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Kral Beşlnel dörj Ebedi Metfenlne Bırakılırken •• ~ Kadıköy Kazasının Muhakemesi 

Londrada Görülmemiş Bir 
Cenaze Al8yı Yapıldı 

Dava Neticelendi, Vat
man 8 Aya Mahkôm Oldu 
Ölen General Ismailin Veresesi, Tazmi
natı Hukuk Mahkemesinden Istiyecek 

Üsküdar asliye birinci ceza mah
kemesi, dün, general İsmail Hakkıyı, 
Kadıköyde, idare ettiği tramvay ara• 

baaiyle çiğneyerek öldüren vatman Sa
idin muhakemesini bitirdi ve kararını 
verdi. Sait bir sene hapse ve 30 lira 
ağır para cezasına mahkum edildi. 
Yalnız müteveffa generalin de dikkat
sizliği hafifletici sebeplerden sayıldı -
ğı için cezanın üçte biri indirildi. 

Sait (8) ay hapiste yatacak ve 
(20) lira da para cezası verecektir. 

Suçlu, gerek hakimin, gerek 8mme 
ve müdafaa ~itlerinin sözlerini ve 
mühendis raporunu tahlil eden ifade -

mcıı«• baalan ~ CIİf lıir .._ leri titriyerck dinleniyordu· 
•ir cencse Mayrıaf141 ıa ..... ma.silrcuuwa ---------- - (DeHlnı 10 aıaca yüde) Seltq.,,,. .... inim olen oatmaa Sa& 

.Halk Yataklarile . 
Caddekre Döküldü 

Cenaze Alayına 7 Kral, Bir Cumhur 
Reisi, 27 Prens Iıtirak Etmiıtir 

~~ondra, 28 (A.A.) - lngilli: kralı l Kralın tabutu üzerinde bahn bay • 
""lbtcf)orjun tabutu uat 10 da lıD- rağı, imparatorluk 'talll, ~ 
;. &Jay~ kumandanları tarafından asan ve kraliçe taıaimdnn FnderiJea 

eetJninltef Halrdaa 9Jkaftlarak dı- ' kı b ••ıı .ı__ .._. __ 'L.L 
b....ı L_1_1 ek la b" ba ?mızı - eyaz gu eruea man&Aep 
,._IQ,a ueıuem te o n ır top ara -
::: konmuştur.. Bu esnada kıtaat se- bir demet bulun11yordu. 
......., durmut ve 70 pare top atılm1ftır. ( Duanaı 1 inci yiis4e) 

Liman 
Modernleıirlc.en .• Herkes Okumalıdır ••• 

Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
Nasıl Ve Ne Esaslara Göre Keıilecek 

Büyük Millet Meclisi bu ayın birin- tayyare levazım ve techizab harbiye 
elen itibaren mer'i olmak üzere hava ve fenniyesi için (20,000,000) ve ia
bıvvetleri için 21,500,000 liralık. ta- patı için de (1,500,000) liralık taah
al.büde Plfilmeei hakbnda 2881 nu- Mide girişilmeai ve (1936-1987 -
marala bir kanun kabul etti- Bu bnu- 1938) .eneleri için ele (7,200.000) 
na göre hava kuvvetlerinin arttınlma- liralık tediye haddi dahilinde Maliye 
sı ıçın senelik tediye miktan Vekaletinin bono çıkartma.ama müsa
(7 ,200,000) lirayı g~emek üzere ade etti (Devamı 10 unca )'Üde) 

Yerli Kiğıtlarımız •. Çin Parçalanıyor. 
Pekin Ovarmda v • Kalgaa Etrafında · Gümrük Himayesini icap Ettirmeyecek 

Liman içl'n tasavvur edilen ıslahat K d 1 · V U QJ ak 
Mütemadiven Çarnıımalar Oluyor e1a11an arasında. rıhtıma yapılacak a ar yı e cuz ac • 

3 r- modern gazino, büfe, vize ve pasaport 

Pelriıtde laallı ile .-6ıta ~ ar ... n"4 ~......-.. 

\ın~ekitı, 28 (A.A.) - Royter ajan - sademenin Vllku acddiii yer. Pekine 
C. n: kırk iki kilometre kadar mesafede ka-

"1nuC:er~ Soungtchohyouan'ııı ordu .. in olan «Championgtchoırn dtr. 
1ıı .. t nıufrezeleri ile şarki Hopei be d edi 
~tar hu"kA · · ·ı· I . Muhare , evam yor. 
~ bir .. umetının mı ıst en arasın- . . " 

rnusademc 'YUkua gclmi,tir. Mü- (De~m• 1 ancı yuzde) 

4rapkirde Giimiiş Paralar 
hr~~r, 28 (Özel) - Yakın .~a icada~ ~ur~ aht v~ .. aUmüt 
~ile Yapılırdı. Bunun için halkın elınde nıuhim ~ıktarda gumllf para 

le. r. Bunların değiftirilme müddeti bitmek üzeredır. Fakat burada ban
ll tttbe.i bulunmadığı. mal aandığında da bu. paralan de~ftirmeye li~ pa
Mt.:~ olaadığı için halle paralaıuiı deiiftı.,emenaektedır. Eier fnüddet 
~ kadar maliye bunlan ~ halk mühim bir zarara ulray.. 

salonları ile beraber vapurlardan rıhtı- 1 
ma kolayca çıkmayı temin edecek o
lan muhtelif tipte seyyar iskeleler in .. ; 
f88I vardır. Bu seyyar iskelelerin 1 

(Dewım• 1 nci yiizcle) 
__ ................. ................ . .... , ,...., , ,, __ ...... ıs .... . _ _ 

Habetl•rln Hedefi 
Adua Jıe MakaUe Arae111· 

dakl Yol K•elldl 
[lfalya - Habef lwırbine ait tel • 
.rallar '6 mcı aaylamızdaılır] 

Suikastçıların Muhakemesi 

iddia Makamının Perşem
beye Yeni Talepte Bulun .. 
ması ihtimal Dahilindedir 
Ankara, 28 (Hususi muhabirimiz- ni hazırlamak için dosyayı iddia ma • 

den· telefonla) - Suikastçıların mu- kamına verm~ti. 
hakemeeine perfCDlbe günü devam e- MüddeiumU!Jlinin bu pe~ye 
dilecektir. iddianamesini okuman ve maznun • 

Geçen celeede, mahkeme, evrakı lann müdafaa1arını yapmalan beldeni· 
tkik ve ayni zamawlll iddianAJDeei - yor. (Devamı 9 unc• 7'bul•) 
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SON POSTA İkincikanun 29 

lstanbuldaki 
Kütüphaneler Okuma 
ihtiyacına Karşı 

K 09abili9or Mu ? Fırıncıların Seçimi •• 
Bir iki 
Satırla .. 

Mütekaidini Askeriye Cemiyeti 
Ve Büyükler Son günlerde gazeteler mk sk kü

tüphanelerimizin eksikliklerinden 
bahsedip duruyorlar. Geçenlerde 
belediyenin mükemmel bir kütüpha
ne yaptıracağı hakkındaki havadisi 

ôster inan, ister inanma» sütunu • 
muzda nakletmiştik. Bir muharririmiz. 
bu hueusta halkın düşüncelerini öğ

renmek İstemİf, ve bu istekle de dün, 
rastgeldiklerine yukanki suali sor • 
muştur. Aldığı karşılıkları aşağ.da 
bulacaksınız. 

intihapta Gürültü Çıktı Ve Seçim 
Gelecek Ayın On Beşine Bırakıldı. 

Umum Mütekaidini Askeriye cemiyeti• ta 
nin yıllık kongresi münasebetile çekilcl\ '1 
telgraflara gerek Atatürk ve gerek İsıneİ 
lnönü alakalı teşekkür cevabı göndermİt' 
lcrclir. 

1 
d 

Milli Emlak 
Evvelki gün l>atlıyan FD111C'ı1ar Ce- ti fırıncıların ameleye gündelik, haf • ı bu para tezgahtarla tablakar hariç ol • Maliye Vekaleti milli emlakin miillıı.'lli 

miyeti intihabı netice1enmemittir., talık veya aylık degil, belediyenin ek- j mak üzere pişirici de dahil olduğu hal- ve hususi bütçelerle idare edilen teşekkül• 
Çünkü bu, çok gürültülü ve münaka •

1 
mek fiyab formülünde imaliye namı 

1 

de ekmek yapıcılan arasında taksim e- len: meecanen tahsis edilmemesini alaka• 

* 
talı geçmiştir. Bunun için intihap ge- altında gösterilen ve çuval başında dilecektir· darlara tebliğ etmiştir. 
lecek ayın on beşine bırakılmıştır. «90n kunlfu geç.en ücreti vermeJerini f Fakat gene ekmek yaptcılann iddi- * * * 

Fmncdar ile ekmek yapıt1lar ara • istemektedirler. Bu takdirde bir fum- alarma nazaran hiç bir fmncı buna lliç istihlak Pulları 
amda ötedenberi halledilemiyen bir da günde kaç çuval un itlenirse fırın-

1 
razı olmamaktadır. İhtilifm esası İfle Maliye Vekaleti küçük ambalajlı tıbbi 

Paııgaltı, Refah aparlımanı, 3 numaralı 

tWtt, Süleyman: 

ihtilaf nrdır. Ekmek yaplcılar cemiye- cı o kadar dOban kuruş verecek ve bundan çıkmaktadır. müstahzarlara büyük mikyastaki istihlfıli 
- Kütüphane ihtiyacı bittabi, okumak 

ihtiyacı kadar büyüktür. 
ıMektepler, talebderi cıokumu§» ola -

rak değil ccokumaya hazırlanmı§» olarak Gayrimübad·ı ono arı 
Ve Düşüş Rekoru. 

-------------- pullannın yapıştınlmasındaki güçlüğü göz• 

yetiştirirler. 

Diplomalannı alıp ta girecekleri mes • 
leği intihap edenler. kütüphane denilen 
hocasız ve mubassırsız mektepte hayli dir
sek çürütmek mecburiyetindedirler. Bu 

Ekmek Fiah 
1stanbul Bdediyesinden: 

Kanunusaninin yirmi dokuzuncu 
çarşamba gününden itibaren birinci 
ekmek on bir kuruı otuz para ikinci 
ekmek on bir kuruı francala on alb hayab zaruret. kütüphanelerimize. mck • Gayrimübadil bonoları, tekrar düf- ı liğine yaptığımız müracaatlardan da 

tep le~ olduğu .• ~?ar .. ehemmiyet ":~r. -
1 
meğe batlamıfbr. Son günler içimle, ' hiç Lir netice çıkmamakta ve tek ke-· 

memiz lazım gddigını gostermeye kiifıdır 

1 

b~nolann tekrar kıymetten dÜfmesİ • lime söylenmemekte ısrar edilmekte- , ______________ __; 

sanırım. le düşüş nisbeti yüzde ss i ge~miştir. j dir. Yerli M~llar 
Mesleki ve ilmi tcıebbüler İçin lazım I B · k d k • A-·'I, b-1..!I_ ud 1..:! • b 

buçuk kuruştur. 

_ _ . 1 b lmak b' u vazıyet artısın a, aabf omııyo • ~ lllUMat f ur :KJ, gaynmü a- H ft ge1cn butun kıtap an u muazzam ır • 
bes ed' v bir talebenin bu nunun, bonolan tekrar kıymetlendır- diller ve bilhassa küçük istihkak sa- a asının •.• 

kscrvd ete va tb lır. e 'mkan o1madımnı mek için ne gibi tedbirler almakta ol- bipleri mütemadiyen felikete doğru a nr parayı u nıasına ı ... v • • • 

·· ı •- b 'I mı·tıı·r dugunu anlamak ı~ın komısyon reis- sürüklenmektedirler· soy emeıı;. ı e . ı 

Ve bence. kütüphanelerimizi ihtiyaçla· -·---------

ra karşı koyacak hale sokmayı bırakıp ta Şamlılar Köyü Liman da Bir 
asma köprü kurmaya knlkışmnk, bir ev 

yapmaya, damında~ başlamaya benzeri Kavgası.. Çarpışma 

Beylerbeyi, Dere içi, 37 numaralı hane, 
Sıdkı: 

- l.tanbulda bir çok kütüphanelt:r 
var. Fakat bunlar. ne muhteviyatları, ne 

Suç) ulardan Bir 
Tanesi Kaçlı 

Bir 1 ~gjliz Genıisile Eir 
Yunan Vapuru Çarpıştı 

Kuru Yemiş Ikramlyeleri 
Yerli mallar haftası içinde satılan 

kuru yemiş ikramiyelerinin tevzii müd
deti bir ay müddetle uzatılmıfbr. bmı
miyeler lstanbul mmtakası aanayi mii· 
fe~liğinde verilmektedir. 

'r' aman Bir Hırsız 
de ~arderi ~lamında~. i~tiyaca tekabül Şamlılar köyünde btr ihtilaf yüzün- Evvelki Abah Ahırkapı açıklarm-
edebılecek vazıyette degıldırler: den üç köylünün yaralandığını ve on d b" y .. l b. L-.:Iiz Dün Beı Seneye 

önüne almış ve bunlar için küçük eb'adda 

istihlak pullan yaptırmayı kararla~tınnır 

tır. 

"'*. 
Egli Jstif a Etti 

Güzel San" atlar Akademisi mimaıı 

profesörü M. Egli vazifesinden istifa et .. 
miftir. Yerine mimar Pölzig getirilecektir. 

"' .. 
Halden Kir 

Belediye eski bal zamanında hallerden 
aenede ancak 15 - 20 bin lira kar temin e• 
diyordu. Yeni hal yapı)d ık tan sonra sene4 

nin daha ilk altı ayında l 00 bin lir kar 
temin edilmiştir. Bütün sene kiirının 160 
bin lirayı bulacağı umulmaktadır. 

* * * 
Tiyatroya Bedava Girenler 

Daimi Encümen Şehir tiyatrosu hakkın• 
da yeni bir talimatname yapmış, vali, 1!• 
tanbul kumandanlığı. şehir meclisi azaları 
ile müddeiumumi ve emniyet direktörlü .. 
ğünden bnşka kimse bednva loca açtıra .. 
mıyacak. bu zevat ta localarında bizzat 0 4 

turabilecek!erdir. Koltuklara da yalnız ga• 
zetecilcr bedava oturabil~cekferdir. Çünkü bu kütüphanelerde evvela iste - .k. . . d kal k "'dd . 1 a U unan gemısıy e ır augı va-. . .. .. 11 ısının e ya anara mu emmu • , 1 dır iki . de ht b Mahkum Oldu 

nılen eserlen bulmak guçtur. n·v ·ım·.. . dık M-dd • puru ÇUJ>IfDllf ar • il an U• Almanya 14,400,000 Yumurta Aldı 
Sonra oralarda çalışanlar, hnlka oku • nn ıge ven gını yaz · u emmu- la .relmekte bulunan Yunan bandıralı Şemseddin adinda 19 ya·• .. nnda 

mayı t1Cvdirmek vazifesile de mükellef ol- rnilik dün tahkikatını bitirmiş ve suç- ! T eodora va uru ile '--.:•=- . _ .. .. ?-. Almanya külliyetli miktarda yumurta 

*** 

duklannı müdrik değildirler: V e aksi lulardan Refik ile fbrahimin tevkiflc- 1 • P • ~uu: ~ndıralı bır genç uçuncu ceza mahkemesı ta • 'Satın almaya baıılamıştır. Son bir hafta znr· 

muamelelerile, gençlerin okuma hevesleri-
1rini istiyerek kağıtlarını Sultanahmet Josm vap.uru ~-~d~ 6~~a • j r~mdan. dün (5) RDe ~7) ay (15) fı~da Almany~ya 10 bin :'8ndık i?in?c. 14 

ni körlctmektedir. !sulh ikinci ceza hakimliğine vermiftir. rm sevkiyle b~-uzenne diİflnu! • gun hapıa ceza.sına mahkfun olmuftur. mılyon 400 bm yumurta ihraç edılmıştır. 
Daha sonra. bunlardan çoğu, saat 161 Bu sırada suçlulardan lbrahim kaçtığı ı ler ve T eodora, losmm kıç tara.fma bm-1 Şemseddinin suçu btrsızlıktır ve * * * 

da kapanırlar. için hakimin önüne yabıız on bir suçlu 
1 dirmİf ve her iki gemi de hafif surette tam (12) auçtan durutmuı yapılmıt- 936 Belediye Bütçesi 

Halbuki gerek i~ güç sahipleri, _g:rek 1 çıkarıldı. Hi.kim bunlardan Re fiğin 1 yaralalllDlflardır. f br Şemıoeddinin bu 
00 

iki &UÇU aras~ Daimi encümen 19 3 6 hususi muhasebe 
talebeler, ancak bu saatten sonrn kutup • vecahen, kaçan lbrahimin de gıyaben Yunan vapuru yoluna devamla Kös- da d l d v • ed•V• ve belediye bütçesinin son müzakeresini 
haneye uğramak imkanına sahiptirler! t kifin' d·- 1 • • de . it itm• • l_.-:iliz· da li o aşma ıgı semt, gırm ıgı apar- yapm••, bütreyi matbaaya vermistir. 6 su• ev e, ıger ennın gayrı mev • enceye g ıf, uıg vapuru - t k ı br ÇaP·:::.. b. 1 •• ..,.. " • • 

Vaziyet böyle iken, saat on altıda kapı- kuf uhakem l . k d' nda LI ıman a mamlf • uıı»• ıa ıt oıan bata kadar büt"e basılmış ve azalara tevzi 
h l . 1 kl il m e erme arar ver ı. ma ~-m•fbr. il .. d . h 

1 
b m· .,.. lan kilitlenen kütüp ane erıo varı · nrı e ma ar ıçm e mücev er er, q ır· edilmiş olacaktır. 

yokluktan arasmda*ne fark vardır~ Floryanın imarı Şehir Planı · ~~~~~ymea1tınt1s1.a::!~,-~avıar.ıarc1ır, .elbiseler ve ••• 
........ ~YCUA&" Şark Şimendiferleri Satın Alınıyor Akay idaresi kılavuzlanndan Nail kap· Ş edd' alnız art nl d 

Yeni Faaliyet Nisanda B A. p T d Ik ems ın Y ap ıma ara e- Şark şimendiferleri kumpanyasının sa• 
tan: Una ıt ara e ar ğil konserve mağazalanna, pastacı bn abnması takarrür ettigyi evvelki gün Ba4 _ Kütüphane faidclidir, lazımdır: Bu 8 f k 
muhakkak. İstanbulda kütüphane udır. aş ıyaca Ediliyor dükkinlarma ve gece, içinde foförleri yındırlık Bakanlığından resmen kumpan ,. 

Mevcut kütüphanelerde aranılan her ikita- • ,. uyuyan otomobillere bile uiramıfbr. yaya tebliğ edilmiştir. Kumpanya direk • 
hı bulmak imkansızdır. Ve kütüphanelerin Belediye Floryada yapılacak asrı Şehrin İmar plinını yaptırmak için Fakat ma1ık bu (1

2
) _._.__yal- törü Pariste.ki hissedarlarla görüştükten 

kapanma saatleri çok hesapsızca tesbit c- tesisat için 936 bütçeaine tabsisat-k:oy· Belediyeler Bankasından yapılan ls.t • • .~ .. -::o.a&• . sonra müzakerelere başlanacaltir. 
ı 11::'11 - ... 1- ..;~:.1-- b" ·tfai nız '--mı sabıt gonnUf Ye diğer yedi • • • dilmiştir. Bütün bunlar da muhakkak: J mUftur. rıoryaoa t~ U 1 ye, b' ı· lık • ti~-- • 1 ik 1 --T 

_ ........ ...:ı.-ı-:. . A. -fal ın ıra il ııu:aza ait muame e ma ,..,._ C--.1.J!-.. L_ -'L ettirm. • ........ L" o· kt .... Ank c· . Fakat bence.. kütüphaneden. ve kütüp- grupu t~ wmıU\"tir. l'U t fOSe ve dilrn' f su~ ~· ~ lr-• naan ıre oru araya ıttı 
hanelerdeki kitaplardan daha az olan şey: yapılmakta olan binalar ikmal edilmit-le Alf tt. . Bef suçun da hemen hepaine üçer Liman şirketi direktörü Raufi dün An• 
Ok d tir. Planı yapacak olan mımar Prost •---:ı-:. Lı_.. k . . . 8 .d.. scb b" 1. uyucu ur. • •1 uh b . . f sene ceza aea~ ıaau; Şenıseddi • araya gıtmıştır. u g1 ışın e ı ıman• 

Bu vaziyet dahilinde kütüphaneleri çn- ı Nisandan itibaren floryada yeni ba- 1 e m 8 ere edılmıf, tara eyn arasın- . b suÇlardan budanm ( ) da yapılacak ıslahat hakkında Ve"aletle 
ğaltmak ve zenginlqtinnek neye yarar) ymcfırlatma faaliyeti baf1ayacak, bu da tekamır eden tartlar dahilinde ha 1 mn . ~ .. IS Y8fl• temas temin etmektir. 

Kütüphane bir süs. ve \:Itap bir lüks va- arada bir de modem gazino yapılacak- zırlanan mukavele tasdik edilmek ü- ' Dl bitirmeden YBpmlf olduğu ve SUÇ • • • * 
sıtası ~~ldir ki.. _ _ .. tır. Banyo mevsimine kadar bu sene-

1 
zere içişleri Bakanlığına gönderilmif- , larm da ayni DeYİdm bulunmuı iti- Belediyeden Bir istifa Daha 

Bukıtıbarla ~~ krtuttuphanelerhden -~n- ki imar plinınm mühim bir kısmı ik- ıj tir. Mukavele tasdik edilir edilmez bariyle hepsinin mecmuu Ye tenziliy- Bdediyc fen heyeti tetkik pıbcsi mü .. 
cc. o uma scvgısını a ırmaya ça ;pnaıı - p L_'L-- ·ı~· · · anda 1 ~ ı_"'!____ L!".!ı_- '---!'-...!--..!_ 

1 
mal edilmif olacaktır. rosta DBUCr" ven ~ mımar nıs e '--t IWMll" sene nvvon 111CUUU1Jur. dürü Zi)•a istifa etmi~r. Ziya §İmdi Sivas-

yız.ç·· k "" t k""t "" h ı d 0 v d-"ıgv·1 • ... ibi sade-;;rikiıtUph~ler yap~;;:k.ıburaya gelecek ve plinmı hazırlama ·ı Suçlu bu bükme anMf'lmaz likınh-(Enuıum demiıyolu müteahhidi Mühürdar un u mevcu u up ane er en ç gu • ., •• 
h 1 v k ·.:ru·n zannedil Ja artunlamıyacağuu anlatmaya kafidir! ya batlayacaktır. larla itirazda bulunmuttm. zade Nurinin yanında çalıfDUlktadır. 

nun ten aıgı, o·uma .sevgı~ =====·=-=======:.=..:~========:========::========::=::=====:=:========~~~::=====~~~=c::=======================ı::::===::ıc::::ıı======================:::::ıı 

- Dünyada ne tuhaf insanlar var, Ha
san Bey!.. Şu aazetenin yazdığına göre •• 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

. . . Adamcağızın biri, ce~enlerde, iç • 
mİJ.. lçmiı .. Öyle sarhot olmuı ki.. 

• . . Sabaha kadar mahalleyi dolqtıit 1 
halde, kendi evini bala-mlf. J 

Hasan Bey - O bir ıey değil! Benilll 
1"akaimde oturduğum yepyeni kübik nı•: 
hallede, ben ayıkken hile kendi evinıl 
bulmakta aüçlük çekiyorum!. 

itti 



Her gün 

tayyare Y~İları 
• 
Japon - Çin itti/ akı 

" 

1' 0 YYare yolları 
~ -

la Avrupa ve Amerikada tayyare posta -
tı~ tren, vapur, hatta otomobil nakliya

t gec;ınek istidadım gösteriyor: 
IS rtgiltcreyi müstemlekelerine bağlıyan 
d .Ooo ınil uzunluğunda hava yollan var-

ır. li d' A tıı ın ıstan, cenubi Afrika, hatta vus-
ıq~ıı.lya londrnya hava yolu ile bağlanmııı-

t:' 
\t ransanın müstemlekelerine uzanan ha-
lı~ Yolları 21,000 mili buluyor. Par:sle 
"'l.lndi ç· · 1 · 1 1-{ ını arasında hava posta an ı~ er. 
lilı ollandanın bile müstemlekelerıle ir • 
d atını temin eden hava yollan 9,000 mil
cıı fazladır. 

hatlınanyanın müstemlekeleri olmadığı 
r;okde, cenubi Amerika şehirlerinden bir 

~arile hava nakliyatı yapar. 

S D ?ol P G 3 T .":. 

Rt!simli Makale il Kuvvetlerin Bir Kısmı a 

\,_ Vrupa ve Amerika içinde birbirine 
~~a Yollarile bağlı olmayan büyük şehir 

lllarııı.. 'b"d' a· " gı 1 ır. 
tı_ ıı ana vatanı birbirine bağlıyan 
~a Postalan tesisine heı:ıüz teşebbüs et
,.... bulunuyoruz. Biz, Oiyanbekirc "'Cn' 

Kuvvetler, ayni istikamette ve ayni gaye uğrunda birleıtik • 
fori zaman kuvvet olurlar, aksi istikamette hareket ettikleri za

man birbirlerini ifna eder ve sıfıra İnerler. 

gideriz. Fakat kabiliyetlerimiz birbirini ifna edecek surette 
makUs istikametlerde inkiJaf ederlerse bizi akamete sürüklerler. 

ij,. 
1 

Yeni götürdük. Memleketin bir ucun· 
"il •. k 

..__ 
0 tc i ucuna postalanmız ve yolcuları

""'Q~ b' 

Bir çok kabiliyetlerimiz olabilir. Bu kabiliyetleri ayni istika
mette birlettirmek hünerini öğrenirsek muvaffakiyete doğru 

Fert bayatmda olduğu gibi, cemiyet hayatında da kuvvetlerin 
ayni eayc uğrunda birleımesini temin etmek, milli kuvvetlerin 
birbirini ifna etmelerine meydan vermemek mühim bir meseledir. 

