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Habeşler Sürekli Gece 
Baskınların Başladılar 

20203 Fiyatı S kurut 

Ege Kıyılarında Bahar ... 

Fakat, Bu Bahara Aldan
mak Doğru Değildir 

Şimalde Şiddetli Mu
Olugor lıarebeler 

RU~rut, 28 (Özel) - Burada son 
tı{i~ erde vukua gelen nümayitlor he· 
ta.tn taınamen durmuf değildir. Zaman 
hlak~ bir ~ok semtlerde hadiseler ol· 
~arp a, Polisle nümayişçiler arasında 

:rı. 1ftnalar vukua gelmektedir Qu d • 
karak ~ra a çarşamba akşamı CtUum 
ltrak 0

1 
u komiseri Mehmet Efendi, 

Üti Ü 
0 un önünde dururken, meç~ul 

tln.e ~. şahıs tarafından birdenbire tiıı:e· 
bir d \iç kurfun atılmış ve bu esnada 
h~r ne ~ bombası patlamıttır. PolJslcr 
~lab el adar failleri aramıtlarsa da 
letdi a ~·· arasında izlerini kaybetmlf
bi c.i r. Ufusça bir zayiat olmadığı gİ· 

"'ardak: b" 1 • ~okt ı ma arda da bır hasarat 
\lr. Sariyenin Fran.ıs yülıaelı komi•eri 

Kont cl6 Martel 

, 

' Habeş Harbinin 
Askeri Durumu 

Anadolu Kışı insanın Yüzüne Güler 
De Sonunda Saldırmalı Bir Oyun Oynar 

Cenup mıntaka•ında taarru%CI ge. 
~en ve bu hareketini yavaılatmıı 
fakat hôla durdurmamıı olan gene: 
ral Grazyaninin bu ilerleyİfİ, Adisa
babadan gelen haberlere inanıraak 
H b .. L , 

a eı YURaek makamlarını nıeıgul 
etmekte devam etmektedir. 

Bu miina•ebetle Negellinin /tal· 
yanlar tarafından İfgalini kabul e· 
den Habeıliler, Vardara'yı hiilô mu
halaza ettiklerini aöylüyor. Hal· 
buki ltalyanlar, bu kasabaya da 1 
girdiklerini aöylemekten geri dur
muyorlar. 

(Devamı 6 ncı yü.zde) 

Bir Mütekait Dilenirken Tutuldu 
YUzelllllklerden Hamdi 
Hocanın Da Bu itte 

RolU Vardı 

Ege kıyılarının Ü%Üm ve incir 
müatah•illm, ltalyanların On iki 
ada ve bilhaHa Radoata Türk üzü~ 
ve zeytinlerine rekabet yapmak için 
&'Ö•terdilılai gayreti ve bu yolJa 
&'iriıtikleri büyük mllcadeleyi dik
katle takip etmektedirler. 

Polis, dün müddeiumumiliğe Ahmet Şükrü adlı bir ihtiyar vermiştir. iddia e· 
dildiğine göre, l:iu yaşlı adam Saray sineması önünde dilenirken evvelsi ak
şam yakalanmıştır. Ahmet Şükrü, ben 14 sene evvel Göynük kayma -
kainlığından tekaüde sevkedildim. Devlet bana ayda (26) lira maaş ve
rir, bir de kızım var. Ben dilenmiyordunı. Otuz kuruşa bir bilet aldım. Si· 
nemaya girecektim, diyor ve kollannı ve sol ayağını, başını göstererek : 

Radonı iyi bilen, Türkiyeye 
karfl turizm, bağcılık, zeytincilik 
ve gülyağcılık vadi•inde e•a•lı bir 
rekabet yapan adaların bu faaliyet
lerini yakından 6ÖrÜp bilen bir Ra
doalu, Son Pollfa okuyucuları için 
bu meuzua dair dikkate değer bir 
yazı •il.ile•i hazırlamııtır. Bunların 
adedi üçtür. Ve her Türk tarafın· 
elan dikkat oe ibretle okunmaya de· 
fer. ilk ya%ı: 

Yarın 

icra Veklllerl Toptandı 
Ankara, 29 (A.A.) - icra vekille

ri hsyeti bugün Başvekil ismet İnönü. 
nün reisliği altında toplanarak muhte· 
lif işler üzerinde görüşmelerde bulun~ 
muş ve bu i,şlere ait kararlar vermi~tir· 

lngiliz Krahnın 
Cenaze Mer imi 

Bu görül'!'f!mİf meraBime ait 
)'a:ılar 11 inci •flyf amu:datlır. 

(,- Ben harp maluluyum. Sol bacağım yok. Başımda da şerapnel yara· 
aı var. iki ko1lanm ve ellerim de yaralıdır. diyordu. Müddeiumumilik Ah· 
met Şükrünün çalı,acak kabiliyette olup olmadığının tesbiti için kendisini 
adliye doktorlarına göndermiştir. Verilen rapora göre Ahmet Şükrünün 
hafif işler de çalışabileceği anıa.ılmıştır. Hükmü mahkeme verecektir. 

lstanbul - Ankara Telefonu 
Yeni Tesisatla 
Devreler 
Altılaştırıldı .• 

İstanbul ile Ankara arasındaki te
lefon muhaberelerini sıklaştırıp her 
iki şehri biribirine, bu yolla daha iyi 
bağlamak maksadiyle telefon idare
sinde tesis olunan üç devreli makin~ 
nin tesisi bitmiştir. 

Şimdiye kadar İstanbul, Ankara ile 
üç .. devre üzerine konuşuyordu 
Yeni tesisat ile devrelerin sayısı altı • 
ya çıkarılmıştır. Demek oluyor ki bu· 
gün Ankara ile konuşmak için beki~ 
meye sarfolunan zaman yarı yarıya 

azalmlf olacaktır. 



2 Sayfa 

Bina Tiplerinin 
Tahdidine 

SON POSTA 

Ne Dersiniz? 
Şehir planının başaracağı mese -

lerden biri de lstanbulda yeniden 
yapılacak bina tiplerini tahdit etmek 
olacakmış. 

Şamlılar Köyü Kavgası ••• 
---~~-'-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~---~---~ 

Şehrimizde her semtin hususiye • 
tine göre ne tarzda. kaç katlı ve ne 
büyüklükte bina yapılacağı tayin 

edilecekmiş. 

Yaralılardan Biri Dün Hastaneden 

Ticarethaneler, oteller, sinema ve 
Çıktı Ve Çıkar Çıkmaz Tevkif Edildi 

tiyatrolarla meskenler de dahil ol • Şamlılar köyünde tarla ve otlak ihtilafı yüzünden çı
duğu halde, lstanbulda beş tip bina kan kanlı kavgaya ait tahkikatı müddeiumumilik bitir-
kabul edilecekmiş. miş. 

Bu tipler, mimann zevki itibarile Evrakı altıncı miistantildiğe vermiftir. Cerrahpap 
farklı olabilecekmi~. Fakat şehrin ı hastahanesinde yatan ve ayağı kınlan Şekerci Ah. 
gelişi güzel her yerinde, her tipte bi- ' metle kollan kesilen Kadir ve Gaffar da ayni zamanda 

suçlular arasında bulunmaktadırlar. Bunların ikisinin ya· 
rası hali vahametini muhafaza etmektedir. Yalnız Gaf • 
{arın yarası sarıldığı için dün hastahaneden çıkmlf ve 
müddeiumumiliğe gelerek teslim olmuttur. Altıncı müs
tantik Gaffarı da tevkif etmiştir. Jandarma ve polis ka

na yapılmıyacakmış. 
çan Refiği aramaktadır. 

-==============-----=====--=-======-=~~ 

Bu münasebetle dün bir muhar • E" • F Al h• 10 
~ri:::::~~.el~~~~:.n~a:~:~::~ :u;: } ı r ırı n cı hey ı ne 

K.:~::::·:::s...... Paralık Bir Dava Açıldı 
- Bugünlerde lstanbullular, Habeş - Misak namında bir kütüphaneci disinden (12) kuruş on para almış. 1 

lralyan ha~bin!n ded~odularından bı~~ış dün müddeiumumiliğe müracaat ede- : Misak narhın on iki kuruş olduğunu 
olacaklar kı, bınalan dıle doladılar: uBızım ı ek Ged:ı,.. ___ da N mi fırın __ Lib' aöylemif. Fuıncı hayır 12 25 paradır 
wı b' k d" d ·· k 1 r aa.-.,a a l aan ı 1 , , og an ınn o ur, oner oner onu o ur ı> • • demİf. Bunun üzerine Misak kta 

dedikleri gibi, «Bizim hemşeriler bina o- aleyhme on paralık bır dava BÇIJllfhr. 1. . t . l K .__ 
1
. no 

.. .. • • . po ısı vuı asıy e umtUıpı po ıs mev· 
kur, doner dener onu okurln... Bay Misakın ıddıaaı fUdur: ki' ·· · Zab ka 

1. b 1 b . 1 b. · · · M. ıne muracaat etmıf. ıt vara sı 
stan u ına an ıçımsızmış. una - • • • .. el b fınnd b' 

b.. ..k b. k · ı·k • 1 Mısak ıki gun evv u an ır I tutturmuş. Misakın aldtm ekmek ayni 
rımız.a uyu ır zev sız ı anz o muş. "O" 

muş. Bunun sebebi mimarlara göre kalfa- ekmek allDlf. Fınncı herkes gibi ken- zamanda etiketsizmi.ı; de .. 
lar, kalfalnra göre ustalar, ustnlarda göre 
de mimarlannış. 

Mes· uliyetin açıkta bırakılışı insana: 
cıKabahati gelin etmişler de, kimse sahip 
çıkmamışı> sözünü hatırlatıyor 1 

Bence, bina dedikodulannın alıp yü -
rüyüşü, «güzellik inhimakinin artmasın -
dandır: 

Yangınlar 
ihtiyar Bir Kadın 
Kebap Oluyordu 

Fatih Çuçır caddesinde (9) sayılı 

·-·----------~~---
Kadıköy 

Su Şirketinin 
Yaptıkları ... 

evin, üst katında yatan Fatma adında O d ber. K dk.. S ş· k t' 
Bu inhimak o kadar ileriye vardı ki Is- . l'k h b' kad odanın Ç ay an ı a ı oy u ır e m-

yetmış ı ve asta ır ın de l tkika k ·· 
tanbullular, zarafeti ihtiyaca tercihe bile •• d w k lkmak . t k d'. yapı an le t sona erme uzere-
başlndılar. ıç~ ~ay~a a la ·ı:~ ~en u~ dir. Bu tetkikler sonunda firketin 

Maamafih ben bunu gayet tabii buluyo· mut. ~ mang~ . ı....,e~ mang maliyeye mühim miktarda borcu ol-
rum: Çünkü güzelleşmek düşkünlüğü, sa- devrılmış ve kendısı de e a saçı.· duğu, faturalara ,irket tarafından 
d k d l d d w·l eh' 1 d d . k. lan at,._Jller arasında kalmı&tır. Ate• bu l . ed l .. e a ın ar a egı • ş ır er e e, çır ın· ı -r w ~ T yapıftırı ması ıcap en pu bedelının 
Jiğin artmasından ve yaıın ilerlemesinden taraftan huta kadıncagızı yakarl..en de ·· t ·1erc1e 1 d w b't im . mut en n a m rgı sa ı o Uf-
aelir 1 bır taraftan da odanın efYUmı lUluf- tu · * turmuş, yangın kokusunu duyan ev r. .. . . 

Yanlış Bir 
Tedbir 
T aşdelen mcnbaının ıslahı için son za
manda epey gayret sarfedildi. Burada 
yeni tesisat yapıldı ve suyun temiz bir 
surette şişe ve damacanalara doldu -
rulması için elden ne gelirse esirgen • 
medi. Buna mukııbil, bu suyun büyük 
ve küçük damacanalarına on beşer ku
ruş bir zam yapıldı. 

İstanbul gibi suyu bol bir §Chirde esa· 
sen bugünkü fiatlar pahalıdır. Binaena
leyh T aşdelen suyuna yapılan zam, 
zaten şikayet edilen bir durumu büs -
butün tahammül edilmez bir hale sok-
mnk demektir. Bu su için yapılan mas
rafı böylelikle çıkarmak gayesi güdü -
lüyorsa yanlış bir yol takip ediliyor. 
Çünkü böylelikle sürüm artmaz, bila
kis eksilir ve hatta durur. İstenilen şey 
bu olmasa gerektir. 

Kız Kaçıran 

Delikanlı 
Dün Tevkif Edildi 

lkincikinun 30 

Gllntin Tarlhl 

Bir iki 
Satırla .• 

İlk Mekteplerin Ders Saatleri 
Değiıti 

Bir şubattan itibaren ilk mektepler 
dersler 8,45 te ba§lıyacak. 14,55 te 
hayet bulacaktır. Her ders arasında on b 
şer dakika teneffüs olacaktır. 

*** 
Faydalı Köy Unsurları 

Ankara 28 - Orduda askerlik hizm 
tini bitiren genç köylülerin en yetişkinle 
rinden bir kısmının Kültür Bakanlığı em 
rinde bir müddet stajdan geçirilmesi "/ 
faydalı bir köy unsuru haline getirilme 

düşünülmektedir. 

**"' 
Vekil Muallimler Ne Kadar Maaf 

Alırlar 

Ban okullarda vekillik edC"n muallim 
lere beşte birden üçte bire kadar maaş ve 
rilebileceği, bu kabil öğretmenlerin üçt 
iki nisbetinde maaş alamıyacakları alaka 
lılara bildirilmiştir. 

*il:* 
Tapu Müdürleri Arasında 

Isparta tapu başkutibi Hasan Mahi 
Kırklareli tapu müdürlüğüne. Konya tap 
müdürü Tahsin Bursaya, Bursa tapu mü 
dürü İsmail de Konyaya tayin edildiler. 

••* 
iç Ticaret Umum Müdürü 

Açık bulunan iç ticaret umum müdürlü .. 
ğüne İstanbul Yüksek Ticaret mektebi mÜ" 
dürü Nihadın getirilmesi takarrür etmiş gi• 
bidir. 

*** 
Bir Suriye Gazetesinin Verdiği 

Haber 
Suriye gazetelerinin verdikleri malu .ı 

mata göre bir kaç aydnnberi Irakta Bar • 
zan mıntakasında Irak hükfuneti tarafın" 

dan takip edilen Halil Hoşevi adlı Kürt 
çetesi ahiren hudutlarımız dahilindeki Ki
lit cınetlerine iltica etmiştir. Türk kuv ' 
vetleri tarafından karşılanan çete şiddetli 
bir müsademe neticesinde külliyetli zayiaE 
vererek Suriye hududuna doğru kaçmış ,. halkı k k ak d .. d.. Bu muştenlerc:len bır kısmı bu pul Polis dün müddeiumumiligw e Meh-

TarJabaıı, Valide çeımesi sokağı, An • yu anya oşar o ayı son ur- bedeli . . k dil . . d . . . ' 
kara apartmanı, 2 numaralı daire, Necla: mütler ve kadıncağızı kurtarmıtlar - .. ermm ~ d~nnşe· ~· : .ır mı et adlı bir delikanlı teslim etmittir. tır. 

- Aman, bu karan verenler çok ı·sa • dır. Fatma hastahaneye kalc:hrı1-H • ~urdamacaat etmıt ~denır. ımal. 1 fboır e - ddia edildiğine göre Mehmet Tak • 
ll.UAof t n ga res • d p k d Doktorlar Arasında Yeni Tayinler 

*** 
bet etmişler doğrusu: Nedir bu şehrin ha- tır. 1 mın m ıyeye rcu ıım e apas Öprüsün e oturan 14 
{ ı * olup olmadığı tetkik edilmektedir. y1'ıı.mda Safinaz adlı bir kızı kaçır • 
i ~ Talimhane meydanı sandık odası gibi ~ 

karma kan~ık. Bir çok yerlerde inşaat in- Kasımpaşada Havuz arkasında Alellımum saatlerin bozuk olduğu mış, Y eniköy sulh ceza mahkemesi 
tizamsızlı:'n yu .. zünden sokaklar, lise pro • 28 l k" ·· ·· H·· · · d .. kk"' görülmüftür. Fenni tesisat noksan ol- Mehmet hakkında tevkif müzekkeresi ... sayı ı omurcu useyınm u a· w . . bo · 
uramlan gibi karma karı .. ık: da bul t ek · t tu dugu ıçın Elmaslı suyu da zuk ak- kestigw i irin müddeiumumilik surluyu • ,. nın unan gaz en esı u f • .. .. . . :r :ı-

Ne evler eve, ne dükkanlar dükkana, faka d hal ·· d .. ··1 ·· tür. maktadır. Yapılan bulun tetkikler şır- tevkifhaneye göndermİ&tİr. muf, t er son uru mlq • k • ka 1 ahk"' • T 
ne apartmanlar apartmana benziy«: Ko- * etin mu ve e amına rıayet et • * 
ca şehir bir "antika binalar sergisiı> ne mediğini meydana çıkarmlftır. Ali • il ... 'kt ta M hm t dl b' ... 

