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Habeşistanda iki Muharebe Oluyor .. 
Hem Silihlı Muharebe, 

Hem De Tekzip Muharebesi 
Habqler, Dolo 

Muharebe~inl 4000 

Kişi ile Yaptıklarını 

Sögl11.gorlar 
İtalyanlar ise Zaferlerinin Tam 

Oldujunu Söyaüyorlar 

1 Habe~lerDe 
Tekzip 

Ediyorlar 
'AdiMıbaba, 18 (A.A.) - Remıi 

Habeı mahalili ltalyanların Dola 
yalımında bir za/er ka%anclılııları· 
na dair olan haberin tamamiyl• 
uydarrna olduluna .S;yll:l70rlar. 
Beyan olanduğuna 11öre, l!a~yan· 
ların ilerlemiı olclulılan arazıyı Ha· 
beıler pelı hali/ tutmalııta imiıler. 

Londra, 18 (A.A.) - Royter ajan· 
llnın Habeşistandan bildirdiğine göre, 
Ogadendeki as~ert hare~at bir tavak • 1 
kuf devresi geçırmektedır. Bu esna • 
& ltaJyanlar yeni işgal edilen mmta • · Sofyada 
kalarda kuvvetlerinin İafe&İ işini teş· iki Tevkif 
kilatlandırmaktadırlar. .., S fy 18 (Özel) _Krala suikast 

Fakat diğer taraftan sanıldıgma 0 aka, h"k"' eti devirerek cumu-
1 G . . . • h 1· d k' yapm ve u um göre, genera razıanı rıc at a ın e 1 • ak 1 · le divanıharbe 

ı . . · l .., d · rıyet kurm suç arıy 
Habeş kuvvet erının perışan ıgın an ıs- •

1 
k" Iha Damyan Velçef'in 

f d k Ü k .. ld .... k d r verı en es ı a y 
ti ade e ere m m un ° ugu a a } k · netı' ~esinde meydana çı· 

d · b' ·1 • h mu ıa emesı ~ 
kısa bir zaman a yem ır ı erı are • kan bir hakikat da, eski içişleri bakanı 
ketine başlayacaktır. .. . alba Kolef ile ihtiyat albay Ka· 

ltalyan pi.tarları Habeş dumdarlan eskı f y h d k' To-f kabine-
hal d d . B be t bir lendero tara n an es ı r-

ile temas in e ır. u se P en . · d · k .. 'lahlı bir hareke· 
_ L 1 lmustur sını evırme uzere sı 
ta&ım çarpıf?ma ar ~ 1. . b' k te hazırlandığının anlaşılmasıdır. Bu-

75 bin kifi tahmın o unan ır uv • 1 f 
l 1 Gr . . 700 kilometre· nun neticesi olarak Ko e ansızın e· 

vet e genera azıanı, k k ak I 
~en fazla bir cepheyi tutmaktadır. vinde, Kale~der~f d~ so ~ ta Y a an· 

(D..uıımc B ftCI JfÜJ•) J1Uf ve tevkif :edilm1tlerdir 

Atatürk lnglllz Krahna ladel 
Afiyet Temennisinde Bulundu 

Ankara, 18 (A.A.) - lngiltere Kralı S. M. Jorj'un, hastalığı_ru ~aber a
lan Cumur Başkam Atatürk bugün bir telgraf göndererek krala ıadeı afiyet 

temennisinde bulunmuştur. 

lngiliz Kralının 
Hastalıği 
Ağırlaşt1 
Londra, 18 (A. 

A.) -Dün ak. 
~m netredilen 
bir tebliğ, İngilte· 
re k.ıralının bron • 
şitten ve kalb za 
yifliğinden ra· 
hatsız olduğunu 
bildirmektedir . 

Kralın sağlık 
vaziyeti biraz en
dişe uyandır .. 
maktadır. 

* Londra, 18 (A. 
A.) - Daily Tc
legraf gazetesi • 
nin Sandring • 
ham' dan bildirdi
ğine göre kralın 
sıhhi vaziyeti, ge-
celeyin fenalat 
mıftır. Doktoı 
Dawaon ile.._ 
im huauat dokte • 
ru Sir Stanle1 
Hewett geceyi 
kralın yanında 
geçinnif1lerdir . 

Doktorlar, kra.. • • 
la oksijen tedavi .. Kral. s.,.,.ln dal J~rıl 
. k .. ~ercuun y etiy • 

ıı yapmaya a-
rar vennitlerdir. 

Çoculıımu Hayl 
Mektebe V erllfflliılm? 

Ben, Resmi Mektepleri 
Daima Tercih Ederim ••• 

Pedagoji Miltehassısı Sadrettln 

Celal Böyle Söglilgor •.• 

Sonra, Bence Lisan Bir Kültür 
V asılası, Bir Kültür Anahtarıdır 

Sadrettin CeW hiç düfünmeden: 
- Bir çocuğum olsaydı ecnebi bir 

mektebe vermezdim! eliyor, ve ilave 
ediyor: 

- Bizde maalesef lisan hakkındaki 
umumt telakki çok garip. 

Bir çok kimseler, çocuklarına lisan 
öğretmeğe fazla ehemmiyet veriyor· 
lar, fakat buna rağmen, lisanın niçin 
öğrenilmeei lizım geldiğini bilmi) 
lar. 

Ben Türk mekteplerinde okudum. 
Yeniden çocukluğa dönsem, ve inti· 
hap hakkı kendime bırakılsa, bir Türk 
lisesinden vazgeçmeği aklımdan bile 
geçirmezdim. 

Hele bazı ailelerin, çocuklanna li
san 8ğretmek için mürebbilerden ha
yır beklemelerine ŞC\fllnin. 

Çünki.i mürebbilerdOn çoğu, om 
taheU blle görmemıf "1dm.eT.ıı'ic&, 

(Deoamı 10 "'"* ,,a.le)) Petlqoji miitelaa .. uı SadreddÜJ. 

Yaman Bir Dolandırıcı 

Celôl 

Dükkanlardan Hem Mal, Üstelik Hem 
De Para Koparan Bir Adam l'utuldu •• 

Hitler De lnıillz Kralına Sa~lık Diledi 
Berlin 18 (A.A.) - Hitler, lngiliz Kralının hastalığı dolayısiyle, çabuk 

lyileşme~ini temenni eden bir telgraf çekmiştir· 
Bundan daha evve~ Sandringham'dan Müddeiumumilik dün Ali oğlu Be- lulu baba süsünü vererek Eminönün• 

gelen bir haber ise kralın, odasında kir adlı bir dolandırıcılık suçlusunu deki büyük fotoğraf malzemesi satan 
rahatça uyku uyumakta olduğunu bil- tevkif ettirmittir. Suçunu kısmen iti- dükkanlardan birisine gitmif. Oğluma 
dirmkte idi. bir fotoiraf mağazası açacağım diye 

(Devamı 6 ncı -üzde) raf eden Bekir şu marifetleri yapmıt" tam (730) liralık fotoğraf makinesi ve 

Bakım~ hir mü•liiman mezarlıiı 

Mezarlık işleri .. 
Belediye, Mezarcılardan Taahhütname 
Alarak Bir Esasa Bağlamıya Çalışıyor •• 

B 1 d. l t buldaki müslüman Mezarların temizliğinden ve iyi mu-
, e e ıye s an l , l 

ı · · l nnı tesbit etti hafazasından da mezarcı ar mes u o· 
'\"e urıstıyan mezar a · 
Şimdi de mezarcılarla meşgul olmaya lacaklardır. Belediye şimdi ölü gömül· 
haşlamıştır. Belediye hudutları içi~de mesine müsaade e~il~n Feriköy me • 
(80) müslüman mezarcı vardır. Şım- zarlığının da tanzımıne başlamıştır. 

Rum Patıiği •• 
DUn fen erde Seçil dl 

T reyle palTilc ~len T elııirdalı 
metrepolidi Veniyamin 

[Yazısı 9 uncu sayfamızdadır] 

Cli belediye bunlara birer .hü~iyet va • Mezarlığın içinde muntazam yollar 
rakası vermekte ve kendılerındcn de ve çiçek bahçeleri yapılacaktır. Müs • 
birer taahhütname almaktadır. Iüman me>zar<:ıl,a~ının vaziyetlerinin 

Bu taahhütnamede ~~~arcı~alr bekle·ıtanzimi işi bittikten sonra mezarlıklar Bir Vahfet Nümune&I 
d' · "'· her turlu emır ere a· 
ıyenın verecegı l k . t _..J k • müdürlüğü hıristiyan mezarcılarından Rio de Janeiro, 18 (A.A.) - A • 

yıtsız ve ~rtsız o ara rıaye cuece ı l ha 1 k '"ld" b' h 'fi r 
leri aibi yıkılan mezar taşlarını ve çö- de taahhütname er a maya f ayaca · h~li,. karı:~•.lok uren ~rld"'erı edınç -~t· 
1_ ..J.:. h belediyeden ve- tır. Taahhütnameyi bozan mezarcı ·ımıftır. rı...atı arısını o urm en on-
1ten nıezarları ws arcı d Ü "'· • • • • '}rn(ıı& • le ... tamir ~ • lar çıkarılarak. yerlerine başk.alan alına-[ce, onun ostunun Y regmı pıfırıp zor· 
~dir. ,amy para cakW. la kendisine yedirmiftir. 

br: l · 1 ma zemesı a mıştır. 
Bekir kendisine zengin bir Anado • (Devamı 9 uncu yüde) 

Izmlrdekl Haydutluk Hadisesi ••• 

Romanlarla Başı Dönen 
Hayreddin Bir·Hasta Mıdır? 

lzmir 18 (Özel) - Amerikanvari 1 hilsiniz. Halbuki ben Türküm, sizin 
bir tertiple deri taciri Davi Si.diyi eoy· dü~ündüğünüzü yapmanıza razı olma· 
mağa yeltenen ve polis komiseri Lôt- yacağım. Evvelce muvafakat etmiştim 
fiyi yaralayan Hayreddinin bütün hü- amma, fi.meli razı değilim. Sen 2000 
nerleri meydana çıkıyor. Hayreddin, lirayı yanında bulundur ve saat altıda 
Davi Sidiye gönderdiği mektupta : telefondan ayrılma 1 » 

«Siz Çerkea Etemin komiteeino da· (Deuamı 9 uncu yüzde) 

Sonunealalr llffDftuna Ya"'" 



2 Sayfa 

(Halkın Sest) 
Çocuklarınızı 

Hangi Mektebe 
Vermek /&ferdiniz? 

SON POSTA 

Mezardan Kak n O .. ı·· '' u •• 
Beşiktaş ta 

Amma 
öyle Bir Şayia Dolaşıyor 

Ash, Astarı Yoktur 

cıSon Posta», bir kaç gündenberi 
mütehassıslatımızın mekteplerimiz 
hakkındaki fikirlerini neşrediyor. Bu 
ankete cevap verenler, memleketi • 
mizdek.i ecnebi mektepler, resmi mek
tepler ve hususi mektepler arasında 
muhtelif bakımlardan mukayeseler 
yapıyorlar. Bu mukayeseler, çocuk 
babalannın bir mektep intihabında 
duyduklan güçlüğü giderebilecek ma- İki üç gündür bir çok ağızlarda dan baygınlıklar geçirmişler. taşta muhtelif kimseler bu haberi bay• 
hiyettedir. Biz mekteplerimiz hak • garip bir rivayet dol&fıyor: l İ~te bu hamal şimdi sapasağlam ya· retle karşılamıtlar, bazı kimseler ise: 
kında halkımızın dn düşüncelerini - Beşikt~ta bir ölü dirümit! {famaktaymış! - Böyle bir fey kulağımıza çalındı; 
öğrenmek istedik. Ve bu maksatla, Tafsilatı da 9u: Bu haberi herkes gibi biz de hayret- fakat inanmadık. Demişlerdir. 
bir muharririmizi, rastgeldiklerinc - Bu bir hamalımt. Ölmüş ve def- le karşıladık. Zabıtaca yaptığımız sorutturma • 
yukanki suali sormaya memur et - nine ruhsat verilerek gömülmüf. Fa- ı Fakat yanlıf bir teşhisle ölmeden 1ı da da böyle vak'a olmadığı cevabı ve
tik. Muharririmizin aldığı karşılıkları kat gece yarısı hamal mezarında diri • mezara gömülme yiizünden böyle ve rilmiştir. 
aşağıda bulacaksınız. lerek kalkınmış ve üzerindeki toprak buna benzer bir çok hadiseler vuku Okuyucularımıza bu haberi duy • 

* 
Yenikapı, Leylek sokağı, 73 numnralı 

hane, Rıfkı: 

- Bir aile babası için; ilk tahsilini bi-

tirmiş bir çocuğun yerleştirilebileceği 

münasip mektebi seçmek çok zordur: 

en 

Bazı mektepler kesenize, bazı mektep • 

ler İsteğinize uymaz. Kesenize, isteğinize 

uyan mektepte ya yer bulunmaz; ya sem· 

tinize çok uzak düşer. 

Hülfuıa, günün §eraiti içinde, ııklıkta 

yığınını iki tarafa ayırarak dünya yü- bulduğu için dün bir arkadaşımızı vak· dukları ve duyacakları bu garip riva • 
züne tekrar fırlamış. Dirilen ö]ü sabaha 'anın merkezi sayılan Beşiktafa gön- yete meraklanmasınlar ve muhayyele
kar9ı Beşikta,taki evinin kapısını çal- \derdik. Netice, bize böyle bir hadi- ilerini bin bir türlü ihtimallerle yorma· 
dığı vakit kansı ve çocuklan korku • senin aılı olmadığını gösterdi. Betik • ıınlar diye bildiriyoruz. 

ana izasyon Mu, 
gazı Şirketi Mi e ' 

-
l? 

Hafla 

Hücumlarından 
Korunmak için 

çok müşkülpesent kadınlar bile, kumaş ve Tahtakalede Demirta, hanında I zasyon Şirketini mes'ul tutacak vazi • I b l • akm b' d 
model intihabında, bir talebe velisinin Zafranbolulu iki gencin hava gazın- yetteclir. stan u un en Y ır zaman a 
çocuğuna mektep seçmekte karşılaştığı dan zehirlendiklerini, bunlardan Ham- 1 Hava gazının ana hattı bu hanın ö- hava taarruzuna maruz bulunduğu 
güçlüğü duyamazlar... dinin öldüğünü, Nurinin de ağır hasta nünden geçmektedir. Dört ay evvel farzedilerek korunma tedbirleri alın • 

Babalar, çocuklannı istedikleri mektebe olduğunu yazmıştık. J Kanalizasyon Şirketi hanın lağımlarmı maktadır. Vilayette bu itle bir komis· 
değil, işlerine gelen ve keselerine uyan Tahkikata el koyan müddeiumumi buradan geçen ana lağıma bağlamıt - yon mefgul olmaktadır. Şehir sınırla· 

muavinlerinden Bay Kamil dün de lır. rından çok uzaklarda bir istihbar tebe-mektebe yerleştinneğe mecburdurlar 1 

Faraza ben, çocuğumu Galatasarayda tetkiklerine devam etmİf ve hadise ye- Tahminlere göre kulağı ana boru • k . ku lacak, b bek d h .. 
• • diği" • • • b d esı ru u şe e a a yuz rine Eminönü belediye mühendisi Şe- ya ıyı raptetme ıçm ura an yavaf . _ 

okutmak isterdim: Fakat bu arzumu ye • h b kilometre m .... afeden dusı.man tayya • 
fedcli 1 K r ş· k f .. yavat au sızmı' ve ava gazı orusu • ..... T 

rine getinneğe maddeten imkan bulama - ra n e ana ızasyon u e 1 mu • w • • l · · im kt ld " b be 
h d. l · d b" · • · ·· d k nun albnı yumuşattıgı gıbı yerde boş- re erının ge e e o ugunu a r ve· 

yınca, bittabi kötü saydıklarımın iyisini en 11 enn en ınsını gon erere I k reb"l kt• 
k if t tır u açmıftır. ı ece ır. 

tercihe mecbur kaldım 1 Cf yap ırmıt • 1 ·· •• d ki 
Alacagı" rapor üzerine bu zehirlen • f te bava gazı borusu; ustun e 

Fakat bence, mektepten ziyade çocu • ek b bo l " l 
ğun «ideal» olması 15.zımdır. me hadisesinde kabahatin Kanalizaa • tazyiki çekemiyer u f uga ge en cak ve herkes yanm aaat içinde ıığı • 

Bu haber herkes tarafından duyula· 

En mükemmel bilinen mekteplerde o - yon Şirketinde mi, yoksa Hava gazı ~~d~ patlamıştır .• ~üddeiumum~ • naklara kaÇtt.caktır. 
k t 1 h 1 1 k .. ·· k"b ı w ş· k · d · ld " t b•t derek lik •imdi bu noktayı ıncelemektedir. • u u muş ay az ann ·otu a ı et ere ug • ır etın e mı o ugunu ea ı e ~ .. Bunun için genit bir kablo tqkilib 
ramaları, ve hiç mektep görmemiş fıka - ona göre kanuni takiba°: baflanaca~- ~es ul anlaşıldıktan sonra kanunı ta· yapılacak ve biribirlerine birer buçuk 
ra yavrulannın umulmadık ikballere ulaş . 1 tır ilk emareler ve tetkikler Kanalı- kıbata başlayacaktır. kil tr feci im k ·· h • ome e mesa e o a uzere şe • 
malan dn bunu isbata kü.fidir sanınm 1 

* Günct kulübünden, pehlivan Mwtafa: 

- Azizim, bence en iyi «mektep» Ga -
latasaray, en iyi kulüp te uGüneş» 1 

Onun için insan Galatasarayda okuyup, 
Güne§ .kulübüne girmeli! 

* Sirkeci, Y cm Ankara peruki.n, Hüseyin 
Cahit: 

- Mekteplerin en iyisi hangisidir bil • 
miyorum. Fakat muhakkak ki, mekteple

rimizin en iyilerinin bile bir çok eksiklikleri 
var. 

Kartaldaki Ceset .• Kaçak Bir Memur rin muhtelif yerlerine düdülder konu· 
lacaktır. 