ır haftada varıyor. 

* l.t ~dyo işlerinde ayni derecede gerıyız. 
liJ llrıbıı( radyosu 1 O, Ankara radyosu bir 
~;"'at kuvvetindedir. Halbuki dünya 
~t Yaları hem yüz kilovata çıkarılmakta, it; de kısa dalgalardan istifade etmek -

t, 

• 
MUHTELiF HABERLER 

14,000_ Liranın Hikiyes_i 
* ~~;~;h;r~.;~;~·~:~~:: b:!~iı Para Kaybettiğini Söyleyen Aziz, Böy-

~rı)llletınden kurtulmuşuzdur. Bizim için JeJı•kJe, Mı·rasçılarını Mı Atlatıyordu ~ arı alıp tatbik ve istifade etmekten baş-
lıaı >'apacak bir şey yoktur. Böyle oldu;!u 
tli~ de biz bu fen vasıtalarından istifadede Ankara, 28 (Telefonla) - Bura-lçanta ihtiyar Azize gösterilmi§ fa-1 yerek ha§ından aavmııtır. 
~rıurııauz yere gecikiyoruz. Çabuk gitmek da 80 yaıında kadar Aziz isminde 1 kat mumaileyhin çantası siyah ol • Halbuki onun bu tasavvurlarını 
~İii·~edcniyctin ve tekniğin önümiize EÜr· bir ihtiyarın içinde 14.000 lira bu - duğundan bulunan bu çanta esrar Ankara polisi meydana çıkardı. Ni· 
\iı. \t bu harikalardan istifade etmesini lunan çantasını börek almakta iken düğümünü çözememiJtir. tekim Aziz polise verdiği ifadesinde 
"tcnrıı ı· · l l 

e ıyız. hırsızlara kaptırdığını bildirmi§tİm. Nihayet Ankara polisinin vardığı çantanın içinde 600 liralık pu o • 
Ç· *' netice ıudur: Bu çantanın içindeki duğunu söylüyordu. Defterdarlık •ıı • Japon itti/akı O gÜn Koyun pazarındaki kom§usu l d 

1 
hk.k . 

la 14.000 lira ile çalınması meıe esi nezdin e yapı an ta ı at netıce • ~tl'ıt.. Ponya Nankin hükumeti ile askeri bir Muhsin ile konuşurken çantanın 
«ı.k k uydurmadır. Evet, çünkü Aziz ih - sinde öğrenildiği ki Aziz «6» ay ev-11tıı.1_ a. tine muvaffak oldu. Japon istila- kayboluvermesi §Üpheleri Muhsinin 

• ""n kA d ı tiyar olmakla beraber hakikatte çok vel filhakika «600» liralık pul al • ~o l fı ı.tyet eden Çinin kendi ü~mani e üzerine çevirmİ§ ve bu yüzden Mub-
~: c .b~r ittifak aktetmcsi ilk bakışta tu kurnaz bir adamdır. Çünkü bu ma- mış, fakat daha o zamandan satarak 

Ror · 1 sin polisre zan altına alınmıllh. 1 d b k d. · · · ' d 8 d 
J unür. Fakat hakikat şudur: 3' 'J: ıa ı iki e ir en ısını ız aç e en parasını da temin etmi§. un an 

t "ı>on ·ı · ·r k N k' h" Gu··nlerdenberi devam eden tahkı' • k ~iı Ya ı e ıtti a yapan an ın u - mirasçılarından yakasını kurtarma sonra aldığı 250 liralık pulun da ya-
k11llıctidir. Bu hükumetin başında Çan - kat neticesinde Muhsinin suçsuz ol- için uydurmak, yani bir kelime ile rısını satmak, yarısı da dükkanında 
"- y ·Şek vardır. Bu adam Sovyet düş - d b w • d b 
:"ıa.llıcl uğu te eyyün ettigın en ser est polisi iğfal etmi§tİr. Çantanın ça • bulunmaktadır. Demek ki bu ve bu-tl.irJt· ır. Japonya Mogolistanı ve Çin 
ıilQı;•tanını istila ederek Sovyetlcre karşı bırakılmı§tır. Nihayet son günlerde lındığını ilan eden Aziz bu suretle na benzer sözleri hep uydurma imif. 
'ttlll anırken, bu Çin kumandanım elde polis kahve rengi bir çantayı bir es- kendisini iz'aç edenlere, benim bü- Böyle bir çanta çalınmıf olsa bile 
\ftı.n C&ini bilmiştir. Yalnız Çin, Nankin hü- kici tarafından satılırken müsade- tün varım yoğum çalınmı§tır. l§te içinde hiç para olmadan çalınmı§ • 
\iıt ct~nden ibaret değildir. Bir de komü- re etmİ§tir. Polise celbedilen bu 14.000 liram kayboldu. Çalındı. Di~ tır. Adil Rıza. 
~~Çın Vardır k~ Japonya ~mdi onkrlaJ =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~-~~ 

t .. !~':!ı:t~: 0.'.:'~~:::: .. b« ômtôhan Bir T eCa vüz vak' ası lngiliz Muharip-
"il İg ~ktedir. Japonyanın tazyikı altında / f B [ • t 
~'iııt, l&lini kaybedip Japon müstemlekesi S C d Ik Ad y . er u garıs ana 
• .. ı el ••lecck, yahut komün;,ı olup Sov- • amsun ivarın a, i am, enı Geliyor 

ere birleııec_ek_tir_. - Bir Gelinle Anasına Taarruz Ettiler 
Y aradthŞ Sofya, 28 (Özel) - lngiliz leji -

C Samsun, (Özel) - Şehrimizin\ tiyar kadının üzerine çullanarak za- yonları birliğinin bat önderinden 
..,., iJvelerİnden.. Kalkancı köyü yakınlerinde e!ine vallıyı kutaklarla bağlamııtır. gelen bir mektup başta Britanya le-
1\'f az tesadüf edilir bir hadise vukua Haydutlar bununla da kanmamış-

aaı Sekiz Kilo Gelen ki. k k jiyonlarının başkanı Federaton • 'gelmiıtir. lar, genç kızı sürü ıyere uytu 
\J Bir Çocuk Kalkancı köyünde bir hafta evvel bir kö§eye götürmüşler ve zavallıya Godley olmak üzere İngiliz lejiyon-

~~ tfll, (Özel) - Burada Hekim- evlenmit olan genç ve güzel bir kız, saatlerce eziyet etmitlerdir. farından mürekkep «25» kitilik bir 
k,f c tnahalleainde oturan bir kadın hısım akrabasının ellerini öpmek ü- Aradan bir kaç saat geçtikten kafilenin temmuzun 7 sinde Sofya
a "•ı ·· d . ~İl0 .. ıov esınden büyük ve sekiz zere annesile birlikte civardaki köy- sonra ıehirden köye dönen köylüler yı iyaret edeceğini bildiriyor. Bu ka-
t._~ "&ırlığında ölü bir çocuk do • lere gitmeğe karar vemıit ve bir sa- ana ve kızın iniltilerini duyarak her file ile birlikte harbı umumide Doy-

~ll ll.ftur. bah yola çıkmıılardır. Bütün büyük- ikisini de kurtarmıılardır. Müteca- ran mıntakasında Jngiliz kuvvetle-
"-ıcı:~Ye İsmindeki hamile kadının lerin ve yakinlerinin adet üzere el- vizlerin takibine batlanmııtır. rine kumanda eden general Miln, 

"''llını rı tutunca ebe saatlerce kıv- lerini öptükten sonra köye dönmek Moskovadaki Türk Uolt Mikin, Stafort havalisinin hat 
l~~ t Çocuğu alamayınca mem • üzere yine yola çıkan genç kızla an-
~lit Ş aıtahanesi baş hekimi Dr. nesi, köye yarım saat kala birden _ Resim Sergisi Sona sekreteri Barker ve İngiliz lejiyon -
~l h evkiye hat vurmuştur. Der • bire iki erkeğin hücumuna uğramıı- Erdi ları birliğinin baş sekreteri albay 
~~ i~ıt~~aneye kaldırılan Nuriye lardır. Akşamın yarı karanlığında Moskova, 28 (A. A.) - Modern Hit, ve 200 kadar ihtiyat İngiliz mu-
~•t, .. gün sancılar içinde kıvran • çığlığı basan genç kız kaçmak iste- Türk resim sergisi dün kapanmış - haribi İngiliz lejiyonleri Bulgar 
~i'lde ~~~eınadi uğra~malar netice- rniş, mütecavizlerden biri tarafından tır. 28 gün süren sergiyi 18 bin kiti ihtiyat zabitlerinin misafirleri ola-
tttlı"' u olarak kafası sekiz kilo a- kıskıvrak yakalanmış, öteki de ih • ziyaret etmi§tir. caklardır. 
ıt- &•nda b. k 
~dın ır çocu doğurmuştur. 

ın sıhhati düzelmittir. 

~u~Uğlada Bahar 
~'le.r gb a, 28 (A. A.) - Burada ha
ttçi)' aharı andıran bir sıcaklıkla 
l~aı .... 0~· Sahillerde her taraf yesil • 

~ege b ~ 
~k il a4lamışhr. Bademler çi • 
)~:Yor. Henüz kıştan bir haber 

-~ 

iSTER iNAN iSTER İN ANMA! 
, 

Ad anadan yazılıyor: 
<ıBele.diye burada asri bir mezarlık yaphrdı. Ölüleri buraya 

gömmek için zengin fakir ayırmadan sekiz lira ücret alıyorlar. 
cıGeçenlerde bir cenazem oldu. Belediyeye gittim, param 

olmadığını söyledim. «Sekiz lira vermeyince cenazeniz gömüle
mez.>> dediler. Para buluncaya kadar iki gün geçti, cenaze de 
iki gÜn evde kaldı. Demek para bulamasaydım, cenazem ev· 
de çürüyüp gidecekti.» 

iSTER lNAN lSTE ! iNANMA! 

Sayfa 3 

r-
S öz:: n Kısası 

Esrıaf Cemiyetlerinin 
Yüz Bin Lirası 

r""'----- E. Ekrem T lu-
İstanbul Esnaf Cemiyetleri bir takım 

sıkı tedbirlerle masrafını yarı yarıya kıs

mak suretile, yılda 100,000 lıralık bir ta
sarruf temin edebilmiş. 

Şimdi, bu parayı karşılık göstererek 
bir istikraz yapacak ve bununla dn, ce -
miyet için, Sirkeci taraflarında bir saray 
yaptıracakmış. 

Bu gazete havadisinin üzerinde dur • 
dum. Aklım buna takılı kalmıştı. Zira 
biz, muharrirler alışıklık peyda etmişiz -
dir: İçinde zerre kadar nykırılık, müna • 
sebetsizlik görülen şeyler o saat zihnimizi 
çeler. 

Amma, bir çok kimseler: 
- iyi ya 1 Diyecekler. Paralarını art

tırmışlar.. Bütçelerini yoluna koymuşlar .• 
Kendile rine bir bina yaptırıyorlar. Fena 
mı? Hem böylece, ellerinde, avuçlanndn

ki çarçur olmaz, hem de şehrin imarına 
yardım etmiş olurlar. 

Müsaadenizle ben bu fikirde değilim. 
Niçin} Anlatayım da, belki siz de bana 

hak verirsiniz. 
Bizim halkımızın, ötedenberi, fenama 

giden bir huyu vardır: Para sahibi olur 
olmaz, bina yaptırmak 1 Amma, bittabi 
lüzumsuz binalardan bahsediyorum .. 

Mesela son bir kaç yıl içinde, paraları
mızı yatırıp işletecek başka yer yokmu§. 
yahut ki dünyanın en sağlam dövizlerin
den biri olan Türk parası akşama sabaha 
sanki kıymetten düşecekmiş gibi, boyuna 
apartıman ve ev yaptırdık. Öyle bir rad
deye geldi ki, kiralar düştü, kiracıların uğ
ramadıkları binaların kıymetleri düştü, bir 
çok emlak sahipleri taşa, tuğlaya, betona 
yatırdıkları sermayelerine yüzde alb te· 
mettü bile temin edemez oldular. 

Diğer taraftan piyasadan çekilen bu pa
ralar, miUi ekonomimize de dokundu: 
piyasa daraldı: para sıkıntısı arttı. Halbu
ki, manasız ve yersiz bir endişe yüzünden 
lüzumsuz yere snrfolunan bu paralar me
sela devlet istikrazlarına yatırılmı~ olsa 
idi bunlardan hiç biri varid olmaz. emlak 

piyasası da, ticaret piyasası da tutunur ve 
yükselirdi 

Şimdi. esnafın, mükellef ve mutantan 
bir ~raya ihtiyacı var mı} Zannetmiyo
ıum. Fakat ~diğim bir şey varsa, orta
lıkta mevcut buhran yüzünden, çok defa, 
bazı esnafımızın darlık çektiği, bonoları • 
nı ödemekte sıkıntıya uiradığıdır. 

Cemiyet şimdiye kadar arttırdığı ve 

bundan sonra da arttıracağını tahmin ey
lediği yüz bin liralarla, kayitli esnafın öy
le dar zamanlarında imdadına yetişecek 
bir kredi sandığı, belki bir nevi koopera
tif kurarsa, sanırım ki daha makul ve daha 
hayırlı bir iş görmüş olur. 

Yok, eğer bunda herhangi bir mahzur 
mutasavver ise, yine tüccarın malını sevk
te işine yarayacağı ve herhalde yurdun 
zenginligini arttıracağı şüphe götürmeyen 
demiryolları istikraz tahvillerini satın al
makla hem kendi istifadesine, hem de 
memlekete, millete ve dolayısile 
refaha hizmet eder. 

Çerez kabilinden : 

fakat •• 

umumi 

Şair Ahmet Hnşimin de bulunduğu bir 
mecliste, karı koca arasındaki münasebet
lerden bahsolunuyordu. Orada bulunan • 
lnrdan biri: 

- Üstat 1 Karısına gelen mektuplan 
açmağa bir kocanın hakkı var mıdır} 

Diye sorunca, Haşim: 
- Hakkı olmasına, belki vardır .. Dedi. 

fakat .• 
Durdu; ve alt tarafını ısrarla sorduk -

lannda: 
- Faknt cesareti yoktur! 
Cevabını verdi. 

Kasti Yangın 
l:ir Samanlık Ya 1dı, Bir

çok Hayvan Boğu:du 
Karaman, (Özel) - Tekke ma -

hallesinden Muslu Hüseyinin sa • 
manlığına meçhul kimseler tarafın
dan ateş atılmış, yanmağa başlıyan 
samanların çıkardığı boğucu du -
manlar yüzünden 6 öküz, 3 e,ek, 
2 dana, 14 tavuk ve bir inek boğul
muıtur. Bu arada ahırda yatan uşak 
ta baygın bir halde çıkarılınııtır. 



4 Sayfa 

HAHKEHElEIDE 
GÖQDÜKL~RjMjZ -.:--=--: ~- - -

Kumar, 
Kadeh, 
Kadın Belaıı 
- Adın ne) 
- Hakkı. 
- Neden yatıyorsun1 
- Cinayetten. 
- Senin aduı 1 
- Hacı. 

-·-Suçun> 
- Kati). 
- Seninki) 
- Vehbi. Adam öldürmek

0

teD.. 
- Ya senin adın 1. 
- Haso. 
- Suçun) 
- Ötekiler gibil 
Birinci sulh cezanın suçlular lianape • 

sine sıralanmış dört adam 1 
Arkalarında da dört jandarma •• 
Hatıra ne gelebilir) Tevkifhane ıçın • 

de - maazallah - müşterek.en bir hadise 
çıkardılar ve yeniden mahkemeye getiril
diler. 

Vakıa, gene suçlu olarak hakim huzu -
runa çıkanlmııJar amma, akla gelen ih -
timalden değil: Kumardan. 

Bu dört suçlu tevkifhanenin, uçuneu 
kovuı mürettebatındanmıılar. Bir kemik 
tavla zan tedarik ederek koğuşun ortası

na halka kunnuılar ve paralarını da önle
rine çıkararak kumara başlnmıılar ve iJte 
bu vaziyette yakalanmışlar .. 

- Niçin kumar oynadınız siz) 
- Biz kumar oynamadık efendim 1 
- Jyi amma, aizi oynarken yakalamıı • 

lar) 
- Hayır!. 
- Anlat bakalım Hacil 
- Ben kumar oynamadım efendim. 

Hakkı da kard~dir; o da oynamadı. 
Benim duyduğum Vehbi ile Kürt Musa 
ve daha i.lci ki~ kumara oturmu~lar. Kürt 
Muaa (90) lira kaybetmi§. Bu sırada Veh
bi oyundan çekilmek istemi§, fakat Kürt 
Musa: 

- Adımını bile atamazsın. Ben (90) 
lira kaybettim; oynıyacakııın 1 d~miı. Veh
bi ısrar edince, Kürt Musa yumruğunu 

salladığı gibi V eh hinin altın diılcrini ağ
zına doldunnll§. Biz gürülüyü duyunca 
koğup koştuk. Bu sırada gardiyan ve 
kontrollar da geldiler: üstlerimizi anya -
ralc paralarımızı aldılar ve «kumar oynu· 
yorsunuzl» diye haklmrtfzda zabıt tut -
tular ..• 

Hakim diğer suçlulara sordu: 
- Böyle mi oldu) 
- Böyle! 
Ve Vehbi ilave etti: 
- Kürt Mwa ile aramızda geçen me

sele de kumardan değil, baıka dalgadan .. 
Duruşma kontrol ve gardiyanların ça -

ğınlmalan kararile baıka güne bırakıldı. 

* Kumar bulaşıcı hastalıkları andıran 

tehlikeli bir afettir. Bir mikrop gibi insana 
gizJice nüfuz eder ve bir kere kökleşti mi 
kurtuluı ekseriya menfi cihetten olur. 

Bir müdekkik diyor ki: Hemen bütün 
fenalıklann menbaı üç (K) ta toplanır: 

- Kumar, kadeh, kadın 1.. 

Adapazarmda Bir Çay Şöleni 
Adapazarı (Özel) - Evkaf ida

re meclisi üyeliğine ıeçilen C. H. P. 
bqkanı Galip Doiancı terefine 
Halkevinde bir veda çayı verilmit
tir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Eminönü: (Hüsnü Haydar). Küçük • 
pazar: (Hikmet Cemil). Alemdar: 
(Ali Rıza) . Beyazıt: (Sıtkı). Şehza -
debaşı: (Üniversite). Fener: (Emil -
yadi). Karagümrük: (Arif). Şehre -
mini: (Hamdi). Aksaray: (Ziya Nu
ri). Samatya: (Rıdvan}. Bakırköy: 

SON POSTA: 

MEMLEKET 
Lise Mezunu Köy 

Müessese: 
Afyon (Özel) - Lise mezunu 

köy çocuğu yetiıtiren bir müeaese
de, Afyon lisesidir. Afyon lisesi ka
barık talebe mevcudunun dörtte Ü· 

çünü Anadolunun muhtelif köıe • 

!erinden toplıyarak yeni Türk cemi
yetine verimli ve kültürlü gençlik 

yeti!tiren ve köy kültürünü takvi • 

ye eden bafarımlı bir müessesedir. 

Pek yakın senelere kadar yalnız 
şehirlerde yetişen gençliğe cevap 

vermek için enerji sarfeden lisele • 

HABERLERİ 
Çocuğu Yetiştiren 

Afyon Lisesi · 

rimiz arasında, yalnız Afyon lise- Al L. • M-d- - s ·Ak . . • yon uuı ve u uru amı •OY 
ai teferrüt ederek materyalını köy· • • • 

d t 
. mı· nk. T"" k hanesi, spor teıkilatı, izci kolu ta • f Afyon lisesınde yeti§en talebenın 

en emın e ıf ve yan ı ur • • h · 
k

.. .. · . l k I . . b" lebeyı meşgul etmek ve boı vakıt • epsı de hayatta muvaffak olmuı 
oyu ıçın ça ışaca unsur arı ıyı ır 

1 

. . . . . 
d h l 

.. b l lerini doldurmak için gereken ter- ve muhıtı ıçın fay dalı bırer unsur 
tarz a azır amaga aı amııtır. . h · • • 

Af l
. . I k k I b tıbatı almııtır. alıne gelmıştır. 

yon ısesı ya nız er e ta e e-

nin değil, ayni zamanda kız talebe- Samsunda Bı·r Ku-_ Adapazarı 
niıı de okuma ihtiyacına ayni haı • 

30 Yaı 
Bir Kadın için 
Çok Mudur? 
Ankaradan M. O. M imzalı bir o 

bana bu suali soruyor. Sebebi fU: Bu 
otuz )'a§mdadır. Biri on alb, diğerİ 
yqlannda iki kız tanıyor. Bu kızların 
aİDe de meyli vardır. Fakat bangi3i ile 
Jıenmenin doğru olacağım kes · • 
Küçüğünü küçük, ötekini de kendine 
yük buluyor. 

Filhakika mesele biraz nazik· 
yatında bir kız hakikaten otuz ya 
bir adam için çok gençtir. Ayni Y 
bir kadınla evlenmek de insanı ' 
dü§Ündürcbilir. Çünkü bizde kadı 
umumiyetle, erkeklere nubetle 
erken ihtiyarlar. Fakat bugün vi,ic;.ıl 
larına itina etmesini bilen ka.dınlar · 
artık bu mahzur varit değildir. Bi • 
çok defa kadının genç kaldığı, er1" 
iin ihtiyarladığı görülür. Onun İ 
ben bu gence 30 ya§ındaki kızla e• 
meaini tavaiye ederim. 

* •a•iyetıe cevap verecek bir den tüphane Soyuldu Adliyesinde 
programı tatbik etmektedir. Lise • r' ı• et Ankarada A. N.: 
de mevcut 120 kız talebenin hepsi C Q Q l Y Sizi sokakta takip eden 
de iyi bir tekilde çalıftırılmakta ve Adapazarı (Özel) - Adapazarı yüz verip onlarla konu§mağa kalktll 
iyi neticeler almaktadır. Bu dakika- ağır ceza mahkemesince geçen yıl ıizi o erkekler nazarında da düşürn1 
d 800 1 b . b d b ·· b k h" b" . Bili a ta e eyı arın ıran u mu- 156 davadan 123 dava karara rap- ten a§ a ıç ır netıce vermez. 

k • "dd" . . • h f d 111 
essesenin Anadolu çocuklanna ha- tedilmi 33 dava yeni seneye dev- ıs cı ıyetınızı mu a aza e er, o . 
zırladığı okuma vesilesi, mektebin . .". n arkanıza dü§mekten menederse" 

redılmııtır. • ıizin için daha hayırlı olur. Aşk ve e 
ders programı ve bilha11a muallim Asliye cezada 742 davadan 461 ı lilik sokakta bulunmaz. 
kadro•unun talebeyi tatmin ede • karara raptedilıniı, 281 i yeni se • 

cek kadar verimli olu§u, bu lisenin neye devrolunmuıtur. Birinci sulh 

muvaffakiyetine amil oluyor. cezada 635 davadan 453 Ü netice-

Afyon liıesindo okuyan talebenin lenmİf, 182 ıi yeni yıla devrolun -

kahve ile, tavla ile, oyunla alakası ' muştur. ikinci sulh cezada 675 da • 

yoktur. Mektep idaresinin ve bil - • vadan 546 11 karara bağlanmış, 
hassa direktör Sami Akaoyun tesis 129 u yeni seneye geçirilmiştir. As-

ettiği kuvvetli mürakabe aayesinde f ı liye birinci hukuk mahkemesinde 

tatil günlerinde tek talebenin bile 387 davadan 321 i hakkında karar 

kahveye uğramasına imkan bırak - ı verilmi~, 6~ ~ı ~eni seneye kalmış-
mamıştır. Bu lisede en büyük ayıp, br. Aslıye ıkincı hukukta 622 da • 

bir talebenin öteki talebeye kar§ı vadan 534 dava hallolunmuş, 88 i 

yapacağı en büyük hakaret: yeni seneye devredilmiştir. Birinci 

- Kahve müdavimi.. sulh hukukta 725 davadan 534 ü 
Kelimesidir. Ancak Afyon lise • karara bağlanmııtır. 191 i yeni se-

sinde, okul direktörlüğünün elde et- neye kahnıttır. ikinci sulh hukuk 

tiği bu neticeyi pratik bazı sebepler mahkeme•ı"nde de 342 davadan Soyalan lıiitüphane .. 
imkan dahiline sokmuıtur. Lise di- Ö 220 si hakkında karar verilmiı, 122 

kt"" ı··"'·· t I b · k h h Samıun ( zeD - Bir kaç gece re or ugu a e eyı a ve ayatın- • si yeni yıla bırakılm11tır. 
dan uzakla§tırırken tatil günleri bi- evvel burada Mecidiye caddesınde 
le talebenin meıgul olacağı vesileler halk kütüphanesi henüz ortaya çı • 
hazırlamıf, lisenin kıymetli kütüp- karılamıyan hırsızlar tarafından so-
.................. - ....................................... yulmuıtur. Gece geç vakit mağaza-

Gemlik Sun'i ipek 
Fabrikası 

Bif ecik Gençleri Söğütte nın arka kapısındaki demir kepenk- Gemlikten bildiriliyor: Sun'i ipek fab-

Söğüt (Özel) - Bilecik musiki ler mahirane bir §ekil de açılmış, içe- rikuının kurulmasına karar verileliden • 
idman yurdu gençleri bqlarında riye giren soyguncular o akJ&m beri, bir çoklarının hatırına fÖyle bir söz 
apor mıntaka başkanı Nihat oldu - vaktin geç olmaıından dolayı ban- gelmiı olsa gerektir: •En güzel tabü ipek· 

leri pek bol o1an memleketimiz için, suni 
ğu halde Söğüt gençliğini ziyaret kaya yatırılamıyan sekiz yüz kü • İpeğe ne lüzum vardır, ve bu sun'i ipek 
maksadiyle Söğüde gelerek idman Yur sur lirayı alarak kaçmıılardır. endüstrisi, tabiisine rekabet etmiyecek ve 
dunun misafiri olmuılardır. Gece Son günlerde bu şekilde hırsız - ona zarar vermiyecek midir?» Fakat en 

müsamere salonunda konser 'Ver • lıklar §ehrimizde çoğalmııtır. Bu a· sathi bir tetkik bize bu neviden endi,ele -
mitler, büyük muvaffakiyet kazan- rada geçenlerde Buğday pazarın • rin yeniz o1dağunu göstermiye kBfi gel -

b k mektedir. Evvela sun'i ipek uc112dur. Pa-
mışlar ve halkımıza güzel ir gece da Hocazadelerin mağazası ve es i 

balılığı dolayısile tabii İpeklileri ııiyemi • 
geçirtmi§lerdir. vali Osmanın evi soyulmuştur. yenler, daha ucuz olan aan'i ipeklileri ala-

lzmlr Halkevinde Ortamektep Kursları Açtldı ~~'::~:~erip!~b!k:;:'i !::!:k:1~ 
yayılmasına hizmet edeJ' ki, bu hal, tabii 
ipekçiliğirnizin de lehinedir. Bundan bqka 
tabii ve aun'i ipeklerin kanftınlmuile ya
paJan bazı ipekliler de daha fazla alıcı bul
makta ve böylece de, tabii ipeğin sürümü
nü arttınnaktadır. 

