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H be . ) . Y • e• Ç • Halkı Bu Esnaftan Korumalıdır · a· ş er em ır evırme ç·· k.. 0 t d 8 . 8. 
il Y un u, r a a arız ır 

. areketi Daha apıyorlar "Tavcılık" Var ... 
air Hastane Daha Bom

bardıman Edildi ••• 
ltal•anlar Atll•abaha,a ( 440 ) Kilomeb-• 

Uzakta Taggar• Karargahı Kurdular 

Ras Desta Yeni 
8ir Cephe Kurdu 
--~ba, 27 (A-A.) - Ru O.. 
~ ~etleri ile aeneral Graziani kav• 
~.arasındaki muharebel• arblı 
--...Uyle bitmİflİr. 
~eaeUi ve civarında gayet çabuk ıu· 
·~ 11ıüdafaa tertibab alUlllllfhr. Ne==in bir kaç kilometre timali prbl
..... İtalyanlar yeni bir tayyare brar
L.._ kurmaktadırlar. Bu brarph, 
=.!___ bala,iyle Adi•baba:ra 440 kilo • 
--ve uzaklıktachr. 

la. De.tanın kaıqilu umumlll ye
~ N91ellinin 60 kilometre fima • 

t&_ 
1
Warderada bu1munaldachr. 

~anlar tarafından Gamele Doria 
le J>.na Puma arumc:la eleseçirilen 

=:.~ yukarı t•~en ıtep ve 

'tü- h L~- L __ !I:::! --- cenap cepnesmucı IHll" mı _. 
ölü miktarı "Lir kaç bindir. hal • 

~ t.narelerinin bu mmtabcWri bü
~ faaliyetleri neticeainde halktan 
"-lerce kiti ö1milftür. 

Şimal Cepl.esintle 
~ cepheainde, Makallenin ceau• 
L~: bir Mabet abra aeyyar huta • 
~ bombardıman ec:lihnİftir. 
..... (Devamı • ncı yüde) 

Habe§lere karıı ltalyanlann kullan • 
dıklan ceaaretlerile me,lıur Dubalarda 
bir becinaüvar Somali delikanhaı bunlann 
piyadelerinden İtalyanlar iki kolordu 
tctkil etmiılerdir. 

Çarşı Esnafı Ve Seyyahlar ••• 

Esnaf, Zannedildiği Gibi 
Seyyah Beklemiyor 

Çiinkü Biliyor Ki Seyyahın Cebinde 
Metelik Yoktur .O, Paralı Seyyah istiyor 

ç.,.,.. •--6 _ . 1 • olıta .. ndaıt, ••lmeleril• ••lm.,,.•lm 
r -ma •ore, pora •etirme en n • 

mü•arlİ •ayılan 6ir Hyyala lıalilen 

·Gizli 
TarikatÇılılctan 
Zigads •• 

Birtakım Gençlere 
Yaklatm•k MakN· 
dını GüdUyorlarmıt 

Çankırı, 26 - Burada gizli tarikat· 
çılık faaliyetinde bulunmak ıuçiyle 
bir kaç kiti yakalanmıttır. Bunlar, 
kendileri gibi bir takım yobazlarla 
mektuplqmakta imitler. Ekserisinin 
if8İz, güçsüz takımdan oldukları mu • 
hakkakbr· 

Bir Arkadaşımızın Baıından Geçenler •• 
l•tanbıılıua Elm•alarının Da 

Kagbolıqlarıntltı Sır Anlaşılıyor 

Daha ziyade bir takım gençleri bir 
araya toplayabilmek gayesini güden 
bu adamlar, bu emellerine erebilmek 
için, böyle bir yoldan pnıeyi muvafık 
bulmutlar. Bunlar, lskilipte Mahir TlllllAlılı ,.,,.,.. 7'idle Aıymer ralıdlr ..ıq.,. 
namında bir aaatçi ile mektuplafmak .. - Son fiyat altmıt liraya olur. O 1 bırakıp çıbfımclan bir kaç l8Bt 80Dra 

taymıflar. ' da sizin güzel hatınmz içini bir te88Clüf yolumu tekrar Kapah.. 
Gerek Mahirin, gerek tutulan bu bir Beyoğlunun en mcthur kuyumcu • çarflya düfiirdü. 

kaç kitinin hüviyetleri, bu adamların larında (120) liraya aatılan bir yüzü• Ve bu ikinci ziyaret sayeeinde, yap
bu tıynette kimseler olduklarını göa • ğü (60) liraya almak bana hayli kir· tıiım alıt veritteki ziyanımm büyük .. 
termektedir. h görünmÜftÜI lüğünü öğrendim. 

(Deoamı a inci 7'huf•) Fakat, senet mukabilinde bir kaparo (Devam 9 1111cu yiüule) 

r .,.-~ "il- .• 

M111rda. Ağır 
Bir Hadise 

ltalyan Askerlerl, Bir 
Vapurdan Mıaırlılara 

Alet Etti •• 
Kahir•, 21 ( A.A.) - /çiıad• 6a

lanan laallnn, Hcıllepcırt l•ltin• 
•ödm yapmalrta oldalılan ulalı 
6ir "",,__. as.na., Scırcl•icı oa
parandalıi ltolyan ulıerlai ,,,,.,,,.,.. 
dcm cıtef edildifinden, Port • Saül. 
"• •a- ,.,,.,,. ,..,-.,. phaqtır. 

/tcılycın lıon-'om il• llluır otori
t•lm taltltiltat yapıyorlar. 

Mogoliıtanın 
istiklali 

Şamlılarda Yeni Bir HAdlse ••• 

On iki Kişi Yakalanarak 
lstanbula Getirildiler 

Ayrıca 3 Kişi De Yaralı .. 
Dün Bakırköy jandarma kumandan- lu kafilesi getirdi ve teslim etti. 

lığına mensup üç, dört jandarma Öğrenebildiğimize göre h&dieenin 
müddeiumumiliğe (12) qilik bir auç- mahiyeti fudur:(Deocımı 7 nci ~·J 

Yunani•tanda Seçim Bitti ••• 

Venizelistler 
Kazandı 

Pekin, 27 (A. A.) - Nanldn idi.. yeni Kabinenin 
ldimetinin Moıoliıtanda muhtar T k ) D 
bir idare teıiı etmek yolundaki te. eş i ine oğru 
,ebbüıü Çin makamları tarafından 

Moıoliıtanm ıarp mıntakaıı prena- Kabineyi Demirci• 
lerinden bazılarının Şanpeide de 
seçenlerde teePüs eden miiltakil Vey•hut Sofulls'ln 
hükOmete iltihaklannm önüne •~ T •tkll Etmeal 
mek iıtediii ıuretinde tefıir edil. Muhtemeldir. 
mekteclir. 

DolafUl bir pyiaya ıiire, •ren• [Y1111an intilwı•lllG tlair tel~al • 
Teh yalnnda bir beyanname D8fl'e • larunas 6 ancı aayladadır.] 
derek müıtakil bükfimetin teeuü • ---===---=-==-===-=~ı=ıı=-=========-====ı:ı-=-=:::ı11::1ıiıı::::1=-

ıünü u&n e1ıi1eceektir. Bir Üfürükçü Bir Kadından Para Sız-
... 

Rados Kıyılarına 
Torpil MI 

dırırken Dün Yakayı Ele Verdi ... 
Polia dün bir tifürükçülük ve büyücülük cünnümqhudu yaplDlf, müd

deiumumilik te ıuçluıunu tevkif etmiıtir. Vak'a §Öyle olmuıtur: 

&.nınz ki Kapalıçar•ı esnafları, zin 80• rg.ularına dikkate değer cevaplar R d 
b\.._ T Kat (Hu .. •İ) - a O• lıara •• 
"""'""'.'"ll'l}eL t 1 hl verrnıştır: .ı 6 · y .ı 

D6kttlmftş? Fatihte oturan Medineli Mehmedin üfürükçülük ve büyücülük yap• 
tıiı iıitilmit ve dün Makbule adlı bir kadının kocaıını kendiıine bai • 
lamak için Medineli Mehmede müracaat ettiği öirenilmiı, kadmıa 
Mebmetle beraber bulunduğu bir ıırada memurlar eve ıirmiıl•. Me • 
dineli Melunet Makbuleden altı lira üfürük parası almıı. Bu ııracla 
kendiıinden de kocasının aaçile bir kaç kilo teker i.temitmif. Mak • 
bul• bu tekerle aaçı da adama TSmifo 

Ba ealaah teker de Mehnaedin e'rinde halumnuıtur. 

•ı. •. . . .:e e ge en seyya arın çarşıya . _ Se ahların çarfıya getirilmedik- farında •e)'İr ... .,. ır ancm •anucı• 
uturulın l . d "kA ·d· 1 . YY frmn ..,...n 6ir torpil İl• ltarpfaffı-

b_ eıne erın en şı ayetçı ır er • leri dogr-udur. Gelen seyyahların çoan •--~ 
~ )ord..1- •- lı laa6•r ..,.,;..._Mir. aa ,,..,.._ 
~-~ara 11ra tikayetler yükselir . lıtanbulda 24 saatten fazle ~alm~- ••beti• ltalycınlann, On Uıi crclcrlor-
~·:._l:rir Yazıcımız onlardan bazılariyle tadır: Buna nazaran, ~rde a~ır • ı1.,. hsalaruan .trol,,.. llMQ'll flilea 
;-~İiah-:- A..ı- . l' k •----- dikleri zaman «8 - 9» aaatı aeçmıyor, tlltı.ri _. olnaaftm'. 

~. wnın gız ı a111W811U , ... __ • • . ~- .--
eeki bir antikacı, muharriıimi • demektir· _...... ... ,....., •~-----.... -----



2 Sayfa 

(Halkın Sesı) 
/stanbulun Bir 

Misli Daha 
Aydınlatılmasına 

Ne Dersiniz? 
Haber verildiğine göre İstanbul 

SON POSTA 

Sahte Komiser Tevkifhanede 
sokaklarını aydınlatan iki bin ş 'e K e v M •• f e D 
lamba, bir misli daha çoğaltılacak - em ı, omıser eya u ettış ı·ye 
mış. ve şehirde karanlık sokak bıra-

kılmıyacakmıı1- Bu münasebetle dün p s d 
rıki suali sormuştur. Aldığı karşılık- ee e 

lkincikinun 28 

( Gftntln T;fbı] 
iki Bir 

Satırla .• 
Ltanbula Bir Yılda Ne Kadar 

Seyyah Geldi 
Yapılan bir istatistiğe göre geçen bir~ 

içinde ]imanımıza 5 -i seyyah gemisi gel ' 
mif, 26895 seyyah getirmişlerdir. Bunda' 

başka muhtelif yollardan İstanbula 96 tS 
seyyah gelmiştir. bir yazıcımız rastgeldilderine yuka- ara ız ırıyormuş 

ları aşağıda bulacaksınız. ~üddeiumumilik dün Karabet oğlu Fakat sahte komiser çok heaaplı·' .... - ............ ·-··--·-· .. -----........ Haydarpaf8 Nümune Hastahanesi * 9 numa _ Şcm'i adlı bir sahte komiser tevkif et - dır. Böyle bir ihtimali oöz. önünde Ay akap ı da Aynalıçqrne, Kumru sokağı, • 

*** 

ralı dükkin sabıöi Calip: tirdi. Bu kararı icap ettiren hadise - tutmut ve Recep ustanın Karaköy fU- B . C 
- Bu kararı sevinçle karşılamamaya nin tafsilatı da fUdur: Oç gün evvel besine gitmit ve oradan bir çırak gön- ır esef 

imkan var mı? Gala tadaki ölçü ve terazi imalathane - dererek bırakılan parayı aldırmak is- B / 
Mesela Cümhuriyet ve Kurtuluş bay - si sahibi Benbasatın telefonu çalmıf, temif. Fakat kendisine fÖyle bir teklif U UndU 

Haydarpa~da kurulmakta olan Nürnll" 
ne hastahanesi için Sağlık Bakanlığı hal" 

tahanenin 1 §Uhatta mutlaka açılmasını 'lf 
hasta kabulüne başlanmasını bildirmiştir. 

* *. ramlan gibi fevkalade günlerde ışıklan 

1 

bir ses: yapılmıf: Dün aabab Ayakapıda deniz içinde 
çoğaltılıı·n· şeh.rin .n. e kad.~r .. değiştiğini, ne - Ben emniyet ikinci fUbe komise- 1 - Bir kağıt yazınız da rftruk götür· 

- h ı Y-- bir ceset bulunduğu müddeiumumili-
kadar şırınleşıp guzelleştıgını atır arsanız. ri Mazharım. Sizin fabrikanız sahte sün. (Komiser İ.fe el yaz.ısını karıttır - - e hab . . . . . ~ . Beşiktaşta Nazifbey apartmanının bi • 
bu kararın isabetini daha iyi anlarsınız. d ) ) . ··ı .. tart 1 ak • . • d ki 1 dük" ı er verılmıttır. Tabıbı Adlı Salih nn" cı" katında sobanın faz.la '-'anmasından amga ar a pıyasaya o çu ve ı çı • marn ıçın o cıvar a stepanın • H · ed' • J 

Ate§ Baılangıcı 

Kaldı ki insanların su kadar, hava ka - ı.... ... - •• Hakkınızda zab t ____ .__ lkA . • 

1 

atım ces ı muayene etmıt ve mor· 
kl k b. h" . . aa&uuuy. ı varaıg:qı anma gıtmıt: k ld lm ı·· .. · · 

dar muhtaç oldu an mşı », ır ıe ır ıçın tut im B imha ed -· Fakat 1 Be . harfi I ıa a ırı asma uzum goatermıftir. 
sade zarafet vasıtası da değildir. u U~· .unu. eceıım. • - n !en~ . er e yazı yaza - Cesedin elleri ve batındaki yumuşak 

·Bu itibarla lstanbulun <medeni» sıfa- (100) lira ıatenm. Bu parayı benım mam. Makine ıle bır makbuz yazıve • etlen' tamam dökü. ··ı .. b' . k 
· . . . . . en mut ve ır ıa e.. 

tına layık bir ıehir olabilmesi için karan - namıma Orozc:libak kutumdaki ma - rınız, demıf, yazdırmıf ve onlara da Jet L ı!_ lmekl. L--L __ •• ttan 
d • Mazh d" . IMUllle ge e u.::nwer vucu Jıktan kurtarılması liz.ımdırl. ballebici Recep uıtaya veriniz, elDlf· ar ıye ımza attırmıştır. l kopmamıf. Bunun yirmi gün evvel 

Bu lüzumun - biraz geçce de olsa - tak- İkinci gün de ayni ses telefonda tek • işte çocuk bu makbuzla Recep uı - kazaen va urdan denize dü n Lise 
dir edilmesi elbette ki lali hayırdır. rar etn-.:... lanın Orozdibak karsısındaki tubesine -ı u __ 1~ l..J..::... ku tlfe tabın' y 

~· • . • og u cuzıay Oauugu vve e m 
A le - Bugün parayı muhakkak b~- gelınce polisler tarafından yakalanmıt edilmektedir. Maamafih kat'i neti -Çarııkapı, inkılap aokaiı, 94 numaralı ._ ___ 0 __ dan -•~ E akını ive sonra da İf anla~nlm1flır. . .. t ___ ,__... 

h baytar Şefik· IWllZ. DCD ora uwı-umı. vr -
1 

zh . ceyı rapor goa er~u. 
ane, Gazetelerde 

0

sık sık bir sokaö.n ka- Z1 imha ederim. Bu komiser ayni za - kik~ad aKr adabeı stah t~I ır. ŞBu ~'dd~mınD~~- -
·ı h ,·· da R ..J.."!•-•-~--- da ı a 1 ar og u em l ır. un Bı·r Tu··rkıu·· ğu·· ranlıktan kurtulmasını dı eyen ak mek- man ecep ustanın uUIUUUlllla I .. .. .. .. t t'k t k'f t 

tuplanna rastlarsınız: t lef ......,;. da k di 1 suç uyu uçuncu mus an ı ev ı e -
e OD"' ... ...,. ve oraya en namı. t' c;:. .. ,. k d". ••f tti' ..•. d l'ahkı·r Davası Bu mektupların bolluğu İstanhuldaki ı. ".i"!m ı, en ısıne mu e s susu e 

1 1 na para bırakılacğı için muhafaza edil- vererek Osküdarda Karabet' adlı biri • ışık ihtiyacının büyüklüğünü an abr: s - • • • • • 

baca tutuşmuş, fakat söndürülmüştür. , 
Mahmutpa~da kürkçü hanının birinci 

katındaki atelyelerden ateş çıkmışsa d• 
o da derhal bastırılmıştır. 

* * * 
Çöpler Yakılacak 

Belediye çöplerin denize dükülmeyiP 

yakılmasının muvafık olacağını tesbit et

miıtir. Çöp fınnlan yapılıncaya kadaı 

çöpler şehir haricinde münasip rnahallerd• 
yakılacaktır. Bunun için yer aranmakta • 
dır. 

••• 
tanbulun ı11k tevziatında hayli hesapsızlık- meamı UteDUftir. sinden (175) lira dolandırdığı iddia Polis dün müdcleiumumilije Koati 
Jar vardır: Benbuat bu telefon konutma· olunmaktadır. oğlu SiıÜon adlı bir genç vennİftİr. Belediye her sokakta en yüksek bin .. 

Meselii bazı caddelerde gazete bile o- sından aonra Emniyet Direktörlüğüne Son Posta: Bir iki gün evvel gaze- iddia edildiğine göre Simon Türklüğü nın kaç metro olabileceğini tesbit ederek 

Binaların Yüksekliği 

kuyabilirsiniz. müracaat ebnif ve bir cürmümethut temizde mevzuu bahsolan bu hadise- tahkir elmİf ve kanunlanmıza SÖV· sokak başlarına asmaya karar vermiştir· 
Fakat buna mukabil bir çok sokakların ba.zırlabnlfbr. Benbuat paralan Re • nin karanlık kalan tarafları, if1te bu m~tür. Müddeiumumilik hakkında Çünkü her sokakta yüksek bina yapılabi" 

z.indandan farkları yoktur. Oralarda, değ- cep ustanın dükkinına bırakmlf. iki izahatla, bu suretle ve alakadarın tev- kanuni takibat yapılması için Kamu - leceğini sananlar fazla para vererek arsa 

neğini kaybetmiş kör dilenciler gibi el ıivil memur da dükkinda yer alarak j kifile tamamlanmıt> ve aydınlanmı~ o- .

