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Sui tçıların Muhakemesi 
Oç Buçuk Saat Süren Gizli 

Bir Celse Yapıldı 
Aleni Celsede Arifin işkence Yaplldı
ğına Dair Bir istidası Okunmuştur 

Evrak Yeniden 1 Efgan Hariciye Veziri 
Müddeiumumi-
---------------------' /iğe Verildi 
Muhakemeye Gelecek 
Perıembe Günü Devam 

Edilecektir 
Ankara, 16 (Telefonla) - Sui • 

kaıtçıların muha'kemeıine bugün 
ıaat on dörtte devam edilmiftir. 
Celsenin gizli olmaıına raimen ad
liye binaıının önü ve koridorlan ka· 
-lahalıktı. Gizli celıe ıaat bet buçu· 
ia kadar ıürmüıtür. Bu celıed~ din· 
lenen Ajan izzet tam beı buçukta 
•lonu terketmi1tir. 

Dün Viyanaya Gitti 
T. Rüıtü Aras Cenevreye Gidiyor 

.AJent ......... .Aftl ıa...J.a.ı.u. .-.. ~~ti----
'•ine ait gelen cevaplar okunmuı • 
'-· Arifin 329, İdriıin de 1294 do
'lınnıu oldukları cevaplardan anla-
ıılnıııtır. T evlik Rüffü Araı El Batı hariciye oe:ziri ile birlikte Utaıyondan rıkarlarken 

Bundan ıonra Arifin mahkeme ·Bir 'kaç gündenberi şehrimizde misafir bulunan Efaan Hariciye Veziri 
riyasetine verdiği bir istida okun .. Feyz Muhammet Han dün aktamki Avrupa ekspreaiyle 21,30 da Viyana-
Dl!lftur. ya hareket etmiştir. 

(Devamı 1 inci yiUde) Veziri, Sirkeci gannda Dıf Bakanımız Tevfik Rüttü Araı, Efgan sefiri 
--~ ' ·-- ...... °' .. ---- ·- ...... _ ____ ve konsolosluk erkanı, İlbay Muhiddin Üstündağ ve Emniyet Direktörü 

Harp 
Kızıştı 

ltalyanlar lıerle
dlklerinl, Habe9ler 
ise Muharebenin 

Salih Kılıç ve sair zevat teşyi etmişlerdir. 
Bir müfreze polis de veziri selamlamışlardır. 

Tevfik Rüşta Aras 
Dün sabali şehrimize gelen Dış işleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras Milletler 

Cemiyeti toplantısında bulunmak üzere bugün Cenevreye hareket edecektir. 

TOrkO imha Siyasası 
Sofya, 16 (Özel) - Filibeden gelen kalmasın öiye tuzlu sulara sokulup 

Devam Ettiğini haberlere göre, Ali oğlu Hüsnü (Hüs- çıkarıldıktan sonra Türkiyeye hudut 
S6y1Uyorlar nü Aliyef) namında bir Türk casus • harici edilmiştir. 

(HARBE AiT TELGRAFLAR luk iddiasiy)e geçen ay tevkif edilerek Bu biçarenin, fj}jbede kimsesiz ka-
6 iNCi SAYFAMIZDADIR.) Filibe Emniyet Müdürlüğünde ölesiye lan çoluk çocuğu da sefil ve perişan 

-------.;;..;;.~;;.;.:;::;.:~;,_..J dövülmüş ve vücudunda çürük izleri bir vaziyettedir. -* 

Yaman Bir ~~f~~o~~-~~\ ~;;~~Z~~!~;ın 
Maruf Bir Doka - ' 
torun imzasını ltalyanın 
,,... k Ed. Sualine 
1. a /it ıp •.• 

Eczanelerden 
Morfin Alıgormuı. 

Cevabımız 
Solya, 16 (Ôul) - Zora 11a:ze

IHİne Pariaten telelonla bildirildi

iine 11öre, ltalya hükumeti, Anka

ra elçiıi vasıta•İyle Türkiye hüku

metine bir nota vererek ltalya ile 

/ngi/terc ara•ında bir ihtilal vu

kunda, ln11iltere, taralından İ•fene-

Çocıılamıı Hangi 
Mektebe Vermeligim? 

içinde Yerli Adeti Bu
lunmayan Mekteplere 
Çocuğunuzu Vermeyiniz 

lbrahim Alô.eddin; Ecnebi Ve 
Hu$usi M•ktepleri Bejenmigor. 

bil Öğrenmek için Ne Yapmalı ? 
lbrahlm Alleddln Gövaaı 

- Bence, diyor, mektep hayatın u
lak bir nümunesidir. Ve çocuklar ora· 
da, içine karışacakları hayatın bir ne· 
vi çıraklığını ederler. 

Bu itibarla ben, Türk çocuklarının, 
içinde yerli adetler bulunmayan mek· 
teplere verilmelerine kat' iyen aleyh ta· 
rım. 

Bir çok kimselerin bu kabil mektep
leri tercihlerine sebep, çocuklarına ya
bancı bir lisanı bir an evvel öğretmek 
arzusudur. Onlar, bir yabancı dil öğ
renmenin, o dili ~ive falsosu yapmadan 
konuşabilmek olduğunu sanırlar. 

(Devamı 7 inci y üzde) lbrahim Aliicddln G6&1N 

Hayali Genişlere iş Çıktı. 

T opkapıda Yağmurların 
Islatmadığı Bir Köşe Var. 

Topkapıcla ruhaniyet İ3ale edilen nokta bura11Jır 

Öyle basit tabiat hadiseleri vardır meydana çıkar. Bir müddettenberı 
ki, çok defa, en seyyal zekaları bile Topkapılılardan bir kısmının zihinleri: 
durgunlaştırır. Mahiyetleri izah edile- ni meışgul eden tabiat hadisesi de, bu 
mez. Sonr~, karanlık gi~i d~ran ay- neviden olsa gerek. Hadise şudur: 
dınlık hakıkat, gene basıt hır surette ( Deuamı 1 inci yü:zde) 

"'"== ·====,,. 

Deniz Bütçemize 2 Milyon 
100 Bin Liralık F evkalide 

Bir kaç gün evvel Sağlık Bakanlı~ı 
ınüfettwlerinden birisi şehrimizde iş -
lenmiş garip bir sahtekarlığı meydana 
çıkarmıştır. Bu müfettiş muhtelif ec-
2a depoları ile eczahanelerin uyuşturu
cu maddeler istihlakini kontrol eder -
lcen hemen her eczahanede maruf dok
torlarımızdan birisinin reçetesiyle a
Lnınıt morfinlere tesadüf etmiştir. Re
tteler üzerinde hastanın adı yazılıdır . 

bilecek bir yardım karıı•ında Tür- T h • K 
1 kiyenin ta~i~ etme.i muhtemel hat- Üsküdar semtinde oturvan bir kısım a sısat onu uyor 

tı harelretını •ormuıtur. Türlı hükii- halk Bayındırlık Bakanlıgma ~ vu-

.ıt&t bu ad her reçetede de ayni ad· 
4ıı. 

(D._., 7 4ıtci ~•J 

nMfi, Balkan Birliline meıuap dco- rarak Üsküdar Su Şirketinden şu tika- Ankara, 16 (A.A.) - Sü Bakanlığı deniz bütçesinde açılacak bir faala 
letl.rle mü:zalrere neticeande C•· ı yetleri ileri ıürmütlerdir: 2.100.000 liralık fevkalade tahsisat konulması, Gümrilk ve inhisarlar S.kan-
uap ucrec•fini ltalya hünmet" Muhtemel aat tamiri diye 3 ayda lığı bütçesinde 26.l 70, Yüksek Ziraat en•titüıü bütçesinde de 19.000 lira-
6ilımiffir. ın• (125) kurut alınmw. uat batma ah- hk münakale yapılmus hakkındaki kanun J&yihalan Kamutaya veril• 
<# nan beter linnm da abonelere iadeaL miftir. 



SON POSTA 

Sesı] 1 

Mezarlıklarımızin 

Harap Haline 

Ne Der&inlz? e· K F d 1 R kk 
e;,.ana .,kadaounozm oöyled;ği ır aç ay a 1 a am 

gibi Türkiyenin her tarafındaki me· 

zarlıklar süfli bir harnplı{;ın ibret a· N •• f d F 1 A T k d G 
~:~:.ği~.:~:~:::;::~:.b~:: u usumuz a. aza rtış ra ya a ö-
;:~pdegİ~;ntü::~\:;z~;~~:~~ii~ibi~ ru .. ıu··yor Kadı .... JarımızYu .. zde 16 Çog"' aldı 
neticeye bağlanmadı. Bugün şehrin t .1 J 
§lirasında burasında bulunan bütün fstatistilc Umum Müdürlüğü geçen rülen yer de yüzde 52 ile Avrupa ............................................................ .. 
mezarlıklar berbat bir haldedir. Bu- ı'lk tP11. • d ıla l ı T"" ki "d. lk • / 1 k 
nu bilen halkımızın dilı bakınız ne ti" • • •• t b. · taa.!-t!'- Erkek •ktan kadında f la lan 

. .,.nn e yap n gene sayımın 1 ur yeaı ır. zn C Şl 
ne cesmı goa eren ır 11 Lut "' net • mı n az o 

kadar acıdır: t • tir. B · • a.!I...... •• ··ıe b 111 k l • * re mıt . u ıstatıauıue goru n azı I viliyetler Urfa, Edime, Elaziz, Koca- J. V.I Q S e eme. l 
Bebek, y ahboyu No. 42 de Hasan enteresan rakamlan faydalı bularak eli, Maraf, Ankara, Mersin, Çanakka -

Tahsin: kınca okuyucularımıza sunuyoruz: le, lzmirdir. 
- Bu bahsi hiç açmayınız, çiinkü ya • Nüfusumuzda kadın sayısı 1927 ye Kadın miktarı erkekten fazla olan 

Bu Def aki Tecrübenin 
Tarihi Belli Değil. ramın en hassas yerine dokunmuş olur • nazaran yüzde 16 fazladır. Halihazır • •ıA ti • · d K t O d . vı aye erımız e as amonu, r u, 

sunuz. Si~~f~d~şımdan dg~en şuO vak ayı nn·ı ·da Avrupa Türkiyesinde 1.266.132, ı Siirt, Çankırı, Denizli, Trabzon, Bolu, lıtanbulda ikinci bir lfık maakeleuıe 
!atayım,~ ı ır zanne enm: ç sene evve ,~ T'" ki • d 14 934 562 k' • . ~ 
valde vefat etti. Eh. bu dünya .ki~e .kal • ya ur: yesm e · · lfl 1 Kı11ehir~ Mug~~ Isparta, . Konya, An· denemesi yapılacaktır. Deneme bi-
mı~ ki .. ihtiyarın vakti geldi, gıttı. Bız d e bulunmaktadır. An~dolunun en talya, Sınop, Kutahya, Gıresun, Bur - rinci denemeye benzemiyecek yalnız 
müteessiren merhumeyi götü riip Karaca • kalabalık mıntakası ıç Anadoludur. dur, Afyon, Çoruh, Aydın, Gümüf • .... "IA ed'l k, faka : 'lA 
ah d b k k G ld K 1 d ı927 d nb · f l .. fu .. h ed' gunu ı an ı ece t aaatı ı an e-me e ıra tı . eçen yı ı. an ıca a- e erı en az a nu ı artı'ı go· an ır. d"I • • 1 b . 
ki büyük eni~tenin kızlarını görmese git • ... 1 mıyecektir. ıtan ulun 34 yerıne 
miştim. Valde orada o cski h alile gözü • ı 1 büyük düdükler konulacak, bunlar öt-
mün önüne geldi, yüreğim sızladı. Ertesi yi Ve l'emiz Süt Bir Tanassur ddiası miye batladığı zaman her yerden du-
sabah bir vapura atlıyarak Üsküdarn geç- 1 
tim, bir tramvayla Karacaahmede Belediye tehirde halis süt aabfllll Galatada Sen Jorj lisesinde okuyan yu acak, düdük sesini duyan herkes de 

gittim. Fakat hay geçmez olaydım. gitmez temin maksadiyle yeni bazı tedbirler i Sel .1 N . _..ı d "kik t ıtıldannı söndürecek ve ya maskeliye. 
w •• ma ı e ermın .. ın a ı ızın a· k . 

olaydım, valdenin mezarını aramaz olay- almaya Ugrafmaktadır. Bu cumleden O· • • • w• • • ce lır. 
dım . )arak zabıtai belediye memurları vaıı • 

1 
nasıur ettırıldıgı hakkında maarıfe bır Bu tehlike zamanında ıtıklarını ıön-

Tam iki saat, Allahın soğuğunda vııl • taıiyle sütlerden nümune aldırılıp ihbar yapılmıştır. İddiaya göre Sel • dürmeyen veya maıkelemiyenlerden 
denin mezarını aradım. Koyduysan bul, sadece belediye kimyahanesinde tahlil ma tanassur edince Medi Füks adını yirmi bCfer lira para cezası alınacak • 
hani §Öyle ucuzca yapurdığım taşlardan ettirilmesinin kifi gelmediği neticesi - ı I N • · A 1 
b·1 k 7,,L. ı ld ı K b a mıttır. ermınm anası vuıturya ı, tır. 

ı e eser yo . L.JUur taş an ça ı ar. a a- ne vanlrnıt ve kaymakamlıklarda da .. .. 
rık toprağı da dümdüz ettiler, çıkttlar i~ü. t hl"ll k t l I k I babası da Turktur. . . . a ı er ve on ro yapı ması arar at· 
ıçınkdkie?···ATablıl· h~rayı~ •,oran, bakıp eden tırılmıf, bunun için tedbirler almmıt· Maarif müfettitleri tahkikata bat • 
yo .. rzu a ı vaııa .• 1 la d 

tır. amıf r ır. 

* Soltanabmet Akbıyık Araıta No. 4 te 
Hadi Süreyya: Mahkeme Kararları 

Ayvansaray belediye ambarından üçüncü ceza mahkemesi tarafından 2 

Kundura Meraklısı 
Dolandırıcı. 

Bir Serseri, Apartımanlar
dan Ayakkabı Topluyor. 

- Bu işin ne düzeleceği, ne yapılaca • 
ğı, ne de yoluna konacağı var. Biz galiba 
evlat ve ahfadımızla toprağa girip yersiz, 
yurtsuz, kaybolmağa mahkümuz. Ölüleri· 
mizi sevememek yüzünden birbirimizi de 
sevemiyecek hale gelecek, bu tabiata gi· 
receğiz. 

bir ik.i defa çuval çalan ve en sonunda ay 15 gün hapse mahkum olmuştur. Son günlerde, bazı maruf zel"ata 
ayni suçu tekrar ederken bir memur * müracaat eden bir dolandırıcı, ayakka-
tarafından yakalanan sabıkalı Hasan Maçkadaki bostanlardan birisinin bılarınm düzeltileceği beyaniyle ayak. 

Bence her şeyden evvel asri, modern 
mezarlıklar yerine, mezarlıklarımıza birer 
duvar, ildter bekçi, dört te mezarcı koy • 
malc kafidir. 

ikinci asliye mahkemesince 8 ay 5 gün sahibi olan Etem Maçkaya uzanan kabı yaptırdıklan müesseseden geliyor. 
hapse mahkum olmuştur • tramvay hattının sonunda açılan bir de mut gibi davranıyor ve bu ayakkabı-* likten kendi bostanına su aktığı ve ha· lan alıp AVUfUyormuf. 

M ""t dd"t h l k rkı tılık ve sara uğradığı iddiasiyle Ber;;iktaş sulh B dol d ku ba l d u ea ı sar oş u , sa n u an ırıcının r n arın an 
haneye taarruz Suçlusu zabıtaca maruf birinci hukuk mahkemesinde Tramvay biri de doktor Fuat Kimildir D 1 • 
Arap Abdülkadir ikinci asliye ceza j Şirketi aleyhine bir dava açmıştı. Mah· dıncı daha ziyade Beyo ""l da o~ 
mahkemesinde gıyaben muhakeme e· k~me şir~et~ (190) lira tazminata mah- 1 «Nuri» gibi maruf ayu&!~~tica~tha • 

* Eminönü Tqban No. 3 te Hüsnü Atalay: 
- Mezarlık mezarlık mezarlık diyor • 

runuz} Ayol biz yaprken bile yolumuzu. 
evimizi, sokağımızı bir intizama koyama· 
dık. Değil ki, öldükten sonra mezarları • 
mız derli toplu olsun. Bence bu bahF: ka
payalım. Evvela her gün içine girdiğimiz 
evleri. üzerinde gezdiğimiz yollan, cadde 
leri bir yola koyalun ki, ölürken rahat bir 
toprak düşek düıünebilelim. 

dilmiş ve 7 ay 19 gün hapse mahkum 1 kum etmıştır · nelerinin mütterilerini gözüne ke6tir • 
olmuştur. mektedir. -··· ................ _..... ........................... __ ....,... ...... 

* Tramvayda Masum adında bir ada

mın 35 lira parasını yankesicilikle çar· 

pıp Eminönü durağında yakalanan sa
bık.alı Reşat ikinci asliye ceza mahke· 
mesi tarafından (9) ay (10) gün hap-

A't K M d ' se mahkum olmuştur. 
in açıran a am Re t bu muhakemenin diğer mah-

Dün Seliniğo kalkmakta olan Rus kcmeferde görülmekte olan da -
bandıralı v~pu~ yolcularından bir Rum 1 valariyle birlq?tirilmesini istemiş-
madamm uzerı aranınıt 75 tane altın se de mahkeme bu talebi reddet -
bulunmuttur •. !"adam bu altın.lan i miştir. Reşadın muhtelif suçlardan bi
memleket haneme kaçırmak ıuçıyle rinci cezada 2, ikinci cezada 1, üçnücü 
yakalanmıthr. cezada gene 1 duruşması vardır. 

Tutuşan Bac1lar *. 
Gal da K ıedib• d b" . Musatafa adında hır adam Ruhsar a· 

ata , u ın e ır evın, d d b" k d · } · k 
S. k .d K Le Lok 1 ın a ır a mm evıne zor a gınne 
ır ecı e on a zzet anlasınm . 

lan 
y .. d " . .. 1 .. .. ve kadını tehdıtle zorlamak suçundan 

baca tutufmUf ve son uru muttur. 

1 

~ 

1 

TAKViM 
İKINCIKANUN 

R•ırot sene ·17 Arabi sene 
1352 1354 - . -Kasım Resmi sım• 2 inci kAouo 

71 1936 4 

CUMA 

SABAH İMSAK 
s. D. Şevval s. D. 
2 17 22 12 85 
7 23 5 38 

Öğlft 1' inci 1 Ak,am Yatsı 

& İ D. s. ,o. s. D. s. D. 
E, 7 17 9 46 12 - l 38 
z. 12 24 14 52 17 04 18 40 

Ayakkabılanndan olmak iıtemiyen
lerin bu gibi müracaatlar kartısında ih
tiyatlı hareket etmeleri gene kendi 
menfaatleri iktızasmdandır. 

Eina Vergileri Ve Belediye 
Belediye Hazirandan itibaren tahsi

le ba'lıyacağı bina ve arazi ver -
gileriyle bütçesinin varidat faslının 

ancak 100 bin lira kadar artacağını 

tahmin etmittir. Bunun sebebi beledi
yenin evvelce de bu vergilerden ka -

7.anç ve maarif hissesi olarak bir kısım 
almakta olması ve bunun zaten beledi
ye varidat bütçesinde mevzuu bahsol • 
ye varidat bütçeıinre mevzuu bulun • 
masıdır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

lkincikinun 

Oflnlln Tarihi 

Bir ki 
Satırla .. 

Sinemalarda Temizlik 
Belediye sinemaların her gün sabablt • yin silinip süprülmesini ve dizenfckte ., 

dilmesini muvafık bulmuş, sinemalar• 
yolda tebligat yapmıştır . 

••• 
Muamele Vergisi Ve Matba• 

Malzemesi 
•!lı ' 

Gümrük umum direktörlüğü güıufl" 

lere yaptığı bir tamimde kolonya etik• 
ti gibi etiketlerle matbaa hurufat v~~ 
ferruatı ile kağıt, mürekkep v e sııı 

muamele vergisinden müstcsnn olnıadıl' 
nı bildirmiştir. 

* * * 
Balık Konservelerimiz ,; 

Ekonomi Bakanlığı bnlık k on.,erve• 

mizin ecnebi memleke tlere satılmnsı :il 
tetkikat yapmaktadır. 

*. * 
Yeni Tayinler 

E · · l · ""d"" ua-Iİ mnıyet ış en umum mu ur m 

Feyyaz Giresun valiliğine maliye ıner!P' 
muhasebecisi lbrahim Zirııat Bankası 1' 
hasebe direktörlüğüne. Muntazam bo~ 
muhaşebecisi Cemal de maliye nıefY 

muhaseheciliğine. Y ııhyn Sezai iıçt:nciı 
mu mi müfettişlik baş mÜıiUvirli~ 
Bedri Bekir oğlu Etibnnk maden İ~ 
muavinliğine, ve Zire kaymakamı Jz:ıe 

İç Bakanlık mahalli idareler umum z:ııii~ 
dür muavinliğine, Hasankale kaymak..,. 

Halis te birinci umumi müfetti lik uırı,; 
tahririye müdürlüğüne tayin cdılmişlcrcl' 

*** 
Üçüncü Umumi Müfettitin Ziyaf,j 

Üçüncü mıntaka müfettişi Tahsin U~ 
Ankarada sekiz vilayetin saylavlanna 
ziyafet vermiş ve hükumetin şark iller~ 
yapacağı icraatı izah etmiştir. Tahsin 1.) 

laşı Trabzonda, yazı Samsunda geçi<' 
cektir. 

••• 
Ziraat Bankasının Anketi 

Ziraat Bankası köylüye borç verme, vpt 
ra toplama, satın alma, ve ekim işleri Ü' 
rinde yeni bir çalışma devresine girrrı 

hazırlanmaktadır. Bu işler için bank•; 
bütün şube ve sandıkları nezdinde bir -' 
ket açılmış, bu husus etrafındn ıenın3 11 

dilmek üzere de bıınkanın bütün şube diıt' 
rektör ve snndık memurları 1 O mıb• 
Ankarada bulunmaya davet edilnıi,Jerdl" 

* * * 
Dördüncü Umumi Müfctti~ 

Yeni teşkil edilen Tunceli valılıG;I 
dördüncü umumi müfettişlik te uhdesİJ' 
bulunmnk üzere sekizinci kolordu kcıll",.ı 
tanı general Abdullah Alpdoğanın ıatr 
Yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

* * * 
Şekerli Mamulatta Ne Kadar 

Şeker Var? 
Harice gönderilen şekerli maım:l'.11J 

şekerin istihlak resminin iadesi i.:ap ~ I 
mcktedir. Bu mamulattan sütlü tıkol~t" 
yüzde 45, sütsüz çikolatada yüzde :>O. P 
küvide y üzde 20, helvada yüzde 5'), 1° 
kumda yüzde 85, fondanda yüzde 
karamelada yüzde 90, badem şeketı 

yüzde 35, reçellerde v e marmnlv.tlll 
yüzde 70 şeker bulunduğuna dair bır 

te yapılmıştır. Tenzilat bu liste m ucibi 
yapılacaktır. 

- Okullarımızın hali ne olacak, Ha • 
ıaıı Bey? 

. . . Bir imtihan talimatnamesi yapıldı .• 
Muallimler içinden çıkamıyorlar •• 

. .. Talebe dersen, bunda zaaf eseri gös
terdi.. iti tenbelliğe vurdu •• 

Hasan Bey - Bu işi düzeltmenin bitİ' 
cik kestirme yolu nedir, bilir misin? ~ 
önce talimatnameyi yapanları imtihş; 
çekersin; o zaman hatalarını anlayıp b 

ki düzeltirler l 
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Sayfa 3 

Her gün 
Çocuğun Sualleri 

• Kralın Ziyareti 

• Gümrükte 

Dün akşam bizim çocuğun yaramazlığı 
Üzerinde idi. Kedi gibi yanıma sokuldu ve: 

- Babacığım, dedi, sana bir iki sual 
ıoracağım. 