Esasen Japonya ve İtalya gibi tabii İpek 
endüstrileri pek yüksek olan memleketler
de bu mn'i İpeğin lüzmn ve faydasını gö
rerek bu endüstriye aynca ehemmiyet Ter
mi§lerdir. 

Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarından 

TEYZE 

Çarşamba 

(*) 

Güneş Banyosunun 
Faydaları 
Kansızlıktan, iştihasızlıktan. kesiklik -
ten ve göğsünde senelerdcnberi eksil' 
mcclen devam eden ağrılardan "IC 

müz'iç uykusuzluklardan bahseden bit 
çok hastalanma her ilaçtan daha :nıÜ' 
essir ve elde edilmesi kolay olan git' 
neı banyolarını tavsiye ederim. Bu SU-

retle güneşin ültraviyole teda"-isine 
maruz kalıı hastaların; 
Kemikleri, güneş vitamininin tesiri ıtl
tında kuvvetleniyor, kireç kısımlan fıtı• 
laJaşıyor, kemiklerinde kıkırdak aksa• 
mı fazla ve yumuşak olanlar, bilha
bu tedaviden daha çok istifade ediyor• 

lar. Göğüsleri dar, ciğerleri zayıf olan• 
lar da muayyen tertibat altında siılSt• 
yom) larda mailen gelen güneşin ~
yasından ve hararetinden istifude edi• 
yorlıır. 

Kemik vcremleri neticesi ayakları but• 
kulmuş, bel kemikleri çökmüş, omu:ı:• 

Jannda kanburluk husule gelmiş olat1' 
}arda hasta olan uzuvları güneşe saat• 
lerce terketmek ve sabır içinde neticeYİ 
beklemek tartile §ifa elde ediyorlar. 
İsviçrcnin (Lezen) sanatoryomların • 
da on senedenberi güneş banyosu içitı' 
de bütün kusurlan kaybolmuş kcJllİ" 
veremlilerine tesadüf ettiğim zaman bO 
tedavinin bizim ülkemizde gün~n eP 
bol olduğu bir iklimde daha kısa bit 
zaman içinde böyle faydalı neticelet 
alınacağım düşündüm ve ayni §ekilde• 
ki hastalarıma yaptığım tavsiyclcrirn -
den ve tatbikatından mükemmel iyi • 
tikler elde ettim. 

İstepan). Galata: (Karaköy). Has -
köy: (Halk) . Kasıınpaşa: (Merkez) . 
Beşiktaş: (Nail). Eyüp: (Hikmet) . 
Sarıyer : (Asaf). Beyoğlu : Delin Su . lzmir Halkevi orta mektep kurauna devam eden talebeler 

da, Ertuğrul, Barunakyan). Şişli : ı İzmir, (Özel) - İzmir Halkevinin açtığı orta mektep kurslarına gösteri
(Fevzi). Üsküdar: (Selimiye}. Kadı- len alaka çok geniştir. Mektep sıralarında tahsillerini tamamlarnağa vakit 
köy: (Leon Çubukçıyan, Osman Hu - !bulamayan ve erkenden hayata atılanlar, Halkevi Başkanlığının önler~ne 
16ai). Büyijkada : (Mehmet). Heybe- ' serdiği fırsattan istifade ederek tahsillerini ilerletiyorlar. 

Şimdiye kadar gÜmrÜk resmi yüksek ol
masına rağmen her yıl memleketimize dı
tarıdan 50 bin kilo kadar sun'i ipek gir
mekteydi. Bunlar, bilhassa çorapçılıkta 

kuIIanılıyordu. Gemlikte kurulacak olan 
fabrika senede muhtelif kalmhkta üç yüz 
bin kiloluk sun'i ipek ipliği yapmak sure
tiJe, bu maddenin dııandan memleketi -
mize ithalini durduracak ve yerli piyasa -
mwn ihtiyacım tamamen karıılıyacaktır. 

Kemikler kuvvetlendikçe kırmızı kaJI 
yuvarlaklarını yapan bu uzuv vücut• 
taki azalmış olan kan miktarlDJ arttıı1' 
yor. Durgun mafsallar işlemeğe başlı ' 
yor, ciğerlerde teneffüs kabiliyeti at • 

tıyor, gergin sinırler sükUn ve hakiki 
kuvvetini alıyor, ifrazatı bozu)rutJ~ 
guddeler faaliyetini arttırıyor. AybaŞ • 
Jarını göremiyen, yemek yiyemiyen c.i• 
laz genç kızlar gürbüz bir istikbal kıı • 
zanıyor ve iyileşiyorlar. Güneş tabiıı• 
tin en zengin bir hayat kaynağıdır· 
Bundan istifade etmeği her zaman u -
nutmıyalım. 

_________________________ ,,,,,,,,,,_ 

,_l_i_: _C_T_a_na_:,_)_. __________ .;•l Halkevi kurslarında muvaffak olanlar, yıl sonunda orta mektep bakalor-

yalarına girerek mezun olacaklardır. 

Gemlikte eski terıane arasuıa yapılacak 
olan sun'i ipek fabrikasının yapı iılerine iki 
aya kadar başlanacaktır. 400 İ.§çi çalqtı

racak olan fabrika gelecek senenin tuba -
hnda faa6yete ıeçmİf olacaktır. 

( * ) Bu notları kesip aaklayınu, yr 

but bir albüme yaplfbnp kolleksİfotl 
yapmaz. Sakıntı zamaiunızda bu notı.t 
bir doktor gı"bi imdadınıza yelİ.§ebiJİt• 



lngilterenin 

'' Başkadını,, 
krahorjun Ö· 

ı·· 111'11İinden aon-

İngiltere kralı beşinci 

J orjun ölümünden 
sonra ananeye ıöre 

ra fik 1 ·1 • b re ası tt ngı terenın 

aş kadını)) sıfatı ile birlikte memleketinin 
~crasiminde her hangi bir rol oynamak 
~kkını kaybedecekti, ve yeni kral seki • 
~nci (Edvard) da evli olmadığı için bu 

k Yeni kralın kardeşi {Dük of Jork) un 
~cfikasına geçecekti. Halbuki müteveffa 
ralın zevcesi kraliçe Mari zevcinin haya· 
~nda o kadnr fa'al bir rol oynamıştır ld, 

u anane bozulacak ve meratip silsiles.in· 
~e < lngilterenin baş kadınrn sıfatı gene 
cndisinde kalacaktır. 

*· 
J Yeni lngiliz kralı se • 
"lliliz kralı • kizinci cıEdvard» ya • 
raın bir düıün • 

şı kırkı geçmiş olma • 
......._ Ce$İ w lA b k.:- sına ragmen e an c· 
llrdır ve bu bekarlıklara devamı da dai· 

tna az çok yanlı§ olnn bir çok tefsirlere 
Yol açmı~tır. 
~izinci (Edvard) bu tefsirleri ifitme• 

h\İt değildir. Fakat buna rağmen muhitin
de Yaşıyanlann .kendisini evlendim:ıek için 
'l'lptıklan bütün t~ebbüsleri bo§a çıkar • 
~~tır. Rivayete göre bu teşebbüalerden 

•rıni yapana verdiği cevap §Udur: 
. «Ben gÜnün 12 saatinde ba~kalannın 
letcdiklerini yapanm, onlann beni gör • 
bıck İstedikleri §e)cilde görünürüm. Gü • 
~Ün geriye kalan 1 2 saatinde :ise 9Crbea • 
t~rn. Halbuki eğer evlenecek olursam ge. 
tıye kalan müddeti de zevcemin istediği 
tckiJd ·· ·· · h k b · . e gorunmıye asretme mec urıye • 
tınde kalacağım. Müsaade ediniz de bu· 
1\u Yaprnıyayımıt ve anla .. ]ryor ki yeni in· 
til" ,.. 

.az kralı hayatını bekir geçİIJIÜYe azmet· 
tnııtir. 

* 
n 11 il t e T • • Londra gazeteleri be

"in değil, /n • ıinci Jorjun ölümün -
·ı· den bahaederlerkeıı wı 1% aleminin 

kralı rnüteveff anın sadece 
... lngiliz krala olmadı • 
f,tı, fakat belki bütün İngilizlik alemine 
ulcümdarlık ettiğini yazıyorlar ve: 

h - Oğlu da öyle olacaktır, diyorlar. Fil· 
akika sekizinci Edvard her İngiliz veliahtı 

tihi ta b" h ·ı h • · bi m ır ta ııı ayatı geçndıkten sonra 
rer birer bütün lngiliz memleketlerini ta· 

~mı§, bunlann her birinde haftalarca, ay-

~ oturmu~ ve bu seyahatlerini monta· 

Fran•ız Kabinesi itimat Alabilecelc Mi? 

Eğer Sosyalistler Hükiimeti Tutarlarsa 
Yeni Bir Buhran Mevzuubahs Değildir .. 

Bu Hususta 
Güne 

Yarın 
Kadar 

Müzakerelerin Başlaması Ve 
Muhtemeldir 

Öbür 

Paris, 28 (A. 
A.) - Hükiimetin 

senel aiyaıuı ü -
zerinde cereyan 
edecek müzakere
de söz isti yenler, 
~ünakpm «17» yi 
geçmifti. Sanıldığı 
na göre müzakere, 

pel'felllbe günü öğ
leden sonra ve bü
tün cuma günü sü
recek ve gece top
lantısında bitecek
tir. Müfrit olmı • 
'Janlar araamda 
uzl•tm•ya doğru 
bir inkitaf görül -
mdrtedir. Fakat 
berkeaia alacağı a· 
aıl vaziyet, hüku • 
metin beyanname
ıini okumasından 

sonra belli olacak .. 
tır. 

Şimdiden •i ce-

Devam Etmesi 

nabda 100 kadar Fransız mccliaindcn toplu bir görüniif 
aleyhte ve sol cenah ile radika) soı· ( -· · · • • · · ~ -...... · · · · · -- · · · -

1aliatıer arasında 250 kadar lehte Sovyet Azerbaycanı 
rey tebarüz etmif gibidir. Tereddüt 15 inci Yddönümünde 

Moslrnva, 28 (A. A.) - Sovyet halinde 250 kiti kahyor ki bunlann 
yüzü S. F. 1. O. aoayaliıt partisin • Azerbaycanmın on beıinci yıldönü
dendir. Eğer bu 90syalistler, kabi- mü münasebetiyle, merkezi icra ko· 
ne lehinde rey "f'erirlerse hükômet, mitesi 59 İ§çi mühendis, çiftci ve 

en fazla 150 ye kartı 350 rey ile iti- münevverlerle Kızılordunun Azer -

mat alacaktır. baycan fırkasına mensup bazı ku • 

.... - ..... ----·--· · ·-· ~ ~- mandan ve askerlerini nitanla mü • 
zaman devam cttimriştir. Bunun içindir kafatlandırmııtır. 

ki sekizinci Edvarda günÜR birinde Hin - B d T -"-· -~- ~ · · K h t• u ara a ac0&ı-..n ıaırı a u ı 
distan hudutlannda bybobnuı küçük bir . ,.. • • • 
k b d 

L-L--dil .. 1 .. k ıle Azerbaycan pın Vurgun Nekı-
aaa a an ıuenac ac, onun goz erını a- . A • • • 

payınca bu kasabayı hayalinde göreceği ı lof ve Ermenı&tan pırı Zarzam m-
muhakkıktır. pnla taltif edilmiftir. 

•-••==• auuw ece sıaauu .. uauauee•••-•••---•••w• 

''Vahim Anları 
Artık Geçirdik,, 
Beneı Avrupa Su.hu için 

Böyle Diyor 

Prag, 28 (A. A. )- Pra1ı urayı 

tarafından kendi !erefine tertip e

dilen mutantan bir kabul töreni ea

naıında, Benea derniıtir ki: 
«- Zannediyorum ki harpten 

sonraki en vahim anları artık geçir
dik, bitti. Onun için, Anupada ba
rı!ı korumak imkanı bulunduğuna 
ve demokrasinin daha da inki§af e
deceğine kanaatim vardır.>, 

Amerikanın Bita
raflık Kanunu 
Dıı Iıleri Encümeni 
Kanunu Kabul Etti 

Vaıington, 28 (A. A.) - Saylav
lar kurulunun dıt itleri encümeni, 
bir reye kartı 15 rey ile daimi bi -
taraflık kanuna projesini kabul et· 
rnİ§tİr. 

Kanun projesi, bütün muharip • 
lere yapılacak ıillh, mühimmat ve 
harp malzemesi üzerine otomatik bir 
surette ambarıo koymakta, cümhur 

başkanına normal kontenjan bari • 
cinde yapılacak her türlü harp mal

zemeai ile iptidai maddelere am -
bargo koymak salahiyetini vermek
te ve anormal ticaret alıt verit için 
finansal kredi ve iıtikrazları yasak 
etmektedir. 

E 

. ·~~· .~. DON ·~°i-
~ ' ......... 

Jlumga 

Alıı 

Veriıl 
Amerika müzelerinden ve zengir.lerim

den çoğunun Mıaırda kurulu bir şebeke 
tarafından kafe.e konulduğu, dört beı bin 
senelik mumyadır denilerek onlara iki yıl 

önce ölen Mısırlı cesetlerinin satıldığı ga• 
:tctelerde okundu. 

Bir kısım zenginlerin diyelim ki para -
ları çok olsa bile akıllan udır. Fakat mü· 
ze direktorlcri nasıl olup ta iki yıl önce 
ölen bır adamın cesedini Fir'avunlar dev· 
rinden kalma mumya diye satın alırlar~ ... 
Gerçekten şaşılacak bir iş. Mumyacılık. 

bi.ıtün eski milletlerin bildiği bir şey olma· 
makla beraber, Mısırda yüksek bir sanat 
halını almıştı. Bu iş, iıç türlü yapılırdı. 
Zengınlcre mahsus olan birinci nevi mum-
ya, gayet pahalı idi, uzun günler çalıpla • 
rak başarılabilirdi. İkinci nevi mumya, ce· 
acdin kamına 91nnga ile aidre rcçina91 dök· 
mek ve cesedi yetmiı gün aoda içinde bı • 
rakmalda yapılmakta idi. Fakirlerin mum• 
yası daha ihtimamsız vücuda getirilirdi. 

Şarkın her tarafında da mumyalanmış 
cesetler vardır. Hatta 162 7 de Viyana • 
dan istanbula gelen elçi Baron Küefstay~ 
nin bir vazifesi de Rumlar elinde bulunan 
Senjan kapiatranın • F ransiıken papaz.la
n namına • cesedini istemekti. Moldavya 
Voyvadası: Löpol da 164.S yılında İıttan· 
bul Rum patrikhanesinin hazineye olan 
• bugünkü rayice göre • yüz bin lira verei 
borcunu ôdemeği üzerine aldı, buna kar : 
şılık olmak Üzere Ayaparaskü adlı bir a
zizin cesedinin Moldavyaya götuı'ülme • 
sine sadrazamın müvafakatını elde etti. 

Viyanadan İstenilen Senjan Kapistranın 
da, Moldavyaya götürülerek hala orada 
ziyaret olunagelen Ayaparaskünün de ce· 
setleri mumyalanmı~. Fakat Mısırhlann 

Amerika müzelerine yaptıklan oyuna ha· 
kılırsa siyasi teşebbüslerle, paraca feda • 
klrlıklarla ülkeden ülkeye tat1nan öfüle
rin hakikatinden fiiphe edilebilir. O dev
rin bezirganlan tarafından da bir iki yıl· 
lık ölülerin birer aziz cesedi diye yutturul· 
madığı ne ile isbat olunabilir ki? .. 

l~e eloilu oyunu buna derler. Adam& 
diriyi ölü, ölüyü diri diye yuttururlar. Bu 
gibilerin şer !erinden Tanrıya sığın malı 1 •• 

M. T. Taa 

okkaya yakın rakı içen ve içirten Peh· O, böyle arzulan idare etme.ini tCf)i hü1tGrnet doktoru ile jandarma 
livan Rizanın sarhoşluğu ile çürüyüp pek iyi bilirdi. k umandanınm, fube reisinin ısraılari-
gidecekti. Herkete haline, pnına göre hizmet le yakın merkezlerden takımlar getiri-

Bereket Hacı Sedıkın telgrafı i~isi· edebiliyordu. . 
nin de imdadına yetişti. Hatta bu arzuyu hi98ettiğj zaman ~~yor, kupalar konup maçlar tertip edi· 

ilı.«««a-~ 
KERVAN YÜRÜYOR Melahat eve geldiği zaman ortağı- Kihya oğlu ile olan pazarhğı bir ıyordu. Fakat bütün bu hamleler sa· 

nı başı çatkılı yüzü gözü karwık bul- gün sonraya buaktı. Kadın iflerinde 1 ~~ alevi, sabun köpüğü aibi ı• 
- 3 9 - Birhan Cahit 19 -1 • 936 du. bir barut fıçı• gibi her gniye patla- çıcı, devamsız feylerdi. 

J:'~kat ne kadar olsa yerli yapı, bakım lıp üstüne nik&hlayışından sonra büs· iki ortak böyle soğuk, isteksiz ve mak tehlike.i tröiteren eaki efeye: Çarşı, pazar kahvelerinde, büyük 
~O!'tnüş bir kadındı· Hacıya göre IS - bütün aerni azıya aldı. ! yarı hasta bir halde Hacı Sachkı kar~ı· - Danhna efem, bir gün geri bl- evlerin •elamhk odaJannda toplanan-

'aya çıkı:1'1~ olma~la. ber.~be~. ta~· Tah.sildarla firdee arasındaki mü· lacJılar. ma~tan ~e çıkar. iznin olsun da dinle· lar için yeni yeni vak·aıar yetiştirmek 
de. r ~ıza ıçın kde~ırcli. Çunku fır- nasebetı Melahat anlamakta aecikme- ~ • 1f.. • ~eyım ~~ecel lazımdı. Çarptcı, ıenddetici hadiselere 
f:' eski dostunu eli be,. bırakmazdı. mİfti. Zaten böyle finaimozlu işlerde Güllü Nermın turneye çıkan bır o- Demıştı. alışan ham ruhlar artık kilçük dedi ko-
~ buldukça 1eVgilİainc elbiselik, yetişen genç kadın bunu hissetmekle peret hey'cti gibi meV!Iİ.mİn gidişine Güllü Nermin böyle tatlı dille, gii· dulara kanaksamışlardı. ArQlc. ne liee 

çlık veriyordu. beraber emektar ortağını ürkütmedi. uyarak Antep, Adana, Menin, Silif· ler yüzle ka•bamn bal ahnacak. anle- muallimlerinin ça11ıdan geçişleri, ne 
~Belediye ~ildarı Rızanın ~n- Onunla anl8f,!m~k en doğru bir hare- ke Isparta ve Antalya beylerine misa· rını sevindirdikten sonra yazın yan91• ilk mektep çocuklarının ilahi yerine 
h"ı frenç oldugu halde ona a,ık go .. ket· olacaktı. fir olduktan ıonra mıntakasındaki nı Çeşme kaplıcalarında yansım da k ala b ~ 1 aevif 
·"rıllaeainin sebebi de bu idi. Ve böyle oldu d . t lamaL 

15
• ter gı'b· M w l f Buruda geçirmek için Muğla, Aydan n:~~-~rdum rı u aç agız ara ~ 

Esı...:_J . .. . . . · • .. evrı amam a ı ug aya . . . o-.. ,." u. 
,,,,._ ııuaen ortaya gurq tutan pehli - Artık rkı ortak, i1cr dert ortacn, ele dogwru çektı' gitti yolu ıle hu zengm ve sakın yerlerden M 1 k b' b t h -~ R b. · e· 1 - • · asa , ısası en ıya, aya ve am 
.... .._ ıza ır vakıtler kaçakçılık et - geçen fırsatlardan, ayn koHardan, be- r- __ . bir luıdmch· 'Ct:md· L _ _ı __ uzaklaştı. taavvuf kırıntıla ıyla ...ı ı L-f l 
_._., IO • • -"·---l..w .. .. f d . h Uill"lp ~ ıyc &aoaT k r -;;ıo u Ancı arın l, ' nra JflD ~-.u.guıı gorunce raberce isti a e etmenın, atta biribir- bu y 1 tutmuş hiç bir kadın Güllü Artık kasabada dile dolanaca , b .. l .. 1 .. k h"d' l d h 
...._aramıştı. Onu belediyeye yerlqti- lıerinin ;,ini kolaylaftınnanın yollarını N °. u .b. . . • . hal" parmağa dolanacak bir İf kalmamıt gi-

0

1
Y e gun u a ıske er en ına ru~ 

-çq de Hacı Sadıktı. O zaman vila t 1 buld la lı ermın gı ı ışı san at ve tıcaret ıne b. d' ka maları o aydınlı tan çok karanlıgı 
....._, _ ye u r. . . . Pek - I b ıy ı. 
~~iawindc aza olan Hacı ötedenberi Fakat bu .arı iınat bpa Haa Sa- ~tır~e.mıştı. ç.ogu ~a:a ı ve e· Hükumet iflerinde, haftada bir iki seven ve hayaletlerle düşi1p kalkan 
:adı!' pehlivan Rızayı belediye rei _ dJwı bağ dönüfÜ aibi Firdeai harap lalı bırın~~ y~ metresı ya nıkahlısı ol~r defa ıelen letanbul gazetelerinde ~ ruhları bir takım Mystique innnı~lara 

e rotürdüguw ·· vakit. t · t" 1 yahut bırıncı safta duramaz, ayaga d k ..: ı_.__ çekip götürüyordu. Durgun suların . · e mat ı. ' o unur fCY JUIM.U. 
.--: Tarrı i~ize yarıyacak adam, d& Tam on iki sün tahsildar evdea çık- kaldırıma dü,er, parasız, sefil, sürtük Şimdi her kıt adet olan gece to~ böcek ve yosun yapmalım gibi bu İla· 

ltıı,,tı. Tuttuğunu koparır. ma11Uf4. bir kaldırım yom1a11 ha1ine gelirdi. 