1 
taydan müsaade iıtemİf ve kendia~i almakta ve zarar etmektedirler. 

yordamile yol bulmaya çabalarken muhak- komiseri beklemifler. luyor. kefaletle aerbeat bırakmJttır. * • * 
kak ki gazeteden gayri -şeyler okursunuz! 

cak~: ~ti!:~!aia~~~~:r~:r~:~:~:a~;~:ı~:r: ~ahit üniversitesi Istı·nye Sa hı·ııerı·nde Az 
leri, insaflı bir tetkik ve hesap neticesinde 

İt Bankası Yalova Şubesi 
İı Bankası Yal ovada da bir §Ube açma• 

ya karar vermiş, hazırlıklara başlanmı~tıt 
tesbit etmek şarttır!* Rektörlüğüne.. D h. e· F . Ol d 

Halk opereti san'atkarlanndan Sofi: a a ır a CJa uyor U Güne§ Tutulunca Tetkikat 
Profesör Etem Menemenci y 1a k - Bu karar iyi. Bu sayede karanlık ve • • • Jstinye sahillerinde evvelki aktam le kaclmcağız Haseki hastahanesine apı ca 

*** 

kasvet içinde yaşayan bir çok kimseler Tıııyın Edıldı çok merakh bir sahne cereyan etmİf• kaldınlmıfbr. Haziranın on dokuzunda memleketi " 
melankoliye uğramaktan kurtulacaklardır. lstanbul Üniversitesi devletler u- tir. Bu, bir annenin yavrusu mizde tam surette güneş tutulacaktır. Fen 

Fakat bu karara müteessir olacaklar f ak bk ıçın Jkı• T •• fakültesi profesörlerinden Weber bu kü " 
b 1 d v d t M 1• k mumi hukuku ordinaryua pro eaörü yaptığı bir feci ir br. eC8VU• 

u un ugunu a unu mayın: ese a a - . ··ıru · • auf hadisesinin en iyi görülebileceği yeri ranlıg~ı fırsat sayan açık gözler bu i•e hay- Etem Menemencı, Efgan hu metı lstinyede Fuat Paşa yalısında otu - HA d• k k k 
y l · ' • kt • seçmek üzere Anadoluya tet i e çı ·mışbr; li tasalanacaklardır. tarafından Kabi ünıverııtcsı re ör - ran nakkat ihsanın zevcesi Aliye 6 a ISeSJ 

Sonra, ağyar gözüne görünmemek için lüğüne tayin o unmuftur. yqındaki kızı Sahureyi kolundan tu· ı 
1 

•• * 
karanlık sokaklara sığınan çiftlerin halleri) Ayni zamanda ıiyaaal bilgiler mek· tarak deniz kenarına gezmeğe götür - Bürhan adında bir toförle Hurtit a- Deniz Müste~arı Şehrimizde 
de dumandır. tebi profesörü olan profesör bu va - mÜf. Küçük Sahure rıhtım üzerinde dmda bir garson arasında Beyoğlu Deniz işleri Müsteşarı Sadullah, sehri "' 
.. ~atta ~u ~~e ~ir bakımdan be~ de_üzü- zifeyi de kabul etmittir. oynarken nasılsa ayağı kayarak de • caddesinde kavga çıkmıt ve Bürhan • mize gelmiş ve dün sabahtan itibaren tet" 
luru~: Çunku bız karanlık sayesınde ge - nize yuvarlanmıt ve dalgalar arasına la Hurşit biribirlerini hem dövmütler kiklerine başlamıştır. 
celen o1sun sokaklarımızın kötülüğünü T l b 1 • K m . . h ala A • , • 

·· kt k ı b"I" d k y · 8 e e Crl U ara karıtıvermıttır. em yar mıtlardır. Hadiseye sebep Müsteşar dün sabah Deniz Ticaret Mil" gorme en urlu a ı ıyor u : enı ta • • • • .. .. •• • • • ' ' .. 
kılacak ampuller. İstanbul yollnnnın halini, Al s· Yavrusunun bu ak:ibetmı goren an- olarak ·~for Burhanm Huntıdm -dürlüğüne gelerek Deniz Ticaret Mı.idüru. 
geceleri de gözümüze batıracak! ıştıran Ir neai, dayanamıyarak kızını kurtar • ka~ı~ı Despınaya satatmıt olması gös- Denizyolları işletme Müdürü ve Tahlisiy~ 

K h • mak için denize atılımt. Fakat; Sahu- terılıyor. Umum Müdürlerile görüşmüş ve öğleden 
Sarhoş~uk Hadiseleri 8 vecı reyi kurtarmak isterken .• kendisi de Şoför Bürhan Tokatliyan önünde sonra da, Akay idaresinin blinçolarınl 

K dura lbrah' l f• M h t Beyoğlu semtinde Meaçit sokağın- ıuyun ve dalgaların tesırıne ka~ıla- müşteri beklerken garson Hurtit de tetkik eden komisyonun mesaisine iştirali 
T un~~ ~ ·0 r • ~ 7 dairi kahvehanenin ~bibi Mevludun Irak ana im ölüm tehlikeleri içınde ailesiyle birlikte cadd~n leçmİf vo etmiıtir. 
k urant fı öde' e ıçınıt linc' ~ enç mektep talebelerini kahvesine deniz ortasında çırpmmağa batlamıt· ifte bu arada Bürhan, Deapinaya ta • • "' * 

a •ıra mura meye ıe e' g la Sah'ld · kimael bu kıl H · de b h 1 • li ek k -·L--. lar lbrahi lru du- toplayıp derslerine mini olduğu ve r. ı e gezmen er va- mıf, Ulfıt u a e ıçer yer Bir Suçlu Yakalandı 
avga ~o.uf ve m n lif · · ·· ·· ki t 1 f · le ka tut f" ra bır•inyle Meh ec1·n 1· den ___ 1•· ayni zamanda bu ıençlere muhte zıyeü gorunce mera a op anmlf, fO or vgaya UfmUf ve fO ore Polis dün Recep adlı bir suçlu tevkif 

·r-e· m 
1 

e ın yanu ı..&•1 1 d B k b k k k ·· tü ld d - d br kumar oyunları oynattığı haber alın • ı baykırıtmaya UGf amış ar ır. ere et ıça çe ere us ne sa ır ıgı sıra a etmiştir. Recep İz.mirde bir hırsızlık )'ap-

mı Kahveci Oamanla Selim adında mıt ve yapılan kontrolda kahvede bu- versin, içlerinden l~zet adında bir 1 yakalanmıttır. . mıt. İzmir müddeiumumisi hakkında te,,. 

iki arkaclat beraberce rakı içmitler, lunan mektep talebeleri, mektep ve cesaretli çıkarak ~enıze atılmı,, ana . * Sultanaelimden Fatma ~.dmda kif müzekkeresi kesmiş. Çoktanberi ara -
fakat mecJi nunda bu arkada lık velilerine teslim edilmif, kahveci Mev- ile yavrusunu sahıle çıkarmıttır. 1 bır kıza alenen sarkıntılık ve munase- nıyormuş. Nihayet dün Recebi istanbul 

h t s ~I · k h · n_ f luA t hakkında da takibata bat1---·- • Bayan Aliye hamile bulunduğun - betaizliğe kalkan Hasan adında bir polisi bulmuı ve yaka1amııtır. Recep bu • uıume e çevn mıt ve a vecı v.man ....... ..,. ih · 
1
. ulm l 

Selimi bıçakla yaralamıttır. J tır. dan fena bir netice vukuu tıma ıy - genç tut Uflur. gün zmire gönderilecektir. 

Duydun mu, Hasan Beyciiim?. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

. . . lstanbul karanlıktan kurtulsun, ge
celeri bir misli daha aydınlık olsun diye .. 

Sokaklara yeniden 1500 lamba ası
lacakmıt ! 

Hasan Bey - Eyvah l. Karanlıkta, §ÖY'" 
le böyle, ıehrin kirini, pasını görmüyor " 
duk.. Şimdiden ıonra seyret manzarafl 
da için açılaın 1 
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Her gün ' Resimli Makale a Sür'at a 
8 w --

agdada Gidecek Profesör • 
Saksı Fabrikası • 

._!!emur Belediye Meclisi A%ası ,.. 
llq"' el Ira: ~d~ gidecek profesör 
~d hulc.urneti Bağdat üniversitesi için 

en bir Pr f .. . . B" d d k uht· o esor ıstemış. ız e o tor 
.,. ıs Eternı· .. . .. .. .. 
l"Ctrn munasıp gormuş ve gon -

eğe karar vermişiz. 
t-_ Muhlis Et Al ·1 . 11-ııiv • em manyada tahsı etmış, 
ı craıtern· . 
~hlıe 

1
. ızın genç uzuvları içinde en 

İm t 1 unsurlardan biridir. Yeni yetişen 
llesli · · d .. .. . . . . Öst ıçın e buyuk ıstıdat ve kabılıyet 

itin ~r~~ bu genç yann Türk üniversitesi
a ıkaten değerJi bir uzvu olacaktır. 

1'iirk ·· . 
tupad Unıversitesi daha çok gençtir. Av-
lıtof ~n getirdiğimiz mütehassıslarla ve 

caorlerl 
fl}-0 ru e onu kuvvetlendirmeğe çalı • 
~erle~-. Yann bu ecnebi profesörlerin 
.._ tını T·· k h 
illt \1 ur ocalarının alması matlup-

c Muhlis Etem onlardan biridir. 
B·· 

t1:_ oyJe oldu~ h ld T·· k ·· · · · ""l b gu a e ur unıversıtesı -
~OParıU müstesna kabiliyetlerini olmadan 
fıaYatı p ecnebi diyarlara göndermek, ilim 

ka ~~2: i~in bir ziyadır. Hükumet belki 
lur, F' kır düıünce ile buna lüzum görmüş
~cn ya at bunu, üniversiteye zarar verme

llPınak. ta mümkündür sanırız. 

sk * 
Q 81 labrikcuı 

ı.. fatanbul b 1 d. . a·· .. kd d k" fi 
Qanlık . . e e ıyesı, uyu ere e ı . 
al}-1 b" ıçın nıuhtaç olduğu külliyetli sak -
~lcıı 1

;zat Yapmağa ve bu maksatla da bir 
~ dtıbrikaBl kurmağa karar vermiş. 

tcld•c eni dünyada belediyelere düşen 
lcdi:e ~a~feler artık taayyün etmiştir. Be
~tt nın vazifesi ticaret değil, halka biz -
~en e.tınelc ve amme hizmetlerine taalluk 

lat ııleri Yapabilmektir. 
İatanbulda au meselesi halledilmemiştir. 

lir. anbulda süt meselesi halledilmemiş-

lata b 
'tn:_ • n ulda ekmek meselesi halledilrne
·"§tır. 

haı1ı::~bu1da beldi meselelerden hiç biri 
9 .. ı rneıniştir. 

İnsan, hayvanlara ve tabiate nazaran bati olarak yaratılmış-, İnsan, arkasında yalnız 12 bin sene gibi kısa bir zaman oldu
tır. Rüzgar dev süratile ormanlardan geçiyor, yıldırım akıl aJ. ğu halde, etrafında onu hayrete düfüren tabiati sür'atte geri bı
mıyacak bir sür'atle iniyordu. Arz bile saatte 1400 kilometro raktı. Gökte bulutları, rüzgarı, karada ve suda hayvanlan ta -
sür'atle kendi etrafında devrediyordu. Kuşlar batı ucunda şa • j şırtacak bir sür'at kazandı. Şimdi arbk kuşların sür'atile alay 
ıırtıcı bir sür'atle uçuyorlardı. Vahti hayvanlar ona nisbetle çok edecek bir sür'atle uçuyor, bulutların üstüne çıkıyor, en aman
çevik v~ s~'atli idi. Bu sür'at aleminde yalnız insan yavaş ve 1 sız dalgalara istihfafla bakıyor. Artık insan tabiate bakiın ol -
hareketsızdı. mağa başlıyor. 

MU 
Su 

En Uzak 
metimiz 

• 
TELiF HABERLER 

..., 
ıgımız ••• 

emleket erde Dahi, Bu Hiz
.. y .. k Takd.rler e Anılıyor 

Sofya, 27 (Özel) - Burada çıkanı larmı göstermitlerdir. Malum bir za • ı .......... : ............................ : .................. .. 
Mir gazetesi, «Greyt Biten End lst)) mandanberi orta tark blokunun tesisi Hı t le r Yen l 
adındaki İngiliz mecmuasından fU için konuşmalar olmu,tu. Türkiye, 
satırları nakletmektedir: ı Efganistan ve Irak; gayesi ademi teca- Bir Nutuk 

Söyledi: --

---------------------------· .... 
Söz::n Kısası 

Zavallı Çocuk! 

r------ E. Ekrem Talu-

Mevzuu bahsolan Namık 
(Zavallı Çocuk) adındaki 
melodramı değildir. 

Kemalin 
çocukça 

Hayır l Bugün beni alakadar eden 
benim nazarımda zavallı diye anılmı
ya istihkak kazanan çocuk, İstanbul 
çocuğudur. 

Dün, biraz hava almak için gitti -
ğim Gülhane parkında eğer siz de be-
nimle beraber olsaydınız, noktaina
zarımı, yerinde, size de kolayca ka • 
bul ettirirdim. 

Orada, birdenbire çıktığım bir düz
lükte, etrafı girift ve dikenli tel ör -
gülerle çevrilmiş, kapı~ndaki kalın 
zincire kocaman, paslı bir kilit asıl -
mış meydanımsı bir yerle karşılaştım. 
Burası, mütareke devrinden kalına 
bir üsera karargahı, yoksa vahşi, yır
tıcı hayvanları barındırmak için ay .. 
rılmış bir köşe mi idi~ 

İçimde uyanan bu istifhamın ceva
bını kendi kendime araştırıp durur -
ken, kapıda, gözüme bir tabela ilişti: 
Meğer bu, belediyenin gazetelere da
ima övünerekten bahsettiği m~hur 
çocuk bahçesi imiş 1 

Amma, ne çocuk bahçesi, bir gör
seniz!. İnsanın, bu memlekette evle -
nip, döl, döş yetiştirmeğe tövbe edesi 
geliyor; ve bütün gün, sokaklarda 
sürten, tramvaylara, arabalara asıla -
rak çocukluk enerJlsının fazlasına 
mahalli sarf arıyan bedbaht İstanbul 
yavrularını o anda mazur görüyor -
sun uz. 

Bu tesir altında, gazeteye döndü -
ğüm zaman, masamın üzerinde şu 
ajans telgrafını buldum: 

t'I Q~le b• 
lıı:a81 ır §ehirde belediyenin saksı fab-

<ıçınağn kalkması garip olmaz mı} 

41 * nem,,, belediye meclisi azaii 
·ı eledi . . . 

«Kemalizm sayesinde Türkiyede vüz olan bu bloka girmeye çoktan ha· 
yapılan değifiklikler pyanı hayrettir.1 zır bulunduklarını bildirmi~lerdir. 
Fakat Türkiyenin misali, «Gazi» yi Eğer böyle bir fey tahakkuk ederse, 
rehber olarak tanıyan komşularına da fÜphesiz ki, bunun terefi Türkiye

tesiri noktasından daha ziyade hayret ye ait olacaktır. Çünkü nümune it
vericidir. Sulhun muhafazası için Türk tihazına layık olan bu islim devleti 
eli, cenubu farki Avrupadan başka or- (Türkiye), bu dört devlet arasında 

ta farkta da belirdi; buralarda Irak, 1- fU veya bunlara ehemmiyet vermeksi
ran ve Efganistan gibi memleketler, zin hiç durmadan bu yolda çalıtmıf -
Türk ıslahatının tesiri altında kaldık - tır.» 

<eParis, 27 - Bu sene zarfında, bil
hassa Parisin dışarı mahaJlelerinde ye-

Münib, 27 (A. A.) _Alman nas- niden sekiz park vücude getirilecek -
yonal sosyalist talebe birliğinin o • tir. lvri'de, dört hektarlık bir yer, mi-

ld .. .. .. .. b t• l niminilerin oynamalarına tahsis olu-
1 

" Kaybettiklcrinize, 
Neler Ver :ceğimi 

Biliyorum.,, 

li lcfind Ye rneclısı, şehır halkının rnümes- nuncu yı onumu munase e ıy e .. 
H •tl b' k · d k b.lh nacaktır. Voıırar parkında gene ço _ ~a8111d en terekküp eder. Bunların halk 

\>c §eh ~n seçilmelerinin sebebi de, halkın 
ı er, ır nutu ırat e ere ı as· kl · · b. k kl · k ' 

K 
.. l • .. l . . cu ar ıçın ır u a tıyatrosu urula-

Du·•g"'u•• n de · v s t , lZ l\..UÇlrma a şu ıoz erı soy emış ır: caktır. Bazı sık yerlerde, çocuklara 
. «- Biz, Alman'h~ın tarihi inki • hava ve güneş temmı maksadiyle, 

tın iht" 1 k J ıyaç arını ya inen bilmeleridir. 

tcfj~irde, eski vali general Kazım Dirikin Aıko Gelmiş.. Vak, alarından.. pfında Alman zımamdarlarının bir takım köhne binaların yıktmlma-
ö 

uhdelerine terettüp eden bir vazife sına karar verilmis,tir.)) 
il)• lltı b l d. ı· . ı,, ,.. e e ıye mec ısı azalığına seçil-
!). '-le) za · •tiJc J . rnan gıt zaman general Kazım 
~ da Zrnır vnliliğinden çekilmiş, refikala
~ttbı.ı onunla birlikte İzmirden ayrılmağa 
~llrı İi;.f olunca, belediye meclisi azalığın-

Merzifon, ( zel) Kazamızm Balıkesir, (Özel) - Kisod köyün - görüyoruz. O vazife bütün 
(İremi) köyünde yapılan bir düğün de bir kaç. gü~ evvel gene ~~r kız ka •

1 
milleti hatta icabında tid _ Paris çoc~k.ları,_ bu nimetlere ka;,u-

esnasmda kaza neticesinde bir adam çırma hadısesı olmuttw. Koyden Yu- dete müracaat etmek suretiyle mil- ~urlarke~, bızı~~ıler de hava ve gu -

ağır surette yaralanınıttır· Köy muh - suf ayni köyden Ömerin kızına göz 1i birliğe kavuıturmaktır. Bu milli n0er'l -~labılmek ıçın, Saraybukmo··upnru~yanu·· a 1 
a etmek zaruretinde kalmış. 

... \ı nı· 1 
'Qtclia· ısa de bize gösteriyor ki belediye M hm k d · · d··- ·· k k - k Jk y b. ı·k ·d ld - . . skudara kurulacak asma tarı e et çavut ar etının ugu • oymus ve açırmaga a mıttır. u- ır ı , mazı e o ugu 1tıbı bugün bekr l 

1 . s· . d ·ı . . d l d' N 1 ıyor ar .. 
nünde keyfe ge mıs ve ınsı enı en suf bir gece sevgilisinın evine girmek- e e zem ır. e er kaybetmekte ol- Za ll 1 t b l kl 1 • _ . . va ı s an u çocu arı .. 
methur oyunu oynarken dayanamıya- isterken kızın babasiyle kartıl8'mış, a- duııunuzu bılıyorum, fakat bu kay -

tıla.._ 1 a2!alnrı m k 
""llıtz. emur veya memur arısı 

Y h d • J rak tabancasını çekip bir kaç el hava • ralarmda çok tiddetli bir kavgadan bettiklerinize mukabil size neler 

Aı a u 1 er ya atet etmittir. Bu arada çıkan kur - sonra Ömer tırpanla Yusufun kafa ta· ' vermekte olduğumu da biliyorum. 

nıanyaya Karşı tunlardan biri köyden bir delikanlıya ısını kırmıstır. Yaralı memleket hasta- Fran&eda Talebe Grevi Bitti 
Sir Lı isabet ederek zavallıyı ağır suretle ya- hanesine kaldırılmıf, Ömer yakalan _ Paris, 27 (A. A.) - Hukuk fa • 

ı--ıerb S 1 B ralamı9tır. mııı.tır • , kültesinin kurları, hiç bir hadise ko • er. amue: oy- T 

taı Devam Edecek, Bı·r Ev çıkmaksızın ve normal miktarda 
Amerlkadaki Şiddetli talebe bulunduğu halde derslere 

S-· Diyor... Ç •• kt ·· .., ki baılamı§tır. 
~) ~ louia, (Miuouri) 27 (A. o u Sogu ar... Profesör Jeze'nin kurları perten-

~e tıl>•r·A.dı·~~nyada yahudiler aleyhi • Merzifon, (Özel) - Gümüşhacı be ~nü başlıyacaktır. 
"' .,. '" 1111 ı k 1 Bu YUzden Üç GUn içinde it. tıın y h !f 0 an anunlar, Alman· köyünde bir kaç gün evvel bir ev yere Bir Tren Yoldan Çıktı 

'?tıırı a .. Udı olan halkının büyük bir .. km .. C Vak'a tudur: 164 Kişi ÖldU 
lqaL. l i<feta yAıuıı k •t• d lço Uf ur. h (AA) S - k d 1 Şikago, 27 (A. A.) - Bir cad • :ll"l.lrn b .,..ma vesaı •.n en Irgat mahallesinde oturan ve enüz Nevyork, 27 . · - ogu a -
~~dur ol ıralkmaktadır. ~n .zıyade evleneli üç ayı geçmiyen Akif ismin- gaaı devamdadır· Son üç gün zarfında denin üzerindeki köprüden geçmek-
S Qll , .. trı. ar genç yahudılerdır. de bir genç tifodan ölmüt ve bütün 164 kiti ölmüttür. te olan bir trenin yoldan çıkması 
f aitıt l::~~ söyliyen, halihazırda hısım akrabası, konukolDfU eve top - ---------------- üzerine on kişi yaralanmıştır. 
~der~'Yo •;de t~p~anmıt olan yahudi lanmıştır. Bu sırada kalabalığın ağır • tında kalmıştır. Fakat bir mucize eseri Üç vagon devrilmiş ve köprüye 
l'f ~t%a,n ~1 mıllı konseyinde İngiliz ğına tahammül edemiyen ev çökmüf, olarak hiç kimse ölmemiştir. Yaralılar asılı kalmış olup caddeye düşmek 

erbert 
8

1 0 arak hazır bulunan Sir b. çok kadın kız ve erkek ankaz al- hastahaneye kaldırılmı!llardır. _ tehlikesini arzetmektedir. 
aınuel'd0 

1 ır---:;;~;,;....;;.....o;;;.;..' ~..;;.....;;...;;..._..--.._.....;;;;;;;;=;:;.:...;.;.._--= ::..:;,~..;....;;...:::.;,~~=::::::=..;;,::::;:;::::;;;;;;.;.;;.;;;;;;..;;.;;...-..;;;;;;~;;;.:~ s· ır. - ·.:: --
fl ır lierbe r ı 1 . 
'.t(!re Yah rt.Sa~uel, Amerika ve in- ı STER NAN STER J NAN M A ! 

llııJ~0tl d Udilerı tarafından on bet 

q ~gın· Dünyanın her yerın e astane ve me tep civarında gürültü 
d~t\ ~Uh ı ve bu paranın Almanya-, yapılması yasaktır. Hatta mek~ep ve hastanelerin civarından 

siinden uyku uyuyamamakta, sinirlenmekte ve hasta olmak
tadırlar. 

Çerez kabilinden : 

Yakası Açdmadık 
Nevinden Olacak .. 

Şürayi Devlet Tanzimat dairesi reisi. 
Kemal Paşa zade Sait Bey nükteleri ve 
kuvvetli hicivlerile olduğu kadar ataklığı 

ile de meşhurdu. 
Dalkavuklardan, mürailerden, jurnal -

cılardan nsla hoşlanmadığı için, o vakitld 
Babıalide belki yüz kişi ile çekişirdi. 

Bittabi, onların da ağızları durmaz, on
lar da Sait Beyin nleyhine atar, tutarlardı. 