- Sor bakalım; dedim. 
- Sokakları kim yaptım? 
- Belediye. 
- Parayı nereden bulur'? 
- Bizden, yani halktan alır. 
- Nasıl alır? 
- Yol vergisi diye bir vergl vardır. 

Her yurtdaş senede muayyen bir yol ver· 
giai verir. Belediye bu parayı toplar, büt· 
Çesine kor. 

Resimli Makale a Niçin Yaşıyorum? a r-
S özün Kısası 

Gazetecilerin Jübilesi 

'-------- Ek ·Ta 
Yüksek ve hakiki sanatkar, Galip Ar· 

cnnın, yirmi beşinci sanat yıldönümünun 
kendisine her cihetle lii.yık bir surette kut· 
lulanmasına biz, gazeteciler de. canü 
gönülden iştirak ettik. 

O gün duyduğumuz sevince biraz ncı· 

!ık katan tek şey, gene l:endi ke.ndimize 
n~bbdü~~~~r~d~d~ 

Vicdanımızla temin ederiz ki, içine bir 
damla haset, gölge kadar kıskançlık ka· 
tılmıyan bu düşünce, bugün bana §ti ya· 
zıyı ilham etti. 

- Belediye bu parayı yol yapmağa mı b" Iar t 1 K -•~•---ızlıktır. öıu··ye burm·· et edilir" , canlı o··ıu··ye *'"Y"I "0°0ıteril· aarfeder? Ölüm kartısında kinler susar, İğ ırar unu u ur. avga 111UUUU - a • 

l'ürk sahnesinden dahu esk• bir tarihe 
malik olan Tür.k matbuatının saflannda 
öm\·r yıpratmış, can tüke•mi~ nice emek
tarlar, aşkla, şevkle sarıldıkları bu mcsle
kc intisaplarının onuncu, yimıi beşinci, 

hatta ellinci yılını, matbaadnki köhne ma· 
salarının başında hazan rahatça bir sigara 
ve bir kahve içerek dahi kutluluyamazlar. 
Her nedense, bu ülkede gazeteci-bittabi 
bir ckseriyetten bahsediyorum • maddi, 

manevi hiç bir mükafata 15.yık görülmi· 
yen, istihkakı tanınmıyan bir fedai sayı • 
lır. 

_Evet. ölümün kapısında biter. Ölünün hayr ile yadedilmesi mutathr. mez, aradaki fark bundan ibarettir. 

ı F-'-at bir takmı kimseler varc:hr ki canlı ölüdürler. Bunlar k k d b" • • • - O halde bizim yol neden sene er • - Yatar ölü olma a ar ar ınsan ıçm büyük bir facia ola-
d b · y k ıahsiyeti oJmıyan, duygu ve fikirden mahrum cahil kimseler· 

en en çamur içindedir? o ·sa sen pa· maz. Kendi kendinize ıu suali sorunuz: «Niçin yaııyorum7» 
ra dir. BunJann sözlerine, hareketlerine ehemmiyet verilmez. 

nu venniyorsun? d d kla b · • 0 k d Bu sualin cevabını verebiliyorsanız meı'utaunuz. 
Baktım ki bizim çocuk yanlış yola gir- -~B~u~nilaira~kiin~id;uyilu~limiaiz,iikız;iıilmmazi,iuiyialinliliıriiiılililniiiiiariıcliıiiiiuyi;guiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiliiiimliliiimmmmlilililiiii;;~ 

di. Annesini çağırdım: 
- Şunu al, uykusu geldi galiba, yata • 

iına yatırıver, dedim. 

* Bir lngiliz gazetesinde okudum~ 
«Londrada bulunan Belçika kralı Leo· 

Pold evvelki akşam saat on birden sonrll 
KÖsterişS'iz, demokratik bir tarzda bir 
kahvehaneye girer. Alelade bir müşteri 
gibi köşedeki masaya oturur. Kahveha • 
nede bulunanlar kendisini tanırlnr. Fakat 
kral kendine çevrilen mütecessis gözlere 
lakayt garsonu çağırır: 

- Bize iki bira getiriniz, emrini verir. 

Garson, eğilir ve sorar: 

- Yemek ne emredersiniz, efendim? 

- Yemek istemiyoruz. yalnı~ biıa içe· 
ceğiz. 

Garson cevap verir: 

- Affedersiniz. efendim. Vakit geç. Bu 
saatten sonra birayı ancak yemekle vere· 
biliriz. 

::J<.mJ 8Ar•nt'la halcnr ve. .ınüte.beaaim.: 
- Pekiila. Bize beğendiğin yemeği ge

tir. 
Garson gider ve bira ile krala iki san • 

deviç getirir. Kral birasını içer. Parrunm 
Öder ve bir müddet oturduktan sonra çı• 
.lcıp gider. 

MUHTELİF HABERLER 
iki Milyonluk Dava Açan •• 

Abdülhamit Zarurette Olduğun
Adli Müzaheret Kazandı. 

Bay 
dan 

Ankara, 16 (Telefonla) - Milli imzalı ve musaddak olmak üzere ga .. 

mücadele zamanında latanbuldan para yP.! büyük (2) dosya tutmaktadır. Bu 
ile tedarik ve Anadoluya sevkettiği zat 1783 ve 1513 numaralı kanunlara 
harp levazımatı bedeli · olmak üzere göre hakkını aramaktadır.Avukatlığını 
Milli Müdafaa ve Maliye Yekiletleri Ankarada Avukat Mustafa Kemal Ü· 

aleyhine 1 .839.309 liralık dava açan zerine almıttır. Muamelesi tekemmül 

Abdülhamit Hamit Berzenci namın - etmediği için durutma günü timdiden 
daki zat lstanbulda bulunmaktadır. belli değildir. 

Öifendijime aöre bu zat aenelerden Kenc:liai Lali zarurette oldujundan 
ben "topladığı vesikaları da mahkeme- mahkemece müzahereti adliye karan 
ye tevdi etmittir ki bunlar, mühürlü, verilmİftir. 

Hakimlerin 
Terfi 
Esası 

Ankara, 16 (Ôzel) - Adliye 
Bakanlığında toplanan ayırma 
medİ•İ umumi heyeti hakimlerin 
terfilerine e•a• olmak üzere ıu ni .. 
beti kabul etmiıtir: 

Verdiği hüküm ve kararlardan 
yüzde (50) elen lazla.ı tem;yi:.ıı 
mahkemeıince taıdik edilenler 
terfi için ehliyet kazanacaklardır. 
Kararları yüzde yetmiı ni•betln
den :ııiyade ta•dilı edilen lılilıimler, 
tercilıan terli ettirilecelılerdir. 

Türk gazetecisi çalı§Jr, çalışır... Tatili 
yoktur.. Gecesi, gündüzü yoktur.. Durup, 
nefes alması yoktur.. Ve bütün bunları, 

hiç bir günün ertesinden emin olmıyarak, 
bir ekmek parasına yapar. 

Öyle ki, insanlara feragati anlahnak 
için, gösterilecek en can\ı misal Türk ga
zetecisidir. 

O, günün birinde, çok defa gençliğinin 
en nte§li çağında, kapısından girdiği ga
zete idarehanesine yığınla heyecanını, ü
mitlerini, emellerini, enerjisini, kabiliyet .. 

)erini bir anda ve hep birden vakfederek, 
bağlanır. Zannedersiniz ki ııılnk klğıt ve 
taze mürekkep kokusunun sarho~luğu onu 

artık ayılamaz ve oradan ayrılamaz va • 
ziyete koymu§, i§liyen makinelerin çark
ları onu da kapmış, koyuverıniyordur. 

Bir Alman Grupu 

Geceleri, geç vakte kndnr • halk. dı .. 
şanda nefes alır, dinlenir ve eğlenirken • 
çiy bir ııığın altında, gözlerini her gün 
biraz daha körlüğe doğru sürükliycn yoru· 
cu, yıldırıcı bir çalışmanın, gazeteci. ve .. 

T •• k I k 1 refinden bile ekseriya mahrum kalır. İmza ur , ra , ran Romanyada sahibi muharririn yanında. asıl sütunları 
Adil Ri:.ııa 

V Af dolduran, gazetenin iskeletini kuran, aa • 

Bir Matbaa Tesiıi için e gan... Döviz Kaçakçılığı hifeleri tertip ve tezyin eden aziz ve kıy-* Müracaat Etti ,/ metli arkadaşlarımın, okuyucular, belki 
Gümrükte vezneye bir para yatıraca .. Miıaklarını Belgratta F b ik adlarına bile işitmemişlerdir. Halbuki bir 

iınız zaman aize bir makbuz. verirler. Onu' Ankara, 16 (Özel aytanmızdan) - imzalayacaklar ( 1 ) a r a Dlrektörlerl gazetenin en değerli, en çalışkan, en fe-
doldurursunuz. Bu makbuzda eski harf • Bir kaç gün evvel bir Alman grupu Tevkif Edlldl. Zarar dakar ve vefakar unsurları bunlardır. 
lcrle §Unlar yazılıdır: hükumetimize müracaat ederek Anka· Be1-at, 16 (Özel) - Türkiye, f. B 

1 
Altın ........... . 

· Mecidiye ....•• 
M.ğşu§e ••••.•.. 

Yani paranın tasnifi hfıla Sultan 
Aziz devrinde ihdas edilen tabirl~rle ya • 
Pılıdır ve daha garibi bu vesika eski harf
lerle yazılıdır. 

Bir resmi dairenin inkılİı.ba karşı bu ka
dar lükayt kalması ve hürmetsizlik gös • 
terrnesi doğru mudur? 

Adapazarında 
Kapah Pazar 

Adapazarı, 16 ( A.A.) - Belediye 
tarafından yaptmlmakta olan kapalı 
pazarın yapı itleri ilerlemektedir. Seh
rimize gden İzmit ilbayı yapı itl;rini 
tetkik elmİftİr. Kapalı pazar, fehrin 
bUyük bir ihtiyacını kartı la maktadır. 
ilbay memleket hastahanesi ile irme 

•uyu olarak getirtilen Çark auyu~un 
tehre ıu veren teaiaatını da incelemit-

60 Kuruşa 
Bir Can (1) 

Çorum, (Özel) - Şehrimizin Şeyh 
lianıza köyünde bir cinayet olmuf, bir 
kadın kavgası yüzünden bir adam 
kornfusunu öldürmÜftÜr. Katil İmam 
0 ilu lhsan isminde biridir. İhsanın 
karısı komşusu Hızır bey oğlu Alinin 

karsısiylc 60 kurut bir alacak mesele-

•inden kavgaya tutufmUf ve Jhsanın 
~llrı&ı gelip kocasına tikayet etmiştir • 
~n da evden kaptığı silahiyle Ali • 

tıın evine dayanmıf, bu sırada Ali ka
Pıdan c '<arken üzerine ates ederelc za
\'a.llıyı öldürmüttür. Katil ;aka1anmıt· 
t .... 

1151 2 Mil L un arın içinde, yirmi beı yıllık. ve da-
rada modem bir matbaa açmağı tek - ran, Irak ve Efganiıtan arasında Ce- yar ey ha faz.la emeklerinin maddi ve manevi mü-
lif etmitti. Finans Bakanlığından ae- nevrede parafe edilen misak, yukarı • kftfatını • ölümden önce biraz refaha, biraz 
layihettar bir zat bu mesele hakkında da isimleri geçen devletlerin dtt bakan- • Bükrq, 16 (A.A.) - Yabanci dö- sevince kavuşmak suretile • bekliycnler 

bana dedi ki: I t f dan Belgratta imzalanacak- vız alım satımında yolauzluklan gö • çoktur. 
• ... klif arı ara m •• 1 . • 

«- ~~-grup'?1.yaptıgı te mu • tır. Pakt, Türk dlf politikasının uzun ru en milh banka memurlarından iki Türk sahnesinin, kendi müntesiplerine 
vafık gorulmemı9tır. Esasen Ankara • l d nberi bu uğurda aarfettiği kiti tevkif edilmittir. Bunlar geçen- cösterdiği alakayı, Türk mRtbuatı kendi 
d T .• ki IZ

0 

1°n L--ka yerlerin sene er e ' ' emektarlarına acaba go··steremez mı·". Bun-
a V.~ ur. yemba UOofı·· h" • gayretlerin bir neticesidir. lerde Viyanada tevkif edilen Grou a- ' 

de boyle bır mat aya uzum ısaet • .. • d d b• • • . l d. 1ct·· lar için de birer jübile tertip olunamaz mı?. 
. D 1 h • --L 1 Pakta ı.. •• Jıca esas, bu dort devletın ın a ırısmın gene ıre or bulun • ö 

1 mıyoruz. ev ete ve uıusı ıpcuıts ara ..,..,. d ... h • b• Y e sanıyorum ki, gazetelerden dai • 
• d ı· 'k ugu usuıı ır taka •• • 1 ait mevcut matbaalarımız ihtiyacımızı arasında umum bır lf po ılı ası ve s mueasesesıy e ma sevgi, daima yardım gören Tiirk sah· 

tatmin ediyorlar.» sıkı bir ekonomi bağlılığı teminidir. birlikte İf görmekte idiler. nesi de lüzumunda, matbuatın böyle bir 

İtalya Hükômetlnin Bir Sorgusu 
Rumen hükiimetinin bu adamlar teşebbüsüne seve seve iştirakten kat"iy • 

Londrada çıkan Taymis gazetesinin yazdığına göre İtalya Sefiri hü

kiimetimize bir nota vererek Türkiyenin zecri tedbirlere ittirak etmiş 
olmasının ve İngiltere hükumetinin sualine verilen cevabın 1928 de 

imzalanmı§ Türk • İtalya dostluk muahedesile nasıl telif edilebilece

ğini aormu_lur. 

Türkiye bu suale Balkan antantına dahil hükiimetlerle isti§are et

tikten sonra cevap verecektir. 

Bu haber Bulgar gazetelerinde de başka türlü yazılmaktadır. Zora 

gazetesinin bu hususta verdiği malumattan birinci sayfamızda bahsedil .. 

miştir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre hükumetimiz İtalyanın bu su-

aline cevap vermiJ ve İngiltercnin sorgusuna verdiğimiz müsbet ceva

bın 1928 tarihli Türk • İtalya dostluk muahedesine tamamen uygun 
olduğunu bildirmİ!lİr. 

yüzünden uğramıt olduğu zarar bu • 
güne kadar iki milyar ley tahmin edili
yor. 

Bükreşte iki petrol sosyetesinin bi

nalarında arattırmalar yapılmıt ve bir 

mühendis tevkif olunmuttur. Diğer 
taraftan Transilvanyada iki mensucat 

fabrikasının direktörleri de sorguya çe
lrilmitlerdir. 

Bu Sabahki Sis 
Bu sabah ıehrimizde yine sis ol

muıtur. Sis saat 7,30 da başlamııtır. 
Saat sekizde vapur münakalatı dur
muıtur. 

r-------------------------------------------------------------
Tc1.1o. :~;: k: a~anh.ri !;~ .~~'· ld.,.~.S ,: :.~ç;n kolay~k ~'~~~; ~.~ ! l 

1 

o ı;ündenberi hiç bir aksaklık görülmemiıtir. Bu viıkıa §ayanı Şimdi Ögr<'nİyoruz ki İsvcçten bir mütehassıs çağmlmı~tır. 
~ükı·andır. Bu müteha~ıs gelecek, telefon lesi atım ve ıchri tetk& ede-

r kat tirket bize geçtikten sonra bir çok \•aitler ortaya cek, raporlarını verecek, bu r porlnr okunacak, projeler ya. 
atıldı. ·ı el fon iıcreti ucuzlıyncaktı. Sokaklarda tcl,.fon kulü- pılacak, Millet Meclisinden geçirilecek ve bu vaitler nncak on
beLri ynpıln ak ı, yeni tesisat masrafı indirilecekti, hnlkn tele· dan sonra tahakkuk edecektir. 

IS1 ER 1NAN 1 STE -~ INANM.4. f 

'---~·--~----------------------------~-----------~~~--~-.) 

yen çekinmez. Ye böylece, ömriınün bü • 

yük bir kısmını ihtiyaç ve melal içerisin· 

de geçirmiş emektar bir arknda~. son za· 
manlarını daha kaygusuz, daha asude ge· 
çirebilecek Önemlice, maddi bir yardım ve 
emellerine tekabül eyliyecck ilk ve son, 
manevi bir haz temin edilir. 

Ben bu fikri, bütün gazeteci arkada~ • 
larımın teemmüllerine arzediyorum. Is • 
mini söylemek istemediğim, fakat hepi -
mizin tanıdığımız altmış bu kadar yıllık 

bir mcslekdaşımız var ki, h:tla, bir ekmek 
parası peşinde, yorgun vücudunu ve yor
gun dimağını. idarehan<!den idarehaneye 
ııiirüklemekıecl ir. 

Kendisini artık rahat .. ttirmeliyi~- Bu -
nu yapmazsak, başkalarına İnsaniyet dersi 
vermeğe artık yüzümüz knlmazl 

İstediğim çok şey değil: Birn.ı tesanüt, 
biraz hareket ve bolca hı.isnlı niyettir! 

... 
Olüm 

Türbede Binbirdirek meydanında 
(3) numaralı hanede yahkçt iamail 
Hnkkı 16/1/936 akşamı snat 5,5 ta 

vefat · etmiştır. Cenazesi bugün 

17 /1 /936 ögJeyin Eyüpte namazı 

kılındıktan sonra aile makberine 

defnedilecektir. 



4 Savfa 

HICEHElERDE 

Bir Yelkenli Jle 
Karadeniz de 
Dolaşan Gençler 

Birinci sulh ceza mübaşiri koridorda 

dolaşarak soruşturuyor: 

- Almanca bilen var mı içinizde} 
Avukat Bay Selimin sesi duyuluyor: 

- Ben bilirim. 
İki tane sarışın delikanlı bir janclarmn 

ile birlikte salona alınıyor. 
Hakim, tercüman vasıtasilt: ge!'çlerden 

birine soruyor: 
- Adın nedir} 
- Rişart Beyker. 

- Yaşın kaç} 

- 23. 
- Hangi millettensin? 

- Alman. 
- Ne iıı yapıyoraun) 

- Mühendisim. 

Diğerine soruyor: 

- Senin adın nedir} 

O da şöyle cevap veriyor: 

- Adım Rolf Kayhen. Almanım. 26 
yapndayım. Diplomalı mühendisim. 

Hakim her ikisine de soruyor: 

- Siz yasak mıntakaya ginnipiniz. Ne 
işiniz vardı orada? 

Gençler sıra ile ayni tarzda nnlatJyor -

lar: 

Biz Almanyadan bir yelkenli ile tetkik 
seyahatine çıkmıııtık. Varna yolile lstnn -
bula geldik. Ayni yolla geri dönerken 
müthiş bir fırtınaya tutulduk. Yelkenlimiz 
parçalandı. Güç hal ile karaya çıkabildik. 
Yaya olarak Bu]garistana doğru yol nlır -
ken bilmiyerek ya.sak mıntakaya girmi§iz. 

- Peki ıimdi ne yapacaksınız? 

- Serbest bırakılırsak Alman konso -
loshanesine baş vuracağız. Konsolosluk 
dela.letile memlekete döneceğiz. 

- Serbestainizl 

Evrak müddeiumumiliğe gönderildi. Bu 
iki Alman delikanh da serbest bırakıldı. 

Filvaki. mevcut deliller, bu iki delikan
lının bilmiyorelc yasak mıntakaya girdik
lerini iıbat etmi§ti. 

Bir oktorun 
Günlük Cuma 

Notlarından (•) 

Süt Ve 
Yoğurt 

Yemeli Midir? 
Gripten hastalanmış, on beş gün ya -
takta süt ve yoğurttan başkn bir ıey 
yememi~ bir hasta ile görüştüm. 
Süt ve yoğurt hakkında benim noktai 
nazanmı soruyordu. «Bu perhize de
vam edeyim mi, siz. ne dersiniz'?» di
yordu. 
Süt bence daha fazla çocuklara mah~ 
sus bir gıdadır. Sütteki muayyen ka -
zoin, yağ ve eüt şekeri gibi maddeler 
çocuk bnğırsaklan için çok kolay ha
znn işine yaradıklan için küçük yaş
larda tavs.iye edilebilecek bir gıda ye-

rine geçer. Büyüklerin süt aldıkları 

zaman barsaklannda ekseriyetle gaz 
toplanması. bu maddenin faz.la uti -
maline müsaade etmez. Sütü ben daha 
çok başlanmış sebzeler arasında ve 
yemeklerin içine karıştınlmak suretile 
verilmesini tavsiye ederim. 
Yoğurta gelince. bu da çok fazla sui
istimal edilmemelidir. Bağırsaklarda 

ve midede hannziyeti arttırır. Barsa.k
lan üşütür. Yoğurdun da pişmiş sebze-

lerin üzerine karışmııı olarak mümkün 
olduğu .kadar tazeliğine dikkat edile
rek yenmesini tavsiye ederim. 
Hele hastaların uzun zaman yatakta 
süt ve yoğurt perhizine devam etme • 
si zafiyetlerini çoğaltır. Barsaklanndan 
hasta olmıyan teşli hastalıklarda ye • 
nilen kuvvetli gıdalar vücut mukave
metini arttmr ve hastalığın bir an ev
vel iyiliğine yapar. Siz. de biraz Lca -
!eniniz ve yoğurtu, sütü bırakınız. de
dim. 

( * Bu notlan kesip saklayınız, ya
hut bir albüme yapı~tırıp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

SON POSTA; 

L ET 
• emalpaşa asabasında ta ür Yanlış 

Nişan 
Yapanlar 

Heykeli Tö 
M. Kemalpa§a (Özel) - Bm • 

sanın güzel ve şirin bir ilçesi olan 
M. Kemalpqa da Atatürk heykeli
ne kavuştu. ikinci kanunun bqinci 

günü Bursadan ve yakın ilçelerden 
gelen bir çok konuklara belediye 
binasında verilen 80 kiıilik bir §Ö

lenden sonra saat «2)) de Cumhuri
yet alanına dikilen nıdm kordela
sı ilbay Şefik Soyer tar fmdan ke
silerek açıldı. 

İlçemiz bugünkü kadar kalaba • 
lakla bir tören yapmamıştı. 

Köyleri ilçeye, ilçeyi alana bağ -
hyan yollar, caddeler bir insan seli 
ile doluydu. 

Törene ilçe Gençler Birliği ban • 
dosunun çaldığı İstiklal mar§ı ile 
baılandı. Anıda resmi daireler ve M. Kemalpaıa'dalri heykel 

Edirnede 

ene Açı dı 
milleaddit halk teıekkülleri tara • u Altı aydır nişanlıyım. Nişnnlıı11 
fından çelenkler konuldu. bir gençtir. Bana son derece sıı) g~ıı 
Anıdı sağa alan kürsüye evvela rir. Evlenmiye de karar vermiş bu ,r: 

H ık P rt 
.• b k H•d t S ruz. Fakat bir aydır kalbim ve ktıf a a ısı af anı ı aye a - . _ .. -ı ,t 

ık üst, yoluma çıkan hır erkege gonu 
yar Ç b ve Türk inlali.bı safhalan- O genç te beni seviyor. Fakat niş!lt\' 
nı tercümanı olduğu kütlenin lisa- şanlım beni şaşırtıyor, niş:inlımın }ıl • e 
nından pürüz.süz olarak saydı. Söy- kabahati yok. Fakat gönlüm ötck

1
" ı 

lev bir çok yerlerinde halkın can - ~n. ~unu nişanlıma anlatmak 'e i7 
d t h"" .1 k "ld" H"d goremıyorum ve utanıyorum. N 

an eza uratı e esı ı. ı ayet lirim? (ı1f 

Sayarm son cümlesi halk tarafın - Ol . 
dan tekrarlanırken: Yapsın cum· Kızlanmız ekseriya, kendilerine b 
huriyet.. y aşasm Atamız!... Ava • lip çıkb mı idi, sağı solu düşüıııı1 il* 
zeleri d b" k h t" l d fırsatı kaçırmamak arzusile hemen 

.. arasın a ~ ço. a ıp er e fakat cevabı verir ve nifanlanırJşl°• 
soz almıı ve aynı temız duyguları nifanlılık çok defa onlar için acı bir 
başka batka ağızlarla, ba§ka başka olur Fakat fırsat kaçırmamak ~ 
§ekillerde tekrarlamıılardır. Tören- lara

0 

her tehlikeyi göze ald~a .. ",!~ 
den aonra halle tarafından, Ata • lıte bu kız da böyle bır du~ 
türke saygı sunan telgraflar çekil • kurbanıdır, sevmeden anlayıp dini J 
miştir. niJanlanml§llT. Sonra da gönlünün 

ni bulunca yaptığına pi,man obnuftııt 

Ç k 
adama altı ay nifanlı, müstakbel '-°'~11 em lŞ fj Z ek bakb. Ona rUhunun bazı gizli par~ 

Ş. el• lzmitle 3518 
Göçmen 
Yerleştirildi 

açtı. Herkes de onu öyle tanıdı. ırrı I 

Ekmek Fiatl rı Neden Bakımsız lünün sesini dinliyor ve niıanlısın• 
eörmek İstemiyor. 

