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1968 Yazı işleri telefonu: 20203 

Ali Saibin Ankaraya Geldiği Akşam ---
Suikastçıların Muhakemesi Bir Fen Adamımızın Muvaffaldyetı 

b A k y ı· • Prof • S. Aksoyun, Radi
uıahkemede D ara a ısı- yasyon Hakkında Mühim 

nin Bir Mektubu Okundu Bir Buluşu Var 
Fransada D• Tekrar Edllen Bu Tecrübeler, 

·Fen Alemine Yeni Ve Zengin Ümitler Getirdi -..... _____ B_eş_ln_c~l--J-or-ju-; Cena~ Alayı Ali SAiP 

londraya Her Taraftan ATA1:0RK 
krallar, Heyetler Gidiyor 2N~Z~~NDE1 .1 eşrını•vve 

Türk Heyeti Dün Sabah Geldi Akıamı ... 
Akıam Ekıpresl• Hareket Etti Dün Mahkemede Müddei· 

umumi ile Avukat Ara· 
ıında Münakaıalar Oldu 

---
DAVA PERŞEMBEYE BIRA

KILDI. ALI SAIBIN SÖZLERi 

Y . . . . . . - hiç birine cevap alam~~ışbr. .. . 1 ŞI ld 
CL enı lngılız Kralı Sekızıncı Edvar B nun üzerine sevgılısıne mulakı ol- talyanların ma 8 
~ n, şehrimizde, çok sadık bir aşıkı aku için lngiltereye gitmeğe karar Taarruzlarını H&b8f• Kabataı lnhiaar /dar~.inin aul~au fU gördüğünüz fıçılarla dolmufla...,.. 

tt~dır. Bu &şık, zengin bir ailenin si- :rınif ve hacird~n kbaurtulmak için de ler PUskUrHUler, Faltat, bunların reamını almak bır me•eleclir. Çünkü inhiaar niı:amatına 
~a.fına uğramış güzel bir kızıdır. sliye mahkemesıne f vurmuıtur • göre bu yaaakmlf. Amma anlafılmaz bir yaaak 

~u~ bu rahatsızlığmdan dolayıdır ki a 13ankada da milhimce bir paran var- Toplar Aldllar,,, Bu sone bütün Türkiyede prap is- nndan her gün gelen motörlerin gc-
bt csı, kendisini hacir altına aldırmış- dır. l . . /ngJll• ,,,._0, 11narel~~ tihaalAtı geçen seneye nisbetle çok faz- tirdikleri şarap fıçılarını Kabataf lnhi-

. Mahkeme. evve ce verilmıt olan ı .. ı 1 :1::1 vrı ladır. Yalnız Müreftede iki buçuk sar idaresinde koymak için yer bulu -

İrı&ilız' b"l • · tahsil aörmüf vesayet kararının bozulup bozUlamı - Haber Verl:gorm•I••• milyon kiloya yakın prap imal edil· namamaktadır. Bu hususta malumat 
L e• ce ı en ve ıyı • __ \.. ·ı L • ~ tJt.1._ 014\ll b . k 1 henüz ve- yacağına karar vereoı me11. ıçın aNUUl p ( HGrN ait ı.lsrallar I iıNij mitth• almak için bir ,arapçı ile görüten bir 
~t :ı~ genç kız, yenı .. r~.l.J" ~--L - darın Tıbbiadlice muayenesine l&zum __ .ı eu fada iatihaaJatın UtihlAk edilme- muharririmize, -rapçı ıAunlan söyle -
L.. . AAcn bu afkın1 rnute.uuıt ~· .• . . • _,,_,....,,) y- ır "Qt]\İ mektuplarla bildinnİf, fakat ptennifbl' ..__..,... __________ ..;JmMl netlceel olarak prap mıntakala - ıru.tir: (Dcoamı il inci yhde) 



SON POSTA 2 Sayfa 

(~u~a=I~k=ın==S~e=s~ı)~======-====~==================-==::===::======~jro~11n~nn 
lkincikanun 

l:.v Kiralarının 
Ucuzlamasına 

Ne Dersiniz? 
Bir sabah gazetesinin yazdığına 

göre. Taksim, Beyoğlu semtlerinde. 
ve İıtanbulun daha bir çok yerlerin· 
de ev kiraları çok ucuzlamııımış. Bu 
münasebetle dün bir muharririmiz 
rastgeldiklerine yukanlti suali sor • 
muıtur. Aldığı kaTJllıltlan ataiıda 

Büyük Binalarda Temizlik 

bulacaksınız. 

Belediye, Bu işle Uğraşıyor, Avrupada
ki Mümasil Vaziyeti Gözden Geçiriyor!! 

Cerrahpap hutabaneai memmlarından kiki ba 
Rifat: Halı, kilim, battaniye gibi eşyalar Bu hususta belediyeye bir çok tikiyet- · ere tlam~tır. 

- Bana kalırsa siz bu suali bize sora • rtım 1--..ı -'--- · tle 1 ler yapılmıfhr Avrupada bu ~yanın ne şekilde te-apa an lU'Q& t:aLM:rıye pencere ve O o ı diV o "lkildOVo a'-ilc d"l k v t d k" h d" · aızın "U I "lk"I ekt b _._ I T . ı•v• b .1._! I . A mız en gı ve sı ıgı teıa e ı ece , cagınıza. o gaze e e ı ava ısı ,. tarasa ardan 51 1 m e, u 1m1 yo cu- emız ıgın ve u ııuut erm zarurı b d d h k 
mcthur «ister inan, ister inanma» aütunu- v •• .. •. • ur~ a • a alka, yolculara ve alt at 

k 1 larla apartımanların daha alt katların- oldugu da goz onune abnmlf, beledi • sakinlenne zarar vermeden tatbilc edi-na oyun .. 
Ben,• ev kiralarının ucuzladığı hakkın • da oturanları müteeuir etmektedir • ye bu ite bir çare bulmak üzere tel - Jebilecek bir usul bulunacaktır. 

daki havadisi, bazı mağazaların tenzilat M -ı l B B -==::ıı:~ 
ilanlarına benzetirim! Marmarada Lodos.. ual im er irliği uzlu Ambalaj .. 

Onlar, müşteri avlamak için ikide birde A k d K l V V d s d 
<ıtenzilat» vadederler. Ve avlarını ele dü- r asın an araye e 1. ar ım an ığı Mutlak Surette 
şürdükten sonra bildiklerini okumaktan Kar Geleceğine Alimetmiı F~olunan Muallimler Birliğinin Menfi Çıktı 
şaşmazlar. Dün aabah habn sayılır bir lodoı yardım aandığı da Halkevine devro • Bir '--iliz Karbo buzu adı verilen, Beyoğlu ve Taksim, lstanbulun kiraları L~---- a.. ... lam ik uıg 

· nrunuı ,,_, lf ve gitf çe artmıttrr. l' lunmuttur. Halkevi, muallimler ara· sulanmıyan ve buhar haline inkılap 
en pahalı ıemtleridir. Al h b 1 f M 

Ve bu o kadar malumdur ki, bir çok man a er ere nazaran artına, ar-1 sında mUhtaçlara yardım gayesiyle etmeyen bir buz icat etmis bu buz kul-
kimseler bu semtlerden, yangından ka • marada oldukça fİddetlidir. Buna kurulan bu sandığın ortadan kalkma- lanmak suretiyle yapılan ~mbalaj usu
çarcasına savu:ımuılardır. rağmen ve lelıülhamt bir kua haberi ması ve Halkevi yardım teşkilib ara· lünü de 30 bin lira mukabilinde bize 

Şimdi oralardaki ev, apartman sahip • kaydedilmemiftİr. aında müstakil bir tqekkül halinde satmak istemİftİ. 
leri, kaçanları geri getirmek için böyle bir Bununla beraber tecrübeli kaptan • idare edebilmesi için hususi bir for-1 satmak istemtiti. 
havadis çıkartmak hilesine baı vurmu' o- lar, bu fırtınanın arkasmdan kopacak mül bulmak için çahfmaktadır. Ali.kaclarlarm bu hususta yaptıkla.· 
lacaklar. bir kara yel fırbnaaiyle beraber hava- rı tetkik menfi netice vermif, bir ra· 

Ortaya atılan bu ccucuzluk» yemininin nın fena halde karlayaramnı söyle- As erlik Mu."kallefı"veti h ırl B 
-~ ...._ • por az anmıflU'. u usulün ameli 

altındaki iğneyi göremiyecekıere acırımı mektedirler. Kanununda Yeni b f _]__ 
ir ayoaaı olmadığı merkezinde olan . . * Her halde, bu güze) havalara aldan- Dev üşikli ter rapor yakında Ekonomi Bakanlığına 

Fatih, tramvay ıstasyonu, Mahmut Ne- mayıp tedbirli bulunmak hayırlıdır. . . .. . . verilecektir. 
dim apartmanı, Hikmet: Selınuye Tumen Askerlik da(resı Baf· 

- Azizim, bu havadisi yazan gazeteci Zabıta Vak'a)arı kenlığmdan: 
eğer ıı)amekan takımından değilse, mu • llll sayılı askerlik mükellefiyeti kanu • v apurcuların 
hakkak rüya görmüş olacak. KumaıJar Kaçırilıyormuı! nunun baz.ı maddeleri 2850 sayılı kanun· 

G t • h. k. d k la degıv·ştirilmi!!tir. Vapurları aze enıze ıç çe ınme en mea en Bir kum"• ka--1,-1.~ meydana çı- · ~ •• 
k . 1 ih ·k- 1 k k d k -~ ~~· 1 - Eski kanunda yazılı 86 ve 89 ıra arının, tı ar sayı ııca a ar yü • karılmıf, ve tevkif edilen 7 suçlu mah-
aek olduğunu yazın! maddeleri hükmüne tabi olanlardan alı • Nihai Mukavele Pazarfeıi 

kemeye verilmittir. k 1 k ld 1 t B d f aTekzipı> illetine en fazla müptela o • naca para ceza arı a ırı mış ır. un an mzalanıyor 
]anlar bile bunun aksini iddia edemiye • '1- sonra bu gibi vaziyette bulunanlar askeri 
ceklerdir kanaatindeyim. Ka,ıklarda Keramet Varma,! mahkemelere verilerek askeri ceza kanu· Vapurculuk Şirketi vapurlannın * Fatma ve Sabriye adında iki kadın bir nuna göre hapis cezasile cezalandırılacak- Denizyollarına devredilmesi ifi, lktı • 

Şifli, Zafer apartmanı, 3 numarab dai • mezarlığa iki kllfık gömerken görül- !ardır. Aske'ri ceza ve askeri usul mnhke- sat Vekaleti tarafından da resmen ka-
re, Numan: müt ve yakalanmıthr. Kadınların me kanunlnrına bunlar için 2861 say,Jı bul edilmif ve bu husustaki mukavele-

- Ben, ev ve apartman kiralo.rının u - zabıtadaki ifadelerine göre, mezarlığa kanunla reniden nğır ahkam konulmuştur. nin imzalanması için, dün Devlet 
cuzladığına kani değilim. iki katılc iÖmmek, bir kimseyi bir 2 - Yoklama kaçağı, beknya ve eak- Denizyolları müdürü Sadeddine emir 

Fakat geçenlerde gazetelerden birinde, kimseden soğutmaya yararlDIJ!. lılann mezkur kanunun neşrinden evvel verilmİftİr 
bu sene bina in~atının geçen yıla nisbeten tahnkkuk edenler altı ay içinde askerlik • 

lf şubesine kendiliklerinden geldikleri tak • Mukavele pazartesi günü her iki 
yüzde elli arttığını okumuştum. ~ Pollsl Yaralama,! dirde hükmü kaldırılan 86 mcı maddeye taraf müdürleri tarafmdan, Tophane • 

Eğer ev ve apartman kiraları hakika • Bir poli'S memuru, Çakır Bürhan a- göre ce.zalandınlacakur. Altı ay içinde deki Denizyolları idaresinde imzala • 
ten ucuzlamıpa. bunun sırrını bu havadi- d d b' k ğ t h" t kif t • 
· · • d k 1• d m a ır aça l e~ ıa ve ev e mış· gelmiyenler yeni kanuna i:Öre hapis cezası nacaktır. sın ıçın e arama azım ırl . 

E w b" . b" d h tır· Yakayı ele veren suçlu zabıta me· göreceklerdir. Mukavelenı"n ;......._ ....... dan sonra De-ger ınn ınşaatı ıraz a a artarsa ya- aa.u&..-u11 

kında lst b ld d b b. rt murunu yaralmıf, fakat kaçamamış - 3 - 86. madde hükmüne tabi yokla • • • • • 
an u a a am aşına ır apa - 1 k w bek kl 

1 
d k( nızyollarıyle Vapurculuk tırketı tara· 

man dü:ıecek demektir! tır. ma açagı, aya ve sa ı ar an na ı * bedel alınmıyacaktır. Ancak hükmü kal- fmdan seçilecek iki komisyon derhal 

Ticaret Mektebı.nde DUşmU9 MU, ltnmı, MI? dırılan 86 ıncı maddeye göre para cezasile 
ceznlandırılanlardan nakti bedel vermek 

b «Virakos» adındaki Yunan vapu • La oratuvarda Bir Kaza istiyenterin bu yoldaki kanun ve talimata 

Old B• H d y ( d runun güvertesinden ambara yuvar· göre parn cezaları ve nakti bedelleri alına
u, ır a eme ara an ı Ianarak yaralanan Bulgar tebaalı ame-, caktır. 

vapurların teslim muamelesini yapma
ğa batlayacak ve seferde bulunan ge
miler de limana geldikçe muayene ~ 
lunarak devrolunacaktır. 

Kuruşa Yemek 
Liman Şirketi, Ameleıine 

Bir T ablidot Y aph 

Dün Yüksek Ticaret Mektebindeki l le lstako, üçüncü kaptan Y orgi tara • 4 - işbu kanunların neşrinden evvel 

kimyahanede bir kaza olmuf, bir fından itildiğini iddia etmektedir. Tah- askerlik şubelerine gelen veya ellerinde ı O 
mayi parlamıf, bir hademe yaralan- kikat yapılıyor. muameleleri henüz tekemmül etmemiş o -

mıt ve civar halkı itfaiyenin geliti ile * lanlar hükmü kaldırılan 86. maddeye gö-
heyecan geçirmiftir. Kendini Yaralanu,! re cezalandırılacak ve nakti bedelleri ah-

Mektebin tahlilitı ticariye labora • Fatihte Haydarbey caddesinde 25 nacaktır. 
tuvarında tahlil yapılırken Sülfür dö sayılı evden palto aşıran Şefik yakayı 5 - Bu gibilcrin esası yoklama kaçak- lstanbul Liman Umum Müdürlüğü, 
Karbon mayii birdenbire parlamıt ve ele verince, jilet bıçağiyle kendi çene· lan bekaya ve aa'khlar hakkında •lskerlik liman ameleleri için, Galata rıhhmmm 
b d .. )" d H .. k . . , şube!cince ·yeni kanuna göre muamele ya- yolcu ... lonu kal'fıamda bır" lo'--ta ar-u ara a mayu e m e tutan asanın smı esmıştır. ..... ııuın :s 
yüzü yanmıştır. Hasan Cerrahpaşa * pılocağından mensup oldukları veyahut mıfbr 

E ! f nüfuslarını naklettikleri askerlik şubelerine ı...ok .. L:.iJiktir V iki ka 
hastahanesine kaldırılmlf, diğer ta • lnkftr tm t• baş vurarak bu kanunun deği en kı!lmla • . v anta yuz ....., d . • 1 e v p 
raftan da telifla itfaiyeye haber ve- Ahırkapıda, Güllü Mehmedin de • rında gösterilen kolaylıktan zamanında I yemege elemek te ahil o d~ l;ıalde 
rilmi.ftir. posundan paçavra qırınaktan maz - istifade etmeleri ve yabanCJlaıın dahi o • on kuruta yemek vermektedir. Liman 

Fakat itfaiye gelinciye kadar alev nun Abdullah suçu inkir elmİf, ve turdukları askerlik şubelerine müracaatla amelesi tarafından büyük bir mem
talcbelerle asistanlar tarafından bas - ikametgaha rapten serbest bırakılmıt· kanunun yeni metnini görmeleri menfaat- nuniyetle karfılanan lokanta ifleme • 
trrılmıf, itfaiye geri dönmüttür. Itır. Ieri icabından olduğu beyan olunur. ğe başlam1flır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

lı 
ıı 
lı 

Bir iki 
Satırla .. 

frak Üniveraiteıi Rektörii 
Hukuk fnkültcsi l ransport ~ı.o ~ 

prof eeörü Muhlis Irak üniversitCSJ re 
lüğüne tayin edilmiştir. 

* * * 
ine bolu F aciaıı 

Ekonomi Bakanlığı İnebolu 
• • 111 

bazı noktalarının aydınlatılması ıçın l 
tebaun telı:rar sorguya çekilmesine 
görmüş, mürettebat Denizyolları ids 
çağrılarak tekrar ifadeleri alının~tıf· 

• * * 
Şehit Maaılan 

Askeri ve mülki teküat ka~uj c 
45 inci maddesine eklenmesi teklıf 
bir fıkraya göre şehitliğin vu.kuU ·~eeİ 
Milli Müdafaa Vekaletince tesbıt edı 
tir. 

Kamutay bütçe encümeni 
teklifini aynen kabul etmiştir. 

* * * 
Hazineden Taksitle Emlak J\)~O 

~ııı • 
Hazırlanmakta bulunan ve ;>!J ~ 

Kamutaya verilecek olan bir kanun la~ 
sına göre hazinden taksitle ödenmek iiZ ; 
mal alanların müııaııdesi hulul etınetllıt; 
lan borçlarının taksit müddeti 20 ~Is if' 
lağ edilmiyecektir. Arazileri irat getırrflkll 
arsa sahipleri mallarını geri verebile ·e 

11 
dir. Devlet tahvilleri bu borçların öde 
mesinde para gibi kabul edilecektir. 

*** 
Tefsiri İstenilen Bir Mesele ,r 

Kamutay bütçe encümeni zabitan '~·d • 
keri memurlann açıkta geçirdikleri tılıı ~ 
detin tekaüt heııabındn fili hizmetterı·ıill' 
yılacağını kabul etmiş meselenin tefst 
lüzum olmadığına karar verrni:ıtir. 

* ı;: * 
Silivri Ve Y alovada Yeni P~~~ 

Belediye daimi encümeni Silivrıde _lfJ 

tada bir, Yalovada haftada iki defa pN') 

kurulmasına karar vermiJtir. 
*** 

Alibey Köylülerin lıt~ieri ıJ 
Alibey köyü halkı namına hır grUP ·~ 

li emlak müdürlüğüne müracaatl.ı köY ';_
ondaki arazinin her ne suretle olursıı 0 

• · ıe 
köylünün istifadesine bırakılmasını 15 

mitlerdir. 
*** 

Vazife Başında Ölen MeıntJt ·.ıt 
. . · t;r 

Akay idaresi muhascbccı mua\ ı ıı ,;. 
•'itil"' idarede çalışırken kalp sektesinden ° 

tür. 

* "'"' 
Müzeler Para Kolleksiyonc~lu~ 

Rauf paşa zade Bay Osman {sttı 11' 
• J v k• ptıfll müzeleri l!mÜmızmat ıgına - es ı 'ıl 

kollek.siyonculuğuıı na tayin edilmiş ve 

ne baılamışbr. 
*** 

Sıhhiye Başmüfettişi Şehriıniıd~ 
Sıhhiye Bakanlığı baş müfettişi Fu•~iİ' , 

tanbula gelmiştir. Evvelisi gün Sıhhat ol 
d .. 1··w.. 1 . b" ul olıil ur ugune ge mış ve ır az meşg 

l-1 d N .. hB"tıı 
tur. Dün de ay arpa a umunc d; 
hanesini gezmi~ir. Bugün de memur e 
diği tef ıiş mıntakasına gidecektir. 

* * * 
Mimarlar Odası Kuruluyor , 

Mimarlar belediyeye müracaatla >'"~J 
da bir mimarlar odası teşekkül edeC~ tı' 
bildirmişler, o znmnnn kadar knlfn ııfı" 
inzibat altına alınmasını, rast ge1efl. ı' 
kalfaya inşnat ruhsatiycsi verilmerlle,a 

mennisinde bulunmu !ardır. 

- Emlak ıahibi olan bir ahbabım ha
mı ı;eçenlcrde dert yandı, Haıan Beyci
ğim .. 

. . . Son zamanlarda ev kiraları fena 
halde düımüı .•• 

Yeni yapılan apartımanlar da bom
boı duruyormuş. Bu kadar ahali acaba 
nerede barınıyor 1 

a-' Hasan Bey - Sabahtan akıama k- el" 
sokakta, gece on bire kadar sineınal· ~of' 
on birden sabaha kadar da barlarda 
tuuıl 



SON PO~TA ·-============~~===---------=-=-~-====c;::=====~&~yfa~~ 

Her gün 
• ip/ing' in Ôlümü 

lnıanga Korkusu 

«ilJlüarin ölümü • 
an bir ka .. 1 1 ·1· 1 ~ ç gun evve ngı ız er 

liirlerinden birini kaybettiler: 
edebiyatında . . .. ·ı K" l" ıamı ıııtı en ıp ını 

l\ip~da ?~r kaç gün evvel öldü. 
ŞQ..Je • İnaılızlerin impaıatorluk piri 

n ve eserleri yalnız İngiliz lmpa· 
dün Ve Anıerika dahilinde de~il. bü· 

Yada ze u l<q,Jin V1Ue okunur. 
hir .1 •ricasında 750 bin İngiliz lira· 

ınıraa b k y . 'cllı . ıra tı. alnız ~ orman kita· 
Varid tıaen ona senede 1 O bin lnıiliz li

at ternin ediyordu. Eserleri A· 

150
25 . aene mütemadiyen yılda 

Resimli Makale 11 lelıir Ha•reti il Söz~n Kısası 
----

Bir Türk Dostu 

.... _____ E. Kkre111 T•lu 

Dün, doatlanmdan biri. telefonla 
bana fU kara haberi verdi: ccPolonya Bü· 
yük elçiliği matbuat alatcsi. bizim Gat
toft ölmüı 1 n 

Bu, (bizim) tabirine ıaımayuuz; zira 
Gaıtoft Polonya Sefaretinin bir memuru 
olduğu kadar da hakikaten bizimdi. 

