
Bi k Macerası Mı? 
• 

Bir Genç Kız iki Hafta-
dır Meydanda Yok 

Ar~ştırmalar Netice V ermedt Kızla Be
raber Sıtkı Adlı Genç De Aranıyor 

l dında bir adam oturur. Ahmet Saray
burnu Maliye kırtasiye deposunda 
rnüstahdemdir. Ahmedin ailesi ve 15 
Yanında da makbule adında bir kızı var
dır. 

J Bu kız Sivasta asıl annesinin yanın-
1 da yaşarken geçen sen~ kurban bayra

mında babası Sivasa giderek İstanbu -
la getirmiştir. 

iki Hafta Evvel 
i Bundan iki hafta önce Makbuleyi, 
f babası Ahmet akşam üstü saat (17) 

sıralarında bir kase ile yoğurtçuya 
gönedermiş, işte o andan itibaren de 

-~-~- Makbule görünmemiştir . 
._ Kız Meydanda Yok 

Babası Makbulenin saatler geçtiği 
halde eve dönmediğini görünce önce 

'---~----~--------'-~ ~ ~ ~lliurtçuya koşmuş, kızın yoğurtçuya 

y ofurl almalı için e1Jden çılıım gitmediği de anlaşılınca hadiseyi Meh-
V e bir daha dönmeyen wenç lru met Paşa karakoluna haber vermiştir. 

. . . . . Vak'a karakoldan Emniyet ikinci şube 
Kayıplar sensıne hır kışı daha katıl- masasına intikal etmi~ ve .alakadar za-

Bı. Bu bir genç kızdır. Ve kayboluşu bıta memurları o günden itibaren bu 
jadece esrarlı değil, zabıta romanları işin peşine düşmüşlerdir. Bir çok kim-
kadar meraklı ve maceralıdır. seler istiçvap edilm~. fakat genç kızın 

Hadiseyi baştan anlatalım: ne olduğu ve nerede, ne vaziyette bu-
Su ltanahmet Üçler mahallesi Asma· lunduğuna dair bir ip ucu elde edile • 

'1 sokak 8 sayılı evde Ahmet Özen a- memi,ıir. (Dellamı 11 inci 7ibd•J 

a r ırma ar Ya
pıldı, 200 Kişi Tevkif Edildi 

Sofya, 2 (Özel) - Son zamanlarda eski fırkacıların yeniden baş kaldır
maları üzerine zabıta Sofyada bazı ~üpheli müessese ve evelerde ansızın 
arastırmalar yapmıştır .. Gece saat 11 e kadar devam eden bu araştırma 
son~cunda, hüviyetleri tesbit edilemiycn 200 kadar ki§i tevkif edilmiştir. 

·Bünların arasında çoktanberi polis tarafından aranılmakta olanları ise ser
best bırakılmamışlardır. 

Kayaeri labrika•ından bir görünüı 

Bir Japon Gözüyle Türkiye 

Memleketimiz iktısadi Ba
kımdan Zengin Değilmiş 

TETKIKA TTA BULUNAN ESKi BİR JAPON SEFiRi 

KA YSER1 FABRİKASINDAN DA BAHSEDİYOR 

Japon hriciye nezaretinin elinde~ şunlardır: 
bir hayli boş mazili s~f~r vardır. Japon 1 lktısadi bakımdan bu memleket zen
hariciyesi, maaş verdıgı bu adamları gin değildir. Filvaki, topraklarının bü
işsiz bırakmamak için bunları, dünya - yük bir kısmı kıymetsizdir. Japonya 
nın dört bir tarafında tetkikat icrasına ile ayni kıymette karşılıklı mal almak 
memur etmifı'. Bu arada eski sefirler - esasına dayanan bir anlaşma yapılmıf
den Matsushima da Yakın ve Uzak tır. Fakat, bu arada, Sovyet Rusya ta
Şark memleketlerinin ekonomik duru- rafından açılan kredi neticesi, kuru • 
munu gözden geçirmiış. Memleketine lan muazzam kombinanın nazarı dik
dönerek Ozaka klüpte, Şarki Asya kate alınması lazımdır. Bu müessese, 
kültür birliğinde. bu tetkikatmın neti- bütün Türkiyenin yüzde elli nisbe
celerini anlatmıfttr. M. Matsushima- tinde pamuklu ihtiyacını temin ede .. 
nın bize müteallik olarak söyledikleri cektir. Je mil Partaut 

1936 idare İflerİ telefonu: 20203 Faab S KQl'Uf . 

Şilnal Cephesinde Habeşlerin 
ileri Hareketi Durmadı 

imparator ordularının laarlteitını gö:&clen geçiriyor J,. ~ 

Tayyareler Yangın, Gaz , Alcdenizde 

Bombaları Yağdırıyor Harp Tehlike-
sık Sık Yapllan Hava Hücumlarına Rağmen sine Karşı 

Habetler Mevzilerini Terketmediler INGb.JzLERJ..E FRANSIZLAR 
Adiaababa. 2 (A.A.) - Cenup Şimal cepheeinden alınan haberlere 

cephesinden bildirildiğine göre, ltal - göre, faaliyet fasılasız devam etmektc ARASINDA soa ANLAŞMA 
yanlar Dolo mıntakasını ele geçirmek dir. 
için hazırlıklarına devam etmekte • Münferit müsademelere girişmekte o

dir. lan Habeş kuvvetleri yavaş yavaw iler-
Son hafta ve bilhassa iki gün içinde lem ektedir. 

Ras Destanın kuvvetleri düşman tay- İngiliz seyyar hastahaneleri 16 kam
yarelerinin şiddetli hücumlarına uğra- yonla birlikte Dessieden şimal cephc
miıŞtır. İtalyanlar münhasıran gaz ve sinde Ras Seyumun mıntakasına hare-

Londra, 2 (A. A.) - Bazı pzete

lerin tahminine göre, süel yardım hak

kında yürütülen F ranı;ız - JnıPllz ati -

rüşmeleri ehemmiyetli bir ockilde inki
§af etmiş bulunmaktadır. 

yangın bombaları kullanmaktadır. Bir reket etmiştir. ., . 
«News Chronicle» gazeteainin Pa

ris aytan bilhassa şunlan yazmakta -

dır. 

(Devamı 6 ıncı yiiscle) 
çok hava hücumlarına rağmen Habeş- Bir Hind mihracesi de Ha'bef kızıl. 
ler müstahkem mevzilerinde tutun • haçı için mühim bir meblağla Adisa .. 

maktadır. babaya gelmif.tir.(Devamı 6 ıncı yibcl•---------------
r . ' Trabulustakl ltalyan 

Ordusunda isyan 
Mısırda Yeniden Kanlı 

Nümayişler Oldu 
Polis Talebeye Karşı Silah Kullandı. 
15 Talebe Ile Birçok Polis Yaralandı 

Pari~ 2 (A. A.) - Radio ajan -
sının öğrendiğine göre, Trabulua·ta Na 
lut civarında bir ltalyan hecin müfre • 
zesinde isyan olmuştur. Cenubi Tu .. 
nus hududunu geçen asiler, sınır muha
fızları tarafından silahlarından tecrit 
edilmiştir. Müfrezenin kumandanı teğ
men «Biondi» asiler tarafından öldü - Kahire, 2 (A.A.) - Elezher Ünl - sabah gösteriler yapmıştır. Polisle tale

~r~ü~lm~~~·ş;ili:"r:. :=::::::;:~v:e~~:~:e:s:in:e~rn:e:n:s:u~p~b~~~k:r:~~t:~:e:~~b=u~ara~n~ mü~~me~ ob~~ 
= Talebeden bir kişi ağır, polislerden 8 -
ltalyanların Adalarda Süel Hazırlıkları ki§i hafifçe yaralanmıştır. 

Abbasiyecle talebe ile polis arasında 
başka bir çarpışma olmuş ve polis, 
kendi üzerine taşlar fırlatan talebeye 
karşı silah kullanmak zorunda kalmış
tır. On beş talebe ile bir çok polis yara
lanmıştır. 

Yeni Görül}meler 
Londra, 2 (A.A.) - «Daily Hc

rald» gazetesinin dfıllomatik aytan • 
nın bildirdiğine göre, yeni bir İngili:! -
Mısır anlaşması hakkındaki göriişP ıe
lere bu ay içinde başlanacaktır. l !)30 
anlcwması bu görüşmelere esas tutula
caktır. İngiliz • Mısır görüşmeleri Ka • 
hirede başlı yarak Londrada bitecektir. 

Hükumetin Beyannamesi 
Kahire, 2 (A.A.) - Hükumetin 

Akdenizde lngilizler tarafından alınan tedbirlere karşı ltalyanlar da on neşrettiği bir beyannamede cerrahi 
iki adada askeri kuvvetlerini son Clerece takviye etmektedirler. Bu kuvvet- kongrenin küşadındaki nümayişler ka
lerin yekunu (50) bini bulinuttur • bilinden tezahüratın Mısır için vahiD\ 

Geçen gün Radoa adasına 18 bin aaker çıkarıldığım Paris haberlerine at- neticeler tevlit edeceği bildirilmekte ve 
fen yazmı,ıık. İtalyanlar adalardaki faaliyetini göeteren yeni resimler de talebe bu gibi hareketlerden tahzir o
gelmektedir. Yukandaki resimde Radoea çıkanlan yeni kuvvetlerdon bir kıs- lunmaktadır. 
mı tören aallllllda aöriiJmektedir. fD-.an.nı 8 .... ,,.. wa~.ı.-• 



4 Sam 

Yırtılan Bir 
Senet Yüzünden Kihtada Sağ ık işleri 
Çıkan Dava 

Jfr ha, .. =nı~·•mm w vezneda... Üfürükçülük Ve Muskacılık Artık 
r birlerile muameleleri olduiu için he -

Erkeklere 
Niçin Nasihat 
Vermiyorum? 
Bu sütunlarda arasıra genç kızlara 

bazı nasihatlarda bulunurum. Kadın O• 
sapları düzeltmek ve temizlemek maksa- Ifla"' Et • t• H Ik D kt K 
~::0:~::~·~:~~::~~.,;:~ .. b::.:d::,.~·: s mış ır. a o ora oşuyor kuyucularımdan birinin bu gözüne bat• 

layı müracaat eden hastalar ancak Adıya- mıJ. Bir mektupla bana soruyor: tiş buunuyor. Kahta, (Özel) - Kihta, Cumuriyet 
devrine kadar doktor wiftıiinu·· g·o·rın_...i.ti." Evrak gözden geçirilirken veznedarlar- ı-- ---ır 

dan birisi kendi imzasile vezne arkada - • Ulusal devrimi müteakip yurdun eıı 
şına verdiği bir makbuzu görüyor. He- kuytu ve körfez yerlerinde bile halkın ih· 
men makbuzu kaparak: tİyaçlarıru tespit eden Cumuriyet bükUıne-

man Trahom mücadele hastanesine sevke- - Niçin erkeklere nasihat vermi oe 

dilmektedir. Her yıl ilçe ve çevresinde yorsunuz? Neden ya)nız bizleri nasi " 
malarya vak' alan çokça cörülmektedir. hale muhtaç görüyorsunuz? 

- Bunu niye saklayıp duruyorsun? Di- ti Kahtahlann da bu bayati İhtiyacmı 
yor; bu lüzumsuz.. Bunun aslı dosyada gözönüne almq ve OD iki yıldan beri bu-
mahfuzl. Ve kağıdı parçalıyor. rasını doktorsuz bırakmaımp. 

Öteki itiraz ediyor. Münakaşa kavga- • · · Geçen yıl burada hükumet tabibi olan 
ya, ve tahkire çevriliyor. doktor Cafer Özelçi Adıyaman'a tahvı1 

Mesele de dönüp dolaşıp birinci sulh edilmit ve bir kaç ay burası doktorsuz 
ceza mahkemesine dayanıyor. kalmııtı. 

Senedi yırtılan veznedar davacı mev • İlçenin muhtelif bölgelerinde bu yaz 
kiinde, senedi yırtan da suçlu yerinde.. karahumma, paratifo, ve sari sahaya ilti-

Hadiseye phit olarak yalnız müfettiş habı gibi hastalıklar bat göstermİftİ. Bu· 
nun üzerine İl ...,.;.lık ve sosyal yardun di-

Bunun yegane men,ıei gayri fenni ve ruh- Bu kadın haklıdır: Fakat böyle hare• 
aatiyesiz çeltik zeriyabnm yapılmasıdır. ket ediıimin muhtelif sebepleri vardır ı 
Gelecek sene için halkın sıhhati gözönüne Bir defa evi yapan da bozan da ka· 
alınarak bu zeriyatın tahdit edilmesi dü- dındır. Ev, kadının yeridir. Kadın naaıl 
fÜDÜlmektedir. Malaryahlara parasız ki- isterse ve nasıl yaparsa ev öyle olur. 
nin dağıtılmakta ve gezici aağlık işyan her Erkek evile fazla meıgul olamaz.Onun 
ayın yirmi gününü köylerde aıı tatbikatiy- dııanda o kadar büyük meşguliyetler) 
le ve aıhhi takayyüdatla geçirmektedir. vardır ki, evle ancak iatıtrat kabilinden 

Bu suretle köylünün sağbk vaziyeti dabıi • meıgul olabilir. Kadın ne isterse onu 
kontrol ve müşahede aJtmda bulundurul- yapbrabilir. Bu sebeple erkeğe nasihat 
maktadır. Yalnız ilçemizin genİ§ olması vermek hem lüzumsuz, hem faydasız .. 

dolayı.siyle burada hiç olmazsa altı yatak- dır. var. _ 
Suçlu veznedar: rektör tedbirler almıt ve bulapn yer• 

- Senedi yırtbm. Çünkü lüzumsuzdu leri kordon albna almqb. 
bk b. ~!- • b Sonra erkek nuihatten hoılan .. 

ır uiııpanserm ulunınaaı ve halkın a-
maz. Kendini çok beğenir. Verilen na" 

ve aaL vardı. Hem o makbuz eski harfler- Bu arada Kihta hiikUmet tababetine 
le idi ve resmi bir kiğıt addedilemezdi. E- de doktor lsma.i.1 Halda Önder tayin ediJ. 
sasen kendisinin davuı da benim tara _ mİJ ve gelmif bazı köylerde nükseden 
fımdan tahkire uirama.sı iddiasıdır. Hal _ ha.atahia kartı derhal tedbirler almııtı:r. 
buki ben onu tahkir etmedim. Bilakis 0 • Bu suretle hastalığı tamamen imha ebn~· 

tir. nun tarafından fena ithamlara maruz kal-
dım .. diyor. 

Davacı ise: 
- Davam hakaret davası değildir. Bert 

sırf senet meselesi için mahkemeye ba~ 
vuı rum. Senet resmi ve matbu L:ağıt 

üzerine yazılmıştı. Altında da kendi im
zası vardı. Ve bu senet mühim bir mebla
ğın benim tarafımdan kendisine verildi -
ğini bildiriyordu. Şimdi o para benim :dm
metimde görünüyor. İ§te davam budur. 

Mahkeme davanın bu cihetini kendi 
salahiyeti haricinde gördü ve evrakı 

müddeiumumiliğe gönderdi. Lüzum gö
rülürse duruşma bir asliye mahkemesinde 
baılıyacak. 

Bazı · sıtma vak,aJan müstesna olmak 
üzere salgın n bulqıcı hastalık yoktur. 
İlçenin hey,eti amumiyesi itibariyle sağhk 
durumu iyidir. 

Bir kaç ay önce büküm süren korkunç 
ve tehlikeli emrazı intaniyeden bugün için 
bir eser kalmamlJbr. Halka tifo atm tat· 

Fenikenin 
lktısadi Ve 
Sıhhi Vaziyeti 

Kahta hükumet doktoru /•mail Hakkı 
bik edilmiıtir. Hastalıklan doğuran gübre
lerin, bataklıkların yok edilmesi için ted
birler aJınmııtır. Sıhhi teraiti havi heli sa
yısı çoğaltılmııtır. Emra:ı:ı zühreviyeye ya
kalanmıt basta yoktur. Eski firengililerden 
yirmi sekiz kişiye mevcut vesait üzerinde 
tedavi ve enjeksiyon yapılmaktadır. ilçe
de Trahomlu olanların sayısı nisbeten faz
ladır. Burada dispanser olmadığmdan do-

yak vizitelerini yapmak üzere ayrıca göz 
hastalıklarına ait edviyyenin bulundurul

ması ve paras12 olarak halkı tedavi etmek 
çarelerinin bulunması dütünülmektedir. 

Eski üfürükçülük ve muskacdık zihniyet 
ve akideleri burada kökten iflas etmiş ve 

halk doktor kıymetini artık bütün manası 
ile anlamış ve takdir etnüttir. Bu itibarla 

muhitte gi~li kalan hastalık yoktur. Her 
fey doktorun bilgi ve hazakatına arzedil· 

mekte ve kar§ıbklı olarak gösterilen derin 
ilgiler Ki.ht da sağhk itlerini düzenine 
koymuı bulunmaktadır. 

Aydınd uhtelif isimler Taşıyan 
Biri Yakalandı 

Üzerinde Hayvan Boyaları, Sahte 
M 'jr Kal·p arı Çıktı 

dilmemiştir. 

aihate kulak asmaz. 
En mühimmi de ıudur ki, evlilik, 

aevgi ve gönül iılerinde en çok zaru 
görenler, en çok hırpalananlar, en çok 
kınlanlar kızlar ve kadınlardır. Çün• 
kü sevgi, gönül ve ev onlar ıçm he~ 

ıeydir. Onların varlıkları bu üç 1eyle 
doludur. Saadetleri ve neı'eleri bu üç 
amile bağlıdır. Bu itibarla kadın bu 
meselelerle daha çok meşguldür. Hal • 
buki bu sahada çok acemidir. Nasihate, 
derse ihtiyacı vardır. Bu nasihatleri al• 
lelerinden alamazlar. Ana ve babalar, 
kız çocuklarına cinsi terbiye vermeği 
ayıp sayarlar. Kızlar bu husustaki bil• 
gilerini tehlikeli tecrübelerle öğrenir .. 
ler. Kendilerine bu sütunda faydala 
olmağa çalıımak istediğim içindir ki, 
daha çok kadınlarla meıgul oluyorum. 

Erkeklerin bu sahada derse ihtiyaç• 
lan yok mudur? Pek çok ..• Kadını an• 
lamali, ona kadın gibi muamele etmesi• 
ni bilmek için öyle büyük hüner istet 
ki, bunu erkeğe ancak zaman, biraz da Manisa 

Hastanesi 

Fenike - Antalyaya 60 mil kadar u
zaklıkta ve güzel bir körfezin yama -
cında ufak bir kasaba olan Fenike tica
ret ve zıraat itibarile ...ili.yetin en İJlek 
kazası haline gelmiıtir. 

Aydm. - Zabıta, senelerden beri 
muhtelif sahtekarlık ve hırsızlıklardan 
dolayı takibinde olan hüviyeti belirsiz 
kurnaz bir aabıkalıyı ele geçirmİJtir. 

Suçlunun üzerinde sahte bir çok 
nüfus kağıtlarından haıka imza ve kadın öğretir. 

Teyze 

Manisa - Burada yaptırılmkata 

o)an yüz yatakh hastahanenin inşaab 
bir hayli ilerlemittir. Hastahane ayrıca 
yüz kadar yedek yatağı daha ihtiva 
edecek surette yapılmaktadır ve intaat 
yakında bitirilecektir. 

Tokat iz cif eri Pazara Gittiler 
Tokat, (Özel) - Orta okul izcileri yd· 

baıı tatili münasebetiyle Pazar kazasına 
bir seyahat tertip etmişlerdir. 

