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1936 İdare itleri telefonuı 20203 Fiyab 5 kuru~ l 

ltalyanlar Taarruza Geçti 
· Çetin Bir Muharebe Oluyor 
· Ras Desta Kuvvet/erile General 

Graziani Ordusu Dört Günden 

Et Mi, Ot Mu? , 
insana, Bu iki Maddeden 

Hangisi Yarar? 

Beri · Çarpışıyorlar ... 
lta-ly-an-lar / 

Doktorlarımızın Umumi Kanaatlerine 
Göre, Hem Ot, Hem de Et Yemelidir 

Zayiatlarının 
Ağır Olmadığını 

Söylüyorlar ••• 
Roma, 15 (A.A.) - Royter ajanıi 

muhabirinden: 
. Resmen bildirildiğine göre general 
Craziani Somali cephesinde Ras Des
tanın kuvvetlerine karşı taarruza geç .. 
n:.ıiçtir. 

* Roma, 15 (A.A.) - SeJahiyettar 
bir kaynak, Habeşlerin Aksum yakı .. 
nındn bir silah ve mühimmat deposu -
nu ele geçirmiş oldukları haberini.~}t
zip etmektedir. 

Muharebe 
Devam Ediyor 

Romn, 15 (A.A.) - Marepl Ba
doglio, çekmiş olduğu telgrafta bil -
hassa diyor ki: 

(Deuamı 6 ncı )'lir.de) 

.Japonya Deniz Kon· 
feransından Çekildi 

(Tafsilat 6 ıncı sayfamzıda) 

Yunanistanın Durumu 

Eski Başbakan M. Miha-
lakopulos' a Göre ... 

Dostluğumu·z, Yakın Şark Sulhünun Si
peri Ve Balkan Antantının Başlangıcıdır 

ftf. Mihalalropulo• 

Atina, 15 (Özel aytarımızdan) -
Eski başbakan ve muhafazakar partisi 
lideri M. Miha]akopulos şimdi şehir -
den yedi kilometre uzaklıktaki Villa · 
Lena'ya çekilmiş bulunuyor. iki ay ev· 
vel fırkasını dağıtmış, muvakkaten si

yasetten çekilmi~ti. Kendisini SON 
POSTA namına VilJa Lena'da ziyare
te gittiğim zaman beni büyük bir neza
ketle kar~ıladı ve dost bir memleketin 
.ıa:z:etedaiyle götüşme"tcn hs:r. duy .. 
duğunu söyledi. M. Mihalakopulos, 
Yunanistanın dahili ahvali ve harici 
vaziyeti üzerinde sorduğum suaJleri 
ince bir tetkikten geçirdikten sonra 
dedi kiı 

- Yunan halkının milli ruhunda 
ihtilaf vardır, yoksa söylendiği gibi 

tefrika değil. 
(Dcuamı 9 uncu yüzde) 

21 Yaşında Bir Gangster 

Doktor Ahm.t Süheyl 

Et yemcksizin, sebze ile yıışııyıf, id
diaya naznran hayatı uzatmaktadır. 

Hatta Medih ndlı bir Türk, on dört 
senedenberi takip ettiği bu rejim sa· 

yesinde, ana ve babasındnn ira n al· 
dığı baxı alcSJ\k: b11J 1'ur -
tulmıya muvaffak olrtıuo. 4U ya

ıındn olmasına rağmen 1 8 ya§ln • 
daki bir genç zindeliği gösteriyor .. 
mu.. Biz. et ve sebze re 'imleri hak· 
kında bnzı doktorlanmıza baıı vur• 
duk ve fikirlerini sorduk. En l& • 
hiyetli hüküm onların olacağına gÖ• 
re, bu cevaplan aşağıya sıraıile ya
zıyoruz: 

Akll Haatahkları Ve Sinir 
llUtehaaaaaı Doktor Ethem 
Yaaaaf Dlror Kh 

- Bu eskiden beri dedikodusu olan 

bir meseledir. Hele Avrupada eti fay. 
dalı bulanlarla zararJı bulanlar arasın· 
da daimi bir mücadele vardır. Alman• 
yada ve daha bir kaç Avrupa memle
ketin~o et yemeyip yalnız sebze ve 
meyva yiyenlerin ayrı lokantaları bile 
vardır. Sebze hazmı kolayl8'tmr. Ve
jetaryen'lerin (yalnız sebze yiyenle
rin) ainirleri az bozulur. Bilhassa mey· 
valardaki vitamin bolluğu kanı sağlam 
ve temiz yapar. · 

(Dev•mı 9 uncu )'iizde) 

Doktor Etem Vaual 

Tabancasını Çekti Ve Za
bıta Memurlarile Çarpıştı 

Bir Paraıütçü 
Bayan 

lzmir. (l!) .. ------'--~~· l 
zel) - Ankara· ] 

Olimpiyatlara Gitmeli Miyiz? 

Bu Genç Haydut, Ateş Ede Ede Ka
~arken Bir Komiserlmizt De Yaraladı 

lzmirli ıaki Hayr~ddin oc hcidi.e anaııında )'aralanan 
komiaer haatahanede oe re•mi hıyaletile 

• fzmir. 15 (Hususi ~~birim~- -·~ ;:evflk R.ÜŞiü ··Ara• -
den) - Hadis~ Şikago~lr1 ... 1emır· Cenevreye Gidiyor 
de cereyan ettı : · · ~ ~ 

Ak kt. ha"~anın klran?U4g"'a Ankara, 15 (A.A.) -Dışişleri Ba-
şam va 11 v ---~ ka d k T fk R·· ·· 

Yüz }Uttuğu bir siradn, şehrin en kala- nı . 0 tor e 1 uştu Aras bu ak-
bal k b. 'd h' k" t k ,. l şamkı eksprese takılan hususi vagonla 

ı ır ~tasın a, u ume ona • . .. I 
., Cenevreye gıtmek uz&e stanbula ha-

ğımn 8 ·a raitlayan Bankn şoka- k t t · t" D · ı · Bak d ... . l re e e mış ır. ışını en anını u -
gı ~1 üze!"İnde zabıta memur arı- akta B b k l t 1 ·· ·· ·1 L_ı __ · • r aş a an sme nonu ı e l.k\IUln-
lllı~ :. cur·etktır bir şehir haydudu a-

1 
ıar, kor diplomatik, Dışişleri Bakan • 

daki (Türk ku· 
şu) mektebinde 
ilk Clefa para§'ütle 
tayyareden. atla • 
yan kadın tay " 
ya re ci Je ri miz· 
den Yıldız Uç· 
man buraya gel· 
miştir. Kendisi 
bir sene tayyare • 
cilik dersi gör .. 
dUkten sonra dip. 
loma alacaktır • 

·~-~,. r ., 
Oğlumu 

Hangi 
Mektebe 

Vermeligı m? 
Türkiyede ecnebi mektepler 
var, husust mektepler ''ar, 
resmi mektepler var. 
Çocuğunuzu bunlardan han
gisine verdiniz? Verdi~iniz 
kararda isabet ettiniz mi? 
Çocuğunuzun istikbalini iyi 
temin ettiğinize emm misi
niz? 
Size bu hususta bir fikir ver
mek üzere yarından itibaren 
selahiyettar terbiyecilerin fi
kirlerini neşre başlıyncağız. 
Çocuk babaları, bu, anketi
mizi mutlaka takip ediniz. 

rası~ tahminen beş dakika kadar lığı ileri gelenleri uğurlamışlardır. 
devam eden knrışılıklı tabanca ateşi ... ı Dışişleri Bakanına hususi kalem 

(Devamı 8 inci yüzde) müdürü refakat etmektedir. :......--------------' 

Futbolcu Nihat 
Diyor ... 

"Evet,, 

Fakat 8;1zı Şartlar ileri Sürerek ••• 
Nihada Göre 

Ümit Futbolcularla 

Güreşçi/erdedir .. 
- 1936 olimpiyatlarına iştirakimize 

taraftar mısınız? Sualine muhatap o
lan Calat.asarayın (Aslan) markalı e· 
mektar kaptanı NQıat: 

- Evvela bizde taammüm etmiş 
sporlan tasnif etmek )Azım r diyor r. 
Ve sayıyor: 

- Futbol, güref, atletizm, eskrim, 
denizcilik, boks ve nihayet aki... 

Bunlardan «boks»; eldivensiz ola • 
rak ve sade sokaklarda yapılıyor. «Esk
rim», bir danslı çay numarası halini al· 
dı. 

«Ski» nin adını da, bayramdan bay· 
rama yapılan Uludağ gezintileri mil .. 
nasebetiyle ara sıra duyuyoruz .• 

Denizciliğimiz de gazete sayıfaJarı· 
na münhasır kaldığına göre geriye 
futbol, gtireş ve atletizm kalıyor de
mektir. 

(Devamı 3 üncii yüde) Galataaarayın caki kaptanı Nihat 
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(Halkın Sesi] 
Liman lılerinin 

lslô.lıına 

Ne Dersiniz ? 
Tetkikatına devam eden Liman ge-

nel direktörü Raufi Manyasinin ha • 

zırl~acait raporu Ekonomi Bakanlı

iına göndermesinden aonra liman 
iflerinde mühim iılihat yapılacak· 

mı1- Bu münasebetle dün bir yaz1Cı· 
ıruz rastgeldiklerine yukanki suali 

sormu§tur. Aldığı karıılıklan apğıda 
bulacaksınız: 

.. 

Kaybolan Kasap .•• 
-~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eğinli Hasan Henüz Bulunamamlştır. 
Zabıta Taharr:yatına Devam Ediyor .. 
Bundan üç hafta kadar önce Ha. 1 ve kapanıp zevke daldığı kanaatine va· ı-··-.. ··· ... ··-·-.. ·---···· .. ·-·-······· 

san adında bir kasabın kaybolutundan rarak Büyükadanın her ev ve otelinde 
bahsetmiftik. Cihangirde oturan ve aorutturmalar yapb. Bütün bu tahar- Döviz)crİmizİ 

• Beyoğlu Balıkpuarmda (29) sayılı 1 riyala rağmen kasap Haaanın hayat · 
.. Cöztepe: 1atu1on caddesi, 

53 numaralı dükki.nda kasaplık yapan Hasan bun-jve memab bugün ve bu ıaate kadar Korumak için ••• * 
koık, Hadı: . A dan iki ay önce bir sabah birdenbire. el'in meçhuldür. --

- İstanbul lımanı, ıslaha en fazla muh· rt d l b" dah .. ·· j K H Eğ"nlidir fst nbul 
. . . o a an ııro mut ve ar a gorun • asap asan ı ve a Resmi Memur Seya 

taç taraflarımızdan bırıdır. • • K H bA buh lar · · d b" -~lr ı:-::.:-ı· h ·ı • • 
M lı b. JAh Ah' memıfli. asap asan asa ı ran ıçın e ır ~ &.o15uut emterı en var· k 

Daha dogrusu, esas 
11 

1
1
.s a a t: 1 

geçiren bir adamdı. Gaybubeti, gene dır.Kasabın karısı ve yakın akrabaları- hatleri Yapllmıyaca 
tutulmadığı müddetçe ona « ıman » e- bö' • b hran b ·1m· • - - .. .. ·· • • d b 1 k d 1 Devlet ve resmi dairelerle beledi • ek b.l ·· ·· yle bır u a amledı •ftı. Fa- hala uzunlu ıçın e u unma ta ar ar. 
m 

1 

e guçtur. kat aradan günler ve haftalar gN-tİ. 1 Kasap Hasanın ara ııra meçhul abone-Ve limanın ıslahı dernek, limanın yeni ~ 
yelere ait döviz sarfiyatının son had • 
dine indirilmesi için devletçe esaslı 
tedbirler alınmaktadır. Bu arada be-

Her gN-en gün, yalcmlarmı telBf"' ve )erden muhtelif tanıdıklarına hayatta battan yapılması demektir. ~ 
meraka dütürüyordti. bulunduğuna dair telefonlar da bulun-Bu itibarla, verilen ıslahat kararının 

semereleri geciktiği takdirde, bedbin ol
mamak ve işin güçlüğünü gözönünde tut
mak lazımdır 1 

* Bahçekapı, Anadolu hanı, komisyoncu 
Kemal: 

- Limanımızın birçok eksikleri vardır. 
Ben deniz işlerinden fazla anlamadığım 

halde, bu eksiklerden ve ihtiyaçlardan bir· 
çoklarını görebiliyorum. 

lediyelere ve devlet dairelerine bir ta-
Zabıta tiddetli arattırmalar yaptı • duğu rivayet edilmekte ise de henüz bu 1 mim de yapılmış. dış memleketlere 

Ve bir aralık kasap Ha.sanın Büyüka- izi Üzerinde de bir İp ucu elde edileme- memur ve murahhas gönderilmesi me-

dada metres tuttuğu bir kadınla bir e- ! mittir. nedilmi§tir. Pek esaslı lüzumlar kar -

Yeni imtihan 
Talimatnamesi .• 

Bazı Muallimlere Göre 
Talebeyi T embelleıtirirmiş 

Yumurtalarımız 
için ... 

Almanya ·Ve ispanya 
Piyasaları Açıldı 

şısında da Başvekaletten izin alınması 
mecburiyeti konulmuıtur. 

Resmi dairelerin ve belediyelerin 
dış memleketlerle yapılacak işleri ve 
temasları hariciye ve ekonomi dış teş
kilatı vasıtasile yapılacak, bu suretle 
lüzumsuz yere döviz 
temin olunacaktır. 

sarfedilmemesi 

Bir mütchassıa gözü, elbette ki benim 
gördüklerimden çok fazla kusur, ve ihti- Liaeler ve orta mekteplerde son de- Almanyaya yumurta ihracına b&f· 

Şehir Temizliği yaç tespit edecektir. fa tatbik olunan imtihan talimatname- lanıhmttır. Bu hafta gönderilen mil<-
lstanbul gıÖi bir tchirde limanın büyük sine bazı muallimler itiraz etmektedir • tar (800) sandıktır. Geçen hafta da 

ehemmiyeti nazarı itibara alınırsa, limanı- ler. Bunların iddialarına göre, bu ta· 1480 sandık gönderilınitti. Almanya 
mızdaki kusurları tespit ve ıslahta ne ka- limatname talebeyi tembelliie aht • fazla miktarda yumurta istemekte, A· 
dar ~cciktiğimiz anlaşılır! tıracak mahiyettedir. nadoludan mal gelmediği için buzba • 

Çöp Arabalan 
Değiıtiriliyor 

Bu itibarla, bu ıalah hareketinden, kay- Ç''nkü" rta da d 'lk iki" nelerdeki konservelik yumurtalar sev• u sene o ım yap an ı 
bettiğimiz zamanı telafiye çalıJmalıyız ka- • • • • f kedilmektedir. Belediye yeni sistem çöp arabaları 
naatindeyim 1 ımtıhan vasatısınde S numaradan az· 1 ~ T ki 

Bundan baf ka upanya da ür ·ye- yaphPTn .. tır. Bu arabalar gene iki te-la not alan talebe, kanaat notunda ıı- ·-~ * ye (80)_ bin. kental yumurta kontenja- kerliklidir, fakat hrı --Lı:-dedir. Ara. 
Hukuk Fakültesi birinci sınıf talebele- fır da alsa ıınıf geçebilmektedir. % ~ 

nı ver11Uftir. balar b" ·· t b" de al kapaklar rinden T urcut: 

- Her «ıalihn , bir ''ihmal» c delalet 
eder. İslahat hareketlerinin, ıslahat karar
larının sıklaşması, o işlerdeki uzun ihmal· 
}erimizi açığa koyuyor! 

Maamafih, «ziyanın neresinden dönü
lürse kirdırl» derler. 

Geciken her ıalih haraketi karıısında 

bu doğru aözü hatırlayarak avunmak 
mümkündür. 

Bize: «Allah tez günde cümle İJleıimizi 
ıalih etıin;» demekten gayri laf dü§mezl 

TAKViM 

- . İKİNClKANUN 

Rıırat ıeııt 

16 
Arabi HOi 

1352 1354 - -
Kaıım Resmi aent 2 inci ldluun 

70 1936 8 

Muallimlerin bu tekildeki iddiaları, 
pedaioji balQqıından zihniyetlerini 
göstermesi itiba.riyle pyanı dikkat
tir. 

Etibba Odasmm Azasrndan 
Alacağı 28000 Lira 

Şehirde bu kadar fazla talebi kartı· ın 11 ua , ır t ı var-
la cak · t k ktur dır. Fakat bu kapaklar geçmedir. Ve ya ıa o yo . dı . . 

Son zamanlarda Anadoludan da yu- . f81Y8 pıalik ıızdınnıyacak vaziyette. 
murta gelmemektedir. Bunun için A- dir. 
nadoludan külliyetli miktarda yumur • Çöpler toplanırken arabaya üst ka· 
ta getirtilmek üzere harekete geçilmit- paktan konulacak, botaJtılırken alt ka-
tir. pak açılarak botaJtılacaktır. 

Etibba odasının 935 ıeneıinden Bir Yaralanma Mevcut bütün çöp arabaları bir sene 
muhavvel olarak odaya kayıtlı doktor· o·· hah Göztepe vapurunda biT içinde ortadan kaldınlacak, yerine ye-

un sa · b 1 ikam edil ktir lardan 28,000 lira alacağı kalmıttır. kaza olrnuflur. 14 yatında kazancı çı· nı ara a ar e ece • 
Bu paranın ne tekilde tahsil olunabile- rağı Hasan merdivenlerden yuvarlana· 
ceği oda idare heyetini mütkül bir va· rak batından ağır surette yaralarunıt • 
ziyete sokmuttur. Bunun için yeni bir tır. Yaralı Cerrahpafa hastahanesine 

çare dütünülmektedir.======~k=a=ldırılmı..:;,f=tar=.====""'==s;;;;:==-

Şehir de Fazla Faiz Alan 
58 Müessese Varmış! ... 

lmralıdan Kaçan 
Mahkumlar 

Bir ay evvel lmralı adasına gör deri· 
len mahkumlardan üçü kaçı.Jtbr. 
Bunlardan ikisi geçenlerde yakalandı • 
Mehmet oğlu Şaban adlı üçüncüsü de 
dün Jıtanbuda yakalanarak müddeiu • 

Gtlalln 

Bir iki 
Sahrla .• 

Bina Vergisi İstinaf Ve T elll 

Komisyonları 
Yeni bina vergisi kanununa gör• 

kaza ve vilayet merkezinde birer • 
komisyonu bulunacak, bu komisyoll 
hallinin en büyük idare imiri ile 
dür veya memurundan, belediye ta 
dan seçilecek bir, Ticaret Odaları t 

dan M!Çilccek 2 azadan müteşekkil 

cakbr. 1ıl 
Temyiz komisyonu rem ve azaları 

ka vazife alamıyacaklardır. T emyU 
misyonu istinaf kararlarını 3 ay içinde. 
kik. edip neticelendirmekle mükellefti'ı 

* * * 
Rua ilim Akademiıinin lsteii 
Rus ilim akademisi üniversitemizde 

kan mecmua ve broşürlerden birer ta 

nin muntazaman gönderilmesini isteıtıİf. 
ayni şekilde mukabele edileceğini bil 
miştir. 

*** 
Tokyo Elçiliği 

Tokyo elçilil:-imizc tayin edilen 
perşembe günü Kahire tarikile vazife: 
gidecektir. 

*** 
İtalyaya Afyon Gönderildi 

İtalyaya afyon gönderilmeğe ba ~a~ 
mıştır. İlk parti olarak 1 00 sandık ıçe 
sinde 7 bin kilo afyon gönderilmiştir. 

* ... * 
Ticaret Odaaına Madalya 

Ticaret Odası 935 Selanik beynel 
sergisinde Türk mahsullerini teşhir et 
ti. Sergi idare heyeti odaya bir ınei 
göndererek İstanbul Ticaret Odasına 
madalya verildiğini bildirmiştir. 

* * * 
Londrada Sanayi Sergisi 

Bu yıl Londrada bir sanayi sergi!li 1'8 
şat edilecektir. Bu sergiye hükümetirniı 
tüccarlarımız da davet edilmiştir. 