Bir Cinayete Kurban Dört Sene So:ıra Tutuldu Ayrıca ııhhi imdat teşkilatı, kaza 

imdat tefkilitı da yapılmaktadır. 
Gittiği Anla ılmaktadır Polis, dün Ahmet adlı bir ihtilia 

. . auçlmunu yakalallllftır. Ahmet 932 Bir Dolandırıcıhk lddl••ı 
Geçenlerde Kartalda çımento fabrı- yılında Ayvalık belediyesinden zim • Ve ~lr Cevap 

kası ocaklannd~ b~ ceset bulunmut - , metine mühim bir para geçirerek ~r: Aldığımız varakadır: 
tu. ~uharrem ~smınde ( 40) .yafların- 1 tadan kaybolmu,tur. ~yvalık poli&i Gazetenizin 15 kanun aalı t 936 tarihli 

da bır adama aıt olan cesedin suda l timdiye kadar Ahmedin hayat ve nüshasının ikinci sütununda « T cvkif Olu

boğulduğu, bilahare buraya getirilip mematını öğrenemem.iı;, yalnız fotoğ- nan Katip» başlığı altında katibi olduğum 
bırakıldığı anlaşılmıştır. Müddeiumu • I rafilerini bütün Türkiye polislerine T a§çı zndeler ticarethanesini dolandırdı • 

milik tahkikata devam etmektedir. yayarak bu adamı aratbrıyormuş. Ah- ğım ve bir çok ticari haberleri rakip tica • 

Yaralamalar 
medin dört senedenberi Türkiyede gez- rethanelere sattığımdan dolayı müddciu

mediği yer kalmamıştır. Trabzona, Es- mumilikçe tevkif edildiğim ve birinci müs
ki~re, Karsa, Konyaya gİtmİf ve tantiklikçe el konulduğu yazılmıştır. Hal-

j ( OtıııU:in;:ı~ 
Bir iki 
Satırla .. 

Kada&tro Faaliyeti ., 
Eminönü kazası dahilinde yapılan ~ 

dastro muamelatı bitmek üzeredir .. f~ 
Şeyhpaşa ve Kazganisncli mahall~ 
kadastrosu bütün lstanbul kadast , 
yapılıp bitirildikten sonraya bırakıl~ I 
Çünkü yangın yeri olan bu mahalleleri" 
hiplerini bulmak mümkün olnmanııştıf• 

** * 
Liman Hanı Sabldı· 

Eski liman şirketinin malı olup sa~ 
çıkanlan Liman hanı (Eski Mesadet ;bJ 
müzayede neticesinde Eskişehirli M 

1 
Ali adında bir tüccara (90) bin lira~ 'I 
tılmıştır. Bu han vaktilc Liman şirketi 

rafından 360 bin liraya satın alınmı~tl· 

* ıı: . 

iki komisyoncunun Çekmeceıil'i 
Soymuşlar 

Calatada Havyar hnnında kumisY°" 
Moiz ve Misakın yazıhanelerindeki çe) 
mecesinden ( 1 05) lira para aşırıtmı?' 

* *. 
Tramvay Şirketi Aleyhine Da"' 
T . k . ı . . .,,, ramvay §lr etı ame esı sermayesı 

dilerine ait olan ihtiyat sandığındaki P',t 
ranın ynnsımn Tayyare Cemiyetine.~;-. 
mesini ve sandık idaresinin kendıle 
tevdi edilmesini istemişlerdi. Bu istek,~ 
rine getirilmediği için amele şirket aleyrıı"" 
bir davn açmıştır. 

•• • 
Bir Otomobil Kazası ' 

1229 plakalı hususi otomobil e'l'I" 
gece Kuruçe~e caddesinde seyyar çal 
Sabriye çarparak başından yaralarrıı~ 

• • * 
Uygunsuz Bir Sarhoş TutuJdd .,. 

Kasımpaşada tuz deposunda kail ti 
memuru olduğunu Böyliyen Malatyalı O l14 
viş namında biri T cpebnşında kendini tA 
miyccek derece sarhoş bir halde uyguıı 
hareketler yaparken yakalanmıştır. 

*** 
Beş Yıllık Endüstri Prograro1 

Yarın Ekonomi Bakanlığında Cela! ~ 
yarın başknnlığında büyük bir korrıı9f ~ 
toplanacak, beş yıllık endüstri progra1;t 
gözden geçirecektir. Toplantıda bazı 

l~vla~.la ~illi. bankalar direktörleri, ~ 
yı mufettışlerı, ve 50 kadar müteh 
bulunacaktır. 

* * * 
Buğday Sıkıntısı Yol\. 

Tarım Bakanlığı müstcşan Atıf it:: 
bulda §eh?n ihtiyacını uzun müddet ::,,. 
edecek mıktardn buğday bulundui ~ 
gelecek mahsul yılına kadar mahsulun 1 

re edeceğini, hiç bir tarafta sıkıntı olrJJlfl 
cağım Böylemiştir. 

••• 
Maadin Genel Direktörü 

Havzai fnhmiye direktörü Kemal ~ 
maadin genel direktörlüğü vekaletine 
yin edilmiştir. 

*** 

Çünkü «mektep» görmüş nice insanla
nn «kafadan gayri müsellah >> olmalan, 
her şeyin mektepte öğretilmediğini göste· 
riyor. 

Bu itibarin, bence, kendinde cevher o
lan bir adam için en iyi mektep uha • 
yatıı tır. 

u k d T K ·1· Ah l rd d 1 t nbula gelmis buki kııt"iyyen tevkif edilmediğimden tev· n apanm a aşçı aysen ı · ı son zaman a a a s a . • Bir Adamcağız Çıldırdı ...il 
met ile Kasımpatalı toför İslam ara - , tir. Ahmet dün Ayvalığa gönderil • kifimin asıl ve esası olmadığını ve Ta§çı Kasımpası. d K 1 k kuf1'1"' 

Cevhersiz adamı, şu adını duyduğumuz 
· Oksfort darülfünununa versek yine kulak

lan kısalmadan çıkar! 

Bunun misallerini de, sen benden daha 
iyi bilirsin 1 

d d ka k 7.adeler tarafından if tiraen aleyhimde do- ,.a a u a sız yo j/ 
sında bir.im ın yüzün en vga çı • ı ;mİftİr. landırıcılık iddiasile hazırlık tahkikatı yap· (30~ sayılı evde oturan Ali Rıza~• 
mıı:, taı,çı Ahmet •oför lslimı bıçakla ············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• d b d ts d 

Y Y I tırı1mış ve evrak yedinci müstantikliğe tev- a ır a amm ya. ı namazın an ~ 
arkasından yaralamıttır. Yaralı h • daı;ı Muzafferi it yüzünden çakı ile dıkt 1 d t fışf 

di olunmuş ise de bittabi hakikat tahkikat an aonra camı av usun a u 1"' 
tahaneye kaldırılmış, Ahmet yakalan- yaralamıştır· · · d h.. d k · K fi · haf hareketler ve saçma sapan söı oıt , .• • netıcesın e tez.a ut e ece tır. ey yetın J'P" 
mıştır · * Bakırkoy barut fabnkasında ça- olveçhile tashihini ve tckzipnamenin aynı le bağırıp çağırmakta olduğu gö- _.W * Paşalimanı inhiıar idaresinde lışan Ramazan sol kolundan bıçakla sütunda neşrini matbuat kanununun ver • mut ve adamcağızın çıldırdığı anl,...-
çalıfan amele Rifat, ayni yerde arka- ' yaralanmıştır. ldiği hakka binaen talep ederim. rak müşahede altına alınmıştır:/ 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

- İkide bir belediyeye çatar, durur • \ . . . Halbuki, ıehirdeki kazaların her 
aun, Hasan Bey J aün biraz daha arttığını görüp •• 

1 
. . . Bir kaç tane can kurtaran otomo • 

bili daha getirtiyormuf .• 

. "-Ha ı an Bey - O otomobiller bellri 
zazedelerin canını kurtarır ama, bel 
yeyi bizim dilimizden kurtaramazl 
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19 lkincikanun 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

·························· 
Tevfik üştü 

Aras.u 

Sofyadan Geçerken 
Merasimle Kar ılandı 

,, Sofya, 18 (A.A.) - Anadolu A· 
jansının özel aytarı bildiriyor: 

Dış işler Bakanı Doktor Tevfik 
Rüştü Aras bugün Sofyadan geçmiş· 
tir. 

Başbakan ve Dış İfleri bakanı Köse 
lvanof, protokol genel direktörü ile 
birlikte Türkiye dıt bakanını Sofyadan 
bir evvelki istaıyonda karşılamış ve 
beraberce Sofyaya gelmitlerdir. 

Tren 13.55 de gara girmiııtir. 1stas· 
Yonda dış bakanlığı genel sekreteri, 
saray nazırı, dış bakanlığı erki~, 
Sofyada bulunan Yunan, Rumen elçı
leriyle Yugoslavya itgüderi ve elçilik
ler erkanı Doktor Arası kartılamıt lar· 
dır. 

Trenin durmasından istifade ederek 
Türkiye Dış Bakanı, Köse lvanofla 
gann salonunda yanm saat kadar gö • 
riitmütlerdir. Saat 14,35 de tren hare· 
ket etmiş ve Doktor Araı ayni mera· 
ıinıle uğurlanmıştır. 

lktı adi 
Genişleme 

R simli Makale 

Hiç hapishaneye gittiniz mi? Mahpus, hayat içinde bulunan 
insanlardan trunnmen ayn bir mahluktur. Hapishane hayatı 0 • 

nu tamamen bA§ka bir aleme sokmuı, kafasını, abli.kını, duy· 
gularını değİftİrrnif ve onu hakikaten cemiyete zararlı bir hale 
getirmiıtir. Bu bakımdan hapishane bir ulah evi, bir ceza evi 
olmakt n ziyade, bir ifsat yatağıdır. 

-----

S!\yf a 3 
~...,,.....,==-====================================-:; -=ol 

Mahpusa 
r-

S öz J n Kısası 

Hagdartıbad Nizamı 

I '---=---E.Ekrem•Ta lu 
Bir arkadaşımızın dünkü sayısın· 

da Hindistandan gelme uzun bir mek
tup vardı. Bunu merakla okudum. 
Zira, bir <<Binbir gece» masalı gibi 
idi; Haydarabat nizamının servetin -
den, ihtişamından ve hele garip huy
larından ve adetlerinden bahsediyor -
du. 

Me la, 93 7 ,000,000 Türk lirası 
tahmin edilen bir servete malik olan 
bu adam, bizzat oturup çorap örer ve 
tebaasına satarmış. Tebaasının ba -
şına çorap ören hükümdarlar bilir -
dim amma, satanını duymamıştım. 

H · h ed k d d. t k ke d. ·n· cemiyete Her halde bu türlüsü daha iyi olacak! apu nn en çı an o. aın na ırcn e rar n ısı ı . . . . . ,. . . 
uydurur. O, ekseriya her gittiği yerden kovulur. Yüzünde siyah Nızamın ıkıncı hır adctı de, terazı • 
bir damga var gibidir. Nereye giderııe gitsin 0 damgayı gören· nin bir gözüne kendi oturup, öteki gö
ler ona el uzatmaktan, İt vermekten korkar ve kaçarlar. züne de altın doldurtmak ve gramı 

Hapishane diifkünlerin yeridir. Oraya düıtükten sonra insan gramına gelince, bu altını halka da-
yarım ölmüt sayılabilir. ğıthrmakmış. Bu garip tesadduk usu

MUHTELİF HABERLER 
lünün içinde ben, birdenbire göze 
çarpmıyan bir kurnazlık sezer gibi ol-

• dum.. Nizam, böylece, tebaasının gö
nüllerini almaktan ziyade ağırhğının 
günden güne artmasına ve binneticc 
sıhhatinin ve afiyetinin devamına dua 
ettirmek kaygusundandır. Kurt ını ... 

Kuduz ir 
ir Hayli 

rt Ünye Kö rinde 
Heyecan Uyandırdı 

Bundan başka, Haydarabat nizami 
en eski pabuçlarına varıncıya kadar 
muhafaza edermiş. Bunu da hen şöy
le izah ediyorum. Nizam, pabuçları
nın dama atılmasından korkuyor• 
dur. Eski kürklerini saklaması da, 
gene hep böyle postunu başkalarına 
kaptırmamak, yamalı pantalonlannı 

Ünye, (Özel) - Bir kaç gün evvel hayvan karı kocayı ısırdıktan sonra den yaraladıktan sonra gene ayni kimseye vermemesi, alışkanlık sev -
dağlardan inen kudurmuş bir kurt ka- kaçmış, tarla kenarında oynayan yolları geçerek rast geldiği ağıllara kiyle, 0 pantalonun, yeni sahibini ni-T a SQ VV UT f QT l zamız köylerini altüst etmiş, bir çok dört, beş yaşlarındaki çocuklara hü- saldırmı~ •. ön?~e çıkan yirmiye y~kı~ zamlık tahtına oturtması ihtimaline 
ağıllara, sürülere, köylere hücum ede- cum etmiş, onları da ağır surette ya- koyun ve ınegı parçalamış, gene Lalelı mebni buna meydan vermemek cndl-

Ank 18 (T lefonla) - Mevcut k k j l k'· ·· d.. ·· t•· ara, .e ... .. rek yirmiye ya ın oyun ve inek par· ra amıştır. 1 oyune onmuş ur. esiyledir. 
Let yıllık iktısadı programa gore ku • çalamıı:ı bir çok köylüleri yaralamıs - Kudurmuı:ı hayvan Laleli köyün - Kudurmuş kurt köy yolunda rast ş H l l_ı d .. b · bu 
rulm k ·ı f b "k 1 ·· T ' T 1 • .. • • ası ı, ,ay ara at nızamınm asına arar verı en a rı a ar uze· t A k t l" Lal r k .. ·· den sonra bütün hıziyle Dere köyüne geldıgı Şakırle arkadaşına saldırınca b. k .bel . . k d k d 

k • bak l ... h t ır. zgm ur evve a e ı oyune . . . f d "d tı· b' b .. ır ro garı erını o u u ça, uvar-
Tinde e onomı an ıgı esas arat ır· ld K·· d A kl v 1 1·nmı"ş bu köyde de köylülerden hır ıkı tarn arasın a şı de ıce ır oguş- :ır k 

1 
h • 

1 d k ed• F b ik sa ırmıştır. oy en za ı og u , 1 t orozn n'"""'" ma arına evam etme t ır. a r a- . k l d l ) k . . k v ld ·· ·· ·· l ı t Şak. ) k d annn samur ·np a an, w--· 
l 

. l . M l Hasan ıle arısı tara a ça ışır ar en kadın ve ıkı er ege sa ırmış, uçunu ma >aş amış ır. ır e ar a aşı . . . d. "-· 
•• '"lrasıy e rımento a atya menıu ) ·· k.be Meh t b k k d .. ·· t takan saknlma ıncı dız ıren, """"er, 
- Q ~ ' - k t ·· 1 · 111 de agvır surette yara amış, mutea ı n me , u or unç ovu en sonra ' . 

f b "k d . .. k" ur uzer erme sıçramış, zava ı arı l ) d k k 1 it 
cal •. a krı ası,. emır lsanayıı,L~ ~mtya &a· yere yuvarlayarak boğazlarını dinle - Kurtluca köyüne geçmiştir. Azgın hayvanı öldürmeğe muvaffak olmuş • a tı~ar. yaş arın .a ~· ız arn~ı. n mış -
nayıı enevır pors en ve lU\gl' cam k · · · F k H k d hayvan burada da Abdullah ismi.nde lardır. Yaralı köylüler be. le.diye. ta· lık. ıhtıynr.larn n.ıkah .eden Alı Osma.n ' ; •. • me ıstemıştır. a at asan ur a e- 1 
&ömikok fabrikalarının levsııdır. Bu 1. d k' k .1 k ld·v. . · genç bir köylüyü muhtelif yerlerın - , rafından stanbula sevkedılmışlerdır. dıvanelerı de bırer bıre~ aklıma geh -
fabrikalara tahmini olarak 36.000.000 ın e 

1 
azma 

1 
e arşı ge ıgı ıçın verdi ve demokrat hır memlekette 

lira kadar gidecektir. Bu paranın Tı·caret Mu·· vazenemı·z .• L d ' hür yaşadığıma bir kere daha bütün 
37.000.000 lirası istihsal kıymeti ve İn berg İn imanımla şükrettiml 
.19.000.000 lirası da ham madde fiyatı ............................................................. . 

tbtmaktadır. Zaman Geçtikçe iyileşiyor Ve ibra- Çalınan Oğlu 
Bigada Bir Cinayet catımız, Herg· ün Biraz D_ ah_ a Artıyor Bulundu Mu? •• 
Biga, (Özel) - Geçenlerde tehri • 

hıizin göçmenlere tahta hazırlayan Çıw Ankara, 18 (Özel) _-fstatiıtik u. -. - Bu rakamlar• ... (1000) Türk lirası ile 
harcık mevkiindeki Yakubun kereste .. d .. 1 ....... tarafından hazırla • de zarp etmek lazımdır. 

mum mu ur ugu "lk • ı · · d ~erinde bir cinayet olmuştur. Am
1
e
1
le • nan istatistiklere nazaran memleketi- Son yıllar~thılA teşnn ady ~n ıçm e 

Zabıta Bir Şoförün 
K çük Çocuğunu 

Tevkif Etti Qen Rizeli Battal oğullarından yas . • 'lkt . 1935 ayı zarfında it w ihracatımız ı a atımızı aıma teca· 
• mızın ı eşnn b · · 1 k · "ıninde biri gene Rizeli ameleden h l"t 7 203 709n ve ihracat vüz etmit ve unun neticesı o ara tı· Nevyork. 18 (A.A.) - Akran tch· 
l..:t , a a « • • · d 1 h" · ktif naaan ilminde bir arkadaşını kurfUD· «l4.630.994» liradır. 1934 yılının ay· caret müvazene?1ız. .e e ımıze a ri polisi, bir kndının ifşaatı üzerine, 
la öldürmüttür• Katil yakalanmak Ü· • d "thala"t ((7.026.807» ihraca· bir sold kaydedılmıştır. Lindberg'in çalınan oğlu olduğu sanı • 

nı ayın a ı 1 "lk . . d . 
iteredir · 14 856 491 » lira idi 1935 yılının ı on ayı ıçın e ıt· ian 5 yaşında bir çocuğun hayatı üze-• tımız ıse, « · • • 01 ı· 

B k 1 ·· e 1935 yılı ilkteş· halatımızın 10.290.9 ıra ve mayısta rinde tetkikat yapmak~dır. Her ihti • 
Yeni Vilayetlerin . ura. ~mdaraihgoratımız ithalihmızı ihracatımızın 14.630.904 lira ile male knrşı polis çocu{,'1.1 tevkif etmiştir. 

rın ayı ıçm e rac • h d . v B k D 1 . d Vall Namzetleri b"ır misli geçmi• ve ticaret müvazene· ilkteşrin de azamı a dı buldugu u çocu · 0 sen ismın e bir kamyon 
T ) şoförünlin yanındn bulunmakta idi. 