O, buraya. yirmi aekiz yıl önce. daha 
ortada müstakil bir Polonyanın nam ve ni
pnı yokken gelmif, yerleımitti. Onu bu
raya cezbeden, İslama ve Türke karp 
duymakta olduğu son derece samimi eevgi 
ve minnet duyııu)ariydi. Bizde mef?Utİ• 
yetin ilinile beraber, bir kurtulut hamle • 
sinin baılangıcını aezınit. Panate. gurbet 
ve menfada tanıdığı, doat edindiji geog 
Türkleri it bapnda görmek a1'ZU9UYla ilk l>ij

11 
buı nuaha satıldı. 

bir Jada •ırf eserleriyle bu derece bü
. •rvet Yapmıı pek az edip gö•te· 

L---"' fırsatta İstanbula koşmuştu. 
Kö,cle )'AflJ' ................. brp IÖDma bir ___.eri vardv. _... ela orada boia)up Pt-J-. Şehrin visleri içinde sebirle-

H
--••--- --Jk-ı • ..ı.- ~_._ L--1."1- --:..:..1-. L ___ ..__.__ L- d...L.. Burada, Türk hürriyetperverleriniD 
97 
___ ~- ....... - ~- ·~·"""' nirler, ~ Ye - Wll köyün huretİnİ ~ bat • Hele büyük tehirlerde ,...,.., ta tomadan it icaht tenha heyecanı Ga,toft' u o kadar sardı ki kendi 

1 
~--'-- .,-•...!t--lr- --L-. -'--'-- t.u ....ı.:- halretini ..1_L_ .:.a. ~'-- LI1a!:- ba ""'---- 'bö I L ____ .. 1 hüviyetini unuttu. Lehçe öz adı olan Tade-~.,,....... .. ,........,. .. _ _. -- il"""'- uw ,... ı..- -- yau.noıı 1 e ...._.e •e daumlaw içln-

a.. IQ 
~~ rakamları okurken Yah· 

d
_.le d--'••. cı...L.:.. tf1i1, priiltülü hayab, konforu, onlan d _..:..:..1_ c..ı.: .. hureti bir • d lad ut'u bir tarafa bırakarak Türkçe Seyfettia 

Bıı ın l-L - 117-- er-- _ .... : .-,e çek Faka tel.re 
1 

e l'C'!i~.=.~. tr- nevı auaaı ır, tutulanlar için adını aldı. Ve bu ad altında. (Polonya ve 
~ eın.~ette bir pir olmaktanaa. lflia kopa pervaneler•"""' •· t p dilden kurtullll! yoldar. lalimiyet) diye bir de Fransızca kitap yaz. 

hır aözünü hatırladım. O bir ._..., ..... _ 

~ ~hı bir idare memuru olma· dı ve netretti. Fakat dilile ve kalemde. 
ederun, demiıti. • T 

~_, ..... 6eltliyor . MUHTEL I F HABER L ER ::-=!;~;~;!:E ~'2 
• kiın d.a Yine kabine buhranı. Lavalın lerini ikinci vatan edindiii Türkiyenin em-

~e 8!,:~~~.;u:: ru··rku·· imha sı·yasetı• :: ~~: k~=~ı:ı:~bl:!:in~::~: f ~ lerimize eil&h ve para kaçırdı. Oralara bir 

~ Aloıan:ra bu buhranlardan isti • iki defa gitti, geldi. 
tetikte duruyor. ilk fırsatta ha • •• 16 Mart 1336 da, lngilizler WanMla 