* * * 
Yakup Kadri Geldi 

Tiran elçisi Yakup Kadri mezunen 
rimize gelmiştir. Yakup Kadrinin Prn~ 
çiliğine tayini kararlaştınldığından b 
dan yeni memuriyetine gidecektir. 

* * * 
Kadın Yüzünden Kavga. 

T arlabaşında Marko ve Ahmet ,ı~ 
nnda iki kişi bir kadın yüzünden kav&; 
tutu~nca Aymet ufak bir çakı ile Mn 
yu bacağından yaralamıştır. 

* * * 
Umumi Müfettİf Çanakkaledl 

Şehrirhize gelmiş olan Trakya Vı11 
müfettişi Kfızım Dirik şehrimizde f rl\ 
göçmen işlerile mcşgol makamlarla te 
etmiş ve Çannkknleyc gitmiştir. 

*** 
inhisarlar Sahf Mütebau1sı 

Memleket dahil ve haricindeki ;atı~ 

lerini idare etmek üzere inhisarlat ıd• 
tarafından Fransadan bir mütehassıs 
tirilmiş, işe başlamıştır. 

••• 
PERŞEMBE 

··- Bo . t k rehin ı dan aldıklan fazla faizi geri almıttır mumiliğe teslim edilmittir. Otomobil Bir Çocuğa Çarptı 
rç para veren, ıpo e ve . para}arm da Dün saat 15 te hususi bir otomobil 

SABAH 
Şevval 

lMSAK 

s. D. s. D. 
2 19 21 12 14 
7 gs s 38 

Öğle 1 ind: Aktam Yatsı 

~r- s. 1). ~. D. s. D. 
E. 7 18 9 46 12 - 1 37 

z. 12 23 l4ı 51 17 05 18 41 

muamelesi yapan müesseselerin yüzde Ancak ~u. gen ahn~. . Şaban katilden on bet sene hapse minönünden geçerken Salih adınd·• 
on ikiden fazla faiz almaları yasak yü~ 25 mm f~ faızı verenlere ıa· mahkfimdır. On senesini bitirmit, bet çocuğa çarpmı,, çocuk imdadı sıhtıi 
tır. Yüzde 12 den fazla alman faizler desı ıcap ~edır: aene daha yatacakmlf. 2,5 senesi dete- Ccrrahpaşa hastahano:lİnc kaldı11lmı 
hususi muhasebe idaresine ait olacak- Bunun ıçuı belediye yakmda fazla cil edileceji için (2) sene sonra • • * * 
tır. faiz vereni~ iaiml~ ilin ~ serbest kalmuı ihtimali de V&l'DUf. Bu Kürek Çalarken Yakalandı 

Hususi muhasebe idaresi tetkikat gidip belediye. vezneımden verdıkleri tetebbüıiyle timdi bütün bu tecil hak • Sabıkalı hırsız Hamdi Çöp iskcl 

yapmlf, yüzde 12 den fazla faiz alan fazla faizin yüzde yirmi betini geri al- larmı kaybetmİftir. Kendisi dün Bur • bir kahveden bir çift sandal küreği 
(58) müessese teabit etmif ve bunlar-! malarını bildirecektir. sa bapiabanesine ıönderilmİftir. ken yakalanmıftır. 

Pazar Ola Hasan B. 

kü aiı?. • 
- Haaan Beyciğim! Ne idi o ıeçen ıün- ı 

1 

• • . Sokaklarda 11öz 11özil 11örmüyordu.. I Haıan Bey - Ben memnun oldwu. oi 
rader! Kırk yılda bir, dilencilerin h&.1 
muna maruz kalmadan evimden it' 
iıimClea de eve ıidip ıelebildiaal 
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Sözün Resimli Makale Her gün a Çalıı, Düşiln Ve Oku a 
Sayfa 3 

Kısası 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

······-···· ······· ·"····························· 
Üııimpiyatlara 

G:tmeli E iyiz? 

Bir arkadaı yazıyor: 

"Is tan bulun, aşağı yukarı, dörtte birinde terkos suyu yok· 
tur. Fatih, Sarıgüzcl ve bu büyük semti çerçeveliyen genif bir 
çevre terkossuzdur. Sorup aoruıturdum. Bu aemtlerde evlerine 
terkos •uyu ~elirtmek İııtiyenlerden 80-100 lira isteniyormuı. 
Bu parayı istiycmler 80-100 liranın ne demek olduğunu bilmi· 
yorlar, yahut ta Fatih Sarıgüzeli ve çevresinde oturanların ço• 

ğunun ayda ( 30-50) Hra kazançlı insanlar olduklarının far· 
kında değillerdir. ı> 

Bu yazıyı okuduktan ıonra ıunu hatırladık: Terkoı bele
diyeye geçince, belediye fakir mahallelere bedava ıu verece
ğini ve susuz semtlere ıu ıötüreccğini vadetmitti. Bu vait böy
le tutuluyona, İstanbulda fakir halkın terkoı ıuyundan istifa
de edebileceklerine, artık: 

iSTER iNAN lSTER iNANMA! 

~------------------------------~------------------

Saflık Mı Desem?. 

Beşiktaş çivi fabrikası sahibi Ev
dokimos Usulcu oğlu dün sabaha· 
ni bir buhran neticesinde vefat et· 
miştir. Usulcu oğlu ticaret ve san~· 
yi aleminde çok tanınmış ve sevıt. 
ınişti. Ölümü bütün dostları tara
fından teessürle karşılanmıştır. 

Cenazesi, Cuma günü, saat on 
dörtte Ş~li Rum ortodoks kabr~sta: 
nındaki kiliseden kaldınlarak aılesı 
mezarlığına defnedilecektir. 



.f Savfa 

Şaka ile 
Başlıyan Eğlence 
Kaka Bitmiı 

Bir dikit atclycainde kalfalardan biri 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Sıhhi Bir Uyku 
Nasıl Temin Edilir? 
Uykusuzluktan ıikayet eden ve ancak 
uyku ilacile uykulannı temin eden bir 
basta ile görütiiyorum. Bu hasta yaz 
ve kıı yatak odasının pencere ve ka
pılannı sıkı aıkı kapıyan, kışın yattığı 
odanın bilhassa sıcak olmasını düıü • 
nen, fazla sıcağa düıkündür. Bir za -
man hazım bozuklukları geçirmi~. son· 
ra gece toplantılan, poker oyunları, si· 
nema ve dana toplantılanna iştiraki 

yüzünden muayyen uyku saatlerini 
bozmuş ve nihayet bir eece uykusuz 
kalınca bir uyku ilacına müracaata 
mecbur kalmı1-

Uyku ilaçlan vücuttaki zehirleri faz • 
lalaıtıran ve dimağın faaliyet kuvveti 
üzerine uyuşturucu bir tesir yaptıKı za
man, bundan sonra uyku ilaçları kul
lanmamasını söyledim ve: 
1 - Yatak odasının yaz ve kış bir 

penceresini açık bırakmasını. 

2 - Yattığı odada aoba yakmama • 
sını. 

3 - Yatmadan evvel mutlak def'i ta
bii yapmasını. 

4 - Gece hayatını ancak 10-12 ye ka
dar uzatmasını. 

5 - Heyecanlı (ilimler ve bilhassa po
ker iptilasından vaz geçmesini. 

6 - llık bir su ve yahut soğuk ıslak 
avlu ile yatmadan evvel silinmesini 

tembih ettim. Bu tarzda hareketle sıh
hi ~ir uyku temin edilebileceğini öğ
rettım. 

1 
( * Bu notlan kesip sakla yum, ya

hut bir albüme yapııtınp kolleluİyon 
yapınız. Salonb zamanınızda bu notlar 
bir doktOI' sibi imdadmıı.. 7etifehilir. 

SON POST~ 

T 

Çanakkalede Bir Konser 

Çanakkale Hallıeui muailri lrola üyelen 
Çanakkale, (Özel) - Halkevi musiki. kolu sinema salonunda pek zen

gin bir konser vererek bütün halka parasız dinletmiştir. Konser o kadar 
muntazam olmuştur ki timdiye kadar verilen konserlerin en iyisidir. 

Konseri orta okul musiki öğretmeni Faik idare etmiştir. Bir kaç ay önce 
yapılan birincilik müsabakasında birinciliği kazanan Faik, kendi eseri olan 
(köy düğünü) parçasını kendi çaldı ve çok alkışlandı. Konserde halkımızın 
göaterdiii nezahet cidden zikre şayandır. 

lzmit Yeni Bir Köy 
lzmit (Özel) - lhıaniye nahi -

yeainin iakeleıi olan Kazıklının köy 
olmaıı kararlaı tırılmıttır. 

Hakiki 
Sevgi 
Nedir? 

Işık Maskeleınd 
Denemesi 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler t ~ 
Eminönü: (Salih Necati). Küç 
zar: (Hulusi). Alemdar: (Abd11 

dir). Beyazıt: (Belkis). Şehzad 
(İbrahim Halil). (Fener: (Eın~b' ( 
Karagümrük: (Suat). Şehreminı: 
zıın). Aksaray: (Ethem Pertev>
matya: (Teofilos). Galata: (A,ıf 
tihat). Hasköy: (Yeni Türkiy~ 
sımpaşa: (Yeni Turan). B 
(Nail) . Sanyer: (Asaf). Be~ 
( Garih, Limonciyan). Şiıli: (l(U 

luı). Üsküdar: {Ömer Kenan)· 
dıköy: (lskender ve Namık). ır 
da: (Şinasi). Heybeli: (YU8U0· 
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BABIC:i TEL r A IB IU vt[; fÜ ~ 
Böyle Fabrikanın 
Allah Cezasını 
Versin! 

. _ Geçen hafta bir hırsız 
B., ka•amn u· ı . p . b.. ..k . çetesı arıste uyu 
zcrıne a•ılan f b .k I d b" . . n rı a ar an ınnın 

levha.. . .. k d ---- ertcsı gun er en en a-
mele ine dnğıtılınnk üzc're kasasında 
500,000 lira biriktirdiğini öğrenir, gece 
bekçilerini içecekleri suya uyutucu ilaç ka
nıtırmak suretile uyuttuktan sonra fabri
kaya girer, muhasebe dairesine dalar ve 
kasanın baıına geçerek en asri elektrikli 
vasıtalarla çelik levhaları kırmıya koyu • 
lur. 

* Fabrika memurları ertesi sabah İ§ ba
ıına geldikleri zaman bütün bekçileri ho -
rul horul uykuda, muhasebe dairesini de 
karma karışık bir halde bulurlar. Kasanın 
kapısına da bczay bir kağıdın yapıştınl -
hlış olduğunu görürler. Bu kl\ğıtta aynen 
fU cümle vardır: 

«Bu kasayı yapan fabrikanın AJlah ce
zasını versin.» 

Anlaşılan hırsızlar sekiz on saat çal., • 
malarına rağmen kasayı kıramamıılar ve 
bir küfür savurmakla kasayı yapan fabri
kadan intikam almak iıterniılcrdir. 

F rnnsız gazeteleri anlaşılan fabrikaya 
reklam yapmamak için hangi marka ol -
duğunu yazmıyorlar! 

* P k b k Bir f ngiliz profesörü -
e ça u •• .. .dd' .. 
A L ll nun ı ıaaına gore 

RI anıyo-
/ genç kızlarda hayatı 

ruz temyiz kabiliyeti git -
tikçe daha erken başlamaktadır. Filhaki
ka iki asır evvel 20 yaşında bir genç kız 
henüz çocuk sayılırdı. Hayatın kendisince 
meçhul sırlarını yeni öğrenirdi. Bir ~ır 
sonra ayni kabiliyete 18 ya§lnda erince, bu
gün ise 16 yagında bir genç kız yaşlı bir 
kadın kadar muhakeme kabiliyetine ma
liMic 

Aynı doktorun iddia11na nazaran eeng 
kızlar bundan bir asır sonra tam 12 ya11n
da hııyntı tamamile öğrenmiş bulunacak
lardır. 

Holende Yeni istikra• 
Çıker1yor 

Labaye, 15 (A. A.> - HükUıne • 
tin yakında Yüzde dört faizli 100 
milyon florinlik yeni bir iıtikra;ı: çı
karacağı bildirilmektedir. 

Iran - Irak 
Ihtiıafı 
Irak Hükumeti Mühletin 

Uzatılmasını istedi 

Irak Hariciye Veziri Nuri Pap. 

Cenevre, 15 (A. A.) - Irak hü • 
kumeti 1934 ilk kanun tarihinde 
Milletler Cemiyetine arzetmit ol • 
duğu dileğin, gelecek konı.ey lop • 
lantııının ruznameıinden çıkarıl • 
maaını, genel sekreter Avenol'den 

rica etmiıtir. 
Bundan baıka, yine Irak hüku • 

meti, f ranla kendi arasındaki ihti • 
lafların sulhen halli için geçen ey -
liilde iki tarafa verilmit olan müh • 
Jetin de uzatılmasını temin husu • 
sunda, Avenol'un konsey nezdinde 
tavassutunu dilemİ§tİr. 

Bu dileklerini tevsik için, Irak hü
kumeti, lranla doğrudan doğruya 
cereyan eden müzakerelerin hala 
devam etmekte olduğunu ileri sür • 
müıtür. 

1934 tarihli dilek, her iki devlet 

arasındaki hudut ihtilafına dairdi. 

Almanların Yeni 
Askeri istekleri 

Londra, 15 (A. A.) - Franınz ve 
lnıiliz erkanı harbiyeleri arasında 
aktedilmit olan itilaflara bir muka
bele olmak üzere Rhin'in askerlik -

KERVAN YÜRÜYOR 

Deniz Konferan•ı Dağılacak Mı? 
- -

Japonlar, Tokyodan Al-
dıkları Em· rle Çeki diler 

Mes'uliyet Amerika Ve lngiltereye Yükleniyor 
Tokyo, 15 (A. A.) - Hükumet, 

Japon heyetinjn deniz konferan -
sından çekilmesi hakkındaki resmi 
talimatını kablo ile amiral Naga -
no'ya bildirmit ve aynı zamanda 
akdi mutasavver Dörtler konfe1·an· 
sına Nagana'yı müphit taYin et • 
miı olduğunu tebliğ etmittir. 

Amerlkahler Endlfede 

yük bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Japon Gazeteleri Ne Diyorlar? 

Tokyo, 15 (A. A.) - Japon ga -
zeteleri, deniz konferansı görüımc
lerinin inkıtaa uğramasından hiç te 
mütehayyir değildirler ve bunun 
mes'uliyetini Büyük Britanya ile 
Birletik Amerikaya tahmil etmeğe 
uğraımaktadırlar. 

lngillz Donanması MUtemadt 
Bir Harekette 

Valletta, «Maltadan 15 (A.A.)-

Resource Atelye vapuru ile De -

Ya Serçeler 
Öpüşmeyi Ne 
Vakzt Öğrendiler? 

((Tuhaftır hali alem bilmiyen söyler, bi
len söylem demezler mii' Frenk muharrir • 
leri İşte bu sözleri gerçekleştiren İnsanlar . 
dandır. Hem doğru yazdıklannı iddia e • 
derler, hem yüz.de yetmiş nisbetinde yan -
lıo yazarlar. 

Onlardan biri aÖpüşün tarihil> başlığilc 
neşrettiği bir yazıda insanlann aık ile. şevk 
ile öpüşmcği ancak orta çağda öğrendik -
!erini söylüyor. 

Rahmetli Nasreddin Hocaya küre deni • 
len yuvarlağın ortası neresidir, diye sor -
muşlar. «Eşeğimin sağ art ayağının bastığı 
noktadırn cevabını vermiş ve ciddi bir a
ğız.la: <ı isterseniz ölçünıı demiş! .. Avrupalı 
muharririn hükmü de bu ayarda bir şey. 

Vatington, 15 (A. A.) - Resmi 
mahaf il, Londra deniz konferan • 
ıındaki müzakerelerin iki büyük 

devletin birbirini müteakiben tut • 
muı olduklarını göstermekte bulun
duğunu beyan etmektedir. Bu hale 
cihan ıiyaaasının istikbali üzerin -
de yapacağı tesirler dolayıaiyle bü-

Çünkü Herodottan, T okididistcn tutun 
vonshire kruvazörü, limana girmiı- da Plinlcrc, Plutarklara kadar ilk tarihçi-

lerdir. Ajax torpitosu, Cebelütta - ler ve sonradan yetişen müvenihler neden· 

rıka gitmek üzere Valletta'dan ha - se öpüşün nasıl başladığım yazmamıılar -
reket etmittir. dır. 

~aval Yine itimat lstiyecek 

Fransız Parlamentosunda 
Gürültüler Bekleniyor 

Pariı, 15 (A. A.) - Cuma günül mevzuu bahsedecektir. Kendisinin, 

hükumetin genel dıt siyaıaaı bak • pazartesi günü Cenevreye gitmezden 
kında istizahla-r yapılacağından, 
parlamentoda önemli bir celse bek
leniyor. 

O gün Laval itimat meselesini 

önce, İ§İn .içinden muvaffakiyetle 

sıyrılacağı umumiyetle tahmin e -

dilmektedir. 

~-~~--------..-.···------------~~--

Fakat öpüşün dudakla beraber var oldu-
ğunu anlamak için tarihi belgeler aramıya 
lüzum yok. Serçelerin Jlık hava altında du
rup dinlenmeden öpüştüklerini ise her 
gün imrenerek görüyoruz. Adem oğulları 
ve Havva kızlan orta ç•ğa gelinciye kadar 
hiç mi serçe görmemişlerdi} .. Yoksa bu sev 
dalı kuşlar da orta çağ içinde mi ÖpÜfmek 
öğrendiler} 

Yazının gülünç tarafı. frcnk muharri • 
rin biraz apğıda: «Tarihin her köşesinde 
öpüşün kavrayıcı tesiri görülür» demesi 
ve bu hükmünü isbat için de: «Klcopatra
nın öpüşleri bir imparatorluk devirdi:>, 
cümlesini yazmasıdır. Acaba o muharrire 

göre Kleopatra, orta çağda mı yaşamıştır~. 
Eğer öyle sanıyorsa gazetelerde ya7.ıcılılc 

ispanya Havacılık Te9kilitı yapması gerçekten ayıpr .. 
Bizim bildiğimize göre diş, çiğnemek • Yeni Te•kllAte BUrUk Bir Eh•Mml,.et Verm,.or 

ten ziyade ısırmak için yarabldığı gibi du-
Madrit, 15 (A. A.) - Resmi ga-ı emirnameyi neıretmi§tİr. Bu emir- daklar da ağzı korumaktan fazla öpmek 

zete, tayyare te§~li!!?a ~~~ !>ir 1 nameye göre, bütün İspanyol tay • ve öpülmek için halkolunmuttur. ilk insan, 
~ tec;it~dilmif olan mmtakasının yare teıkilib, baıında bir fırka ku- ısırmayı bildiği kadar öpmeyi de bilirdi. 
İ§Balini iıtiyen Alman gazetelerinin mandam general bulunacak bir Eğer öpüş olmasaydı hayatta teaelıüle im
bu sahada açmıı oldukları müca - HTayyare genel direktörlüğü» em • kan mı olurdui' 

dele hakkında mütalea ve tefsirler- rine alınmııtır. Tayyare genel di • Bu hakikatin en büyük delili, dediğimiz 
de bulunan yan resmi mahafil, Al- rektörlüğünü yapacak olan general gibi, serçelerdir ve serçelerin (yalan) di • 

b b yebilcceği hükümleri ortaya atmak Avru-manyanın metali atının eaassız u- aynı zamanda harp divanında da 
palı yaz.ıcılara yakıtır bir §Cydir. lunduğunu beyan eylemektedir. üyelik edecektir. M. T. Tan 

mek hoş oluyordu. Hatta su yerine j ?ül~ü N~ini ~~le;nler çoktu. ı başlamwtı. Bu tarafların hemen e~ 
rakıya portakal suyu da karıştıranlar 1 z~hırecı ~brahım: Alaıyeh Esat Bey, zengini ve en eskisi sayılan Alaiyeli 

vardı. . .. Kcıh.ya oglu Nurı efe, İlyas paşa zade Esat Bey dövünüp duruyordu. Nasıl 
Hacı Sadık yılda hır kaç kere boy- Şakır Bey hep onu bekliyorlardı. olup ta davranamamışb. 