B 1 Fatihte, Sofular mahallesinde Ye- . l b ~ı 8f e e a ı ır çocugu 
döndü 1 ina tip erinin tahdidi sayesinde kadarlar bu husustakı rapor arını a • b t 1_ ti' l t ·· d b 
inşaallah ortalıkta göze batan acaiplikler ni sokağın 9 sayılı evinde mutfakta la aktadırlar 

1 

sar Of e men; sure Y e ecavuz e U• 
azalır. yakılan fazla ateşten kızan bağdadi zır m • lunmaktan suçlu Mehmet, Recep ve 

Fakat bunlar sadece temenniden ibaret- tahtaları tutufmUf, ate, büyümeden Rıhtıma DUştU Tevfik adlı üç genç de dün müddei • 
tir hal Yoksa, sakın verilen her kararın söndürülmüttür. Foti adında bir adam Gülcemal va- umumiliğe verilmİftİr. 
tatbik edileceğine inanacak kadar budala purundan rıhtıma inerken dütmüş, 
olduğumu sanmaı I ~i Arsıulusal Pansyır yaralanmıttu. Doktorların 

Dereceleri * Devlet Demiryolları katar teflcrinden 
akkt: 

- Sabahlar hayır olsun Kamik Ağal ... 
Taksim meydanı, Ayas paşa, Aksaray, 

·leli, Fatih apartmanla doldu. 
Bir kaç sene evvel serseri köpeklerin 

olaştıkları bomboş viranelerde yükselen 
partmanlar arasında iğne düşecek yer 
almadı. 

Bina yaptırmak niyetinde olanlar için
e emellerine kavu§amayan bir biz fıka -
alar kaldık: 

Bu yd, biri Yugoslavyanın LUbli • 
yana .Winde, diğeri de Selanik de ol
mak üzere Balkanlarda iki arsıulusal 
panayır açılacaktır. Liıbliyana pana • 
yın 30 Mayısta baflayacak 11 Hazi • 
:randa kapanacak, Selinik panayırı da 
6 Eyliilde açılacaktır. 

mişl 

Eğer İstanbulda apartman yaptıracak 

adam, ve apartman yapılacak yer kaldise 
diyeceğim yok 1 

Fakat bana, İş İşten çoktan geçmiştir 

Ve şimdi bina tipleri tahdit edilecek - gibi geliyor azizim. 

-----
Medresenin Kurşunlarmı 

s~tıyorlarm1ş .. 
Fatihte Gazanfer medresesinde otu- ~ Oda.s1;11~ 936 yılı sınıf de • 
Ad·ı Muh d 'ki recelerının tesbıtıne devam edilmekte-

ran ı ve arrem namın a ı di ş· d' kadar F ih O 
uk d · ku ı t ı 1 r. ım ıye at ve sküdar çoc me resenın rşun arını op a • 
b. l..ı.leb' · ta lak t tul kazalarından 160 doktorun dereceleri 

yıp ır c:u ıcıye sa r r en u • . ec1·ı . . 
ı d 

1 
tayın ı mıttır. 

muş ar ır. 

Bu arada, geçen sene yapılan bu -
nife itiraz edenlerin iddiaları da tel • 

HabeTleTimiz buTada bitmedi 7 in • kik edilmektedi.. Bildirildiğine göre 
ci sayfamızda da devam ediyor yeni tasnifler, bundan evvelkiyle pek 

az farketmektedir. 

- SWl@MW 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Eski Uşak belediye doktoru Kemal 
Tarsusa, Gümüş Hacıköy belediye dokto" 
ru Osman Giresuna, Konya memleket has" 
tanesi dahiliye mütehassısı Osman başhe
kimliğe, ıpüfettiş doktor Sabri Trakya U" 

mumi müfettişlik sıhhi müşavirliğine, An• 
talya sıtma mücadelesinin eski doktorla " 
nndan Münir Antalya sıtma mücadelesi 
doktorluğuna, eski Kandra hükumet dok• 
toru Fuat Haydarpaşa Nümune hastanesi 
idrar yolları mütehassıslığına, Gelibolu 
hükumet doktoru Fahri Edirneye, Lap ,. 
seki hükumet doktoru Zeki Geliboluya, 
Alaşehir hükumet doktoru Abdullah Faik 
Ödemi~e. birinci sınıf operatör Salahaddiıt 
Amasyaya tayin edilmişlerdir. 

*** 
Ditçi Mektebinde Bedava Dit 

Yapılması lıi 
Dişçi mektebinde talebelerin staj gör .. 

mesi için vakti hali yerinde olanlara 
altın, pirinç ve kauçuk diş yaptırılmakta 

olması, diş tabiplerinin kazançlarına en • 
gel olduğu için diş tabipleri mektepte an" 
cak fakir olanlann dişlerinin teda" i edil
mesi ve bunlara da altın yerine başka ma" 
den kullanılması için Sağlık B.:ıkanlığı 
nezdinde teşebbüste bulunacaklardır. 

- Bu ne hal, Hasan Beyciğim? Kanu
nusaninin sonuna ıeldik •• 

Hila ortalıkta bir ilkbahar 
devam ediyor. 

havası 1 . . . Bunun 1ebebi, dünyanın müvazene
ıini kaybetmit olmaıı imif. Acaba doğru 
mu? · 

Hasan Bey - Tabii değil mi ya? içinde 
yaııyanlar hep birden pusulayı tatırırlar 
da, hiç dünya geri kalır mı 7. 



::: C N f' C S T ..\ 

Her gün 
----

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Suriye 
Teşkilatı 

Resimli Makale 

Memleket Sekiz 
1'uha f iZ h ğa Ayrıldı Her gün .......... bü- kaza gelebilir. BU- olomoböl böze ..,. 

Ser t ')8 Ö pabilir, tramvay altında kalabiliriz, denize düıebiliriz. Hülitsa '!.:~ u , - ( zel) - Suriyede, 
.J uce k hayat içinde bize pusu kurmuı bir çok görünmez kazalar var-
R\i d omiserliğin karariyle evvelki dır. Bunlara kartı bizi eskilerin zannettiği gibi bir «melekissi -
llı"~ en itibaren sekiz muhafızlıktan yane» korumaz. Korunmak için elimizde mevcut biricik çare 
td~~~~kil bir ademi merkeziyet ilan ihtiyat ve tedbirdir. İhtiyatlı ve tedbirli olanlar bir kazaya kur-
~'b 1Şbr. Bu hususta gazetecileri· o= ~ ~ 

il Koza a 

ban olmaktau ınaaun aaydabilirler. 
lıimizde de böyledir. Her tün görünmiyen bir ihtimalle kar

ıılllJ8biliriz. Eğer evvelden ihtiyatlı bulunup tedbirimizi alma
mıpak, bu ani tehlike itimizi bozabilir. 

ODlm için hayatınıu kaderin eline bırakma)'lnız. Kaza ihti
malini azaltmak için, evvelden tedbir alınız ve ihtiyatlı olunuı. 
~··--=-=- -- ·-- - ---

r-
Sö z ün -" Kısası 

----
Ôlilm Ve Hayat 

, ______ E. Ekrem T•lu 

f naıltf're kralı ve Hindistan im par•. 
· ton; S.tincı ]orjun cemue moraaimı . 
net ait rafeılat aetıren yığınla tel5{rtıfıerı 
gözden geçirdim. 

Jngiltere V• deni2 afın lngiliz mülk
leri kralınııı ölUmO a:a, huz bir hadi· 
se değildir ve sık da tekerrür etmez .. 

Onun için, her telKrafın üzerinde 
durup, merakla okuyorum. 

Yeni kral. babasının cenazesının 
kaldırılacatı gün, şehirde hiç bir mü
essesenin kapalı kalmamasını ve bu 
milli mateme rağmen, bütüq Jngiltere 
dahilinde normal hayatın hergünkü 
gibi devam etmesini dilemiş. l\>" ~1 eden yüce komiserlik delege mu· ... • 

ırııM.Daviddemiştirki· MUHTEL IF HABERLER Bu,dünyayaibretolacakbir key-
0 «- Bugün ilan ettiğimi

0

z teşkilat, fiyettir. 

~:~anlı hükumetinin 1913 senesinde Kralına çok bağlı olduğu için, ölü-

~ct ıkın~ düşündüğü ademi merkezi - Amca5ının Ka.fa- Bulgarı·standa T dh. müne candan elem duyan İngiliz mil-
b·· Pro1esinden mülhemdir. Ancak '-./ t e IŞeee Jeti, Sekizinci Edvard'ın bu pek ma • 
lıYiilt h b" .. .. . D l ~ h'· ar ın zuhuru uzerıne Osman·. •lRl .rai af an kul iradesini yerine getirmekle, bi-

6 ı.ıkuınetinin bu fikri tabiatiyle yüz B b v K J J T •• k u zim: ((Ölenle ölünmez!» darbı meseli-d:ti kalmıştı. Ondan sonra mandater Bir Yeğen.. om a e urşun ar a ur nsuru- nin doğruluğunu ve bir ölüye hürmet 

i.ı_"et tarafından yapılan muhtelif 0 nun lmh a Gayret Go··sterı·ıı·yor göstermek için. hayatın tabii seyrini 
"\l(lte ~ kı· b l . b"lh Kızılcahamam, ( zel) - Burada aSI n velev bir kaç saat durdurmanın lü • ~i . ye ı tecrü e erı ve ı assa 
lrıdıki .. k . K d"' M Bulgarlar köyünde bir hiç yüzün - S f 29 (Ö l) B 1 . G L__ k l b d 1 zumsuz ve manasız olacag~ mı cihana •c)" Yuce omıser ont o ar- . o ya, ze - u garııta -ı ene DU ma ıat a, un an evve 

~ ırı S k den 16 ya§ında bır çocuk amcaaı - . A • 

1
• k'. ispat etmi11 oldu 

\' uriyenin her tarafını gezere k f 1 k "ld" .. nın Şumnu vılayetine bailı Turuca Kızanlık kazaıından Hemıt ı o - " · 
e ah l" f k 1 nın a aıını pat atara o urmuı - . . • • . . . 
6ı_ a ı mümessillerinin i ir erini .. K·· d O İb köyü halkından ve zenginlerınden yünde hır kaç Bulgar, hır gece kö - T atıl, şenlık yapmak maksadıyle 
ı&taJc tur. oy en ıman, amcaıı ra - . . . l 1 ·· ··1 atı Yaptığı incelemeler ve matbu • h" _1 y l b d b' . d Muıtafa Hacı Alı oğlunun evinın yün Türk kahvehaneııne baıkın ya- o ursa o sun mazur ve meşru goru e-
n h 1 ım og u aıar a un an ır mil - · h b"l" M · · k b" ··Ik · b er vesile' ile izhar ettiği arzu ar, • .. avlusuna ayın 24 ünde bomba atıl- parak ellerinde sopalarla ka ve ı ır. atem ıçın, oca ır u enın 

l.ı&ü det evvel kavga etmııler, muıterek ' • . . . .. h f ı - k t · Bas n tevdi ettiğim idari devrimin e- . • . mııtır. Bombanın patlaması netı - içerıııne aumit ve mevcut muıte - ayatını e ce ugratma • ma emın 
1. •nı te~kı"l etmektedı"r. Bu te!"kı'- olan arazılerını paylaıarak yalnız . d . b"" .. l k l 'l b' h ı· d k tt kt kudsiyetini azametini ihlal eder. 
~ T " - cesın e evın utun cam arı ırı - rı ere ır ay ı aya a ı an sonra • 
<ltla S . . b" 1 .~. b l d ·-·ı ba§larına çalıımaga baılamıılardır. I . I k I d ki Z . _ ll d Onun içindir ki, Beşinci Jorjun gö-

di urıyenın ır ıgı ozu muş egı - E lk' .. t I I d b' b" . mııtır. nsanca zayıat o mamışsa ya a a ı arı ayım ogu arın an L d h . d 
'L t. Bilakis her mıntakanın mahalli vve ı gun ar a arın a ır ırıne d b h"' d' h 1· . T"' kl H"' .. .. ··ı . d"" .. l d' müldüğü gün, on ra şe rın e, ~en • 
lrı t l .1 - . l h a u a ıae, ora ava ısı ur e - usnuyu o esıye ovmuı er ı. l'k 1 d F k b k l İ 

ti;raç f l . .. .. .. raı ge en amca ı e yegenı tar a u - • . 'd k k k B I . d. _ b k"" I 1 , 0 ma ı. a at an a ar çn ıştı; 
lı ve men aat en goz onune a- d d .... d k rını yenı en ço or utınuıtur. u garıstanın ıger azı oy e - d""kk" 1 l . l . d tt' 
lltnak k d u u yuzun en avgaya tutuımuı- ,.. . k u an ar a ış verış erme evam e ı-

l suretiyle bu birliğin bir at a- I k d. . • d"" _ Bulgarlar, Türk köylülerinin em- rinde de buna benzer hadıseler e - l f b "k b l k" . "b" t"'tt"", 
•ıq k ar, amcasının en ısını ovmege . .. k er; a rı a aca arı es ısı gı ı u u. 
b-.. Uvvetli ve ahalinin arzusuna uy- k Ik t - .. O d lakine bedavadan konmak makıa - sık olmamaktadır. Fakat Tur ler Taymis nehrinin üzerinde romorkör • 
'l~f\ l d lm M a ıı ıgmı goren sman yer en . .. • .. · . ,.. d k 
fıt 0 ması temine i iştir. aama- k t - .• b' t ll b dıle Turklerı korkutarak zorla Tur- korkularından şıkayet e ememe • ler ag·ır gemileri yedeklerine alıp çek-
'fl rn 1 ap ıgı ın ır atı zava ının a§ına . ,. , 

.. .:ı em ekette normal hayat teessüs t y k f kiyeye göç ettirmek için bu hare - te, yahut ta tıkayet etmekten hayır tiler 
1 ~er S savurmu~ ur. &farın a a tası par- .. . ·· 

L· Ve uriyeliler daha geniş sela- I d h l d"· .. '"im" t" ketlerde bulunmaktadırlar. gorememektedırler. V b . . ll k .. .. ı 
rıYctlere müstahak olduklarını is- ça anmıt ve er a U§Up o Uf ur. • e u mesaı, yetmış yı ı omru •, 
~t d Katil biraz sonra yakalanmıttır. d B j J H• ) nü hep çalışmakla geçirmiş olan bir 
\o e erlerse mandater devlet onu da ltalya a ir apon ar ıt ere hükümdara karşı, gösterilerin, şüphe-'ı 
L '::1n1 ek_te geçikmiyecek ve herkesin 8. G K D h . k. .. ı· kb l·· ıd 
~it d ır enr iZ a a sı·nema Şehrı· K sız len guze ı ve en ma u u o u. h .. b e ıği Suriye parlamentosu inti- .._. ızgın 

... ı d S QJ d •• • Ayni zamanda İngilizler, hayatın ..,. a_ Yapılacaktır.» ll U K ) d 
~ ••• uru uyor ... ölümden üstün bir şey olduğunu a ~ oedtnıserliğin resmi gazetesinde in - Alman Eeisinin Son gösterdiler.. O hayat ki, her şeye 

tıi>, en bu husustaki kararname- Hayrı· e Ad d e· K 1 k' 
., y ın a ır ız Muıolini Şehrin Temel Nutku~. u Nezaketsiz rag~men seyrinden şaşmaz ve, ve ev ı 
S ~n canlı noktaları şunlardır: 20 G •• d •• M d d y k 

\.l un Ut ey an a o Tacını Bizzat Attı İngiltere kralı ve Hindistan impara -
'l)\,,h tıye cümhuriyeti arazisi sekiz N' t d M t' t h 1 Y Buluyorlar toru bı"r Ma1"estenı"nki olsun, ölmüA, "1:' afızlık mıntakasına taksim edil - ifan atın an eıru ıye ma a • Roma, 29 (A. A.) - Muıolini, T 

~tir B lesinden Hayriye adlı bir aeaç kız d Q d 'd Tokyo, 29 (A. A.) _ Hitlerin ge- hiçe kalbolmuş cesedinin önünde ak-~ · unlar: Halep, Şam, Humus, • Roma kapıların a ua raro a vü-
t rna Lı F El . 1 (20) ~ndenberi kayıptır. Hayriye d t' 'l k ve 600 000 t çenlerde söylemi& oldug'"'u bir nutuk sayıp durmaz!. ~f\d • navran, ırat, cezıre, ve s- cu e ge ırı ece · me re :r 

~Et er_un muhafızlıklarıdır. Şam mu- mah~lenin ~lO) sayılı evinde otu - murabbaı bir sahayı İfgal edecek dolayııiyle dı§ i,Ieri bakanlığı na -

ı!i ... zjıgı, idareten mümtaz bir şehir - ran ayan udretin kızıdır. Bun - olan Sinematoğraf tehrinin temel mına söz söylemeğe salahiyettar 
• dan üç hafta önce bir sabah evden 
l. lafını atmıttır. bir zat, ıu beyanatta bulunmuştur: 

b •vıuh f l kl 1 1 çıkmıJ Ye bir daha avdet etmemi! - Matbuat bakanı Kont Ciano, bu 
,~~le) ~~:~lar:. ~az:~a~a;: ~=~i;:~~~ tir. Genç kız en eıki elbiıelerile ev- merasimde Duçeye refakat etınittir. - Hitlerin Avrupanın daha az 

·~ a .. ~,_ den ayrılmıı ve yüzüklerini, bile - f medeni ırklara hi.kiın olacağı su -~~ '"<Uttır. Her mıntakanın başında çeriye 
~ rn~~z. kazada kaymakam, nahiye- ziklerini bile odasındaki çekmece- retindeki iddiası bizleri hayretlere 

~. ı_udür bulunacaktır· Muhafızlıklar- sinde bırakmıttır. Evden ayrıldığı Meclis Tasdik Etti dütürdü. Şayet Hitler bizi istihdaf 

tak~ ~e nahiyelerin idari hudutları, ~n yanında yalnız el çantası ve üç Ô etmekte olduğunu hissetmekte ol -
k. ~eklıne tabidir. lirası olduğu; çantanın da Kadıköy Kocasını ldüren k 
•vı doğumuz böyle bir neza etaizce 

Çerez kabilinden : 

Namusludur, Olmazı 
Geçenlerde ölen meşhur İngiliz muhar• 

riri Rudyard Kiplingin hazan çok keskin 
nükteler savurduğu olurdu. 