Ucuzlatıldı Kalıyormuş? Atkın mantığı ol.a~ •• Sevgiye ıı-1 
Edır. ne (Ö 1) B' in anlatılamaz. Onun ır•n nıu•nmızı bıt 

1 •t (Ö l) Ş h . . ze - ır aya ya n r r- • ...t. zmı ze - e rımıze ge • d b · Ed" d Elaziz (Özel) - ÇemiAkezek Ela- lar içind. e idame etme.yi faydalı buı:; 
1 3518 

.. . k"" .
1 

l zaman an erı ırne e havalar ~ 1
• 111• 

en goçmenın oy ve ı çe ere k . . . k a"' deta "lkb h zize 67 kilometre mesafede, münbit nun. Nııanlınıza ailenız vasıtasile ,. 
• kA o l o "h b 1 B"' ço ıyı gıbne te, ı a ar b • d • • b" •d y tıı" ıs an ı• erı nı ayet u mu•tur u b" h .. · k im ld k zı te lıg· e ersmız, ıter gı er. a 

:s ~ • • •• l . . andırmaktadır Havala - ır sa a uzerıne uru uı, o u ça . • . mal Jrt# ""k b" • t" • • d .. } gun ennı · &evgıden bahseden erkegın ese.o yu ır ın ızam ıçm e agır anan ve b'" l . . . . d "f ·ı eski ve büyÜkçe bir kasabadır. Fa- . ıl 
h 

.. 
1
.. . . h l . b l bol . , f rın oy e ıyı gıtmeınn en çı tçı er sevgisini iyice tetkik etmeden bu 

er tur u ıstıra at erı o ıs a k . "f d "kl . . .. 1 k kat maalesef belediwecilik nokta • d"I .. l bük' A • ço ıstı a e ettı erını soy eme te- .T venneyiniz.. 
e ı en goçmen er, umetin ve d" l smdan çok geridir. ÇemiAkezek w 

h lk d . . d k ır er. :s T a ın yar ım ve aevgısın en ÇO U h _,__ k 13 k uğrak bir kasaba olmadıg" ı irin ev Divanyolunda M H. 

d 1 
rayca, as t:K1J1e uru~tan ~ · bııl 

memnun ur ar. 11 b ruk k km k t kiraları çok ucuzdur. 4-5 nüfuslu Ben sizi yorgun, biraz da hasta . -4 
V'IA t k d k d"l . u~ uruıa ve esmere e e K d" .••• d . . •. bıtP' ı aye , yaza a ar en ı erıne lO k 

9 
k lO . bir ailenin oturabileceii bir ev en rum. en mızı ıyı te avı ettıraruz, • 

k k k 
. . uruştan uruş paraya ın- det Ankarada falan istirahat edin~· 

ev yaptırma , topra verme ıçın dirilmi tir. çok yılda 12 liraya kiralanabilmek- . . _ . of 
lazım gelen hazırlıklara baılamıı ş d" ZJYl unutmaga çalışınız. Fena bır ,ı,ı 
b l aktad Bu yıl burada peynir de çok bol- te ır. kurban olmu15unuz. Hayatta her er.· 

u unm . ır. dur. 20 kiloluk iyi cins bir teneke Sıhhi durum mükemmeldir. Şiın- baımCJan bu kabil vak'alar geçebilir· 

lzmıtte Toton Rekoltesi peynir 300-350 kuruşa kadar alın _ diye kadar kasabada bulaıık has - * 
lzmir (Özel) - Büyük bir Ame- maktadır. talık kaydedilmemiştir. Diyanbekirde M. Aknrcan: f 

rikan k_umpanyasının İzmit ve Düz- Tereyag"ın kilosu ı 10, koyun eti- Çemiıkeze,k halkının çoğu daha Kanruzı buraya getirmek imlian• f 
k k ı tur. Onu bu kadar çok sevdiğinize ~L 

ce piyasasından önemli miktarda nin 30, sıgwır etinin 25 kuru•tur. Ta- üçü ya§ta stanhula gidip za - · dı ' ~ bırakıp kaçmamanız lazımdı. Şırn V 
tütün mühayaa edeceği haberi ıeh- ze yumurtanın tanesi de 2 kuruştur. mania orada yerlettikleri, ev bark dinizi buna alı§lınnağa çahşmnktnn 
rimiz tütüncülük mahafilinde de • sahibi oldukları için bir daha mem- çare göremiyorum. 

rin bir alaka uyandırmııtır. Adanada Gümr .. k leketlerine dönmek lüzumunu his • 

Çok nefis yetiı:....n yeni yıl tütün M · ··mrük· d" k .. ....... &etmedikleri için buradaki emlak ve 
rekolteai yarım ntlfyon kilodur. bağlıers~;::~ üzere ;;a~:~:gu~: arazileri bakımsız kalmakta, bin • iki Ölüm 

lzmit Halkevinde gümrük memurluğu ihdas edHmi§ - netice harap olmaktadır. Yozgat (Özel) - Şehriıniı 1 
İzmit (Özel) _Şehrimiz Halke- tir. Çemiıkezekliler arada sırada kaf memuru Bahri Doğan "~ıı 

vi, senelik çalııma raporunu hazır • me~leketlerine sıla yapsalar ve başında ik~.n ~i~den~~re .~a~w.ı; 
lamııtır. Bugünlerde Ankaraya gön- Çanakkalede OksUzlere Yardım dogdukları bu ıüzel yerle ala.kala- mış ve 3 gun ıçınde olmuştur· 
derecektir. Halkevimizin geçen yıl Çanakkale (Özel) _ Öksüz yur- rım kesmeseler Çemifkezeğin ba • tün muhite kendini sevdirnıİ§ 

0

, 

ki çalı§maları verimlerle doludur. du çocukları menfaatine belediye yındırlaıacağma fÜphe yoktur. Bahri Doğanın ölümü muhitt~,I 
Evde her hafta h~ ı· ı l b ı k · 

1 
uyandırmış, cenazesi törenle 

ze ır ı gaz ar ainemaaında veri en a o ço iyı o -

hakkında k f l ·1m k k ___:' oo l" lık lzmı·rde eı·r Zabıta rılmı•tır. on eranı ar verı e • muı ve ö süz.ıere 3 ıra yar - ~ 
dım temin edilmiıtir. Vak'ası Kızılcahamam"*(Özel) - 1'~ 

====~==~~===================== bmk-Yürimukdibkadam~hb~iku~~kum~damS 
elinde bir tabanca olduğu halde kırlı Ali oğlu İhsan hastalan11'1~ 
Hakkı adlı bir bakkalın önüne çık- Ankara hastanesine gönderil 
mış, soymak istemiıtir. Hakkının üzere Kızılcahamama getirilıııİfı 
f,..,-ryadına civarda oturan 16 yaıın - kat burada ölmüıtür. . fi 
da F ebmi adlı bir çocuk yeti§mİ§ Burada bir cenaze merasiı111 J1 
ve mütecavizi tatla kovalamıya tip edilmiı, jandarma kWX':"'~ b 
başlamıştır. Mütecaviz de kendisini Zühtü ve askerlik ıubesi reısı I'_ 
kovalıyanlara ateı etmittir. Fehmi baıı Celal ve bütün kaza rnet11 l 
omuzundan yaralanmıı, mütecaviz ve halkının göz yaşları ıı:•'' J 
kaçmııhr. defnedilmiftir. / 

tedir. 

Adapazarı Demir Ve Ağaç 
Fabrikası İnkişaf Ediyor 

Demir V• ağaç eıya labrikan Kan tininin açılııında bulunanalar 

Adapazarı (Özel) - Türk Ticaret Bank.ası tarafından işletilmekte olan demir 

ve ağaç eşya fabrikası imallt sahasını biraz daha ıenişletmiııtir. 
Adanadan fabrikaya kaldırılan kağni arabaları yerine 4000 araba ısmarlanmış

tır. Aynen Trakya ve prk villyetlerine yerleştirilmiş olan göçmenler için be§ bin 

pulluk yaptınlmaktadır. 
Fabrikada günde 8 bin tonluk döküm yapılacak tesisat vücuda getirilmiş, ahşap 

sanayi kısmında da renkli ve madeni kapaklı kontr plak yapılmıya başlanılmı§tır. 
Bunlardan madeni plakalar evler üzerinde kiremit yerine de kullanılabilmektedir. 

Tütün Filmi 
60-70 bin lira sarfile ve dı! pi • 

yasalara tütün ihracatımızın arttı • 
rılması maksadile bir filim yapılma
•• dütünülmektedir. 

Bayramiçte 
6 Ay Sonra Elektrik T eıf· 
ıatı Tamamlanmış OJacak 

Bayramiç (Özel) - bçebay Meh 
met Ali ve fUl>ay Hüsnü, bundan bir 
kaç gün önce Ltanbu1a giderek elek -
b:ik itini Sazmas ve Simena tirketlerine 
17,000 liraya ihale etmitlerdir. ilçenin 
elektrik iti 6 ay içinde bitirilmit ola-

Fabrikada çalışan amele ve memurlann ihtiyaçlarını ucuzca temin edebilmeleri 
için de bir knntin tesis edilmiştir. Bu kantinde kahve 1 kuruşa, etli yemekler 3, 
çorbalar 2 kuruşa, makarna ve pilavlar yÜz paraya verilmektedir. Bakkaliye 

kısmında da fiatlar ayni derecede ucuzdur. · •· caktır. 
' 

r--·-------------
N ö betçi 
Eczaneler ,JI. 
Bu geceki nöbetçi eczaneler JU"tş ı;ı: 
Eminönü: (Hüsnü Haydar). KiiÇ ~-' 
pazar: (Hikmet Cemil). Ak111~ 
(Sırn Rasim). Beyazıt: (Sıtkı)'. (~ 
zade başı: (İsmail Hakkı). Fener 'f11'tı' 
rif). Karagümrük: (Arif). Şehre c.J' 

(Hamdi). Aksaray: (Ziya Nuri)· :ıl 
matya: (Rıdvan). Gnlata: ct~~e'' 
Hasköy: (Halk). Kasımpaşa: (ı ı.:1~ 

a ... •O• 
kez). Beşiktaş: (Ali Rıza). V"'> eJl' 
(Taksim. Beyoğlu). Şişli: (flıı' J.'ôf 
yan). Üsküdar: (İttihat). J(ıı01~1 
(Lcon Çubukçıyan, Osman ~~ (1' 
Büyükada: (Mehmet). Hey~•· / 

naı). ~ 



17 lkincikinun 

insan Ve 
Maymun 
/J;f ese le i 

Şili denizcileri 1928 
Şili aıalaillain- ı "h" d «Patagon • 
d b• d F" tarı ın e e ır e ıne T ya» ve <cAteı op • 

__ bu_ıun_ du rak sahillerinde uzmı 

bir inceleme seyahati yapmış olan lngiliz 
kiışimi Parker King ten kalma bir define 
bulmuşlardır. l\1aamafih bu definenin bü
yük bir kıymeti olduğu zannedilmemelidir. 
Zira yekunu. toprak bir çömlek içine ko • 
r,ularak gömübnüş bir avuç altından iba
ıettir. 

fngiliz kaşi(i Parker King bu seyahatini 
( Bcagl ı adını taşıyan bir gemi ile yap • 
nıı'- bir kaç yıl sonra ayni gemiyi mqbur 
C>anin de kullanmıştı. 

Bu münasebetle t1:DarYİn• tarafından 
İnsanlann tekamül etmil bireT maymun 

olduklan hakkında ortaya atılmış olan 

rneşhur nazariyenin bu gemi içinde düşü
nüldüğü ve Şili aahillerinde bulumm İstİ· 

haseJer tavcik edilmek iatenildiii hatu • 
!atılmaktadır. 

* Hiç lrinueaiol- Geçenlerde (New Jer
sey) de ihtiyar bir ka

m ayan bir ka-
dın öldü. Fakirdi. ge -

""' lip gideni yoktu, kim· 
•esiz ve biçare. kendi halinde yapyordu. 
Bunun içindir ki cenazcü kalclınlarkcn ya-

pılan bütün ilanlara rağm- hısım akra
baaınclan hiç lı:imse gdip püamedi. fa

kat cenazesinin kaldınlmasmdan sonra be· 
lcdiye memwlan bu kadımn odasında tat-
hirat yaparlarken bir dolabın içinde 
(200,000) dolar buldular. Amerika ga -
zetclerinin anlattıklanna rağmen olünön 
timdi (30) tane varisi çıkmışbr. 

* 

$0R POSTA S.yfı s 

BABICI TELGRAFLA 
Deniz Konferan
sından Sonra ••• 
Japonlar Ademi Tecavüz 
Siyasetine Sadık Kala-
caklarını Söylüyorlar 

Tokyo, 16 (A. A.) - Ba§bakan 

Okada, bir deniz itilin aktedilmese 

bile Japon1anın ademi tecavüz ıi • 
yuaıma ıadık kalacaiı hakkında 
teminat vermit ve Japonyanın ci • 
han sulhunun takriyesine ve beıc • 
riyetin saadetinin teminine matuf 
her türlü beynelmilel tedbirlerin İt· 
tihazında mesai birliğinde bulun • 
mağa devam ec:leceğini söylemi§ • 

tir. 

Amerika Bitaraflık 
Kanununda DeAişlklik 

Vqington, 16 (A. A.) - Sena • 
tonua dıt itleri komisyonu, yabancı 
bir harp vukuuada Amerikanın de
niz ticaretini himaye hususundaki 
haklarını daha ziyade kuvetlenclir • 
mek maksadiy)e «bitaraflık yaıa • 

ırn nda değitiklik yapmııtır. 
Bu deiiıiklik, cUllRS reisine, ya

sak olmayan emtia ihraç edenlere, 
yaptıkları ihracatın zarar ve :aiya • 

nm kendilerine ait olacağını Te la
kin hükWııetin icabında kendilerini 

Amerika deniz kuvvetleri1le veya
hut ki vuku bulacak zarar ve ziya-

nın diploması yolu ile tazminini İs· 
temek ıuretiyle himaye edebileceği-

Harp Ve Sovyetler 
"Kızılordu Her Ordudan 
Fazla Harbe Hazır •• ,, 
Mareşal T ukaşcvski: " - Düşman Hu
dutlarımıza Saldırırsa Kızılor
du Harp Edecek Ve Galip Ge

lecektir ,, Diyor 

Kelime 
Ogunu 
Şarkın asırlarca hazaldığı bir ~ de 

kelime oyunudu. Arapçanın enginliii ve 
zengillliği bu oyuna bilhassa revaç veri -
yordu. Kıhç için yüzden, at için üç yüzden 
fazla kelimesi olan Arapça, cinaslı sö:t.ler 
veya taıırtıcı nükteler kullanmakta e siz 
bir alet oluyordu. Bu dilin zenginliğini 

anlaııaak için Hindistanlı Feyzinin tek bir 
noktalı kelime kullanmadan bin sayfalık 

bir kitap }'azdığını düşünmek ktıfi gelir. O 
büyük p.İr, i>u cereksiz İş için koca bir 
ömür heder etmiş, nesara dememek kay
gusile "Rahb nıbullah,, gibi tabirler uy -
durmU§ ve türkçesi kelime oyunu uirunda 
hayabnı İsraf eylemift.İ. 

Kelime oyunlan içinde en hoqa gideni 
bir kaç manaya gelir lugatlarla nükte yap· 
mak ve bir de kelimelerin tersinden o 
kelime mefhumuna tamamile zıt düşen 

manalar çıkarmaktı. Söz ~elimi emel. ih
tiras manaaana alınırdı ve emeli ge~ o
Ianlann akibetleri hüsran olacağını anlat· 
rnak İçin o kelimenin yaran değistfrme de· 
nen usulü ile elem çıkanlırdı. ikbal keli • 
meai üzerinde de \,öyle oynantlırdı ve bu 
kelimenin tersi l&baka olduiu iç-in ikbal 
denilen ,eyin aürekaiz bir ıey oldu~ ne • 
ticesine vanlırdı. 

Dün vapurda üç beı gencin konuşma • 
Jannı, pek yakınlarında oturduğum için. 

Büyük Sou~d 111G1Nr1ralaruula11 •onra K~ılorda rurni Beçitlerde ieteT ietemez dinledim. Avrupa gördükleri 

M M·ıı· .. b .. ·ı~ L l d b" ·ı 300 duıumlanndan betli olan bu gençler ara-oakova, 16 (A.A.> - ı ı mu- ugun ıı ıuı atın a ır mı yon '-nnda F At-_____ 1 _L L • aa ranuzc:a ve ~ o a~ 11:e· 
dafaa halk komiser vekili marepl bin kitiden mürekkep bulunduğunu lime oyunu yapeyorludL Oyundan pek 

Tukaıevdri dün alqam, merkezi ic- bildirmiftir. Bu yıl içinde ordu za· hoılanrnl§ olacaklar ki salonda oturanla • 
ra komitesi toplantııında 1936 yıh b"t ask 1erin" fla .. rın dikkatini Üzerlerine celbedecck kadar 
ordu bütreai hakkında .uzun bir dl 5Ve • beer • deıD maa rmal ~- gülüyorlardı, kahkaha savunıyor)ardı. 

:r e 7 ma tin zam yapı acaıını H f d"l · k ı· ı d · 
söylev vermit ve Sovyet Ruayanın .. 

1
. I T--'- -'-· .. Lalemlar :'e. 

1 ın dı ·anp ~n olayısıle artık 
k 

L k uh soy ıyen marep UAafeYaaı ao7 • 11; cnmaze ve ı erımize yabnncı ka· 
gere ıer& ve gere garpte m are· 1 · · .. I b. · · · lan kel"me ki" · d ~· . .. evını fOY e ıtırmı§tır: ı oyununun §e mı egwttirerek 
be kuvvetı en yüksek dereceye Ç> • K l d L __ d d d h yine yapmakta oklu<7nnu anlllmak b · « ızı or u, ucr or u an a a ·- em 

ni söylemek aali.hiyetini vermek • karılmı§ kuvvetli ordular bulundu- f l dah • . larak h de düşünceye dü~rdü. Kendi köfClllde 
lm b 

. • . . ah . ha az a ve a 171 o ıavata a- t f kk- d ld k" tedir. ru ası mec unyetini ız ve · ıs t .. e e ure a ım, es ı yazılan ve oyun -
eylemi§tir. zırdır. ~u ordu, düıman ~~dutlan: lan taha~üle koyuldum. Bu sırada bir 

Tukapuutd a.. ..S79l ile alaka- maa laiicum edene, Stalinm emrı kadın geçı,ordu. Frerlkçe kelime oyunu 

dört senelik bir staj devreei daha ibda. dar olarak demiftir iri: altında anıharehe edecek ve salip ,,..... .. ~ hiri ~~nnzca mıntdandı: 
oelecektir.» - Cuzel, ~lıt aruzıel. 

etmiştir. Alman gazeteleri bu yeni kanu - «Hükumetin arzu etliği dakikada • Kad ~LA ı -. •·~en güze olmakla bera • 
nun hukuk talebeleri arasında büyük bir K } d k ~--1 - bu ·· ' b L!.... • b ızı or u umanaawııı, gun ıa- Lltw.nyada Suikastçı Bir er U11Taz fl§man ve iraz yaşlı idi. Kelime 
lıopıutsuzluk doğurduğunu söylüyorlar. tenildiği yere ıavaıa iatekle hazır •-beke Yakalandı oyunculanndan bir başkası cevap verdi: 
Fakat kanaatlerine 0 öre hükumet bu ye- B l" 16 (AA J D N B yv ıL_ • l 1 '"' er ın, · · - · • • iyi techiz olunmuf kunetli bir or - - ~s reg e 
ili tedbiri almakta lıaklıdır. Zira bugün ajarm, Bitlerin oalaim bir hançere Tallin, 16 (A. A.) - Kaunaı'd. GüJiiftüler. Febt kadm kızardı, çünkü 
Almanyada tamam (29,000) hukuk ta· htutalıfına tutulmuı ue cerrahi bir du aevkedebilir.» bir takım anmrlar tarahndan bir kelimenin kaYVetli bir ren\ tapdı&au aa-
lebeai Yardır. Avukatlann miktan ise ameliye ,,.ptırnealt iizere ecftebi M~I Ta~~i, pa~qütçü hükiimet darbeıi hazırlanmııtar. lamıştı ve bu kelime oyunundan hoşlan • 
hundan fazladır. Yaptfan bir istatistiğe eö· mütehauı•lara müracaat etmiı ol- kuvvetlerın 60 bın kıtı oldugunu ve Bunun müteıebbialeri planlarına mamııtı. Ben de eski kelime oyunlarını u· 

re Almanyada avukat bolluğu neticeainde "• luı6erini telutip dmelttedir. 1 Kızılordunun umumi kuvveti İle, tatbik mevküae koyacakları -da nattujumuza bir kere daha memnun ol • 
bunlardan (3500) ö 193~ yılı içinde bir --- dwn 
tek metelik dahi kazanmamışlardır. '---------------' geçen yıla niıbetle 300 hin fazla ile ele geçmitlerclir. · 
~~_:;;;~~;;;;;;;,:;,;;;;:;~~~!!!!!!!'!!!!!!r~~~~~~~~~~~~.-.-.~~~~~~~:-::::7""~~';-'"~~~::-~~~~~~~~ll!!!!!'!'!~~~~~~M:·~T~·~T~a~n~ 

a ~==== başına bıraktı. Bağdaki son devşirme ı.kızdıramamljfb. Hatta yakınlan bu manisinden altın bı.lezı"kle ı ·· 
~---1- baha · l b" k ·· '--d --L:_ r, e mas vu-işlerini gözet~ nesıy e ır aç gunl'CI" e '4.lu.recinin gözlerinde ain.ai zükJ l h. L-·- :ıL __ 

.. al . . _ı_ k lara ""kl b" . . ere ır a.u7uıııcu llıtlDllla benze-
' günlük nev esmı ac: atır yu e- ır sevıncm ı~nldadığını sezmiı:ılerdi. yen 1· . ttı H Sad k b k 

~~ -- k di b" k k fad 1 Zahir . 1 T e mı uza . acı ı u ıy-
---- tip yolladı ve en JT aç a ar ecı brahimde o günelrde bir 1metli 'Ye göz kamattır di dind 

K E R VA N Y U- R o y o R dostu ile ilci yaylaya binerek Güllü bafkalık, 'bir hilekarlık vardı fakat bir h ·ı ld Al ıa d daa:ane 
ak . · KırL .. b • uşu ı e a ı. nına. u gvıa 

Nermini karşılam ıçm « a. gozı> e unun ne olduğu anlaşılamadı Bazı- oına.H -t- _,_ · ti . ' 
1 ı 

· e-e-~ne go urmc:A nıye erı araaanda 
kadar gitti. arı onun Şövalye l-laaan Beyle ortak- bocalarken Gu-nu·· h fıf }j • -'-t" . . k ha "Ik d f l b" . a ı çe e nı çea. ı ve 

-27- 17-1-9~ - Bür,__ Caltil - Gül1ü Ncrmınnı .aıın. ya ı e a aşa ır ticaret işine giriştiğini, yine kaim fakat ~'L bir l d . 
k 

efi diw• k b .... k b" . l§""Yıca. sese sor u. 
Agwanın bütün gayreti suya dü11- Bundan baı:ıka gidecegwi, g,....ecegı misafir ettne şer nın ver. gı ıvanç uyu çapta ır vurgun yapacagwını sa- - Namlsı H Ef eli"' 

T T ~ b. - .. v hak l nız acı en ı r. 
rnüştü. yeri de ı·andarmaya haber vermeai u- ile Hacı Sadık tam ır ovunmege nıyor ardı. u__ ıı:Lchk t f b. ~- k la • · d k d h .. rıncı ~ e ra ına ır~en a -

Güllü Nermin dediğini yapb. Bir nutmazc:b. Bu jandarmanın da işine kazanmıftt .. Ken~ın ~n ço a a nu- Bununla beıaber kaubada timdi behk ara•nda bu iltifattan a olmu 
hafta sonra çiftliğe gitti. Ağanm bnl- geliyordu. Bir defa ru·a çılunadansa, fuzlulan ve zengınlen atlatmşıtı. h~rkes Hacı S.dıkla, Güllüden ı.,lta gibiydi. 

