecede iyi gitmektedir. proğramın ana hatları hakkında 
Kö Iü ı....lık ekin i ı · • b" · • · bafkımı bir konferans vermİf t Y D&y , ennı ıtirmfttır. k 1 .. .ı:~ 8 . ,. 
mahsulün iyi olacajı ümit edilmekt o unun goateru... << immet m 

d
• Ekinler imdi"den • ne: piyesi, ar kolunun verdiii konser 
ır. f Yetenmf ve uu- L----•· im 

1 .. ··tt . . --,.una o uttur. 
u ovuı zumru enmiftir. Bu devrede Ereğli, Devrek, 

Adapazarında 
Müsamere 

Aclapazan - Fakir mekteplileri 
koruma cemiyeti menfaatine sinema 
salonunda bir mü181Dere tertip olun
du. 

Müsamerede Y eniay spor kulübü 
gençleri Akagündüzün «Mavi yıldı • 
nm» piyeaını oynachlar. Ve piyesi 
muvaffakıytele canlandırdılar. 

•Zmlr Borsasında 
Muamele 

lzmir - Bu hafta içinde borsada 6 
kurut 30 paradan 16 buçuk kurup 
kadar 1395 çuval üzüm aatdmtıbr. 
Mevsim bqlangıçmdan timdiye kadar 
satılan üzüm miktarı 485.932 çu • 
yaJchr. 

bolu ilçelerinde açılacak Halkevl 
niıı bütün bazırhldan bİtn1if gibi 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Ba geceki nöltetçi ecuneler -ılal'llll 

Eminönü: (Agop Minuyan) . 

çükpazar: (Necati). Alemdar: ( 
Rıza). Beyazıt: (Aaador). Şehza 

batı : (Üniversite). Fener: (Hüsa 
tin). Karagümrük: (A. Kemal) . 
remini: (Nazım). AksaraJ': (Şer 
Samatya: (Rıdvan). Galata: (l·f 
yet). Hasköy: (Yeni Türkiye). 
tiktaı: (Ali Rıza). Sanyer: (N 
Beyo~lu: (Kanzuk, Karakin Kürk 
yan. Güneı). Şiıli: (Necdet) . O 
dar: (Selimiye). Kadıköy: (Sotraki 
Üçler). Büyükada: (Merkez). H 
li: (Tanaı). 



14 lkincikinun 

Dört Çocuğunu 
Öldüren Bir Baba 
~1 • l • A • 

1 

Bruksel gazeteleri inn-
o ıs crı acız 

k b
. nılmıyacak derccerie 

ıra an ır 
k .

1 
feci bir cinayetin tnf-

atı silutı ile doludurlnr. 
l ladisenin üç satırlık hulasası şudur: Bir 
adam akşam üzeri sükunetle evine gelir. 

. Dört tane çocuğunu bir odaya kapatır. 
Sonra mahrem bir şey söyliyeceği baha -
nesi ile karısını çağınr ve bir kurşun ile 
yerer serer. Ondan sonra çocuklarının ka
palı oldukları odanın kapısını açar ve dör
dünü de birer birer öldürür. 

Görünüşe göre adam delirmiıı değildir. 
Kendi hnyatına kastetmek hevesi de yok
tur. Bilakis kaçmak arzusundadır. Bunun 
içindir ki komıuların silah acslerini duy • 
mnlımnı müteakip polise haber vermeleri 
üzerine adam evin damına çıkar ve ora • 
dan aşağıya kurşun yağdırrmya, bir taraf
t~n da knçacak yol nramıya başlar. Çare· 
aız sol:ak boşaltılır. Ev uzalttan muhasara 
altına alınır. Bu nrada da itfaiyeye haber 
verilir. Neticede mütehassıslar gelirler, u
zaktan adamın bulunduğu istikamete ba
yıltıcı ga:z sıkarlar. Bir müddet sonra a • 
<lam bunalarak dü§Cr ve bu sayede de tu
tulur. Henüz suçunun sebebini anlatmak 
İçin tek bir kelime bile söylememiftir. 

* Hapiaaneılen Varşova gazetderi ge
oynlmak İste- çen hafta nctrediJen 

affı umumiden istifa -miyenler 
--~ de ederek serbeat bı -

rakılan 7 mahkumdan 7 tanesinin de ha • 
l>İshaneden çıktıklarından azami alb 
,.aat zarfında birer suç iııliyerelı: tekrar 
geri dcindüklcrini yazıyorlar. ltledikleri c6-
1Üm ekmek, veya bira çalmak, yahut ta 
kavga etmek gibi ehemmiyetaiz teYle.rden
dir. Varşova guzeteleri suçların bu ma -
hiyctlerine bakarak bililtizam i.ş?edikle -
rini tahmin ediyorlar. Kanaatlerine göre 
bu adamlar hapishane hayabna o derece 
alı mışlardır ki, dıprı çıkar çıkmaz waııır -
mıtJar ve tekrar dÖlulMık itıia la-.. W • 
rer suç iılemiılerdir. 

SO N POSTA 5 

- t.if 

IBILJ.vt'&Cü~ HARiCi FLAB TELGR 
bu Da 
Bir Avcılıkl•e De 

U.uslar Kurumu \ Fransız Sosyalistlerini~ Kongresi 

Ve ita/ya "Biz lngilte.reye Taraftar z,, 
~'V Sosyalistler Sulh için Milletler Cemi-

,~ f,,8 ~ ~~~~·~ yetinin Muhafazasını istiyorlar 

Aksak Timuru,; sürgün avları meş
hurdur. Koca Cihangir, avlayacak millet 
bulamadığı günlerde sürgün avı yapardL 
Kıpçak seferi sonunda yaptığı bir av var iri 
hikayesi okunurken masal sanılır. Çünkü 
:>akalanan avlann sayılan hep onar binle 
gösteriliyor. 

(u lvoVf -

f, S4Nc:nı-· 'P~~ ~ 
, ı. h"" .... rlNs""' 

Alıe ~ 
G '--........ 

e. "'E. "~ 

Petrol ambargosunun bir türlü ko • 
namaması ve zecri tedbirlerin şiddet • 
lcndirilmeainden cesaret alan ltalyan • 
lar, bu tedbirleri. iki yüzlü bir rna -
dalyaya benzetiyorlar. Onların fikrine 
göre, madalyamn bir tarafında, f tal ya
ya kar§l şiddetli sözler yazılıdır. Ma -
dalyanın arkası ise üzeri haç işaretli bir 
tabut resmi taşımaktadır. Bununla, ulus· 
lar sosyetesinin ölü bir ağırlık olduğuna 
İşaret etmekte ve onunla alay etmekte
dirler. .............................................................. 

Alman - Leh 
Dostluğu Artıyor 

iki Memleket Gençlill 

Angouleıne, 13 (A. A.) - Müs -
takil üç ıoıyaliıt fırkasından te§ek
kül etmiı olan sosyalist birliği kon
gresi, dün burada açılmıştır. 

Kongre, belediye salonunda ya
pılan bir halk nümayi§i ile batla • 
mııtır. Meb'uslardan Maxence Bi
bie partinin Briand ıiyasaıına sa -
dık olduğunu ve Laval'in siyasası -
nı tasvip edemiyeceğini ehemmi -
yetle kaydeylemit ve demiıtir ki: 

«- Biz Jngiltere'ye taraftarız. 

İngiltere, faıist ve harpçı ltalyaya 
karşı muahedelere riayet tarafını 
iltizam etmiştir. Milletler Cemiyeti, 
Avrupada muhafaza edilmelidir. 
Orada harplerin önüne geçecek o -
lan müesaese odur. Bu cemiyetten 
çekilmiı olanlar, harp istiyenler -
dir.» 

Celseden sonra ıöz alan eski dı~ 
bakanı Pol Bonkur, Milletler Ce • 
miyetinin daha müessir icraatta bu
lunması lüzumunu kaydetmi§tİr. 

-~-------------·-Deniz Konferansı Ve Japonlar 

lngilizler Japonları Memnun Etmiye 
Ve Uzaklaşt·rmamıya Çalışıyorlar 

Onun mağlup rakibi Beynzıdın da av
Jnrı, bugün inanılmayacak kadar muhte
şemdir, debdebclidir. Beyazıt, evvelce 
)' akaladığı Fransız prenslerini, mareplla
nm esaretten azat ederken bir av eğlen· 

cesi tertip ettirmişti. Görenlerin gözlerini 
kamaştırmıştı. Bu avda yalnız yedi bin kö· 
pek vardı ve her birinin tasmaları elmas 
dizili altındandı. Bellemeleri ise halis Hint 
kumaşından yapılmıştı. 

Birinci Ahmed in Tunca kıyılarında. 

Avcı Sultan Mehmedin Balkanlarda, Trak
yada yaptığı avlar da tarihe geçmiftir. 
Ahmet üç gün süren bir sürgün avı sonun
da yedi bin şu kadar keklik, binden fazla 
sülün, yüzlerce tilki, kurt ve ayı yakalat • 
~ıştı. Avcı Mehmet ise her av dönüşünde 
vezirlere düzünelerle kut. denk denk post 
yollardı, vak"anüvislere de tuttuğu avların 

Londra, 13 (A.A.) - Deniz kon
feransındaki Japon deleiasyonu, 

dün yeni talimat almııtır. 

zerinde büyük tesirleri olacaktı. cetvelini yazdmrdı. 

lıtihbara göre Japonlar, hiç ol -
mazaa umumi komitenin yakında 
yapacağı toplantıdan evvel konf e -
ranıı terketmiyecektir. 

Jngiliz siyaıi mahafili, konferan
sın ıuya düımesinin önüne geçilmiı 
olmasından dolayı memnuniyet 
göstermektedirler. Çünkü böyle bir 
akametin hesapsız neticeleri ve bil
haaaa İngiliz • Japon ~ünasebatı ü-

Tokyo, 13 (A. A.> - Dıt itleri Fakat onların avları berikilerinkinc, 
bakanlıgw ı namına söz ı ·· 1 .- Beyazıdınkilere ve Timurlenginkilere nis-

oy emege b ti k ·· ··k ç·· k ·· Ti ı 
sal~hiyettar olan bir zat, demittir Be e pe so~ull .1 un ul ımur enk te, 
ki: eyazıt ta mı et er av ayan '.kahramanlar 

«- Deniz konferansını suya düı
mekten kurtarmak için yeni gay • 
retler sarf ediyoruz. 

Japon delegasyonu, meselenin 
tamamını gerek keyfiyet ve gerek 
kemiyet bakımından tetkik etmeje 
ve bu bapta müzakerelerde bulun • 
rnağa hazırdır. 

idi, öbürleri ise yalnız kuı avcısı. Bununla 
beraber zamanımızda yapıldığını gördü
ğümüz avlar da onlarınkinden sönük. Ben 
Fransa ormanlarında yapılan bir av filmi
ni seyrettim, sıkıldım. Avcıların ellerinde
ki silahlar, pipoya benziyordu ve avcılar 
salonlarda gezer gibi ormanda kolkol: 
güle güle dola~yorlardı. ' 

~-------------···----------~---ltalya N"hayet Mançurlyl Leh Sulkastçılar1 
Tanıyacak Mı ? MahkOm Oldu 

Tokyo, 13 (A. A.) - Mançuride Varıova, 13 (A. A.) - 1930 da 

Fransada Siyasi DöAUtler Müıterek Hir Kamp 
Brüksel, 13 (A.A.) - Le Soir ga- Kuruyorlar 

ltalyan koıuoloahaneleri ihdasına İç iıleri bakanını duran tethitçiler -
dair olan göriİflllelere yakında bat- den ~i müebbet hapse, diierleri 

l 1 kt 7 aene ıle 15 sene arasında de~-n 
anı aca ır. • e·;"S"-

==--=-=====-====--=--====--=-=o=-: hapıı cezalarına mahkum .,,dilmiı • 

lıtanbul belediyesinin bir yıl içinde öl
dürttüğü köpeklerin sayısını gösteren bir 
cetvel bana, bu av hikayelerini hatırlattı. 
Vaktiyle, köpekler, av İginde kullanılıyor-' 
!ardı, saygı görüyorlardı. Şimdi sokak ao

kak avlanıyorlar, zehir yutturulup öldürü
lüyorlar. Dünya hali böyledir. Dün sevilen 
bUgün kovulur. Köpekler de tasmasız kal
mayagönıünler. Hapı yuttukları eündür. 

lrlandada Kanii Çarpıtmalar 

zetesine göre Legoin nationale'in Varıova, 13 (A. A.) _ Yakında Leh gençlik tefldlitları arasında 
bazı azaları, sokak ortumda ıiyaıi bir çok Almanların buraya aelme _ müıtereken bir kamp vücude geti

düşmanlrın hücumuna maruz kal • leri beklenilmektedir. Beraberinde rilmeıi için müzakereler yapılmak
mı§lardır. Çıkan arbede de Legion- Alman olimpiyat jimnaıtları bulu- tadır. Genç Hitlerciler, yakında Lc
lardan iki kiti hafif ıurette yapıla- nan fon Tachamer, bir çok konfe • histan'a giderek Leh gençlerinin 
mamıJtır. Polis, Arbedecileri dağıt- rans verecektir. 1935 te yapmıı oldukları ziyareti 
mı§tır. Hitlerci gençlik tqkilitları ile iade edeceklerdir. 

]erdir. 

lnglllz Z1rhhlar1 Yolda 
Cebelüttarık, 13 (A.A.) - Hood 

zırhlısı ile Neptune ve Orion kru -
vazörleri, bu aabah Jngiltereye git
mek üzere Cebelüttarıktan hareket 
etmiılerdir. 

Dublen, 13 (A. A.) _ Düblen'ia 
Varotlarından ratlımin'de komü • 
niıtlerin bir toplantııı dostlariy)e 
arbedeler o im ut tur. 

Q ~ 
1 işte onların vermek istedikleri ma- ı Hoş beşten sonra Ha:= Sadık ışa- D be . . a 0 nô bu idi. Vak' alann rengini ve ,eklini ret etti : d uaya .• ~zer bır #"Ylcrın dudaklann· 

. ;;, ~~ kendi ölçülerine göre değiştirenler için 1 - Hocam, bize de oku da . 
8 ~zdıgı anlaşılıyordu. 

•==·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~am~fi~~~ ~~fu 1,nın~~~~&hl~ç klı~~I ~&~bn~al~~~lı~~ 

Birbirlerine girenler, aandalya 
ve sıraları mermi gibi kullanmıt • 
lardır. Bu yüzden hazır bulunanlar
dan bir çok kimseler yaralanmııtır. 

•• •• . . ocu ar yu- sının havasını ağır bir sa sak 

K ER VAN Yu R U YOR mıydı? na marş okurlar, ellerinde ne ilmühal · rmı ' me-
Ba!ilka zaman olsa cemiyeti sofiye kaldı ne tecvit Bız" "ı s t k ı fm, sovan ve ayak kokusu kaplamlfb. 