Finike, cerek civarında yetiıen por
takal, limon, mandalina, prinç ve ke -
reste itibarile ve gerekse arkaımdaki 

En evvel Üzümlünün köy mühürünü 
çalarak bir çok hayvanlara sahte se
hadetname vermekle İJe ha,tayan bu geniı Hinterlandı yüzünden akdenizin 

iılek limanlarından biri olmu,tur. Her suçlu, sonraları müteaddit at hırsızlık-
vapur buradan ihracat malları almak- l ları yapmıJ bir defa da Fata jandar-

t d 
ma kumandanlığından bir de bısiklet 

a ır. l ça mııtı. 
Bilhassa son senelerde pirinç zeriyah 

Suçlu evvelce, bir defa Ahmet adı
çok ilerlemiftir. Bu sene 202 bin liralık 

mühür taklit etmek için sabun kalıpla-
rı ve hayvan boyamak İçin de türlü 
türlü boyalar çıkmıJtı. 

Eski şehirde 
Su V ~ Yollar için Mühim 

Tahs·sat Ayrı~dı 
. • . • na bir nüfus kağıdıyla yakalanmış, al-

prinç satılmıttır ve bu lf ıçın on bm l k 1 k E k" h" S l · • tın çama suçuy a tekrar ya alandı- 1 s ışe ır, - on sene er ıçınde ıeh· 
dönümden fazla arazi ekilmiıtir. 1 • .. f 32 b" d b .. .. .. . ğı zaman Nuh adına doldurulmuı bir rı~.' nu usu ın en 47 İne çıkmıı ve 

Bu guzel kazanm en buyuk derdı, .. f t k . .. . k k mutemadi insaat faaliyetiyle sınırı ge 

B• D ki ~ ~ nu us ez eresı gosterrnıt ve açtı tan . . • ~. . • -
ır o orun etraftaki bataklıkların dogurduga sonra tekrar ele geçince bu sefer de m~lemıştır. Şımdıkı halde en büyük 

Günlük Cuma sıtmadır. Şimdiye kadar alınan tetbir- Tekveşli Sait adına bir hüviyte cüzda- , der~ yolların çıplak olmasından müte-

Notlarından (*) lerin sıtma vefiyatı azalmış ve üç ba . l nı göstermittir. ı ~~llıt t.~z v~ çamurdur. B~lediye bu it. 
___________ .;:...:;... ____ ı taklık kurutulmuştur. ı Son defa Aydma getirilirken otoray- ıçın ~utçesınden 175,110 lıra harcamıt 

'·Bur J ki Ön'" ·· d k. • • . . . .. ve hır çok yoJları parke ile döşemi! ve unua 1 umuz e 1 sene)er ıçmde de daha dan atlıyarak kaçmış ve bır ıkı gun ev- ~ 1 d"k •. 

Ç 
·k· b kik kur 1 k • b . agaç ar ı mııtır. 

ıban Ag" rısı on ı ı ata ı utu aca ve Femke I vel Tor acıda bır samanlıkta yaka-
akdenizdeki limanlanmızın en aiizel- lanmıştır. Şd~hri:s s~~erdi de halledilmek Ü· 

Burnunuzla ,oh oynamayrnı~I !erinden biri olacaktır. Yapılan araJtırmada Üzerinden Ah- zere ır. emetre mesafedeki Ka-
Burnu şişmi§ ve kızarmış bir ha3ta ağ- dullah oğlu Ali namında bir nüfus ki- labak suyunun getirilmesi için 289 bin 

d 'kA d" M ~ km l lira harcanacaktır n an şı ayet e ıyor. uayene ediyo- gıdı çı ııtır. Sıkı aorUJturmalar so- • 
rum: ÇaoakkeledB Havalar nunda ıuçlu evvela. Ispartalı Süley· Eskitehir, Sivrihisar, Seyyitgazi ve 

Sağ burun deliğinin Üst kısmında cildin Çanakka1e, (Özel) - Burada üç gün- man oğlu Hüseyin olduğunu ve aonra Sökede baılayan yollar Üzerinde de 
Üzeri kızarmış ve bir noktada beyazlık den beri havalar çok iyi silmektedir. ilk- da Afyonlu Mevlut olduğunu iddia et- faaliyet ba§lamıJbr. 
h.asıl olmuş. Bunun yaptığı ağrı hasta- bahardan farksudır. miıtir. Hakiki hüviyeti henüz tespit e- Şehrin kıymndaki aivri ainek kay• 
nm rahatım kaçırm11, uykulanna mini nağı olan saz ova bataklıklarının ku· 
0ımu,. A l v·· .. .. v .d v ld rutulması iti de ilerlemektedir. 
Fazla müvesvis tabiati olduğu için ilk S QR AOprUSU 6 enz en I apl l Bütün bu itler baıanldıktan sonra 
aklına gelen bir frengi ()) şüphesi ol- tehrin esaslı dertleri ortadan kalkınıı 
muı.. olacakbr. 
Hasta burnunda bir kan çibanı çıktı
ğını, daha çok kan zafiyetinden i1eri 
geldiğini, frengiden ~üphelenmemesini 
tenbih ettim. 

Ekseriyetle burun deliklerini parmak • 
larile çok kurcalıyanlarda rastladığım 
bu şekil çibanlardu. Kabukları kopa • 
nldıkça kanar ve burunda diğer ilti • 
haplara meydan açar. Çiban yerine 
tentürdiyot sürdüm ve çibam aç-
tım, temizledim. Müvellidülhu • 
muzalı · ı · su ı e. lemız gaz ile 
pansımanlarına devam etti, kanını da 
kınakma şuruplarile iştihasını açmak 
auretile takviye eltim ve bir daha bur
nile oynnmama,ıını söyledim. 

.. 

Sıvasta 

liir Katilin idamına 
Karar Verildi 

Sivas - Üç kitinin kanına giren katil 
Sulusaray köylü Salih oğ)u Hasanın 

mahkemesi ağır ceza 
tamamlanmııtır. 

mahkemesinde 

Hasan ehemmiyetsiz bir mesele yü
zünden amıcasına ve karısını öldürmüş 

ve Elaziz akıl hastahanesine götürü -
lürken trenden atlayıp kaçarak Akko-

ça köyünde bir kadmı daha öldürmüı
tür. 

lzmir için 
Romanyadan Kutuluk 
Kereste ithal Edilecek 

Bu yıl incir ve üzüm sarfiyatı arttıjl 
için İzmirde kutuluk kereste akınbsı çe • 
kilmekte olduğu Türk Ofisin nazari 
dikkatini celbetmi_ştir. Romanyadan 
kutuluk kereste ithaline müsaade edi • 
leceii söylenmektedir. 

lzmirde 
Elli Kuruı için Bir 

A daın Öldürüldü 
İzmir - Arife &ünü burada hiç yü .. 

zünden bir cinayet oldu. Kasap İbrahim 50 
klD'Uf alacak için gene lbrabim adında bi• 
rİnİ bıçakla öldürdü. 

Ödemlt Yolunda 
Kamyon Kazası 

lmıir - Ödemit yUiıunda köprüde~ 
ıeçen bir kamyonet dereye yuvarlandı. 
Yolculardan birisi öldü ve ikisi ağır yara• 

landı. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminöni.ı: {Agon Minasyan) . Kiiçiik -
pazar: {Yorgi). Alemdar: {Eşref). 

Beyazıt: (Cemil) . Şehzadebası: (A -
saf) . Fener: (Hüsameddin). Kara • 
gümrük: (1\1. Fuat) . 5ehremini: (Na -
zıın) . Aksaray: (Sarım). Samatya: 

(Teofilos) . Bakırköy: (İstepan). Ga -
lata: (İıımet) . Hasköy: (Halk) . Ka • 
sımpaşa: (l\lerkez). Beşiktaş: ( Rı za). 

Sarıyer : (Osman). Beyoğlu: (Taksim, 

Beyoğlu) . Şişli: (Halk). Ü l. J dar: 
(Merkez). Kadıköy: (Sotraki, Ücl~r). ( *) Bu notlan kesip ıaklayınız, ya· 

but bir albüme yap19hnp kollekıiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
hır c!okto . .. i ... ı im :ladı.nı.uı yet~ebilir. 

Çanakkale, (Özel) - Çanakkale ile Ezine yolu üzerindeki Aslan köp
rüsünü geçen yıl su alarak götürmüştü. 84 metre uzunluğunda olan bu 
köprünün Cerber sistemi yapılışı 30 bin lira ile bitmi~ ve üzerinden geçil
meğe başlanılmıştır. 

Mahkeme Haaamn idamma karar Büyükada: (Şinasi). Heybeli: (Yu • 

vermiştir. l suf). 
------------~---~ 



Japon Gazeteleri 
Güvercin 
Kuılanıgo,./ar! 

Çin hükümetinin dı~ i~-

]eri bakanlığının istih-

barat ve propııganda 
dairesi müdürü Jnponyada guzeteceiliğin 
gösterdiği teraklt~ yakından anlamak ü

:zere bu memlekette bir seyahat ynpmıg ve 
geri döndiiğü zaman (N nkin) matbuııt 

lturumtıııda bir konferans ve~tir. Söy
}eYlnİn i.ildsası dur: 

- Japooy da 179 gazete vaıdı . Bun
ların 2 09 tanesi Tokyoda, ( 90) tanesi de 
Oza ,.nda çıkar. Bunlardan T olcyocLı çı -
kan Asak.i. Stinbutn gazetesinin günlük 
tışı ( 1, 100,000) dir. Ozakadn çıknn. Mni
nidıi gazetesininki ise ( 1,500,000) dir. 
Bunlarda ültramodern makine daireleri, 
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o L 
\ .. llEl!l ... IKillmı::=!=-:~--ı;:smıı--------------------------------mm;--ımi 

ha Kuvvetli Bir Alma ya 
om··nizme arşı MOcade eye 

di eceğini Açıkça SOy üyor 
Bet"lin, 2 (A.A.) - Yeni sene dola·ı 

~siyle Hitler, Alman ~illetine hitaben 
bir beyanname nqretmt§ ve l»u beyan
namede, rejim muhaliflerinin bed • 
bin kehanetlerine r:ağm Alm n nas
yonal sosyalizmi ile yeni Alman devle
tinin her sene ha kuvvetli ve d ha 
sıhhatli bir hale gelmekte olduğunu 

Falcılık 
Yılba gelir gelmez Avrupalı falcılann 

ağzı açıldı. Artık kehanetin bini bir pa
raya. Ben dikkat ettim: Gdecek. gün • 
lerin sırrını bugünden çığa vurmıya yel
tenen bu fikir canbazlımnın çoğu kadın. 
Sonra ortaya attıklan hükümler de hep si· 
yasi ve içtimai! .. Yirminci asrın bu üm • 
metsiz pcygamlierl~ bu mabetsiz kahin· 
leri arsıulusal hükümlerle bütün dünyanın 
kul ğuu kendi ağızlnnna çcvinnek isti • 
yarlar. 

MC!!CIA falcı Paristcdir.. fakat Japon • 
yanın 1936 yılı içinde geçireceği hiidüıe -
lcri. Amerikanın ayni yıldaki mukadde • 
ratını hnber veriyor. 

t yyuı:eleıi, i ıil1haratt kullandan güver • 
cinleri, telli, tdsiz te fo ve t l vİ:&yon 
makineleri vardu. l po yııdn evv ı;c 5 

rdttnun 

Ben böyle fol hikayelerini duydukça 
şark hükümdarlarından birinin ava çıkı

şını hatırlanm. Orta çağda !rakın, İranın, 
Azerbaycan, Ceyhon ve Seyhon mınta

knlarının fUrasındn burasında türeyen sa • 

y151z hükümdarcıklardan biri avn çıkmak 

ister. Ati nır, vezirini de yanın alıp yola 
düzülür. Şu tepe, şu krr, şu köy deyip do
l mrlarken büyücek bir dağ gelirler. Daha 
uza!. ~n orasının av yat.ağı olduğu anla -
şılıyor. Fakat dağ eteği'ldc çadır kurmak 
t tehlikeli. Çünkü ansızın yağış ba!!larsa 
atın, itin ve her teym sele gitmesi muhte· 
mel. Bundan ötürü hükümd r, tereddüt e· 
der, vezirile istişareye giri ir. O da, kesın 
bir söz söyliyeme.z. biraz uzakta koyunla -
nnı otlatnn çobanın fikrini sormıya gider. 

matbuat hükumetin tesiri altındaydı, §İm· 
ôi serbesttir. 

* Tovariı 1 Bir zamanlar, bütün 

kalkıyor _ Sovyet Rusyada, yurt• 

ta~lar arasında umumi 'bir hitap elimesi 
ya va~ terkolunmıık yo gimı • r. Onun 
olarak kullanılan T o ~ kel.Untt • y ~ 
yerine. eskiden oldtŞı gjbi ail .i:müni ifa
de eder şekilde ve mesela ivan lvanoviç 
~itabı tercih olunmaktadır. 

* 
Meıhur ölü,,., 1936 senesi iqin bey· 

_ .. . nclınileJ bazı büyük 
Yıldonumlerı ünl" • 1tf·· üml" • CJtUl yı on en 

§U tarihlere rastlanmaktadır: 
1 O haziranda rnqhur Amperin ölümü, 

ayni nyın 26 sıncb Mars yyezi hesteliyen 
~uje dö Lilin ölümü, 15 cyllılda ismini ta· 

ve siikUnun k:ı 

rtz.» 

knr rejimin iyilik • 
ttiği aulhuı:ı 

iyi nnla • 

Hitrer, bund n sonl' , roğramı 

25 kifi nakledebilen büyük im· Alman to)oyQT i 
Nazilere göaterilirken 

Fra a Yoptak Kayıyor 

maddelerinden birisinin komünizme • 
Malum a , çobanlar ağaç- y praklanna, çi -
menlerin durumuna, koyunların melemcsi-

kar§I mücadele olduğunu tasrih etmiş - ne filan bak rak hava h nd hükiım 
tir. 1 verirl r, fırtınaya ve kal'§! tedbirler 

Hitler, sadakat ve gayretlerinden do- alırl ~. Vezir. ~e bu sebeple çob na b ş 

layı partioin muhtelif teşkilat. men - yeni Çökünt ··ıel9den Korkuluyor vurur, bir iki gün içinde havanın bozulup 
suplarma tc~ekkür etmekte ve beyan • bozulmıy cağını sora_r. 

namesini §Öyle bitirmektedir: Grenoble. 2 (A.A.) _ Rosan& ve Eyguiaana köyleri araaında çok geniı Çoban, kerli ferli bir damın kendine 

«1936 y ı bizi üttehit olar. k iste bir toprak kayması vuku bulmu~tur • 250.000 metrelik mürabba bir aaha Ü· değer vermesinden hoşlanır, sürüden bir 
v Ahnan milletinin müdafaasında ye • zerinde dört milyon mikap ınetreclen fazla toprak kaynı ktadır. Şose yolu • keçi yakalar, kuyruğunun altınn bakar: 
ni e dea bir e dol o rak nun 500 metre uzunluğundaki bir inamı tıkanmı•hr. - Hayır, der, yağıs fiilin yok. Hava 

§!yan termometrenin mucidi meşhur Fah • Y •• I ·d ki 
t .. 1.. .. h L b görecektir.» u bölge nüfus itibariyle pek kesif olmamakla önemli zayi t var.- guze gı ece· 

renay ın o umu, me~ ur cezacı om rozo- dır. Bu kehane~ üzerine d ğ eteğine ça • 
.ııun ikinci tcşrinin < 18) . d buhar ma - ITALYADA d ı k 1 h-k- _) ı k Bir değirmen harap olmn•, bir köprü yıkılmı"'- bır" lnn .. _ ~ 

1 
ır ar uru ur ve u umaar av anmıya o-

kinesinin meşhur mühendisi V ttm ölf -r P .,. -.g yüz 

B E D metr kJHl r yeı:ini def. tiroü bir çok köyJea:; nuıv.aaalaaız 1--'-ı•tır.- v yulur. Fakat geceleyin yorgun argın uyur-
;yıldönümü 16 knnwwaan.i. • po . kü ~J ,.. - .a..e· 

ır ez e s u nı çö "" n.tülerdeu b r ku.lmaktad u. kcn bir bora ba~lnr, bir yağmur düşer ki 

1 n p - to u L h. t d Ş"dd ı· r diJle tnrif olunmaz. Artık ne çadır kalır, p ar e ıs an a ! et 1 li ırtına 1 Para Konferansı ne hayvan. Hükümdar il vezir, güçlükle 

Ta 1 di 1 Ve Soğuk ar v ll§İngton, 2 (A.A.) - Senato mec- boğulmaktan kurtulur) r. sel önünden k -

Madrit, 2 (A.A.) _ Bakanlar top • Bfr Kadın Ô dü, 18 İ İ Sofya, 2 {ÖZel) - Alınan ajansı • lisi, para komitesi üyelerinden Tbo • çnrlar. 
lanhsmdan çıkarken bl\§bakan Porte· nan bildirdiğine gör , Ş rki Lehistanın ı masa, bir. para İy4saın kur;rnak üzere Hükümdar, selamete erince genis bir 

lo Valaderas cumur reisinin, Kortesleri Yaral ndı Novogrodek mıntakasında çıkan bir arsıulus 1 bir kenferanun toplanma • nefes alır. vezirin yüzüne bakar: 
Lu ayın sonuna kadar tatil eden bir f b"' .. k L-!b aını teklif ebni • • - Ucuz kurtulduk, d~il mi} der, bir 

A A ) tt 1 d b . t b I artına, uyu lanı:ı t yapnu br. Bu- -o 
irade imzaladığını söyl · t" Pavila 2 ( . • - a ya a ır 1 • d f 1 b 

• ır. • ' undaki dd l · tl ralarda yağan yağınurlar dtı derhal 1 ~ d a amın a cısı ço an, usturlabı keçi kuy-
Malumdur iri, cumurreisi her yılın bı ecza depos m e erın pa a- .. .. • ' .. ı~ın a.n ağaçların dalları kırılını e ruğu olunca sele gitme i icap etmez mi} 

ilk altı ayı zarfında parlamentoyu bir ma 1 üzeri bir bina yanmış, bir kadın duıtuklerı. yerle:-de ~anarak buz kut- l hır çok telgraf direkleri de devribnig- Avrupalı falcılar için de böyle diyebi • 
py tatil etmek selahiyetini h İz ir. tö ·· 18 ki•i de yaralanmıştır. l leleri teşlul etmı,tler:dır. Buzların ağır- !erdir.. 

:s liriz. M. T. Tan 

l -~~~~~~~k~b~"b7i:~=~~-=~~=~~=~~lb~~.~d=li~.=,~d-.=d==~~~~~-
• • '-' 1 tL· •• •• er gı e m ıyor u. 
ıstemıyoruz. ı a nız oıraz da kor ko- 1 

- Kalk git kahvesi geldı· ded" l\"- ı d - . .. nk akli :1: - • • 1 • ı. .uu san ıgını soyup ovana çevır-
rune fre t tçu.ıgı yapılmasın dı-' Bu ]fıkırdı Hacı Jbrahimı·n dudakl d" - · · · b" ka l h · k · d ·· k.k . a- ıgı ıçın ır ç yı apıste yattı tan 
yonız. Bız Ae_ ure ep yaladık. Bız nna gelen fikirleri derleyip toparladı: 1 sonra işi arzuhalciliğe döken Süle -
de az cok kngJt karaladı Amma bu - Afiy t l deci" M l A j .. · y .. .. .. 1.. l... . . . _ .. e 0 sun, ı. a um yal man belalı bır adamdı. Hükumete işi 
guue bugun mus uman ıgımızı bılırız. Gonul ne kahue ister ne kahvehane d"" k .. ı·· ·· ·· ·· b' k 
Ç k ··k·· · · ·d ş· di c- .. 1 ' uşen oy unun onune geçer, ır ço ~ 

o şu uı: ımanmuz yerıo e. ım onu ahpap i.ter, kahue behane! k h ··k A d · J • d k d 
-13- Bürhan Cahil 8- 1 • !l~(; yetişenleri görüyoruz. Kızlar bit tür- Hep birden: ered"ld~- ~h eltd ~ıre .~rın ken d~p~l ışa-

k t .. w - - ,_ - b" .. ı·· c .. . . o·. . .. . rı e l ıgı a e ış gorme va 1 l e pa-
Hacı Sadı meydan okur gibi başı 1 yok. Hemen müderris smail hocaya lu, oglaıı.wı- ır tw: u. eçen gun bızım - yledır, oyledır, dediler l ,, d" V b.. 1 bö. .. 1. 