Ankara, 18 (Telefonla) -Yeni tet- sini «7.604.187» liralık aktif yani faz· görü ür. Ad'il Rıza Kadının ifodesinc göre, Dolsen'in ilci 

Çerez kabilinden : 

Ya Ben?! 
Bir tarihte, Ercüment Ekrem Talu cıFnr• 

masonları> adında bir piyes yazını~ ve o 
vakit İstnnbulun tek tiyatro heyeti olıın 

Bürhnnettin kumpıınyasınn, oynanmcık Ü· 

zere vermişti. 
Oyunun provaları yapılırken, onıda 

hazır bulundukç , pnlavrnyı çok seven 
Bürhnnettinin yapmacıklnrına, dayannmı· 

yan bizim To.lunun fena halde canı ıkılı • 
yordu. 

Yine böyle bir gün, Bürhanettin: 
- Bilsen, nasıl korkuyorum 1 

Diyince, Talu şu knr§ılığı yapı§tırdı: 
- Ya, ben~ 1 

kil edilen Bitlis Hakiri, Çoruh ve la bir Soldla lehimize kapatmıştır. ----- yıl önce ölen knnsı, zehirlenmiş 
0

J
8
n 

Bingöl valilikl~rine esaleten tayin Aşağıdaki tablo aon beş yıllık dıt Şurayı Devlet Violet Şargcs'in gayet iyi dostu idi. (Yark T//erı·nde 
edilmek üzere 8 kadar namzet vardır. ticaretimizin ilkteşrin aylan zarfında- K t d Dolsen de bu çocuğun hakikaten kendi yı L ~ 
yakında bunlar arasından 4 tanesi ki durumunu göstermektedir: Kanunu 8 mu ay a çocuğu olduğunda Lnzı şüphelerde bu· 1\ 1 l v l k? 
•eçilecektir. 1931 1932 1933 Ankara, 18 (Telefonla} - Kamu- .. _ı_un_ıı_1u_ot_u_r·----------' ıve er I apl QCQ 

13 847 17.723 tayın dahiliye encümeni Ç81'f8mba Üçüncü genel müfettit Tahsin U-İhr cat 14.050 · · ŞA D Ç k d S hh t 1934 1935 günkü içtima ruznamesıne urayı ev- an ırı 8 1 B zer 9ehrimize gelmittir. Müfettitlik 
l4.856 14.631 let kanununu almıttır. işleri kadrosunun tamamen dolduğunu, bir 

Artvinlilerin Sevinci 
Artvin, 18 (A.A.) - Artvinin Ço

ruh iline merkez olmasından dolayı 
Artvin halkı büyük bir sevinç tezahü w t halat 
ra.tı göstermiftir. Memleket baftan ba- t 
ta donatılmıf, bir çok eğlenceler ter • 
tip olunmut tur. 

1931 1932 1933 R slarla Ticaret ay sonra faaliyete geçileceğini, mü • 
10.364 6.311 3.359 U •• • Çankın, 18 (A.A.) - Geçen yıl fettitlik merkezinin Erzurum olduğu-
1934 1935 Muzakeresı yaptırılan memleket hastanesi i~ lnu, Erzurumda bir müfettitlik ve 

7.026 7.203 Ankara, 18 (Telefonla}.-. Rus~arla bir rontken makinesi alınması karar • ,kolordu dairesi ile küçük ve büyük 

-----
Edirne Umumi VllAyet 

Meclisi 

1931 1932 1933 olan ticaret muahedemızın bıtme 1 t im ki lıkl 1 zabitler için 20 kadar ev ve apartı • .. d . . at ırı lf ve ma ne pazar a atan. 
ihracat fazlası 3.686 7.536 14.364 müddeti yaklattıgın an yem bır mu· b ld .. b ed"I . r man, bir Halkevi, bir parti, bir posta 

1934 1935 ahede yapılması için müzakerelere u an mu ayaa 1 mıt ır. ve telgraf bir inhisarlar binası yapıla-
7.829 7.424 batlanmıttır. Rontken mayısta ite batlıyacaktır. cağmı, s' ay sonra Erzurum, lstanbul 

Edime 18 (A.A.) - Edime il ge· ::=:::::_ _ _:,:_ ____________ -:----------:~--------------, ve Ankara telefonunun işliyeceğini, 
.,el kurul~ ilbay Şahin Bas'ın bi~ n~t- r ı N A N ı s T E R t N A N M A ' ı buradan Rusya, İran ve Avrupa ile 
ku ile açılmıf, encümenler seçılmış, 1 S T E R • görüşüleceğini, müfettişlik dairesi 
İzahnnıne okunmuş ve çalışmağa baş - mmtakasındaki bütün memurların 
ı l h ft d "k" k bayii güç bir i•tir. Çünkü li olduğu için, bu i§in mülehassıslnrı da bütün Türkiyede iki h anınıttır. Genel kuru a a a ı 1 e· Minarelerin külahlarını tamir :. bir örnek elbise giyecekleri, er me· 

l . h t ki§idir. b 1 
te toplnnacaktır. Vi ayetın . er ara· 1 m"ınarelcr"ın yerden yük· sekligı·· vasati 90 metrodur. Külahlann B h ld b d 1 1 ki nıuı:"Un resmi bir çay elbisesi u u • 
.r. k öyle olduğu a e u a am ar ça ıflı nrı zaman aldık • elb" ,rında kongrelerini yapan partı oca ve • nacau·ını, palto ile beraber iki k .. at ı· 

1 1 d Y·u·kseklı·g··1 17 metrodur. Bu yükseklikte çalıımak çok tehlike· lım yevmiye nedir bilir misıniz? 250 kuruı. o 
nahiye kurumları bu top antı arın a &eniıı 70 • 80 Hrııya yaptırılacagını ve 
bir aenelik faaliyetini gözden geçirmit J STER J NAN l STER J NAN M A f bu parenın 18 ayda ödeneceğini ıöy-
halkın dilP.k),.rini tesbit etmiş ve yeni ı lemitlir. 
heyetler seçerek dağılmıttır. 



• s.n. 

tır. 

Pazar 

Notlarından (*) 

diriyorum. 
Sabah kahvaltuı: Aç karnına man

daline. tereyajı veyahut kaymak re • 
çel, aşure. 

Öile yemeli: Kuzu eti pirzola11 ya
nısıra sütlü patates ezmesi, ve upanak 
haılanman ezme9İ, kereviz haılaması 

Üzerine hafif ıaıtılmıı zeytinyağı dökü
lecek, cima kompostosu, ayva, kaysı, 
portakal da olabilir. 

İkindi kabvaltw: Elli gram gravycra j 
peyniri, yüz eram franccla bir bardak 
mandalina terbeti. 

Akpm yemeji: Mercimek unu çor
ban piliç eti ile hazırhırum1-. Ba•k 
ıskarası, k~kül, aütllç. 

Yemekleri muayyen zamanlarda ye
melidir. 

Sabah kahvalbsı 7 1 /2 da öğle ye· 
meği 12 • 1 /2 akşam kahvaltısı 4, 
akşam yemeği 7 1 /2, 6 de olmalı. 

Her yemekten evvel bir çeyrak sa
at gezinti ve açık havada beden hare

keti faydalıdır. Yemeklerden evvel bir 
bardak su içmeyi unutmamalıdır. 

( *) Bu notlan kesip aaklayımz, ya
hut bir albüme yapl§tırıp kollelaıiyon 

yapınız. Sıkıntı zamanınızd• bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yeti~ebilir. 

SON POST~ 

• 
ABE E J 

Kiltahya Köylerinde Telefon 

Kütahya, (Özel) - Kütahyanın bütün köylerinin telefonla biribirleri
ne, nahiye ve kaza merkezlerine bağlandığı yazılmıştı.. Bazı köylerde tele· 
fon santralı da kurulmuştur. Şimdi bir köylü bir iki lakırdı ile bitirebile
ceği bir iş için saatlerce yol tepmemekte, telefonla iıŞini kolayca halledebil
mektedir. Köylüler vaziyetten çok memnundurlar. Resmimiz Kızılca vi
ran köyü santralında köylüleri telefonla konuşurlarken göstermektedir. 

Sivasta ltık Sön
dürme Tecrübesi 

Sivu, (Özel) - Burada ıtıkları 
söndürme tecrübesi yapılm .. , muvaf • 
fakiyetle neticelenmittir. Tecrübe ya· 
rım aaat devam etmittir. 

Sivas Belediye 
Reisliği 

Sivas, (Özel) - Açık bulunan Si
vas Şarbaylığına Sivas Orman Mü
hendisi Adil ıeçilmittir. 

Adapazarı Ortamektebinin 
Tamiri için 

Adapazarı, (Özel) - Orta okul 
binasının tamirine yardım olmak üze. 
re Y eniay Spor tarahndan halkevi; 
salonunda bir müsamere verilmif, 
(Mavi Yıldırım) piyesi temsil edilmit· 
tir. Bu sayede 500 lira kadar bir para 
temin edilmittir. 

Nişanlım 

Arkadaşlarımı 

** Kartalda Şükran: J.. 
Her erkek kadınlara ayni tarzd•ı ~ 

aözlerle iltifat eder. Fakat bu ke~ 
ıöylenİ§ tarzı değişir. Ve sözlerin sa~ 
ti bu ıöyleyiı tarzıyla anlB§ılır. Siz JI 
tabuıızın ifadedeki tarzına balanıZ· 

Gemlikten 
lstanbula 

TEt9 

Kiraz Gönderil~ 
Gemlik, (Özel) - Havalar~ 

dar güzel gitmektedir ki erikler .1t I 
çağla halinde can eriği toplanarv ' 
tılmağa batlanılmıtbr. lıtanbuı. 
bir miktar kiraz gönderilmiftir. 

l!:ıik l<ö'llnde Motör ~ 
Gemlik (Özel) - İznik g ,, f 

çabfbnlmak üzere Buna ilbaybl' 
rafından bir motör alınacakbr. 

r 
Nöbetçi 
.Eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan eeı•,.JI 
ıunlardır: }ıte • 

Bahçekapı (Salih Necati), Şc: ıo1>• 
mini (Nazım)), Samatya (Erofİ c:t • 
Aksaray (Sarim), Fener ( Hüsıı111 11.
tin), Karagümrük (M. Fuat). G~.,t 
(Merkez), Tünel (Matkoviç), f3c:'şJ 
lu istiklal caddesi (Kemal Rebul) 'ı-1,r 
(Asım), Kaıııınpn~ (Merkez)',. cJı • 
köy (Halk), Eyüp (Hikmet). t .. jjl) 
köy (Niz.amettin) ve (Sotit)'ll 

Üsküdar (lakelehaşı). 



Y-onser11atuvarın 
• • on erznı 

Dinlerken ... 
Y sınema ının onü kalabalık .. · Is -
n h r tarafınd n bu akşamki kon• 

lunmnk i ın gelmiş bir çok mu • 
siki m klılan var .. · Gişenin önünü, pa• 
zar unl ri b ·1 az. örülen bir halk kütlesi 
kapl mı 

d ·· artma~il Memleketimizde gün en gune 
ve tam mana "le ruhi bir iptila halini alma· 
ğ ha lıy n iyi musiki dinlemek ~tiyacı~ 
gösteren bu tehalukü gördiıkçe nıhayetsız 
bir sevinç duyuyorum. Bundan bir ç~k 
senc.-ler evvel istanbula konserler vermege 
celen beynelmilel şöhrette artistler bile 
böyle büyük ve hem de mümtaz bir dinliyi
ci halk önünde çalmak §Crefine nail ola • 
mamı lardı. . 

Kapıda, yüksek mektep talebele~~ ve 
konaervatu'll r müdavimlerinden murek • 
kep bü '"k bir kafile bilet bulamamıg, yu v 1 
ayakta durarak konseri dinlemege raz.ı 0 • 

duklannı söylüyor, içeri bırakılmalarını is
tiyorlardı. Genç Türk neslinin yüksek 
san'ata k rşı içten kopo.n bu büyilk sev • 
gı• · · ·· .. hey-•n ve iftihardan göz: • sını gorunce ..,_ 
lerim y şardı. AVTUP musiki &leminde 
isimleri dillerde dolaşan büyük Uatadla 
nn konserlerine bile böyle coşkun bir ala· 
ka ile koşulmaz. 

Salon hıncahınç dolu ... Boş bir koltuk 
kalmamış; dıııandıın aandalye getirterek 
kenarlara ilişenler bile var. 

Az sonra etraf tan kopan alkı§lar göz • 
lerimi &ahneye çevirtti. Şef Seyfettin Asaf 
yerine gelmiş. balkı, mütebessim ve hür • 
metktir aeliimlıyordu. Bir müddet sonra, 
salonun t m bir silkuna daldığı anda, Bet
hofenin birinci senfoni$inin ilk akoru hno· 
metli bir ifade ile duyuldu. Gözlerimi bir 
11.n için kapayarak kendimi eserin cereyn· 
runn bıraktım, dinliyordum. 

Birdenbire rüya görüyorum zannile "}. 
kindim. Gözlerimi açarak tekrar baktım ... 
Kar§ımda konservatuvar orkestrası ve Ç8• 

lanlar arasında talebeler de var. Bu orkes· 
tuyı (Gnbriel Piernc), (Paul Paray) 
idare etmiyor. Bu orkestra (Colonne) in 
(Lamourcux) nin değil. Fakat ifade ve 

kudret itib rile onlardan hiç geri kalmı • 

yor. Hatta onlan, gıpta ettirecek bir 
incelikle muyaffak oluyor. 

Scyfettinin yüksek san'atına ınz.unam 

eden tam bir eoğuk kanlılıkla idare edi~i 
var ki bana büyük töhrete sahip ıeflcri hiç 
aratmadı. Jestleri az, fakat çok hakim ..• 
Orkestrayı parmaklannın ucunda yürütü
)'or .. 

(Devamı 10 uncu yiizde)) 

Bir andan Dünya 
Silihl nırken •• 

Deniz Konferan ı TAii 
Komi yonl r Teşklllle 

ğr ıyor ••• 
Londra, 18 (A. A.) - Deniz kon· 

fer anımın dünkü toplantısını mü • 
teakip ne§redilen bildirikte ezcüm· 

le deniyor ki: 
«Komite, deniz inşaat program • 

)arının önceden bildirilmesi ve kar
!ıhklı malumat alınıp verilmesi hak
kında bir sistem kabulünü ileri sü • 
ren Fransız, lngiliz ve halyan tek • 
liflerini tetkike devam etmiıtir. Ne
ticede bu mesele ile meşgul olmak 
üzere 'bir tali teknik komite te,kili· 

ne karar verilmi,tir.» 
Komite, ayın yirmi birinde yine 

toplanacak ve den'iz kuvvetlerinin 
keyfiyet itibarile tahdidini göriite

cektir. 

iç Mongolistan 
istiklalini ilan 

Etti 
Diğer Taraftan Mançuko 
Hududunda Endfıe Verici 

Hadiıeler Oluyor 
Şanghay, 18 (A. A.) - Şanghay 

Deyli Herald'm haber verdiğine 
göre iç Mongoliıtan iıtiklalini ilan 

Ediyor: 

'' 
Göbel ~ hdit 

üst mle el r 
y c 
Propa 
Ya ar 

iz G .. "' . 
ı 

----
anda Nazırı:· "D ... 
en Biz·m Zarure çi 
· Doğru Değ ldir ,, 

Berlin, 18 (A. A.) - Berlin naa
yonal sosyaliıt teıkilatına mensup 
20 bin kişinin önünde bir söylev ve
ren doktor Gübbels §U sözleri söy • 
lemi§tir: 

H- Biz, fakir bir milletiz, ne 
müstemlekemiz, ne de iptidai mad
deler kaynağımız var. Fakat, diğer 
milletlere ıunu söylemeliyiz ki, mÜS· 
temlekemizin geri erilmesini iıti • 
yeceğimiz saat bir gün gelecektir. 
Bütün dünya varlık içinde yüzerken 
bizim fakir memleket halinde ya • 
§llDlakta devamımız doğru değildir. 
Baıkalannın, bizden aldıkları 
müıtemlekelere ihtiyacı yoktur. 
Biz bitaraf kalmak istiyoruz. Fakat 
ltalya gibi bir milletin yaıamaıı la
zım geldiğini de anlıyoruz. Dünya • 
nın bu gibi talepleri hof görmemeıi 
doğru değildir. Çünkü bir gün bom· 

ba ateı alacaktır. 

v 
e 

Diy 
ma 

r ... 

-
'' e 
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Dan tenin 
Cehe nemi! 

5 

Dan tenin cehennemini be,> az perdc.-de 
görmek. o eserin şöhretini bilenler için 1-
bette biıyuk bir zevk teşkıl eder. Ben de , 
i t o z vki elde etmek özlemiyle sinem .> 
ko tuın f kat ne y zık ki beyaz pt'Td de 
Dantenin cehennemi değil,tanılmış di ı c 
erkek artistlerin yamttıklan cenneti gor -
dum. Eğer bu cennet, Dantenin cenneti ol
saydı yine bir şeydi. Lakin artist cenn ti. 
O sebeple hoııuma gitmedi. 