.Bir gün, onun da hazır bulunduiu bir 
mecliste, insanların tereddisinden, ve böy
le giderse yakında insan neslinin inkiraza 
uğnyarak, dünyadaki hakim mevkiini hay
vanlara terkedeceğinden bahsolunuyordu. 

Birisi sordu: '°aı~ı· ı~takaların idaresi, muhafızlık de- vapurunda Hayriye tarafından bir A } k 
q 11 E K d s· aca fark gözetmelere devam edecek o-bit rn ın Yardımiyle bir muhafız, rmeni madama emaneten bırakıl- 8 ) D ı 

lık uhafızlık meclisi, bir de muhafız- dığı fakat bir daha da geri alınma- Ankara, 29 _ Bugün Refet Canı-
- Üstat 1 Siz ne dersinid Acaba han

lurıa Japon gazetelerinin, bu dev- gi hayvan cihana hakim olur~ 
cnc·· 

iç uıneninden ibaret olacaktır. dıiı anlaıılmııtır. tezin başkanlınğında yapılan Kamulay let reisine liar§ı beslemekte oldu - Öteden bir başkası da atılıp: 
da l~atnarnenin diğer esaslı noktası Genç kızın bu hareketi aaabi bir toplantısında iki suç ortağı ile kocası 
trıcij enderun muhafızlığı meclisi ve buhranın tesirine atfedilmekte iıe Doğru Parmak oğullarından Mehmet 
•t lakeni hakkındadır. Bu karara gö- de kızın ailesinin kanaatlerine göre oğlu Ömeri taammüden öldüren Muğ
<>rı ik~nderun muhafızlık meclisinin bu bir ıönül ali.kasının kaçma yol- lanın Karakuyu köyünden Salih kızı 
~ ~ .. a~sı olacaktır. Bundan iki is- lu bir neticesidir ve genç kızın sev- Ümmühanın ölüm cezasına çarpılma

ğu hürmete rağmen, bir takım mu - - Belki, fil 1•• 
Deyince, Kipling: 

kabelelerde bulunmasına mini ol - _ Fil mD. Hayır! dedi. O olamaz .. 

mak zordur. 

Bu hadiıe ötedenberi bahsolunan 

li)ct} unni, bir rum ortodoks, bir akal- diği bir erkekle gizli bir semtte bu- sına ait mazbatayı kabul etmi§tir. Japon - Alman anlaımasının tahak

trıtt e~e rnensup hıristiyan aza hüku- lundukları tahmin edilmektedir. ;~~i· ~~~s~~ b·i; ·~~;;k -~~ t~~~ ·i~i;·: kuk sahasından çok uzak olduğunu 
~ti~ arafından tayin edilecektir. Fakat genç kızın annesi ve tey- dedirler. isbat etmektedir. 
~bt ~ da 'u suretle intihap oluna • --==~::;::;;:;::::;:;;:::::;:;;;:;;;;~;,;;,;.,;;~:;:~~;;;;~~;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;:;;:;-;;;;-~=-=~;:;;:;;;::;~~;;.:.:;:.::....;;.;;,_~~;;;;;~~~~~~ 

~;:~°1~"';'' 1 islam, 1 alevi. An· r ıs TER ı N AN 1 s TER t NAN M A ! .., 
tıthan ·. b~sl~m: 2 

alevi, 1 ermeni. Kı- dd • k k d t dolu dabı'lı"ndekı" mekteplerı'n ço::..· bu sene kitapsız kalmı•lar-l ır l- k Dün Ankara ca esı yo uıunu çı !.)'Or um. Kütüphane er • ... ':I 

ııkend ıs am aza seçece tir. den biri önünde bir araba durdu. içinde mektep kitapları vardı. dır. fstanbulda bile kitap bulamıyan mektepler vardır. Çünkü ~ınt"'k erun muhafızlık meclisi, bu ı 

Namusludur! Tıflı 

TAKViM 

İKİNCIKANUN 

R•ırot sene 
1352 9 0 ı Arabi sene 

tJ 1~54 -
1936 17 

Ht-snıi soruıı 2 iuci kaııun 

·---------
ÇARŞAMBA 

u "' anın . l . l Merak edip sordum. lk mektep kitabı olduğunu söylediler. bu itin tevziini deruhte edenler, para almadıkça, Anadoluya 
.:ı nurn l esas nızamname erıy e _İlk mektep kitaplan b&la mekteplere verilemedi mi? di- SA HAH hISAK 
ticr .:ta ı kararnamede gösterilen kitap göndermiyorlar. Tahsil yılının yarısını geçtik. Mektep Zilkade 

ltti ""f 
1.ntaka meclislerine ait vazife • ye sordum. h"k~ d" b. • .. 1 t . kitapları fİmdiden sonra basılıp mekteplere tevzi edilse bile, S. ı D. 