Ö 1 • d · k bd . H · ra arını çeKer ı. e oy e yıe e ıne 
Clik bakıyordu. tekiler zorlu bir ip u- haber saldı.k. Zavallı arabı görünce kayın bıra erın ızına a estın farzla- atip Ak Osman lafın böyle tatlı- k . d" 

l l 
.. .. · geçen parayı ra ıya venr ı. 

cu yakaladıklarına inaDarnk Hacı lb- sudan çıkmı.ş balık. ibi çırpınmağa rım sordum. Apta apta yuzume bak- ya bağlandığından memnundu. Amk d be . -1ı b. ded' 
rahimin cev.ahını bekliyorlardı. baştadı, ne dersiniz. Kırk yıl camide, tı. Kız ne bakıyorsun. Söylesene, sen havadan, sudan konuştulM ve meclis kod e zaman an k rıbayadg b ırc··l ı-

H lb l · ld h I d • ·ı · · l d d" B b uya susayan a a u u ten acı ra um gü Ü, epsine acır medresede arapça ders okuyan ve o- müs üman egı mısın· e ım. u se- u uygun hava içinde dağıldi. 1 . k d . . 
f 

· · - ·· b k D 1 mese esı ortaya çı ınca onun a ıspır-
gibi baktı: kutan bizim lbradılı M1sırlının bir 'ke- er garıp garıp yuzume a tı. üşü- lif ~ .... tol ~ l 

t~ • k 1:_ • d" . ı K 1 u agzı açı ıınştı. 
- Biz bu yaştayKen Peygamber ümesiru anlayamadı. nün bır ere u:ıem.o Ye ıncı sınıfında o cunun evlatlığı (Gülten) in vi- 1 8 . ta f H . Ak O 1 b ~ ır tra tan ahp smamn 

adlarını tutu k~u gibi ezberledik, ber- Sonra ne o.ldu biliyor ~u~unuz? n~arak kadar kız.. nsan unları gör- layet namına Avr.u~~y~ gönd~r:if mesi alttan alta kuJldakladığı bu dedikodu-
kese lazım olan bir iman değil mi~ O- Hacı lbrahıın artık part1yı kazan- dukçe... . . artık kasabanın en ustun dedıkodusu lar sürekli bir yağmurla beraber ya-
nu bilsinler de yeter artar bile. Yunus mıjl bir rina kahramam gibi rahat rahat Hatıp Ak Osmana can gelmıştı: olmuştu. rıkl--..l-- k kl d _1___ t 

----c "'"'Ö ı • ıkı ~, ovw aI an Wl4D sızın ı· 
Peygamberin balık kax:nınd yolculuk sigarasını sarıp devam etti: - lnMD çıleden ç Y:Ot değil mi? Çar~ kahvelerinde imam, müezzin, lnıı gibi toplana topl.allil bütün kasa-
etmesi, Yusufun Furavin karısına gö- _ Şu bizim palamut si_ms_an yahu- Hak.kın var. Sade bu mu, daha nele~. t~~eke:ı•. s~uaç çırağı, ~albant us~a.sı: bayı. basıy,ordu. 
nül vermesi, Yakubun kuyuya aüş- eli Nesim var ya. e>nu getırdik, apla nel r. 1.ektep paydosu ottlu mu bıı:: koftec.ı gıbı esnaf ve eskı evkaf, katıbı I Şimdi yeni bir rivayet çıkarmışlar-
mesi çocuğun nesine gerek, bizim mol- bülbül gi~i konuştu. ı top oyunudur tutturuyorlar. Rahmet- ~eriyye mahkemeleri mütekaitleri bun .. dı 

tlar yı"nni yıl medrc 1ercf diz çöküp y udinin llıil v· dil ~ok zaten. li müftü nur içinde yatsın. Bu top oyu- dan bahsediyorlardı. j • c··ıt . . Kül" 1.. o· kt ..... . , Af d ha u en ıçın ut ıre orunun 
unları okumaktan bacaklan ya ru Antakyaclli. portakal wko~i yon:uluğ~ nunu _Y~z!clin ~u e e zreti ~-l~eY;~ C~mr~k muhafaza.. memuru~~· sevgilisi diyorlardı. Çarşı kahvelerin· 

yumru olurdu. Soranm size o dersler- y parlt.en ~ifl ögrenı:verm Dı-ı efendimizın ın~d~k0 baş.ıı· na ındırdıgı -yeı:lı agzıyla-. kolcunun e.vlatlıgı de nereden kaynadığt belli olmayan 
den icazet alanlann dünyadan haberi ycceğirn şu ki bizim eski ~ah~e. mek-ı tek,?1eye. ben_z~tır ı. . za ımleı:: de k_~r- C~lt:n iki gün i~~n~e m~h~r oluver- bu havadise kadınlar ara ında maya
olur mıydı? tepleri de eski medreselerın eşıydı. He- bela şehıt1ermın k7sik hanlarıyla boy- mıştı. Çarşıdan huku~~t o_nıınden gc- lnnan bir başka haber de katılıyordu· 

Hacı lbrahimin hatmna bir şey gel- pimiz oralarda yetiştik. Halimizi gö-
1 
le oynanuşlardıklfşı~ asıl yfuekler a- çerken herkes onu bırıbirıne gösteri- Cültenle lisenin iki genç kız mualli

miş gibi gözleri parladı. Hatip Osmana rüyoruz. Şöyle bir mektup yazacak 1 cısı tarafı biiyü erın .. del bu oyunu al- yor, uzanan parmakların arftasından min araları pek ıkı filh imis. 

doO.ru baktı.. l ak 1. • k 1 t Ad kışlamaları. Geçen gun spartadan ge- mırılblar, fısılhlar başlıyor., hatta ba- B w b. Ak 0 ' k 
e 0 8 e ımız a eme ya mıyor. a- . . k'I . . . . k"" .. .. .. .. · unu na p manın an 

1 b k Jen çocuklarla bızım ı erın top oyunu- zıları daha ılerı gıderek otu kiiru laf h •tt·-. d .. 1.. d 
_ Bizim eski medreselerde Arapça makıI ı ir gazete o ruyamıyoruz. r d f d h . . ·-t I d er gı ıgı yer e soy uyor u: 

okurlardı. Şu devri yıl ölen miiderris Hacı fbrahiroin bu tası daha ziya- n~ Hva ı, 1: t~~ ar -red~~ gıtmıyıer. atıyŞo~ adr. ı·h .. kA tı •... d k" ib k 1 - Günahları üstünde kalsın, bek .. 
• acı uramm gu u. ım ı u :ume onun e ı ara a- t . 'd· l kı lba dı 1 farn a 

Ib ı ·u bT · · f H · Ak O d sı mı ır er zı s mı r ar 1 -radıJı hoca smaı . ı ırstnız ya. s- de atıp .s~~na~ ı.. . . .. .. _ Cami avlusunda kaydırak, uzun da aauha)cilik yapan eski tahsildar ' ' . \ . . ' .. 
tanbulda Süleymanıye medreaelerinde Hatip acı hır ılaç ıçtnış gıbı yuzu- k la d --1 . ı s··ı .. .. b"'t.. tl . d son muclı.ırlar. nedırler bılınmez. Bızım • eşe oy.nasın r egı mı locam. u eyman, gunun u un saa enn e 
yetişmiş, sözüm ona alim bir hoca idi. nü buruşturdu. Bir şeyler söylemek Hacı. acı şeyler söyliyecekti. Ev yarı ayık gezen bu adam onu gördük- Hafız Nuri geç vakit evlerinin öniin-
Burada her yıl beş on sömeze icazet istedi. Yutkundu. Onun geçirdiği sı- sahibi olduğunu unutmuş gibiydi. O çe: den geçiyormuş. lçerid calgı çnğnak 
verirdi. Bir ramazan Mısırdan bir a- kıntıyı farketmeyen evkaf katibi mı- sırada kahveleri tazeleyen adamı - Gel aslanım gel, fistanınııı ete- göklere çıkıyormuş. 
rap gelmişti. Herifin dilinden anlayan rıldamr gibi: elinde tepsi ile içeri girince evkaf ka- ği~e bağlan yım da Avı:upaya bera.- ! (Arkası var) 
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Sabah Saat 4 ten~ Sonra 
Gelen Telgral Haberleri r SON DAKİKA·· 

TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi) 
- - , 

Isveç Kızılhaçının Bombardımanı 
ltalyanlara Pahalıya Oturacak 

Şimal Cephesinde Habeş-
lerin Hareketi Durmadı 

(Baı taralı 1 inci yüme) r,,---------------
Lo'::'.'2 ~~'.) M~:;;!7" So _ Harp Tehlikesine " Bir Fransız Gazetesi, Nih. aye.t Amerikanın Petrola Ambargo 

mali cephesinde Denende yapılan mü- Kartı Sigorta K k M b l d K J 
hlın bir müsademe de istisna edilirse Londra, 2 (A. A.) -Ak ve Kızıl- oyma eC UrJye )0 e 8 8C8ğJnJ y 8ZJyOr 
yeni yıl Habeşistandaki iki muhasım denize aevkedilecek eşyanın harp teh- Adisababa, 2 (A.A.) - İsveç kızıl- A kd • d l D k 
ordunun vaziyetinde ehemmiyetli bir likeaine karıı aiııorta Ücretleri beher haç hastahanesinin son defa bombardı- en lZ e Yl.ab: baemo radtenb~azetesi çok şiddet-
d kl 

100 Jngiliz lirası için bet ıilinden ü" «i- ı ır Ş yazı a ır pr t t ·· t · J eğişi ik göstermemiştir. ,.. y man edilmes· .. . 'k' ı r . J o es o gos erıs 
r lin dört pense indirilmi§tir. ... • ı uzerme .ı .1 sveç mm ya- LJ T hı ·k tertibetmek için bir çok taraflardan 

Bir talyan tebliğinin işgalini bildir- ralandıgı, .~O Habeşlının telef ve 50 fl arp .l e l 8- tal l k Jd ... ' 
diği Donan şehri Gorahainin garbında _J kişinin mecruh olduğu resmen bildiri- • V dı ep ere maruz a ıgını yazmakta .. 

k~~n~ir v~ münakalat bakı~ınd~n ~ok,verdikleri iJav~ olunmaktadır. liyor. sıne nar Şl r. 
muhım hır nokta olarak telakkı edıl - Yukarı Uebı Şebeli'de de kanlı mu- Bu malumatı Royter muhabirine (B Bu gece, duvarlara bu hususta bir 

aftaralı 1 inci yüzde) de beya 1 
mektedir. harebeler olduğu haber verilmekte • resmini vermiş olan zat arsıulusal kızıl- «Muhtelif teklifleri arasında Fran • nname yapıştırı mıştır. 

Bu şehir bir Çok göğüs göğüse cere- dir. • haçın Adisababadaki mümessili Mis • aa, Fransız piyade ve tayyare kuvvet· Bütün Kızılhaç Tetekküllerinin 
yan ed~~ ka.nl~ çarpışmalar ne~~ccsinde Bir ltalyan Tayyaresi Dütürüldü ter Brovn'dur. lerinin cenup hududunda toplanmaları Vazifesi Güçletti 
ele geçırılmwtır. İtalyanlara gore, Ha- Dessie, 2 (A.A.) _Neşredilen res- Yaralanan İsveçliJerden biri hasta • ihtimali kargıaında Franaanın gimal ve Adisababa, 2 (A.A.) - Habeşis "" 
~ler yüz ölü ve bu miktardan fazla mi bir tebliğ, Makalle civarında bir hanenin şefi olan doktor Hylanderdir. tarkında lngiliz-Fransız havai irtibat tandaki arsıulusal Kızılhaç mümessiU 
da yaralı vermişlerdir. İtalyanların za- Habeş nişancısının salı günü İtalyan Telef olan Habeşlerin hasta oldukları, noktalan kurulmasını teklif etmiştir. Brovn Cenevreye çektiği telgrafta, 
yiatı ise binnisbe azdır. tayyaresini düşürdüğünü ve iki tayya- yaralananların da gene hastalardan ve Bunun için ilkönce hava malzeme ve lsveç seyyar hastahanesinin bombar ~ 

. , Jf. recinin öldüğünü bildirmektedir. Tay- hasta bakıcılardan olduğu sanılıyor. efradı hazırlanacaktır. Bu suretle: dıman edilmesine karşı protestoda bu• 
T e b d R M 1 t k f 1 1 Akdenizde bir harp çıktığı takdirde, 

m .. ıen e . as u. uge anın uv • yarede bulunan mitralyözlerden birisi ta yan arın bu taarruz esnasında ze- 1 lunmucı ve ltalyanlar tarafından takı"n ti Abb Add b d h ngiliz hava filoları Manşı derhal ge _ T ~ 
ve e.r. ının 1 • ... ı cenu u_n a ta- tayyareyi dücıüren niAancı askere mü • irli gazlar da kullandıkları sanılıyor. b ı ki edilen hareketı"n, Hal..-~ı"standakı· dı" •· h k ld ed 1 k Y Y çe i ece erdir. Kara kuvvetlerine ge- ~ 
~şşut etme te 0 ugu zann 1 me te- kafat olarak verilmiştir. Hastahaneyi idare eden doktor Hylan- ince Fransa, bir Jngiliz seferi kuvveti- ~er Kızılhaç teşekküllerinin vazifeleri-

dır. • İtalyan Tayyarelerinin Bombardımanı:: der sağ tarafından, hastalardan biri de nin Fransaya gelmesini teklif etmek - ni güçleştireceğini kaydetmiştir. 
Habefler Yemden Asker Toplıyorlar Ad. b ha 2 (AA ) o·· t yüzünden yaralanmışlardır. tedir. Bununla beraber Fransa hük\ı • 1 l 

Harrar, 2 (A.A.) - Bütün eli si- ısa a , . . - ort tal - .. İ .. . ta yanlar Hastahaneyi Bombardıman 
l'.h l kad c· . yan tayyaresi bu sabah Dagaburu bom- Musolinı le Dünya Vıcdanı Arasın- meti, ani bir ihtiyaç karıısında, derhal Ettiklerini İtiraf Ediyorlarlar 
a tut~ arın ay sonlu~ah_ı_ı__~rd ~cı- bardıman etmiAlerdir Bu bomhardı • dairi Uçurum Atılmaz Bir Hale nakledilebilecek bir ihtiyat kuvvetine 
gaya muracaat etme erı aıuun a ım- d . . d Y hi b·. . k Gelecek malik olup olmadığını İngiltereye !'lor- Roma, 2 (A.A.) - Stefani ajansi 
parator tarafından neşredilen emima- an netıcesın e ç ır uyıat yo tur. muııtur. bildiriyor: : 

R .. Tebli"' Paris, ~ (A.A.) - Populer gazete- 1 me buranın baAlıca meydanında okun- esmı 1 Daily Mail gazetesi diplomatik ay- Son günlerde talyan tayyare kuVtt 
T R 2 ( 86 sinden: muştur. oma, A.A.) - numaralı tannan tahminine göre, her iki taraf, vetleri, Somalide düşman hatları üz~ 

Emirnamede,, ayrıca kaçakçılarla, resmi tebliğ: «İsveç Kızılhaç hastahanesinin bom- gimdiki ihtiyaçlara tamamiyle tekabül 
b d t 1 k rinde bir mukabeleibilmisil bombarcliıı 

askeri hizmetten kurtulmağa çalışan • Eritre ve Somali cephesinde kayda ar ımanı, ta yaya arfı, vaktiyle Lu- eden bir anlaşmaya varmıştır. 
larm şiddetle cezalandırılacakları değer bir şey yoktur. zitanyanın torpiUenmesi üzerine AJ-
kaydedilmektedir. Tayyarecilerin Başlan manyanın uğradığı ayni aksülamelleri 

manı yapmıştır. 

kizler komitesinin davayı önceden kes- Bunun sebebi esir edilen halyan pi• 
tirip attığını tahmin ederim. Bence lot mülazim Minniti Titonun başı ke. 
zecri petrol tedbiri artık nakabili içti - silerek öldürü)düğünün haber alınma• 

Bu emirnamenin neşri, general, Na- Adisababa, 2 (A.A.) - Habef hü- doğuracaktır kanaatindeyim, diyor. 
sibu tarafından yakında bir taarruz ya- kumeti, Habeşler tarafından ele geçiri- Musolini ile dünya vicdanı arasında 
pılacaima itJaret sayılmaktadır. len iki ltalyan tayyarecisinin başlarının esasen pek derin olan uçurum, aşılmaz 

ltalyanlann Zayiab kesildiği hakkında İtalya hükumeti ta- bir hale gelecektir. 

naptır. » sıdır. 

İtalya Aleyhindeki Galeyan Bomba ile beraber ayni zamand.ıl 
Asmara, 2 (A.A.) - Tembiende rafından neşredilen tebliğ hakkında bir lhtima], Amerika parlamentosu 

şiddetli muharebeler olduğu bildiri) • bildirik çıkarmıştır. Hükumet, bu bil- petrola ambargo konmasında tered • 
mektedir. Habeşlerin ağır zayiata uğ- dirikte, mevzuubahs ithamı hakiki bir düt ediyordu. Şimdi öyle sanıyorum ki, 
radıkları ve ltalyanların ana vatan or-. korsanlık hareketini örtmeğe matuf, vaziyet birdenbire değirşmiştir ve efka
dusuna mensup 44 ölü ve 12 yaralı ve ı menfur bir yalan olarak tavsif etmek- rı umumiyenin dayanılmaz tazyıkı kar
Eritrelilerden de ıekiz ölü ve iki yaralı tedir. şısında parlamento böyle bir kararı 

Gittikçe Artıyor beyannam de atılrnıttır. 

Stokholm, 2 (A.A.) - Yılbaşında Bu bombardıman esnasında bfı 
çıkmak adetleri olmadığı halde, gaze - bomba da lsveç Kızılhaçının kamP. 
telerin bir çoğu, Habetistandaki lsveç çadırlarından birinin üstüne düşmüş 
Kızılhaç hastahanesinin bombardıma- ve söylendiğine göre iki lsveçli yara • 
nına ait hususi tabılar neşretmişlerdir. lanmış imiş. Bu bombardıman netice• 

-="""'"'-=~==--==--=------- vermek iztırarında kalacaktır. On se- Hükumet partisinin organı olan Sos- 1 sinde ölen ve yaralananlar pek çoktur
11 

ltalyanın Avusturya ile De 
Arası Açılmıya Başladı 

Fransız - Alman 
Yakınlaşması 

Londra, 2 (A. A.> - Bazı gaze
teler Avusturya ltalya münaıebet • 
)erinde büyük bir soğukluk görün -
düğünü kaydetmektedir. 