T • orarsan ar ı ga- E k f k" "b" S 
derhal harekete geçer, müftü ite bur- zete de okumaz olduk Bar'i ) t v a atı ı üleyman ancak ka-

h . Ak O k . sen an a 1 f . "h 1 
- 24- Bürhan Cahit H -1- 936 nunu sokar, .~tı~ sman avuğu- ta gönlümüz açılsın. en:ı ~.ının ı tariy e haftada bir hnlf 

Gülten üç aylık bir dil denemesin- 1 o hale düşürmesin. Yüzümüzün akı ile nu bastırıp huku~et ka~ısına ka?~r Hatip Kutsal bir emanete saygı e- ettırdıg~ sakalının sert kıl diplerini par-
den sonra ticaret mektebinin hazırla.! gezer de yine eyvallah demeyiz. I dayanırdı. F ab:t ıf. tem.elınde? k~sılıp 1 der gibi besmele çekip dualar okuya- maklarıy]e ~k~şıyor. iri necef yüzüklü 
Yıcı kursuna girmişti. 1 Şöyle böyle bir hesap işini becere-

1 
atılınışb. (Cemıyet.~ ~fiye) nın bın~sı Irak kirli, enfiye kokulu mendilini çöz- orta parmagı ıle ötekilerden her zaman 

Genç kız artık Avrupa tahsiline mediği için imtihandan geri çevrilen I (Yeni Işık Spor klubu~ ?lmuftu. lçın- dü. (Ziyaülbasar) ı çıkardı. işaret verir gibi ayrı duran tehadet 
haşlamış sayılırdı. Başta kültür erkanı 'ı tapucu Kamil bu sözlerine çarşı. pazar de yüzden ~la genç filcır ve spor ha- Hatibin yüzü, gözü değişmişti. I parmağını mintanının yakasından içe. 
olduğu halde vilayet encümeni azası epey ortak buluyordu. Dükkanına uğ- reketl~ri~!e .. ug~a.şı~ duruyord~." . Küçük c~aatine biraz daha hey- ri daldırıp göğsünün kıllarını karıttı-
bundan çok memnun oldular. Fakat rayıp (esans) soran muallim Meliha- . ~uf~u~un wı ımam_ ve muezzınle- b~t vermek ıçın doğruldu. Ve göğsü 1 rıyordu. 
bu haberler bir Türk kızının Avrupa- yı: rın ışlerını kontroldan ıbaret kalmıştı. hızaaına kaldırdığı ki~bın aayfalarını Bu mırıltılı halvet"n d ) w • 

H . .AL Oe k d" · ·· ·ı . 1 ı urgun ugu ı· 
.,Ya, yalnız başına okumağa gidişini haz- Burası vardakosta, falan fıs - atıp na. man en ısıne gosterı en çevırmeğe başladı. çinde H t" Ak O I 1. • 
med · . w. . k w k 1- • · de vazını veriyor d B k" h . a 1P smanın nez e ı scsı emıyenlen doyuramıyordu. hk mağazası degıl 1 dıye ovmaga a çerçeve JÇ1l1 •• •• ~ • uaamı . - u ıta ı ferıf eahabı kriamdan duyuldu 

Onlar (Gülten) in bu çabuk ôğre- kan fakat ÇMfl ortastnda katmerli, yapıyor, tıptf tıPlf kursuden ınıyordu. bır zate atfolunur. Kibar ulemadan 1 C · b k"b" k 
nişine, Avrupa yaşayışını kavrayışına tuzl~. biberli bir konferansla ağzının fakat kafadarlar k~di aralarında Sadettini Bosnavı'nın eseri hamesidir. -: . ena 

1 1 ırya, ulları için em-
kendi görüşlerine göre mana veriyor- payını alan manifaturacı Hacı Sadık istedikleri gibi tohbet ed.ebi~yor~dı. Bir çok ayatı kerime ve ehadisi şerife- rettıgı farzl~rı~ı .. yerine. getirenler için 
lardı. O sıralarda maliye ,ubesinde açı-1 yediği 0 aapartanm intikamını almak Hatip Ak Os.~ ( cemıye~ sofıye)- nin şerhü tefsirinden bahistir. Ezcümle nasıl ~c~~etı alayı tebfır buyurdu ise 
lan bir tahakkuk memurluğu imtiha- için fırsat kaçırmıyordu. Tapucu Ka- nin raflarındaki kitapları e~ı~e. mşı-1 alemi uhrevinin, tabakatı aemaviyenin ha.~ ~ınını kabu! ~tmiyen münkirler, 
nına girdiği hal?e beceremiyen mpu milin adeta dert ortağı olmuştu: mıştı. Ara .sır~ ~~nlar~n hırını oku-

1
ahvalinden, melaikci kiramın harekat m~şrıklerle fcraızı hamaesini eda et• 

mukayyidi Kamıl her gördüğüne anla- _ Sen yüreğini üzme hafızım di- yor ve yenı hır ılım du.nyasını kcşfet-1 ve sekenatını izah eder. Bu kitabı müs- mıyenler için de cehennemi nasip ve 
tıvordu: yordu. Fukaranın yardımcısı allahtır. miş gibi etrafından eksık olmayanlara tetaptan size bir kaç bap okuyup anla- mukadder etmiftİr. 

- iltimas dedin ~! gırla.. Mahke- Bu öyle bir tesellidi ki her kulakta cevher saçıyordu. . . . tayım. 1 imdi şartı islam olan edayı ~ha-
rnede dayın var mı wın yürür. Bizim iz bırakabilirdi. Bunun samimi olma- Hatib1n pek ho~na gıden hır kıtap Başta manifaturacı &dık olduğu det ve kelimei salattan sonra nebii a-
gibi desteksiz oldun mu suratına bak.. il dığı muhakkaktı. Hacı Sadık bunu vardı. Adı (Ziyaülbasar) dı. .. _ halde hepsi diz çökmüşlerdi. Evkaf hır zamanın sünneti scniyesini, ima-
mnzlar. Bu zamanda zaten ya arkan haksızlıkların fenahklann üstünde Bu yüzlerce sayfalık san kagıtlı memurlarından Süleyman ~pucu Ha h · b"h 
1 

• • 1 ' . • meyn azaratınm evamır ve ten ı atı-
0 malı, ya hoşa gıdecek hır tarafın ol-lmancvi bir siper olduğunu işaret mak- taf basması kitap bir çok dualardan fız Kamil, nalbant ustası Ömer, beledi- nı yolu ile ve h kk" 1 "f d ·· ı-. 

l B k 
·· ··k ·· ·· 

1
.. a ıy e ı a e en mus u 

ma ı a • gumru çunun ev atlığına .. sadiyl söylüyordu. Sözde mahalle sonra öteki dünyayı anlatıyor, cennet ye çavuşluğundan mütekait Niyazi 1 . . d"" b . ed"l • H ""kA . • . .. . _ . .. . • man ar ıçın va ute şır ı en cenneti 
u uınet parası ıle Avrupalarda fink mektebınde bıraz murekkep yalayıp ve cehennemın nasıl oldugunu ıfşa e- kapanan Halvetı tekkesı müridlerin- ala ile mu""nkı"r v ··ş "ki kad· 

atı d s·· d "d . e mu rı ere mu 
p vruyor. oz e gı er gıtmez mek· yarım yamalak ta hıfzını dinleten Ta- diyordu. den çolak Hasan, Hafız Mehmet yan de 1 h . 1 b" h"lkat b . r o an ce enemın nası ırer ı 

te e almışlar, çatır çatır f ransızca lco- pucu Kamile fenalık edilmif, haksız- Bir akşam manıfaturacı &dıkm uykulu gözleriyle odanın ruhaniyeti-! ve kudret eseri olduklarını bu kitaba 
nusuyormuş. Onun konuştuğu dili er- lık yapılmıştı. Zavallı adama gadredil- selamlığında toplanmışlardı. Hatip Ak ne saygı eder gibi boyunları bükük .. b" be "f k 
bab 1 O d"ld b" d d • mustetap ıze yan ve tarı etme • 

•• 1 ~n ar. ı en ız e e olsaydı m~ti. Yerine zamana uyan bir iltimaa- Osman kitabını yazma mendiline sar- cami avlusunda yem bek.leyer. güver- tedir. 
elustunde tutulurduk amma allah bizi lı alınmıtta. m11f, beraber getirmifti. cinler g;bi için için mmldanıyorlarc:h. ı (Arkası var) 
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abab Saat 4 ten. Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

''Lüksü Bir Tarafa Bırakınız Ve 

SON POSTA: lkincikinun 

SON DAKİKA··----
nABERLERt TELSİZ TELGRAF, •rELEFON, 
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Manda Meselesi Ortaya Çıktı ... 

ıLüzumş•İız :asraf~dan KaEçınkınızk,, iİıgilizler' Romada, yeni Bi 
ran e ınşa ının r e •• 

Ve Kadınlara Hitabesi ... Teşebbuste Bulunacaklarını 
Tahran, 13 (A. A.) - Para a • \ 

jansı bildiriyor: . 
İran Şehinıahı, ilk defa olarak 

refakatinde kraliçe ve kızları ol • 
duğu halde, kadın erkek büyük 
kalabalık önünde bir ilk öğret • 
men mektebini açmıı, talebeleri, 
vatan atkına, ekonomiye ve ha -
yatta sadeliğe tetvik eden beliğ 
bir söylev vermit ve demittir ki: 

<< lran kadınlannın bugün keen
di vaziyeetleerini idrak ettikleri
ni ve haklarını istemekte olduk • 
larını görmekle çok memnunum. 
Kanaatim tudur ki, memleketi • 
mizin saadet ve refahını temin 
için hepimiz büyük bir enerji ile 
cesaretle çalıtmak mecburiyetin • 
deyiz. Yarının saadeti sizin eli • 
nizdedir. Yarının neslini terbiye 
decek sizlersiniz. Lüksü bir tara· 
fa bırakınız ve lüzumsuz masraf· 
lardan kaçınız.» 

Şehintahın babaca sözleri, ka
dınlar tarafından, tiddetli ve ıü
rekli bir surette alkıılanmıttır. 

Şehintah bundan aonra erkek
lere hitaben de tU beyanatta bu
lunmuttur: 

cıŞahsınıza hürmet etmeniz ve 
izzeti nefsin izi yüksek tutmanız 
lazımdır. Hiç bir zaman zayıf ve 
betbaht olduğunuzu sanmayınl7 .. 
ve böyle dütünmeyiniz. Derhal 
aksülamel yapınız ve dütününüz 
ki kuvvtiliıiniz. Kuvvetli kala • 
caksınız ve yükselmek için lazım 
her türlü iyi huylara malikıiniz. 
Vatana kartı olan muhabbetinizi, 
maddi esaslara istinat ettirmeyi • 
nız. 

* Tahran, 13 (A. A.) - Tassa· 

jansı bildiriyor: 
Kraliçe, yanında kızları oldu • 

ğu halde, dün bütün masrafı ve
liaht tarafından görüleen Şahpur 
yetimhanesini ziyaret etmittir. 
Bu yetimhanede timdilik 95 ço • 
cuğa bakılmaktadır. 

Türk • ıran Dostluk 
Bağları 

Tahran, 13 (A. A.) - Para a. 
jansı bildiriyor: 

Anadolu ve Para ajansları ara
ıında havadis teatisi aeriıinin a 
çılması münasebetiyle, batbakan 
İsmet lnönünün dostane beyana· 
tına cevap olarak, lran batbakanı 
Mahmut Cam, Anadolu ajansına 
ataiıdaki beyanatı vermek lut • 
funda bulunmuıtur: 

((Ajanılarımızın, havadis tea
tisi ıuretiyle, iki kardet milleti 
birbirine daha iyi tanıtmak yük. 
sek vazifesine batladıklan gün, 
hakikaten meı'ut bir sevinç aÜ • 
nüdür. Ekselins ismet lnönünün 
tebarüz ettirdiği gibi, bu yeni ba
ğın, milletlerimizin birbirlerini 
daha iyi anlamaları ve daha sıkı 
ıurette birbirlerine yaklatmaları 
için hakiki •e kıymetli hizmetler 
göreceğine kaniim. 

İran milleti, yüksek ve büyük tem 
finin aydınlatıcı önderliği altın • 
da, Milletler camiasında kendi • 
sine sıpta değer bir yer alan asil 
Türk milletine ait haberleri bü • 
yük bir zevkle alacaktır. 

Anadolu ajansı vasıtaıiyle, a • 
sil ve alicenap Türk milletine, 

İran milletinin sevgilerini ve can • 
dan gelen hi11iyatını göndermek
le bahtiyarım.» 

Bu Sabahki Sis 
Yılbaşındanberi şehrimizde sissiz geçen günler sayılabilecek kadar azdır. Bu 

eabah ta saat 7, 15 te §ehirde sis başlamış, 7,30 ile 8,30 arasında kesafet peyda 
etmiştir. 

Sis ani olarak o kadar kalınlaşmıştır ki yalnız denizdeki nakil vasıtaları dur· 
makla kalmamış, kara nakil vasıtaları bile işleme intizamını kayb<ttnıiştir. Otomo
biller ve tramvaylar lambalarını yakmadan, korna ve kampana çalmadan yolları· 
na devam etmek imkanını bulamamışlardır. On metre ilerisini görmek mümkün 
olamamıştır. Denizde vapurlar oldukları yerlerde dunnuşlar, kampana ve di.idük 
çalarak başka gemilerin kendi Üzerlerine gelmemesini temin etmi§lerdir. Sis aaat 
9,30 da kesafetini kaybetmeğe başlamış, fakat saat on buçuğa kadar vapurlar sefer· 

lerini yapamamıtlardır. 

ltalya Sulhu Değil, Harbi 
Düşünüyormuş ... 

(BClf taralı 1 İnci yüzde) ığildir. İçindekiler, telef olmuplardır. 
Cenup Cephesinde Uçakların Faaliyeti 

Cenup cephesi, 13 (A.A.) _ Do-I Aidisababa, 13 (A.A.) - 10 lkin-
lo bö·ı · d b"lh A . ci kanun sabahı bir İtalyan uçagıv açık 

gesın e ve ı assa ren mınt - . . ' 
... _._ d R D t k l . . 1ı hır şehır olan Ekuma üzerinden uç _ 
uu;asın a as ea anın uvvet ermın . 
mevz·ı · · k f t k ·· b" 'k" . ı muştur. Bır kaç saat ıonra bir bom • ı erını eş e me uzere ır ı ıncı 

L~nun ı"le 7 "k" ikA da bardıman t~yyerisi, şehir üzerine bir 
&a ı mc anun arasın yap-
mış oldukları sevkülceyfi bir istikşaf kaç bomba atmıt ise de hiç bir hasar 
esnasında ltalyanların beş maktul ve yapmamıştır. 
mecruh vermiş oldukları haber veril • Napoli, l:J (A.A.) - Toscana va • 
mektedir. puru, içinde hava ordusuna mensup 

. v .. .. elli iki zabit ile 1900 nefer olduğu hal· 
Bır İtalyan Uçagı Diİflu ide Musavvaya hareket etmiştir. 

R~~a,. 1 ~. <.~·~·) - lkincikanun l Belvedere vapuru da :::ı . zabit ve 
on bırıncı gunu, hır bombardıman u- 1400 Alp avcı efradını hamıl olduğu 
çağı içinde birinci mül8.zim Luigi Lan- halde hareket etmiştir. 
za, ikinci mülazim Albarto Obsini ve Resmi Tebliğ 
ve makine çavuşlarından Fiorenzo Ba- Roma, 13 (A.A.) - 95 numaralı 
rino olduğu halde yere düşerek parça- harp tebliği: 
lanmıştır. Sükutun sebebi malGm de- Hava kuvvetleri. Danakil'de Teru 

. lngiliz Sefirinin Acele Romaya DönU9U Tefsirlere Yol Açtı 
Paris, 13 (A. A.) - Bir çok ga ·ıaolininin Milletler Cemiyetinin hal- tan'dan ltalya'ya davaıına mü 

zeteler, Romadaki İngiliz C'Clçisinin yaya kontrol hususunda daha bü • bir raporla dönmek gayesine ma 
vazife batına vaktinden evvel dö • rik bir hiaae ayırmıyacak manda • bir entrika olarak telakki ediyor. 
neceği haberinin Romada naııl bir sından memnun kalmıyacağı kay • Daily T elegraph gazeteıi, Ro 
ali.ka ile öirenilmit olduğundan dedilmekte ve ne Neçatinin ve ne de ma'da Habet imparatorunun b 
bahıetmektedirler. Milletler Cemiyetine dahil devlet • hazır olduğu zannedilmediğini 

Pöti Parisien gazetesinin Roma lerin böyle bir uzlatmayı kabul et • İtalyan ordusu ilerlemedikçe, Bel 
muhabiri yazıyor: meıine ihtimal verilmemektedir. çika tekliflerinin tahakkuk etm 

Sir Eric Drummond'un üç hafta- Milletler Cemiyeti mandasının pek az mümkün olacağını yazm 
dan ibaret olan mezuniyetinin bit - iki noktaya istinat etmeıi lazım ge- tadır. 

mesinden evvel Romaya dönece • leceği beyan olwimaktadır. Timea gazeteıi diyor ki: 
ği oldukça alika ile karıılanmııtır. 1 - Mandada bütün devletlerin «Belçik:ının tavaaautu mütkil 0 
Bu habere, hususi bir ehemmiyet tam müsavatı, ne ltalyaya ve ne de lacaktır. Zira, Belçika 13 ler 
etfedilmektedir. Zira bu haber, Sir diğer her hangi bir devlete huıuai değildir. 