1 şy f 
mıf keyfini yerine getirdi. Para alma- çıkmasına meydan vem:ıemek daha Şimdi YefİI ~Uarlav don~ttrkla~ kımaeyle mef8Ul değildi. Kekeledi; 
dı. Bu hovaıdalık yantuıda kadmdan ehvendi. Onun için --'- defa U.ndar- yaylılarla Kırk goze dogru giderken Hacı Sadık ta inadına keaenin agw - _ ll:"L "k im f d. h ] . k 1 ak . ~ ,.. . . -1-- w• . du d ı::.ıt8ı o ayın e en un, oş ge -
gerı a m ıst~eyen ~ onunla be- ma kumandanlan birer vesile ile onun Güllü Nermınm ~cgmı yan e- j zı .. nı açDUfb. ~ki mağaza tez- diniz, Safa geldiniz. 
raber Adanaya ındr ve yırmi ı.._ .. i bir kafilesine iki üç ı~ndarma kattıkları likanlılar da onun hiç olmazsa yakın- gihtarlann eline kalmı•tı. c··ıı·· J k h tt"' bıkk b" h 

~ ,.. •. __ L · • tlan . 1 Y u u a ış ın, a a ın ır a-
yerde~ ~adının. ~yn~na takt!. . da olu~du. Böyle paray~. yüzü tok, ~ yü~n~ I~ iÇi~ 8 

• na ~- Kırkgöze gi~en kaf§ılayıcılar Ha- reketle kalabalığa şöyle bir göz gezdi-
Cullu Nennınm böyle vak alan bır zorbalıga k rfı da gdrantilı olması Gül- mwler, gıttıkçe artan hır kafıle halin- cı Sadıka gıpta ile bakıyor, arkad..,Ja- rip: 

değildi. Iu Nerminin hem hayatını hem menfa- de Kırk göze doğru yanşa kalkmış- n onu tebrik ediyorlardı. - Gidelim değil mi) dedi. 

o_ kimseni~_ lıatın~ı _:ım;:_D ist: atını koruyordu. . . lardı. L .l h da ha k k B~~~ç c~ııt~ - bekleyişten sonra Bu emirdi. Bafka ~ konuşmağa 
nıezdı. Onun ı~ ~~ . ~ 11- Bütün bu taraf zengınlerı artık Artık kaaaoaua .~': n ~ a şey yu_ anaan u unun arabaları sökün lüzum yoktu. 
nema yıldızları gıbı ıtlennı he.aph ki- Cüllü Ncrminin intikamına boyun e- konuşulmuyordu. Guilu Nermın ge- etti. c-ılü erit . d" k d 
taplı . yapıyordu. . ğiyorlar, sıralarına, nöbetlerine katla- liyordu. Ve onu manifaturacı Hacı Sa- Üç yaylı bir de talika geliyordu. dinten':neıiydi:m gı rp geceye a ar 

Önceleri bazı zengrnler ona içerle- nıyorlardı. dık getiriyordu. l Zaten Güllünün takımı bundan a: H bal la l 
• 1 d" p ••fu k t" 1 · u ___ Sad k b · ·ıı_ . A• 1 ~-L: bav k;:.ftL··ndc ·· ~ 1 _ _._ Bir" . 1 emen ara arına at dı ar rnış er ı. ara ve nu z uvve ıy e ıs- OöU ı m u mevsun ıı& partı- Alaıye yo unaıuu g ~u uç şagı o amazuı. ıncı arabada kendi- _ _ _ · 

tediklerini, arzu ettikleri anda ayak • yi vurması zenginlikte onu satın ala- gece eğlenti olacaktL Kasaba etrafını siyle en sevgı1i oyuncusu Zeynep var- _ ~tlılar Gullunun arabası etrafında 
larına gctirmeğe alışanlar bir zaman cakları kızdırmakla beraber Güllünün hırslarından kudurtan bu hadise ka- 1 dı. Arkadaki arabalarda yine iki oyun- türlü manevralar yapıp dört dönüyor
Cüllü Nerminin politikasına ~lar. j huyunu bildikleri için ne zorbalığa. ne dınlı erkeklı bütün hal~ da m~şgul ~-il cu ~ızla _darbukacı, kemancı ve kılar- lardı. Kafile kasabaya doğru yürüyü
Fakat sonra sonra al1'tılar. Hatta hak- de hovardalığa kalkmadılar. Ve Güllü diyordu. En ağır başlı aıle evlerınde bı- netçı gelıyorlardı. Talikada kafilenin şe koyuldu. 
lı bulmağa ba§lachlar. Nermin lspartadaki turunu bitirdik- le hep GüJJü Nerminden bahsediliyor-

1 ağırlaklan ve iki de u,ak vanh. 1 Bu karşılayış değme yükack me-

Zaten onun huyu, adeti artık öğ- ten sonra Burdur"a geçti. Orada Sü- du. Bu uşaklar aynı :zamanda muha- murlara yapılmayan bir şeydi. 
renilmişti. Bir kere zorbalığa kızardı. leyman paşa çiftliği sahihi Ahmet be- Yalnız ileri gelen eşrafı, mesela A- fızlık vazifesi gören Maraşlı güçlü Meraklılar, yan yolda kabfanlarla 

Bir kaç kere yolunu kesip onu kaldır- ye iki gece misafir oldu. Sonra An- laiyeli Esat Beyi, Kahya oğlunu, llyas kuvvetli iki delikanlı idi. yüz elli iki yüz kifilik bir kafile ol-
rnağa çalışanlar bir şey becerememiş- talyaya hareket etti. P8f8 zade Şakir Beyi düşündüren, kız- Hacı Sadık o sabah Kalamis yağla- mu~lardı. 
lerdi. Çünkü Güllü hiç bir zaman yal- Haberciler. müjdeciler önceden dıran bu hadise z.ahireci 1brahimi se- nyla parlattığı iköae saka.hm sıvazla- 1 Güllünün emriyle arka arabadaki 
nız bir yere gitmez, kasabadan kasa- kasabaya gelmitlerdi. Hacı Sadık ka- vindirmişti. yarak ilerledi. tık karşılaşma adeta ru- klarnet ve darbuka tatb bir memleket 

baya geçerken bile ba,ka yolcuların sabadaki biri genç, biri emektar iki Hacı Sadıkm nisbet ol1Un diye hani bir manzara gösteriyordu. Güllü havası çalmağa befladı. 
da katışmasına beklerdi. 1 karısını yetİfmit ge1inlik iki kızının yaptığı bu açık söczlülük yalnız onul Nermin sarındığı geniş yolculuk har-j (Arkası var) 
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Paris Sulh Projesin_den 

Petrol Ambargosu Da 
Defnediliyor 

lkincikanun 11 

--
Sabab Saat 4 ten Sonra 

Gelen Telgral Ba erle 
---

Yunan Polisi Tedbir Al 
Atinada istisnasız He 

kesin Üstü Aranacak 
Seçim Mücadelesi Aldı, Yürüdii 

ı TEMIYOR Atina, 16 (Özel) - Seçim mü -ımerkezlerine bildirmittir. JNGJLIZ, MESULIYETI ÜZERİNE ALMAK S cadeleoi günden güne artmaktadır. . Kral Şerefine Ziyafet b 

tesbit edilmemiş olduğu zannedil - Bütün partilerin Atina saylav nam- Atına, 16 (Özel) - B~ş 
Londra, 16 ( A. AJ - lngiliz ka- r- mektedir. zetleri gece gündüz civar mahalle .. Demircis dün akıam kral ıle . 

binesinin dünkü toplantısında ln - E~en. Bir Nutuk leri dolaşarak propaganda yapmak- abda bir akşam ziyafeti ver 
gilterenin petrol üzrine ambargo Soylıyecek Petrol ta ve söylev vermektedirler. ziyafetten sonra yapılan kabu1 
koymak suretile alınacak zecri ted- Londra, 16 (A. A.) - Eden, ya- Ambargosu Öim/iş minde Atinanın yüksek sosyet 
birlere ittirak etmemesine karar ve- rın intihap dairesinde söyliyeceği bir Londra, 16 (A. A.) _ SabalJ ga- Silah Tatınmıyacak mensup bir çok kimseler bul 
rı"lmı'c oldugwu hakkındaki haberler nutukta İngiltere'nin dı_ş siyasasın_ın l k b" . d k" . . Atina 16 (Özel) - Seçim hazır· tur 

3' zete eri, a ınenın ün ü ıçtıma • ' . R .. . d' l h esas hatlarını izah ve teşrıh edecektır. 1 ki d ·· ""ltü""l'' h- d" * oyter ajansının ıp oması mu a • da bahsederek petrola a.mbal" • ı arı esnasın a guru u a ıse - .. 
biri tarafından tekzip edilmektedir. Ancak muhtelif sebeplerden dola • ~: k:nmasının artık nazarı dikka • lere meydan verilmemesi için hü- Atina, 16 (Özel). -:-w. T~sfı 

İngiliz siyasası, Cenevre'de pet • ı bu toplantının petrol üzerine am- te alınmıyacağını bildirmektedir. kfımetçe bir çok tedbirler alınmak- uğrıyan memurlar bı~lıgı dun 
l l · h kk d ·· t k o Y M . p t .. l d" . tadır. Atina müddeiumumisi izinsiz redilen karamamelerı protesto ro mese esı a ın a mu§ ere • bar 0 konulması meselesinde kat'i ornıng os §OY e ıyor · . 

larak ittihaz edilecek her türlü ted- b" g · . l w .. l o·· k"" k b' . t" d p · silah ta.tınması hakkındaki kanu - miştir. Bugün de genel hır toP t mıyacagı muta easın un u a ıne ıç ımaın a ar1s . 
· · · k k 'b · ır vazıye a - ı~ . b k lm 'd nun ır.iddetle tatbikını ve istisnasız yapılarak takip edılecek yo1u bıre ııtıra etme ten 1 arettır. d b l k d p anının gerı ıra ı asına en şı • 3' 

ı ·1 h""1
-"'- • • t 1 · · a u unma ta ır. h k · b'"tü' ı· d ki d' ngı tere UKumetının pe 1·0 ışı . . . . . detle taraftar olan bakanlar dahi, er esın aranmasını u n po ıs e ec er ır. 

hakkında Cenevrede her halde şöy- Petıt Parısıen, dıyor kı: 
ilk k~ d b · . b' petrola ambargo konmasına hiç bir le veya böyle bir karar verilmesine anun an erı vazıyette n· . .. . . _ Ed 

d w · "klik h- l I ld w ıstek gostermemışlerdır. Hatta e-taraftar oldugw u anılmaktadır. Ma • egışı ası 0 mamış 0 ugun • · d h" b .. k"" fikr" 1 k 
nın a ı ugun u ı, petro a o· 

amafih Eden, petrol üzerine am • dan ve Amerika kongresi bitaraf • nacak ambargonun hiç bir faydalı 
bargo konulmasını tavsiye etmek lık meselesine müteallik müzakere- t" . w "d' 

ne ıce vermıyecegı ır. 

tefebbüsünü kendi üzerine alma - feri ikmal ebnemit bulunduğundan Daily Mail ve Daily Express gibi 
ya mütemayil bulunmaktadır. On sekizler, bir nevi istatüko kar. - zecri tedbirlere aleyhtar gazeteler 

Mumaileyh, bu baptaki mesuli - şısında ve petrol ambargosuna aıt ise, petrol ambargosunun öldüğünü 

Deniz Konferansında 
Japonlar Olmadan Dü 
ilk Anlaşma Yapıldı Yeti Cenevrede vücude getirilecek müzakereleri muahher bir tarihe d f d"ld•w• · b"" ""k b" ve e ne ı ıgını uyu ır mem • 

olan tali komiteye bırakmak fikrin- bırakmak mecburiytinde kalacak - nuniyetle bildirmektedirler. Londra, 16 (A.A.) - Bugün de- Fransız ve İtalyan tekliflerinin 

dedir. lardır. Londra, 16 (A.A.) - Pres Asos- niz konferansında Japonlar mevcut hidi için bir tali teknik komite 
Hazırlık Tamam Değil Oeuvre gazetesinde·n·: yey,in gazetesine göre, hükumet mah- olmadan ilk anlaşma hasıl olmu!? - kil edilecek ve bundan sonra 

Paris, 16 (A. A.) - Gazeteler, Gerek Fransız· İngılız dıf hakan- felleri petrol ambargosu meselesinin tur. Komite inşaat programları hak- fiyet itibariyle deniz tahdidat 
yakında Cenevrede yapılacak olan lıklannca ve gerek Milletler Cemi- örtüldüğü hakkındaki intibam doğru kında malfunat verilmesi muvafık l . . .. k . b 

1 
...... ,: 

k ı · ı- l h ·· · ı w · · . se esının muza eresıne aş ~ toplantı ile meşgul olma tadır ar. yetınce P an arın enuz tamamıy e olmadıgını bıldirmektedirler. olacağına karar vermittir.-'----

Habeşistanda Harp Kızıştı 

Italyanlar Somalide, Habeş
ler Şimalde ilerliyor 

Muharebenin Şiddetli Habeşler 
ltalyanlardan Tanklar Aldıklarını 

Devam Ettiğini, 
iddia Ediyorlar 

Londra, 16 (A.A.) - Royterin öğ- /'" - ğer ganimet elde etmitlerdir. Bu ga-
rendiğine göre, muhasemat baflayalı • Akdenlzde lngiliz nimetler arasında bir kaç tank, elli mi-

Komite, bu karardan evvel, Na • tır. 
·1 k ktu ·· d Japon müşahidinin yalnız «b ganoya verıece me p musve -

dcsini onaylamıştır. Bu mektupl.ı ci komiten ismini ta§ıyan ko 
Japonlar konferans mesaisine mü - mesaisine iştirak eedeceği ve f 
şahit olarak ittirake davet edilmekte - mvzuu bahis tali komite 
dir. saisinden de haberdar edil 

Yarınki toplantısında, lngilizl., zannedilmektedir. 

Eski Bir Bulgar Nazırı Tevkif Edil 
Sofya, 16 (A. A.) - Eski iç işleri bakanı miralar Kolef ile sah~ 

kanı harbiye miralayı Kalendorff, muvaffak olmıyan hükumet dar 
itiyle alakadar olarak tevkif edilmittir. 

Frans1z Filosu Afrikaya Gidiyor 
Brest, 16 (A. A.) - İkinci ve dördüncü torpito muhripleri filo 

Afrikanın garbine gitmek üzere bu sabah hareket etmitlerdir. 
ikinci filonun kuvayi külliyesi bu gün hareket edecektir. 

dan beri vukua ~ele~ en ~~im çar· Ossübahrileri Teftif ralyöz, yüz kadar katır ve kamyon ve 
P•tma Dolonun flmDli garbıamde cere- • bir çok diğer harp levazımı da vardır. diye tavsif olunmaktadır. habirinden: 
yan eden ve üç gün süren muharebe· Edıliyor Şiddetle müdafaada bulunan İtalyan· imparator Cepheye Gidiyor lngiliz sübaylarından biti 
dir. Somali membalarından gelen ha- Londra, 16 (A. A.) - Geçenlerde lar tayyare bombardımanları himaye • Adiıababa, 16 (A. A.) _ Neçaşi Burgoyne'nun idaresinde bul 
berlere göre, Ras Destanın 60.000 kişi Cebelüttarıka gelmiş olan bahriye ha- ıinde bir kaç defa mukabil taarruza da ile birlikte Dessie' de bulunmakta Ha bet kızılhaç kurumuna JJJe 
kadar olan ordusu, muharebe meyda • kanı teftiş seyahatini Akdenizdeki bü- geçmitlerdir. olan kü,.ük prens Makonnen, Adis- ve Dessie ile Atangi gölü arııf, 
nında yüzlerce ölü ve yaralı bıraktık • tün İnııiliz üssübahrilerine teşmil ede- 7 1 
tan sonra, halen tam bir ric'at halinde cektir. Presa Associaton gazetesine gö- Bu muharebe esnasında, önce ltal- ababaya dönmüttür. Çünkü impa • Valdia'da kain l;Vr hastahane 
dir. re bu seyahatin biç bir siyasi mahiyeti yanlardan alman tanklar ilk defa ola- rator, kendisini yanında tutmağı İtalyan uçağı, bir saatten fal:)~ 

11- lf. yoktur. __ rak İtalyan mevzilerine karşı kullaml- muvafık görmemittir. Prensin bu detle bombardıman etmişlerdit• 
R 16 (AA) G ı Gr - mıttır. avdeti, Neçaşinin pek yakında Tig- Binbaıı.ı Burgoyne'a bir te1 oma, • • - enera a- d d. Mikt bil"h b' l ak 3' 

· ., · R D ku tl · ka e ır. an a are tes ıt 0 unac • Muharebe Uebbe Şebelli nehrine re cephesine gideceğine ve o cep - mamıt ise de aynı surette tıı zıanı nın as esta vve erme r· tır. .. .. .. . 
fi yaptığı hücum hakkında buraya ge- H ku ti . . D b kadar butün cephe hattı uzerınde de • hedeki harekatın her gün daha zi • uğrayan Valdia kasabasında, 

ilk h be 1 kin "d L__ ava vve enmız agga ur ve kt di l l 1 . ld d 'dd t d d w• d ı-- lıJ len a r er, 12 unusanı e uu· Sa b h'd d" t .. 1 .. vam etme e r. ta yan ar tıma en ya e fl e pey a e ecegıne e a - hassa kadın, çocuk ve ihtiyar 
la . .. .. b" ub b d • sa ane a Utman ecemmu erını k li ih. l lbetm kt d" 1 1 t t kt d' t4 yıp üç gun suren ır m are e en b b dı tmi l k d h uvvet tıyat ar ce e e ır er. e e me e ır. olmak üzere •imdiye kadar 1 1 b. 1. om ar man e f er ve ara a ar • 3' 

sonra talyan arın tam ır surette ga 1P b t t kıt t ı ·· · b' C'.imalde Habe11ler ilerliyor Marefal Badegl!.o ve 35 yaralı sayılmııttır. ıdikl · d hah kted" e u uşan aa ımız a muessır ır ~ 3' 3' 

ge erın en setme ır. d 'ki · 1 ktedirl • ) (A A) R 
Reımi Tebliğ ... tarşz· a tlqn hm~sadı ehy emelru tler.. Adisababa, .1~ (A. A. - Röyter Roma, 16 . . - öyter a • Bir isyan 

ıma cep esın e ava vve en • muhabiri bildırıyor: jansı muhabirinden: A 
16 

(AA) A• ~•O 
._Roma, 16 (A.A.A) 98 numaralı miz, dün Andino mıntakasında düıı. • hh smara, · · - IJP""' 

- T Burada sanıldıg-ına göre, Makal- Mareşal Badeglionun sı i se • be b piiJJ teblıg: man tecemmülerine kar•ı çok müessir d l · w l w r alma bürosu ildiriyor: 
Ga 1 Do · k d ki h T lenin, Adua ile irtibatı tamamiyle beplerden ° ayı gerı çagrı acagına 1ı·· 

na e rıa mmta asın a arp uçuşlar yapmışlardır. . . . w dair olan haberler resmi surette ray~ Gocam eyaletinde Habc:t 
bitmek üzeredir. Bu harp ordumuz kesılmıt bır halde oldugu haberi k . d"I k d' S metıne karsı bir isyan hareketı Habeıler, Muharebe Devam te zıp e ı me te ır on zaman • 
için tam bir muzafferiyet teşkil etmek- Habet kaynaklarınca teyit olun - I d d l . 

1
· . . M • hakkında bir haber gelmistir. 

tedir. Kuvvetlerimiz bütün cephede Ediyor, Diyorlar maktadır. ar a o aı~n şayıa ara gore are- ' 
70 kilometre derinlikte ilerlemisler ve Adisababa, 16 (A.A.) - Dolo .. l d'W• .. h"''-"- . şal, Eritrenın yüksek mıntakaları • p t" . • • rı 

. . b. h . . d Soy en ıgıne gore UKumet, fi • "ki' . t h . ··ı d k ar ının . ç _ ş . e her tarafta dütmanın tiddetli mukave-; bölgesinde genıt ır cep e üzenn e ,,. . nın ı ımıne a ammu e ememe • ._. l'· 
R D d fı d b 1 mal cephesi harekatı hakkında bıl- ld w .1 . .. k k Ankara 16 (AA) - C P· metini kırmıtlardır. as esta or usu tara n an aş anan te o ugunu ı erı ıurere uman • ' • . . 

Ras Destanın kuvvetleri alelacele ve 14 kinunusaniye kadar İtalyanlar il~izam tebli_ğ n~şretmemektedi~. danlıktan affını istemiş imiş. nel sekreterliğinden: 11/lf 
· k · M w f d kU ·ı b" h Şımal cephesındekı Habeı hareka- C. H. P. Genyön kurulu 16 ·-ı1 

geri çekilme tedır. agaralarda mev • tara ın an mes t geçı en ır mu are- R S R K ltalyanlar Bir Hastahaney. i Daha tarihinde haftalık toplantısını .. 1!~ 
ZI• alan kuvvetli düsman dümdarları be bütün 'iddetiyle devam etmekte - tı, burada << as eyum, as assa ttJY.J 

. d"w H b k d 1 Bombardıman Ettı partinin iç İKleri üzetinde go ileri hareketimizi durdurmaya çalıs - dir. ve ıger a e§ uman an arının T 

maktadır. Dü,manın zayiatı fevkali - Habeşler mühim arazi ve kayde de- yavat fakat emin ilerleme hareketi> Dessie 16 
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s p o it 
Çukurovada Atletizm 

Yaman Bir 
Morfino1nan .• 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 

Çocuğumu Hangi 

Mektebe Vermeliyim ? 

içinde 
1936 

Hiç değişmemiştir. Hastanın re
çeteyi her zaman ayni eczahaneden 

Almanlar, yaptırmam., olması. bir doktorun da 
bir hasta için bu kadar çok morfin ve
remiyeceği nazarı dikkati celbetmiş, 
eczah'!-nelerde yapılan tetkik arttırıl-

Olimpiyatları için 
Akıllara Hayret Verecek 
Şekilde Hazırlanıyorlar 

Yerli Adeti Bu -
lunmayan Mekteplere 
Çocuğunuzu Vermeyiniz 

mış ve binnetice ayni doktorun ayni (Baş tarafı 1 inci yüzde} çılacak ecnebi dil dershaneleri ve 
hastaya bir ay içinde elliden faz- H lb k. b. r . f ı mektepleri sayesindedir ki ecnebi dil 
la morfin reçetesi verdiği tesbit edil- d a ku ı, ırb.lısankı ~ıhv~ a sosu dyap- öğrenmek için ecnebi mek~eplere gir • 

· b ma an onuşa ı me ı tıyacı, sa ece 
mış, u reçeteler de eczahanelerden ı · ) 1 k ak . mek mecburiyetinden kurtarabiliriz l 1 . o ısan a casus u yapın arzusu ıztı- • 
top anı mıştır. Fakat 1§ maruf doktor- d 1 1 · · b' tt" Avrupada ölmü• diller için bile ayrı 
d 1 w rarın a o an ar ıçm ır zarure ır. • Y 

an soru dugu zaman doktor hayret ff ba d·ı .. w k k mektepler vardır. Yaşayan dilleri öğre· 
etmiş, reçetede yazılı adda bir hastası ır J.::ıc ncı I ı ogren7e d ten .m.~ - ten mektepler ise, bizdeki kahvelerd ı' 
olma?ığı gibi hiç bir hastası için de :ı~. o ı yazı llllf eser er en ıstı a- biJe boldur. her semtte, ve her maluıl~ 
morfın yazmadığını ve nihayet ihtiyaç ır. lede vardır 
hasıl olursa morfini hastasına bizzat o dili konuşmak, o dili yazmak i- B. b : t aal f k . . . k. . . . . ız u ış e m ese ço gerı mev .. 
kendısı tatbik ettiğini söylemiş, reçe _ ıncı derecede, hele o dılle ~ıv~~ı~. k~~ 1 kideyiz. 
teleri görmek istemiş ve reçeteleri gö _ nuşmak, ve yanlışsız yazmak uç.uncu B" "k' Be ı· e.kt b. l d 

ır ı ı r ıç m e ıy e, erme 
rünce hayreti büsbütün artmıııtır Çün- derecede kalır. t b 1. d h · b 

Y • ça ma eş on ısan ers anesı, u f e~ 
ki kendi . ismini ve etik:tini taşıyan bu Roble der ki: niş ihtiyacın onda birini dahi karşıla~ 
r~çetele~ı~ sa~te oldugu, reçetesının - Bir insanın, kendi dilinden evvel yabilme.kten çok uzaktır. 
bır aynının bır matbaada bastırılıp yabancı dil öğrenmeğe yeltenmesi, yü- Lisan dershanelerini ve mektepleri ~ 
imzası taklit edilerek hazırlandığı an- rümeği beceremeden süvariliğe kalkış- ni açmak işini bittabi hükUınet deruh-
laşılmıştır. Bunun üzerine müfettiş maya benzeri te etmelidir. 