2 - Avuıturya zecri tedbirlere Berlin, 2 (A. A.) - Fransız hü -

Atatürkün Vatandaşlara 
Teşekkürleri 

ittirak etmediii için lngiliz ihracat yük elçisi Poncet söylediği bir nu • Ankara, 2 (A. A.) - Cumur Başkanlığı genel sekreterliğinden: 
müe11eaelerinin boykotlarına uğra- tukta demittir ki: Yeni yıl münasebetile yurdun her tarafından kutlanma yazılan gönde -

Daily T eleil'aph gazeteıinin Vi • 
yanadan aldığı bir habere göre, bu 
soğukluğun baılıca üç ıebebi var • 
dır: 

maktadır. «Franıız siyasasının batlıca busu • ren kumandanlara, ilbay ve prbaylarn, parti bagkanlanna ve diğer bütün vatan-
3 _ lnıiliz alacaklıları, yeni ten- aiyeti devamlılıktır. Bu fikir Fran • , dagl.ar~ t~ekkürlerile iyi dileklerini iletmeğe, Atatürk, Anadolu ajansını ödev-

i l nf ti .. t_ı...ı .0 1 . lemıştır. 
zilit yapmaya razı o mamıt ar ve ıız me aa annı o eaı mı et erın 
ltalyaya kartı sempatisini açıkça menfaatlaı:ından ayırmaz, ve nizam L ___ _ 

1 - Habeı muharebesi batlıyah
danberi ltalyanlar Avusturyadan 
yaptıkları ithalatı pefin para ile de

gösteren ve gazeteleri tnıilterenin v~ barııtan baıka hiç·b·ir maksat ta- Fransız - lngiliz Hükumetleri Arasında 
zecri tedbir politikasını kötü bir ıe- kıp etmez. Geçen yıl ıçınde Fransız-
kilde tenkit eden bir memlekete hiç 

1'A1~~n ~üna~ebetıeri ~emnu~iy.et Neler Konuşuluyor 
bir imtiyaz vermek istemediklerini verıcı bır tekılde terakkı etmııtır. L d 2 (AA) 'rıı • b"ld" . 

F Al 
·· b I . . on ra, . . - f\oyter aıansı ı ırıyor: 

10 .. ylemı'•lerdır' ranıız - man munaıe et erının F h".k"' . . 1 .1. h".k"' . ,. _..ıh· 1 . b"k b b'I 
:r • • k. f . . ~ l l ransız u umetının ngı ız u umetıne, zecrı tco ır erın tat ı ı se e ı e 

--------·--------- ın ıta etmeıını ve aag am atması- hadis olabilecek hallerden başka hallerde de süel müzaheret hakkında temi• 
ğil, bono ile yapmaktcz.dır. 

Fransa Her Zamandan Zl·yade Na"' zım Dl bizden fazla temenni eden yok • t . t d""" h b . L d d l k ı k d F 1 ·1· na ıs e ıgı a en on ra a ya ana çı arı ma ta ır. ransız ve ngı ız ma-

R 1 •• o H tur.» kamatı arasında halen cereyan etmek-te olan müzakerelerin, yalnız ltalyan • 
o u ynamıya azır Atlnada Kanh Bir Ha~ anlaşmazlığına ve Milletler Cemiyeti kararlarının tatbikı dolayısiyle 

Paris, 2 (A.A.) - Edenin dış bakanlığına getirilmesini Jurnal gazete • hadis olabilecek hallere ait olduğu bildirilmektedir. 
sinde mevzuu bahseden muharrir Saint Brice diyor ki: Müsademe WB- •.. ·~· · .- ı·~ ..... e··ı"" ... :· 

«Edeni bundan sonra çok muhabbetkar bir alaka ile iş başında görece- Atina, 2 (Özel) - Dün eski mu- U gar S anın U Ç8SI Bugün ltalyada Top· 
lantllar Yapıhyor ğiz. Eden kendisini gözeten tali perisinden şikayetçi olmamak gerektir. o~ haripler cemiyetinin yapmak iste • Yükselmi' 

nun en büyük muzafferiyeti, Lavalin aylardanberi takip eylediği siyasa ica- diği bir toplantı polis tarafından zor- Sofya, 2 (A. A.) - Resmi gazete Roma, 2 (A.A.) - Musolininin 
3 kanunuevvel 1935 de söylediği ve 
faşist inkılabının tarsininde mühim bir, 
amil olan nutku yarın bütün ltalyada 
kutlulanacaktır. Bu münasebetle bü • 
tün millet ve siyah gömlekliler toplan
tılar yapacaklardır. 