Dantenin cehennen1ini kızıl boyalı bir 
cennete çeviren artiıtleri seyrederken h · 
tınma meıhur Ahmediyye geldi. Vaktıle 

muknddcs bir kitap gibi okunan bu çok 
b ıit eserde cehennemin ve cennetin re • 
simleri vardır. Kitabın muharriri cehcn • 
nemi büyük bir kazan, cenneti de dört b s 
hurma ağacı arasında kurulu bir s yv n 
olarak tasvir ediyor. Cehenneme girecek 
günahkarları, o kazanın etrnfında birer i
ynh noktayl , cennctlikleri ise mini mini 
beyaz daireciklcrle gösteriyor. K.uçüklu • 
ğümde bu resimlere sık sık bakar ve gulcr
dim. çünkü ne o cehennem beni korkuta· 
biliyordu, ne o cennet içime imrenti geti
riyordu. Dnntcnin sinemadaki cehennemi 
de Ahrnediyyedeki cehennemin ancak süs
lüsü. 

Bir de Evliya Çelebinin Transilvanyadn 
gördüğü bir cennet ve cehennem tasvirini 
dinleyin. Büyük seyyah ayniyle ou satırları 
yazıyor: 

Göbel• bu arada Amerika mat • «Kaşe şehrindeki kilisede nice bin suret-

lıi Al lerdcn baııka bir divar yüzüne elli adım u-baalını ve AmaikaJa man a • ı Göbels me hur nutuklarından birisini 
zunluğunda bir cennet tasvir etmişler ki in-leyhtarlımnı mevzau bahsederek söylerken 

rı. ... eann hemen ölüp o cennete girmek arzu -
demi tir ·: deki haydutların çocuk çalmalan • sunu verir. Knr canipte k ranlık bir du • * (C- Amerikan gazeteleri, Alman· n ve milli bir kahramanı memleke- vara da yine o boyd bir cehennem rcami 

Harbin, 18 (A. A.) - Dıı Mon • yayı yahudilere zulmetmekle itham tinden kaçmağa mecbur ebnelerine y pmıglar ki Sıratını gören rôhımüst kime 

etmiştir. 

goliıtan akerlerinden otuz kiti ediyorlar. Bunlar, kendi ülkelerin· dikkat ebeler d h iyi ederler.l> gelir. Mizanı, uçurumlan, gayyaaı pek giızel 
işlenmiştir. Bu cennet ve cehennem tasvir· 

Mançurinin 75 mil cenubi garbisin· t• k a" ıı· lerini üstat Nakkaş öyle tasvir ctmi ki 
de Heilomoto kasabasını iıgal et • ISlrlD Behznt, Mani, Şahkulu, Ağa Rıza gibi şöh-
mişlerdir. Talebe Bu Meselenin Çabuk Hallini lstiy01' reıli üııtntlar bir yere gelseler c~ni vücude 

Bu askerlerin Mançuko hududun· getiremezler. O cehennem dereleri içinde 
da yedi poliıi eair aldıkları ve Hei· Kahire, 18 (A A.) - Mııır Ta • tiyatla tefsir eylemektedirler. neft ve katran ve alev alev ate§ içinde ke-

lebe cepheai İngiltere dıt bakanlı • Vefd partisinin gazeteıi, Edenin b P edilenler, korkunç zebaniler, deve ker· lomoto ahaliıini kaıabayı terke mec- "b' ı l ı 
ama bir telgraf çekerek Muır me • M h kk d k" b t 'il nı gı 1 YI an ar, çiyan ar, akrepler var. 

bur ettikleri haber verilmektedir. • l • . buk balled"l · · ·
1 

ısır a ın a ı eyana ının an • Bunlar günahkarları sokuyorlar, aanyorlar 
Bu hadiselerin vahim neticeler ıe eıının ça ı meıınıd 1v·ı,· cak fngiltere ile Mısır arasında bir çukurdan çukura götürüyorlar. Hulasa 1~ • temit ve Mııırin gerçekten esı h ak f eh · · · ·· l · d 

verebileceii ıöylenıyor. f- '--t __ L!-en sükUa bulduonnu bil- mua ede tine matu müzakere • c ennem tasvınnı goren erın yeme en iç-* aaa :.ır.auu e- meden el çekmemeleri, dehşet ve hatyet 
Pekin 18 (A. A.) - Cenup Mon· dirmiıtir. leri tehir hedefini gütmekte oldu • içinde knlmamalan mümkün değildim 
1. ' . t"klalini ilin ettiği hak- Nutkun Mıaırd•kl Tesiri ğunu bildirmektedir. Edenin ıöz - Gönül isterdi ki Dantenin cehennemini 

go ııtanın ıı ı . (A A.) M l d"~ l f d d k d ki 1 l 
k d k" h b lere burada inanılma· Kahıre, 18 • - ıaır gaze- eri ıger gazete er tara ın an a o uma ı arı an aşı an ıu filim üstatları, 
n::k:.~ır. a er teleri Edenin nutkunu büyük bir ih· aynı tarzda tefıir olunn_:ktadır. (Devamı ıo uncu yüzde)) 

sn oyunları seyreden Güllü Ncrminin ya· göğsünün en şekillenmiş hatlarını gös- şünmemişti. 
vaş yava!. h~zırlandığı.'v. hatta Post.a ı ~':re~ ~~r ~ükülüşiyle arka arkaya e- Güllü Nermin Hacının kafasında 
müdürünun ıkram ettıgı yaldızlı bır gıldı, cgıldı. kaynayan bu hümmah hırsı farketmiş 
sigarayı içmeyip yanındaki tablaya hı- Kolları ve göğıü klarnetin ahengine 1 gibi seyircilerin aklını perişan edecek 
raktığı görüldü. • temposuna uymakta de\ em ederek kırılıp dökülmelerle oynuyor, çalkala _ 

Biribirine kan~n altın bileziklerini ba,-;ıını arkadan Hacı Sadığın dizine ka- nıyor, süzülüyordu. KERVAN YÜR0YOR 
düzeltti. Altın rengindeki saçlarının 1 dar indirdi. Posta müdürü handiyse zıpzıbına 

Biirhan Cahit 19 -1 • 93e örgülerini yokladı. En İnce güreşçinin kurduğu köprü· basılmış bir şişe gazoz gibi patlayacak, 
- 29 - Klarnet dolaşa dolaşa bahriye çifte- den daha mahirane bir bükülüşle adeta tapucu Kamil, önceleri utancından ör-
Ve klarnetin çapkın, tiz bir nağme· ı daha COfturuyordu. . •w· . . tellisine gelmiftİ. iki kat olan vücudu, şimdi bir yılan dek gibi kafasını göğsüne sokan eski 

aiyle hemen sesler daha başka bir tona A:rtık oyu~~ fasıla v_erılmed~· ıçın Birden Güllü Nerminin yerinden gibi kıvır kıvu oynuyordu. 1 yobaz bozuntusu ~hlanan damarlan· 
dökülüveriyor: 1 rakı ı~cnlere ıki uşak hızmet ıyor, fırladığı görüldü ve dehtşetli bir alkış El şakırtılan, bravo, yaşa sesleri a- na kapılarak zincirini koparmış bir 

Haniya da benim elli dirhem kesta· s~ahıle.~ d:~ma~anb~ol~orİ d~;ca- koptu. rasında Hacı Sadık kendinden geçmiş çomar gibi kadının üstüne atılacaktı. 
nem. n ar gum ur gum ur şa ıyor · Bu ona mahsustu. gibi elini cebine attı. Çıkardığı tek bir Klarnetin uzun, baygın bir nağ-

Konyabdan bafkasmı istememi Şimdi sıra Gülizara gelmişti. Çiftetelliyi ancak o oynayabilirdi. yüz liralığı dürdü, büktü ve seyircile - mesiyle Güllü çifte telliyi bitirdi. 
Vay, vay, Konyalım yürü!... Hepsinin hoşlandığı, ötekilere göre Fakat ne de güzel oynuyordu. rini heyecandan kırıp geçiren Güllü - Sabah olmak üzereydi. 
Ve şırak, şırak çarpan avuçlar, pcr- daha baskın oynadığı bir oyun vradı. Davetliler dikkat kesilmişler, yarı nün altın şaçları arasına sıkıştırdı. iki damacana boşalmıştı. 

b. d k'k ı k Klarn<>t uzunca bir taksimden son- d"k 1 d AI 
de değiştiren klarnetin ır a ı a ı G "T kapalı gözlerini ona ı miş er i. ım- Davetliler Hacının hovardalığına Hepsinden ayık kalan muhasebe 
ara taksiminden istifade ederek ka- ra tiz p< eden g çer geçmez u ızar Jı kadındı. ince belini takip eden yu- pa,mak ısırınıflardı. mtidürü davrandı. 
dehlere sarılıyor, meclisin gitti' r fırladı. ki" h . b" . k l varlak kalçaları uzun bacaklarının ha- Bir kaç es birden: 1 Artık meclisin kıvamı gelip geçti • 

1 k · · · Ik Kısa ete ı a'\ 1 mavı ır ıepe c - . k · d k k H d d'I w. • • • • • tan neş'esini pay aşma ıçm yem 8 ış- . . . I l reketini bıle far ettırme en ıvır ıvır - Çok y şayasın acıl e ı r.. gını anlatmak ıster gıbı yarı mest bır 
lara ha~ırlanıyorlardı. bıse gıyınıştı. ~estane saç an omuza- oynuyor geniş omuzları seyredenle O, Güllü Nermini dal a z n İn ve halde kalktı. Hacı Sadık da artık yal -

içilen sigaralardan, kapılar, pencere- rına kadardyayıb"mıştı. )" b" l rin gönüİlerini tutuşturan bir heyecan azılı e ftnn onc oyn tmamn v rdi- nız kalmnk arzularını belli eder gibi, 
1 k ld w h ide oda duman için· Adalar an ır yar ge ır ız ere, d ) · f. h k · "b· b d l · • "d k" k "d"" 'k er açı o ugu a A Uah .. I bak •. l la titriyor u. gı şerc ı etmı gı ı ıraz a a ge- surnnı e ı son ra ıyı mu ure ı ram 
de kalmıştı. l man a goz ere gozdc:"~' Durmadan bağnyorlardı: rinip yayılarak posta mtidürüni.m eli- ederek: 

Artık en ağır durmağa çalışan ~u: pek te çkorakp ~e dyalllfb~dlf ızkere.. _ Yaşa, yaşa, varol 1 le verdiği kadehi bir h mlede bo alttı. - Uğurunuza, şerefinize için be-
be M··d·· ·· bı"le keyfını Ve otuz ır agız an ır en çı an: N . k d be · · ·ı 

susi Muhase u uru _ Ya1lahl Güllü ermın a şam an rı ıç~ en Muh sebe müdürü de ıri bir havyarlı yiml 
g"ızl 'l emı"yor, yanındaki Posta Mü.dü- I l tt k k · w k k k 1 Dcdı'. 

J 1 1 Sesi · · · d c··ı· b" d' ·· rakılarla şuur arı sarsı an, seyre ı • e ınC" ı agzına tı r en ·u ngına 
ru .. ı"le ak ... Jaı;;ıyor. Hacı Sadıkm e ıy e erı ıçın en u ızarın ır ız ço- . . .. il M d k Ik 

" I d bo l küp ipek çorabını göstermesi vardı ki leri öteki kızların oyun~arıyle gonu e.· iğildi. Ve lwrke in d duydu u m< h - Ü ürün a bğını görenler onu ta· verd'ıgı· k dehi bir ham e e şa tıyor- - h h b k · tt"I 
Muhasebei Hususiye Müdürüne bile: ri tutusan bu kudunnaga azır nrı rem bir iltifatta ulundu. ıp e ı er. 

du · · ·· · d k" ] Asma merdiven bir armut lır\ e ı-. - Aman nllah 1 erkek gözlerının uzenn e ume enen - ] lakettin, Hacı, dedi. Afiyet bal 
Ad nalıyı Fidan oynadı. d gi gibi sall ndı. Kendini tutamny n • 

d. rag"'ırtıyordu. köpüklü bakışları altın a donuyor, ol un!.. 
1 Bu ona vergi i ı. ':s"' I b k l . ldrı u ki r kucaklayıp inm ine 

U b A k k l 1 t 1 sarsılıyor, kıvrı ıyor, Ü Ü üyor, mavı O znt n bunu b lı ordu. Yarın fid n etli, canlı bir kızdı. zun °- rtı şa a aşma ar, para 8 ma ar, 'V rdım diy rlardı. Hacı S dık mı 
yu, olgun göğsü ile j tihalı gözleri tu- kahkahalar, avaz avaz nara atmalar bir alev gibi etrafını tutuşturmak leh- k da bu gecenin tatsillitı ç ılk mı- fırl riui bahç ye knd r geçirip hır n 
tu tur n kabank kalçaları vardı. biribirini takip ediyordu ki klarnet ön- likesi gösteriyordu. caktı. Al· iyeli Esat B Y kudur cak. vv 1 } uk rıya dönmek için acele ~ i· 

. ırak ırak. ce ağırdan, pesten başlayarak bir za- Hareketini oyunun temposuna uy - Kahya oglu Nuri Efe kı k ncmdan yordu. Kahkahalar, naralar, iç çekit-
ŞKıl~k, ş. ' ş sesini bile bastıran man hicaz üstünde dolaşmağa başla- durarak yavaş yavaş Hacı Sadığın önü-

1 

kendini yiyecekti. leri uzaklardan İ§İtildi. 
arnetın acar wl . . a.._. d b . d w •• "d'" Bel" . k 1 l B fi k k . . 1 d . (Ark ) 

bu ı nç kızı bir kat dı Bu sırada eg entmın ~ın an erı,ne ogru yuru u. mm, aça arının, u r.;ere azanma ıçm ne er u • 1 ası var avuç tempo arı ge · 



6 Sayfa SON POSTA lkincikanun 

, m=cc::::t:c:::i:::z::1.- ON DA 
TELGRAF, •rELEFON, TELSİZ ABE LER 

n 00 Fransa a Siyasi Buhra Ha beşle 
Verdi • 1 1 ine 

1 Dl or 
as esta ar rgihı en· den 

ombardıman Edilm · ş ... 

1 
e Arasında Çarpışma Ol LI ~ 

Paris, 19 (A.A.) Heryonun diğine göre, Herriot, istifa etııl ,ı 
kabineden çekilmesiyle siyasal bir kararını Lavale bildirmiştir. fak 
buhran zuhura gelmek ihtimali var- sonradan iki bakan bu istifayı l>~ 
dır. val'in Cenevreden dönÜ§Üne tıtl 

Radikal partisine tek namzet ka- hususunda mutabık kalmıılardır. S' 
Adisababa, 18 (A.A.) - Habeş res- leri, Habeşlerin kendi öz vatanlarında- metro şimalinde Koram kasabasını l k. b b k D l d. suretle hem Cenevredekı· mu··z .. Jce .' 

mi mahafili Ras Desta kuvvetlerinin ki hürriyetten pek çok daha azdır. bombardıman etmişlerdir. İnsanca an es ı aı a an a a ıer yarın ... · 
Dolo civarında ric' ata mecbur edildi • Bir ltalyan Tcbıı·g-ı· bu partinin başına geçecektir. reler işkal olunmıyacak hem de (il' 

zayiat olup olmadığı belli deeğildir. R d.k ı · · k · · · br'' ği ve Habeş ölülerinin dört bni kadar Roma, 18 (A.A.) - 100 numaralı a ı a partı ıcra omıtesının zumsuz ve yakın bir kabine bu 

ld 
- h be . . 1 l k d l Dün Valdia'mn bombardımanı yarınki toplantısında partiye men • .. .. ·ı . l k o ugu a rını ya an ama ta ır ar . resmi harp tebliği. d k. b. 1 ·1· t f nının onune geçı mış o aca tır. 