Eric Drummond'un Londraya hali bir menfaat temin edilmemeıi. Zecri Tedbirler Neden Geri 
hazırdaki vaziyet hakkında bir ra- 2 - ltalyan kıt' alannın Habetia- Kalıyor? 
por vermek üzere gitmit olduğu su- tandan çekilmeıi. Cenevre, 13 (A. A.) _ Jyi ha 
retindeki pyialan teyit eder mahi- Belçika T elı:ıip Ediyor alan mahafil, Milletler Cemiyetin• 
yette addedilmektedir. Brüksel, 13 (A. A.) - Reımi ma· Habetistana bir tahkikat komisyon 

Elçinin mezuniyetini kısaltması hafil, Belçikanın ltalyan - Habet göndereceği hakkında yabancı g 
lngiltere hük~etinin kendisini ihtilafında bir müdahalede bulun • zeteler tarafından çıkanlan pyia 
Milletler Cemiyetinin toplanmasın- mut olduğu baber~ni tekzip etmek- ları, ciddiye almamakta ve Habe 
dan evvel veya bu toplantı olduğu te ve ortalıkta dolaımakta olan f& • ıistanda böyle bir tahkikatın ne d 
sırada ltalyan hükiimeti nezdinde yialarm tamamiyle hayal mahsulü rece zor bir it olduğunu ileri sür 
bir tetebbüste bulunmağa memure- olduiunu beyan eylemektedir. mektedirler. 

dilmit olmasına hamledilmektedir. Londra Gazetelerine Göre Zecri tedbirlerin kuvvetlendiril 

lstipeler Yapılacak Londra, 13 (A. A.) - Gazeteler mesinin tehirine ,abp olarak, Am 
ve bilhaaaa heyecan sevenler, Bel - rika parlimentoıunun daha bita 

~~lsiyor ıazetesinin. Roma mu- çika hükUmetinin y~ni bant pil • raflık kanuau projeai haldund 
babın dol~tan bazı .pyıala1rı kay • nmdan bahsetmektedirler. hiç bir karar verme'diği keyfiye 
detmektec:hr. Bu tayıalara talyan • News Chronicle bu iti Habetiı • gösterilmektedir. 
Habet ihtilafında doğrudan doğru- ======='=======================-
ya ali.kadar hükiimetlerin delegas-
yon teflerinin, bugünlerde, mühim 
istitareler yapılmaıı ihtiyacından 
dolayı kartılıklı ıeyahatlerde bu -
lunacaklarına dair olan ıayiaları 
teyit eder mahiyette teli.kki edil -

Kıral Karol'ün Belgrat Seyahati 

mektedir. 

Ortaya Yine Manda Meaeleai 

Küçük Antant F ransadan 
Yüz Mü Çeviriyor? 

Çıktı 

Cenev:re, 13 (A. A.> - Reuter a
jansı muhabirinden: 

Bir lngiliz Gazetesi Kıral Karolün Yakında 
Londraya Gideceğini Yazıyor 

Habetistan'da Milletler Cemiyeti Londra, 13 (A. A.) - Gazeete • 
mandaıının tesisi meselesini tetkik ler, Romanya kralı Karolun Bel • 
etmek makaadile Habeıistana bir grada ani ziyaretini ehemmiyetle 
tahkik heyetinin gönderilmesine mevzuu bahsetmektedir. Belgrat • 
dair Belçika tarafından yapılmıt tan Daily T elegraf gazetesine bil • 
olduğu söylenilen teklifler hakkın- dirildiğine göre, yapılan tekziplere 
da bir gilna malumat yoktur. Mu .. rağmen, bu ziyaret siyaıal bir ma • 

··---······-·····-·········-······················ .. - biyel taı ımakta olup, petrol ambar-
mıntakasında keşif uçuşları yapmış - gosu meselesi ile ali.kadar bulun • 
)ardır. Eritre cephesinin diğer taraf- maktadır. 
larında ke11if kolları faaliyeti haber ve- Diğer taraftan aynı gazetenin 

rilmektedir. yazdığına göre, bu ziyaret bir dip • 
Muır Ha.tahaneleri lomatik seyahatler serisinde bat • 

Kahire, 13 (A. A.) - Hahetis • langıcı tetkil eder görünmekte • 
tanı müdafaa komiteıi, müslüman dir. Romanya kralının martta in • 
gençliği cemiyeti reiıi doktor Ab • ıiltereye gitmesi muhtemeldir. Bu 
dülhamit Saidi Dagabur, Bolelli ve seyahatin bazı diplomatik maksat~ 
Ciciga'daki Mııır hastahanelerini lar takip edeceği söylenmektedir. 
ziyart etmek ve seyyar sıhhiye he • Daily telgraf gazetesi tunları ili-

yetlerinin bombardımanları hak • ve ediyor: 
kında tetkikatta bulunmak üzere Küçük antanta mensup devletler 

Orta Avrupa 
Meselesi ... 

Prağ, 13 (A. A.) - Bütün Çeko8-
lovakya gazeteleri, yalCında Avustu(
ya başbakanı Schuschnigg'in Prağ"a 

yapacağı ziyaretle yakından alakadar 
olmaktadırlar. 

Bütün gazeteler, Avusturyanın Prai 
elçisi Marek'in beyanatını neşretmek -
tedirler. Marek, bu beyanatında di -
yor ki: 

uOrta Avrupa davası, Avrupa si -
yasasının mühim ve esaslı meselele • 
rinden biri haline gelmiştir. Herkes ta· 
rafından kabul edilmiş bir hakikat 
vardır ki, o da Tuna havzasında eko
nomik prtların halen tatmin edici bir 
mahiyette bulunmadıgıdır. Orta Av• 
rupa devlet adamları için, bu vaziye• 
te bir çare bulmak için yollar arqtır -
mak büyük bir vazifedir. ıı 

Habetistana ıöndermeie karar ver- son zamanlarda, istiklallerinin ko • ---------------
İ 1 mitlerdir. 

mittir. runmaıını Fransadan ziyade ngi - • 
ki k d l Alman haber alma bürosunun 

Bombardıman Hadiaeainde Uz.latrna tereden be eme le ir er. yasal mahafillerden aldığı mallı 
Roma 14 (A.A.) - M. Suvich, Jsveç * mata göre, Romanya kralının b 

elçisini kabul ederek kendisile Habeşis Bükret, 11 (Telsiz le) - Kral ziyareti bilhaaaa Avusturya batk.-ı 
tanda Jsveçlilere zarar veren bombaraı - Karol bu akpm Bükreıe avdet et • nı Şutnig'in Prağ ıeyahati ile ali 

man hakkında görüşmüştür. mittir. . kadar bulunmaktadır. Yugosla 
Yarı resmi mahafil, bu meselede bir Habıburg Hanedanı Meaeleıı ile Romanya Habıburg hanedanı 

anlaşma zemini aranmakta olduğunu ve Belgrat, 13 (A. A.) - Yarı reı • nın yeniden iı batına gelmesi 
her bakımdan ııayanı teessüf olan· bu bom- mi bir tebliğe göre, Romanya kralı bugün dahi mutlak ıurette muhıal 
bardımanın istenilerek yapılmadığını söy- Karol ile veliaht Mitel dün Dedinje bulunmaktadırlar. 
!emektedir. ptosuna · gelmitler ve derhal Pet - -·-· · · · · · · · · • · · · · · · · · • · • · · 

• ' "d k K l' M · ta (San haberlerünizin tleoamJ Maamafih ıim<liye kadar bu hususta rovıç e gı ere ra ıçe arı ra • -~-~-J!- J 
fmcl • dil ' ' ak JO llllCll ,_ ...... 

hiç bir anlaıımaya vanlmamııhr. an tertıp e en ava ııtır et-
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Tarihten 
-

Yapraklar 

Kadıköydekt Tramvay Kazası 

Dün De Bu Kazanın Mu
hakemesi Devam Etti 

Davacı Taraf, Tramvay Sosyetesinden 
30 Bin Lira Tazminat istiyor 

Harunürreşit Geçenlerde Kadıköyünde Söğütlü bir ölüm vak'ası olduğu için suçlunun 
çeşme yokuşunda çok feci bir tramvay tahliye talebi de kah .1 ,. 1•1emcz. 
kazası oldu. iddiaya göre vatman Sa- Davacı avuJ..,tı f .... .ı wnin de: 

İLE idin idare ettiği eski sistem bir araba, - Şirketin \ e suçlu avukatının pa-

müt:kait gene~al. lsmail Hakkıyı önün- ra çıkacak bir kasa olmasaydı, bu da .. 
d~ ~ır t~paç gıbı 30 metre kadar Ya açılmazdı, sözünü şiddetle protes-
surukledıkten sonra altına aldı ve pa- to ederim. Biz suçluya iftira etmedik. 
ramparça ederek öldürdü. J davaya da sonradan iştirak ettik. Bı.. Barınak Oğlu 

Cafer 
Üsküdar asliye ceza mahkemesin -1 zı·m d b d b. k.. · d • e ura a ır mev ıımız var 1&1 

de dün bu davaya devam edildi. Ce - ! Suçlu avukatının istediklerinin yerin .. 
çen celsede faciaya şahit olanlardan ı d I d ~ .. 1 edd d'l · • 
O k "d ı· b Ce d e oma ıgını soy er ve r e ı mesını s u ar ma ıye aş memuru v et . . d d' 
ve Polis Ali ile Salih, Angeliki, Fuat, ısteBrım, k~ldı.k. .. ka b' d 
H R Med.h A . . d u şe ı e ı muna şa ıraz uza ı, asan, ezan, ı a, sım ısmın e 

• 
(9) şahit dinlenmişti. Polis Ali şaha _ nihayet hakim Mehmet Ali şahitlerin 
detinde: çağırılmasına ve muhakemenin per .. 

- Ben oradan geçiyordum. Tram _ şembe gününe bırakılmasına karar 
vay yolun iki tarafındaki halkın, vat- verdi. Davacı vekili şirketten ve suç• 

Sarmak oğlu Yahya Halil~nin huzurundan tard olunuyor. man tramvayın altına adam aldın, durl ludan (30) bin lira da tazminat isti• 

islim ~İnin dedikodulu sayfa- l için bu çareyi kabul etti ve bir nikah O~ı Caferin kona~•. idi, ka~ısm- diye bağırdıklarını duydum. Filhaki- yordu. 
ından bın de Hanuıurrqit ile Bar- 1 kıydırdı. Artık sevincine nihayet yok- dan yuzlerce adamın gırıp çıktığı ~e ka tramvayın altında İsmail Paşanın 

... oğlu ~erin macerasıdır. Barınak tu. Her gece Bağdadın en ünlü musiki i~~~~. mahferi bir uğultu bulundugu yuvarlanarak sürüklendiğini görüyor-
~ butun islim dünyasını avuç- üstadlannı topluyordu, gece yarılarına gorulu!ordu. Halk, gece yansı olma- dum. Hep beraber gırtlağımız yırtı • Madam Tellinin idaresindeki 921 

ı ıçınde tutan bir aileydi. Halife kad ld rd hala·~Wara ıına ragmen, oraya dolup botalıyordu. lırcasına tekrar bağırdık. Tramvay ö- l h A t bil p 
1 
__ 

Kazalar 

ar saz ça ınyo u, .7 ~· H .. l . b k k led' .. . . I numara ı uausı o omo erapaaaa 
unurrqit, Abbas oğullan saltana- dana ettiriyordu, kendisi de -itret arunun goz en ulandı ve e e 1

: nundekı sıper tahtası kırıldı ve zavallı önünde Kasımpaf81ı Sabri adında bir 
1 

bu ailenin elinde bırakmlf gibiydi. sofrası batında- aağına Abbaaeyi, - Orada bayat ve hareket var. paşa arabanın altına geçti Ben kendi- mektep talebesine çarpmıfbr. 
ele ~fer, onun gözbebeği sayılıyor- ıoluna Caferi alarak kadeh bopftıyor- Zübeyde ilave etti: mi tramvayın içine attım. O sırada 
' bır dakika bile omuz yapemazdı. du ve onun aon derece tatlı, kıymetli, - Çünkü Abbas oğulları saltanatı vatman el frenini ağır ağır çeviriyor - * 

•. Harunurrqidin Barınak oğluna nükteli sözlerini dinleyerek eğleni}or- Caferin dinde. Ad, senin, kudret, o- du. Ben, polis olmadan evvel dört Celilin 4419 numaralı arabası Sul-
Yle candan bağ~ı.olutunda bir çok du. nun! . . . . jsene tramvaylarda çalıştığım için fren- tanhamamında 93 yatında Tahir ad • 

pler vardı. lkiaı Ya.tıtb, çocukluk- Günler haftalar ve aylar böyle Bu zehn, Abbase ıle Caferın bırlet- }erin nasıl kullanılacağını bilirim . lı bir ihtiyara çarpmıttır. 
nı beraber geçİrmiflerdi. Caferin ıeçti. Abb~ ile Cafer, biribirlerin~ tikleri ~~~-kındaki haber takip etti, i Vatman elektrikle işliyen tehlike fre- * 

ı :a~ya,. Ha~?un mürebbisi ~- meziyetlerini yakından görerek samı- H~ ılıgıne kadar sarsıldı. A~tk ~.a- 1 nini kullanmamıştı. Kullansaydı i- Arabacı Abdullah qya yüklü ara • 
kendı oglu ıle bırlikte onu da terbı- mi surette ·-1--tı her iki gencin yü- ı fen kıskamyordu ve onu kendıne dut· çindeki halk biribirine girer ve kafaları ba . I N" t ku da . 

· · 1 H l'f k··ı .... ......, ' d aıy e ıtan D.fl yo tun n ıner • etnılftı. Bu ıebep e a ı e ve o e, reğine ••k at.-ıi yerletti. Zaten nikah- man tanıyor u. 1 biribirine çarpardı. Kaza yerinde biraz k b · l ·· k k oku .. 
il h 1 • d'"'" bir ı _,. ,. 1 ikA . H en eygır er ur ere ve y f apgı 

n yı ann usu e getir ~ a ıt- Jı da bulundukları için bu kauılıklı H ayenın aonu malumdur. aru- kum vardı. Tramvay durduktan son· h l k .. L .. -1 Abd ilah 
l )d b' 'b" J • Iardı. · • "lk' Abba . .. ı ız a Ofmaga --, amış u ara· ~ ka ~ ır en~~m11Uf ec:1· sevgi kolaylıkla dal budak ıaldı> kalp- n~~eşı~.1 ın il ;:nm dot;1rupb t~ ra Kumkazanı açılmıştı. Paşanın !_ap- badan düterek tekerleklerin altına 

tr a at_).:\~=-- er~:'ilri ~ ler gibi kalıplar da bir gün birl~ti, :ız ce .. l~rt~ yo a ıgı ~ .arılal;- kasının bulunduğu yerle cesedin kal - yuvarlanmıtu da hafif bir iki yara ile 

rikina ~ .....,_1~ .... l··-·· idi. Bar menolunan zifaf kendiliğinden vuku- urukp o .. Diu~o.r,k~~l . denn b. ~-darıldığı yer arasında otuz metre ka- kurtulnıuttur. 
ZICIUI uatün ugu • ı· d' H ttA AbL-_ _ ·ki k sını eatırıp c e opru erın en ırı- dar bir mesafe vardı· diyordu -----a ge ıver ı. a a ıJaae ı çocu le ' · 

oğlu çok akıllı, çok anlaytıh bir do - d I ne aatırıyor ve arkasından ceaed Diğer şahitler de aşağı yukarı böyle 
mdı, zekaaındaki enginlik kadar di- guHr u. b '1 b' l d beraber o kesik hafı yaktırıyor, daha ' söylüyorlardı. Dün de hadise şahi tle • 

d d .... ·- arun, u o up ıten ~ey er en 1 Abb . bo .. d ' . d d" b.b. H ı· . 1 . e e kudret vardı, belıg ve pek beliğ .. • ıonra aseyı g uruyor · rın en w ta ı ı a ıt dm endı. Du şa-
nuşur~u, dinleyenleri mutlaka tea· haber almamıtt~. Koydugu ,arta rıa- ı Zübey~e de meramına emıitti, hit de ş~n!arı söyledi: . 

ederdi. ;.. ~ -~l(i:. -::::---~~ı-.:- ~ı' Bamıak ogullannı ortadan kaldırttık-ı - Hadıse zamanı hır gürültü oldu. Şehir çöplerinin toplanması ve te • 
Harun, Barınak oğullannm yardı- ~f~~\i{~~~ le~ tan sonra kendi göz~eaini v~z~. Y~~- , Herkes bağırıyordu. Ben de yolda bi- hir temizliğinin daha asri usullerle 