hınca, Fransayı her zamandan ziyade bir nazım ro)ü oynamağa hazır bu- la dağıdılmıttır. Bu arada cemiyete 1936 bütçesini neıretmittir. Bütçe 
lundurmuş olmasıdır.» mensup olanlar ile polis arasında yekfuıu 1935 yılındaki 5.697.72 mil-

~~~~---............ _. ... ------~~-
Belçika Kralı Sulh için Tavassutta 

Bulunmamış 
Brüksel, 2 (Telsizle) - Belçika kralının halya - Habeş anlaşmazlığının 

aulhan tesviyesi için tavassutta bulunmakta olduğu hakkındaki Londra ga 
zetelerinin nCf'rİyatı burada ya]anlanmaktadır. 

•• 
ltalyada Yeni Tedbirler: Bir Mübadele 

Ve Döviz Müsteşarllğı Ihdas Edildi 
Roma, 2 (AA.) - Doğrudan doğruya ba;ıbakanlığa bağlı bir mübadele ve döviz 

müsteşarlığı ihdas edilmi;ıtir. 

Bu karan zecri tedbirlerin taıbikmdan doğan ekonomik ve finansal icabat ile 
Jtalvan ekonomi-inin, yabancı ülkelerle ticari münaıebetlerin doğrudan doğruya 
lu,ilrolunu istihdaf eden m: işafma ait ~- u 'i ! r 1' ,.... •• ~ ' •• ~ - •• • •no. 

vukua gelen müsademe her iki ta - yon levaya mukabil bu yıl 6.163.64 
raftan da bir hayli kiti yaralanmıı • milyona yükselmektedir. Umumi 
tır. Polis kuvvetleri bunlardan 25 borçlara ait kıaım 2.243.12 milyon 
kiıiyi yakalayıp tevkif etmiıtir. levadır. 

Yeni Seçim Bu Ayın 26 ıında 
Yapılacak Mekıika Milletler Cemiyetine Deniz Ucağında Boğulanların 

Atina, 2 (A. A.) _ Baıbakan . Müzaheret Edecek Ceıetleri Bulundu 
Demircis seçimlerin 26 ikinci ka • Mekaıka, 2 (A. A.) - Baıkaıı Kahire, 2 (A. AJ Kazaya 

d 
' l ~ t ·ı .. ,, Cardenas radyoda ıöylediği bir nu- uğrayan Siti Of Hartum deniz uça • 

nun a yapı acagmı gaze ecı ere so;-
1 • t" tukta Meksikamn diğer devletlerle ğmm pilotu bütün motörlerin birden 
emıt ır. i b .. :ı 

iyi geçinmek ve karıılıklı muhab • durduğunu ve tayyaren n urnu ustu 
Laval latirahat Edecek 

Paris, 2 (A. A.) - Laval'in bir 
kaç gün kadar Paristen ayrılarak is
tirahat edeceği haberleri teeyyüt et
~t-ktf"dir. 

beti idame etmek istediğini söyle - ne denize dii§tüğünü bildirmİ§tır. 4 
mit ve demiıtir ki: ceset bulunmuıtur. Fakat teıhisleri • 

Meksika ltalyan - Habeı ihtila- ne imkan yoktur. 
fında Milletler Cemiyetine müza. - Siti Of Hartum uçajının üç motö-
heret ıöeterecektir. rü denizden çıkanlmııtır. 



SON POSTA 

Tarilıten Yapraklar: 

Uyvarda Türk Ordusu ••• 

lokanta garsonlarından. Mustafa ve 
Salih arasında servis yüzünden kavga 

bat göstermiı Salih, Mustafanın başına 

aopa ile vurarak arkadaşını hastahane
ye kaldırtacak derecede yaralamııtır. 

Sayfa 7 

Ziraat Bankasının 
4350 Lirası 

Odacı ile Arkadaşı Bankanın Üç 
Şubesini Nasıl Dolandırdılar? 
Yalnız Bin Lira Ortada Yok 

Bıçak Çeken 
Kadın 

Bavulu Kaçırırke.., 
Şişlide Nadire Hamm aparbmanı ka

pıcısı Eminin çamaJır dolu bir bavulu
nu Şevket adında bir adam kaçırırken 
tutulmu§tur. 

Tekrar Meydana Çıktılar Buğday Fi Uarınd11 Daği• 
Fakat iki gün gaybubetten sonra h•krar f ki k Yok 

meydana çıktıl:ar ve Ankaraya gitmekten Dün Ticaret ve Zahire Bornaına 
vaz geçtiklerini söylediler. Meğer bu es- 410 ton buğday, 20 ton da un gelmiı • 
nada Bursaya giderek ıd<erci namma gön- tir. Fiyatlarda hiç bir değiıiklik yok· 
derdikleri ( 1500) lirayı aJnuılar •• ·Benden , tur. 



8 Sayfa laıiwc~iwtun 3 
~;;.. ... .._ ______________________________ l!llml __ -.!' __ ,r 

.ı...- ! Hegecanlt Bir Akdeniz incisi 
Yazan : 
ICaflirccn 

Kallı 

Yılbaşı Gecesi 
Gemide Saçılan Barutlar Bir Işıklar Sönünee 
Anda Parlayıvermişti • #A e· K K d ı 

Veli ilave etti: ~~-~. -~~~-=:~-~..-.==~ ı~~.~~t "açl~enve !*" ~= fUa· ır 1 z açır 1 ar . 
- Bizi bu yemini yerine getirmekten ~çaau. r-. ennu uu ....,. 

ancak öliim ~- öllm. t.lat kendilerin& örnek olan deli - 1 ti. hL-- t M Ha d. . ilk v 
Murat tamamladı: .... P'i 1....--ı... s u.ra: emuru1 va ısı eren 

edecek,-·hiç~ :t:=:-' ~ :=ıı 1art•yol ..... ,..... ıe- Gazete lçin Derin Hayretler Duyuyordu 
- Ydnuyacaia. . . Fondu= oWl.a. ırcd• SÜ•.-,• altı 

-3-Külahlar Jaaqya kaldı ,,.. Wiyle "-iı • J*fi br·=aL bii' merdiv..ı. ~)'ordu. 
Yarak yemin hir defa dlılııa teki_,. Dil Bu merdivenin üst tarafında ise bir prdi- İetihbarat tefi: ı fına dokunulmuftU, 
olclu. yan bddil'or, yukarıda vuİyet: f-lallr - Yalnız atlayan biz değiliz, de - - Rica ederim, dedi, anlamadığın 

Bir iki dakika sittiJer. Birde.bire P.a.t ve ıeraiJİ bopltmali: lizun ıelirse haber di. Sabah gazetelerinin hiç biıinda i>u feylere karışma .. 
laahrlatta: vermek için hazır bulunuyordu. havadis yok ... • Hel>tli atlamıt-. Hepsi - Niye anbunıyaıeakmıtım). Bu 

- Veli bize bir teY ..lataaılm. 
Murat ce•ap verdi: 

- Sahi! . . . Gürültiiye ıitti. Ha:Jdi V ._ 
Seni bddiyona. 

Veli yeniden eierin üstünde 1....-lefli. 
Anlatmak için ağzım açtı. 
Bu 11rada bir yamaa -.m clö-ifler· 

di. velinin bir a,k hikiJesi İçİD llÇllan al
andan teJAtla hir ha~ çaıkb: 

- (Kuru pınar) yanıyor. . . Denize ba
kın, denize ... Savaı var!. .. 

Mendda bakb1.r .e R....--ı iliw elti: 

Scfl,yôr Mcırsello'nun •emİ•İ Kıbrı•a 
doiru •n la~la ~lılaımağa 

Bu sardiyan Sinyör MarçeRo ~e ~ .: atlamıf ve yalnız... şu . . . günde üç da büyük bir .politika işi mj i Bir kız ka 
rinonan telaflı konutmalannı gonnll§tü· buçuk tabı yapan fU külüstür gazete çırılllUŞ kızın kaçırıldığını İstanbulda 
Marino, döviifen ar~~aılannın .~asan . • bu havadisi elde edebilmif... En evvel sağır sultan duydu. 
d• ~-~nm ~~ almderdi: aklıma ne geldi biliyor musunuz) Bu - Biz de duyduk. amma .• O saatten 
venden apat IDIDC9 bana o - lr 1 d ~ b k' ~ !_ L!!! 

L.1...1. C!!_ •• u---H- havadisin dojru o ma ıgını ve her ne aonra unu ma meye -vermese UlllUl 
......,tı Hm- -- ,....,.or ·-~onu _1_ 

b" ·ah etirmek için yollanupı. pahaana olursa olsun bu gazetenin y~hı. 
sr [Y. P • böyle bir havadisle heyecanı tahrik e- - Ay on ikide oıl.an bir hadiae 

aı~, , derek 8tlf yapmak. için yalan yazdıiı- pzeteye yetiştiıemcz miy~). 
.S.n11.)'~~··· ,_, ...... ·ı · ·-·1·- d·'·i nı dütündüm ve gazeteyi söPür sör • Heyeti Tahririye Müdürü 
MariPct - aara a-.-çı erm -'" - -p k •tc _ ı 

•· erte • tubıa lralm eli • m• hemen poliae telefon ettim. - ı e oıaden awanıazaın eua... 
botluld.nrı 'f« guv ya S ~ c __ be · d"" ak 
-•-ı · alarmdan g_.: Geminin bat ta- y.._ O.il• - usmıyacagım .. ~ ıu un 

6aflamıffı. r- eno ar -.,... B k ..1: ı· · k d" - Konaalnrl... Leftlllier ~... . • .. rafında barut ve ıülleleria, ihtipa ailih - Gayet müstehzi bir seele: şam.. ua evae, ge mm çı arız ıye. 
lor!... dırddJnn. ziacirdea. ~-rak pY.teye lann bulundukları umaralara dojru u • - Ne eewtp .W.nız) - Dinle beni .. inan dün gece 

Çağlddar n INıinfl• wak ., .... ,.,. Earladlldnn ve ==~ ~- zakfattı bahlara kadar burada kaldım. Ma · 
tlu. Top tealeri d.iWa çapt~ lantlEa lüç =erl=uldsılaele harp bnflaıkea9111111: Fakat ayni dakiksda SinJör Marçello • _Bu haberin dojnı oldujunu ha- de bir anza olclu .... 
bir w blw7CAcla. --L-•. ~~~ ~-.. _:_ . • 

1 
. 1 nm ukerfere Ye zabidıtre: her aJdımz değil mi? - Ben sana gösteririm ... Budalal. • • • leıı • • ··zlerine ......._ Y-r .,._ -~- aDCK' ve ıp e- • ! Betı de bırbd mm~ .. • riai birer bires yoldat. onlUıo kınimQa- - Geriye! ... ServiYaya ··· _ Evet... Ve telefonu ~iddetle kapattı. Hey 

Bu balJerile aort17orlnnh: ' n:;_ L-ıı:.-d iı ı da ...... A.lr.lerı. Bu · ..._ı.. • • !!...L~ •• ı..__ dak' ? c:ak n ko•~acak bir bnlde olduldanna ~ . ._.. . - Biliyor musunuz) aiin ..,ıe- eti amnnye muuuru ıuufıaın ın 
- Ne yapac:aajg ma..lıktaa awa laer .-menki yerine dö • ..-ı:le~ ... ~~ .hwe~ . ._ 1auann- telerin satışı ne olmuştur~ telefonan kapmıf şeklini hissettirme 
Kor«UI • da··· ... ,.,,,I! .~nı de sor& • . d B . . L. t 

aerdi. ı.-a_ da fanalar !1..!.-...! Ufa ak· - Bitmiyoı:um.. ilıtcmryoı-u. unun ıçm 1U1panan 
Marçello Tiirk k"' ekçilerinin lak autla ... IMı _. - Q ldomm · inde k tu 
Palat hepaİnden çabuk daYrandı• d k 111' d • ı d~.: -:L: • : lann •• ş bulunuyorlardı. - B'u mlU'clar kağıt parçasmm DC E ıç Jı:n· oADnUfah: J dk 

· srbdnthar• Eri • rm a azgm emır e as lf •- ÇiZii- N""betçi d4'an haykırd': kadar satJdı.ğından haberiniz var mıL - vet, pc ı... ısmar a ı . 
- ~~ydı •• bl---~~-•Hmeyda. ler oluyordu. Eter mene ualu durmazsa ~ Pao~ Bizimkiler Serviya1a seçi - - Kapışıldığını söyliilJorlu. O da telefonu örttü. Karşısında a 

-.. gonmce ff7'll'CI ~. er za • kırbaç bu sefer daha aqm ve daha sert --L..... chı istihbe fi "del le 
.... da c:eYfin 1n1 yspdmaz. Bira da bir vurutla ayni ren iniyordu. rorlar. Sfn:rör Marçello emir •enU: - Kapıtılır elbette ... Bir rakip ,.. __ Si r~~ ded" ~at: n~ ~ı et : 
lmnan aYI yapalnn. ltüflirler, hayilamaalar~ birbiılerini kıt- Paelo _P"ii1•n ~ ~ idt çıkıyor karşıaıza, bir takım iddiaları . - . ~. ~ ı ~· 5nm . en ıyı m 

S..lsnn vakit "8kit ba loyılara selen, kutmaJar duyuldu. Hiahai ftl'en prdiyan 117111 --nc1a var .. Fabl ·~ona faik. •viiıtü:JGS.. o- birlennızı r .. Bu lflD pefllle koy~ca.lı:ın-1 
lllnnlar yapan, kız ve çoeaklan esir alıp Fakat k seçmedmı aavalldar aartlan sörünme:s olmUfta. na haklı liayat vermiyorll\Ulaz? .. Son- . ..._., ktf allalunı ....,. 

aötiftn, dinç erkekleri forsa olarak se • ommlan !: ricatlannın diğs bir çek y.;_ P~ ile nrbclaı~arı 6 tma koliuau • ra günün birinde sen~ı gecesi Bey- mini oturdukJaı:r ~n l'e9mini, kızı ka 
milerine zincirliyen, icadın ve ihtiyarlan leri kan içinde olarak oldukları yere çök- laa birer &a•f?D 111N Jukarı fırladılar. oğlu muhbiriniz maşukasıru g,czd.iraiıı, pren1eFın ıesmını .. 
.._ canaTllr gibi boğazlayan Venedik tüler. içlerinden en tekiz Yatlarmda bir (Arkw •ar) zabıta muhbirleriniz nipp)ıa i& cLuw. lt..uü llir Pelia CD 
bramlan oldaiunu la1111mfl•d1. Bu kor- delikanh büliia lmbaç ~ Jl8iJne• - ' • --·-

111 

"' ··--- etsin ve istihbarat şefiniz de- yeni se· - Aman elendim kızı kaçıranla 
lllnlann baıla~da Marçe\lo adında bir senç bir kaplan sı"hi :siaciriai p.kardahyor, "~~ .. - Tepebaıı Şehir neyi adam akıllı kutlulamak için şura- ramini nerede bulacağa ... 
canavann ol~~gu da 

0 
taraflara 1~Y~~ • koparmaja çalqı:rordu. Bir aa öyle bir $thiP ı•Mlt Tiyatroauada da burada sızsın diye ... Böyle bir- ha- - Mı eleyi hmuai bir polis gibi t 

IDlfb. içil Talm Mustafa Bey 1nm.. onune ıarsıı aantı ki zincir lemİDİn 0•11-auna _ı: • tlı '\ L:- ,.ı__ı...~-;... Bu meeekı, i herk · • d fa Alan 1..--...L -• C vawsı a yorsunuzr. .-.. ~~-.. 
..,... .. _...... ııçm kaç e ya "-T•den çivilenmit olan kaba ~ olduğu ııbi Sili 936 ııma Mendeb Ga t 1 ten en-el öğrenen ve en iyi tam 
Jaldun istemi§, fstanbula da Y?:llD!f, fa • söktü ve delikanb yerinden fırladı. Zinet- aktu'• w* IO de . ur A ze • .. · • 
luııt lııir türlü lmemifti. Valinin inanan- . - - .~•- . lstıhbarat şefi melW, melul etrafına M Teren hız olmalıyız ... Yok•.·· 

ge • n de beraber •Ul'UJ~ sene bir kaplu .a .. •• ..-7a bak dı So · · . ıc k ' P'-L! fen..ı:_ C:.:- _ı__ -dnamda iae bir sandal bıle yoktu. 'b" k d". · lıırbaçlıyan di 1 -.s " ın . nra ıçını çe&ere : - mu e uun.. . ~maan ....... 
Savapn denizde olduğu görülmekle be- ~L en lSIDI sar yana .. - 1'~ Je&e, :0.11 - Bir türlü böyle mendebur bir ga- am•.~~ Bakalım o gazete bizi at 

~- köy yandlğma göre konanlardan Fakat diier bir prdiysn hemen ban • Tüıllç•,e P•İnn zetenin nasıl olup da bütün pzetcle • latabılır mı? •.. 
llir ~ karaya çıkm~f ol~uk~ da ~ uyumq, zavallmm iki kürek kemiji K. l'eridwa ri atlatabildiğini anlayamıyorum, de • * 
......... ~ tahmin ebnlf)~r~L Eier on- --., sapına kadar aaplsmlfb. di. Bunda bir İf var... Bir it var am • Sabfı Az Bir Cazete 

....._ l'Hıileıe dönmedı neler bu on- K 6a 1 N -'t • -tu-.1 Seıli • II•lidıe 1 . 
'--- ilk d • ı.--•-a.. F-·11 11' ç 1 

• - c.r •- ına .. Bu satwı az sal>ah gazetesındo -.n &aVaf enemesı o caım. .._ ,. ___ . Şehwleb-.. TUmAll B da lan· b · · · "f · .. 
kaçırmak ta istemiyorlardı. ~~- :--: un ~ . ıt epınızm ~~ e • rir müdürünün odaaı da gazetenın b 
8- · · Pala 1_ nd haç· bi- ffin9etilli lııir İlılİ Mnİp jp. U-.m•ı tiyatroaunda lerınıze ehemmı~et vermemenidr. tifo di~er odalarına uygun bir sefa} açm tm auına asma oı... Tiillr ,

2 
w • • fS 

ri iliru ebnedi. Beşi birden atlannm ka - . • • d """ nfw oldaiu YeMe .. • Bu gece Hat 20,80 da Bundaki 1f·· · içerisindeydi. 
nnlarma dolnıadal.r ve dolambaçlı yol • d~~ irlciWi " ~-- kalllnr iPM• VWNill çocnıy Telefon çalınıyordu. Sustu. eliai te· ı Nasılsa bir mezatta yolunu taflI 
lardan, kaya diplerinden, -m ve gürgen 

1 duıDt~: 1 Q rd lefona götürdü. telefonu aldı: ta bu odaya gelmiş olan mükeJle.f bi 
J.-L__ r- ıger onalar lıı. ---• u d komedi ., pe • Al al Al B ( ) 
;:-;:;:-~n ltir kasırga gibi sa • yeniden kö.,Gnniitlerdi. rıasın • -. Ao,

1 
o.A. l o.

8
. UH~ .:·N · 88• • yazı masası, çıplak tahtalı bu oclanı 

n111a ....-..... Sem köpek te bir • _Alçak!. . . · Franıu: TbatroaWMia zetesı... o.. o.. en usnq amı •. ortasında , bir kötü meyhaneye nas 
~' haviıyarak Ye hütün hızlan1e ileri fw- r~er yerlerinden ~ .. _u __ • • 1 tletk Op••• Evet, benim ... Ne, .. ne dedin} Yook 

88 
girmiş olan bir kraliçe kadar yaban 

•=qlor, athl.n pçm· Jerd· L4 am--.... ı ıçın e- R" ed · Ç k · .. h 
Hepsi de, _..Jar.. 'l . 

1
• • terinden gelae önlerindeki küreklerin ko • lh akıam !0;80 cta ~-nım.. ıca erım.. ocu mu11un. et hbntffı. Duvarlarda basıt ta 

....._ laenis br gibi, bir k1ann kor- caman topaçlamu kOPU'acaklu bir ai· ' dun aece geç vakte kadar matb.ada dan raflar içinde ciltlenmemiş ve g~ 
raya vannca elleri, ndk ':,.~~h ~ı, o- mar 111>i bu k1rbaçh ve -....li ~.,. T I! L L I idim.. Dinle y.avrum.. taİ guz·· el atılmuı bir sürü kitapalr vardı 0

•141n -. bar halde · -sd ·-'-'-- T U R N A H- ·· N · · · ._ · d b. T ,.. •• denizdeki savap aeyretmeje mahkU... ol- larm üerl~~e Y-.k ara~dL usnu amuıın scsı oır en ırc yq- Ve tahrir müdürünün maeaatnın 
mamalanm bitüa l'ÖDÜllerie .._ ed°•or- Fakat z~cırler opmuyorda., 6/1/.16 alqam mutamı,tı:. . . . aüude döner koltuktan ve ınaeanm 
larda. Buna ragmen QaklannutJanli. füad köy Hale tiyatroıunda - Yemın ederım. Ben nu gcznu4 M taPehndalti cami yıkıhp mihra * Belki bir kaç kiti daha ölecek, itepünüa B A Y - B A Y A N şim .. Ben 111i) ye1 in* bı.t.it içm JMtroken ordu 

- 4 - Telefonun içind. konutan ka.b. öy- a..ıı.,.ı... bir lwpeden ~a IMr 

Tutuıan GemL s A R A y C-• _, le ~yordu ki ... 111emediii 1'alcle yoktu. 
Venedik ...-· i • ..._, ..,_ ..,lnflmQSlnua istihbarat şefinin guetecileıe mahsual Y-..• Yhlü GeBÇ 

Din albnda baaak ••••- la6tiııt...,..: ola~ •wu kulajı her IÖılii ifitiyor " Bu •anepenin üstün~ •. g~eten' 
••ih IOIJu bağ._. ... _,...,........ Hergun 2 1-2: 4 1·2 ve 6 1-2 matinelerinde du. • . . :J6 yatlarındaki gen~ sahıbı Alı Va 

lann büyük bir kamu Anadolu kaJ ... - AL &ABUR • - Sersem sem.. Benı mı aldatıyor-- fi aırhistü yatar gibi oturm~ büyü 
dan veya •9idnrda INabnLm T .. tiiccar A 1 81.BA V8DID ıun} Gece •baha kad.r b.rdan hala Dir zevkle bir yaprak sigarw içerke 
cemileriad• alman •damlnrch. Bir Tirk ..,. dolaştın.. bir taraftan da pzeteeinin ogünlt 
semiainin kwlil--. ,..... yapbi• aa. Taınamen Türkçe SözlU ve Şarlula · d a.: ı bak WM'd\111 
rür sönnea ziDcirlerini f?lnrdatarak def • - Yavrucuğum şım i ıne~gwüm ... t aiılM-a haynm. hayran ı 
rulmuılar, kürek topaçlanm b-lnmtlar .,. Bilyük tark opereti. Gttıellik ... Mu.iki - Kalakaba ... Bu Da 86yük Bir Po&tib Müdür ma9M'nde yirmi ee.kiz ot 
kurtulmak için daftammılardL ! Güzel kadınlar ••• Nefia ıark danı ve baletleri ... iti DeliJ Ya?. y.,Janada. yorgwl .uıath. zayıf 

Fakat açlnn br,anlu bt..çlar hemen y 1 - Metaul müsün) Ne ile ae4aba) .. euueıı biı aent oturlllQflU. . 
Olllann ..-tı...cla f?ldamaia .......... tL • nız •uvareslnde Fransızca kopyası Her halde gazete iJe .•• Gazete ile mq- ne kadar sıvadığı kollan.Dl muaya 

GardiyanlNıta prdjyamlara Jaem• • - Muqıealli : FRITZ KORTNER • Çin dans:an gul olsan hiç olmazsa barda kaçırılan yamıştı. ~ bir kahve fincamnın 
mir venni§ti: N kız hak.kında bir çift söz de senin ga-

1 
çincle b«:lki o~':111c~ ~aarayı sönd 

- Vurun, uslu durmıyanlan öldürün!.. A NA MA Y WONG tarafından zetende bulunurdu.. lrerek Ali Vaıfıyı dmliyordu. 
Savqlarda, forsalann böyle bat kal - '9 Yerler~nbl ewelclea ald&ı-aa.a. ı Hüınü Naminin en mulcaddee tara- (Arkaaı var) 

Bckledıf"niı film • Büyük yıldızlar u ç u R u M A D o G R u · Fraıaaızca fılminde BR1Gl'l'T.E r Merakh bir entrik •, mulatetem d.. HELM BENRY ROUSSEL 
kotlar, )'llkeek löU bep.l FRAN(;OlSE ROSA Y 

't~-----... -•'--milllİİll... BU •kıam aaat 9 <-la T 0 R K Si•••••ncla 1 UFA filmidir) ~-----------

c 
1 
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Sayfa 9 
====-

Mısır da Yeniden Kanlı 
Nümayişler Oldu 