le eğlenti yapardı. Güllü Nermini ilk defa oynatmak Kendi kendine: 
Bu sefer iyi bir tesadüf ~larak bü- şerefini o yıl kaçırmamak için ileri ge- - Bak hele işe diyordu. Şu sümsük 

tün Adanayı, M~~· Ant:bı kırıp ge· lenler a~asında adeta yarış başlamıştı. hacl bizi atlattı ha 1 Artık Güllüyü o
- 26- Bürhan Cahil 16 -1- 936 çiren meşhu~ Gullu. Ner~.m d: lspa~- . Ma~ıfaturacı Hacı Sadık lspartada- nun elinden almak, ilk şerefi kazan. 
Portakal ve muz ağaçlarının en işte bahçelerin şenlendiği, evlerin taya gelmişt~: ~evsım~ g~~e dıyar dı- kı .. o~agında~ ~ık sık haber alıyordu. mak imkanı yoktu, çünkü Güllü Ner

uzak dallarındaki son meyvalar da dev- neş'eJendiği bu ilk kış ayında manifa-1 yar gezen Gullu Nermın ıçm bu ta- Gullu Nermmın lspartada artık alış min; hesabına, sözüne sadık bir tüccar 
şirilinciye kadar ki bu mevsim martı, turacı Hacı Sadık Alaiye yolu üstiin- raflarda ne destan-~ar, ~.e ş~rkı~ar çıka- verişi k~sildiğini gül yağlarından vu· gibi verdiği sözü geri almaz. Sırayı 
n~sam bulurdu, limana sık sık vapurlar deki bağ köşkünde bir eğlence, bir ra-1 rılmıştı. Urfanın .. oz .~aırlerı dıle . g~~-ı r~cak bır damla bırakmadığını öğre- bozmazdı. 
ugrar, çam t~htalarından yapılmış ince kı ve çengi alemi tertip etmişti. 1 mişler, ocaklar sonduren, kesclerı .. kul ~11.nce w yol mas~fını oradan ödeterek Hatta bu yüzden bir kaç kişiyi 
sandıklarla bınlerce, yüz binlerce por- Uzun bir balkon üstüne yan yana eden bu dilbaz kadına ne yanık şıırler ışı saglama baglaml§tı. gücendirmişti bile 1 T arsusun meşhur 
takal alır .g?türürdü. üç büyük odadan başka bir şey olma· düzmüşlerdi. . ~. . B~. ~~lın şer~fi~j o ka~anmıştı. j bir çiftlik sahibi onu bir akşam çift-

Onun ıçın sonbahar. ve kış her yere yan bağ köşkünün bir katı yarısı ahır 1 Asıl adı N~r~ın degıldı. . Bursalı Gullu Nermmm manıfaturacı Hacı likte verdiği ziyafete çgğırdığı halde 
yokluk ve kasvet .getırdiği halde bu- yarısı depo olarak kullanılıyordu. Fa- ı Kıvırcık Ay~e ıdı. . Faka~ bır. aral'.~ I Sadık .. na~ına kasabaya. geleceği yıldı- GüUü ancak bir hafta sonra geleceğini 
raya boJluk ve sevınç saçıyordu. kat bu rndesea:, mimarisi olmayan lstanbuJlu bır zcngın delı.kanlı ıle du- 1 rım suratıyle yayılıverdı. söylemişti. Tarsuslu zengin misafirle

Bah~e. sahip ... eri ~ahsullerini sah _ bu sade yapının 0 kadar güzel bir man- şüp kalktığı sırada Nermın adını ta-ı . ~e1ikan1ıların ağzında CüUü N:r- '~i~~n ~anında küçük düşmemek için 
yor, ışçıler gundelıkle çalıfıyor, her zarası vardı ki dışarıdan iğreti bir mer- kınmışb. mmın meşhur şarkıları dolaşmaga ışı ıddıaya vurdu. Araya adamlar koy-

gelen vapur. ~asabaya avuç avuç pa - divenle çıkılan ikinci katından ve 0 1 Lüle lüle altın saçla~nın arasın~, başladı. du. Güllü söz verdiği yere gitmez de 
ra bırakıp gıdıyordu. hizaya yükselmiş portakal ağaçlarının ı sol yanına her zama.n bı.r kırmızı gul Nerminin aaçları altından oya, çiftliğe gelirse oradan alacağının iki 

Bütün yaz, bunaltıcı güneş altında koyu yeşil daUarı üstünden alabildiği- takması Güllü Nermın dıye san alma- Göstermez yüz.ünü hiç doya, doya, mislini vereceğini söyledi. Fakat Gül-
baygın baygın yanan kasaba kış ge - ne deniz görünüyordu. sına vesile olmuştu. Peıinden yetipnez,at, otomobil, lüyü yola getirmek imkanı yoktu. Tar-
lince canlanır, silkinir, bahçelerden ve Hacı Sadık haftanın bir iki gece- GüJlü Nermin, yanında zengin bir Papeli dökmeyen kalıyor yaya. . . suslu belki parayı azımsamıştır diye 
evlerden neşeli sesler işitilmeğe b<w - sini her zaman burada geçirirdi. çalgı takımı ile mevsim mevsim diyar Kul köle olanlar Güllü Nermine, dört misline çıkardı. Nihayet Güllü şu 
lardı. Onun bazı akşamlar beyaz katırı- diyar gezdi. Fıstık ağaçlarının meyva- El bağlar dırrarlar hemen emrine/ haberi yolladı: 

\' e çok düğünler de bu mevsimde na binip kasabadan çıktığını görenler ]arını verdiği zaman Urfa, Antep ta- * * * - Yüz misli verse nafile, ağanın 
yapılırdı. İç Anadoluda harman sonu- fısıldaşırlardı: raflarında gezer, pamuk tarlaları sö- Nerminin eözleri alevdir yakar, hatırı için bir hafta sonra hiç para is-
ııu bekleyen sevdalılar, nişanlılar bu- _ Hacı yine papaz uçuracak 1 külüp balyalar Mer~in iskelesinden O nermin elleri gül gibi kokar, 1 te~eden gelirim. Fakat söz sözdür. 
rada son portakalların dallarından ko- Bu yalan değıldi. Hacı Sadık he _ yüklenmeğe başladıgı sıra Adanadn Al gülden kanatlar takıp omuz.una, Donmem. 

pup düşmesini beklerlerdi. besinden eksik etmediği yarım kilol:k görünür, gül yağları piyasaya aktığı Gönülden gönüle durmayıp akar, .Çiftlik sahibi ~i zora bindirmek i9'-
Ve mahsullerini satıp evlerinin se- şişesini bağda iri portakal dilimlerini mevsim lspartaya kadar çıkar, porta- Kul foöle ola~lar Güllü Nerm.ine, tedı. Yanaşmalarını yollayıp baskınla 

lamlık odalarına çekilen bahçe sahip- meze yaparak boşaltmaktan ç k h - kal mevsimi gelince de Antalyaya Baş koyup aglarlar ayak terrne/ GülJüyü kaçırmağa çalıştı. Fakat kur-
1 ° oş k d h. · ·f· · b d Çünkii eri varlığın ve tabiatın duyurduğu ar- lanırdı. doğru inerdi. Bu şarkılar ağızdan ağıza yayıl- naz a ın ıç ıstı ını ozma 1• • 

zu ile yavaş yavaş kozalarından çı- Zat k ba ·1 · 1 b .. Manifaturacı Hacı Sadık onun Is- dıkça artık Güllü Nerminin gelme za- her ihtimali önceden düşünerek ınn-
en asa nın ı erı ge en ag, 1 h be uştu 

kan kelebekler gibi çiçek aramağa; bal bahçe sahibi zenginleri hep bu yolu partaya geldiğini duyunca hemen ha- manı yaklaşbğı anlaşılıyordu. darmaya a r uçurm · 
toplamtığa başlarlardı. tutmuşlardı. Orada portakalla rakı iç- her uçurmuştu. ~raf arasında bir telaş bir hareket (Arkası var) 
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Sabah Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

SON DAKİKA---~ 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi -

Çetin Bir Muharebe lngiliz Kabinesi Petrol Meselesini Görüştü 
, 

Oluyor 
(Baf tMalc 1 inci yüzde) 

General Crazyaninin kıtaatı, Gana- lsveç Tarafından 
le Doria nehri ile Daouparma arasında 1 y ·ı 

Petrole Ambargo Marttan 
Evvel Konulamıyacakmış 

Dolo bölgesi üzerine bir tazyik icra et- talyaya erı en 

~=~ ;;;::,,~~l~u~;:~:i:tep:~~~"". Stokholm, 1~~~~.) - o,. ba • JNGlLIZLER ZECRi TEDBlRL.ERDEN DÖNMIYECE 
müşler ve takip etmiştir. kanlığı, Romadaki İsveç orta elçisinin .,,,. 

Muharebe devam etmektedir. dünkü gün İtalya hükumetine tevdi ey- Londra, ı5 (A. A.) - Kabinenin lunduğunu haber almııtır. asker kaçakları için kamplar 1 
İtalyanların zayiatı pek o kadar roü- lediği ve Dolodaki İsveç hastahanesi- bugünkü toplantısında Baldvin ev • Gazetelerin dığı hakkındaki yabancı ııazet 

him değildir. nin bombardımanı keyfiyetini proteı- velki gün ve dün toplanan müda • rin haberlerini yalanlamaktadır• 
to eden notanın metnini tebliğ eyle - lhtarları * mektedir. faa komitesinin mesaisi hakkında 18 /er Ve 13 /er 

Roma, 15 (A.A.) - 97 numaralı 1 ı"zahat vermı'atır' • Londra, ı5 (A. A.) - Muhalefet "'omı"te•I ıveç hükumeti fU kanaate varın•§· :r .n. ~ ~ 
resmi tebliğ: tır ki, hastahane doğrudan doğruya Bundan sonra, kabine zecri ted • gazeteleri hükfunete tiddetli ihtar-

Ras Destanın kumandasındaki Ha • İtalyan uçaklarının hücumlarına uğra· birlerin petrol ambargosiyle geni! • larda bulunarak İngiliz efkan U • 

beş müfrezeleri bir kaç gündenberi mış bulunmaktadır. letilmesi hakkındaki zorluklarla İ§· mumiyesinin bir kerre girilen zecri 

Paria, 15 (A. A.) - Hava• a • 
aından: 

Canale Dorı'a ı·• - Daura Panna arasın • B b 1 d' k. 1 hük' 4 
• b b. d f d h ıe u se ep c ır ı, sveç umeti, tigal etmİJtir. Malfundur ki, İngil- ted irler yolundan ır e a a a 

da ilerliyerek Do1o bölgesindeki cep - İtalya hükumetini bu yüzden, ıiddetle tere ile diğer devletler geçen teıri • geri dönülmesine müsaade etmiye

Cenevreye giderken Pariae .1 
ramıt olan De Vaaconcelloı I> 
ile görütmüıtür. hemiz üzerine tazyik yapmaya tevessül protesto etmek mecburiyetinde kal • 

etmekte idi. mıştır. nisanide bu teklifi, bu zecri tedbiri ceğini bildirmektedir. 
General Graziani 12 kanunusanide Kızılhaç işaretinin sui istimal edil - kat'i olarak müessir kılabilmek J&r- News Chronicle bu hususta fÖY· 

Vasconcelloı'un bu ayın yiroal 
ıinde On sekizler komiteıini to 
mağa çağırmasına karar vemıif 
duğuna delalet eder hiç bir ıeY 

Ras Desta müfrezelerine kuvvetli bir diğine delil olacak hiç bir hadise mey- tiyle kabul etmitlerdi. Kat'i bir ka- le diyor: 
taarruzda bulunmuştur. Çekilmekte dana konmamıştır. İsveç hükumeti bu rar ancak ekıperlerle Milletler Ce- İngilizlerin büyük bir ekseri • 

bombardıman keyfiyetinddci mes
0

uU- • b h k. ·· l t• · 0 dd ti' ı0 •tegwı· 1 "it 'n olan Habeşler takip edilmekte ve bü • miyetı azası u uıusta ı muta ea· ye ının Jı e ı .. ' ngı erenı 
tün cephede muharebe devam etmek- yetlerin bir an evvel tayin ve müteca- larını bildirdikten ıonra verilebile- üzerinden, kendisini bir taraftan tur. 

sirlerinin tecziye edilmesini beklemek- h b hk k d' w f Zannolunduğuna göre, On tedir. Şimdiye kadar olan zayiatımız cektir. ar i ma um etme ıger tara • 
te ve ileride bizzat münasip göreceği tan da aynı harbı"n devamı ı"çı·n ıu·· • ler ve gerek On üçler komitel 

ağır değildir· metalibi serdetmek hakkını da muha- A b 1'1 1 r k •t J 1 
Eritre cephesinde tayyarelerimiz faza etmektedir. m argo ıve r a ı zumlu petrolü vererek menfaattar içtimamı • ta ya müateana 0 

,iddetli faaliyetlerine devam ediyor - "--------------- Konulacak? olmak töbmetinin kalkmasıdır. üzere - Milletler Cemiyeti ko~ 
lar. sında görülmüş olan Ras · Seyyumun Londra, ı5 (A. A.) _ Daily Te. Muhalefet gazeteleri, aynı za. azaları bu komitelerin reiılerı 
Bir Tekzip kuvvetlerinin Gheralta noktasında manda, son gun·· lerde çıkan yeni uzlaJUak kararlaıtıracaklardır· 

Tigre cephesini geçerek bir İtalyan leıraph, hükumet mahafilinin pet- •ı t ka "' 
Roma, 15 (A.A.) - Ha~ler Ak

sum yakınında, içinde dört tayyare, 
12 motosiklet ve mitralyöz bulunan 
bir depoyu ele geçirdikleri yalana çı -

role ambargo konmasını bir müd • sulh teıehbüsleri §&yİalannın, pet- wı ın a vı müfrezesini yakalamış oldukları ve 
ftalyanlardan 66 ki;,ıiyi telef ve bir det için tehire mütemayil olduğunu role ambargo konmasını tehir için /tila./lar 
kaç mitralyör ile, bir çok fişek, katır ıöylüyor. birer manevre olduğunu ileri ıür • Vartova, 15 (A. A.) - Sayla 
ve iaşe mevadı zaptetmişlerdir. Momig Pos ise, Petrole konacak mektedirler. lar kurulunun dıt itleri encüın 

karıllmaktadır. 

ita lgan /arın 
Planı 

\ Habeşlerden altı kişinin telef ve do- ambargonun ı marttan evvel yapıl- Jtalganların de dıt ıiyasaıı hakkında izahat 
kuz kişinin yaralanmış olduğu söylen- mıyacağını ve Edenin Cenevreye ~ k . bl ren Beck Milletler Cemiyetinin 1 
mektedir. sırf diğer devletler nezdinde bazı e zı yan • Habet ihtilafında ittihaz 
Bir Hain Tekrar sondajlar yapmak için gideceğini Roma, 15 (A. A.) - ltalya aley- ceği hattı hareketin tetkil edeG 

Londra, 15 (A.A.) - Royter bildi-
riyor: Adisababada bulunan ba-

Habeş/ere iltihak Etti bildirmektedir. hine yabancı memleketlerde çıkan misalin büyük bir ehemmiyeti 
Daily Mail ise diyor ki: lngiltere yanlıt haberlere karıı yapılan tek • mıyacağı mütaleaaını aerdetın° 

hükumeti, ltalyanın halen kendisi • zipler arasında, Avusturya hükii • Mumaileyh, bundan sonra mın 
ne altı ve yahut dokuz ay kadar ye- metinin tekzibi tebarüz ettirilmek • vi itilafların kıymeti hakkın 
tiıecek miktarda petrol ihtiyatı bu- tedir. Avusturya hükumeti, İtalyan tereddüdünü izhar etmiıtir. 

zı yabancı müşahitler, ltalyanların ha- Adisababa, 15 (A.A.) - Royter 
reketsizliğinin kendi istekleri neticesi ajansı muhabirinden: 
olduğunu ve bunun inceden inceye 1 Resmi bir Habeş kaynağına göre 
tetkik edilmiş ve halen büyük bir titiz-

1 
Ras Guksa ile birlikte Eritrede ltalyan

likle tatbik edilmekte bulunmuş bir lara mutavaat etmiş olan Blatatesgay 

plan iktizası bulunduğunu tebarüz et- ismindeki Habeşli mühim bir zat, bil- Tar nonya Den ı·z .,.Ion· .f.eransın Jan 
tirmektedirler. lahere ltalyanlar aleyhinde çalışmakla J 4 r Ll.4 ;/ ~ u~ 

ftalyanların niyetleri Habeşlerin bu ittiham edilerek Massoua açıklarında ç k ld • • • D •• R ld d 
büyük hücumunu yalnız kırmakla kal-

1

bir adada hapsedilmiştir. Blatatesga, e ,· zrnını un esmen Bı· ı·r ,· 
mak değil, fakat ayni zamanda şimdi -1 bulunduğu mahpesten kaçmış ve Ma- 6 
den tekarrür ettirilmiş bir tarzda der - ! kalle yakınında Habeış kuvvetlerine il-

=~k~;~~etli bir mukabil taarruza geç- ti~~r·7t:~;an Uçağı l(onf erans Bugün Toplanacaktır 
Bir ltalgan Daha Düştu" b 1 k Londra, ıs (A. A.) - Deniz kon· ponya u unmıyaca tır. !çekilmek için vennİf olduğu 
Müfrezesine Hücum Roma, 15 (A.A.) - Bir uçak Na- feransının bugünkü toplantısında, içtimadan sonra Japon heyeti büyük Okyanu.sta yeni bir takını 
Adisababa, 15 (A.A.) - Royter poli yakınındaki Kapodiçini tayyare Japon delegeleri Nagano, Monsel • murahhasası §U tebliği neıretmit - mailere yol açabilir. Şayet Anı 

ajansı muhabirinden: meydanı üzerine düşmüştür. Pilot ile Iin arzusu üzerine Japonyanın si • tir: yeni üsaübahriler ihdası planını 
Bir Habeş kaynağından bildirildiği • bir arkadaşı ankaz altında ölü olarak lah beraberliği tezini anlatmıı umu- Şurasını kaydetmek isteriz ki, bik mevkiine koymağa karar v 

ııe göre geçenlerde Tembien mıntaka - bulunmuştur. mi tonilatoların tahdidi ile zırhlı konferanstan çekilmekle beraber olursa lngiltere, Büyük Okyan 
------------------------------ kruvazör ve tayyare gemisi gibi te- silah yarııına gİrİJmek arzusundan sevkiilc~yf. vaziyetini tahkim • 

Rusya Mı•ıı"ı Mu•• da.faa Bu .. t- cavüz silahlarının esaslı bir tarzda çok uzağız. Diğer bütün devletlerle mecburıyetmde kalacak ve b. 
· · · · · ·· b l d b 1 k Kongkongun müdafaası siatemiııJ azal~ılmasını ıstemı!t~r. . en ~y.ı .m~n~.se et er e u unara de edecektir. • • B • M 1 A d Dığer delegeler ıılah beraberh • eakısı gıbı dunya sulhu davasına * 

Çesını ır is i rttır ) iine hemen hemen müttefikan iti· hizmete çalıımaya kat'iyen azmet- Tokyo ı5 (A.A.) _ Dlf 
raz etmiılerdir. Bunun üzerine Ja- mit bulunuyoruz. adına söz söylemeğe aalilıiyettaİ' 

Kızılordu Miktarı Arttırllacak, Teknik pon delegesi Japonyanın resmen Okyanuıta Yeni ihtimaller 'Zat, Japon delegasyonu Lon 
konferanstan çekildiğini tebliğ et • Londra, ıs (A.A.) - Daily Tele • ayrıldıktan sonra, Tokyo hük"' 

Levazım lyilettirilecek 
Moskova, ı5 (A. A.) - Sovyet ıine ve ordunun genel ve siyasa tah

merkezi icra komitesi içtimaında ıil ve terbiyesinin yükseltilmeıine 

mittir. Konferans yarına talik o • graf yazıyor: ı deniz konferansına bitmİf 
lunmuttur, yarınki toplantıda Ja • Japonyanm deniz konferansından bakacağını bildirmİftir. 

finanı itleri halk komiseri Grinko haarolunacaktır. lngiltere Fransaya 
63 milyar ıoo milyon rublelik ı935 lçtimaın sonunda Molotof ı936 Para Verecek 
Yılı bü~çesinin sar~ ~ahalleri hak - yılı ekonomik programı ha~kında Paris, 15 (A.A.) - Nevyorlt He. 
kında ızahat vermııtır. . ld · · p · ·· h 1 uzun hır nutuk venniı ve bundan ra gazetesının arıs nus ası, n-

Grinko, geçen yıl, müdafaa büt • k A . k . . h.'kA gilterenin Fransaya yapacağı bir ikraz 
çesinin 6 milyar 500 milyon ruble sonra mer ezı ıcra omıtesı u u • hakkında bugü~lerde müzakereler ce-
olmasına rağmen müdafaa iıleri metin gerek iç gerek dıt siyasasını reyan etmekte olduğunu bildiriyor. 
için 8 milyar 200 milyon masraf ya- tasvip eden ve 1936 planını tasdik Bu ikraz, dört milyar franklık ola -
pıldığını bildirmif, ı936 bütçesinin ey)iyen bir karar sureti kabul et • cak, kısa vadeli bulunacak ve faizi 
milli müdafaaya tahsis ettiği para miştir. yüzde :l/2 olacaktır. * Bu haber hiç bir taraftan daha teyit 
miktarının 14 milyar 800 milyon ı 

olunmamıştır. Maamafih a ınan bazı 
ruble olduğunu tasrih eylemiştir. Moskova, ı5 (A. A.) - Merkezi haberler, bu ikrazın İngiltere tara-
Bu fasla ilave edilen paralar, kızıl icra komitesi tarafından onaylanan fından teklif edildiğini, fakat İngilte
ordu miktarının artmasına, teknik ı936 mbilli ekonomi planına göre, renin bu ikraza şart olarak Fransa • 
levazımının iyileıtirilmesine kı§la- 1936 yılında istihsalat yüzde 23 nın dış siyasasının değişmesini esas 
~rın modem bir hale getirilm~ - artacaktır. koyduğunu bildirmektedir. 