. bundan sonra böyle bir reçete ile mü • Fikir terbiyesinde, ecnebi bir dilin Bu mektepler ve dershaneler için, 
Mü•abaJraya giren atletin oe atletizm heyeti f racaat edip morfin alacak olan hasta - tesirlerini hesaplarsak, bu sözün isabe- nihari mekteplerin tatil saatlerinden 

Çukurova, (Özel) - Atletizm sa-1 lngiliz Kral Kupaai j ~ı.n behemehal polise tevdi edilmesi tini daha iyi anlarız. de istifade olunabilir. 
has~nda Yeni ve büyük hareketler yap- Kral kupası maçlarının üçüncü haf- ı~ın e~han~lere v~ ~eza depola~ına Ecnebi Mekteplerde Y etitenJer Bu suretle, bu İf için yeniden bina-
Jn~ga ba,şlayan Çukurova atletizm hey- tası lngilterenin her yerinde büyük bir hır ta~ı~ go.ndermıştır. . Sa~~~kann Daima göıiilür ki, erken çağda ec- lar kurmaya lüzum da kalmaz. Ye 
etı 4500 metrelik yeni bir koı:nı daha alaka ile · takip edilmiştir. reçetesını ve ımzasını taklıt ettıgı dok- b" k 1 · ·ı l · ı·lk bu çok karlı. ~. az masrafla meydana t · y- b .. t.. h I . d w ne ı me tep erme ven en er, yanı 
ertıp etmiştir Bu koşuda birinciliği Haftanın en mühim maçı Aston tor, u un ecza ane erın tanı ıgı ve fk. b. 1 · · ba r 1 getirilmiş olurf 

Adana ldman~urdundan ÖkL-- 15.58 Villa ile Haderafild takımları arasında 'ı yazdığı ilaçları vermekte bir ~n bile boı ırl ter} ıyle erını 1 ybea ı·nkclı . ıaad~.ara 
d k"k &Cif • • • •• • dd". . ki . f d··- rç u o an ar, ası n ı erıne one- - Ecnebi dillenn· ı" yaymak ı·çı·n bu·· 

a ı ada kazanmıştır lkinciliai T o- olmuııtur 62 600 seyırcının onünde tere ut etmıyece erı maru ve u b"l k . . d . b. fik. "h .d • 
•• •· Y • • •• d k l d b" . ld w · · ı me ıçm aıma ır « ır ı tı asrn- tün liselerimız" de Galatasa w ros Spordan Cahit üçüncülüguw .. Adana yapılan bu maçın ilk devresi sıfır sıfıra rust o tor arımız an ırı o ugu ıçın ı h k 1 l d rayın progra-

Jd ' b d f" ) k h" ·· k.. na mu taç a mış ar ır. mını tatbik etmek de faydalı olmaz rnanyurdundan Süleyman almışlar· bitmiştir. u a am mor ın ama ta ıç muş u - .. w . . . ... 
dır, ikinci devrenin 65 inci dakikasında lata uğramamış, her reçeteyi de bir Aramızda, m~stagrak. gıbı duşunen, mı~. 

Almanlann Olimpiyatlar için Hadersfild'in sol içi kornerden oyu- başka eczahaneden tedarik ettiği için vekmeml:ketbae alıt fCYlbe.rı çokk gekaç dme- - Hayır... Eskiden Galatasarayda 
k. · d 0 kk · · lbc · ra etmege şayan ır ço ar afi· Muazzam Hazırhklan nun yegane sayısını yapml§tır. ımsenın nazarı ı atını ce tmem~ • cezalar bile Fransızca verilir, ve tatlı 

Alman apor teşkilatı Ağustoeta ya- Aston Villa l - O mağlup olduğu bu tir. lar var: • .. .. . . . su frenklerinin nezareti altında çalışan 
pılacak olan Berlin olimpiyat müsaba- maç dolayısıyla kupa maçları haricin- .. Mes~la ?murlermde tek bır dıvan 

1 
talebeler, Fransızca konuşmaya mec • 

ltaları için Los Ancelos'tan geri kalma- de kalmıştır. Ha ya]İ Genişle re g~rmedıklerı h~lde, kırkından so~r~ lbur tutulurdu. Yani çocuklarımız, 
ına~ için akıllara hayret verecek bir Kupa maçında Arsenal 24.234 kişi d_ıvan. t~pla~~g~ ka~k~şmış zevat bılı· Roblenin dediği gibi, yürümesini öğ-
~kılde hazırlıklarına devam etmekte- önünde ikinci likten Bristol Rover takı- J Ş Çıktı• rım kı, ılk kulturlerını yabancı mek- renmeden süvariliğe başlatılırdı ı , 
dirler. mını 5. 1 yenmiştir. . . .. teplerden almışlardı_r .. Y_e ~e~leket Galatasaray Naaıl Bir Mekteptir? 

On beş gün sürecek olan olimpiyat Lik birincisi Sanderland ikinci lik (Baş tarafı 1 mcı yuzde) kültürünü, ancak hır fıkn ıhtıdadan 
.. bakaları ~jn..&.eceli ~düzlü dört I takımı olan Partvol ile (29.250) kişi T opkapıda. tramvay ~deaiııde, bi- sonra benimscmeğe bat1amıtlardır. Divanı hü~~yun. mü.tercimlerinin 

8~~e ~ ışmış Olan Almanlann. bu me- önünde yaptığı maçta (2 - 2) berabere rinci tramvay İf81'etİnin önüne isabet Bu aözlerimle ecnebi dilin lüzum- Fenerden ye~ışti.k~en d~_:ırler~e m.~~-
saılerınde ısrarla devam etmeleri, tak- kalmıştır. led be• metre murabbaı kadar saha - auzluğunu iddia ettiğim aanılmaz, aa- leket gençlerın~ hır an once lısan og • 
d. ·· ·· 1 ·· ··ı k b" h•d"sed" M en Y retmek maksadıyle açılan Galatasaray ır gozuy e goru ece ır a ı ır. ançster ile Portsmut arasındaki nm en yağışlı havalarda bile ıslanma - nmm. .h. b. .f .. .. f . · 

A lmanyadaki bütün spor teşekkül · maçta da 53.340 seyirci bulunmuş, ma~ıdır. Taşlar da, sanki bir fırın için- Bilakis bizim ecnebi lisan öğren- ta~ ~- ır ~~?rmuf, ve eyız ver-
~rini se~erber eden Alman spor teşki- maçı (3 - 1) Mançster takımı kazan· de imwler gibi sıcaktır. mek ihtiyacımız, dünyanın her tara- mış ır mue ır. 

tı .Berlın ~ehrinin en yüksek şahsiyet_l mıştır. ff b. b .. fBh de zihin ve çe- fından fazladır. Fakat onun bugünkü proğramı bile 
Icrini de bir komite halinde toplamış Galataaaray Ankaraya Gitmiyor l ı~ta .ı'ı u 1?1~ ın" taaç ed' iyor Bazı • y-L---- Dil N---1 O .. _:1!..? dünkünün ayni değildir. Ve olamazdı bu 1 · h . ' ne erın ıf emeaını · t1UUK1 uu ll'ICIUlll" 

h
auret e ış em spor, hem de ıdari iki futbol maçı yapmak iizere An- 1 ı burada bir define tahayyül ediyor- F k b "h . . dal. 

aa adan hazırlanmıştır k .d w• . h be d·w· . ar . 1 d a at u ı tıyacı tatmın etmenin Bugu··n Galataa .. •ayı degwi•tirmek · araya gı ecegını a r ver ıgımız l Bazıları Cinivız er zamanın an 1 b" k 1 . d ~ T 

b·ı Olimpik stadda 100.000 kiti otura- Galatasaray birinci futbol takımı bu kaarİma bir ı:ıahzen bulunduğu iddiası- yo l~d·. ecnke 1 m_e dtep. erın en geçme- doğru değildir. 
ı ecektir h . . me ı ır, anaatın eyım. ç·· k"· . . · b. ·· · . . seya atten vaz geçmıştır. nı ileri sürüyorlar. . .... . . un u ıyı semere vermış ır mues-

. Bunlar ıçın. tam (3.400.000), muh- Bunun sebebi, yann akşam hareket . . w· ~~pa _ Iı~~~ını. ogre~ebılme~h- aeseyi durup dururken altüst etmeye 
tclıf sporlar bıleti basılmıştır. eden Ekspreste yer bulunmamasıdır. Diğer bir kısım kı~seler .. ıse, lata~ • gı~ız ıçın, ıkı turlu dıl muesaesesıne hiç bir mecburiyet yoktur. 

Oyunların devam ettiği müddet Japonlar Davia Kupaaı Turnuvalarına bulun fethi sırasında ılk Tur~ _nef~rı • ihtıyaç vardır: Fakat onu taklit de, hiç değilse onu 
2arfında 800 kontrol memuru çalıf8- Girmiyorlar nin şehit düftÜğü yer olm~ ıtıbanyle, 1 - Yabancı dil mektepleri... değiştirmek kadar yanlıftır. 
caktır. . Tokyo, 16 (A.A.) - Japonya, ser- hadiseyi 0 vak'anın .. r~.hanılayet ve kud- 2 - Yabancı dil dershaneleri ... 

M h l'f ·· bak 1 · · 3000 . . l HL-dar goruyor r Son söz olarak söylemek isterim ki, 
u te ı mu sa 

8 ar ıçın °" maye yokluğundan dolayı, 1936 ae - aıyetiy e 8~ • Bu lisan mektepleri Ankara latan- b. · 1 be l"l · · · büy · · ıJ 
Yu ~1 • ecl ·k edilın. · L! b 1 tah · · b ' • ızım ta e ve ı enmızın en ~ 

n wetı t arı ıftır JU una- nesi Davia kupası turnuvalarına iştirak En isabetli görünen mın ıee, u- bul lzmir gı0bi en büyük -hirlerimiz- h t l ··t di ektep degwı·s .. n · · d (150) · · (60) L_ ·ı · b. 1 k ·k • T- a a arı mu ema yen m 
n ıçın e cmt, JUonomet· etmiyecektir. d ski ve terkedı mı' ır e e trı d açılmalıdır ı · 1 '. · · • hah 

r (30) fu bol b ] aktadır ra a, e ad haa 1 e · tinne erıdır Basit manasız anc-
e ve t u Utım · S la D"' Ak Alman a a · tı bu1Ull1Jl811• bur Nl ı o- · ' 1..--L- b. 

On birinci olimpiyat oyunlarının porcu r an . •
1
f'l"1 y y J teaı~ n~ .1 t prağa hararet intikal Lisan dershaneleri ise, her ,ehirde, lerle çocuklarını her sene uaıt- ır 

açılış merasiminde 10.000 Alman gen- Gittı er. . lan ~n~ 1 e 
0 

hatta sade her fehirde değil, bütün ti· mektebe verenler bilmelidirler ki~ bu 
ci Bethoven'ten parçalar söyliyecekler- Almanyanm Garmıt Partenkrı • etmeaıdır. . . . .. careti i,lek kazalarda açılabilir. hareketleri, her yemeği bafka bır lo-
dir. hen ıehrinde baılıyacak olan 936 Maamafih Elek!r~ Şırkeb, böyle . . kantada yemekten farksızdır. Ve birisi 

Kıt olimpİatlan için gece tertibab kıt olimpiyadı müaabakalarına it • bir ihtiınal ile, bir, ıkı yıl evvel burada Lıaan 1me~!eplerı_nb~eba 1Almanca, mideyi, öteki dimaiı fesada uğratır!. 
da ln t tirak edecek T"' k 1 d )ar ve kazılar yapmıf, fakat Fransızca, ngılızce gı ı ş ıca Avru-

a mıt ır. ur aporcu arın an araştırma . . dili . h .. w ·ı l"d· 
K k ı la k ha •• kk d kuz k" ·ıik b" k f'l b" · ide edilememlflır. pa erı esas surette ogretı me ı ır. aya spor an yapı ca 88 yı mur ep o ııı ır a ı e, ır netıce e 

(89.000) mumluk projektörler aydın- dün akpm Konvanaiyonelle hare • - -=- - ----- Lisan dershanelerinde ise, mahalli Yarın: 
latacakbr. ket etmiftir. tiririz.» . •. lan Ali Saibin ihtiyaca en fazla tekabül eden bir tek SaJrettin Celalin lilrirlerini 

Üç Buçuk Saat Süren 
Celse Yapıldı 

Gizli Bir 
Müteakıben, Şeaoz_ı~ t .'t'd d Avrupa dili okutmak kafidir! oJıa--z vukat Himit ... .ae ıa ı anın a· , __ _ 

a 
1 

ile alikaaı olmadığım Bu mekteplerin ve dershanelerin 
va mevzuu w 1 ·· t ı k d . • k b un reddini iatenıit • program an, muracaa çı arının ço e-
~ylıyere un ğişik ihtiyaçlarına göre çizilir ve de-
tır w · · ·1 b·ı· 1 • . H ~L. enin Kararı gıştırı e ı ır 

(Baı tarafı 1 inci yilzde) deiumumi Baba Arıkan, Arifin ta· Heyetı ıuc_ım .. 1 k d 
A "f · t"d d Ank H • u~•-·-e muza ere en Buralara, sade ilk tahsili bitirmi•, rı ıa ı aaın a, ara leplerinde iki eaaaa iıtinat ettiği • eyetı .... - . . . T 

Emniyet müdürü Sadrinin yalan ye- ni, birinin emniyet müdürünün ya- aonra, Arif tarafı~dan verılen ııtıda- ~~ya orta .tahsil. görmüş çocuklar ~e
re tabitlik ve yemin ettiiini. tah • lan yere ıahitliğinden takibat ya - nın münderecatı amme auçuna ta ~ gıl, muhtelıf san atlerde ça_l•f8n, bu w. 
liye d 0 l J J •--f b 1 · .k kt olmaama ve bu dava- rolara devam eden, yahut tıcaretle ug-e ı en ere mevau u unan bır pılmaaını diierinin iae kardeti Ali- allu etme e l 1 w dak· ı h • 
kaç •uçludan maadaaına itkence min kulak zarının patlamıı oJduiu- ya ait olmadığına söre kanunen ~ha~n gl ençderd, o gun çaedgb·ı· ııer,, astta 
~ ld .. · · • 1 · ı"faaı zı ı tıyar ar a evam e ı ır er u ,,.apı ıgını, bu ııkencenın batında . • .. . .. .. . muktazı muame enın mnın • , 

Boa Poıta 
il.AN FIA TLARI 

1 - Gazetenin eaas yazısiJe 

bir sütünün iki satın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san _ 

tim ilan fiatı ıunlardır: 

Enını'yet ··d·· ·· Sad · · b 1 nu ılerı aurmaı olduıunu aoylıye • d ··dd · ....... umiligw e müzekkere dershanelerde ve mekteplerde takip 
mu uru rının u un • k d d" k" a mu eı..... HJfa .. yta nyfa ayf.ı ~t r Soa 

duğunu iddia ederek hakkında ta • re e 1 ı: yazılmaaına karar verdi. olunacak proğrama göre, devam e- 1 2 3 S y. r.er ea1f 

Jcibat I • t" d u- Halbuki Alim buradan ai • N . d mu··ddeiumumi tevsii denlere iki veya dört sene de ve imti - 40G 250 200 100 -6-0- 3 
... 

yapı maaını ıa ıyor u. etıce e ' . r,, v 

Arif bunlardan baıka, iatidaaın • derken söz yaılarile elimi öperek tahkikat hakkında bir talepte bulu- hanla birer sertifika veya dıpıoma da ı Kr" .....,.. Krt- Krt- K" 

da tahliye edilen kardeıi Alimin ayrılmııtır. narak doayanın çok ıeniılediği ci • verilmelidir! . . . . w ------------• .. 

Yediği dayak yüzünden kulak za • Emniyet müdürü Sadrinin yalan betle, evrakın kendiaine tekrar ve • Sertifika, basit hır lısan aşınalıgını, 3 - Bir santimde vasati (8) 

h k b l kelime vardır. 
~ının patladıi•nı ve kardeıinin ıa • yere fa itliiine ıelince, ta i at ya- rilmeaini iatedi. diploma ise, bir dile esas ı surette vu-

4 
_ lnce ve kalın yazılar 

ıır olduğunu iddia ediyordu. pılmaaını mucip bir vaziyet varıa Riyaaet makamı talebi muvafık kufu isbata yarayabilecek mahiyette tutacaklan yNe g ö re 

Müddeiumumi Sö:ı Aldı bize müracaat etainler. Onun da de- ıördü. Dava '13/1/936 perıembe olmalıdır! santimle ölçülür. 

Bu iatida üzerine aöz alan miid • lillerini toplıyar~ huzurunuza se • ıününe bırakıldı. Ancak böyle eeyyal proiramlarla a-



·nci Serm Jozef Nassinin 

Dolaplarına Kapıl ıştı ,llJ~ı=;ill ... ~ ..... ....--:--:::;;;e~~ 
~ii1İIİİİİ;;;;;;;;1ı-1111'!!!!~u..Jl' 

Malta onu Venediklilerden almak için kış-1 ki sevinç ve güle yüzü gösteremi • 
f uhasaran kırtmayı düıünmüıtü. yordu. Ondan ıaraptan kadına ve 

Böylelikle bir harp korkusu sa • Ne zamandanberi de bu makaa-ı kadından şaraba geçiş, sevinçten 
vuşturulmuş oldu. dına yaklqma.kta olduğunu hisse- değil, bir üzüntüden ötürü gibiydi. 

F knt Venedikliler ötedenberi a- diyordu. Jozef Nassi onu güldürmek için 
Jıştıkları bu kötü adeti büsbütün hı- Hatta iıte bu gece o da padişahın ne yapacağını bilemiyordu. Bir a
rakamadılar. Kendileri de bir ıey meclisinde bulunuyor, Türlü ıakla- ralık ikinci Selim bu yılıtık yahu -
yapamadıkları için Malta ve diğer hanlıklar yaparak onu güldürüyor- diden de bıkmıt bulunuyordu. Ku-
memleketlerdeki hıristiyan koraan- du. lağma yaklaşarak: 
mrmı kı§kırtmağa, onlara yardım • Yahudi padiıaba kartı böyle maa- - Eğer Kıbrıs adası Venedikli -
lard bulunmaya başladılar. karalıklar yaptığı halde, harema _ ler elinde olmasaydı bu şarap daha 

Turaut reisin ölümüne sebep olan ğalarile iç oğlanlarına bir §ey söy- güzel olurdu ve bu cariyenin de her 

ve hiç bir kazanç getirmiyen Malta lerken bir Avrupalı Dük gibi tavır . gün baıka bir çeıidi... 
muhasarasında şövalye De lavlet lar takınıyor, emirler veriyordu. Bu- Diye sözüne devam ediyordu. 
büyük ces ret göstermi§tİ. 1568 de na gülen padişaha dönerek te şöyle Fakat, ikinci Selim bir denbire 
ölen bu ( Gran Metr) İn yerine Pi - diyordu: doğruldu. Biraz ilerideki aofraya 

yetro di Monte seçilmişti. Bu yeni - Hakkım yok mu sultanım? Sa- doiru uzandı. Orada henüz getiril
reis Venedik Düçelerinin kışkırt -
masile doğu Akdenize yapılan kor
san akınlarını teşvik ediyordu. 

Bu aralık §Öva1ye (Sen Apen), 
yanında lspanyol şövalyesi (F e -
ran) ın gali cinsinden gemisi oldu
ğu halde lskenderiyeye bir akın 
yaptı. lskenderiye civarında Nil 
nehrinin denize karı§tığı yerlerde 
Nil kayıklarını vurmağa başlamış
tı. Bunlardan birinden doksan esir 
almı§b. Daha sonra içinde Mısır 

defterdannın da bulunduğu büyük 
bir yük ve yolcu gemisini ele geçir • 
rnişler, bu gemide pek çok para ve 
kıymetli e§ya bulmuşlardı. Daha 
çok dolatmağa lüzum görmeden 
Maltaya döndüler. 

Nakıa Dükan her fır.atta Venediklilere yaTdım ederek Türk 
Top donanmaaına rahat vermiyordu. 
Gürültülerı4 • d (N k Dük ) f yemz e a f& .. aıı yam. Pa· miı olan bir kase çorba vardı ve 

Bu güzel yağmadan pek botla _ diphımm cariyesi hiç fÜpbesiz Ve- bu ki.ae altından yapılmı§b. 

İkiiıcikin~ 

Nev - York Alt Üst Oldu 

Şehri E k r ·k antra' 
lındaki Ana ak neler' 

den e·ri Patladı 
Her Taraf Zifiri Karanhkta Kaldı. 60 yoff 

Yeraltı Yollarında imdat Bekliyor 

Nevyorkta yeraltı yollarının bulunduğu bir cadde Park Avenue 

Nevyork, 16 (A.A.) - Elektrik 1muştur. Meseleden haberdar o~ 
santralındaki ana makinelerden biri -] lediye reisi, bir çok otoınoll". 
nin patlaması üzerine metropolitenler- vaz'ıyet ederek bunları zabıtanıO 
de bulunan altmış yolcu yer altında rine vermiştir. Karanlıklar içi~/ 
kalmıştır. lan, vapur düdüklerinin mateınli 

Patlama dün saat 21.15 de vukua leri ile havası çınhyan şehir ö13 
gelmiştir. Ancak bir ~k metro treni d' d A ' k I 

2315 k d ıd _ d k 
1 

manzara arze ıyor u. nca 
saat , e a ar o ugu yer e a • 

paniğe tutulmamıştır. 
ml§tır. 