R 
.. h . C . . . . · eesnasın a es ı ır ngı ız ara ın- d·- b k 1 d k b. d L ,,. T I 

esmı ma afil, general razıanının Canale cıvarında general Craziani d "d d.l k I sup ıger a an arın a a ıne en ava ın emas arı 
·1 ·1 d·-· k d k b" k ı an ı are e ı me te o an seyyar ekı.lmel • l" 1. l d•w• P . 18 (A A) L 1 ... ır ı erı e ıgı mmta a a anca ır aç kuvvetleri tarafından elde edilen mu- h h . . _. Ç erı azım ge ıp ge me ıgı arıs, • . - ava , g .. 
H be 

··f . b 1 d - d .1.. . asta ane cıvarına geldıgı zaman ·· ·· ··ı k · .1 b ı.a• a ş mu rezesı u un ugnu a ı ave zafferiyet, gittikçe daha kat'i muvaf • . goruşu ece tır. tecı ere eyanatmda, Anvergne , .... 
eylemektedirler. fakıyetler elde edilmesi suretiyle de _ tayyareler bınlerce beyanname at • Diğer taraftan gazeteler umumi • reket etmekte olduğunu, orııd&" 

• Atılan Beyannameler vam etmektedir. mışlardır. Bu beyannamelerd Ha • yet itibarile kabine buhranının yüz Cenevreye gideceğini, Cenevre~e 
Adisababa, 18 (A.A.) - Son üç Kaçmakta olan düşmanın takibi es- beş kiliselerinin mecburen ya ha • gösterdiği ve Laval hükumetinin ye- mümkün olduğu kadar az kalacı:ı.il' 

t d k 1 · · h b sara uğratıldığı ya mahvedildigwin- · hl.k 1 k 1 ... k d b k 1 l t• gün zarfında Habeş tayyarecileri tal- nasın a uvvet erımız, iç ir ciddi nı te ı e ere maruz a acagı ana- nı ve ış a an ari e ve bilhassa 
yan hatları gerilerine beyaz, kırmızı, mukavemete maruz kalmamışlardır. b den dolayı teessür beyan olmakta atindedir. den ile görüşeceğini söylemiştir. 
san renkli büyük miktarda beyanna - 17 kanunusanide motörlü kuvvet- ve bunların evvelki hallerinden da- * Paris, 18 (A. A.) - Cumur bat· 
me atmışlardır. lerimiz, 200 kilometre ilerlemiş hulu- ha iyi surette İtalyanlar tarafından Paris, 18 (A.A.) - iç durum, de- kanı Lebrun, Laval'i bugün j;liıe 

Amharik lisanı ile Eritre halkına ve nuyorlardı. Cephenin her noktasında yeniden yapılacağı vadolunmakta· niz tecimi bakanı Bertronun bir be • sarayına çağırmıştır. 
ltalyanların işgali altındaki arazide o- askerlerimiz esirler almışlar ve düşman dır. yanah üzerine vahim bir §ekil al - * 
turanlara hitap eden ve imza yerine 

1 
tarafından terkedilmiıŞ_ harp mal- Cephede Sıhhi Teltif mıttır. Bakan Heryo istifasını ve • Paris, 18 (A. A.) - Laval gaıe 

1 

kop Meryem resmini ihtiva eden bu zemesi ele geçirmişlerdir. Dün kadar Asmara, 18 (A. A.) - Doğu Af - rince, kendisinin de kabineden çe - tecilere bugün Auvergne'ye ve ot'' 
beyannamede 1896 dan beri İtalyan -l tesbit edilen düşman zayiatı, 5000 ö- rika orduları sağlık genel müfettiti kileceğini bildirmiştir. Diğer radi- dan Cenevreye gideceğini söyleJ11İf 
larm Habeşistanı ikinci plana indirmek lüdür. profesör Castellani cepheyi teftiş • kal • Sosyalist bakanların istifası • tir. 
ıçın yaptıkları faaliyet hakkında Tayyare kuvvetlerimiz, düşmanı ten dönmÜ! ve gazetecilere diye • nın hükiımet buhranı doğuracağı Poli• Ve Talebe Arasında 
tafsilat verilmektedir. dağıtma /aaliyetine devam etmiş ve vinde gerek anavatan gerek yerli tahmin edilmektedir. • 

Memlekete ekonomik bir yo1la nü- ı Ras Destanın Negelideki karagahını askerlerin ve aynı zamanda amele . Çarptf1t1alar ,t 
fuzları esnasında ftalyanlar, halka si- bombardıman etmiştir. Huauai Bir Komiayon Parıı 19 (A.A.) - Dün in§3 

teıekkülleriyle ahalinin sıhhatinin Brük" 1 18 (A A ) tt••kA kt b" ·· ·· d · 1 b j}d 
lah dağıtmışlar ve halkı merkezi hü- Eritre cephesinde kayda değer bir se ' · · - u umet me e ı onun e grevcı ta e e 

h d 1 
gayet iyi oldug'"' unu bildirmittir. ·11" ··d f b k b k k · t • k d ı:l•' kumet aleyhine isyana teşvik etmiş - a ise o mamıştır. mı ı mu a aa a anının aş an • grev yapma ıs emıyen ar a a:; 

lerdir. ltalyanlarm Kızılhaça Notaaı Sllvegş Kanalından lığında bir husuıi komisyon tetki - rı arasında mühim bir çarpııma 01' 
ltalyanlaın yanı ba§mda harbetmek- Dün İtalya hükumeti Cenevrede Geçenler line karar venni§tir. Bu komisyan, muştur. 14 talebe tevkif edilmiştit· 

üzere hain Cugsa'nın babası dahi da- bulunan beynelmilel kızılhaç mümes - aıkerlik müddetinin uzatılması hak- Öğleden sonra tıp fakültesi öniirl' 
ha o zaman bazı vaitler almıştı. Ha· sillerine bir nota vermiştir. Mezkur Portaait, 18 (A. A.) - Doğu Af- kında ıarih bir kanun projeai hazır- de polis ile grevci amele arasınd' 
beşistanm MiJletler Cemiyetine girme· notada kızılhaçın suiistimale uğradığı · rikasına giden İtalyan kuvvetlerine hyacaktır. bir müsademe olmuştur. Fakiilt~ 
si için İtalyanın yaptığı yardım sırf zikredilmekte Habeşlerin bazı hare - mensup batka bir fırka geçen hafta Bir Talih dekanı ders salonlarının kapatılril'' 
kendi fena niyetlerini gizlemek içindi. ketleri protesto edilmektedir. Süvyeş kanalından geçmiştir. Paris, 18 (A. A.> - İyi havadis sım emretmittir. Bir kaç talebe Y'' 
ltalyanların sözlerine rağmen Eritre Bir Kaaaba Daha Bombardıman Edildi 196 neferle 817 amele, balyaya alır bir menbadan bildiril • ralanmıştır. 
ve ltalyan işgali altındaki arazi ahali - Dessie, 18 (A. A.) - ltalyan tay- dönmek üzeri kanaldan geçmiıler • 

___,,,, 
sinin İtalyan rejimi altındaki hürriyet- yareleri dün Desaie'nin 160 kilo - dir. 

lngiliz Kralının 
Hastalığı ı Habeşista d iki u-

Milletler Cemi
..lJeti Edenin Nut
kundan Memnun! 

!randa adın/ar 
Medeni ıyafete 
Giriyorlar 

Cenevre, 18 (A. A.> - Milletler Tahran, 18 (A. A.) - Pars ajııtl' 
Cemiyeti çevenleri, Eden'in dünkü sı bildiriyor: 

(Baf taralı ı inci yüzde) nutkundan dolayı memnuniyet gös- Kadınlar arasında eskı· kıyafet~ 
K 1 1 (Baf taralı 1 inci yüzde) k tt"-· · D 1 6- k I ra içe, ve iaht, kralın ikinci oğlu - ra e ıgmı, esasen o onun O i o - termektedirler. k 1 b § ' 

Ağırlaştı harebe Oluyor .. 
El

. b h .
1 

M R Bu cephe Dolonun garbinde, bu şe- metre yakınlarında Caneledorya nehrı·- . . . ya§ayıştan urtu ma yolunda ~ f 
ve prens ısa t ı e argaret- ose hirden 80 kilometre kadar uzakta bir Bu memnumyetın sebeplerı §U • lıyan hareket gün geçtikçe inkışll 
sarayda kralın yanındadırlar. Doktor, üzerinde bir tek mühim Habeş ileri d Kralın sıhhati hakkında ufak bazı en- noktadan başlıyarak şimali şarkiye garnizonu bulunduğunu ve diğer ta • ur: .. .. .. ... etmekte ve her tarafta büyük Jll1l • 

doğru gitmekte ve Corahai ve Sassa- 1 - Tecavuzun mukafatlandırıl- ffak. .. k . G e~ dişeler göstermişti. Bu haber, bütün raftan general Crazianinin de ancak l" ld·-· · b k va ıyet gorme tedır. et 
fngı·liz telsiz istasyonları ile bildirilmiı:ı- baneh yolu ile İngiliz Somalisi sınırına ô- k 1 ~tamtası .azımge ıgını a anın te- Tahranda, gerek vilayetlerde, ıtlııb' 

Y varmaktadır. >!'> i ometre ilerlediğini söylediğini yı e mesı, , 
tir.f Cenub"'ı İtalyan orduları nezdı.nde- bildirmektedirler. 2 - Bu söylevin bazı fıkraları • telif içtimai sınıflar arasında yapı' 

ngiliz kralı ikinci Ceorges, 19~5 C Ad baba l 1 t 1 -ı l d et 
k

. l R D . 
1 

d - enuptan İsa ya ge en son nm, lngiliz politikasının yalnız Ha- an op anlı ve eg ence ere a~ , 
haziranında 70 inci yıldönümünü kut- ·ı nytar ar, as estanın şıma e ogru 1' lamıştı. çekilen kuvvetlerini 70 bin kadar tah- haberlere göre Ras Desta nakliyat güç- be§ anlaımazhğı ile değil, fakat bil- liler ailelerile birlikte iştirak etıııe • 

Londra, 18 (A.A.) _ Kalb hasta- min ederken Adisababadaki Habeş lüklerinin bir kısmını gidermiştir. Ken- hassa Avrupanm emniyetini ıağ • le ve kadınlar buralara çarşaf Y~ 
lıkları mütehassısı Sir Moris Kasidi, yüksek memurları general Crazianinin disine imdat yollanmıştır. Decazma§ lamak hususu ile de alakadar oldu. rine medeni kıyafetle gelmekted

1
:, 

Sandringham sarayına çağrılmıştır. büyük bir zafer kazandığını yalanla- Makonneu Vossen, 30 hin kişi ile ğunu isbat etmesi. Kadınların medeni kıyafet ve 1 • 
Bu sabah, 7.15 de kralın sıhhi vn- maktadırlar. Ras Destanın merkezi Ergaalem şeh - Romada Da Müaait Teair Yaptı fayışa geçmelerine görülen bu te 

ziyetinde hiç bir değişiklik yoktu . Royterin Adisababadaki aytarının rine hareket etmiştir. Roma, 18 (A. A.> - Edenin nut- rakki ve sürat göz önüne ahnıtfl * bir telgrafına göre Habeş yüksek me- Decazmaş Beynemered de Şibeli ku siyasal mahafilde müsait bir kadınların yakın bir istikbalde e5' 
Londra, 18 (A.A.) - Doktor Lord murları mevzuu bahsolan muharebeye nehri istikametinde cenuba doğru ilcr- tesir yapmamıştır. Nutkun geçilmez ki kıyafetlerinden hiç bir eser k"'l' 

Dawson ile Sir Vilyams, dün akşam, ancak (4) bin Habeş askerinin işti .. lemektedir. setler dikmediği ve fakat esasen mıyacaktır. 
lngiltere kralına oksijen vennişlerdir. O S ki I } Yolcu Tayyareleri malum olan prensiplere kapalı bir ----

Doktor Dawson, üçüncü bir hekimle n e z er surette işaret ettiği bildirilmekte - Af inada Kanlı 
beraber, geceyi Sandringham sarayın- Toplanmıya Çagv rıhyor Geliyor diı·. Kollektif emniyet prensipine 
da geçirmiştir. Ce 18 (AA) V K H il f LJ Jl>d• l Old•• nevre, . . - as oncel- ava yo arı idaresi tara ından gelince, bütün beynelmilel diploma- na ıse er "" 

Deyli Telegrafın yazdığına göre, l ld. K k 1 j os ge ı. onsey ve on se iz er komi- ngiltereden satın alman üç yolcu tik İtalyan görüşmelerinde İtalya -
bronşit vak'alarında oksijen verilmesi tesi azasiyle istişare etmeden on se- tayyaresi iki aya kadar memleke • b · 1 h. d b 1 d -
bilhassa yaşlı hastalarda sık sık görü • nın u prensıp e m e u un ugu 

kizleri toplanmaya çağırmayı düşün - t• ·ze g t' ·ı kt• T 1 h 1 l k d 1 l k d. · len nefes alma güçlüklerine karşı ih - ımı e ırı ece ır. ayyare er ye- atır atı ma la ır. ta ya, en ısı • 
mektedir. d. k. ·ı·k · tiyat bir tedbirden başka bir r;ey ifade ı ı§ı 1 tır. le Cenevre arasında geniş noktai 

etmez. Hususi Sıhhat Yurt• d nazar ihtilaflarına ve - mütearrız • 

Kondilis arafterısrh 
-Venizelist erden 11<1 

--lşiyi Oldürdüıer 
E en italya Sefirini 

Veliaht, dün alelacele Sandringham olarak ilan edilmesinee rağmen Mil-
ları Ve Hastaneler Kab 1 Ett· er sarayına gitmiştir. Kralın öteki oğlu U 1 Jetler Cemiyetinden ayrılmamıştır. Atina 19 (Özel> - Hürriyeti' et 

dük D'york'da oradadır. Ankara 18 - Hususi sıhhat yurt- Londra, (Telsizle) - Hariciye Bununla beraber kendisinden Av - · · b 1 · .... sel ver parlısme mensup azı '"" • * ları ve hastanelerin himayesine bakanı Eden dün İtalya sefiri Dino rupada kollektif emniyet adına müs- K d·ı· t• · · k · 0 .. rılitl 

Londra, 18 (A.A.) - Saat 1.5,30 
da neşredilen sağlık raporu kralın bir 
kaç saat sakin uyuduğunu, kalbin, za
yifliği ve kan dönmesinin intizamsız

lığı biraz arttığını ve bu yüzden az çok 
endişe hasıl olduğunu bildirmektedir. 

on ı ıs par ısının mer ezı 
dair kanun meclis ruznamesine a - Grandiyi kabul etmi§ ve uzun müd- temlekedeki emniyetinin müdafa • bll' 
1 t S hh t 1. b··ı d ·· ·· ·· t•• L d · A d . . .1 J den «Ya§a&ın Venizelos!» diye . ınmı§ ır. ı a , ma ıye ve u çe et goru§IDU§ ur. on ra 11yası ma- asın an vaz gecmesı ıstenı emez. • l !1' 

• w k k · 'd t nıı 
encümenleri buraların vergi mua • hafili bu mülakata çok ehemmiyet talya, bu kollektif emniyetin teski- gırara geçer en ıçerı en a 

1 bİ' 
fiyetine muhtaç bir vaziyette olma- vermekte olup bu konuşmada ulus- line, ancak doğu Afrikasındaki ken- lahlardan iki kişi öldürülmü§ ve 
dıklarını ileri sürerek teklifi kabul lar kurumunun gelecek içtimaı hak- di emniyetini temin ettikten sonra risi de tehlikeli ıurette yarıılı:ı." 
ctmemİ§tir. kında da görüşülmü§tür. te§riki mesai debilecektir. mıJhr. 
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Dört Türk Gönüllüsü Ve ed 
kü B aç ar 

En Dikkate Değer aç, Süleymaııit 

Ge isini Ya 
Sinyör Marçello hiç durmadan 

bu toptan o topa koJUyor, §imdi 
gardiyanı kamçılarken, biraz sonra 
yelkencileri ölümle korkutuyordu. 
Venedik topçuları da bütün gayret
lerile çalışıyorlar, fakat Türkler üç 
topla ateş açhkları zaman onlar an· 
cak bir tanesini atabiliyorlardı. Üs
telik küçük Türk gemisi provasını 

bir türlü Venedik gemisinden çevir
miyor, böylelikle hedefi sekiz on 
misli ufc.ltmış oluyordu. Eğer Ve • 
µedik gemisinin borda toplan çok 
ve büyük olmasa Türk gemisi çok
tan onun kamını deJmİş, denizin 
dibine yollamı§ olurdu. 

Tek göz Ali sabırsızlanıyordu: 
- Reis... Akıam oluyor... Bu 

koca ayı ile daha uğrapcak mıyız? 
Genç Veli ilave etti: 
- Rampa yapalım .•• 

iV 
• J d" ~ B şlktaş "sabakası O acağa Bent.İf rm ş er . · U\ İstanbul Lik Şampiyonası birinci sabaka ikinci !ik takımları# 

l 
T 

.. k . . l ık d ~. de'\Te maçlannın geri kalmış oyunla- maçların en mühimidir. ..J 
X . d" urK ~~· ı :o unuda~c d eg~ş- nna bugün, Kadıköy, Taksim ve Şeref Senelerce birinci likte şaınf"l~ 

tir 1• a enın atısın a er~ın stadlarında devam edilecektir. muş koca Altınordu uzun ı1l 
ağzına sokuldu. Bura51 bataklık ve ıKndıköyünde yapılacak olan yega- birinci like geçmek için didineJI 
sazlıklı. Kimseler bulunmuyordu. ne maç Feneryılmaz ile Doğanspor a- kımdır. , 
Gemiden indirilen bir kayığa dört rasındaki müsabakadır. ikinci Jikte en Anadoluhisar takımı da~ 
gönüllü girdi. Bunlar Pulatın arka- iyi vaziyette olan bu takımların ala- takımlan arasında en düzgÜ11 

datlarıydılar. Kıyıdan giderek li· cakları netice ikinci lik ~mpiyonası oynayan oyunculara maliktir. 
manın ağzına doğru uzaklaştılar. üzerinede büyük bir rol oynayacağı i- Müsavi kuvvette bulunan bll 
Biraz sonra limanda bağrışmalar çin dikkatle takip edilecek bir oyun o- kımın maçı lik neticesi üzer}ıı'ı 
oldu. Bir kaç silah patladı ve bunla- lacaktır. yapacak bir oyunla bitmiş ol''. 
rm ardından Venedik gemisinin gü- * Kütabyada Spor 
vertesinde alevler görüldü. Türk gö- . ~aksinı stadında yapılacak olan bi- Kütahya, (Özel) - Eskr~ 
nüllüleri, yağlı paçavraları atarak rın~ı lik maçlarından, Galatasaray ile reş, futbol, voleybol'un yenide' 
onu tutuı;tumıuılardı. Şimdi kalede Eyup takımları arasındaki müsabaka lanması için büyük bir faaliyel 
toplar patlıyor, kılıç, zırh ıakırtıla- daha ~yade ~alata~ray lehine bite- mıştır. .. 

k d l d 1 h t cek bır rnahıyettedır. Karşıla§tıkları Halkevi spor kolunda büta' n, uman a ar uyu uyor, er ara- b.. .. k 1 1 k ,,, 
f k 1 b. d 1 .. b ak b .. utun ta ım an zor u la da olsa so- ler toplanarak yeni bir rnınta~ 
ı_.kızı ıdr lay l m ıga oyaya_rd ~- nunda büyük farklarla mağlup eden 1 seçmişlerdir. . J 

yu çat~r. ı.a.r a yanan gemı e çıg- Galatasarayın bugün yapacağı oyun, Halkevi temsil kolu da 25 ~ 
hklar bırıbırıne karı§ıyordu. gelecek hafta Beşikta~ ka ~ I b" ·a b .. ··k b" ·ı 1 .• • r- r"'ı nası ır sanı e uyu ır temsı ver 

Bu sırada Turk kadırgası lıma- form'da olduğunu göstermiş olacak- Spo Biletlerine Bir KurUf 
nm açıklarında görünmÜ!, geri dö- tır. ld r Cc . 1 . i 

G-.,·Jen ~-Jı"rı'len bır" kayıgva •• ··ıı··ı . l k ki . T.'-L • man mıyet en umuTJl L:'I 