leçıneJt üzere etrafı kolluyor. Bu B ı ı u T.. k M.. bb t K •• k filen i§Kal edip le, ileri gelen fikir adamla
~~~or. n tehlikesi her gün biraz da· u gar ar, ç ur e ue e ure ' nmızı ve eli kelem tutanlan yakala11p ya-
-::: kalayıp Maltaya sürdükleri zaman, beni. 

"-' .. ~;,~:·:.:~.,.;Bazılarına Da Muhtelif Cezalar Verdiler ~.~~~c:;~~~e~1.::.:.=:.: 
-tetrneaidir. Hitler bu ittifakın suretile ulüvvü cenab, medeni cesaret ve 

~ ınlııi olmak istiyor. Bunun için - "" ' -;;;··-·::;··-·"v:· .. --.. Sofya, 23 (Özel) - Burıazda Hali firarda bulunan Bahattin feragat gösterdi. 

. edici vaziyet almaktan çe~- Bir 6 anua nar' ,Uya Türkiye lehinde yapıldıiı bil- Celil iae beraet etmiıtir. ~ .z~man, Gaıt~ft P~lonya Sefareti 
ecl~ aazeteleri bu ittifak un • h d' ·1 1 k ubak . • M l .. d f baıkatıbı, Polonya ıae İngılterenin mflttefi-
- --. takdirde. Almanyanın d~r~al Bir Yanda Ba ar .1" ~n caıuı u m emeıının ne- aznun arın mu a aaaını yapan ki idi. Gaıtoft'un bize karp bu llicen•ba· 
'-at ~edeainin askerlikten tecridı • tıceıınde, müttehim Türklerden 67 avukat D. Topalof, heyeti hakime- ne hareketi duyulsaydı, kendisine pek pa• 

ettiii Ren havzasındaki rnıntakaya B' K d yaıında lımail Celil, 36 yaılarındl\ ye, hükmünü istinaf edeceiini bildir • halıya mal olmak ihtimali vardL Fakat o. 
se ~deceğini bildiriyor. Bu mınt_a· Amerikanın ır 1• li ın a Miened Vehbi •• Mil firarda o • mittir. d&rt. bet tane Tilrk doetunun uinma llMl9-

!dir ~etre uzunluiunda bir eaba... Plajlar Taııyor, Bir Kıa· laa 4S yqmcla BIW Ni:razi,....... MGddei...mat Mariaof -. .. leiini '"'iatikbalini feda etmeli ........ 
· · or. Almanlar bUfldllUD .uahtan 1 ' D ceza kanununun 111 inci maddui- bulduiu ikipr eeaelik mala • skUne aldı . 

• İetikW ha . etlerile kabili telif mınde 0880 ar onuyor . l 
7 

. • f-'-lan "b" •-~-· ti" d t . d ... • .. Polonyanın millt kahramana Marepl 
_.__ . yıııy ~- L V nm ve ıncı uu• mucı mce &U1111ye e emyız e eceımı aoJ • Pil d k. .1 k bahx.. d Bun 
-•-.r. Bir emri vaki yaparaA er· Ohi böl .!!-LL.....& ı.::-;:. Hasan Buladlı 1 . • MI • ı ı e a ra •• var ı. elan İmti• 

~esinin bu kaydını ortadan kal· Şikaıo, 23 (A. A.) - 0 • m~ a.-~e, . ve emııtır. Eade ederek, kendi memleketinde daha g. 
ietb-orlar inde KJenil'de, on altı kadem Al. Laçmof ale Nıkola Manof nam· Sabık Sobranya Baıkanı avukat nemli vazifelere geçebilirdi. Hut•lamp ta 

~hu tehditler karp91nda geriliye- ::ın albnda pmtilü kalan bir o • lannda iki Bulpr da, BiW Niya • Malinof maznun Türkleri müda. günden güne dermandan düftiiiünti sö..., 
~. Fakat buhranlar böyle de .. t bü ün içerisinden yüz mektep ta• zinin Tirkiyeye kaçmasına (l) yar- faa ettiğinden dolayı, geçen gün rek, niçin vatanına dönmediiini eorda-
~ F.._mn zu1ı Hitloria .,,... 0 ...,:. ıkanbmfbr• Bu hidise - dun -lerind- dolayı ildp oene mahkemeden çıkarken Burpz ium zaman, bana eliyle latanbulu ...., 

t...~• . ia ve böyle bir emri vaki icra- le 1 iç da bu haYaliyi imli eden haPH Ye beter aene medeni hak • mültecilerinin nümayiflerine ma • eder: 
() -,..,bu.e Rvkedebilir. saman ar d .. f larclaıı ıaka caala im A . . . • - Buradan. sizlerden aynlırsam daha 

"'kit alUbet ne olur, kim.e tahmin eoiuk dalaumm 1ebep ol u~ 'a • t nna çarpı lf • na kalmıtb• ynı nümayıKıler, bu çabuk öleceiimden eminim 1 
• lann en Jeniaidir. Amerika nın lardır. defa da karar okunduktan aonra; Cevabını verirdi. * cıa Ü ilinde bildim aüren bu aojuk Maznunlar, hıncahmç halkla do· mahldim edilen Türklere teca'riiz Cattoft aade candan bir Türk doa 

t~.ıa :ı ç aı timdiye kadar 17 kitinin lu olan mahkeme salonunda kara • ve hakarette bulunmak ıuretile tek- d~ld~. Çok okumu" sailam bir ldiltlr 
~ bükemedikleri eli 

11
tmaa • p kıymıfbr· Bir çok mektepler, n ıükinetle dinlemitlerdir. rarlamıtlardır. edınl'lllf ~~etli bir. mütefekkirdi. Ölüml 

~ 'bili.ı can- k 1 Imaamdan dola11 ~ol':"ya oçm de. bizim ;çm de bll7ük biır 
,"-Yo:~tleri ~n nazik bir.•.== T;:.:,.,okaryıiınlann•&f&• Yine Makedonya Kom·ıtesı•ZIY __ ad_ır. ______ _ 

k..L ~ ettiler. lngıltere Akdmızde. oldukları yerde kalmıtlar • Çerez Wiliıulen ı 
~a metPlken Mısır nuyo .. mayıP, • 
~ . Ju,.un. can ..kıcı bir hareket· dır. k lık L An elea'de bir Bulgar Zabıtası, Komltemn Btttttn 

bır emperyalist devlet olaayda. Buna artı Ol 1 .. . . 
ietifade etmei• kalkan yerlilerin bahar haTM• yardır. Ve pla1lar m • EmlAklnl M ilsadere Etti 
cehenaemler yaidınr, onları l&D doludur. 

lhecbur ederdi. Fakat bu tazyik a oda da aoiuk çok ıiddetli • Sofya, 23 (A. A.~ -: ~bıta, mi.1- yacakhr. 
~ ~lletmiyeceii için. muvakkat • Şik :aklarda uzun müddet nöbet li Makedonya konuteaını feahetmıt 103 KomUnlatln M•h•k•meal 

' eti haiz olurdu. dır. So • tuk- emlik ve emvalini müsadere ey • Sofya, 23 (A. A.) - Devlete kar-
etn~e idare etmekte ü~e olan bekliyen .pobıler, ao~tan U'/Uf lemi tir. Bundan böyle ancak kül • fi tahrikatta bulunmakla maznun 

böyle yapmadılar, bu nazik • • tedavı ıannektedırler. f 103 komüniıtin mubak · ·· eb~lalrhlarla uirıııpnaktansa. onlar· ça * tür teıkilitı olan Makedonya cemi- H k"" d b l emeaı dun 
,".":"'Iİii 7apmayı tercih ettiler. Mıaıra ( A A.) Şimdiye yetlerinden baıka teıkilit bulunmı- aı oy e aı amııtır. 

"erıneği kabul ettiler. Kabin~yi de- Nevyork, 23 "dd ti" b" -- - - . ~ •. - Ham• Ve Humus 
er N r l . Pk "d k" kad ,&l)meatit t• e ı ır ıo • tetircİ·ı 6-yona ıst en t• ar mev •- ar d 111 • donanları tedaTiden baı almıyor • HepasaneSerlnde 

ı er ve onlarla derhal bir a•keri juk dalı... Montena an meaaJe I 
ı:-_;;; ıniizakereai~e giriıtiler. . . ve Kanada hududundan Mi .. uriye arS.· CI . Villede ··z kadar Açhk Grevi 

bu aayede bır Mısır me•elesa ile olan mıntakayı harap etmek- ınt. arıı . JU • • Berut, (Özel) - Hama ve Hu • 
lctan kurtuldular. ka~ar . ok erlerde soğuk ııfırm mekteplı taı~an otobüıler tıpıye muı bap" ıha 1 . d b 1 

* 
tedır Bır ç 1 

1 
b" 1. ··f . • ı ne erın e u unan 18 

Tariz MI, lfflfat Mı? 
Şair Ahmet Hatim iatihza11 p ...._. 

herkesle ince ince alay ederdi. 
Bir gün. dostlanndan biri, Hatime Wr 

tiir okudu. Hatim, bunu dinledikten _. 
ra. taaccüp ifade eden bir eda ile: 

- Güzeli dedi; kimin) 
- Sizin, üatadıml 
- Benim mi) Öyle bir tarzda obcl. 

nuz ki, tanıyamadım 1 
Hatimin dostu, bu sözlerin tariz mi,, 

iltifat mı olduiunu hlll anlayamamqtır. 

TIFU 

Balkan Kupası 
l'e Biz it. -.. • 48 d-Ye kadar düımtit- tutu muı ve ır po ıı mu rezeaının mahkum k d 1 • . lek tle 

vata eözl altında --- • b . en ennın mem e • 
~ .. ıı.m:tan kavuk eakidL tür. Winneatta d~ bütün mü.n~.a • fevkalide ı~yr~t~~e u mekteplıler ~ olan ~~ hapiıhaneaine ıönde • 21 tarihli Zora gazeteıinin yu • 
iL l'"t d·-uf ve so;uktan 12 kıtı ol • muhakkak bır olumden kurtulmut- nlmelennı protuto etmek flzere ar~ dıima göre Balkan k futbol ~ nere . 'd a ... - il • ki 1 d .-- ' upaıı 
\... Ye Bidene ayak ta oraya gı er. snüttür· Doktorlar e en Ye aya an ar ır. hk gre'Yine bqlamıılardır. komite.ıinin reiıi Lukidi, bütün Bal-

nı acenıi berbere tealim eden ce • - kan futbol f ederaıyonlarına, Yu • 
• P•rnutu ekaik etmemeli. J S T E R J N A N J S T E R t N A N M A ! ıoılavyanın, tamamile Balkan O. 
ll.ııı ••lana fareler bile hücum eder. paıı oyunlarından ayrıhlığını Ye ba-

C11111huri1et Merkez Bankasmın ıeçen sün ıuetelere Mevduat aabipı.i ara11nda Edremit evkaf idaresi, ftJ• acl· nun yerine, TürkiJe futbol fecleru-
Partl Toplantısı diii usu• bir nana töyı. bir söz ıadirdim. resıen nrih bir aurette belli kimseler vard .... Bunlar ___._u1 im11· k . ~ ver Mevtluab koruma kenunu mucibince muhtelli miieNeteler ta- """"\-u yonunun aun olacağını bildirmif • 

t_ lf ra, 23 (A. A.) - Bildiris: rafandan cum&uriyet Merkez Bankaaıne yabnlan parelann istir· ıibi sazete ile ilin edilmelcteclir. Bir çok kimaeler bu iJinlan tir • 
.... P. Genel Sekreterliiinclen: dadı için ba11ke1a mira~aat ~~eleri, ~ai takdirde bu pwalerm ohmadddan İçin haklannı kaybetmeğe mahkUmclurlar. Ba Şöyle ki, önümüzdeki maylt a • 

C. lf lfin mutat toplantısını yapan blınkaJ• intikal edeceti bildirilnMMedv. sebeple bu ilinlarm yerinde olcluiuna, arbkı yında Bükrefte yapılacak olan Ba&. 

lts ...:!· teny&ı kurulu pııdenmide- 1s1 ER 1 NA N ıs T E 1 N AN M A 1 kan Iaıpuı oyunlarına Yuı.lavlar 
ıöri,...ek karara bailam•t" ittirak etmiyecelder ve bunların .,.. l'-----------------------------------_J rinl Tfh'kler dolduracaklardll'. 
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tuHKEHElERIE .. .. .. 
<:rumUKlJRI MlZ 
Bir Şişe 

ET E 
• 
J 

ya a 936 Ça ışması T a 
Rakının 
Zararları 

Üzerinden tam beş sene geçmİ§ 

vak'a .. 

h•· Bataklıklar Kurutulacak, Kooperatifler 
Kurulacak .• Ve Trakyalnk·şafEdecek Unkaparunda garson Bedri bir akşam 

içmiş. Sarhoş olunca tabancıısile oyna • 
mağa başlamış. Tabanca ateş almış. Ç1 • 
kan kurşun Bedrinin Lütfi adındaki ar • 
kadaşınn isabet etmiş. Lutfi ölmüş. Bed • 
riyi de katil suçile yakalıyarak tevkifha -
neye koymuşlar .. 

Bedrinin ağır eczada muhakemesi ya -
pılmış ve hadisede kazadan ziyade kast 
bulunduğuna kanaat getirilerek on yıl hap· 
sine karar verilmiş. Bundan sonra suçlu 
eski müddeiumumi avukat Esadı kendi • 
sine vekil tayin etmiş ve karan temyiz et· 
mesini istemiş. Avukat Esat ta mückkilinin 
bu isteğini yerine getirerek davayı temyiz 
etmiş, knrann bozulmasını istemiş. T cm -
yiz mahkemeti bu isteği kanuna uygun bu
larak yerine getirmiş .. 

Bu işler bittikten sonra ağır cezada ye
niden davanın görülmesine başlanılmış .. 

* Bu davanın en mühim durugma safha· 
sı evvelki gün geçti. Avukat Esat mückki • 
linin son müdafaasını yaptı. Avukat mü-
dafaasında temyizin bozma kararını doğ • 
ru buluyor ve vak"anın bir kaza mahiye -
tinde olduğunu söylüyor, bunu delilleri ile 
de isbatn çalışıyordu. 

Bundan bagka cürmün af kanunu çer
çevesine de dahil bulunduğuna işaret edi
liyor ve güzel bir ifade ile suçlu Bedrinin 
tıthliy63i isteniliyo~du. 

Mahkeme avukat Esadın bu talebi hak-
kında karar vermek üzere müzakereye çe· 
kildi. On daldka sonraki ikinci celsede 
müddeiumumi avukatın tahliye talebini 
kanuna uygun buldu, o da avukata iltihak 
ederek suçlunun serbest bırakılmasını is -
tedi. Mahkeme tekrar müzakereye çekildi 
ve üçüncü celsede de kararını bildirdi: 

- Şahitlerden Niy112inin tekrar dinlen· 

mesine lüzum gördük. Duruşma 26 şu • 
hattadır. 

Mahkeme. tahliye talebinizi de kabul 
etmiştir. Suçlunun başka bir ilişiği yoksa 
şimdi serbeşt bırakılacaktır! 

On dakika ıonra uzun senelerdir mevkuf 
bulunan Bedri hür vatandaşlar arasına ka
rışmış bulunuyordu. 

* Bu davanın dikkate değer tnrafı bir şİ§e 
içki keyfinin doğurduğu feci akibettir. iç
ki umumiyetle muzırdır; fakat derecesini 
bilemiyen, kendisine güvenemiyen kim . 
seler için zararlı olmaktan çıkıp etrafa 
tehlike oluyor. 

Kırklareli (Özel) - İstanbul -1 
Edime yolunda inıaat ilerlemekte -
dir. Yol üzerinde beton bir köprü 
yapılacaktır. Bu köprü ince köprü
südür ve inşası için 60 bin lira sar
folunacaktır. Köprü yazın ikmal ~ 
lunacaktır. 

Trakyaya yerleıtirilen göçmenle

rin toprak sahibi edilmesi, pulluk 

ve araba verilmesi İ§leri ikmal e • 

dilmek üzeredir. 

Trakyada İpekçiliğin, peynırcı • 

liğin, ve sair sanayii ziraiyenin in- Ergene.kon 
kitafı için büyük adımlar atılmak
tadır. 936 yılında burada 60 kadar 

Adanada Temsil Edildi 

ziraat kooperatifi açılacaktır. 

Bu yıl Trakyada ekim vaziyeti 
çok iyi olduğu gibi meyvacıhk ve 
bağcılık ta ıeçen seneye niıbetle 
yüzde yüz bir inkipf arzetmekte -
dir. Yaz ekimine kadar göçmenle -
re §İmdiye kadar verilenden baıka 

Adana, (Özel) - Ticaret mektebini bitirenler kurumu menfaatine bura· 
da bir müsamere verilmiş, Ergenekon piyesi temsil edilmiştir. Gençler tem· 
silde çok muvaffak olmuşlardır. Piyes pek beğenilmiş ve gençlerden ayni 
piyesin halkevinde tekrarı rica edilmiştir. Resimde Ergenekonu temsil eden 
gençler görülmektedir. 

Bi ada Deve Güreş eri 
10 bin pullukla 2 bin araba daha Biga, (Özel} - Mevsim eğlence- mış, üç metre yüksekliğinde ve 500 
verilecektir. lerinden olan deve güreşleri yetimler kilo sikletinde olan bu azametli tampi-

Göçmenler için gelecek yıl yeni- yurdu menfaatine yapılmış, bet çift yona kaldı. . • .. .. 
den on bin ev yapılacaktır. Gele • deve güreşmittir. Bir pehlivan eibi 1 .. O, davul sesle~ını d_uydukça kopu
cek baharda sıtma mücadelesine çelme takmasını, göğüs çaprazına al- ı ruyor, .~~rşısına bır rakip çıkıp ta güre-

b 1 k b
• k b ki k k maaını, kurt kapanına vurmasını, gü- temedıgıne homurdanıyor ve kartıdan 

aı anaca ır aç ata ı uru - k h · d ku d ' . • rcte başlarken kafası ve ön ayakları artıya epsme mey an o yor u. 
tulacaktır. Kurutma proJelerı ha - ile el ense yapmasını bilen develer, gü- Nihayet, gücünün mükafab olan 
zırlanmıttır. ret davulları çaldıkça kızmakta ve bi-125 lirayı güretmcden aldı. Bu bat peh

Peynircilik iJi için yüz bin lira • ribirlerine kartı daha hasmane hücum· livan, beldenin adeti üzere davullarla 

ilk bl·r kred" t · d"I · t• lar yapmaktadırlar. sokaklarda gezdirildi ve evlerden par-
ı emın e ı mıı ır. l d Sah"b" lan D · H .. ,. • . Ağızlarında kilolarca sabun çiğne- sa top an ı. ı ı o e?Vıf asan, 

Hulasa 936 çalııma yılı ıçınde mit gibi köpükler saçan bu dört ayak- «sana bir gün öfke ile bir sopa vur-
T rakya her bakımdan büyük var • lı, dev cüsseli pehlivanlar' saatlerce dum, haii unutmaz, yüz dirhemlik ta· 
lıklara kavu§mUf olacak, her sa • güreştiler, seyircileri heyecanda bırak- rafımı ararsın, yazık yedirdiğim kuru 
hada verimli neticeler alınacaktır. tılar. üzümlere» diye devesini seviyor ve 

• Bunlardan Sarıca köylü Mehmcdin yüzünü öperek çekip eötürüyordu. 

M •• Ç.l d lök devesiyle Kalburculu Hacı Alinin ı 
ure, j 8 e tüylü devesi desteye çıktılar. Ve yarım Antepte 

B l k l k saatlik bir boğuıma neticesinde bera-
Q l Çl l bere kalarak üçer lira mükafat aldılar. Kültür /ş/erf 

Mürefte, (Özel) - Marmara deni- Gönen Sarı köyünden Musanın Lö-
Antep (Özel) - Burada kültür 

işlerine önem verilmekte, köy okul-
zinde balıkların dünyanın en nefis ba- kü ile Sarıca köyden Arap Saidin Lö
hklan olduğu öteden beri söylenir. kü de küçük ortaya gürettiler. Sarı 
Batka denizlerimizde çıkan balıklar köylü Lök galip gelmekle dört lira ka-

r -1 Marmara denizinde çıkan balıklar ka- zandı. Hasmını bir çelme ile yere yı-
Bi r Doktorun dar lezzetli değildir. kan bu devenin güreşi çok heyecanlı 

larındaki çocuklar sık sık maarif 

sıhhat müfettiıleri tarafından göz-

Günlük Cuma Her nedense Müreftede timdiye ka- oldu. 
dar balıkçılık teessüs etmemittir. Mü- Bundan sonra Göreceli Mehmedin 

Notlarından (*) refte balıkçılığı iptidai bir şekilde ve Tüylüsü ile Hurma köylü Mehmedin 
---------~~---1 mahdut bir zümreye yetişebilecek ka- Lökü, haf albna güreştiler ve berabere 

den geçirilmektedir. Köylerde yeni 
mektep binaları yaptırılmaktadır. 
Antepteki mekteplerde kıt bahçe .. 
leri yaptırtılacaktır. 

• • 1 

Uİ~L&JJ 
Tuhaf 
Bir 
Vak'a 

Bit aÜç ay evvel nişnnlandırn· d~ 
ıonra dn evlcnmeğe knrar ver d 
me lı::ağıtlarını aldım, hükumet ı.ıol 
giderek muayene olduk. .Do #, 
hasta olduğumu söyledi. luraı 
heyet tarafından tekrar muaY~11J 
Temiz raporu verildi. Fakat ile~ 
rakım hala oradan oraya dol~ 
türlü neticeyi alamıyorum. Bu . 
da benden şüpheye düştü. Şirııdı 
nimle evlenmek istemiyor. Ne 
pşırdım. » l , ili 

İıtanbu JI 
Kızın hakkı var. Alacağı erı: ~ 

talık şüphesi altında kalması bit~ 
kutmağa kafidir. Onun vaz ge~ 
eliği nikahtan sizin de vaz geÇ ~ 
olur. Bu şerait dahilinde vaki ola 
meden hayır umulmaz. 

* O. Nuri 
Bahsettiğiniz hikaye çok ac~b: 

ki mahkemeye gitmekten çek .. 
kuın annesine müracaat ederek jf 
balletmeğe çalıpnız. İn.san bütiiıl J1 
böyle bir kadınla ıeçiremez. 1311 .. 

kabahatiniz yok ki tereddüde el 
nuz. 

* if c<Bir gençle tanıştım. Beni se"d ot 
benimle evlenmek istediğini söyl~"·ııt 
onu daha yeni tanıyorum. sev~ c 
niyet edemiyorum. Hal ve vnziyetl 
zancı fena değil. Siz ne dersiniı? 

Mademki evlenmek arzusunu 
miıtir. Demek ki sevııiaindc t 
Hakkında biraz tahkikat yapın~ 
mekte mahzur yoksa, .W istenı 
leyinis. 

* «Kızımı bir gençle ııördürn· t( I 
" "" sordum, mektep arkada§} oldus0 

•
1 

ledi. Menetmeac kalktım, müte~ f 
Sonra düşündüm, yasak etsem .g fi' 
cak. Fakat ııenci de beğenmedıJ1l· 
önünü nasıl alabilirim} tif 

fııh ~ 
Kızınızla açıkça konu§UDUZ. ~ 

kekle görütmenin mahzurlarını 
Makul nasihat, cebir ve pddetteı' 
çok müessir olur. Kmnwn bu ifl' 
dqı olmağa çalqınız. .,tJ 

rı1 

Bergamada 
Bir Evde Altı11 

Aranacak dil 
Bergama (Özel) - MüblJ 

9
; 

Kemik Zayıflığı dar balık tutmaktan ileri geçmemittir. kalarak on beşer lira mükafat aldılar. 

larak Selaniğe giden bir erılle.,. 
dını İzmir tüccarlarından ~~ 
Kınıktaki evine mühim . ıııı IJİI 
altın gömdüğünü bildirmt!r #, 
plan vermittir. Bu pl&n .,ı\I ı.jl 1 

Geliri lise binaıının noksanları- d te•11 .J altınların gömül üğü yer t,,.ı 