Yla tahta çıktıktan ve devletin ida- ~l\~~~~~J ~ ı ~~· :.-r..T! tırmıtb. Facianın üzermden bır ıkı gun risiyle görüşüyordum. Başımı çevirin- yapılması için bir proje hazırlanmıt • 
..,. "' ,\.,l~.5~tt 1 ' M ;r,.z..;;,,. • d f 1 . . b' d B . . tatb'ki b' ddA i gibi kendi idaresini de Caferin e- _ · .. _ ... ~~ " 1: t:t " .:.-· ~ ı~ geçer geçmez hazıne e ter e~ının tet· ı c~ . ı~. ~. amın .!~a~~~y .~nünde. topaç tır. A u ,;1'r~ıenın . ı ~az ma ı 

Şehrin 
Temizliği 

e b akt kt ·· kül b" _ t .r.. ~\\ ~ı~\ ' I ' W: kikine Cafer zamanına tealluk eden gıbı suruklendıgını gordum. Polıs Ali fedakarlıgı ıcap ettırmektedır. Bu yı· ır ı an ıonra muf ır va .,. :J1 ~ \ t • ' 1 d V • 1 b'" · d b · · • ed 
eti k 1 t B Caf k d • ~· 1i'. · ;~. hesapların incelenmesine lüzum gös- tramvaya at n ı. atman tramvayı ın utçeaın e unun ıçın ıcap en 

e artı af ı. u, er a ar sev • ,~,..,: • 1 
" , ~ d ki .. . . h · d ~·ıd· B ·· d 

... k · kız d · AbL-- il • ·ı ~ıır.~1 · · '/ t ·ıd· b · e ko"ulan memur son dur urma a meşguldu. El frenmı kul- ta sısat mevcut egı ır. u yuz en ı endı kar eşı oue e vezı- · ııtg .~ :;.ı: ı~-=ı ~ ır, en ı, u 1f T ' ı d G · · l · · · tatbiki l li 
• b" . d .. cb"l k' .. .,. . ~' ' I' ; •• ' ', .na ·· 1 · h"'4Ulnlan araaında şöyle bir anıyor u. erı vıtesini kullanmıyor _ yapı an yem proJenın ge ece ı ır e.'1da ve bır yer e gor ı me ı ar..·. ·, ~1!~9~ ..... . ~Jlıl gun enn ---r d T A ı b kıl 
A · - uh rı;· · 1 

t;. ·~ ıu ı;-: akk ·· d''• 100 bin altın. Vezir u. ramvay anı olarak durmadı. yı a ıra mıttır. nsı~ıgıydı. Harun m tqem .,.. ... · ?'-'::" -.~ ~ ,'t . ~ ~\\I!j r am gor u. Paşa 14 . 15 adım k d .. .. ki . ----
ayının kubbeli salonunda kurduğu ~mm;:f.rr. l:l·4. ~ . • . I; ~ Cafer hazretleri tarafından yaptırılan t' T .. .. adakr .su.ru eknmlkış - Bı'r Çocuk Pencereden DUşlll 

il):'~.-·. ....r.' !~ hl' l . bed l' Bu rakkamın he- ı. ramvayın onun e ı sıper a a • 
'Ve far 1i ı · de Caf · d r ·"' , tı u• ~ ı at erm e ı.n k. k ~ 

bas . ap mec s erın enn _e, '~,~t ~ ' ı...., · •• b" h d . nın. ne va ıt ırıldıgını bilmiyorum. Ş ba · · d 4 yqında bir çocu~ 
enın de ~era~ b~lu_n~mı ıs- ~~..,= "..~J i~ ·- ,, ::.., ;.ş~ men. al~mda fOyle ::C 

0 
7up C:~~~ Cese~in başi~le yaya kaldırımı arasın- Küç~kp::::: ~ncereden cfiltmilf, tı• 

.~r~u, o devrın telikkilen ıse bun~ :< ,. :"~ ~~ p :;.lli 
1 ·~ıiJm~ <el~. dırhem. Ba~ . !ıc im . . da (.~0) santım kadar bir mesafe var- ı ğır surette yaralanmıttır. 

&aıt değildi. Halbuki o ne Cafen, · ~~ , ~~>' ., ~ kesik batıyla ceaeuının Y 1 ası ıçın dı 
Ahbaseyi ihmal edeO:iyordu. Bu :ı~c'.f?i~~~~..:., alınan neft bedeli!>>. w A . Para Dolu Kasa ............................................................ . 

Ple din aAlırn"lenn· e mu··ra .. ••t etti. - ~-~ ~~~ Bu iki rakkamm tatıdıgı belagat- Posta 
..._ ----- - Bundan sonra şirketin ve suçlu vat- Son 

rnütküle bir ~are bulunmaımı dile- Harunürreıidin odaaı ten daha ibretli ne vardır ki?.. manın avukatı söz aldı: 'ı 
Aı· ırnler, kubbeli salonda, saz çalı- M. T. Tan - Bu, bir kazadır. Fakat kazayı ===== ========= 
... t olunduğunu sanarak zevkinde, Yevmt, Siyasi, Havaclliı ve Halle guetesl 
-r-rap içilmeıinde mahzur görme- ye . . . C .............................................................. yapan bir şirket memurudur. Ortada -="""'·--=~=--====='"'"'"'-...-===-=f 

eri h ld bL--- ·ı . aafaaında devam edıp gıdıyordu. a- •• 1 k l h 1 b Eski Zabtiyc, Çata1çeşme aokağı. 2S a eprenaeaA ~ıevezır I b'I •w• d .ki H .... 1 .. Bir Olüm para amması uvvete mu teme ir 
ferin o eğlence meclislerinde yan• fer de karmy a ır qtıgınki en . ve 1 UZ Un U kasa olduğu için böyle davalar açılır. I l S TAN BUL 

a buhuunaıarma bir türlü müaa- çoc~k yardat_,tıklumdan d maenm ha- Ölümünü haber verdijimiz Hüınütabi- Bu kazayı bir başkası yapsaydı, dava Gazetemizde çıkan yazı ve 
a ed -..J!ı .. ~ ben olma tgını sanıyor u. at matbaa11 sahiplerinden Asım ve Tıp Fa- bile edilmezdi. Hadiseyi gören Belkis resimlerin bütün haklan em~uer uzun mUM!!!'!f8}a:" Z'"be d 

Pblar ' H ._:..J Hıdbuki Harunun kansı u Y e, kültesi t ... rih Doçenti Vahit Hamzanın ye- ve Samiha adlı iki şahidimiz daha var- mahfuz ve gazetemize aittir. ve sonunda arunm.~e L--- · d · d ""T 1 
)')e bir teklifte bulundular: Caferi de, Ab~yı. e aevnuyo~ ~· ğeni ve Divanyolu Maliye tahsil tubesi ta· dır. Bunlar bizim lehimizde söyleye- FIATLARI 
_ r __ • • • • • ... Batka bir adamı vezır yaptırmak ıstı- bakkuk bat memuru Nesibin cenazesi dün yecekler. Bunların da çağrılmalarını ABONE 

LJ111re ile vezın nikihlaymq. yordu. Bu ıebeple olarm ardına göz- d k f 1 11 hı· d'I i k __ t!.....a_ ög·teden sonra Cerrahpaf& haatahaneain • ve vatmanın a e a et e ta ıye e ı - =~1~'!!"'!"!'!6!"""!"!"!!!!'."""l_.3~!""!-'!!""!!!!~11!!'!"!!!!1 a türlü onlarm bir m~ bir- cu·· koymuftu, attıklan adımın nereye d d 
den kaldırılmıı ve namazı Aksaray cami • mesini isterim, e i. 

tnelerine imkin yoktur. gittiğini taraaaut ettiriyordu. Bir taraf· inde kılındıktan sonra Edirnekapumdaki Bu talep müddeiumum~ Orhan ve 
Abbase, peyaamber SO'lnl""dandı. tan ta Cafer aleyhine dedikodular çı- d k t f E d • ~ - ·ı l - ·· "Jmüttür Cena d avacı avu atı r an mın arasın a 

fer İse -aonauz ibtifamına ve o kartarak Harunun kulaklarını doldur- aı e mezar ıgına ıomutal b .' b 
1 

dzeğe uzun bir münakaşayı davet etti. Müd- ı 
büyük kudretine rağmen- köle tuyordu. doıtlan, akraba11 ve e esı u un u u d . A d d. k. 1 

b" k b' d k' eıumumı e ı ı: Yılıyordu. Bu sebeple nikahla et ya. Bu entrikacı kadın bir gece kocası- gibi Halıcıoilu ihtiyat 28 ıt me te m e 1 
- Suçlu ve şirket vekili, isimlerini 

lrnaian kabil değildi. Harun, veziri nın kolundan tuttu, sarayın taraçası- arkadqları ~zır bulunmutlar ve bir ç.:>k verdiği iki frlhidin hakikati tenvir ' 
dan sevdiği halde bu teklifi kabul na çıkardı, derin bir 111ızlıja bürünen çelenkler getinnitlerdir. noktasından dinlenmesini istedi. Şim- 1 

• rnedi, batka bir çue bulunmuım o koca binayı gösterdi: Mezan batında diğer sevdikleri tarafla- diye kadar ondan fazla hukuku umu -
1 

rnlerden istedi. Onlar da yeni bat- - Bak, dedi, burada ne görüyor· nndan irat edilen nutuklardan maada bq- miye şahidi dinlendi. Vekilin söyledi • 
ınüzakere ve rıWfavere ettiler, fU sun? me~uru bulunduiu Di.v~~yolu t~~sil ıu • ğine göre bunların da hukuku umumi· 

lu gösterdiler. Harun, 0 derin ıs11zlığı ..• içer gibi beaa memurlanndan bannm Nea1bm; me- ye şahidi olmaları l8zımdır. Bu tak .1 
- Zifafaız nikih !.. Emire, vezirin dört tarafa bakındıktan sonra: muriyeti, amirliği dürüst, olgun ve fazilet- dirde bunların dinlenmesi hususunda 
ısı olacak, fakat onunla birJetmiye- _ Gece ve aük\ınet! li gençliği hakkında okuduiu içten ıelen, memuriyetimizin bir karar vennsei 
! Zübeyde, taraçadan. görülen bir samimi nutku herkesi ailatta. gerektir. iş mevkufludur. Beyhude 

TOR Ki YE 
YUNANiSTAN 
ECNEBİ 

Sene Ay 

ı~..:.. Kr. 

1400 ' 71'i0 
2840 j1220 
2100 1400 ----- -· 

Kr. Kr. 

400 150 
710 270 
800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuru,tur . 

Gelen e&1ra1ı 11e-ri 1Je-rilme:a. 
tlanlardan mealuliyel alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutuıu: 741 İstanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 liarun, her iki aevlfİli pbaiyeti bir j bqka binayı göstererek sordu: Ölüye rahmet, kederclide ailesine aabar yere vakit geçirmiye ve bu şahitlerin 

görüp sohbetinden zevk almak - Ya fU evde? temenni ederis. dinlenmesine lüzum yoktur. Ortada ._ _____________ .. 



• 
8 Sayfa "SON' POS'T~ 

Yazan : 

Akdeniz incisi Kadircan 

Kallı 

-19-

14/1/936 
-. .. am ...... İIİlll._ ................................................... .. 

Hoca Nasrullah, Ev·nde Bir 
A 

adınlı Alem K~rmuştu 

Ortalık karanr kararmaz Pulat 
ile Keleş Mehmet duvarın dibine 
geldiler. 

Pulat sordu: 
- Bıçağın yasında mı? 

-Evet ... 
- Düşürmiyeain! Belki lazım o· 

lur ... 
- Hiç elim titremeden kullana

bilirim. Çünkü hocanın böylesi bi
zim için gavurdan daha fenadır. 

- Çeneni bağla! •• Laf istemiyo -
rum. 

Pulat duvarın yüksekliğini göz-
qen geçirdi: 

- Çabuk, bana omuz ver! .• 
Keleı Mehmet eğildi. 
Pulat Onun sırtına çıktı. Ellerile 

de duvara dayanıyordu. 
Keleş Mehmet yava§ yavaı doğ

ruluyordu. O doğruldukça Pulat ta 
omuzuna basıyordu. 

di yalnız değildi. 

Saz Sesleri 

Pulat çok zorlu ve korkulu bir işe 1 

girdiklerini anlıyordu. Kaç defo bu 
İ§ten vazgeçmeği bile düşünmüştü. ! 
Fakat her defasında İncinin hayali," 
gözlerinden inci gibi yaşlar boşana
rak onun kar§ısına gelmiş: 

- Beni kurtar!... Sen dilersen 
h . 1 er §eyı yaparsın ••.• 

Diyordu. 
Kele§ Mehmet ıabırsızlanıyor, 

ikide bir Pulatın kolunu dürterek 

TAKViM 
İKİNCi KANUN 

Hıııot eene 
1351 

J{asım 
f.i8 

14 
Arabt sene 

1354 

Reanıi sene 1 inci künuu 
1936 82 

SALI 

SA 1-ıA_1_1--=-------=--ı-ı-ısAi< 

Şevval S. D. S. D. 
2 
7 

19 12 86 
5 38 

Bu halile duvarın üıtüne y:etİf -
mişti. Orada bir kaç kiremidi ya -

va§ça kaldırdı ve kenara koydu. 
Sonra bir sıçrayı§ta yukarı çıktı. 

fısıldıyordu: 
E, 

- Kıralım pencereyi de girelim 1 

ı ~ 

22 
24 

tiğlt> 

b. ·n. 
1 ~o 

ı2 I i3 

1 •ind 1 Akşam i'nteı 

S. IJ. S. ı' D. S. I D. 
9 46 12 - ı 38 

14 "9 17 \ 2 18 1 38 

Kal eslerin 
Arkasında 

içeriye... §İ çabuk bitiririz. 
- Ya bitmezse ... Gürültü yapma-

ğa gelmez ... 

Derinden derine §İmdi saz sesi 
geliyordu. Pulat bu §arkıyı tanıdı: 

Saki, getir, getir yine dünkü şarabımı, 
Söylet dile getir yine çengü rebabımı. 

Ben var iken gerek bana bu zevk, bu 

Bir gün gele ki 

sefa, 

görmiye kimse 
türabımı ..• 

Pulat önce kulaklarına inanamı
yacak gibi olmuıtu. 

Fakat hayır ... 

Bereket versin ki bu sırada ıo -
kaktan geçen olmamı§h. O sokak
ta hocanın kapısından batka yal -
nız iki kapının bulunması ve bun -
ların da biraz uzak olmuı itlerine 
yaramıştı. Zaten o zamanlarda gü
neş bftttıktan sonra, değil ıehrin bu 
kenar ve ıssız mahalle araları, belli 
batlı caddeleri bile bomboı olur -
du. Ancak biraz daha geç vakit 
bekçilerin sopa vurutları duyulur, . Rüy~ görmüyordu. Bu, olagan 
(Böcekbaıı> nın ve böcekçilerin yü- hır §eydı. 
rüyüı leri ve bağırıılan iıitilirdi. Saz ve ıarkı .•• 

Pulat duvara çıktıktan sonra bir Hem de bu ses, yalnız değildi. 
dakika kadar durdu. Sahiden evin Bir kadın sesi de vardı. 
arka tarafındaki odalarından iki - Bir müddet te böyle geçti. 
sinde ııık vardı. Perde ve kafesle- Şimdi içeride oynak bir havaya 
rin ardından ıızan bu aydınlıkta geçilmişti. Sazın arasınd~ pek de
neler olduğunu bilmek henüz müm- rinden gelen katık ve zil sesleri de 
kün değildi. . duyuluyordu. 

Pulat en çok burada bir köpeğin Pulat diılerini sıktı ve acı acı 
bulunmasından korkardı. Çünkü gülümseyerek ancak kendisi itite
onun bağırması bütün i!leri altüst cek kadar bir aeale mırıldandı: 
ederdi. Halbuki o zamana kadar - Hoca eğleniyor! •• 

ses çıkmadığına göre bu korku da Bir aralık sokaktan yine kol ge-
yoktu. zenlerin sopa ve ayak sesleri duyul-

Duvarın üstüne oturarak ayakla- du. Çok geçmeden uzakla§tı; 
nm uzattı: Vakit epeyce ilerlemİ§tİ. 