• (Baıtaralı 1 inci yüz.de) lkadaşlarına bildirecektir. Bu sebeple, 
. , Mekteplerde filen harekete geçilmesi zamana muta-

Kahıre, 2 (A.A.) -Abbasiye ma- vakkıftır. 
hallesinde kain hükumet resmi mekte- T · · K h" ed h b ld ~ 
b. · l bel . aymısın a ır en a er a ıgına 

mm ta e erı mektep binası ile mo • ·· d M 1 ·· 
b·ı · · ah . . l gore e ısır arsıu usal cephe mumes· 

ı yesını t rıp etmış erclir. ·ıı · Ed · b" ek b k"k * sı en, enın ır m tu unu tel ı e'°' 

K h
. 2 (AA ) rnekte, fakat henüz bu bapta bir mü • 

a ıre, . . - Elezher Üni- l b k d" ı . . . . ta ea eyan etmeme te ır er. 
versıtesının hır kaç bin talebesi yeni • . 

Başkumandan mektubu ona uza- nümayişler yapmışlardır. Biri ağır ol- Yenı Tedbırler 
tırken barit bir tavırla dedi ki: mak üzere bir kaç yaralı vardır. Kahire, 2 (A.A.) - Arsıulu!ia) 

Kral işitilmiyecek kadar hafif bir 
sesle: 

- «Aetiüs'e .. » dedi ve gözlerini 
kapayarak yine yastıkların üzerine 

~ ~cPromotüs, mektupta dikkat et· Galeyan Devam Ediyor cerrahi kongresinin açılıf toplantııi 
medığın bir nokta bulunacağına ihti- Kahire, 2 (A.A.) _ 19:~0 Nahhas münasebetiyle talebe tarafından yapı• düştü. 

Yunanlı tereddüt içinde ayağa kalk
tı. Daha başka şeyler sormak istedi. Fa
kat kral uykuya dalmıştı, yahut ken
dinden geçmişti. Oneges yavaşça pös
tekileri ve yastıkları düzelttikten son

~al. vermem. Çünkü mektup uzun de- Paşa ile Henderson arasında hazırla • lan gösteriler üzerine ka~ine kongre • 
gıldır, belki okuduğunu anlamamış o· nan anlaşma esası üzerine bir fngiliz nin toplanmakta olduğu Üniversite bl-
labilirs · ·· ·· ·· ı· ı· k ın.» Mısır muahedesi akdini isteyen müş- nasının ~n':ne onem ı po ıs "'.e. as er 
l ~~omotüs kağıdı açıp bir kere da· terek cephe metalibatına İngiltere ta· k~vetlerı yıgmaya k~~ar ~e~mıştır. Ay~ 
ha gozden geçirdi. Kahkaha ile güle- rafından verilen cevap umumiyetle nı ~manda tıp fakultesının de a~ın 
rek: gayri kafi addedilmektedir. beşme kadar kapalı kalması emredıl .. 

- ccPrenses Honorya ile devletin Galeyen, büyük Ashar Garp Üni • miştir. 
ra çıkıp gitti. 

* * * Gaz Maskesi , Attila Ôldü mü? yarısı! Başka bir şey yok. Ha, bir de versitcsine sirayet etm~. 
Sirmium kilisesinin kaseleriyle Silva- Londm, 2 (A.A.) - Daily Tele
nüs'ün kafası. Aetiüs, bu gülünç mek· grafın tahminine göre Mısır mesele-

. 
Kahire, 2 (A.A.) - Hükumet, ga% . O günden itibaren kral, Oneges'i 

bıle yanına kabul etmedi. Yapayalnız 
ne yiyecek ne içecek isteyerek ne d; 
hekim çağırtarak ve kendisini tedavi 
ettirerek Attila günlerce hastalıkla bir 
başına mücadele etti. Sadık bendeleri 
k~pını~ ön~ne toplandılar, kapıdan 
dınledıler, hır enin, bir kımıldanma i
şikttikçe sevindiler, saatlerce ölüm sü
kiitu içinde bekleştikleri ve odanın i
çinde bir ölü mü, yoksa bir diri mi yat
tığını anlayamadıkları zaman endise
ye düştüler, korktular, ağladılar. ' 1 

! tuptan dolayı niçin endişeye düştüğü· sini önemle incelemekte olan Eden işi 
nü doğrusu anlayamıyorum I» iyiden iyiye tetkik ettikten sonra, edi-

maskesi satın alınmak için 25.000 Mı .. 
sır lirası tahsisini kabul etmiştir. Ga~ 
lara kar~ı korunma meselesi hararetle 
incelenmektedir. Baş kumandan cevap verdi: neceği kanaatle noktai nazarlannı ar -

- « Vizigot 'ların kralı olan Alari· 
kin Romayı yaktığı tarihten beri he
nüz kırk sene bile geçmedi. Barbar 
hükümdarlarını ciddi olarak telakki 
etmeği öğrenmediniz mi? Romaya el 
sürülemiyecek zamanlar çoktan gelip 
geçti. Onun için sana soruyorum, İm• 
parator, ne yapmak fikrindesin ?n 

Hormidakla Edeko sıra ile kapının ı 
önünde nöbet beklediler. Rahat ve 
huzuru kaçan Oneges günde belki yir
mi defa gelerek soruyor, kulak vere
rek dinliyordu. Bir aralık kralın emri
ne muhalif olarak kapıyı açıp girmek 
istedi, kapıyı içeriden kilitli buldu, kır
mak istedi, «hunu biraz sonra tekrar 
geldiğim zaman yaparım» diyerek vaz 

l e 
(Arkaaı var) 

Toplantllar, Davetler~ 

geçti. 
Üçüncü günün akşamıydı. Hormi

dak Edeko"yu çağırtmıştı. ihtiyar Hün 
üç aaattcn beri içeriden hiç bir ses işit-

memwti. Biran evel endişeden kur
tulmak için kapıyı kırıp içeri gireceği
ni söylüyordu. Edeko gelsin de bera
ber bir karar verelim diyordu. 

Edeko, yanında Oneges ve Kan
daks olduğu halde geldi. 

Fısıldaşarak kısa bir müzakere ya

Attila kapının efiğinde duruyordu. 
Yüzü balmumu gibi aararmqtı. 

Gülhane Mü•amereleri 
Gülhane Kliniğinin senelik betinci 

tıbbi müsameresi bu ayın üçnUcü cuma 
aünü aaat 1 16,30 dan 18,30 a kadar 
devam edecektir. Arzu ened tap men· 
ıupları toplantıda bulunabilirler. 

Hıılkevi Konlercuuları 
Eminönün Halkevinde bugün ıa· 

- «Hepiniz» diyordu ve bu hepi- at on yedi buçukta Doçent Hilmi 
~iz kelimesiyle biraz lakayıt olarak meYSuulu bir konler-• Yerilecektir. 
ımparatoru da kastediyordu hepiniz, ~u. konle.ran- bütan yurtdaılar •i-
gelen bu haberin hakiki manasını debilır. 
kavraya~ıyorsunuz.» 

• Son Posta • İstanbul Gelir ve Para 

Bunu söylerken kaşlarım çatıyor 
ve hiddetinden avuçları içinde buruf
turduğu bir pergament kağıdına göz-

1 

!erini dikip kalıyordu. BORSASI 
~- 1. 1936 

pıldı. Kapının kırılmasına karar veril- Sık sık gülümsemek adetini elden 
di. Allahlar sakınsın amma b Ik" k 1 bırakmayan imparator yine gülümse-

e ı, ra ' k k ·· l d d kl vefat etmişti. yere ırmızı guze u a an arasın- Türk Devlet Borçlan 
Kapıyı Kıracağım!. . dan küçük dişlerini gösterdi ve dedi Lira Lira 

ıh · H "d k ki· I o/o 7,5 T. B . I 25,30 o/o 5 Hazine B. ~s.oo 
tıyar ormı a teessüründen · ... . .. ' % 7,5 T. B . il 23,30 Dahlll istlkrazgg,00 dudaklarını ısırarak kanatıyordu. Kan-1 .. -.-. «Aetıus, bu garı~ mekutbu bus- % 7,5 T. B. m2' 

d~s uzun bıyığının uçlarını parmak- butu.n okunmıyacak ~ır ~.ale getir~- 11---:0::-e-v-;-le-:t-;D~em-:-iry-o-;D;;-an-=Borç--=-1an---'I 
larıyle kıvırarak habis ruhları d f t- ceksın, yazık olur. Çunku onu devrı- Lira 
mek için bazı dualar okuyordu. e e mize ait bir vesika olarak evrak mah- Er nı ııs ~ il Anad 1 1 Lira . • • .. gn • o u ven 4S,o;o 

Oneges yavaşça: zemmızde saklayacagız.» Sivas Erzurum95,00 Anadolu M. 47 ı_, 

- ccBıçakları veriniz, dedi. Karar- "··· Huduttaki Tehlike Sosyeteler Eshamı • 
sızlığa artık 0 da tahammül edemi- Aetıus avucunu açarak mektubu Ura Ltra 
yordu: ihtiyatla masanın üzerine koydu. Sert İf. B. Mil. 9",8J l ist. Tramvay 22,7s 

b" 1 d d" k" • • HA. 9 8J Bomonu - «Kapıyı kıracağım.>> ır tavır a e ı ı: • 8,00 

Bunu söylerken bıçağı anahtar d _ - «Bu mektupta devrimize ait bir ~e;ke~~~~. ~:= 1 ~~~ento l9,W 

liğinden içeriye soktu O and k e vesikadan fazla bir şey gördüğünü is- ÇEKLER 
9
'
65 

. .... · a apı . 
kendılıgmden açılıverdi ve Yunanlı terdım.» ı ıtro. 

ı P h d d 
1 

L T. L. 1çln 
hayre.tinden bir kaç adım gerilemeğe mparator, anonya u u unun isterin 611,5~ J Liret 9,9"ns 
mecbur ~Jdu. kumandanına hitap ederek sordu: F. Frangı 12,06 Dolar 0,:0981 

U---------------:-:-~~~-.:..--.~I 
Attila kapının eşiğinde duruyordu. - «Promotüs 1 Bu mektubun e- NAKİT 

Balmumu gibi sararrnw olan yüzünde hemmiyetini layık olduğu derecede Kro. 
çukur gözlerinin ateş gibi parladığı takdir ettiğime sen de iştirak ediyor ~ ~~rangı ~~~::ı ~~mı 
görülüyordu. musun h ı isterlin 616 ı 20 Leva 

Krf. 
31 
24,00 ,. 

Adamlannı orada görünce bağırdı: imparator Valentinian 'ın sesi şi- 20 Liret 170 20 Ley 
- ((Zabitlerimin burada ne işi va~? kayet eder gibi çıktı. Bununla nasıl Bona l>ıtmda 

13,00 

Ben sizleri buraya çağırdım mı? Haydi bir cevap beklemekte olduğunu an
toplanınız, silahlanınız ben sıhhatte- ' latmak istedi. Promotüs istediği ceva
yim. Yarın sabah şafakla beraber yo- bı imparatora vermeğe hazırdı. Dedi 
la çıkıyoruz. ı> . ki: 

Yarın Atlara Biniyoru:z! - «Hudutta bir teh1ike görmüs ol-
Cözleri saadet içinde Parıldayan ısaydım, burada, Ravenna 'da değil, I 

Hormidak: hudutta vazifemin başında bulunur-
- ccTanyü, Tanyül Yann atlara bi- dum. Fakat, ha,şmetmaap, o mektubu 

niyoruz, ha? Nereye gidiyoruz?» diye bir kere daha okumama müsaade et
aordu .. A 1 meni rica ederim. Potricius Aetiüs 

Attıla yarı bakışla Yunanlıyı süz- şüphesiz benden daha zeki olduğun
clükten ve bir müddet sustuktan son- dan, ben belki mektubun mühim bir 
ra: noktasını, dikkat etmeden geçmişim-

L.K. L.K. 
Kredi Fonsiye ıı Mübadll Bon. 7 : 
1888 senesi 10 ';00 Gayri ıt • 16, ':!S 
1903 • 112;S> ıl Altm 91~ 
1911 9 81,00 Mecidiye 53,_0 

Aşcı Aranıyor 
Fabı ikıı miıı,blıdeu,lt>rioe günde 

otuz kadar yemek verec~k küçük bir 
lokuııtonın kendi hesa bına iıhreaini 

ıılrnıık iı%ere 1\iiğıtlrnne ınmtak ıı:ı n lı& 

bır hlırıkıı içirı bir a~çı iııtennıektt!llır. 

:\ ıç nıo <>turtı.<'ıtğı yer, 1111ıııııa11 ve ulstanbul iizerine yuruyoruzf>ı dir.ıı 1 
dedi, geri çekildi ve arkasından kapıyı ' İmparator emretti: ışıgıııı ec•ı•ıuıi ol ıp Lıı yer lılr eve 
l<apadı. _ (f Aetifüı, ver mektubu ona da 0 • ıl~ ı l"erıı.ılı ol dıilı • 'rekliflcr acele 

* * * kusun." dedi. ı ".M.,mıır n daıre"'ı, H..-yoğlu .t'otıta ku-
Aetiüs: Romanın Yandığı Tarih \1.HHJ 2:!·18,. adrt'llıııc göuJerilmelıdir. 

Tasarruf Haftasında On Bin Kilo 
Kuru Yemiı Satıldı 

ikramiye Kazanan Numa
raları Aşağıda Yazıyoruz: 

Yerli mallar ve tasarruf haftası içinde 
ikramiyeli kuru yemiı snbfı yapılmıştı. Dün 
lstanbul sanayi müfettişliğinde bu satııla • 
nn makbuzlan arasında bir piyango çe • 
kilmiş, 400 numaraya muhtelif hediyeler 
çıkmıştır. Hafta içinde 10 bin kilo ikrami
yeli kuru ycmiı eatılmııbr. Hediye kaza • 

nan numaralar şunlardır: 
ipekli Kunıat Kez•nan 

158 
Pamuklu Erkek Çoralıe 

6266, 782, 2315, 2673. 4544, 558, 
4878, '725, 1622, 7785, 5946, 1663 
5 705. 5 303.1644, 8628. 

İpek Çorap Kazanan 
4476 

Uzun koçlu Küçük Çocuk Çora'tı 
Kazanan 

6262, 889, 1662 
Kıaa Koçlu Küçük Çocuk Çorabı 

Kazan.an 
5313, 4276, 5302, 15169, 3422. 15913 
7956, 90, 3334, 859. 3886, 5698, 
3877, 4859, 2449, 8085, 8086, 4860 

405, 6877. 5884, 3268, 15460, 16042 
3837, 3459, 3340, 1437, 253, 3561. 
8621, 2260, 136, 9724, 498, 9716, 
2243, 3276, 787, 2550, 2278, 2660, 
3717, 6879, 474. 7252, 1358, 3302. 
484t, 15901, 4644, 197, 2042, 310, 

6147, 2261, 
Tire Kadın Çorabı Kaz•n•n 

.3178, 1780, 15812 
ipekli Kilot Kazanan 

967 
İpek Kadm Çorabı K•unen 

6162, 2209, 3221, 6905, 15 708, 284 
Yünlü Küçük Çocuk Hnbaı Kauınan 
15609, .f64, 1749. 1936, 3714, 6071 

İtlemeli Terlik Kazanan 
2234, 4956, 4910, 4515, 

Pamuklu Küçük Çocuk GömJeii Ka. 
1591 O, 1104 

İpekli Kefiye Ku•nen 
4997, 670, 331, 3185,1110 

6263, 
5899, 
7753, 
7789, 

5602, 
5812, 

7250, 
4987, 
7860, 
5344, 
3687, 
2536, 

F otin Batı Kazananlar: 
8588, 335 7, 4227. 

15743, 2112, 1962, 
4597, 4614, 3596. 

1200, 15155, 1893, 
259~ 551, 3909, 
1519, 87. 2050. 
4381, 16023, 2246, 

6554, 7239, 15687. 
1823, 7315, 2425, 
748 ı. 458. 3627, 

16738, 5441. 16740. 
2860. 14600, 6024, 

385, 1755, 5661, 

154. 
3569, 

574, 
5507, 
4457, 
2130. 
4761, 

16024. 
8128. 
4866, 
73 H>. 

2407, 2884, 3434, 15445, 
4777, 199, 4773, 8083, 
5925, 3348, 3273, 

4109, 
6092, 

6803, 
8130, 

Boyunbağı Kazananlar 

8643, 2170, 16581, 
4060, 15508, 410, 

1363, ı 180, 4213, 
15448, 14566, 1112, 

J 855. 25 63, 904, 4812, 
2079, 2564, 291. 

8190, 
7004, 

4220, 
3)64, 

137 lc 
2788, 

960, 

Küçük Kutu Şekerleme Kazananlar 

361~ 2295, 7381. 5~ 1614 
l621. 8590, 6452, 3820. 2316 

lı Bankası Kumbarası Kazananlar 

894, 1745, 14564, '6003 1647 
1706. 

4815, 
Çocuk Lastiği Kazananlar 

7993, 1631. 2679, 

Muhtelif Eıya Kazananlar 
7042 ve 3199 crkclc lastiği, 30 7 1 kuş. 

tüyü yastık 958 ve 1625 §apka kazanmı1-
lardır. 

4222 - 3455 - 254 ipekli mendil. 5668· 
1608 - 2025 - 4221 Jiinlü büluz. 6933 

yünlü küçük çocUk elbiaesİ. 5888 yünli 
kottümlük lnuna§. 11 ı ı - 3572 - ] 1 siyall 
tesbih. 3341 siyah kolyL 2395 - 4969 • 
169 - 753 - 1039 - 4857 - 2723 • 1001 • 

4550 - 3115 - 3010. 5859. 3122 - 1933· 
. 17 - 942 • 15220 - 3751 - 1926 • 

. 82 - 3705 - 1204 - 3631 küçük loıyon. 
"932 ter .kolonyuı. 2568 - 3168 - 8637 
Necip dit macunu. 

5660. 2571 - 7353 - 752 - 1206 - 1793-
8102 - 1834 • 1951 - 383 - 1497 - 1881 

Pertev dudak boya a. 2444 • 3747 - 4590 
Atatürk biiltü. 1106 - 1109 fantazi bat 
taraiı. 8066 - 8197 ajulı.k. 5671 - 3011· 
15245 - 1777 • 4517 - 6472 - 7702 • 

5758 - 4465 - 1824 - 7322 • 1606 - 922-
278 - 2572 • 1205 • 16879 • 5333 • 

4906 • 404 kiiçiik torba tek.leme. 
3267 - 5943 - 6909 - 3223 • 8614 • 

2680 - 272 - 3485 - 1786 • 3899 - 4835-
8310 - 5819 • 16677 - 2682 - 2579 • 
2062 - 2351 • 1843 küçük pastil fek•. 
4110 - 763 - 14575 - 4111 - 5548 - 5876-
16661 - 3469 - 453 - 4602. 4691 - 58~ 
296 - 2724 - 3204. 1151 - 1152 - 1801-
2026. 1988 - 3315 - 6036 - 770 - 265. 
14437 - 651 - 3702 - 340 - 3140 - 485 • 
2578 - 3639 - 3565 - 2880 - 3. ı; küçülr 
paket meyva tekeri. 1584 kadı ı şoson. 

1554 • 421 kadın lastiği kazanm flardır. 

Bunlara bugünden itibaren J ediye • 15485, 
2704, 

482, 
5805, 333, 167, 

Gelin Teli Kazananlar: 
5923, 16717, 180, 
4241, 7100, 4466, 
2899, 14406, 3145, 

16707, 
832'i, 

15244, l 
leri verilecektir. Ellerindeki makbuz· 
larla bu numaralar yazılı l ı.ınan • 

1 ların bir haftaya kadar her gün 
3821. 
7586, 

16472. 

16083, 
2·n1. 

16836, 

Dördüncü Vakıf handa Sanayi • lüfet • 

1 
tiıliğine gitmeleri ve hediyelerini alma· 
ları icap etmektedir. 



Ölüm BiBAYE 
Y lcusu _:4~'="~ 

Yarınki Ve Pazar Gün· 
kü Lik Maçları 

Yarın F encrbahçe ve Şeref stadlarında 
lik maçlarına devam edilecek, B takımları 
arasında karşılaşmalar yapılacaktır. 

lvan 
Yazan: Ragıp Şevki 

_ _J 

Ölümü Smarkovskinin 
l\lııharriri: h ~eman Wıllı Crofıt - 63 - 3/1/936 .Fener stadı: Fenerbahçe - Eyüp, Vefa -

Beykoz B takımları. 

f van Smarkovski Rus manastırından içe
ri adımını atar atmaz, birdenbire duvara 
dayanarak derin bir nefes aldı. Sulu, her

Şeref stadında: Süleymaniye - Hilal B bat bir yağmur yağıyordu. Pis sokaklann 
takımları. • 

Polis Müfettişleri Kompa tımanda Bir 
Cinayet Tecri1besi Yapmakta idiler 

Pazar günü de birinci takımlar arasında 
şu maçlar yapılacaktır: 

çamurları kabarıyor, çünkü saçaklı dam • 
lardan, oluk halinde sular akıyordu. Bunlar tıpkı Belfastta çab~<klar arasında 

gömülü olarak bulunan pelerine benziye -
ceklerdi. Bundan sonra gene o civarda ge
mi levazımı satan bir dükkana girerek ge
ne çalılıklarda bulunan İp merdivene ben
zer bir merdiven ısmarladı ve derhal po -
Us müdüriyetine gönderilmesini tembih et
ti. Buradan da çıkınca Maklanga döne 
rek: 

Fener stadı: Vefa - Beykoz. Fenerbahçe
Eyüp yan hakemleri: Feridun Kılıç. Samim 

Talu. 

Şeref 

Ortaköy 
Hilal. 

&tadı: Karagümrük - Kasımpaşa, 

- Anadoluhisarı, Süleymaniye • 

lzmitte Maçlar 

lvan Smarkovski, içine kadar itliycn bu 
soğuk yağmurdan kurtulmuştu. Fakat mer
divenleri nasıl çıkacaktı, koltuğu altında • 
ki yarım okka ekmeği, yüz paralık peyniri 
nasıl yukarıya kadar taiftyacaktı?. Apğı 

kattan bir kapı açıldı ve san, tatar yüzlü 
bir ihtiyar, İvan Smarkovskiye seslendi: 

- Pajesti general! .. Ne babet"? .. Yağ
mur fena bastırdı, değil mi? dedi. - Şimdi de Euslon istasyonuna gide -

eeğiz, dedi. - İzmit, (Öı:el) - Orta mektep ile, idınan 
yurdu arasında yapılan futbol maçı 2 • 2 be

l rabere sona ermiştir. 

İhtiyar general «Hı, huı der gibi ba • 
§mı salladı, sonra ağır ağır yÜrİiyerek mer
divenleri tırmanmağa b&§ladL 

Yarım saat sonra ıene 6 numarlı Pe -
l'undaki yazıhapede idiler. İstanyon me -
murunun katibi onları eski bir doıt aiJ>i 
k&rfıladı. l 

Gölcük - Akyeşil maçını 4 - 3 lzmit 
:r:-~ı~-& Akyeşil takımı kazanmıştır. 

.mşm Balıkeıirde Voleybol Müsabakaları 
* İhtilalden sonra, İvan Smarkovaki Kı -

rımdan Türkiyeye kaçabilmİftİ.. Elinde a
vucunda epeyce parası da vardı.. Fakat 
karısı Nadya uslu durmamlf, Kremlin &a· 

rayındaki debdebe ve darattan bir kanı 
aynlmaınııtı. Şiılide büyük bir apartımao 
tutmutlar, kendilerile beraber kaçan upk· 
ları, vekilharçlara yanlarına alarak keyif 
sürmeğe baılamıtlardı. Nadya çılgıncasına 
eğleniyor, iıgal ordulannın zabitlerile dü
fÜp kalkıyor, sabahlara kadar eğlenceler
den, balolardan, çaylardan kurtulamıyor-

KomP<ırtiman Ve Koridor 
- Gene mi yataklı vagon hademele -

rinin pqinden kotuyoraunuz? dedi. , , ~--~ 
Balıkesir, (Özel) - Teşvik müsabakala 

rı mahiyetinde olan mıntaka voleybol maç
an Ali Hikmet alanında yapılmıştır. Frenç, bu defa bademe falan arama - rf_, 

dıklarını, Stranraere kadar bir yolculuk tf':i , ,(" ~ 
yapacaklanndan erteai alqamki trende • · il':·~ L' -

Birinci ve ikinci takımlar müsabakasını 
idman yurdu kazanmıştır. 

birinden diierine geçilir iki yataklı kom -
partıman tutmak istediklerini ıöyledi. Ki