Bir buçuk yaşında bir çocuk babası Zengin balık tarlalarının kıyısında Sanca köylü Mustafa ile Hilminin de-
Anlatıyordu. bulunan Müreftede esaslı bir balıkçı- veleri de bat altına çıktılar ve berabere 
Çocuğum doğduğu gündenberi göğüs lık teşkilatının lazım olduğu düşünül- kaldılar· 
kemikleri yumu§llklığını muhafaza e • mektedir. Hükiimet Romanyadan bu- Bigalı Derviş Hasanın devesine 
diyor. Emekleme hareketleri yok, ko- raya gelen göçmenlerden balıkçı olan- kartılık gösterilen bir deve de, kiloq 
nuşması baıladı, fakat bu kusuru bizi 1 k k • w 1 k k d l k lduw • • h"b• d" ed" ara ayı ve ag satın a ara en i eri- no san o gu ıçın sa ı ı ez ırm ı. 
düşündürüyor. Bende ve anasında sari ne dağıtmıt ve bunları verimli bir tef· B"' pehlivanlık, ayaklanndan demir 
bir hastalık yok. Kanımızı muayene et-
tirdik, temiz. Siz bir çare bulamaz mı· kilit haline getirmittir. kazıklarla ve zincirlerle yere bağlan-
sınız ~ diyordu. 

Muayenemde vaktinden iki ay evvel 
doğmuş olan yavruda umumi kemik 1 

zayıflığı vardı. Vücudu pelte gibi yu
muşaktı. Bu zayıf kemikleri dahilen 

bir müddet Vigantol ostelin 
ilaçlarına devam etmek ve ceviz yap· 
rağı ile hazırlanmış banyolar yapmak 
suretile takviyeye çalıştım . Haftada bir 
defaya mahsus olmak üzere muayyen 
kemikler iizerine Ultraviyole şu1tt ile 
tedavi altına aldık. Bu tedavi üç ay 
devam etti. Kemikle'l'deki bu doğuş 
kusuru yavaş ynvaş sertle mek sure • 
tile düzelmeğe .başladı ve çocuk iki 
yaşında emeklemeğe başlndı. Ebevey-
ni gıdasına dikkat ediyorlar ve şim . 
diki hnld n memnundurlar. 

( * ) Bu notları kesip saki yımz, ya
hut bir a·büme yapı,tırıp 1 otıck iyon 
yapınız. Sıkın•ı zamanın zda bu no•1ar 
F r ri ... ı..•- .. r it.i i-..:ıadınrra yeti,ebilir. 

SusıAırhk Gençleri Bir Saha Hazırhyorlar 

Susığırlık, (Özel) - Susığırlık sporcuları takdire değer bir .çalışma 
yapıyorlar. Gençleri Balıkesir parti ~kanı Li'ıtfi himaye etmektedir· Spor 
alanı olmak üzere geniş bir saha gençlere terkedilmiş, sporcular da burayı 
bir an evvel tanzim etmek için lazım olan malzemeyi hazırlayarak bilfiil ça· 
lışmağa başlamışlardır. Susığırlık spor sahası bu çalışma sayesinde yakında 
açılacaktır. 

na sarfedilmek üzere bir piyango dilmif, fakat evin ıimdiki ıU\I 
tertip edilmiıtir. Bu piyangoda fU· rıfları evde böyle bir görnil .~ / 
batın on betinde çekilecektir. ğını iddia etmişlerdir. Göııı&J 

ı ta vasıtasile aranacaktır. 

Borsada 
Bir Adamın Ölüsünü 
Fareler Kemirmişler 

Bursa - Vakfiye mahallesinden 
paçavracı Hüsnü adında birinin üç 
gündenberi evinden çıkmadığı za • 
'tıtaya haber verilmif, eve giren za
bıta memurları Hüsnüyü iki gözü 
oyulmuf, kulakları yenmit ve ayak
larının bir kısmı da kemirilmit bir 
halde bulmuılardır. Zavallı adam • 
cağızın üç gün evvel öldüğü ve fa
reler tarafından kemirildiği anla§ıl-

mııtır. 

lzmirde Kaplan Avı 
lzmir - Yapılan sürek avlarında 

Aydında Umurlu civarında bir kap
lan, Kemalpaşa dağlarında da bir 
ayı vurulmuş ve lzmire getirilmiş • 
tir. Kaplanın, kuyruk dibinden iti • 
haren boyu, 2,80 metredir. 

Afyonda Bir y.ıcl' 
Ev:enenıer . f. 

Afyon, (Özel) - Geçen b: 
çinde Afyon belediyesinde 22 
nikilıları kıyılmıttır. 

Nöbetçi 
Eczaneler "~ Bu geceki nöbetçi eczaneler t0 ıcf".~ 

, .·çı.J t" 
Eminönü: (Beşir Kemal). ~u . ( 

dıır· zar: (Hasan Hulusi). Alem 0ei" 
Rıza). Beyazıt: (Belkis). şehı" l'-' 

. v· ıi)· ..ı; 
şı: (Üniversite). Fener: ( ıt~. (f" 
ragümrük: (Suat). Şehreınin• ,, ,. ) . 
zım. Aksaray: (Ethem Perte (~! 
matya: (faofilos). Bakırköy: 1• ~ (y tfl V' 
Galata: (ismet). Hasköy: ) 
kiye). Knsımpaşa: (Yeni 'f urıı~11~ 
şiktaş : (Ali Rıza). Beyoğlu: ( ı.,,>',_ 
Beyoğlu). Şişli : ( Bare~yan) lıl- f1 

dar: (Merkez) . Kadıkoy:. ( t-1 ,t.ı' 
Namık). Büyükada (Şinası)· 
li: (Yusuf) . E.yüp: (Hikmet)' 
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B.&BIC:I TIL&RAPLAR 
Danzlg Vaziyeti Karışıyor Taaımak 

Naziler, Bir Gazete MOvez- ":~!:!.~~~.~ _ 
Şikagoci~nndaWau· ziinin Evine Saldırd lar =~ı:: ~:..::: =.::: 
kegan tehriniıa bele • 

dıklannı • örnekler vererek - llÖylediktea 
__ diyaıi evlelmıe mut - Varıova, 23 (A. A.> _ Damiple ıörünmmi için talimat ...., .ı . •onra c:lıımu t-.mak-= emna 'kendimizi 
daa et ... :. terinde bir yenilik ih· çıkmakta .. v ... ıi··- ............ ilive etr •oe-lir. , ........ e--~ lıiır ..ıwn suzel 

-""9tir. Bu belediye bundan aonra • .. D.n.iatSi • _ L- * mi•-=-+r >•~ 
Yapılan 'k.!L ıme ıore, • aaza .- • . nı uılardan k11F1t. pal. defw ve . . • • • Cihanın bizi tanımaeı bir kazançbr, fa-
:e naınlan alhnda hiç hlr harç almıya- fılının bu fehirde yeni ıatibabat VarfOY&, 23 (A. A.) - Danziı· kat bizim cihanı iyi tanımamız bir borçtur. 
.. br. Yalnız belediyenin bu letilfklrlı - yapmaja ıiri ... ek üzıere Milletler tLm ,... wrild" .... _._ M li on .ekiıinci -- ---· 41oiru 
llJldan ... ~:L..:ı r-:-a= fıad L" L- • .. Jl'IM ·-· 81pwt Ç d ,_ __ ,_ lep._ -..e etmek igia 8V'lmme ta - ~~ tal'a an •il' _,mııyaa b. taJam .

1 
-1!- Osmanlı donanmasının qme e ua-•na 

llGıa llleainde evlenmek için ilk t.,.ebbG· ıönderilmeaind• ndip etmekte • ıeoe ~ ~ı • aoıywt ·---aıı 1. k -111 ........ W ..it bir 
edibn~ taııafmdan J"Çild•imv' tMrih dir. Valbtıw pzeleaa müvenile - lıarp faciuı deii1dir. Lir ic!rak ve irfan bai-
...._, it olrnaaı prtbr. Kadmlar pratik o- , • • riadea biri.ia ~ ~ • • e "-iııSr. db1m1 l>ilmımMılk yf 3 d ..... se-
~ de ·ı· d L- Bu Sa&ıetıe, C-ıv. deki Dan&IS ~ ~ '-'--''--'- "'lilretlerin __ nL--...1-- '--!....! 
L nı ır, oğrudur dL Fabt 1111...,.· ıaws:~ ------- aa --nau.a _.. 
;" ~ ile l.icap brpl.pnca w1 zma llelepayoa•ua ı.. mdite dolayı • alet etmifler. keadiaiyle .. 1-i efra- dir. Ruslar o dewirde Osmanblva dehtetli 
..... &aJip 1relmif olacak w, ltelediy_. bu liJ'le Berliadea ... lep:s~a menal dındaa bet kiJi7i JU~. bir baa'lun yapmak tik.n1e Ktonıtatta 'bir 
~ koca bir ,.ı içinde .ocak donanma bazarl111111ıbr, Spirdef Te Mcmt.1-
29 çift :.&:ı: le j .. ' ~ _...._..._ 

--uade etmitlerdir. Diier ev • aponlar l . l nıaf _. - ... • • -l::!:' evlenme tqebbümde ilk adunm tafadı ıoplanblarm birinde: ng11.l•r•nitı ..W Awa .... J' s ?'ta• -ra .S..-
"- a...._ tarafından yapıldıiuu JUl"em•tfar !'-..ı. - s!-= -L-bız ecleceiim • E d. d te bojna t ........ .u.. .h 

-.netice ~ .......... - • -' ... _ IAI ~ n ışe e.. Müdafaa~ lrln__ .. tirmitlercli. -- amiıala f4>hinnt ... 
..._ öd•illeıdir. den çok m8teet1ifim. Miiaaade y-- de lulavuzlan idi. * bujwan bir fikrim~~· ribtürü] Mogo,;stau Huuutlanndaki Enci .. n Sik .S.k itte bu donanma Morahlan. Ac1a1i1an 

A--.:1...::: Amda O. • rei- {Bir PllJI™' a H"d• 1 Y, • 97akıanc!m!ı, <;.,..ne bubnmı .,.pb. O.. 
---~ ca- hin D a ıaeıer Korku erıyor Toplamyor ...-b • - • 1 ....... lıit• -iti- .... 
~ a.;.:... • ~~.:: Ut anyadaki ar- TokJo. 23 <A. A.> - IDmk-.. . . -. .,. , '•k ... ..,.-... w 
~ •aeted kana. m . .: den N" . . . . biWiriltliii- Lon•a, D (A. A.) - ~ıa d=-izi=d• AJ. l r i =- ~-h -

İtler larda üzerin• aldıiı b . Hu-kômetçiler .• .. lflDMııa ... ~--·Deh d d daki mı'11i mlclafaa eacümeni clUn akpm cejiae bir ;; • ., ••• ., ... 1ar.ıı. QiiDWi 
L~• Jetİflniyonnat aibi Wr müddlllteD • eı ne gore 010 ıatan U U UD ,_ e_ iki '--f ... ,ı_ 'L.:'1-:....... \ rdL Son el · and 
..,.. ~ Wr .-d J ..-.ı • .... hldi l d ı . . f topaa1111Ufbl'. ~u aa ta ısıau. coirafya ._...,..r a un a ıo ı • 
'-ııl * ·ı1e clir.. ~;: ~:- ...- Wr M .. 'L.L-t Ki!reXıoe Mahkum ıe er uruma ,Uç qtimııt ır. bu enciimmain b .. inci tople•u.l•r. 1ar. Uk1n sene ceha,etten ayn1madılar. 
~I . ' ..,.__ ...... . ueuuw 5 Bunun çok cicldi .,naçlar ~e • Kı.. •cet Asc -.irm!i Yenedik ~mntmn-
le ,.;: hakkında yüz aatırlık bu maka· ()ld lar ainden korlnıha w lngHter .... Test_. .... _.. yetini mes'ul tuqo , , .. • 1 • 
~ ~ta. içtimai meaele Jaadcinct. ço • .,. _ D (A. A.) - Fevkali .u 
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23 

'A. &) ~ ~ -li', illa..__ Airt · ..., 
terb11eai bakk...la ..... •• wır • iM -"• • • .&.u.1111M-. ' n. - ~ .ae- · .. · · . ı 1 -.ıttedir. de harp diVUU. Voldemaraaı hapı.. T-,., 21 (A.A.) -Çia ..-... ne içinde taJPN ve.,._ _.ö- ~~.....,•·• +:· . .. .. * ten kurfanDAk ye bir hiildimet dar- lan, ..... n lnanloalı:ıaeei pelitıiai rii macatı ..... ıe&:odan kamij - ·~tedıgımkl iZ ihakada~ ... çopl~bılb~es:-' 

e 'd .w·· e ıetirmek ··ı.ı:.:__1__!_ • • • IU ome er, c ru ogrenmenın ır oorç 
~~·::ıı,.,..-~ ... ,_pımm

1 
~ _......., lıeoi1'e ikti ar Dl ım ~ IM"l ... n - 4lt • tlt'. B. ·- iki ....,, ... '118 .... olduiunu .., .., an'lalu. Ancak m...ı.., 

~ ,__..;. _ anJattaklannaa&eçok tepbbüsiinl hazır)~ .m~ • •ıflenlir. ıterlinı olmuıtur. 70 m m1&6:ct 9i- ;ikin btdlerini. 110Dra bqble.nnı ötre • 
.._ lo dla mql ~ı ~ d ~~ 111111 OD kitinin muhakemesını ıcra ...... kwalo. Çim mabmlen pwriıl ınle M I ' :ıw. • , % .. • ue .__ 1ııell.Ji tatlım 
~ r Kuww ..,_enn en etmiftir• ..miede tW•ıtli prot-.cJa bu• belli.. ' . i ı.. t.miR i ı 1 

~ m~ bir kaııwı 1= ~ Suçlulardan içi alim ikili OD be- lunmuıtur. Bir Japon lmnazirii L•hlet.ndald Bir FeealÇI Da chii'iz ı.-. .ı.-. ~ b ı' ima bir 
~ tadır. Eier bu llyilaa biri OD biri de tekiz 111 hapıe Suateu lmaamda dmlıiriaaqtir. MahkGm Oldu yuıdan enlaıı'nn. ·~. ,g ... i1ee ... 

1 olursa: • .... ·ım• I d• .. lwuuı bu ,yazuıla Hındaatantlaki Türk eeer• 
• rile-esi maddeten imklıuıız bar hu- mahk11m edı ıt er ır. JCrugzor Japonlarm can•• -'la- Var•ova 23 (A. A.) - Feaatçı 1 • · .... · c1 b" · ., __ T 
~ ,.... • • • • •• .. • • :s ' erının en -guzeııenn en ın oıan acıma -
-.., hıhılınut olan her hanai ~ir ~ Cmnur re111 olum cezalannı ha· rını hımaye edecektir. propaıanaa yapmakla ve vali lo • hal türbeainin ads T11J11l...._, c!liye .~ 
"'•h Ye nizıımma uygun tekiJde mızab hır ~ mtiehbet laaple çemmif- ....ın•7e lrarp milralt ~- )iyonlu. - .._ ~ 1-... Taama • 
·:-;aa vererek devlet hasfanelerladeD M • tir Afl .. dlild v.twsperw• ta muınm 'OlıaaJ&1i ~ ~ .... • • • " ()Wııl • _. t # lald 
"-de •m rfin cSiyaDUr• pruapa • • c ... .,... V.mh.a D.R · '# · ..&..Z..-lt L 

0 _:_~eya --"--~ ...._,_ • kanunun eline muhalif olduiunu .öyle • ._..:.. Z3 (A. A.) - C miwwwtle • 9 .ene.,,.. walıaklm eıllmif f'llbt ...ı_L! b . ~ ___ __.__ ' ~· ~ 
IUIJatına ™Yet vcrnmauu _....., . • ._bunun akaiai id· .-~ J- • _..,. iitiin _. •nv-·n·wtıilııi 

..._, • melde. dıier ~ar kumı rin feshi kanuna ilk önce ccŞimali af ke w lai.- ... c •- .Ilı lürlc. de!buuu .,.wı abid·h-dandi• Y.&-
li 1 .-:ı:- dia etmektedır. • Ji Af ik • d~~..;. ' '-leri altluna malik o1acakbr. naıuu. aaze. H k . hildiil ııibi lngilterede inti • Afrika Yıldızı» Te Şıma ı rı a ıeneye m ınuul~ ... • nız T acımahallin a._ cleiiL o ada .... 

bu diifüncenin lngı1terede aruıra :.:; ~br. bir ......_ kendiMni müılümanlar birliji» acUar...ıald w.di- ,... ' hsl Beygümü de, tüııo 
~~edilen ve daima mual1lkta b· ~~ batb- öldürme ine muadil. milli tepkküllmr la.kkınM tatbik Bir T•• ..... YJIKnlllrUh• .. ,....._ ş.lıı Cih- da bilmekse -
:la •bir doktora iyilepe imklnına ma • ö ~et ___ ._ _ n&ilau _,_:- te • I --•-- a.-:-e mu .. dd • ı"lı' n_...:. •• (..&. A. } ..a._ ibda ze.ktir. Zir& .bu •imler, Türk tarihinin birer 
"'IC .J-_ L hakkını ver dk aaay Wlll\7-• - --.,- o unaçaaur. ~... eıa11ıa11ı • ~•···• "°' "" - ftDI& 

-._..,.an hastayı öldürme& • ' . ikm apamamlf olana ceza L-~--cla b k n_ d '-da L- • _ d pmlak mtmdır, Türk meılıeniyetini temlil 
._. rneaeı . . halline muadil oldu - tebbüa etıDJt Y d kl'fi ii daha ıeçen ~ u teıe • ~n acoaa uatan &&uı-t • .._. .,, , , D....L-.J ----L 
~ esı» mn Lı ril' Binaenaleyh doktor Lor un te ı • ·~•- L-....l--&11.-!_...1 V • • ı.a....aı. v • _,.... ar:ım tlUllUIAAe 

Yazı,.orlar. Anlattıklanna aöre • ve ır. . ecek 1 1 ilizlerin eski aki- küllenn ı~ ~en aı....- laJj•W ,_. _. • •- telmar e•lim. lama. Kendimizi tam-

~-~ bu meaele Ozerinde ~· •Y· kabu! ~il biiyiiko ::ıe: tıefkil edecektir. dolaJl feshini iıtemiıtiı • 1uklarla tela.r ,.ma-uriibnUttilr. malt ise elzemdir. M. T. Tan 
~· Papazlann bir kuaıı lM'yle bir deleri • .. . . . 

haber verdi: iki kadın kumelennde ıdi. Pek emaret- vardığmı eöyJediJıııır.. Bizi çağırmazmn 
- Şehitler için 1 le bakawı,oaıdu. Çijnlgij ..._ da da- bal 
Hacıyı yakından tanıyanlar sinsi vetliler aratmda,dı. Fabt bWıalık- Uğultuyu baabran kalın bir ee1 e-

ainai biribirlerine eğilip fısıldadılar: tan ikinci kapda artık kadın erkek .ka- zaıı okunmağa başlayınca öksürükler 

Y
OR oy o R - Haca. baida fdait Yerdi plibal llfllllf ,sibilb. "ydi- *i"' W. k 5 e4.r ~di. 

K E R VA N O gün büyük cami makaurelerine Had rah~ uz.aktan kendisine~- Mevlut tekeri jçin .aızlımaa ~ 
bdaT dolm..-. ret eden Hatip Ak Osmana varmak ı· cddan anneleri austurmap ~ar-

-... C.Jıil _ 1f -1· 98C Hacı Sadık ll)'Tlc:a mağazanm dam- çin blabalağa 81JllDB.ia çmt..-lıım io- hır, yer bulamayanlar JÇuçlan e1Jo. 
- 84- - Biri• . . bacL d" dedi kodula- ph kiğtt1aıına ,_dırdığı mektuplu- lunun çekilir gibi oldujunu hiuetti. rinde Çnacak bir c1irek dibi .aıa.Jor1ar-
Ciillü Nermini bu mevsim kasaba- kalı ıçan k~ 1 _ _8L •0~de bir t«lbir la beabanm ileri 1Jelenlerini de daTet 1-Lzia bqım tiiftinli. Ve ince .umz dı. 

h m_ LI--- --lr - rm arkasını aam- ıçın bez' . 1 ı. ~_._ı- l·..J:;:.: L· "ft Ot , __ .. ___ ~ ' 
._ getirmek terefi ...._,. .. ~ - .. .. Ü ordu. etmitti. .. .. .. . • . ı?ın a t:" wruu ~ve ~& oır çı urup &a1ı1UU11ann 'havalanchrdik-

'-1.ya nıalolmuftu. dUfUD 1 pek buk buldu. Kadınlar camun buyuk bır kısmı· an ııyatı gözle ~- lan toz bu1ut1an aenizler.i 41>cıldadak-
L.. E:aki kanaını ıskartaya çı~la Bu~u Ak b:manla kıta bir müta· nı doldurmutlar~. .. Bu, Me~. . . ça neztefı goğiialerin. hınltıaına ._ la-
~ber genç Mellhatin aevpı ile Ha ıp kar erildi. Cuma SÜ· Melahat o gun ı..ını n1c 111c ört· Yanıwiekilme hiır fOY laırrıMlrme- ze abmklar kanfıyor, bir tüdi ~ 
~ aün biraz .... çüriidüjünin far- v~~ .. aonra ide ~ın en güzel miif ortağı ne ev 11Blıibi vazifesi görü· mek için yete cliifiiıdüğü telhihini .ı. rinde durup oturamayan çocuklar bu
~ Yaramayan Hila :;..Irk eD ~ • nu bü~ cam mevlut okutacakb. yor• gelen kadınlan yerleştiriyordu. mak için ejilitken at~i bir ee9'e hnl· run1arını bn,ııra kaatbra ..bumzla. 
"""2 delikanlılann belini bükecek öyle aeali h~ ~()aman bunu çok doğru Hepsi baygın baygın hacı yağlarını dadı: nıyor, kalabalık araaında aaldam1-ç 
Gç itin üç gecelik bir alemin içkisi ve Hatıp aünnüş1eT, taze tGe abdest .lmıtlar· - Çok ör.Jedim hacı. Nerdaha> oynamega can abyorlanh. 
~zluğu içinde a1tmıf yaflDID son buldu. an söylerim yat diyordu. dı. . Ha~ l~ia eli ayaja zuıp Bu gürü1tü arasında ezan bitti· 
~ldenifini pımekle beraber artık -:1-fer zaill hazretleri pfuı6nahimdir. Hacı Sadık ymıımda eda•lviyle zangır ütriyordu.. Kadınların kümelendikleri ta1r4fta 
'lrairleriniıa yeni fntma1ara ~- T9ftf! taall ~ w ywl tö\ıbekAr. kapada pıenleri ~flhyordu. Bu~ sibı ~··ne~ u- ya1nız bir aöz1erile bakan ihtiyarlar de-
hcak kadar gev,ediiini de. hir 1• .. KmdE yal artık ferehlamlfb. Çallıya da- Ke.kin bir öd apa k~k~ baygın JUf8D beynmde Plftov gibı patlamıt- nn derin Fili• geçirıyor. tueler bat-
)or değildi. HllCI lWlar uzun uzun babu .. seli. hacı yağlanna bnfıyor' ınceli. kunh b. bap verip &aalda,ıyor, her zaman bi-

Cüllü Nemain için yaptıİI çılpılık· iılaD de öbiirülder. çocuk ağlamalan yüksek Onun cevap vermesini 'bek'lanedıen ribirlermi ıöremeyeuler fuaattan iabla-
le_r. nedamet ediy«. kötü kötü diifi- ler: Cuma .. ü büyük camide mev· kubbede akisler bırakıyordu. Bir ara· Melihat ilave etti. de ederek doya doya dedi kodu yepa-
lluyordu. - Di1 SU: buyunun. lılt ~ıda zahireci Hacı 1brahim aö- - Emriui bekliyorum, yor1arda. 
~in. kemiğinin w mniriniza .~ lut ;w.ıı:~ uz.anan batJar bir kü- ründü. .. V~ camibı öbürük. bk,ırık, ço- Güzel sesli bir kaç ~i ilabiye bea· 

'czi kartıaında duyduğu nedamet fUD la he lanan lkt eski hıtc yolcl8fl bu mubarel cuk aiJamaları aruında yanına gelen zen hir fCY okumağa başladılar Er-
di ona bir tövbeklrhk ihtiyacı da veri- Wı ,eker ka=Y .:re;:n günde arap utul6 rtıüsafaha ettiler: bir tanıdık la konutızıaia bat1adı: kekler tarafında puriızlu kala · bü· 
,.._, mahalle. çoc 7yar · _ Sellmriin aleyküm hacım. - Hot geldiniz Sıdıka teyze. Şöy- rükler çoğaldı. Bu, bir ba~lak °,,ı;meti 

&. '\'\! kof bir kalıp haline ..... - Kim ~f utuyor H Sad k efen· - Ve aleyküm eelAın h~etim. le buyur. idi. 
"';__, LL-A- ~-'- a- Manı aturacı acı ı l k b 
·~unun bu aczmı eenıuı- GVMU • • - Ve koluna perek onu fBDIDa llyık llecı bıahim adının u cesaretin- Çenber sakallı bir müezzia katlan-
~~ bir tarihin tabit neticem. deiJ1, ~~: dı· • hafta önce Çukurovanın mq- bir köfeye götünn~ isteyen Hacı Sa- den ürkmüttü. Camiin kubbesi batına nı çatını , kadınJara doğru baktı: 
~1 • günahın bir ceza• pi sördü~ h 

8:.U,aaı GüDü Ncnnini bai köt- dıb öteki mar etti: inmit aibi bir uman ,..km f&fkm - Susalım! Mevlut ba,lıyor. 