1
8
2
. 1

1
0
0
• 

''" _ Bu, bir acı ı aye ır, ızı ıoy e meyın, dediler. Ve fU ı 153 5 
~~~"tıd eınde cemederek ifa edecektir. vak'ayı anlattılar: artık bu sene kitapsız geçmİf sayılabilir. 

1 
·
14 5 

l:? 

~t~~t ~r~n muhafızının selahiyeti, _ Devlet matbaasının bastığı ilk mektep kitaplannın ne Vekalet ıimdiden tertibat almazsa, gelecek tedris yılında da Ögle lk•r dı 1 A-kş_ıı_m-Yaı81 
1 ~ rt'ıc,..l~ _ıafo:.ların aynidir. Muhafız· baskısı bitmİ§, ne de tevziatı tamam olmuıtur. Bilhassa Ana- talebenin kitap bulabileceiine, artık: - -

1 
D 

~. "' ısı t kk 1 :-; ]) S. l>. ' :-. l>. ::;. ı· . 

ı_"lsken<.1 f!t~ ·ü.ederetmezbugün· iSTER lNAN lSTER iNANMA! E. ; o~ 9 -:.1,ı.. ı,34 
"te~~li .. • erun sancak meclisi lağvedi- z. 12 t.7 15 Oö 

1 
17 ~ '2 !~ ~ ı 

.. L------------------------------------------------------------------- ,...:::.~~------~-------~ 



HAHKEHElERIE c::...·· •• • • 
µOQDUKLlRI ~ iZ 
Çocuk Esirgeme 
Kurumundan 
Çalınan 
Kumaşlar 
Çocuk Esirgeme kurumu hademeler~n

den Rıfkı. Birinci sulh ceza mahkemesm
de duruıması yapılıyor. 

Suçu hırsızlık: Fakir çocuklan giydir
mek üzere kurum tarafından alman ku -
maılardan vakit vakit çalmış olduğu iddia 
edıliyor. 

Muhnkeme safahatından anlaşıldığına 
göre Rıfkının beraber yaşadığı Fatma a · 
dında bir kadın varrnıf. Rıfkı kurumdan 
aşırdığı kumaıılan Fatmaya ceririr, Fat -
ma da tanıdığı kimselere bunlan satar -

Mf!••• 
Duruşmada phit olarak dinlenen ku -

rum hastabakıcılanndan bir kadın: 
- Rıfkı ile ayni binada çalışırdım, de· 

di; bu münasebetle Fatmayı da tanının. 

Fatma bir gün bana: 
- Ben Rıfkı ile yaflyamıyacağım. iz -

mire kaçacağım. Fakat yol param yok.. 
Sen bana bir iyilik yap: Rıfkının Hüna • 
ycietfalden çaldığı kumaşlardan sandı • 
ğımda bir kaç top kumaı var. Bunlara be
raberce müşteri bulalım.. dedi. Fakat ben 
tabii kabul etmedim ve hemen gidip za -
bıtaya haber Yerdim. 

Diğer bir kadm da: 
- Fatma bana kumaş satmışh. Bir gün 

aonra polisler gelip evimizi aradılar ve 
Fatmanın sattığı kumqı alıp götürdüler .. 
diye ifade verdi. 

Rıfkı bu şahadetlere karşı: 
- Fatmanın narına yanıyorum. Bana 

iftira etti. Ba§lllla bu işi açtı. İddiasında 
bulundu. 

Duruıma Çocuk Esirgeme kurumu Is • 
tanbul direktörünün phit olarak çağınl

maaı için baıka güne kaldı. 

* 
Hırıızhk fena. Emniyet gösterilen ve 

vazifeli bulunulan bir ifte yapılan hırsız· 

lık, alelade hırsızlıklardan daha fena bir 
ahlaksızlık. Sokakları dolduran çıplak 
yavrulardan bil' kaçının sırtını örtebilmek 
için binbir türlü fedakarlıklarla bir hayır 
cemiyeti tarafından aahn alınan kuma~ -
lardan yapılan hırsızlık ise sadece ahlak
aızlık değil, vicdansızlıktır. 

Çorumda Yani Mezbaha 

• 
ME LE KET HA E LERI 

Anadoluda Halkevleri 
Adapazarı Ve Boyabat Halkevleri 
Bilhassa Köylü için Çalışıyorlar 

Boyabat (Özel) - Halkevleri A
nadoluda en verimli kültür müea • 
seaeleri halindedir. En bilgisiz köy

lüden en münevver tchirliye kadar 
her sınıf halkı çatısı altında top • 
lıyan, münevverin bilgiıini köylü • 
ye, köylünün imanını müne..ver.e •· 
§ılıyan bu kıymetli müe11eıenin 

Boyabattaki kolları da cidden ve • 
rimli ve faydalı meıaiıi ile btitün 
bölgeyi aydınlatmaktadır. 

Boyabat Halkevinin altı kolu var

dır. Bunlardan billıassa köycülük, 
atlı spor, temıil, tarih ve edebiyat 

kollarının mesaisi çok faydalı~ pek 
çok verimli olmaktadır. 

Köycülük kolu her fırsatta köy· 
lüleri ıehirde topluyor, köylünün ıe· 
birde ve hükUmet dairesindeki her 
ı§İni görüyor, ve köylü Halkevini 
kendi evi olarak tanıyor, biliyor, her 
İ§ini, her düşüncesini orada ıöyle • 
mekten çekinmiyor. 

T emıil kolu da her fırsatta hal • 
km bilgisini, görgüsünü arttıran e
serler temıil ediyor, §İmdi de «Kör» 
piyesi hazırlanıyor. Yakında temıil 
edilecek, sonra bu temıil köylerde 
de tekrarlanacaktır. 

Adapazarı Halkevindt! 

Adapazarı (Özel) - Halkevi dil, 
tarih, edebiyat ıubeıi üyeleri 935 
senesi zarfında bir çok faydalı kon
feransların kopyalarını Türk dili a· 
raıtırma kurumu baıkanlığma gön· 
dennitlerdir. Boyabat Halltevi ve Evin temail kolu üyeleri ile Adapazarı 

• • A • Halkevi bandonı 
Musıkı kolu klasık parçalar çal- • ...1 ) . . . "k" d f ·1 • 

9 ki .1.k b" k h tm og u pıyesını ı ı e a temsı et- yaptınnı§ ve halkın istif adeııne ar-
mıf ve fi ı ır or eıtra eye • . . A • • 

t . t k"l et • H lk • d • jm•§· (Mavı yıldırım) ve (Gavur zehnıftır. 
ı et ı mıı ve a evın e verı - ) . . . ... 

l 5 b 1 d .. ik l ş· d" mam pıyeslennde Halkevıne bag- Koycüler kolu• Köylü ile pek ya. en a o a muz ça mıı. ım ıye . .. .. • • 
k d b 1 d. • "d • d k" lı Y enıay spor kulubu gençlerı tem- kından alakadar olur Köylünün a ar e e ıyenın ı aresın e ı ıe· . . • 
h . b d "d • 1 k ııl etmıtler ve çok muvaffak olmu§- fikri terbiyevi ve kültür i•lerile a-
ır an oıunu ı aresıne a ara ıs • ' :ı-

lah etınif, 16 kitilik bir bando he • lardır. Spor kolu: Her hafta kendi laka göstererek faaliyete geçme • 

t • .. d t" • b" d b aralarında muntazam maçlar yap • ıine teıvik eder Bu cümleden ola • ye ı vucu a ge ınnıı ve ır e an- .. · 
d il. • t" k b d maktadırlar. Bu kola bagh avcılar rak Tavuklar köyünde ve kom u 4 o mua ımı ge ırere an oya ye- k 1 .. b .. b" k .. k ı d ! 

·u u u ır ço ıure av arın an k"· ·· ki 1 k b" k ni talebe kaydına batlamııtır. Ban- ·oyun çocu arını a aca ır me • 

Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım 
Ankarada N. Sevgi : 

Bir kız evlenirken ailesinin muv 
ni almağa mecbur olabair, fakat ab 
nzasını elde etmeğe mecbur değilcliı· 
hayat ve mukadderatmıza taallUk edell 
meselede, ablanıza bu kadar fazt. 
göstemıiyebllininiz. Mademki mes'ut 
cağuıı%ı umuyorsunuz, mademki 
da buna razı olmuıtur, urar ediniz "' 
fınah kaçırmayınız. 

* Ankarada 1. N. 

Önce ailenize, billuwa annenize ~ 
nız. Onlan kandırmağa çalııınız. 

bir tanıdık vasıtasile o adama bir 
göndererek sizi tekrar ailesinden ist 
lüzumunu bildiriniz. Ba İfİ kendiniz 
mauanız, aknbanızdan veya ailenO " 
rinde müeaair dostlarınızdan birinin der 
letİDe müracaat ediniz. Bu meseleniıı 
bir zeki. ifidir, o kadar cüç olmasa 1 
tir. 

* Ankarada M. R. P. 
Bir genç kız, onu aevmiyen 

arkasından gidemez. Kız bir defa 
hiuettirdi mi idi, erkek ondan istif 
blbr ve akı"beti mutlak fena olur. 
için sabrediniz, zaafınızı duyurmayoıd' 

* Ankara M. T. A. 
Çocuk sizden küçük ve haküc:aten Ç 

çağında. Onun sevgisine ehemmiyet "'1 
meyİa. Ne üzün, ne de üzülün. l..ikayt 
nm. 

* Ayni mektupta aevdiii ile dargm ol 
duğunu ıöyliyen genç kız sabırsızlık ı« 
mesin. Erkek onu seviyorsa ergeç 
öziir diler ve banıır. Yalnız ona d~ ~ 
zife aradaki ıuitefehhümü izaleye ~ 
aramaktır. 

* Ankarada K. M. K. , 
Siz bir gençle niçin tanqır ve sevifiı'I' 

niz? Hakikaten seviyorsanız o vakit f 
ka bir erkekle nasıl alakadar olun~ 
Batka bir gence kartı alaka duyuyo~ 
lstanbulda olduğunuz l'eDCİ ne diye • 
kalbinizden kovmuyorsunuz? Yapt~ 
beğenmiyorum. Sevginizde samimi old 
nuz. Sevmiyorsanız sevmediğiniz erlıı:~ 
konuımayınız. Baıınıza beli gelir. do bir sene içinde (82) yeni hava maada güreı, koıu tertip etmiıtir. tebin inıasına halkı teıvik ve ke • 

çalmağa baılamııtır. Kol üyelerin • Soysal yard .. .m kolu: Bütün hayır restelerini hazırlatmağa baılamıı • 
--------------- den Berkuk Noyan (Bekarlar kulü· cemiyetlerile el birliği yaparak tır. 
Bir Doktorun bü) adında soysal ve fantazi mü- memlekette bir çok hayırlı itler yap- Halkevi idare heyetinde vaki o • 

Çorum (Özel) - Belediye be§ 
bin lira serfederek bir mezbaha in

§& ettirmiı, açılma töreni yapılmı§
tır. 

TEYZı 

Bigada Günlük Perıernbe zikli bir operet yazmıt ve bestele- mı§lardır. Kitap sarayı ve yayın ko- lan boıluğa üye olarak ıulh hakimi 
mi•tir. lu bu ıene içinde çalıımalarını kitap Süreyya; kaymakam mütekaidi 

Notlarından (*) :ı-Göıterit kolu bu ıene zarfında sarayının tekamülüne hasretmiı ve Bay Halit, haıtane katibi Hakkı, ic-
B!r Adam Hem Karısııılt 

Hem De Kaynanasını 
Boza F agdolı Mıdır? (Ergenekon) piyesini bir, (Himme- gayet muntazam kitap dolapları ra memuru Çetin seçilmiılerdir. 

Yaraladı 
Karilcrimden biri soruyor: 

- Bozayı çok severim. Her sene 
sonbahardan ba~lıyarak bütün kış ta 
bahar gelinciye kadar boza içerim. Bu
nun adeta tiryakisi kesildim. Bir ziya
nını da görmedim. Acaba sonradan 
zarar verir mi> 
Kari bozanın faydasını anlamı§, şimdi 
tıbbi mülahazaya istinat ederek bu iti
yadını bırakmak istemediği rnuhak • 
kak ... Boza vaktile biz Türklerin kırk 
ya§lndan sonra ıofralanndan eksik et· 
medikleri bir ıeydi. 
Faydası da inkar kabul etmez. Böb -
rekler ve karaciğer üzerine tesiri var -
dır. Tasallubu ıerayine mani olduiunu 
kabul etmek lazımdır. Sabahları aç 

kamına bir bardak karl§ık boza içile
bilir ve müıtehidir. Geceleri yatarken 
içilen bozanın sabah mülayemetine 
yardımı vardır. Kuvvetli bir gıda un
surunu havi olan bozayı suiistimal et
meden içmek çok iyidir. Günde; 3-4 
bardak 250 §er gramlık boza, vasati 
ya§lılar için zarar vermez. Fakat içer -
ken ne fazla ck§i ve ne de fazla tatlı ol
mamasına dikkat etmelidir. 

( •) Bu notları kesip ıaklaymız, ya
hut bir albüme yapıftınp kolleksiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 

bir doktor gı'bi imdadın1Z11 yetİ§ebilir. 

Onye Orta Mektebi 

Ünye (Özel) - Buradaki orta mektep yalnız Ünyenin değil, Tem- ı 
ve Fatsa çocuklarının da okuma ihtiyacına cevap vermektedir. Bu mekı !· 

bin tesisi henüz 3 senelik bir maziye maliktir. Buna rağmen kütüphane!>,n
de 400 cilt kitap vardır· Bunların bir kısmı çocuk babalan tarafın.lan 
hediye edilmiştir. Ünyedeki muhtelif kulüpler mektep için 150 lira . nua
venette bulunmuşlardır. Kültür Bakanlığı da mektebin ders vcsain ıçın 
2000 liralık tahsisat kabul etmiş ve bunun 200 lirasını vermiştir Bu yıl 
30 talebe mektepten mezun olacaktır. Bunlar Ünye orta mektet>inin ilk 
mezunları ,erefini taşıyacaklardır. 

~-- ~-

izmir Kız Enstitüsün· Biga (Özel) - Büyükpa§a k0 

yünden Emin oğlu Ahmet is01iıı'~ 
de Siparit Atelyeleri biri, aralarında çıkan bir aile d~ 

. kodusu yüzünden hem karıaı o~ 
lzmır (Özel) - Cumhuriyet kız l · h d k y 1• r.et' . eyı ve em e aynanaıı en ,. 

enstıtüıü salonlarında, enstitü sipa- k .. ı·· ş "f • b akl t hl"k ı· •"' oy u erı eyı ıç a e ı e ı 

rit atelyelerinin açılma töreni ya- rette yaralamııtır. Ahmet derhal 1' 
pıldı. Bu atelyeler lzmir halkının kalanarak adliyeye teslim olunJll..,. 

alakasını üzerine çekmiıtir. Atel - tur. 
yelerin açılma töreninde ilbay, müs
tahkem mevki komutanı, parti baı
kanı ve gazeteciler hazır bulunmuı
tur. ilk önce, genç kızlarımız tara • 
f ından hazırlanan son moda elbise
ler, canlı mankenler halinde teıhir 
edilmit ve büyük bir takdir hiasile 

karııla~n:ıııtır. Sonra akp.m kursu I 
talebeaının moda, p.pka ve biçki 
derslerine girilerek talebenin çalı§-1 
mal~rı üzerinde incelemeler yapıl
mııtır. Bundan sonra misafirlere çay 
ziyafeti verilmittir. 

Bu yıl kız enstitüsünün akıam 
kurslarına gösterilen rağbet çok ge- 1 
niıtir. Vakitleri müsait olan bir çok 1 

aile kadınları kurslara devam ede
rek büyük istif ad eler temin etmek • 
tedirler. 

1 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi ecuıneler ıunlard"' 
Eminönü: (Beşir Kemal). Küçükpa ' 
zar: (Necati). Eyüp: (Hikmet). A ' 
lemdar: (Esat). Beyazıt: (Asadoı'>· 
Şehzadebaş1: (Hamdi). Fener: (A ' 
rif). Karagümrük: (A. Kemal). Şeh' 
remini: (Nazım). Aksaray: (ŞereO• 
Samatya: ( Erofilos). Bakırköy: (l·li ~ 
lal). Beşiktaş: (Ali Rıza). Haskô>': 
Yeni Türkiye). Kasımpaşa: (Yeni 'f\J' 
ran). Sarıyer: (Osman). Galata: (Af' 
ri İttihat). Beyoğlu: ( Garih, Llnıoll ' 
ciyan). Şişli: (Kurtulu§). Üsküda1': 
(Merkez). Kadıköy: (Üçler, Sotrl1 .: 
ki). Büyükada: (Mehmet). Heybeli· 
(Tanaş). 
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Balık Tutmalı 
kolay Değil 

__ B_A_B _____ T_B_L_l_B_A_r_L_A_R_, f 18 ~ vi,[J ~ 
Çinde Karııılclıklar ... 

KomOnistler Ve Çin Haydutlan Şehirler 
Zaptetmiye Başladllar 

Muhtar flnl•ll Hopel HükQmetlle Mançuko Aruında 
Anlatmalar Yapıldı 

Kültür 
Nüınunesi 

Kültür haftaanıa faydalı yazılanndan 

ilham alarak bir arkadap sordum: 

- Kültür, apğı yukan, olgun ve dol • 
gan bilciler, fikirler demek oluyor. Kül • 
türaiizlüğün tarifi nicedir} 

O. cevap venli: 

1 

cımlanmak için kuvvetli b'ir nefes bek- :Üne çıktıklan zaman büyüklü küçük- tiyar kadınların bulundui: bu kÜçük 
ler gib_i ~ıbrdıy~r~rdı. ı:ati~. Ak Oı- lü ~erkes seyirtir ellerini öper, hizmet- cemaat onları teselli ediyordu. 
man gıbı halk ustundeki nufuzunun lerınde bulunmak için can atarlardı. Şimdi kasabada aümrük muhafaza 
gittikçe kaybolduğunu görenler bu 1 Şimdi hatır hotluğu i~ değil ide- memurunun evlithğı Gültenin Avru-

~~ ER VA N yQ R o y o R hali bir türlü hazmedemiyorlardı. ta eğlenir gibi: paya gitmesinden başlayarak Güllü 
~ Artık ahali onlann blsımh nefesle- - Merhaba hocam l Nenninin portakal bahçeleri alemleri-

• rine bat vurmuyor, hastası için onlara Diyenler cevabını bile beklemeden ne kadar biribirini takip eden bütün 
Ilı.._ 40- - ,,_,_,. Caltil - 30·1 • 938 ba, vurmuyor, hatti onlarla dütüp bir ,arkı tutturup uzaldl!llfıyor, ııhk ça- dedi kodular bayatlamlf, Şövalye Ha-
~.banlar arasında zahireci &ra- t81flan bile para kuananlann ekmetine kalkmayı bile fay~ız bulu.yordu. lıp gönül eğlendiriyorlardı. l san Beyin yüz bin liralık değirmeni 
' gıbi duruJRu benimseyen, yukan- yai ıürüyordu. Müftü Hafız. Halım, eskı müderris Islık çalmak. Bu açıktan açığa fCY• yirmi bet bine kapatması bile söylen-
~ Relen hor hareketi doğru bulan, Kasabalar arasında yapılan yolJar, Hafız Nuri fV:bP ~k. Osman etrafta- tanlan davet etemekti. mez olmuttu· 
lt;..ltıaaa bile ona aykın aitmekten çe- yeni köy mektepleri intaab yalnız ora- rındaki cemaatm 11ttiltçe azaldığını Hatip Ak Omwn bunu cemaate Ortalıkta, kahvelerde. ÇUfl pazar-
~korkak insanlar u pek çoktur. larda ifti sibi ça)ıpn köylünün değil gördükçe ne yapacaklarını bi~m~yor, kaç kere söylemifti. da ifSiz, haylaz bir takım inunlar pey• 