tip hayret etti isede Frencin dediği gibi iki 
komparhman ayırdı. Bu defa Frenç gene 
katibe dönerek: 

- Sizden baıka bir fey daha rica ede -
ceğim. Bize vereceğiniz kompartımanlar, 
koridoru sol tarafta olan bir vqonda ol • 
sun, dedi. 

Katip eene hayretten eözlerini dört a
çarak Frencin yüzüne baka kaldı. Bir müd
det sonra baıını sallayarak ve ııntarak: 

- Siz de mi küçük çocuğunuza ifaret 
vennek istiyorsunuz? İtte beni de ilet 

etmyiniz ... İnıallab birinizden birinizin 
İrli.ndada katledilmeğe niyetiniz yoktur, 
dedi. Frencin bu ıakadan pek hoılanma • 
dığını sezince tekrar itine döndü. 

Koridorun hangi tarafta olduğunu bilme
difini, fakat telefon edip öğrenebileceiinJ 
söyledi. Bir müddet telef onla görüttükten 
sonra, koridorun, istedikleri gı'bi, sol tarafta 
olduğunu haber verdi. Kompartımanlar 
vqonun sağ tarahnda olacaktı. Frencin 
lalihi devam ediyordu. Derhal biletleri al
dılar ve doinıca polis müdüriyetine dön -
düler. Burada Frenç Maklangtan ayrıldı 
ve: 

- Şimdilik Allaha ısmarladık Mak • 
lang. Bugün artık yapacak bir iıimiz yok. 
İstediğin gibi eğlenebilirsin. Yalım yarın 
akpm Stranraer trenine yetİfmek üzere 
Ormsby ile beni Custon istasyonunda bu
lursun, dedi. 

Maklang kapıdan çıkıp gittikten sonra, 
Frenç, yapacak İf kalmadığını ıöylemeai
~e rağmen, gene odasına çekilerek aeçtiği 
Üç memuru yanına çağırdı, ve ertesi ak -
fam her birinin oynıyacağı rolü onlara 
tekrar uzun uzadıya anlath. 

* ip Merdiven 

Ertesi aktam 7,40 tan az evvel üç ar • 
lı:adat istasyonda buluftular, Oynıyacakla
rı küçük faciada Frene Coıun ve Ormsby
ta Sir Conun rolünü alacaklardı. Maklan • 
gın vazifesi müıahitlikten ibaret kalıyordu. 
Frençle Ormıbytan eJlerinde küçük birer 
çanta vardı. Frencinkinin içinde kakule • 
talı pelerinlerin en küçüğü ile ip merdiven 

Yataklı va11on l ıdemeıi Pag: 
- I ki çay mı? Baıü.tüne 

efendim!. dedi. 
öyle hareket etmeni istiyoruz. Tecrübe 
için Mister Ormsby, Sir Conun kompar -
tımanında; ben de yanındaki Kota kom • 
partımanına muadil olan kompartimanda 
yatacağım. Evvelce gördüğün Mister Mak
l&n&" ta benim kompartimanımda buluna
cak. Şimdi iki kompartiman arasındaki 
kapının hem kilitli, hem de iki taraftan 
sürgülii olmasına dikkat et. O mahut gece 
ne yaptıysan, gene öyle hareket et. Zaten 
hiç bir fevkaladelik te yok ya! dedi. 

Pag, emredildiği veçhile hareket edece -
iini söyledi ve çekilip gitti. Frenç arka • 
daılarma dönerek: 

Pariıteki Maçta F erenç Viyaruç 

2 • O Galip Geldi 
Fransada turnuva maçlarına evvelki pa· 

zar da devam edilmiş,Kolomp stadınaa 

senenin en mühim maçlarından biri yapıl • 
mıştır. Först Viyenna ile Frenç Viyaruç 
takımları sıkı bir çarpışmadan sonra oyunu 
F renç Viyaruç 2 • O kazanmıştır. 

Kar111, İvan Smarkovakinin nasihatlerln• 
Kulak asmıyordu. 

du.. içinde gi.b fare kapanlan satarak, kih lrii· 
Servet yavaı yavaı tükeniyordu. Gide • çük heykeller, resimler, çocuk oJUDCakl•ft 

nin yerine bir santim bile gelmiyordu. EJ • yaparak geçindi .. 

deki mücevher artık dibini gösterince * 
eeneral, karısının kulağını çekti.. Fa • Kıt gelmiıti. Kağıt pencereler yağmu • 
kat çılgın Nadya bir türlü kanmıyor: nm ıiddetile delinmİ.f, içeriye sular ~ 

- Kahrolsun Kerenski!.. Göreceksin!. ğa baılamııtı. Buz ıibi donduruca bir ao
Kıta Rus yaya döneceğiz! .. Bize, Aristokra- ğuk vardı. İhtiyar İvan maD&'ab 7akmalİ 
siye Rusların ihtiyacı var, merak etme!. di- için davrandı, fakat kömüriin yoklufuna 

Yeni güre§ antrenörü bir kaç güne ka- yordu.. acı acı hatırladı .. Açtı.. Buna mukabilt bir 
dar lstanbula gelecektir. Fakat bir sabah parasını hesap eden 1van lokma ekmek bile yiyemiyordu.. 

Yeni Güreş 
Antrenörü Geliyor 

Güreş federasyonu yeni hoca geldik • Smarkovski, her ıeyin bittiğini, borçların Ö· Pencereye yanatarak, hazin bazİD akan 
ten sonra kış mevsimi için bir çalışma pro- denmesinden sonra, bu mükellef aparbman- yağmura baktı ve güldü: Şimdi de Pe • 
gramı hazırlıyacaktır. Türk milli takımı • dan çekilip gitmek lizım geldiğini anladı .. tersburgta yağmur yağıyor mu? •• Kremlin 
nın, Finlandiyadan getirilecek kuvvetli Fakat bunu gururuna yediremiyordu.. Ba- sarayı karıısmdaki büyük meydanda ÇO • 

bir takımla karşıla§tınlması kararlalltml • husus karısının gözünden dütmek istemi • cuklar bağnııp oynaııyor muydu? Acaba 
-Pag, Sir Conun ıeyabat ettiği gece ne mıştır. yor, ıenelerce cöğaünü kabartarak Krem- orada kar rr41 vardı? .. Zavallı Nad7aL 

yaptıysa, gene tıpkı öyle hareket edeceğini lin saraylarında, Petresbn..... caddelerın' de Kim bilir o da nerede böy ç, ateplZ 
·· l'" b' Malum olduğu üzere dünyanın en kuır- -• 

soy uyor, la ıi bir tecrübe yapacağımızı gezen cenerral bu hali a· deta hır' o"lu"m te • zavallı kalmııtı? .. 
d d w • • vetli güre§ takımı Fin1andiyalılardadır. uy ugu ıçm gözlerini dört açacağına hiç lakki ediyordu. İvan Smarkovski elini ağır ağır g8deri-

'

üphe yok E.fer b ~ üb. fngilterede Lik Maçlarının Neticesi ___ ._.__ .__.:._ · una ragmen tecr e - Nihayet bir gece sabaha O,... apartun-- ne götürdü ve ParnıaJUan 1Saanua: 

mizde muvaffak olabilirsek, Coı ve fe • İngiltere lik maçlarının birinci devresi dan çıkan ceneral İvan Smarkonki bir da- - Yağmur olacak dedi.. Ben ailamı • 
rikleri, daha kolaylıkla muvaffak olmu•· sona ermiştir. ilk devreyi birinci olarak h · d"' ed' K d b .,.. a gerı orun ı. arısı a uuu merak et- yorum .. 
lardır, dedi 34 puvanla meşhur Sander1and takımı bi- • t' z b. b' 1 İ•te dıa.a..,dan, karanlık kon'donm - 1La• · memlf ı.. aten ır ır erini hiç sevmezlerdi.. .,.. r- · uw 

Ak B . Ş y k' tirmiştir. · d b' Kaf'--- 1
--- -1:.. d ıayan ır ey o • Birbirlerinden ayrılmam.alan aırf bir aria _ yetın en ır -.a fBJ"ILIN ".,..,or a. 

Trenin hareketine daha vakit olduğun • 935 senesinin en hararetli maçı son ya- tokraai prensib idi. İvan Smarkovski 0 ee. lvan Smarkovski ağır alır, ıürüldenereli 
dan bavullarını kompartimana bırakarak, pılan, Sanderland ile Arsenal arasındaki ce sabahlara kadar sokak sokak dolaıtı. geldi ve tahta karyolası Uzerine oturdu •• 
Peron Üzerinde bir af8ğı bir yukan do _ müsabaka teşkil etmektedir. Sonra, ağır ağır Galata sokaklanna saptı ve Şimdi iyi hatırlıyordu. O yıl büyiik yortu
latmağa batladılar. Frenç: 5 • 4 gibi mühim bir farkla mağlup olan eski kııla arkadaılarından birinin yanına lar yılıydı.. Kiliseden kiliseye aldiJor, 

- Şurasını da zihninizden çıkarmayı • Arsenal. Sanderland arasındaki bu mü • sığındı. dört atlı muhte§Cm kızak arabası Peten• 
nız ki Kots, Sir Conu iki defa ziyaret el • sabakada 60,000 seyirci hazır bulunmuş • Seneler geçiyor, ceneral fvan Sınar _ burg sokaklarında hqmetle dolapyordu.. 
mİftİr. Bu ziyaretleri esnasında mevhum tur. kovski, mükellef kaputile beraber solu • Fakat.·· 
arkadqının İpekli keten keıfmden bahset- Arsenal takımında İngiltere, Almanya yor, çöküyordu. YaJAınak için çahfmak İhtiyar ceneral bunlan dÜfÜnmek bile b
mİf ve Sir Conu Lam tarikile Belfasta gi _ maçında oynanan iki müdafi, bir muavin, lazundı. Evveli bir gazinoya lflll'SOn girdi. temedi. Sanki ne faydası vardı.. O )'ata• 
dip plinlan görmeğe ve muvafık bulduğu bir de mühacim vardır. Fakat gazino sahibi ona cıbıyıklarını, 18 • mak istiyordu .. Daha çok )'apımak ve an• 
talcdirde iıe ıermaye koymağa ilma etmit- Sanderlandda ise yalnız sağ iç oynayan kallarım kazıt!..» dediği için duramadı, cak Rusyada, Rus havuı içinde ölebilmeli 
tir. Zemin her ıuretle hazırlandığı için Sir meşhur ~olcü Korter bulunmaktadır. çıktı. Gene bir &'Ün bir lokantada eski silah İçin yapmak.·· 
Conun tren kalkhktan sonra Kotsun bir a- arkadaılarından, hem de küçük rütbeli bi- Y avat ya vat yatağına uzandı n dıta • 
ralık ıelip kendisini ziyaret etmesini tah • Emniyet Direktörlüğünün Bir rile eöz göze geldi ve bir kaç saniye son- rmnı dinledi. Bu sefer siiriiltillü bir polka 
min etmeai de eayet tabii idi. Ne dersi • T ezkereıi ra, lokantanm arka kapısından kaçtı .. Her batlamııtı. Döıemeler cüm ıüm ötil • 
niz? Şimdiye kadar ak1Jyan bir ... Y yok S p an, içinde bir ümitle y••ardL Ru•yadan yor, çılgın bir Rus havasa, kulaklarım tır• 

? 
r- on osta gazetesinin 1/ 1/ 936 tarihli ..,.. 0 

ya dedi. h 
7 

gelen haberleri can kul-~le dinler, ıı goç·· , malıyordu .. Bu bava onan içinde bir anda 
nüs asının inci sahifesinde {Heyecanlı bir -.s• 

Ormsby ile Maklang baılarile frenci lb avdet!.» borusunun ralınmasım do"'rt ... 0 .. z. fırtınalar yarattı.. Bir anda bütün o buzla 
d t 

yı aşı gecetıi ışıklar sönünce bir kız kaçır • "' • 
tas ik ettiler. btiyarın bu suretle ikna edi- le beklerdi. Rusyayı, baharlarda yqllle dolan Raaya• 
1 bil dılar) söziy le başlıyan bir yazı görülmüş _ 
e mit olması pek mümkündü. Frenç sö- B h O sırada Petersburgda türlü' kantıklık _ yı, Petersburg sokaklarmı, mavi Volga Ja. 

tür. u yazı akiki bir vak' aya müstenit 0 ·,. züne devam ederek: 1 l d ç Nik la b yalarını, İlmen rölünü babrladı.. Krenill-
ş L mnyıp bir hikayeden ibarettir. Bu yılbası ar 0 uyor u.. ar o ütün saray ve _._ _ __. ---• 

- u aalde meseleyi ıimdilik b"'"ada l · bük" • t k. ·ı · d blm d • nin panl panl yanan salolll.UJDQa, 1111u.1 ... stanbulda eski senelere nisbetle büyük bir ume er anı e zın ana a ıf, ahiliye 
bırakalım. Demek ki, sen, Ormsby, tren • nazm Protopopof, Kerenakinin d12' len·ne coıkun bir neıe içinde bu oyunu oynarlar, 
b ek 

ne§ e ve eğlence ile geçmiştir. Hiç bir polis ar et ettikten sonra, benim komparti • kapanarak: nasıl 11çrıya sıçrıya, çizmelerini öttüre Öl• ı> 
vak' ası ve hatta bir tarafta intizamsızlık bile 

manma relip seni ziyaret etmemi bekliye- 1 - ihtilalin adaletine teslim oluyorum!. türe döne döne oynarlardı? •• 
bilirsin, dedi. görü memiıtir. Gazetede görülen yazının lvan Smarkovski halinden hiç ümit e-

N1 hakiki bir vak·a gibi gösterilmiş ve alakayı diye yalvannıfh .. Menıeviat1erle Bol,evik- la 

bulunuyordu. 

,...ayqt trene bindiler -.e komparti _ b 
1 

ler arasında kızılca layametler kopuyordu. dilmiyen bir heyecan ayala kalktı ve ka· 
1 

u suret e celbetmek istenilmiıı bulunma _ 
man anna oturdular. İstasyonun birbirine d d I Petersburg sokaklannda «Zafere kadar pıyı açarak, yandaki odalardan birine dal· 
• 'ft 1_ sın an o ayı hasıl olan yanlış duyguyu sil-

&'ln • Kantık makas tertibatını aeçip le yol k harp!.» <ıKahrolsun harp!.» dıy' e bır' hır' m' e dı .. Genit ve loıça salon bir kaç Rusla dol• 
im • me için ioin tavzihine lüzum gördüm. 

a aia batladıklan vakit hademe Paı crö- K f zıt avazlar kopuyor, amele, köylü, asker, muıtu .. Hepsi de çılgın bir nete içinde dö-
ründü: • ey iyetin bu ıuretle gazetenize yazılma- nüyorlar, kötede kör bir ihtiy' ar aallan• 

Viktorla Tierin rolünü oynıyacak olan 
Karterle Harvi bir aktam evvel DamlrUe 
sitmiılerdi. Orada bir otomobil tutacaklar 
ve Casıl Duglaı İslaıyonunda, Tıerin oto • 
ll'lobilinin durduğu yerde treni bekliye • 
ceklerdi. Frenç ,o gece Viktorun Malula 
beraber motörde bulunmadıjmı, Tierle 
beraber Casıl Duglasta bulundujunu kuv
vetle tahmin ediyordu. Pelerinlerin ikisini 
de Karterle Harvi almqlardı. Frenç rno _ 
törün, Malace harekatını taklit etmeie lü
zum görmüyordu. Eier düıündüğü doğ
nı çıkarsa, motörün o geceki harekatı hak

- Şimdi biletlerinize bakarsam, ıbi bir 
daha Stranraere kadar rahat.ur: etmem. T e
tekkür ederim efendim, te,eklcür ederim. 

{Arkası var) 

d ·1 · E burjuva durup dinlenmeden kaynaııyor-
aım ı enm. mniyet Direktörü 1 k d' çalı rd du. sa lana a or ıyon yo a. 

-----Salih Kılıç lvan Smarkovıki, bütün bu karma karı· lvan Smar)tovski, Jiapıdan b'ala rİreı 
ıık, darma daiın hadiseler k&rfıaında ,.. girmez «Hoooy!» diye Oltaya atıldı.. At 
tıp kalıyor, kralın niçin kalkınıp davran- midesi, cılız baca.klan ve basta, ihtiyar vU
madığını, kendisine sadık Kazaklarla ne _ cudile deli gibi, çılam aibi dönmeie, zıp • 

den bu anartist un.surları ezmediğini dü- lamağa, lopuklarlnı bid>irine vurmaia 
tünüyor, diiJünüyor, olduiu yerde tepi _ baıladı. Batındaki ppkayı bir kenara al· 

Boru Fabrikası 
Yapılıyor YeiiiNeŞriiiii: -·~-

kında artık hiç bir fÜpbe kalmazdı. 
B' alih Holivut - Holivut'un 211 inci yeni yıl ır t eseri olarak, yataklı vagondaki Şehirde yangın tesisatmın genia.leti-

b d s· c sayısı güzel resimler ve çok meraklı hika- -a eme, ır onun seyahat etti~ crece nÖ• leceiini, yeni su tesiaall yapdacagw ını 
b · 1 •· • yelerle çıkmıştır. 
etçı 0 an ve Frencin evvelce görüp istic- yazmıttık. Su tebekesinin yenilenme • 

vap ettiği hademe Pagdı. Frenç onu bir ıine baılanılmııtır. 
kenara çekti: Y O S M A J Diğer taraftan tehirde bir de boru 

ki Taralı Sürgülü Kapı Etem izzet Benice 1 fabrika yap.lmaıı kararlaımııtır. 
w - Bu d&'ecbe' ufak bir tecrübe yapaca • Yeni yılın kuvvetli edebıA romanı ı Bu fabrikanın tesisi için bir İtalyan 
gız; sen e ıze yardım edeceksin. A -le f' 'I 

b 
'-'7 ırması ı e yapılan temas yarım kalmıı-

uzun oylu bir it değil. Sir Conun aeya • , ki•ap şeklinde yeni "•KtL ş· · b h y tır. undı •ıka firmalarla temasa ae-
al el iği aece nasıl hareket ettiysen 1rene ~-•••••••••••••rl çilmiıtir. 

niyordu. mıf, m:un, yağlı saçlan omudanna dökül· * müttü. Salondakiler haynt)e kenara çekil-

Fakat ne fayda ki, ceneral fvan Sınar- mit, ona bakıyorlardL Kör akordiyend 
kovıki bütün tepinip dövünmelerinden bir durmadan çalıyor, İvan Smarkonki dur • 
necat çaresi çıkaramadı.. Aradan seneler madan dönüyordu.. Bir aralık ceneral an
eeçti.. Türkiyede de emperyalist ba,Iara sızın dikildi. Elini karnına bastırdı.. Titrek, 
k&rfı ihtilal koptu. Kan, can ve mal emen ıoiuk gözlerile bir iki etrafa bakındı .. ' 
ahtapot kollan bir anda kesilip koparddı birdenbire yüzü koyun yere kapaldiuıcb. r. 

ve bu defa, ihtiyar ceneral, biraz daha * 
çökmüı, biraz daha ihtiyarlamlf olarak, İtle lvan Smarkovaki yajmurla llir SÜll 

Türk topraldarmda yiiriicliia Türk halka böyle ölmiiftü-
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Bir Sarar 
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Hırisantos; Pavlayı Öldürmek için 
Bazı Tertibat Alıyordu 

Pavla, tereddüt etmiı; bu mühim ı cevap vermiyeyim. Müaaade ediniz; 
i!klife birdenbire müapet veya menfi hiç olmazsa yirmi dört aaat kadar dü
ıir cevap verernemiıti. Dirseklerini 1 ıüneyim. Arzunuzu yerine setirmek i-
nasaya dayarnıı; · çin, belki baıka bir çare bulabilirim. 

- Fakat •• Sarayınıza, ne sıfatla ge- ı Şehzade Ali Efendi, derhal yerin-
ir de yerletebilirim. den fırladı. Ateıler içinde yanan avuç-

Diye mınldanmııtı. Bu mırıltıda, lariyle, Pavlanın bir ipek yumağı gibi 
fÜyük bir ciddiyet ve resmiyet vardı. ellerini kavradı. 

- Ne sıfatla mı?. İsterseniz •• Zev- 1 - Şarlot! •. Sen; dünyadaki kad!n-
em sıfatıyla... j ların, en aevilmeğe layık olanısın, dıye 
-. · · • mırıldandı. 

- Ve eier •• Bu tekli kabul ederae- 1 * * * 
ıiz.. Sizinl~ .derhal izdivaç ederim. l Beıir; aylıklarından ve aldığı ih-

.,. ______________ , 
JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

~uçların tabii renklerim iade 
eder. Kumral n siyah olarak aabit 
ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla dahi k lt'iyen çıkmaı, daima 
sıı,bit kalır. Yegane zarıu11z ve 
tamnmış markadır. 

1NGlLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu - lıtanbul 

~--------------' 

- Pek ıyı amma, prensim.. Sizin aanlardan biriktirdiği parayı çıkarını§, 
·ardeıleriniz ve akrabalarınız arasın- saymıftı. Bu paranın yüz lira olabil
la bir ecnebi kadın ile izdivaç etmiı meai için 35 lirll noksandı. O gün sa
ılan hiç bir prensin olmadığını biliyo- rayda bat ağadan izin almıı; diğer sa-
ILım. · raylardaki arkadaılarını dolaımıı; Be· -

- Evet •• Doirudur. Fakat bundan ıer onar lira ödünç alarak nihayet yüz AS.ıP·ıN 
te çıkar?. İlk defa olarak, biz... lirayı tamamlamııtı. 

- Hayır aevailim.. Kendimi bir o gece, gene aizlice Despinanm evine 
ıok ağır dedikoduların kartıaın~ ata- gitmi,, parayı Hrisantoaa teslim etmişti. 
tıam. Ve aonra.. .• k ·b· rtık 

Aralarında verilen arar mucı mce, a 
- Evet ... Sonra.... Hrisantos İfe giriıecek; teh:ıadeyi battan 

Pavla, sözlerini önüne dikti. Elin- çıkaran, zavallı zevcesinin saadetine zehir 
leki bıçakla meyva tabağının kenan- katan o fettan ve qifte Pavlayı ortadan 
•.~ .~afi~ hafif vurarak yavaı yavaı kaldınverecekti. 
tozune evam etti: Hrisantos yüz lira mukabilinde bu İ§İ Ü· 

- Sonra.. Sizi aücendirmekten kor- zerine aldıktan sonra, Pavlanm oturdu • 
ıa korka fU halikatı da 1•0·yleınek mec- ··~ · ·· --<n i .. in plit-ğu apartımanı ogrennuf, gor .. __ • -s 

~uriyetindeyim ki.. Garp cephesinde nmı tasarlamıya batlamıttL Sık sık yaptı-