Bir gün, yine Şurayi Devlet azalarından 
birisinin, kendi hakkında ileri geri mütale
alar yürüttüğiımi gelip Sait Beye yetiştir -
mi,lerdi. Sait Bey, bu gammazlığı eden 
adama döndü ve dedi ki: 

- Cit, o cahil herife söyle: Ağzımı 

ben de bir açacak olursam, alimallah öyle 
küfürler ederim ki, bunl ... rı anlıyabilmek 

için, mevcut bütün lügat kitaplarını ka 
rıştırmağa ömrü yetmezi 

Sof ya 
5 ci 

TIFLI 

sitesinin 
ıh 

~etİtiJ,.,._ ~~arlık bir sermaye vücuda . d h k 

1 '"~in h· aceret edecek yüz bin yahu • b ·· d k .. Qitı• ıcretle · . . . . geçen yolJardan ara a geçmesıne -~~s~a e etmezler. Çün u Hastane idaresi bundan çok müştekidir. Fakat kimseye der-
i hab rını temıne tahsıs edılece-- hastalar istirahate muhtaçtırlar. Gurultuye tahammül edemez- Sofya, 27 (Özel) - Sofya Üniver-

er verın • ti. 1 d 1 h dini anlatamamıtbr. Sit Lr ış r. ler. En basit insani uygu, on an, ra atsız etmemeği emreder. sitesinin 50 inci yıldönümüne tesa • 
~l cterbe t S Halbuki bir ziyaretimiz esnasında öğrendik ki, Haseki Nisa Belediyenin hastalara bu bürmetaizliği göstermek istediğine d··f d 1938 · d S f d b .. 
~lir. r amuel, fU sözleri ilave u e en senesın e, o ya a u-
(( A • hastanesindeki hastalar, sokaktan geçen arabaların gürültü - biz inanmıyoruz, sen de ey kari: yük şenlikler yapılacaktır. 

) ""'ınan d~l>ttıa.kt eıntiasına kar,ı boykotaj 1 S TER 1 N A N l STER J N AN M A I Yedi fakültenin dekanları arasından 
'itiinrn ... ~~k'Va'l geçmeyi hiç bir zaman l ayrılan bir heyet, daha şimdiden ha· 

~• ·» '-·----------------------·----------------------_) zırlıklara batlamıştır. 
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HElERDE MEMLEKET HABERLERİ 
Bir Otomobil Bergamanın Bayındırllk Programı 

Kazasının Yeni Yapılacak Elektrik Fabrikası 
Davası 

Yirmi iki yaşlarında bir <ıelikanlı: Y ı ın Sekiz Ayında Su IJe Çalışacak 
Yefata sebebiyetten suçlu. 

Kaza, her gün i'itilenlerden: Oto- Bergama (Özel) - Belediye 
mobil çarpması. §ehrin bayındırlaştırılması için mü· 

Hadise şöyle naklediliyor: him kararlar vermiş ve derhal ka • 
Otomobil (15-20) kilometre sürat- ra l t tb.k b l t K r arın a ı ına as amıı ır. a· 

le Beyazıttan Aksaray semtine doğru b 1 t•kl"I d~ k"" d 
1 ~ k.be ·ı 1. sa anın s ı a mey anı mev un e 

)'o un sagını ta ı n ı er ıyormUıŞ. Sağ b"" .. k b" k l k d Ş h 
t hak. kakl b" · d 1 uyu ır par yapı ma ta ır. e • ara ı so arın ırın en otomo -
b·ı· .. ·· b. d b. b. d k rin kenarında da güzel bir çamlık 

ı ın onune ır en ıre ır a am çı • 
mış. Şoför korna çalmış ve gazı ke _ ı yetiştirilecektir. Cumhuriyet mey • 
serek &enlere basmış· Bu arada adam danında bir cumhuriyet abidesi ya
otomobilin önünden geçmiş, fakat ge- 1 pılacaktır. Abidenin planı güzel 
ne ansızın geri dönerek geldiği istika- sanatlar akademisinde yaptırılmak 
mete çevrilmiş; işte bu şaşırtıcı hare - tadır. 
ketler arasında otomobilin arka teker- Kanalizasyon inşaatının bu yıl 
leklerine çarpılarak yere düşmüş ve programına dahil bulunan kısmı ik-
başı hafif kanamış.. mal edilmittir. 

Fakat adamın düşmesile kalkması 1 Elektr 0 k · • • h 11. • • b I 
b

. 
1 

ı ııının a ı ıçın u unan 
ıromtl§ve: f ··ı V kAI • • ~ 

B
. . k d. k l ı ormu e a etçe tasvıp ( : ıış, Bergamanın umumı görünüıü 

- ır şeyım yo 1 ıyere yo una · 1 k · .. .. · 
evama aş amış. . • • . • .. 

Bu Kadını 
Evinize 
Sokmayınız 
«Altı kız bir erkek kardeşim var· 

ai de bekardır. Babamız öldü. Kaıd 
rime annem bakıyor. Evin en büyük 
ği benim. Üç senedir metresimle yıı, 
rum. Fakat bu hayattan bıktım, e 
dönmek istiyorum. Metresimi rande' 
vinden çıkardım, fakat bunu iyilik 
diye yaptım, yoksa evlenmek tnrıı. 

değilim. Kadın kimsesiz, onu bir yer 
rakamıyorum. Kardeşlerimin bulurı 

eve de getirmek istemiyorum. Ne yıı. 

yım?)) 

.... 
Siz kendi kendinizi çıkmaza sokın 

nuz. Mademki evlenmİyeceksiniz, kıı.. 
hayabnı neden bozdunuz? Bu va 
söre o kadına ayrı bir ev tutup o 
beraber yaJ&ınaktan ba,ka çare sö 
yonun. Yalnız onu ıimdilik ailenize s 
yınız. Tamamen ıslahıhal ettiğine 

ıetirdikten aonra kız kard~lerinizle t 

tınnmız. 

* 
d b l ı 

yenı e e trık motoru alınmaıı ve ye- 8 ayında ıu ıle çalıfacaktır. seyirciler gelmittir. Güretler neti • 

Ba 1 .k. d nı tesıaat yapılması ıçın hır muna • Burada Halk part1•51• tarafından ccıinde birinciliği Kozaklı deve, 
ş amış amma; ı ı a. ım ıonra 

ikinci bir yıkılış ölümle nihayet bul • kasa açılmı§~r. Pek yakında Ber - , büyük bir deve güreıi tertip edil- ikinciliği Zeytin dağından Halimin Ankarada P. B 
muş... gama bol ıtıga kavuımuş olacaktır. miştir. Güreıı.e Bergamadan baıka devesi, üçüncülügwü de Dikiliden y ::- lıtenıiyerek bir hataya kurban 
Duruşmada bir çok şahitler dinlen- apılacak elektrik fabrikası yılın j civar kaza, nahiye ve köylerden de Hasanın devesi kazanmıtlardır. ıunuz. Bu genç mademki hastadır, 5• 

diler. Ve hemen hepsi hadiseyi şu cüm- evlenmeğe yanqmamaaı lehinizdedir. 

lelerle tebarüz ettirdiler. Hırsızlık yapan Bayı dı şacak ten sizi sevmediğin.i söylediğine göre, 
- Otomobil sağdan gidiyordu. •• neden ona dü,künlük göatennekte de 
- Yavaş gidiyordu. Çingene ediyorsunuz. Karıılıklı olmayan sevgi 
_ Korna çalıyordu. Çubuk (ÖzeD - Ankaraya 40 nin fakir olmasıdır. Burada Z5 bak- buk söner. Üzülmeyiniz, sevginiz ç• 

- Adam ansızın çıktı. El A • --1 s· H 1 kilometre mesafede 350 haneli bir kaliye t'icarethaneıi vardır. seçer. 
_Etrafına bakmıyordu. azız_e ır ocanın 

1 

kaza merkezidir. Çubuğa muhacir yerleıtirilmek * 
E · d Y k J d ) Ankarada N. F. 

_ Otomobil ona değil, 0 otomobi. A ~ın e a a.a.:: ı .ar Çub~k il~ Ankara ~r~sındaki y~I suret~~e iki .bin haneye ibl~ğ edil~ • 
le çarptı.. Elazız (Özel) - Burada hır miid· çok guzeldır. Ve daımı otomobıl 1 rek guzel hır kasaba halme geti. Haksızsımz. Mademki 
Duruşma evrakın mütaleası için dendenberi ufak tefek hırsızlık vak'- ıervisleri vardır. rilmesi dütünülmektedir. kazancmızın bir kısmını evinİ%e v 

ha k k ld A k b
• h l mt'ICbursunuz. Diğer karde§lerinizin 

ş a güne a ı. aları oluyor. Zabita bu vak'aları ya- n aranın ır ma al esi sayıla • Ankara ilbay muavini Salahad • cek vaziyette olmamalan sizi bu vairl' * panları yakalamak için tedbirler bilecek kadar yakın olan burası be- din buraya gelerek bu mesele hak- den kurtarmaz. Bilakis evinİ2de her 
Kazaların bir çoğu dikkatsizlikten almı,, tahkikata giriımit ve netice- j lcdiye balcımından maalesef geri kında ilçebay ve tarbayhkla görüt· ha.zır bulduğunuza ve rahatuıızın ye ' 

doğar. Nakliye vasıtaları bol, sokak - de hırsızların dört çingene kadını kaJmıftır. Kasaba bakımsızdır. Ak- müştür. olmuma tükredin. Yoksa o para ile o 

lan dar İstanbul gibi bir p,ehirde dal- olduğunu, bunların da Nail bey ma- 1 §amdan sonra her taraf karanlıktır. Bir iki güne kadar da Çubuğun batı biç bir yerde temin edemezsiniz. 

gınlık ve şatkınlık daima bir tehlike- haJJesinde hoca Hııvanın evinde Bir iki yerde lüks lambası yanar - planını yapmak üzere bir haritacı TEYZ6 
dir. Hemen her otomobil kazasında saklandıklarını tesbit etmiıtir. Çin- dı. Maalesef bir aydır bunlar da heyeti gelecektir. Halk bu haber • 
ilk suçlu ~oför addedilir. Fakat seyrü- gene kadınları bu evde yakalanmış- yanmaz oldu. Buna sebep belediye- den çok sevinmiıtir. 
sefer işlerini halka öğretmek gözönün- l d ş· d k · ar ır. ım iye adar çaldıkları 
de tutulacak bir mesele olmalıdır. etyalarda gine bu evde ele geçiril • 

mittir. Hırsızlar adliyeye teslim 
Çarşaf Ve Peçe Çanakkalede 

edilmiılerdir. 
"'----- Kahtada Da Tarihe Gümrük Hamalhaıısı Ali Kızılcahamamda 

Adliye işleri Adapıızarında SUrek Avı Karışlı Ortadan Kayboldu 
Ad (ö l) A 1 Kahta, (Özel) - Belediye meclisi Çanakkale, (Özel) - Anka -

apazarı ze - vcı ar ce-
KızıJcahamam, (Özel) - Kazamı- miyeti İkizceli Osmani köyü civa - , bir toplantısında peçe ve çartafın kal- ramn Kalecik ilçesinden olup on 

zm 50 bin nüfustan fazla ve dört nahi- · K k sekiz yıldır burada oturan 308 
yeye münkaaim olmasına rağmen an- rında 50 azası ve beş köy halkının dırılmasına karar vermişti~. arar a- doğumlu dört çocuk babası (Çanak-

ak ek b
. ahk . t• k·ı L. •• k dınlar tarafından memnunıyetle karşı- kal c·· .. k h l b Al') ka bol c t ır m emesi vardır. Bu ıt ıra ı e ,.,ır sure avı yapmıştır. • .. .. , e umru ama atı ı y • 

mahkemenin münferit hikimi a•lı0ye B d d .. t d ··ıd·· ··ı ·· ·· lanmıf, sanki butün kadınlar bu kara- du. Ali 14 ikincikinun salı günü ıa-.. u av a or omuz o uru muştur. b kr 1 ·b· f 
hukuk ve ceza davalariyle bütün mua- Çakal köprü ormanlarında da b .. rı e ıyor armıt gı ı. ç.arş~ ~e 

1 
peçe· bahleyİn saat 8 de evden çılcmıf, köte 

meli~ adliye ve icra itlerinin de bat- ük. u • den sıynlıp manto gıymege 8.f amıt- batındaki tütüncü Hafızdan bir ıigara 
k 1 _ y bir sürek avı yapılacaktır. lardır 
.an ıgmı. yapar. B~~~an ba9ka mah~l: I · aldıktan sonra bir daha görünmemit-
lınde keşıf ve tahkikı ıcap eden mesaılı • • tir· Bu güne kadar yapılan arattırma-

de yakın ve uzak köylere kadar gitmek zmır Avcıları n o u lara rağmen Ali bulunamamı9tır. Aki-
suretiyle batarmak mecburiyeti kanu- betinden endişe edilmektedir. 
niyesindedir. Bu ağır yükün altında 
kalan Cumuriyet hikimi o günkü lis
teye dahil davaları ferdaya bırakma· 
mak ve köylünün bir ikinci defa it ve 
güçlerinden kalmamaları için geceleri 
saat dokuza ona kadar muhakemeye 
devam etmektedir. 

---·---------------------------
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (Salih Necati). Küçükpa -
zar: {Hasan Hulusi). Alemdar: (Eş
ref). Beyazıt: ( Belkis). Şehzade başı: 

(Asaf). Fener: {Vitali). Karagümrük: 
{Suat) . Eyüp: (Hikmet). Şehremi -
ni: (Nazım). Aksaray: (Ethem Per -
tev). Samatya: {Teofilos). Bakırköy: 
{Merkez). Beşiktaş: (Recep). San • 
yer: (Nuri). Kasımpap: (Yeni Tu -
ran). 1 lasköy: {Yeni Türkiye). Ga -
lata: {Hidayet). Beyoğlu: (Kanzuk, 
Güneş, Karekin Kürkçiyan). Şi§li: 

{Necdet Ekrem). Üsküdar: <lmro • 
hor). Kadıköy: (İskcnder, Namık). 
Büyükada: (Şinasi). Heybeli: (Yu • 
!!Uf). 

1200 keklik 138 tallfan avııyan avcılar avlarile bir arada 

fzmir, {Özel) - Halkevine bağlı avcılık kolu üyelerinden Cenap, 
Hakkı, f.f1ref ve Mustafa Eğerdirde büyük bir keklik ve tavşan avına git
mişlerdir· İzmirli avcılar Eğerdirin Findas ve Tahtacı köyleri civarın<:la 
iki gün avlanarak 1200 keklik, 138 tav~n ve 19 çil kck]j_k vurmuşlardır. 
Eğerdirli avcılar, İzmir avcılarına öncülük etmi,Ierdir. 

K rabiga Ve Ban· 
dırma Yolları 

Biga (Özel) - Biga-Karabiga 

yolu çok bozuktur. Gerek bu yol, 
gerek yine bozuk olan Biga - Ban-

dırma yolu bilhaua ticaret müna • 
kaleleri bakımından Biga için çok 

mühimdir. Çanakkale ilbaylığının 

bu iki yolun yapılması için ilgililere 

emir vermesi Bigalıları çok ıevin -
direcektir. 

Tarsusta 
Tarla · F areıi Mücadelesi 

Yapılıyor 
Tarsus, (Özel) - Ziraat memu

rtnin nezareti altında sürek avları ter
tip edilmektedir. 

Bu avlarda bir çok domuz öldürül
mü9tür. Ayrıca tarla faresi mücadele
ıi de baflamıf, 600 hektarlık bir saha 
dahilinde bütün tarla fareleri öldürül
müttür. 

Bir Doktorun 
Günlük Salı 

Notlarından (") 

Çikolatanın Çocuklar 
Üzerine Tesiri 
Muayenehaneme çocuklarının &inirli 
olduklanndan bahsederek gelen bşjS 
ailelere dikkat edelim. Çocuklarınl 
sütten kesmeden veya kestikten son~ 
fazla beslemek arzusile belki de p§ ' 
manlntmak ümidilc gayri muayyen ıa• 
manlarda çikolata unundan yapılın1f 
tatlılar yedirmeğe uğraşırlar. Böyle çİ' 
kolatay alışan çocuklar daha küç~ 
yaştnn itibaren hazım bozukluğun~ 
alışır ve nihayet kabza tutulurlar. Çı• 
kolala terkibindeki kakao denilen yııi' 
lı maddesile bir çocuk baraağı için eı> 
güç haz.malan bir maddedir. Cikolatıı 

ile beslenmiye alışan bir çocuk büyü ' 
dükçe bir taraftan kabız çeker, diğet 
taraftan her yemek zamanından e1/ ' 
vel ve yahut sonra çok sevdiği ve ıılıf' 
tığı bu çikolataya tiryaki kesilir. ÇikO" 

latalar ve çikolatalı pastalar ve şeker : 
lemelerle büyüyen çocukların renkletl 
sandır. Kanları azdır, kuvvetsizdir -
ler, yemeklere karşı iştihaları yoktut• 
Bnşağrısından rahatsız olurlar. Dişleri 
vaktinden evvel bozulur. Minaları afi' 
nır ve çürür. Bu sebeple bir çok sioİf 
bozukluklarına ve daha küçük yaştıı0 

hırçınlıklarını meydana getirmeye bİf 
sebep teşkil eder. Çikolata tiryakiJiğİl1' 

.B"' den çocukları korumak lazımdır. 

nun yerine vitamini Lol olan taze ıne"/' 
•' valara ve mcyva usarelerine alıştıJl'll 

yı tavsiye ederim. Çikolatayı da suiİI' 
timal etmemek şartile sütlü kreın° ' .. .,, 
lan yemek sonlarında on, on beş gu 
de bir vermeyi tercih etmelidir. 

( •) Bu notları kesip ıaklayınıı, yr 

but bir albüme yapııtırıp kolleks.İY°" 
yapınız. Sıkıntı zamamnızda bu rıot1" 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebiJİf• 
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28 lkinc:ibnun 

Söz al me 
Gelmez Derlerse 
inan mayınız 
---R d Fransa posta idaresi 0 Yoda aöy-

l tarafından ((radyo neş-enenferin tes-
·ı · riyaunın tescili daire • 

--cı 1 me•ele&i 
f>· ıin adı altında yeni 
ır daire kurulmuştur. Bu daiıenin vazi • 

fesi rad d 1 • l"" ~ Yo a yapı an ne~nyattan uzum 
l?ordüklcrini gramofon pl!ğına almak 

•urctilc zaptetmektir. Bu vazife üç kısma 
l!l.Yrtlrnışbr. Birincisi gerek Fransız ve ge • 
tek ecnebi n~riyatını kontrol maksadı ile 

:=aPtetmek, ikincisi mühim 'IIlÜsamereleri 
o"l"h 

•
1 

u are tekrar etmek maksadile zapta gc-
Çırrnek, üçüncüsü de radyo tarihinde yer 

~Utacak hiidiseleri tarihe hizmet maksa • 
ile Plağa nlmaktır. 

* k kralı Yeni fngiliz kralı se · 
kizinci Edvar büyük 

cephe • muharebede •inde savaşa 
b" fi'len iı:ıtirak etmi~ ve 
ır çok boğu§malam girip çıkmııı olma -

~nıı. rağmen rakik kalplidii, acıma hissi ça• 
uk hareket eder. 

Anlattıklarına gör~ kral daha veliaht 
iken l>" h . . . . . B" l ır astaneyı zıyarete gıtmıştı. ır sa· 
Ondan geçerken hoıı bir yatak gördü, sor-

J
du, hir çok tcreddütJerden sonra söyledi • 
er: 

Bu Yatakta yatan askerin yüzü bir p • 

tıı.Pndin patlaması ile o derecede feci bir 
surette parçalanmı~tı ki korkunç görünü
:Vordu. Vcliahtın ziyarete geleceği haber 
'llınınca tek yataklı bir odaya götürül -
tnii tü. 

le ~ t!liaht bu hikayeyi dinleyince bu as • 
erı görmek istemiş, odasına girerek kar~ 

~olasının kenarında oturmuş, uzun müd • 
et konulJllUB ve uynlırken ukerin baştan 

haŞa y 1 ·· - h ı· b" ·· <ıra o an yuzune mer amet ı ır o· 
l>iıcük kondurmuştur. 

BABiC:İ 
Çinde Kızıl Tehlike 

30 Bin Kişilik Bir Komünist Ordusu 
Durmadan ilerliyor ... 

Komünistler Bütün Manileri Kırarak Yürüyorlar, Yakında 
Hükumet Kuvvetlerile Çarpııacaklar 

Son Mogol • Mançuko Hadiselerine Kar9t 
Davranıyorlar 

Sovretler 
Soğukkanh 

Şanghay, 27 (A A.) - Central 

New• ajansının haber verdiğine gö

re, Hunan' dan gelen komünistlerin, 

Kueiçeu iline doğru ilerlemeleri Ü· 

zerine, bu bölgenin merkezi olan 

Kueiyang' da örfi idare ilin olun • 

muıtur. 

* Pekin, 27 (A. A.) - Otuz bin ko-
münist, kartılBJ"ına çıkan her türlü 

mukavemeti kırarak Kueichou eya

letinin merkezi olan Wengan' a ka· 

dar ilerlcmitlerdir. 

Elde bulunan bütün eyalet kıtaa· 

ti, komünistlerin ilerlemelerine m~

ni olmak için hemen yola çıkarıl • 
mıştır. 

Mogol. Mançurl Hldlaelerl 
Y• &ovretler 

~~ 

l 

Bu 

Komünist kıt"alardan esir alınan bazı skerlerin Çin milli 
ordu zabitleri tarafından isticvabı 

Yeni Fransız Kabinesi 

ip E eceği Siyaseti 
nna ile Bi di i 

Siyaset e, lngi iz Te rikl Mesalsin 
Çok Ehemmiyet eriliyor 

Kadın 

Kaprisleri 

Sayfa 5 

Endufüste vaktile Te%ir1ik yapan Ebi A· 
miT oğlu Man~r. kraliçesi Subh"a gönül 
verir ve sevgilisinin gönlünü kazanmak 
için ona sora.ı:: 

- s~ ne arrmığan edeyrrn ki boşu -
mnaı gitsin! 