- Keleş!... Tut!.- Pulat evin arkasına doğru yürü-

............................................................• 
"'Jf!Wf lrltdlıanl 
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15 / 1/ 936 perşembe gÜllÜ saat 21 de 

Saray Sinemasında 
Program 

Beethoven - Schubert - Mendelson 

Nıtlt • Ertufrul Sadi • 

Şebsadebaşı TURAN 
tiyatroıunda 

Halide 

Bu akşam 20,SO da 
Bir Donanma 

Geceal 
4 perde 

Beyoğlu Franiı& 
Tiyatroıunda 

Ha.ık Opereti 
Bv akıam ıaat 

20,80 da 

DENiZ HAYASI 
BUyU.i operet 

• 
iZ e ••• 

Beyoğlu Halke~nin tertip ettiği yü- ı yu da satın almıştır. 
rüyüş müsabakları önümüzdeki pazar Klüp, 1 O bin lngiliz lirasın• I 
günü yapılacaktır. Mesafe 58 kilo -! aldığı bu oyunc uile mevsinl J 
metre olan Şişli - Kilyos arasındadır. da 7 yeni oyuncu daha celbeO"i 
Şimdiye kadar bu müsabakaya 32 I ay zarfında 4:3,500 İngiliz 
sporcu kaydedilmiştir. Müsabakada 

1
masraf yapmış, (9) beynelmil,l 

birinci, ikinci, üçüncü glenlere ve ta - cuyu takımında toplamıştır. 
kım halinde kazanan grupa mükafat • İngiliz Milli Takımının 
lar verilecektir. Hakem heyeti Halke - Beynelmilel Müsab~ 
vi spor direktörü Naili, Adil Giray, Şi- lngiltere futbol federasyoıı1 
nasi Reşit, Ömer Besim, Ekrem Rüş- 1 

mevsim içinde iki beynelmilel 
tü, Hikmet Üstündağ, Besim Ali ve j baka yapmağa karar vermi;?tir· 
atletizm antrenörleri Luiz ve Drakdan 1 Birinci oyun 9 mayısta Viy 
mürekkeptir. 1 vusturya ile ikinci oyun da 1S 

Yürüyüşe pazar sabahı saat 8 de ta Brükselde Belçika milli 
Şişli tramvay deposu önünden başla - yapılacaktır. 
nacaktır. Felemenkli Kadın Yüzücü 

Kıı Koşuları Bir Rekor Kırdı 
lstanhul atletizm heyeti bap.kanlı • Kopanhag, 13 (A.A.) - f 

ğından: Kış mevsimi zarfında yapıla - li kadın yüzücü Masternbroo1'1 

cak Kros kantri ve şampiyonasına bu kendisinin olan dört yüz met 
ayın 26 sında başlanacakbr. ı üstü cihan yüzme rekorunu 

ilk müsabaka Şişliden, ikinci müsa-

1 

ka elli dokuz saniye ve sekiz 
baka gelecek ayın 9 unda Kadıköyün - kırmıştır. 
den 2:~ şubatta Veliefendiden, 3 mart- Eski rekor, altı dakika ve 
ta Heybeliden, 29 martta da Taksim - ye idi. 

den başlayacaktır. ~---------"' 
Her klüp istediği kadar çok takımla 

müsabakaya i'tirak edebilecektir. A
lakadar klüplerin müsabakadan niha -
hayet birer hafta evvel kayıt işlerini 
bitirmek üzere müsabaka listesini 
heyetimize göndermeleri lazımdır. 

Binlerce Lira Sarfederek Oyuncu 
Satın Alan Bir Klüp 

İngiltere futbol takımlannm banka-
sı addedilen en zengin profesyonel 
klüplerden biri olan Aaton Villa takımı 
lrlandanın en kuvvetli oyuncusu met
h ur sağ açık Filips namındaki oyuncu-

Pi er re 
Şaheseri 

GONiGSMA 
Filminin ilk iram oer•jjl; 

Onümilıdeki Perıembı 

SARA 
Sinema$ında 

•erilecek gala mllsame~ 
yerlerinizi evvelden aldırınJ., 
ıimin nnıma hidiMai ol• 

Sevimli Cainilla Horn 
Mqhur komik THEO LINGRN vı dilber dansöz MARIA SAZ~ 

n altın ıt>ıli tenor LOUIS GRAVEUAE ile beraber 

Bu Perşembe akşamı SÜMER 

A Ş K 1 MöateriScEk Nlai N O İ l 1 

, __ ... ( Eln Walzer fuer dich) 
Daos ,,. mluıiklll komedide cörüoeceklerdir. 



TURNLE R Suikastçıların Ankar .. -
-.-: cJ~r ~~~~ daki Muhakemesi •. o MA KAP l LA RI Ni "v.,~ :_;~~-':L (B"f taralı 1 inci yüzde) l h~~gi biriniz yakalandığı takdirde bu 

Yazan: Cerhart Ellert - 61 - 14/1/936 Çeviren: Arif Cemil Yahyanın ifadesine göre, çete beş ışı ıdare edecek olanları meydana koy• 

R K 
kişiden mürekkepti: Yahyanın diğer ı mıyacağınıza ve hile yollarına sapmı .. 

Oma B ku andanı • asaların arkadaşları, Elbüstanh Üzeyir, Mara#,1· , yacağmıza, ve bu işten asla geri dön .. 
aş m ' h Hamdi, Akşehirli Mehmet, Düzceli miyeceğinize vallahi mi?» şeklinde ye.-

Ta mta.kl r Oldu gv unu D u·· şü n u·· yordu A';';.~~-ki. hükUmetin tahkikatına na· mi~ a~~:~i:d .. inde, Çerkes Etemiı 
naran, çete mensupları şunlardır: !kendisine: •w· . . 

Ad "k 1 y h ked'lm' b. k'd Yakup, Eyüp, Kazını, Hamdı·, ve ı - Yakayı ele verdıgımz takdırde da am, o üz eri sürdü, araba takır- - « a ut ter ı ış ır mev ı e 
d ak d' ı· 1 l b'l b' Halı'l,.. rada sizi ipten kurtaracak nüfuzlu b1' ayar yerinden hareket etti. ıye ım. mparator Aure yan ı e, ır 

R b l · T t f B' 1 h h''kA tı• t hk'k adam da vardır. Onun adı da Ali Saie-omanın ati kumandanı Roma ka- zaman ar ımparator royan ara m- ınaena ey , u ume n a ı a - . • w . • • • • 

aal k d d'l · l D t k t d y h ' f d l . d .. tır. dedıgını bıldırmektedır. arının tamta ır olduğundan , hudut- an zapte ı mış o an açyayı er e - tın a ve a yanın ı a e enn e., uze - Ş .. h li B' H be • 
•uz müşkülattan, zahiri tantanadan ve mek istiyordu. Biz de bu hududu ter- rinde birlesen isim sadece Maraşlı up e ır . a r • . 

b k H d.d. · Beyrutta çıkan Ennıhar gazetesın .. paraya istinat etmeyen zengı'nlikten ve ke mecbur olmıyacak . mıyız, aş u- am 1 ır. . . 
k h den naklen Antakyada çıkan Yen gi.ın tı iç kimseyi egwlendirmeyen ma- mandan?» Digw er taraftan, maznunlardan Üze-

A gazetesi yazıyor: asız eğlencelerden bahsedeyim mi, Aetiüs, karşısındaki adam gibi ay- yir de çetenin beş deği], altı kişiden uTiirkiye Cumur Bô{jkanı Atatürke 
)'Koksa etmiyeyim mi diye düşündü. ni dü~ünceye kapıldığını belli etme- mürekkep olduğunu söylemiştir. suikast yapmak istiyen şebekenin en 
arşısındaki adamın, sözlerı'nı· anlaya- mek için lüzumundan fazla sert bir ta- G y h ilk 'f d 1 · d Çe 

ene a ya, ı a e enn e, r • mühim elemanlarından bir Kürt ge • 
ıyacağına kanaat aetirdı·. Bu kafı"le vırla dedi ki: k E l Şa da b' kah d ·· ·· 

~ es teme m , ır ve e goruş- çenlerde Halepte yakalanmıştı. 
ibi daha bir çok kafileler, tehlikeye - «H. ayır. Terkedilip çekilecek hiç '"ki · · ·· 1 · · E · k d ' 

_ ~ tu erını soy emwtı. ve temın en ı- Geçenlerde Ankaradan buraya gc-üşen hudut mıntakalarını terkederek bir yoerimiz yoktur. Htm, ben senden · Şa k · d f l hah 
\ sıne r ısyanın an mu assa an - len Türk Emniyet direktörünün baş .. idiyorlardı. Meçhul bir ı'st'ıkamete · ... .> böyle bir sual beklemedim, Centürio. •w• · b.ld' · · 

'- settıgını ı ırmıştı. kanlığındaki heyetle büyük komiserlik oğru yolJanıyorlardı. Zavallı millet... '):'\ Sen vazifene bak ve düşünmek vazı- y h f d ] Çe 
· ' a yanın o i a e erine göre r - arasında yapılan konuşmalar sonunda vallı millet... ~ ~ { fesini de başkalarına bırak.» kes Etem, Çerkeslerle Kürtleri, Irak bu adamın Türkiyeye teslimi karar .. 

Aakerin Falı ..,. h * * * 1 k H d k' ~ l.1, hududunda tekrar bir eftİrme , ve lastırılmıştır 
u utta ı kale iki yüz senelikti. "- 1 Hudut Boyları b" . d h ka k . t' d l .G . .' H 1 b .. d · d . . . ır ısyan a a çı rma nıye ın e o - eçen gun a epten uraya getırı • 

evır e ımparator ve askerler hudu- Aetiüa arkaaına döndüğü ~aınan Bıraz sonra çayırlık oı:asın~~~~ tar duğunu söylemiş. len Kürt, bir müfreze polisin muhafa .. 
un muha~~ına çalışmağı biliyorlar- küçük bir atlı gördü. yoldan ~.~na boyuna ?ogru y~rkur er- Yahya, Çerkes Etemle yaptığı bu zası altında limanda bulunan Gepar 

ı:rFkaklat bu.gunkü vaziyette öyle eski korkudan mı} Kimbilir} ke .. n .. A.etıus Y. an.ında gıden Pıs opos mülakatı s,öyle anlatıyor: torpidosuna bindirilmiştir. Gemi & 
a e ne ışe b T d'? ·· · L d d k K . ~araya 1 ır ı -<cBeni tanıyor musun, Centurıo?» upus e e 1 ı: . - Şama bir saat mesafede, Çerkes ruta hareket etmiştir. Kürt gemiye 

Ü •. ale~ın yegane m.~hfuz kalabilen - ccEvet, Başkumandan.» - «Hududu terketmek ~ı~ Bunu 1Eminin evine uğradık. O eve, Etem ve bindirti]miş: 
tU:~ ~ır kısmında murettebattan O• - ccGayet zorlu bir mevkide bul~- yapsam da ne fayda hasıl olabılır? ~eh- kardeşi Reşitle birlikte gitmiştik. Bana - Beni Türkiyeye göndermeyin ... 

şı barm.ı~ordu. nuyorsun, Centürio. Bana soracak hır likeye maruz bulunan hududu bıraz ve arkadaslarıma orada aptest aldır - diye bağırmıştır. 
Bu otuz kışı odayı ısıtmaktan ziya- şeyin var mı?» daha Roma ya yaklaştırmaktan baş~.a dılar ve: ' Gepar Fransız torpidosu Mersine 

e ısıtıyor gibi görünen bir man~al - ccVar, başkumandan.» bir netice elde etmiş olmayız. Ah, Lu- «- Yapacağınız işin icrası sırasın - giderek suçluyu Türkiye hükumetine 
trafında toplanmışlardı. Mangalın - «Söyle.» püs, Lüpüsl Sanki bütün felaketi ve da ölümden kaçmıyacağınıza ve her teslim edecek, ve dönecektir. 
~afındaki askerler zar oyunu ile va- _ ccKaybolmus bir mevkide bulu- bütün tahribatı hep ben defedecekmi-
ıt . . J d ' 

geçırıyor ar ı. nup bulunmadığımı bilmek istiyo- şim gibi burada kollarımı açmış yalnız 
Aetiüs o odanın kapısını açarak i· rum.» başıma bekliyormuş gibi duruyorum.» 

riye girmek üzere iken askerlerden _ «Bu ne demek?» (Arkas1 var) 

•• 
Usküdara Asma Köprf-•• ~ 

irisi bağrıyordu: 

- «Buradaki nöbetten kaldmlarak Ecnebi Mektepler Kalpsiz Ana (Baş taralı 1 inci yüzde) 'dünyanın en büyük köprü mühendisi 
şka bir yere mi nakledileceğimizi, Bundan başka, memleketin iş saha- olan Mojeskinin fikrini sorduk ve 

oksa daha evvel Hünler tarafından A h d D d Ve smda, diğer memleketlerden ayn hu- şimdi cevap bekliyoruz. 
ı öldürüleceğimizi anlamak için fala Memlekette Kaç Ecnebi pteı ~ne e oğur U susiyetleri ve bilhassa işçiliğin asgari Yukarıda da söylediğim gibi, ben bu 

.. llQJl;alım mı~ Mektel>f Var Çocugu Orada Bıra h masrafa çıkması in~tın ucuza çıkma- işten bir menfaat ummuş değilim, ye· 
Zabitlerin içeriye girdikleri görü- Ankara 12 -Kültür Bakanlığı Bergama, (Özel) - Şehrimizin sını temin eder. Biz Erzuruma ka - gane maksadım, bu iş için lazım olan 

ünce, tsfkınlıktan mütevellit bir sü- ecnebi mektepler için fİ§ler hazır· Konuk nahiyesinden Ahmet ile ka- dar gidiyoruz da, gene 35 milyon sar- tetkikatı hazırlanmış bir şekilde hükii· 
unet hasıl oldu. Treha Piskoposu Lü- lamı§hr. Bu fişlerde talebelerden rısı Bahriye bir kaç gün evvel bu • fetmiyoruz. Ayrıca, hariçten getirile - mete vermek ve bu işi hatırlatmaktır. 
Üs kurt gözleriyle askerleri birer birer l 'kt b. k raya gelmiıler ve kadın gebe oldu _ cek malzeme de, te;ıviki sanayi kanu - Bana (yap) dedikleri günden üç bu .. 
.. d " a ınan para mı arı, ecne 1 me · d · f f d d 'l k ·· ··k ·· çuk sene sonra on bir milyon masrafla 
utz lu .. d b' k R h d o·• teplerin kütüphanelerinde bulunan ğu için doktora giderken yolda ağ - nlun ba·nı· ıs ıba e eb~ ere·1 gumru suzl 

ç erm en ır açı omanya y ı. ı- . 
1 

b . rısı tutmu•tur Bahriye derhal yeni- a ına ı ırse u on ır mı yon tam ge e- köprüyü teslim de edebilirim. 
ı . G K 1 kı kıtapların adı ve sayısı, ta e enın :s- • k . E d' l k t' b b '' .. ı: er en erman ve et ır na mensup . . . .. . . cami helalarına girmit ve helada ce tır. n ışem, rnem e e ın u uyulli 

lduklarını gösteriyorlardı. Piskopos, mıllıyetlerı g~s~erılecektır. d ~ d w b. ocuğu orada bıra _ Zaten, )!Unu söylemek isterim ki, tesisi kazanmasıdır. >) 
u adamları Romaya bağlayan şey ne- Memleketımızde 55 Rum, 38 Er- kogrku ku~u .. ır çd.. .. tü' K d benim teklifim, bu işi kendim yapmam 
· y · 16 M · 19 F 13 it l ara oyune onmuş r. a ın · · w 'l b'" l b' · · b b'l k ır~ diye düşündü. alnız aylık mı~ menı, uaevı, ranıız, a - kk d k'b l ıçın degı , oy e ır ışı aşara ı me 

. F k 7 A ik 2 A t 4 ve kocası ha ın a ta ı at yapı - . . 1 . d . k'k Vet, belki biraz da ıman.. a at ma- yan, mer an, vus urya, ıçın yapı ması ıcap e en ınce tet ı atı 

verilmeyince iman yerinde kalır mı? Bulgar, 1 Alman, 2 lngiliz, bir İran maktadır. hükumete bir vatan borcu olarak ve • 
'rn bilir... mektebi vardır ve bunlarda 30 bin H rilmiş bir proje teklifi mahiyetindedir. 