Fransa Bir Sarı 1'itap Neşrediyor 
Paris, ı5 (A. A.> - Parlamento dıt komisyonu Fransız • 

muahedesinin tesdiki hakkındaki Torres raporunun önümüzdeki 
ruznamesine konulmasını istemeğe baıkanı memur etmittir. 

Bastia da ltalyan • HabeJ ihtilif ının halli için yapılan müzak 
dair sarı kitabın yakında neırini Lavalden istemeye memur edil 

lngiliz Müdafaa Meclisi Tekrar Toplan 
Londra, 15 (A.A.) - Milli müdafaa meclisi Baldvinin başkanlığınciı' 

rar toplanmıştır. Evvelki toplantılardakinin hilafına olarak deniz .;I 
va şefleri ve dış bakanlığının daimi sekreteri bu toplantıda bulunmuş] 

En Büyük Deniz Tayyaresi Devrildi 
Penseciale - Amerika, 15 (A. A.) - Dünyanın en büyük deni~ 

yaresi olan Lientenan De Vaiseau Paris körfezinde bird 
çıkan fırtınadan devrilmittir. Tayyarenin hasara uğraııp uğ 
henüz belli değildir. 
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33 Yılda 
Akıllanan 
Bir Katil 
Polis dün m6ddeiumumiliğe otuz üç 

sene timarhanede kaldıktan sonra ta-

Sayfa 7 

spor 

Galatasaray Ankaraya 
Gidiyor 

=~=::ı.~~ir (~J;k t!: Felemenk-Fransa, Fransa- Macaristan 
lim etti. lbralıim Remzi eski bir Babı - Ma 1 N ti. 1 • 
ili efendisi gibi çok muntuam konu .. ç arının e ce erı .. 
fllD.bir adamdır. Müddeiumumi bay Ankaracla iki müsabaka yapacak} Fransa Felemenk Fransa 
~~: ~tsızlıimm tamamen geçti· olan Galataaaray birinci futbol takı- Mac:arittan -

B 
auıı soyluyor ve • mı cuma akpmı kap 1 Ankar p Maçları 

alık Ve 
«-Arbkçok~ükürhastalıiımkal- gidecektir. e reae aya ark de Pren~·~ oynayan Fran ~ 

madı Ben d ha .....__ ı_! k" · ala sa • Holanda milli takımları maçmc:lfı( 
• e yamuu mev umı • Birinci marını t;.nka !L! __ • 35 ()()() · · hazır bul 

B h k 
yım; diyordu r-: '!.. ya, UWJCı ma-1 • seyırcı unmuttur. O. 

a ÇI llgv a Da• ır lbrahim R • . . akın eski çını da Gençlerbırliğile oynayacak olan yunun dördüncü dakikasında Fransmt 
harflerle ·-~~~b~ ekvr _..18.... Galatuaray takımında; Avni, L<itfi, 1lar bir gol yemİf ve hemen bu eayıdad 

B 
.1G«.&Ulllf ır ço rat""-. ve 1 Osman Kadri Niha F 1..-&...::L bir . ı __ ır:... 

l
·rkaç et Az kağıtlar da yapıfbnlmıtb Bu dosya • • t, ahir, Necdet, eonra UU,YUA gayrete pçmlflCIUlr• 

., .OV •• bir anılık Toptafı hast~elİ ve son • Salim, Gündüz Kılıç, Fazıl, Danyal yer ~ Franaızlarm mb bir .. 
---------- ra da Bakırkö hastahaneai hasta ıicili alacakbr. ~faaaı onünc:le. Holandalılar ilk devr« 

Balıkçılık memleketimizin en ua· ı vuıta1ar1a bizim bir balıkçınm bir gün• dolabında W: (99) __ u Takımda ihtiyat olarak Sabahat· yı (2 • 0) galip olarak bitirmitJerdU.. 
m tli b. ka--::....ı ... 5u1anmı d dede edebil balık "" .ene INU'iBDmıf ' lk' · d ede ·tikçe bü f ..: al u: daflerVet ,-5-:-· - e •• eceki miktmda • ..., rengi ııaramufb. bn, Suavi, E,fak buJuıuınJ,ıır. 1an":.ıa:: h" 11t lan "yllyen !ao 

bn uırlardanben bot ve fay· Avrupac:la hır 1atte, belki daha az bır lbrahim Remzi HutahaneJe Antrenö Bar da takımla be ucum Fransız mü....-: ~akıp giden bu bd>if ve çok ye- ı:aman zarfında tutuluyor. Ve hemen Nipn Gitmifti? Ankara ~ • raber faaaını bir hayli aramıt ve maç bittiil 

riınlı .. ~~izden ~ -~ aatılıyor. Halk. ahyor, konserve fahri- Mefl'Utiyetin ilanından iki sene ev- ya gidecektir. • • ~ J:lolan~lar (6 • ll. P-i. t>elİ 
etnıegı .hiç hır zaman bilemennfız. kalan ahyor, ihracat yapan tüccar a- vel, 1321 yıhnda Ak.ara da feci bir Ka;plrçwlar Cuma,.. Gidiyorlar. buyük bır galibiyet elde etmiflercli. 

Halbuki Maltepe, adalar. ve Boğaziçi hyor. cinayet olmuftu. Bir ~ k.ocanm Almanyanın Garmit tehrinde yapı· . * 
taraflarında öteclenberi yerletmif o • Bu sebeple fiyat hemen lliç tahavvül hatları iskemle ile ezilerek aldüriilJDiif- lacak kıt olimpiyatlarına iftirak etmek Liyoncla yapılan F ranea • Macaris 
lan R~. vatandatJanmız bu yüzden ~iy~ daima eabit kalıyor. emle tü. O vakit bu cinayetin suçlusu ola -1 üzere şehrimizde toplanmıf olan ka- tan amatör~ arasındaki futbol maci 
pek mühim paralar kazanmıflar, top- ıse balıgın çok çıktığı günlerde ahcı rak (28) yaşlarındaki lbrahim Remzi yakçılar Beyoğlu Halkevinde misafir çok hararetli olmuftu.r. 
rak ~lar, evler yapmıtlar. müref .. bulunamadığından bir hiç mukabilin • tutulmuftu . . Suçlu zamanın ağır ceza edilmitlerdir. _ilk. d~~ 1 • 1 berabere nilıa~etlen;, 
~eh, mes ut yapmıflar. Sırf bu vuıta de pazarda aabldığı, hatta bazan balık· mahkemeıine verilmif ve akıl haata • 1 or . tlara . tirak. edecek lan mıt. ikincı devrede F ranaızlar bir saıi 
ile yaptırclıklan mmetli binalar orta- haneden bahk yüklü kayıklar geri çev· lığı sabit olduğu için muhakeme edil- ilk ka 7ı:files. ~a akfBm• OR daha yaparak maçı a -1 ~ 
da duruyor. Epeyce zamandanberi fa- rilerek ili, nefis balıldarımızın denize miyerek T optatı haıtahaneaine yahni· y ~ K" t 1 ileo- dır. ali b lun d"ktü..::ıı:::;:: ..... 'L--. L:ı:.. manya vapuru oı ence yo u Ecliuaecle ez__ 

Yette u duiuna pzetelerde o- o 1 uauug'-ll•U IKıl' uua,yoruz. mlftl. Alın harek t edecektir ~ kuduğumuz balıkçıhk enstitiisii ne Doinmı buna insanm içi kan ağlı- lbrahim Remzi (33) senelik bir te- anyaya e • ~e, (Özel) - Edime Spor 'ft 

Yapıyor, bilmiyorum). yor. Tabiatin baht ve ihian ettiği bir claviden sonra evveliai gün hastalı~ * San atler okulu (8) takımları aramıoıı 
Fakat lılll omda Pze çarpacak bir mühim ve muazzam servetin böyle den taburcu edilmittir. Hastahane di· Almanyadaki olimpiyatlara tehir da yapılan maçı (3 .. 0) Sa"atler ka-

feY görülmüyor. Fikrimce bu yolda bilgisizlik, tefkilltsızhk yüzünden rektörü, lbrahim Reoızinin c:loeyaaın- namına dağcıhk. k.lübünden Vedat, Hik ~br. .. 
ilk yapılacak feY memlekette bv • mabvü tebah oJduiunu görmek. cici .. c:laki ana baba katili iddiesmı gördüğü met ve muallim Ebem iftir8k edecek· Edime Spor, Karaaiaç (A) takım-

vetli bir behk propapnduı den pek acı bir ,ey •• Hem acı, hem.., için müdd~iumumffiie vermek mecbu- l di 1an maçı da (1-1) berabere kalmlfbr~ 
yapmak, denizden mıık ballmnzıa ha- yıp bir teY .. Geçen sene Aqam gaze- riyetini duymuftur. er r • .la Takımı ç.ı.,. Sivas Spor 
lıjı tanıtmak. yedirmek w etm:lirmek.- teainde yazdım. feduirlık ederek. bu- Müddeiumumilik dün lbahim Rem• pon Sivas, (Özel) - Sivas Spor bölpet 
tir. na dair bir küçük eser nqrettim.Yalnız ziti .P.l'!P.fıa!le albna aldırarak son bir 1 ~lin olimpi~t1anncla Japonya~ senelik toplaıitısını yapmlfbr. 

Bu planın ehemmiyet ve mükem· Bostancı, Maltepe, Pendik sahillerin .. rapor verilmek. üzere Adli bp işleri temıil edecek mıllt atlet takımı seçıl• J3attkanhia lıbay Hazım Tü~ 
meİiyetini maalesef liykiyle bilmiyo .. de mevcut olan istiridye tarlaları ıslah müdürlüğüne göndermiftir. Rapor mit ve Karakuracla kampa gİrmifler• ikinci bafkanlığa lstik.lil Bat Öiretmew 
~· ~ük(ime°'?izin iaabetli ıiyaae- edilerek işletilse bir hayli kazanç mem· geldikten ·~~ra lbr~im ~emzinin mu- d~. Japo~ atletleri kampta büyük bir ni. Münir, idare. hey·~~e Şe~ki, Feh .. 
ti ea esmde demıryollan viliyetleri • m.ey: el w • • •• • hakeme eclılip edllmı eceği hakkında dik.katle idman yapmaktadırlar. mı, Cemal, Bekir aeçılmıtlerdir. 

lık n~ me\n•• ~ cel etti- 1arJ tüpheaiz olan kıe::: ~ 
~rek her tarafa taze balık dağıtabili· bir himmetle, zannederim canlandır • 
rız. Halk balık yemeğe alıtınca istih· mak mümkündür. Umumi aav tan 

1ik bir kaç misli artacaktır. evvel bu tarlalar o havalide bul:'nan 
Bir taraftan mevcut konserve fab.. k.-~f bir rum L_n____ • d' · 

• latanbul Gelir ve Para 

BORSASI rika1annın L. _ t! • • • -" 1KUA1JU geçm ırmıf, zen· 
• DHWyetilU arttırmak. yenı gin etmiş ve ,..bnıf. Şimdi onlar o-

uri fa'E>rikalar ~ ihracata batla- ralarc:lan çekilince bu servet kaynak .. ıı----15-·-1-·-1 .... 936-~---ıı 
mak, liatti harice taze bahk aônc:ler • lannın yerleri bile kaybolmut Onla .. Ttirk o..let 8arçlan 
meği bile temin etmek. icap eder. 1 • el uha . 1 · b . . Lira Ura Dü .. . . . _ .. nn yer erme g en m cır er u ıtı o/o '1,D T. B. ı 21,u % 15 Hazine B.8,,50 

tunmeli ki tefkilitaizlık yuzun .. bilmedikleri için bahçivanh.)t ederek % '1,5 T. B. D 21,00 Dabll1 1stttral99,00 

d~ bugün bef on kuruf8 satılan dört yarı aç yarı tok. çırpınıp duruyorlar % '1,5 T. B. m 21.20 
bq kiloluk koca bir torik balığı H lb ki · Devlet DemirJollan Borçlan 
konaerve edilince yedi sekiz miali faz. I a ~ ;ef~~· 87d~, servet ya~~ ura Lira 
luuıa her nman, Ler yerde alıCı bu· arınb 'd enızıh nbealtı~ ba'lyatıykor. .. ErKan1 95,00 ıı Anadolu IveD42,25 
lacak.tır. nn un an a ren ı e yo . sıvas Erzuruın95.00 1 Anadolu M. 4s,ıa 

Dü ada 
_uı bul Lb la Muhterem Ekonomi Bak.anımzıın 

ny 11111111 unmıyan ıu ç • .. 1 b . . .. . . . 1,. 
nımz le eklerimiz ____ 1____ __ onem e u ıtı etut ettirmeaını, ve a a-

' vı ' man;aumnnuz, kad 1 1 b ek · · · d' ı••f le · · h hald A . ar oıan an ar ete getınnesını ı· 
u er nmız er e vrupa pıyaea- ıer· 

luında tutulacak, bu yüzden memJeı. ım. Salih Mahmut 

kete mühini bir servet girecektir. 
Mar.m8ıamn alnnbm: körtez ven.. Halk Evlerinde 

Soqetel• üham1 

ft. B. Mil. 
• • HA. 
• • Name 
MerıtezB. D. 

Ura Lira 
911,00 ı tat. Tramva1 22.IO 

t,Sl Bomontl B,00 

'·" Terkoa J8,S8 61,25 A. Qlment.o JG,2~ 

__ _;_,_..._ .... :..1...: --- --1.. L_l_L uba JD1. I. T. L. için 
IQlllllDOINa - ve QlllU U1111& m • Lbrim • il Liret ı._..n, temin içm .bit havuzlar teaia • ~ .... ~~ Halkevlerinde mü- ist.erln aı.ıs tt Dolar 8,917. ,,_., ___,_ 6-lan _,.,. 
etmek, balığın bol çaktıiı __ ,._ • ham de111iklilder ve U&veler yapı • ıc~·~l'rall:::::.:..11-1...:."06-:NAKIT:::-::;:----1.:....'":~ı Balkan antanb aonodil k~ Konee1de, bqlı~ 
ela buralarda canlı saklanarak bulun .. lacaiı anlqılinaktadır. Parti umu- -. J&nn Bükrette toplanacaktır. Kon- ..Jt..n-"l'ecektir: 

mi k ... tib" R P k I ...... Kq. •-...-madığı zamanlar oradan piyaeaya • a 1 ec.,., e erle ıtanbul 20 P. l'ranlı ._.,,oo i ı ıı-rı: · as aeyin toplantııında Türkiyeyi tem .. Baıılkan -Jevlederl .....-. ~ 
karıp fiyat tahavvüllerini ort.admı t... parti baıkanı Hilmi tehirdeki bii • 1 DOlal' :°' : ~ M.80 ıil etmek üzere hazar bulunacak 0 • mlbatlelel.mı vtıımaia -blf 1-
tün bütün kaldırmak mümk&a ve Co~ :n._~~~-•nerek tetkikat • .! !::UD uı JO Ley !~51 lan sekiz kitilik heyet, Trabzon pllD taasimi; demlrJ-ollarmda tel .. 
muvafıkbr. ~--· BarlA Dlpacla aylan Huan Siakanm llailraınl• • rild •••h "9&.a aaemleketleri a.ı 

Bunun için bahkçıhk eden A'Vl'Upa ... a. yapdacak ı..s. ı.. K. iında olmak 6Hre, dtla •kaa• Dq.. rumcla m•tazam bava miina~ 
memleketlerinden mlteha.eaelar ptir- Jlldlafimiiıl~• :vmi tesiatm da açıl- Kredi l'oDld1J MilbadB Bmı. u :ra vapurile Romanya:ra hareket et- tınm temini ve turizm için kolay ıt 
terek hemen ife betlamahdır. Geçen ma tlNnleri ,..pılacakbr.. 1888 aeneel 1

• GaJrl • • 11,25 mittir• bklar. 
•man daima aleybimiM ve zaranmı " ~ Pek• dtla akpm Ankara- = ; :.: ::_. :. 
zadır. Bu ifin kazanç temin edip et-ı•:ra __ .-_ _ ,_ ... _ _______ _ 

miyeceğini düıfünmek. tetkik etmek yeni N4a-'' Ticaret Ve Zahire Bonumda 
lüzumsuz, hatta mha•zdır. ~..-. .ayatt Dün T.caret ve Zahire Boraamna 267 Gece Buhrana 1 utuldu Ve Sokakta Ôldü 

Elverir ki iti kuvvetli tutulsan ve , a. .,........,_ • ......_ (_...._ • ton baidaY ~~: M~ele pek azdır. ~vve~ ~ Fatihte bir bdmm ktite bqıncla takati kesilerek , .. 
hatarıJaın. Her halde bu bGyük ve lu) - Vahdet Gültekin tarafmduı temiz Faa~larda hafif 1; d~ ~· b delımu:-1 b1r .~halle,i epey heye· yuvarlanıp kalmqtır. Mahalle hei-
aıilli ite layık olduğu ehemmiyeti ver- ve açık l>ir 1ilanla dilimize çevrilen Mak· pany~ya at ..:.C ~ . e ze cana dütflrmiftür. Vak'a, ICırçef • çileri aealerin ıeldiii taraf k • 
nıeli. memlekeıi zengin edeceil mu ; • Goddnhı ba -n Ruo Hıtilllüün ilk Girmeli Y Eclildı ıne mahalleaincle, ~ cad - mutlar ..., Em" • dil tfliii a "'.ı. 
haklc ııünlerinden bize çok ııüzel ve heyecan& Madrit. IS (A. A.) - Tanın bakan • desinde bir ayılı evde ohnUfbu Ora ıne11 1 yer 
tın~ olan bu tabii~~.~ ..ı.~er .nb'or. 8üy6k a.. ..ıa.ı..;,. bv- ı.ıı.. ı..r .haaııl. bir - muab:"..mde da -.n - Mlıcı Necat..ia a:. can çekifir bir ı..Jde bulmıqludw, 

arını hemen dqap ıtletmelidir. vetli eaerlerinden biri aayılan bu kitap ıü· taarih ecblmemlf oldukça, h~ türlu Yat ve d beri k " kul • • buhr lan Kadın derhal Fatih merkaine aB • 
Balık,..LL b .. 