1 

lantılan civcivlcnme&e ~lamıştı. reketsiz kafalar da kendi kendilerine 

0 
Firdesin Rıza pehlivanla tanışma1t Belediye reisin?len Isparta.da yapı- Güllü Ner.miıı1J'Öııül alarak, kimse- Kışı temiz ve ço' zaman güneşli bir biizülür, kokar, zehirlenirler. 
•ırada olmuştu. }acak iş için iki haftalık izin koparan yi kırmayarak ve para yaparak sağlı· aonbahardan larkı olmayan bu güzel İnsanları sınıflara ayırıp temsil c· 

·· l ahsildar sık sık velinimetinin elini Riza Pehlivan ortadan birdenbne kay- ı ğını ve rahatmı konımasıru biliyordu. 1 sahilde genç ve ihtiyar fikirler yolu tı· den alimler onların tıpla UZ'\ iyet gibi 

~eğe gelirdi. Bu gidiş geli,ler Fir - boluvermİftİ. Ka.abada Hacı Sadıktan baflayn- kanmış bir havuz suyu gibi durgun, istihalelere, fiziyolojik k::ıidclerc bağlt 
~huylandırdı. ~ıza peh~ivan da Eğer Hacı ~ık l~tanbuld~n vapu- rak. Alaiyeli Esat Beyin, K~hya o~u sinirler mandalı kopmuş bir tanbur olduklarını iddia ederler. 
el 1\ anlar kurt oglu kurt bir adam- ra bindiğine dair magazaya hır telgraf nun, llyas Paşa Zade Şakır Beyın teli gibi gevşekti. Kasabadaki bir iki Hatip Ak Osman gibi, Manifaturn· 

Anlaşmakta gecikmediler. çekmemiş olsaydı bu misafirlik daha köşklerinde misafir kalmıştı. Bu ara spor klübü beDi başlı idmanlarından cı Hacı Sadık gibi, Tapu<"u Kamil gibi 

cli .. ı A.rt~k ~acın.~n Jatanbula, bai~ gi- ~~recekti ve şüp~a~ D~lam:n çiftli'.- bir geceyi de ileri gelen yüksek bir me- ziyade g~nçlerin ara sıra toplanıp dert- devrimin ezici adımlarına ayilk ~ı~d~· 
~· dort gozlc bekleyen Fırdes gmde Hacı fhrahımın ugradıgı boz- mınun hesabına kapanan otelde geçit-ıleşmelenne yarıyordu· ramayanlann •}'UI pek az dcgıl<lır. 
~~1 Sadıkın lzmirden Meıahati de a- gun1uk. gibi Firdes te her akfarn bi.- diği söylendi. Ara sıra ileri ,.elenlerin. genç ve a- (Ar.kas& var) 
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SON DAKİKA -i---.. 
TELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

Sabab Saat 4 ten 
Gelen Telgral 

nra 

-
Şimalde Muharebe Durmadı 

Adua ile Makal e Arasın
daki Yol Kesilmiştir 

Yunanistanda Seçimin Kat'i Neticesi 

ŞIDDEl'Ll TOPÇU MUHAREBELERi OLUYOR 

iki Taraf Da Mutlak Bir 
Ekseriyet Kazanamadı 

Bir · Temerküz Kabinesinin iş Baıın itli 

Geleceği Kuvvetle Zannedilmektedir idi 

Ad. baba 28 (AA) S ı ı h l Atina, 28 (Özel) - Dün akşam ısa , . . - ~İma mu arebelerde on bin Habeş askerinin ni olmak lüzumundan ileri geldiğini, 
cephesinde şiddetli yağmurlara rağ - öldüğü de tekzip edilmektedir. Ancak gene ayni muhabirler, Habeş kaynak- geç vakit taayyün eden ikinci tas • 
men ltalyanlar 20/ 23 kanunusani mu-

1 
hava bombardımanlarında ölen sivil - 1 )arından öğrenmişlerdir. nifin neticesini başbakan &araya gi-

harebelerinde kaybetmiş oldukları ler de hesap edilirse umum zayiat bu Marepl Badoglionun Sözleri derek krala bildirmiştir. Parlamen-

Venizelos: " Ben, 
Ancak Bir Hatıra· 

yım " · Diyor 
mevzileri tekrar ele geçirmeye çalış - rakamı bulabilir. Asmara, 28 (A.A.) _ Alman a- to usullerinden ayrılmayan kralın 
maktadır. İtalyan topçusunun geceli Muharebe Devam Ediyor jansmın hususi muhabirinden: bu seçimde nisbi bir ekseriyet ka • Atina, 

28 
(A.A.) - Patri• gazetr 

h 
•İ, Venizelosun bir doatuna yaptıi' 

gündüzlü yaptığı ateşe rağmen enüz Londra. 28 (A.A.) _ Roy • Mareşal BadogJiyo geçen pazar gü- zanan partinin lideri Sofuliıi bir te-
l 

, beyanatı nef"efmektedir. 
talyan piyadesi hücuma kalkmamış - ter ajansından: Şimal cephesinde nü, genel karargahtaki gazetecileri ka- merküz kabinesi kurmağa memur Venizelo• demiıtir ki: cıSiycua o- ~ 

tır. ezcümle Makalle bölgesinde 1tal • bul ederek Ra9 Kassa ile Ras Seyyu- edeceği ve temerküz kabinesi ku • damı •ıfatiyle ben artık yafQmıyo- llı 
Buna muk~bil Ha~~ kuvvetleri yan uçaklarının istikşaf faaliyeti kay -. I mun İtalyan ;hatlarını ya~~.~~ planla - rulmaıına imkan olmazsa geni§ bir rum. Ben, ancak bir hatırayım. Sa.. il) 

gece karanlıgından ıstıfade ederek 1 dedilmektedir. Adisabeba haberleri rına artık akım kalmış gozu ıle bakı • birlik hükumeti kurulacağı ıanıl - bık bir devlet adamıyım. Şimdi i•e li .. 
ltalyanları mevzilerinden çıkarmak muharebenin devam ettiğini bildiri _ 1abileceğini söy)eyerek demiştir ki: maktadır. Gazetecilere beyanatta beral partinin ba•İt bir ferdiyim, ir 
için mütemadi baskınlar yapmaktadır · yor. Fakat bunların küçük mi.isade - Durum bedbin bir hüküm vermeye bulunan ba§bakan: «Seçim netice- te 0 kadar.» 15 
Bu tabye ekseriyetle muvaffak ol - melerden ibaret olduğu anl8ı1ılmakta- ı yer bırakmamaktadır. sinde iki büyük cepheden hiç birisi tu 
maktadır. tadır· Mevsiminde yolların bataklık ha- mutlak bir ekseriyet temin edeme • Gazetecilere tekrar yaptığı be do 

Adua ile Makalle arasındaki yol Esasen, iki taraf da mühim zayiat line geleceği hakkındaki Habeş ümitle- diğinden ya bir milli temerküz ve • yanatta, bir birlik kabinesi kurnıs• 1(, 
kat'i olarak kesilmiştir. verdigy i için kendilerini toplamak ihti - ı ri bir hayaldir. h b. b' ı k gv a muvaffak olacagv mı söyliyen soı ...... ya ut ta geni§ ır ır ik abineıinin ., .. 

Cenup Cephesinde yacındaırlar· Bundan dolayı bir müd- Hahetlerin Hedefi İf batına geçmesi zaruridir» demi§· fuliı b~ kabineye Çaldaris Metak ~ tıc 
Adisababa, 28 (A.A·) - Borana

1 

det bu bölgede mühim harekata inti - Adisababa, 28 (A.A.) Resmi bir tir. aaıın da gireceklerini ima etmiıtit: ita 
mıntakasında İtalyan kollan büyük zar edilemez. kaynaktan alınan haberlerde İtalyan - /L! 8 .. "k c h Bir parti kabinesinin kurulma•" lu 

ı de k R "-- Ord l 20 ·ı 'J~ 'k' · k,. d Hı aya ep e yo üzerin e.şif hareketlerinde aı ueata uıu arın ı e -·> ı mcı anun arasın a At' 28 (Ö l) lk" • t • imkanı görülmemektedir. Zatedl 
b ı ak d cd

. J k be · ld kl .1 . . . ına, ze - ıncı aını-
u unm ta evam ıyor ar. Cenupta, Negelliden hareket eden ay tmış o u arı mevzı en ıstır • f' k ,.. . · l dık kral da bunu arzu etmemektedir. Od 
D

·Y h k'a 1ar da D 1 d k · · .. d" v ın atı netıceıı a ın tan sonra , 
ıger tara an myon o o- motörlü kollar akın lan esnasında cid- at etme ıçın mutema ıyen ugraş .. . v . v. . . T emerhüz Kabine•i 

dan mühim miktarda cephane, yiye • di hiç bir mukavemete tesadüf etme - makta oldukları bildirilmektedir. Ha- ~ btanlıg~nın h~eı~ettıgı hır ~ıt~: Atina, 28 (Özel) - Siyasi ma • 
cek ve içme suyu getiriyorlar. Bunak- mişlerdir. beşler, İtalyanları mütemadiyen iz'a~ e ır tara ta umyetperver r ı- h f"l d b ""nk"" kk"'l'" , 

k . 1 d l hed fl . . ld gv er tarafta Çaldariı Koiıdiliı ve a ı or unun ugu u te,e u u 
liyat ıı:ıiddetli fırtınalar yüzünden bü - Ras Desta kıtalan küçük gruplar etme te ıse er e ası e erım e e r ' d kun im k rt'l Ç ld · " 

.. • • .. A w • h .. f k l l T d k · h · l k ·· • ne o u ama §& ı e a arı 
yuk muşkulata ugramaktadır. halinde daha kolay toplanmak için etmege enuz muva fa o amamış ar- eo o ıı cep esı oma uzere yem . .. . . . ,,JI 

d H be l · hed f f ı l IA t d 'k' b"' "k h · ım temerküz kabıneaıne gırmep 
Diğer bir İtalyan kolu da yanında dağlık bölgelere dağılmışlardır. Bu hal, ~·kalla . ş ~;~n . ~· ta ~an. ~n ~;; amen ° b a ;~ ~yu. ce:u e:~ kabul edeceğini teyit etmektedir. 

zırhlı otomobiller ve bombardıman Ras Desta ordusunun dağılmış oldu- Mak lle'Y!l taAdıyeye ıc dr ke.tm~. akıçın ldukf&l r mbe'ldu~ ·ı . ~mın e e e General Kondilia de gazetecile • ~ 
tayyareleri olduğu halde ağır ağır Da- ğunu göstermekte ise de Royterin A- a a e ı e ua arasın a ı mun a • o arı ı ırı mııtır. v . aıııi 
ua Bama istikametinde ilerlemekte 1 disababadan aldığı bir telgrafa göre, latı kesmek idi. Tahminler ~ !aphsı ~yanatta kendı progr • ~ 
ve çetin müsademelerde bulunmakta - Sidamodan gelen bir haberde Ras Des- Habet Hükumetinin Halka · Atina, 28 (Özel) - Yeni kabi - dıger partıler tarafından kabul e te 
dır. tanın esas kuvvetlerinin muharebeye Beyannamesi nenin kurulması için parti liderleri dilmek prtile temerküz kabineıio-

Habeşler ise bin veya iki bin kişilik iştirak etmediği, Habeşlerin Uaderayı Adisababa, 28 (A.A.) - Hükumet ile yapacağı mÜ§averelere kral önü· gireceğini : .. öylemİ§tir: • h, 
münferit müfrezelerle İtalyan pişdar - ellerinde tutmakta oldukları ve bu lbir beyanname neşrederek, halkı yur- müzdeki hafta içinde bathyabile - . Kat 

1 
Ve Resmı Netıce.. h, 

larına karşı hücumlarda bulunuyorlar. mevkie doğru mühim takviye kıtaları dun müdafaası için her gün daha ziya- cektir. · ~tına; ~S <~:A.) - .. Parla~ent~ )e 

Raı Destanın ordusu İtalyanla • gelmekte bulunduğu bildiriyor. de gayret göstermeğe davet etmekte7 Siyasi mahafilde mutlak olan ka- seçımlerının kat 1 ve resmı netıcelef!! d, 
rın Dembara vadisine doğru yap • Habet Ordıuu Makalle Etrafında dir. naat Çaldariı ile Kondilis ve Teo • şudur: . . . 

·· h 1 A 28 (A A ) I f · 1 1 d y · 5 f b l'k . Çaldarıs halkçıları 69, Kondılıs " mak istediklerine fUP e a mıyan smara, . . - ste anı a- ta ya a em e er er ı dokiıin aralarındaki zıddıyet do • T k' h Ik l 63 M k tY 

h k 
· • · im k · · · d R ?8 (A A ) 1!H5 d - eoto ıs a çı arı , eta sas gr 

yarma are etme manı o a ıçın 1ansın an: oma, - · · - • ogum- layısile tefriki mesai etmeleri kabil b 7 K · b 4 . 
büyük göler civarındaki bütün dağ- Yabancı muhabirlerin haber aldık - lu otomobil kıtaları efradı 1 nisanda olmadıgy ı Metakıasın da Kondilis uB ' ocalmaVnıs .gruı· u l · h ~ - 1 1 ·1·h 1 ' u surete enıze ıst a ey tarı gru., 
lık araziyi tutmutlur. Ras Desta or- ları~a göre, Ras .l<_a~sa maiyetin~e çagınl_:ıcak arken şubatta sı a atı • ile mesai birliği yapamıyacağı bu 145 kürsü elde etmiş oluyor. 
dusunun dütman tarafından son takrıben 40.000 kışı ile beraber, halı - na çagrılmışlardır. her iki liderin hürriyetperverler ile Liberaller 127 Girit müstakil libe' 
muharebelerde dağıtılmıt olduğu hazırda orta T embiende Makallenin I birle§mesinin çok muhtemel oldu • raller :1 cümhuriyetçiler 7 ziraatcild lıy 
kat'iyen doğru değildir· 20lk kilometre kadar garbinde bulun - ltalyada syan ğu merkezindedir. 4, Epir ~üstakilleri 1, kom~nistlert 15. 

ma tadır. Ç k = )l 
Habeılerin Tekzibi Habeş tabyesinin süratle değiştiril -

1 mamış T .k t 1 d~ 
. Adisababa, 28 (A.A.) - ltalyan - rniş olmasının, İtalyan kuvvetlerinin, Roma, 28 (A. A.) - Yan resmi Agv ır Bir Kaza arı a ÇI ar 
la1ın Negelliyi işgal ettikleri resmen yağmur mevsimi başlamazdan evvel mahafil, T orino ve Mondovi garni
teyit olunmakla beraber Vadarayı, Makalle ile Aşiyangi gölü arasında zonlarında giiya isyan çıktığına 
tehdit etmekte oldukları kat'i bir su - yarı yolda bulunan Amba Alagi ker - dair yabancı kaynaklarda çıkan 
rette tekzip edilmektedir. Keza son van yolu üzerinde ilerlemelerine ma- rivayetleri yalanlamaktadır. 

Fransızlar Loodrada Bir Mesele Or~aya Atıyorlar 

Bakır Şirketi Müdürü Ve Suçluların Hepsi Anka
Eşi Ağır Yaralandılar rada Muhakeme Edilecej 

. Ankara, 28 (Hususi muhabirimiı-' 
Ergani 28 (Özel) - Şehirde feci d ) T 'k t l k d az ' en - arı a çı ı suçun an m 

bir otomobil kazası olmuştur. Tafsi • l k t k.f d'l l d b la' I" nun o ara ev ı e ı en er en azı 
atını yazıyorum: rının serbest bırakıldıklarını öğrendiırt• 
Bakır şirketi direktörü Emin Zincir- Diğer suçluların sorgularına devam ~ 

kıranla eşi Mebrure av meraklısıdırlar. dilmekte ve hadise incelenmektedir • 
Bu pazar günü kaymakam ve müs- Maznunların muhtelif suçlara teı' 
tantiği d,e beraberlerine alarak açık mas eden davalarının Ankarada gö ' 

Fakat, lngllterenln Bu Meseleyi Tazelemeyeceği Zannediliyor ~!;. Benz otomobili ile ava çıkmışlar - :::ı:~!rini~:pılm:~:a 01~:~~. an:;~ 

Rhin'in Askerlikten Tecrit Edilen Kıs
mı Hakkında Müzakereler Yapılacak 
Pariı, 28 (A. A. )- Bu sabahki ğini biliyoruz. istihbaratımıza ıöre çe1çeveıi içinde tasavvur edilmesi Dönerlerken bayan Mebrurenin at- maktadır. 

Pariı gazeteleri, bilhasaa 'beıinci dıt itleri bakanlığı bu husus hak • ve öylece vücude ıetirilmesi prtiy- kısı yere dü(/er, şoföre dur emrini ve- İki gün evvel Samsundan da bura)'• 

1 · 'b k d 1 "l F Bel · d'" b .. h ı· · t• ·1mistit·' Jorjun cenaze a ayına aıt tertı at • ın a ncı tere, ransa ve çı • le bundan daha müstacel bir meıe- rirler. Şoför durur ve atkıyı almak için ort, eş şup e ı <::;- .ıas ge ırı ~ 
tan bahsetmektedirler. ka arasında bir müzakere yapılma~ le vardır ki Flanden, bu meseleyi acele aşağı iner, fakat telaşla arabanın ~orguları .y~pılmaktadır. Bunklardın t~ 

d b l kt d M .. f h' . fr · · k b kı b' b' b rıkatçılar ışıyle ne dereceye a ar 
Londrada dün Flanden ile Eden 11 arzusun a u unma a ır. u • ıç olmazsa Eden ile birlıkte fÖyle- enını açı ıra r ve ıtta ı ara a • .. l"' d "''} ~ 

k b
. b · 'ht' 1 Al . . .. lakaları oldugu henuz ma um egı 

arasında yapılan görüıme dolayı - tere ır eyannamenın 1 ıma • ce bir ıözden weçirmek arzusunda • kendı kendıne harekete gelerek <lort 
ıile «Matinn gazetesi .nyle yazıyor: manyanın kararları üzerinde tesiri d B l d d . k f metre yükseklikteki yardan dereye yu- dir. 

T- k ır. u meıe e e .. enız on eranaı 
1 

Jtıı 

iki bakanın görüımeleri bilhaa • olaca tır. meseleaidir. var anır. lzmirde Şiddetli Y 8t1" 
I& samimi olmuı ve beynelmilel ıi- Londra, İtalyan - Habeı ihtilafı F T Jb Acı, acı: mu r Ve Dolu ran.a Ve Zecri e irler 
yasasının her noktasına temas edil- ıona ermeden evvel Almanya ile na- - Gel! diye haykıran müdürün se- I . 1 

miıtir. Bu görütme, iki bakanın gö- zik bir müzakere açmak iıtemiye - Cenevre, 28 (A. A.) - Fransa, sine koşan şoför, kendisini yardan a- lzmir, 28 (Telefonla) - zrnıt 
rüıleri arasında tam bir mutabakat cektir. Fakat bu, mümkün mü? Pa- zecri tedbirler ıiıteminin tatbiki şağı atarsa da bu fedakarlık boşa gi • de bir kaç gündenberi devam ed.,9' 
mevcut olduğunu göıtermiıtir. riıte perıembe günü okunacak olan için her türlü Fransız müstemleke- der. Çünkü bu yuvarlanma neticesi bahar havaları bu ak§am birden~ 

Övr gazetesi yazıyor: kabine beyannamesinde Fransız • let'inde çıkan kararnamelerin metnini direktör Emin Zincirkıranın belkemiği re hozulmu§, §ehre tiddetli yağfll 
Flanden'in Eden ile Rhin'in u • Alman mukarenetine karıı büyük Milletler Cemiyetine tevdi etmiıtir. kınlmış, Bayan Mebrurenin yüzü ve ve dolu dü§müıtür. ııl 

kerlikten tecrit edilmİ§ olau mın • bir teveccüh göıterilecektir. Ancak Fasla alınan tedbirler hakkında ay- kalçası ehemmiyetli surette yaralan - Dü§en dolu tanelerinin ağır 
takası meıeleıi hakkında görü§ece- bu mukarenetin Milletler Cemiyeti rıca malUınat verilecektir. nuş, arabadan da hayır kalmamıştır. 27 gramdır. 

; 

~· 

' d 
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Sayfa 7 

Beşinci Jorj Ebedi Metfenlne Bırakılırken ... Mısırda Vaziyet Düzelemiyor 

dr a Görülmemiş Bir • 

Alayı Yapıldı 
41 (8Qı taralı ı inci yüzde) r Kilise bat papazı verdiği bir nutuk-
~y ~ü~lükle Hareket Ediyordu Türkiyede Bayraklar 1 ta: «Türk ulusunun büyük matemi- ı 

~ naze alayı , ölen hükümdarlarını Yarıya Çekildi miz münasebetile gösterdiği sıcak , 
tG n defa olarak selamlamak istiyen bü-

1 
alakayı İngiliz ulusu unutmaz» de-

te~k sınıflara nıensup insanlardan mü .. ' Ankara, ,28 ( A.A.) - lngiltere dedi. 
le ep rnuazzam bir kalabalık sebebiy- : kralı beşinci Jorjun busün yapıl- Almanyada 
bı_çok büyük bir güçlükle hareket et• \ makta olan cenaze töreni müna•e- Berlin, 28 (A. A) - Hitler bu:, I r ıştir. ' .. . • . . .' . 
• Ala . . . _ 1 b~tiyle, A bü~ün Tü~kiye.. dahilinde- gu? Sa_ı~t •. Georges ısmındekı İn • 
ldi .. Y ıkı kılometre uzunlugunda hı remu bınalar ıle Turk donan• ı gihz kılısesınde müteveffa lngilte-
\' · Ünde giden İngiltere dominyonlar maaına men•up bütün harp gemi- re kralı beıinci J · · · l d · 
Le llıüstemlekeler kıtalarından ve bun- \ leri, bütün gün bayraklarını yan- A A . d h horlJ ıçın yapı an ı-
Mtın k d k . l d" nı ayın e azır u unmu§tu~. rnuzikalarından sonra yabancı ya a ar çe mı§ er ır. J . 
lllerııı k . . h ı talyada 
l( e etler bahrıye, harbıye ve ava yin yapılmıı ve lörenden sonra her- 1 R 28 (A A) l l k 1· 
lıVvetl . . ·ı d ··ks-'- .. · ı . oma, . . - ta ya ra 

L la erını temsı e en yu el(. su - kes sessizce makberden çekı mı§ - ·ı M l' · b b h R • 
uqy l 1 k t e uso ını, u sa a oma o. ;.ı_ r ge mekte ve bun arın ar asın • tir · · · 
\I<\ da bu"t" t ·ı · kA h b' esi • Anghkan kılısesirıde kral Jorjun is-
:ı. .ı_ un ngı ız er anı ar ıy ' Halk Geceden Yollarda Bekledi · h · h 
"<i\11:er" tıra atı ru u • • I d" A 1 muzikalar ve saray yüksek me- L d 28 (A A) C ıçın yapı an mı 
lltı.ırları bulunmakta idi. 1 on ra, - . . k .;-- enaz: a • ayinde hazır bulunmutlardır. 
b Kralın tabutunu tasıyan top arabas1 )ayını~ getece;ı so ha Ik v~ m;y ;n- Yuncınistanda 
Unların arkasında idi. Top arabası- j ar ço er en en a r~ ın an Atina, 28 (Özel) - Müteveffa 

bıı:ı tutulmaya başlanmıttır. Bır çok 1 ·ı k . - . . I etrafında hassa alayı atlılan yer . ngı tere rahnın ıstırahatı ruhu 

enaze 
Son Arbedelerde 3 Kişi 

•• 
Daha Oldü 

Mekteplerde Grev Devam Ediyor. 
33 Talebe Tevkif Edildi 

a llııştı, ı· kıms~ler daha gece. y~rısından ev - için yapılan bir ayinde kral, bütfö'• 

Tabutun Arkamıda vel bır yer tutmak ıçın yalyadkalhd.ı- bakanlar, hazır bulunmuşlardP· Yukarıdaki resimde polisin hücumu karşısında talebenin gerilediği görülmektedir 
Arab .. .. "f l · · ı rımını dolduruyordu. Bun ar an ır Ad. b b d 

]~rı ayı toren unı onna an gıymış ı - .. .. h A takl · 1 1 ısa a a a Kahire, 28 (A.A.) - Demenhur -ılar mektebinin mobilyesini atesleme .. 
u.:; bah · ı· 11 km k 'di T b çogu ortü ve atta ya arıy e ge • Ad' b b 28 (A A ) B " ' ~ rıye ı e e çe e te 1 

• a u- . . I . I d ısa a a, • · - ugun da ve Tan tada dün vukua gelen arbe - ye teşebbüs eden 33 talebe tevkif edil-
d n arkasında yalnız olarak, İngiliz ~ııtlerdı. htıyatl! .. olmı~an ar a ıo- İngiltere sefareth·anesinde İngiltere 1 delerde üç kişi ölmüştür. miştir. 
l\onanrnası büyük amiralı ünifomıasile guktan gazete kagı~!ar~le korunma- kralı müteveffa Jorjun istirahati ! Talebe, bugün bütün mekteplerde 1 Siyasi Vaziyet 
l\~al Sekizinci Edvard g~liyordu. 0- ya çalışıyorlardı. ~u~aıt ve bot bu- ruhu için dini bir ayin yapılmı§ ve ı grevlerine devam etmektedirler· Kahire, 28 (A.A.) - Siyasi vazi -
tı n arkasında üç kardcşı, Y ork, Gla - lunan her yerde trıbu~ler yapılmıt- bu ayinde Habeş veliahtı ile Habeı Kabine buhranı, henüz halledilmiş yet henüz deği"memiştir. Selahiyettar 
L cester ve Kent dükalan bunların ar- tır. Bunlar alelacele uyaha boyan • prensleri Habe• hük' A et• kA degwildir. adamlar arasında müzakerelere devam 
Gs d .1 fr eh b "k w ' 3' um ı er anı 
) ın a da kralın diğer aı e e a u- , maktadır. Bir çok büyu magaza- ve sefirler hazır bulunmutlardır. Kahire, 28 (A.A.) - Güzel san'at- olunmaktadır. 
UnuYordu . ların vitrinleri de tribün haline so- Sekizinci Edv d z· I ti 

Ocl BNnlar Kont Athlone, Lordı~~vo- kulmu§tUr. Buralard~ bir yer yirmi Londra, 28 (A~A~~ _'Y;:yter - Çin parça la·nıyor. 
' .. orveç kralı ve Norveç ve ı tı ır dört Türk lirasına kıralanmaktadır. den: Kral Edvard d.. k • 
Do d" .. d F sız Cumur D h f l k' l ı d ' un a · _ ı-. r uncu sıra a ran • a a az asına ıra anan ar a var- .. m ecnebi krall kr Ilık .1 (Baı taralı 1 inci yindedir) 1 Bu hadiseyi Japonyanın bir takım -,ka. o · k R an a Bul • 3'-- ara, a aı e • . . . 

h. nı, .anun~r a, om Y bn dır. )erinin erkek erkanına Fransız cu- Pekın, 28 (A.A.) - Kalgan yakı- metalibatmm takıp etmeaı ve Japon -
~tıstan ve Belçıka kralı ve on nar- Londrada remıi daireler -.e bir mur ba•kanına ve 'h .. h ti . nında kBin Changpei'de yirmi doku - ların Kalgan mıntakasında bulunan 
sında d 23 rens geliyordu k w l k 1 d B 1 3' ecne ı eye erın ç· d kı 1 1 ı A ç· k . la . k a P • ço magaza ar apa ı ır. ununa b k 1 B k' h d zuncu ın or usuna mensup ta ara yegane m uvvetı o n yırmi do u-

* kr ı Ed d • •1_. Af an anna u ıng am sarayın a . M 1. t "1 ç· d k.lm · · · beraber, a var IfÇln::~ın zara- b' ak W• • • H . gayrı muntazam ongo ıs an ve nan- zuncu ın or usunun çe ı esım ıste· ~ 1. M d N . . . • ır §am yemegı vermıştır. epsı . k 1 . d b' uh 
1 

. h leli '- a ıçe ary, yanın a orveç rmı mucip olmamak içın mesaısının k k l d 
1
. . . . . çurı uvvet erı arasın a ır m are • me erı mu teme r. 