Bir (1) centurio gelip rapor verdi: kadar talebe okumaktadır. a U ptmant Hükumet muvahlt bulursa, münakasa 
- «Otuz kisi mezunen pazar ye- K t k J • açar ve isteyen bu işi üstüne alır. 

Fransada Top--ak 
Kayıyor • 

Bir Köyle Her Türlü 
Münakale Vasitaları 

·nde bulunuyo;. Otuz kişi burada ka- Mu••thı·ş Bir yangın ur arma çın Ben, bu iş için daha fazla. para isti· 
içindedir. Elli kişi Tuna boyunda yeceklere karşı on bir milyona yapaca-

öbct bekliyor.» iki Avukat Daha ğımı taahhüt ediyorum. Bir başk~sı Paris, 13 (A. A.) - Şimal Alp • 
Hudutta Sükunet Var mı? Bir Ana ile Sekiz Ortaya Atıldı daha aza yapabileceğini söylerse, bıt- ı ları eyaletinde Gap civarında bir 

Kesildi 

P .. al IA l .. l . . Ç .., Y d 1 ·> (A A ) V . tabi i~ ona bırakılır. ·ı n metre murabbaı büyaklü .. .. romotus te e ace e şu soz en ı- ocugu an ı Trenton, ,, . . - aşıng - . ·. . .. . . . mı yo 
ve etti: . ton'un iki avukatı daha Hauptman'ın : Benım proJem, uç senelik hır tet~ık ğünde bir toprak tabakaıı kaymak-
- «Biliyorsun ki Vindobona'da ve Londra, 13 (A. A.) - Bır anne "d f t afmı iltizam etmislerdir. mahsulüdür ve en ince noktalar bıle ta ve hergün •ehre doğru iki veya 

r- . 'I k' w L h' 'd T l lmu a aası ar ' ı· b' f h · f d :s-'-<lrnuntum'da daha rok askerimiz var. 1 e se ız çocugu, ancaa ıre e Y • y 'd "'lA ahkemeye müracaatla çok kuvvet 1 ır en eyetı tara ın an ··,. metre kadar ilerlemektedir. Bir 
F ~ d 1 d d k' l h il · enı en a ı m b' d'l · " f · Uy 
• avianio kasabası bir karakol mevki- es ey a. ın a ı ame. e ma a esın- davanın istinaf edilmesi derpiş edil - te,.,s ıt e ı mış ve en asgarı masra ım- kanal, bu kayma ameliyesi dolayı • 
ınden ba~ka bir ,.cıey değildir» de evlerınde çıkan bır yangın ne - k d" M l"' oldug~u veçhile ali kanları araştırılarak hazırlanmıştır. . l k d h"' ıl olan 

T n- • me te ır. a um . . . kk ııy e tı anmıt ve ora a as 
Aetiüs: ticesinde telef olmuılardır. Çocuk- hk g llkkanunda yapılmı~ olan Bu ıtıbarla, bu proıe ha ında ve ver- .. 

1
.. l hr' b ak t hdidlDI' • 

ma eme, T d' w. k l .. .. d .. .. l go un su arı te ı aım e 
- «Biliyorum, Promotüs, biliyo- ların babası yatak odasının pence- bi .. t reddetmiş idi. Vali ıgım ra am ar ustun e soz soy eye- .. w ha 

1 ' r muracaa ı b'l k . . b .. b' . k d k"k goatermege t amııtır. hım, dedi. Anlat Centürio, hudulta resinden k endisini dııarı atarak H f ·1 örüsmeği ziyadesiyle ı me ıçın, u ışı ızım a ar tet ı h . w d , l oman ı e g · k lA d Kayan bu tepe, ne n yatagın an 
•ükunet var mıi'» kuı-tulmuttur. arzu etmekte olan avukat Finnegan, 1 etmK~. ~ı.~ .ır. 3 5 .. d b' çıkarmıı ve bir köy ile her türlü 

Centürio, istenilen izahatı askerce !lf.aiye efradı yangın yerine gel· ı hava yolu 'ile Şikago'ya gitm~tir. b'l~prÇu~unk_~nbşaa~ı • sene ıçınke .1:' mu''nakale vasıtalarının keıilmeıine 
'\'e di 'I ·· k · · · li te ı ır un u u ınşaatta en ço 11'1 r : dikleri zaman, ev, ateıten bir kütle Kendisinde Şikago u uç ışının e n • k" · l .. h 1 .. eb olmU§tUr 

- «Lauriaküm'de Herül'ler hudu- haline gelmit bulunuyordu. Bu ~e - de Llndberg'in vermiş olduğu necat mak ~ne erBve mu~e. ashsıs .atme eb.gore .. - a ep • 
dua t 1 bunu bugu··n haber aldık , . d 1 b l d w ce tır. unun ıçın arıç en ır mu- ---------------

' 
1 

ar; · hepten dolayı binaya yaklqmaları' fidyeainden 22 hın ° ar u un ugu - h l t ' k ı· 
Onları def edemedik.)) l ut old w .. te assıs ame e grupu ge ırme azım- f R A N S J Z C A Y J mümkün olmamııtır. na dair ma umat mevc ugu soy-

Aetiüs hiddetinden dudaklannı ı- 1 k d' dır. B R L ·1 T Z'de 
ıırarak sordu: enme te ır. En büyük masrafları bittabi kum, 

- «Ya burada?» Esrarengiz Bir Oto- * A. H çimento ve demir teşkil edecektir ki, o n R E N i u i z 
- «Rügiya'lıların kralı Flaşiteüs, mobil Hırsızhğı Nevyork, 13 (A ... > - aupt - 40 bin ton demir ve 100 bin ton da 1-Metodu eıaıen pratiktir. 

bize hücum etmek için ilk kan bekle- manm müdafaa vekılı Lloyd Fea - çimento kafidir. 2- Her öğrenilen dil için imti 
diğini haber verdi.» Sofya, 13 (Özel> - Zabıta, bu • her idam hükünün .~crasına mini Köprü yapıldığı takdirde, Şark şi • handan sonra bir dip ..)ma. 

- <elik karı beklemek mi} Bu da r~da geçen akta~ aa~t !:~. ~ddele- olmak makaadiyl~ ~k~ek mahke • mendiferinden köprüye üç kilometre- 3- Her ıene yapılacak m ~absı 
ne demek»> nnde matbuat dırektorlugunun sek- meye yeniden bır ıatıda vermek lı'k mesafeden alınacak bir makas de- d 

Dr A d f . fi 1 ka ile Pariste üç sene ı e avı 
- «Ü Kralın fikrince kaçanları kar· reteri · n ree ın miaa "r iğe git- hususunda Vaıingtonun bir çok a - miryolunu köprünün üstüne çıkarabi-

da kovalamak daha kolaymıf. içlerin- tiği evin önünden 15 dakika İçeri • vukatlarının yardımını temin etmit- lir ve bu da dedikleri gibi güç değil, 
den bir tanesini bile sağ bırakmak is- sinde esrarengiz bir surette çalınan tir. gayet kolaydır. Çünkü demiryolunu 
tcmiyor. » 567 numaralı otomobilini nihayet kilometre b~ına « 17 » metre yükselt-

Bqltumandan Nadejda köyünde, bir köylünün av- aııranların iyi giyimli, münevver mek kabildir. 
Bunu söylerken Centürio'nun sesi luıu İçerisinde çamura aaplannuı oldukları ve Almanca konU§tuklan Köprünün tayyareler tarafından 

titriyordu. Acaba hiddetten mi, yokaa bir surette bulmuztur. anlaıılmııtır. Zabıta, timdi bunları tahrip olunması da pek kolay bir İf de· 

(1) Roma orduaunda yüzbatı. Tahkikat neticesinde otomobili aramakla meısuldür. ğildir. Biz bunua için de ayrıca 

okuma. 
4 - Talebelere hususi tarifeler. 
5 - T ediyatta kolaylık. 

Geliniz paraıız bir tecrübe 
dersi alınız. Kayıtlar açıktır. 
lıtanbul 373, latiklal caddeıi 
Ankara: Konya caddeıi. 



to Sayfa 

Oıum 
Yolcusu 

Muharriri: Freeman Wıllı Crofıı - 73 - 14/1/936 

Polis Müfettişleri; Katillerin idam Edi-
leceğine Muhakkak Gözile Bakıyorlardı 

- Anlıyamadın ha? Öyle ise ben 
söyleyivereyim. Cos, Sir Cona uyku 
ilacı verdiğini kendiliğinden söy • 
ledi ... Tabii o böyle bir itirafın, an
lattıklarının, hikaye ettiklerinin mü
tebaki kısımlarını takviye edeceğj
ni zannediyordu. Fakat bilakis bu 
lüzumsuz ve yersiz ifade onu büı • 
bütün berbat bir vaziyete düıürdü. 
Şimdi anladın mı Maklang? dedi. 

Zavallı Maklang, hali. tatkın f&f
kın bakıyordu. 

8-10 Saat Evvel 

SON POST7' 

Biz Ve 
ltalya 

Zecri Tedbirler Mü
nasebetile Bir Yunan 
Gazetesinin Netriyatı 

(BQf taralı 1 inci yüzde) 
Eyi haber alan kaynahlann i.tih· 

baratına ,öre, Yunan kralının daha 
Londrada bulunduğu zamanlarda, 
takriben üç ay kadar evvel, bir ta• 
raltan kral Jorj, diğer tara/tan Ve· 
ni:ı:elo•, /ngiltere dıı bakanlıfı ve 
Entelicen• Servi.le •ıkı müna•ef,eti 
bulunan Yunanlı Kondo Miholu va· 
ntcuiyle /ngiltere, muhtemel bir 
harpte, ltalyanın tecavü.züne afra· 
dığı takdirde, Yunani.tanın, lnwil· 
renin yanında cephe almaıı e.a•ları 
ha:ı:ırlanmııtır. 

Muhabir, Türkiye için de ıunlan 
ya%maktadır: 

«Ayni mahalil, ltalya aleyhintle· 
ki bu teıekküle Türkiynain tle •ir· 
muini mev.zuu bah•ederek 6a ha· 

Frenç onun bu haline acıdı ve: ) rekete iftirakine mukaf,il lnwilter•· 
- Üzülme Maklang. Bunu ben nin Türlıiyeye on iki adayı v•Jetti· 

de uzun müddet anlıyamadım. Co- ;ini .öyliiyorlar. Fakat va.ziyetin te· 
ıun bu ifadeıinin mana ve ehem· lerrüatiyle mütalea•ında, Türlriye· 
miyetini niçin anlıyamıyoraun bili • nin ltalya aleyhinde yapcl•calr u· 
yor muıun? Luriganda, istintak ha· mumi bir a•keri harekete iftiralı et-
kim inin huzurunda, Sir Conun ce· meme.i muhtemel olduğu netice•i-

ne varıyorlar. Buna baılıca ilti ae· sedini muayene eden doktorun ver-
bep gÖ•termektedirler: 

diği ifade ile birlettirmiyorsun da Vilrtor, Kani D:.;:ıla.'da karaya ı _Türkiye pek aadakatle güt • 

ondan... O doktorun ne dediğini inince.. tüiü Sovyet aiya•etinden ayrdmı-
batırlıyor musun? Uyku ilacının Ö· nazariyemizi de teyit eder. Motör Vik· yacaktır. Sovyet Ru•ya Cenevrede 
lümden sekiz ili on saat evvel a- tor'u Kasıl Duglas'a gidebilmesi için, tamamiyle ltalyan politikası aley-

lınmıt olduiunu ıöylemiıti değil karaya ... çıka~~ktan bafka ne için bu- hinde rey vermİf ve iktı•adi .zecri 
·? ş· d" l d ? d d. raya ugrayabilir? tedbirlerin tatbikine taraltar 6u-

mı . ım ı an a ın mı. e ı. C ec1· akli hakkmd d b 1 d b ·· ·· d ·· · t - m n a a una unmuı•a a, utun unyaya aıraye 
Bu defa Maklang, hatta diğer üç be ...... d l"il d C t K 1 Du edebilecek yeni bir karı•ılrlılr çık· . • . nzer e a var ır. ese ası g. :.-

polıs memuru da meseleyı anlar gı· l , d alı ak L . , .. mama•ını i•temekte ve buna mcini 

Kamutayda Kabul Edllen Kanunlar 

Hayvan Vergisi Kanu 
Kabul Edildi 

Finans Bakanı, Hayvan Vergisini 
bütün Kaldırmak ·Gayemizdir, Diy 
Ankara, 13 (A.A.) - Bugün Fik- giyi gittikçe hafifletmek ve 

ret Sılay'ın başkanlığında yapılan Ka- toprak ve mahsulatı zürraiye 
mutay toplantısında zabitlere ve aske· leştirerek büsbütün kaldırmak 
ri doktor ve baytar ve eczacılara mek- mizdir .. Fakat bu ancak ileri 
tepten çıktıklarında bir defaya mah - l olabilecektir. Şimdilik büt 
sus olarak verilmekte olan 150 lira J bet1er, bu kanunda gösterilen 
techizat bedelinin sonradan ihdas e· tan fazlasına mütehammil de~· 
dilmi;ş olan askeri kimyager, dişçi, he- 1 lecek sene mümkün olduğu k 
sap ve muamele memurları muallim giyi tahfif ederiz.n-
ve he'kim gibi askeri memurlara da ay- Yeni kanun ile kabul edilen 
ni suretle mektepten ilk çıktıkları za - nisbetleri şunlardır: 
man 150 techizat bedeli verilmsei ka· Koyun, kıl keçi 40, merinos 
bul edilmiş, dil, tarih, coğrafya fakül • 20, tiftik keçi 30, sığır, at (kı 
tesinin kurulmasına ait kanuna bağlı diş, aygır) katır, 40 ~k, 25, 
cetvelde deği~iklik yapılmasını göze • 75, deve ve domuz 100 kuru' 
ten kanun layihası tasvip olunmuştur. Bu suretle eski kanuna göre. 

Hayvanlar vergisi kanun layihası makta olan vergi nisbetinden 
da dün Kamutayın kabul ettiği kanun - ve kıl keçisinde 1 O, tiftik keçis· 
lar arasında bulunmakta idi. devede 100, mandada 75, sı ~ 

Kanunun görüşülmesi esnasında at, iğdiş ve katırda 65, ~ 
söz alan Finans Bakanı Fuat Ağralı, muzda 200 ku~ indirilmekt 
demiştir ki : Kamutay çarşamba günü t 

Verginin esas noktasından•bu ver- caktır. 