1
_L_.....__ !L! el b' k'ld b--'-- L.. _____ L • ı-vaya Cftl'lft • • ---L en or u ımır an ve 

s-11&1 ugun menı ıc&eue 1&1, z ır fe ı e IUIUDllf, kabına Makamı a.UTI& 1111UzeDlll _,,_,, --eauu ,.__,., d l"lik I"' eti • •• k .,. .. -:.ru··1mü d be'-cli h •ı...a 
L •• G k' . b' f .. fı .._:....:. e ı a am en ıöeteren anıı .:..- .... t ve ora a ~ ye __.___""' 
~ Y\1Z aene evvel nudaa ayni halde or ınm u otoara konulmu§tur. e.._....... • • .. 
--.,. -·q .-ı;iıdiii ı.ılıoırril Kllltl!r - l...ur.ı. .,Jiu bu ..., •• , ,.. leri hui küoük lılr -.lir. mm• enelin ~ oabaha lra1'f1 anı ~fın~ m";"yemol ppo1.ak .. 
~ ~ ~ : killıılr -- 41 ... - da ... -·· ........ - -- - .,. ~ .. lıahraaa ""'1laNk lı aldoqu lelbıt edllmlttli'- Hula ı. ...... .:.: - lıı- ıı,.r ~· ~ - ..... _, ..... -= -...... mı...,. ......................... ~ ... .... 

Hdttaki .. ;.. tatbik ol .... ---fliıl .... ı...t~ J-1 - ıı .... .,. ..... .-d .... iuw -- dol...... bdmcaim 
,.... - )'elli çuadır. Gibel blr ............ • 'M ......-~ .. -...... didıwe.eie 

Zavallı Hasta Kadın ••• 
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'SON PO.STA 

Akdeniz incisi 21 Yaşında Bir Gang•ter 

Tabancasını Çekti Ve 
bıta Memurlarile Çarpıl Pulat, Gece Kara~lığında 

ğ' (Baş tarafı 1 inci yüzde) f emin mağazaya gırıyor. Nu 

D 1 ~.:.. ~ Küstah haydut halkın bu sokaktan tesbit edilen paraları sepete k S Oka kıar a a m ıştı .... =-~:.:::;.:::i@ ~ geçmesinden istifade ederek, ne pa- 'gibi dışarı çıkıyor ve haydudun 
~-·-• "'""' hasma olursa olsun zabıtanın elinden duğu yere doğru ilerliyor. 
gemilerini yo.ğma etmekle kalını kurtulmak için zabıta memurlarına a- Artık zabıta bütün dikkat v - Keleş! 

- Buyur, bey! •• .._ yarak zengin Venedik gemilerini teş ederken taharri komiseri Lutfi al- retiyle iş başındadır. Taharri Il1 

de ele geçirmeğe " başladılar. dığı iki kurşun yarasiyle yer!ere .. Y~ - ları bu adamın hüviyetini tes - Yürü!.. Gidiyoruz. 
Yetiı:n, 

Hırsız var? 
V dik t · l · •kA t ettiler varJanıyor, haydut ta kaçmaga cur et yakınına kadar sokulmuşlardır. 

ene acır en şı aye · d. d zünü saklayan haydut tehlikey' 

Pulat giderken Hoca Naarullay 
ile F eyzullaha bakarak dedi ki: 

Bunun üzerine senato bu haydut - e ıyor u. * ce bulunduğu yerden aıçrayar (arın ortadan kaldırılmalarına ka • N d. 1 b d"" d"" h. k 
. a ır rast anan u upe uz şe ır atılmıs ve tabancasını çekere 

rar verdi. 1562 de başlıyan temız. • soygunculuğunun içerilik safhaları 1 kordo~u üzerine ateş etmeğe 
Yerinizden kımıldamayın. 

Dı,arıda baıka arkadatlarımızın 
olduğunu da unutmayın!. Zaten gü
rültü yaparsanız kendiniz daha çok 
zararlı çıkarsınız. Ben hırsızlık yap
madım. Kendi paramı aldım. Hal • 

leme iti uzun sürdü. Kanlı bir şekıl- çok şayanı dikkattir. Aldığım malu - tır. 
de bitti. mat şu merkezdedir: Bu, zabıta için müşkül bir 

Vakit vakit Adriyatik denizinde İkinci Kordonda deri ticaretiyle iş- Çünkü o dakikada halk sokak 
hiç bir iz bırakmadan kaybolan ge· tiğal eden Davi Sidi, dün sabah «H.» tiğinden zabıta kolayca silahı 
miJerin Oıkoklar tarafından batı • ı imzalı, Arap harfleriye yazılmış bir mal edemezdi.. 
rıldığı sanılıyordu. Fakat onlar or- tehdit mektubu almıştır. Bu mektup Şeririn kaçma tehlikesi an 
tadan kalktıktan sonra da ayni hal mağaza açılırken kapının aralığında ilk evvel taharri komiseri Lutfi 

buki siz.·· devam edince ıtüpheler Venedikli - bulunmuş ve mağaza sahibi tarafın - atılmw, zabıta memurlarına a iki kadını, yerdeki ıarapları, ı ıe- : d b k il ı M k k d 
lerin üzerine döndü. an iraz kor u. e açı mıştır. e tup- ede kaçan haydudun ar asın 

zeleri, çalgıyı gösterdi. İlave etti: ta tüccardan 2000 lira istenmekte ve etmeğe başlamı11tır. 
- Görüyorıunuz ya?·· Kaybolan bu paranın saat on sekizde mağazaya Müsademe çok şiddetli olm 
Sahiden onların suçlan çok C:Ja • Naltf'I Dukalığı Barbara• Hayrettin Bir Gemi gelecek bir hamala teslimi bildirilmek- çok kurşun sarfedilmif, maal 

ha yamandı. Bunun cezası sok;,_k • pafa taralından v~tfiye bağlarun.ıffı Bu sırada Avlonyadan Dalmaçya te ve sonunda da hoşa gitmiyen bir miser Liltfi kolundan ve ha 
larda etek ıırtına ter~ bin~irilerek kurnaz, kendi faydalarını çok iyi k I rında (Kliaa) kalesine asker «ihtar!» savrulmaktaydı. yaralanmıştır. 
boyunlarında ıarap ıııelerı, yanla- bilen bir adamdı. ikinci Selim he .. v:Y:~ah götüren bir Türk kadirga- . İtin ~_vveliyatı Haydut da fırsattan bilisti~d 
rında bu kadınlarla dolatmaktı. Bu h d 'k l tanı•mı• d d k b ld O .. l Bu işın daha on tarafları da var .. balık arasına karışarak Develi 

w nüz ıe za e ı en onun a :r :r' 11 a orta an ay o u. gun er- .. d b d 
sırada tükürük ve taf yagmuru al • •w• •• I 1 1 ··d·· pa- f I B' T"' k f'l Bu mektubu gon eren adam un an na sapmış, o sırada tabanca verdıgı guze prap ar a o unç de utma o mamıştı. ır ur ı o- b" b k .. . .. b" .. k . . A ,__ tında bin kere ölmek vardı. . d k buk .. ·r- k d ~ l ır uçu ay once aynı tuccara ır 

1 
kurşunlar tu enmıştır. r&a 

He si de i in bu kadarla kapan • ra~a~ ıayesın e pe ça goze gı ıu Prevezeden yu arıya ~~ ye - mektup daha göndererek beş yüz lira , §en polis İsmail Hakkı taban 
~ J · mnun mıştı. ken açtı ve kaybolan gemıyı ara • koparmağa muvaffak olmuştu. Bun - ririn göğsüne dayamış: 

~~f 
0 

maıın an çaresız me Portekizli yahudi ona her . fırsat- mağa hatladı. En sonra Klis~ k~lc- dan anlaşılıyor ki tüccar Davi Sidi _ Ateş ediyorum, tabancanı 
ıdıler. . hm ta Kıbrıs ıarabını ve Venedik al • ıine kırk mil kadar uzakta hır agaç mektubu gönderenden ürkmüştü. eti.. 

Fakat Pulat ıle Kelet Me et h d" d B·ır KArap 1 I b. d t . . k ·· · b h"d" 
.. ~ .. • • _ .. l tınlarını met e ıyor u. ~ parçasına sarı mış o an ır a am kıncı me tup uzerıne za ıta a ı - Demiştir. Haydut ta taba h~n~z sokagın koteıını do?n:'Uf er- aleminde tehzade ona her nasılsa buldular. Bu bir Türk levendi idi. seden haberdar edilince bizzat Emni - vermiştir. 

dı kı h~ca ~aırulJah Efendının çat- alay olsun diye: Yaralı ve bitkin bulunuyordu. Bir yet Direktörü işe el atmış ve kısım a- Bu şerir henüz yirmi bir Y 
lak seıı yedı mahalleye yayılıyor • _ Ulan çıfıt, padişah olunca se- iki saat daha geçmiş obaydı öle - mirlerini işi takibe memur etmiştir. dadır. Adı Hayreddindir. Omu 

du: . . ni Kıbrısa kral yapacağım! ceğine fÜphe yoktu. İlk hadisenin verdiği şekil benzer • ıhafif bir tabanca yarası almıştır. 
- . Ye~ı!ın ... Hınız var!··· A Demitti. . Gerek yaralıdan ve gerek 0 ci • liği üzerine ~abıta. u~~~i tele~on ve lı komiser Bay Lutfi meml.eket 
Evın ıçınde koıutmalar, tela~lı K az yahudi bu ıözü senet gı- vardaki balıkçılardan yapılan so - muhabere koşklerını goz hapsıne al- hanesine kaldınlarak tedavı al 

sesler vardı. Sofra çabucak topla - bi t::uf, Selim padiph olur ol • ruşturmada tunlar öğrenildi: dırmı11 ve mevki no~t~larını da. hadi- lınmıştır . . v 

nıyor, sazlar kaldırılıyor, kadınlar maz hatırlatmııtı. Fakat hiç şüp • Piyetro Zeno adındaki bir Vene- seden haberd~r .etmı;?tır. Taha~rı k~ - Şerir işsız oldugunu, zabı~a 
birer tarafa gizleniyorlardı. h . b . .. I b 1 ke*eden bahıti• dik . I f'I T" k k d. miseri Bay Lutfi de arkadaşlarıyle bır· !arının tesiri altında bulundugu esız u ış oy e o o :ı:: amıra ının ı osu ur a ır • . . ·w· k"d 

Nasrullah Efendi alabildiğine w b d. Bu gu'"zel ve l k . likte hadısenın cereyan ettıgı mev ı e lemektedir. 
vermege enzemez ı. gasının yo unu esmış, rampa yap-

1 
. . 

1 
b 

1 
1 d * )ağırıyordu: ikl'l . 11 • b yer erını a mış u unu yor ar ı. 

- Altınlarım ... Altınlarımı al - zengin adayı Veneyükd ~ erı~ e erın· mıf, ele geçirmiıtir. Baştan aşa Saat on sekiz .. Davi Sidi'nin mağa- Taharri komiseri Bay LUtfi 
den almak için bü .. ir arp aç • yağma ettikten sonra içindekileri zasındaki telefonun zili çaldı.. Tele - ket hastahanesinde bana hadise dılar ... Yetiıin!.. mak, bunun zorluklanna göğüs ger- kılıçtan geçirmişler, kadirgayı da fonda bir ses: 

Çok geçmeden bu bağrıımalara B d b k b' . l F k . I . d le anlattı: 
mek gerekti. un an af a. ır. ya • ateşe vermış er. a at ıç erın en _Paralar hazır mı~ _ Biz hamalın harekatını 

kof&Jllar oldu. badinin dileği olsun diye yırnıı _bet birisi savaı sırasında denize yuvar- Tüccar, korkmasına rağmen zabıta- ,derken suçlu Hayreddini görın" 
- Buradan ırittiler.- iki kiti ..• yıldan fazla bir zaman bot geçm • !anınca bir ağaç parçasına tutuna- dan aldığı direktif üzerine: Ancak kalabalık arasında, oP 

Şimdi kaçtılar... dikleri Venediklilerle çarpıtmak, rak ba§ını suyun içinden ancak ne- _ Bu para çok .. Tamamen veremi- tecessüs hissiyle hadiseyi takip 
Kol · onlara verilen ıözü boz.mak doğru fes almak için azıcık çıkarmak ıu- yeceğim.. bir adam sanmıştık. 
Gezenler d ·ı ·· ·· · · · b ) b d f d - b d . • • olamaz ı. retı e gorunmemenın çaresını u • Dedi. Şehir haydudu u e a pazar- yaralan ıgım zaman u a 
Pulat ıle Kelet Mehmet fım~ı ıı- Fakat hadiseler yahudiye yardım muş. lığa girişti: ramda dört adımlık bir mesafe 

sız ve. karanlık ıokaklard~n hır ta- ediyor ve Venedikliler her fıraatta Venedikliler bunları inkar ede • - Ne kadar verebilirsin ~ Eğer ben onun Hayreddin. ~1 
zı hızıle kofuyorlar, her koteye gel• Türk imparatorunu kızdıracak iş - d'I Tu··rklerle d.. .. . d - 200 300 lira.. daha önce bilseydim, tedariksıZ d.k b' · d k il 'd me ı er. OVU§meyı e • ,. . h" l ı çe ır sanıye urara en en l pıyorlardı .. l l h ... k k _ Bu kadarı da az.. ne yürümez, anı hır ucum a · · 1. 1 d..... bak er ya • goze a amıyor ar, atta or uyor- \ . ,. . kımıenın ge ıp geme ıgıne ı • Barbaros Hayreddin Papdan 1 d B . . J t b ld k' V - 500 lira olsun.. saldırarak ateş etmesıne manı 1 d ar ı. unun ıçın s an u a ı e • . .. d H deli · adı -yor ar ı. Preveze ıulannda yaman bir dayak d'k I . . d ... 1. ... I I - Peki,, Şimdı hamalı gon erece • dum. Ve ayre nın, ar gı ti .d k. I k ne ı e çısı eger ı armagan ar a l ld w b" k ·ye ön erı e ımae er yo tu amma, ar- . A pa devletleri Venedikli- .. .. .. b d T·· k d ğim... u o ugunu ır aç sanı 
k k l . 1. d yıyen vru sarayın gozunu oya ı. ur ev - k k d. ı dım 

adan aya ıeı en ge ıyor u. l de ılmı•lardı Venedikliler I . h . h d . . Ve telefon apanmıştır. far etsey ım, yara anmaz eli •. 
k . • Do d ... er n ayr :I' • etıne em tarzıye em e yırmı d"" d' Şlın 

Pulat ararını vermııtı: ı og- d lh lardı Fakat el altın- b b' d k I ' . . * rım un gece acı ver ı. 
B h k b t Em. .• .. e ıu yapmıı • e, ın u a a tını tazmınat verıl- daha iyiylın 

r? a çe apıya, ya U ınonu~e dan Türk gemilerini batırmak, yağ- di. Piyetro Zeno da on sene için sür- Aradan belki de on dakika geçmiş · Ad. B 
gıdecekler, orada buldukları hır tm kt eri kalmıyorlardı .. d'ld. bulunuyor .. Uzaktan, elinde sepet ta- ------------0 .. ma e e en g · gun e ı ı. 
sandala atlıya~ak hemen sküda • Çünkü Akdenize baştan bap ha . (Arkası var) şıyan bir hamalın mağazaya doğru "...W lr1'61111 
ra g.~e~.eklerdı. . kim olan, ıarkın bütün alış veriş İf· .... , .... , ...... ·~·~·- ......... , . , , ... ilerlediği görülüyor. Hamalı takip e- $ehirTUjatl'OMI 

Çunku medreseye gıderlerae ya- lerini ellerinde tutan Venedikliler, Beyoğlu Franliız den şerir de paltosunun yakasını kal- uıu1ıııınnı 
kalanacaklanna hiç fÜphe yoktu. Türklerin denizlere hakim olmala- Tiyatroıunda dırarak. ~apkasını kulaklarına kadar il 

Fakat ke~dile~le k.ol gezenler • rını hiç çekemiyorlardı. Mertçe ya- Halk Opereti geçirerek, Amerikan haydutlarını tak- ll 
den batka hıç kımıenm uyanık bu- pamadıklarmı §İmdi pusular kura- Bu akıam ıaat lit ediyor .. Haydut Gümrük sokağının 
lunmadığı fU sırada fU dolambaçlı rak kancıkça yapıyorlardı. 20,80 da bir köşesinde kendisine duvarı siper 

111 sokakları geçerek diledikleri yere Oakoklar • Sürgünler CENIZ HAVASI ederek durmuştur. 
k d ... b"' "k b. ı·h a·· ··L t Hamal. etrafını gözliyerek. işinden varma ogruıu uyu ır ta ı e- 1550 yıllarında Akdenizde ve he- _____ uy_u_ .. __ o.,..p_er_e _______ . __________ _ 

Tepebaıı 

Tiyatro& 

ıeri olacaktı. . le Adriyatik denizinde vakit vakit 
d K;Ieı Mehmet bır aralık homur- Türk ticaret gemileri kayboluyor, ANNABELLA • JEAN MURAT • CHARLE& VANEL 4' Nııtit • Ertofrul Sadi • il 

an 
1

: • A ... içlerinden hiç kurtulan bulun mu • 
- O bazırgan softanın gırtlagını yordu. yapılan araıtırmalarda bu 

paralasaydık bu korkuyu çekmez • ·ı · (Oskok) Iar tarafından d'k gemı erın 

ı • mahvedildikleri anlatıldı. 
- Hem de sevap itlemit olur • .b k' es·· .. l > 

Haı u ı urgun er manasına 

du~ .. j t b" I . h' olan ve (Bosna • Hersek) in Türk • 
u a oy e cevap vermıı, sal ı • ler tarafından zaptı üzerine Dal • 

den canının çok sıkıldığını an at - l k·ı k d 
maçya kıyı arına çe ı ere ora a 

mı§h.. 1 k (0 * haydutluk ve korsan ı yapan ı-
kok) lar Venediklilerden teıvik ve 

S O N U Ç U Ş 
( L'Equlpage) 

Herkeein görme~e koştuğu film - Siz de görünttz. 
•• T U R K Sineması 

Bu akşam SARAY 

Şebsadebaşı TURAN 
tiyatroıunda 

Bu akşam 20,30 da 

1SM1 N 63 

vod'fil 3 perde 

sinemasında 
Sabır11zlıkla beklenen.... sinemanın şaheseri, PllRRE . BENOIT'ııin meşhur romanı 

• 
-9-

Kıbrıs Kralı.~. yardım görüyorlardı. İslav soyun • Büyük ve ıengin filminin ilk iraHi ıerefine BUYUK GALA MÜSAMERESi 
dan olan bu haydutlar Dalmaçyanın Oynıyanlar 1 CHANEL n Vl.ONNET tarafından giydi,.ilmit ELISSA LANDI ve PIERRE ~~ES 

KÖN 1 G S M A R ·K 
Asıl adı Don Mikez idi ve Porte- iki yüz milden uzun ıüren girintili, filmin uzunluğuna rağmen her iki safhası birden gösterilecektir. Ma&buat ve reımt kartlardan maada dıger •• 

kizden kovularak İstanbula gelmiı, çıkıntılı kıyılannaa az zamanda .__. -~•ı•l!ll•ıııı-..•••••d•u··h·u•l~iy•e•"•arİıla•k•a•la•rlll!lıbmuıılfi•·ı.m•i•çi•n•m•u•te•b•e•r•d•e•ğ•il•d•ir•Je~r•. •••••••••~ı 
Jozef Naaıi &dını almlfb. Sinıi, 1 kuvvetlendiler. Bu sefer Jalnız Türk ,.. 