Hastahane1erin, tiyatroların, sine - İnfilakin vukuu esnasında }ağı" 
malarm, büyük mağazaların, asansör- paklarından beş yüz tanesi g~ 
lerin ekserisi bu kazadan müteessir ol-, tazyiki ile havaya uçmuştur. __,I 

Durmadan Silahlanmak ... 
--- -

lngiliz er Deniz Ve Hav' 
Kuvv tlerine Yeni Kre 

diler Koydular nan Maltalılar iki ay sonra yeniden nedik Düçesinden daha değerlidir. Kaseyi kaptı, bir elile yahudi -
denize açıldılar. Bu sefer tövalye Fakat o Düçeyi yer'i.ne paditahımız nin külahım yere fırlatırken kase -
Sen Openin kadirgasma §Övalye ltoymadt. Halbuki beni Düka ya - Y~ o~un tepesi çıplak kafasın8\ge • Londra, 16 (A. A.) - Deyli Te -ıile onun kendisine lazım 0)afl~ 
(Roskav) ile (Don Alanzo dö Kas- pan sultanımızdır. çırdı. legraph gazetesi, milli müdafaa mc- leri tedarik ebnekte olduğu 'f'. 

teloy) un kaliteleri arkada§lık edi- Yahudi doğru söylüyordu, Çorba selesini tetkike memur bakanlarla j arasındaki münakalatı temin "J 
yorlardı. Zengin avlarm bulunduğu Nak§a Çanağı mütehassısların son günlerde silah- k bT t' d 1 d - .. ;_,J 
Nil nehri ağzına vardılar ve gene Dükalığı Yahudi bir an ıçın !a!fırdı. Elle- lı kuvvetlerin ne gibi ahvalde mü • ~ ı ıye ın e 

0 
ma ıgını go 

bir kaç Nil kayıimı yakaladılar. Fa- Barbaros Hayreddin Pa§tl tara • ri.~ bo~u, kulakları ve yüzünün bü- dahalede bulunacaklarını incele - dır. . · . . / 
kat aralarında çıkan döv1q sırasın- fmdan vergiye bağlanarak Türk yuk hır kısmı haşlanmıı gibiydi. diklerini yazıyor. Deylı Telegraf dıyor kı: BtJ ,/ 
da atılan toplann gürültüleri laken- deYletinin himayesine alman Nak- Bağırmamak için kendisini zor tut- Bakanlar, yalnız uçaklarla do • it altında bu iki nevi ıili.hııı • ~ 
deriyeye kadar vardı. lskenderiye §a dükalığı bir takım adalardan iba- tu. Hemen başındaki kaseyi çıkar- nanmanm mühim bir rol oynıyabi- yesine krediler tahsis edilnıet' 
beyi {Şoluk Mehmet) yanında ye • TeHi. En büyüğü Nabüı idi. >(fı. Ona bakar bakmaz canının acı- leceğini, fakat bunların lngiltcre rar altına alınmıştır. _A 
di bdirga ile yetifli. Türkiyeye yılda (50,000) akça masına rağmen gözlerinde bir teY· ~ .. • .. . . ~ 

R - ,. bızl . . t ,.... .. ··ıd·· K" b"l" Bı·r u··rk Gemısı ~ Bugunden ıtlbaren uzgar ı e&ıyordu. Malta ee • vergı veren bu düka, her fırsatta an parı usı goru u. ım ı ır ge. j 
mileri de bol yelkenli ve rüzgarda Venediklilerle dostluğa artbrıyor ne ne yapacak, ne söyliyecek ve or- V O M AR YET TP 
çok hızlı gidecek ~ilde yapılmıt. Onların Akdenizde alana çıkan g;_ mlığı ynbftıracaktı? n..araga furmuş JEANETTE MACDON.ALD 

~'· Bunun için tövalye (Sen Open) mi Ye filolarına erzak veriyordu. Li- Sahiden nazi~ . bir dakika idi. Sofya, 16 (Özel) - 14 tarihli Zo- ı FERAH Sinı1"' 
ın (Sen Andre) adındaki gemisile manlannda barındırıyor kolaylık Çorbalar yahudının batından aşa - l · B d t ı f ı b'l 
kalitalardan biri hemen yelken ara gösteriyor ayni zamand: Türk do-1 ğı üstüne döküldüğü, oradan ipek rd~ ·gıda~-~ esm~ urglatz abn ide e onkalk ı • 1 Ayrıca: Gece kulllbl - Diiıı1' 

:r • , h l J I . d ırı ıgıne gore, s an u an a an Havadisleri 1 
rak uzak1a§tı1ar ve kaçtılar. Fakat nanmaaının nerelerde hulundukla - a 1 arı~, at as mın erleri~ iizeri.ne kepek yüklü ((Halif Kadiv» adında <<!» I &, ~ 
pek hızlı esen rüzgar ıövalye (Ros- rını haber veriyordu. Malta korsan- yayıldıgı •ırada çalgı bırdenhıre bir Türk gemisi yolda fırtınaya tutula • ,._••••••••••~-" 
kov) un kalitasmdaki yelkeni par - ları ve diğer hıristiyan gemileri de durmuf, birer iki§Cr kapıdan sıvı • rak uzun müddet dalgalarla mücade - ŞJ 
çaladı. Yedek yelkeni ~mcıya ka- ayn~ !ardı~ı gördüklerinden Ege f~nlar olmuf~· .Aksi !ibi l~inc_~ Se- le ettikten sonra Vasi~~o ka~~11.!..~: 

1 

"flfıhl ltl"111111 Tepe batı ~ 
dar Şoluk Mehmet yetıftı ve ele ge- dcnızınde bıle Türk gemilerinin ra- lım de yahudmın halıne gulmuyor, nında. Rezvaya nehrinın döküldugu Ş,hirTÜjıfNMI Tiyatros.,..-
çirdl. hat rahat gidip gelmelerine imkan asık duruyordu. Cariye bile ürk • mahaldeki sahilde karaya oturmuttur . HIJJljjlllJUJ 17111986 ~; 

Bu sırada bir gece idi. olmuyordu. müı, üç dört adım geriye çekilerek Mürettebatından 9 kiti kaybolmut ve 111 I" 
ikinci Selim kuı tüyünden yapı)- Bunu bilen devlet (Piyale Pa - kenara ıinmİfti. Şimdi bir el çırp • ancak üç ki11i kurtulabilmitlerdir. 1 ~ akıam sa•* ,, 

mıı olan atlas sedire uzanmı§, göz- ta) nın yerine Derya kaptanı olan maıı, güçlü kuvvetli h~r~mağala • • • . G E C i K ~ 
lerini yan yummuıtu. Bir iç oğlanı Müerzinzade Ali PafAyı bir donan- rının aralarında yahudının dışarı" 1 ~ gılız Fıloları... .. a 
altın ibrikten albn bir bardağa Kıh- maile göndermiı. Kripsi sülalesinin ya çıkarı~~as.ı ve cellada verilmesi Garbi Afrika Sahlllerlnl nmı c E ı ~ 
rıa ıarabı dolduruyordu. Uzun ka- son Dükaıı olan (Jakamo) azledi- bekleneb~lır~ı. _ Tanyorlar 
ra ki~ikli, beyaz tenli bir Kıbrıs lerek istanbula getirilnıiıti. Adalar ~ ahud~ ehne aldıgı bu_1aıık ça • Brest, 16 (A. A.) - ikinci, fi · 18/l/ij3ü Camartcıi akıamı bUY'~ 
gizeli de bu bardağı padiıaha su- ayni vergiyi Yermek ıartile Jozef n~gı ye~.ıd.~n ~aıına geçırdi. Yü • lo garbi Afrika sahillerinde bir ce- M 1 R N A v J 
nuyordu. Nauiye teslim edilmitti. zunde buyuk hır saadet ve babti • velin yapmak üzere hareket etmil}· _../' .. 

y alıudi Ş , yarhkla yerlere kadar eğilerek pa • tir. Filo, yirmi ki.nunuıanide Ka - Beyo~lu ~1~-! 
arap d' h b' h · · k k P E · 6 

Jozel Naııi V ~ d ı§a ı tam ır ırıstıyan asılzadesi zablan aya varaca , ort tıennc Tiyatrol 

{M h
. N ) d d 

1
_. b t e • a ın gibi selamladı. ile Dakar'ı ziyaret edecek ve dö • 'j 

a ı ev a ın aıu u cariye kinci Selim tarabı içtikçe .. S 1 Halk O ' 
eslridenber' ,. d t ld - .. . .. .. .. . goz • onra ellerni havaya kaldırarak nÜ§te bazı spanyol limanlarına uğ- Bu akt•ıss~ 

• 
1

• a e o ugu uzere son lerı suzüluyordu. Main Nev ona da- §Öyle mırıldandı: nyacaktır. 2o,sO ,,, 
kadır gecesınde Valde Sultan ta - ha çok sokuluyor, §İmdi Padişahın _Ali h k -k·· t A k .. ~ 
rafından padiıaha verilmiıti. Hal . elleri bardağı tutamıyacak kadar d ad~ ço M§U dur .. k .. brtı mu- A k't kt Alt Y d DENiZ 14 ';! 
buki V ld S 

1 
. ra ıma er ım... a em ı ana ta- r ı e ı aıın a 3 per~de ı 

a e u tana getıren de ya. gev§ek olduğu için kendi elile İci - d. · k il - d lb • Arkitekt (mimar) mecmuası, b .... incı" 
hudi Jozef N · · d' . ~ cı ver ınız, ra ıgı a e et verır- ..,. -----------

assı ı ı. rıyordu. . . , yaaını bitirmi... altıncı ya .. ına basmı .. tır. A J f N . K b •ınız .... ... ... .. ... . 
oze assı 1 rıs güzeli ile Kıh- Padişah hazan hardaiı itiyor Yeniden İki · S ı· . . ... d Her gün biraz daha mütekamil bir ıekilde Kayıp: 935 senesinde Vefa r. 

rıı sarabım · d ' ncı e ımın onun e k b 1 E d ı L d ~ aynı zaman a tattır • genç cariyeyi ok§uyor bazan da ca- k d kl çı an u güze ve ay a ı mcslcııt mecmu- nuncu sınıfından aldığım ta' 
k ·ı d" . · ' yere apan ı, onun aya arının u- b k 

ma suretı e pa ıtahın gözlerini riyeyi itiyor, farabı içiyordu. Fakat cunu tekrar tek .. .. b 1 d asını. u muvaffa iyetinden dolayı tebrik kaybettim. Yenisini alacağırndıtll 
K.ıbru adaıınm üzerine çevirmeyi, buna rağmen bir türlü her zaman- rar op(mAegke aı a) ı. eder ve her zevk sahibinin bir defa göz yoktur. 

r aıı var gezdirmesini tavsiyeye değer buluruz. 
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Yazan: Gerbart Ellert - 64 - 17 /1/936 Çeviren: Arif Ccmll 

.imparator Vaziyet Karşısında Zorla 
Gülümsemeye Çalışıyordu 

Attilinın Hücumu 
İmparator hemen atıldı: 
- «Ah Aetiüs, bilmiyorsun 1. Sen 

burada yokken yeni ka1!unlar çıkarıl -
dı. Bunlardan birisini daha dün imza
ladım; bu kanun tevellüdatm tahdidi 
aleyhindedir.>> 

- «Öyle mi~ Belki bu sayede otuz 
sene sonra asker tedarik etmeğe mu· 
vaffak olabilirim. fakat her halde At
tila o zamana kadar beklemiyecek -
tir.)) 

- «Attila mı~ Attilanın bize haki· 
katen hücum edeceğini zannediyor 
musun} Hiç o gülünç ve ehemmiyet • 
s~ kaseler bahane edilerek harp ilan 
olunur mu} Zaten kaseler ortada yok. 
Kız kardeşim Honoryaya gelince, 0 - A.etiü• hiddetle: -Sicilyadaki büyük emlak •ahi'pleri gibi, Hünler 
nu da artık istiyemez, çünkü Honor • ve Germanlar da kardan korkarlar mı zannediyorıunu:ı.7. 
Ya evlendi.)) diye bağırdı. 

Baş kumandan ayağa kalktı ve şu natosuna karışı yalnız başına mücade-ımüzakereye konulamıyarak tehir o-
cevabı verdi: leye girişmekten başka çare yoktu. Bu lundu. Çünkü, Bizans imparatoru T e-

- «Şayet Attilfuıın metalibi esas- hususta kendisine kim yardım edebi- odoziyüs'ün vefatı üzerine taziyet i
sız çıkarsa, o hiç bir sebep olmadan lirdi? Mevcut dostlarını birer birer çin lstanbula bir hey'et gönderilmesi 
da istediğini yapmaktan geri durmaz. saydı, kıştan yaza kadar geçecek ay- veyahut, fazla masarifi mucip olaca· 
Bu hususta yanılmak gülünç olur. ları hesap etti. «belki muvaffak olu- ğından dolayı gönderilmemesi mese· 

imparator Valentinyonl. Romanın rum, belki .. Belki! diyordu. Fakat ya lesi uzun münakaşaları mucip oluyor-
talihi senin ve benim elimdedir. Beni muvaffak olamazsam?.» du. Bazıları imparator tarafından mü-
senato nezdinde himaye etmek la- İmparator uzun uzun düşündü: I teveffa kralın kız kard~ine yazılacak 
zımdırl. Panonya için asker istiyo- - Tabii sen doğrudan doğruya bir taziyet mektubunun kafi geleceği-
rum .. Hem de acilen.... Senatoya müracaatla dileğini oraya ni ileri sürüyorlardı. Bazıları ise husu-

Bütün Hudutlar Halil bildireceksin değil mi}. si bir hey'et izamında ısrar ediyorlar, 
lmparatorun mavi gözleri yaşar- Açık söylemek lazım gelirse ben ancak böyle bir hey'etin Roma impa-

mış, baş kumandanın sözleri ona pek kendi hesabıma tehlikeyi o kadar ya- :rntorluğunun şan ve şerefine layık ola
ziyade tesir etmişti. Fakat aradan bir kın görmüyorum. Fakat herhalde me- bileceğini söylüyorlardı. 
kaç saniye geçtikten sonra imparato-J seleyi müzakereye koruz. Memnun- Bu münak8r<Ja uzayınca baş kuman-

ir....,.üph• .a .. ~:a o1c1u, A.Gtiüo'ün lcrn- sun dl"ğil mi Aetiüat' dan Aetiüs müracaatının çok müsta· 
disi üzerinde malik olduğu nüfuz ve Başkumandan ağzını bile açmadan cel olduğunu Senatoya bildirdi. Mec-
tesiri herhangi bir sebepten dolayı su- yalnız başını eğerek huzurdan çıktı. lis azası: 
iistimal ettiğine zahip olmuştu: * * * - Müstacel de ne kelime, önümüz 

F k A · ·· d d. S 1 Şarki Roma imparatora kı~ bu mevsimde düşman muhasaraya - « a at, etıus, e ı. en evve - T• 

A il A G 1 h" ed w• Panonyaya asker gönderilmesi ve başlayamaz. Baharda Panonyaya asker ce tt anın a yaya ucum ecegı-
n · .. 1.. d } şimal hududundaki kalelerin takviye gönderilmesi mevzuubahsolacaksa, e-

1 soyuyor un » edilmesi hakkında Aetiüs tarafından vet bunu müzakere edebiliriz. dediler. 
Aetiüs cevap verdi: Senatoya vaki olan müracaat derhal 1 (Arkası var) 

- ccFi~imi değ~t~rnedim. Ben ~- ·~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

velce Galyanın en hafif noktamız ol- Bı·r Borsa Oyunu 
duğunu zannediyordum' Fakat ,şimdi 
Panonya hududumuzu göreliden beri 
en hafif noktanın orası olduğuna kani- Parİste 

sına 

Dö~1cn 
50 Bin 

Fırıldak 
Liraya 

Bura Borsa
Mal Oldu. 

im. Esasen bütün mühim noktalarımı· 
zın hepsi hafiftir. Bir de, şayet elimiz
de kafi miktarda asker bulunursa, At
tilayı Tuna sahillerinde tutmağa mu- Pariste yapılan bir borsa oyunu yÜ· miş, fakat bu telgrafta ümit edilen ma-
vaffak olabiliriz. Halbuki onların ile-

1 
zünden Üni Türk t.ahvill~ri ~irden~ire 1 Iumat b~lun~m~~ıştır. ~ elgrafl~r bir 

rilemelerine ne kadar müsaade eder- düşmüş, fakat bu hıle sezılmış, vazıyet 1 cenaze torenı munasebetıyle Parıs bor-
aek, onJan tutmak ta o kadar zorlaş- 1 düzelmeye yüz tutmuştur. 11 sasının kapalı olduğunu bildirmiştir. 
mış olur .. Şimalden gelen G~rman ırk-j Pariste Enformasiyo~ adlı bir gaz~- ~unun üzerine borsada Üni Türkü-
1an da onlara iltihak edecektır. Bunun te çıkar. Bu gazete malı gruplarla ala- zerıne pek fazla m~amele yaplma
önüne geçmek lazımdır, imparator kadardır. Ve onun için de arada sırada 1 mış, 23,63 de açılan Üni Türk tahvi1-
Valentinyan I» J bazı uydurma haberler neşredip borsa leri 2:J,8:J de kapanmıştır. 

Baş kumandanın gittikçe hiddeti üzerinde tesirler yapar, geçenlerde de · · • · · · · · · · · ~ · · · · ~ · • · · ' · ' ·:....:,;:) 
artmış, kan bnşma çı~mıştı: l!ürk bo~~larını~ d?vizle değil, mal ile ( Toptantd•r, Davetler 

_ «Senatoda benım ~üşmanlarım odenecegın: da~r bır ha~er yazmı~tır. ı Türk Talebe Birliğinden: 
var Ari'ler!e temasa geldığim hakkın- Bu haber uzerıne Parıs borsasında I ö .. .. d k. t · .. -

18 30 . · ·· 283 1 .. Ü . numuz e ·ı pazar esı gunu saat , 
da yaptığın trerzenışle d~şmanlarımın .. franktan. ı~uam.e e goren nı da Konservatuvar tarafından Tepebafl 
boş durmadıklarını bana ıspat etmit? Turk tah ıllcrı du;,rnege başlamış ve Şehir tiyatrosunda birlik üyelerine bir kon· 

oldu. Bana ~ardımını .. esi~~eme, :mp nihayet 259 franga kadar düşm~şt~r. · I ser verilecektir .. Ark~d.aşların birlik mer _ 
rator Valentınyan 1 Çunku yapılacak Jstanbu1 borsası d bundan mutessır kezinden davetıyelennı almalan rica olu

şeyleri ben yalnız başıma kabul etti- olmuş, Üni Tü;k, tahviJleri İstanbul 1 nur. 

rememl Bana inan, çünkü ben yirmi borsasında da 2:-> lıra 30 kuruştan 22 Mürettiplerin Yıllık Kongresi 
beş seneden beri gerek annen, gerekse lira 30 kuruşa, muame1e görmekte, bu- Mürettipler cemiyetinden: Cemiyeıimi-
senin için harp ettim, Attilayı da ta- ~a bağlı ola~ Anad~lu ~~hvill.eri de 44 z:in yıllık kongresi 2 şubat pazar günii saat 
nırım. Romayı severim, herkesten çok lıradan 41 hraya duşmuşlerdır. 13 te Ankara caddesinde 50 numaralı bi· 

severim. Bana inan ve yardım et: Pa- Bu yüzden piyasamızda 40 - 50 bin nanın üst katındaki merkezimizde yapıla • 
nonya için asker l...>l 

1 

liralık bir zarar hasıl olmuştur. caktır. Cemiyetimize kayıtlı arkadaşların 
Mü.ıerih Ol Aetiüıl. Fakat Enformasiyon gazetesinin yaz- toplantıda lıaz.ır bulunmalannı dileriz. 

1mparator zorla gülümsemeğe ça- dığı haberin yalan olduğu anlaşılmış Mütekait Harp Malullerile, Şehit 
lışarak: ve bu anlaşılır anlaşılmaz da Üni Türk yetimlerinin Tütün 

_ ((Alınmasını daima tekrar etti· evvelki gün Pariste 265,50 franga, Is- ikramiyeleri 
ğin bir tedbir: Panonya için asker.

1

tanbulda da 2.3,4:3 liraya çıkml§tır. O .. k lik Şubesind • Ş b 
Müsterih ol Aetiüsl Elden gelen şeyi Dün sabah da borsada 23,65 liradan . dakuduk As er O k"d en. 1~ de • 

• • . • . mız e mu ayyet ve s u ar cmvn ın en 
yapmakta kusur etmiyecegıZ.)) dedi. •açılmış, Parısten gelecek fıyat telgraf- maa almakta olan derece üzerinden mü -

Müsterih olması için edilen nasihat larına intizaren tereddütlü muamele teka~t harp maliıllerile ıehit yetimlerinin 

pek geçti. Baş kumandan, imparato-ı yapılmış, borsada halktan da alakalı 9 36 aene!İ tütün ikramiye tevziatına ait 

runun ifade tar7.mdan onun hiç bir olan mühim bir kalabalığın iştirakiyle yoklama ve tcabit muamelesi yapılacağın· 
~ey yapamıyacağına kanaat getirrniş- 1 geç vakte kadar Paristen gelecek fiyat- dan aliikadaranın 2 ci kfı.nun 936 nihaye

ti. Ricasının hakiki mahiyeti herhalde lar beklenilmiştir. tine kadar Üsküdar As. Şubesine müracaat 

anlaşılamamıştı. Onun için Roma se- l Nihayet saat 15 buçuk.ta telgraf gel· eylemeleri ilan olunur. 

Sayfa 9 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Ahırkapı tütün ambarı önünde yapılacak (1831) lira (37) kurof 

muhammen ke§if bedelli iskele pazarlık suretile 25/1/936 tarihine 
rastlıyan cumartesi günü saat 10 da ihale olunacaktır. isteklilerin iha· 
leden en az üç gün evvel inhisarlar İnşaat ıubesine evvelce bu gibi iti 
yapmıı olduklarına dair vesilm göstererek proje ve diğer evrakı al ;ı 
maları ve o/o 7,5 teminatlarile ihale günü K.abataştaki komisyona mil• 
racaatları. (265) 

--~ 

Istanbul Sıhhi Müesseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için mayıs 936 ıonuna kadaf 
lüzumu olan azı «17000» çoğu 18000 kilo ıüt olbaptaki ~artnameıl 
veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 5/2/936 çar§amba günü aaat 14.S da Cağaloğlunda Sıhhal 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiyat: Beher kilosu için 12 kuruıtur. 
Muvakkat garanti: 162 liradır. 
Şartnameler bedelsiz olarak müesseseden alınabilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıay ılı kanunda yazılı belge ve muvafi, 

kat garanti makbuz veya banka rnektuplarile belli gün ve saatta komiac 
yona gelmeleri. (263) 

--------~-~~----------------·~--------~--
lstanbul 3 üncü· İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli Oç ehil yukuf tarafından 

tamamına 11650 lira kıymet takdir edilen Sahrayı cedit 
Bağlar başı caddesi eaki 24 • 25 7enl 3 • 3 No. lu maabahçc 
ahşap eY açık arttırmaya vaıedıJmit olduğundan 171.2/936 
tarihine müsadif Pazartesi gUnU saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması icra edJlecektir. Artc 

t rma bedeli kıymeti mubammenenln % 75 lnt bulduğ:ll 
takdirde mUşterhıl fizerlnde buakılacakbr. Abl takdirde 
en son nrttıraı:ın taahhlıdl\ baki kalmak ilxere arttırma 15 
gUn müddet:e temdit edilerek 3/3/936 tarihine müsadil 

Sah gUnü saat 14 ten 16 ya kadar keza dalremizdı 
yapılacak ikinci açık arttırmasında artbrma bedeli kıymeti muhammı• 
nen;n % 75 ni bulmadığı takdirde aatış 2280 No. lı kanun ahkAmına 
tevfikan geri bırakılır. Satıı peşindir. Arttırmaya 1.§tirAk etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 ı;ıiıbetinde pey akçesi veya 
m:lli b'r bankanın teminat mektubunu hAmll bulunmaları lizımdır. 
Hakları Tapu aicilll ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
alakadaranın 'e irtifak hakin sahiplerinin bu haklarmı we hususile 
faiz n m.:sar.fe dair olan iddialarını enakı mllsbitelerl ile birlikte 
ilan tarihi den ltlbaren nihayet 20 gUn sarfında birlikte da:remlzı 
bildirmeleri liiıımdır. Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile s<ıblt 
olmıyanlar satıı bedelinin payleımaıından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviri-' e, tanz.lfiyeden mntevealt BeledJye rusumu Ye Vakıf 
karesi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al• 
mak isteyenler 1 - 2 - 936 tarihlndf>n itibaren herkesin görebtl• 
mesl için dairede açık bulundurulacak arttırma prtnamesile 
34/524 No. lu dosyaya mnrncaatla mezkQr dosyada me•cut nsa• 
lki görebilecekleri UAn olunur. 11269,. 