R 1 ...... 1111 
""' nen gonu u erı a ara açı ara gıt- aKsını :stadyomunda oynanacak 1 b I k d g~ı ~ 

ampa. •• tlört gönüllü ,-irdi ve limanın . • . .. stan u mınta asının yaz 1 • 

R a , mıştı. olan Hılal - Güneş takımları arasında- la B l" d ı k ]'ı..., amp • •• ağz.ına doğru açıldı. k. 1 tup er ın c yapı aca o ••· ı.4 
Bütün leventler genit ag .. ızlı yalın (Arkası var) ı müsabaka da haftanın sayılı oyun- . . ak d k 1 yarDP'"' 

k l l il d ki k 
mediği iç.in sürüklendiği tarafa gi- - ............... - .• · .. ···-······· ....... ..._ .. __ .. lanndan biri olacaktır. ı ıştırk .. e ecet dsporcub~rlatlerİtle 

ı ıç arını e erin e tarta ıyara A k "' 'T' J: v ma uzere s a yom ı e 
tekrar ettiler. diriyordu. s erı ı ,er, i ... So~ yaptıgı ma~~a~da nazarı dikka- kuruş zam yapılmasını teklif 

R 
, R , - Kaçıyor ... Tutun!... tı uzerıne çeken Hılalın, Güneş takımı 1 Almanların dört seneden~ 

- ampa.... ampa.... T k · · Ik l • f V D • ka d d h ff k' l" b" 1 _ ... ür gem ısı ye en erı ora et- 1\.. an un una al r .• rşısın a _a a ~uv_~ a ·ıyet ı ır o- tıkları bu işi bizim be,ş ay 50P'"'" 
Kancalar hazır, ipler hazır ve fır- k .. 1 .. k k . . B .. d yun yapacagına h h kt d ... 

h d F k Du 
. me te guç u çe mııtı. u yuz en . ıç şup e yo ur. Iacak olimpiyatlara bir yar 11'" 

sat ta azır ı. a at nnu! reıs V d"k · · kl Ankara, 18 - Askeri terfi kanunu - Beşıktaşa, Fener'bahçeye, nihayet du·· u"'ncem"ız çok geç kalmış bit 
h

. • . d d -·1d· D"" ene ı gemısı epeyce uza aşmıı ş ~ 
ıç te rampa nıyetın e egı ı. uş- b l d nun ikinci maddesinin tadili hakkında- , G.alatasaray .. a karşı sağlam ve düzgün ·ş1· K'I Y" .. . ... a#i 

. . .. . . h" d h u unuyor u. b Ş ı yos uruyuşu P~ man gemıın guvertesının ıraz a a D R . . d" b" ki kanun layihası Kamutayda görüşü • ır oyun gosteren Hilalin, Güneş ta- ı ı -
. .. . urmuı eıs şım ı ona ır an k Be -ı Halk · S ~ 

karışmasını, hıç olmazaa dumenın .. d" - . ki lürken Antep say lavı general Ali Hik- j 1mıyla_ yapacağı maça bu noktadan . yog. ~u. .. ..evı .. P.0. ru·· . once rampa etme ıgıne yazı an- - b k ş 
parçalanmasını beklıyordu. Bunun _ .. .. met muhtelif terfi kanunlar olduğunu, ehemmıyet vermek lazımdır. tertıp ettıgı uyu yuruy 
. . b. b. . . d d .. 11 l . maga başlamıştı. Bulun leventler b l . d k k * ka bugu"n Şı"~li Kilyos yolıl 
ıçın ır ırının ar ın an gu e erı sa- d bö I . d"l B I b b un arın içın en çı manın müm ün sı " -

rt d e Y e ı ı er. unun a era er olmadıg-ını, hepsi birleştirilerek bir tek İkinci küme takımlarından olan de yapılacaktır. ··-.? 
vu uyor u. · · ·ı.. k ld d 

V d 'k · · · k k reıs gu umseyere mırı an 1 : ve yenı· bir terfi kanunu yapılması ye- Ortaköy - Sümer arasındaki mu'"saba- 58 kilometre olan bu nıll. ene ı gemısının ıç asarası O k l - Bö l ek r 
yandan yarıya parçalanmı§b. Top- - .nu ya a ayacagız.. . . .); e tinde olacağını söylemiştir. kanın daha ziyade Ortaköy lehinde ,32 yürüyü~ü .iştirak edec _u ",; 
ı d b

. • d·- · d yaralı ıken çullanıraak ne ıyı.... Milli müdafaa encümeni maibata geçeceği ümit edilmektedir. ı baka asgarı hır hesapla sekıı 
ar an ırı yan yatmıf, ıgerı e - . 

nize yuvarlanmııtı. Güvertesinde y okbaa çok geçmb 1~den1 kanlanır ve yı- muharriri general Kazım da ~ altı Ortaköy yaptığı maçlarda iyi neti- reccktir. ~ 
l 1 

.. 
1 
.. 
1 

.... 
1
.. d ne aıımıza e a o ur... tayyare zabitinin eski kanunda müra- ce alan bir takıma maliktir. j .Yürüy~ş mü~baka~ının · .Ji6 

yara ı ar ve o u er goru uyor u. B li 1 - tah edil ekttP"" 
D .. t G .. -ıı·· caat olmadığı irin terfi edemediklerini ugün yapılacak maçlann hiç ı:üp- ret o acagı m.ın .m ..la 

Bu sırada bata tarafındaki deniz or onu u ~ ır O P" 
söyliyerek bu kanunun çıkmasını ve he yok ki en ehemmiyetlisi, en göze Kış hmpıy8 

karardı ve bu karaltı bütün hız ile Rüzgar gittikçe hızlandı. Bir fır- 1 icap ederse hükumetten yeni bir kanun 
1 
çarpanı Şeref stadında yapılacak olan Oyunları 

.onlara yaklaımağa baıladı. tına halini aldı. Buna rağmen Dur- b 1 ] 1 s l · B-..:t. d k layihası istene i eceği müta easını i eri ü eymanıye - ~taş arasın a i mü- .. . ( A. "') t93' 
Direğin ucundaki vardiya bay • MU§ Reis gemisinin rotasını deği§- sürmüştür. sabakadır. Munıh, 18 -. n. - ,.. 

kırdı: tirmedi. Gece yarısından sonra bat· Bundan sonra maddelerin müzake- Son haftallarcla birdenbire parlayan, limpi·y· a.d. ı oyunl~rı, 19 ~iJl.k 
- Reis!. .. Ru"'zgar" gelı·yor... mak üzere olan ay ı•ıgwında, uzak- d b ük l rııac-:ı resine geçilmesi" reye konmuş, fakat I yaptığı bütün maçl n kazanan Süley- e uy meraıım e a~ . ,. 
Durmuı reis dönüp baktı. Sahi- tan Kirinya kalesini gördü. Vene- general Ali Hikmet mevcut terfi ka .

1 
maniye, geçen hafta F enerbahçe kar- gün saat 9 bu.çukta Mun~ 

den sert bir batı yeli neredeyse on- dik gemisi dalgalar arasında huca- nunlarının ilgasiyle yeni bir kanun la- şısında da kuvvetini göstermiş, en a- I mi! - Partenkırchen yol 
ları önlerine katacaktı ve çabuk laya bocalaya limana yaklaşmak ü- yiha_sı hazı~la~masını te~lif eden bir 1 h~n~i. ~yu.n oynayan b~r takım ~a~ine ı ~Jı}~! ~-~~~~ ~~~~a~~· 
davranmazsa Venedik gemisi Türk zereydi. takrır verm~tır. Bu takrır okunduk •

1 

gırdıgını bır defa daha ıspat etrruştır. Ölüm 
gemisinin üstüne atacaktı. Yelkenleri çabucak indirtti ve tan sonra general Kazım tekrar izahat Son yaptığı maçlarda zayıf diiştü- ... 

· Bah · ed ·· ekai ka ak•1
"' Şiıen yalnız kürekle gitmeğe ba§ladı. vermiş, tayyare zabitlerinin terfilerini ' ğünü aldığı neticelerle gösteren Be- rıy en mut t yın ~ 

beklediklerini söylemiş, bu arada yük- şiktaş takımı, canh ve o nisbette he- settinin e~i ve tahrir komisyon 
Yelkenler Rüzgar arkadan geldiği için onun I S I ka d minin kardeşi darphane mef1l

01 

da yardımı oluyordu. Dalgaların selen: sap ı oynayan ü eymaniye rşısın a l d B B d ·ye 
Ü ·· f ·• 1 · d belkı" de bucalayaca.ktır. Ccvdetin va i esi ayan e rı 1' Durmuı reis kıç kaaaraya koıtu 

ve dümenciye kumanda verdi: 
- Dikkat ... Düimanın ıancak ta

ıafına geçeceğiz ... 
Rüzgar altına düıerse düımanın 

bütün kuvvetile saldırmak, onu 
mahmuzlamak mümkün olacaktı. 
Mahmuzu vurduktan sonra ise kan
calamak ve oraya geçmek çok ko • 
laydı. 

Fakat tam bu sırada Türk gemi
sinin provasında bir çatım ve kar
gaşalık oldu. Dümenci Deli Musta
fa çabuk davranmıı ve gemiyi çe • 
virmişti. Fakat prova toplarından 
biri denize düşmüı, iki levent öl • 
mü§, üçü yaralanmıftı. Bir an için 
doğan bu kargaşalıkta lazım gelen 
manevra gecikmiıti. Halbuki le -
ventler fena halde kızmı§lardı. Dur
muş reis te onlar gibi idi: 

- Rampa!.. Rampa edilecek!.. 
Diye haykırdı. 
Düşman gemisinin kıç tarafına 

geçmiş olan Türk gemisi yarım bir 
dönüş yapmak üzere idi. Denizdeki 
karaltı yeti§ ti ve sert bir rüzgar Ve
n edik gemisinin açılmış olan yel -
kenlerini şişirdi. Marçello, kaçıyor
du. Yahut rüzgara göre Türk ge -
misinin üstüne yürümek elden gel-

arasında böyle gece vakti ve soluk - ç gun sonra soz erme e: olduğu hastalıktan kurtulamıyar• 
- Üç günde çıkmaz, maarnafih Hakkı ve Nuri gibi iki en mühim b d• bir ay J§ığında uzaktan göze çarp· tür. Cenazesi ugün saat on 

karar sizin ... Cümleleri ile mukabele oyuncusunun An karada bulunması. Haydarda Bıçakçı sokağında ı 7_ •• JI 
masına imkan yoktu. Fakat prova- iitP':._ etmiştir. bugünkü maçta Süleymaniye takımı evinden katdınlarak Eyüp cam. " 
sını limanın ağzına çevirerek düpe- B f d ki ·· k 1 d · · d h b k b' · kil ı. " unun etra ın a muna aşa ar an ıçın a a üyü ır avanta) teş et- maz.ı kılındıktan sonra Eyüpte,.ı L.ıt!I 
düz gitmek te dogruw olamazdı. Ve- l Al' H'k k · · · k d' d fn d ı k .... ~. sO'llra genera ı ı met ta rırını ge- me te ır. ristanına e e i ece tir. ın ;di-
nedik gemisi artık kalenin topları ri almış, kanunun birinci müzakeresi Şeref stadında yapılacak olan Al- kalpli, temiz ahlaklı salihattan -,, iJ.. 
menziline sığınmı§ bulunuyordu. yapılmıştır. tın ordu, Anadoluhisar arasındaki mü- ~i-~~-="?~t. ~il:_in~. ~-b•.r~a.r. ~i~~(! 

".., 1,1..,_ Tepebat
1 l 

~ .. LWP· fı Tiyatrof~ 
-rnır uya Nil 1911/936 
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Eczacı Ve Diş Tabipleri Talebesine Çay 

~~ -~ ~~~'~". };· /' Yar:ın:Arif ~. 

Nııtlt - Ertutrul Sadi - ıJ 
Şchzadebqı TURAN 

Qniversite rektörü tarafından dün aktam. Üniversitede e~zacı ve di' tabipleri son sınıf talebesine bir ~ay ve-
rilmiştir. Resmimiz, çayda bulunan talebeyı ve bazı davetlı profesörleri gösteriyor. 
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A ttili uazza 
asi e Haz r 

eferi 
mışBu 

- Paris meb'usu Gast n Bonnaure bi 
sene hapse mahkum olmuşlardır . 

• -- 1 
....... • • • • • • 1 . . .. .. · - · .. . 

TAKViM 
UdNCfKANUN . -

R•ırat sene 19 
Arabi eıne 

1352 1354 - -
Katın H 8 111İ sene 2 inci kanun 

73 1936 6 

-
PAZAR . 

SAUA ll 
Şevval ' iMSAK s. D. B. D. 

2 l4 24 12 19 

7 22 5 37 

Öğle l lci n..t l Aham Yataı - s. D. s. D. s. D. s. D. 
E. 7 16 9 45 12 - 1 36 

z. 12 24 14 54 17 os 18 44 

··························--· ... ··· ... ._. ................ . 
Yeni Neşriyat: 

Poliklinik - Bu aylık tıp mecmuasının 

ikinci kanun sayısı tanınmıo doktorlarımı

zın bir çok yazılarilc çıkmıştır. 

Sayfa 9 

Rum Patriği ... 
Dün Fen erde, Sin ot Meclisi Tarafın 

Mer simle Seçildi 
an 

a a ı Dönen 
·r Hasta Mıdır? 

Claude Farrer'in ölmez • 
eserı 

S i L A H BAŞINA 
revkalide ve mabteşem lllm 



10 Sayfa 

Ölüm 
Yolcusu 

Muhorriıi: heeınan Wıllı Crofat - 78 19/1/936 

SON POSTA 

Geçen Bilmece -
mizi Doğru 
Halledenler 

BOYA KALEMİ 

Çocuğumu Hangi 

Mektebe Vermeliyim? 

Ben, Res i 
Daima Terc·h 

ihbar Mektubunun Sahibi Hakkındaki 
Kumkapı orta mektep 154 Turgut Pe

çe!, Edremit orta mektep 1 / A dan G. 
Ögüt, Davutpaşa orta mektep 3/ A dan 
3 19 Reşit Ülkenalp, Ankara İsmet lnönü 
enstitüsü 1 / A dan 104 Bedia, İstanbul er
kek lisesi 1 / C den 85 Muharrem. 

( Baı taralı 1 inci yüzde) 1 kontrolü çok daha sıkıdır! 

Şüphele~ Gittikçe Kuvvetlenmekte idi 
Mektupta Ne kastedilmiş? l 

Frenç canı sıkılmı§ gibi: 
- işin fenalığı orada ya!. Elden 

gelen her şeyi yaptık, fakat hiç bir 
ite yaramadı. O mektubu yazan 
kimsenin hüviyetine ait hiç bir ize, 
hiç bir ipucuna tesadüf ebnedik. 
Bundan maada o gece o yoldan ge
çen bir otomobilin izini bile bula
madık. Size bir şey söyliyeyim mi? 
Bu kadar sade görünen §eyler ha
zan insanı o kadar üzer ki.. Üzü -
lür, üzülürsünüz, aptallığınıza küf-

redersiniz, fakat gene bir türlü i!İD Viktor boğulur gibi mii.z'iç bir 
hakikatine varamazsınız, vesselam, ök.ürüie tutulmupu. 
dedi. tili elimize geçirmemiz lazım ... 

Viktor, Frenci tasdik etti: Müthiı Bir Hata 

Al.BOM 
lstanbul 64 üncü mektep 554 Bürha • 

nettin, Söke 46 süvari Al. sıhhiye küçük 
zabiti Naşit Güler, Vefa erkek lisesi 2 1 3 
Murat Ünal, Ayvalık Gazi mektebi sınıf 

13 ten Ümit, Y edikule 4 3 cü mektep 2/ A 
dan 45 Vedat, Merzifon ilk mektep sınıf 4 
ten 8 İrfan, Y cdikule Hızırilyas sokağı No. 
8 de Y orgi kızı Vilasyas Ankara Hacı bay-
ram cami arka sokak Uygur mahallesi No. 
21 de Leman Üler. 

BÜYÜK SULU BOYA 

Ve <<mürebbi» sıfatıyla dolaşan o si mekteplerdeki «şahadetn 
kadınlar ancak aristokrat aile çocuk- , reti» hadiseleri, bunun en 
larına lüks birer dadı olabilirler; o ka- diri 
dar... 3 - Devlet mekteplerinin 

- Çocuğumuz lisan öğrensin! vasıtaları daha fazladır! 
. Diye, evlatlarını, ecnebi mekteple- 4 _ Ve nihayet «hususi 

rın Kozmopolit muhitlerine emanet I d ·1· · • ihti'yart em ınce ınsan gayrı 
edenlerden, lisana bu derece ehemmi- , t" k k d y r· . . . . . . .. ıyaz» o ·usu uyu o . 
yet verışlerınm hıkmetını sorun: Go- p d .. d .... •· 

. « arayı veren u ugu 
receksiniz ki, verecekleri cevaplar sı- b l" · h tı 1 t b mı· • 

ı mese mı a r a an u 
zi hayli güldürecektir 1 h lk 1 k ·h · t• zıd . su, a çı ı zı nıye ıne 

Bence lisan, bir kültür vasıtası, bır ,.
1 

h b d d ... 
k ""lt"" h d n u ata ım an, ıger m u ur ana tarı ır. . . • 

B b t lAkk"d 1 k d mızı de teGalatasaray» fddine en u e a ı e o mayan a ın- .. 
Fatih 19 uncu mektep sınıf 4/ A da 241 l b.1. . ki kaf l ... b. nın faydalı olup olmayacagmı 

• A • ar ı ırım , a arının ıçmı ır «ec- . Nermın, Ankara Maliye Vekaletı muha - b" k 1. l b . . I rcnmek istedım. 
b · d G fu -ı K ı tf I t ne ı e ıme er an arrn na çevırmış er-se esın e a r og u ema e ın, s an- d' Sadece: 

bul 15 inci mektep sınıf 4/ C den 58 Na • ır. . ... 
dide, Ankara ilk başlıca mektep 2/ A dan Belki üç, hatta dört lisan bilirler. - Hayır! dedi. ben dijer 
15 7 Ekrem Türk oğlu, Kumkapı erkek or- Fakat buna rağmen kabili hitap değil- lerimizin Galatasaraya beıdlllll 
ta mektep 66 Şevki. lerdir. Lisan hakkında böyle düşünen- rine taraftar değilimi 

- Hakikaten gayet müz'iç ol - Frencin beklediği gibi, bu sözler KOÇOK SULU BOYA Ier, mükemmel birer «Vagon Li» gar-
İstanbul 42 inci mektep 295 Necdet Er- sonu olabilirler. Fakat «kültür adanın>. malı.. Mektup hakkında bize anlat- üzerine Viktor kulaklarını kabarttı. 

tıklarınız, doğrusu gayet garip, fa- Fakat yapma olduğu besbelli olan 
kat buna bu kadar fazla ehemmi • bir alakasızhkla: 

gül, Kastamonu P. T. T. mh. A. oğlu Sup- «kültürlü adam» asla!.. 
hi, İstanbul kız muallim mektebi orta kı- Bir lisan öğrenmekten maksat, ın
sım 3/ B den 314 Zehra, Havran 2 inci tihap edilen branşlara ait eserleri o
mektep sınıf 5 ten 145 Hüsnü Günay, 

Posta ldareıinin Bir 

Ve Cevabıma yet vermenizi anlamıyorum. Adam- - Bu biraz kar .. ~~k bir mesele •• 

cağız size bir ihbarda bulunmU§... Eğer ~i~ sır değil~e bu ip ~~unu~, 
Tabii bu ihbarı yapan adamın hü- bu delıJın ne oldugunu sorabilir mı
vi etini bilmek iyi olur amma •• Bu- yim? dedi ve lakayıt bir tavırla siga-n: hakikaten lüzum var mı? raıının külünü silkti. 