~aı· . k d" k y k d"' • er e o an avet ılerın adedı 50 ıdı. b l M 1. M ıçesı, en ı ızı ve or U§esı tamamen tatil edilmemeıini emret- K.r r N . . 1 e o muştur. ongo ıstan ve an • * 
\\\~\lğu halde bir kaç metre geriden mittir. • . a ıçe, o~veç kralıçes~ ve . 0 • • çuri kuvvetlerine Japon «Roninus» -
teien bir arabada yer alımttı. Alayda Bulunanlar gilız -.e ~nebı ~~l!ık . aılelennm ları kumanda etmekte idi. Pekin, 28 (A.A.) - Nankin yaki-
'iabancı memleketi- dıt itleri k.adın erkanı, 12 kıtılık hır sofra ha- «Roninus» lar, kendi hesabına ha- nında Mantukoda hükumete ait olan ı ... ,. Londra, 28 (A.A.) - · Westmins- ı d b k b 

1>ak· 1 b"' ük" l "l · bu ara dd' . ın e, sarayın Af a ir salonunda reket eden gizli bir Japon askeri cemi- bir barut deposu infilak etmiş ve 50 ı ~-ıı arı ve uy e çı erı • ter Hall'den Pa ıngton ıstaıyonu k · ı d' 1 · · · · 
l>ltıı k d 'd'I D ha İ . . . . . yeme yemıı er ır. yeti efradıdır. evı tahrıp etml§tır. 
'" n ar asın a ı ı er. a aonra arasında• ngılterenın ıımdıye ka • D" k t 22 d k 'b 
,,.edi . B b l un a şam saa e ta n en 

1 
C • .ı 1 araba gelıyordu. u ara a ar- dar görmemi, olduğu muazzam ce- 175 b' k' ... 1 .. k 1 .... d zmı·r Civarında Bı·r ınayet "' ·ı· kr 1 h d d' ın ı§ı o u ra ın onun en geç-" ngı ız a ane anının ve 1 • naze merasimi icra edimittir. · l d' 

iter L k d l mıt er ır. Ad d s- • K huı ltl'a) hane~~nla~ının a m arı 6 kral, 27 prens, bir c~mur reisi, 10 Bin Çelenk Yörük Osman ın a ı rt arısı 
1 Utunakta ıdı. Nıhayet• yabancı 33 büyük ve orta elçi, ellıden fazla L d (A A) •• 
Qey l k b 1 on ra, 28 • • - Windsor v K d . . Oldu·· rdu·· et erin batka bir ısmı un arın alaya mensup müfrezeler. sarayında ölen krai için ıo bin çe - e ar eşını 
~t-ka,ından gidiyor ve alayı muhte- Ankarada Ayin 1 k 
ıf a"l"hl . b"'yük' I en sayılmıştır. Bunları dün gece I . (T l f l ) D -· l t hk'k tt O anın 'kAhlı L. ı a ara mensup genı§ ve u Ankara, 28 (A. A.) _ ngiltere . . . A •• •• ·-· zmır, 28 e e ona - egır - pı an a ı a a sm nı a 

'Qır k l I . k ıçerı almak ımkanı gorulmedıgın • . k' . d k" k .1 k d . 8 k" · ·· b t 
ti as eri müfreze ıi si eu apa • kralı beıti!lci Jorı'un cenaze töreni . mendere nahıyesi ya anın e ı ça - ı arısı e ar eşı e ırın munase e • 

) 3' _ den hır kısmı dııarıda bırakılmıt • . · · ı b ı d ki d ·· h 1 k Ordu. münasebetiyle, bugün saat 11.30 da dırlarda korkunç hır cınayet tf en • te u un u arm an şup e enere 
A tır. d 1 h 'k" • • d "'ld"" d '" - .. l l ~lay, iki sıra askerin arasından lngı'ltere büyük' elçiligwinde bir ru • • mi•tir. Cinayet Yörük Osman a ın- er ı ısını e o ur ugu an atı rn·~ 

) Kabıne Aza.tı Alayda Bulunmadı 3' y .ı '"at yavaı parlamento ıokağın • hani ayin yapılmııtır. Bu ayinde re- L d 28 (A A ) B b k da biri tarafından yapılmııtır. a • ' t •r. "a on ra, • . - at a an 
~' White- Hall önünden, Saint- fikaları ile birlikte, başbakan, bü- ile kabine azası an'aneye sadık ka- H L h • d Müfhis Bir 

eı aokağından, saray önünden tün hakanlar, generaller, devlet larak bugün kralın cenaze alayında auptman e ın e 
!:f.rni,, Picadiliy ve Hayde - park yüksek memurları ve bütüri büyük bulunmamı.ılardır. Fakat Saint - e· M k Çıg" ••• 

1
Yle Paddington istasyonuna var- elçiler hazır bulunmu§tur. George3 kilisesinde yapılan dini a- lr e tU P 

'1'.ıııtır. Bu törende cumur baıkanını, ö • yi~de hazır bulunmu•lardır. Ç . d ğ Z 13 Kişiyi Birden 
Al 1 3' Çocuk a ın ı ı aman . B ğd h· ~ayın geçtiği caddelerde resmi zel bürosu direktörü ile yaver eri iki Dakika Sükut Sürükieyıp o U 

t' 
1

tıalarla evler siyah ve menekte temsil eylemekte idi. Londra, 28 (A.A.) - Bugün saat Hauptman Şarap Mah• Moskova, 28 (A. A .)- Kar fır .. 
~l\gi gırlandlarla süslenmit ve l:zmirde De Ayin Yapıldı 1.30 da Saint • Georgeı kilisesinde zeninde imiş tınası yüzünden Sahalindeki Alek ... 
\' tnbalar siyah krep ile örtülmüştü. İzmir, 28 (Telefonla) - İngiliz ölen kralın cenaze duaları yapılır • sandrovsk de dağ eteğinde bulunan 
l oUarda sükUn ve huıu içinde kra- kralı betinci Jorjun cenaze merasi- ken bütün İngiliz milleti iki dakika Prag, 28 (A. A.) - Haber alın • b ir kaç ev kar çığları altında kal -
~tl tabutunu selamhyan halkın sa - mi münasebetile bugün İngiliz kili- sükut ederek bu ayine İftirak etmit- dığına göre, 1932 senesinde Harma mııtır. 13 kiti ölmüttür. 
d ' 1 

Üç milyon tahmin olunmakta • sesinde dini bir iyin yapılmııtır. A- tir. Toplar bu iki dakikalık sükutun Just adındaki kadından, Hauptma-

ır. yinde ilbay, tarhay, müstahkem baılangıcını ve sonunu ilan etmit - na dair bir mektup almıt o~an, de- . ltalya, Petrol Ve 
Makberde mevki kumandanı, Fransız, ltalyan lerdir. miryollar memurlarından Nıtka, bu 

9hı ~indsor, 28 (A. A.) _ Kral be- eski muharipleri hazır bulundular. mektubu evvelce söylendiği gibi Şi- Am bargOSU 
t 1cı Jorjun cenazesi buraya gelir -- ..... -· 'y A ... K V-i·M-···· ·-·-- Liman kago zabıtasına değil, fakat kendi Roma, 28 (A. A.) - Salibi.yet· 
~ tlıez, bir top arabasına konul • l dileği üzerine yine o kadına gön • tar İtalyan mahafili petrol ambar • 
"'"'\re Londradakinin ayni tarzda İKİNClKANUN Modern eşirken •. dermiıtir. gosu konulduktan sonra ne olaca -
S cude gelen alay köyü geçerek 1 - .... - (Baf taralı 1 inci° yüzdedir) Herma Just, Hauptman'ın suç • ğma dair bazı ecnebi gazetelerin fa. 
ıı 'tıı.Gea't'gea kilisesine geıbnittir. [ Rıırot sene 29 Arabi sene bahara kadar tamamlanması, verilmis landırılacağını henüz kimselerin raziyelerini reddeylemektedir. Bu 
1) \itada kralın tabutunu, Canterbu- ~ ~ olan kararlar cümlesindendir. Galata : aklında bile yokken yazılmıı olan mahafilde deniliyor ki: İtalyanın 
.. t \>e 'l ork ha• piskoposları, Win ~ Kasım Rumi senı 2 inci k4nuo dan sonra sıra Sirkeci rıhtımına gele - bu mektubun, Hauptman için, ken- petrol ambargosunu ne tekilde tat• 
"l'lt 3' 83 1936 16 k 1 k 
et ıter ve Oksford piskoposları ve I ce tir. Resim, yapı ması arar altına disini idamdan kurtaracak sağlam bik edilirse edilsin kabul edeceği 
h tafında Koro heyeti ile Windsor , ÇARŞAMBA alınan modem seyyar bir iskeleyi gös- bir delil teıkil edeceği iddiasında • doğru değildir. Keza mukabil zecri 
~~k Papazı karıılamıtlardır. Tabut i teriyor. dır. tedbirlere cevap vereceği de doğru 
~il\ ~ere götürüJmüt ve kral seki • ı SABAH Zilkade l~ISAK Bir Yankesici Kadın Nitka bu mektubun ancak son değildir. Hükumetler hayal besle • 
at cı Ed"ard, tabutun üstünü hassa ' S. D. 8. D. Halime namında bir kadına, Naime sahifesini bulabilmiştir ki bunda, mesinler. ltalya daha haftalarca ev· 
t!aa.y, •ancağı ile örtmüıtür. Bun - 1 55 4 1! !~ adlı bir diğeri it bulacakrnıt, İf aramak Bayan Just, Lindberg'in çocuğu ça- vel ilan etmİ§tİr ki, petrol ambargo!. 
h.ll\g •oııra, tabutun batında yer al - 7 15 

üzere onu kapı kapı dolathrırken ce • lındıgw 1 sırada Hauptman kendi evi- sunu, hasmane bir hareket a. dde •• ·•ı " k ü yl ikindi Akıam Yatsı fi d ki 
~ - e ral ailesi efradı ile yabancı g 

6 
binden on liraaını atırmıttır. nin ıarap mahzeninde bulunmakta decektir ve binaenaleyh e 0 e 

t't:~leketler delegeleri ve lngilte • I s. ı D· s9· ı:·4 ~2 ~ 8i j ~ Finans Bakanı Şehrimizde olduğunu bildirmektedir. Bu aayfa-ıbütün vasıtalarla buna mukabele • 4•tn y ··k k E 7 06 , A 
diıi} . u le memurları etrafına j • 12 27 15 04 17 20 18 54 Finans Bakanı Fuat ğralı 3 - 4 gün da tarih yoktur. decektir. 

ınıılerdir. Burada ruhani bir a- z. ı. istirahat etmek üzere fdırimize gelmi§tü. 



8 Sayfa 

Yazan : 
Kadircan 

Kallı 

29 / ,916 

B lar 

• 
' 

itte 
0 diyorum. geri 
laca .. m. Zaten rp ılıyor. O 

zaman da en önde bulunaca.. . U
nut huni rı. Kı ndığın bu cari -
yel ri em'n ol ki y lnız i • i gör • 
aünler ve bir .z saz çalsınlar diye 
aldım. Hens"ni de ·mdi y lannm 
dibinde · ldüreyim mi? istiyor mu
sun? Seni sev d .. imi, yalnız eni dü
şündüğümü östermek isterim ben .• 

Ônce Şeref ini 
Kurtar!. 

Lükresya timdi gülü§lerini daha 
çok acılaştımıı§tı. Dudak büktü ve 
cevap verdi: 

- Kıskanmak mı? Bunları mı 

kıskanacağım. Vah zavallı Marçel -
lo ! .. Sen Donatolarm ·· lerini bu 
ka ar d dü§kün mü ndın? On· 
ların kanına girmek ... Onların kıl
larına bile dokunulduğunu istemem. 
Eğer böyle bir §ey yap rsan, ara -
mızdaki son bağ da inan ,ki kopmu§ 
olacaktır. 

Marçello genç kıza y ki ıtı. O • 
nun elini saygı ile dudaklarına gö
türdü, parmaklarının ucundan öp
tü. 

Genç kız dedi ki: 

SOl{' P'OST~ 

1 sına Karşı 1 

iz ey cekti 
j gidiyordu. Dağların karaltıları ö • 1 

1 
nünde oldukça büyük görünüyor • 
du. F kat bu ııörünü§ ancak bir da· ı 
kika kadar sürmü§, Türk gemisi siv
ri bir bumun ucundan öteye kıv • 

1 

rılarak kaybolmuştu. 

Hiç f Üphesiz bu gemi Türk tek· 
nesi idi. Belki de Durmuş reisin ge- ı 

misi idi. Olmasa bile Marçello as • 
kerlerini biraz coşturmak için ken· 
dinden küçük ava çullanmayı da -
ha uygun buluyordu. Bundan başka 
yakalıyacağı esirlqden Durmu§ 
reisin nerede olduğunu, Türklerin 
Kıbrıs harbi için ne gibi hazırlıklar 
yaptıklarını da öğrenirdi. 

Yelkenler fora ediliyor, kürekler 
işliyordu. Rados taraflarında Ege 
denizinde kalabalık bir Türk do -
nanmasının gezmekte olduğunu da 
duyduğu için doğu tarafları hiç kor
kusuzdu. 

Saatlerce gittikleri halde 
gemisini görememişlerdi. 

işte en sonra akşama doğru Do
muzburnunu kıvnldıkları ve Ku -
rupınar koyuna v rdıkları zaman 
Türk gemisinin de kendilerine doğ
ru geldiğini görmü§lerdi. 

Marçello elli kadar sipahinin ka
yıl<takilere ok attıklarını gorunce 

Spor-: 

Ye n • 
l 

iş ş a 
Antrenör Dün Akşam Güreşçile 
mize Oyunlar Gö terdi, idman Yaptı 

- Henüz sana inan cak halde Lükraya acı acı güldii: tuhafına gitmişti. Bu ne demekti? 
değili . Fak t abredeceğim. Git -Kıahanmak mı? Zavallı Yoksa bu küciik aemi lcoraan .e:emi • Antrenör güre,~ere idman yaptırırken 

Antrenör güreşçilere lbir güreş hareketi öğretiyor e her §eyden önce tcrefini kurtar. Marçellol. Dedi. si miydi? 

Limanda hazır duran gemiltti d ha ertesi güne kadar Türk kıyılarına Koy Geçen pazar günü ıehrimize ge-
çok bekletmiyeyim. DönÜ§te ko - varmamı§lardı. Kapanıyor!.. len yeni güre! antrenörü dün akşam 

yapılması lazım olan bu maç o 
aabnnm fazlaca çamur olması 
zünden Sadi Karsan tarafından 
ri bırakılmıf b. 

nuşmalanmıza devam ederiz. O za- s kt s· ı d K ka "d du - anca a ır Fakat hayır, onun kıç tarafında saat atı a um pı ı man yur -
mana kadar ikimiz de kendimiz için G · v t "d ek ·· ·ı · d an hare 

emı ar.. Türk bayrağı vardı. içindekiler de na gı er gureşç~. ere 1 • m. • 
en hayırlı yolun ne olduğunu daha k" t I g sterm•~tir Dah ertesi sabah Anamurun en- Türk idiler. Hatta Durmuı reisin a- a 1 ve oyun arı 0 ~ • 

iyi düşünürüz. . 1 . d "k b d. - . ak 1 d 1 ld - b·ı nl 1 Bir rnk gür,.ııt meraklıları antre -
Beh irde Heyecanlı 

gın erın e ı en aş ırcgın çan -, am arı o ugunu ı e a amışb. :s- -ır _ ek 
Marçello kendisini zorladı. lığındaki vardiya §U haberi verdi: Marininin arkadan gelen gemisi- ?~rü~ göstereceği oyunları gorm Balıkesir (Özel) -Mu llim 1'P 

Genç kızı selamlıyarak son sözü- - Sancak başomuzluğunda bir ne iıaretle §U kumandayı verdi: ıçın ıdman yurdunda top;anmıt • tehi e lise arasındaki futbol 

lr ç 

nü söyledi: gemi var... - Koyun doğu taraf mı kapamak lardı. Seyirciler arasında, ! Ban - kalabalık bir halk önünde oyıt 
- Benim on kararım her zaman Herkes 0 tarafa baktı. Çok u _ için acele et!... , kası direktörü Yusuf Ziya ve arka- mııtır. M allim mektebinin hüe 

seni sevmektir. Fakat düğünün bü- zakta ve sisler arasında bir tekne (Arkası var) daıları~ bir çok eski pehlivanlarla hattı, lisenin kuvvetli müdafaa 
yük bir zaferden sonra V enedikte su yolcu Mehmet, Cemal pehlivan· aşamamıı, bu arada oyun liseniıı 
yapılmasını çok isterim... lar bulunuyordu. tığı bir gol ile neticelenmi,tir. 

Böylelikle parlak bir hülyayı ile- ( Toplentıl r, D vetl · r ) Beyoğlu Franaız Oyunlar büyük bir alaka ile ta - Muallim mektebi lisedn üstüıı 
ri sürerek gene 5erbest olabilmek Halkevi Konferanslnn Tiyatrosunda kip edilmi§tir. teknik bir oyun oynamıştır. 

L_ t1 Halk Opereti ıçın yeni ıırsa ar yaratmağa çalı - Eminönü Hnlkevinden: 31 / 1/ 1936 cu- Bu akşam 20,
80 

da M•ntaka rkez Heyetinde T rk 1111 Takımını 
şıyordu. Genç kız ise, bütün kızlar ma günü saat ( 17,30) da evimizin Cağnl- 1 k I 

Ani tam maz ı K hlrey Ça :rdı r 
gibi onun evlenmeyi geriye atma • oğlundaki merkez salonunda Mimar Ke- =~~~~~== Deniz Havası r_-~nlerde Gün,.• kulübile Sü - Kahı.re ve 'skenderiyede iki 
sından şüphelenmiş, için iç.in üzül- mal tarnfından (İstanbulun diniğ abideleri ~ ~ 1 

kt k d. • . I k arasmdn mukayeseler) konulu bir konfe- Büyük Operet leymaniye arasında oynanan maçı müsabaka yapmak üzere Türk 
me en en ısını a a oyamamı§h. rans verilecektir. Peroernbe akşamı Güneı 'kazandı. Fakat Süleymaniye li futbol takımı Mısıra davet ed• 

Her Şey Bu konferans için çağrılık yoktur. Bü- Zozo Dulmaı ve lfofinyotiılıı buna itiraz etti. Sebebi şudur: Gü -, miştir. 
Hazır tün yurtdaşlara açıktır. iştirakiyle 

Antakyalılann yıllık Kongresi ÇARDAŞ FÖRSTIN neıin nizama muhalif bir oyuncu Şubatın son haftaları için ds 
Marçello kapıdan çıktığı zaman 

yaveri Sironza ile bir kaç zabiti 
gördü. 

- Her şey hazır mı? 
- Hazırdır Sinyör .. 
Marçello ert adımlarla yÜrüdü. 

Orada gemilerin kaptanları Marko 
Matyano ile Karlo Manini ve arka -
daşları onu bekliyorlardı. 

Matyano kırk.bq yaşlarında eski 
bir deniz kurdu idi. Korsanlıktan 
yet.İşmİ§tİ. Manini ise ondan daha 
gençti ve ilk yıllarda tüecar gemi -
lerinde çah§bğı · halde sonraları 
harp lmdirgu.ların geçerek kaptan
lığ kadar yükselmifti. İkisinin baş
lıca zabitleri de yanlarında idi. 

Son emirler verildikten aonra iki 
gemi yelkenleri açarak Anadolu 
kıyıhrına doğru uzaklaştılar. Mar
ç.dlo kendi.tinin daha çok güven • 
diği Matyanonun gemuine binmiş • 
ti. Ya veri Siranzoyu da, kalede, ken
disinin yerine brrakml§b. 

Rüzgar yavaı olduğu ve Marçel
lo da gemilere her ~ manevraları 
yaptırarak ne dereceye kadar harbe 
alışkın olduklarını öğrendiği için 

1 T O"""'tması. Süleymauiyenin itirazı ed.ılen futbolcular ile beraber il<İ t Antakyn, skendcron ve havalisi ürk- ~~-

leri birliği 2 JUbat pazar günü saat 15 te mmtaka merkez heyetinde göriişü.l· nisçi de ayni zamanda davet edi 
İstanbul Halkevi salonlarında yıllık kon _ Tepebatı .Şehir mÜf ve oldukça hararetli münaka • mektedir. 
grelerini yapacaklardır. "Tı ltt~ Tiyatrosunda §alara sebep olmuıtur. Heyetin .son Berlin olimpiyatlarına ne !ekil 
_ _...._.. ·~ _,_, ___ ,.,____ $thh' iyatroMI 29/1/936 Çarramba toplantısında bu bahis göt-üıüliirken iıtirak edileceğini bilmiyen futb 

Şehz deh şı TUR 111ın111111111 gündüz 1aat 14 de mün kaşa yeniden tazelenmi§, fut- federasyonunun ıimdilik böyle b 
Na,ıt - Hısllde cui1,o;.':!',!°~~:~~k bol heyeti ba§kanı Kemal Rifat ta müsabaka için hazır olmadığı et 

11111 

Yazan: M. Ke•al heyetten ayrılmıştır. vabını vermesi çok muhtemeldit• Bu akşam 20,30 da 

Çifte Keramet , ,.. .......... al<~aın saat 20 de Futbol Federasyonu Tecrübesiz GUretçUer 
HOLLE C ı Umumi KAtlpllğl Arasında Te vlk 

Yazan: Reı t Nuıi MUsabakalara 
Futbol federasyonu mnumi katibi i 

Varyete - Solo llllllll 

DUny nın en gUzel kadınları ••• 
Göz kam t1rıcı ve muhteşem mizansen ... 

LUkl ve zengin d korlar arasında komik vaziyetler .•• 

işte y nn k•amdan ltlbare• 

AY Sinemasının 

göstereceği DDiE CANTOR'un son es rl 

u y R 1 SERVETi 
filmini görec k. olan! r, bütün .kederlerini unutacak ve kahknhalarla güle
ceklerdir. lla•eten: PARAMOUN'r .JURNAL ı Kıral Gcorges'un ölUmU ve 

25 senelik kırnllığı Ye müteve.ffaoıo -bir: nutku ..• 

lrt T. 1. C. l. lstanbul bölgesi Cüref f'lc 
Kemal Halim umumi katipti en 

Bııı§kanlığından: 
istifa ederek federasyon bürosunda ı _ 9/2/936 pazar günü 

ücretli vazife aldığı için umumi k:a -
tiptik münhal kalmıttır. Kemal Ha-

limden boı kalan bu mevkie futbol 
hakemlerinden Galatasaraylı Sadi 
Karsan seçilmiştir. 

Fener • Be lktaf açı 

Önümüzdeki pazar günü Kadı • 
köy atadında yapılacak olan mev-

simin en mühim maçlarından F e • 
nerbahç.e - Bqiktaf lik müsabakası, 
bu maçın ilk hakemi olan Sadi Kar
ıan tarafından idare edilecektir. 

Malam olduğu üzere üç ay evvel 

gürefçı1er arasmd bir t 

yapılacakbr. ır 
2 - Müsabakalar Ka.sımpap kl.I 

binasında olacakhr. 
3 - Tarb 11 den 12 ye kadıırdır·tışf 
4 - Müsabakalara tam saat 13 tc 

lanncnktır. 

5 -Tolerans vardır. ~ 
6 - Vaktinde gelmiyenler ve ~t ~· 

yetifemiyenler müsabakalara gireınif 
lerdir. G' 

7 - Lisanslı olmayan idmancdat ı11 
ıı.abakalara giremezler. ~~i 

8 - O gün müsabakalar bi~ ( 
takdirde erte5İ hafta ayni yerde de~..ıı' 
dilecektir. 
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ÇEKLER 

Dost Yunan Elçisi ••• 

Geçen HidisedeBir Anlaş
mazlık Olduğunu Bildirdi 

l'uncın Sefiri Son Ekaelôn11 Ratael 

disile görütmüt ve hadiseyi ancali 
bir yanlıtlık olarak ifade ederelr 
dem ittir ki: 

- Eski bir gazeteciyim. Bu ha .. 
kımdan böyle bir hadise karşısın • 
da duyulacak teessürü takdir ede .. 
rim. Ancak şunu bilhassa tekrar 
kaydetmek isterim ki ortada sade-
ce bir anlaşmamazlık vardır. Bu • 
rası dün olduğu gibi bugün de ga• 
zeteci meslekdaşlarımız için en iyi 
dostluk havasının estiği bir yer ola· 
caktır. 

Bu görüşme arasında iki dost 
memleket arasındaki rabıtayı bir 
kat daha arttırmayı en büyük ve en 
ıerefli bir vazife olarak saydığıni 

kaydetmit olan ekselans, gazete • 

miz için bir de fotoğrafını vermek 
suretile bir nezaket eseri göster • 
mi~lerdir. -
Muhakemesi 

Bug~~a~~cı;~~u'm~i;ü:::~amın -' •• - .......... İ!~·j·-H;~;;~ .. T·~·İ~İ·d·~· ......... .A 
Daha o gece, Katalaunum'a giden ı 

yolun yarısı katedildi. Fakat ondan İsterin 
F . Frangı 

Krş. 