tüıman mitralyözleri altında, f edaki: ğı muhtelif cürüm ve cinayetlerden dolayı 
ane vefat eden zevcimin ismini ve ha. zabıta tarafından ıiddetle taharri edilen ve 
raaını kaibimde ebediyen saklamafa fakat büyük bir maharetle saklanmasından 

1arar verdim. dolayı bir türlü ele geçirilemiyen Hrisan -
<Şehzade Ali Efendi, bir tokat ye- tos; gündüzleri meydana çıkmıya cesaret 

~if gibi seraemlemiıti: edemediği için bütün mesaisini geceye has-
- Şu halde •• Senin aevaine •• Naaıl rediyor; ve plinlannı ona ıöre tertibe ça-
İmat edebilirim, Şarlot. •. l1Jıyordu. 
- Haaa.. Bakınız; bu, büsbütÜn Ortalık karardıktan sonra, Pavlanın ika-

yrı bir ıeydir, sevgili prensim. Sizi, met ettiği apartıman etrafında dolafıyor; 
m ciddi, en hakiki ve bilhassa ruhuma bir bıçak darbesile itini bitireceği bu ka • 
tüyük bir zevk veren bir aıkla seviyo- dını karanlıkta kıstıracak bir ~Öfebqı arı

• Sizi karıımcla sörmekten. abdn 7orcla. 

arbitnısa ait w.J.. •• ... 7all- ...._ Falml Pavla. s-a.d pek ..et- aoluıla 
fıiekten LByük bir zevk alıyorum. Fa- çıkıyor; ve çıktığl zaman ela hiç Lir yere 
kat; vaktiyle Hübİ.§layn !•tosunda, &itmiyor; apartımanın kapısı önünden oto
papazın huzurunda, müteveffa zevci- mobile binerek gideceği yere öylece gidi -
-.ıe verditim aöze ebediyen aadık kal- yordu . 
.-ak mecburiyetini de bir vicdan borcu Aradan dört gÜn dört gece geçtiği hal
•ıarak tanıyorum... Beni ne derece de Hrisantosun tetkikab biç bir netice ver
tevdiğinlzi bildiiim İçin, bana taham- memitti. Buna binaen bu ücretli katil, ya
ınül edemiyeceiim kadar atır bir feda· pac:aiı bu cinayette, tertibahnı değiftir -
~arlık yükletmiyecefinize eminim. mek mecburiyetini bissetmiıti. 

- Fakat •• Şarlot ... 

Grip, 
Nezle, 
soGuk 
•lgınh§ı 

ve 
bUtUn 
atr1lara 
kartı 

KENAN 

---- Tatlı .. e kaygan olmaaı •• - ...... 
&erkibinde hiçbir yağlı madde bu
lunmamuı Ye auda halloluaması 

hasebıle 

CREME 
SIMON 

- Bakınız, sevgili prensim t s·z· ..• ı m 
ıkınızı reddetmedim. Müteveffa zev-

timin ruhuna hiç fÜpheaiz ki bir azap 
te istırap vermekle ber~her, ben de ai
ki sevdim. Bırakınız, bundan daha ile-
i geçmiyelim. . . Müfrit hislere kapıl

k, ekseriya ıeamet retirir. 

Bir kaç dakika, derin bir aükiıt ile 
,eçmi§ti . .. Şehzade Ali Efendi, elinde
Jti aigarasının ucuyla tabaktaki küUeri 
~ze eze düıünüyordu. Pavla da, elin
kleki b~çaiın ucunu hafif hafif tabağa 

ır ç bir iz bırakmakııııın tamamen 
cilde nüfuz etler n b11 suret'• be· 
şerenin 3· umu~•klığı v" ııhht vazi
yeti için muktezi elaıtikiyetioi temin 
eder. Tuvaletten ııonra Ye cild he
uüı nemli iken ber~ün muuiaıameo 
kul'anıld kta tene b ·yazl k ve cilde 
yumutaklık Te tazd k verir. 

Nihayet beıinci gece, Hriaantos, apartı
manın arka cepbeaini tetkike giriımitti.1 
Burada geniı bir ar.. bulunuyordu. Bu 
arsanın nihayetindeki harap bir aralığın 
çatısı, apartımanın arkumdaki aralığın 

duvarile birlqiyordu. Buradan, Pavlanm 
ikamet ettiği ikinci kattaki dairenin balk~ 1 
nuna çlkmak ise Hrisantoaa pek güç gel- l 
miyordu. 

Hemen kurutunuz ve pudralaoıoız. 

Her yerde sabhr. 
SlMON KRE~f, PUDHA VE 

Hrisantoı, o geceyi de tetkikatla geçir • ı••••• 
mit; nihayet ertesi gece, buradan aparlı -

SABUNU.._ __ , 

uruyor, ara aıra gÖz ucuyla prenain 
·· züncleki deiifllleleri tetkik ediyor
u. 

Prensin aesi, titrer gibi İfİtildi: . . 
- Şarlot!.. Bu ricamı reddetmeme

iydin ... Şu anda, ne kadar mustarip 
lduğumu bilsen.. Eminim ki; aynı a

tıyı aen de çekerdin. 
Pavla, batını kaldırdı. Koyu zeytin 

engi gözlerinin bütün aihiriyle, pren
in gözlerinin içine derin derin baktı. 
e aonra, tekrar gözlerini önüne indi

rerek mırıldanch; 
- O iatırabı hissetmiyorum mu zan

ediyoraunuz, aziz prensim! .• Şu daki
ada bissiyatnna vakıf olsan12, size 
artı bealediiim muhabbetin derecesi

ni derhal takdir ederdiniz... Evvela, 
funu aöyliyeyim ki; teklifinizi tama
iniyle reddetmiı değilim. 

- Sahi mi, Şarlot. 
- Şüphesiz . .. Ben, sadece 'resmen 

İzdivaca taraftar olmadığımı aöyle
ılim. 

- Evet. 
- Müteveffa zevcimin bütün nıu-

zzez hatıralarını çiğneyerek size saf 
e temiz kalbimi •erdikten aonra ai
in İçin bap. fedakarlıklara da kat

abilirim. 
- Ne aiM? •• 
- B.ralmnz •• Buna. .. •kw.da 

mana ııirerek Pavlayı yataimda öldürme
ye karar vermifti. 

~--------, 
Gece. Her taraf :iz ve sakindi. Harp j D e n i z y o ı 1 ar 1 

bularanı dolayısile tenvirat vasıtalan pek 1 Ş L E T M E S 1 
kıymetli olduğundan; bütün o muhit, de- 1 Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
rin bir 2ulm~t içinde idi. Ancak Lir kaç a- 1 Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
parhmanın pı•ncerelerinde, belli belirsiz . Han Tel 22740 
hafif ıtıklar farkediliyor, bunlar da birer ...... ,. •••• .. 

birer sönüyordu. Mersin Yolu 
Hrisanto., vaktin gece yarısını geçme-

sini bekledi. Ondan aonra, bot arsaya gel
di. Bütün kuvvetini kulaldanna vererek et
rafı dikkatle dinledi. Karanlığa al...., göz
lerile, bütün kö,eleri, duvar diplerini göz
den geçirdi. Kendisini ıörebilecek hiç bir 
kimsenin bulunmadığına kanaat getirdi. 

Sonra.. Y ••at yavq, o harap araba lığa 
doğru ilerledi. Göalerini, Pavlanm ikamet 
ettiği 8airenin pencerelerine çevirdi. Bu
rası da derin bir zulmet içinde idi. Yalnız 
iki pencerenin tamamile indirilmit olan per· 
delerinin arahklanndan hafif •tıklar gö -
rünmekte idi. 

Hrisantoı, bu ııık1ara dikkatli dikkatli 
baktıktan sonra: 

- Her halde; onun yatak odası, bura· 
. 

11 olacak. Demek ki daha yatmamq. O- : 
danın önündeki balkondan kolayca İçen 

1 
cirebilecejim. Fakat, içeriyi iyice •örebil- 1 
mek için, lflklar ~nmeden derhal balko
na ıeçmeliyina. 

Diye aöyleacli. 
(ArU.qr) 

ANAFARTA vapuru 5 ikin
cikinun PAZAR günü saat 10 
da MERSIN'E kadar. (14) 

Ayva ilk Yolu 
MERSiN vapuru 4 ilrincika • 

nun CUMARTESi günü saat 
19 da IZMIR'E kadar. (15) 

Karadeniz hattl kahve ocak • 
ları 936 aenesi sonuna kadar pa
zarhk suretile kiraya verile -
cektir. lıteklilerin teraiti öğ -
renmek üzere her sün ve pazar
hk için de u400» lira teminat 
parasile 6 ikincikinun pazar -
tesi günü aaat 15 te idaremiz 
ltletme ıubeıine müracaat et-
meleri. ((Z2)) 

Bir Aşk Y. acerası N. ıt · 
---- ---- ---

(Baıtaralı 1 inci yüzde) 

Makbulenin babası merak, heyecan 
ve teessür içindedir. Ve her an kızı 
hakkında bir haber işitmek ümidiyle 
her tarafa baş vurmaktadır. 

l,in İç Yüzü Karlfık 
Meselenin iç yüzü biraz karışık ve 

maceralı görünmektedir. 
Bu kısmı Makbulenin babası f()yle 

anlatıyor: 

- Kızımı köyden getirdim. Daha 
İstanbula geldiği bir aene bile olmadı. 
Okuma yazma bilmez, cahildir. Fakat 
arkadaşları nasılsa kızımın gözünü aç
mışlar ve ayartmışlar. 

Bir Mektup 
Kayboluşundan bir gün sonra evde 

1 
eşyalarım araşnrdık ve sandığı içinde 
Hıfzı adında bir genç tarafından ken -
disine gönderilmw bir mektup bulduk. 
Bu mektupta Hıfzı Makbuleye: 

«- Ben arkadaşın Zehra ile konu -
şuyorum. Benden vaz geç. Yalnız is-

tersen sana bir arkadaşımı takdim ede
yim. Onunla sevişi» diye yazmakta
dır. 

Zabıta memurları Hıfzıyı buldular. 
Onda da Makbulenin bir mektubu çık
tı. Makbule de mektubunda: 

«- Beni babamdan isteyerek al 1. 
Babam vermezse ben sana kaçarım.» 

Diye yazmış .. 
lıimler Çoğalıyor 

Zehra kızımın arkadaşıydı. Kızım 
Zehra ve Hıfzının vasıtasiyle Mehmet 
adında bir gençle tanışmış, onunla 
mektuplaşmağa başlamış.. Bunların 

hepsi son jki aylık mesele .. 
Ortaya bir de Sıtkı adında genç 

çıktı ... 
Kızım mektuplarını Fethiye adında 

bir arkadaşına yazdırıp okutuyormuş. 
Vak'adan iki gün önce Sıtkı Makbulc
ye bir mektup yazarak Zehraya, Zehra 
da, F ethiyeye vermw. Fethiye de ifa-
desinde: 

«- Ben mektubu Makbuleye ver -
dim. Fakat okumadım.» demektedir . 

de genç kızın macerası esrarı helki çö
zülecek ve akibeti de anlaşılac.oktır. 

Sıtkı Aranıyor 

Oratada Sıtkı da yoktur; şiddetle a
ranmaktadır. Bu vaziyete bakılırsa 

Sıtla ile genç kızın birlCfip meçhul bir 
semte uzaklaştıkları akla gelmektedir. 
Fakat genç kızdan iki hahadır hiç bir 
haber alınamaması her türlü şüpheyi 
ve hatta korkunç ihtimalleri bile hatıra 
getirmektedir. 

Hıfzı Süleymaniyeden bir gençtir 
ve İfSİzdir. Zehra ise Karagümrüklü • 
dür. Makbulenin babasının bütün şüp
heleri bu iki kişi üzerinde toplanmak • 
tadır. Ve Ahmet Özen: 
· - Kızımı ayarttılar. Ne olduğunu 
da her halde biliyorlar .. Demektedir. 

Araştırmalar devam etmektedir. . ................................. -................. ..-.... 
Son Posta 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetem 

Eski Zabtiyc. Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

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

ABONE FIATLARI 
3 1 1 6 

Sene Ay Ay 
1 
Ay 

TORKlYE 
YUNAN1STAN 
ECNEBl 

_Kr~l Kr. Kr. ~r 

1400 1750 400 160 
2340 1220 710 270 
2~00 ı.ıoo soo 300 

Abone bedeli pqindir. Adrea 
deiittirmek 25 kuruıtur. 

Gelen eorak gm verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşlu~ 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telsraf : Son Poata 
Telefon : 20203 

Bu mektubun meali anlaşıldığı takdir- ·---------------"" 

Satılık ispirto ye Sıhhi 
T aktirat Fabrikası 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Boğaziçinde Çengelköy Kuleli caaddeıi 5 eski 54. ~ ~ükerre~ 54 

mükerrer 54 yeni 51 numaralı bir tarafı Yazmacı Ohannıı hanesı ~r~ 
saaı bir tarafı taş iıkelesi bir tarafı Lebi derya dördüncü tarafı tarıki 
im 

1

olan ve bankamıza birinci derece ve ıırada İpotekli iıpirto taktirat 
fabrikası bina, araa ve dahilindeki iki beton havuz, 16 adet cuva be• 
tonarme olarak inp edilmit ve ağaçla kaplanmıt diğer makina tesiaab 
için temel betonu, ıu teıisatı diıtili tör, rikifikatör, kazan i~i baca ve 
boruları ve iskele, Beyoğlu altıncı noterliğince 14/3/9M tarıh ve 2148 
numara ile ve yine Beyoğlu dördüncü noterliğince musaddak 5/6/934 
tarih ve 4291 numara ile teahhütnamelerle açılınıt hesabı cari ve temi· 
nat mektuplarından olan miktarı malum borç için borçluya 22/8/9'35 
tarihinde gönderildiği kayden müs bit ihbarname üzerine de borç tes • 
viye edilmemit olduğundan itbu borcun ihale tarihine kada~ . olan ~ 
3 komisyon ıigorta ücreti, kat'i hesap masrafı, muamele vergısı ve saır 
bilumum masarifile birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamı· 
za ipotekli olup hudut ve evaafı yukarıda yazılı ve lstanbul Tapu Mü· 
dürlüğünün 18/9/933 tarih ve 171 cilt 81 aahife 28 ııra 2118 numarala 
tapuya merbut bulunan 1365 metre murabbaı arazi üzerinde kain: 

iSPiRTO ve SIHHI T AKTIRA T F ABRIKASI 1697 numaralı Zira· 
at Bankaaı kanununun hükümleri altında 15/12/935 tarihinden itiba • 
ren bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmıflır. 

Muvakkat ihaleıi 29/1/936 tarihine müaadif çarpmba günü aaat 
2 den 4 e kadar lstanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır. 

Teminat akçesi maktuan bin linldır. Şarbıame bankamız kap111n11 
aıılmııtır. (7792) 

Edirne Şarbaylığ1ndan: 
Şehrimizin menba suları için lstanbul .menba sularında kullanılan 

meıeden yapılmıt ve pirinçten vidalı doldurma ve bopltma kapaklan 
olan iki benzin tenekesi ıu alır tahta ve çenberleri sağlam 250 tane 
fıçıya ihtiyacı olduğundan vermeye istekli olanlar Edimeye '-:slim et • 
mek ıartile beherini kaç kurU§Pl verebileceğini mektupla Edıme Şar• 
bay lığına bildirmesi ilin olunur. ( 6) 

Dr. ETEM VASSAF hd~tM~~~~: v~u·~~,·~.aıa 
cel·••••ll 9'eçı Oı- apartuaaı TeL 2.8JJ EY. l' .. da ÔJ » laari1e 11.,, so.uk T" • JJUI 



SON POSTA: 12 Sayfa IL:in.•inua 3 

----==~--------------------------------------=-----------~--~ıı;:;;:::;:----ııııo::-=----------------------------------------------~~ ~~~111111111 
•• •• UDU çocukların en hayati n en kunetli gıdasıdır. Diloyad" Haaao öılü unla-

H ASA N P I• R .• N çı o z u ;:~~~ :~·:ı!b~~ d~~~.~aı;ir~:~ d~:~:!~:~:u~d:;, 7r~i~~d~e::,:~ b!~: 
beyaz m'8ır, t~Ydar, tür~ü,_ palate~,. a_rpa. özlü ~olarını yoouklaııouıa, ve bu
talarınıza degıştıre degııtıre yedırınız. Vıtamın, kalora vı hayatı gıdayı te-

min eden bu çok taze unlarla çoculdarlnıı haya• bulurlar. Sağlam, dino olurlar. Mutlaka Hasan markaıana dikkat ediniz. HASAN depoııu : Ankara, Iııtanbul, Beyoğlu.· ................................................. , ..................................•.......................... ~ ............................................... .. 
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ÇOı-< 
OLUR 

I NAMIK 
KEMAL 

için 

Diyorlar ki: 
Fallb Bılkı 
Blseyln Cahid 
Peyami Sala 
Erclmend Ekrem 
VA-Nil 
SadetUn Nlzlıet 

Kerim Sadi 
Fevad Sabit 
NAz•m Hikmet 
Bflııyln Avni 
Saad Dervı, 

Anketi yapan : Kemal Tahir 

10 kuruı 

Yarın kıtapçı va bayilerinizden 
iıteyiniz. , ____ mm ________ _, 

,.VERGiLER· 
Ekonomik ve Finansal kanun

lar &erisind.,n 1 nci kitab 

Yazan: Hakkı Yeniay 
(Sümer Bank Şerlerınden) 

BUtUn vergi kanunları 
J/J0/936 tımhlude mer'i olduk• 

ları t•kılıle, tadil ve ekleri, tefıir 
ve kararlurı, nizamname ve iı h· 
nameleri ile hi r aradıı. 
Hususi ve pratik bir tasnif 

522 bllyük H)fd, i.>i kij-ıt 

Reıml neıriyat kndar ucuz. 

Fi yatı: 160 kurut 
Maliye memur.ı, avukat, mil
kelletere, hukuk ve ticaret 
hoca ve talebesine büyük 

kolaylık 

Umumi tevzi yeri ı 
Ankara cııd. Hafta idarehnnHİ 

Satıt yarları: 
Ahmet Halit, lkbal, Ha,et 

~---~ Kitaphaneleri ._ ___ ,.,. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mD eha11ıaı 

Paurdau maada hrgüıı 3 - 6 

Divanyolu (ll8) No. Tt!lefon : 2!398 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

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

------------------
• ,1 • c.&.••" • •p,.. .-)1' ı v-.• OJ 

.... aa•O- .. aoıııro-aA• ~· .. 

tirır. Yuzüo zıı.yıflamıt ade· 
lelerini kuvvetlHdlrir. Sa-
bahları; .. eyaz rengindeki 
( Y Ağıız ) Tokaloa kr .. 
mi k111lanı

nıı. Muo
beait me-
1amatı 11k· 
laıtırır "Ye 
ıiyalt bea· 

l.Jog ,. guuuı. taı ılı uc olursa 
ol&ıun, bu Hne kazandığmız 
Ye nıtHeakıp ıene' ırde ka
r.anıu~a~ınız parlak muvaf· 
fıı.kıyetlı>r yıldıılara değil, 
binat kı>adioiıe medyun • 
dur. Şimdi lıer kadın lıaıta 
ıolmuş nya buruımuı bir 
7tlu malik oba bile cildi
.. gençliii iadı edebilir. Vl-
7aıaa ÜDinrıait.ıl prof.ııörll 
doktor Stejıkal'ıo huıuıt U• 

ıulll daireaiacie ıeno hay
vaalardaa iıtihsal edilen 'H 

.Biocel tabir edilen gıoçle,. 
tiriol cnher ıimd~ pembı 

· leri ıiderir. 

re"ılntleki Tokalon kremi 
terldbiude mevcuttur. Yal-
nız ıeoelerı yatmnzdao n-
vel 'atbik edeceğiniz bu 
kreru, uyku11us ••naaında 

cilılınir.i beelıu ve gençleş-

Bu krem 
beyas latıoı 
beıleyiol n 
mukaYim • 

dir. Bu yıol geoçlettiriol teo-

rlb•7l yapınıı. Yüsüoü•d• 

haıııl olaeak pyauı hayret 

tebcddiil, ııze m11'ud n 
mu•affakıyetli bir iaükbal 

• 

temia tdıcelCtir. --~-ııı 

MUHTIRALI. MÜKEMMEL HA}(İTALI EMSALSİZ 

"HAYAT TAKVİMİ,, Çıktı 
. '· .· .. · · tjklitlerinden sakuınıal!dır. 

Herkesin lılne yarayan, bütün hilallerle dolu. bu emulAlz 

Muhtıralı Takvimin taklltlerı vardır. " HAY AT TAK ViMl .. 
atlına Maarif Kitaphaneai imzuına dikkat etmelidir. Fialt 25, 
bd. ciltliıi 35 kuruıtur. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı"yi ze 1gi ı etmiıtir. 

3. cU Kafide 11 2. el KAnun 938 ded1r. 

[uyuk lkramiya: 5 o . o o o Lira:lır. 
Ayrıca: 20.-000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye erle 

( 20.000) liralık bir mUkifat vardır. 

1 lstanbul Beledlye•I lllnlı1r1 1 
Keıif bedeli 244 lira 35 kurut olan İstanbul 50 inci mektep tami~ 

pazarlığa konulmuıtur. Ketif evrakı levazım müdürlüiünde görüliit' 
Pazarlığa girmek iıtiyenler 18 liralık muvakkat teminat makbuz veyi 
mektubile beraber 4/1/936 cumartesi günü saat 12 de levazım müdüı' 
lüğüne müracaatleri. (B. 17) 

* * Tartı, T eraz1, Kantar, baskiil vesalr ölçü 
sahiplerin:n nazarıdikkatine: 

936 senesi kanunusani ayı içinde bilumum ölçü sahiplerinin bu ' 
lundukları Belediye ıubelerine muracaatla ayar memurlarından ala ' 
cakları ölçülerin nevini bildirir bir cetveli doldurarak ölçülerin m- ' 
yenesi için bir müracaat veaiknsıalmaları lazımdır. Kinunuıani af' 
içinde bu suretle müracaat edip vesika almıyanların ceza görecekletl 
ehemmiyetle ilan olunur. (8) (9) 

Edirne Şarbayhğından: 
Şehrimiz mezbahası için 936 ıenesinde buz fabrikası ve aoiuk ha.

deposu yatırma istiyoruz. Mezbaha civarında bu ite elveriıli mevctJ& 
binamız da vardır. Bu binadan istifade ederek bu tesieab yapmak~ 
yen firmaların gerek meYCut binayı görmek ve gerek yapılacek tesd&&.ı 
ait projeleri tanzim etmek üzere Edirne'ye ıel~k uraJllllızdaD tJ 
aillt ve malimat alabilecekleri ilia olunur. (7) 