~ fereiz gözlerini ~ clikif! k:r y kapatan Hacı Sadılan hu mevla- - Sen zahmete Pme· Teklif yok. sallandı. Ezan .okunurken fikırdayan tazeler 
llaeçhuı kuvvetlere yaranmak çareleri du*:e için okuttuğunu 80l'Bll1ar da ol- Semra yarenlik ederiz. Koluna sirm Sofu Zade Molla Ali: ilahi batlaymca duyulmayacalJ nn 
_,.Yor. abdest ahp namaz llahyor, u-ıdu Ve ..,nlclı. - YüziiDil pen ne olur Manı. enun ca1arak konutmaY. dalma ı Iİdı. 
l'eua uzun dualar ediyordu· • Çarfl dellllı Topaz Alunet onu da Hacı lbrahimiıa pleri -1 tarafta- iki kere ,...haneye .+'" ç;&ıWe Muezzmm acı aeaı onlan •u•~urdu. 

Hacı Sadık zemzem .nrühniif _. (Al-hu vcar) 



6 Sayfa SON POSTA 

, SON DAKİKA - ' Sabah Saat 4t n onra l TELGRAF, TELEFON, ~ELSİZ HABERLERtJ Gelen Telgral beri~ 
Şimal Cephesinde Şiddetli Muharebeler Oluyor ~ -- • J .,I kl k 'af 

.JUrıgeue Lı.arışı z ıj 

Habeşler Italyan Taarruzunu Kadınlar Da Nümayişçt 
Püskürttüler, ilerliyorlar lere Karıştı 

Adis11babada, 
Birkaç Bin 

ltalyanlardan Müteaddit Toplar Alındığı 
ltalyan Askerinin Öldüğü Bildiriliyor 

Adisababa, 23 (A. A.) - TigreJr 

cephesinde 20 kanunusanide batlı- 1 /ngiliz Taggareleri 
yan muharebe hali. devam etmekte-
dir. Habeıler ltalyan hücumlarını Habeşlere Malfi.mat 
geri püskürttüklerini, mühim mev - Veriyormuş 
kiler elde ettiklerini ve müteaddit Roma, 23 (A A.) - ccMeasagero» 
top ele geçirdiklerini bildirmekte • gazetesi yeniden altmış İngiliz süba-
dirler. Bir kaç bin ltalyan askeri öl- yının Ciciga ve Harrar'daki Habeş 
müştür. 

Kumandan Dagnohvodaco üç 

· kuvvetlerini idare etmek için Habeşiı
tana gitmek Üzere Berbera·da bulun
duğuna dair olan haberleri mevzuu 
bahsederek, İngilizlerin Habeşlere yap
tığı yardımın umumi bir mahiyet al -
dığını ve esasen ıon Graziani taarru

1 
ha iyi idare edebileceğini bildir • 
mektedir. Ras Desta, kat'iyyen bed
bin olmadığını ve imparatorun mü • 
him meydan muharebeleri verme • 
mek hususundaki emirlerine uygun 
olarak hareket ettiğini ve ağır ağır çe
kilerek dütmanı münasip zaman -
larda ani hücumlarla yıpratmayı ter • 
cih eylemekte bulunduğunu bildir • 
mektedir. 

Adisababa' dan gayri resmi ola • 
rak bildirildiğine aöre dünkü ltal -
yan hava taarruzu esnasında Daga-

motörlü bir ltalyan tayyaresini dü -
türmüştür. Bu haber, İmparatorun 
hassa muhafaza kıt'alarının da har
be ittirak etmekte olduklarına İfa -
ret etmektedir. Zira bu iımi geçen 
zabit, muhafız taburlarından biri -
nin kumandanıdır. 

zunda iki İngiliz tayyaresinin ltnlyan buradaki Mısır seyyar hastahanesi 
kuvvetleri üzerinde uçarak Habeşlere 
bu kıtaatın harekatı hakkında malu • bombardıman edilmittir. 
mat verdiğini yazmaktadır. Re•mi Tebliğ 

Bu &'azete, İngilterenin bu hareke - Roma, 23 (A. A.> - Maretal Ba-

Milliyetperverlerin Lideri 
Tevkif Edilmiştir. 

De 

. a)' 
Kudüs, 23 (A. A.) - Alman ha- dokuz zırhlı otomobil de iıtır 'il" 

her alma bürosundan: melde idi. Milliyetperver lider 4' 
Suriyede karıtıklıklar devam et • di tevkif edilmiı ve Türkiye ~o. 

mektedir. Kıtaatla talebe ve halk duna yakın Cezireye gönderıı::
arasında yeni müsademeler olmuş - tir. Karıııklıklar Halepde de d~ 
tur. Halk arasında, Suriye tarihin - etmektedir. Orada §İmdiye 
de ilk defa olarak kadınlar da bu - dört ölü ve 200 tevkif vardır. 
lunuyor. Ölen iki tezahüratcının ce- * ,JI. 
naze merasimine iıtirak eden halk, Şam,23 (A. A.) - (Ha-va .. ~ 
gömülmeden sonra polis ve kıtaat Talebe tezahüratı clurmuştur· 7 
tarafından dağıtılmııtır. Kıtaata sakindir. 

Mısırda Kabine Buhranı 
Uzun Sürecek 

Muharebenin, Makalle'nin §İmal 
garbinde cereyan ettiği sanılmakta

tinin Milletler Cemiyeti paktına uygun doglio tarafından dün neıredilen L dra 
23 

(A. A.) _ Mısır ka • 
olup olmadığını soruyor. ~ hl' w d G 11 B on ' 

dır. --------------- resmı te ıı e, a a orana ve bine buhranı lngiliz matbuatını * zayiat ölü ve yaralı olarak 10 bin- Galla Aruıi kabilel~ri baıkanları • me§gul etmektedir. Daily telgraf 
Akdeniz Meseıesl 

Alolzi, Edene Ce,,•P 
Veriyor 

Londra, 23 (A. A.) - Ogadende den fazladır. nın ltalyanlara t~~lım oldukları ;e gazetesi yeni vaziyetin lngiliz - Mı-
general Graziani'nı·n ı·lerı· hareketı" Ad. b b d k" R"yt • Hahetlere kartı suel hareketlere lf- sır müzakerelerinin tehirine sebep 

ısa a a a ı o er ajansının . k • klif ·kı · b.ld' ·1 
durmamıı iıe de yavatlamıştır. bir tel&Tafına göre Raı Deata Gra- tırakt ~~eyı te ettı erı ı ırı - olabileceğini yazmaktadır. 

Raa Deıta, tabiye mütalealariyle . . b.d t. d b me e ır. Daily Herald gazetesinin Kahi -

JıP' Cenevre 23 (AA.) - Eden tıtr '-
dan, Akdenizde karşılıklı _mu~ -il' 
hakkında On Sekizler komıtesın~ 
rilen muhtıraya cevap olarak, . il 
Aloizi, İngiltcrenin deniz devletle~ 
görüırnelerinin yersiz ve manasız 0! , 
ğunu, zira müşterek emniyetin Ak ' , 
nizde hiç bir zaman tehlikeye girtıl' 
diğini söylemiştir. 

d h b b zıanı taarruzunun 1 aye ın en e- ltalyanlar, Megelli' de yanıınlar- reden aldıöı bı'r habere göre Vef d ve or usunu ava om ardımanla- . ·ık d f l k d.. h."k" t • 
rı ı e a o ara un gece u ume 1 'l"h h ·x..· tın' b f 

rına maruz bırakmamak için çekil • . a sı a ve cep ane ıa .. ınam e 1f • partisi memlekette hiç ir nü uzu 
diğini bildirmektedir. merkeziyle telsraf muhabereaınde terdir. olmıyan hiziplerle birlikte kabine 

Habeılerin Zayiah bulunmuıtur. Tebliğ, ayrıca, ıimal cephesinde, teıkilini istememektedir. 
ltalyan kaynaklarından gelen ha- Raı Desta karargahını Allata'nın T embien bölgesinde yeni bir taar - * 

berlere göre, Ogadendeki son mu • cenubu prkisindeki dağlık araziye ruz baılangıcını haber vermekte • 
harebelerde Ras Destanın uğradığı çekildiğini ve buradan harekatı da- dir. 

Fransada Kabine Buhranı 

Yeni Kabineyi Teşki e 
Saro Memur Edildi 

Saronun Muvaffak Olup Olamıyacağı Bugün Belll Olacak 
Paris, 23 (A.A.) - Yeni kabine-ı r 

yi t~kile Saro memur edilmiştir. Mu-
1 

SQ N 
maileyhin radikal sosyalistlerle yap • 

-,iyonlar başladığı bildiriliyor. Mtain ga
D A KIKA zet:sinin öğrendiğine göre 16 kanunu

sanıye kadar Fransa Bankası altın 

mış olduğu görüşmelerden anl~ıldı -
ğına göre kendisi, merkez cümhuriyet· 
çilerinin hasmane hareketleri dolayısi
Je yeni hükumeti vücude getirmeğe 
muvaffak olamıyacaktır. 

Saro Kabineyi Teş· 
kile Muvaffak 

Olamadı 
Paris, 24 (T elıizle) - Son daki -

mevcudundan harice 600 milyon frank 
çıkarmıştır. 

* Londra, 23 (A.A.) Fransa kabine 
buhranı üzerine Londra piyasasında 

frank yeniden düşme temayülleri gös

Kahire, 23 (A. A.) - Vefd par· * ıı1' 
tisi liderlerinin dün aktamki top - Cenevre, 2 3 (A. A.) - Roın• il 

hükumeti, Türkiye, Yugoslavya 
lantısı kabine tetkili hakkında kat'i ı y,t' 

Yunnnistanın Akdenizde karşılık 1 d' , 
bir karara varılmaksızın dağıtıl - 1 ı. n ı dım hnkkındnki cevap arının, ~e ·sif1' 
mııtır. Kabine buhranının oldukça siyle istişareden sonra ve kend• tdıl' 
uzun süreceği zannediliyor. 1 tam mutabaknt halinde, verilmiş. 0 

• 1 * ğunu zecri tedbirler irtibat koınıtetİ" 
bildirmiştir. / 

Kahire, 23 (A. A.) -Vefd par· ~ 
tisi mümessilleri, krala bir koalis - henin mümessillqrinden ınü ,ı • 
yon kabinesi teşkil etmek isteme • bir komitenin yardımını kab~l ·dfl 
diklerini yalnız partinin bir İngiliz- mek suretiyle yalnız başına ı"t1Mı , 
Mısır muahedenamesi tanz~m et mevkiine gelmeğe amade olduı-
mek makıadiyle ve müttehit cep • nu beyan etmiılerdir. ________________________________________ __,/ 

Fransanın Siyaseti İtalyaya Karşı 
Değişecek 

Londra, 23 (A. A.) - Daily He- da Lavalin yaptığından daha •if 
rald yazıyor: de lngiltereye uyacaktır. ~ 

Lavalin istifası ile zecri tedbir - Daily Ekspres gazetesi de 1" 
l . o l 'I o A t 1 JA, enn genıı eh mesıne manı o an ye- F k b. · · d · •• , .... 

ransız a ınesının ıt aıya- 11 
Teşekkül etmek üzere bulunan 

kombinezonun akibeti diğer merkez 
gruplarının hareketine bağlıdır. 

kada Saronun kabineyi teıkile muvaf
fak olamadıiı ve Jorj Bonenin kabine· 
yi kurmağa memur edildiği bildiril -
mektedir. 

termiştir. 

Sivas Saylav 
Namzedi 

gine hail ortadan kalkmıf oluyor. M'll 
1 

C . . . I ye,,. 
' Onun yerine gelen, her kim olursa ı et er emıyetını a et etın~ ıal 

d - . . b h k tıll olsun, her halde Milletler Cemiye - vam e ecegını ve u are e ttf * Paris, 23 (A.A.) - Saro demiştir 
ki: düşündüğü ancak akşam üzeri belli 

Ankara, 23 (A. A.) - Sivas aay-
«Bu akşam gece yarısına kadar olacaktır. Fakat kendisinin intihabı, .. d • • .f .. r I · · · k·ı b" h Ik h lavı Husrev Gere enın ıstı ası uze -

tine daha yakın ve balyaya kartı yaya kartı petrol ambargosuıı~_J 
da daha az doıtca bir vaziyet ala - viç edecek derecede ileri gitoı•F 
caktır. Yeni hükumet dıt iiyasasın- iini tahmin ediyor. 

müteaddit eşhas1a görüşeceğim. Bu se· s~skyabı.st e~ın wtıra ıbae hır 1 a d ~ep .be: rine botalan Sivas aaylavlığına E-
bepten dolayı bu akşam Elizeye git • 81 a mesı mevzuu 80 ma ıgı gı 1 • ö k. Partı• y d K 1 y 1 d v· 

ı . l . .. h . 1 b" d" mekli general Akıf zte ın UD3Dl•Stan 8 apa 1 er er e 11 
miyeceğim ve yarın sabah istişarele • sosya ıst erın muza eretıy e ır ra ı - . . 
· d d - · U · t "tı" kal kabinesi de mevzuu bahsolmadı • Genbaıkurca Partı namzedı olarak 1 'Jı' rıme evam e ecegım. mumıye ı - T J t J y J Y k Ed• O 

bariyle bütün i1eri gelen zevat, müza - ğını göstermektedir. onaylanmııt~r: . . • . op an J ar apı ması asa l• 
kerelerime devam etmek]iğim husu _ Gazetelerin Görü,leri Sayın seçıcılere bıldırır ve belı - ~ 
sunda bana büyük cesaret vermişler Paris, 23 (A.A.) - Gazeteler, ka- tirim. • Atina, 23 (Öze]) - Bütün Yuna -!beri süe] bir kıyam hazırlanrna1't9,JI" 
ve vaziyet hakkında mümkün olduğu bine buhranının ne suretle halledile - C. H. P. Genel Baıkan nistanda seçim mücadelesi çok kızış - duğuna dair ortaya atılan yaY1~t ti' 
kadar doğru bir surette beni malumat- ceği hususunda hüküm sürmekte olan vekili ismet lnönö mıştır. Parti liderleri hiç durmadan seçim manevrası olarak Kondilı9 1 ' 

tar eylemişlerdir. kararsızlığa tercüman olmaktadırlar . nutuklar vermektedirler. raftarlarınm çıkardıkları resmi J1l 
lstitareler Bir çok gazeteler, vaziyetin ancak pek Tethişçilere Karşı * kamlarca an1aşılmıştır. 

Paris, 23 (A.A.) - Saro, saat 19 yakında yapılması temennisini izhar Cenevre, 23 (A. A.) - Milletler Atina 23 (Özel) - Seçim müca- Venizelosun Oğlunun Vaputıl j)I 
da daha istişarelerini bitirmemişti. 1 et~ekte oldukları u~umi .intih~bat s~- Cemiyeti konseyi, tethitçiliğe karıı delesi es~asında hadise çıkması.na se • Atina, 2:l (Özel) - Mart isY~:ı~ 

Saro, Daladierden sonra, eski başba- yesınde aydınlatılabıleceğı mutalea - mücadele hakkında İtalyan rapor • bep olan parti toplantılarının kapalı alakası görülerek müsadere iıe' 
kan Chautemps, ~ugü~kü P. T· !· sında b~lun~ka~~~~rlar. Ba lad törün tekliflerini kabul etmiıtir. Bu yerlerde de yapılması hükumetçe ya- Navsika vapurunun sahibi Ve~~ 
Bakanı Mandel ve radıkal sosyalıst Panate pe u uyon f l teklifleri tetkik etmek üzere 1937 sak edilmiştir. losun oğlu Kiryakosa iadesine ~ ı 
fraksyonu lideri Delbos ile görüşmüş- Paris, 2:1 (A.A.) - Yeni kabine f s~·mı Pronaöanduı J,.in verilmiş oldugwunu gazeteler yatftl 

buhranı havadislerinin çıkması üzeri- de diplomatik bir kon erans top • "3' r- 3' 

tür. 1 kt Atina, 23 (Özel) - İki günden - tadırlar. Paris, 23 (A.A.) - Saronun ne ne para borsasında yeniden spekülas- anaca ır. 

' 

r 
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Tarihten Yapraklar: 

Babıilide Resmen Atılmış 
Sunturlu Bir Dayak 

Spor: 

Güreş Antrenörü Pazara 
Geliyor .. 

Bu Haftanın 
Heyecanlı 

Kır Koşusu Cidden 
Olacağa Benziyor 

11 
• d..... · dayak, Tanzi • zetesine kinayeli bir bent yazdırdı, Güreş federasyonu tarafından Türk hepsi Halkevine yazılmışlardır . 

.faadetlO.,, Fiiip "Efendi yapmak Jile .:.~ım:.virde ve oözde ~lim ~e fazıl baıvekilin Buraada milli gürq takımı için angaje edilen Bu sureıle lıalkevinin muhtelif spoı 
Hazretleri Alı t Vefik mattan 

00~ 1 
• k rulduğu yıllar- iken tıyatro ile pek fazla mq11UI ol- Finlandiyalı antrenör pazar günü öil. fubeleri faaliyeti çok kuvvetli bir ,.. 

p ,, me .. meırutiyet ıdaresı ... u ttıran Ahmet maaından, hatta sahnede süflörlük leden sonra şehrimizde bulunacaktır. kilde çalıtacakbr. 
aşadan Nasıl Yuz da atılnıııtrr. D~y.aıı ı° i en ve ııe- yapacak kadar tiyatroya dütkünlük Antrenör lstanbula gelir ııelmez Konyada Kupa T•tvlk 
Sopa Yemişti? Vefik Papdır, afıyet edy ~ rik ıa. göıterınesinden dolayı kapalı suret· doğruca Galatasaray ldübüne götürü.. MUaabakalar1 

D_b .. "f' tle hazmeden e a · 'hz ... l d. l ekti 
ua ıalide dayak deyince hatıra, ne a ıye . . ı filiptir. te ııtı a etmeıe ye ten 1• ec . ~· .. .. Konya (Özel) - Kupa teşvik mü~ l'aı._ ı· h t i sahıbı Karamanı • Ah t y fik p b oku· Mıllı gure{I takımı azası antrenor . ıunet ı Ahmet Mithatla, gene ra • ze es V f.k p... herkeıçe bı • me e a,a u yazıyı p 

11
. akd' ed'l k .. .

1 
bakaları her hafta muntazam bır ''-' • 

illeti' ı !!> Ahmet e ı ~' d d · · l d. aaadet e mene t ım ı ece , gurC{IÇı e • l ak d . ı a..aıtik Saidin dalaımalan ıe- d kuzuncu aıır a yunca ıon erece 11nır en ı, • . ki ilk 'd k d' . rette yapım ta ır. lır ç ı· d .... · üzere on o 1 .. F'l' Ef d' h I . · Bab .. rın yapaca arı ı man en ısıne G J B' li"'. .. J b. d • ok güçlü kuvvetli ve iri yan ın ıgı ~. ..k Tü k ilimlerin • u ı ıp en ı azret erını ıa • .. .
1 

k . enç er ır gı guze ır oyun ait 
L' . en huyu r 1· . . k d d. d gosterı ece tır. ld d 4 3 . t• ır adam olan Ahın t Mithat, ıa • yetııen . Ç ... tay lehçe • ıye ıetırttı, arıısın a ıvan ur • I sonra man yur unu - yenmış ırıı 
Zete ıütu 1 d e ec1·"'1 sus- dendir. Türkçenm aıa acem· durdu: Kır KOfUSU iç n Selçukspor ile Halkspor arasın 'akt 

n arın a yenem ıı , • · b·ı·rdl Arapça, p ·· .. hah I k b' · · · ı ed' ... · · · bıraınadı"' · · · ... • • Be- sini sa yet ıyı 1 1 
• •• mmel - Sen, dedi nerelisin? azar gunu sa ı yapı aca ırıncı müsabaka Halkspor ge m ıgı ıçın yaı gı, sındıremedıgı Saıt fransızca, italyanca muke . ·ı - K 'ı f d·miz kır koşusu için Galatasaray iki ta .. pılmamıştır. 

ce, d·U rin her bırı e araman ıyım, e en ı • k ~·kt .. takı H Ik . 'k' •• 
konuıurdu ve o ıl e kaleme alırdı. - O halde Karamanın koyunu, taımk' ~Beı a!luç mkl ... b .. ~'-~evtık ı ı Cumartesi Günku 

• belli yazı ar ım, yog u spor u u uu a ım, nefıs ve Jmancayt, İngilizceyi ve sonra çıkar oyunu, sözünü duymUf Kurtuluş klübü iki takım, Fener yıl.. Lik Maçları 
Ru?yı, a ı ise yalnız anlıya • olacaksın. maz klübü bir takımla bu müsabaka - Şeref atadmda: Vefa . Hilal, Gal tasa-
eskı yu:::.-:ğundan mana çıkara: - Duy~u~ efendimiz. ... lara kaydedilmişlerdir. 3 ve~ kilo- ray . Beşiktaı (B) takımları, 
cak ve ..... enmiıti. Çok değerlı - O sozun ne demek oldugunu metre olarak yapılacak bu musaba .. Taluim atadmcla: Topkapı • Anadolu 
cak kadar 

0
11' Molyerin be • anladın mı? kalara daha bir kaç klüp kaydedile - (B) takımları, 

eserler bıra~ıı ive 1 adapte et • - Hayır efendimiz. ceği ümit edilmektedir. Pazar Maçlar1 
men bütün kıtap ann - Sakalını un çuvalı dibinde a· idman Cemlretlerl Şeref abadmda: Kasımpap . Ortakôy, 

miıtir. ,ttlfakının Kongresi Vefa .. Hilal, Galatasaray • Beşiktafl (A) F·ı· Efendi imzasını atamıya • 
ı ıp ' • · b' idman Cemiyetleri ittifakı kongre- takımları. cak kadar yazıdan nasıpsız ır a • Taksim atadmda: Altınordu . F er. r • 

•ı· k ld ımla sinin ~ubatın ilk haftası Ankarada damdı. Fakat Babıa 1 
a ırk • • T Yılmaz, Topkapı - Anadolu (A) tak m • d 1 toplanması kararlaştırılmışbr. nnda Efendi olarak o a. ıma ım .• lan kaqılapcaklardır. 

arik Umumi merkez toplantısında genç· kan.. ını elde etmiıti •. T. . ıazetesı- Hakemlerl11 Toplantısı 
b lik teşkilatının bu sene ne tekilde tat • 

nin imtiyazı elinde ıdı, kdıtap T~~ ~ bik edileceği esasları hakkında görüt- Pazartesi akf&Dll da saat 18 de hakem• 
makla da me,pl oluyor u. ur meler yapılacaktır. ler toplanacaklardır. 

1i Ahmet Velik Ptlfll akafı matbuatının bayle cahil ~ilerde kal- Gençlik teşkilatı kabul edildiği tak- DUnya Hafif Slklet 
' llabıi.!i kaldırunlannda Y a- uı acıklı bir f"Ydi. Filıp ayarın • dirde klüpler Halkevlerine bağlana- ••mplyonu 

llılf Ve onun cılızlıimdaa i.ıifade.,. ~ olanların boyuna çıkarageldik • caktır. Nevyork, 23 (A.A.) - Dün yapı· 
derek bastonla adamakıllı patakla. len· sazetelerden halk adeta utanı· Bu -kilde idare edilecek teşkilatta I b' bok d h fif 'ki t d" 

ba r l ak . an ır s maçın a a aı e un· llılftı, Devrin kanumuz)ujma . • yordu. Nitekim pir Etref fU kıt'a ~~ıfilcaklar. maafh memurlar 0 ar lf' ya pampiyonu aslen lıalyalı olup Ame-ı...; iri Sait Bey ba dayak ~~JIS~e ile o günün ıazetelerini hiciv de et- goreceklerdır. rika tebeasından bulunan boksör 

tııoı.ı.-eye gidemedi, keııduıı sil • mitti: Çanakkalada Spor Tomy Canzoneri, Meksika flllllpiyonu 