622,0J 
t:l,06 il Liret 

Dolar 

I. T . L. için 
9,76!)7 
0,804:; 

da z~~a~e~ e~erek, kendisin7,. perşem • J Hayreddin namında biri Fenerde 
be gunu ıddıasını yapmak ıçın hazır - bir madamın evinden etYa çalarken, 

* -Hünler, Gepidler r. Alan 'lsr, Ostro-
~·~ ı.. Rugiya'lılar ve Turçiling'lerl 
tii rtiller ve Skirterl. Hepiniz beni gö
m Yor nıusunuz "> Hepiniz beni İ\'itiyor 

Usunuz)» 

Hepsi birden gümbürdeyerek: 
- «Evet !>ı diye haykırdılar. 

Ardarih'le Valamir bir tepenin üs
tüne çıkarak etrafı tetkik ettiler. 

Ardarih gülümseyerek: 

- «Harp meydanını bulduk amma 
ortada dü~man yok h> dedi. 

/ki Sarı§ın DeıJ 
" Attila bir tepe üstünde duruyor, 3- . d an ateş onu yukarıdan aşağıya ka- Valamir ise, kayıtsız bir neş'e ile 

su sözleri iJave etti: ar aydınlatıyordu· 
- «Attila!.. Attila!..» 

Arkamdan Geliniz;! 

' - «Aetiüs' e rica edelim de ordusu 
ile beraber buraya gelmek lutfunda bu-

Cök ·· l . . . lunsun.,> 
t~ D·· gur emesı gıbı çıkan bu ses, l ) · · ... k Attila on arın söz erını işitmiyor-
.ı,. Uro atürüm şehrinden işitiliyor- S 

NAKİT lanıp hazırlanmadığını sordum. Haspa adında bir kadın da Karnaval 
Kq. j Krı. - Hayır, dedi. ...ıı....::..-..ı.. beraber obırduğu apartı • 

20 F . Frangı t 6i,Oll 1 Ma.•k 32 -.-agaa-
1 Dolar l24,JU 20 Drahmi 24,0J Bu vaziyet karşısında perşembe gü- man konlfularının eşyalarını çal-
ı isterUn 621 20 Leva 24 nü iddianamenin okunmıyacağı anla- ıuçiyle tutulmutlardır • 

..:2.:._0 _L1_r_e_t _ __ H_s __ -::-20_ Le_ 1 ____ ,3,.:._00_~ şılmaktadır. 

• Borsa Dıımda İddia makamının perşembe günü Bir Taba ca Kazası 
L. K. L. K. mahkemeye yeni delail göstermesi ve-

Kredl Fonsiye j Mübadil Bon. 7J ya tevsii tahkikat için yeni bir talepte Ortaköyde, Papazoğlu sokağmcla 
188l senesi 109;00 Gayri • > 16, '?5 5 d t "tekai !:I!:. • R ~ ta 
1

9
03 , 84,0J \\ AJtın 

949 
bulunması muhtemeldir. amsun an o uran mu t mumzım agıp • 

1911 g 8:.?,SıJ Mecidiye 42,SO getirildiğini bildirdiğim eşhasın da bu bancasını temizlerken kazara sol böğ • 
A delail arasında bulunması, uzak da ol- 1 ründen yaralanmış ve ağır bir halde 

Tiftik Piyaıaımda Hararet 

Hemen hemen bir iki senedenberi pek 
canlı bir vaziyette olmayan tiftik piyasası 
son zamanlarda hayli gelişmiştir. Alman
ya ve Rusya rekabet edercesine tiftik al
maktadır. Fransa da hararetli bir dlıcı va
ziyetindedir. Son bir hafta zarfında Al -
manya 1229 balya, Rusya da 1245 balya 
tiftik almı~tır. Tiftik fiatları yükselmiştir. 
En ziyade Akşehir ve Çangırı malları üze
rine muamele yapılmaktadır. İstanbulda 
stok azaldığı için Anadoludan mühim si -
parişler yapılmıştır. Bu tiftik muamelesinin 
şehrin iş hayatında da bir geni~)ik y:ıpaca
ğı ve tiftik işlemek İçin yeni ameleler ia • 
tihdam edileceği umulmaktadır . 

sa ihtimal dahilindedir· hastahaneye kaldınlmıtbr. 

lnhisarlarda imtihan 

'J-. O d b muş gibi davrandı. ağ tarafı göste-
e]) · . ra a enzi uçuk bir papaz, titrek 

l'i ~~~= gto~stttuğu ekn .. ~~kdaddd~ b"~k~e- rerek:«Ardarih, bu tarafta sen sağ ce- Tecavüz Vak' aları 
ler.... erere onun e ız ço en-

'" nahı idare edersin. Diğ~r cenahı da Saip talebedir. Moskova pastahane-
- ((Du d' · d d Valamir, maiyetindeki Ostrogot'lar ile sinde otururken içeri Etem •e lbrahim rn a e ınız, ua e iniz, o za- ... 

di6n a1lah bizim yardımcımız olur.» tutar, ben de merkezi idare ederim.>> namında iki kiti gİnnif, bazı minalı 
Yordu. Bu sözler üzerine Valamir bir kah- sözler söylemitler. Münakap f>atlamıt 

1- . ~in imanı daha kuvvetli} Atti- kaha savurarak: ve ikisi bir olarak Saibi dövmütler. I 
_ __;d::.w..ıau.ırn ........ ın_i_g_o~·k_l_er_e__;_çı_k_a_ran_l_ar_ı_n_a_v_az_Iar_ı .1-_-__ «_K_ra_I _A..ı.t-ti-tla_,..LJd~i. ~iddi bir v~- .. * Em~ na~~tt'-~~= ~ ~~- l 

Talipler imtihan oluyor 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde vazife almak üzere müracaat edenlerhl 
imtihanları dün Üniversite konferans salonunda yapılmıştır. Bunlard• 

uvaffak olanlar~ idarede bir münhal bulunduğu zaman tahsil derecelerİJMli 
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Katiller, Bir Serveti Paylaşmak için 
Cinayeti Yapmış .Bulunuyorlardı 

Her ıeyden ev
vel, cinayetin 
yalnız bu dört 
arkada§ tara -

fından tertip e • 
dildiği ve on • 
lar tarafından 

itlendiği, bin -
batı Malkolmun 
bundan hiç ha
beri olmayıp ta
mamile masum 
olduğu tesbit e

dildi. Bu dört 
canı, binbaııyı 

zannaltına al -
dırmak, hatta 
idama mahkum 

Tier'in tazyikleıti netice•inde 
Viktor ona buyun •imek 

mecburiyetinde kalmlflı. 

SON POS7A. 

1 Hrea; Bilen Var Mı? J 
Kız Kardqimi Ve Eniıtemi 

Arıyorum 
Üskübün Doğancık mahallesinden Re • 

cep ile eniştem kunduracı Sait eşi karde
şim Zehl\'lyı 20 senedenberi arıyorum. Bi
len ve ta~ıyanlann adresime bildirmele • 
rini dileriz. 

Herkes Okumalıdır ... 
Hava Kuvvetlerine Yard m Vergisi 
Nasıl Ve Ne Esaslara Göre Kesilecek 

(Baı taralı 1 inci YÜ%dedir) 1 de çalıştırılan işçi ve rençberlere bd 
Üsküp İsabey mahallesinden Bu kanunla beraber bir de hava hizmetlerinden dolayı verilen paralaJ 

İdris oğlu Aluş kuvvetlerine yardım vergisi kanunu I ve ayinler; bir yere bağlı olmayarak 
çıktı. Bu da bu aydan itibaren mer'i • ı çalışan serbest işçiler. Kız Kardeıimi Arıyorum 
yete girmiştir. Bu verginin verilmesi Vergi Nasıl Kesilecek? Bulgaristanın SaltıkL köyünden Müs - k 

lim kızı Habibeyi 1 O yıldan beri kaybet - ve esilmesi hakkında bazı tereddüt - Vergi yukarıda saydığımız istihkak• 
tim. Bilenlerin adresime yazmalarını rica ler hasıl olduğu için bir muharririmiz ların asli miktarı yani hiç bir vergi kesil 
ederim. 

Cağaloğlu Çatalçeşme sokak No. 
36/ 1 de Nefise 

Bayan Aliyeyi Arıyorum 
Subaşı köyünden Nazif Çavuş karısı 

Ay§enin kızı Sivas köyünden izzet karısı 
Atiyeyi arıyorum. Bilen varsa adresime 
bildirmesini dilerim. 

verginin kesilme ve verilme şeklini meden tutar istihkak yekunu üzerin • 
incelemiştir. Alakalı okuyucularımızı den yüzde iki nisbetinde alınacaktır• 
aydınlatmak için bunlan yazıyoruz: Bu verginin kesilme şeklini şöyle bir 

Vergiler Nelerden Alınacak? misal ile izah edelim: 
Kanunun birinci maddesine göre Aylık istihkakı (35) lira tutan bir 

vergiye tabi olan istihkaklar şunlar • kimseden bu vergi şu şekilde kesile • 
dır : cektir: 

Umumi, mülhak, hususi bütçelerle (33) liradan yüzde beş hesabiyle 
Çatalca Dağyenice köyünden Ahmet ve belediye bütçeleriyle idare edilen kazanç vergisi olarak (1) lira (75) ku• 

oğlu Seyit onbaşı daire ve müesseselerin maaş, tahsisat, ru.ş kazanç vergisi kesilecek, sonra bll 
ücret, yevmiye, hakkı huzur, aidat, kazanç vergisi ve otuz lira buhran Kardeıim Emine Adileyi Arıyorum 
ihtisas zammı, tekaüt ve sair zat maaş- vergisi muafiyeti çıktıktan sonra ka .. Bayburdun Çorak köyünden Cenbekli 

oğullarından idris kızı 323 doğumlu kar- ları, ikramiye, ihbariye, tazminat a- landan yüzde on nisbetinde buhran 
de§im Emine namı diğer Adileyi umumi dıyla ve başka her hangi bir ad ile o· vergisi olan (33) kuruş çıkarılacak 
harpteki muhaceret esnasında kaybettim. lursa olsun yapılmı;;ı ve yapılacak bir ve kalandan da yüzde on nisbetinde 
926 de Konyanın Şemsi mahallesinde o· hizmet mukabilindeki tediyeler, ha- muvazene vergisi olan (3) lira (29) 
turduğunu işittim. O gündenberi hiç bir kiki ve hükmi şahısların yanında veya kuruş kesilecek ve bundan sonra da 
haberini alamadım. Bilenlerin insaniyet onlara bağlı olarak çalışanlara yevmi- asıl otuz beş lira Ücretin yüzde iki nir 
namına adresime bildirmelerini dilerim. ye suretiyle de olsa verilecek bilumum betindeki hava vergisi olan (70) ku " 

Samsun belediyesinde Eşref Gökalp ücret, bedel veya ayınler (mesbuk ruş çıkarılacak ve kalan para istihkak 
Kız Kardeıim Ayıe Pakizeyi veya mahrum kalınacak olan bir hiz - sahibine verilecektir. Şu hesaplara __g& 

Arıyorum met mukabili verilecek mebaliğ da • re (:-:15) liradan muhtelif vergiler için 

ettirip 400,000 İngiliz lira • 
aını da Viktor vasıtaaile ele 
seçirmek ıçın çok kurnaz -
ca bir plan kurmuılardı. Bree -
benin ite karııtırılması ve bir aralık 
ondan da fÜphe edilmesi, ıırf Mis 

ralannda paylaımağı taıarlamıılar. Magille evlenmek istemesi rivaye • öt . . 
Aslan Sivrihisarlı mahkeme başkatip - hil), şirket ve müesseselerin esas mu· (607) kuruş kesilecek ve sahibine 

!erinden Ali Rıza ve Behice kızı Ayşe Pa- kavele1eri veya nizamnameleri veya (28) lira (9;1) kuruş verilecektir. 
kizeyi 20 senedenberi arıyorum. Kendisi- heyeti umumiye kararları mucibince Sonradan Yapılan Tediyeler 

tin• d ·1 · im' t' H lbuk' bak' ekılerıne kalsa Viktora bet para en ı en ge •t ı. a ı ı- nin küçük iken Himayeietfal vasıtasile o- meclisi idarelerinde bulunanlara hisse Kanunun mer'iyete girdiği tarihten 
katte Breenenin hiç böyle bir ni • bile vermiyeceklermiı, fakat Ti er 
yeti yoktu. Bütün bu izdivaç meae- daha akıllı davranını§, Viktoru faz
le.i Tierin velut dimaimın bir mah- la tazyik ederlerse, illallah deyip 
'uf ünden ibaretti. hepsini ele vermesi, ve bütün bu pa-

kuduğunu ve ebe çıktığını zannediyorum. senedi veya tahvilat mukabili olmak- evvel tahakkuk ettiği halde tesviyesi 
Tanıyan ve bilenlerin beni haberdar et - ·ı ·· 'k · l b k d la .. 

sızın verı en temettu ve ı ramıye er- u anun an sonra yapı n ID8af, ucmelerini dilerim. 
le ayni mahiyetteki istihkaklar. ret ve yevmiyeler vergiye tabi değil " Haymanada merhum Ali 

Oğlu Sirel Rıza Hangi latibkaklardan Verigi dir. 

Vilıtorun Kumar Dütlıünlüğü 

Bundan sonra, bu korkunç cina
~etin, Viktorun kumara olan fevka-

lade inhimakinden doğduğu anla • 
•ıldı. Kumar Viktorun hayatında, 

.. aavvur edildiğinden çok fazla bir 
ı .. ol oynamıttı. Evveli ufaktan bq:. 

ı.t&yarak yavaı yavaı İti azıtmıt ve 
,ıaibayet borçlarını ödiyemiyecek ha-

'e gelmiı. Hatta o kadar feci bir va
•iyete dütmüı ki bir aralık ortadan 

9'&1bolmaiı bile kurmuı. Fakat bu 

ralann elden gitmesi ihtimalini ile- Kt1Tdeılerimi Arıyorum 
ri sürerek arkadaılarını ikna ede • Van ilinin Karıçkan ilçesinin Hıyartan 
bilmif. Nihayet, hem kazancı, hem köyünden Murat oğullarından Rüstem oğ
de mes'uliyeti ortaklap paylatma • lu kardeşim Mehmet ve Cihangir sefer • 

berlikte askere gitmişlerdi. Şimdiye kadar ları kararlattırılmıf. kendilerinden haber alamadım. Bilenlerin 

BQfkalarının Şüpheai insaniyet namına adresime bildirmelerini 

Ön dilerim. celeri, Viktor, böyle amcası ~ 
Ayvalık gümrüğünde hamal Vanlı nın katlini istihdaf eden bir plana Murat oğullarından Rüstem oğlu Esat 

giriımektense, sahte çek tanzim et
mekten dolayı hapishaneye girmeği 
göze aldırmıt ve arkadaılarının tek
lifine razı olmak istememi!. Fakat 

Kardeıim Çocuklarını Arıyorum 

Alınmıyacak? Bunlar ister umumi ve hususi büt-
Bu vergiye tabi olmayan istihkak - çelerde olsun, isterse sair müessesat 

lar da şunlardır: ve eşhas yanında müstahdem bulu " 
Umumi müesseselerin vazifeten nanlara ait olsun bu hükme tabidir. 

seyahat dolayısiyle müstahdemlerine Maaş, ücret ve yevmiyeden başka 
verecekleri harcırah istihkaklarından: diğer nam ile kanunun neıfrinden 

J - Hakiki vesaiti nakliye masraf- evvel tahakkuk eden paralar kanunun 
ları tamamen; 2 - Maktu harcırah - neşrinden sonra tediye edilen para1ar
larda hakiki vesaiti nakliye maSTafla - dan kanunda tayin edilen nisbetler 
rına tekabül eden miktar; zirai işler - dairesinde kesilecektir. 
··········································--··············· .. ··· .. ·········· ................... ____ . ___ _ 

Şehrı"mize 

seciyesi gayet zayıf ve Tierin elinde •ıralarda aksi bir tesadüf onu büs- Ad k d' . • .
1 

. 
• . . . a eta en ısıne ııtenı en ıekıller 

9;>ütün berbat etmıı. Bır ~n Tıerın ·ı b'I b' b l · 

Balkan harbinde Dramadan hicret eder
ken kaybettiğim kardeşim Fatmanın ço • 
cuklan Remzi ve İbrahim ve Emineyi a • 
ramaktayım. Babalannın ismi Mehmettir, 
ölmü§tÜr. Bizim babamızın adı rja Meh -
mettir. Bu çocuktan tanıyanların atıağıdaki 
adrese bildirmelerini dilerim. 

Kadıköy 
Kazaaının 
Muhakemesi 

Bir Yunaı. 
Trupu Geliyor 

. verı e ı en ır a mumu parçası gı-
t>dasında otururken elıne bO§ bir b' ld ... d f ı ·ı · 'd 

ı o ugun an az a ı en gı eme • 
pk geçmiı .. O sırada Viktorun ce- mit. Yavaı yavq 0 da bu cinayet 
l>inde de Tierin küçük bir çeki ve el fikrile ünsiyet peyda etmiı ve yarı 
~azıaile bazı notları bulunuyormuf. korku ve yarı ünsiyet dolayısile ar
Ani bir buhran geçirmiı ve kendini kadaılarına tabi olmut. Bundan 

••ybederek Tierin yazısını ve im • ıonra Tier cinayetin teferrüahnı 
:&asını taklit ederek 3000 İngiliz li- tesbit etmiı. Bütün bunlar cinayetin 
.,alık sahte bir çek tanzim etmif. Fa- ikaından dört ay evvel tasarlanıp 
.lat bu çeki bankaya götünneğe fır· kararlaıtırılmıı. 

.. t bulamamıı. Tier itin farkına var-
Dllf ve Malasla Cosun önünde Vik- ---

loru sahtekarlıkla itham etmİf. 

Tierin Kurnaz. ZekO.ı 

O vakittenberi de Viktorun istik
IJ,ali mahvolınuı, mes'ut olabilmek 

imkanları tamamile ortadan kalk -
mıı. Eli kolu bağlı bir halde o vic-

rdansız üç arkadaıın pençelerine 
dütmüı, onların kulu, kölesi olmuı. 
ffierin kurnaz zekası bu vaziyetten 
Clerh8i' istifade etmeği dütünmekte 

Lir an bile gecikmemit ve herif a
Clamakıllı bir plan tertip etmif. Ken-

dileri bet parasız bir halde oldukla
n halde, Viktorun amcasının altı -

( Arlıa•ı var) 
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iki <;oc1ık 
Yaralandı 

Mandıra sokağında 14 sayıla evde o
turan Hayriyenin (2) yatındaki ite • 
mal adlı çocuğu evin ( 10) metre yük
sekliğindeki penceresinden afağı düf· 
müt muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıtbr. 

* Bakırköyün Yeni mahallesinden 
Fatma adında 14 yatında bir kız dün 
sabahki trenle Sirkeciye gelnıif, tren 
iyice durmadan yere atlamak isteyin -
~üterek yaralallDllftır. 

Yardımcı San'at Mektebi 

( Baf tarafı 1 inci yüzdedir) 

Hakim bütün delilleri incelerken 
vatmanın acemiliğine, dikkatsizliğine 
ve tehlike frenlerini vaktinde kullan -
madığını ve yahut adamakıllı kullan • 
madığı neticesine varıyor ve müdafaa 
şahitlerinin tenakusunu da tesbit edi
yordu. 

Suçlu mahkumiyetinin (8) aya in
dirildiğini duyunca içini çekti ve sima· 
sındaki takall~s. bir Aşi?1şek gibi te-j 
bessüme çevrıldı. Hakım uzun kararı· ~ 
nın sonunda davacıları mes'ulüb' :ı 
sıfatiyle hukuk mahkemesine mti r.ı -

1 caatta muhtar bırakıyordu. Salon çok 
kalabalıktı. Vatmanın, bir çok arka • 
daşları vardı. -----
Yerli Kağıtlarım1z 

( Baı tarafı 1 inci yüzdedir) 

Sovyet Rusya limanlarından bu- z 
0 1 ozo a mcu günlerde hareket edecek olan odun ve . . 

0 Muallimleri selloit yüklü bir vapur İzmit körfezine Yun~n oper:t ar~ı~~lermden Zoz. 
ld •w• .. f b 'k d d' le me ı Dalmas la Kofınyotıs ın halk opeıetı 

Evvelki gün Selçuk Kız Mekte • ge 1~1 gu~ abani a urkup Amid~ - artistleriyle birlikte bir kaç operet oY' 
b. d S ' kt 1 · 1 k den ışlemege ş ayaca tır. ıgımız 1 . . ın e an at me ep erme a maca 

1 

.. f b "k l .. namak için perşembe günü şehnmıze 
d 11. 1 • · b' · 'h haberlere gore a rı anın açıma tore· yar ımcı mua ım er ıçın ır ımh an l I .. .. k gelecekleri haber alınmıştır. 

yapılmlftır. imtihana on beş san' at I n
1 

ini Başbakan smdet hnonul yapakca dtır. Yunanlı artistlerle birlikte oynana' 
ekt b. ba • t' k t . yi bir proğram a azır anma ta ır· H h 

m e ı mezunu yan lf ıra e mıf, .. .. k k ,A l k . d' cak olan operetler Leblebici or or, 
bunlardan birinciliği Türk Kadınları 

1

1 Açılma . gu~~ ped bat 1 0 arab şım 1 
• Çardaş fürstin ve Yunanistanda çok 

B. ki y d 1 d H'k den bellı degilse e unun şu at son - H 
1
. ıç ur u mezun ann an ı met w w l l sevilmis bir Yunan operetı olan a t' 

AA ı- 'k' ·ı·w· d t 1 ı ~t'f larma dogru olacagı an aşı ıyor. · 
na müatairak olduğunu bittabi bi • 

liyorlarmıı .. Parasız olanlarla para

lı olanlar araıında bir müvazene 
teıkil etmeği dütünmütler .. Evveli. 