Adından ilk sabah 1şığt gibi güzel ol· 
duğu anlaşılan kraliçe nazlı zlı muıl -
daoır: 

- Bir gütnÜ§ köşk 1 
Mansur, i9inde yatılıp kalkılacak, bir 

kaç kişilik sofra kurulacak bliyüklükte 
som gümü~ten bir köşk 1·aptırır, bir bö • 
fük adamm ba~ üzerinde tasıtarak kra • 
liçeye takdim eder. 

Gene Endülüs küçük krallarından Mu

temet, candan sevdiği İtimat adh kn • 
dına bir gün 501'.ar: 

- Bir dileğin yok mu g üzelim'? 
itimat. kaprisim tebliğ eder : .. 
- Çöl kadml rı, paçalan sıvalı oldu

ğu halde tulumla süt satıyor r, ben de bv 
zevki tatmak im:rim. 

Mutemet. h.emcn emir '\•erir, sar yın bah
çesinde anher. misk. kiıfuı- Ye gül suyun
dan mürekkep bir çamurlu yol yapbnr, 
ipekten tulum ve ipler b.ıızrrlatır. Bayan 
İtimnt ta, bnlayıldarile biı:lik.te bacaklaruu 
sıvar, o çamurda dolaşmıya koyulur 1 

Osman oğulLınndan Deli İbrahim, bir 
iki yıl gönül verdiği Telli Hasekinin kap • 
risini hoşnut edebilmek için gümüş teker· 
lekli, ötesi berisi altın kakmalı ve dmaslı 
bir araba yaptırmış, bu görülmemiş kndın 
oyuncağını halka dn günlerce seyrettir • 
mi~. 

Gazetelerde okuduğuma göre Şikagolu 
bir kadın, buzda kaymak iptilasından do
layı saJ:onundaki divanı kızak şeklinde 

yaptırmı1- Bu spor d elisi Amerikan kadın. 
kızağa benziyen divan üstünde oturdukça 
kaymak zevkini duymakta ~ 

* 

Tokyo, 27 (A. A.) - Mongolis -

tan • Mançuri hudut hi.diıeleri hak

kında dıı i§leri bakanlığı erkanın -

dan ve bu bakanlık namına söz ıöy

lemeğe salahiyettar bir zat §Öyle de
miıtir: 

~eni ln iliz 1 Sekizinci Edvardı, «- Bu hôdiscler hakkında Mançuri 
Paris, 27 (A. AJ - Kabine, ilk r ih edilecektir. Bundan başka, be - Amerikalının salon kızağı, şu saydığım 

hral bg l gençliği, güzelliği, d d M 
ının Of I· hükumetinin doğru an oğruya oskova-

ca rııiinekkitleri mertliği, cesareti ve 
~ centilmenliği dolayı • yn bir protestoname göndereceğini zan • 

Bi e bütün İngiliz imparatorluğu içinde sev· netmiyoruz. Çünkü bunu yapmak için bu 
rn· 
l· 

1
Yen yoktur. Bununla beraber bazı hare· hadiselerde Sovyetlerin de eli olmasının 

'etlerini hoş görmcyjp tenkit eden bir 81• sabit olması icap eder.» 
tııf ta d B f 1 . . t • var ır. u sını ngıltercnın meşhur 

dıcl"lileri ile, an·nncyc dindarane bir sa • biraz mühmel giyinmemdir. Esasen bu 
ık akatle bağlı olan aristokrasinin ihtiyar , noktayı kendisi de itiraf eder: 
lldınlan teııkil ederler. Tenkit ettikleri - Dostlarımın arasında benden fena 

110lı:ta _._. • • (Ed ) k ·· l · · b" k d" · 
1 Bc.aazmcı var m anane hilafı giyinen yo tur, cum esını ızzat en ısı 

.P arak m d f zl d·· ~ı.·· 1 ·· 1 • · ~ o aya a a upun o maması. soy emıştır. 

defo olarak, dün b şbakan Saronun yanname, Franaanm, Milletler Ce:. gÜlllÜıf ltöşklcri. misk kokulu çamurlan. 

resmi ikametgahı olan Matinyon miyeti ve aııdlapnal ra riayet pren- altın kakm.nlı ve dm lı arabaları hatır -
- !atmıyor ıııu?. 

sarayında topl nmı§lır. Bu toplan - ibi üzerine miiesıe.s- an' vi si • 
tıda, kabinenin, önümüzdeki per - yasasına dev etmek azminde b -
şembe günü parlimento huzurunda lunduğu teyit olunacaktır. 
okuyacağı beyannamesi kaleme a • Gazetelere göre de beyanname 

lmmışhr. bilhassa §U noktalan ihtiTa edecek-
Havas ajansının parlamento mu- tir: 

habirinin haber aldığına göre, bu Milletler Cemiyeti esasına daya. 

M. T. Tan 

Eski Alman imparatoru 
77 Yaşında .. 

Doron, 27 (A. A.) - Eski Kayser, 

bugün doğumunun yetmiş yedinci yıl-
beyannamede, kabinenin ba§lıca nan dıt siyasa ve Fransız lngiliz tef· dönümünü tes'it etmektedir. 

ödevi frangı korumak olduğu tas - riki mesaisi *' G ~ miş- Sat~ş ta yok. ~a!.a :"~rip pa ·ı -Bu işte kiipl~e ~ru:.cek ~olur. , - Hacı Sadık kadar olmayın, dedi. 
~ · . . ra çekmış. Mallan ç.urudu gıttı. - Ne çıkar ~1 HukUmet.1lı olsa lHerif hovarda vesselam. 
~_ı__ - Neden, satılmadı mı) mazbata yapar, şıkayet edersm. Ban- Konuşa konuşa yürüdüler. 

- Ölü pahasına. ka işi bu. Onlar karlanru buldul mı * •• •• • K E R A N Y U R U Y O R - Şövalye Hasan bankacılarla bır bakmaz, satarlar. Dalaman çiftliğindeki eğlenti bu se-
iş yapmış eliyorlar, asb var mı) Kahya oğlu bir bardak kadar b .. • fer daha sürekli oldu. Melahat artık 

~ _ - Şu değirmen işi mi) yük kadehi yuvarladı: kendi evi gibi bildiği çiftlikte dolaşı -
Bürhan Cahit !'8 -1- 986 - Ha. - Ne idi o kulüp zamanlan. Bizim yar, şarkı söylüyor, gülüp eğleniyor· 

~ Şimdi bir tesadüfle gazino köşesin- fstanbulda muzun kilosu yüz kırk, - İyi bir iş oldu 0 -·· Alagöz. değir- C$ki rneb'us Hafız Hüseyin o zaman du. 
de rakı masası başında buluşan üç ko- yüz elli kuru~a satılıyordu. Dışarıdan meni bankaya rebnedilm~i. H cı İttihat ve Terakki kulübü reisi idi. E- Hacı lbrahim de artık sakınmaz ol
b~ınun arasındaki Jaf ta döne dol<wa gelen mala da hükumet ağır gümrük Mes•ut öldükten sonra varisleri idare linde bir kaç tomar mühür. İstanbulda muştu. Çiflik yanaşmaları onu her gün 

oyJe bir yola döküldü. koymuştu. edemediler. Borçlan~. Bankaya re- cemiyet aleyhinde bir ~y oldu mu, ' görüyorlardı . Hatta ikisi beraber hay-
a d Zaten konuşacak şeyleri o kadar Kasabanın bağ, bahço sahipleri şim- hin koydular. Erba~ı elinde olsaydı sa- toplar kulübe on k~. Ondan sonra vanla deniz kıyısına kadar iniyor, yı-
~ 1 

ki. di birbirinden geri kalmamak için ha- hibini ~gin eder<li: _. dayanır kal~mc.·. :üz binlerce va:an- J kanıyor, şakalaşıyorlardı. 
ın Onlar daha ziyade havaya, suya, bire muz yetwtirmcğe çalışıyorlardı. Nasıl ki Hacı Mcs ut .0 .~en sa- daşm yaptığı mıtıng sonunda şöyle 

1 
Yemyeşil çayırda, alan gibi kum -

6• e"siıne bağlı insanlardı. Şimdi hep- Fakat bütün bu işler onlan kışa ve yesinde bağ bahçe sahıbisı olmuştu. bir mazbata yapıldı, der, albnı o de&- lar üstünde Melahatin Hacı fbrnhimi 
ı ınde bir muz yetiştirmek hevesi baş· yaza mahsus eğlencelerinden alako • Amma ve lakin oğullan hayırsız çık -

1 
tc deste mühürlerle donabrp yollardı. kovalaması görülecek şeydi. Manifa-

Clttu tı. yamıyordu. tılar. Sattılar, savdılar. Sıra değirme • 
1 

Bir kayın kam ak.silik mi etti. Yap turacının evdeki çemberinden sıkılan 
81 ~ayfa'dan, Antakya'dan mütehas- Üç kafadar hem içiyor. hem konu- ne geldi. O zaman da bankaya rehin bir mazbata, bas mühürleri dayan git· genç kadın bu serbestlik içinde adeta 
r·

8 
/ getirtmişlerdi· Portakal bahçele- şuyorlardı. ettiler. sin Böyle kaç tane nüfuzlu valiyi gö- çocuk gibi seviniyor, ne kadar olsa 

t~n e bir de muz bahçesi yapmak is- Lakırdı döne dolaşa gene Cül1ü - Sonra da kurtaramadılar. çürdü. kendinden yaşlı olan Hacı İbrahimi 
:0

1rlardı. Mersinde, Silifkede başla- Nermine dayandı. - Öyle ya. Banka satılığa çıkardı. Amma şimdi hükumet mantara bas- soluk almasına fırsat vermiyecek şa -
ış ardı. Kahya oğlu : _ Sen niye almadın Hacı. Senin ' mı yor Gık dedin mi adamdan hesap kalarla kırıp geçiriyordu. 

d h Merakiılar bir araya gelince eğer _ Karı buradan iyi yüklü gidecek, işine yanyacak bir kelepir. sor.l:1yorlar. . l Kasabadan her gün hnber alıyorlar-
; a canlı bir dedi kodu yoksa bu muz dedi. Hacı Sadık beş yüz vermiş di- Hacı Jbrahim dudak büktü: Uç kafadann sohbetı akşamın ala - 1 dı. t eselc>si konu~luyordu. Bu işde onla· yorlar. Esat Bey ondan aşağı kalmaz. _ işin içine şövalye girince artık ca karanlığına ıo:rıştı. k Manifaturacı Hacı Sadığın lstan • 

1 
en çok k k B Eh, daha sırada var. Sende niyet yok bizden g..rti. f Gnzino_nun lambalan yanar en buldan hareket ettiğini duyunca he • Bab I or utan sis ve ayazdı. azı -'S Kiı} 1 ka b d 

, , a 1lar ağır bir sis bu kıyıları kaplı· mu Hacı~ il s Paşazade Şakir Bey güldü: ıya og u: . . . k men . sa aya Önen Melahat ortağı 
JOtdu y . . ı . . b Zahireci lbrahim ağızlığına yerleş- ...!:1Ku'Lkları çınlasın· Hacı Sadık So Davrah~alı~,lbdedıı: Bızdı~ ed~. ~ra ·· ,Firld:si adeta hasta buldu 
Çok f · ~n.ı yetışen muz ar ıçın u, l d" 8 . "k" f ~c.ı ora za ırecı ra ııme on u. kı kad n k t - "b" , -·ı 

<'na ıdı. Mersin ve Silifkede ayaz tirdiği sigarayı at~ : }·. .ır 1 1 ne es , olsa imdi. Şövalyenin kalaylamadık . . . _ 1 • ~ca or a '1 gı ı aegı • 
\·e e· h ekti. Sonra isteksız ılışıksız: ı f b k az. Öyle araları arık kil - Hacı senın otomobıl nerede ? Bı- dert ortagı gıbı anlaşmışlardı. Mela • 
ti d.ıs te 1ikesine karşı bahçe ortala- ç J 1 tara mı ıra m :r l Esa B d · · b" } D 1 ·r ı· - · · ·-· 

tı N gezer dedi şten bas aldıg" ı B d .. . "şinden haberi yok mu zim Alaiye i t ey e getırtmış ır ı.at a aman çı t ıgıne gıttıgı zaman 
.,. •. cı Yaprak, çalı, çırpı yakmak usulü- - e • · · · u egırınen ı k . . · F" d 1 k l d · ·f d 
••u b l , mı ki?. Geçen yılın pamug" u b "' tane. Bağa kadın aşırma ıçın ışe ya- ır es ya nı .z a masm an ıstı a e e -

u nıu~lardı Bunun az çok fayda nuz "ar aca a' 1 k h" "' d ek il d b · · · · · b l d" flı 1 T • • ld k 1 cak diye ödüm kopuyor Be d l d Ş"' al l-1 rıyor Sende vukuat yo mu ıç r er yı ar an en sevLŞtıgı e e ıye 0 
uyordu. c e a a . .. . · · _ O pek uyu ma ı. ov ye a • · . .. .. 

1 
. "ld R . h 

1 
, 

1 
_ 

A.11 k t 1 irden hır muşten çıktı. l .. k b il . Hacı lbrahım boynunu buktu : ta \~l arı ızayı ıa at ra mt e\ e a a ıvJuz y t " • • k ld k re e zm san bankanın a acagını a u enınce 1 •1. d d -ı . d F" kart e ıı,;tırmenın porta a e.n ço k d" ") 1.. .. N k B" . k" . ' f l"k >ı ıyor. oya oya eg enıyor u. ır -
hA ı nldug"unu bı"lenler ş"ınıdı" '-u""tl··ın - Ban aya verme ın mı müdür müzayede yapmıya uzum gor- - e gere . ızım ısı çı t ı te ça - d b 1 b. k d d 

-. µ · • k" . . , k es yaşını, aşını a mış ır a ın ı. Vcsl("r· · I b b b _ Üstelik ardıye ırası mı ödiye · Elden muamelesmı yaptırmış· lışır. Keenne amyon. f.'J • . .. d k d"" .. .. i~e 1nı sermaye eriyle era er u . • · memıı,ı. I . J -ıacıııın gozun en ço tan uşmu tu. 
\"erınişlerdi. yim. Şatır oğlu yaptı o ı;p. Dara gel • Iar. lyas Paşazade Şakır Bey: (Arkası var) 
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SON DAKİKA---~ 
TELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

o ra 
e 

Sa a aat 4 t n 
Gelen Tel ra 

·--Yunanistanda intihabat Bitti 

Venizelistler Kazandı ••• 
Habeş er Yeni Bir Çevir
me Hareketi Y apıyo lar 

Kabine Hakkında Temaslar Başladı. Demircisin Başkanlı
ğında Bir Birlik Kabinesi Kurulacağı Kuvvetle Söyleniyor 

Atina, 28 (Hususi muhabirimiz- rildiğine göre Selanikte hürriyetper - Bu vaziyette bir milli birlik kabine-
den - telefonla) - Gece yansına k.a- verler 35,961, Çaldaris partisi 16,189, si vücude getirilmesi mecburiyeti bu .. 

(Baı taralı l inci yüzde) 
Muharbenin en büyüğü Makalle

nin 75 kilometre şimalinde, Agula
Hauzien üzerinde cereyan etmiıtir. 
Habeş askeri mahafili Geralti eya

letini çevirme manevrasına devam ni -
yetindedir. 

dar alman neticeler Venizelistlerin Kondilis ile Teotokis'in müttehit par- lunduğu sanılmaktadır· 
seçimde ekseriyet kazandıklannı gös .. tileri 10,212, cümhuriyetçiler 3,678, Atina, 27 (A.A.) - Bu sabahın Reımi Tebliğ 

Londrada Barış 
Yolları Aranıyormuş 

Roma, 27 (Telsizle) - Kral Be .. 
vinci J orjun cenaze alayında bulunmak 
üzere buraya gelen dış işler bakanlnrı 
aralarında toplantılar yaparak banŞ 

yollarını aramaktadırlar. 

termektedir. En son tasnife göre par - komünistler ise 7,730 rey almı~lardır. saat u''çüne kadar elde edı'len netı"cele.. Roma, 27 (A.A.) - İtalyan resmi 
T h bl. memur edilen doktor Abdülharni 

tilerin kazandıkları saylavlann adedi * re göre, saylavlar kurulundaki 300 a- arp te ıği: · 
Somali cephesinde, bir motörlü ko • Saıt: mensup old.uğu. '<Habeşistana 

şudur: Atina, 2i (A.A.) - Bütün gaze .. azalık takriben şöyle taksim edilmekte- t bb- d k 1 l 
lumuz Gala Borana ile Sidamo arazi- 1 1 yar ım omıtesm ne ta yanın 

Venizelistler 124, Çaldaris taraftar- telerin yazdığına göre, seçim memle - dir· ' · r · · b" ed b. 
~ GO 7 • lerinin hududu yanında ve Negellinin m __ es u ıye_tın. ı tes ıt en ır rapor 

lan o5, Kondilis , Metaksas , Ko .. ketin her tarafında büyük bir sükunet Venizelosçular: 130. d 
1'> 70 kilometre •imalinde kain Uaderaya gon ermıştır : camanis 4, cümhuriyetçiler -· komü- le tam bir intizam altında geçmiştir. Çaldaris halkçıları: 65. • • 

bir akm yapmıttır. Doktor Abdülhamit Sait ifadesinı 
nistler de 16 mevki kazanmışlardır. Hususi menabiden haber alındığı - T eotokis - Kondilis halkçıları 80. . . . · d f v f1 .. d k J .. 

oı. 300 saylavlıktan geri kalan 12 mev- na göre, liberaller 140 kadar, Çaldaris, Komünistler 10. . Bır çok esir lahnmı9 ve bar çok m~- dtey~t e end 0~~glra akr gdo_n erme te 0 

k .. h · · · k v b .. O G . k l 25 k"· .. d h l'f hımmat erzak talyanlar eline geçmlf· ugunu a soy eme te ır. ıı angı partmm azanacagı ugun Kondilis ve T eotokisciler 13 kadar erı a an ursu e mu te ı • G I Gr . • K I . 
b ll. ] k k k tir. enera azıanı uvvet en e ı o aca tır. ve diğer ikinci derece partiler ise 30 küçü partiler arasında ta sime uğra-

v · l'stl · k · t k dk 1 ık ld · 1 d. maktadır. General Agutini kumandasında bir Roma, 27 (A.A.) - Stampa gaze-enıze ı erın e serıye azan ı .. say av ı e e etmış er ır. 

~rı~~~rh~~~~.Cümk~~~ ~=~===~~-=~~========~~===-~~~-- z~ıo~m~ilmü&~~,DmaPar·t~nin&m~~klunanmukhlri" 
Jerin de parlamentoda Venizelistlerle lngillz Kralının Cenaze Alayı ma boyunca bir iler

1
Jemebharedarketi !adp- nin bildirdiğine göre, general Grazianl 

beraber hareket edecekleri kuvvetle mJ.fbr. Bir Yunanı sü ay i esm e kuvvetleri Negelliden öteye ileri ha " 
tahmin edilmektedir. Venizelistlerin T bulunan Habef kuvvetlerini kaçırdık- reketlerine devam etmektedirler. 

daha bir iki meb'us kazanmaları ihti - Lon draya Her ar aftan tan sonra, bu mü&eze, Dolodan 210 Bu kuvvetler Negelli'den Sidamo 
mal dahilindedir. kilometre ileride Malka Murri mevki - bölgesinin merkezi olan Alla taya gi "' 

Yeni Kabine 5 k G d ini işgal etmittir. Bu muharebede Ha- den yolun üzerinde Dukan ve Bidatt~ 
Burada mevcut kanaate göre yeni 1 00 Çelen Ön erildi betler 1467 ölü vermi9lerdir. köylerine taarruz etmişlerdir. 

kabine gene Demircis tarafından teş - iki Tarafın Zayiatı Çamur Deryası 
kil edilecektir. Yalnız kabinede ekse- 1 Ganale Doria muharebeleri ile Adisababa, 27 (A.A.) - Havası 
riyet partisine mensup bir kaç nazır Bugünkü Merasim Radyo le Yapllacak bunu takip eden çarpı,malarda Ha • orta Ha~istanda durmadan yağmak" 
alınacak, bir birlik kabinesinin kurul - Londra, 27 (A.A.) - Kraliçe Mari Buckingham sarayına gelen yüksek betler on bin kiti kadar tahmin e - ta olan yağmurlar Dessie ile muvasale 
masma çalışılacaktır. ile kral hanedanı azası bu akşam son misafirlerin ziyaretlerini kabul eyle- dil.mittir. balyan :z;ayiatı iıe ehem - imkanını bırakmamışlardır. Adi " 

Demircis kabineyi kurmaktan istin- defa Westminstere giderek sabık kra- mekte idi. Burada fngiltere kralı, Ro- miyetli değildir. Yerli kuvvetler, bir sabaha tam manasiyle bir çamur der .. 
kaf ettiği takdirde Sofulis'in iktidar lm tabutu önünde eğilmişlerdir. manya kralı Karolun ziyaretini kabul kaç yüz ölü ve yaralı vermitlerdir. yasıdır. Tigrede de yağmur yağmak .. 
mevk.iine geleceği kuvvetle söylen - Belçika kralı, Danimarka kralı ve etmiştir. Bazı neferler de yoklamada, bu ~ ta fakat, harekata hissolunacak kadar 
mektedir. kraliçesi ve Bulgar kralı da bu ziya .. Yüksek misafirle~in gelislerinde l 1 d R s Destanın askeri tesir etmemektedir. 