ile Iİİndilz döven adam hakkın~ oSaaJetıı le «Tari/ııı i kizbi ı<Mi- Çanakkale (Özel)- Spor mınbıb.ı Brecio Garciay. ~uzun':.u raun~ta ılııv. açamadı Ahmet Miılıat ue :oan» irtiluibeyler heyetinde ~ olmuflur. nakavt etmek auretıyle maıılOp etmlf-~İaeden so..:ra Terdi•••• Haki- UaanJJı e<Terciiman» ın fivevii Türk gücü spor ldübü azalannın tir. 
lc.t ıazetesinde <<Sait Beye dayak» tcuı etla•ından. . 
ltlı~ altında bır· yazı wazdı: «Tek· S .. ,,. h · «Saacletlu» Filip ((Eleneli Hcuretleru .,_ .,. .~ c<Müriivvet», u eruet» a.ıa ep•ı . 
dir ile uılanmıyanın hakkı kötek • lıallı•ın aradan derken ğartmıpın. insan kendı memleke • 
tir>> d

0 

··vun·· dü z h" • 111• aen• bı·r •·• «Sa • tini hatırlatan bir sözün lübbini (ö-ıyerek uzun uzun o • « u ur» ~ • • 'EO • •• ... • ,_ 

... Biz bu dayaktan bahsedecek de- balm ın maverasından. zünü) merak edıp ogrenmez mı· · ·. 

Gizil 
Tarikatçılar 

(Baı tarafı I inci ;yüz.ele) 

• Boa Poıta • ---
İstanbul Gelir ve Para 

tiliz H .. F ı Ahmet Papnın Fı·lı'p, ·ı•te böyle hicve layık görü- Sana bir iyilik olıun diye ıu ek • 
... • atta azı . I' ::r • • ... • • b I ... Burada da dokuz kişinin tevkif edildi-rr.. 1 • • D"l~L· ·ıe Noınte e 1 b ı tecı·ı1·g"ı0nı·n en sıv- ııaını en tamam ıyacagım. f 23. ı. 1936 

BORSASI 
"'illa e çısı o auı 1 

len stan u gaze • -· LI ... k • ği söylenmektedir· Diğer tara tan An- ıı---~=---=-~ 'ttırdığı sopaları da söylemek iıte· rilmit elebatılarındandı. Saray~ V • UfOA arını çagırara emır ver- kara civarında yakalananların yekunu Türk Devlet Borçlan 
'-i1oruz. Çünkü on yedinci asırda tlnn olduğu için tımanktı, kendı di: on biri bulmaktadır. Lira Lira 

Lir 1 · . ak · bilirdi Ba· ça I • d k d. den bahsettirir • - Yatırın fU katırı!.. b baz) . . % 7.5 T. B. I 23,971 1 o/o 5 Hazlne B. d ,so 
L e çı bıle day yıye • gazete enn e en m . .. T Ef d. h I . Yakalanan u yo ar ayın yırmı o/o 

7
,
5 

T. B . n 2ı,2' Dahlll 18tlkraz99,00 
Q•ili an'anesi böyle bir muamelede ken: «Saadetlii filip Efendı haz • Saadetlu Fı ıp en 1 azret e~ı birinde buraya sevkedilmişler ve ilk % 7.5 T. B. m21.20 

lc.Lalık görmezdi. Bununla bera • retleri» kelimelerini kullandırırdı. Babıali aofaaında ve kalem efen~ı- sorguları yapılmıştır. Bunlar evrakla- L-.:.::......:._D-ev-1-et-Demiry---~. ;_o-=ı-=-ıan---:Bo=--rç-:1an:-----ıı 
Le.. hakikate hürmet namına söy • Hakkı da vardı. Çünkü saray ona lerinin a~ııları ara ... sı~da tam. yuz riyle beraber geç vakit adliyeye veril- Lira L'·a 

leıııek lizmıdır ki Dölihi de, oilu uli rütbesini vermiıti. ıopa yedı ve bu badıse, Tanzımat mişlerdir. Ergani YS,00 il Anadolu Ivell 4, J 

d., Nointel de yedikleri dayaiı Ahmet Vefik Pap 1882 de Bur- devrinde resmen atılan dayakların Bunların muhakemelerine pek kı- Blvaa m:nurum9l,OO Anadolu M. 4 J5 

la.Icketıni 1 d. ç~·-•..:ı Babıilinin valilis"' inden ikinci defa olarak en meıhuru oldu. sa bir zamanda Ankara ağır ceza mah- Sosyeteler Eabanu f er ı. uııau sa • T .k M T T lJra 
O ~del en küçiilı: noktu- bile baı....ı.illiie ıelince Filıp, arı ıra- • • an kernesinde baflanacaktır. ':.., hL TramYaJ 22,iO 

illtiLı.eıi :..ümkün olmıyan, bir lef" Bundan ba,ıka Çorumun lskilip ka- ~- !'" ::.~ .... Bomonıt 8,00 

tif&t kanunu vardL Sadrazamlar ve TA K v 1 M Son Posta zasında üç, Kayseride de iki kişi ya- • • Name 9,60 Terkos ::: 

Lutün Babıali adamları bu kanunun tKfNCIKANUN kalandığı haber alınmıştır. ıı_14_er_t_ez_a_n_._'°'5=";::-;A-:.;;:Çtm-en_to ___ _ 
tlıeri..e tltrerlerdL Hallıaki elçiler, Bunların da mıılıkemeleri ınahallin- ~ 
IJlt devirlerde pek ürkek cla'ft'&Dtr• Rcııat 1ene Aral»! Hn• Yevml, Slyul, Havadis ve Halk ıueteaı de yapılacaktır. Gizli tarikat kurmak- İater1n m,so il Llret 

'-rtcen "' ' v•• kafa tatmıya, t5Si 24 ~ Eski Zabtiye, Çatalçqme aokaiı. 25 tan suçlu olanların lskilipte yapılan bir I'. Frangı 12,06 Dolar 
111 .,avaı ya ., ~ · u_ 1 S TAN BUL ihba · d k 1d ... IL--~-----==-----~bı&li teırifat kaidelerini mihim· llUUD Reımi 11ne 1 bıcı &auun • r üzerıne mey ana çı arı ıgı an- NAKiT 
~e bqlachlar. Söqellmi elçi• 78 1936 

11 
Gazetemizde çıkan yazı ve laşılmıştır. 

~ saclrizamlar yanında arkaıız reaimlerin bütün haklan Burada, bu hadise etrafında yapı· 
Aelt.._leye oturmaları, ayak ayak ÜS- CUMA mahfuz ve ıazetemize aittir. lan tahkikatta, hadisenin mevzii oldu-

lllııe •lınaıııalan lhuııdL DiWıi lıu SABAH iMSAK FIATLARI ğu, zaman _zaman fUr~ buradan ~İdeye aykın hareket etmit ve ila· D Şevval s. D. ABONE arta kalbaan kbırb~aç ıerse1 rındın"' yokbazlı ~ ~ olınak üzere albndan iskemle a- ~ 05 29 12 tl 1 6 3 1 
ğından ş a ır fCY o ma ıgı anaatı 

l.ııınca da kılıca davranmak iste • 7 19 S 36 Sene Ay Ay Ay vardır. 
"'itti, lıte bu vaziyet yüzünden zor- o~ı· l•iodô Akf&ID Yateı Kr. Kr. Kr. Kr. Çorapçı Hanında 
~ bir tokatla yere düıürüldü, mü· s. D. s. v. s. D. s. D. TOYURNKIYEANISTAN 1400 750 400 150 Yangın 
-~- lik 7 11 9 41S 12 1 35 2340 1220 710 270 ı...--ı IUrelte d6vllld;ı, üste ıı. 12 i6 H 59 17 19 18 4Q ECNEBi 2700 1400 800 300 Dün akf"ID Mabmutpapda Ço • ı. Ptolundu. Nointel ise -~ z. k h 
vııunde baı ejmediiinden dayasa Abone bedeli Petindir. Adrea rapçı hanında yangın çı mıı, an • 
lıtilıka1c kazanmııb. Daha sonrala· Yeni N eşrlyat 1 değiıtirmek 25 kuruıtur. daki çorapçı mağazalarından biri 

Krf. Kq. 
IO r. rranııı 1"'80 1 Mal't 32 

1 Dolar 125,00 20 Drahınl 24,03 
ı tat.erlin 621 20 Leva 25 

20 Liret us 20 Ley IS,00 

Sona D11mcla 
L.K. L.K. 

Kredi Fonsiye 1 Mubadll Bon. 7. 
188l senesi Jt9ı00 Gayri • • 16,.5 
1903 • l3t50 ıl Altın 94iJ 
um e sı,oo Mecidiye 4ı,so 

Buğday Piyasasında 
Buğday piyasası duşmeğe baflamı ır~ 

Fiatlarda 20 • 30 paralık bir duşüş ıl
mu tür. Dun şehrimize 140 ton bu" day. tı elçiliğe latanbula selen Villen • kıımen yanmıttır. 

.. J 1 Gel•n eoralc weri uerilme2. _____ --·-~--~-.-.e de • Babıa"lı' t...Wfat kanuna • . Adam - Terbiyeci smail Hakkı .. .. .......................................................... . 
~-· Yeıu ıH-Jardan mes'uliyet alınmaz. W K f ı J ) .,.._ k d. "ft kayı· f dan idare edilen Yeni Adamın 108 .... a. on erans er ( Toplantıl•r, O•v•tler t. ay ın olarak • ye ı çı e tara ın . f'k' d b' Cevap için mektuplara 1 O kuruırıluk ı_._ ____________ ıllll• 

164 ton da un gelmiştir. 

•& b • • k J • çıkh. En yem ı ır, e e ıyat, ea-
1 la ınınek ve kırmızı f"D"'

1
Ye u • ;nco ~';"le ve ı«b;ye meyanlann• he• pul navem "•md.,. Konferanı Kızılay Unkapanı Şuheoiııde 

Dııııık ıribi hareketlerinden dolayı n•;· :..::; Adamda okuyunuz. Bu aüzel p- •utum' 741 !otanbul Müzeler miman Kemal Ahan bugün K•Z>lay Unkaparu ba kanl•imdan' Ka• ;evilın-itti. Fakat daidaialı sün· ~:,::r 8ueı..W okuyun. T.11"'1, Son Poata Halkev;nde ... , 17,5 ıa lotanbuldaki dinô munun 936 ,.,ı. kon••..; Unkapan• C. H. ·=~~e elçilik yapmıı ve Oamanlı~ H livut _ Holivutun 21-4 üncü sayısı Telefon : 20203 abidelerin mukayesesi hakkında bir kon - P. semt ocağında 2 tubat p.ızar &un l ııaat 
İ . •ne çalıtır gibi sörünmÜf oldugu k 

0 

.. el reaiınler ve zengin yazılarla çık- ferans verecektir. Bu arada projeksiyonla 20 de yapılacaktır. Üyelerin toplantıda 
Çı" dayak yemekten kurtulmuıtu· ço t!uz abideler dinleyicilere aöaterilecektir. hazar bulunmaları dilenir. Biziın hu müsahabeye mevzu mıt • 
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Suikastçllar1n 
Mu ak ' mest 

(Ba! taralı l inci yiizde) lunan iki taraf olmadığını, -' 
Maznunlar gene sıra ile Laşta Yah· umuminin ayni zamanda 

ya ve sonda Ali Saip olmak üzere I haklarının müdafaası için bir ~ 
parmaklığın içinde yer aklılar. Ali I olduğunu tebarüz ettirdi. 

1 ile emır cı ey, ulatı 
Saibin rengi biraz daha sararmış, Yor- Ali Saip Söylüyor 
gun olduğu pek <\Şikar görünüyor. Bu sırada Ali Saip de söz~ 

Ankara Valisinin Mektubu - Nevzadın mektubunun iJ;1 
Verm·şti .. 

Fakat henüz üç dört adım uzak- kanlısın. Bunu ömrümce unutmıya
laşmamıştı ki arkadan birisi bağır- cağım, dedi. 

B d b b . Faydam Bugünkü duruşmada evvela müd - demesi tam değildir, diyerek .:C.t _ en e era enm.. d · ~; 
olmaz mı? eıwnumi söz alarak tevsii tahkikat uzun uzun anlattı. Ali SaibiP ; 

hakkında mütaleasını serdetmek için dan titrediği ve zaman zarnall 
dı:/ incinin Diye sordu. evrakı tetkik ederken Ankara valisi 

1 

kesildiği oluyordu. 
- Heeey, ad1!... Göz Ytıfları - Elbet olur... Beraber çahfa'" N 

evzattan bir mektup aldığını söyle - Ankara ya GelcJiii Ged 
Ayni zamanda bir arkada§ına Sonra yatağında başını güçlükle cağız... yerek mektubu reise :verdi. Mektupta j Ali Saip sözlerinde Ne~ 

İnci atıldı: .. • Nevzat., şimdiye kadar adliyeye intikal delerini teyit ederek AnkaraY' §Öyle söylediği duyuldu: çevirerek Pulata döndü: 
- Ben de payıma duşenı yapa • e~memiş olan bir hadiseyi zikredece _ I günün. gecesi, Atatürk taraf~ _ Bu Kelq Mehmettir. Demir - Hoş geldin, oğlum ..• Beni affet .. 

rım... ğmi 'bildiriyor ve hadiseyi şöyle anla- bul edilerek geç vakte kadar B · w Ba1:ımıza gelenleri. .. eyın uşagı... ~ 

- Ona şüphe mi var? Şimdilik tlyordu~ da kaldığını, .yanlarında Saffet. 
sizden istediğimiz, benim dönüşüm- <~iki t~rinievvel akşamı geç vakit kan, Nuri Conker ve general /tJ 

Pulat uzun uzun söyletmek iste • Keleş Mehmet önce hiç aldırma-
dan yürümek istemitti. Onu değil, medi: 
başkasmı çağırdıklarını farz.edecek - Kele§ bana anlattı ..• 
ve böylelikle atlatacaktL Fakat ta- -.- Bak ne hale gel~im? Zavallı 

den kimsenin haberi olmamasıdır. Azız ve arkadaşlannm Ankaraya ge- metin de bulunduğunu ve At' 
Buradakilerden başka kimse bilme- tirildikl~ini, ~es.i . sabah da T or~s yanından aynlırken Atatürkiill 

nındığını anlayınca gene öyle yap.. in; za~~l~. yavnıcagım, 0 nere • 
mayı doğru bulmadı. Fazla olarak de··· Üzuntüden sapsarı olan k~ • 
Pulat ta ona: una baktı ve: 

r d. ebprcaıylc Ali Sa.ıbın Ankaraya ge1dı- dakilcre: 
me 

1 

ır. de ğini .ve ~tatürkle gö~ iatccliğini - Nasıl, Ali Saibia Çcrkel 
- ~zmetçilerimizin hepsi ve fiJva:ki o akflllll Atatürk tarafından birleşmesine siz .ihtimal görÜ)'~~ 

namuslu ınsanlardır. kabul edilerek uzun müddet görüıttü d--1~1_1 • • b .. dah. d'J". . "" - nuz, ccıı.ır.ıcnnı, ugun ı 
- Olsun ..• Gene de bilmemeli • ğünü, görüşülürken ne aözler geçtiğini zannı altında bulunmuş 0~ 

dirler. Ben bu ıece eni§tcmin evine bilmediğini, ancak emniyeti umumiye men bu nokta Atatürkten 
gırmez Pulatın gideceğim. HazırlıklaTı orada yapa- müdürünün ertesi sabah kendisine te- ğunda gene kendisine itimat Jtl 

"-... ' G ,__. ' n........ ş·· L-'--d· · ı· ı - ~lıll'·- e.mın ••• - ~... upoc1CD ınnıye ım... O d. 
Diye fısıldamışh. e ı. 

inci odaya girer 
Kele§ Mehmet dönünce iki si~i boynuna atıldı. 

cağım. Bu alqam için bana yalnız lefonla, Ali Saibin Atatürkten Azizin ne imanı olduğunu söyledi. 
bir ıey lazım... kendisine teslim edilmesi ve böylece Avubtm Bir Talebi~ ile karşılaıtı. Subatı da onların ar- Sarıldılar. 

dından yetişmitti. Sordu: 

- Nereden geliyon? •• 
- Muttan ... 
- Kimdir bu bdm? 
-Avradım. 

Subaşı Pulatı battan ayağa ka .. 
dar süzdü. 

- Mori, bu erkek gibi bir karı 
be ... 

- Mutun kadınları hep böyledir
ler ... 

Subaşı gözlerini bir kaç defa açıp 
kapamış, Pulata yaklaıarak onu ya

kından görmek ve hatta yüzünü aç
mak istediği anlatılıyordu. Fakat 

bunu hemen yapacak kadar cesur 
değildi. 

Evlenmek 
Suç Mudur? 

Bu sırada Pulat ile Keleı kuşak
larının arasındaki hançerleri çek 
mek için hazır bulunuyorlardı. 

Fakat bunu yapmamalıydı. 

Bu sırada etraftan gelip geçen -
lerden ve onları görenlerden yirmi 
otuz kişi oraya toplanmışlardı. A
caba subaşı bir evli kadının yüzü • 
nü zorla açtıracak kadar ileri va -
racak mıydı? Kelef Mehmede: 

- Söyle de yüzünü açsın! 

Demek kıyametin kopması 
yetecekti. 

için 

Keleş, onun bu kararsızlığını hr
sat bilerek: 

- Hoşça kaim ağalar.. Evlen -
tıekle bir suç itlernedik ya.. 

Dedi ve atını sürdü .. 

Hepsi de baka kaldılar. 

Halkın arannda, biraz önce !eh
rin kapısına geldikleri zaman söy
lenen sözler tekrar ediliyordu. 

Demir Beyin evine giriş daha ko
lay oldu. 

Pulat, kendi eniıtesine ıitmek is
tiyordu, çünkü silahları, atı, elbi • 
seleri hep oradayadı. Fakat Kele§ 
Mehmedin, kendi efendinin evi du
rurken onun eTine gitmesi de tuhaf 
görülecekti. 

Demir Bey Pulatı gördüiü zaman 
gözleri Keleı Mehmede tükranla 
baktı ve onun elini tutarak: 

- Sağ ol evlat, ıen yiğit bir deli-

Genç kız sevincinden kendisini 
tutamıyor, ağlıyordu: 

- Geldin ha!.. Ah, öyle merak
lanıyordum ki... F aiat güveniyor -
dum. Yalnız sana güveniyordum. 
Eğer gelmeseydin... Yatamazdım 

ben ..• Zavallı babamın halini gör
dün ya ... 

İncinin annesi hıçkırarak kızını 
yatıştırmaia · çalıııyordu. 

Demir Bey yatakta biraz doğrul
du. 

N d . ? Azizi söyletebileceğini ve Atatürkün Bunun üzerine avukat Hani - e ır. de b . 
_lam b" una müsaade etmiş olduğunu, ket: Müddciumui müekkiliııi'. 

- Saı ve uzun ır urgan.·· k a· · b h D h·ı· V k·ı· .-:.1 en ısıne u ususu a ı ıye e ı ı- Jerini kafi görürse idclianaıneP""" 
Gece Karanlığında nin emri tahririsiyle yapabileceğini, detmesini ve kendisinin de Sil ... 

iki Sipahi fakat ayni zamanda Azizin hadiseyi nı yaparak İfİ bitirmek istediii"' 
O gece Demir Beyin evinin arka itiraf ettiğinden artık Ali Saiple gö- ledi. 

duvarından apğı bir ip sarkb. Son- rüştürülmesine lüzum kalmadığını bil· «Ali Saibin ifadeleri Doğru 011' 
ra bu ipin ucunda bir karalb cörül- diriyord~~ . • . .. • Müddeiumumi tekrar söı. 
dü. Bu sırada sokaöın ucunda kOI Muddeimmıminın Sözleri Al" Sa.b. 0 f d ı · d w cJ&hi • M .. dd · ... · lcan ı ı ın ı a e en ogru 
gezen sipahi yüzünü karalhnm bu- da azılıu eıhumumı, .rıy~cl~~ yukdi d - nihayet maznun sandalyesin~~ 
1 d - ta f . . t• Yuk y ususun ıstenı u.a,ıs• ta r e 1 _..:ı•w• • •• l . l h"d" 0 ıun ugu ra a çevırmıı ı. a - . l . b . cel . f euıgını, soz eny e a ıse 

d • b k • kil ınce enmesı ve u m enmenın ay • . .fh . . k ı n 
rı an uzanan ıp ça uca gen çe - d I 1 ~ b b .. dd . ıstı am :ışaretı ıvrımıannı 

• • v' l . d k a ı o acagmı ve u usuımn mu eı • lmacl w •• l k _, L: .. c)e~ 
mı§tı. hara tı ıae uvara yaplfClca "liW zıJ k b" t zk .1 o ıgını soy eyere taıeuu• · 

umumı ge ya aca ır e ere ı e . ... . l . l 
- Oğlum Mehmet, arkama bir aibi kenara sinmi•, ayni zamanda f k. l 1 Adi" B k d ettı. Haduıe enn net omasını 

•. . . : ... ma ev ı o an o an ıye a anı e- di. 
yastık koy... aıpahının bulundugu yere dognı ya- }aletiyle Başvekil tarafından yapılabi-

K h k ak d - ·· ·· d Karar ~ arısı emen oıar onun e • vaı yavaı ıurunuyor u. Ieceğini söyledi. ·--A ' 

d ... • · t A k t • Ed' Bunun üzerine heyeti hakiı..-ıgmı yap ı. Bu sırada biraz önce ipin çekildi- vu at ıtıraz ıyor . . ·ıd· 
M ·· dd · · · b - ] · ·· • zakere ıçın odalarına çeki ı. . _.,J Demir Bey Pulata, yaklatması li yerden yola bir kiremit düştü. Auı· Saeıibu~umınkın uŞ sokz erı uzerı - Yirmi dakika sonra verile~ ~ . 

için iıaret etti. Kızını da onun ya - B k d ... .. w· •. !L! ne ı ı m avu atı ev et: tıJ1I"'" . 
ı . . . 11 • . unun çı ar ıgı gur tü uu uç .. - Biz buraya suikast için çete kur, kundu. Kararda Nevzat tara . 

nına oturttu. kısının e erını cansız taki iki sipahiyi o tarafa baktırmıı:. · .. · · ·ı mekt bun incelenmesiJle 
... k 11 ·ı b. 1 • d. :r mak suçundan geldık. Muddeıumumı- rı en u 

ve sogu e erı e ır e§tır ı: tı Bir kiremit daha düıı.ünce ik' b" . ·· ah . .__L d b · üddeiumuminin talebi r 
• _ :r •• ı .. ı.r.- run tevsıı t kiıwı sırası~- .a. u ışe te.- m .. . _ .. kı·'·-t .;e - Sizi birbirinize veriyorum d d h I h I d - M dd - t t h ~ 

•• w :·· en oraya ogru ız ı ız ı yuru u- mas eden bir delil verecegını zannedı- u eı~~umı . e~sıı -~ . tedi-
Bunu daha once yapmadıgıma pı~- Ier. Ayni zamanda ellerini kılıçla .. ordu.k. 1-lalbuk.i :hadise ile alakası ol- anamesını serd ıçın muhlet. •: ti_ 
manım. · · Kaderin önüne geçilmi • rına götürdükleri görülüyordu. Pu- ~ayan bir vaziyetin incelenmesini is- Maznun vekili, müekki~ınıtı Jlı. 
yir •.. Yavrum inci, ııörüyorsun ki lat evin §İmdiden bir zindan §ek • tedi, dedi. kufiyetinin devam etmesı. htı;, 
artık benden sana fayda yok. .. He- line sokulmuı olduğunu, içeriden Müddeiumumi ile Avukat Arasında müddeiumuminin t~lebi~ın l 

· · P l t ·· · S d d M"" k .ı ve hiç olmazsa kısa hır muhe pımız u a a guvenıyoruz. en e ııarı çıkanların ve dışarıdan içeri unaJp.ıar . . . . 
·· Ali h · · b. b. · · d · B ad ··dd · A ·1 Ham. sını ıstedı · J guven. .. a sızı ır ırımz en a- girenlerin göz hapsinde tutulduğu- u sır a mu eıumumı ı e ıt . · . . .l-T'I İl"', 

1 Şc k da f k · } · lı I Netıcede iddıa makamıncıoJI ·~ yınnasın. •• nu gözleri le gÖrmÜ§ bulunuyordu v et arasın ı ır erın yan ş an a- . . 'I 
Demir Bey yorulmuştu. Soluk SO• • şılmasından dolayı oldukça şiddetli len talebe zam1neten ayn•.. ere 

(Arka81 var} münnkaı:ıalar geçti. iddianamesini hazı.rlamak .. ~ ıe luia idi. Ba!ı yana düştü ve gözleri Y dd 1 e 
Ezcümle Hamit Şevketin sözlerine kın tekrar mü eıumumı ıg . _.t> kapandı. Göğsünden bir inilti çıktı. "'111W lrtldtiir T b di~ ·· ı · k dolu olıP"'".J 