ı, ı ıncı ıgı e ma maze ı...a ı yan ,.. . . madır. 
k t Bu işle alakadar selahıyettar bır zat-

~~~~~~~!!~~!!!!!! ..... _::a:za:n:m::ı'::1r. d' k' Zozo Dalmas iki yıl evvel bir ke~ = la bugün konuşurken de ı ı: 1 

ihtiyar Sir Conu kendi ellerile, son
ra da bin batı Malkolmu mahkeme 

vasıtasile öldürmeği kunnuılar. Bu 

auretle gerek Sir Conun, gerek Mal

kolmun ölümü yüzünden Viktorun 

eline c~çecek parayı da dört kiti a-

Asipin Kenan 
Sizi soluk algınhlından, nezlede•, gripten, bat 
ve dl' atrllar1ndan koruyacak en iri Hiç budur. 

ismine dikkat buyurulma11 

_ Fabrikanın istihsal verimini ko- daha bir Yunan trupiyle birlikte stall" 
k bula gelmişti. Ve lstanbulda bulund11" rumak için dışarıdan getirilen ·ağıt • 

lara fazla gümrük koyup koymamak ğu zaman çevirilen Cici Berber filrnill" 
de rol almıştı. Kofinyotis tanırıJJllf için Ekonomi Bakan1ığından resmen 

sordular. Biz de kendilerine verdiği - Yunan tenörl~r!nden~i~'. ·-- .. ----
miz cevapta bu gibi gümrük retüşle - luk bakımından dünya piyasalarına tfl' 
rine hiç lüzum yoktur. Çünkü fabrika- kabet edebilecek kabiliyette olacak 1 

mızın çıkaracağı kağıt kalite ve ucuz- tm> cevabını verdik. Adil Rıa 



Bir Saray RADYO 1 
Faciası 

l>~~~~i~ Karısı~ B~ir Ağanın Y·s·~ş.:. 
Gelenleri Öğrenmiş Bulunuyordu 

~ahir, elindeki beyaz bir Hint şa f :Je üzülüyorum. 

_ 'ıe)kbal H~nımefendinin ~·zıer: 
1 

.- Ah, asl~~ı~!:~ Na~.•1 .. söyleyi.m. 
. •ne sermı§; ve· sonra, gerı gerı I Söylersem, busbutun uzuleceksı • 
~~ek oradaki ağaçların arkasına niz .. 

•lıııiı; saray terbiyesi icabatın - - Hayır .. Söz veriyorum. lıitece-
~ olarak ıeh~adenin zevcesile ğim §eyler, ne olursa olsun; kat'iy
._.~lfayı kendi hallerine terket • yen ehemmiyet vermiyeceğim. Yal-

lfti. nız, çabuk söyle. Çok merak ediyo-
~-ıc.t Tabirin bu vaziyeti, ikbal rum. 
ti...._ ~.efendinin hatırına bir ıey ge- - Efendim, Beıir ... Birini öldür-
'""Qllıttı: dü. 

- ~Kuzum kalfa. 'Acaba Beıirin 
il lığı nasıl oldu?.. Gözlerim o

- ~ 0 kadar anyor ki... Çok sadık, 
~ ~efakar. Diyebilirim ki; bu ka
tı-.lflerden aonra, ıehzade ile ha • 
'-,~a baılıca o sebep oldu. Yok-

Lır daha bu adamın yüzüne bak· 

- Beşir... Birini mi öldürdü?. 

- Bakınız, kadınım .. Söz verdi -
ğiniz halde heyecana kapıldınız. 

- Hayır... Hayır... Ehemmiyeti 
yok. Söyle ... BeJir, kimi öldürdü? .. 

- Bir kadını. 
- Bir kadını mı? •• 
- Evet efendim. 
- Bu kadın kimdi? •• 
- Şey, efendim ... Efendi haz • 

' 1Ya kat'iyyen karar vermiıtim. 
........ hakkınız var efendim. Doğ • 
~; efendi hazretleri, biraz aıırı 

tti. 
retlerine almanca ders vermek için 

~:-:-Maksadım onu tekrar etmek ıaraya gelmişti. 
'-rıl. Şu Bqirden bahsetmekti. Za- - Efendi hazretlerinin almanca 
"'r lı Betir .. Benim, efendi ile tek • ders almaya ihtiyacı yoktu ki ... 
~ harıtmama ve buraya gelme • _ Vallahi bilmem, efendim. 
Li.. &ehep olduiu halde, kendisini _ 'Aman yarabbi!.. Daha, neler 

Bu Akfamki Proğram 
İSTANBUL 

18: Hafif musiki (plak), 19: Haberler, 
19, l 5: Üperet parçaları, 20: Muhtelif 
plaklar, 20,30: Stüdyo caz, tango ve or
kestra grupları, 2 1 : Sürpriz. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. • i\ 

.-;......!,, 
BERLIN 

1 7,45: Şarkılar, 19: Sopran, tenor, bas, 
sinema orgu, 21,45: Popüler Vagner mü
ziği, 23, 15: Partenkirchen'den (Spor), 
23,40: Dans, gece müz;ği, 

VARŞOVA 
16,30: Viyana müziği, 1 7,20: Koro, 

18,20: Şarkı, 18,50: Mizah, 19: Kuar -
tet - Sözler, 2 1 : Pliik, 22 Şopen konseri. 
23: Dana. 

MOSKOVA 
18,30: Opera müz.iği, 19,45: Ennenis

tan cumhurluğunun 1 5 inci yıldönümü 
münascbctile konser, 22: Konferanslar. 

PRAG 
16: Plak, 16,25: Piyano, 17,10: Süel 

konser, muhtelif, 20,25: Operet popürisi, 
2 1, 5 5 : Kaşova radyo orkestraSJ, 2 3: Hş
ber - plak. 

VİYANA 
17,55: Yeni Avusturya müziği, 20: Ha

ber, 20,25: Mozart'ın «Saraydan kaçm
lışrn operası, 2 3, 1 O: Orkestra, 24,45: 
dans. 

BUDAPQTE 
18, 30: Salon orkestrası, 20: Piyano 

konseri, 20,45: Skeç, 2 1. 30: Haber, 
21,50 : Çingene müziği, 22,55: Opera or
kestrası, 24, 30: Dans. 

BOKREŞ 
12, 30 - 15: Plak ve sözler, 18: Crieg 

müziği, 20: Haber, 20,15: Plak, 2!.JO: 
Keman tarkı, 22,05: Radyo orkestrası, 
24: Konser nakil. 

~eaabire ortadan ıiliniverdi. Ben ititeceğim?. Rica ederim, kalfa. 
tİtti_Ya aelirken, o da haıtahaneye Meseleyi olduğu gibi anlat. Naııl 
~-Acaba haıtalıiı ne imit?.. oldu?.. Böyle Keyif GörUlmemis. tir 
~ ;tkalfa, baıını öte tarafa çe • 
. .,.di. .,._ - Efendim! .. Bu kadın saraya Cemil namında biri metresiyle irer· 
PL ~sa bir tereddüt devresi ge - k k d :r 
""eli. ıeldi. Çok zamanlarını efendi haz. en, en ine göre atka gelmiş ve elin-

ç retlerinin yazı odasında geçirdi. Or- deki bıçağı kendi koluna saplamıttır. 
ı ......... ok iyı' bilmiyorum amma e • Cemı'l agwı a) d 
'et..I! - taya pek az çıkıyor; çıktığı zaman- r yar 1 ır. -un .. Galiba ince baatalılmııf. ,.. 

bedi. larda, bizimle hiç konuJmuyordu. # '1 
~. H • . Bu kadının saraya gelmesi üzerine, D e n f • y o 11 

"·L.. anımefendı, ba§kalfanin B . d b. t't· l"k ld. o k u .. 8 l l ft'«t'e • eııre e ır ı ız ı ge ı. , uz 
111• ıınde birdenbire değiten ma • "b" k' h ı· l B · b' J Ş L E T M E S J 
""')ı f k . . .. gı ı ıa ın ve a ım o an eıır, ır 

"-. L_ ~r etmııtı. Esuen kaç gun • anda sinirli ve geçimsiz bir adam Acenteleri: Kar.köy Köprübaıı 
~d...:r.1 .. • ke~disinden b_ir _,eyler sak- oluverdi. Hatta bir gün efendi haz· TeL 42352 • Sirkeci Mühürdarzade 

rın h bn kt d Haa Tel 22740 
......._ 

1 ıaae • e e 
1 1

• retlerini o kadar kızdırdı ki, az kal- ~-••ıl 
ı-. \1 Ben buna manmıyorum kal • ıın kırbaçla dayak yiyecekti. 
' akı&, bu ağaların hepsi de pek _ Sonra? •• 
"- .lı teylerdir. Hatta, çoğunun sıh

imroz Yolu 
'ASY 'A 30 lkincikinun PER

ŞEMBE saat 16 da IMROZ' 'A 
kadar. «500» 

littı de Yerinde değildir. Fakat Be- - S_onra, ~fend~ .. Bir ~ece sa • 
L! de. ince hastalığa delalet eden ra~a hır zabıt geld.ı. Efen~ı hazret-
~ hır feY kt B ·· 1 r lerı, kadın, bu zabıt; hepsı beraber ~,~------------
)'-'ki bendyo bu. analo~ e gkel 

1 
• yemek yediler. Geç vakitlere kadar Trabzon Yolu 

lııı.ı en azı teY erı ıa a • O 1 J 
~ iıtiyorsunuz. eğlendiler: Galiba biraz da bir ıey- C MHUR YET 30 kinciki-

tk... ":" Eatağfurullah, efendim. Had- ler içmi§ler. Sonra, içeriden gra • nun PERŞEMBE saat 20 de 
~illi?.. mofon istediler. Fakat o sırada, ye- HOPA'YA kadar. u501» 

' liele h l mek salonunda ne olmuısa olmuı. 1--1--------------1 
' A E' .e e.J.. k' f d' Efendi hazretlerine bir fenalık gel- Şubattan itibarn 

4'.. mın o unuz ı e en ım. KAR ENiZ POS 
' Naııl · 1 b'I' · k lf ? mif. O zabit te bırakıp gitmiı. Erte- AD T AL'ARI 

emın o a ı ırım, a a . .. Pazar günleri 12 de 
ba•k tii' l" ·· ı·· br ıi aabah, kadın yatağında ölü ola -

:r a r u soyuyor, çe en l ld H Salı per-mbe 15 te r.::r1·· ·· ·· ·· ş d w rak bulundu. Saray, a tüıt o u. e- r-
t\ı ... - .... u gorunuyor. unun og· IZMIR SÜR''AT POST'AL 
... lllı" ıö l · d · pimizi istintaka çektiler ... Aman, e- ARI 
~ Ye, rıca e erım. h Cumartesi günleri 15 te ... olraa ef d' · k d' · · d 8 fendim. Rica ederim. 'Artık bu ha • 

., en ımız en ısını ıJ - MERSİN POSTALARI S 
'-'• çıkardı. ıi kapatalım. alı 
'li perJembe 10 da kalka. 

ayır efendim. Aradan uzun bir ıükiit geçti. lk-......_ ~. caktır. 'tti S vyle ise, arkadaJlarile kavga bal Hanımefendi, batını hafif hafif 
• •rayı bırakıp gitti. sallayarak: Diğer Postalar: 

lr.h"aar1ar U. Müdürlüğünden: 
1 - Y avpn tuzlasındaki 48878 lira 79 kurut kqif bedelli mevcut ve na

tamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ıslahat ile iki ahpp 
köprü intası kapalı zarfla eksiltmeye konmuttur. 

2 - Proje, ketif, fenni tartnameleri mukavele projesi ve münakasa prt• 
namesi 245 kurut mukabilinde inhisarlar Tuz fen tubesinden alı • 
nacaktır. 

3- Eksiltme 10/tubat/936 pazartesi günü saat 11 de Kahatqta Leva. 
zam ve mübayaat Müdürlüğü binauııdaki komİlyonda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat miktarı 3665 lira 90 kuruftur. 
5 - istekliler ihale tarihinden en az bet gün evvel lnhiaarlar Tuz fen fU• 

besine gelerek . 
En az 3 kilometrelik demir yol teaviyei turabiyesi, ray fertiyab ve 
köprü itleri yapmış diplomalı mühendis olduklarına veya bu ferai
ti haiz diplomalı bir mühendisi intaatm bitimine kadar daimi olarak 
İf batında bulundurulacağına dair resmi ve muteber vesaik gösteri~ 
münakasaya iftirak edebileceklerine dair ehliyet vesikası almalan 
lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesikalan havi kapalı zarf· 
lar ihale günü saat tam ona kadar Kabatqta ismi geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. «435» ------

lstanbul Sıhhi Müesseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için mayıs 936 sonuna kadRk 

lüzumu olan azı «17000» çoğu 18000 kilo süt olbaptaki prtnamesi 
veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 5/2/936 çarıamba günü saat 14.5 da Cağaloğlunda Sıhhat 
Müdürlüğü binasındaki komiıyonda yapılacaktır, 

Tahmini fiyat: Beher kiloıu için 12 kuruıtur, 

Muvakkat aaranti: 162 liradır. 
Şartnameler bedelsiz olarak müesseseden alınabilir. 

'fi ayır ... Hayır... - Meğer .. Ben yokken... Ne ke-
:: E., o halde?.. pazelikler olmuf .. Yazık ... 
~d Arzettim ya, efendim. Hasta • Diye söylendi. 

Bartın 

fzmit 

- Cumarteıi çar -
pmba 18 de 

Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvaJC. 
' kat garanti makbuz veya banka mektuplarile belli sün ve 1aatta komi1-

......_
1
• 11iaıtaneye ıitti. - E, pekala .. Bu kadını Beıir mi 

'
.. ıte b k S" 1 k .. 1 "'ld"" ·· ' bıııd ' a . . . oy er en, soz er 0 urmuf ... 

11), ... an dökülüyor. Meraktan çat- - Öyle söylüyorlar efendim. Si
' ~rıın. Fena halde üzülüyo - zin teırifinizden bir gün evvel, po
ıc-ıı Allah aıkına doğrusunu söyle lisler saraya gelmiıler. Kendiıini a-a:· lıp götürmüıler. . . 
'-'it . tlc.lfa ınütkül bir vaziyete gİr· - iyi amma, Betır bu kadını nı-
"lı! ttinkü ikbal Hanımefendi çin öldürmüı? .. 
~i· de ile barıııp ta kötke gele • - Vallahi efendim. Günahı, söy. 
~d·i,:nıan, ıarayda geçen 0 kanlı liyenlerin üzerinde. kalsın. Cuya 
"- ~ il kendiıinden saklanmaıı • Betir, bu kadını sevıyonnUf. 
~ ~r Verilmiıti. Halbuki bu ze- - Beıir bu kadını seviyor mu 
"1tı_11 ' kaç ründenberi kendisinden imif? ._i,. an bir sır olduğuna hükmet- _ Evet, efendim. Öyle diyorlar. 
ltı~ı~Uhtelif vesilelerle, muhtelif _ E, insan sevdiğini öldürür mü?. 

- Pazar, salı, per. 
tem be cuma 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, salı, per. 
,embe, cuma 9 
da 

Bandırma ~ Pazartesi, 1alı, 
çarf&lllba, per. 
tembe cumar • 
lesi 21 de 

Karabiga - Salı cuma 19 da 
lmroz - Pazar 15 de 
'Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
Trabzon ve Mersin Postaları • 
na kalkacakları günlerde yük 
alınmıyacaktır. «476» 

~ll1-ı- •e aiaları isticvap etmiı; _ Guya, efendi hazretlerinden 

~İti>İti 1~ •izından aldığı sözlerin kıskanmıf. ---------------
~t\in 111 tutınamaıi, füphelerini büs- _ Çok tuhaf ... Ben buna inana . 

......_ li kuvvetJendirmiıti. mıyorum, kalfa. 
&di, kalfa. Söyle. Fena hal • ( Arlrcm var) 

Son Posta Matbaaa. 
Nctriyat Müdürü; SelisD Rqap 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Raııp, H. Lütfij 

yona ıelmeleri. (263) 

Akay lıletmesinden : 
1 - Akay ifletmeainin bir sene zarfında Karadeniz havzaımdan 

getirteceği maden kömürlerinin lıtanbula nakli kapalı zarf 
uıulü ile münakasaya konulmuttur. 

2 - Zarflar, 5 ıubat 936 çarpmba sünü ıaat 16 da idare merkezin • 
de Şefler Encümeninde açılacaktır. 

3 - Uıulü dairesinde kapatalmıt ve mühürlenmit olmuı icap eden 
zarflann nihayet saat • 15 • te kadar Encümen Reisliğine mak· 
buz mukabilinde tevdi edilmeleri lazımdır. 

4 - Münakasaya girecekler • 2250 • lira muvakkat teminat getire • 
cekler ve bu miktar ihalenin keıbi kat'iyet etmesini müteallip 
bedeli ihale üzerinden o/o 15 !e ibli.ğ edilecektir • 

5 - Bu hususta hazırlanmıt olan §&rtnameyi görmek ve tamamlayı. 
cı malômat almak istiyenlerin her gün idare Levazım Şefliğine 

müracaatları. (287) --
Dr. ETEM VASSAF Sinir v• akil 

haıtabklan müt6tlııuıı• 
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1 
l 111ren; Bllen Var Mı? J 

Öl Om 
Yolcusu_~~ 

. 
Muharriıi: Freeman Wıllı Orofıt - 87 - i9/l/936 

Katiller, Bir Serveti Paylaşmak için 
Cinayeti Yapmış Bulunuyorlardı 

Her ıeyden ev
vel, cinayetin 
yalnız bu dört 
arkada§ tara -

fmdan tertip e • 
dildiği ve on • 
lar tarafından 

itlendiği, bin • 
batı Malkolmun 
bundan hiç ha
beri olmayıp ta
mamile masum 
olduğu tesbit e· 

dildi. Bu dört 
cani, bin batıyı 

zannaltına al • 
dırmak, hatti. 
idama mahkum 

ettirip 400,000 İngiliz lira -
sını da Viktor vaııtaıile ele 
ceçinnek ıçın çok kurnaz -
ca bir plan kurmutlardı. Bree -
nenin ite karı§tırılması ve bir aralık 
ondan da §Üphe edilmesi, sırf Mis 

Tier'in ta%yikletti neticeainde 
V iktor ona buyun eğmek 

mecburiyetinde kalmıftL 

ralannda paylaımağı tasarlamıtlar. Magille evlenmek istemesi rivaye • öt . . . 
· d ·ı · ım· t• H lbuk. h k. ekılerıne kalsa V ıktora bet para tın en ı en ge •t ı. a ı a I· 

katte Breenenin hiç böyle bir ni • bile venniyeceklermif, fakat Tier 
yeti yoktu. Bütün bu izdivaç meıe- daha akıllı davranmı§, Viktoru faz. 
lesi Tierin velut dimağının bir mah- la tazyik ederlerse, illi.ilah deyip 
,ulünden ibaretti. hepsini ele vermesi, ve bütün bu pa-

Kız Kardefimi Ve Eniıtemi 
Arıyorum 

Herkes Okumalıdır ... 
Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi 
Nasıl Ve Ne Esaslara Göre Kesilecek 

Üskübün Doğancık mahallesinden Re • 
cep ile eniştem kunduracı Sait eşi karde· 
şim Zehl\"yı 20 sencdenberi arıyorum. Bi· 
len ve tal)ıyanlann adresime bildirmele -
rini dileriz. ( Baı taralı 1 inci yüzdedir) 1 de çalıştırılan işçi ve rençberlere b1J 

Osküp lsabey mahallesinden Bu kanunla beraber bir de hava hizmetlerinden dolayı verilen paralar 
İdris oğlu Aluş kuvvetlerine yardım vergisi kanunu 1ve ayinler; bir yere bağlı olmayarak 

çıktı. Bu da bu aydan itibaren mer·i - çalışan serbest işçiler. Kız Kardeıimi Arıyorum 
yete girmiştir. Bu verginin verilmesi Vergi Nasıl Kesilecek? 

Bulgaristanın Saltıklı köyünden Müs - k " 
ve esilmesi hakkında bazı tereddi.it - Vergi yukarıda saydıgı-mız istihkak• lim kızı Habibeyi 1 O yıldan beri kaybd -

tim. Bilenlerin adresime yazmalarını rica ler hasıl olduğu için bir muharririmiz ların asli miktarı yani hiç bir vergi kestl 
ederim. verginin kesilme ve verilme şeklini meden tutar istihkak yekunu üzerin • 

Cağaloğlu Çatalçeşme sokak No. incelemiştir. Allllcalı okuyucularımızı den yüzde iki nisbetinde alınacaktıt· 
36/ l de Nefise aydınlatmak için bunları yazıyoruz: Bu verginin kesilme şeklini şöyle bir 

Vergiler Nelerden Alınacak? misal ile izah edelim: Bayan Aliyeyi Arıyorum 
Kanunun birinci maddesine göre Aylık İstihkakı (35) lira tutan bit Subaşı köyünden Nazif Çavuş kansı 

Ayşenin kızı Sivas köyünden İzzet kansı vergiye tabi olan istihkaklar şunlar - kimseden bu vergi şu şekilde kesile • 
Atiyeyi arıyorum. Bilen varsa adresime dır : cektir: 
bildirmesini dilerim. Umumi, mülhak, hususi bütçelerle ( :fö) liradan yüzde beş hesabiyle 

Çatalca Dağycnice köyünden Ahmet ve belediye bütçeleriyle idare edilen kazanç vergisi olarak (1) lira (75) ku• 
oğlu Seyit onbaşı daire ve müesseselerin maaş, tahsisat, ruş kazanç vergisi kesilecek, sonra bu 

ücret, yevmiye, hakkı huzur, aidat, kazanç vergisi ve otuz lira buhrall Kardeıim Emine Adileyi Arıyorum 
ihtisas zammı, tekaüt ve sair zat maaş- vergisi muafiyeti çıktıktan sonra ka • Bayburdun Çorak köyünden Cenbekli 

oğullarından İdris kızı 323 doğumlu kar- ları, ikramiye, ihbariye, tazminat a- landan yüzde on nisbetinde buhran 
de§İm Emine namı diğer Adileyi umumi dıyla ve başka her hangi bir ad ile o- vergisi olan (33) kuruş çıkarılacak 
harpteki muhaceret esnasında kaybettim. lursa olsun yapılmw ve yapılacak bir ve kalandan da yüzde on nisbetinde 
928 de Konyanın Şemsi mahallesinde o- hizmet mukabilindeki tediyeler, ha- muvazene vergisi olan (3) lira (29) 
turduğunu işittim. O gündcnberi hiç bir kiki ve hükmi şahısların yanında veya kuruş kesilecek ve bundan sonra da 
haberini alamadım. Bilenlerin insaniyet onlara bağlı olarak çalışanlara yevmi- asıl otuz beş lira Ücretin yüzde iki nis
namına adresime bildirmelerini dilerim. ye suretiyle de olsa verilecek bilumum betindeki hava vergisi olan (70) ku " 

Samsun belediyesinde Eşref Gökalp ücret, bedel veya ayınler (mesbuk ruş çıkarılacak ve kalan para istihkak 

Kız Kardeıim Ay§e Pakizeyi veya mahrum kalınacak olan bir hiz - sahibine verilecektir. Şu hesaplara ._g& 
Arıyorum met mukabili verilecek mebaliğ da - re (:i5) liradan muhtelif vergiler için 

Aslan Sivrihisarlı mahkeme başkatip - bil), şirket ve müesseselerin esas mu- ( 607) kuruş kesilecek ve sahibine 
lerinden Ali Rıza ve Behice kızı Ayşe Pa- kaveleleri veya nizamnameleri veya (28) lira (9:3) kuruş verilecektir. 
kizeyi 20 senedenberi anyorum. Kendisi- heyeti umumiye kararları mucibince Sonradan Yapılan Tediyeler 
nin küçük iken Himayeietfal vasıtasile o- meclisi idarelerinde bulunanlara hisse Kanunun mer'iyete girdiği tarihten 
kuduğunu ve ebe çıktığını zannediyorum. senedi veya tahvilat mukabili olmak- evvel tahakkuk ettiği halde tesviyesi 
Tanıyan ve bilenlerin beni haberdar et - sızın verilen temettü ve ikramiyeler- bu kanundan sonra yapılan maaş, ÜC" 
melcrini dilerim. 

le ayni mahiyetteki istihkaklar. ret ve yevmiyeler vergiye tabi değil " 
Rıza Hangi lstihkaldardan V erigi dir. 

Haymanada merhum Ali 
Oğlu Sircl 

Alınmıyacak? Bunlar ister umumi ve hususi büt-
Bu vergiye tabi olmayan istihkak - çelerde olsun, isterse sair müessesat 

raların elden gitmesi ihtimalini ile- Kardeşlerimi Arıyorum 
ri sürerek arkadatlarını ikna ede - Van ilinin Karıçkan ilçesinin Hıyartan 

V iktorun Kumar Düılıünlüğü 

Bundan sonra, bu korkunç cina
~etin, Viktorun kumara olan fevka-

bilmif. Nihayet, hem kazancı, hem köyünden Murat oğullarından Rüstem oğ
de mes'uliyeti ortaklap. paylatma • !u kardeşim Mehmet ve Cihangir sefer • 

berliktc askere gitmişlerdi. Şimdiye kadar 

lar da sunlardır: ve eşhas yanında müstahdem bulu " 
Um~mi müesseselerin vazifeten nanlara ait olsun bu hükme tabidir. 

seyahat dolayısiyle müstahdemlerine Maaş, ücret ve yevmiyeden başka 
verecekleri harcırah istihkaklarından: diğer nam ile kanunun nel}l'inden 

lade inhimakinden doğduğu anla .. 
•ıld1. Kumar Viktorun hayatında, 

ları kararlaıtırılmıf. kendilerinden haber alamadım. Bilenlerin 
1 - Hakiki vesaiti nakliye masraf· evvel tahakkuk eden paralar kanunun 

ları tamamen ; 2 - Maktu harcırah - neşrinden sonra tediye edilen paralar" 
larda hakiki vesaiti nakliye maSTafla - dan kanunda tayin edilen nisbetler 
rına tekabül eden miktar; zirai işler - dairesinde kesilecektir. 

psavvur edildiğinden çok fazla bir 
rol oynamııtı. Evvela ufaktan bat'.-

Baıkalarının Şüphe•i insaniyet namına adresime bildirmelerini 

Ön dilerim. 
celeri, Viktor, böyle amcası ' 

Ayvalık gümrüğünde hamal Vanlı 

ıyarak yavaı yavaı iti azıtmıt ve 
.ııihayet borçlarını ödiyemiyecek ha-

nm katlini istihdaf eden bir plana Murat oğullarından Rüstem oğlu Esat 
giriımektense, sahte çek tanzim et
mekten dolayı hapishaneye girmeği 

,ıe gelmif. Hatta o kadar feci bir va
fltiyete dütmÜ§ ki bir aralık ortadan göze aldırmıt ve arkadaılarının tek-

lifine razı olmak istememi§. Fakat 
•aybolmaiı bile kurınuf. Fakat bu 

seciyesi gayet zayıf ve Tierin elinde -ıralarda akıi bir tesadüf onu büı-
. . . . adeta kendisine istenilen şekiller 

~ütün berbat ehnı§. Bır gün Tıerın ·ı h·ı b. b 1 · . • verı e ı en ır a mumu parçası gı-
f;>dasında otururken elme bot hır b. ld ... d f ı ·ı · ·d 

ı o ugun an az a ı en gı eme • 
sek geçmif .. O sırada Viktorun ce- mif. Yavaı yavaı 0 da bu cinayet 
l>inde de Tierin küçük bir çeki ve el fikrile ünsiyet peyda etmiı ve yarı 
pyazıaile bazı notları hulunuyormuı. korku ve yarı ünsiyet dolayısiJe ar-
1'.ni bir buhran geçirmiı ve kendini kadaılarına tabi olmuı. Bundan 