Frencin istediği de zaten bu idi. ( Arka•ı var) 
Derhal: ••••....•••...•..••.•....•••••..•....•••.•.•.••...........•••• 

- Var ya! Anlamıyor musunuz? 
Durun size izah edeyim. Mektup • 
tan ne kastedildiği apatikirdı •• Da
ha doğrusu Mister Reyni ile ben 
öyle düıünüyoruz.. Ben bu mektu
bu yazan adamın adalete hizmet et-

• Son Posta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
18. t. 1936 

mek istiyen ve meselede hiç bir ali- ıı----======a=-==----_,11 
kaıı olmıyan, alelade bir vatandat Türk Devlet Borçlan 
olduğunu zannetmiyorum... Hayır Llra 

% 7,15 T. B. I 21,50 
efendim ..• Bu mektubu Sir Conu öl- % 7,5 T. B. II 21,1~ 

Lira 
o/o 5 Hazine B. e,,so 
Dahlll lstlkraz 99,00 1 

düren adam yazmı§tır. Niçin mi di- IJ-C1c_o_7_.5_T_._B"".'" ..... m-=-21_.20--:---:::-----=:--::------u 

yeceksiniz? Bunu ta bit ıiz de takdir Devlet Demiryollan Borçlan 

edersiniz Mister Viktor. Katil Sir 
Conun cesedinin binbaıı Malkolmün 
koruluğunda bulunması ve bu suret
le kendi hakkındaki ıüphelerin orta 

Lira Lira 

l!:rganl 95,00 il Anadolu IveII 42,69 
Bivaa Erzurum9j,O:J Anadolu M. 45,85 

Soıyeteler Eshamı 

ilan kalkmasını istiyordu ... Biliyor- ~- B. Mtı. 911,00 ist. Tramvay 22,10 

ıunuz ki Sir Conun ıapkası bulundu- • • Hl. 9,U Bomontı s,oa 

Lira Lira 

b b h • • Name 9,60 Terkos 29,.~0 ğu zaman zaten in aııdan §Üp e Merkez B. o. 61,00 A. Çimento I0,45 

edilmeye baılanmı§tı. Katil §Üphe- 11~' ------:Ç::::E:-:-K::l~.E::::R~------'1 
nin kanaat haline gelmesini istiyor- Krf. L T. L. tçın 1 

? İsterin 1521,25 il Liret 9 937.S du. Yine mi niçin diyeceksiniz Çün- F. Frangı 12,06 Dolar o:;g 
kü bu suretle binbaıının mücrimiyeti 11-------N-=-A---K17T--------ıı 
ıabit olursa, katil kendisi kurtulmuı 

Krş. Krf. olacaktı da onun için ... dedi. 20 F. :ırranrı t67,00 ı Mark 32 

t DOlar 125,00 20 Drahınl 24,0() Müz'i~ Ôk•ürülı 1 iaterlln 620 20 Leva 2' 

Viktoru yine sürekli ve müz'iç bir 
11
_2_0 Llr_e_t ___ ı_ss __ ı_o_ı.e __ r ____ 13 __ ,o __ o_

11 
öksürük tutmuştu. Tier ise kaynar Boraa Dıımda 
k h b 

1 

L.K. L.K. 
a veden ir yudum içmiı, yüzünü Kredi Fonslye ıı Mübadil Bon. 7.i 

gözünü buruıturuyor, yemek havlu- 188(. senesi 108;00 Gayri • • ıe,2s 

kuyup anlayabilmektir. İstanbul Karesi otelinde Şevket, İstanbul 
erkek lisesi 456 Bürhan, Kütahya lise 4 Çok iyi anlamak. hele çok iyi yaz-
ten 356 Rüştü, lstanbul Davutpaşa ortfl mak ve konuşmak sonra gelir. 
mektep 5 7 S Muammer Deniz, Borsa Mu- Böyle olduğuna göre, kafi derece
radiye Fırın sokak No. 8 den Turan Alpye,J de lisan öğrenmek için ecnebi mek
Beyazıt Camcı Ali No. 13 te Emine İlhan, teplere girmeğe lüzum yoktur. 

Son Posta Gazeteaine 

Posta, Telgraf ve T elefoa Uın 
dürlüğünden: 

Gazetenizin 1952 aayıb 8/1/9 
lü nüshasında (Jster inan İllter 
başlığı altındaki yazınız üaeriDe 

tahkikatı yaptırdım ve Fuat K 
18/ 12//935 günü .Ankaraclan 
giderek 5/ 1 / 936 günü Anbraya 

İstanbul kız lisesi Güzin, Konya Denle ma- Ve bu kadar lisan öğrenebilmek o 
hailesi Şen sokak No. 12 den (isim oku - kadar kolaydır ki, bizim mektepleri
namamıştır). İstanbul kız lisesi 139 Saa • mizin bu basit ihtiyacı hala kar~ılaya· 
det, Ankara Ulus mektebi sınıf 4 ten 682 mayışlarına hayret ediyorum f 

Ayhan, Aksaray 922 num~ralı vatman Bir çok kimseler, mekteplerimizde Bu izahata göre idaremizıce 
Toron kızı Sevim, 11 inci ilk mektep 315 

1
. ..~ .

1 
· be 1 k 

ettiğini anladım • 

grenı ememesıne se p o ara muamele verinde ve nizamındacbt. Naci Yalçmaz, Ankara Demir]iköprü F. B ısan ° .. . ' .r 

k k 885 F h. Esk" h" l" · 1 / B d sınıflarımızın kalabalığını gosterırler. Son Posta: Bu mektup tuhhodl so a et ı, ışe ır ısesı en L!-...& 

Muammer Arkan, Kadıköy Moda Murat Bu, bir sebep olabilir. Fakat bence, dığına göre alakadarlann ~ 
b. · · I b b"" b••t·· ba~ka rilmek lazım değildi. Adreline daW bey sokak 5 O de Nurhan, Pangaltı Dere- ırıncı ve ası se ep us u un y • 

ba§ı sokak No. 7 Nazire, Kumkapı orta ır. d kılabilirdi. Ve icabında. f•nboıla 
bu zatın adresine dahi iletllmelr mektep Ağuş, Çangırı orta mektep 207 - Nedir o sebep? 
dü. Biz, posta idaremizden İlle Meliha, Yerebatan caddesi No. 14 te F et· - Tutturulan yolun fenalığı l fikri takip bekliyor ve ona. bua 

hi, Fatih Çırçır Fazilet sokak No. 13 te Bugün mekteplerimizde, on sekiz, ketlerin ideal poatalan men.d>el_. 
Bahaettin, 7 inci mektep 22 7 Mecit, Ka - yirmi yaşındaki çocuklara «Lecture)) mış görmek istiyoruz. Bunclaa d 
raman orta mektep 22 Hüseyin Sevil, Sir- okuturlar. ki 

0 
muamele kadar umum 

keci gümrüğü ambar memuru İsmail oilu Halbuki, 8 _ 10 yaşındaki yavrular bize verdiği cevabı da bu 
BüThan Kadir, Çorlu terzi H. Madra kar- l balam,.,, 
deşi Hamdi, Jstanbul kız lisesi 7 66 Handan için yazılmış olan bu çocukça kitap a- sik buluyoruz. 
Fevzi, Bursa kız muallim mektebi 55 I rı defalarca tekrarlamak, koskoca de- -· ........... _______ -. 

Kayahan, Zeyrek No. 39 da Sadi Esen, likanlıları lisandan soğutur. Musiki Bahsi 
Bursa postahane karşısı Park çıkmazı t 6 Bu itibarla, onlara evvela lisanı, 
da Tünaydın, Kumkapı Küçükdeniz sokak lisan öğrenmeği sevdirmek lhımdır. VOnSB7VatU'O 
No. 41 de Hampar, 49 uncu mektep sınıf Bunun için de onlara, alakalarını n4 
4 ten 88 Şahsene. uyandıracak, zevklerini okf<iyacak ki- Son Kon ser ini 
Dan tenin 
Cehennemi! 

[Baş tarafı 5 inci yüzde] 
Transilvanyaya gidip Evliya Çelebinin an
lattığı resimleri olsun görsünler. Böyle bir 
zahmeti ihtiyar etselerdi beyaz perdeye 
koyduklan cehennem, karnaval alayından 
bir sahne tesiri yapmazdı 1.. 

taplar bulmak, ve mesela güzel ve kü-
çük hikayeler okutmak icap eder 1 D • 1 k 

- Sizce yerli mektepler içinde, hu- lntll7 en ••• 
susi liseler, resmi liselere müraccah mı 
dır? 

- Kat'iyyen ... Ben, resmi mektep
leri gözümü kapayarak tercih ederim. 

Vakıa, hususi mektepler arasında 
«İyilik, fenalık» bakımından biribirle
rinden çok farklı olanlar· yok değildir. 

ıunu yüzüne tutuyordu. Frencin nok- 1903 • u,oo ıl Altın 946 
1911 9 8'J,~O Mecidlye 42,SO tainazarını böyle açıkça ortaya atı-

vermesi onların rahatini kaçırıyor
du .•• Maamafih yine kendilerine ba
kim olmağa çah§arak Frencin söyle
diklerine zahiri bir alaka gösterme
ye gayret ediyorlardı. Bir müddet 
ıonra Viktor yaranın aııl mühim 

Gelen Buğdaylar 

«Not: Bu satırların muharriri birkftç gün 
sonra Son Posta okuyucularına Dante ve 
cehennemi hakkında bir müsahabe takdim 

Fakat buna rağmen ben, devlet 
mekteplerinin en fena tanınmışını, hu
susi mekteplerin en iyi tanınmışına 

tercih ederim! 

noktasını de§ti: 

Anadoludan ıehrimize buğday geli~ 
gün geçtikçe artmaktadır. Son iki gün zar
fında 418 ton buğday gelmi§tİr. Bir aralık 
sahil şehirlerden un gelişi azalmış, buna 
mukabil lstanbuldan Karadeniz sahillerine 
külliyetli miktarda 'Un ııevkiyab yapılmış-
tı. 

edecektir.» 
M. T. TAN 

~--------------..-. Denlzyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

- Sebebi? 
- Sebepleri çok: 
1 - Evvela, en iyi muallimler dev-

let mekteplerindedir ! sahasında, cihanın gıpta 
2 - Resmi mekteplerde devlet olabilecektir. • Şeref 

----· 

lnhi•arlar u. Müdürlüğündenı - Evet mister Frenç, dediklerini
zi tamamile anlıyorum. Fakat bana 
kalırsa mesele artık bir zaman mese
lesidir. Aradığınız adamı, tabii er
geç ele geçireceksiniz değil mi? 

Şimdi İstanbulda yapılan un sevkiyatı 
azaldığı gibi Anadolu ve Trakyadan un 
geli~i de artmıştır. Son iki günde 133 ton 

da un gelmi§tir. .. ••• z·m-i; Sür'at yl-o·ı·u-ıı 
Oni Türk Tahvilleri 

Ahırkapı tütün ambarı önünde yapılacak (1831) lira (37ıJ 
muhammen ketif bedelli iskele pazarlık suretile 25/1/8 
rastlıyan cumartesi günü saat 10 da ihale olunacaktır. l.tet1a..-ı: 
leden en az üç gün evvel inhisarlar lntaat ıubesine nYelce ba 
yapmıt olduklarına dair vesika göstererek proje ve ~iis 
maları ve o/o 7,5 teminatlarile ihale günü Kabatqtakı k:ınn~,.., 

Bu sual zaten Frencin ta bidayet
tenberi tahrik etmek istediği ıualdi. 
Hiç tereddüt etmeden: 

- Hiç te tabii değil mister Viktor. 
Herifin hüviyeti hakkında elimi~de 
hiç bir malumat yok •• Daha doğrusu 
ancak bir ip ucu var. Fakat herifi ele 
geçirmek için bu da pek itimize ya
ramaz. Gerçi herifi ele geçirsek, bu 
bir tek delil onu idam ettirmeye ka
fi s~ı:. ae de, pef in, baıka suretle ka-

Üni Türk tahvilleri evvelki gün biraz 
yükseli§ göstermiı, fakat dün 23,40 lirada 
açılarak 23,50 lirada kapanmıştır. 

Ajans bir kaç gündenberi Üni Türk 
Paris fiatlarını vermektedir. Borsa maha-

IZMIR •apuru 21 lklnciki· 
nun SALI aünü aaat 11 de 
iz mir' e kadar. "282,, 

filinde bunun Anadolu ajansı ile Havas a- İstanbul Beıinci İcra memurluğundan: 
jnnaı arasında çıkan bir ihtilaftan ileri gel- Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
diği söylenmektedir. Bu yüzden borsa a· Y eni~ehir Mımgasar caddesinde Gülba§ı 
centalannın Avrupada muhabiri olmıyan sokak 57 numaralı hanede 21/1 / 936 ta· 
mühim bir kısmı Paris fiatlarından hnber- rihine müsadif sah günü saat dörtten iti • 
dar olamamakta, bu yüzden de Üni Türk bnren satılacağından taliplerin mahallinde 
üzerine muamele daima tereddütlü yapıl • bulunacak memura müracaatları ilan olu-
maktadır. nur. 

racaatları. (265) 

lstanbul Evkaf müdüriyeti 

Tıııdelen menbaında yapılmakta olan Kabtaj amellyab 
22/1/936 Çarıamba günü su •erllmeğe başlanacaktır. O 
itibaren getirilecek damacanlar memurlartmız tarafından JI 
durulacak ve ağızlarına kurşun mUhUrler konduktan IOIU'a 

verilecektir. (306) 



19 lkincikinun SON POSTA ·====;================================;=~====:-:===============-===:==-================================-~====~Sayfa ~l=l=-
ZorJU Bir Kadın, Mütecavizini 
Mükemmel Bir Surette Dövdü 

BADTO y ISANDALYALARIN 
Bu Akşamki Program 1936 desen eri ge:miıtir. ~~"t 

ISTANBUL Asr"ı Mobı'lya Mag ... azası ' Karaman, (Özel) - Evvelki gün sarkıntılık etmİf, kadın da 'destilerini 12.30: Muhtelif plaklar. 18: Dans mu· AHMET 1 burada garip bir hadise olmuırtur. mütecavizin kafasına fırlatarak üzeri· sikisi (plak). 18.30: Güneş Kulübünden FEVZi 
Şehrimizin Abbas mahallesinde otu- ne sıçramı,, adamı yere yatırarak bur· nakil, konferans ve çay musikisi. 19.30: lstanbul, Rza;Jafa J okuıu No. 66 Tel. 23407 

ran Şefika ismindeki evli bir kadın es· nunu çamurlara sürtmüf, bir hayli de Şubert, (Bitmemiş Senfoni, plak). 20: ·-------------------------------
• ki hamam önünde çe•mede ıu doldu • dövmüftÜr. Nüzhet hayabnı kadının Haberler. 20.30: Stüdyo caz, tango ve or- lata b 1 M"l ... E ""k M ••d •• 1 •• .., •• d 

T k n u ı .ı m a u ur .unun en: 
rurken kendisine Nüzhet isminde biri elinden zor kurtarmıttır. estra grupları. 21.15: Zoraki Tabip (Mol- A 

yer - Ahmet Vefik Paşa) Eminönü Halk-
evi Gösteri Kolu tarafından. Saat 22 den 

Muhammen değer 
Lira 

Yunanistand• M_azul 1 Meşhur Bir lngiliz sonra Anadolu Ajansının gazetelere mah- Kadıköy : Caferağa mahallesi Moda caddesi eski 132 
M. 72 metre murabbaı arsanın 1/2 payı .. Memurların Vazıyetl M h .. o·· ld .. 

Atina, 18 (A. A.) Başbakan U arrlfl U 
Demircis dün saraya giderek krala 
ınazul memurların yerlerine getiril· 
mesini temin için neşredilen karar· 
name üzerine iç siyasanın aldığı 
durumu anlatmıştır. 

Rudyard Kip:ing Ameli
yattan Sonra Kendine 

Gelmedi 
Londra, 18 

( A.A.) 
Meşhur lngiliz 

sus havadis servisi verilecektir. 

BERLIN 
1 7: Sopran, bariton seslerle lauta mü· 

ziği. 19: Şen sözlerle şarkılar. 19.45: Yaylı 
sazlar kuarteti (Şu bert, Brahms). 20.45: 
Aktüalite. 21: Layprig'ten. 23: Haberler. 
23.20: Konferans. 23.40: Münih"ten dans. 
1: H erbert Frö hlih orkestrası. 