:~-h ~ epe atı Şehir cevap veren müddeiumumi: ve .ger guıı enn ço . t(jl>aV' 
Hepsi de onun üstüne eğildiler. ..., İJ'ııı'ı "ı~UjJ~lJIJtllrf OMI Tiyatrosunda Avukatın dediği gibi işin mahke. : layı.sıyle muhb ak~.~~ ;a~ikııı• 'f 
- Ne oldun? Konupna artık... 24/1/936 Cuma meye tevdiinden sonra maznun vekılı sanı .perşem • gunu ,; 

Kendini yorma!... akeam saat 20de ile müddeiumuminin ayni hakları bu- verdı. ~ 

~±~~~:özlerini araladı ve l~J G E Cc ı ~ i N 
cevap verdi: 

- iyiyim ... Sevinçten ... Arkam
daki... Yastığı... Alın!. .. 

Aldılar ve Demir Bey ilk defa o

larak rahat bir uykuya dalar gibi 
uzandı. 

inci ile Pulatın elleri üstüste idi 
ve Demir Beyin elleri bu genç ve 
sevişen elleri avuçluyordu. 

Pulat onun kulağına yaklaştı: 
- inciyi de, sizi de, hepinizi de 

kurtaracağım... Üzülmeyin!.. Bu 
iti yalnız bana bırakın! •• 

Dedi. 

Bu sözleri duyan Kele§ Mehmet, 
delikanlının omuzuna dokunarak: 
rak: 

nnm 

Şehzade başı 

Tllrkçeye çnirenı 
M. Feridun 

TURAN tiyatrosu 

Naflt • Hnllde 

Bu akşam 20,30 da 

VODViL 

Varyete - Solo 

Beyoğlu Fransıı 

Tiyatrosunda 

H11lk Opereti 

Bu akının 20,SO da 

Deniz Havası 
Btiytlk Operet 

Kızan 'ıkta Bir Türk Kahvesine 
Baskın Yaptılar 

Sofya, 23 (Özel> - Yanma birısöndürüp karanlıktan iıti~•~ 
kaç arkadaş alan Bulgar deli Eyvan rek kaçml§lar, ve canlarlll 

geçen gece, Kızanlık kazasının He- mıılardır. k.1-' ~ 
mitli köyünde bir Türk kahvesini Ertesi aün köydeki Tür. j, 

makama tiki.yet etmiılerdır·. 
basmııtır. Mütecavizler, ellerinde • d~ 
ki odunlarla kahvehanenin pence • kin hidiae ora havalisin 

Türklerin korkularını art 
relerile camlarını kırdıktan sonra 
içeriye girmişler, ve küfürlerle sa -

ğa, sola saldırarak bütün Türkleri 
sopadan geçirmi§lerdir. Hüsnü a -

dında bir biçareyi de iyice dövmÜf· 
ler ve yere serilince öldü zannile bı
re.lmnılardır. 

Kahvede bulunan diğer Türkler, 
derhal kahvehanenin li.mbasını 

Bulgaristanm dijer b~ 
köylerinde de buna benzet f 
ler eksik olmamaktad~r·,. /. 
Türkler korkularından tık•~ 
memekte, yahut ta ıikiyet 

ten hayır görememektedir~~ 
Bu sebeple, köylerdeki 1 ; 

kı Türkiyeye ııöç etmek içİO 
den hazırlanmaktadırlar. 

~a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ee•••••••••ıııı .. ııeııııııı•••••••••••••••• , 

2 saat durmadan neşe ve kahkaha - 4 orkestra: Zigan - Macar - Genç kızlar ve caz 
~ ........................................ ~ Yerlerinlzl evvelden eld1rınız. Telefon: 40690 4m __________________ .... 
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Teessürümüzü Uyandıran Muamele 

Bir Yunan Elçi I<itibin
den Bunu Beklemezdik 

Cenevre, 23 (A. A.) - Milletler 
Cemiyeti konseyi, bu ıabah Urugu· 

ay'ın Sovyet Rusya ile diplomasi 
münasebetlerini katetmesinin Mil -
letler Cemiyeti misakını ihlal de -
mek olduğunu ileri sürerek Rusya 
tarafından yapılan müracaati tet • 
kik etmitlir. 

miyetinin lakayt kalmıyacağı 
tehlikedir. 

b~ 

Aloizi, Litvinof'un . telmihlerini 
protesto etmİ§tİr. 

• •• 1 

I~alyanların Um~di 
Roma, 23 (A. A.) - Havas ajan .. 

sından: 
Litvinof, Uruguay'ın dahili işle • İ talyan çevenleri arsıulusal duru-

rine Ruıya tarafından müdahale e- mun ve Fransız iç siyasasının ıon 
dilmİ§ olduğu iddiasını reddetmiş- zamanlardaki inkisafını azami dik· 
tir. katle takip etmektedirler. 

Mumaileyh demiştir ki: Bunlar, gelecek Fransız kabine• 
Uruguay, bazı Avrupa devletleri sinin, doğu Afrikadaki İtalyan men

mesela İtalya gibi, diğer bir takım faatlerini korumak makr. :ıdiyle, 
memleketlerdeki irticaa mütemayil İtalyanın da iftirak edeceği bir u:dq. 
ve babl fikirler üzerinde apekülas • ma siyasası güdeceğini ümıt edi • 
yon yapmaktadır. Bu, Milletler Ce- yorlar. 



10 Sayfa 

Ölüm 
Yolcusu -

Mulııırriı i: 1• ıeteman W.llı Crofıı - 82 

Poı-s Hafiyeleri, Suçluları Sıkı 
Bir Takibe Koyulmuşlardı 

.. am J,e Yarıyacak Bir Gece 
Tren tam saat 6,15 te istasyona 

gelecekti. Acele ederlerse tam vak
tinde yetişebileceklerdi. Acele eder 
lerae tam vaktinde yetiıebilecekler
di. Hava, Reyninin tahmin ettiği 
gibi gittikçe fenalaşmıştı. Şimdi 
bardaktan boşanırcasına yağıyor; 
asfalt sokakların kenarından sel gi
bi sular akıyordu. Şiddetli bir rüz • 
8Br esiyor, adeta sokakların köıe 
baılarını dönmeği, imkansız bir 
hale getiriyordu. Tam bu sırada ya
zıhaneler ve dükkanların bir kısmı 
da kapanmakta olduğundan heme~ 
hemen her binadan insan sürüleri 
ıokağa fırlıyor; sulara basmamak 
ve rüzgarın alıp götürmek istediği 
ıemsiyelerini sıkı sıkı tutmağa gay- Frenf kibar bir papaa luyaletincle 
ret ederek acele acele yürüyorlardı. iataayonda bekliyordu 

Basamaklarına kadar dolu tramvay- tramvaya atladı. R :nu gören Mak
lar çanlarını çalarak geçiyor, oto • lang geri kaldı ve arkadan gelen 
büsler ve otomobiller etrafa zifoı Reyninin otomobiline atladı. Oto -
püsküterek son ıüratle geçip gidi- mobil artık tramvayın peşini bırak
yorlardı. mıyordu. Şehrin it ve ticaret mer • 

Bindikleri otomobil Great Nort- kezine, Caatle Junctiona gelince 
hem istasyonunun muvasalat pe • Malasın tramvaydan inip Royal A
ronlarmın kapısında durduğu vakit venue caddesinin başındaki duran 
Reyni küfür ederek: yerine gittiğini gördüler. Antrim 

- Bizim için berbat, fakat dört caddesine giden tramvaylar bura -
arkadaşın tam itine yarıyacak bir dan hareket ediyordu. Frenç ile 
gece! Biz otomobilde kalalım. Sen Reyni, memnun bakışlarla birbirle
Mister Frenç, istasyona gider ve rine baktılar. Bu sırada Maklang 
Malası görür görmez otomobile dö- gene otomobilden dııarı kaydı ve 
nenin. Ondan ıonra Maklang onu tramvay bekliyen kalabalıiın arası
takip eder ve gözden kaçırmaz, de- na karıtarak Malası gözetlemeğe 

di. haıladı. 

SON POS7A 

Bir Fen Adamımızın Muvaffakiyeti 

Prof. S. Aksoyun, Radiycisyon Hak
kında Mühim Bir Buluşu Var 

(Baf taralı 1 inci yüzde) 

- Gerek nebat, gerek hayvan ve 
gerekse insan, kendi vücutlarından çı
kan ve gözle görülemeyen mevcie
rin uzunluğuna müsavi bir mevcenin 
tesiri altında bulunursa o şahsın faa· 
liyeti hayatiyesi o kadar mükemmel ve 
muntazam olur. 

Nebatatta Kanser 
Profesör Lakovski isminde bir zat 

Pariste Sal Petriyer hastahanesinde ne
batlarm kanserlerini tedavi etmekle 
meşgul bulunyordu. Sardunya çicelv 
lerine kanser aşıladıktan sonra bu kan· 
seri iki buçuk metre uzunluğunda bu
lunan elektrik mevceleri ile tedavi et .. 
meğe kalkışmış ve bu nebatlara elek
trik cereyanı vermek için saksıların et· 
rafına :lO santimetre kutrunda bir ba
kır tel geçirmiştir. Tatil esnasında elek-
trik ceryanlarmı keserek saksıların u" - M ı b 

uhte if tecrü elere tabi tuttuğu aahaılar 
zerinde yalnız bakır te1leri bırakmıs- , !.aiıılı 
t '> d · nunla beraber Kinin; gerek bakır ve 1 Mesela şeftali ağacı; bakır, ıtı-- · ır· «<>» ay sonra öndüğü zaman ne- C.# 
hattaki kanserlerin tamamiyle iyileşti· gerekse kükürtten daha ziyade müessir kükürt, Sulfate de Fer, Sulfate de fi' 
ğini görmüştür. Telli olan diğer nebat- bir surette amil olmuştur. Bu tecrübe- ivre'i çok sever. Bu mahlullerdeo 
1 d d h . 1 · 1 ler basittir. Fakat alınan neticeler ga- hangi birini şeftali ağacına asarsak ıı'f ar a a ı te sız ere nazaran kücük d' 
bir rn;şvü nema kaydetmiştir. Bu n~ti- yet muazzamdır. vünemasını arttırabilir. Bu ~cftali 

d h k ı Meyva Verimini cı Arsenik ve «Safsafiyeti Sud» td" ce en ayrette a mış, ayni zamanda Artt1rmak için 
bir çok saksılar üzerinde yalnız bakır Bundan yenı' bir usulu" tedavı' mey· mez. ,._,, 

il · b ı · · k Elma ağacı hamızı arseniki ve :JI" te e tecriı e crını te rar etmiş ve dai- dana geliyor: • _w 
· · safiyeti Sud"u sever. Halbuki ~ ma aynı netıceye varmıştır. (Radio _ Electronique) ... _ıw 

O k' b b h"d dan, Kininden, kükürtten, ve «!)UP_i. 
va ıt u zat u a iseyi şu su· Bir hastaya, hasta vücudundan ayni te de Fer, Sulfat de Cuivre» den " 

retle izah etmiştir: mevce uzunluğunda bir mevce ver-
Bakır tel, havada bulunan ve nere- hoşlanmaz. 

mektir. Bu mevceyi ister eczane ilaç- eıtt" 
den geldiği malum olmayan ve ismine Bunlar elma ağacının neşvün 
((Cosmique» şualar denilen mevceleri sına mani olur. 
toplayarak nebata vermektedir. Fransızlar Da Protesör0" 

Bu suretle kanser şifayap olmuş ve mUzU Teyit Ettiler 
nebatın da neşvü nema kabiliyeti art- ,ıİJ 

Bu yaptığımız tecrübeler F ran mıştır. (IA"' 
Bu nazariyeye Sorbon Profesörle- Ren Ziraat mektebinde profesör 

varon) tarafından tekrar edilmiş~~ ... rinden «Dognon» ~iddetli bir surette .~ 
itiraz etmiş ve rontken şualarına ben· «22/ 8/ 1 !>35» te bu profesör 
zeyen Kozmik ~ualarıQ. bir bakır telle aşağıdaki mektubu gönderdi: -fi 

Caniler Elden Kaçacak mı?. Tepeye Doğru zaptolunamıyacaklarını kaydetmiştir. 14 tarihli mektubunuzu alcfıro. ~ 
Frenç hala ihtiyar, nazik bir pa- Malaıın bir Antrim caddesi • Bizde Yapllan TecrUbeler ona merbut olan etüdlcri ve fot .... :_~ 

k f t . d 'd" c·· lükleri ü G ları almak terefine nail oldum. nıı-:-paz ıya e ın e ı ı. oz • reys Leyn tramvayına atladığını B' b 'k' ... r · 'dd' ı . ..:lr. 
• d k d' • 'b' . b ki. ız u ı ı a ımın ı ıa arını nazarı &Ör, Regnault ile birlikte tetkik elP""" zerın en en 11ı gı ı trenı • 1 • oördüler itler yolunda aidiyordu d'kk t I k S d Be !..:ti' 

. • • •• • ı a e a ara ar unya, gonya, B d ld ıt·~· · ~- 1 ~ 
yenlere bakarak peronda bır apiı Greyı Leynın bir kaç adım öteıinde Küpe, Kolyos denilen çiçekler üzerin- ura a e e e ıgımız n.:;~e er 
bir yukarı dolaımağa baıladı. Son tepeye çıkan mahut çoban patikaıı de başka bir tecrübe tatbik ettik. Sak- kinin aynidir. Buna inanmayanlar; 
d h l 'd' 1 · una va b 1raya kadar gelirlerse bu uıul ile~~ erece eyecan ı ı ı. tın ıon • muci ince Maklang ta tramvaya at- sıların bir kısmını yalnız «30» santi- b 

'd' B d'" h t tirınit olduğumuz patatea ve rılmak üzere ı ı. u ort ve ya U ladı. Malaı tramvayın üst katına metre kutrunda bir bakır tel, diğerleri- · • 
ta bet ıııyı curmu met ut a ın e çıktı ve Maklano ta alt katta kalıp ne tübler içerisinde olmak üzere bakır Bir taVfan muayenuı k . · • .. .. b h ı· d · tarlalarını göstermeğe imideyız.» ~ 

0 

1 - Bu mevceleri ne suretle zapt yakalarlarıa hem bütün muamma içeriye girdi. Eğer Malas, Greys sulfatı «Sulfate de cuivre)), Demir sul- !arıyla, ister hikemi amillerle mese l 
halledilmif olacak, hem de kendi Leyne gelmeden evvel tramvaydan fatı ccSulfate de Fern «kükürt» ve ziya, elektrik, renk vesaire .. ile, ist~: yorsunuz} ~ 
mevkii ve ıöhreti yükselecekti •• inerse Maklang gene pet' t k _ «Kinin» konularak ayni maddcd"'n 0 • sek sıcak veya soğuk sularla verebı.ı- - Bu mevceler ya bir rakkas pi" 
Maamafih o muammayi hallettiği • lıp o:u tak'p d kt' Jıne a ı lan bir takımı muhtelif saksılara koy- riz. Maksat uzviyete kendi uzunlusu- yahut benim icat ettiğim Radio ~.-.o 

ı e ece 
1
• nmezıe, d k ') d be . d .. ,. b' · ek ·ı f' t denı'len ~'etle alınır Bunaaa-ne emindi. Cinayet onun tarif etti- M ki G L d w d u . <(-» sene en rı evam eden 

1 

na musavı ır mevceyı verm ten ı m· ıca eur w · ..il' 
a ang, reyı eyn uragın an ··beı b .. 'h . . · B d b k b "b ı j tafsilatına girmek okuyuculannızı. 1~ erinden batka türlü tasmim ve ika e- lk' d kt . k M I tecru er u gun nı ayete ermıştır. rettır. un an aş a u tecru e er• en c.. • 

• evve ı ura a ınece ve a as B d b .. d ,.. k .. h. . v d d l bu kadarle iktııP d.l d' Şimdi de biraz dikkatli G L d . . . ura a ne atatın neşvu nemasın a a- çı an en mu ım netıce gayet ucuı t ve racagın an o ayı 
t ıt ~:~z ı. I d h .1 • 1' reyı eyn e ınıp te patıka yolu mil olan hadise, nebatın kendi mevce ' az miktarda bir takım ilaçlar ile Jaksı diyorum. eıt> 
e ı avranır ar a u canı erı e • tutturdu!u vakit onun petiııra te- uzunluğuna müsavi herhangi bir mev- nebatatı ve meyva ağaçlarının neşvü Profesöre sevinçle tCfCkkür ed 

)erinden kaçırmazlarsa, her İf yo- d t kt k d ld 
peye ogru ırmanaca ı. cedir. nemasını arttırabiliriz. Size bir aç mi- yanın an ayrı ım. 

lunda idi. R · ·ı F ı· b 1 eynı ı e rence ge ınce un ar Fotoğraflarda görüldüğü gibi on bir sal vereyim: 
Tren bet dakika rötarla 6,20 de, otomobille ilerleyip münaıip bir numaralı sardunya saksısı kinin mah-

Adil R~ 

yavaı yavat perona yanaprak dur- yerde otomobili bırakacaklar ve ço- lulünün mevcelerini almıştır. Bu sak· 
du. Trenden inen bu kalabalığı göz- ban patikasının yan tarafındaki ça- sı diğerlerine nazaran cc2n misli kadar 
den geçirmeğe çalıtan Frenç, bir an lılıklara saklanacaklardı. gerek yaprak ve gerek boy itibariyle 
bu izdihamdan ıatırır gibi oldu. Fa- Bu program harfi harfine tatbik bir büyüklük arzetmiştir. Bu gün iize
kat bir müddet sonra Malaıı 1ıördü edildi. Patikaya varmazdan evvel rinde <(250» yaprağı vardır. Ha1buki 
ve derin bir nefes aldı. Malaa ta Reyni otomobili karanlık bir köte- ~iğerlerinde azami olarak (120 • 12.:> )
Frenci taklit ederek kiyafetini teb- ye götürdü. Yolun tam ı11ız bulun- tır. 
dil etmi§ti. O da siyah bir palto giy- duğu bir ıırada her ikiıi de otomo- cc13» ve «14» numar~lı . sa~~ılnrı 

· .. .. .. l"k b d b'ld · d"l alalım, « 13» numaralı tuh ıçerısınde 
mıt, gozune goz u ve aıına a ı en ın ı er. b 

1 
k"k·· · - · d l ı 

~ u unan u urt; çıçegın a gasını a -
papazlara mahsus yuvarlak tepeli Sık Ağaçlık t h'd' ( h't ·ıa·ç al a . . . mış ır ve şa ı ıne şa ı · ı m yan 
bır !~Pk~ ~eçı~~r~~ pa~az kıyafetı- . Yolun öte tarafına geçtiler ve pa- çiçek manasına) nazaran büyük bir 
ne gırmııtı. Gozluklerı arkasında tıkaya saptılar. Caddenin lamba • neşviinema almıştır. 
parıldıyan gözleri dikktle etrafı aü- larının ı.tıklarından biraz uzakla _ cd :) ıı ve cd () )) numaralı saksılarda 
züyor, en küçük bir ıeyi bile kaçır- ıınca, etraf zifiri karanlıktı. Göz «Ko1yos çiçeği vardır. 15 numaralısına, 
mamağa çalıııyordu. iÖZÜ görmüyordu. Mehtap yoktu. Sulfate de Cuivre mahllılii konmu~, 

Adım Adım Takip (Arkası var) 16 ıncısına hiç bir şey verilmemiştir. 
Frenç, Malası görür görmez, ar- ,- 15 numaralısı 16 ya nazaran «2» üç 

kasını çevirdi ve Malas kendisini Ankarada: AK 8 A '\ misli fazla bir neşvü nema göstermiş-
geçinciye kadar böylece kaldı. On- Her dilde gazete, mecmua ve tir. 
dan sonra kimsenin sezemiyecegı kitap. Bütün mektep kitaplan ve 

kırtasiyeyi. Telefon: 3377 
hafif bir iıaretle Malası Maklanga Bu tecrübelerden aldığımız netice 
gösterdikten sonra istasyondan dı - HLakovski» nazariyesini tamamen 

Netice Çok BUyUk 

Reyninin yanına geldi. Otomobili Belediye kart 1 n Pıy!r.oti mik şualar sayesinde değil, kendi şua-
yavaı yavaı sürerek Malasla Mak- c d eıı ndt= No. 21 ına müsavi bir mevce aldığından ileri 

Ankara Şehri içme Suyu 
Komisyonundan: 

28/2/936 T. ne rastlıyan cuma günü saat 15 de Ankarada Anaf~ 
Iar caddesinde Vehbi Koç apartımanı~ı? üçü~cü. katında .. ~çme au ~ 
misyonu dairesinde yapılacak ol~n Fıhtre bınasıyl~ Keçıoren arat~ 
ru döıemesi iti ve buraya muktazı su borusu ve saır malzeme t~ 
ve bir su deposu intasının kapalı zarf usuliyle eksil~mesi prtn ~ 
ki tadilat dolayısiyle 2490 No. Iu arttırma ve eksıltme kanun ' 
12 inci maddesi mucibince .yok .edilmiıtir. Ay~ı ite ait ekıiltme -:;, 
ayrıca ilan oluna-:aktır. Bu ıte aıt evvelce tanzım olunan evrakı • il' 
olanların komisyona müracaatla ellerindeki evrakı muaddel evralı 
tebdil etmeleri ilan olunur. «147» «362» 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar bin1erce kiı'yi ze :ıgi ı etmiıtir. 

4. cU Ketlde 11 Şubat 936 dad1r. 

Buyuk ikramiye~ 3 5 • O O O Liramr. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liral ık ikraıniye:erle 

farı çıkarak otomobilde bekliyen ~. Dr. lbrahim Zati reddediyor. Nebatm neşvüneınası Koz- I 

langı takibe batladılar. Hergün öi eJeıa ııonra ha ıtalarına gelmiştir. Bakır telin mevcesi sardun-
M , _ d . ~ ka ı l ede~ . • . . · ·· "d' B ~--~~~--------------~-----~~~ a.a.ı ıstasyon an çıkınca bır ~ımİİılİiiıiııııiiılıiiiıl••••••••-' ya çıçegının mevcesıne musavı ır· u~ ~ 

( 20.000) liralık bir mllki fat vardır. 
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Cenaze Alayı Beşinci Jorjun 
Bir Saray 

Faciası 

DOYÇE LEVANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvere, İstanbul n 
Bahriıiyah arasında azimet Te 

24 • l • 93G Yazan: ""' ş. avdet muntazam postalan 

Londraya Her Taraf ::ın 
Krallar, Heyetler Gidi ror Harı::ı.m Ag·· a4s4ı Beşı·r, Sadare~ IIamburg, Brem, Stetin, Anvers ve ~ _ Roterdam'dan limanımıza muvasalatı 

K k Ed
•J kt beklenen vapurlar (Baıtarafı birinci yüzd(!) 1 ile, Prenses, düşes D'york, düşes te 

ara ı d 1 
• J ece 1 Androa vapuru 2;ı ikinci Unu· ı 0 UD a stıcvap na dng••. umumi binalarla sair binalara çekilmi~ Gloucester ve düşes de Kent arabala· 

- B lk Derin dJ e vapuru 24 ikinci ki· olan bayraklar bu sabah yarıya indiril- ! ra binmişlerdi. 
niz; ıih ~d. i, hakikaten ıizin dediği • ı' _ Şu halde müsaade budyuı:ursa· nuna doğru. miştir. Yeni Kral Nerede Oturacr.k? 