~aybederek Tierin yazısını ve im - sonra Tier cinayetin teferrüatını 
:zasını taklit ederek 3000 lngiliz li- tesbit ebnİf. Bütün bunlar cinayetin 

ll'alık sahte bir çek tanzim etmif. Fa- ikaından dört ay evvel tasarlanıp 

Kardeıim Çocuklarını Arıyorum 
Balkan harbinde Dramadan hicret eder

ken kaybettiğim kardeşim Fatmanın ço • 
cukları Remzi ve İbrahim ve Emineyi a -
ramaktayım. Babalannın İsmi Mehmettir, 
ölmüştür. Bizim babamızın adı ~ Meh • 
mettir. Bu çocukları tanıyanların nııağıdaki 
adrese bildirmelerini dilerim. 

Şişli 189 No .lı Haydar Bey apartımanı 
4 Üncü dairede Mürvet vasıtnsile Naile 

iki <;oc1ık 
Yaralandı 

Mandıra sokağında 14 sayılı evde o
turan Hayriyenin (2) yatındaki .Ke -

···········································--· .. ············ -···-···· ..... ·············•· - ......... --
Kadıköy 
Kazaaının 
Muhakemesi 

(Ba11 taralı 1 inci yü%dedir) 

Hakim bütün delilleri incelerken 
vatmanın acemiliğine, dikkatsizliğine 
ve tehlike frenlerini vaktinde kullan -
madığını ve yahut adamakıllı kullan • 
madığı neticesine varıyor ve müdafaa 
şahitlerinin tenakusunu da tesbit edi
yordu. 

Suçlu mahkumiy~t.in.in (8.) ay~ in-
1 dirildiğini duyunca ıçını çektı ve sıma-

Şehr,·1nize 
Bir Yunuk~ 
Trupu Geliyor 

kat bu çeki bankaya götürmeğe fır- kararlaıtırılmıf. 
( Arka•ı var) mal adlı çocuğu evin (10) metre yük-.at bulamamıı. Tier itin farkına var

mıt ve Malasla Cosun önünde Vik

toru sahtekarlıkla itham etmif. 

·-· .. ·---- , , ,._ 'sekliğindeki penceresinden atağı düt

sındaki takall~s. bir Aşi?1şek gibi te-ı 
bessüme çevrıldı. Hakım uzun kararı- 1 
nın sonunda davacıları mes'ulüb 
sıfatiyle hukuk mahkemesine mtlr..ı - , 
caatta muhtar bırakıyordu. Salon çok 
kalabalıktı. Vatmanın, bir çok arka -Tierin Kurnaz Zelıa•ı 

O vakittenberi de Viktorun istik
~ali mahvolmuf, mes'ut olabilmek 

imkanları tamamile ortadan kalk -
mıı. Eli kolu bağlı bir halde o vic-

dansız üç arkadatın pençelerine 
dütmüf, onların kulu, kölesi olmuı. 

il'ierin kurnaz zekası bu vaziyetten 
derha:~ istifade etmeği düıünmekte 

Lir an bile gecikmemİf ve herif a
'damakıllı bir plan tertip etmİf. Ken-

dileri bet parasız bir halde oldukla
rı halde, Viktorun amcasının altı -

na müstağrak olduğunu bittabi bi -

liyorlarmıf.. Parasız olanlarla para

lı olanlar arasında bir müvazene 
teıkil etmeği dütünmütler.. Evvela 

ihtiyar Sir Conu kendi ellerile, son
ra da binbatı Malkolmu mahkeme 

vasıtasile öldürmeği kurmutlar. Bu 

suretle gerek Sir Conun, gerek Mal

kolmun ölümü yüzünden Viktorun 

eline C"!Çecek parayı da dört kiti a-

rnüş muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. 

* Bakırköyün Yeni mahallesinden 
Fatma adında 14 yafında bir kız dün 
sabahki tren1e Sirkeciye gelmiş, tren 
iyice durmadan yere atlamak İsteyin -
~üterek yaralanm1Jtır. 

Yardımcı San'at Mektebi 
Muallimleri 

daşları vardı. 1 

Yerli Kağıtlarım1z 
(Baı taralı 1 inci yÜ%dedir) 

Sovyet Rusya limanlarından bu- z D 
1 0%0 a maa 

günlerde hareket edecek olan odun ve . . 
11 · "kl" b' 1 't k" fezine Yunan operet artıstlerınden ZozO 

seldo'ı~.yu .. uf ~ ;p~r zmıd' ~r me Dalmas'la Kofinyotis'in halk opeıeti 
Evvelki gün Selçuk Kız Mekte - ge ıgı gun abarıl a urkup Aınlde~ -, artistleriyle birlikte bir kaç operet oY" 

b. d S ' kt 1 • 1 k den işlemeğe ş ayaca tır. ıgımız eh . . m e an at me ep erıne a ınaca f b 'k 1 .. namak için perşembe günü ş nmıze 
d il. 1 • • b' · ·h haberlere göre a rı anın açı ma tore-yar ımcı mua ım er ıçın ır ımtı an İ l .. .. k gelecekleri haber alınmıştır. 
1 ı ·h b , nini Ba~bakan smet nonu yapaca tır. 

yapı m1'tır. mtı ana on eş san at l I . . " _ d h l k d Yunanlı artistlerle birlikte oynana" 
ekt b. ba • · k · yı bır program a azır anma ta ır· 

m e ı mezunu yan 1ştıra etmış, .. .. k k •A l k . d' cak olan operetler Leblebici Horhor, 
b l d b. · ·ı·-· T'. k K d 1 Acılma gunu pe atı o ara şım ı - . k un ar an ırıncı ıgı ur a ın arı - . _ .

1 
d b b Çardaş Fürstin ve Yunanıstanda ço 

B. ki y d 1 d f-1'k den bellı degı se e unun şu at son - H 1. ıç ur u mezun arın an -u met ... _ l l sevilrnis bir Yunan operetı olan a 1" 

A- lA ·ki ·1•w• d t l L"t•f larına dogru olacagı an aşı ıyor. • 
ı, ı ncı ıgı e rna maze a ı yan " . . madır. 

k t Bu işle alakadar selahıyettar hır zat-
azanmış ır. k d d' k. Zozo Dalmas iki yıl evvel bir keı1' 

Asipia Kenan 
&izi sojuk algıntııından, nezlede•, gripten, bat 

dl' aırılarındon koruyac•k en iyi llAç budur. 

ismine dikkat buyurulma11 

la bugün konuşur en e ı ı: 1 
_ Fabrikanın istihsal verimini ko- daha bir Yunan trupiyle birlikte stafl" 

] k bula gelmişti. Ve İstanbulda bulundtl"' rumak için dışarıdan getiri en ·ağıt -
lara fazla gümrük koyup koymamak ğu zaman çevirilen Cici Berber filmin" 

de rol almıştı. Kofinyotis tanını:nlf için Ekonomi Bakanlığından resmen 
sordular. Biz de kendilerine verdiği - Yunan tenörl«:r~nden~ir., ·--- ____, 
miz cevapta bu gibi gümrük retüşle - luk bakımından dünya piyasalarına tt1' 
rine hiç lüzum yoktur. Çünkü fabrika- kabet edebilecek kabiliyette olacak ~ 
mızın çıkaracağı kağıt kalite ve ucuz- tır» cevabını verdik. Adil Rıza 
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RADYO 1 
Si 

p~~~~i6n Karısı~ B;şir Ağanın Y·B~Şı~a 
Gelenleri Öğrenmiş Bulunuyordu 

l l ahir, elindeki beyaz bir Hint şa r le üzülüyorum. 
:ııı 1kbal Hanımefendinin d"zleri - Ah, aslanım! .. Nasıl söyleyim. 
~etine sermi§; ve· sonra, geri creri I Söylersem, büsbütün üzüleceksi -

• ~~~re~ oradaki ağaçların arkasına niz .. 
d •hnış; saray terbiyesi icabatın - - Hayır .. Söz veriyorum. lşitece-

r ~ an olarak §eMadenin zevcesile ğim ~eyler, ne olursa olsun; kat'iy
llı~!kalfayı kendi hallerine terket - yen ehemmiyet vermiyeceğim·. Yal-

'fti. nız, çabuk söyle. Çok merak ediyo-

li Fa.kat Tahirin bu vaziyeti, İkbal rum. 
t' an~ınefendinin hatırına bir §ey ge- - Efendim, Beşir ... Birini öldür-
ltttıııti: dü. 

' ha - Kuzum kalfa. Acaba Beşirin 
tl •tahğı nasıl oldu?.. Gözlerim o

" So~ 0 kadar arıyor ki ... Çok sadık, 
dat ~efakar. Diyebilirim ki; bu ka-

t 
1flerden sonra, §ehzade ile ba -

lfb\ .. _ 
la, ~a batlıca o sebep oldu. Yok-
lıı hır daha bu adamın yüzüne bak-
ltınıya kat'iyyen karar vermiştim. 

- Beşir ... Birini mi öldürdü?. 

- Bakınız, kadınım .. Söz verdi -
ğiniz hnlde heyecana kapıldınız. 

- Hayır ... Hayır ... Ehemmiyeti 
yok. Söyle ... Beşir, kimi öldürdü? •. 

- Bir kadını. 
- Bir kadını mı? .• 
- Evet efendim. 
- Bu kadın kimdi? •• 

- Şey, efendim ... Efendi haz -

i'lı ......_ liakkınız var efendim. Doğ -
~ 'U; efendi hazretleri, biraz a§ırı 
•11lti. 

retlerine almanca ders vermek için 
d :' Maksadım onu tekrar etmek saraya gelmişti. 
~efil. Şu Beıirden bahsetmekti. Za- - Efendi hazretlerinin almanca 
t~ lı Beşir .. Benim, efendi ile tek • ders almıya ihtiyacı yoktu ki ... 
~ Larıımama ve buraya gelme • _ Vallahi bilmem, efendim. 
L·e &ehep olduğu halde, kendisini _ Aman Yarabbi!.. Daha, neler 
t lrdenbire ortadan siliniverdi. Ben kalfa. Qtlt İ§iteceğim?. Rica ederim, 

Bu Akşamki Proğram 
İSTANBUL 

18: Hafif musiki (plfık), 19: Haberler, 
19, l 5: Operet parçaları, 20: Muhtelif 
plaklar. 20,30: Stüdyo caz, tango ve or· 
kestra grupları, 2 1 : Sürpriz. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 

BERLİN 
17,45: Şarkılar, 19: Sopran, tenor, bas, 

sinema orgu, 21,'45: Popüler Vagner mü
ziği, 23.15: P..artenkirchen'den (Spor), 
23,40: Dans, gece müziği. 

VARŞOVA 
16,30: Viyana müziği, 17,20: Koro, 

18,20: Şarkı, 18,50: Mizah, 19: Kuar -
tet - Sözler, 21: Plak, 22 Şopen konseri. 
23: Dans. 

MOSKOVA 
18,30: Opera müziği, 19,4S: Ermenİıı· 

tnn cumhurluğunun 1 5 inci yıldönümü 
münasebetile konser, 22: Konferanslar. 

PRAG 
16: Pluk, 16,25: Piyano, 17,10: Süel 

konser, muhtelif, 20,25: Operet popürisi, 
21,5 5: Kntt,ova radyo orkestrası, 2 3: Ha
ber - plfık. 

VİYANA 
17,55: Yeni Avusturya müziği, 20: Ha

ber, 20,25: Moznrt'ın «Saraydan kaçın
lıı1rn operası, 23, IO: Orkestra, 24,4;: 
dans. 

BUDAPEŞTE 
1 8, 30: Salon orkestrası, 2 O: Piyano 

konseri, 20,45: Skeç, 21 . 30: Haber, 
21.50: Çingene müziği, 22,55: Opera or
kestrası, 24, 30: Dans. 

BOKRF.ş 
12, 30 - 15 : Plak ve sözler, 18: Grieg 

müziği, 20: Haber, 20, J 5: Plak, 2 l. ı O: 

l' aya, gelirken, o da hastahaneye Meseleyi olduğu gibi anlat. Nasıl 
ıtti. Acaba hastalığı ne imiı? .• ld 7 B J 
a o u. .• öy e Keyif Görülmemiştir ~- ~§kalfa, başını öte tarafa çe • Ce ·ı 

Keman §arkı, 22,05: Radyo orkestrası, 
24: Konser nakil. 

"lfd v - Efendim!.. Bu kadın saraya mı namında biri metresiyle irer-
... 

1
• a..ısa bir tereddüt devresi ge - k k d" :r • 

tltdi. geldi. Çok zamanlarını efendi haz- en, en ıne göre a9ka gelmiş ve elin-
....._ Ç retlerinin yazı odasında geçirdi. Or- deki bıçağı kendi koluna saplamıştır. 

ftıı . ok iyi bilmiyorum amma e • taya pek az çıkıyor·, çıktığı zaman- Cemil ağır yaralıdır. 
dıın.. Galiba ince haıtahkmıt. bedi larda, bizimle hiç konu!muyordu. A#,_ ___________ dllı, 

Ôcb • • . Bu kadının saraya gelmesi üzerine, D e n f ! 1 ı 
Stht ~l Hanımefendı, başkalfanm Beşire de bir titizlik geldi. O, kuzu Y 0 8 1 1 
lta.rı e;ındke bi~d~nbire değİ§en ~a • gibi sakin ve halim olan Beıir, bir 1 Ş L E T M E S 1 
dctıb ar etmıştı. Esasen kaç gun • anda sinirli ve geçimsiz bir adam Acenteleri: Karaköy Köprüba,1 

la"dı:ri kendisinden bir şeyler sak- oluverdi. Hatta bir gün efendi haz- Tel. 42352 - Sirkeci Mübürdanade 
., gın h 0 bn k ·d· Han Tel. 22740 
......_ 8 ı ısse • e te ı 1

• retlerini o kadar kızdırdı ki, az kal- ı•-•-> ~••mıl 
f, \r en buna ınanmıyorum kal • sın kırbaçla dayak yiyecekti. İmroz Yolu 
~l akıa, bu ağaların hepsi de pek _ Sonra? •• 
~ • 1 şeylerdir. Hatta, çoğunun sıh- ASYA 30 İkincikinun PER-

tı de y · d d "'"ld. F k t B - Sonra, efendim .• Bir gece ıa • ŞEMBE saat 16 da fMROZ'A l~d erın e egı ır. a a e- . . . f . h 
t. e ince h t 1 ... d IAI t d raya hır zabıt geldı. E endı azret- kadar. «500n 'l1 • as a ıga e a e e en . . . 
~ bır tıe kt B ·· 1 l' lerı, kadın, bu zabıt; hepıı beraber ) :r y yo u. ana oy e ge ı • . . 

Clt ki be d b 1 · ki yemek yedıler. Geç vakıtlere kadar 
~-k iıtı'yn en azı şey erı sa a • eg"'lendiler: Galiba biraz da bir ıey

orsunuz. 
.! '- Esta"'fu il h f d' H d ler içmişler. Sonra, içeriden gra -'4. g ru a , e en ım. a . 

Trabzon Yolu 
CÜMHURİYET 30 İkincika

nun PERŞEMBE ıaat 20 de 
HOPA'YA kadar. <c501» lttıiı ıni? .• mofon istediler. Fakat o sırada, ye-

' liel h 1 mek salonunda ne olmuşsa olmuf. •--1--------.--
'- J\ Ee, .e e.J.. k. f d" Efendi hazretlerine bir fenalık gel- Şubattan ıtibarn 

·· mın o unuz ı e en ım. . KARADEN•z POSTALAR 
"'- Nasıl · l b"l" · k lf ? mi§. O zabit te bırakıp gitmış. Erte- :1 1 
ViJ· emın o a ı ırım, a a. .• Pazar gu .. nleri 12 de \ llrı ha•k tü ı- .. r· h si sabah, kadın yatağında ölü ola -
QC).aL :r a r u soyuyor, çe ren 1 d S 1 ld H Salı perşembe 15 te 

;'!'~ tiirJ·· ·· ·· ·· ş d ... rak bu un u. aray, a tüst o u. e-
l'\ıa u gorunuyor. unun og- J Am İZMJR SÜR'AT POSTALARI Urıu sö 1 • d · pimizi istintaka çekti er... an, e-

'r Ye, rıca e erım. b b h Cumartesi günleri 15 te ..... oksa f d' · k d. • · d fendim. Rica ederim. Artık u a -
•• h. e en ımız en ısını ııa- MERSiN POSTALARI 

"~1 çıkardı. si kapatalım. Salı 
'- li perşembe 1 O da kalka-

ayır efendim. Aradan uzun bir sükut geçti. İk-
' Ö caktır. ~tti. S Yle ise, arkadaşlarile kavga bal Hanımefendi, başını hafif hafif 
, arayı bırakıp gitti. sallıyarak: Diğer Postalar: 

-
u. Müdürlüğünden: 

1 - Yavşan tuzlasındaki 48878 lira 79 kuruş keşif bedelli mevcut ve na
tamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve ıslahat ile iki ahf8p 
köprü inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Proje, keşif, fenni tartnameleri mukavele projesi ve münakasa 11art• 
namesi 245 kurut mukabilinde inhisarlar Tuz fen tubesinden alı • 
nacaktır. 

3- Eksiltme 10/tubat/936 pazartesi günü saat 11 de Kabataşta Leva• 
zım ve mübayaat Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat miktarı 3665 lira 90 kuruştur. 
5- İstekliler ihale tarihinden en az beş gün evvel inhisarlar Tuz fen şu

besine gelerek. 
En az 3 kilometrelik demir yol tesviyei turabiyesi, ray fertiyab ve 
köprü i,Ieri yapmı' diplomnh mühendis olduklarına veya bu şerai. 
ti haiz diplomalı bir mühendisi inşaabn bitimine kadar daimi olarak 
i' başında bulundurulacağına dair resmi ve muteber vesaik gösterİP, 
münakasaya iştirak edebileceklerine dair ehliyet vesikası almalari 
lazımdır. 

6 - Bu fenni ehliyet vesikası ile sair kanuni vesika lan havi kapalı zarf• 
lar ihale günü saat tam ona kndar Kabataşta ismi geçen komisyon 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. «435» ------

üesseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
lstanbul Sıhhi 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için mayıs 936 sonuna kadA.k 
lüzumu olan azı «l 7000n çoğu 18000 kilo süt olbaptaki §artnamesi 
veçhile açık eksiltmeye lt.onulmuştur. 

Eksiltme 5/2/936 çarşamba günü saat 14.5 da Cağaloğlunda Sıhhat 
Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiyat: Beher kilosu için 12 kuruştur, 

Muvakkat garanti: 162 liradır. 
Şartnameler bedelsiz olarak müesseseden alınabilir. 

, liayır ... Hayır... - Meğer •. Ben yokken ... Ne ke- Bartın - Cumartesi çar -
....... E:, o halde?.. pazelikler olmuş .. Yazık... tamba 18 de 

ltlld Arzettim ya, efendim. Hasta • Diye söylendi. İzmit - Pazar, salı, per-

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvak· 
' kat garanti makbuz veya banka mektuplarile belli gün ve aaatta komis-

....._1· 11iaataneye gitti. _ E, pekala .. Bu kadını Beıir mi ,embe cuma 
'hı d §te, bak... Söylerken, sözler öldürmüş?.. 9,30 da 
lı,..ll il ... an dökülüyor. Meraktan çat- - Öyle söylüyorlar efendim. Si- Mudanya - Pazar, salı, per-
' Cagırn. Fena halde üzülüyo - zin teşrifinizden bir gün evvel, po- şembe, cuma 9 
~lf. Allah aıkına doğrusunu söyle lisler saraya gelmişler. Kendisini a- da 

il a. lıp götürmüıler. Bandırma - Pazarteıi, salı, 
~· tl.tkalfa ın .. k""l b" · · _ İyi amma, Beşir bu kadını ni- çarpmba, per-l§ti. •• U§ u ır vazıyete gır-

tehza.d Çu.nkü ikbal Hanımefendi çin öldürmÜ§? ·· şembe cumar -
ct~i e ıle barı§ıp ta köşke gele • _ Vallahi efendim. Günahı, söy- tesi 21 de 
~d· Z~rnan, sarayda geçen 0 kanlı liyenlerin üzerinde kalsın. Guya Karabiga - Salı cuma 19 da 

181lın '- · 1 P 15 d ~ k t!'.endiıinden saklanması • Beşir, bu kadını sevıyormuş. mroz - azar e 
iti tq_~tar Verilmiıti. Halbuki bu ze- _ Beşir bu kadını seviyor mu Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
""' 1ll ka ·· d b Trabzon ve Mersin postaları • ~la... ' ç gun en eri kendisinden imiş? 
.... ·•an b" d" ö 1 d' 1 k lk ki a·· J d k ·otı,. ır sır olduğuna hükmet- _ Evet, efen ım. ye ıyor ar. na a aca arı .,un er e yü 
1 

• llluh · 1 k ttı~ıa.t telıf vesilelerle, muhtelif _ E, insan sevdiğini öldürür mü?. a ınmıyaca tır. «476» 
b\ınl 

1 
ve ağaları isticvap etmiı; _ Guya, efendi hazretlerinden 

b· arın ... 
1tbir· . agzından aldığı sözlerin kıskanmıf. 

.. 

b\itiirıı~ tutrnarnaai, şüphelerini büs- _ Çok tuhaf ... Ben buna inana -
'- li Uvvetiendirmişti. mı yorum, kalfa. 

adi, kalfa. Söyle. Fena hal • (Arkası var) 

Son Posta Matbaeaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Rqıp 

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

yona gelmeleri. (263) 

Akay işletmesinden : 
1 - Akay İ§letmeıinin bir ıene zarfında Karadeniz havzasından 

getirteceği maden kömürlerinin lstanbula nakli kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2- Zarflar, 5 tubat 936 çarşamba günü saat 16 da idare merkezin• 
de Şefler Encümeninde açılacaktır. 

3 - Usulü dairesinde kapatılmıı ve mühürlenmiı olması icap eden 
zarflann nihayet ıaat - 15 • !e kadar Encümen Reisliğine mak
buz mukabilinde tevdi edilmeleri lazımdır. 

4 - Münakasaya girecekler • 2250 - lira muvakkat teminat getire • 
cekler ve bu miktar ihalenin kesbi kat'iyet etmesini mütealeip 
bedeli ihale üzerinden o/o 15 şe iblağ edilecektir. 

5 - Bu hususta hazırlanmış olan şartnameyi görmek ve tamamlayı
cı malfunat almak istiyenlerin her gün İdare Levazım Şefliğine 

müracaatları. (287) - -
Dr. ETEM VASSAF Sinir v• akıl 

hastalıkları müt~ııaaııı!H 

CaiiiJeıelu 9'eçl Örea aparlamaaı Tel. 220J3 Ev. Kadı..öy JlaharlTo Uat• s~ııt.ı, l 'c • ô07ıU 
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HASAN KUVVET URUBU 
ZAAFI UMUl\,i, KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Ço
cuklar, Geneler, Genç Kızlar ve ihtiyar1ar _her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu 

•••••••••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıs;a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ ........ mı;~t5~l-!!l !!!!!d!d!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!'~M9~Z ca!,!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!J!!!I!!!!!!!!!!!!!!!~ .. ~--, ~ ................... . 

Saçlan dökülenlere 

.· .... .. · ..... . . 
· .. e I 
: fDIA.Nl 

ANl<ARA • 

• • 
BALtKt\ıR.. , 

e ELAZI%-

• • 

. 
IHAf'' 
..VL\lj1 

······-- ~ ·... '~ --···: •>~•"" ... 
eKAR~. ·. ... . . . · . •••• e EA.%V R.Ul\I'\ •• • 

çg.VS:.:~.··· 
·. . 

KOMOJEN KANZU9' 

Saçların döklilmeaine n kepekl•r 
meaine mani olur. Saoların kökll" 
rini k:ıtTntlendirlr n beıler. Tabd 
r.nlderiai boımaı, latif bir raylhll' 

Tardır. 

l11•lllz Kanzuk Ecza11e•I 

Beyoğlu • lataııbul 

/ , 
IZMtA. 

ANON ~HtJ"AQ. ' , e OIV~Q.18~K1A- . • ... 

••• 
• •• • 

• • • .. : .. •····· •• • • 

. . . . . . .. . ......... . . . . . . .... .. iSTANBUL 
MAGAZiN 

ç AP A M ARK A Plrlncaaa Fallrlkaıı 21 lacı Yıld6n..aı B.atlalarllıa 
ANNELER DiVOR Ki: 

O, toraalarmuım da neıe ve sıbbat u1aatı olacaktır. 

Memleketimiıde tanınmıt muhat' 
rtrleria ,u.ıan ile A 'Yl'Upa Magr 
zlnlerine muadil olan bu meomd 
88 ıahile olarak 3 Ş•batta 9lkJ1or. 

Clld ve ZUhrevlye 
HHtalıldarı mltehauıa 

Dr. Ç 1 P R UT 
lhyeJlu, Ruı 1efarethueal ., .... dl 
Peıta Hlı:ajl lı:Öfeılade ll979••t a,.r 

-. ...... --....... _ ........... ____ ...... __ ............. __ ... __ ... __ .. __ ........ _ ..................... r ~ ..... tımaaı. Telefonı •3353 ..-•I. 
ıııııııı•••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••ıeet ............ "4 ............ ~.-. 

------------------------~I Yalnız 

TÜRK ANTRASiTi 
BiLANÇO TANZİMİ MÜN ASEBETİLE 

Toa11 24,5 Ura lzerllldea mavUIEaten tallın ellllen bedeltle• ltet 
toadaa yakarı toptu aat•t'ar için tonda 3,5 lira llat larkl ide 
edl••ekte olllajudan pmtllye lladar ita faldan ııttrdad etmlyea 
.. ,.. mııterUerla bir an evvel qatıdald nrne mtlracaatterl 

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

~1 C'1"' CN~ Q~O, atut: 

• ı."T '"' C.41>lO E 

-

HAS 
·K.ALMiN 

BAS BALMIRDIB 
Ba9, dit •Ar1lar1, Romatizma, Grip Nevraljl nezleye 
kartı HAS KALMln kullanınız. 

Çok taklid edilmiıtir, faka& AYNİ yapılamanu,tar. 
'' MA V1 ETİKETLİ KUTUDAKİ HAS KALMlNt,, lSTEYfNlZ 

lat.nbul Beledlyeal 

Senelik muhammen kiraıı 96 lira olan Rumeli Kavağında lıkele 
desinde 4/1 No. h abıap gazino 937 veya 938 senesi mayıı aonun• 
dar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartn 
Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıtiyenler 720 
ru§luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30/1/ ı 
perıembe günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. C<B.» e<IJJ 

** Düıkünler eYi için lazım olan 2000 kilo mercimek açık ekıiltme~e _J 
nulmu§tur. Bir kilo mercimeğe 26 kurut tahmin olunmuıtur. Şartna'.J 
levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek iıtiyenler 2 
No. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 39 liralık -~ 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 30/1/936 per~ 
günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. «223» __/ 

LiON Mağazası 
Mevsim sonu dolayısilq yüksek cinsli 

mallarını çok eh '"'" fiyatla 
satıta çıkarmıttır. 

iskonto0/olO dan °/0SOye kadar 
lstiklil caddesi 272 - 274 