ı lan T unmuı ar ır. a h'.k" · h · 
Sofulis Kabine çin Temas na rette beraber bulunmuşlardır. binlerce kişi Viktorya durağında bu • .. . . l B l ik l b.f h- Habeş u umetı, cenup cep esın " 

Başln.d1 * lunmu~lardır. muıavır.ı 0 and elç a 
1

• z'al ı. ı~ ta deki hadisata dair el'an ketum davra .. 
27 (Öz ı) E k ı si bagajları a e e geçırı mııtır. 

Atina, e - n ço say av- Londra, 27 (A.A.) - İrlanda müs- *· b nıyor. 
ı k · Eritre cephesinde, Tem ien mın-
ık mevkii azanan partinm mümes • takil devleti, Sovyet Rusya ve Japon - Londra, 27 (A.A.) - ltalyan ve- k d t . l h k tin" de Son Muharebe Naaıl Olmuı? 
·ı· f t' 1 h"· . t partı· lı"de d ah'l l ak .. d"" )'ah . 'k· 1 ·1· . . . ta um a emız eme are e e • A 27 (A A) T b. sı ı sı a ıy e urrıye perver - ya a d ı om uzere, unyanın ı tı, ı ı ngı ız gemısının refakatiyle l T k t smara, • . - em ıen · s f ı· b ·· d · 'ha · k . .. ) 1 k . vam o unmu•tur. ayyare uvve • I rı o u ıs ugun en ıtı ren yem u- her tarafından Wındsara 1::>0< kadar seyretme te olan Wınchester İngiliz . b 3'k d b .... k b. f 1• savaşları hakkında talyan kayna .. 
1 k k b. h kk d k 1 "d h .b. .1 F lerı u mınta a a uyu ır aa ı • ru aca a me a ın a onuşma ara çelenk gelm~tir. torpı o mu rı ı ı e olkstone gelmiş - ğından yeni haberler gelmiştir. Ha .. 

başlamıştır. Merasim Radyo he Verilecek tir· yet göstemıittir. rekat iki Eritre kolordusu ile üçün'" * Londra, 27 (A.A.) - Posta idare- Londra, 27 (A.A.) - Belçika kralı Bir HasıtahaneEDdaı'lhdaı· Bombardıman cü ltalyan kolordusu tarafından ya'" 
A tina, 27 (A·A.) - Seçimin kat'i · ·· · t f "l"t d.. L ld K t o·· Fl d sı, cenaze torenı a sı a mı unyanın eopo , on o an r ve prens pılnııttır. Eritre kıtaatı 22 kanunu .. 

neticeleri ancak çarşamba günü belli her tarafına muhtelif lisanlarla radyo Dö Lüksemburg ve Feliks buraya gel- Adisababa, 27 • (A.A.) - ltal k 
ıanide Abaro geçidini tıkayara 

olacaktır. vasıtasiyle bildirmek ve dinletmek ü - mişler ve Ourakda Dük dö Gloucester yan • 18 kanunusanide .saat Mefa doğusunda Habeş mevzilerine 
Sofulis, Havas aytarına dem~tir zere anla~malaJ" yapmıştır. tarafından karşılanmışlardır· sekiz buçukta Makalle civarında 

k T h · b b d d ıtiddetli hücum etmişler ve bir i: Krallan istikbal Bir Hadise Çıktı bir hasta aneyı om ar ıman e e- 3' 
· 1 · d d 1 k ı ı miktar arazi elde etmiı:lerdir. Ayni «Seçim netıce erın en o ayı pe Londra, 27 (A.A.) _ İsveç veli - Londra, '27 (A.A.) _ Dün kralın rek be§ hasta kadını yara amı§ ar - :ı-
B 1 h be 1 ·· ı k • zamanda 28 tes. rinievvel. . fırkasi memnunum. ana ge en a r ere go- ahti, Vinçelsi deströyeri ile Devre gel- cenazesi önünden alay halinde geçme- dır. Saat 14 te tekrar ge ere yem -

l 'be 1 · 300 l l kt 132 h l d Addi - Addi üzerinde taarruza geç• re, ı ra parti, say avı an miştir. Kral Leopold ve Lüksemburg 

1 

ğe azır anan halkı zabıta dağıtmağa den iki saat kadar bombar ıman et-
i 1 k ld t · t' K l k b. · · · W mı· ve müteakiben müdafaasına say avı e e e mış ır. ra ın 8 ıneyı prensi de muvasalat etmişlerdir. ısteyince, estminster kilisesi civa - mi§lerdir. Bombardımanda attık - t 

teşkilini bana vereceğini sanıyorum. Londra, 27 (A.A.) - Dük Dö rında bir hadise çıkmıştır. Halk gürül- ları küçük kanatlı torpillerden iki memur Uariku geçidine dönmüt .. 
Ve cümhurcular ile bitaraflık yardımı- kent·ve Dük Dö Gloucester, Danimar- tü çıkarmış ve zabıtanın müdahalesi- hasta çocuk yaralanmııtır. tür. Düşman bu geçide hücum et .. 
nı ümit ediyorum. Memlekete bugü - k k l Ak ı· 1 °d' nı' Rı0ddetle r t t t · t' \ mi•, fakat İtalyanlar •iddetle mu .. a ra ı , prens se ı, prenses ngrı ı T p o es o e mış ır. Mısır Hastahanesinin 3' 3' 
nün derin meselelerine karşı koyabile- ve lsveç veliahti ile karısını getiren Türk Heyeti Bo b d kavemet etmitlerdir. Habeıler, sai 
ede devamlı bir hükumet verebilmek hususi treni Viktorya durağında kar .. Paris, 27 (A.A.) - B~inci Jorjun K h. 27 (~.~.)ıman_ ~a aburda- cenahları Eritre kıtaatı tarafından 
için r~ldaris ve Metaksas partilerinin l d t•· · d b 1 cak ı A a ıre, gg hd. d·1· h.. 1 k · 

Y" şılamış ar ır. cenaze orenın e u una o an • ki Mısır Kızılay hastahanesinin bom _ te ıt e ı ı.nce., uc.um arını esmıf'" 
de müzaheretten geri durmıyacakları - F c··mh Baka b k I v d k. T·· k h · b l k l 1 d 
nı sanıyorum.>> 

Kondilise Göre 
Atina, 27 ( Özel ) Anti 

Venizelist partilerinin bir ittihat 
kabinesi teşkil etmeleri mümkün olup 
olmadığını soran gazetecilere Kondi -
lis: 

«- Memleketin siyasi adamlarının 
sağlam ve yaşayabilecek bir hükumet 
teşkiline çalışmalarılazımdır.n demiştir. 

Çaldarisin Sözleri 
Atina, 27 (Özel) - Gazetecilere 

beyanatta bulunan Çaldaris «bu seçim
den çıkan netice Yunan milletinin mu
kadderatını bir partinin eline ver -
mek istememesidir. Bugünkü hale 
göre hiç bir parti tam bir ekseriyet te
min etmiş değildir. Binaenaleyh kra .. 
im güttüğü barış yolunu takviye et -
mek için siyasi liderler birleşerek kuv
vetli ve sağlam bir kabine kurma .. 
lıdırlar.» demiştir. 

* 
Atina, '27 (Hususi) - Cümhuri -

yetçiler ile yeni kurulan milli birlik 
partisinin Atinada hiç bir mevki kaza
namadıkları anlaşılmıştır. 

Selanikte Ahnan Neticeler 
Atina, 27 (Özel) - Resmen bildi-

ransa u ur f nı rasın aş an ıgm a ı ur eyetı u- bardımanı etrafında tahkikat yapmağa er ve çe ı mış er ır. 

Vi~;;;;:zdu~:;:;: ~tk:~ıYo:~~::: :~; :ı~:a:ua ::ı~~i~~;k~;:t:!~~t ~ç~: ···o····· .. e· .. ···v······ı .. e···· .. ı··-· ..... D ....... e ...... m .......... ,=·r····y·····o ....... l ..... a ...... r .... , .......... M ......... e ..... :. 
fından karşılanmıştır. liği erkanı ile Fransız dış işleriv har-

Viktorya durağındaki karşılama tö .. biye bakanlıkları delegeleri tarafından murlarının Tekau··ı Maaşla 1 
renleri misafirperverlik bakımından selamlanmıştır .. Heyet Londraya ha .. 
gayet önemli olmuştur. Kralın kardeış- reket etmiştir. 
leri gelenleri dostça karşılamakta idi- Havasın sandığına göre, Aras dö .. 
ler• nüşte Pariste bir veya iki gün kalacak-

Kral sekizinci Eclvard ise bu esnada tır. .............................................................. ........................................... -········--· .. 
Suriyede Karışıklıklar Durmadı 

Paris, 27 (A. A.) - Petit Parisien gazetesinin hususi muhabiri Suri
ye karı§ıklıkları hakkında ıu malumatı vermektedir: 

Son iki gün içinde nümayiıler tiddetini kaybetmİ§lİr. Maamafih ba
zı yerlerde yine hadiseler olmuştur. Mesela Humusla talebe hristiyan 
ve yahudileri zorla dükkanlarını kapamağa mecbur etmiılerdir. B}r çok 
nümayİfÇİ tevkif edilmit ve yaralanmııtır. Şam ve Halepte örfi idare 
ilin olunmu,tur. Halepteki karıtıklıklarda ölen üç kitinin cenazeleri 
tam bir sükiın içinde kaldmlmıttır. 

* Kudüs, 27 (A. A.) -Alman ajansı bildiriyor: 
Şamda, hafta sonunda yapılan bir gösteri esnasında müıademeler ol

mu§ iki kiti ölmü§tÜr. Bir kaç yaralı vardır. Kadınlar tarafından tertip 
edilen bir nümayiıte bir tank ta§lanmııtır. Müslümanlar ile hristiyanlar 
arasında kardeşlik ve ittihat sahneleri cereyan etmit ve herkes « Y •
sasın müılüman - bristiyan birligi» diye haykırmııtır. 

Ankara, 27 (A.A.) - Bugün Fik- müstahdemlerine tekaüt maa§ı tah: 
ret Sılayın baıkanlığında yapılan sisine, polis tetkilatı hakkındakı 
kamutay toplantısında Rizenin Se- kanuna bağlı cetvelde yeniden ek .. 
limiye köyünden Piyade oğulların - lenecek kadro hakkındaki kanun .. 

d M t f Sa ti ogv ullarından Hı- 1 
larda müstaceliyet karariyle müzıı• 

an us a a, b l d.l . . 
zır oğlu Hüseyin, Hasan oğlu Bekir, kere ve ka u e ı mııtı~: .. "' 

. . v l1 d A f vl Kamutay çarşamba gunu topla 
Demırcı ogu arın an p ı og u nacaktır. 
Hakkının ölüm cezalarına çarpıl -

malarına ait mazbata tasvip olun -

muttur. 
Türkiye ile F enlandiya arasında

ki ticaret mukavelesinin ve Türkiye 
İtalya arasındaki ticaret mukave • 
lesi ve klering anlaşmasının 30 bi -
rinciteırin 935 ten itibaren mer'iye
te girmek üzere bir ay daha uzatıl
masına ait anlatma kanun -

ların birinci müzakereleri yapılmıı, 
devlet demiryolları ve limanlan it
letme umumi idare•'i memur ve 

Yeni Yunan Elçi 1 
ltimatnamesini 

Dün Verdi 
Ankara, 27 (A. A.) - Yeni Y\1· 

nan elçisi Rafael cumartesi güniİ 
saat 16 da Çankayada Cumur Reİ• 
simiz tarafından merasimle kabul 

edilmittir. 

(Son telgTallaTımızın de11amı 

10 uncu yüzdedir) 

===~ 



~8 lkincikinun 

lJ Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı 
Jiı rnh ~rni merkez reisi Aziz Akyürek 
TC ti • 1 
b. rnıze gelerek federasyon reislerile 
ır t l 1 op antı yapmıştır. 

ka. Berlin olimpiyatları bütçesiyle ala
ti dar olan bu toplantı tekrar cclilccek-

t. 

ç k Fed:ı-asyonlar, olimpiyatlar için 
0 B~enış bir bütçe yapmışlardır. 

b'· .~tçclerde yapılacak tadilata göre, 
t'tıtun federasyonlar olimpiyatlara iş
ıtak etmek imkanını bulacaklardır. Erz.urum meb'uau Aziz; Akyürek 

Bir Gürq Salonu Yapılaeak 
h Güreş federasyonu müsait bir ma _ Teşvik müsabakaları Galatasaray 
al bulunur bulunmaz güzel bir güreş klübü salonunda yapılacaktır. 

salonu yapmağa karar vermwtir. . Bu müsabakalara Galatasaray, Be • 
h Federasyon bu iş üzerinde hemen şıkt~ş, Güneş klüpleri iştirak edecek~ 
enıen bütün hazırlıklarım ikmal et _ lerdır. Müsabakalar, kılıç ve flöre ola-
~e·k.fü:eredir. Bu münasebetle (5) bin rak yapılacaktır. 
b~şı ıstiap edecek bir güreş salonu için Voleybol Tumuvuı 
ır :Plan yaptırmaktadır. İstanbul basketbol ve voleybol 
~~ki atletlerimizden mimar Şinasi heyeti ( 4) hafta devam etmek üzere 
~~t bu işi üzerine almıştır. geni§ bir voleybol turnuvası hazırla -

Uretçilerin Bu Akpmki Toplanbsı maktadır. Bir ay devam edecek bu 
Güreş federasyonu yeni gelen ant - maçlardan sonra İstanbul şampiyonası 

tenöre gür~çileri takdim etmek, onla- müsabakaları yapılacaktır. 
hn idmanlarını göstermek maksadile Bu müsabakalara, Galatasaray, 
u ak~m Kumkapı klübü salonunda Hilal, Beylerbeyi, Ortaköy, Vefa, Do
:~urni bir idman yaptıracaktır .. Antre- ğanspor, Feneryılmaz, lstanbulspor, 
"f, or,. gürqşçileri tetkik ettikten sonra, Altınordu, Topkapı, Eyüp klüpleri İf
h enı proğram hazırlanacak, ona göre tirak edecektir· 
~ftalık idmanlara başlanacaktır. Bu · Müsabakalar önümüzdeki pazar 
la ~ki tecrübelere akşam albda baş- günü Galatasaray klübü salonunda 
nacaktır. yapılacaktır. 
f'kıim Müsabakalarına Hazırlık Olimpiyatların Türkiye Müme11iliği 

\ik sta~bul Eskrim heyeti birinci teş • Berlin olimpiyat komitesi Türkiye 
l'Cl nıusabakaları için geniş bir proğ- l mümessilliği eski atletizm antrenörü 
~azırlamıştır. Aleksi Abraharna verilmiştir. 

Çiftçiler Korkuyor 
lia valar Güzel Gidiyor Da Ondan ..• 
P'akat Eğer Don Yapmaz Ve Kar Yağmazsa 

iki Defa Mahsul Allnması ihtimali Var ... 

KırlaTda bir bahar mansara•• 

dq~a~a1arın ilkbaharı andıracak ka· Gene bu tecrübeli ziraatçilere naza
ltıi .. J g~z~l gitmesi ve hatta bahar ye· ren eğer havalar bozmaz da hu yıl kış 

..., erının · d'd · 'h 1 edil k T" k. d b ~ la fım ı en ıstı sa ere olmazsa bütün ur ıye c u sene iki 
le u! ta sevkolunmaeı toprak itleri- kere mahsul almak mümkün olacakt 

graşa l d' k k ır. 
dir. T n.~rı en ışeye sev etme te· Çünkü tecrübelere göre kışı hafif ge-
v l ecrubeli ziraatçiler şubatta ha- hah ,, a arın b ' ,,. çen yılların yazı ve arı yagmurlu 
ltıak ıt oyun edecegınden kork .. 

S ,.. '" ~ . 

Liman 
Hanı ..• 

Ticaret Odası Yapılmak 
isteniyor 

Şimdiki Ticaret ve Zahire Bor • 
saıının bulunduğu yerde bir ticaret 

Buğday Alışverişinde Durgunluk, 
Fiatlarda Da Düşükliik Devam Ediyor 

Buiday alıt verİfİnde durgunluk ve fiyatlarda düfiiklük devam ebr.:Jİ. 
tedir. Vuati hesapla fiyatlarda 25 para kadar bir düfüklfik van:hr. AmdoJa. 
--~ve limanlardan bol miktarda buğday arzedilmekte, fakat boruda abf 
venf durgun olduğu için tüccar tarafından ıilolardan celbed-"lmemekteclir.. 
Dün de borsaya 285 ton buğday gelmittir. 

Belediye narh komisyonu fiyat dü tüklüjünü tetkik etmİf 't'e aon on bef 
günlük borsa cetvellerine göre ekmek fiyatlarını da indirmek İcap ettiil 
neticesine vannlf lır. 

Narh komisyonu dün birinci ekmeği 12 kuruttan 11 kurut 30 .... ,.. 
franceliyı da 17 kuruttan 16 kurut 20 paraya indin:niıftir. Y mi mıh pr
pmba gününden itibaren tatbik edilecektir. ikinci ekınelc fiyata iplsa eclil • 
miftir. Maamafih 15 gün sonra ikinci ekmek fiyatlarm ela dii,.:eii u
mulmaktadır. 

Marmara Hasanla 1 
Arkadaşları 
Tutuldular 

Alman Millt Takımına 
Ari lrkından Olmı· 

yanlar Giriyor 
aarayı inta ettirilmesi etrafındaki ce-
reyan durmuf gibidir. Bunun sebebi Berlin, 27 (A. A.) - Olimpiyat-

0 sahada yapılacak iıtimliklerin larda Alman milli takımında, iri ır- Şirketi Hayriye
çok paraya ihtiyaç göstermesidir. kında olmayan Almanlardan es 
Ticaret Odaıı meclisinin hafi cel • krim ıampiyonu Bayan Helen Ma d C ki istifalar 
sesinde Liman hanının ticaret aarayı yer ile gene iri ırkından olmıyan mq· Şirketihayriye M6clürii Yusuf Zi,c 

l 
hur Alman buz üstünde hokey o ile Mec1!.1• idare...:.. __ ul! ••-L-. .a. 

olmak üzere satın a ınması •tının ua ·- ........ .mmmı..-. 
1 

yuncusu Rudi Bali yer alacaktır. Nedimm· ... tı.falan ._L_....__L aa-:at:... 
görütüldüini, karar aıtırıldıg'" ı ve ....._... --..,.... 

0 - Bu hususta verilen karar spor maha- Şirket mahafilinda ba iatinlum 1e. 

Ankaraya ıiden Ticaret Odası ıenel filinde derin alaka uyandırmııtır. bebi hakkında hiç lıir teY .ay..._• 
sekreteri Cemalin de bu kararı Eko- - .. · ·•·•· .. · · · ~·-·-· · · · - mekte, ve bunun, firketin c:labili mg. 

nomi Bakanlıiına bildirdiği söyle • T A K V 1 M amelitından mütevellit bir ibtiliftaa 
nilmektedir. Yine söylenildiğine gö- olduğu söylenmektedir. 

Rıııot aene 
13S2 -

tKiNCtKANUN 

28 
Arabt sene 

1354 

re bakanlık bu kararı tensip etmİf· 

tir. Hanın kat'i ihalesi yapılmadığı 

için odanın aatıf bedeline yüzde on 
zam ederek müzayedeyi yeniden Ka8s2ım Resmi sene 2 inci kADuo 

1936 15 
açtıracağı tahmin edilmektedir. Fa- ı------''-----~----
kat eski müzayedeinin ve ihalenin SALI 
feshine ancak tasfiye heyeti karar •-----:-----------• 
verecektir. Tasfiye heyetinin ilk ihale SABAH 

Şirketin meclisi idare reiei Necmec[6A, 
Molla rahatsız~. Şidrei. 
t• h İk• ük' .. !...a.!L '--- Nec ın er ı r nu muna1111UU ~a 

her iki rüknü iatifalnm Necmeclclia 
Mollaya venniflerdir. 

Şimdiki halde yerlerine kimin ta • 
yin edileceği malam clejildir. Mu • 
mafih bir iki güne bdar 'ftZİyet ayclm. 
)anacaktır. 

tadırlar Bu 1 .. kar ,, geçmekte, mahsul çok bereketli ol-tqlt · n ara gore yaga .. • •onra da do k b"t" maktadır. Fakat yarım asra yakın bir kararını bozup bozmıyacağı iıe ma-
ltıah n yapaca ve u un 

•ul bundan müteessir olacaktır. zamandanberi kış mevsiminin bu ka • lum dğildir. Şimdiki halde ban üze-

S. D. 
1 67 

Zilkade 
3 

İMSAK 
8. D. 
12 14 

Yeni Neşriyat: 
Ülkü - Ankara Halk.evleri merkea ..,. 