16 lkincikinun SON POSTA 

TÜRKLER 
OMA KAPILARIN; 

16/1/936 Çeviren: Arif Cemil Yazan: Gerhart Ellcrt - 63 - • 

Et Mi, Ot Mu? 

insana, Bu iki JV1addeden 
Hangisi Yarar? 

Romalı Kumandan; Attilinın Kendinı (Baş tarafı inci yüzde) benzemeyişimiz en yemememize ... 
Et yemeyenlerde etin vücutta hu- hep teşkil etmez. 

Aldattığını Zannediyordu 
sule getirdiği zehirler, kabız, * 
sinir rahatsızlıkları görülmez Ve Mide, Barsak, Clfer t'a~ 
et yiyen insanlar daha atak, daha kav· hkları MUteha..... Doktor Y• 
gacı, daha gergin sinirli olurlar. Mü- '!up Asımın Cevabu 

Aetiüs itaat etmeğe mecbur oldu. temadiyen meyva yiyen insanların i-p B 
- Etin insanlara 'Zararh bir 01..1 .. eskopos oradan uzaklaşrnıftı. iraz se ifraz ettiği terde bile bir meyva ko- e-11.11111 

ı. d b" al v 1 o1dugv u söyleniyor. Bu huıuıtaki C:L · sonra e ın e yanan ır çır ı agaç a ge- kusu hissedilir. Ciltleri yumuşar ve , ... 
· ld H · l b riniz nedir} rı ge i. ün prensı, onun ya nız a - parlar. Meyva sinirler üzerinde o ka-
şına geri döndüğüne kanaat getirdik- dar tadilat yapar ki meyve yiyen in- - Et insanlara muhakkak aurette 
ten sonra Attilanın mektubunu çıka- sanların karakterleri bile değişir: Ha- liizıın olan bir gıdadır. Yalnız yenilı 
rıp verdi. Aetiüs hemen mektubu ala- me haddi aşılmamalıdır. İngilizler, At 

lim, selim, uslu kimseler olurlar. l rak acele ile okumağa başladı. Mektup man ar ve şimal memleketleri heme( 
Fakat; bütün bunlara rağmen etin büyük harflerle yazılı iki satırdan iba- her gün etle tegaddi ederler. Bizd( 

retti. Her halde Attilfımn katiplerin • kıymeti hiç bir zaman küçültülemez. sebze ve f7J:. karışıkbr. Et bazı kiımea 
den biri tarafından değil. bizzat ken- Ve sade meyva sebze ile yaşayan bir lerde böbrek, nekrio ve daha ~ 
di el yazısile yazılmıştı. Yalnız iki sa· insan tam gıda almamış sayılır. Et ye- hastalıklar yaratabilir. Tansiyonu yüJıı, 
tır. Bu iki satırda Roma başkuman • meyenlerin tansiyonlan düşük olur. selir. Ve bilhassa ihtiyarlarda bir ço. 
danın bilmediği bir şey değildi. Aetiüs Kemikleri zayıflar. hastalıklara yol açabilir. Bununla bec 
bir müddet düşündükten sonra o iki imparator: • Attilô mı?. Atti/ônın bize hakikaten hü<um • 4•«iini Et fazla olmamak fllr!iyle yenilme- raber etten vazgeçilemez ve geçilme. 
aatınn, bir kaç sene evvel Attilaya yaz- zannediyor mu•unuz? Dedi lidir. Ve bilhassa kızartmalardan zi- melidir. 
mı:n olduğu bir mektuptan çıkarılmış rafta idi} müstacel ve mühim olan şeylerden yade haşlanmış olarak yenmelidir. * 
olduğunu birdenbire hatırladı: «Ara - Aetiüs, istikbalin hallini onlardan konuşalım. .. Balık etleri, av etleri, umumiyetle Dahllt Hastahklar MUteha .. 
mızdaki dostluğu hohrlamayı çok ister- bekliyonnıw gibi gözlerini Tuna neh- Pa~o?yaya gönderil~ek uzere 88 • beyaz etler şayanı tavsiyedir. Etteki •ı•ı Ahmet SDheırl fu MUtal-
dimJ Fakat talihin bir gün bizi ha • rinin karanlık dalgalarına dikti. Şark kere ıhtıyacım vanı dedı. pitomain zehri çok et yiyenlerde da- de Bulunmu"tun 
sım olarak karşı karşıya getirmesi ih - tarafta bölükler birikiyordu. Uzaklar· Kral endişe içinde sordu: . mar sertliği, baş ağnlan, böbrek san· 

timalini gözönünde bulundurmağa da çakan şimşekler sonbaharın son - «Ücretle tutulacak asker mı} cıları, kum yapma gibi hastalıklar hu- - Et insanlara zararh mıdır, zarar-
mecburuz.» günlerinde kopan bir veda fırtınasını Senato asker için para vermeyi kabul sule getirir. sız mıdır} diye şimdiye kadar bir çoJi 

Bundan başka hiç bir şey yazılı de- haber veriyordu, tek tük yağmur dam- etmiyecektirn. _ insanların teşekkülat itibariyle mütalealar yürütülmüftiir. Zararlı olı 
ğildi. Esasen Attila daha ne yazabilir· laları da düşüyordu. Aetiüs kendine İmparatoı: bunu söylerken güzel, et yiyen hayvanlara uymadığı iddiası· duğundan bahsedenler etten uzviy~ 
di} O iki satır kafiydi. Pek vazıhtı. O l itimat edemiyordu; vazifemin beni yumuşak siması buruşmuştu. Aetiüs : na ne dersiniz} tin ancak dörtte bir niabetinde istifa. 
~ektup namuskara~e bir. ha~ il~~ı Galyaya çağırdığını .. dü!.ünerek yanı : - ((Biraz hüsnü niyet . gösterilirse - Jnsanları hayvanlarla .~ukaye- de ettiğini, diğer kısımların iae bir ta

ıd~. Bundan fazla hır şey ıstenı~ebılır llmm, d~:?rdu. Çun~~ o memlek.~tı lbelki bir veya iki Roma l.eıyonu sefer- seye hakkımız. yoktur. Ve hızım te- kını zehirli maddelere inkılap ede~ 
mıydi} Evet, bu mektup başka bır şey çok sevdıgımden ve mukerreren mu • ber hale konulabilir» dedı. ışekkülfü itibarıyle aslan veya kurda vücudu yıprattığını ileri sürerler. Faı 
daha ifade ediyordu.: Tuna nehrinin ll dafna ettiğimden eski itiyadın sevki1e (Arkası var) benzemeyişimiz et yemememize se- kat etin de insana faydalı bir gıda ole 
sağ tarafında olup bıten şeylerden At- belki gene oranın müdafaasına koşarak d v d "tt"f k d 1 k B .. 

d D k k
. • t D mu ugun a. ı a e en er ço tur. u auc tila tamamile haberdar '· eme ' yanı..., bir harekette bulunurum. Hal • Yunanıs anın uru k d 1 b" k tıbb" 1 

her tarafta Attilanın casusları büyük buki tehlike burada, Panonyada .. Atti- __ • ~e a ;r. yaz.ık an ırl"ço k 
1 

es;r ~ 
bir faaliyetle çalışıyorlardı. Öyle ol - lanın planı ne olursa olsun, onu bura - E k . B b k TI J M .. ha e et aıma uvvet ı ve ıymetı il' 
masaydı, Aetiüsün orada bulunduğu- da alakoymak lazımdır. S J a Ş a afi ,l1 e l • gıda olarak w~ö~teril':"~tir. Et yemoı 
nu bilebilir miydi? Aetiüs bunları düşündükten sonra G •• yenler az degıldır. Bız de hastalarımı• 

Bir de Attilanın oğlu Dengezikin kat'i kararını veren bir adam tavrile lakopulos'a OYC za et yememelerini ve yahut hUSU8( 
Rugfyalılar nczdine gittiği an1a~ılıyor- peskoposa döndü : ••• ~artlar dahilinde ye~elerini tavsiye ec 

du. Bu ziyaret Hünlerle Rugiyahlar a-ı - «Lüpüs, elimizde mevcut bütün (B ( 1 ~ . .. d ) jb k. be- t--.-. --ed.r mı"ll"ı mu""da. deriz. Fakat fi!U muhakkaktır ki et ÖQ b" · · k ld v d l"I t aş tnra ı ıncı yuz e u ı n am uç sen ı ••oında . ır _ıttıla _yapı ıgma. _° a e kuvvetlerimiz Panonyaya nakledilme • Bu ihtilaf ise şimdilik nisbl u- faamızm tensiki için bağırıyorum .il safta bir gıdadır. Her zihayat yina 
Clınez mı'.d'.} Rugıya~ılar ne ıslıyor • I lidir. Ben fikrimi değiştirdim. Y ~rın su ile yapılacak seçimden sonr• I M. Mihalakopulos bu h<ıh is üzerin - kendine uygun zihayattan ple aLr, 
lardı ~- Ne ıstıyecekler~>, Roma hu?~du- Roma ya gideceğim. Ne yapmak kabı ise ı ekseriyet =•ına istinaden yapılacak de biraz daha konuştuktan sonra sözü Binaenaleyh etten mürekkep olan iıv 
na hucumhl~kdec~~ledrdı:d~emehekl.kkı . ~ - yapılacaktır. Sonbahar çıkmadan ge • ikinci bir seçim neticesinde şiddetini I Türk - Yunan dostluğuna getirdi. De- san vücudüne et, zararh olamaz. Et 
nonya te 

1 
e ıçın e ı ı, t 

1 
e ıçm- ne buradayım » ı ı d b" · " · d" k" d"kl · · "dd" ed l ·· 1 · 

d · kaybederek a e a e ır sıyası partı re- ı ı: yeme ı erını ı ıa en er vucut enr 
e... * kabetine inkılap edecektir. Bu ikinci - Türk Yunan dostluğunu temel- ne lazım olan albominli sıdayı sü\ Uzun müddet bekledikten sonra J y B ku d k ek .k ı ek · · ba 

mparator e aş man an seçimin icrasını da pek ya ın görüyo- leştirm , uvvet endirm ıçın Ş- yoğurt gibi gıdalarla alırlar ki bu a. 
Hün prensi: Aetiüs yalnız başına Romaya dön· rum. lbakan olduğum 1!)25 senesindenberi hetle et yememiş sayılmazlar. 

- «Okudun mu} Ne cevap vere· dü. Treka peskoposu Tunayı takiben Yunanistanda ve yabancı memle - büyük bir gayretle ve hararetle çalı~: 
ceksin}» diye sordu. Galyaya gitti ve kumandan Promotüs- ketlerde gördüğüm tecrübelere istinat tıın. 1930 da Atinada bu dostluk mı- Vücut bir çok butahldara maru2't 

Aetiüs kendine gelmeğe ve beynine te Aetiüsün gösterdiği şiddetli arzu ü- d k söyleyebilirim ki nisbi 1 sakı imza edilirken dostum Tevfik dur. Sari ve entani hutahklardan her h .. d b" .. ı-· d .. .. l . 1 k e ere 1 beti L 

ucum e en ın tur u uşunce erı zerine Garnüntüme hare et etti. bir usulle yapılan bir seçimden Rüştü Aras bir nutuk söylemiş, anlaş-, vücut mukavemeti nia "nde m;urtQ. 
defetmeğe çalı,şarak: Aetiüs Romada imparator tarafın· sonra meydana gelen parlamentolar'.ma temellerinin 1927 senesinde ben lur. 

- «Cevap mı} dedi. Anladım. At- dan barit bir tavırla huzura kabul olun- kuvvetli kabineler teşkil edemezler. bir ameliyat neticesinde Cenevrede 1 Mesela etle beslenen bir insan zaı tilfuıın ne demek istediğini anladım J k 1 t k l d k h h d b 1 d v b h '-'-'- dan k muştu. mparator aş arını ça ara sor- Yunan milletini m .. eş.gu e en ç_o e-
1 

a. st.a ane. e u un ugum zaman e· türree ve tifo gibi aatawuar ()1 Kendisile konuşmak arzusunda oldu - d d d h l 1 
u: . hemmiyetli ve hayatı ıç ve •.ş sıyasa- 1 nı zıyaretı esnasın a az.ır anmış 0 • )aylıkla kurtulabilir. Fakat sade sebzr 

iiumu krala söyle.il - C<Galyada Arılerle dostluk akdet- sını Yunanistanın hal ve tasfıye ede - duğunu hatırlatmı§lı. ve meyva ile beslenenler bu hastalıko 
Hün prensi cevap verdi: •v· d v "\ h k" d ı k l d l v 
- «Söylerim. Fakat ba~m ko • tıgın ogru mur .. .. bilmesi için bugün -~r .. zaı:nan ın e~ ~e~ her i. i_ ~il etin ost ugunu ve Iardan birisine yakalandıklatı takdir· 

- «Dostluk mu}>> onlarla gorulecek fazla muktedir ve buyuk hır kudretı teşrıkı mesaısını Yakın Şark sulhu - deu ··zde doksan ölüme sürüklenirler. muşmaktan hiç hoşlanmaz». 1 C h · d ı 1 y 
iş erim vardı; onların hepsi erman ha"ız bı"r kabineye i tıyaç. var ır. nün siperi ve Balkan an aşmasının _ ln••n tPaek'~litmm et y.-oltr Bunu dedikten sonra atını çevirdi .... .,. llU.._ _ _.... 

ve sanki gecenin karanlığı tarafından ırkına ~ensuptu;, hıristiya~dırlar.» Ben de bunu hissetrn~ bulu~duğu~ mebdei sayıyorum.». müsait bulunmadığı söyleniyor? 
yutuluvermiş gibi bir anda kaybolup - << urgonya ılar da öy e mi?» için müsaid bir zaman a rnutenasıp A. V. 

gitti. Aetiüs kızmış gibi sallanarak: bir 'roğram ile yeni bir siyasi parti Memurlar Hakkında Kararname - insanları muayyen hayvan U-

- «Evet, dedi. Burgonyalılar da t kpı·ı edecevgim. Bilhassa partimin bü- Çıktı nıfına sokmak ve o tekilde .. ?1ütalet Peskopos, yandan fazlası yanmış o- l eş k d ı Çünk sanlaı 
öy e.» t•· h d fı" memleket müdafaasının At"ına, 15 (Özel) _Mart iıyanm- 1 etme oğru o amaz. u ın lan çıralı ağaç dalını Tuna nehrine fır- un e e 300 )()()) J"k bi devir 

lattı: dalgalar üzerine kıvılcımlar sıç- k" Bah şkudmandanın maksadı şimali şar- mükemmel bir surette tensiki olacak - dan sonra azledilen ve yahut tasfiye • ı en .ap~ı ( . .( b eene ı ~ • 
dk lı m ı ·· d"" I ı udn nduki harp tehlikesinden bir b B" çok memeleketlerin siyasi ye uğrayan parti taraftarlarının tek • geçırmışlerdır. ve u uzun mü '" 

ra ı tan sonra çıra eşa e son u. ba k .H r. ır boll 1 • 1 • • . h 1 . d hem et hem ot yemek ve bun· A ... k sa hı"tap ed k h an e~el hsetme ·ti. ıristiyan ka- t" oiYrnmları söz uğu ve tanta- rar yerlerine tayın erı ıçın azır anan çın e • etıus pes opo ere ye - par 1 pr o 1 dü ak .. ı h metmek kabili"yeti· vu··cutta -· 1 b. l du. 1 bılder hakkında açılan münakaşa ken • .1 d I d Fakat esas vadetmek iki karamaııflae · n t•m reamı arı az ı-can 1 ır tavır a sor . na 1 e o u ur. ı • • • • I · t · 
Se • 1 d ı"\ T hl"k 

1 
disini alakadar edemezdi. «Hangi kabi dı~~~·~ı=~·ı~:~v:a:a~tl~a~rı~y=a~p~m;a~k~t~ır~. ~H~a;l~-~g~a;z;e;te;.;.ıl;e~n;e~t~r;ecli~lmmıf~t·ır•.•~---~~-e~ş=m~ı•ş•ır~·~-:=~=~::--:-:•ı' _ n de an a ın m .r e ı e var . . . Jjegı , ven 

}Mev~u·tpne kadar ku::"~tlerim1 _iz. vaArsa l :a·~~~rte;::~~;de~::li~1i~:· ~::: . : BU M A R T H A E G G E R T H ıepsını anonyaya gon erme ıyız. t- d d" 
h .. t k . . 1 B maz 1. l> e ı. tila buradan ucum e me ıstıyor en Ö 

1 1 
• 

. 1 b k l - « y e o masını umıt ederım. Ş A M hatta Galyadan bı e uraya as er ce - . . . A fI 
be b k I v Antakyada Arı ırkına mensup bır Dıa- ~ •• l f'l · l tmeğe mec udr. a ~c:agdım.)) konun da senin gibi Aetiüs ismini ta- Bugü ··e kadar yurathğı en guz l mı o an 

Ueskopos en ışe. ıçın ed: l ~ıdığını haber aldın mı?» A R 1 1 _ ((Aetiüs t dedı, Bago arı unut • 
0

. . A . .. s 
ınsız etıuı 

tna h> A . ·· t t b .. 1 . 
k hk l ·ı ··1d··. etıus, mpara orun u soz erın • Başkumandan a a ıa 1 e gu u, k · · d ] 
. ] "b" k den, endısıne üşman o an kimsele-bu kahkaha bir ın eme gı ı çı ıyor • . t h "k"' t kt ld ki 

d rın a rı a yapma a o u arını an-
du. Aetiiis homurdan ı : I .. .. d .. v.. h ld .. 1 k A R M E N L .. .. k b"l l d t arnış gorun ugu a e gu me ten K - « upus a ı o say ı, mevcu M . 1 k Gn "'ik Nefiı 
b.. .. k l '. . . · G l d kendini alamadı. üstehzıyane bir ta-, Aş • uze • • utun as er erımızı. senın a yan a 1 k k 
b ] d d k F k vır ta ınara : muıiki ve d ... nı;ar • Çok u un urur u . a at ... » A k d ı_· b" d" k l b · 

B d R l b k d b. - « nta ya aıu ır ıa on a enı bi 
ura a oma ı aş uman an ır - . v. . .. . . y l eğlenceli r mevzu 

d b. .. h d .. .. A b Att"l"' tefrık edecegmı umıt ederım. anız I E K en ıre şup eye uştu. ca a ı a . . . . v ,. • • l k M E L 
onu aldatmak mı istiyordu} Acaba Aetıüı ısınının dınsız aayılmaga kafıj BU AKŞAM gala müıameresı o ara 
Galya mı daha ziyade tehlikeye ma - gelmiyeceğine şüphe yoktur. Fakat Numarala biletler aatllmaktad1r. Telefon: 40888 
ruzdu). Görülecek vazife hangi ta .1 benden bahsetmiyelim. konutulmaaı 

sinemaıında 



ıe Sayfa 

Öl Um 
Yolcusu 

Muharriri: Freecaan Willı Crofst 75 - 16/1/936 

Patikanın Yan Tarafında Çalılıklar 
Arasında Kurulmuş Bir Kamp Vardı 
- Perona in de sana söyliyece

ğim, dedi. 

Dört Kiıilik Bir Maıa 

Memur trenden inince onun ko
lundan tuttu ve Viktorla Tierin 
kompartimanını göstererek: 

- Şöyle geçiyormu§ gibi yapa • 
rak o delikten kompartimanın içine 
bir göz at. Kartıki kö§ede gri elbi
aeli ufak tefek bir adamla onun kar-
flllnda iri yarı bir adam aörecek " 
sin. Öğle yemeğinde bunlarla ayni 
masada bulunmamı temin edecek • 
sin. Anladın ya?.. Dört kitilik bir 
masa .• ETVeli. ben gelip oturaca • 
ğım, onlar da vagona geldikleri za· 
man kendilerine benim maıamda 
yer göstereceksin, dedi ve memu
run eline bolca bir baht it ııkıtbr • 
dı. 

SON POST~ 

Techlzat Bedeli Hak· 
kındakl Kanun 
Kabul Edlldl BiBATE 

Ankara, 15 (A. A.) - Bugün Re
fet Canıtez'in batkanlığında yapı -
lan kamutay toplantısında askeri 
tıbbiye mektebinden çıkan kimya 
gerlerle dit hekimlerine verilecek 
techizat bedeli hakkındaki kanun 
layihasının ikinci müzakeresi yapı
larak kabul edilmit ve 1931 yılı ha
zine son hesabı hakkında layihcL da 
tasvip edilmittir. 