MÜNIH 
19: Piyes. 20. 1 O: Eski ve yeni danslar. 

22: Şarkılı ve korolu konser. 23: Haber· 
lcr. 23.25: Spor. 23.30 : Dans 

Kral başbakandan sonra Sü ha • 
kanı general Papagosu çağırarak 
memleketin sül vaziyeti ve seçim için 
İttihaz edilen süel tedbirler hakkın
da izahat istemi§tir. 

şair ve mu -
harriri Rud • V ARŞOV A 

1 7. 15: Kentet. 17.45: Şarkılar. 18: 

Bir Şart... 1 
yard Kip· D h ans, mu telif. 19: Klasik danslar 19. 30: 

Atina, 18 (A. A.) - Mazul me • 
ınurlar hakkında neşredilen karar • 
nameden gazetecilere bahseden 
başbakan suiistimal ile ehliyetsiz • 
likleri dolayısile azledilenler müs • 
lesna olmak üzere diğer bütün me • 
ınurların yerlerine getirileceklerini 
söylemiştir. 

ling, dün gece Piyes. 2 1 : Solist piyano-şarkı konseri 
Middle seks (Tartini, Şubert, Vagner, List). 21.45: 
hastahanele • S özler. 22: Şen yayım, sözler. 2 3: Dans 
rının birinde 24.0 : Dans plakları. 

70 yaşında öl- VIY ANA 
müştür . 16.20: Barselondan nakil: Avusturya· 

Ölümüne se- İspanyol fudbol maçının reportajı (alman· 

bep olan buh- ca) · 18.5 5: Holzer radyo orkestrası. 20: 
Kipling ran pazartesi Haberler, konserin devamı. 2 l .05: Şarkı· 

• J tesı' sabah has lar (J osef Marks, piyano ile refakat edi • 
gecesı o muş ve er • • ) 22 p . "dd · d r t k ]"' yor · : arıs ve şarkı lan 2 3: Haberler 

Çaldarls Selani~e Gitti tanın mı . ~sın e ame ıya yapma a - 23 .20: Şopen miiziği. 24. ıs: Dans. 
. zım gelmıştır. BUDAPEŞTE 

Atına, 18 (A. A.) - Ahali par-1 Mide ülserinden muztarip bulunan 18. 1 O: Klarnet. 18.30: Konservatuvar-

tisi lideri Çaldaris seçim söylevi Kipling, 45 saatten beridir hemen tama- dan nakil (koro ile). 19. 35: Konferans. 

"9'erınek üzere bugün Selaniğe git - 1 miyle bitkin bir halde idi ve arada sı- 20.20: Spor. 20.30: Lujza Blaha"yı hatır
bıİ§tir. rada, kısa bir müddet için kendine ge- layış (eserlerinden konser). 21.50: Ha -

iki Vapur Çarpıttı 
Biri Battı 

Jebiliyordu. herler· 2 2. 2 O: Salon orkestrası. 2 3. 1 O: 
H aberler. 2 3. 30: Buda peşte konser orkest-

Ceksonvil «Amerikadan, 18 (A. 
A.) - Amerika bandıralı Çerki va
~ru Florida açıklarında, 5100 ton

' İngiliz Velkam vapuru ile çar
Pıtınıttır. 

Velkaın Vapuru batmtll fakat bü· tü . . ~ 
n ıçındekiler kurtulmu§tur• 

Şutnlng Vlyanaya DöndU 

Prag, 18 (A. A.) - Şu§nİg dün 
-lece v· h d ıyanaya areket etıniı ve 
I Uraktan Hodza tarafından uiur • 
anmıştır. 

..- Son Posta •
111 

tLA.N FfATLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 

bir sütünün iki satın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir sa.n • 
tim ilan fiatı şunlardır: 

,, • 1 

1ayfa ıııyfa ıayfa f:lgcr ~oq 
1 3 5 n ler ı.ıyfa 

•---ıı---u--11---:- - - --
40G 250 1200 100 60 30 
Krfo Kr9. Kr9. Kr'° Kr.. Krt:_ 

3 _ Bir santimde vasati (8) 

kelime vardır. * 4 - ince ve kalın yazılar , 
tutacakları yere göre 

b Prag, 18 (A. A.) - Avusturya santimle ölçülür. 

d aıbakanı Şu§nigin Çekoslovak ·----.. ~--•' 
llle~Iet adamlariyle yaptığı görüı • ............... - ........................................... . 

e er hakkında Dey)i Telgraf ta • Çlnde Nehirler Yine Tattı 
rafından verilen tafsilat resmen ya· 
anlanmaktadır. Şangbay, 18 (A. AJ - Sarı ne· 

D . hir taşarak Honan ve Hopei hu -
. eylı Telgraf, bazı karşıhklı te- d d d ki setleri yıkmıc 55 köy su 

tnınata . . . u un a ~' 
. ışaret etmıştı. Bu hususta altında kalmıttır. Bir çok kimseler 

Vcrılen l d ma umat esassız ır. boğulmuştur.Binlerce kimse evleri-
r_,_..., ___________ ..,. ni terk etmişlerdir. 

ltaly•d•n Yugoslavyaya 
Kaçanlar 

rası. 

BÜ KREŞ 
12. 1 O: Kilise korosu. 12.45: Diniko 

orkestrası (arada sözler) . 17: Köylüye. 
18: Orkestra. 19.15: Radyo cazı. 20: Ha

berler. 20.15: Cazm devamı. 20.45: Söz· 
ler, 21.05: Skeç. 2 1.50: Spor. 22: Koro 
(Romanya sosyetesi. 22.45: Radyo or • 
kestrası. -·--· ........... _ ... ,_ ·- _____ ..... ,._ 

BOYOK 
Bir Müsabaka 

Oturduğunuz yerde iş, sermaye, bir se
ne maaş almak ve istediğiniz zaman geri 
alınmamak şartile paraca yardun İsterse • 
niz, forması 35 kuruş. Bayil~re ısmarlayı

nız. 

Can Kurtaran Adamı 
ROM ANI 

için (6) tane (3) kelimeden fazla olma
mak üzere {roman adları) bularak adre
simize yollayınız. 28 şubat 936 tarihinde 
çıkacak olan romanımızı alınız. Birinci for
madan itibaren sıra ile müsabakaya giren· 
lerin hepsine ( 420) kuruştan 500 lirnya 
kadar (telif hakkı) verilecektir. 

(Telif hakları) 72 inci formada tama
men tediye edilecektir. Ayrıca ( 1 - 2 - 3 • 
4 • 5 • 6) ınc ı formalara karşı 12 formn 
parasız verilir. Adınız. ve adresinizle bir • 
likte 28 şubata kadar müracaat. 

Malkara: • Osman Taşkınbaş 

Kasımpafa 

Kadıköy 

Beylerbeyi 

Kamer hatun 

Balat 

Boyacıköy 

Kadıköy 

Mercan 

Mercan 

Mercan 

Büyükçartı 

Aksaray 

Küçükpazar 

Fatih 

Aksaray 

Aksaray 

: Y eniçe!me mahallesi Bakkal sokağı eski 35 
yeni 29 sayılı arsanın tamamı ... 
Rasimpaşa mahallesi Mısırlıoğlu sokağı eski 

18 yeni 43 sayılı evin 1/2 payı ... 
lstavrozda Abdullah ağa mahallesi Rasim 
ağa sokağı eski 10 mükerrer tarlanın 60/240 
payı ... 
Mahallesi Kordela sokağı eski 22 yeni 36 
sayılı evin 3/12 payı ... 

: Tabtaminare mahallesi Tahtaminare caddesi 
yeni 123 - 125 sayılı arsanın 1/6 payı ... 

: Yedekçi Hüseyin sokağı eski ve yeni 1 evin 
1/6 payı. 

Caf erağa Moda caddesi eski l9 M. yeni 23 
sayılı tamamı (2109) metre ve (50) santi. 
metre murabbaı elyevm çiçek bahçesi olan 
arsanın 7 /36 payı ... 
Dayebatun Büyük yeni han orta kat yeni 
8 odanın tamamı. 
Dayehatun Büyük yeni han orta kat yeni 
12 odanın tamamı. 

ı Dayebatun Büyük yeni ban üst kat yeni 54 
odanın tamamı. 

Papas oğlu sokağı eski yeni 4 sayılı dükka
nın tamamı. 

Katipkasım mahallesi Yalı sokağı yeni 5 

200 

40 

500 

100 

360 

30 

200 

1945 

500 

500 

500 

720 

evin tamamı. 900 
: Yavuzsinan mahallesi Tuğlacı ve Tuğlacı 

iskelesi sokağı eski 3 • 5 yeni 8 - 1 O • 9 sayılı 
mağaza ve ahır ile iratlı arsanın 1/3 payı... 2267 

: Kirm.asti mahallesi küçük Karaman caddesi 
eski 24 • 26 yeni 26 - 28 sayılı üstünde oda • 
lan olan dükkanın 1 /32 payı ... 160 
Katipkasım mahallesi Yalı sokağı eski 202 
yeni 11 l sayılı evin 6/72 payı... ] 08 
Katipkasım mahallesi Yalı sokağı eski 17 
yeni 19 sayılı evin 4/16 payı... 512 5 

Yukarıda yazılı mallar 21/1/936 saıl günü saat 14 de pesin '-~tJ 
rt ·ı 1 1 . para ve aıruııı 

a ırma ı e satı acakbr. steklilerin yu"zde yedi buçuk pey k ı · • k · . a çe erını 
va tı muayyenınden evvel yatırarak idaremizde mütetekkil satış ko • 
misyonuna müracaatları. (M> (94) 

l1---::-:-la~t~•-n.b--u_ı_e __ e_l•_d_l~y---1-l_ıA_n_ı~a~r~ı----_.I 
235 Takım eJb;&e beher takımı 14 hra 

4 Tane palto J . 
17 kaput beheri 12 bra 

. 1 Meıin elbise ve 1 metin eldiven 75 lira 
. Belediye merkez ıuabat "• müessesatta müstahdem hademeler 
ıçfn lazım olan ve yukarda yazılı bulunan elbise vesaire açık eksilt• 
~~)e konulmuştur. ~artnamesi kumaı ve nUmun~si levazım mildllr-
lügündc görlllUr. Ekaıltmeye girmek isteyenler 2490 N l tt 

k ·ı k · ı a ırml\ 
ve e sı tme anununda ya:r:ılı veıika ve 272 liralık muvakkat temi· 
nat makbuı veya banka mektubile berRber 20/J /936 pazartesi u ü 
saat 15 de daimi encUmendo bulunmahdır. "B u35 g n 

Dr. T M 
CağııJo . u l(eç Öen aparb.n an Tel. 2.:0IJ Ev. 

IJ il 

AF Sinir v• akıl 
hHtabkları mlitehassısı 

K 11duöy Baharlyo 1ıerl sokak l'e. üi>Hl 'Yevmi, Siyasi, Hnvndis ve Halk gazetesi 

Eski Zabtiye, Çntalçeşme sokağı, 25 

İSTANBUL 

Belgrat, 18 (A.A.) - İtalya 
• Habeş sava\lı başladığından beri İtal
yadan Yug s vyaya kaçan askerlerin I 
sayı 2000 i geçmİftİr. 

-~==:-----~---...:__-------------------~· 

Gazetemizde çıknn yazı ve 
resimlerin bütün hakl ... ı 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FİATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 

l'URK1YE 
J{r. Kr. Kr. Kr. -

1400 750 400 150 
'\'UNANIST AN 2a40 :t 2 20 710 '!70 

Kaçanları hükumet, Bosna tarafları
na göndermektedir. 

Avusturyada B r Kaza 

Viyana, (Özel) - Bir kaç gün ev
vel Mariyazel ile Holltal 'ehirleri ara
sında müthiş bir otobüs kazası olmuf-

1 tur. Yolda hızla giden bir otobüs 
tCNEBl 270) 1100 8fl0 3ıl() ....___. _____ ....... ....-....--.

1 
buzlardan kaymıf ve göle yuvarlanmıa-
tır. Otobüs yolcularından altısı bo
ğulmuftur. Bunların hücum taburu 
efradından oldukları anla~ılmıttır. 

Abone hedeli peşindir. Adre• 
de 1iştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme"· 
İlanlardan mes'uliyet ahnmH. 

Cevap için mektuplara 1 O kurusluk 
pul ilavesi lilzımclır. 

Posta kutusu: 741 bıanbul 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

To~catta SuJa • a işleri 
Tokat (Özel) - Erbaa, Niksar ve 

Kazova'da yapılacak umumi sulama 
kanalı için Samsun su i~leri müdürü 
buraya gelmi,, tetkiklerine başlamıt· 
br. 

----- --~--------
~ . 

01'1 it~ .. C •4 Q.aO(. 41 oe 
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LEY 
RADYOSU 

... Hergün yeni bir ilerleyişe 

mazhar olan Radyolar ara· 
sında, en modern, en müte· 

kimll netice veren bir Radyo 

•lmak bugünün ülküsüdür. 

En mütekamil neticeler 

ancak en son yapılan 

radyolarda bulunur. 

"CROSLEY,, RADYOLARI 
En son cıhazları nefsinde toplamıştır: Çünkl : 

l - 13 1/2dan 2000 metroya kadar bUtUo da!gaları, bet takaimatla alır. 
2 - latasyonları tam dalga adedi üzerinde doğru olarak alır. 
3 - Çok basıaa tertibatı aayHindo iıtasyonlan biribirinden tam manasile ayır r. 
4 - Btıtlln dalgaları iaabetle almaaı dolayııile aiıi bUtUn dünya ile temasa ge lrlr. 
5 - "Fadlog,, denilen dalganın zayıflaaması ve kaybolması ihtimalini yüzde 100 yok etmiştir. 
6 - Can ııkıcı parazitlere kartı en yüksek tertibatı Yardır. 

Sirkecide Nur han altındaki 2-1 numaralı 
teşhir salonumuzu ziyaret ediniz. T et 24442 

•• 
Genel acentaaı. TURK AMERiKAN TiCARET Ltd. Şti • 

• Sirkeci NUR ·- No. 3 • 14 Tel. 24442 

-~ususı ŞARTLAQlt-!12 ~Al(~INDA 
GIŞ[L' RlMIZDI: N MALUMAT. AL l N 1 2 · 

inhisarlar Genel Direktörlüğünden: 
Liıe ve orta mektep me:zunu olup yatları 35 den yukarı olmıyanlar· 

ilan memuriyet talebiyle idaremize müracaat etmiı olanların imtihan 
aününe kadar müracaat edeceklerin imtihanları bu ayın 28 inci aalı 
pnü aaat 14 de Sirkecide Meydancık caddesindeki inhisarlar memu
rin kunu binasında yapılacaktır. imtihana gireceklerin yaılarına ve 
tahsil clerecelerine ve evyelce bulundukları memuriyetlere ve Aaker .. 
lik muamelelerine ait veıaiki de bi .. likte retinneleri rerektir. 

Yukarıda tayin edilen gün ve saatte haar bulu11111aları. «274) 

Haberiniz Var Mı - - - -

8'ağı~ın, §lk, H•ı &atlı, ytrİi yt 

yeni maıudol ıuleriu fiati 

4 1
/2 liradır. 

Toptan ve pt3rakende 1 pımş ahaır. 
Eıkiıelıir ı Ah nk Mu siki Ticaret

baneıi Siileymıı.n Suat 

,-. Clld ve ZUhrevlye 
Haa tal il .arı mil'ehı 111•1 

Dr. Ç 1 P R UT 
8 •yoj' u, Ru• Hf•rethan •I •• ••••"• 
PH a sokağı kötealnde Meynıe .. et apar· 

~-· tımaıu. Telefon: 433SJ ~-~ 

VAPURCULUK 
TÜRK. ANONiM ŞlllETİ 

latanbul Aceatalıiı 
Liman han, T elefctn : 22125 
Galata ıubeıi Tel: 43iG3 

TRABZON OLU 
A K S U Yapuru 19 ikinci· 

kioan PAZAR rtl•D uat 
20 de RlZEYE kadar. 

Tabii mcyva usarclcrilc hazırlan • 
mıı yepne mcyva tuzudur. 

Mide, barsak, kara ciğer, böbrek 
hastalıklannda fevkalade faydalıdır. 

Hazmi kolaylaftırır, inkıbazı izale 
eder. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu - lstanbul 

T•clrler 1 
lir:İ• İçi•; •-C-1••, muntaaam, ucuz 

Yevmiye- Kaea ·Kebir· Maadln 
4of\eıieri hazırlunmııtır. 

ltıtıt r•lerl : Aakara. cadde•I Yeni 
K hpçı .,. Aktam matbaaaa 

Kayıp: Nüfus tezkeremi zayi ettim. Y C· 

nisini alacağım••n eskisinin hükmü yoktur. 
Şebinkarahisar Molla Habip oğullarından 

Muharrem oğlu Zihni 

&en Po•ta Matbaa :u 

Neş;iyat Mütlürü: Selim Ragıp 

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

Nezle 

kullananlar1n 

Asla lutulmıyaca 
haatalıklardır. 

Ağız, burun ve nefes borusunu 
karşı koruyan en mükemmel .,. 

tesirli antiseptik: 

NEDKALMiNA 

Her eka·hı .. 1 dit, canınızd•n 
ko1N1rllnHt bir varlaktlt 

PERTEV DiŞ MAC\JN 
ditlerlnizl kwpeteaden kurtarır. 

Daima Sağlam KalmaM 
lateyealerc: Mide!erinden muz.tartb olan, baıı .. ızlıkdan fİ 
edenlete Ye kalori a:amıyorum diyenlere kan vo can f~ 
meıbur Akçaburgaz çlffiğiwıa •eralarıoda fenni b:r ıe 

yelitlirilea ltlnle-rce koyuo.larnı altlerinden ya pılmıt olan : 

Hftseyin Avni Akçaboğaı 

Yoğurdu 
taYliJ• olulUU'. Tenekenin yan tarafındaki atik.ate dikkat 

Lbt .. halli: Tütün al ilk No 18--Telefoa 23S8f 