1-n~avalar dona çektiği takdirde bahar- dar güzel ve. bi~ bahar havasiyle geçti- rinde kalmıt olan Eakitehirli tüccar 
ltıqh ıf ai~ar kuruyacak, YCFJDİŞ ği görülmemıttır.Yarım aıır evvel gene Mehmet Ali bu hanın iradını Eski-

ltıe~llet çür~ecek, ~ bütün e- böyle kı~ ~örülmüf. fakat o zamaıı tehirde yaptırdığı hastahaneye tah-
~ ~iı. kiraz mevsunmde Jmr ~flır. aiı edeceğini aöylemektedir. 

7 16 
Öğle 

S. ıD. 
E. 7 07 
z. 12 26 

s 33 
l ldnd i Akıam Y ateı 

8. 10. S. D. S. D. 
9 4f 12 ._ 1 35 
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Yazan : 
Kadircan 

Kallı. 

28;1/936 Akdeniz incisi 
-33-

Murat Bağırdı: - Yelken Fora 
Engine, E . ' ngıne ••• 

aordu: 
- Seni nereye götüreyim? 
-- Dilediğin yere götür ... Yanın • 

dan ayırma da nereye götürürsen 
götür ... 

Gözlerinden bir karaltı 
geriye bakarak: 

-- Acaba yelİ§İrler mi? 
Dedi. 

- Yetişemezler... Biraz sonra 
gemiye bineceğiz ve denize açıla • 

vey ... 

- Sahi mi? •• 

- Şimdi altı olduk. Elbet Kele§ 
Mehmede de bir yavuklu buluruz. 

- Ne iyi olur? 

Çam ve gürgen ağaçlarının göl
gelediği dağ yollarından rüzgar gi
bi geçiyorlardı. Deniz de görünmüş
tü. Şimdi yol dolambaçlı ve dar idi. 
Nal seslerini kulaklarının dibinde 

duydular. Pulat dönüp baktı ve ar-
kada§larını gördü. 

Biraz sonra gemiye binince atla
rını bırakacaklardı. 

Pulat Kara Dumandan ayrılaca -
ğı için üzülecekti. Fakat ona: 

- Haydi, sen eve git... Sakın 
kimseye tutulma! . . . 

Derse her halde yolu bulur ve gi
derdi. 

Murat seslendi: 
- Ferhat Pa§anın kavuğu dey -

gülüyorlardı. 

Fak at bu en sevinçli zamanda 
dümene geçmİ! olan Murat birden
bire haykırdı: 

-- Bir kadirga ... Bir Venedik ka
dirgası ... 

Hepsi de büyük bir merakla o ta
rafa baktılar. 

Murat doğru söylüyordu. 
Bir Venedik kadirııası burunda

ki kayalıkları dönmÜf, onlan görür 
görmez rotayı Üzerlerine çevirmitti. 

Ayni zamanda prova ve borda -
sındaki topların namluları kımıldı
yor, Türk kayığına niıan alıyorlar -
dı. Güvertede bir kaynatma vardı. 
Kıç kasaranın üstünde duran bir fÖO 

Bey ez 
Gömlekliler 

Türkçeye çniren ı 
Vecihe Zeki ve 

H. Ztki 
. 1!!11 ... ·=-~· .... ·-

KONSERVATUAR KOROSU 
(Orkestra ile) 

Şef: MUHiDDiN DASIK 
ve 

ALI SEZiN KUARTETi 
Koro: Handel. Gluck.. Schumann. Haydn 

PROGRAM : Kuartet : MozarL Cemal 
Rc§İt 29 ikincikiınun çarşanba .saat 21 • de 

SARAY SINEMASINDA 
gişe önünde beklememek İçin biletleri 

fimdiden alınız. 

Çar~ı Esnafı Ve Seyyahlar ... 
-~-

Esnaf Za nedildiği Gi 
Seyyah Beklemiyor 

------ -

VODViL 

Varyete - Solo 

1
LUKRES BORJIYA 

Roma'nan Borjiyaların ıulmfl altında 
inlediği Ye her tllrlfl Hfahatia lıUkllm 
aürdUğü zamaoı göıteren muauam film 

Perşembe akpmı bflylll 
gala olarak 

SÜMER 
Sinemasında 

Yerlerinizi enelden aldırınıı. 
· Telefon ı 4i859 

+ Son Posta • ---~-----------~ 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
27 -1. 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Llra Ltrll 

% 7,5 T. B . I 2ı,20 l o/o 5 Hcı.zlne B. ın,~0 
5 T. B. II 21,80 Dahlll istikraz 99,'10 

,5 T. B. ill21.20 

Devlet Demiryolları Borçlan 

IJra Lir' 
Ergani llS,2J il Anadolu ıveıı 42,~ı> 
Sivas Erzurum9j,OD Anadolu M. 4S,7~ 

Sosyeteler Eshamı 
Ltrn 

İ§. B. Mü. oo,oo İst. Trnmvay 
• • na.. 0,6l BomonU 
• > Name 9,60 I Terkos 

ı D 61,75 A. Çimento 1 MerkezB. · 
ÇEKLER 

Krş. 

· İsterin 621,0:J \\ Liret 
1 F. Frangı 12,06 Dolar 

Beyoğlu Fran&ıZ 

Tiyatroaunda 
Halk Opereti 

Bu akıam 20,80 dl 

Oeniz Havası 
Büyük Operet 

Perıembe akşamı 
Zoıo Dalma• n Kofinyotiıiıı 

iştirakiyle 

ÇARDAŞ FÖRSTht 



SON POSTA: Sayfa 9 

Halkı Bu Esnaftan Korumalıdır 

Yazan: Gerhart Ellert - 75 28/1/936 Çeviren: Arif Cemil 

Çünkü, Ortada Bariz Bir 
"Tavcı ık,, Var .•. 

Kral Gözlerini Bir Noktaya Dikmişti .•• (Baf tarafı 1 inci yüzde) dim 1 diyerek zeytinyağ gibi euyun ii8'C 
!Bu ikinci :ziyaretimin oldukça ga- tüne çıkacağım 4 

· hikA · · k da dön- · rıp ayesını o ursanız, Ç~. • Çaynuı. t 5 lira kazanmanın keyfı}"4 

Bu; Bir Adamdı •• dür~!en da.laverelcrin bir ~d~1 da • J le yudumlarken, ona çarşıya seyyali 
ha ogrenmış, ve aldanmamaya bır neb- getirilmediğinden ;rikayet olunduğunu 
ze daha hazırlan.mı, Olacaksınız! söyledim· Ve ibu husustaki düşüncelei * ---~ k -sted• rım ogrenme 1 ım: 

1' afınurlar Kô.li Gelmiyo.r Mu~ ... J - «Anlat b> de - Yolda gidcıken benden, sabah yap-

Uzun, ya""f, çok yavaş g.den yuru- di. bğım alış vcn,m hikayesini c1m1eyen - Geçenlerde. dedi, buraya birse~ 
Y~en dolay.ı kralda hasıl olan asa · ı _ «Büyük kral, arkadaş: yah gelmişti. Üzeri mineli, turalı al• 
biyet bfrden hiddete münkalip oldu. k d k " .. "f _ yazık, dedi, eğer haberim ol.say- tın bir saat satın almak istedi. altmıı B ar am a ı unı or - · led. 

u Sarrrıot beyini gebertmeli, akan kt h k dı seni yalnız bırakmazdun1 liraya verebileceğimı söy ım. L ah mayı taşıma a a - _ .L Bana ~nını .seyretmeli. Ben d a ya~ıyo - - Aldandığıma mı zanipsin ~ : 

ruın; Ellak'tan ona ne? Ellak'm Ro - lıy.ım. Ben Arela • _ Afdandığına zahip değil, ikaniim. - Altı liradan on para fazla vere ' 
nıa devletini mağlup edebileceğini mi tede idim. Oradaki Fakat benim refakatim seni aldan- rnem! Demesin mi? 

Zannediyor i Ellak Roma ba~ kuman- kumandan f erreo - akta tam iyle değilse bile kıs- - Aman, dedim, bayım, ne diyol"' 
danı Aetiüs'le karşı kort•ya gelebilir lüs tarafından aske- :en ı:.rtara~. Çünkü orada ba - sunuz.. Bu saatin sade altını kırk lir~ 
nıi) Bunu yalnız ben yapabilirim, ben, re kaydedildim. Ben na mümkün mertebe insaflıca kıya - tutar! 

Attila!. Ellak iyi harp edebilir, fakat de guya bu memle. cak bir dostum v:ar!. Maamafih, aldı. O, soğukkanlılıkla güldü ve so~ 
dü~ünrneğe muktedir değildir. keti müdafaa eden- ğın yüzüğü bir kere ona gösteririz.. du: 

Attila iki eliyle çadırın püskülleri· E°'- bü·.::'L bir ihtikarla lr-~1---'L - Burası Kapalıçarşı değil mi?· for arasında bulunu· «- Büyük kral, arkamdaki üniformayı o- ''""' -.:u~-
ni Yakalayarak kopardı. Yağmur dam~ tafımakta haklıyım!.» t bir çare düşünürüz. - Evetf 

laları su tozları halinde üzerine düştü, yorum.' yanacak bir yer arıyormuş gibi elle _ Dostumun bu aözleri üzerine. ku - - Ameyikalılar bilirler ki bura~ 
ter taneleri gibi alnına oturdu. Attila - «Hele şuna da bak!.» i Ö yumcudan yuz·· ügu~ - istediğimi tahmin bakır pilatin diye yutturulur. Ve «30>t A ·ı· h ·· ı· k b. kahka- rile doksiyüsün omuzlarını tuttu. 
huna ehemmiyet vermiyerek çadırın ttı a unu soy ıyere ır '~ L edersiniz. liralık mal «300ıı liraya satılır. 

d ha -- 'ıverdi. Sonra .:ısıat: bir eesle: 
tayan perdesini yırtarak çekti ve ça ır saı G l Bu talep onda nedenee, ummadığım Ve bu hakarete cevap vermemi bl .:ı d a· k. - «Senden b~ . .:: ka askere alacak a- - «Şu lıalde Aetiüa bugün a ya 
uireklerini sarstı. Nihayet e ı ı: ~ bir tel~• uyandırdı: le beklemeden rok•p gitti. 1 k ? d b l dıla » dahilinde bulunuyor)» dedi. .,. JI 

- «Yağmaya bugün baş ama mı am u ama r mı. " . - Neden~ Dedi. Niçin gösterecek - Bu vaziyet karşısında bence sey " Bu 
·· d ·.. H yır Adamlarımız y,· ·ı·gotlaTın Postacısı Hakım cevap verdı: . . H b da -~-L dan <>acak bı'r . k . ı.:ı 

gun en mır - a · ... y b .. G l t p sınız. em un acUJ( ıl';' yahları buraya getırmeme getırmea:i Y B l )) H k 1 k ıd rak - « a ugun ya yarın aya 0 • k lmad ki .. B l b" · b. orgun. u gece uyu~un ar. a im omuz arını a ıra ce - ' fey a ı r u o mu_ş. ıtmış ır ten hayırlıdır. Ve onları buraya geti« Ş b h ğma için d' raklarına ayak basmış olacaktır.» . . . . .

1 
b·ııı 

- « ayet yarın ııa a ya vap ver ı: . d' . .. )" _ ış!. meden önce. burasını ıçıne g.rı e ı--., 
kendilerine vakit kalacağını haber ve- - «Ben kuvvetli değilim. Hem de - «Bunu bana şım ı mı soyuyor - Bana sahte bir yüzük satmadığı- b. h l sokmak lazımdır ı 
rirsen uyuyabilecekler, Tanyü .. ». askerlik mesleğile alakam yok. ~~~t ı' •unlıı .. _ nıza göre, göstermekliğimde ne mah - ırBu::nın kötü ~ölueti Uinata 

0

ka1 
- «Beyinleri sulanmış herıflerl. kral Attila! .. Kumandan Ferreolusun - «Tanyu, o yalnız _oldugundan, zur görüyonnınud dar yayılmıııtır ki, ti\ Çinden gel"'\ 

Yorgunsalar uyusunlar. Yağma et- asker toplarken benden daha iyilerini yanında asker bulunmadıgından zan - - Kime gösterecekmiz?. seyyahlar bile sözlerimizi dudak bükej 
nıekı.. YaptıQ-ınız yağmalar kafi gel- bulamadığını sana haber vermek iyi nettim ki ... )) Bu sual karşısında arkaclaşunın bil- L d' 

1

. 

1 • ;,,9 v• • • L ·f Be• f re& ınıyorar. nııyor mu?» bir haber degıl mıdır .. >> - «Budala, ser~m nen 1 nım digvi kuyumcunun adını vermek ga - O k d k' b d k' 1 v ·o· rolıl ll k k ··zı · · · h b b. a ar ı, ura a ı a ış erıyı 
3 

., Kondak• Ve E a _ «Arelotecle asker yo mu h> Bagodların güzel go en ıçın ar et· Jetini gösterdim. Muhatabım ıraz . k l l l k ti ı.-K 1 
· · b' d b" bir nok- k ·b· b" . . · . d" .. B k sıkı bır ontro a tına a ma şar Y ı ral göz erını ır en ıre _ «Hemen yo gı ı ır şey.)) tığımı mı zanne ıyorsunr en en • düşündü ve: . k" k-kl . y ts 

taya dikti, sokaktan yukarı doğru gel- - <eTolozadaki Vizigotlardan hiç tdim için mi harbediyorum? Hünler _Pekala, dedi, beş dakika bekle - bıle, ~vru~lmda 1 • 0 ~mıf 1 ıma lız; 
· d b k k ldı · · . . . . .. Be A · ·· . . hğı gıderebı emız ço&. uzun sene er, inekte olan bır a ama a ıp a. · bir postacı gelmedı mı? ıçın mı harhedıyorum• n etıuse yin ııehreyıml. _ ı 

- «Nihayet Odoksiyüs gelıyorl» - «Onlar bitaraf kalmak. daha doğ- karfı harbecliyoruml Aetiüse karşı, Beş dakika sonra elinde mahfazay- baglıdırl 
diye düfündü, . .. rusu beklemek istiyorlar.>J anlıyor musun) O bana dost olmak la döndüğü zaman. yüzünde ilk sezdi.. Ayrılırken: . . . . 

Fakat gelen hakikaten Odo~sı!us - «Arelotede böyle mi söyleni • istemedi. Romalılığın azametine k~ • ğim endişeden eser kalmamıştı.. - Bundan 'VaZ geçtım, declı,sız asi( 
Jniydil Evat, ta kendisi, R~alı unofor .yor?» pddıl. Bana karfı harbetmey~, ben•~- Mahfazayı bana uzatb' bafka mühim bir noktay. yazın'. 
rnasını giymi;;ıti. Budala herıf, arkası· _ «Kumandana mensup mahafil- le beraber harbetmeğe t:rcih ettıl. _ Buyurun! . Geçen1erde mağazama gele~ hır zat, 

na Romalı üniforması giymekle Ro- de öyle bir şayia var•» Dünyada benden başka bır kuman - Ve adamlarından birine seslendı : benden büyük ve kıymetlı taşlaj 
tnalı mı olacağını zannediyor? «Romaya yardım etmiyecek dan varsa o da Aetiüstür.» _Sen de beyle beraber gitl istedi. Kendisine bunları ne yapaca • 

Ellak henüz ka11ıaında duruyordu; mi 1 » . Attila kendinden geçmiıı bir halde, Arkada,ım beklediği kuyumcuya ğını sordum : . . 

K.andaks ta. Bu herifler w ke~d~sı.n~e~ j _ «Etmesi muhtemel değil. Zabıt~ bir mecnun gibi bağırdığından ~~~~ • girdiğim zaman, peşime ~~lan -~~?':, .: _ Ben. dedi, ~erikaya g~~ıyo ~ 
ne iatiyorlardıl Evet. Y~~a ız_ıııı ıstı- lerin ifadelerine bakılırs.a se~ato mec- siyüs fena halde ürktü. Kral sozune ruk dışarıda kalmıştı. Berikı _Y~gu rum, fazla para götür".'~• '.."usaadcıj 
Yorlardı. Attilil onlara donerek. r- lisi ltal~d.an asker çekılmesıne taraf- devam ediyordu. . . . . . . . . dikkatli bir muayeneden geçırdıkten verilmediği için n-1'.dı~t m?cevher~ 

- «Kandaks ve Ellak, bu gece 
0 

ltar değılmış.» _«Bana: «Talıhın hızı bırbırınııze sonra: tahvil etmek mecburıyetındeyıml 
dugahtan tek bir adaı_n .ayrılırsa. bunu! _ «Pekala, pekal~. Ya ~agodlar? hasım olarak yara~~ğını ~v~şü~mek _ Size, dedi, bu yüzüğün eşını Onun bu cevabı bana, piyasada hay~, 
hayabnızla ödey~eks~nız ! ·!' d'."'ı· _ Senin bana vadetti~m. serseriler 1».. lôzomdır, diyo~. « B.,. ~ dedıgı kim"."" { 40) liraya yaparım! Hem de kl17.iln- li azalan kıymetli ve büyük taşla 1 

Attilanm sesındekı katıye~ın ° ka 1 _ «Onlar, sana ıltıhak etmek uze· ler 0 azametlı, o magrur Romalı ıle mak şartiyle! ye gittiğini öğretti . d d hl
'k ı· b manası l l • h ıA N d' "I o·· k l k d rın nere .. ar müthiş ,oka ar te ' e ı ır re Liger civarında top anıyor ar.» ben, steplerin eyu ası. e ıyo" u- O sorada yanıma so u an ar a a~ E· er bu mühim kaçakçıhğın Onuno 

'Vardı ki, Kandoks :~. Ellak,. fen.a halde - «Ü halde Bag.odfar Sang.benın fÜnmek mi 1 Düşünmek . Ro~~l:lara güldü: • • • e ·J!nezse yakında Kapalıça~şı~ 
korktular ve tüylen urpermış bır halde kumandası altına gırsınler. Sangıban ahsustur. Ben harbederım, duşun - _Bu yüzüğü buraya ıkı dakıka ev- ~k-çı d' h elmas bulmak, bızım d 

· · ı 1 m · Çar . . ı ı ır em 
Ça ırdan çıkıp gıttı er. da Ligerde bulunuyor.» mem. Kin beslenm. pışırım.>> ve! gene getırdıler.. ikacılarda insaf bulmaktan zor o 

Bu aralık Ödoksiyüs yaklaştı . Kralı Yavaf Yavas llerliyeceği.z ite Yaramıyan Bir Caaıs - Ayni yüzük mü? . . ~nt k• 
Attila a et betaaıle konuştuğu la - - • • _ Evet ... Ayni yüzüğü getırdıler. aca · Selim Tevfik ti. . g Y • d b rsızlık alaimini - «Tanyü, ben yolda, buradan Attila bu suretle bagırıp çagırırken V k . ncesı sayesın e sa ı S .b b. t . . h kA .. e uyumcu ya. • .......................................... .. 
giz} v Hak olarak kısık bir kırk mil uzakta angı anın ır pos a - korkusundan tıtrıyen a ım onu goz- ş· di dediler gelip senden bu -·--=-~·-·------------:---~ lemege muva cısına rastgeldim. Postacının haberini I . f itası gibi açılmış olduğu halde .. -:-v .. ımk' . . ' caklar Eg~ er • t 
Ses e : . . s 'b erı a . . . k . .. k k d yuzugun ıymetını som . OD Pos a - «Ben senin rezil bir adam oldu- b en sana getırıy~ru~ .. . angı an en - seyrediyord~ .. Odo sı~us ~r u an o (60) lira değerinde olduğunu söyJer • 
ğunu zannederdim. Fakat ayni zaman· dişeye düşmemegı bıldırıyor. Sen yak- hale geldi kı ·~Adat dıye ha~ıracak ol- sen sana açıktan (5) lira var 1 

da ahrnak bir adammışsın)> dedi. laşır yaklaşmaz Orleanın kapıları sa - du. Fakat At~ıla~ın d k~rarg~hını~.1t; Dostumun sözleri, ve kuyumcunun 
A 'l "' K hkahası na açılacaktır.)> tilaya karşı kım ımA a·ı~ f koşa ı ır ı verdiği teminat, aldatıldığıma şüphe ttı anın a Att'la tekrar: . . hakim, ttı a ar ına var - d 

. b" ı Sa A . .. onun ıçın kl k . d . At bırakmıyor u : Attilanın bükük parma~. s~rı. ır - «Pekala, dedi. ~ yet etıus on- madan oradan uza a~ma ıste ı. • Bu vaziyet karşısında diğerJerine 
hareket yapb, karşısındakm ın unıfor- ]arın ya•dımına koşmuy.'.''.:sa ~cele et- tila sözüne devam eth : _ üzü- Ü almaktan vaz geçtiği söyledim. 
llıasına dokunacak gibi oldu. Fakat e- memize lüzum yok, pekala. Bız o hal- - «Düşünmek!» Evet, ben de du- YV g h l bir kaç saat önce 1
. ·ı l" v• o d . e mu atap arım. ıni sürmedi· de yavaş yavaş ı er ıyecegız. r u .. nu'"yorum. Fakat senın ışıme yara • . ( .. ) verdiklerini söyledikleri 

· Ü h f kadar .şu ld - d ·· ·· ·· • zıyanına ~ Hakim Ödoksiyüs kral Attilanın, biraz dinlensm. ç ataya mıyacak bir casus 0 ugunu uşunu . yüzüğü bana (45) liraya kabul 
Sonunda o üniformayı giymesini tas - Orlean'a vasıl olursak, tamamdır. :~7:ebiimek için tam «45» dakika 
v· d . ) b' . t .. d k . .. senden memnunum ı ı yorum· (Arkıuı var' .ıp e eceğine emm o an ır ınsan av· O o sıyus, .. · .. dil döktüler! 
rıle gülümsedi. Fakat Attila onun için Atti!.ô bunu aoyleme~le bernbe, du- Ziyanımın on beş lirasını kazanma· 

.. 
1
.. l k h.d 1 d ld Ondan sonra parmakla- l z c AY 1 b · · ~u urrısediğini derhal an ıyara ı - şünceye a ı : .1 f R A N s rna sebep olan kuyumcu, u netlceyı 

detl .. .. b v d .1 ··müş hır tavanın sapı e oynadı • .._ b b .. l d' l d.kten 
e yuzune agır ı: rı e gu l k d -W çok pişkin ir te essum e ın e ı .1 l k .. heli bir tavır a te rar sor u: İ 

- «Arkandaki elbise ı e casusu ve şup . F l·· b k ERL TZ'de sonra· 
tnu edeceğini zannediyorsun? Senin - ((Demek kı :rreo ~ ı:\~ - B _ .Eğer dedi yanımda arkadaşmız 
J.:ırgacık bu.gaook vücudunu gören mandan Aetiüsten ıç yar ım e e • ÖÖ RENİNİZ olmasaydo.' ben İ.,ş lira rüıfveti kabul 
hır Romalı tasavvur edilebilir mi ki rniyor?» d'. etmek mecburiyetinde kalacaktım. 
s · R I k C cevap ver ı. _ Metofi ll esuen prA.fiktir. l . b k e enı gördüğü zaman bir oma ı as er 1 asus .. 1 1 d k' k 21 - ıı:ıer ög~ rı•n 'leo . dıl. için imti - Çünkü burada böy e mş ozma n, v ~nnetsin ). >> - « lşittiğ.ime gore ta ya a ı uv- s b l 1 b"r dalaAverenin meydana çıkmasına se-l k hııudıı.n i!Onra ır ı ıp oma. 1 Hakirn uzun, kemikli parmaklarını vetler yerlerınden ayrı amıyaca mış. 