Yunanistanda Seçj 
Mücadelesi Hararetlen 

P•trasta Verilen Söylevlerde Halk Da 
Ziyade Cümhuriyetçilerl Alkıtladı b . .. .. .. I d F l .. uta tren en nar ungan a go- h 

1 1 
L 

ı gorunuyor ar ı. renç on ara ıoz ··1m·· .. O ıl ••t•• .. 1d .. ? olmalı için de araret e ça ı1maııda-
aöyle"meğe vakit bırakmadan: mu Uftur. r~ya nas go uru u. dır .. lıte f,undan dolayı Sovyet Rus- Atina 13 (Özel} - Hürriyetper· kan Çaldaris dün Patraada 

Ş . d. ... d.. .. .. • b·· Buna da tek bır cevap vardır. Behe • ya müttefiki Türhiyenin böyle bir ver partı·aı· lı.derı· Sofulı's seçı"m söy- söylevi vermi•tir. Patraa ahal - ım ı eger U§Unursenız, u • hal .. l .. .. ..1 .. im :r 

tün bu muamma bu iki ifadeye is • me motor e goturu mu! 0 
, ası ... ve muharebeye oirmesin; ""'"' d,e iste- levi vermek üzere gittiği Selanikte muriyetçi Kanellopuloıu Çal 

tinat etmektedir. Bunları bir daha binaenlmaleyhd motörün Lurıgan a ugra- yemiyecektir. to··renle kar•ılanmı• ve halk tarafın- ten daha ziyade . alkıtlamı•I 
2 - Türkiyeyi idare edenler pek :r :r :r 

·· d · ı· E'" C b mıt 0 ası ır. dan alkı•lanmı•tır. Eılıi Muharıp· lerin l.tedilı goz en geçıre ım. ger os, ana B ik" . kt . _.ı b. . akıl ve diirendif kimseler oldukları :r :r 

söylediği gibi uyku ili.cmı aldıktan b dabu . ıncı nEğo ... ayı5.teCyıt ~en ır .cı· için bu .zevatın, on iki ada tavi.zi- Sofulis verdiii söylevde rejimin Atina, 13 (A. A.) - Eski 
k . 'I" k 1 d·ıd· et a var. er ır on un yenne L L L ı· l b·ı . d b h d k "il t" h . l . At• S l" . ıe ız ı a on saat sonra ate ı ıyse, ikt . . • . ne 11ar•ı KOr11unç ne ıcc er vere ı e· değişmesın en a se ere mı e ın mu arıp erı ına ve e an 

sabahın ıaat altısından evvel öldü- Bebahlffasta KVamf' orl gım:ıf ııe dve ertt e~ı cek olan böyle bir çarpıımayo ta· barııması için büyük ve bitarafane kaç toplantı yapmıtlar ve b~ 
1 sa ta e tavn a av et e mif raltar olmıyacakla~ı zannedilmek· ı·b "h · d b" kril'I rü müı olması icap eder. gayretler ıarfeden kralın siyasasi - ta ı atı ı tıva e en ır ta 

C. N d 11 d.? iıe, motörün, onu almak için bebeme- tedir. » nı ve Venı'zelosun da bu hususta bul ettikten son.ra, bu huıusta ınayet ere e fen ı. h l iri d ah"li ... olmas M h b. b d T··r1ıı·y· 
E ... b b"• 1 . . . a an a s 1 ne ugramıf 1 u a ır un an •onra, u .... - 1 . . s·· . d"l d·k1 . takd. d 

ger u oy e ıse cmayetın nere- , nin iıtiraki fÜpheli olan böyle bir yaptığı yardım arı metetmııtır. oy- mın e ı me ı nrı ır e, 
de İ§lenmİ§ olduğuna hiç bir §Üphe İca~ ~er. _Ba~~ tü~ü Kamfeltavn a harbe Yunani•tanın atılmamaıı için levi dinliyen halk; kral, Venizelos enerjik bir harekette bul 
kalmaz. Bunun baıka türlü muha- ge esıne mı an yo ur. (A k ) Atina hükumetine nasihat vermek· ve Sofulisi alkı,Iamıtlardır. makıadiyle gelecek pazar 
k d "I • • k" k r ası var d. l .d 1 ... k eme e ı mesıne ım an yo tur... te ır. Halk Cumuriyetçileri Alkıı ıyor nı en top anmaga arar ve 
Meğer ki Sir Con ertesi akpm bir Cep Kllavuzları ~ -- - - -- - -- -- - --<: Atina, 13 (ÖzeD - Eski ba§ba - dir. 

uyku ilacı daha almıı olsun .• Fa • B I + Son Posta + lnglliz Gemllerlnin Mısırda Af Karar 
kat bu da hakiki hayatta pek en • Yeniden ası ıyor --·----
der vaki olabilecek tesadüflerden Ankara, 13 (A. A.) - T. D. Ku- latanbul Gelir ve Para Yunan Sularında mesl Çıkıyor 
biridir. rumu sekreterliğinden: B O R S A S 1 Manevraları Kahire, 13 (A. A.) - Tal 

Şimdi... Bu dediğim hakikat Osmanlıcadan Türkçeye ve ' 
13 

• 1 • 1936 mürekkep bir heyet, batbakan• 
muvafıksa evvela, lrli.ndaya geçen T::,'·çeden Osmanlıcaya cep kla • )_ Atina, 13 (A. A.) - İngiliz harp ret ederek son kıyamlardan 
kimsenin Sir Con olamıyacağını, vuzfarının piyasada mevcudu azal· 1 Türk Devlet Borçlar1 l gemilerinin yarın Yunan sulannda mahkum edilmiı olanlar h 
b k b . • • . k f • . dıgwından bahı.sle kuruma mu··racaat Lira Llra yapacakları talimleri, Yunan ve • affı umum~ı ı"stemı.•lerdı·r. Y aı a ırııının onun ıya etme gı· - o/o 7,5 T . B. ı 22,40 o/o 5 Hnz!ne B.~s,tJa ı :r 

rerek Sandy Rova gittiğini ve sani- ta bulunulmaktadır. Yüz bin tane % 7,5 T. B. n 22,87 Da hili 1stıkraz99,oo liahdı Prens Paul, Yunan deniz bir af kararnamesi neıredi 
yen de Sir Conun cesedinin, tren olarak basılan klavuzların ihtiyaca : % 7,5 T . B. ın 2 ~·55 kurmay batkanı, deniz bakanlığında zannolunuyor. 
S d . - · ) Jd ... d ld k. 1 -D- evlet Demiı-vollan Borçlan teknı·k serv'ısler ba•kanı ve genel -----tranraere varmazdan evvel, her yetme ıgı an atı ıgın an e e ı 

11 
··" :r 

hangi bir suretle yok edildiği mu • kalıplar üzerinden yeniden elli bin Lira IJra j direktör ile küçük Yunan harp ge - Yun•n Kültür Bak 
d h b l k d A Ergani !IS,00 il Anadolu I veII 4 !,15 ·ı . k a danlarını bı"r İngı·ıı·z 1 t•f Etti hakkaktır. Böyle İnsan aktarmaları tane a a asıma ta ır. y so - Sivas Enaırum9j,OO Anadolu M. 4S,7.ı ı mı erı um n s 1 a 

nerede yapılabilirdi? Casıl Duglas· nuna kadar bunlar yeti§tirilerek ih- ----Sosyetele.- Eshamı torpitosundan ta~p edeceklerdir. Atina, 13 (A. A.) - Kültiit 

ta cereyan eden vak'a da bu ıualin tiyaç kar§ılanacaktır. Lira Lira Atina, 
13 

(A.A.) _ Atina ajansı 

1 

kanı, bazı üniversite profeaÖ 
cevabını veriyor. Bu kanaati kahve 1 •ıt I N··ı İş. B. Mü. 9ı,o> jl İst. Tramvay 22.I> b.ld. . . nin yeniden ite baılamalan 
renkli pelerin ile İp merdivenin ngı eren n u usu •• m.. ~·.86~ 1 BTeormk.oonstl a,ı>J ı ırıyor. k d d·- h. k "" .. l •• 

) • • Name " ., 211,it Bazı gazetelerin verdikleri habere ın a ıger ıi umet uye erı 
mevcudiyetleri ve Cosun, komparti- Londra, 13 (A. A. - 1933 sene- Merkez B. D. 6?,Sl) ı A. Çimento 9,7j ı rağmen, veliaht İngiliz gemilerinin kir . ihtilafından dolayı istifa 
manların trenin ••g'" tarafında bu _ sinde İngiltere nüfusu hakkında ÇEKLER . · ·f k b 1 1 

'"" manevralarına iştirak etmemiştlı. ıstı ası a u o unmuftur. 
lunması hususundaki ısrarları teyit netredilen resmi malumata göre, Krt. 

ve takviye ediyor. Aktarma ıçın gerek İngiltere, gerek Gal bölgesin- İsterin 619,50 \\Liret 
F . Frangı 12,06 Dolar 

bunların her üçü de lüzumlu idi. deki doğumlar §İmdiye kadar kay-
Bu kadarını bildikten sonra, Sir dedilmemit bir tenezzül göıtermit-

Krş. 
Con'un yerini alan adamın hüviyeti tir. Bu doğum nisbeti bin kiıiye yüz-

20 
F. Frangı t67,00 il ı Ma&k 

meselesine gelelim. Vapurdaki kama- de 14.4 dür. Aynı malumata göre 

1

. 1 Dolar 123,00 20 Drahmi 24,to 

rotların ifadesine nazaran bu adam 19,3 milyonu erkek, 21 milyonu ka- ı !sterlin 16!~ 1 2
2
°
0 

::;
1
va. 2~ 

S ' 20 Liret 7~ il.ot 
ir Con a benziyordu. dın olmak üzere lngiltere nüfusu _ ------·--------tı 
Sir Con'a benziyen ortada ancak 40.3 milyondan ibarettir. Borsa D1Jında 

, binbatı Malkolm'la Viktor bulunu • L . K. I L. K. : 

lngl.llz • Alman Kredt Fonslye \ Mübadil Bon. 73 \ yor. Binaenaleyh bu rolü ikisinden bi- 18s8 senesi 10);00 Oayrl • • ıt,2s 
riıinin oynamlf olduğunu farzedebi • C 1 ti ıgo3 • 83;00 il Altın ''' 
liriz. Fakat bunu binbatı yapamaz • em ye 1911 • 81,SO Mecidiye 43,00 

d Ç ·nkü İrlanda Berlin, 13 (A.A.) - lngiliz - Al- '-'· - - J ı. iı ·· o saatte onun da e-
vinde olduğunu biliyoruz. O halde bu man cemiyetinin ilk toplantısını, Mısır Ve ihracat Eıyamız 

1 d .. .. wl kt• R 0 bb t t f Mısır hükumeti yaı meyvalarımızı kon· ro Ü Viktor oynam1ftır.. Unutmayı- un og e va ı ı en rop ara ın • 
b k b il b trola tabi tutmakta, kuru meyvalannıızı nız ki Viktor ayni zamanda x. Y. z. dan verilen ir resmi a u e it -

ise kontrolsuz gümrüklerine kabul etmek-
imzalı mektubu yazmakla da maznun· mittir. te idi. 
dur. Söz alan büyük elçi, İngiliz - Al- Bundan sonra kuru meyvalarımızı da 

/rlanda Sahili man itbirliğinin, Avrupanın sulh kontrola tabi tutmaya karar vermiş ve 
T eferrüatını tetkik edince, motörün ve müıalemetini temin için oynAya· keyfiyeti bildirmiftir. Bu karar Mısıra ku· 

I. T. L. tçlnı 
1 

9,JH) 
o,:tff 

1 

NAKiT 
. 

Tam Bay körfezine uğraması da bu caiı mühim rolü kaydeetmiıtr. ru meyva ihraç eden tüccarlanmaza bil -

Deniz Konferansı 
Toplanamıyor .. 

Londra, 13 (A.A.) - Deniz kon
feransının yarın sabah yapılacak o· 
lan toplantısı, Japon ve İngiliz de • 
legeleri araiında iki saat süren bir 
konuımadan sonra talik olunmu! • 
tur. Japonlar, bir veya iki nokta 
hakkında Tokyodan yeni talimat 
istemek arzusundadırlar. Deniz 
konferansı mahafili vaziyetin çok 
nazik olmakta devam ettiği fikrin
dedir. ........ ,_.,.. ·-· ....... ·--..ı---·-
dirilmiştir. 

Mısır bizden canla kümes hayvanları da 
almaya başlamıştır. Mısırda hindi yeti~ · 
mediği için külliyetli miktarda da hindi is-1 
tenilmiıtir. Yakında Mısıra hindi ihracına 

baılanacaktır. j 



ir Sarar 
Faclasi 

14 • 1 • 9:36 - 35 - Yazan: ••. Ş. 

Dıvanıharp M~stantiği Prens Aliyi 
Hususi Surette Ziyaret Etmiıti 

1 a&DY& 

Bu Akıamkl Proğram 
1sTANBUL 

16. Bethofenin ikinci Mnfoniai (plllı:), 

18.45: Haberler, t9: Hafif musiki (plak), 

20: Konferana: Dr. tJı..n Şükrü tarafın· 

dan. 20. 30: Stlid7Q c:az tanso Te ork..tra 
paplan. 21.3S: Sea haberler. 

- Biıiklet ne demek? litiruma dan vamıemek için eiy • Saat 22 den 80Dl'a Anadolu ajansınm 
- Şeytan arabuı. Jediii töze~ etınifti. pzetelere mah.. haTadia .ni1i Tedle-

- Nerede?.. Bir lraç mkib IClllra içeriye; siler cektir. BERLIN 

- Top aealerini itittiiim zaman yüzlii. .. '. flflDUlt_· • çikolat. rmkil. • ~· Lo--ra.· 
-.- : ... ..-ı: iinif1 lair ahit 18: Betbofen trio keman ~ ·-

da bırakmıt, atai• inmittim. ~- ~ tafı1aD ... ID'-
- Göıter bakalım 

0 
,eytan ara· dL Şehzadeyı resmen eelim1acWdltıı 2 t. 1 O :

1 
Be) rlin radyo orkestram ( valtı Ye 

aonra • operet er • 
ını. • MONIH 

Jozef b" •• ı V - Efendim! Bendeniz, dinıuharp 
' ıraz p,_.amıfb. e IOD• •• tan.;:.= ILrahim Zab dnletini. 17.50: P°ıyano (Mas Regerin aonatlann-

oradak · ·· ·· k"" ükl" • • muı .,..., ... 1 uzum ut ennın ara- bl'fl yahen büyük bir hürmet ve dan, Şuman Arabeski ve Bethovenin ao-

dalarak, aakladığı bisikleti Çl· =~ olduğu için, mühim gör • nah), 21 .15: Königabergden. Puceininin 

lftı. düjüm bir meseleden dolayı hususi (<Bohemeıı operası. 
O za~~n, o (çankb diplomat) surette ziyaretinize geldim. BUDAPEŞTE 
dan bın, derhal Jozefin yakaıın- Dedi 16: Gitar konseri, 20.25: Piyano • şarkı 

ka YrllDUf: h_ __ L !m Bey, 0 kadar sevimli bir ta- ş d k 
IDl'Ull (Maria an or), 2 3. 1 O: Piyano • şar ı. 

- Hey, çorbacı! •• Bizi aptal y&o VD' a1mıttı ki, bu saffet ve aamimiyeti VİYANA 
e koyma. Sen bu feylan arabası- il~ bir anda telızade Ali Efendiyi cez.. 1 7. 30 Şarkılı piyano konseri. 21.J O: 

buraya epeyce dütünüp taım • ~ti. Ve onunla fÖylece ayakta gö- Bar müziği şarkılan, 2 3. ı O: Bachın pİ)'a· 
tan 80Dra aaklamıııın, anlatılı· l'ÜfÜp aavuvermeyİ dilfünen tehzade: no org eserlerinden konser. 
ki sen, pek o kadar hırlı bir a- - Buyurunuz efendi. Oturunuz, 
a benzemiyonun. Hadi baka- görü,elim.. • • • • . . VARŞOV A . 

. Dü ön·· .. 7 Demek mecbunyetiDi Ötelmıtti• 18. 1 5: Orkestra konsen (operet ve c!un, :·· . Müatantik lbrahim Bey, saf ve t~· valslar). 19: Piyano konseri (P. Antonio), 
tanın bir A benim yakamı?.. miz yürekli imanlara mehMu olan bır Debüsi) . 2 1. 1 O: Snefonik konser (Ar· 

Yürü~ Seni,a !"'::-· ..delikle koltuklardan birine yerlet • kangelo, Haydn, Kofler). 
~ u. • •• ~ tmumıyo; mif, cebinden Çlbnhiı Wr mendil ile ~ ·--· ·- - ... .... - ... -· . --.. --·-
laı'da ..::U .,ba -~~ alnındaki terleri ailmifti: ~ · w' 

.... .- • • - Ah e1mdi0·ı Şifmuhk, bata D eniz y ol I ar ı 
• clat. Hele L:..:- p,i ...... clnlenm&o 

- Kun- beni J'Oti.11,,;n _...__ • ,.,......._ · S b h 1 Ş LE TM ES 1 ---. _, den çahpnlar açın oluna- a a • 
Ya ne haldunız var?. alqa bdlr dairede• 0 bizi Acenteleri: Karaköy Köprübatı 

Uzan lifa hacet yok .•• YüriiiHL. :: ._ ~ odada, ta~ kızar: TeL 42352 - Sirkeci Mibürdarzad• 
- Benim iflerime mini oluJ'Ol'SU .. bal w vad.. .• Ma•llah ıizin Han Tel 22740 

q__ izden ı... ~· ... onuyoruz.. r- __ , ~ ~--•I 
._...., ı .. va cuma&. b • Küfür küfür . 
Beiendiiini yap •• YüriiüL. uruı, Ml'ID... . esıyor... Mersin Yolu 
Yaha, pua isteneniz, ffN)im, Alllla, afiıet ......... Güle sile otu • 
,. .. _., nm.. _ p.n,-...· Kencliaine menaimle IÖZ aöylen-

Şırak, tırak. .. Jezefin yGzflnde iki ~~e ahtmıt o~ ~~~ Ali ~en
pedech. Bqmdald f• uzaklara ~ eli~.~~ bu l~üb.a-
J~ ................. •ICRAh- ,_! ........ .... .... ., .. elin • 
• ~~ ıovelYeri ileri ... deki mendili .....,. dya lmnUfllll 
• ,,___.. ILrahim Beyi, dikbtle gözden ıeçiri • 

_· Yalda9maym •• Yakarım. ... Geri.. yordu.Ef-.l!-f G L-d . 