d 
1 ır. Ka. ·· . w mı celbe eyım. R 1 d · i ki. İri d d H ·· K l 1 D · h tn birı" L rıyı, otekı ca~uslar •

1 

nız, 
0 

berem ngas . d"w• "b' a mun npuru SO ikmc • an a a enuz ra lan Edilmemi• ersıng am, 2:3 (A.A.)- Kral Ed· 

l 
.:atletın· ti" H. p k"'I"' Sen ıste ıgm gı ı nuna doğru. j L d 2'> (AA ) B baL d . . k" k d on arı el . lf r. 

1
,. olmazsa, _ e a a. , b. 

1
.k ' on ra, '' · . - u sa ra var ın ma1yetı er anı en isine şimdi .. 

e :r k d ır ı Mllorda vnpuru Sl ikinci U- D _ M· geçırmiı oluruz. meıgul ol. Benim yu arı a • uuua doğru. ublinden alınan bir habere göre lik Seni Çeymis sarayında Y ork Hou-

öldüreu uıblerih olunuz, Pa!8. Karıyı ehemmiyetsiz itim var. Har~'."~~;•• M. Corda ••puru 31 ikinoi kA· Kral Sekizinci Edvard henüz Dublin • 1 se denilen bölükte oturacağım söylü • 

s~ l'aJ>o' a§ka casuslar değildir. geldiği zaman bana haber gon d. nunu doğru. de kral ilan edilmemiştir. yorlar. 

t·ı· ru bana ·· d . T 
1

.. p cevap bekleme en Burgaz., Vurno, Köslc>nce, Kalae ve 1 Da .. ily Ekspres gazete.sinin yazd.ıgwı • . .K.ral, Buckingham sarayında kendı"· 
ı ın Jc• gon erın de ben ka· a at ap, d lb 1 h.ber ıın .olduğunu çarçabuk aize çekildi, gitti. lbrahim Bey de ~.'· rail için limanumzdan hareket na gore rlandanın lngıltere nezdınde· sı ıçın ancak bir çalışma dairesi bulun· 

'Verıriın. h l telefon ba•ına geçti. Ortakoy edecek vapurlar ki fevkalade komiseri Sekiz.inci Edvar- duracaktır. 
a :ı • Derlndje vnpuru 24-26 ikinoi d k l 'I" · · d b l A L dl * polis karakolunda aerkomiseri ısle· kiin•n• doğru. ın ra ı anı merasımın e u unma - vam ve or ar Kamaraları 

lal&t p mış ve bu suretle hükumetinden aldığı Londra, .23 (A.A.) -Avam karna-
a•• t d" ş mri verdi· Ralmund vapuru 80/l • 2/2 tınd ~, am telefonun ba " ı. u e · h doğru talimata itaat ettiğini söylemiştir. rasında celsenin yeniden açılışmda 30 

•ınd:n .aYrılır ayrılmaz, oda kapı • - Burası, sadri~am. Pa'~ :zr~- Yakında. Homburg, Brem, Anver• Amerika Namına kadar saylav daha sadakat yemini et-

dl
. ""n •çeri iri vu··cutl b" l" · lerinin karakolu. Şımdı, te a e - ve Roterdam lı·manlar1· ıç'ın Y · t ')'

1 
(A A ) C · b d ı· 4 b • 

1 

ı~ u ır po ıs gır· b" · ·ı aşıng on , -tJ • • - umur mış ve un an sonra mec ıs, ı::u ata 
a at Pasa ıı· Efendinin sarayına ır sıvı me· h r; ....._ N - sordu: d k" h • a.reket edecek vapurlar. reisi Ruzvelt, Norman Davisi, Kral kadar tatil olunmuştur. 

e 'Var, Cavı"t? mur gönderiniz. Ora a ı arema. Arta vaııuru lımanıınızda J · ·· · d A "k L dl k d 4 b k d 
k 

k I 1 orıu.n cenaze torenın e men ayı or ar amarası a ~u ata a ar 

a. ...... Efend" 1 · ·· gv alarından Be§İr ağayı !9-ra. 0 a ıs.· Andros vapuru ~O • 31 ikinci t 1 · · L d d l 1 ·ı l · ~'liihi- bı" ı.m'. brahim Bey gelmi!· teyı"nı"z. Bu ag~a karakola g.e.lınce_, b_ır emsı e memur etmıştır. on ra a top antı arını tatı ey emıştir. ·•• r l§ • h k k&nuna doğru. bulunan süel ve deniz ataşeleri kendi Cesed Londrada 

l&tiyor. ı~ın ususi görüşme arabaya bindirip buraya gonderınız. Klel vapuru 7 • 9 Şubata doğru. · f k Fazlı:ı. tnfeilflt için Gulata'da Ova- 1 sıne re a at edeceklerdir. Londra, 23 (A.A.) 

:::: ~an~i İbrahim Bey? Dedi. * kimyan hanmda L oter Silbermann L :ral~.~ K&rlJamalr) için Joıjun cesedi Londraya 

Beşinci 

getirilmiştir. 

nan k ve Şürekası vapur ncentalığına mü- on ra, -·' (A.A. - Amirallık Rus Heyeti 
tiın lb ~ Yo mu efendim, o bi • Bp""ır ag"'a, ikbal hanım e_fe.ndin~ 'l' 955) dairesi, kral Jorı·un cenaze merasimine Moskova, 2:1 (A.A.) Beşinci 
..,. .. rahırn B n· h t "'T D _ racant. clcfon : 44647 • 6 (11 _.,!antik. ey._ ıvanı arpa konağından henüz avdet etmıfb. og- 1'ı , iştirak etmek üzere Londraya gelecek Jorjun cenaze töreninde Sovyet Rus • 

- liaa 

8

. . I ruca Şehzadenin dairesine çıkmı'; 0 - bütün Avrupa hükumdarları Manşı yayı dış işleri komiseri Litvinof, milli 
"1ii · ızım brahim •• Gelsin. dasına girmişti. Beşiktaı icra daireoindeno geçerken binecekleri vapurlara bir fi- müdafaa komiser vekili mareşal Tu -

d
. &lantı"k lb h" B · · · 1 h canı gu··,. Bir borçtnn dola t ht h alınıp pa- l hb · ·ı d d 1 k k' L d b k l 1 ı. lal"t ra ım ey ıçerı aıır- Hissettiği çı gınca eye ' 3' Y' a 1 ncze o re erı ı e ört torpi o mu uibinin aşcvs ı ve on ra üyü e çi i l\ ai~ 

a p ll lb" • .. v •• •• arn•la raya çevrilmesine karar verilen ayaklı re· f k k" · ı ed ki d" tebinde aşa .. , e eri pantalonunun zaptediyor; ka ının, gogsu~u P •. ~ • re a at etmesini emretmiştir. ı temsı ece er ır. 
L old d J sim makinesi ayaklı yeşil renkte bir büyük B l 1 A K Qİ(.. I ugu halde, mutadı veç- yacak gibi çarpmasın an, &oz soy ıye- u garistan kralı, talyan velihatı, vnm amara&ında "' a bir küçük kordonlu abajor mavi dolap be-aycı bir tavırla kabul etti: miyordu. . .. .. .. h h h k .Estonya reisicümhurunun rnüm ili Londra, 2:1 (A.A.) - Avam kar - Q yoz ae pa ta ta sandalye morkiz ta ta ·ü-A.ğa oOo .. Gel bakalım, lbrahim Şahzade Ali Efendı, onu gorur gor- çük m ... küçük beyaz masa cımfı gül <enk· Laidoner ile Macaristan dış işleri ha· marası toplanarak ecnebi memleketler 
ı,. , ~ Nerelerdesin, yahu... Mutia- mez, telôşla sordu' u vazo küçük nynn ı mel•o murabbo• viı- kanı De Kan ya cenaze merasiminde meclisi ve mümessillerinden gelen ta· 

0ır i · G" d"" ·· BP•ir' b l kl d · t t l fi d. 1 · · ••ınr .tın var. Çünkü itin olmaHa, - or un mu, ~ • rin yerlô bi, ağraman makin<>i c.ıu bir hu· u unaca ar ır. zıye e gra arını ın emıştır. 
111ı12e u· _Gördüm efendimiz. çuk metre üç tnralh cnmckôn .andnlye * * Bundan sonra. kral Edvardm, Bald· 

İbr .. hıın" Bgramazsm. d .. d" deg"'il h ·· 1 3 ·h· ·· L d 23 (AA) C l · t f d d. ed·ı be el "' d A r _ Kendisini bizzat &Ör un, ta tn mustnmc 1/12/935 tarı ıne mu- on ra, . . - enaze a ayı, vın ara ın an tev ı ı en yanna • 
Üğii ı_ ey, 68 razam an go • sadif cuma günu·· saat • 3 den 15 e kadar S d · ghamı k"·ç .. k kil" · · t k · k t 

tn.... o. u ahbaprA teklifsizliğe rağ- mi?.. ı an rın n u u ısesını er e- mesı o unmuş ur . 
.... c dd :r- f d" · Beyoğlu Cnddeikebir Tan fotoğrafhanesi derek Wolferton istasyonuna do<YTu * 

c.... 1 iyetini muhafaza ederek - Evet e en ımız. c· "Ya önünde satılacağından talip olanların ma- yola çıkmıştır. Yeni kral, kral hayra- Londra, 23 (A·A.) - Resmen bil-
p 'Verdi: - Nasıl?.. hallinde hazır bulunacak memuruna mü • ..._ !'.' ç k ··kü· b h kka rtık ğına sarılmw olan Beşinci Jorjun ta- dirildiğine göre, kralın arzusu üzerine 

Ilı ~ ı:.fendim!.. Meşguliyetimiz, - o şu r, cena 1 a 1 8 racaatlnrı ilan olunur. (556) ı alu... d h b··t·· t hlı"ke gPrmı"• tı_• gu""ndu··r bu.tu.nu hamil top arabasını takip et -. BP..ı::.inci Jorı·un cenaze töreninin icra 

"''-· .. ,u evletin iz. Arzı ürmete u un e -3' y•.. 1Kl -rr ~\t hulu k" Hakikaten doktorlar, komıtmaoına müsaade el· #""' ••ws• ... mıştır. Kralın arkasından kardeşlen edileceği gün milli yas günü olarak 
Çal( • nmuyor ı... . D e n ı· z y o 1 1 arı ve eni~tesi geliyorlardı. Anne kraliçe i1an edilmiyecektir. 

ltıijh.~Uhirn bir iş olmazsa ziyaret mışler.A lkb l h t d ? Ş .,=-==---====-=-~ii - y, a as a mıy ı. .• ar P Bol 1 .., 
..._ n olamıyor. . d . d . . .. ekt" Eli • 1 Ş LE TM ES I ugu 

\> -... t ·· ı b k l · · r? Beşı(, enn erın ıçını ç ı. erı-" "t 'ıoy e a a ım, ne ışın va · ·· ak d" Acenteleri: Karaköy Köprübaıı (B fı 1 · · ·· d ) \ k } dl l\ "l{lt .. I .
1 

H kk ni semaya kaldırar cevap ver ı: aş tara mcı yuz e ra tenzi e i irse geriye altı kuru~ 
.-, , gene musteşar smaı a 1 • • h Tel. 42352 • Sirkeci Mühürdarzade B k l k b d al b k ile k . ? _ Kurbanlar keselım, efendı az· Han TeL 22740 - u sene şarap istihsalatı çok a ıyor i u a m iyeti ile tutma • 

avga mı ettın • 1 All h · · f l d Sa l · l d . ......_Yok f d" B" k .. dür retleri; kurban ar... a , esırgesın; lllEZ~mc, -~•••lil;! aza ır. tış ar ıse. son gün er e, o maktadır. Memleketimizin oldukça ıtİ)iz; Ş e en ım. ır aç gun B sözüm dağlara, ta,Iara ... Az kalsın, ka· ı Ayva ilk Yolu \nisbettc durgunlaşmış ve fiyatlar düş- l mühim bir geçinme vasıtasını teşki1 
b~fer. r ehytan kulağına kurbş~nb··:.t .. u dın efendi hazretlerini kut gibi eli ı MERSiN 25 lk" • 11 müştür. Toptan satışlar (14) kuruşa eden şarapçılığımızın yükselmesi için 
, t a b" • . I mız en uçuruyor u · I kadar inmiştir. Bunun altı kuruşu in - istihlak çarelerini aramalı ve inhisar l k a atsız etmem, us u un . d d k I vapuru ıncı • 
ı.ı:ır l ır mesele. Sizı bıraz faz aca Şeh d h t ve ı"stırapla dı"nlı" kanun CUMARTES günü h. · 'il" '"d faa · · ı .d . d d l d ""'•il za e ayre ısar resmı, mı ı mu a vergısı o a- ı aresı e yar un etme i ir. 

edecek amma. . ~k b" h ı 1 saat 19 da lZMIR'E kadar. 
-. O k yordu· Gıtti çe artan ır eyecan a Türkistan dan 

Hacılar 
Gelen u400n 

adar uzunsa, vaz geç. d 
L -.l Uzunca amma efendim; her sor u·E. . d"? 
Qe, de · - tım ı ... 

~ 

Mersin Yolu 
~.. ıızi de iıgal eden bir meıele, Ce b hakka binlerce Yüz bin-
~nned . - na ı , .. 
-. B~r~'?· . . }erce defa tükürler olsun ki; artık her 

1 

ERZURUM vapuru 26 lkin-
'el ızı ı§gal etmıyen hangı me - tehlike eçmif. cikanun PAZAR günü saat 10 
h e Var •• Söyle bakalım, ıeninki, Je konuftunuz?. Hepsini doğ- da MERSlN'E kadar. u401» 

angi&i? •• - .. 1 • 1 ~ 
nıca soy e... ' '·----------•• t -. Şu, §ehzade Ali Efendinin sa- _ Evvela, efendimizin tarafından . . . . 

'Y•ndakı" c" t h" d"se&ı" . . I d T b"- ·· o-·iktaf ıcra daıresınden: ınaye a ı • hallerını hatır arını sor um. a ıı, mu- , ~ 
l - Evet •. Hakikaten biraz merak· teessir oldular. Ancak, timdi mi hatır- 1 Bir borçtan dolayı tahtı hacze alınıp 
lca hir İ§. Lakin, bu itin bir kaç }arına geldim; buyurdular. Münasip paraya çevrilmesine karar verilen bir göz· 

!'fhası var. Sen, hangi safhası hak- cevaplar verdim. Teessürünü biraz lü aynalı konsol etrafı. san minderli hr · 
ltlnd.. ·· ·· k k" tt" Od d d d la vardı O yola küçük somya ccvız renkte dolap be • 

.. goruşme istiyorsun. tea ın e ım. a a ı r · • d" . - S 1 d' V d yaz komedin istor perde ort kanat Ayın-
afhaların hepsine vakıfım, nun çıkmasını beke ım. e sonra a kT . .k. k" "k b' A 

\'e alakadarım· pa•a hazretleri. saraya avdet buyurmaları için emirle· tapd ~ ımbı 1 1 

uAçu "k ır .v1nıpaı· sec • A. ' :r • • • • • ·~ • ca esı eyaz men an ış eme ı pcr-
ncak ben timdi, katılın meydana rınızı teblıg ettım. 1 1 de ve sair eşya Beyoğlu Kalyuncu kul _ 

~•karılması meselesile meşgulüm. - Amma .. Emir teklinde söyleme- tuğunda 31 1 ı 936 tarihine müsadif cu· 
akat bu İf, salahiyetimden hariç din ya? ma günü saat 1 O dan 12 ye kadar açık 

~e fevkalade mahrem tutulduğu -Efendımiz!.. Sayenizde, nasıl arttırma suretiyle satılacağından talip o • 

lçin efendimizden hususi bir müsaa- wylemek lazım geldiğini bilmez mi- lanların mahallinde h.a~ır bulunacak me-
tle al k . . .. t d" ~ · h. ı muruna müracaatları ilan olunur. (556} 

ma ıçın muracaa e ıyorum. yım, ıç .... 
- Ne gibi müsaade?.. - Tabii .. Tabii ... Pek ili. Ne ce-

Vıııp verdi? İıtanbul !lı...: •_...; · iflil memurl·.:.-.1an.• · · · · ıı""''" '"5""""' Tiirlriatonlılor tehirde dolaıırken 
- Düşündüler, tatındılar.. Hava Müflis İsak Şişman oğlu tirketine ait Haçca gı"tmek üzere Çin Türkista - .......................................................... .., 

tebdiline çok ihtiyacım var, doktorlar l 
ela bö

. l .. ı·· lar· Onu · · d v yazıhane takımı. masa, banko, ve kavkol nmdan şehrimize 130 kişitik bir kafi - ... 

- Birini isticvap edeceğim. 
- Şehzadeyi mi? .. Ben, onun ka-

ti) olm d v •• a ıgına emınım. 

- Bendeniz de o kanaatteyim, e-
f end· h 
1 

ırn. Onun için ıehzade azret-
:rini değil; harem ağalarından bi-
tıni · . v. 

ııtıcvc p edecegım. 
- Bu işi nerede yapacaksın? 

•. - Bu iıticvabım hususi olacağı 
IÇın h k . • • ususi bir yerde yapma ıstı-
l'oru- E'" .. d b •••· ger musaa e uyurursa -
tlız, burada ... 

- Ne ise, tesadüfen vaktim mü-
&ait ş l . . ...... b d .. .. · u mese enın ıç yuzunu en e 
?grenmiı olurum. Pekala. Burada 
•at· ıc'Vap et. 

ye soyuyor . n ıçın °a· SELANIK BANKASI 
ruca saraya gelmem münasip olamaz; I ve saire açık arttırma auretile aatılacaktır. le gelmiş, bunlar Kavaklarda karanti -
eğer efendi hazretleri münasip görür- lstiycnlerin 26/ 1 /936 salı günü saat 1 O dn ne müddetini geçirdikten sonra Top • 'l'esis trtrıtıi 1888 

}erse, k~ke gidelim; buyurdular. Sultanhamamında Hamdibey pasajında hanedeki otellere yerleştirilmişlerdir • • 
Şehzade Ali Efendinin yüzünde bir haz.ır bulunmaları ilan olunur. ( 19 31 1) 180 kişilik bir kafile de yoldadır ldare merkeu 

tebe:ısüm belirdi. Derhal yerinden kal- ve bir kaç güne kadar şehrimize gele· latanbul ( 6-lata) 
karak gezindi. Ve sonra Betirin önün- Doktor Hafız Cemal ceklcrdir. Bunlar Denizyolları idaresi- Tiirkigedeki şubeleri: 
de durdu. Merakla sordu: ı..>ahl.l•·e mO ehaaa ı aı l k d l C dd ft nuul, ( Galıttıı, Y enı \; • üi ), ~ ne müracaat a en i erini i eye 

- Çok isabet olur .. Benim de sükU- Pazardan maada hergün 3 • 6 lzınır, Mersin. 
"dd l "ht" S götürmek üzere hususi bir vapur is -nete şı et e ı ıyacım var... en, Divanyolu (118) No. Telefon : 22:398 Y .. nanistandaki şubel•rl: 

kendisine ne cevap verdin?.. temişlerdir. Denizyolları kendi vapur- ~tluıık, Atııııt, Pıre. 
- Efendimize böylece arzederim, Son Posta Matbaaaı }arından birisini tahsis etmezse arma

törlerle görüşiip bir vapur teminine 

çalınılacaktır. 

• 
diye cevap verdim. 

(Arkası var) 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

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

Hor nevi ben ta muar."' 111'4 
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Biz, alelade ampuller, yakın bir zama • . 
na kadar tasavvur edilebilen en iyi ışık 
kaynağı idik. Artık bitti. iyi ışık lazım 
olan her yerde bizi, ÇiFT SPIRALLl 
YENi TUNGSRAM ampullerile deiit • 
tiriyorlar. Maalesef bu hare\.;:etleri çok 
yerindedir. Çünkü TUNGSRAM am -
pulleri daha iyi ıtık vermekle beraber 

fazla cereyan sarfetmiyoılar. 

ÇiFT SPIRALLI 

TUNGSRAM . 
GUnUn AmpulUdUr. 

v~niis 
venu• Huju: 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere düıüriir Ye 24 aut dudaklartla 
saltit katar. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarh, aiizelJik kremlerinin 

içinde en taYani emniyet ve itimat elanı
tlsr. 

Venüs Pudrası: 
Şak ve kibar familyalann railtetini ka -

za.nan, narin ve nuik cildlileri teshir eden 
yüksek evsafta etsiz pudradır. 

Venüs Rimeli : 
v enüa Rimeli ile tuvalet aören kirpik • 

ler kalplere ok aibi aaplanır. 

E vliyazada Nureddin Eren 
Eczayı kimyeviye alat ve ıtriyat 

deposu. İstanbul 

.1 ................. ,. 
JUVANTiN KANZUKI 

Saç boyaları 

....,. 
Saçların tubii renklerini iade 

1 
eder. Kumral n siyah olarak 1abh 
ve tabit renle verir. Ter ve yıkan
makla dahi kat'iyen çıkmaz, daima 
SA.bit kalır. Y egAne zararıız ve 
tanınmış markadır. 

l 1N G!LlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • Lıtanbul , ______________ _, 

•• 
Olçü üzerine 
F ennl Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dütkünlüğüne 

Fenni 
llorıalar 
lııtiyenlere ölçü 

tarifeai gönderilir 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

Fennin en son icadı 
6 lambalı 17 m • 2000 m 

kadar RADYO S C H A 
Oseanik modeli 1 
Sizi •ğleıufümeğe hazır en ıusııoıl' 
kadatınııdır. 

Umumi ıahı depoıu ı İstanbul 
hamam. Hnuzlu ·han No. 1. 
Adall& : Haaı Bey Z. Muharrelll 

1zmlr : Peanetti ve Pariente. _ .....J 
Tralur;on : At•acıQğlu Hakkı BaP"""' ... 

Devlet Damiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAlll"' 
·ıs' Maden cevheri nakliyatına mahsus D. D./25 numaralı teııı• 

rife ve üçüncü zeyli, 1/2/936 tarihinden itibaren lzmir'e (Ba•JIJ;lj 
Karf ıyaka, Alsancak iıtasyonları dahil) yapılacak nakliyata ve 
hatlarına te§mil edilmittir .. 

Fazla tafsilat iıtaıyonlardan verilir. (116) (311) 

.. 
Basın Kurumunun Çıkardığı ..-~ 
1986 A L M A N A G 1 

Bütün saylavlarımula gazetecilerimizin 
Ç 1KT1 

resim albümü irinJ,I 

50 kurut "'~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~·---/ 

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

Ankara Ş-hri içme Suyu 
Komisyonundan: 

'28/2/936 T. ne raılıyan cuma günü saat 15 te Ankarada Anafar
talar caddesinde Vehbi Koç apartmanının üçüncü katında lçm1' ıu 
komiıyonu dairesinde yapılacak olan Filitre binaıiyle Etlik araıı boru 
döıemesi İ§İ ve buraya muktazi ıu boruıu ve ıair malzeme tedariki ve 
bir ıu depoıu inpıının kapalı zarf uıuliyle ekıiltmeıi prtnamedeki • 
tadilat dolayısiyle 2490 No. lu arttırma ve eksiltme kanununun 12 inci 
maddeıi mucibince yok edilmittir. Aynı ite ait eksiltme cünü ayrıca 
ilin olunacaktır. Bu i§e ait evvelce tanzim olunan evrakı almıı olan • 
ların komiıyona müracaatla ellerindeki evrakı muadel evrak ile tebdil 
etmeleri ilan olunur. «148)) «363» 

nr. ETEM VASSAF Slalr ve 81111 
hutalıklaıl mllMhaua• 
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