.. e...t.r yiirtiyen ken ı m peşinde bu yapdara malzeme veren ve parça din, ıteriat namına _-kalkınmak ııtıyor, j lıhk ~ oluna hemen euzüleri kelerde esneyip duruyorlar, karanbk· 
~illeyi önünde sendeleyip ezilme. parça yapılan iizerlerine alan ileri ae- fakat ceuret edemıyor~dı. . okumak, köpekler ulunta tebbetyeda- la yatıp güne,le uyanan aylak ihtiyar· 
~ inwılardu. Ve y.,., lenlerin de yüzünü afildürüyordu. En sadık dostları bır kaç yerli me- yı okuyup üflemek lizımdı. Birinde lar aabahtan akf811Ul kadar çarfl kah· 
~ yu1rıannm hükmüne adapte hyaa Pa,. Zade Şakir Bey kaMba- murla yapbklan suçlarda~ dolayı iş- feytanlar kaçar, ötekinde köpekler su- velerinde çene çalıyorlardı. 
~Yanlar igln aybn yol tutmaktan ya yerletmif eski nafıa müdürü mü- lerinden çıkarılan arzuhalcı Hafız Mus- 'sardı. 1 Kuabanuı bu dursun havaaa bir-
'lt höyle ailik k mir lbet hendie Saimle ortaklap bir çok hüku- ta fa gibi bir takım fÜpheli insanlardı. j Fakat gelgelelim fimdildlere bunla- denbire sanıldı. 
t. tilvendir. ve zarar11Z • • met yapılan almıftı. ı Bunlar hükOm~ itlerine k~mı- n öiretmek im~ yokta: ~ vi- Ramazan gelmifti. 

B lar . . Alliyeli Eaat Bey de son ZBmlln- yor, fakat her yenı harekete onayak den Şatır Lıdenm oilu bir gun ulık Esk · · ibi .. rınek . . . 
~n ın bir de abra aJIX kendi- laıtla bu itlere parmak eokmaia bat- olanlara k811' gizli, llf'İkir cephe ah- çala çala pierken Müftü Hafız Ha- lere çı.:ı gbe~ ı: ıçm ;.ı~ 
iti ~ tabammur eden smdı Yardır lalftlfh. yorlardı. Bu aykın durutlar ve aktan lim görmüt: j . . ~ . me • sonra u uye 
1caı,~e aiu ~ir bukaeı olmaaa Hükumet hemen her köy.le bir alta, açıktan açıp yapılan dedikodular - Su. evlat. fey'tanlan daYet etnıel :,;r ~tlı.1:a;~ Y~· Ay hesap 
~';:p t&fU, bazı kere toWikeli bile biçimde, havadar, temiz ilk mektep bi- çabuk gelip geçiyordu· Demişti. P 

0~:: .. •; ~: 
· nalan yaptınyordu. Önceleri ilk f8PD giyenlerden bat· Delikanla MGftünüa h• prip aza- Bu J ba gore gun sonra ra-

lı,_ ~da bu ımıh pefİfte ta1mn bir Artık cami abdeshanelerinin bur- layarak, karılariyle beraber bahçeye, nndan bir f8Y anla•NDlfs •eder: mazan ° uyor~~ ·.. . . 
~kıtı varc:b. nunun dibinda, yarısı derıhane yansı ıezmeğe çıkanlara, yeni harfleri öğre- Sakın aldanma, Zaten bu ılan once evkaf idareaa 
~ Halim, Hatip Ak o.nan tabutluk eeki mektepler kalJunıttı. nenlere, kızlannı muhteli~ orta mek- Seviyor wıma. nin camilerde yapbğı hazırlıklarla bat-

;_ ~ ıeliyorlardı. E,raf ne kadar Hansi köy me~tebinin _kapı~ı. a~ılea !ebe yollayan~a kartı ~öat~rilen ~u Atka inanma, la~ış ~e .bu aylak İnNnlan harekete 
~ ltoncıiJerine zararlı olaaak fCYlerİ genç, uyanık bir muallım yuzü görü- ımalı, hakaretlı hareketler pıyuada iZ Yallah yalandır. getırmıstı. 
ela or, kervana katılmap çalışıyorlar- nüyord11. bırakmadan, mukabele bile görmeden Şarkısını tutturup uzaklefmtftı. işi gücü olnnların bundırn haberleri 

' En ters göriiflüler bile bu yenilik- eriyip gidiyordu. Çünkü halk bu yeni- Gerek l-latip Ak Oaman, gerek bi1e yoktu. Onlar mevelm• 18r• çalı• 
~~ bunlar arasında her devrin lere bir kulp bulamıyorlardı· liklere çabucak allfıyor, kaynqıyoı ve Mühü Hafız Halim ve kafadarları ye- tacak iş buluyorlardl f ak•t mr" k.ah 
41a rlllden, deiififlerinden ietifa- Fakat bu itlerle ietifadeleri ve mev- biribirini taklit ediyordu. ni yetifenlerin bu alaylarından yaka vetenn wonOIM mhrtertferını tetkn • 
~ Wl.aler bile vardı. kileri bozulan bir hacı ve hoca aınıfı Hele yeni yetitcmler Müftüyü, ha· allklyorlardı. den hfr ·alcını trıMnl"' tçnı ramozar • 

:\. ~ - m-ımlaıda hilkhıetin ııaıdı ki için için, kaim ~.maraık aibl tibi hiç 88ymıyorlardı. Ber.ı..t onlann 10reffr.o >U •orpen deıl l>ot hll<. tloru•u 1'iOlr yapmıltl. 
laruı tnleamei için tuttuğu ;yol yanmadan. yakmadan tltüyor, kıvd- Eskiden çarfıya, büyük pdırvan lS- bir emıf varda. için.le daba zayade ib-1 C ATM•• "°' ' 
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r- SON DAKİKA -
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

Mısırda Yine Kan Dökülüyor ... 
60 Talebe Daha Yaralandı 
Heyecan Gittikçe Artmaktadır. Talebe Trenleri Durduru

yor. Bir Şehir Karanlıkta Kaldı. Ölenler Var ..• 
Bütün Mektepler 

Kapatıldı 
Kahire, 29 (A. AJ - Havas a • 

janaının özel muhabirinden: 

Aıağı Mııırda dünkü gösteriler 
vahim bir !ekil almııtır. Zabıta ile 

halk arasında yeniden çarpışmalar 
olmuıtur. Bir kiti ölmüı, 2 kişi de 

yaralanmıJtır. Dönen rivayetlere 
bakılırsa, göstericiler Kahire ile 

lskenderiye arasında iıliyen bir 
treni durdurmuılaraa da alakadar 

makamlar bu huıusta ııla bir ketu-

Sabah Saat 4 
Gele T~-&.-

D 
1 

ODl'a 
rlerl -

Habeşler Sürekli Gece 
Baskınlarına Başladılar 

(Bat taralı 1 inci yü~dedir) J 
Dekaz Maç Şablio, T embien bölge

sine girmek istiyen 300 Eritreliye pu • ı 
au kurmut tur. Bir İtalyan yüzbaşısı 
ile elli askeri ölmüt ve diğerleri silah 
ve yiyeceklerini bırakarak kaçmışlar -
du. 

1 Habeılerin Tekzibi 
Adisababa, 29 (A.A.) - Habef 

Kızılhaçı, dün İtalyanlar tarafından . 
neşredilen ve Malkamurru yakınında 
zaptedilmif İsveç aeyyar sıhhiye hey- , 
etine ait kamyonlarda mühimmat bu -
lunduğunu iddia eden tebliği kat'i su
rette tekzip etmektedir. 

Resmi Tebliğ 
Roma, 29 (A-A.) - Mareşal Ba • 

doglio, telgrafla bildiriyor: 
Bildirmeğe değer bir şey yoktur. 
Habefler Şimalde ilerliyorlar 
Adisababa, 29 (A. A.) - Şimal 

Habeş Harbinin 

Asker'f Durumu 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 

General Graziyaninin kuvayı kiil 
liyesi, Adisababaya giden kcrvatı 
yolu üzerinde bulunmaktadır. Di· 
ğcr taraftan ltalyanların Dolo· 
ya mühim miktarda cephane, sııı 
yiyecek naklettikleri bildiriliyor. 

Cenuptaki ~talyan taarruzu kar· 
ıısında bir miktar geri çekiletı 

Ras Desta kuvvetleri, §İmdi, Necef· 
linin §İmali'rldedirler ve göller mıtı• 
takasına gıden yollara hôkim yük• 
•eklikleri iıgal etmif bulunuyor• 
lar. 

miyet muhafaza etmektedirler. cephesinde fiddetli muharebeler * devam etmekte
0

dir. Habeı kuvvetle-

Şimal cephesinde: Adisababa, 
gene, ltalyanların timalde, T embi· 
yendeki muharebelerde mağlup ol· 
dukları iddiasındadır. Adiaababaya 
göre, ltalyanlar, Mahalle muhare• 
belerinde Habeılerin ellerine ge· 
çen mevzileri tekrar iıgal etmek 
için boıuboıuna çabalamaktadır· 

lar. Habef kuvvetleri, ltalyanları 
mütemadiyen iz'aç etmekte iseler 
de, dün ajanaların bildirdikleri gi· 
bi, baflıca hedeflerini teıkil eder. 

Kahire, 29 (A. A. )- Bu sabah ..., ~ \ ri ağır ağır ilerlemekte ve düşmana 
poliıle talebe arasında vukua gelen .ı ağır zayiat verdirmektedir. 
çarpıımalar neticesinde 60 talebe r Cenup cephesinde vaziyet açık 
yaralanmııtır. 10 kitinin yarası a • Son nümayiılerde polia talebeyi aagıtırken değildir. Maamafih Ras Desta ile 
ğırdır. Bunların arasında Nahhas hürat devam etmektedir. Yeni cid • Poliıler Ateı Açtılar muharebe yeniden tesis olunmuştur. 
paıanın bir akrabası da vardır. di hi.diıelerin vukuundan korkul • Kahire, 29 (A. A.) - Kaırülay- İtalyanların ileri hareketi durmuta 

Kahire üniversitesi ile bütün sa • maktadır. ni bölgesinde talebe tarafından ya- benziyor. ltalyan kuvvetlerinin göl-
nayi mektepleri kapatılmııtır. Oni- Bir Şehir Karanlıkta Kaldı pılan bir göıteri ııraaında talebeden ler mıntakasına kadar ilerledikleri 

Ek 
.. biri ile bir çok polis yaralanmııtw. haberleri kat'iyen esassızdır. 

verıitenin bulunduğu Gize mahalle· Kahire, 29 (A. A.} - ıerısı T l b 1. I . l C h · d 
ı h ık a e e po ıı erı taıa tutmuı ar, po- Cenup ep esın e 

sine aiden bütün köprüler tutulmuf- gençlerden müteıekkil o an a . 
lısler de ateı açmıılardır. Nahhas Adisababa, 29 (A. A.) - Cenup 

tur. Halkın heyecanı ve sinirliliği dün akıam Damanhurda bütün so - Patanın kayın biraderinin yaralılar cephesinde vaziyet, biraz müphem-
aittikçe artmaktadır. kak fenerlerini kırarak ıehri ka - d ld w •• l . . b b' b'lh d 

Altı vali iç iıleri bakanlıiına mü
racaat ederek vilayetlerdeki üniver
sitelerin de kapatılmasını iıtemİ§ • 
lerdir. Çünkü vilayetlerde de teza • 

ranlıkta bırakmııtır. Poliı silah 
çekmeye mecbur kalmı§tır. Bir genç 

ölmü§ ve bir diğer genç te yaralan • 
mı ıtır. 

ara~ın a o ugu soy enıyor. dır. Bunun ıe e ı ı aasa fU ur: * Habet hükumeti, hiç bir haber ver· 
Kahire, 29 (A. A.) - Talebe gre- memekte ve İtalyanlar tarafından 

vi, ayalet ıehirlerine ıirayet etmek- ortaya atılan haberleri tekzip ile 
tedir. iktifa etmektedir. 

Resmi mahafil, cenuptaki İtalyan 
ordularının Sidamo dağları etek • 
lerinde tahaşşüt etmekte oldukları
nı beyan etmektedirler. 

Ras Nasibu'nun kuvvetlerinin 
general Graziani ordusunun $ağ 

cenahı üzerine yüklenmek maksa -
diyle Ogadenden cenup istikame • 

SiLAHLANMA YARIŞI TEKRAR BAŞLADI 

lngiltefe, Japonya, Almanya Yeni 
Harp Gemileri Yaptırıyorlar ... 

Japon müşahitleri bu toplantıda ha-ı Kruvazörlere gelince, azami 9 tine doğru ilerlemekte oldukları te-Londra, 29 (A. AJ - Deniz kon-
feransı, mesaisine tekrar 
mııtır. 

* 
baılan • zır bulunmuşlardır. bin ton ve 6 pusluk toplar üzerinde yit edilmektedir. * bir anlatma yapılması muhtemeldir. Hollanda Kızılhaçı 

Londra, 29 (A.A.) - Deniz kon- Diğer taraftan İngiltere Japon • Adisababa, 29 (A. A.) - Hol • 
feransı müzakereleri hakkında res- yanın melhuz in§aatına kartı bir landa kızılhaç heyeti §İmal cephe • 
mi hiç bir ıey bildirilmiyor, fakat tedbiri ihtiyati olmak üzere mua • sindeki Habeı karargahına vasıl 
Röyter ajansının öğrendiğine göre, hedeye bir kayd ihtirazi maddeıi olmuştur. 
büyük zırhlılar kalacaktır. dercini talep eylemektedir. Mareıal Badeglio Anlatıyor 

Yunanistanda K:tbine Bu ranı Makalle, 29 (A. A.) - Röyter a
janıı muhabiri bildiriyor: 

Adua - Mahalle yolunu heniis 
keaememiılerdir. Bu hedefe eriftih• 
leri gün, ltalyanlar, Makalleyi bo• 
taltmak mecburiyetinde kalacak• 
lardır. Habeıler, ıimdi, kesif bir çe· 
te muharebe.ine giritmiı bulunu· 
yorlar. 

Mareşal Badoglio, T embien mu .. 
harebesini anlatarak demiıtir ki: 

Raı Seyyum ile Kaaaanın Makal• 
le ile Adua arasında toplanmıt olad 
iki büyük ordumuz arasına gidere~ 
münakalemizi kesmek hülyaları 
kanlı bir ıekilde akamete uğramıt· 

tır. 

21 kanunusanide, muhtelit bit 
kol, şimalden gelen diğer bir koli• 
birleşerek, Lata dağını ele geçirdi· 
O sırada Habe§ler istisnai bir ça " 
buklukla, Tembienin merkezi olaıl 
Abbi Addi önündeki mevzie yetit • 
mi! bulunuyorlardı. Siyah gömlek " 
liler, iki gün yalnız baJlarına "/~ 
fakat ağır zayiata uğrıyarak me"I • 
zilerini müdafaa ettiler ve iki gÜll 
sonra da yerli bir kol yeti§tİ. 

O zaman dü§man Abbi Addiy• 
doğru çekilmeye mecbur kaldı. Z•
yiatımız 700 ölü ve yaralıdan fazl• 
idi. 

Londra, 29 (A. A.) - fngiliz a • 
miralhk daireıi, nihai bir karara 
aabıraızhkla intizar etmektedir. ln
giliz amirallığı, Büyük Britanya • 
nın tedafüi deniz kuvvetini yeniden 
ihyaya matuf geniı programını, bir 
an evvel tatbik etmek arzusunda 
bulunmaktadır. Demircis Kab:nesi Dün 

Krala Ist:-f asını Verdi •• 

/ngiliz Kabinesini Meşgul Eden 3 Mesele: 

Japonyanın Yeni Pilolari 
Tokyo, 29 ( A.A.) - Domei ajan

ıı bildiriyor: Jiji Şimbun gazetesi bah-
riye bakanlığının donanmayı tqkilit- Atina, 29 (A. A.) - Baıbakan j r 
landırmağa karar verdiğini bildirmek- Demirciı; krala seçim neticelerini 
tedir. Bu gazetenin yazdığına göre, bir bildirmit ve ayni zamanda bir te -
aaffıharp gemileri filoıu, bir muharebe merküz kabineıİl\İn kurulmasını 
kruvazörleri filoıu, bir de tayyare ge- kolaylaıtırmak üzere istifasını ver -

lngiltere Ve 
Balkanlar 

mileri grubu tqkil olunacaktır. miıtir: Saylavlar kurulunun, tesbit 
Almanlar Yeni Gemiler edilen tarihten daha evvel toplan -

Yaptırıyorlar tıya çairılacağı sanılmaktadır. 
Diğer taraftan Berlinden gelen bir * 

haber önümüzdeki ilkbaharda bir harp Atina, 29 (Husuıi) - Burada 
gemisinin tezgaha konulacağını bildir- her gün kabine hakkında bir çok 
mektedir. tahminler ortaya atılmaktadır. Dün 

Bu iki yeni geminin hacimleri tak - Çaldaris ile Sofuliı arasında yeni 
riben otuz bin ton olacaktır. kabine hakkında samimi bir görüı-

Paris, 29 (A. A.) - Sen Bris, Lö 
Jurnal gazetesinde, Belçika kralı ile 
halyan vcliahtinin ayni ,zamanda Lon· 
drada bulunduklarını kayt ve Habeş 
itinde üçüncü Leopolda atfolunan ta· 
vassut teşebbüslerini hatırlattıktan 

aonra diyor ki: 
Romanya, Bulgaristan krallariyle 

Yugoslavya naibinin bulunmuı olma· 
ları daha az enteresan değildir. fngil· 
tere Balkanlarla, nadir olarak, bu de· 

Milli Müdafaa, ZecriTed
birler Ve lngiltere .. Mısır •• 
Londra, 29 (A.A.) - Kabine, bul Memleketin müdafaasını müna ' 

ıabah haftalık toplantısını yapmıJ· aip esaslara oturtmak için icap edell 

tır.Bu toplantıda yapılan ~ü~ake~e ı tedbir~erin 150 m
0

ily?n ste~~ing ~~· 
lerin baılıca mevzuunu, hukumetın dar bır maırafa ıhtıyaç gosterdıil 
yakında parlamentoya tevdi edece- tahmin olunmaktadır. 
ği milli müdafaa tahıiıatı projeıi Mali mahafilde bu maırafı kar -
teıkil etmittir. ıılamak üzere bir istikraz aktindell 

Bu kredilerin ıreçen ıeneye na • bahıolunmaktadır. 
zaran bir fazlalık ıöıtereceği zan -
nolunmaktadır. 

ltalyaya kartı tatbik edilmekte 
olan zecri tedbirlerin teıdidi mese-

lran Kraliçesi 
Hastaneleri Gezdi 

* me olmuıtur. 
lesinin de toplantıda görüıülmeai Tahran, 29 (A. A.) - İran ŞehİJI" 

..._r_ec_e_a_ıa_k_a_da_r_o_ım_u_ı_ıu_r_. _____ _, mutaıavverdir. Tetkiki mukarrer phı ve kraliçe, Pehlevi aıkeri hasta" 

olan üçüncü nokta, İngiliz - Mısır neıini gezmi§ler ve hastalara iltifat" L d 2n (A A ) R Sofuliı yeni beyanatında, kabi • on ra, ;1 • • - oyter ajan-
sının öğrendiğine göre, lngiliz delege- nenin teıkilinin kendisine havale 
leri bugiin deniz konferansına kalite edilmesini beklediğini, her halde 
itibariyle silahların tahdidi müzakere- bir birlik kabinesi kurmağa muvaf
lerino esas olmak üzere bir proje ver - fak olacağını ıöylemiıtir. 
mişlerdir. Diğer delegeler de bu proje - * 
yi esas oiarak kabul etmişlerdir. Atina, 29 (Özel) - Dün akf&ID 

Lutrakide ahali partiıi mensupları 

ile Kondiliı taraftarları araımda 
ıiyaıi sebeplerden dolayı bir mü -
sademe olmuıtur. Müsademeye 