VATAN vapuru 16 ikinci • 
kinun PERŞEMBE günü ıaat 
11 de PAYAS'a kadar. ((201» 

Avvabk Yolu 
ANT AL YA vapuru IS ikin • 

cikinun ÇARŞAMBA gunu 
aaat 19 da A YV ALIGA kadar. 

((202» - c:uuun... eçen sene uaı emz 

L-=-.ıı de Oıküdarda lbaaniyede bir kötk ~----------·~ 
ye --.uu •• k P f K Kö U • ' ÖJlüler bir anda duraladı. Hiç bi, tutınuttum. Amma, Öfk olup ta fÖY· rO. • m rCIJ8n in 

Yerind~ kımıldamadı. Jozef, bu le mükellef bir bina değil 3 odadan Heaap. muhasebe ticaret ve iktıeat 
ndaki ptkmbktan utifade ec1e: mürekkep, kutu gibi bir feY• Önünde kitaplan: . . . 

• . de kü-"=L bir bahçesi vardı. Akpmlan Yeni harflerle: - Tenzılli bedeli Kr. 
Jerde duran bıaiklete atladL Ma- • ~ • • Ameli ve tatbiki kartıbiyo 35 
Yİ yerden kaldırdı •• Üzerine at- itten JOJ'IUll, ~ pldim !817. He • Yeni muhuebe usulü 122, 5 

ı. Oradaki köylüleri, rovelverinin men bahçeye bır buır aerdirir, yan ge- Tıca.ri malUınat ve bankacıbk 105 
tirdim. ç ide bir iki b«Wıılik bir didi altına aldı. Kuvvetle pedal- ~ r, İktisat ilmi 67.S 

b b B• d ·ı • fı 1 d teY hazırlarlar. Amma hazırlayıp ta ihtisas muhasebeleri 1 7J 
aı • ır an a ı en r a ı. • • . b 

Z&nıan d dimdik duran k.. • ne hazırlayacaklar. Bıraz putırma, bi- (Şirket, sanayi, z:ıraat ve anka) 
' ora a oy raz lmfar peJDerİ, bir iki dilim mcuk.. Ticari ve mali hesap. 70 

• altmlf betlik Potur Ahmet, K 1 -:ı ...:.: k • Zihni hesap kaidelen 20 
'"---~ • _ı_ı..1-..1. A~ u unuz, ,....,.. ze.., • .aa ço sevenm.. . 
-~anama muwnu.-....: Sofrada bir kaç tane de Yetil •ytİn Lugaritma cetvelleri (yenı rakam) 56 
dolma tabancaılDI çıJrardı. beri 1 k I k f. l K k Başlıca satış yeri: 

.. ru nitan aldı. Kara barutla dol- oldu mu, artı ge ey ım, ge ·· ın iKBAL KOTOPHANESI o- tabanca kulaklan uğır ede- dökük bir ele gramofonumuz 'ftl'dır •• -----------
bir liriiltü U.: pet]adı. Simaiyah ':"ak~~ zuma ile taka~e, hele 61 __ .. Doktor 

chunan ortalığı kapW.. Aca bir fer- çifte telliame bayılırım.. Söz aramızda H o R H o R u N ı• 
c:laiplandı;. kalam efendimiz; bu ağır ricuduma 

Jozef. biıikleti ile yere yuvarlan- bakmaymız; bendeniz p.yet güzel miaanG Valde kır atbaneli yan ad 
çifte telli oynarım. Amma bu her za • h •t la 81 k bul eder. Te • 24151 * man olmaz, içimden ıelmeli.. 

Ak,•111, (alaturka) Mat on ikiye Şehzade Ali Efendi, artık dayana •. '.. .., K A N z U K 
• ordu. Şehzade Ali Efendi, IMiyük ?m'f; bqalmda bu ~ affetlel OKSOROK ŞURUBU 

•• La._ L--- p ...L. ..,,..__ ba tklere....,., bir blıkaha 
' -..e AlmlJllC& ..,..._., a._ L..--.... U-~ almz .. Jmhkaha ~ 

konUfUJordu. -.....-·· .--._, ' JI , 
Sa•--...1 __ a...-: b" L--- .. atmakla lralmanut; bqım Pa.taya çe-
• &Ulllllllllll _,,- a lr ....-CIU &1&11 vİlwek, Ahmaca: 

dı: l - Ah sevgilimL. Bu ubitin aöyJe. 
- Efe.ıdil!liz !_ Dmm harp tuafın. diklerin" • ı aen ele .-:r.L..-1..&en 

bir aWt aeJmit. Huzunmuza lra- ı an..ewn, •-" 
~ i9tirham ediy kablının ...• 

Dedi. ar. ı Diye bajırmlfb. Ve fU ... , bu 

~ Al FJenclinin ricadu, ha-~ ~ .anlaant alan Pavla ~ 
....._ Ve Pavlaya dönerek: ~m sü)memek JÇID dudaldumı •mh • 
~~--- -'- .-...1-- zab" • .. 1UUD farlaacla olmunıft•. 

- &Ti~ ~.-., fU iti 1(0- Müstantik lbrahim Bey, devam edi-
aeleyım.. du 

"'-.. )'Ol' : 
~ En muannit ôkıtürıikıedıs Lroıışit, 
Pavla, tehzadeden daha fazla bir he- - Amma, efendimiz bu aene bu aıtım, Ye'boğpaaoa öklürüğünün kati 

İçinde idi. O, bu Yakİbiz ziya • zevklerden mahrum kaldık. Malim illeıdır. Göğüıleri sayıf olanlara 
tehzadeden daha ziyade merak et- ya, aylı~ mwatazam çıkmıyor. H• yıbye edici .. eirı ıayuı dikkattir .. 

ti. ,ey, gün geçtikge pabahlamyor. Za • lNGtt..tz KANZUK ECZANESİ 
- Am premimL. Ben, bet on ela- man oluyor ki; tralllvap Wle Wnemi- ~-.... Beyoğlu. lıtanbul 

f1l .Jditeye çekilebilirüit .. Sia .ıe yoruz. itte bugün de, Tophaneden ba- ----------
----- nlııat ..... aöıilt'P,~. D.. raya kadar yayan ıelclm. Adeta, ...... 

• ~ ~ IUzum var?. lkeaildim ... Ne İle.. 8unJara lüzum 7ok.. 
l>iJe cenp verdi. Ve tehzadenia (Ar'- Nr) 

ha Posta Matlulw 
Nıepiıal fdiidüıil: Seıliııa ~ 

..w., .. n: A. n .... s. ftaaıp. il. Lu.ıu 

2 ve 20 knmorlmelitl ambalajlarda 

bulunuc.. 

Ambalaj ve komprime1erin 
' 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız . 

--
lrh·s~ r a · U. Mü"'ürlüğ inde .: ] 

1 - idaremiz ihtiyacı için §&rtn&meai mucibince 50001ira muhammen 
bedelli 100 adet portatif yazı makineai açık ekıiltme ıuretiyle münaka
saya konulmuıtur. 

11- Şartnameler Kabatqta Levazım ve Mübayaat Şubesinden bll& 
bedel alınabilir. 

111 - Eksiltme 28/1/936 tarihine müsadif aalı günü aaat 15 de Ka .. 
bataıta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alun Komiayonunda yap-. 
lacaktır. 

iV - isteklilerin % 7,5 muvakkat güvenme para11 olan 375 lira ile 
birlikte müracaatlan. ( 7868) 

Darphane ve Damga 
Plüdürl~~ğünden : 

Matbaası 

15/1/936 tarihinde münak&1&11 yapılacağı ilin· edilen 200 ton ba. 
kırın münakasası ilini ahire kadar tehir edilmiıtir. ((211» 

latanbul 2 inci 1fW memsJuiundan: .Fatih sulh ürüncü hukuk mahkenml 
Tünel üst bqı Babikyan hanında otur • aabf menmrluiandan: 

makta ve Galatada poğaçacı karpamda Abdüffeklir. Mehmet Ali, Emine. ve 
kumaş ve elbisecilikle mep bulunmak· sairenin şayian mutasarnf olduklan Ak • 
ta olan Bernar Freyonin ifluı 30/ 12/ 935 sarayda Sanmuae mahallesinde muhtar 

tarihinde açılıp tasfiyenin adi ıekilde ya • sokağında 258 • 1 / 2 metro murabbaı a • 
pılmasına kanır verilmit olduğundan: hasında eaki 8/ 1 O No. lı arsanın küçük le-

1 _ Müfliste alacağı olanlann ve is • mail ŞeN ile Alunet Şinasiye ait olan 
tihkak iddiasında bulunanlann alacakla • birerden onda iki hissesi mahkeme kara • 
nru ve istihk.altlannı ilandan bir ay içinde rile atideki terait dairesinde 18 2/936 
2 inci iflie dairesine gelerek kaydettirme- salı günü aaat 14 - 1 6 ya kadar başkitabet 
leri ve delillerini (senet ve defter hülass- odasında sablacaktır. 
ları ve saire) asıl veya musaddak suretle • 1 - Arsa 646 lira kıymetinde olup 
rini tevdi eylemeleri. 10/ 2 hm ±in abf bedeli 129 lira 20 ku· 

2 - Hilafına hareket cezai meauliyeti ruıtan dun olmıyacaktır. 
müstelzim olmak üzere müflisin borçlan • 2 - İıbu gayri menkulde müseccel ve 
nın aynı müddet içinde kendilerini ve bol'Ç• gayri müseccel hak sahiplerinin tarihi 
)arını bildirmeleri. ilandan itibaren 20 gün zarfında müra • 

3 - Müflisin mallannı her ne aıfatla caatla haklarını tesbit ettirmeleri lizımdu. 
olursa olsun ellerinde bulunduranlann o Aksi takdirde gayri müseccel hak aahip • 
mallar üzerindeki haklan mahfuz kalmak leri paylaşmasından hariç bırakılacakbr. 
tartile bunlan aynı mÜ<ldet İçinde daire 3 - Satıı peşin para iledir. Üzerine f. 
emrine tevdi etmeleri ve etmezler.e mıalr.- baJeai icra kılınan müıteri bedeli ihale:vf 
bul mazeretleri bulunmadıkça cezai mes' u- wnnediğj takdirde ihalenin feahinden mil• 
liyete ujnyaca.ldan Te rüçhan baklana • lieYellit fark ve zarardan meaul olacaktır. 
dan mahrum kalacakları. 4 - T ellaliye müıteriye ve tarihi lha .. 

4 - 21/1 /936 tarihine müeadif ..ı. leye bdaT olan vergiler ve aair borçlar 
ıünü saat 11 ele alaıcakhleım ilk içtimu IU..e ..Jıibine ait olacakbr. 
gelmeleri ve müflis ile mütterek ~lu S _ Şutname berkmin görebileceii 
olanlar ~e ~efille~n ve borcunu tekeffül •rette ~- Fazla malmnat istiyenlerin 
eden an lrimeelenn toplanmwla bulwı • abf 5 5 numara ile memuriyetimize mü • 
mağa haklan olduiu iJin ollllUD'. (18976) wtlan ilin olunur. (544) 

aindea: 

Mahkemece aahlma-n• karar •erilen 
Mahmutpatada Kürkçü hanmda 28 No. 
da bulunan 19 adet Tala mr.hiııi, 26 adet 

0r. A. KATiEL 
(A. KUTIEL) 

Kanköy Topçular cadde11 .\ '· 13 

muhtelif boyda işlemeli kolaaya fiteai. 50 Kayıp: Fatih Askerlik tubeeinden aldı· 

adet, kapaksız toprak hokka. 2 acle\ limo- iurı terhis tezkeremi kaybettim. Y eniııini 
nata bardağı z adet yaldmı avize tabaiı. alacaiundan hükmü yoktur. (545) • 
1 adet ealıata tabağı; 64 adet cam eaki 324 doğumlu Ahmet oğlu Rema 

lamba mbi. 2 atlet mavi feoua. 3 adet yu
varlalt beyaz femas. 26/ 1 /936 günü saat 
10 ek ..nlacaimdaa ~ c$nla~ ~n 
.oJunan gün ve ~· OJada ....._.~ 
n illa olbnur. ( fetff) 

Ankaradeı AK BA 
Her dilde pzete. mecmua ve 
ldlaP· BiitfiD. mektep ldtaplan ve 
~ 1elefon: 3317 



I 

12 Sayfa SON POSTh. 

HASAN ÇAMAŞIR, BUL_AŞIK, CiLA T 
Deri, yln, lı::ek ve her tOrlO me: ıucat ile bütUn elbiıe!erde Ye çamaşırlardaki 

· m( rekkep, yağ, paa ve demir ve ber nevi lekeleri kat'i) en ve gayet kolaylıkla ıayanı 

hayret lair 'urette hm"ıler Ye l •nl gibi yapar. Şlseai 28 kunıttur. 

Çamaşırları l)Cak aucla yıkarkeıı bu tozdan koyma!ı Ye uiuıturmalı, çamsı 

lekeler ve bttlu kirler kolayhkla çıkar. Gayet temiz o·ur. Kutuau 10 kuruı
Ha .. a depoau: lstanbul • Ankara • Baıofilu 

edilmlati 

AY 

lateylll 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••eo.eo••••••••••••e•••ıMt••e•••••••••••••~ 

ettiği : 

ADAP AZAR 1 

TÜR TiCA 
Yarına güvenle bakmak istiyen para sahiplerine 

Kuponlu Vadeli Mevduat usulHe 

SAGLA M 
KOLAY 

MUNTAZAM 

Bir gelir temin etmiştir. 
Bankanın herhangi bir. kolundan aylık falzlerinizl alabl1eceğiniz gibi bir 

ihtiyaç karııaında ana paranızı da kısmen veya tamamen geri a'abiliraniz. 
Bu yeni ve büyük Kolaylıklar hakkında Banka giıe:erin~en izahat iıtey~niz. 

Merkezi: ANKARA Telefon: 2316 
lıtaabul Şubeıl : 4 === cD Vakıf Han Telefon: 22971, 22042 
Tfll'klyenin baıbca ıebirlerinde Şubı •• muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelAta yapar. 

-SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

, 
KES KIN 

•• • 
TURKIYE 

v~niis 
Venü• wuju' 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere diifürür ve 24 aaat dudaklar.la 
aabit kalar. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin 

içinde en ıayani emniyet ve itimat olanı
dır. 

Venüs Pudrası: 

Türk Hava kurumu 

BUYUK Pl·YANGOS 
ş:mdiye kadar binlerce kiı'yl ze ıgi 1 etmiı 

4. cU K•fkl• 11 •ubat 838 dad1r. 

Buyuk lkrımiyı: 3 5 • O O O Lira 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikraınlyelerlı 

( 20.000) lil'ahk bir mll'.<l~at vardır. 

Şık ve kibar f amilyalann rağltetini ka -
zanan, narin ve nazik cildlileri tedür ec1en _.~ Satılık matbaa makinaları 
yüksek evsafta epiz pu<İradır. Matbaa4a faıla olan el ve mltlrle itler ltir tane 57 X82 ucuz 

YAlNlZ BU 
TRA Ş BI ÇAGINI 

KULLANlYOR 

Venüs Rimeli : 
Venüı Rimeli ile tuvalet &'iren kirpik • 

ler kalplere ok sibi aaplanır. 

Evliyazadı Nureddin Ern 
Ecza,. kimyeYİJe alit "• ıtıVat 

depom. btulbul. 

tipo maklna ile iki el pedalı ve bir taae 60 aantim 
kHkl maldnaaı •ahlaktır. Gi>r•ek- vı i1alaat almak iıtff 

Afyoakarabiıarında Doj'aa •atbaaaıaa mllracaatlan. 

Dr. BTBM VASSAF hu!~: .. 
Cetate.:111 8'eçl Orea aparbıaa11a Tel. l20.U EY. Ka• .. ı, 8alaarl1• 11.ı •kak 