3 
_ ller sen~ yııpılııcıı.k müsabaka b l ak çok tehlikelidir. Bütün es-

ltw • ... 1 ek haftalar zarfında yal- b d ep 0 m w &uşturarak cevap verdı: Aetıus ge ec d k. . k ile Pnris'te uç eeoı a il\/& aflar elbirliği ederler, ve yaptıgınızın N · , 1-1 h 1 b Arelate e ı umumı arar • n . . l k 1 - •< eden zannetmesın r er a - nız aşına okuuıa. · zden faızıy e çı arır ar. _ı. •• •• l ~ 1 l kmı~ » b ı huımıi tttrifeler: acısını sı O l u: oyle zanneder. Bu zamanlar boy e gaha vası o aca r 4 - 'l'ıle f ue • Fakat şimdi mazeretim var. na -
b., zanna miisaittir. » Ya Bugiin, Ya Y arm 5 - Tod' yatt& kola yh k. beş li<ayı teki il ettikle,in i a,ka • 
ı. Attila, hakimde gördüğü cesaretin A ·ıA n parmaklan, sanki birden- Gelini~ paraıız lıir terrülıe dıui alınız. ~:::~ızın duyduğunu söyleyeceğim, oır · "h w d" ·· d.. ttı anı Kayıtlar açıkbr. T ıstı za olamıyacagını uşun u, 0 

- . d muııı gibi durdu· Ağzı, çirkin 
nun her halde mühim bir şey habe. r b~re o~ et :larak açıldı. Ayağa kal - İ!ıtanlıul 373, 1'tıklil cad~eai 
v k k t bır vazıy ...__ AoL'"•a,· Konya oaddtııı --d:rrne üzere geldiğine anaat ge ır - k b. sarhos gibi sendeledi. Da - ~ •-

ı Ve: !kara ır T 

ve: . 
_ O vaziyette dalavere çevıremez-

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
,.....1~1--.......... ~~3~1~1!!!!! 

Sene j ! Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. Kr . 

TORK1YE 1400 7!>0 400 150 
YUNANIST AN 2340 l 2· o 7 O 270 
ECNEBİ 2i0 ) 1 ~00 8 O 300 ..:_ ____ _____ il 

Abone bedeli peşindir. Adrca 

değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 

İlanlardan mes'uliyet ah" Az. 
. . m ektuplara 1 O kt ·u~luk Cevap ıçm 

pul ila vesi l azımdır. 

Posta kutusu: 741 İslan 
Telgraf : Son Posta 
Telefon : Zu203 

'------~ 
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~luhnrriri: Froeman Wıllı Orofat - 86 ~8/l/936 

Katillerin Dördü De Bir Boğuşmadan 
Sonra Tevkif Edilmişlerdi 

- Nihayet makinenin gömüldüğü ye
ri buldular ha?. Bizden başka arkada 
yedi tane adamım var. Bunlar çalılık .. 
ların etrafını çevirip ortaya doğru i\er
liyecekler ve tabancamı ateş eder et
mez heriflerin üzerine atılacaklar. Sen 
doğru ileri doğru git. Ben sağdan gi
'"Jeceğim, dedi. 

Tier bir manda gi:. i böğürdü: 
- Lambalarınızı söndürün 

be hayvanlar! .•• 

bunların üzerine atıldılar.. Bir kaç 
saniye sonra yerde ayrı ayrı dört 

grup boğu§uyor, yuvarlanıyor ve hı
rıldıyordu. Bunlar ara sıra ayağa 

SON POSTA 

1 .__ __ B_A_D_Y_o __ ı 
Bu Aktamkl Proğram 

tSTANBUL 
J 8Dans musikisi plak. 19 Haberler. 

19, 15 Ayda ve Favstdan parçalar. 20 
Keman solo, piyano refakatile. Stüdyo 
san' atkarlanmız tarafından. 20, 30 Stüdyo 
caz tango ve orkestra grupları . 2 l ,35 Son 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu A
jansının gazetelere mahsus havadis senıisi 
verilecektir. 

BERLİN 
1 7 Oda müziği. 18 Şubert-List müziği. 

18, 30 Güzel san' atlar. 21, l O Skeç. 22, l O 
Münihten. 23,30 Hamburgtan. 

VARŞOVA 

18, 15 l~nfif müzik. 19 Oda müziğia 
19,30 Sözler. 21 Senfonik konser (Beet
hoven, Debüsi, Vagner, Straus). Sözler. 

24,05 Dans. 
MOSKOVA 

20 Konser. 21 uEğlenceli savaş» adlı 
Straus opereti. 22 Konferanslar. 

VİYANA 
16, 30 Şarkılar, Sözler. 20 Haberler. 21 

Holzer idaresinde orkestra. 2 3 Haberler. 
2 3, I O Yaylı sazlar kuarteti. 24, 10 Caz. 

24,50 Dans. 
BÜ KREŞ 

12, 35 Kristea orkestrası (Arada sözler. 
18, l 5 Plak. 20, 1 5 Koro ve karışık Romen 
havaları. 

BUDAPEŞTE 
18,30 Orkestra. 20.20 Çing. müziği. 

21,50 Plak. 22, 15 Film müziği. 22.40 O
da müziği. ( Bartok, Major, Dohnanyi). 

23, 15 Sözler. 24 Caz. 
PRAG 

17, 1 O Kaşova radyo orkestra!lt. 18.20 
Şarkılar. 18,40 Sözler. 19, 1 O Alman mü
ziği. 20 Süel bando. 21,05 Pilner filhar
monisi. 22.20 Brün radyo orkestrası. 

23, 15 Plak. 

.lkincik&nun 28 

Kahlrede Bir Mektep Yakıldı 

e·r Saray Kabinesi 
Teşkil Edilecek ... 

Yeni Kabineyi Teşkile Kralın Hususi Bürosu 
Direktörü Mahir Paşa Memur Edildi 

Kahire, 27 (A. A.) - Zannolun- maksızın dağılmışlardır. 
duğuna göre kral, bir «saray» ka- Bef Talebe Yaralandı 
binesi te§kil edecek ve bu kabine Mahir Patanın muvakkat bir ka • 
bir nevi diktatörün mahiyetini haiz bine teıkil edeceği zannolunmakta• 
olacak ve batına kralın özel kabi- dır. Kahire ile fskenderiye arasında 
nesi §efi getirilecektir. kain Demenhur'da bet talebe, polis 

* tarafından atılan kurıunlarla yara • 
Kahire, 27 (A. A.> - Kral ta - lanm.ııtır. Yaralanan talebeden biri

mamile bitaraf müstakil bir kabine nin ölmüı olduğuna dair olan haber· 
kurmayı, kendi özel bürosu direk • ler teeyyüt etmemiştir. 
törü Mahir Paıaya teklif etmiştir. Bir Mektep Yakddı 

Ulusal cepheyi tetkil eden Kahire, 27 (A. A.) -Kabine buh-
bütün partilerin, timdiden müzahe- ranının önüne geçmek üzere yapıl • 
retini temin etmit bulunan Mahir makta olan müzakereler devam et
Paşa, Vefd ile müzakerelerine de- mektedir. Son dakikaya kadar bu 
vam etmektedir. 

* Kahire, 27 (A. A.) - Vaziyette-
ki kararsızlık dolayısile askerlik 
ve zabıta bakımından ihtiyat ted • 
birleri arttırılmııtır. 

Kralın özel büro direktörü Mahir 

hususta hiç bir terakki mütahede o
lunmamıştır. 

Kahirede Sanayi mektebinin ö • 

nünde bir çarpııma olmuı ve 
bu mektep binaaı tamamen harap 

olmuştur. Nümayişçiler mektebi 
yakmıtlardır. Mansur ile Daman

Paıa, mevcut çıkmaza bir hal sureti 
bulmak için bugün parti baıkanları hurda da karıılıklar olmuıtur. Ka .. 
ile görüşmelerine devam edecektir. hirede üç nümayiıçi ve 15 polis ya-

T alebenin Nümayiıleri ralanmıtt~. Polis silah kullanmak 
Kahire, 27 (A. A.) - Talebe, 1i. mecburiyetinde kalmıfhr. 

derlerin bütün mesaisine rağmen, Eğer 24 saat içinde kabine buh • · 

F renç yerde sürüne sürüne biraz da· 
lıa ilerledi ve durdu. Fırtına olanca 
•iddetile devam ediyordu· ileride yere 
konmuş elektrik fenerlerinin ıtığın
da, toprağı kazan, eğilen doğrulan 
adamların heyulaları görünüyordu. 
Artık işin bu safhası Sir Con Ma
gilin katli meselesini kat'i bir suret
te halledecek, bir neticeye bağlaya· 
caktı. -su kadar delil karşısında jüri 
mahkumiyet kararı vermekte artık 
tereddüt göateremiyecekti. Frenç 
bundan memnun olması l&zım gelir
ken, her nasılsa içi bir türlü rahat 
edemiyordu. Asabı son derece ger
gin bir haldeydi. Önünde toprağı 
kazan dört kişiyi de kendi gözleriy
le görmese, bütün dünyada tek ba
tına kaldığına hükmedecekti. Hal-
0buki etrafında, karanlıkların içinde, 
bir işaret bekleyen, yürekleri azmi
le çarpan, canlı sekiz kitinin daha kalkıyor, biribirine kenetlenmiş vü- , 
bulunduğunu biliyordu. Buna rağ- cutlar sağa sola sallanıyor, çahlıkla
men o yalnızlık hissinden kendini ra çarpıyor ve yine yere yuvarlanı
kurtaramıyordu. yordu. Boğuşanlann sesleri, solu-

ULUSAL DUYUŞLAR 
her tarafta ıırev yapmaktadırlar. Nü- ranına bir hal çaresi bulunmaz ise 
mayİfçiler, Abidin sarayının önünde yeni karıtıkhklara intizar olunmak· 
toplanmıılar ve fakat hadiıe çıkar - tadır. 

1lerisini daha iyi görebilmek için maları, fırtınanın uğultusunu bile 
biraz daha ilerledi. Viktor telitlı bastırıyordu. Tier, Frençten daha İ· 
telaılı yeri kazıyordu. ri yarı bir adamdı. ilk hamlede 

Bet dakika kadar bu •uretle kaz- F ' k ti" b. uk ın· dı"r-. . . renç e uvve ı ır yumr 
mağa devam ettı; sonra bırdenbıre . .. . 

k d 
... d 

1
..... .. . d ... ....1 mıı, Frenç adeta baygın bır hale 

az ıgı e ıgın uzerıne ogru egı • 
Cli, elini daldırdı ve deliğin için- gelmitti. Evvelce de bir kaç defa 
Clen siyah bir kutu çıkardı: batına geldiği gibi Frenç ölümün 

Eller Yukarı!.. yaklaıtığını hissediyor, bütün kuv

- Hele ıükür buldum.. dedi. 
Tier homurdanmağa baıladı: 

- Hele tükür .. Sabaha kadar bu
lanuyacağını zannediyordum ... Hay
di şu cenabet deliği tekrar doldur 
da bir an evvel buradan kaçalım. 

Tuu allah belasını versin!. .. Bu 

d 
., 

a nesı .... 
Tier sesini bitiremedi. Çalıların 

arasından bir silah seai ititildi. Bu 

vetini Tierin tabancalı elini ken

dinden uzaklattırmağa hasrediyor
du. iki eliyle herifin ıağ bileğine 
asılmıt duruyordu. Bu suretle, ken

dini müdafaa edemediği için, Tier 

sol eliyle Frenç'in yüzüne, kafasına 

yumruk üstüne yumruk yağdırıyor
du. 

Bileklerde Kelepçeler 

ailahı patlatan Reyni idi. Bir iki sa- O sırada Maklang gelip te uzun 
niye içinde çalılıkların her tarafın- kollariyle her ikisini ıarıp, yumruk
dan polisler göründü. Reyni: larm önüne geçmem it olsaydı, 

- Eller yukarı!. .. Üzerinize tam Frenç kendinden geçecek ve bir 
aekiz tane tabanca çevrilmittir. Kı- k 1 ··ı·· "d kt" F · l urşun a o up ııı ece ı. renç ao u-
pırda yan batına bir kurıun yiyecek- k . . . Maki ' · h 
· ' d" b ... d yara vazıyetını ang a ıza et-

tır ıye agır ı. 

Tier arkadaılarına döndü ve ya- ti, ve bu suretle dostu düşmanı tef-
ralı bir manda gibi böğürdü: rik eden Maklang ta bu defa Tierin 

- Lambalarınızı söndürün be üzerine atıldı. Bir iki dakika daha 
hayvanlar!. boğuttuktan sonra Frençle mak -

Ortalığı birdenbire zifiri bir ka - lang, Tieri yere yatırdılar, silahı e-
ranlık bürümüştü. }inden aldılar ve bileklerine de ke-

F akat bu uzun sürmedi. Her ta-
raftan parlayan elektrik fenerleri 
ortadaki dört arkadaşın üzerine 
çevrildi ve polisler ilerlemeğe bat
ladı. Tier telaşlı telitlı cebini arat
tırıyordu. Frenç tam kendisine hü
cum ettiği sırada elini cebinden çı
kar. 
kardı. Bir alev parladı, bir silah se
ai i~itildi. 

Müthiı Bir Boğuıma 
Kurtun, Frenç'in kulağını sıyıra

rak geçti. Frenç, Tierin bir daha 
ate§ etmesine meydan vermeden 
üzerine çullandı. Bir aralık korku 
•e hayretten dona kalmış olan Vik
torla diğer iki arkadaıı da birden
bire harekete geçtiler. Tabancaları
nı cckip sola ateş etmeğe baıladılar. 
Fakat Reyninin adamları aüratle 

lepçeleri geçirdiler. 

Frenç sendeliyerek yerden kalk

dığı zaman, boğuıma sonuna er

mİf, çetenin dört ferdi de ele geç-
mitti. Reyninin kaşının üstünde ol
dukça büyük bir yara açılmış, po

lislerden biri yediği yumruğun te-

siriyle nakavt olmuştu. İkisinin de 

ağızlarından ve burunlarından kan 

geliyordu. Kafile yavaı yavaş polis 
merkezinin yolunu tuttu. Bir saet 

sonra mevkufların dördü de tevkif-

haneye yerleştirilmişlerdi. 

Yapılan kısa bir tahkikat, el'an 
şüpheli ve muzlim kalan noktaları 

da tenvir etti. 
(Arka•ı var) 

Vehbi Cem 
• 
lık Ye orta okulları 
için en gUzel .CS 
sayıfalık bir eser 

Paraşütçülerimizin Muvaffakiyeti 
Bayan Ylldız 2100 Metreden Atladı, Bayan 

Sabiha Da Muvaffakiyetll Uçuflar Yaptı 

Ankara, 27 (A. A.) - Türk kutu\iki gencimiz paraıütlerini sekiz 

~--••••••••••••~· alanında çalıımalar gittik~e art. sa~iye geç açarak atlamıtlardır. 
maktadır. Cumartesi günü alanda Hikmet 2000, Bayan Yıldız 2100 T qköprü asliye hukuk mahkemesinden: 

Sivas ı Knmil kitap evinde 
15 kurut 

Taşköprünün Gizlice mahallesinden Ali 
Çırak oilu Abdullahın aynı mahalleden 
Tokatlı oğlu İsmail Hakkı ve arkadaşları 
aleyhlerine açtığı taksim davasının icra 
kılınmakta olan muhakemesinde: 

çok mühim uçuf ve atlayıılar yapıl- metreden paraıütle atlamıtlardll'. 
... .. Sovyet Ruıyada yüksek planörcü • 

mııtır. Şef planor Abdurrahman lük' kt b" · b. · Ba 5 b"h me e mı ıtıren yan a ı a 
ve Raif uçuılar yapmıılardır. Para- çok muvaffakiyetli uçuılar yapmı~ 
tülle başlayan saniyeli uçutlarda tır. 

Heryo Vaziyeti Nasıl Görüyor? 
Fransanın Zecri Tedbirlerin Tatbi
lcına Muhale/ et Etmesi imkansız .• 

Hissedarlardan Kadı oğlu Gülsümenin 
kızı Muzafferin çok zaman evvel İstanbula 
gitmiş ise de halen ikametgahı meçhul bu
lunduğu anlaşıldığından 8/ 1/ 936 çar -
şamba günü mahkemede bizzat hazır 

bulunması veya tarafından bir vekil gön -
dermesi ve sarih ikametgahını bildirmesi 
için Son Posta gazetesinin 18/ I / 936 ta -
rihli nüshası ile ilanen tebligat yapılmış ve 
muhakeme gününde gelmemiş ve vekil de 
göndermemiş olduğundan hakkındak; mu- Liyon, 27 (A. A.) - Heryo, dün hakkında beyanatta bulunarak bil-
hakemenin gıyaben devamına karar verile- Rhon umumi meclisinin toplantısı- hassa Fransanın Milletler Cemiyeti 
rek tapu kaydi mucibince takf\imi talep na riyaset etmiıtir. misakına riayet etmesi lizım gel .. 
olunan mezarlık yani tarlanın kabiliyeti mekte olduğunu ve binaenaleyh zec-
taksimiyesi bulunmayıp ancak 1200 lira Mumaileyh, vaziyet hakkında U• r.i tedbirlerin tatbikine muhalefet 
değerinde bulunduğu ehli vukufun beya- mumi tekilde izahat vermittir. Dıt 1 etmesinin imkanı mevcut olmadığı· 
nalını havi evrak arasındaki keşif raporu 
münderecatı iktizasından bulunduğundarr s:;:asaya taalluk eden meseleler nı söylemiştir. 
bu muameleden bahis ile müddeialeyh gı
yap kararının tebliğine ve muhakemenin 
12/ 2 / 936 çarşamba günü saat ona talik 
edilerek gıyap karan mahkeme ilan tah -
tasına yapıştırılmış olduğundan Bayan 
Muzafferin ilan tarihinden muhakeme gü
nüne kadar adresini bildirerek muhakeme
de hazır bulunması veya tarafından bir 
vekil göndermesi aksi takdirde gıyabında 
geçen bütün muameleleri kabul etmiş sa -
yılarak bir daha muhakemeye kabul olun· 
mayıp gıyabında muhakemenin biteceği 

tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. , ...................... ~ 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 
İstanbul Acentalığı 

Liman han, Telefon: 22925 
Galata fUbesi Tel: 43663 

·---------------------------~f.ERSiN YOLU 
1 N Ô N Ü varuru 30 ikinci· 

kanun PERŞEMBE günU saat 
11 de PAYAS a kadar. 

l 

Rusya da 5 Casus Asılacak •• 
Moakova, 27 (A. A.) - Kaba .. bet kiıiyi idam ve 16 kiıiyi de muh· 

rosvk divanı harbı Sovyet aleyh - telif hapis cezalarına mahkum et • 

tarı propaganda ve casusluk yapan mittir. 

Devlet Oamiryılları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnlar 1 

Muhterem yolculara daha rahat ve çabuk seyahat etmek imkanım vermek 
üzere İzmir Bandırma ekspres trenleri 1/2/936 tarihinden itibaren 
haftada üç güne çıkarılmıştır. 

Ekspres katarları lzmirden Bandırmaya pazartesi, çarıanba,. cuma 
günleri Bandırmadan lzmire sah, perıembe, pazar günleri hareket ede
cekler bu günlerden maada günlerde İzmir Bandırma İzmir arasında 
adi posta trenleri iıliyeceklerdir. 