I_ Emlak ve Eytam Bankası Hlnları 1 
Taksitle Satı1ık 

Aparhman: 
Bankamızın mali olan Teşvikiye' de Hamamcı Emin Efendi sokağın• 

da eski 3 mükerrer yeni 19 No. lı ve 8 daireli T eıvikiye npartımani 
birinci taksiti peıin ve 7 taluiti 7 senede ve §U suretle 8 taksitte faizsiz 
ödenmek ıartile satılmak üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmu§ • 
tur. ihalesi 29/1/1936 tarihine tesadüf eden çarıamba günü saat on 
dörtte Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

isteklilerin 3500 lira teminat akçcsile Ankarada Umum Müdürlüğü
müze veyahut burada ıuhemize müracaat ederek alacakları §arlname 
ile teklif mektuplarını o gü~1 saat on bire kadar ıubemize vermeleri. 

(298) 
~----~------------------~-- ........ ~----~ ___, 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin Feriköy ambannda mevcut 19850 adet bot çimento çuvala 

açık arttırma ile ıablacaktır. 
1 - Satıı tartnamesi parasız ol&rak Levazım servisinden almabilir. 
2 - Açık arttırma 29/1/936 çarıamba günü saat 15 de Taksimdeki 

idare Merkezinde yapılacaktır. {273) 

~--~----~-------------------~------~-· . 
inhisarlar Genel Direktör: öğüne en: 

Lise ve orta mektep mezunu olup ya§lan 35 den yukarı olnuyanlar• 
dan memuriyet talebiyle idaremize müracaat etmiı olanların imtihan 
gününe kadar müracaat edeceklerin İmtihanları bu ayın 2r) i.ıci sah 
günü ıaat 14 de Sirkecide Meydancık caddesindeki inhisadar mcmu· 
rin kursu binasında yapılacaktır. İmtihana gireceklerin yaılaı·ma ve 
tahsil derecelerine ve evvelce bulundukları memuriyetlere ve Asker • 
lik muamelelerine ait ve&aiki de birlikte getirmeleri gerektir. 
Yukarıda tayin edilen aün Te saatte hazır bulunmaları. «'2.74) 
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• Muharriri: I•nıeman Wıllı Crofııt - 76 - 17/l/936 

Sir Conun Gizli Bir Cemiyet lçtimaında 
Bulunması ihtimali Düşünülüyordu 

Frenç: l 
- Oraları baştan haşa araıtır -

dık ve Sir Conun, patikanın yan la· 
rafındaki tarlanın ortasındaki ça • 
lılıkların arasında adeta bir kamp 
kurduğunu keşfettik. ince dallar • 
dan yapılmış, bir de yatak gibi bir 
!ey vardı. Toprak ta bir hayli çiğ • 
nenmişti. Her halde sabah saat on 
buçuktan akşam yediye kadar ora
da kalmıı olmalı, dedi. 

Viktor inanamıyormuı gibi hü • 
yük bir hayretle: 

- Çok garip şey ... Acaba niçin 
dersiniz? diye sordu. 

Tier lokmasını çiğnerken durdu 
~e aptal aptal Frencin yüzüne bak
tı. 

SON POSTA 

Bir Yunan 
Amiralının Mem

lkincikinun~ 

BiBAYE 
------------·--------- İngilizceden nuniyetsizliği 

Atina, (Özel) - Geçenlerde Al
man gazetelerinden Berliner T ageblatt 

Bir Hortlak Hikayesi 
gazetesi Paris muhabirinden aldığı bir - 2 -
haberi neşretmişti. Bu haber Türkiye - Dünkü kısmın hülcuası: 
nin Boğazların tahkimi teklifi ile f ngil· Köy otelinde biri anlatıyor: 
terenin bu teklifi kabul edeceği hak· Genç iken bir profesörün kızına 
kında idi. Burada bulunan mütekait aşık olmuş. Profesörle araları iyi 
Yunan amirallerinden Rediadis lngil - İmİf. Baba kl%1 bir gün evine davet 
terenin bu temayülüne dehşetli sinir - etmiı. Evinde hortlak olduğunu söy

lemi§. Fakat hata ettiğini anlamıı. 
lenmiştir. t · 

§ı devam ettinnek için aktör arka • 
Merkum, Türkiyeye verilecek bu da§lanndan birini kandınnıı. Hazır-

kşrı::ılıg- ı çok görmekte, İngilterenin Ö· Iıkl 
y arını yapmışlar, planı tesbit et • 

tedenberi takip edegelmekte olduğu mişler. 
Boğazlar siyasasını değiştirmiyeceğini )(.. )(.. )(.. 

boynuma dolanmıştı. Bu iki yurntı~ 
kolun harareti beni çıldırtıyordu. 
:-ıırada profesör de odasından ~ 
Marion vaziyetini hiç bozmıyarak=~ 

- Aman Bill beni bırakma 1 Oll-

yalvarıyordu. 

Zaten bırakmak kimin niyetinde! 
Profesöre, Mariona bir şey o.l.ın~ 

ğını söyledim. O da bana Bill dıyc 
tap etmeğe başladı .... Tıpkı bir ~ 
gibi..... Sonra hu gürültünün sebe 
sordu. Meseleyi kendisine anlattık-· 
Her ikimizin de hayalata kapıldı~ iddia etmekte ve Yunan limanlarının Nihayet Noelden beş gün evvel Ma-

e~emmiy~tini .~:barüz e:tirerek, ~ una-
1 
rion 'la babası evime geldiler. ihtiyar zı söyledi. . , ~ 

nıstanın ıstedıgı karşılıgın da bogaz · profesör, gelir gelmez evime ve köye Maamafıh ben Con un ne oldı.J 
ların tahkimine nisbeten ehvenliğini adeta aşık oldu. Her gün beni Marion- na artık merak etmiyordum. lJ~ 
canlandırmaktadır. Bu ihtiyar Amira - la haşhaşa bırakıp memleketin anane· j rumda bile değildi. Çünkü onun !.:ı 
lin istediği karşılık da Kıbrıs, On iki a· ]erini, folklorunu öğrenmek için akşa· tığı bu yanlışlık, Marion'u kend~ 
dalar ve Arnavutluğun cenubi kısmı - ma kadar dolaşıyordu. Bazan da civar ı den benim kollarımın arasına 
dır. kasabalara giderek müzelerde, elden dırmıştı. __ .,,, 

düşme kitap satan dükkanlarda vakit Sabah olunca tam bir çıngar ~ . 
lngillzler Seri Bir geçiriyordu. mak niyetiyle .co?'un .od~sına ~ 
Bombardıman Tay- Marion'un da benden hoşlanmağa Kapıyı vurup ıçerıye gırdım. Kım ()\ 

Tin mihaniki bir aurette: -Ço• Y başladığını görüyordum ve bir kaç gün lyoktu. Y~tak bozulmamıştı bile! ... 
· ıeyl .Jed' yaresi aptllar son.ra kendisine kalbimi açmag-a nı·yet- dada Con un eş_yası da yoktu. 

1
:.1 

Mezara Benz.iyen Tüm•elı garıp ·" 1 M Ol"".: 

F 
bi binasını kurabilirdi. Londra, 16 (A. A.) - Daily Te • lenıy~rdum. . Hemen aşagıy~. koştum. . er & 

renç: ö ·k' k d d "' -·ıd· legraph gazetesine göre Wicker Nıhayet Noel gecesi geldi, çattı ve •n.m b<Wında profesore rastge_ldun. - ~ • ne, ı ı ar a a~".\ ogru egı ı 1 ak k k ld ' 
- Ah, onun sebebim anhyahil • d h b.. ük" b' ~ IA k .1 · • l' · İngiliz bombardıman benim de içim titremeğe ı..~~Iadı. Çün· imde şam o uma ta o ugu o 1_._. ve a a uy ır a a a ı e: ısım ı yenı k UOj\' ı_, . d Se . . d .. kulav" 

•ek bu karanlık ı'ıı.te bı'r kar adım · h h · b' A h.. ü eg-er bı'zı"m Con ro]u"nde bı'r 1:usur ıutap var ı. vıncın en agzı rlJ • ' :ı- ~ F k t ld tt' ... · · 1 " t er angı ır vrup"' u K - a a e e e ıgımız aıı mu- ayyaresı, " • d El' · ko 
'..1 h t l d k Bı'ze onun kA k · b k yapacak olursa tam kepaze oldug" tı· rına varıyor u. mı omuzuma ua a a mıf o ur u · ' h' · b d ... ·ı 5· c ı J ki ı umet mer ezme ça u surette va· ' ım ız u egı . ır on ça ı ı ar n d K b 
böyle saklanmasını, her nedense, b' d h .. .. F k t b'l k h' b' d ·d mun resmi i i. ızının öyle bir zır de- ve: 1 _,. 

arasına ır ıey a a gommuf. a a ra 1 ece ve ıç ır yer e yenı en ı· ·ı l · k · l _ Evlat, hakikaten karikulade · 
Belfasttaki eski dostlarile karsılaı- h .. b I dk M mafı'h b · 1 d h k .. ·· d'" 1 ı e ev enmesıne atıyyen razı o maz- ~:111 

~ onu en uz u ama ı . aa enzın a ma an are et uuune o- dı. Olur şey değil ı. .. iki saatten beri, ;71" 

mak istemediğine hamlediyoruz. dört be• aiin zarfında onu da ele ge- nebilecektir. Bu yeni tayyare 128CO O .. ··-ı d M . ·ı seks tarihine ait olan ı::u kitabı oku~Y'! 
B d b k b . d h k f t :s- •- gun og e en sonra arıon ı e Y _ 

un an aı a ır ıey a a eş e • · .... · .. h k A l t k'l t katedebı'le kt' Bu tay d B d · b la çırecegımıze şup e yo • n a ayım ı om~ re . ce ır. . . • beraber bir otomobil gezintisi yapma· um. un a senın ana an 
tlik. Bu ~eıfimizde,. bl~zbı' arka~aı • da bakın, dedi. yare ıle İngıltere tayyarecılıkte u- ğa çıktık. Fakat o kadar şiddetli bir hortlaktan da bahis var. Kansı ve ı: 
ar da Sır Conun gız ı ır cemıye - Sözlerinin, muhatapları üzerinde zun mesafe dünya rekorunu y.enı • fırtına vardı ki, eve dönmeğe mecbur rısının aşıkı tarafından ~ehirleP 

tin hususi bir içtimaında bulundu- t b' t . b'I es'ı ı'ç'n b'r d ı· ı b'l kt' k ld k y k b' 1 d ·ş dedı am ır esır yapa ı m ı ı en e ıne a a ı ece ır. a ı . eme ten sonra gramofonu genç. ırası ~a e~~~. .... · • ..4. 
ğu zehabını uyandırdı. Fakat ben müddet sustu ve sonra sözüne de • kurup biraz dansettik. Profesör de öte· Bırden bıre gozum karard~, ~ 
onların bu fikirlerine İ§tirak etmi • vam etti: Mısırda intihabat ki odada, kimbilir hangi bir eski kitap dönmeğe başladı. Demek ~ı be~ 
yorum. Çalılıkların arasında arat • K U" Ç L K h' 16 (A A) S . .. segisinden bir kaç kuruşa aldıg"'ı bir l uydurduğum palavraların hır ":J az:aya grıyan ocuR a ıre, . . - eçım gu- H h ld l · iIJl )J 
tırırken küçük bir mezara benziyen _ Bundan bir müddet evvel, bu .. d h k t'4 tt t b't l kitabın sayfalarını kar1.fbnp durdu. varmış.... er a e sersem emış _Jd. 

L 'r tü' ... t d"f tt'k B nu a a a 1 sure.. ~ es ı 0 un .. - Bu, benı'm ı"çı·n ı'yı' fırsattı. Marı'on'la profesör bana tuhaf tuhaf bakıyoruA-:. ,.,ı msege esa u e 1 • unu aç- mesele hakkında Keyv Hil civarın· F k h k- h f 1 
l k . . d b ld k d . . ? mamıştır. a at u umet ma a ı ı, - kar d b' k F kat tam o sırada UŞl.!k içeriye ıı 
· ı ve ıçın e ne u u ' erıınız • da tahkikatta bulunan Belfast po • seçimin on bet marta doğru yapı - dyanytana ocadgınk T şısın _a ır anape- vea bana bı'r telgraf uzattı. Aldım, il 
imkanı yok tahmin edemezsiniz, e o uruyor u am agzımı açaca· .~ 

lia memurlarından biri, bir çocu • lacağını sanmaktadır. Seçimde Vef- - ·ı· b. .. .. k l t m ve ne demek oldugun-u kavt8.7i. aedi. .... . . • . . . ... gım, sevgı ıme utun aş mu an ataca- ı 'f, 
pn, çoban patıkası cıvarında hır dın ekserıyetı alacagı ve ba§kan • - d f .. d · d' b' bilmek için üç dört defa okudum. 

Frenç bu t d · Aı ve zı A t ·k· • ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... ~ . . gım sıra a, pro esor o aya gır ı ve ır . . .ıdı1 
e rıc mnı azyı 1 ıeyın topraga gomuldugunu gordu- lıga aglebı ıhtimal Nahhas Paşa • daha yanımızdan ayrılmadı. graf Con'dandı ve şu mealde ıdı: ((;?"~ 

11ltı~da cebir .ve tahammülü tüken- ğüne dair bir rivayet duymu§. Ço • nın getirileceği zannı hakimdir. Nihayet yatmak üzere hep birlikte zümde duramadığıma çok müte~ 
mege, ... manevıyatı y~vaı yavaı bo- cuğun evine gibnif, fakat çocuğa Bugünkü baıkan da, Senato ba~ • yukarıya çıktık. Odama girdiğim va- fim. Sana gelirken, gece yan~ı R~ 
zulmaga baılıyan Viktor, ıomurta • Antrim caddesinde bir otobüs çarp- kanlığına tayin olunacaktır. kit soyundum; rop dö şambrımı giyin- 1 civarında otomobilim patinaı ya f' 
)'ak: mıı ve hastaneye kaldırılmıf. Bu • dim ve bizim hortlak komedisinin vak· : ~.evrildi. Kolum kırıldı. Hastanede 

- Mademki tahmin etmemize nun üzerine polis memuru hasta • lngilterenin Müdafaa ti gelinceye kadar, yatağa uzanıp bir Oğleden sonra gel de beni al.» ff' 
imkan yok, öyle ise siz söyleyiniz, neye kadar giderek çocukla gorÜf· T eşkllitı kitap okumağa başladım ... Saat biri Betim benzim atmlf olmalı. Pro 
dedi. müt ve çocuk ta bu rivayetin doğru . geçti. Uyumuş kalmışım.... Kalbim sör kolumdan yakaladı: A C1' 

Gizli Bir Cemiyet olduğunu tasdik etmif. Otobüsün Londra, 16 (A. A.) - Ekserıyet- çarparak uyandım. Baktım ki saat üç - Ne o} Hasta ~ısın ev!at):·· .. t 
Frenç: kendisine çarptığı gün, tepede, ço· le ağır endüstri ve askeri mahafilin I olmuş. Acaba neler olmuştu) Con, liba, hala dü~ gecekı hortlagı duşaıı 
_Peki söyliyeyim •• Kahve renk- ban patikasına yakın bir yerde oy- kanaatlerini yayan muhafazakir ~ rolünü muvaffakiyetle yapmış mıydı? yorsuı~_? dedı ... -.. . Zor t# 

J• b 1 ki b' 1 · 1 k b' k b'r d t ... · h Morning Post gazetesi, İngiliz si • Yapmış olsa gelip bana haber vermesi Bogazım dugumlenıyordu. 
ı ve aı ı ı ır pe enn e 11a ır nar en ı a amın, opraga sıya k 

· d' b ld k p 1 • t k b' k t b b' .. d'" lahlanması hakkında bir propagau- lazımdı. O kadar uykum vardı ki Co- runa yutkunara : 
ıp mer ıven u u .•• e erın ıp ı ır u uya enzer ır ıey gom u • - h ·· d d' b'ld' 

1 h O ..... .. .. .. Ç - 'f . da mücadelesi açmı§tır. Bu gazete nu da hortlagı da ce enneme gon e· - Evet, ıye ı ım. .rJ_ 
mason arın ve ya ut ta range ce- gunu gormuı. ocugun tarı ettı • ·ır .. d f b .. k" . t: rip tekrar uyumak istiyordum Fakat Bayılmı$lım Hatırladığım en _· .J 
miyetine mensup bulunanların kul. ğine bakılırsa bu adamın Sir Con ol- mı 1 mu a aamn ugun u vazıye 1 jb· d b' .. th' b' -lık · · M . ~ '

0 
gu"'zel çehresi ve~b'. 

1 ·ı k . . • • ... .. h . hakkında tafsilatlı raporlar nesret- ır en ıre mu W ır çıg gecenın şey arıon un ~ , 
anahı ece lerı hır pelerıne benzı • duguna fUp e yok. Polıs memurunu . I . ~ .. sükunetini yırttı. it k için ağzıma döktüklerı 

d B d 1 k k . - mektedır. Bu raporlar, ngıltere mu· ayı ma 
yor u. en ne masonum ve ne e ası ıaıırtan no ta §U ı, çocugun . A • A . Bu ses Marion'un sesiydi. Yattığım oldu...... JI 

O . . b .. l d' ... • t 'hl s· C K dafaa te§kılatının gayrı kafı oldu • . . ha d k" ed "" .. range cemıyetıne mensu um ve soy e ıgı arı e, ır onun eyv ... . . .. . yerden sıçradım. Bir çığlık daha ... On· Köy otelının rın a, oş e ti 
b ık. d b 1 'ft' d' H'ld ki ld - t 'h b' gunu ılerı surmektedır. k k b' . l'k K .. .. .. b da k t' 'VC e ı e un ara ı ıra e ıyorum. ı e sa anmıı o uııu arı ır • dan sonra or unç ır sessız ı ... a- ran adam sozunu ura es~ # 
~~kat z.ann.ederse~ mer?ive~ h~r birini tutmuy~r. Fransız Meclisinde pıyı açtım koşarak Ma~ion'un kapısı· müd~et sustu.-~~ ~ır~da._merdı~ 8~ ıkı cemıyetın de hır alametı, hır Sıyah Kutu nın önüne geldim. Gelırken de oda- de bır ayak sesı ışıtıldı. Koşedeki 

d B Ç k 1 Yine Patırdllar Oldu k ık remzi ir. u gizli cemiyet naza • ocuğun söylediğine ha ı ırsa bu sından pelerinli bir adamın çıkıp mf'r- ayağa a tı ve: . ~ 
riyesi belki de doğru olabilir am - siyah ve kutuya benzer §eyin gö • Paris, 16 (A. A.) - Saylavlar divenlere doğru gittiğini gördüm. Bu, - Galiba karım gelıyor..... . İ' 
ma, bana kalırsa, pek ihtimal ver- mülmesi Sir Conun katlinden bir kurulu bugün saat 15.30 da başha- herhalde Con olacaktı. Arkasından ba- ona bu hikayeden bahsetıneyıniıdc;I 
miyorum. Maamafih bu eıyaların kaç gün sonra vaki olmuf. Her ne kan Bouisson'un bir nutkuyla cel • ğırdım. Profesörün odasına girecek yerek kapıdan giren genç kadına 
mevcudiyetini de batka suretle tef- ise ... Polis memuru çocuğun tarih sesini aktetmiıtir. Bouisson baJkan- yerde yanlışlıkla Marion'un odasına dü : l gili' Mari~o..'ı 
· · · kA k d d' d b 1 - k ·ı · d d l giren kafir Con'u o dakika elime ge- - Gel baka ım sev sır etmenın un anı yo , e ı. hususun a ir yanlıtlık yapmış ol- ıga te rar ıeçı mesın en o ayı tt,.. l d • d st 

Viktor baıını iki yanına aaJladı ması ihtimalini düşünmÜf. Kutuyu ıekkür etmit ve tarım siyasası hak· çirsem ~all~hi boğazını sı~a~.dım. Fa· ğum: .. . Gde . e s~n~. yenı 0 

k d ht I' f · t · h t k . l . . kat Marıon un kapısının onunden de takdım e eyım, e ı. 
ve: gömen adam oralardan uzaklaştık • kın a mu edı .... ıs ızakr' la. rır er~nı ayrılamıyordum. Merdivenlere doğru S O N 

Vallahi, bu kadar garip bir tan sonra çocuk derhal oraya koı • o utmuı ve ıger ta ır erın tehı • .d .. 1 . k d t k b 
ı . . . . . gı en go genın ar asın an e rar a- Temyı·z Mahkeme' ıl 

! ey i•itmemi•tim Mister Frene_. n - mut ve kutunun römüldüğü yeri rını ıstemııtır. • d Fak h' ld b'l ed' 
:ı- :s- •• .. .. gır ım. at ıç a ırış ı e etm ı. 1 

san bunu düıündükçe hayretten bulmut ve bunu bir define zannet- Munakatalar buyük bir giirültü Arkasına bakmadı, ve bir kaç saniye Hauptmanın TalebiO 
hayrete dütüyor. tiği için onu çıkarmağa çalı§mıı. içinde cereyan etmeye baılamış ve sonra merdivenleri inerek gözden kay- R dd • 

Batlıklı bir pelerin, bir de ip (Arkaıı var) patırdı o derece artmı§tır ki, niha • boldu. Bu sırada da kapı açıldı ve Ma· e etb ~ 
merdiven dediniz ha? Bunların ne yet saat 16 da baıkan celseyi mu • rion kolarımın arasına atıldı: Nevyork, 16 (A.A.) - Lin ~ 
münasebeti olabilir acaba? •• Allah Parlste GübegUndüz vakkaten tatil etmğe mecbur ol • - Billl Bill, aman Bill, o adamı de- oğlunu öldürdüğünden dolayı "::ıl 
Allah!. .. dedi. Bir Banka Soydular muıtur. fet ... Vallahi yatağıma doğru geliyor- cezasına mahkiim olan Hau~ı 

Çalılıklar Arasına Gömülen Şey Paris, 16 (A. A.) - Bugün üç du... temyiz muhakemesine müra~ ~ 
Tier de mihaniki bir surette: maskeli ıaki güpegündüz ve en işlek Kabinaya Yeniden Diye bağrıyordu. miştir. H taleblııİ t' 

itimat Edildi Con'a için için küfür ediyordum. Mahkeme auptmanın 
- Çok ıarip §ey, dedi. bir buluvarda bulunan bir bankaya Hele sabah olsun ... Ben ona göstere· detmiştir. ıll 
Frenç son derece memnundu. iki tecavÜ'7\ etmiKtir. Bunlardan ikisi p (AA) La A t ea,ve" 

-, :s- aria, 16 . . - val 64 rey cektiml vus urya 
arkadaşın da yüreklerinin ferahla- tabancalariyle memurları tehdit e- ekseriyetle itimat reyi kazanmııtır. La- Zavallı Marion kolarımın arasında p ' Gitti ~ 
dağına, içlerinin rahat ettiğine ar- derken diğeri de kasada bulunan val söz alarak Fransız. Sovy~t paktı- hıçkırıyordu. Onu teskin etmek ıçm rag a ~~ 
tık ıüphe yoktu. Kurduğu temelin 200 bin frangı almıı ve her üçü de nın tasdiki hakkındaki müzakerelerin ilk defa olarak onu saçlarından, yanak· Viyana, 16 (A. A.) - A'V\I' 
sağlam olduğuna kanaat getirdi. kapıda beklemekte olan bir otomo- kendisinin Cenevreden dönmesini mü- !arından, gözlerinden öpüyordum. haıbakanı Şuınig bu aabab 
iiı:tıdi bu temelin üstüne iıtediii gi- bile atlıyarak kaçmıılardır. teakip batlayacağmı bildirmittir. Omuzlarına kadar çıplak olan kolları hareket etmiıtir. 
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Bir Saray 
Faciası 

17 - 1 - 936 

Prens 
Bir 

38 - Yuan: .... Ş. 