---------------------İngilizceden 

Kamutay cuma günü toplanacak
tır. 

Lehlstanın Harici 
Siyaseti 

Bir Hortlak 
-1- ı 

Köy otelinin barında, köşede otu-
1 ran genç adam, yeni gelenlere anlatı

yordu: 
Böyle bir gecede her fey olabilir ... 

Her pı;ey umulabilir. Bakınız, sel -
ler, tren hattını silip süpürdüğü için 
siz burada kalmağa mecbur oldunuz. 
Otomobilimizin tam önüne yıkılan ko
caman bir m~e ağacı da bizim yolu
muzu kapadı ve buraya sığındık. Az 
kalsın üzerimize yıkılıyordu. Karım 
büyük bir heyecan ve korku geçirdi, 

Varıova, 15 (A. A.) - Dıt ha - şimdi yukarıda, odasında biraz istira· 
kanı Beak bugün parlamento ko • hat ediyor. 
misyonunda Polonyanın beynelmi- Siz gelmezden evvel otel sahibi ka
lel vaziyetini anlatarak demiıtir ki: rımın yattığı odanın tekinsiz olduğu~ 

İtalyan - Habeı ihtilafı beynel - nu, bir zamanlar kraliçe Elizabet tara· ı 
milel vaziyetin esaslı unsurlarını fından kabul edilmek üzere Londraya 
takdir için karakteristik bir mahi • gitmekte olan Sir Luk·un bu odada 

r-ıikayesi 

Yettedir fücceten öldüğünü ve daha başka ga· d ı 

Zecri tedbirlere iıtirakimiz di • rip hadiselerin cereyan ettiğini söyl~i: Profesörün bu davetimi 
· 

1 

var ır. 

' 

... er devletlerle teır·k· "d b Bunlardan karıma bahsetmemesını -· d k k _ . . M 
ı ı mesaı e u • .. . f k l b" l 1 cegın en or tugum ıçm, 

l k ·f . . . b d 8 . soyledım. Karım ev a ta ıa şey erden, . . . .. I 
unma vazı emızın ıca ı ır. ız h lakl d d k k öd" •• düşünerek su gıbı yalan soy 

b b 1 ·ı l "k· · . ort ar an son erece or ar, u 
u eyne mı e teırı ı mesaı vası - l H 1 b. d f d 1 M başladım. 

f d
... patar ... ee ır easın a...... a-

tasını zayı Uflİrmeğe çalı§malı - d k" k" · - . . t · - Evimi görseniz siz de em ı va ıt geçırecegız, ıs ersenız o 
yız. vak'ayı size anlatıvereyim. ol~rs~~uz .... ~oel sıralarında 

ispanyada Bir Aile o zamanlar biraz daha gençtim. evın ıçınde hır ho~_Iak _dola 
Birden Mahvoldu Bir iş için Nevyorka gitmiş ve beş a!- ~CW··· Ben daha gormedım yal· 

lık hır gaybubetten sonra Morentık dım. 
Salamanque «İspanya,> , 15 (AA.) - vapuru ile İngiltereye dönüyordum. Bunu uydurmuştum. işin atlı 

Frenç'i evvelce tanıyan, onun cö
mertliiini bilen ve ileride de bun
dan müstefit olmak iatiyen vagon 
reıtoran memuru, elden geleni ya
pacağını vadetti. Hakikaten de iki 
aaat sonra Viktorla Tier de Frencin 
daha evvel oturmut olduğu masaya 
oturdular. 

:ortekiz hududu üz~ri~~e Sa~~eıı~·de yol Nevyorktan hareketimizden bir kaç lı yoktu. Fakat aşkta her fCY mü 
ınşaatmda çalışan aşçının hırı, ;ı:ay.llları ·· t d d"" 1 Bu yalanı biraz daha süsledim saat sonra, guver e e unyanın en 

Frenç •alıin bir •e•l•: Eoet, dedi parçalamak için evinde 50 kilo barut uk· ·· 1 cana yakın en çekici kızını idim, öyle ki, nihayet profesör O 
1 k .d. guze, en , 

6 . • ld• •de6ı"ldı·L ama ta ı ı. d b. k kı 1 A -· k f 1 d sonrt ır ıp ucu • ... ... ıc gördüm. Hayatım a ır ço z ara a· ta verecegı on erans ar an 
mıyoruz. Bizi hemen hemen gaye- Henüz anlaşılmayan bir sebepten do • şık olmuştum amma, bu kız bambaş- eli benim evimde geçirmeğe raZI 

Tahal T e•adül layı barut ateş almış ve ev tamamen l d 
mize ulaıtıracak bir sürü delil top- ka idi. Daha görür görmez kendisiy e u. 

Viktor yerine otururken Frencı· harap olduktan başka, işçi, kansı "e beş k d V d . . b .. h. . . 
.. d.. ladık, fakat bunların hiç biri de bi- çocuğu telef olmuşlardır. evlenmeğe arar ver im. apur an ınıp te ın mm 

gor u ve: · lA • • l d d. I Ayni gün vapurun katibine avuç rıldığımız zaman kendi kendime 
- Oo!.. Miıter Frenç ıiz de bura- z~ m~t ~p netıce:e. dıaa ekeme 

1
1
: ngllterede iki Tren Ç•r,ı9tı dolusu bahşiş vererek kızın babasına 1 für ediyordum. Ben ne aptallık 

d •d• • ? N d im d k Şımdikı halde elımız e en uvvet ı Londra 15 (A A ) - Londra· dan Pen h 1 k "" Ya a mı ı ınız. e e umu a ı . . . . ' · · · prazanta edildim. Katibin becerikliği mış, ne a t arıştırmıftım r 
d t ' s· . t . k hi dehi Keyv Hıldekı ele geçen ıp UCU• zance'c giden bir seyyah treni, bu sabah 1 f .. aaa e • . . . ızı rene aırer en ç sayesinde, akşam yemeğinde beni de t~a mütehassısı o an pro esor 

00··nnedl ı·dı·k, dedı'. dur. Bizi bir neticeye iaal edeceğe Schrivenham • Wiltshire yakınında bir d l K d f A t l ya~" da 
• onun oturduğu masaya götür ü er ı- e ennı araş ırma ar .--. . 

T . d F k benzı·yor dedı· marpndiz trenine çarpmı .. tır. Her iki tren, __ Li• ıer e renci ısaca aelimladı. ' • v zın babası Amerikanın meııhur alimle- mm meydana çıkarsal .... O va-" 
h 1 k ik• k d yoldan çıkmıştır. T 

Polis müfettitile tekrar kartı kar • Gayri i tiyari o ara ı ar a af On üç yaralı vardır. rindendi. İngiltereye ruhiyat ve ispir· tün ümitlerim mahvolmut de 
ııya gelmek onun canını ııkmııtı. birbirine bakıttılar. Frenç belli et- 1 tizme tecrübeleri hakkında bir kaç kon- Ferdası gün en iyi arkadaf 

Frenç ıayet tabii bir tavırla: meden onların her hallerini, her ta- sveç Bir Mavi Kitap ferans vermek için geliyormu,. aktör Con Kofni'ye gittim. Noel 
- Ben de ıizi görmemittim •• Ne vırlarını gözetliyordu. Viktor he • Çıkarıh Tuhaf değil mi, daha görüpür gö-- si bizim eve gelip bir hortlak rolii 

tuhaf tesadüf •• Hakikaten memnun yecanını gizlemek için boğulacak • İıtokholm, 15 (A. A.) _ Dıt ba- rüşmez profesör benden hoşlandı. Be- ması için yalvardım·, yakardım. E 
old~, dedi. mıt gibi öksürüyor, Tier iae, batını kanlığı, bir «Mavi Kitap» neıret • ni, kızı Marion·a takdim etti. Mari - reddetti. Fakat Marion'u kendi · 

Vikt~r: . . önüne eimif, ıözde tabağındaki ha- mittir. Bu kitap, zecri tetlltirlero on'un toz penbe yanak.lan, kadife gibi rif ettiğim ve onu ne kadar hü 
- Şı•dı de neyin pefınde koıu· lıkta bir kılçık arattırıyordu. Bir müteallik bütün vesikaları ihti•a yumu~ ve nazik bir teni vardı. Kum- a,kla sevdiğimi söyleyinee ~u. 

yorıunuz bakalım? Gene kanlı ve müddet ıonra Tier batını tekrar etmektedir. ral ve parlak saçları ensesine dökülii- etti. Kim ne derse desin Con ıyı 
acıklı bir vak'a mı? dedi. k ld d k. hak'k t IAk B .k 1 M·ıı ti C . . yordu Eli gözlerinde bir sıcaklık, in- kada~tır ..... 

F a ır ı ve aan ı ı a en a a a- u vesı a ar, ı e er emıyetı- ·. . . . 
renç ıilimaedi: ·ı · b F b · b t' t" . k il kt•f b' sanı içme çeken esrarlı hır derınlık var- Bütün teferrüatı karar 

H dar değı mıt gi i rençten u me - nın aya ıye ını ve o e ı ır el 
- ayır, bu defa o kadar feci de- kk d b 1 d faalı"yetı"n ı"mkaAnını - dı. l:':::.er bu kızla evlenmeme mani o- Con gece yarısından sonra g sele ha ın a azı ıey er sor u. göstermekte Lo8 

iil. Prinstovn hapiıhaneıine kadar dir. lursa, profesörü bile seve seve boğaz- dasından çıkıp duvarın kenarın 
ıidiyorum, dedi. iki Arlıadaıın HaYTeti lardım. nw tuğla pervazın üzerinden 

Hapi•hane cehennemi Frenç: Hitlerln Sihhatl Fakat profesör hiçte oralarda de- rek profesörün od7ının halk 
- Metelenin aafahatı hakkında •.. Berlin, 15 (A.A.) - Dlf .ve propa- g"ildi. Dostluğumuz gittikçe ilerledi ve çıkaca~, balk~naEsakç.ı an kpence 

Viktor batını iki tarafa aalladı ve: d kt Şc sper 
neler duyduğunuzu bilmiyorum. ganda bakanlıkları Hitlerin sihhati ben de gittikçe Marion'a daha ziyade ~ya. gıreb~e ı.. ık, .. .. f 

- Berbat, feci bir yer. Oraıını ka- . h kkı d ki habe l . ka ,, l ak ek A k ld aıt bır el ıse gıyece , yuzune 
Patmak daha dog"ru. Her halde Reyni, Keyv Hılde bul • ı a n a r erı t ı o ar t - aşı o um. b" dd .. k e cebindeki 

. bn kt H" l • h. b' eli 1 h'll . "k" k l ır ma e surece v • duklarımıza dair .aize malUınat ver- zıp e e e ve ıt enn ıç ır am - ngiltere sa ı erme on ı ı saat a - d k d d .. ti g 
Hiç bir zavallı o cehenneme atı • . l kt d d. yata ihtiyacı olmadığını bildirmekte • dığı zaman saşkına döndüm. Damdan ş~dngır aktara k 0 Be aandsu~a ~ rclş 

lacak kadar büyük bir cinayet i•Jiye- mıt o aca ır, e ı. d" . . . . . . . rı ora çı aca tı. n e orı o • 
:I' Viktor: ır. düşer gıbı ızdıvaç teklıf edeme~d~~ leyecektim. Şayet profesör taldı' 

mez, dedi. - Bı"r kelı·me hı.le so· ylemedı·, de- ····.·······b···.···:k··: ... : .. ifl··:·· ............ 1 ... :····d· .. ••••••• yal Nihayet son çare olarak ve buyuk ' k . . n odadan dı!lan çıkarsa 
- Belkı· de hakkınız var Mı.ster stan u ı ıncı as memur ugun an: 1 . d 1 s·· k ' k" me ıçı T 1. bir ha ecan içın e on arı usse s te ı ı k ofesörün odasın<JP 

M ·ı f k b di. fl h K d .. .. . A • E . geçece ve pr agı, a at u huıusta benim hiç Mü is Me met a ri tarafından Doy· kuçuk malıkaneme davet ettım. vım .. ··ıt·· . "t k uyandıgı-mı ve 
- Öyle ise ondan sonra sinizle .. . . . . guru u ışı ere 

bir söz söylemeğe hak ve aalihiye • çe Oryent Bank Drestner bankası ~ubeııinC' hakikaten T udor Stılındedır ve devır· ed ek kendi odasına gelmekte 
görütememiıtir de onun için.. Fil - k l k" b" b. d p k b"" er 1. 

tim yok ki. .. Fakat eskisi kadar fena rehin edilmiş olan yüz sandık demir çelik lerden ama es ı ır ına ır. e U• g-umu söyliyecektim. Bu arada" 
d ... ·ı B hakika bu ketif oldukça mühim bir k d ld' d h ·1A t · egı • iliyorsunuz ki son ıeneler açık arttırma ile satılacaktır. Taliplerin 2 1 yü eği ır amma, a 1 ı arzı mıma· odasına sıvışacaktı. 
zarfında hapishanelerde oldukr• bu·· ketif, fakat meseleyi aydınlatmak- risi biraz gariptir. Etrafı balkonlu bir Bunlar hep delilikti, amma pe 

r- kanunusani 936 salı günü sabah saat 1 O da 
yük ıslahat yapıldı. tan ziyade büsbütün esrarengiz bir salonu, tavanında halis meşeden kalın ılım, gençlikti. 

h 1 · · s· C b .. ·· lstanbul tütün gümrüğünde Doyçe Oryent d k k "d 1 Viktor, hu ıslahatın g bile k J. a e getmyor. ır onun utun o kalın potrelleri ve aracı on or arı 
eç a ·· ·· K H'ld · · ld .. bankası deposunda hazır bulunac•k me-dıiını söyledi ve bir müddet İngil _ gunu ey; ı e geçırmıt o ugu-

terenin ve diier memleketlerin cen nu ketfettık. mura müracaat etmeleri lüzumu ilan olu· 

uıullerini münakata ettiler. Bir Viktor: . 
müddet Tierin ittirak ettiii ifaki - Allah! Allah!. dedı. 
bazı muhavereden aonra tabiatile Her iki arkadat ta, old~ hay- Kütahya icra memurluğundan: 

, nur. (19050) 
·Almanlar, Akdenizde lngiliz - Fran 

Uzlaşmasına Hücum Ediyorlar 
S • C t · h tt 0 I r Fak t F 1 Saka köyünden olup halen ikametgahı ır onun katli meıelesı·nı' açtılar re ız ar e ı e • a renç on a • . 

h l S 1. ~ı Hasa taraf Berlı·n, 15 (A. A. )- Alman ba- kartı hücumlarına devam Viktor: • rın daha ziyade bir ferahlık hisset- meç u e ım og u n ına: 
·ki • · f k d Kütahyada Geler oğlu Hamdiye bir ıını, İngiltere ile Franaanın Akde - ve bu uzlatmanın Lokamo - Sizler bu i•ten üm.d. . . tı erımn ar ına var ı: ~ 

:I' ı ınızı ta • E t d d" b 1 d d"k kıt'a ilamla 30 kile buğday ve 2805 ku • nizde birbirlerine yardım edecek • maıı üzerine apacagı.. teairle.-. mamile kestiniz oal'b c·· .. - ve , e ı, ço an yo u e 1 - b d .. .. k"" .. .. 11 
e ı a... oruyo • . . ruı orcunuz an öturu oyunuze yo anan l . . d I detmektedı·r. 

k . h le patıkadan hem çıkarke he erını tazammun e en uz a•maya rum ı iç onunla u ""ra t - k rı n, m icra emri ikametgahınızın meçhuliyetine :I' g ! ıgımz 30 , d • k k d" . . .. .. 1 
öyle değil mi? dedi. e ıner en en unnı gormuı er... binaen mübaşir tarafından bila tebliğ iade 

J Çalılıklar arasında Bir Kamp olunmuştur. 
P Uçltnı Viktor alaka ile batını salladı ve: Bu itibarla ilanen tebligat ifasına karar 

Viktorun bu ıuali Frence bekle • _ Oraları karıt karıt bilirim. verilmiştir. Tarihi ilandan beş gün sonra 
diii ilk fırsatı vermitti. Öne doğru Çocuk iken o patikadan kaç defa borcunuzu ödemediğiniz ve borcun öden-

... ·1d diğinc dair bir vesika ibraz etmediğiniz 
egı i ve mahrem bir ıey söylüyor- tırmandım!... Sana da bahsettim - takdirde muamelatı icraiyenin kaffesi gı • 

mut gibi gayet yavat bir aeıle: eli, değil mi Tier? dedi. yabınız.da yapılacağı icra emri makamına 
- Hem uiratıyoruz. hem uirat- (Arlccuı var) kaim olmak üzere teblii olunur. 

Bir ltalyan Gazetesinin Rusya 
. Ve Fransaya Hücumu 

Torino, 15 (A. A.> - Molotofun bunlann zecri tedbirciliktell 
nutkundan bahseden Gazetta Del tifade Avrupada bir barp 
Popolo, So•yet Rusya Te Fransa niyetinde bulunduklarmı 

hükumetlerine hücum etmekte ve mektedir. 
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ir Saray 
Faciası 

16 • l • 9:J6 - 37 - Yazan: •W• Ş. 

Divanıharp Mi1stantiği Pavlanın Şah
siyetini Tamamen ı·espit Etmişti 

ZEVCESiNE 
Atık 

ol mut 
~~ 

. Pa~~a, ~u sert içkiyi, yüzünün bi l .nİftİ. Buna m~abil, _ lb~ahim. ~e • 
bır . koşeaı buru§madan içtikçe, lb- yin çehresi, gitgıde cıddıletmı§tı. 
rahım Bey: Pavla, bu aabneden hotlanma 

- Ooooh!.. Afiyet, ıeker r'~un ... mıttı. Derhal ayağa kalkmit i pen
Ecnebi hatunları, biradan şica iç- cereye yaklatm•tlı. Ellerini gözle • 
~i ~çemez; derler amma.. Maıallah, 1 rinin iki tarafına ıiper eder~k kar· 
ıızm hocabanım rakıyı, abıhayat 1 §1 sahillerde pırıldıyan tek tuk ışık· 
gibi süzüyor. lara bakıyor; ve: 

Diye hayret gösteriyordu. _ Ne tuhaf, ne aarip .adam. San· 
Pavlanın methedilmesi, şehzade ki; 0 güler yüzünün derisi altında, 

Ali Efendinin hoşuna gidiyordu. büsbütün batka bir çehre saklan • 
Artık içkinin tesiri altına girmiş o- mı§ gibi ... Acaba, prense olan v~~i, 
lan §ehzade, yavaı yavaı resmiyet doğru çıkacak mı? .• Yoksa, Nurının 
ve tekellüften uzaklaııyor; hatta tikayet ettiği kadının kim olduğu • 
arasıra Pavlaya karıı olan aık ve nu arayıp bulmıya çahtacak mı 1 ·· 
zafiyetini gösterecek tavırlar al • Eğer buna teşebbüs ederse; o za • 
maktan çekinmiyordu. man, nasıl bir vaziyet almalıyım 1 ·· 

Pavlaya gdince: O da az çok içki- Buna her halde meydan vermeme· 
den müteessir olmakla beraber, muka- li · bu gece onu burada alakoyarak 
vemetini kaybetmemeğe çalıtıyor; ve 1 b~ meseleyi bir kadın zekasile hal· 
~fasının içinde yalnız bir tek fikir dö- • letmeliyim. 
nup dolatıyor: içinden: Diye düıünüyordu. 