Kondiliıin adamları ıebebiyet ver
mit tir. Mütecaıirler tevkif edilmiı
lerdir. 

münasebeti idi. ta bulunmuılardır. 

----------------------------------------------------.........-Bulgar Elçlsl Berline Tayin Edildi 
Sofya, 29 (A. A.) - Bulıar a - dor Hriıtof Sofya'ya çağrılmıf olaıl 

Todor Pavlof'un yerine Bulgari• .. janıı bildiriyor: 

Bulgariıtanm Berlin elçisi To • tan'ın Ankara elçili~e tayin oluır' 

t 

l 



Amerikan - Japon Rekabeti 
-~~-~~---~~--~~---

Japonya da Diğer Devletler 
Kadar Donanma istiyor 

Bu isteği . Kabul Edilmediğinden Dolayı Deniz 
Konferansından Çekilen_Japonyanın, Amerikaya 
~arşı Deniz Kuvvetleri Ne Durumda Bulunuyor? 

iki devletin zırhlı olarak karıılıklı kuvvetleri. 

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

Sayfa 1 

Bir Tavcılık ... 
Yaldıza Batırılmış iki Mecidiye Tamam 

70 Liraya Birisine Yutturulmuş .• 
Çakır Hasan isminde biri, nezaret Çakır Hasan, (90) deyince, Meh -

altına alınmıştır. Çakır Hasan sabıka- met: 
lıdır. Bu seferki suçu ise tavcılık usu - - (1 O) lira aşağı olursa alırım; de~ 
liyle Sirkeci otellerinden birinde misa- miştir. 
fir Amasyalı Kadir adında bir adamı Çakır Mehmet: 
dolandırmaktır. - Vermem l demiş; bu muhavere 

İddiaya göre Kadir altın suyuna ba- Kadiri altınlara karşı büsbütün ala -
tırdğı iki mecidiyeyi eline alıp Sirkeci kalandırmıştır. 
semtinde dolaşmağa başlamış ve bir Ve nihayet bqş aşağı, beş yukari 
iki kişiye gizlice göstererek: derken, yaldıza batırılmış iki Mecidi • 

- İkisi de Mahmudiyedir. Sarraf ye Amasyalı Kadire tam (70) liraya 
1arda tanesi ( 48) den aşağı verilmez. yut;turulmuştur. Kadir sevinçle otele 
Fakat benim ihtiyacım var. İkisini gelip: 
(HO) na bağışlayacağım! .. Gibi sözler - Yetmiş liraya iki Mahmudiye 
söylemiş ve Çakır Hasan bir yolcuyla aldım· Karım kimbilir ne kadar sevi -
bu bahs üzerinde konuşma yaparken necek, diye Mecidiyeleri arkadaşları -
kulak misafiri olan Kadir de alaka · na gösterince bu dalAverelerden anb
lanarak beşibirlik ( !) leri eline alıp yan arkadaşları yaldızlı madenlere 
süzmeğe başlamıştır. Hadisenin asıl bakar bakmaz kahkahalan hasmı, lar
merak uyandıran tarafı bundan son- d 
ra başlamıştır. Çünkü Hasanın adamı 
olan ve Hasanın beş on adım açığın
da dolaşan Mehmet adında biri, Ka -
dirin altınlar ( ! ) ı eline aldığını gö -
rüncc yanlarına gitmiş ve kendisi de 
bakıp muayene ederek Çakıra: 

- Kaça satıyorsun bunları? diye 
sormuştur. 

Tanassur Hadisesi 

Sen Jorj Mektebi 
Tahkikatı Bitirildi 

ır. 

Bunun üzerine meselenin mahiyeti 
anlaşılmış ve faka bastmldığını anla
yan Kadir zabıtaya koşmuştur. Tarif 
üzerine suçlunun Çakır Hasan oldu:;u 
anlaşılmış ve Hasan tutulup Kadirle 
ka~ılaştırılınca suçlu olduğu tamami 
le tebeyyün etmiştir. 

Bina Şekilleri 
Bundan Böyle Bir Projeye 

Göre Yapılacak 
Muhtelif tehirlerdeki bina üslup .. 

Galatadaki Sen Jorj mektebindeki !arının biribirine uymadığını nazarı 
tanassur hadiseıi etrafında Kültür di- dikkate alan İçitleri Bakanlığı 
rektörlüğünce yapılan tahkikat biti • belediyelere yaptığı bir tamimde sahil 
rilmittir. Geçen aünkü netriyatımıza ve kara iklimlerine göre tehirlerimiz • 
ilaveten, bugün de tunlan kaydedebi- deki binaların ne tekil alması icap et• 
liriz: T ahkikabn Maarif V ekiletine tiğini aormuttur. 
bildirilen neticesi gizli tutulmakla be- Bakanlık, aahil ve kara iklimlerine 

. Japonya, ileri ıiirdülü iıtekleri • (4240) ton; (2) denizaltı gemııı 1904 harbile Rusları yenen ve raber anl~ıldığına göre, bu hadise et- göre bina üsluplan ve tekilleri tanzim 
:•n kabul edilmemesinden dolayı (1400) ton, (20) muhtelif gemi Aıya kıt'aaına ayak basan, son za- rafında mektep idaresine terettüp e- edilirken hıfzıııhha mütebauıslarınıq 
k~lliz ıilihları konferanıından çe· (35,084) ton. manda da Mançukoyu ilhak ede - den ıuçlar teabit edibnİftir. Bu huaua- da fikirleri almmaaı lüzumunu ileri 
~l~i ve böylece neticeıi pek ağır o- Aradaki fark büyüktür. Fakat Ja- rek kendisine yepyeni bir iktisat uf- ta vekaletin kararı beklenecektir. ıürrnüttür. Belediye bu huıuataki 

halecek bir durum hiııl etti. ponyanın §İmdiye kadar kaydedi - ku açan Japonyanın ıözü, kendi mütaleaaını ve yapacağı bina projele. 
•il Jdaponya, Vatington konferan - len muvaffakiyetleri nazarı dikkate imparatorluğundan addettiği Fili - Bir Çocuk Penc3reden OU~tU rini vekalete gönderecektir. 
ti~ evletler arasında meydana ıe- alınırsa, onun, azmettiği takdirde, pin adalarına dikilmittir. Amerika- rd Ah K V y 
l ~len müvazenenin aleyhinde idi. mevcut botluiu doldurmaya mu - nın orada yerletmit olmasını bir d" B~yazıtta ::~~ltu~a :: t me· UrU e 8f 
~tı1ordu ki, her devlet, kendi ib • vaffak olacaiını kabul edebiliriz. türlü hazmedememektedir. Onun ın uç r~ın. d og ~em aparKıma· Meyva ihracı 
.>'aç ve mali imkinlarile mütena ., Japonyanın ve Amerikanın do • Londra deniz konferansından çekil- nınl pendcereab.ınkaenchn Y~r;'u!. om-

•ıp h" d ._ l "k" 1 k · d b. b"k k · · fU arın an ır Bfagı an. Al hük" f lm k ır onanma kursun. LOndra ı nanma arı, ı ı mem e etın e ır • meıi, kararlarını tat ı etme ıçın _ Gel 
0 

-lum Kemal gel .• demi,. manya ~e ı namına e ~ 
d 011feransına İ§tirak eden Japon birini tehlikeli birer rakip addet .. ne derece azimkar hareket ettiğini Yavrucu~ bu koıntu şefkatine ce .. ve taze ~e~a mubayaası yapmak u· 
elegeleri bu hususta kat'i talimat meleri yüzünden mütemadi ıurette gösterir. Bu derece ısrarla tahakkuk · d k eden ha, zere tehrımıze Alber Degom adında 

'iın vap vereyım er en pencer b' .. .1 ım· . B .1 la' 1!lardı. Fransa da, bu muahede- artmaktadır. Japonların geçen se .. ettirilmek istenen emellerin, bir gün, Bf8ğı dütmüt ve ağır surette yaralan- ır mu~eası ge ıttır ... u Z-:~ ı e !ilf 
~n lllüddeti bittiği zaman yenilen- neki deniz bütçeleri 402 milyon yen- bir harbe dayanacağını tahmin et - mıttır. Yavrucuk dün Etfal hastahane- meyva ihracatçıları .. duln T~~kofı~tle 
-..eaj ... • f k b 1 d J d" Am ·k 1 l k" · (490) ·ı k · b"" ··k b" k"h" l"k dd . ..1 .. .. toplanmışlardır. Tuçcar ar mumessı e: "'- -...ı muva ı umuyor u. a .. ı. erı a ı arın ı ıse mı - me ıse, uyu ır a ın ı a e- sinde o mu9tur. h --L'l k l lık .. -· 
ll"Qnla f"k . k b 1 d"I . d l b l k d d"l er v~.ı e o ay gostermegı va • 
t rın ı rı a u e ı meyınce yon o arı uma ta ır. ı emez. d · l d" Al ı ·· ttonf etmıt er ır. manyanın e ma mu • 
~h eranstan ayrıldılar. Bu müna. A d k. K t Fa k e· H 1 d r ba k üh" b. yekiine b ~·etle iki tarafın deniz kuvvetle. ra a 1 uvve r 1 ır ay 1 1 liğy~= :1a;1m.:.d::. ... 
el ~. k~r!ılaıtırmak fay dadan hail Diier taraftan timdi ye kadar biz .. 
~"dd lk" . k" b' . . .. E"'· ı llU ır. ıncı anunun ırmcı 111· . ·~· •• __ den hiç meyva almamakta olan aveç 

tt ~e 1936 yılının batında, her iki .~-~ te külliyetli miktarda kuru meyva, 
~afın en yeni gemilerini nazan iti- ~· bilhassa badem ve badem iç iıtemit-
t1' "" alarak tanzim edilen listeye tir. lsveçin bu isteği kartılanacaktu·. 
Qtev. d 

azıyet fU ur: ' 
to .\nıerika: (IS) zırhlı (445,400) ~" <-

to tt; (S) tayyare gemisi (126,800) 
(t".; (19) birinci ııaıf kruvazör 
~lı~,°175) ton; (100) denizaltı ae
~· (91,150) ton, (19) ikinci ıımf 
t.-

0 
~flıör (160,500) tonJ (280) dea

"-)er (337,885) ton ki cem'an 438 
tp ıe-· . T ·ı~ · ( l 
3 

u.ısı. onı ato mecmuu ıae 
ı._ji 5.l,510) ton. Bunun haricinde 
-.~1

111fada (36) destroyer, 18 de
•i \t tı aemisi ve (2) tayyare ıemi-

llrdır J . 
to11 ~1>onya: (9) zırhlı (272,070) 
to11 '. (S) tayyare ıemiıi (78,570) 
(lt~ (l3) birinci sınıf kruvazör 
L. -• .'440) ton; (25) ikinci ıınıf 
"'ı .. a~·· t.-0 ) or (135,875) ton; (112) dea-
d~t e.- 0 38, l 84) ton; ( 11 ) küçük 
t, tto~er (5821) ton; (67) deniza). 
) ... ~tnı . ( 
""'3 la sı 83,949) ton; ki cem'an 
(&ao,~ gemisi. Mecmu tonflito 
~ilet. ) ton. İntaıı düıünülen ıe
loıı, Cı (l) tayyare gemiıi (10,000) 
cl~lto ) kruvazör (8500) ton; (8) 
~~ltoYer 00,944) ton; (8) küçük 

)er ıene ( 8) küçük destroyer 

--- .. - -
____ ....,._ . . 

1 
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J 

ı anın ıı ıaı 

Yine ilıi cleuletin lııupWclı lıraucqör 11• tayyare •emilerincl•n mürelılıep lıuo oetlm 

l Bacaaız ve direlr.aiz gemiler inta halindedirler) 

Haydarpaşa Hastanesin1n 
Kadrosu 

Haydarpaşa nümune haatahaned 
cumartesi günü açılacaktır. Açılma 
törenine vali haf kanlık edecektir. Si
vasi Frengi mücadele bat doktoru Ka
zım hastahanenin bat doktorluğun~, 
eski generallerden Tevfik Sağlam <la
hiliye mütehas$slığma, Hueki cildi
ye tefi Nuri Osman cildiye ve zühre • 
viye tefliğine, Zihni göz şefliğine, 
Zeynep Kamilden Zeki nisaiye tefli • 
ğine, eski darülfünün müderrislerin .. 
den Haydar İbrahim kulak tefliğine, 
İzmlrde operatör Feridun Şevket hari· 
ciye tefliğine, İbrahim Etem kimy'l • 
gerliğe, Müfide dahiliye muavinliği .. 
ne, Heybeli sanatoryomundan ecza .. 
cı Münip bat eczacılığına tayin edil
mi,Ierdir· 

Pediyatri Kongresi 
Eylul ayı sonunda Romacla bir Pe

diyatri kongreıi toplanacaktır. Bu 
kongreye memleketimizin çoc~k has
talıkları mütehaaaıslanndan bır ll'1IP 

iftirak edecektir· 
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Yazan : 
Kadircan 

Kallı 

80/1/9°6 

Bir Gülle Dö;t L ventin v·· cu- 1 
dünü Kayalara Çarp 

- Çabuk denize atlayın ve o 
ge~ç kızla yanındaki adamı yaka -
layın. 

Karaya çıkmak ve onlarla boğu§· 
mak fikrinde değildi. Bunu yapmak 
bot yere yorulmak ~ibiydi. 

Denizde 
Bir BoğÜfma 

Yukarıda Alhnordu, afGğıda K. S. K takı""mlan 

Spor: 

lzmirde Lik Maçları 
Bu Haf ~a Hararetli Safhaya Girdi 

Basketbolcular da Gidiyorlar Olimpiyatlara 
Haftanın Kır 

Kadıköyde 
Koşusu, Bu Sefer 
Tertip Olunuyor 

-- So• Poıta •• 
iLAN f1A TLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 

bir sütünun iki satın bir 
{santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 

tim ilan fiatı şunlardır: 

HY~• al yfa l~ayfa Diğer Sofa 
2 3 J ı 5 IYflrler aıtJ -1 _... 400 250 200 100 60 30 

Kr'" ~ h.rt- Krt• Krt- K r f. ıcr• 
! ' ~-

3 - Bir santimde vasati { 8) 
kelime vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar 
tutacaklan yere 

santimle ölçülür. 
göre 



TURHLER 
ROMA KAPIL RINt 
Yazan: Ccrhart Ellcrt - 77 - 30/1/936 

SON POSTA 

Çeviren: Arif Cemil 

Attilinın Ordusundaki Muharipler Çok 
Sür'atli Gidişten Yorulmuşlardı 

h - «Bu sefer de yine öyle • olacak, 1 
er şey tesadüfe ve talihe bağlı kala

t<lktır.)) 

Ardarih düşündü: 
- «Biz süratle ilerliyoruz, Roma 

0tduau ise henüz uzaklarda, dedi.» 
d Kral Attila, yeni bir haber mi al
ın~ Düşman bize yaklaştı mı} J> 

Oiifmandan Yeni Bir Haber Yok 

d Y alamirden daha ihtiyatlı olan Ar-
<ttıh, Kral Attila tarafından söylenen 

'°~:lerin bir tasavvurdan ibaret olmı
}'<lcağını, Attilanın ehemmiyetsiz gibi 
&Örünen bir iki kelimesinin hazan bü
~iik rnanalar ifade ettiğini bildiği için 
hıkanki suali sormağa mecbur oldu. 
Attila önünde uzanıp giden ovadan 
QÖ:derini ayırmıyarak ve ordusunu bir 
llıuharebeye giı-işmek üzere muhtelif 
lloktalara tayin ile' meşgul imiş görü
nerek cevap verdi: • 
l - «Hayır, dü§mandan yeni bir ha
IJCt yok. Fakat burası bana bir muha
l'ebc meydanı hissini veriyor.» 

* 

........ 
o"r·-· Ob4·r ~ 

450SENtSİNDE AVRUPA 
• , , ....__ I 

1 ,. .. • • " ., .. 

Attilanın. RomaYfı hücum ettiği .sıralarda Avrupa haritaaı 

muş beyaz elleriyle masanın kenarına olarak: 

Yapışan digv eri ise titredi. Vali F erro- - «Ben mucize yaratabilir miyhn, Attilanm ordusu Katalaunum'dan 
A. · ]üs yanındaki ihtiyarı göstererek: piskopos~» dedi. •vtiaka'ya kadar bir günde otuz üç 
ltı'l - «Bu adam Orlean Piskoposu Piskopos ciddi bir tavırla cevap la 1 katetti. Muharipler çok yoruldu-

Beyaz Ruslar ... 
Yabancı Gazetelerin Bunlara Dair Yaz
dık;arı Şeyler Tamamen Uydurmadır 

Nansen Müessesesinin 

Mümessili izahat Verigor 

Türkiyedeki beyaz Ruslar hakkın· rice gitmeleri münasip görülmüş veı 
da aon günlerde bazı ecnebi matbua- bunlar iç.in istihsal ve temin edilen 
tında bir takım havadis görülmekte- vizderle bunlardan bir çoğu Yu -
dir. Bütün Avrupadaki beyaz Rus nanistana gitmİJ ve geri kalan pek' 
iılerile uğrapn Cemiyeti Akvama azı da bugünlerde hareket etmek Ü• 

merbut arsıulusal Namen tefddriilü- zere bulunmuştur. Bunlara İ§lerinin 
nün Türkiye mümessili Bay Kuto tasfiyesi için bol bol mühlet veril -
nun bu mesele hakkında maluma • miı ve istiyenler bütün efradı aile4 
tına müracaat ettik, bize fU izahab aile beraber gitmiştir. Ecnebi ga • 
verdi: zetelcrin rivayetleri gibi babanın 

«- Türkiyede takriben 2000 be .· oğlundan, annenin kızından cebren 
yaz Rus vardır. Küçük sanatlar ka - ayrılması gibi haller kat'iyyen vaki 
nununun tatbiki üzerine ekserisi sa- olmaJD.l!lır. Bu yoldaki neşriyat se· 
natkir olan bu adamlar ipiz kalmıt rapa hilafı hakikattir. Esasen Av • 
ve bunların harice silmesi için hiç rupa devletleri arasında seneler -
bir devlet vize vermcmiftir. Bu a - denberi devam eden beyaz Ruslar 
cıkb vaziyetlerini gören Türkiye meselesini ilk olarak ve esasından 
cumhuriyeti idaresi biiyiik bir &lic&o merhamet ve tefkat dairesinde hal
naplık ve ıefkat cöstcrerdıı: bunların leden Türkiye cumhuriyetidir. Bu
Türk vatandaılıima kabullerini ve nun için insani hislerle düşünen her 
bu suretle cemiyete faydalı bir hale devlet ve her fert Türkiye cumhuri • 
1relmelcrini b.rarlaflırmıfbr. Ancak yetine kartı minnet ve ıükran duy .. 
hunlardan Türkiyede kal.malumda gularile mütehauistir. Mesele Nan• 
kendileri için bir fayda görülmiyen sen Cemiyetince de böyle telakki e
ve esasen hiç bir sanat ve itleri de dildiğini kemali tükran ile beyan ec 
olmıyan takriben 50..60 ki§inin ha- derim.)) 

Suriyedeki Karışıklıklar 
r. O derecede ki German'lar bir gün .Anyon'dur.» dedi. verdi: 

dinlenilmesini dilediler. Aetiüs korkudan olduğu yerde - «Sen kendi başına yaratamaz· (Baf taralı 1 inci yü-zdedir) Bütün nümayişlerden sonra zabıta 
- Attila: ' döndü, kaldı. O anda o da titredi, eli- sın. Fakat hepimizin sana olan imanı Diğer taraftan (Beriyetül müsel - tarafından tevkif edilenlerin adedi 110 