Ekspres trenlerine kartı muntazaman İstanbul Bandırma denizyol • 
ları seferleri mevcut olduğu gibi lzmirden salı, perşembe günleri ve 
Bandırmadan çarşanba, cuma günleri kalkan adi postalara karşı da 
İstanbul Bandırma deniz seferleri bulunduğu ilan olunur. ul87n u458» 

---

Cai•lo,.ıa 1'eç. O.en a;art&maaı Tel. 2.dU3 Ew. Kad&.C51 ll.1ba.rl1• Ua1. •-' •• Ce • .UIJl 



~ 28 İkincikinun 

Bir Saray 
Faciası 

28 • l - 936 - 48 - Yazan: .... Ş. 

Beşir; Mevkuf Bulunduğu Odada 
Akıbetinin Ne Olacağını Düşünüyordu 

Fakat ... Bu aıkın ilham ettiği bul - E .. Geçmi§ olsun, Beıir A~a? .• 
fedakirlık, acaba ona ne temin e- - Teıekkür ederim efendım ... 
decekti? .. Hiç... lnpllab, sizinki de geçmiıtir. 

Onun bu aıkı, semalara kadar - Çok tükür atlattık. Darısı ba-
~selen, iriıilmeaine imkan ve ih- ıına ... 
tnnaı tasavvur edilemiyen baımetli Beıir birdenbire cevap vereme • 
~ir tahikaya benziyordu. Kendisi mit; batını önüne eymiıti. Ve bir 
•ae, bu azametli pbikaya yüksele- kaç saniye sükuttan sonra, sesi tit

SON POSTA 

KANZUK 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Eıı muannit öksürüklerle brouş.t, 
aıtım, ve bo;:-mıı.ca ökaiiriiğiioün kuti 
ilıic· dır. Gö,;ü!leri zayıf o:anlara 
viknye edici tesir ı ,ayanı dikknttir. 

lr\GlLlz KANZUK ECZANE<:st 
Beyoğlu, İataobul bilınek için her türlü kuvvet ve kud- riye titriye iıitilmiıti: 

~ten mahrum bulunuyordu. Şu an- _ Af buyurursunuz efendim. il D 
a onun vaziyeti; muazzam mabut Mevkuf bulunduğunuz esnada size e 0 İ Z y 0 } ) a r I 

heykellerinin ayakları dibinde kur- gelemedim. Çünkü, görüımek im • 1 ş L E T M E S 1 
Lan kesmekten baıka hiç bir iba • ka" nı olmadıgw ına hükmetmiıtim. Fa- ı 
d Acente eti: Karaköy Köprübatı 
et hilmiyen, ilk devirlerin ibitleri- kat, gizlice iki defa valdeniz hanı- Tel 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

ili andırıyordu. mefendiye gittim. Dilimin döndü • Han Tel 22740 

. Onun mabudu ikbal Hanımefen- ğü kadar kendilerini teselli ettim... •---"' •·•-••I 
:~ idi. O; bu mabuduna karşı kal - Ne ise, efendim. Geçenler de unu- Trabzon Yolu 
h?'de beslediği hisleri tatmin ede- tulur. Kötülük edenler utansınlar. GÜLCEMAL vapuru 28 .fkin. 
•lınek için, Afrodit kadar güzel o- N 1., Rab t B ·r cikinun SALI günü saat 20 de 

lan Pavla gibi bir kadını hiç bir vic- A .:-, :~ı ·.. 'ht~ mısınız, eı; RIZE'YE kadar. <<4J6» 
da11 azabı ve ıztırabı duymadan ga • ·· ır fCYe 1 ıyac·~·~. v~r m~ · •---------------. 
~ea-· b d ku Be,ir, batını büsbütun onune ıy- 1 Şubattan itibarn ••df; o ıanıın ma u una r • 1 
'Lan t . t' mitti. Kirpiklerinin uçlarına kadar KARADENiZ POSTALARI e mıı ı. k · · 

O; bu büyük fedakarlıktan, bü • gelen yatları gösterme ıstememıt- Pazar günleri 12 de 

>iik bir mükafat beklemiyordu. ti. Sah perıembe 15 te 
Aciz ve mütevazi mevkiini bili - - Rahatım efendim. Zabit bey- IZMIR SÜR' AT POSTALARI 

)ordu. ler, hiç bir ıeye ihtiyaç bırakmıyor- Cumartesi günleri 15 te 
Onun ıçm; kalbinde beı • lar. Teıekkür ederim ki, kaldırıp MERSiN POSTALARI Sah 

lediği bu ateıten daha zor - bir hapishane köteıine atmadılar. perıembe 10 da kalka-
1.ı aıka, ikbal Hanımefen • Böyle huauai bir mevkide hapaolun- caktır. 
dinin en küçtik bir mukabelede bu- mak ne devlet?.. Diğer Postalar: 
t..ııacağını aklından ve hayalinden Halbuki Beıirin söylediği bu söz
leçirnıiyordu. O, sadece bir te'J dü- ler, zahiri bir nezaketten ibaretti. 
'6a6yor; mum alevleri etrafinda Eier hakikati söylemek lazım sel -
leaaiz sadaaız UÇUf&D pervaneler si- ae: 
bi, ikbal Hanımefendinin muhima:. - Nasıl ra~t olabilirim, efen • 
de bulunmak... diın?... lnaafıız bir atef, kalbimi 

Halhald timdi, bütün bunlardan; cayır cayır yakıyor. Beni böyle hu
ı-_tti. bu meçhul akibetten bile ~ auai bir yere kapayıp ta kapımın ö-
1'\aın kalmııtı. Hiç bir cürmü affet • nüne bir süngülü nefer koymalarına 
llliyen kanun; onun kalbindeki duy- bakılırsa, gittiğim yolun nerede ni
~arına ela merhamet etmeden ya- hayet bulacağı anlatılıyor. Artık bu 
iht' •na y~pı~ıtb. İ~timal ki ~arın, Y&Ziyette olan bir adamın rahatı, 
ı-_ ihlal ki bır kaç Pil aonra ~ıvam- ihtiyacı ıorulur mu? •• 
~ rp huzunma çıkanlacak, bır teh- Diyecekti. 

tö;:n~ ~yın~ kana boyamak Nuri ile Saffet; Beıirin karyola-

Bartın 

İzmit 

- Cumartesi çar -
ıamba 18 de 

- Pazar, sah, per-
ıembe cuma 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, Mlı, per
tembe. cuma 9 
da 

Bandırma ._ Pazartesi, sah, 
• çarpmba, per

§embe cumar -
tesi 21 de 

Karabiga :..... Sah cuma 19 da 
İmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
Trabzon ve Mersin postaları • 
na kalkacakları günlerde yük 

etile •sır bır cezaya çarptınla- sına oturmuılardı. Ona bin bir sual 
~ .. Ya, gecenin zifiri karanlıkla- soruyorlar; Pavlanın katline takad
l'ı?da bir meydanm ortamda ölüm düm eden günlere ait hidiseleri öğ
lllilırabı ..:L! "belen bir dar ... 
- •- Y'' apcın· renmek iıtiyorlardı. -.ı------------ __. L C&n Yerecek Ve yahut, kim bilir . "' • 
.._nmri ba · han · tubetl' b' k.. Bu konupna, bır saatten fazla de-

ahnmıyacaktır. «476» 

• pu enın ru ı ır o- . • . 
fesinde, ..:. .L- _._ 1 .1 b vam etmııtı. Ondan sonra; Betıre: b apuuln luırap arı e af • . ---;-
.•ta lcalarak senelerce inim inim İn· - Her halde, pek ehemmıyetaız 
lıl'erelr çüriiyüp gidecekti. bir ceza ile kurtulacaksın. 

* Diye teselli vererek çıkıp gitmiı-
b ~-~anın yavq yaY&f açılması, lerdi. 
~fırı titretmifti. Bütün bu düıün - Fakat onlar kapıdan çıkarken 
te~eri, bir aaniye zarfında dağılıver- Be,ıir gülümsemiı; derin derin içini 
1'1ı•tı. ,. .. 1 . • ka d . k k b. :r • uoz eruıı pı an aıren za • çe ere : 
•te Çevirmiıti. - Bugünkü vaziyetim, bana han-

b Acaba bu zabit, onu divaıııhar - gi cezanm verileceğini pekili göı-
a IÖtiirmek için mi gelmiıti? .• teriyor. Bu ceza; ölüm bile olsa, be-

t F •icat bu zabitin arkasından ıi - nim için ehemmiyeti yok. Çünkü, 
dera diğer bir zabiti görür görmez, ben buıün ölümden daha acı bir 
-~daldarınca acı bir tebeaaüm belir· ceza çekiyorum. Onun yüzünü gör-

lf; laemen yerinden fırlıyarak: mekten mahrum kaldığım için dam-
•i -:--- Ah, Nuri Beyefendi.. Siz mi • la damla ölüyorum. ' 

"•aı;' Dü· ·· ·ı · · b' d h o· ·· ı · t-a·· · •· nya gozı e aızı ır a a ıye aoy enmıt ı. 
0~e_c~i111i hiç ümit etmiyordum. * 
'i~~e aöylenmitti. Ilık bir yaz günü idi. Kırlarda ö-

ı.. .'*d>"fı Nuri; Bqire doğru iler-
""l'nı ten cırcır böceklerinin seıi her ta-

b f, Ve elini ona uzatmııtı. Fakat, . ı b' 
~tir .... k b' I rafta akıedıyor; tat ı ır yaz koku-

:raf ın ır tavır a mış: k 
- S · · &u, kalbe ferahlı veriyordu. ili.... . ız.an aibi terefli bir zabit, be-

-aq a b b ikbal Hanımefendi, artık naka-labu · 1 ı ir katilin elini nasıl tu • 
l)·ır efendim. bat devrine girmiıti. Çamlıcanın 

1Ye Dıırıldanmııtı. ..! ve sakin havasının yardımı. il~ 
O aı;•-an N · · k lb' d b' iMhına da epeyce kuvvet ıelmııtı. llok ... urının a ın e ır . 

.. ta acı 1 f d k" I O gün ilk defa olarak bahçeye ın-tltad acı aız amıt; e a ar ı - I f fi I 
L a, en k .. ··k b' k b I k mitti ki tara ı ta an ı yollarda qalt•- uçu ır a raman ı · b' f 

ıc:ını bı'J 'dd' d ek' b biraz dolatm•t; sonra, ır ıatık a-llı.. e ı ıa an ç men u . . 

~\ite"azı •d t kd' h ti aacmın altına yerlqtınlen tezlonga - ama a ır ve ayre e • 
l'nıttı. uzaınnıfb· Y anıada, batkalfa ile 

Şillıdi, bu ik' d w k Tahir isminde bir haremaiası vardı 
-..1) ...._ _ ı ert otra.rı ODUf • ....: 

- -tlanıif)ardı: (Ark ... var) 

GRiPiN 
Fatih sulh üçüncü hiıkuk bikimliğinden: 
İlyas tarafından Samatyada Y cdikule 

Demirhane caddesinde 3 7 sayılı evde ka-
1111 Aao aleyhine açtığı sulh tetcbbüsünde 
mahlteıncce yapılan tebligatta ikametga • 
hının meçhul olduğu mübaıir metruhatın· 
dan anlaşıldığından mahkemece 20 trün 
müddetle ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiş ve muhakeme günü olarak ta 

10/2/ 936 saat 1 O tayin edilmif olduğun -
dan mezkur gün ve saatte mahkemede bu
lunmanız alı:si takdirde gıyaben karar ve
rileceği davetiye makamına kaiın olmak 
üzere ilan olunur. ( 5 5 7). 

Sayfa lf 

TEKBiRVAZO 
A'IK BEYAZvEYUHUŞAK 

' ı;R CilD TEMiN , , 

BU ŞAYANI 

MAYERET TE&e· 
Llf OEN MEMEN .. . 
8UGUNOEN IS· 

• • • 
TIFAOE EDiNiZ. 

Yü.ı.üu u1.uckl o·~ ··" ~~uıtır .. l:'D, açık 
m t•eamelerden ve 11alr gayri~af madıle
lerden 'kurtulmak ıııterseniz; cildiuıze 

yeai ve e1ı1&e Lir gür.tıllik verioır.. Hemen 
lmgüudeu itibaren IJir vazo beyai renk· 

ETMELiDiR 
, # 

AKSI TAKDiRDE 

teki (yağsız) Tokalon kremi i&tıa alınız. 'rt rkıl.ıi .de taze kllymak V\l musaffa ' 
zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyaz latıcı sair birçok cevherler mevcuddur. 
Uunlar, siyah benleri eritirler. Açık m,.s ımeleri kııpatırJar ve en sn. ve ıol• 
muş cildleri yumuşatıp gtnç' eı:tirirler. Yu lnır. bir veya iki gün sarfıuıla yap• 
tığı şayanı hayret teı .r ve gö te rılıği biıyük furka şa9wcaksıuız. Bir hafta ırnnr., 
teniniz açık, nermın ve yıır!lufak olaca k ve b~tü? dostlarınızı ı ,.;ıpta ~'Ye 
takdir nazarlarını celbedect- ktır. Her vazo garantılldır. Memnun kal nadıgı • 
nır. takdirde aldığınıı "Yuoyu latanbul 622 numaralı poıt.a kutusu adreaine 
ailemi mem~uoiyetioiııo ıtbebini de ıikrederelı: iad ediniz. Verdığiuiz para• 
nıo iki misli geri verilecektir. 

Müflis Eskitehir Marsilya Kiremit ve Makine tuğla fabrika11 
Limitet tirketi sıra cetveli 

No. Alacaklının 1.tediği Kabul ol. Sıra Reddolunan Mülaha~ 

ismi para 
1 A. Bonfil ve- 300 
kili AV. Jak Yakar 

para 
300 

para 
6 

2 Avukat Alkiv- 600 000 o o Talebini geri almılQI 

yadia 

3 El ya Koh en 5 3 3 
.. Moiz Mcnqe 59 5 2 

5 Ab..af S. - 1762.70 
lomon 

» )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

6 Behçet vekili 12550.
Av. Şükrü 

12550.- Davada muhtar olm~ 
üzere red. 

7 Petro Şor- 33507.41 Talebini geri almııtır.. 

kof 
8 İı Bankaa 1285 7.- 12857./- ipotekli malda rüçhan hakkı olmak üzer~ 

mümtazen 
9 Eakiıehir 2673.92 2673.92 Mukneleye ademi n., 

yetten doğan ihtila~ elektrik şirketi 

muhakemeten halli zaıl 

ruri görülmesinden ' 

İstanbul ikinci lflaa Memurluğundan: 
Müflis Eskişehir Marsilya kiremit ve makine tuğla fabrikası Limitet ıirketinin alM 

caklılanna ait tetkikat bitmİf yapılan sıra defteri yukanya yazılmıştır. Şirketin ala-ı 
caklılar ikinci toplanması 1 7 / 2/ 936 pazartesi günü saat 1 l de yapılacaktır. Alacak• 

lan kabul edilen alacaklıların mezkur toplanmada bulunmağa haklan olduğu gibi 
reddolunan alacaklılann dahi tarihi ilindan hilitibar heı gün zarfında dava açm~ 
hakları olduğu bilinmek üzere ilan olunur. ( 19 394) 

1 lat•nbul Beledl~••I lllnları 1 
7000 metre Amerikan bezi beher metrosu 32 kurut birinci 
3800 » » >> » » 26 » 2 inci 
1500 » Patiska » » » 55 » 
500 >> kefenlik bez » » 32 >> 
750 )) Şilte yüzü )) }) )) 80 )) 
250 n Dimi » » » 90 » 
500 adet ahçı bezi » 30 )) parçası 

Haseki haatabaneıine lazım olan yukarıda cinai ve miktarı kıymet a 

leri yazılı bulunan yedi par~ muhtelif patiska ve amerikan bezi kapac 
1ı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Eluiltme 29/1/936 çarpmba güni 
saat 16 da daimi encümende yapılacaktır. Şartnamesi levazım müdür• 
lüğünden parasız alınır. Nümunesi levazım müdürlüjünde görülür11 
Eksiltmeye airmek iatiyenler 2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanun
da yazılı veaika ve 383 lira 95 kurutluk muvakkat teminat makbua 
Teya mektubile teklif mektuplarını havi zarflarını yukarıda yazılı gü°"' 
de saat 15 te kadar daimi encümene vermelidir. «B» «206» 

** Senelik muhammen kiraıı 24 lira olan Caialoilunda Cezri Kasım 
mahalleıinde Hililiahmer sokaiında Hadım Haanpap medreaesinin 
5 No. lı odaaı 937 veya 938 yılı mayısı aonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi levazun müdürlüğün • 
de görülür. Arttırmaya airmek istiyenler 180 kuruıluk muvakkat te • 
minat makbuz veya mektubile beraber 3/2/936 pazartesi günü saat 
15 te daimi encümende bulunmalıdır. «I» «305» 
------~~--------~-------~ ~---------------------------------
Kayıp: Uzunköprü Ziraat Bankaııma 7 

lira tevdiatlı cüzdanımı kaybettim. Yeni -
sini ·alacağımdan hükmü yoktur. 

Uzunköprüde yemenici Apdi usta , 
' I Her dilde sazete, mecmua ve 1 

kitap. Bütün mektep kitaplan ve 

Aakarada ı A K B A 

Leyl8klar 
Altında 

kırtuiyeyi. Telefon: 3 3 77 , ,__~ 

Me6rar .. Sami 

Yakında <;Akacak 
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4 Büyük Milli Bankanın 

ADAP AZAR 1 

ıc 
Yarına güvenle bakmak istiyen para ı~hiplerine 

Kuponlu Vadeli Mevduat usulilc 

SAGLA M 
KOLAY 

MUNTAZAM 

Bir gelir temi t 
Bankanın herhangi bir kolundan aylık faizlerinizl alabileceğiniz gibi bir 

ihtiyaç karıııında ana paranızı da kıımen veya tamamen geri alabilirı:niz. 
Bu yeni ve büyük Kolaylıklar hakkında Banka Riıelerinden izahat iıteyiniz. 

Merkezi: ANKARA Telefon : 2316 
htanbal Şubesi : 4 == cft Vakıf Han Telefon: 22971, 22042 
TllrldyenJn baılıca ıehirlerlnde Şube Ye muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka muamelAta yapar • 

•• 
TURK / 

• 
BiLANÇO TANZİMİ MÜN ASEBETİLE 

Toaa 24,5 Ura lzerladea mavaldraten tablll edilen bedelden ilet 
tolUlan ,.ura toptaa ıaht'ar için toada 3,5 lira Uat farkı iade 
edilmekte oldataadaa lblldlye kadar ba larldarı lıttrdad etw•rea 
aaym '"'ıterllerlD bir aa eneı qatıdald Ureae mlracaatlerl 

Maden Kömür işleri T. A. Ş. 
Yeni Cami iş Han 9-10 

1 fnhiaarlar U. Müdürlüğündem 1 
Şartnamesi mucibince elli kilo tuz iıtiap edecek, dııı Kalküte malı 

birinci jütten ve içi tuza ıu ve rütubet tesir ettirmiyecek ıu • 
r.ette empermeabl kaitttan yapılmı§ 150,000 adet çuvalın pazarlığı 

3/2/936 pnüne raıtlıyan pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
~ istekliler, ıartnameleri almak için her gün ve pazarlık için tayin olu

nan gün ve aaatte % 7,5 muvakkat güvenme paraaile birlikte Kaba -
taıta alım satım Komisyonuna müracaat edebilirler. «214» 

Tllrk Hava kurumu 

euy· K PiYANGOSU 
Şimdiye kadar bin!erce kiı"yl zengl 'l etmiıtir. 

4. cU K•tld• 11 Subat 936 dad1r. 

BOyUk ikramiye: 3 • O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liral ık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mU.cl fat vardır. 

"•nu• ffuju ~ 
Gayet cazip renklerile 1ıuu .... 1an 

lt.,-retlere dl.itürür ve 24 saat cludaldwü 
saltit kalır. 

VenU• Kremi: 
T eridbi, esrarlı, aüzeHik kremlerinin 

'Pntle en ,ayani emniyet ve itimat elanıı
•ar. 
Venüs Pudrası : 
Şık ve kibar familyaların railtetini lı:a • 

zanan, narin ve nazik cildlileri teıllir etlea 
yükıek evsafta etsiz pudradU'. 

Venüs Rlmell : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik • 

ler kalplere ok gibi aaplanll'. 

Evliyazadı Nureddin Eren 
Ecu.yı kimyeviye allt ve atriyat 

depoıu. latubal. 

1 , ,. , 
KiSi .. 

KUL 

TIRA§ - . 
BIÇAG iNi 

,.,,.. 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

IJaa-• Sayın Tü~car Baylara ~-.. 
GÜNEŞ lf'GINI farklız tevzi eder. Glndlı -.ibininizi baıka bir mıka

IUlnkindea fula aydınlatmak ve dikkati oelbetı.ek kabil değildir. 

Halbuki gece bu mümkündür. 
lılağazaaız•n mühim bir kısmını Titrine taheiı ••eniz vitrinin ehemmi· 

yetini anladığıııır.a 4elil•ir. 

Vitrlnlerinizi iyi ve fenni ıııklandırınız 
Betıl•va k•tlf yapılar va ft•t vertnr; 

Sipariıler 12 ay v .. llİye yapıl•r. 

SAT 1 E 
Şubeterine mUracaat. T elefea : 44963 

+ ÇOK 
1. EZ ZE Tli OLUR 
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