Ali l)e Her Şeyi Anlamış, 
Koltuğa Yığı:ıvcrmişti 

Müstantik lbrahim Beyle Pavla l köylülerin üzerine rovelverle alet 
b t ·. erkumun her halde pek 

-- ·-~-o;: 

• Son Posta • 
lııtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
16 - 1 • 1936 

-
T'ürk Devlet Borçlan 

Lira Lira 
o/o 7,5 T . B. t 2s,12s % 5 Hazine B.111,so 
% 7,5 T. B. II 22,00 Dablll lstıkraz 99,00 
o/o 7,5 T. B. III2t.t'O 

---~-------ı Devlet Demiryollan Borçlan 
Lira Lira aılarını çevirdiler. Vücudu, zangır - meın· m . d 

k · · b'r maksada bmaen bura a Ergani Y5,00 il Anadolu iven 42,~ zangır titTiyen ve, dü .. meme 1çın 1 muzır 1 • • • 
::r b Ik d 1 l z tah Sivas Erzurum9ı,JJ Anadolu M. 45,80 k · · d B · · ·· d'' r-Azdig~ine ve e ı e ngı ı -apıya ıstınat e en eıırı gor u • ' . 11---------------1 

ler. telbahirlerine, bombardıman edı - Sosyeteler Eıh.amı 
Be§ir, nemli gözlerini gösterme • 1ecek mahalli bir iıareti mahsusa ~. B. Mil. ~:ı 1 ht. Tramvay 

mek için başını eğdi: ile gösteren casus olması ihtimaline il ,. HA. 9,8J ıı Bomontı 
- Beyefendi! .. Bu gece bu kadı- kanaat hasıl eylemiıtir. 11 > Nnme U,6'1 ı Terkos 

Merkumun cesedi, Üsküdar mu • Merkez B. D. 61,vO A. Çimento 

Lira 
22,U 
8,IJJ 

29,:SO 
10,,) 

nı tevkif etmeyiniz. Eğer yarın va· 
dini ifa etmezse, bizzat ben buzu· tasarrıflığına gönderilmi§ ve üze • Krş. ı. T. L. 1ç!n

1 runuza gelir; bu kadının başka bir rinden çıkan (Smit Vetson) mar • isterin 621,SO il Liret 9,9S67 

ÇEKLER 

isim altında saklandığına resmen kalı rovelverle bir adet altın saat 1_F_._F_r_nn_g_ı __ n_,0_6 __ no_ıar ____ o,_:9_s_s
11
' 

h ve bir adet madeni sigara tabakası NAKİT 
§e adet ederim. 

Dedi. ve derununda altını§ üç adet bank· Krş. 
ak k d k ı 20 F. Frnngı 167,00 'I 1 Mai"k 

Krt. 
32 
24,0:l 
2.& 

Gene o anda, salonun öteki ka - not ve bir t ım pera en e evra 
11 

ı ~lar 12~.oo I 20 Drahmi 

pısında bir gürültü İ§İtildi. Kısa bir bulunan cep cüzdanı ve keza de • ı Istcrlin 621 20 Leva 
feryada benziyen hafif bir ses ak- rununda seksen üç kuru§ otuz para ._2_o_Lır_e_t ___ ı_ss __ ~2_o_ı.e_Y ___ ıs_,o_o_ ıı 
setti. Müstantik İbrahim Beyle ha- madeni akçe b~lunan par~ ç~nt~sı Borsa Dıımda 
remağası Beşir oraya koıtukları za- aidiyeti dolayısıle mem~rıyetımıze Kredl Fonslye L . K . 1 Mübadil Bon. ~K. 
ınan şehzade Ali Efendinin bir kol- teslim edilmi§ olmakla ıtbu evrak 

1 

1888 r;enesı 109;00 oayrı • • 16,'25 

tu w ' ~ 1 d. w. • .. .. ı d' ve nükudun cümlesi, olbapta tan • 1903 > 83, o il Altın 950 
ga yıgı ıver ıgını gormu§ er ı. . . h 1911 9 8'2,0J Mecidiye . c2,so 
Ş h d Al. Ef d. .. I"kl zim kılınmı§ olan hste&1le uzuru e za e ı en ı,guç u e: . " - _ ·- ___ .. _r_j 

R k b B · aA lii kumandanilerine arz ve takdım - a ı, aııma çarptı. enı o -
Ticaret Ve Zahire Borsasında dama go"tu"ru"n. kılınır, olbapta ... ) 

l l • Dün Ticaret ve Zahire Borsasına 414 
DJ.yebı"lmı'.,tı·. Saffet Bey, evve a rove V..!rın h 

::r d ton buğday gelmiştir. Borsada hemen e· 
F k h d · b ·· J • markasına baktı. Paraları say ı. a at, te za enın U soz erı, · men hiç muamele olmamıştır. Fiatlar düş· 

doğru değildi. O, Pavlanın odasın • Hepsi tamamdı. Cüzdanın içindeki meğe mütemayildir. 
d d t tt•w• tam k kigwıtları çıkararak masanın üstüne .. ...... . ............. a.::::1 •• ·- ... an av e e ıgı zaman, apı - . . 
d . w• d 1 d t" k yaydı Bunları, birer bırer tetkıke Yenı· Neşrı·yat: an gırecegı esna a sa on a ur - · 
çe konutulduğunu İ§İtmit; merak baıladı. . . . . 
ederek kapının aralığından dinle • Bunların ıçınde, hıç hır alaka Kitap Ve Kitapçılık 
iDİ§; ve son,ra bu acı hakikate vi - celbetmi!~n bir takım senetler v_e Memleketimizde ve ecnebi dillerde· ye· 
kıf olur olmaz; batına ağır bir to- hesap kagıtları vardı. Bunları, bır ni çıkan ve bunlar arasında tavsiyeye şa • 

puz indirilmit gibi kendini kaybe • tarafa ayırdı. : alnız küçük ve f~a~- yan olan eserleri öğrenmek ısterseniz, 
derek oradaki koltuğun üstüne yu- sızca yazılı hır muhtıra defterının «KiTAP VE KİTAPÇILIKıı mecmuasını 

sahifelerini ba§tan başlıyarak çe • muntazaman takip etmelisiniz. 
Varlanıvermişti. Her ayın birinde ve on beşınde neşre· * virirken, birdenbire sıçradı. Maıa· ..J:ı: ... 

Mcrkc.r. ku.uıe111da11lıl111Ja, ,.u.,. • a1111 aanıne bır yumruk attı: Holivut - • lolivut'uıı 213 numaralı 
ba§I Saffet Bey nöbetçi idi. içeri - Vay canına .. Olur §ey değil... ııayısı güz.el resimler ve kadınlara ait ya • 
bir inzibat çavuıu girdi. Elindeki Diye mırıldandı. z.ılarla çıkmıştır. 

küçük bir paketi masanın üstüne hı· Sonra, bir sigara yaktı. Eline bir 
taktıktan sonra, cebinden çıkardı- kurşun kalem aldı. Defterin sahi - lstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
ğı bir tezkereyi Saffet Beye verdi. felerini yeni battan çevirerek şif • Hazine tarafından müflis pamuk ve 

- Efendim!.. Oıküdar inzibat reli bir tarzda kaydedilmit olan ha- nebati yağlar sanayii Türk anonim şirketi 
zabitliğinden... zı ıeyleri not etmiye baıladı: masasına kaydettirdiği 15188 lira 82 ku-

Dedi ve çekildi. (23 mart - Bu sabah Viyana • ru~ hakkındaki alacağın iflas idaresince 
Saffet Bey zarfı açtı. Tezkereyi dan ( 17) geldi. Sofyadaki miıafir- yapılan tetkikatta hadisenin alacak tem . 

çıkardı. Okumıya baıladı: ler dört gün ıonra geleceklermiş. yiz. komisyonunda bakılmakta oldu~u ve 
Deraaadet Merkez Kumandanlığına (27 mart - Baba, Hofman, kızı, müflis şirketin defterlerinde dahi biı kn-

Dünkü gün saat bet raddelerin • (22) Pavla ••• (17) ile kartılandı. Bu yıt bulunmadığı cihetle kayıt ve kabul ta

de Dil iskelesi civarından geçen as- gece (Pera) da, yarın, öteye nakil. lehinin reddine karar verilmiş olduğu bi· 
keri treni ve timendifer hattı lngiliz (1 nisan - (17) gitti. (22) Ma. 1 ( 19098) 

!inmek üzere ilan o unur. 
tahtelbahirleri tarafından topa tu • Li. Hubıtayn sefarethanede. 
tulduğu eınada oralarda dolaf&D (6 niıan - iyi tüccar. Muvaffa- fıtanbul Birinci iflas memurluğundan: 
ahvali tüpheli bir tahıı köylüler ta- kiyetli itler. Müflis Sokrat Silvestoros hakkındaki 
rafından derdest edilmek istenil - Bu sahifelerden ıonra bir takım iflas icra ve iflfıs kanununun 254 üncü 
iDİ§ ise de, merkum . beraberinde rakkamlar, anlatılmaz tifreler geli- maddesi mucibince kapanmış oldui;u il<ln 
bulunan bisiklete süvar olarak köy- yordu. Ancak, bunların arasmda; olunur. ( 19097) 

lüferin üzerine rovelverle ate§ et - §U sahifelerde fU kısacık cümleler ---------------
:mi§ ve firar etmek İstemi§tir. Köy - bulunuyordu. Son Post 
lülerden biri tarafından bu ate§e (19 nisan - 22 ile apartımanda . 
mukabele edilerek firar eden mer- 3 saat. Dün aktam çay ziyafetj, Tc
kum meyten ele geçirilmiştir. sadüf. Prens Ali. Macar yüzbatı 

Hidiıe, Gebze hükumet dairesi • Kont Benedik. Rekabet iyi olacak. 
ne haber verilmit ve kaza kayma • (26 nisan 22 nin tansı çok par
kamı, müddeiumumi' ve jandarma lak. Muvaftakiyete doğru süratli a
bölük kumandanı vak'a mahaılıne dımlar. 
geJmiıtir. (28 nisan - (17) geldi. 22 ye 

icra kıhnan tahkikatta merku • tebligat. · 
tnun İıtanbulda Karaköyde, Hav • Bundan sonra, gene bir takım tif-
Yar hanının kapısı ittisalindeki dük- reler .. . 
kanda sarraflıkla İ§tİgal eden Jozef (4 haziran - (22), büyük tehli-

1 

-- -
·~ 

Yevmi, Slynst, Havadis ve HaJk gnzetest 
~-

Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemiz.de çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
~-1 --6 3 1 -

Sene Ay Ay Ay 

iıminde bir tahıs olduğu anlaıılmış- ke içinde. Eıki ahbap. Nuri. TÜRKiYE 

hr. (5 haziran - Rekabetten istifa. YUNANİSTAN 

~ Kr. Kr. Kr. 

1400 7r>Ö 400-™ 
2340 12 20 710 270 
2i00 1400 800 300 Maktulün bisikletle buralarda de. Kont Benedik, Enver Pataya... ECNEBi 

dolattığın kat'iyetle hükmetmek (6 haziran - Nuri gitti.) 
Jnümkü11 değil iıe de, İngiliz tah • (9 haziran - 22 nin almanca ho-
telbahirleri tarafından gerek trenin cahğı münasip.· 
Ve gerek §İmendifer hattının bom - (11 haziran - Mühim malumat. 
bardımanını müteakip buredn gö • Adaya ... Gebze köprüsü mü? .. Dil 
rül:rnesi, köylüler tarafından soru- İı;kelesi mi? .. 
lan suallere makul cevaplar vere • (13 haziran - Dil iıkeleıi. Fa • 
memesi ve ıonra bağ kütükleri ara- kat, keşki, bu met'um gün olma _ 
•tna sakladığı bisiklete rakiben fi- saydı. Bence, neticeden muvaffaki
ra1" etmek istemesi, ve daha sonra yet me1kuk .... 
kendisini tevkife tetebbüs eden (Arkaaı var) 

Abone bedeli peıindir. Adrca 
değiıtirmek 25 kuruıtur. 

Gelen eı.Jrak geri verilme%. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul iliivesi liizımdır. 

Poıla kutusu: 741 İstanbul 
T elıraf : Son Posta . • 
Telefon: 20203 

Cümhuriyet Merkez Bankası Un1um 
Müdürlüğünden: 

Apğıda dökümü yazılı paralar mevduatı koruma kanunu mucibin
ce muhtelif müesseseler tarafından bankamıza devredilmiştir. Sa • 
hiplerinin veya variılerinin ellerindeki evrakı müsbitelerile birlikte 
idarei merkeziye ve ıubelerimize müracaatla bu paralart almalan 
aksi takdirde bu paraların müeuesemize tevdi tarihinden itibaren 
iki aene ıonra hazineye intikal edeceği ilin olunur. (165) 

Oımanlı Bankası Urfa Şubesi 

lıim Adreı Tevdi T. Meblai 

--~~--------------------------------·------------~ Karakin Türekyan Meçhul 24/12/34 451,00 
Athanaa Mevronihal » » 114.75 

Burııa Osmnnlı Bankasından 

Osmanlı Bankası Samsun Şubesi 

Akbar Barsamyan Meçhul 23/12/34 
Petro Hulis » » 
Güllü Çubukyan » » 
H. Kezancyan » » 

Osmanlı Banka&ı Trabzon Şubesi 

Der. Meğ. Kaçayan Meçhul 23/12/34 
Andon Kaıkavaliyan » » 
Adam S. Nobaryan ,, » 
Onnik Boyaciyan » » 1 
Armenak Tokmakyan 

Dermeg Anbaryan 

Kirkor Egisiyan 

Mardiroı Kazikiyan 

Ohannes Paçacıyan 

Agop Çirakiyan 

K. Zarifiyan 

Mardiros Eğisiyan 

K. Minasiyan 

M. Gorgodiyan 

Mesrop Godbaıiyan 

Sutbeyaziyan Karda§ı 

Sarkis Çohayan 

Rum Ortodokı Cemiyeti 
Dometri Polidefkus 
Ahmet İzzet 

,, 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ankara T. lş Bankası 

)) 

)) 

)) 

))i 

• 
)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

109,28 
21,40 

626,10 
130,88 

298,48 

205,29 

24,45 

659,86 

122,51 

1433,50 
37,30 

30,60 

1102,30 

306,40 

120,30 

865,99 
291,18 

114,66 

100,70 

27,70 

67,-
78,-

S,30 
20,50 

Ahmet Cemal Kartıyaka No. 96 da 28/11/34 8,7& 

Osmanlı Bankası Mersin 

Jean A. Faras oğlu Meçhul 24/12/34 13,74 
Osmanlı Bankası Muğla Kütahya Şubesi hesabına Eıkitehir Şubesi 
Demirci Viran kariyesi Meçhul 24/12/34 9,88 
I!ıklar kariyesi » » 31,67 
lstrati Efrem oğlu » » 53,43 
lstrati Pele§ oğlu » » 42,49 

Osmanlı Bankası Gaziantep Şubesi 

G. Obeji 
Karalızade Şakir 

İzmirliyan Kamik 
F ermaniyan T oros 
Bernardos Bedros 
Boyacıyan Ohanes 
Aydıniyan Kirkor 
Danieliedis Elie 
Süleyman Hüseyin 
Ahmet Oğ. Bedri 

Meçhul 
)) 

24/12/34 

Art in T obulyan 
M. Manukyan 
E. Mardizopulos 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Osmanlı Bankası Adapazarı Şubesi 

Meçhul , 24/12/34 
)) 

)) 

Osmanlı Bankası Adana Şubesi 

)) 

)) 

Niğdeli Alemdarzade Necip Meçhul 24/12/34 
Yüzbaıızade Ziya » » 
Şehzade Bakkal Ali » » 
izzet bin Necip » » 

A. Tzividji 
Fevzi Emin 
M. Papadopuloı 
H. N. Kassapian 

Osmanlı Bankası Mersin Şubesi 

:l\1eçhul 24/12/34 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Mersin Selanik Bankasının Tevdiatı 

181,83 
2,-

12,57 
21,22 

2,45 
11,97 
13,15 

236,01 
6,43 
6,43 

186,88 
85,-
33,82 

7,45 
7,50 
7,45 

88,97 

49,40 
2,37 
4,87 

37,47 

lıim ve adres Bulunduğu yer Tevdi T. Miktar 

Henry Philiposaian, Los - Anae-
los E. V. A. Californie 8/4/935 

Selanik Bankası İzmir Şubesinin Tevdiatı 

Hammalba§ı Hüseyin 
Hasan lbrahim 

İzmir 
İzmir 

19/ 7 /935 
)) 

Osmanlı Bankası Zonguldak Şubesinin Tevdiatı 

777,50 

25,60 
8,25 

Bay Zeki Doyancı Meçhul 22/1/935 127,01 
Bay Hamdi >> >> 8,00 

(Devam 12 inci yüzde) 



' 
. ·ÇOL< 
ETLi OLUR 

(Bq tarafı 11 ind yüzde) 
Oımanlı Bankaıı Ankara Şubeıinin Tevdiatı 

lıim ve adrea Bulunduiu yer Tevdi T. Miktar 

lzmirliyan Kamik Meçhul 24/1/935 
Aydeneyan Kirkoı: )) )) 

Gullaıiyan Kirkor )) ,. 
JCaziyan Kirkor )) )) 

Oehirciyan Canik )) )) 

Malcaniyan Kevorlr )) )) 

Mehmet Kimil )) )) 

Oımanlı Bankaıı Edirne Şubesinin Tevdiab 

Ömer, Deiirmenci Süleyman Oi. Meçhul,,.. 24/1/935 
,.ıacer Haceryan )) -, 

)) 

Mihael Marıaritl )) )) 

Alebaadrea Dimitriyadea )) )) 

Madam Marie Hruteva Haci Z.lo )) )) 

JC.aaıtantin Petnikideı )) )) 

Konıtantin Vlahopuloı )) )) 

Muatafa oilu F eni )) )) 

Ali oilu Recep » )) 

Arif oilu Ali 1t )) 

Muıtafa oilu Tahir · )) )) 

Mehmet oilu H&a&11 )) )) 

Muatafa oilu Abdülkadir l) )) 

Ahmet ojlu Sait n )) 

Jımail oilu Arif )) )) 

Oımanlı Bankaıı Erzurum Şubeıinin Tevdiah 

) 

70,18 
68,69 
62,84 
75,61 
69,12 
93,32 
42,95 

9,74 
11,14 
30,81 

103,60 
18,88 
7,28 

25,11 
8,61 
8,61 
8,61 
8,61 
8,61 
8,61 

25,11 

Hr. lımail Z. Tevfik Meçhul 24/1/935 1168,94 

Oımanlı Bankaıı Konya Şubeıinin T evdiab 

Ahmet oilu Tabir Kony• 24/1/935 1,00 
Hacı Kadir Z. Ahmet >> » 1,00 

Oımanlı Bankaıı Tekirdai Şubeıinin Tevdiatı 

N. Aktaridiı Biraderler Meçhul 24/1/935 28,65 
Yapr Bekir Katıkçı., )) 28,65 
Halil oilu Mehmet Feredanh )) . 14,30 
Hıcbt oilu Halil Katıkçı . )) 28,65 
Ahmet ojlu Hacı Ahmet )) )) 14,30 
Ahmet oilu Ali Rıza )) )) 14,30 
Hacı Eıbia oilu Sahalı )) )) 14,30 
Muhacir ahmet ve çoban Muıtafa Karacakulavuz )) 14,30 
Ahmet oilu Tahain SelçUk köy )) 14,30 
Üıtreali Ahmet Karacakulavuz )) 14,30 
lbrahim oilu Muıtafa (katıkçı) )) 14,30 
Ali ojlu Rüıtem Ureç Beyli )) 14,30 
Muharrem oilu Hüseyin Selçuk köy )) 14,30 
Sokrat Spiro 4<fınncl» )) 14,30 
Ahmet oilu Mehmet Küçük Köpekli )) 28,65 
Ahmet •ilu Murat lnecik I )) 14,30 
Kuru Arif oiha Recep )) )) 14,30 
Gieair oilu Mehmet w-• Hflleyla KaracablaYUS ,, 14,30 
ll1u otlu EJii11 lnecik » 14,30 
Hu..,talllmfl Ola • ..... 

SON POSTA 

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

~açların tabii renlderiai laile 
etler. Kumral n si1ah olarak ..Mt 
Yfl bbif renk verir. Ter n p._
•ak a dahi kafi1en çıkmas, ti&İ•• 
ıabi' kalır. Y eıloe 1arar11z ve 
tuunmıo markadlJ'. 

lNGtLlZ KANZUK ECZANESi 
Bi7oğlu - 1.taabul 

TIFOBiL 
Dr. lhs•n Sami 

Tifo ve paratifo haetalıklarwa tutul
mama~ ioin agızdan alınan tifo hap• 
larıdır. Biç rahatsızlık verme&. Herke• 

.. _ _.alabilir. Kutuıu 55 Kr. 41•"' 
tıtanbul 1 inci ifW Memurluğundan: 
Taksimde Parmakkapıda Penbe çık • 

mazında Panaiya apartımanının ) numa • ı 
raaında oturan Niko F otyati ifla~ etmi:ı ve 
ifla11 18/ 1 1/ 935 tarihinde açılıp tasfi • 
yenin adi şekilde yapılmasın<.& karar veril. 
mit olduğundan: 

l - Müflisle alacağı olanların ve istih
kak iddiasında bulunanların alacaklarını 

ve istihkaklarını ilanden bir ay içinde 1 ci 
iflas dairesine gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (senet ve defter hülasaları ve 
aaire) asıl veya musaddak suretlerini tev· 
di eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket r.ezai mesuliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçları • 
nın aynı müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfatla 

olursa olsun ellerinde bulunduranların o 

mallar üzerindeki haklan mahfıız kalmak 
prtile bunları aynı müddet i.;ind-: daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkc;a cezai ınes u
liyete uğnyacaklan ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 

.. - 25/1 / 936 tarihine müsadif cu -
martesi günü aaat 1 O da alacakların ilk iç
tiınaa gelmeleri ve müflis ile mÜ§terek 
borçlu olanlar ve kefillerinin ve hoı:c-unu 

tekeffül eden sair kimselerin toplanmada 
bulunmağa hakları olduğu ilan olunur. 

(19096) 

Taclrler 1 
Sizin için; aağlRm, muatıtzam, ucuz 

Yevmiye- K•s•• Kebir- M•••lln 
defterleri hazırlanırııs• ır. 

Satıı 1erlerl ı Ankara cadd al Yeni 
Klhpçı Ye Akıa!ll mat •••• 

--····· .... -·-·-·······-·················-···---
Son Posta Matbı. • u 

~eıriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Ragıp, H. Lütfü 

~ ftl•cwc. .;o~··~ 
• ._.,,,. UlDI 

~itM 
rlı... OJLt ı IU 
AA tewi yoı f tM.. ; .... 

Biz, alelide ampuller, yakın bir zama • 
na kadar tasavvur edile'ltilen en iyi ııık 
kaynağı idik. Artık bitti. İyi ııık lazım 
olan her yerde bizi, ÇiFT SPIRAU.J 
YENİ 11.JNCSRAM ampullerile değiı • 
tiriyorlar. Maalesef bu harek'!tleri çok 
yerindedir. Çünkü TUNCSRAM aın • 
pulleri daha iyi ııık vermekle beraber 

fazla cereyan aarfetmiyorlar. 

ÇiFT SPIRALLI 

GUnUn "mpulUdUr. 

L i O_N · Mağazası 
Mevsim sonu dolayıslle yüksek clnall 

m•llarını çok ehven fiy•tla 
satışa çıkarmıttır. 

iskonto 0 
ı 010 dan ° / 050 ye kad 

istiklal caddesi 272 - 274 

Aslpln Kenan 
Sizi setuk elgınlltınd•n, nezlede•, gripten. bet 
ve 111, •lrllarandan koruyac•k en iyi Hiç budur. 

ismine dikkat 

---- -
c.&,tİll .,.4p,.,;l'I -v ... ACU 

.... a ................ ~ •ASI O. , 

... .. 