- «İmkanı yok;» dedi. le tutunacak bir yer aradı: bir araya gelirse, bir mucize meydana .lah» mıntiıkasında yetmif kadar çocuk kişiye yakındır. Bunlar 4 numarali 
Onlar ayak direyorlardı: - «Orlean piskoposu mu dedin} çıkar.» toplanmış, muhtelif DCfideler okuya - men'i ceraim kararnamesine tevfikan 

- «Fakat at üstünde duramıyacak 
1 
Demek ki .. . Demek ki Orlean'ı kaybet- Vali Ferrolüs dolaptan bazı raporlar rak gürültü çıkarmak istemişlerdir· muhtelit mahkemeye verilmiş ve der· 

bir hale geldik.» tik, öyle mi»> . .. ve pl~lar çı~ardı. ~akat Aetiüs hun· Bunlar polis tarafından dağıtılmışlar l hal duruşmalarına başlanmıştır. Muha .. 
- «Öyle amma yolumuza devama Piskopos Anyon başmdakı tek tuk ları gormek ıstemedı: ise de Cipkareman mahallesine doğru keme esnasında zabıta ve asY.er kuv .. 

ltıecburuz.» saçları eliyle arkaya doğru atarak ce· - «Evvela Piskoposu dinlemek is- gitmwler ve orada kendilerini bekli • vetleri şiddetli emniyet tertibatı almıt' 
Nihayet bir anlaşma meydana gel- vap verdi: terim I» dedi. yen 400 kadar şahea iltihak etmişler - lar ve mahkemeye giden yolları kapat· 

di A I b 'd'l · ek - «Hayır Patriçius. Orlean şehri Piskopos söze ı.. .... layarak şunları dır' . mı~lardır. • tti a Ütün gün gı ı mıyer ara• ".IOfi T 

da sırada dinlenilmesine razı oldu. henüz kapılarını düşmana açmadı. anlattı: Bunun üzerine hadise . mahalline Bkinci ce1sede23 kişinin duru;;ımaııi 
- «Bugün yalnız on sekiz mil alı- Mademki sen artık buradasın, hepimi- - «Ben Arelate'ye senden yarım ciheti askeriyeye ait zırhlı otomobiller yapılmıştır· Bazı polis memur ve amir· 

~h> dedi. ze yardım edersin.» saat evvel geldim. Hün ordus~~~n yetişmiş ve nümayişçileri dağıtmağa lerinin şahadetleri dinlendikten sonra, 
Treka'ya (1) erişildikten sonra, Hün Orduau Yalda§lyor yaklaştığı haber alınır alınmaz butun ; çalışmışhr. Ancak nümayişçiler zırh .. 4 kişi beraet etmiş, mütebakisi 2 haf• 

Sa.ngiban'dan gelecek haberlere göre, Aetiüs, dudaklarının arasından ha- Romalı memurlar Orleanı bırakarak lı otomobillere taşlarla hücum ettik _ tadan 8 aya kadar muhtelif hapis ce-
)ıo h d'l · k 1 k v ff k k t 1 (Arkası var) la hk'"' d 0 l · 1 d ' B "tını gün istira at e ı mesı arar a - fif bir tebessüm çı armaga muva a açı ar· lcrinden, otomobiller de buna karşı za nna ma um e ı mış er ır. un -
ttna alındı. d B h korkutmak maksadiyle havaya silah ların içinde Muhiddin Hallak adlı biJ'i.t 

Ertesi akşam ordu Treka'dan içeri- E Kıyıların a a ar atmıştır. si altı ay hapisten başka bir sene c~bri 
}'~ girdi. Attila şehre girerken o anda g e · •• • Saat 3 de yüz kadar genç ccBeriyetül teb'ide mahkum olmuştur. 
ı>ıskopos Lüpüs, büyük bir kaygu ve müsellahn polis karakolunu kuşatarak ikinci celsede diğer mevkuflanrı. 
r~kınlık içinde, dostu Aetiüs'ten ge- (Baf tarafı 1 inci yü:zdedirJ Bütün tarlalarda ekinler fışkırmış polislerin üzerine sapanla l8§ yağdır _ muhakemesi yapılmıştır. Neticede 
en ve keza kaygu ve ışaşkınlık ifade Bu itibarla görünüşe aldanmıyarak vaziyettedir, mağa başlamışlardır. Bunun üzerine 

1 

belli başlı .kimsele_rden lbrah~m P~şa 
~den bir mektubu elinde tutuyordu. bağları budamaktan vaz geçmek la • '1- polisle aralarında müsademe olmu9 zade Cemh Bey hır sene hapıs ve ıld 

ltalyadan Galya'ya zım· Trende rastladığım bağcı garbi Sındırgı, (Özel) - Havaların ba- bu esnada nümayişçiler silah kullan • yıl teb'it, eczacı Zafir Efendi Elsermir 
Roma ordusu baş kumandanı Ae- Anadolunun kışı için bu atalar sözü- har ılıklığı bu civardaki bütün meyva mışlardır. Neticede nümayiş dağıtıl- ni altı ay hapis ve bir sene teb'it, ga • 

tiiis yıldırım süratiyle ltalyadan Gal- nü kullanıyor: ağaçlarına çiçek açtırmıştır. Fakat bü- mış ve her iki taraftan da kimse 'yara- zete muhbirlerinden Veciyelçalık 8 ay 
}'a;>a girdiği zaman her tarafta bir !>ey- «- Anadolunun kını, tıpki fındık- tün bağ ve bahçe sahipleri (don) dan lanmamıştır. ve bir sene teb'it cezalarına mahku111 
~"tnber gibi karşılandı. Fakat ortada çı mey alemi kızanlarına benzer. İn- korkmaktadır. Soğuk bastıracak olur- Saat dörde doğru sapanlarla mü • edilmişlerdir. 
~etiüs'ün zekasından ve iki buçuk le- sanın yüzüne güler, güler de sonunda ı sa meyvaların mahvolması muhak - cehhez bu gençler arkalarında 200 ki- Geriye kalan 160 kadar mevkuftan 
l1Yon askerden başka bir şey yoktu::· I kamalı ve saldırmalı bir oyun .oynar.» kaktır. 1 şi olduğu halde tekrar <eBeriyetül mü _ on beşi beraet etmiş, diğerleri de bir 
l'llparator Valentinyan ltalyanın mu- Adnan Bılget * sellahn karakoluna hücum etmişlerdir. haftadan 3 aya kadar değişen muhte .. 
tfaaıı için elzem bildiği diğer ~sker- Memleketln Diler TaratJarı İzmit, (Özel) - Burada havalar Hadiseye derhal diğer mıntakalar • lif hapis cezalarına mahkum olmuş • 
'ttı.~c Romada ve Ravenua da geçıt res- Da Bahar içinde tam bir yaz berraklığı içinde devam et- 1 daki zabıta kuvvetleri yetişmiş ve nü- lardır. 

1 Yaptırıyordu. Ö K mektcdir. Bütün kırlar yeşillenmiş, mayiıŞçileri dağıtmıştır. 6 Kiti Öldü 
A A l ' 1 l Kızılcahamam, ( zel) - azamız ak b 

l etiüs, re ate ye vası o up attan bir a danberi tam bir bahar hayatı ağaçlar çiçek .. lenmi~tir ... F at v ~na Ertesi g~n ise B~bül~adit .. ci_l~etin~e Ber~t, 29 - Bütü~. Suriye-
'~~iği zaman askerlerden biri .. k~ndi- y D v bahrelerde bahar ri- rag"'men köylu cndışclıdır. Sogugun toplanan bır cemmıgafır buyuk bır de ,sükün yavaş yavaş, tecssus etmek· 

••ı t d H hav ak on nde yaşıyor. ag ve :.. ~ 'ft · · .. ı d 
tj.,. .~nı .. ı. emen gırar u kl . erik ag"'açları çağlala _ birdenbire bastırması çı çıyı mut· nümayişte bulunmak istemiş, bunları tedir. Karışıklıkların başlangıcın an • 
~ çokt · 1 çe erı açmı\ı, 1--b·r · · · k "' k 2 Şa d 4 k. · ··ı .. .. u · . . • "k .. .. hiş bir zarara sotu1 ı ırı. dağıtmak istıyen polıs ve as erı uv - beri Halepte , m a ışı o muştur. 
- «Nihayet geldik Patrıçuıs 1 Ar- rını do muştur. ] .. ll"' h k -····················································00

·-tık G ' . . vet er muse a mu avemete maruz 
bq.. alya .~urtu!du demektırl)) . ~ı~~ kaldıklarından arada şiddetli bir müsa- 1 "~ lfttlt'"' Tepebaşı Şehir 
t ~rdı. Dıgerlerı de bu feryada ~tırak M E L E K Sinemasında deme olmuş, ahaliden henüz sayısı 1 ~thrr1İiUJ4f l'OW 
ttııe · d'I Bu akf am " r, sevın ı er. belli olmayan bir çok kimseler yaralan- mııımmu 

Aetiüs ise düşünüyordu: Nil 
.. - ((Bu hareketiniz bana kar~ı olan S'ın•manın beyaz perdesinde hiçbir uman göeterilmımiı .. bir derecede rnıştır. 
ıt Y k t I Bunlardan dördünün yarası ağırdır. 

1 
11llad d 'l · ı· l"' ti ı gen"· kız kalbini kadın arzularını açı ça ıoı eren can 1• 

~t\ ı~ız an ı erı . s.e ıyor, e~ a ar. illıel oyoanm•f, .. ' Polislerden de bir kaç kişi yaralanmış-
tn kat bızim ancak ıkı buçuk le)lyonu- heyecanlı bir film • tır. Bwılardan hançerle vurulan bir 

ku~ Var, bunu biliyor musunuz~ Bel- R A L 1 K u ş polisin yarası bilhassa ağırcadır. '-'""" 
k~ kan değil , belki bir iki yardımcı VA Gene ayni gün, şehrin vaziyetini Utml 
b \>vet daha temin edebileceğiz. Hal- tetkik etmek üzere Babülnerap cihet- ------- ---- -
s~~i karşımızdaki düşman Attiladır· lerinde dolaşan ddege M. Davidin oto- T k yt 
}'~,:~ Yaparak onu mağlup edemem Filmi yaratan mobiline bir takım çocuklar tarafın - Baylara e sa 

Orlean Piakopoau p A u l A v E s s E L y dan taş atılmış, bu esnada polisin -· ·- . • - ··-·. ·- . . . ...... -
Aetiüs: müdahalesiyle çocuklardan biri ağır Beyoğlu 1. ranııa 

11 
...._ «Buranın valisi nerede~» diye surette yaralanmıştır. Tıyıı ros ıı ıda 

Otu Gene bu arada Akyol mıntakasında ti b· nca içinden bol bir aydınlık çıkRn E L E K ılnema11 bu ıahe1erl muh.te~em halkına Halk O ..: re 
ıt ...,e 'ld' . b' M •aLdlm edebı"lm•kle ıftilıar eder. da ehemmiyetli nümaywler olmuş, .Jtı ııkt ııııı - ,ı,.;0 da ~· ... ncere gösterı ı, gemş ır mer-

1 
• .. ) 

1"~ ..ı k fa /1. halk tarafından jandarma ve polise 
>-. 'lqen yukarıya çıkıldı. Baş u- llAve 1 Paramount gaze\eıi • İngiltere kıralının n tı h 
··•and ·k· Program• · taarruz edilmiş, bir çok kimseler yara• 
'd<ı an odadan içeri girdiği zam~1:1 ı ı aenelik kırallığı - Bir nutku YHaın ... 
~ttı ayağa kalktı, bunlardan hırı as- Numerola biUel•riıı nnldıD tldırılmuL Tehfoaı '1<*68 lanDUfbr. 

tc ~elam verdi. ihtiyarlıktan buru,-1 ~--• 

Tiyatro ında 

30/J/9dG J>\!rjımbc 

ak~am eıu t :!O d• 

HüLLECI 
Y11zau: H ., .. t Nuri 

ÇARDAŞ 
FÜRSTIN 
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Öl Um 
Yolcusu 

Muharriri: Freeman Willı Crofıt - 88 - 80/1/936 

Nihayet Katillerin ikisi Asılmıı ikisi 
De Müebbet Hapse Atılmıştı 

Yapılacak ilk it Vik
torun borçlarını öde • 
ınek ve ona müreffeh 
bir hayat temin etmek
~i. Şunun bunun fÜphe
ıini celbetmemek için 
Viktorun zaruret içinde 
bulunduğunu gizlemek 
lazımdı. Bu makıatla 
·da öteden beriden borç 
ederek Viktora bol bol 
para vermiıler ve Vik
tor da parayı amcaım· 
dan aldığını ıöylemiı. 

Her ne kadar Tier, 
Viktorun muvafakatini 
almazdan evvel planını 
hazırlamıtaa da, Vikto
run ittirakinden aonra 
da yavaı yavaf teıbit 
etmiıler, hatti. cinaye • 
tin safhalarını mütead • 
'dit defalar fi'len bile 
prova etmiıler. Plan 

tamamile Frencin ta • Yalnız Viktorla Malaa idamdan kurtulmuılar, müebbet 
aavvur ettiği gibi idi. kilreğe mahkum olmuılardı. 

Koruluğa Gömülen Ceıet ıele tavazzuh etti; hak yerini bul • 
Evveli Sir Conu lrlinda ıeyaha- du ve mücrimler de layık oldukları 

tine kandırmıılar, trende öldürmüı- cezalara çarpıldılar. 
ler, ceıedini Caııl - Duglaı ta tren· Bidayette, muhakemenin nerede 
'1en çıkarıp İrlandaya kadar götür- yapılacağı hakkında bazı mütkülit 
müıler ve Luriganda binbaıının ko- çıktıyıa da nihayet ceıedin lrlinda
tuluğuna gömmütler .. Vaki olabi • da bulunmuı olması itibarile mu • 
lecek her türlü tahkikatın mecra • hakemenin de Belfaıtta yapılmaıı 
ıını baıka bir istikamete çevirmek 
için de Viktor, Sir Conun kıyafetine 

8İnniı. 

Bu cinayetin gayeıinin, ihtiya • 
rın miraıını ele geçirmekten baıka 
l»ir teY olmadığı da tesbit edildi. 

Frencin taıavvur ettiği ıibi ortada 
fpekli keten imaline ait hiç bir plan 
~eya proje mevcut değildi. Her ne 
kadar Sir Con bu meıele ile uiraf· 

takarrür etti. Muhakeme neticeıin

de Tierle Cos idama ve Viktorla Ma

laı ta müebbet hapse mahkilm ol -

dular. 

Frenç iıe bu it dolayısile eıki za

ferlerine bir yeniıini katmakla be • 

raber İrlindada da yeni yeni doıt
lar kazanmıı oldu. 

SON 
mıısa da, hiç bir müıbet neticeye ............................................................. . 
~aramamııtı. Tier bu icat rivayetini f1 :u ' 

$ir Conu İrlanda ıeyahatine kan - + 1 OD PO 1t8 + 

l RADYO 

Bu Aktamkl ProAr•m 
İSTANBUL 

18: Tokatliyandan nakil, 19: Haberler. 
19, 15: Karmen operası (plak). 20: Viyo
lonsel solo. Piyano refakatile. Stüdyo sa
na.tkarlar$nız •rafından. 20. 30: Stüdyo 
caz tango ve orkestra grupları. 2 1. 3: Son 

haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
ccktir. 

BERLIN 
17: Şarkı - Skeç. 18: Yeni müzik. 19: 

Dans. hafif müzik. 21,40: Süel müzik. 23, 
20: Arsıulusal binicilik. 23.30: Gece mü· 
ziği. 

LAYPZIG 
19: Eğlenceli müzik. 21, to: Mozartın 

ccldomeneo1> operası. 22, 30: Sözler. 23,20: 
Şiir. 24. 1 O: Dans. 

VARŞOVA 

17,15: Şarkı. 18, l 5: Salon triosu. 19: 
Piyano (Brahma). 21: Muhtelif. 22: Ti • 
yatro. 22.55: Piyano - şarkı . 23: Senfo • 
nik konser. 24,05: Plak. 

MOSKOVA 
J 9,45: Konser. 22: Yabancı dillerle 

konferanslar. 
PRAG 

17, 1 O: Hafif müzik. 18, l 5: Aşk şar • 
kılan. 18,45: Skeç. 20,30: Şarkılar. 20.50: 
Halk müziği. 22 : ccBrucek'in ay üzerinde 
teneuühü, adlı opera. 2 3, 15: Cazbant. 

VİYANA 
1 7: Plak. 18,25: Konser - Sözler. 20,20: 

Balo müziği. 21,45: Mizah. 22: Piyes. 
2.3, 15: Operet revüsü. 24,25: Dans. 

BUDAPEŞTE 

18,30: Caz. 19,30: Taragato müziği. 
19,55: Şiir. 20,30: Verdi'nin «Maskeli 
Balo1> operası. 23,45: Plak. 24,10: Çin-
gene müziği. 

BOKREŞ 
12.30 - 1 S: Plak, haberler. 18, 15: 

Konstantincsko orkestras~ 20: Haber. 
20, l 5: Şarkı. 20,30: Plak. 22, 15: Sen
fonik konser - Caz. c '" • • '• ~~~g;;.~; • n "~~ 

Muallimler Birliği 
Cumartesi Fevkalade 

Olarak Toplanıyor 
Öğretmenler birliği yönetim kurulun -

dan: 
Bir kısım üyelerimizden aldığımız 

tahriri bir fC8ih teklifi üzerine karar ver
mek için 1 / 2/936 cumartesi günü Is -
tanbul Halkevinde fevkalade bir kon -
gronin yapılmasına kanuni mecburiyet 
görülmü§ ve yönetim kurulunca ilbaylı -
ğa müracaat edilmiştir. Şimdiye kadar 
İstanbul gazetelerinde birliğe ait intişar 
eden beyanat ve malumat ile öğretmen -
ler birliği yönetim kurulunun bir alakası 

yoktur. Birliğin bundan sonraki durumu
nu tesbit için gerek tahriri teklifte bulu-

~ırmak için uydurmuftu. ı G l nan azanın ve gerekse bilumum f stanbul ıtanbul e ir ve Para 
Meıelenin aııl ıaribi, dört kafa • öğretmenlerinin cumartesi günü saat 14 

~arın, en kolay zannettikleri iıte en B O R S A S 1 te Cağaloğlunda Eminönü Halkevi bina -
l:iyade müıkülita maruz kalmıı ol- 29 • 1 • 1936 sındaki fevkalade kongreye gelmelerini 

·----...,.-=-===-=---=--=-esli saygılarımızla dileriz. tnaları idi. Cinayeti iıliyecekleri ge- 11 

Türk Devlet Borçlan 
ce, yataklı kompartımanların, va • 
aonun hangi tarafında olacaiını 

J;nceden bir türlü teıbit edememiı

Lira 
% 7,5 T. B. I 21,45 
o/o '1,5 T. B. II 21,70 
o/o '1,5 T. B. m21.20 

Lira 
% 5 Hazine B. 6),SO 
Dahlll istikraz 99,00 

lerdi. Günlerce, her akıam iıtas • 11----::D:-e-v:-le-t -=o:-emay--::.-o-::llan--::Bo:--rç-::lan--_,ı 

rona ıiderek katarın naııl tertip e
f1ildiğini tetkik etmiıler. Fakat kat'i 
J,ir neticeye viııl olamamıılar. 

Cinayetin Son Perdesi 

Her ne kadar tahminleri yüz • 
de 70-80 doğru çıkmıııa da, bunun 
cinayet geceıi doğru çıkmaması ih-

Lira 

Erganl YS,2) il Anadolu Ivell 42, '\O 
Sivas Erzurum95,00 Anadolu M. 

Sosyeteler Eshamı 
Ltra 

İf. B. Mtı. 
• • Hl. 
• • Name 

Merkez B. D. 

911,00 ist. Tramvay 
9,8S Bomont1 
9,60 Terkos 

61,75 A. Çimento 
ıı-~~--~==:-::-==~--~-~ı 

timalini de dütünmüıler ve bu tak- ÇEKLER 

dirde Coıun baıtalandıiını bildire- isterin 621~· il Liret 
I. T. L. için 