- ~u. zabiti, bu gece evine gönder· _ Pavla !.. Bana bak ... 
~e.melıyız. Burada yatırmalıyız. Ken· Salonda, birdenbire bu sert ve 
dısı mühim bir vazifede olduğu için, .. h kk' k tm'•ti. Pavla 
ceblerinde muhakkak bazı mühim ki- mute a ım ses a . se . 1

:r • 
g"' ıtla b ı b')' O d kt 0 kadar dalımda kı, bır anda ıra • r u una ı ır. , uyu u an son· . b ·· 

d · h"k d memı• · B§tnı mus· ta usullacık odasına girmeli; ve ceple- esme u me e :r' • • • 

rini muayene etmeliyim. Kimbilir? •.. , tantik İbrahim Beye çevırmı§~1 • 
~elki de, mühim bir feY elde edebili. Şimdi fbrahim Bey, yerınden 
rırn. kalkmıt; iki elini masaya daya • 

Diyordu. mıı; batını Pavladan tarafa uzat -* mıflt. Bir anda nazarları, birer ok 
. Artık kafalar, t ım manisiyle Jci. gibi Pavlanın gözlerine saplanmıştı. 

ntlenmitti. Müstantik lbrahim Beyin Pavla suratına acı bir tokat ye
türlü tuhaflıklarla sunduğu kadehler, mit gibi sersemlemİ§lİ. Fakat der • 
Şehzadenin üzerinde oldukça mühim h l k d' · t l k Al 
bir tesir göstermitti. a en ını op ıyara : manca: 

Meclls, tamamfyle tekfffsiz bir ha- - Bana bir ,.Y mi eö,.lemelc iati-

le gelmişti. Yemek salonunu, yüksek yorsun~z: . . 
~le söylenen Türkçe, Almanca söz· Demı~tı ... Fakat.; ~ır k~ç d~kıka 
ler; ve kalınlı inceli kahkahalar istila evvel, bır çocuk gıbı hafıf, bır pa· 
eylenıitti. Hatta arada sırada, tarkı mı· muk kadar yumuşak olan müstan • 
rılblan bile ititilmekteydi. tik İbrahim Beyin ağır ve ciddi sesi 

Şimdiye kadar arayda görülme - İ§İtilmitti: 
Dlİf olan bu manzara, saraylılara ve - Yakaladım, Pavla .. Artık, be
hareınağalarına da büyük bir me- nim önümde oynıyamazsın. Hakiki 
rak ve hayret vermiıti. Kapı aralık. ismini, pek iyi tanıdın; ve del'lıal 
larında renk renk saçlı ba§ların batını çevirerek bana baktın ... Şinı
kaynattığı, mütecessis gözlerin pı· di, numarayı bırak. Nuri Beyin ba-
rıldaştığı farkedilmckte idi. tına bu çorabı senin ördüğünü bi-

Müstantik İbrahim Bey: liyorum. Bu aktam, yalnız bu mese-
- Ah, bir çiftetelli .. Eğer surada le için geldim. Resmen tahkikata gi

size kıvıra kıvıra bir çiftetelli oy • rişmeden evvel seni bir imtihandan 
namazsam, bu gece içtiğim §U mü- geçirmek istedim. Ve fU anda da 

Geçmı, 
hakiki brr 

vak'a 

1 O senelik bir zevciyet haya· 
tından sonra Bay Nihat. bizzat 
kansına çılgınca aşık olmuştur. 
Bayan Nihat, evlendiği vakit 
sanşın ve cazibeli, teni açık, ta
ze ve yumuşak idi. Senelerin ev 
hayatındaki yorgunluğu ve ço • 
cuklan büyütme gailesj neticesi 
olarak güzelliği haleldar olmuş 
ve cildi solmuş ve buruşmuştu. 
Bu gidislc zevtinin kendisinden 
yavaş yavaş soğumağa başladı • 
ğını hissediyor ve ümitsizliğe 
düşerek keyfiyeti annesine an • 
!atıyordu, Annesi, ona bir ay 
kadar cildin unsuru olan penhe 
rengindeki ·ı okalon kreminin 
kullnnmasını tavsiye etmiııtir. 
Hemen tecrübeye hn ladı. Her 
sabah cildinin biraz daha açıl • 
mış ve tazeleşmiş göri.ince hay • 
rette kalıyordu. Altı haftada 
bütün buruı:ukluklan tamamen 
zail olmuş, gençJ,;°şmiş ve adeta 
evlendiği gün kadar şayanı nrzu 
olmustu. işte, bu: binlerce ka • 
dının tecrübe mahsu1ü tipik bir 
misalidir. Penhe rengindeki To· 
kalon kreminde, her heşerenin 
tabii unsuru olan ve gençliği vi
kaye eden hakiki Biocel ccv • 
heri vardır. 

Cilt, tabii Bioccl cevherini 
kaybedince burufUklulcJzır te • 
şckkül eder ve Bioce] cevherini 
iade edince burulllJkluklar zail 
olur. Bu, Viyana üniversitesin· 
den Profesör Dr. K. Stejskal ta

rafından kcşf edilmiş ve cildin 
bu kıymettar cevherini genç 
hayvanlardan İstihsale mu • 
vaffnk olmuştu. 

Ak amlan yatmazdan evvel 
Penhc rengindeki T okalon kre· 
mini kullanan her kadın, buru • 
§Ukluklardnn kolnyca ve çabuk 
kurtulnbilir ve solmuş cildini 
gençleştirerek 1 O • 20 yaş daha 
gene; görünebilir. 

Denizyolları barek rakı bana haram olsun. hükmümü verdim. Söyle!. Nuri Be-
Dedi. ye yaptığın fenalığı yarın tamir e-l 
Şh dk ... k ''? ~ 

iSLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42352 • Sirkeci Mübürdarzade 

e zade Ali Efendi, katıla ka. • ece mısın, etmıyece mısın ... 
tıla gülerek bunu Pavlaya tercüme Pavla, her biri bir yıldınm cibi 
etti. beynine inen bu kelimeler karşı • l••::i'i"'•twtw. 

Pavla, ellerini çırparak: sında, mukavemet edemedi. Artık 

Han Tel. 22740 "---·· - isterim.. Bunu, ben de iste • bütün İradesini kaybederek, dürüst 
rım. bir türkçe ile: 

Diye ısrar etti. - Allah &§kına, yavaı ıöyleyi • 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 16 ikincika 

nun PERŞEMBE günü saat 16 
da IMROZ' A kadar. u229)) Şehzade Ali Efendi, dışarı ses • niz. 

lendi: Diye inledi. 'ı 
- Kim var orada .. Çabuk gra • . Fakat; akıamdanberi vazife his-

mofonu getirin... aıle hareket eden; gayet saf, hatta 

Trabzon Yolu 
CUMHURiYET vapuru 16 

lkincikanun PERŞEMBE gü -
nü saat 20 de HOP A'Y A ka • 

Pavla, gramofon kelimesinden biraz aptal ve aaygıscız, uysa) ve 
maksadı anlamı§ gibi: munis görünen lbrahim Bey, §İmdi 

- Aziz prensim!.. Eğer gramo • bir yalçın kaya gibi sertleşmişti. 
fonu istiyouanız, benim odamda • - Söyle ... Cevap ver. Nuri Beye 
dır. Odamda kilitlidir. Onu ben gi- iftira ettiğini yum itiraf edecek 
dip getirmeliyim. misin, yoksa, §U anda seni tevkif e-

Dedi. deyim mi?. 
Şehzade Ali Efendi: - Rica ederim.. istirham ede • 
- Hayır! •• Sen yorulma sevgi : rim. Beni rezil etmeyiniz. Yarına 

lirn. Anah' arı bana ver. Odayı ben kadar sabrediniz. istediğiniz yere 
aÇarım. geleyim. ·İstediğiniz surette hare • 

Diye cevap verdi. ket edeyim. 

Pa vla, anahtarı verdı· Şeh y b 
d · za - - a, u sözünden cayaraan? 

e odayı terketti. 
Şimai p 1 ·ı .. t t'k İb O anda bir kapı gıcırdadı. İçeri, 

h' ' ava 1 e mus an ı ra • simsiyah bir gölge kaydı. Bir an 
h;~ ~ey, baıbaıa kalmıılar; ve bir- hareketsiz kalan bu gölge: 
rnıt~rı~e u~un birer nazarla bak • _ Ben.. Şahidim. 

ar ı. avlanın dudaklarında Diye mırıldandı 
Yavaı yavaı bir tebe11üm ıeniıle • • (Arian oar) 

dar. «230» 

~------ı 
lıtanhul aıliye altıncı hukuk mahke • 

mesinden: 

Nigar tarafından kocası Sultanahmet 
park karoısında 46 sayıda iken ikametg:ı. 
hı belli olmıyan Ferit aleyhine açılan ho· 
şanma davasında ikametgahının meçhu • 
liyeti hasebile daya arzuhalinin on giin 
aarfında cevap vermek üzere on beş gün 
müddetle ilanen tebliğine karar verilmi, 
ve arzuhalin bir nüshası da mahkeme di
vanhanesine talik kılınmış olduğundan 

935/ 1968 .aayılı doıyaıma ili.n tarihinin 
ferdaaından itibaren on gün zarfında ce • 
vap verilmesi lüzumu tebliğ yeri•e kaim 
olmak üzere ilan olunur. ( S 4 7) 

ı< ______________________________ _. RADYO Topl•ntıl•r. D•vetıer ~ 
Halkevi Konferansları 

Bu Aktamkl Proğram 
ISTANBUL 

18: T okatlıyandan nakil, telsiz, caz, 
19: Çaykofski süvit senfonik, 19,30: Ha
berler, 20: Triyo, keman, viyolonsel, pi • 
yano. Hafif eserler. Stüdyo sanatkarları

mız tarafından, 20,30: Stüdyo caz, tnngo 
ve orkestra gruplan, 2 1 : Melek sinema • 
sından nakil. (Sarı§ın Karmen) Mnrta E
gerL Saat 22 den sonra Anadolu ajansı • 

Eminönü Halkevi salonlarında yarın sa· 
at 1 7.30 da profesör Dr. Osman Şeref ettin 
tarafından (salgın hastalıklarla savuıma. 
nüfus çoğaltmasmdaki ehemmiyet} me\' • 
zulu bir konferans verilecektir. 

Gülhane Müsamereleri 
Cülhanenin mutat olan senelik •ltıncı 

tıbbi müsameresi hu ayın on yedinci cuma 
günü saat 16. 30 dan 18. 30 a kadar devam 
edecektir. 

nın gazetelere mahsus havadis servisi ve ·r • .----~K~e·n-ıf!'".,.-8•n•s-ı1•8·,---..==;;;;;;;ı1ö1Jrilecektir. _ _ 

DERUN 
J 9: Königsbergden orkestra konseri 

(Weher Masne, Haydn. Stauss vs.), 
21, 1 O: Berlinin muhtelif otel ve harların· 
dan nakiller, 23: Haberler, 23,30: Dans 
ve baliilayka müziği. 

MONIH 
2 1, 1 O: Mouırun eserlerinden konser, 

2 2 Sopran ve bariton seslerle karışık kon· 
ııcr. 

BUDAPEŞTE 

2 1, 30: Richard Straussun uRosen ka • 
valiern operası, (Operadan nakil) . 

VARŞOVA 
18, 15: Salon müziği, 19: Piyano kon

seri, 22,40 : Leh şarkılan, 23: Senfonik 
konser. 

İstanbul birinci iflas memurluğundan: 

Müflis Alaçamlı Nadirin yanmt§ olan 

iflas dosyasının yenilenmesi için yapılan 
davete alacaklılar gelmemiıı ve alacakla • 

rını tesbit ettirmemiş olduklarından bu ke

re tayin olunan 20/ l / 9 36 çarşamba gü • 

ni.i saat 14 te toplanma güniinde evvelce 

masaca alacaklan kayıt ve kabul olunan 

alacaklılar ellerinde bulunan vesikalanm 

getırmez veya iddialarını bildirmezlerse bu 

yüzden uğnyacnkları zararlara katlanmış 
ad ve telakki edilecekleri ve müflisin de 

-nerede ise toplanmada hazır bulunması 
ilan olunur. ( 19052) 

Komün Birliği Konferansları 
Üniversitede tertip olunan komün bil .. 

gisi konferanslarının üçüncüsü dün akııam 
hukuk fakültesi birinci sınıf dershanesinde 
İstanbul nıelctupçusu Osman Nuri tarafın • 
dan verilmiotir. 
~·-·~ ·~......_ lH - ....... -..m ........ I ... ·~ 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon : 22925 
Galata §Ubesi Tel: 43663 

MERSiN YOLU 
SADIK ZADE Yapuru 19 lkln

cikanun PAZAR gllnO saat 
IO da MERSiNE kadar. 

DOYÇE ORtENT BANK 
Dreadner Bank Şubea! 

Merkexi: Berliu 

TürklyeJeki ıubelerlı 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu: lat. l'utün Gümrıigıi 

..,. Her türlü 6ankG iıl .,. 

Türkiye Ziraat Bankasindan: 
B~nkamızca yirmi be§ adet Standart ve beı adet kırk be§ ila elli 

ıan~ım fary?I~ yazı m"kinası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
Eksıltmeye •fhrak fa,rtları: 

1 - Teklif mektubu (Teslim müddeti tasrih edilm l'd' ) 
2 G" ·T· 'b eı ır. 

- oru up tecru e edilmek üzere teklif edilecek m k · ı d 
birer adet. a ana ar an 

3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - o/o 7, 5 teminat akçası. 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
An~arada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
E~sılhne müddeti 23 ikincikanun akşam ıaat on dörde kadar banka 

tercıh hakkını muhafaza eder. (142) 
~ --- - - --------

Beton Arme kÖpr i inşaatı eksltme ilanı -
Nafıa Bakanhğı 

Şose ve Köprüler Başkanlığından: 
Bursa vilayetinde Bursa • Karacabey yo)u üzerinde ((60200» lira 

keşif bedelli Karadere ve Hanife köprüleri inıaatının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi 27 /1/936 tarihli pazartesi günü saat 16 da Nafıa 
Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnamesi ve buna müteferri diğer evrak «301» kurut 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reiıliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat u4260>> liradır. 

isteklilerin yapmıt oldukları itlere ait vesikaları eksilbneden en 
az sekiz gün evvel göstererek Naha Vekaletinden ehliyet vesika

51 
almaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 27 /1/936 pazartesi günü saat «15ı> e kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

<e3756», «81581) 

Maliye ekil etinden: 
1 - 2257 No. lı madeni ufaklık para kanununa tevfikan Devlet ala. 

caklarma 54 kuruıtan alınmakta olan beher mecidiyenin gümüş fia • 
tının tenezzülü hasebiyle kırk dört kuruşa indiriJmi§ ve bu fiat üze . 
rinden kabul edilmesi için malsandıklarına tebligat yapılmı§tır. 

2 - Cümhuriyet Merkez Bankasınca satın alınmakta olan beher on 
gram meskuk ve gayri meskôk haJiı ıümüt badema yirmi iki kuruta 
atın almawbr. cc76)) u216>• 



Yalntı bir tüh kullandıktan 
so ,ra aynaya bakınız! 

RADYOLİN 
. 
ın 

Miikemmeliyeti hakkında 

en ıon ve en doğru aözü 
size o ıöyliyecektlr. 

Bımbıyız, pırll pırll ,arhyan 
~;,ıer, tatlı bir nefes, pembe, 
ııhhatll dif ıtlırl, temiz bir dil, 

mikrebsuz ~ir ağız... lf te 

Radyolinin eseri ! 
Buıründen itibaren 

ıabah akıam 

RADYOLiN 
kullanmaya baı1ayınızl 

Fennin en · son icadı 
6 llmb.lı 17 m - 2000 m 

kadu RADYO SCHAUB 
Oseanik modeli 1936 
Sizi tğltndirmtğt hazır en llbumlu ar
kadaıınıadır. 

Umumt aatı, deposu ı İııtanbul Sultan• 
hamam. Hnuılu han No. 1. 
A~ana : Hacıı Bey Z. Muharrem Hilmi. 

İımlr ı Penne&ti ve Pariente. 

Trabzon: Atmacıoğlu Hakkı Bakanay. 

TIRA.§ - . 
BIÇAGINI 

// 

DUN YADA 
o 

10 MiLYON 
KiŞi' 

KUL 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı·yı ze.ıgl 1 etmiıtir. 

4. cU Kafide 11 Şubat 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca ı 15.000, 12.000, ı 0.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mUkifat vardır. 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve ekll 
hutalıklan müieha111ısı 

C•falolhı ICeçl Ören apartımaa Tel. 2 .. 0JJ Ev. Kadı .ıöy Bahariye ileri ao:uk Te .. 607J1 

Doktor Hefız Cemal 
Dablllye mUtehuıııı 

Par.ar4aa maada hergiia 8 .. 6 

a:vuı10Ju (118) No. Telefon ı it398 

Son Posta Matbaaaı 

Neyriyat Müdürü: Selim Ra&ıp 

Sahipleri: A. Ekrc:m, S. Raaıp, H. LU® 

SON POSTA 

.J : : •• : • • • • 

Nefes boru:arının mikroplara 
karıı en kuvvetli mUdafJi 

Pastil For 

BoA"az ağrılarına, nezleye, ikıl· 
rDğe, ıeı kısıklığına, nefes .ılarlt· 

ğına karşa en mileaair lliç 

Pastil for 
Set ıinlrlerlnl kuvvetlea•lirtl;ıf, 
aju Ye nt'feı kokularını keatijt 
içJn ııhhatli insanlara da fay .. lı 

olan en mükemmel pastil 

Past-il For 
Tecrlbe edllllz. 

Yüzünüzü ihtiyarlatan yorgun
luk ve dtişüncı izlerini hergün 

ıiliniz. lote bu nzifcyi 

C .EME 
SIMON 

Siıin yerinize mtikemmelen ya
par ve bu ıuretle buruouklalda
rın huıuliiııü geciktirir ve t .. i
niain tatlılığını Ye ıafl ğını mu· 
hafaza eıler. 

Her yerde •atlhr. 
SİMON KREM, PUDRA VE 

~·---.SABUNU ~--" 

Haberiniz Var Mı 

Sağlam, tık, 1tıi taUı, yerli n 
1enl mandolinlerin fiaU 

4 1
/2 liradır. 

Toptan n P!trakende ıipariş alınır. 
E•kiıehir ı Ahenk Musiki Ticaret

haneai Süleyman Sua& 

Eskitmemek 
• • 
ıcın 

PHlllPB"MlllWA 
ile 
TAKViYE EDiNiZ 

Satış saloa 'anwzı ziyaret edinl.z. 

ISTAN8UL: Philipı s~ı .. ,., Gala-. Tern4a Cad. 17, 
Jeneral Haa, 
Orozdl Bak. 

ANKARA : Philipa ş"~' Baak&lar Oai4eıi. 
IEMHI : Pıanett! ve Parieate, İkinei kerion No. 11. 

Ve diğer Anuol•ııiaki 80 kMiat r.ami acentalarıoııl> 

TUrk PHiliPS L. T. D. Şirketi lstanbul 
'1-• Gal•t-1 - Frenkyaa han. Telgref: PHİLfPS lstanbul 

Tabii mcyva us.relerile hazırlan • 

Gayet cazip renklerile 
hayretlere dütürür ve 24 saat d 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik 

içinde en fAYanİ emniyet ve itinlll 
dır. 

Venüa Pudrası: 
Şak ve kibar familyaların rai 

zanan, narin Ye nazik cildlileri ~ 
yüksek evWta epiz pudradır. 

Venüs Rimeli : 
v enüs !tüneli ile tuvalet cöreO 

ler kalplere ok gibi saplanır. 

Evliyaıade Nureddin 
mış yegane meyva tuzudur. Eczayı kimyeviye alat 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek lleposu. fatanlıtul. 
latanbul İkinci İflas memurluiu:ıdan: hastalıklarında fevkalade faydalıdır. ,-

Müflis Mahmut Paşada çorapçı Enis Ve· Hazmi kolaylaştırır, inkıbazı izale l Ankerada ı AK B ~ 
linin tasfiye muamelesi bitirilerek ifllsın eder. Her clilcie gazete. mecnı\19 
kapanmasına mahkemece 13/ 1 / 936 ta - JNGİLİZ KANZUK ECZANESi kitap. Bütün mektep kitapı.;' 
rihinde karar verilmiş olduğu ilan olu • Beyoilu • lstanbul kırtasiyeyi. Telefon• 

nur. (19051) ~----------" ,------·--~ 

! 
J 
• 