9,962S 
0,8G20 tek Sir Conun ıeyahatini tehir et • I'. Franııı 12,os Dolar 

tirmek için aralarında karııık bazı 
tifreler, iıaretler ve parolalar bile 
tertip etmiılerdi. 

Mahkeme için lazım olan diğer u
fak tefek deliller de nihayet elde e
dilebildi. Cosa uyku ilacını ıatan 
eczacı bulundu; Viktorun, huıuıi 
hir surette temsil edilecek bir piyes 
için beyaz bir peruka ıatın aldığı, 
Malasın gene ayni iı için koyu kah
ve renkli pelerinleri, Tierin de tay
yare için olduğunu ileri ıürerek ip 
merdiveni tedarik ettikleri tesbit e
dildi. 

Frencin ve ıimali lrlinda poliıi
nin gayretleri sayesinde nihayet me-

NAKİT 
Kro. Krf. 

20 F. Frangı 167,00 1 Ma:;k 32 
ı Dolar 12!\,00 20 Drahmi 24,0:l 
ı iaterlln 621 20 Leva :l-4 

20 Llret HS 20 Ley 13,00 

ı- Borsa Dıımda 
I .,. __ .... !>'""' L. K. L. K. 

Kredi Fonstye il Mübadil Bon. 73 
1881. senesi 109;00 Gayri • • J6,'l5 

1903 • 84,0D ıl Altın 949 
1911 9 82,50 Mecidiye 42,SO 

Kayıp: Adapazarı Emniyet Bankasında 
sahip olduğum 9 / l l / 929 tarihli 20 lira • 
lık hisse senedimi kaybettim. Yenisini çı

karacağımdan hükmü yoktur. 
Karaaptilerden Mustafa oğlu Mehmet 

FormUIUnUn bulunduğu 
günden beri 

inciler diılere 
benzetiliyor 

Diılere harikulade bir beyazhk 
ve parlakb:k verir, mikroplan 

o/o 100 öldürür,- dit etlerini 
besler, haatahklarda.n konır. 

lobi.arlar U. Miidürlüğünden: 
1 - Şartnameıi mucibince beheri 4750 lira muhammen bedelli iki 

adet lokomotif kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Ekıiltme §Artnameleri parasız olarak Kabataıta Levazım ve Mü

bayaat ıubesinden alınacaktır. 
3 - lıtekliler §Artname mucibince fiyatsız ve mufaaaal tekliflerini 

ihale gününden on gün evvel komisyona vermİ§ bulunacaklardır· 
4 - Ekıiltme, 10/2/936 tarihine rasthyan pazartesi günü .saat 15 tı 

Kabatafta Levazım ve Mübayaat ıubesi binasında yapılacağın • 
dan isteklilerin % 7,5 muvakkat güvenme paraıı olan 712 lira 

ile birlikte tayin olunan gün ve ıaatten bir saat evvel yani aaat 14 te 
teklif zarflarını makbuz mukabilinde Komisyon reiıine vermeleri iliıı 
olunur. u8117» 

** 1 - Şartnamesi mucibince 6600 lira muhammen bedelli 140 adet va· 
gonet kapalı zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ekıiltme ıartnameleri parasız olarak Kabataıta Levazım ve Mü· 
bayaat ıubesinden verilmektedir. 

3 - Eksiltme, 12/2/936 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da K.a· 
bata§ta levazım ve mübayaat tuhesinde yapılacakbr. 

4 - Arzu ednler, tetkik olunmak üzere fiyatsız tekliflerini ekıiltme 
gününden on gün evveline kadar Tuz Fen ıubesi Müdürlüğüne 
vermit olmalıdırlar. 

5 - lateklilerin o/o 7,5 muvakkat güvenme parası olan 495 lira ile 
birlikte kapalı zarfları eksiltme için tayin olunan aaattan bir 
saat evvel komiıyon Riyasetine makbuz mukabilinde teslim et • 
melri ilan olunur. (52) 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orke.tra kadroıunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, KemaDt 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Aüt, Obuva, Klimet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, caz baterili 
sazları çalanların 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan l 7 ye kadar lıtanbul 
Galatasaray lisesinde ımavları yapılacağından bu sazları çok iyi bir ıurette 
çalabilen artistlerin kendi emtürünıanları ile birlikte sınav komiayonuna bi· 
rer dilekçe ile bafvurma1an. «142» «361» 

1 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar bin erce kiıiyl ze rıgi -ı etmiıtir. 

4. cU Ketlde 11 Şubat 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: ı 5.000, 12.000, I0.000 llraltk ikramiyelerle 

( 20.000) liralık bir mUkifat vardır. 

lstenbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Pey paraıı 
Lira K. 

1 
Değeri 

Lira K. 
800 00 60 00 Eyüp : Servi mahallesinde 17, 19 No. lu izzet 

Mehmet Paıa tekkeıi ve mevcut hah • 
çesi 1003 

326 22 24 46 Büyük : Püıkülcülerde 17 - 19 sayılı dükk&n111 
Çarıı bütünü 699 

Yukarıda yazılı özlegeler satılmak üzere 15 gün arayla açık arttır• 
maya çıkarılmııtır. lıteklilerin 10/2/936 pazartesi günü saat 15 te 1.-
tanbul Mahlulat Kalemine gelmeleri. ( 433) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
Istanbul Satınalma Komisyonundan:. 

1 - Gümrükler için utın alınacak 15 tane yangın söndürme yara 
cının 3/2/936 pazarteıi günü saat onda pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi Komiıyondan alınabilir. 

3 - Tasınlanan paraıı 375 liradır. 
4 - istekliler kanuni belgelerile birlikte ilk teminat olarak 29 lira• 

lık vezne makbuzlarile komiıyon~ müracaatları. u507» 

- -----------
HAL L<I MEMNUN EDER 
~~-

l-IER YERDE ARAYINIZ 

DEPOSU: SULTAN HAMAM- (AMCl·BASI HAN 

Dr. A. KA TIEL 
(A. KUTIEL) 

Karaköy Topçular caddıai No. 3l 

-r-- -
. - --

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 • İdare merkezi 

latanbul (Galeta) 
Türkigedeki JUbeleri: 

lstnnbul, ( Galata, Yenioami); 
İzmir, Mersin. 
Yunanistondaki şabel•rl: 

Selauık, Atına, ı>ıre. 

• Her nevi banka 1nuemellb 

__.__ --- -- . 



Londrada Ana, Baba Günü ... 

Kralı~ Cenaze Alayı Ge- 8010 
atrm t~ 

Çerken Bir Kişi Öldü Nezıe ~~~ 
Segircilerden Binlerce Kili Tedavi Edildi, 150 1 \ ~ 

Kişi De Hastaneye Kaldırıldı -

Broaflt 

• kullenanlar1n 

Asla lututmıyacakları 
haata~ıklardır. 

Ağız, burun ve nefes borusunu mikroblara 
karıı koruyan en mükemmel ve en sen 

J,..ilü lıral aile•İne malı•ıı• olaralı dini mera.imlerin 
yapıldığı mqlaıır Katedral 

londra, 29 (Hususi) - Bütün J kağıtlarla döıenmit bir halde kal • 
"ıeteler kral betinci Jorjun cena· ı mıttır. 
~alayına ait yazılarla doludur. Selıizinci Edvard Heyetlerin 
"lilıdiye kadar lngilterede ıörül • Reiale"ini Kabul Etti 
~bir tekilde cereyan eden bu Londra, 29 (A. A.) - Kral, Buc-
~zam cenaze alayına dair ve • kinıham sarayında Eden ile müte
lilen tafailit ıudur: veffa kralın cenaze merasimine it-

tesirli antiseptik: 

Tecrübe ediniz. Cenazenin seçtiği sokaklarda ge- tirak etmit olan bir çok ecnebi he
~leyen insanların sayısı (100) bin- yellerin reislerini kabul etmittir. 
'-.etı fazla tahmin edilmektedir. Ka- Kral, daha evvelce fon Neurath'ı 
~lık arasında bayılanlar nefes ve akabinde prens Starhemberg'i -------------~ 
~ Lilmek için insan batlannın üz~ kabul etmiıti. Bu mülakatın her De n i z y o 11ar1 
~~ ıeçirilerek kordon önüne biri yarımpr saat devam etmittir. 
ç"'Qı}mıılardır. Heyetler Dönüyor 1 Ş LE TM ES 1 

d 
8-.11.lan Te hastalananlara yar - Londra, 29 (A. A.) - Lebrun ile Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 

Tel 42352 - Sirkeci Mübürdarzade 
~ ıçan bet binden fazla hekim ve Fransız heyeti Paris'e dönmüttür. Han Tel 22740 
'leıit. bakıcı ile sıhhi imdat merkez- Belçika kralı Leopold ile Belçika ·---,.. ~---· 
,,., teais edilmitti. Seyircilerden heyeti de sabahleyin Londradan imroz Yolu 
~ ».binden fazlası sıhhi imdat mer- hareket etmittir. ASYA 30 lkincikinun PER-
ı::• tarafandan tedavi edilmif, bun- Kral 'ıitvinolu Kabul Etti ŞEMBE aaat 16 da fMROZ'A 
ları diaıı «150» ıi hastahanelere ya • Londra, 29 (A. A.) - Kral bu • kadar. ((SOOı> 

lııılfhr. aün Buckinrham aarayında Litvi - ---------------
~ Seyjrcilerden biri hastaneye nof'u kabul etmiıtir. Trabzon Yolu 
~ ldırılırken ölmüttür. Halk yerle • Büyük Matem Bitti COMHURIYET 30 lkinciki-
a..,_~dikleri razeteler ve kağıtlar Londra, 29 (A.A.) - Bugün bü - nun PERŞEMBE aaat 20 de 
~e oturarak alayın geçit ini sey- tün reami dairelerde bayraklar tam o- .,._H_O_P_A_'Y_A_k_a_d_a_r,_. __ <_<SO_l_l> _ _. 
) ittir. Cenaze geçtikten sonra larak çekilmiştir. Bu, büyük matemin İzmir Sür'at Yolu 
oU-r aaatlerce adeta gazete ve ' bitmiş olduğunu göstermektedir. IZMIR Bir Şubat CUMAR -
"---"---=-==-====-=-========---=========o::====--==~-====-c..:==-=====--

~ on g o 11 ar Mançuri Asker- _!_!~_· sa_at-~<!_2t;_))•z~M~IR'_E_ k_a·-· 

lerine Yeniden Saldırdllar ~'!~:!:"p~!~~~. 
'tokyo, 29 (A. A.) - Man!ruko - Olahodka ile Boulounderanun'u it

~ ~ritahb olan Hinking'den ge • gal etmit bulunuyorlar. 
il. hır telırafname, harici Mongo- Deme ajansı, Kouantoung ordu -

~: aıkerlerin~en. yüz kadar a • su mahafili ile Mançuri mahafilin-
L.:•q bu ayın yınnı altısında Ola- M l hattı hareketlerini 
.~'ela b. M . ··fr . den ongo ar 
ı._._-. ır ançurı mu ezesıne d w• . d"kl · takdirde Mançu 
t~ etmiı olduğunu bildirmek - egıftınne ı erı .. . . . -
-.:qir M il "ki . ko hudutlarının mudafaası ıçın tıd-lb...._; onıo ar, taarruz ettı en w . . 
~ii itıal ve tahkim etmitlerdir. detli tedbirler almacagını ıst\hbar 

la laazırda yüz kadar Monıol, etmittir. 

Denizyolları 
l<adrolannda 

Ve Akay ldare~eri 
Değişiklik Yap·ldı .• 

bj~•ra, 29 - Kamutay bütçe, masraf bütçelerine ilavesi iktiza e
'-l -Ilı Muhasebat ve lktısat encü - den tahsisat ve mürettebat kadroları 
.1 ~illeri b ·· • h t h ı· · q~ to urun umumı eye a m- kabul edilmittır. 

tk Planınıılardır. Yine bu toplantıda umumi heyet 'h 0110ıni Bakanı Celal Bayar'ın Akay iıletmesinin 1936 bütçesine 
~ .... ~1unduğu bu toplantıda Vapur- b w I 4 maralı cetvelde. ve yine 

"" ?·· k A ag ı nu ~,))\a ur nonom Şirketine ait . . 1936 yılı kadrosund 'i rI.rın Denizyolları lıletme f da- bu ıdarenın h kkı ~ 
L ·ilce ••t I .1 D . I degw i•iklikler yapılması a ndakı 
~ • - ın a ınması ı e enızyo • :r • • • 

1dtreıinin 1936 yılı varidat ve teklifleri de tasvıp emuıtır. 

Pazar günleri 12 de 
Salı perıembe 15 te 

IZMIR SÜR'AT POSTALARI 
Cumartesi günleri 15 te 

MERSiN POSTALARI Salı 
perıembe 10 da kalka
caktır. 

Diğer Postalar: 
Bartın - Cumarteıi çar -

tamba 18 de 
lzmit - Pazar, aalı, per-

tembe cuma 
9,30 da 

Mudanya - Pazar, salı, per
tembe, cuma 9 
da 

Bandırma - Pazarteıi, salı, 
çartamba, per

tembe cumar • 
tesi 21 de 

Karabiıa - Salı cuma 19 da 
lınroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı, cuma 19 da 
Trabzon ve Mersin postalan -
na kalkacaklan aiinlerde yük 

'9 alınmıyacaktır. «476» , 

, 

ÇABUK 
RA~AT 

TRAS OLMAK 
4 

İSTERSENİZ 

l&tanbul Milli Eınlak Mü""ürlüğünden: 

KADIKÖY : Cafer ağa Mühürdar caddesi eski 52 

MuhammeQ 
Değer 

Lira 

yeni 56 sayılı evin 1/6 payı. 500 
BOYOKÇARŞI : Kazazlar Orta sokağı eski yeni 5 sa • 

yılı dükkanın tamamı. 300 
SÜRURU Mahallesi Mahınutpafa caddesi eski 

201 yeni 118 sayılı havasız kargir dük-
kanın tamamı. 2200 

KADIKÖY : Cafer ağa Mühürdar caddesi eski 56 
yeni 54 sayılı 158 metre murabbaı 
arsanın 1/6 payı. 186,38 

GEDIKP AŞA : Bostani Ali mahallesinin Gedikpap 
sokaiı eski 129 yeni 157 sayılı hah • 
çeli kagir evin tamamı. 1000 

BOYOKADA Karanfil mahallesi Daskolos sokağı 
yeni 52 sayılı bahçeli evin tamamı. 300 

KINALIADA : Yeni Narliyan aokaiı eski 5 yeni 65 
sayılı bahçeli gazinonun 1/5 payı. 240 

KINALIADA : Muradiye mahallesi eski Narliyan Li-
vadya yeni Narçiçeği sokağı eski 30 
yeni 11 sayılı evin 1 /5 payı. 340 

KAMERHATUN: Esk~ Papatya yeni Kılınç sokağı eski 
6-6 M. yeni 34-36 sayılı ev ve dükka-
nın tamamı. 4992 

Mübadil ikinci ter. 
tip tasfiye vesika • 
sile. 

Yukarıda yazılı mallar 7 /2/936 cuma günü saat 14 te pefİn para •• 
açık arttırma ile ıatılacakhr. isteklilerin o/o de yedi buçuk pey akçe • 
lerini vakti muayyeninden evvel yatırarak idaremizde mütetekkil aa • 
tıf komisyonuna müracaatleri. ((M.n «346» 

• 

·ıstanbul 3 üncü icra Memurluğund~n: 

Emniyet Sandığına 
1 inci derecede ipotekli ve yeminli Uç ehli vukuf tara. 
fından tamamına 1500 lir.ı kıymet takdir edilen Fener T lıtaml
nare mahalleai Fener sokağı e1kl 114 mükerrer yeni 12~ No. la 
bir ev açık artt.rmaya vazed lmit olduğundan 3/3/936 
tarihine milsadif Salı gnnn saat 14 ten 16 1a 
k adar dairede birinci artbrması icra edilecekfr. Art· 
t rma bedeli kıymeti muhammeueoJn % 75 ini b lduğu 
takdirde mUıterisi üzerinde bırakılacaktır. Akai takdirde 
en mon artbranm taahhüdO baki kalmak here arttırma 15 
ı&n müddetle temdit edilerek 18/31936 tarihine müaadlf 
Çarpmba gOnO eaat ı.ı tH 16 ya kadar keza dai ~emizde 
yapılacak ikinci açık artbrma11oda arttırma bedeli kıymeti mL :ıamm .. 
nen;n % 75 nl bulmadıiı takdirde 1&bf 2280 No. L kanqn ahklmına 
te•fikan geri bırakılır. Satıı peıind;r. Artbrmaya lttirlli: etmek lst .. 
yenlerin kıymeti mubammenenin % 7,5 niabetinde pey akç..:ai veya 
milli b:r bankanın teminat mektubu11u hlmil bu!uomaları 1 ıımdır. 
Hakları Tapu .ıcilli De aabıt olmıı an ipotekli alacaklarcia diğer 
alAkadirlnua Ye irtifak hakkı 11ahlplerinin bu haklarını Ye lıusuıile 
falı Te maaarlfe dair olan iddialarını ••rakı müı:;b:teleri ile birlikte 
ilin tarihi den itibaren nihayet 20 glln zarfrnd ı birlikte d remize 
bildirmeleri liıımdır. Aksi takdirde hakları Tapu ıicilli •• sabit 
olmıyanlar aatıı bedeli. in paylaınıaamdan hariç kalırlar. ~ üt .rakım 
verıi, tenviriye, tanzlfiyeden mllte•e!lit l elediye rusumu 
ve Vakıf icareai ile 20 senelik Yakıf icareıi trv"ı b .. 
deli mllzayedoden tenzil olunur. Daha fazla malum t aJ. 
mak lsteyealer 17 - 2 - 936 taribindPn itibaren herkes o görebil· 
meal ıçın dairede açık bulundurul. cak artt rma tarla unesile 
34/2935 No. lu dosyaya mftracaatla mezlctr d09J ada meY ... ut Yeı .. 
iki ıörebllecekleri ilin olunur. 



-2~2 __ s._r1a ______________ .... __ ........... ________ ._. __________ s_o_N ___ P_o_s_T~A---.-~-=--------------------------.....-----=•=•=•='~'~ı=•~ 
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Yemeklerinizin 
lezzet ve nefa -

setini ancak 
Çapa ,.,,,,,~, . ~ . ~ 
Marka ~ " w""y-

baharabnı 
kullanmakta 

temin 
9Clebi,irainla 

15 9n1mlık 
.. hlep ve 
bah•rat P•· 
keUerl her 

yerde 

5 
Kuruştur 

Bir mitehaaıa cll1or ki : 

Fazla Makiyaj 
~ içi arlıdır. 

nr. ıTı• v aııar.....:: :.=... 
.. ...,.. ~ 6re• .,.., • .., T.a. mlS h S...lr •• lw a.ı ••• Te. 111JI 

)61191 __________________ _ 

Tıra, bıçakların 
da bilytlk lnkı
IAp yapan bir Uz 
Ttlrk tlcaretha-

~KANZUK.~ 

MEYVA TUZU 

Tahil ıaeyya -ıelllile ""•daa • 
-. ~ ~ tuzudur. 

..... lanü. -- dleı' ........ 
~ fevbllcle faJ.W... 
Hami kolqlatlmr. ink•haa izale .-. 
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