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r Kız Kaçırmak ••• 
Memleketin Bazı Yerle
rinde Entrikalı Bir Gelir 

Kaynağı Halinde ... 
-· ........ , _ _.,..._... .............. 1 1 ....... ..,._ 

Bereket Ki, Bu Yer
ler Çok Mahduttur 

Biga, 4 {Özel) - Bu ha valide kız 
kaçırmak hadiseleri o kadar sık göze 
çarpıyor ki adeta bir ikinci tabiat ha
line gelmiş hissini uyandırıyor. Bu .. 
nun mantıki sebebi, evlenmelerde faz
la masrafa boğulan oğlan tarafın dü • 
ğünleri mümkün mertebe ucuza mal
etmek istemesidir. Bu sebeple, mahke
meler de, fazlaca meşgul olmak zaru
retinde kalıyor. Maamafih bunlardan 
bir kısmı da adliyeye intikal etmeden 
iki taraf arasında hallediliyor. Size, bu 
vukuata <<tip» adHolunabilecek son bir 
vak·ayı kaydedeyim. Geç~nde, Yeni
mahalle de bir kız kaçırılmıştır. Bu 

- PAZAR - 5 1K1N01 KANUN 1936 idare itleri telefonu: 20203 F"ab S Kurat . 

Isveç Hastanesi Mahsus Mu 
Bombardıman Edilmiş? 

Bir lsveç Doktorunun Sözlerine Bakılırsa, Tayyareler, 
Ateş Y emiyeceklerinden Emin Olarak Yere inmiş 

Ve Mitralyözle Ateı Etmi~ler .. 

Habef harbine ait bir bombMdıman .alanea 

münasebetle kızı kaçıran Ahmedin Adiaababa, 4 (A.A.) - Arkadaıı 1 nin uçmakta olduiunu sörmeie •akit 
babasını dinlemek faydadan hali olma- doktor Smith ile ve uçakla Adiaababa- bulabildim. 
mak gerektir. Bu adamcağızın iddiası ya 1ıelmiı olan İsveçli doktor Hylander, Kendime 1ıelditim zaman, feci 'bir 
ve dedikleri şunlardır: Royter ajansı aylarına İsveç kızılhaç kital sahnesine ıahit oldum. Bir çok ö-

mek için en İptidai usullere m&rac:aat 
mecburiyeti hasıl olmuıtur. Bu bombar
dımanın yapılması meselesinde hal • 
yanlar tarafından hiç bir maz..et atl • 
rülmeıine imkan yotur. 

Tem izli iri eri tekrar meuzua bala•ola,. 
umumi yerlerden bir otel 

-« Oğlum Ahmet, bir yıldan beri seyyar heyetinin bombardımanı hak • lüler, ölmek üzere bulunanlar ve yara
sevdiği bir komşu kızını, kızın rizasi· kanda aıatıdaki beyanatta bulunmuı • lalar etrafımda yerlerde yatıyorlardı. 
le kaçırdı.. Hadiseyi müteakip kızın tur: Y arahlann batırmaları, iniltileri, •
babası bana geldi. Dedi ki: Bombardımandan evvel günlerce levler içinde yanan çadırların yıkılma-

- B" para ver de davadan vaz- ltalyan uçaklan, •~yyar sıhhiye heye- ıından çıkan gürültüler sahnenin feca-

(Devamı 6 ıncı yüzde) 

ıraz • • ..___I d ~- • • • . b. L d- L , __ 

' , o e , ve ane. '&· geçeyım. un u n T-• •• .ı 1 __ .ı Bom'---_. 

~
Han hamam t l kah h b~ . ç·· k .. kızı yam nu .. fue tez- tmm uu un u .... yerm .. -ı•anna lDıtroı at u ar -.at aaa arttınyorclu. Ne -- ltalyanlar Mısır Sey· 

yar Hastanesini De 
Bombardıman Ettiler 

hane aibi um . . k ğı k . de I - nda 00 •• ru .. mi yoa ate_. açauı-.rııııar. IHlrUUD&n sa- dar bomba ablnuf oldutunu bilemem, .... umun aırıp çı tı yer- eream , ev enm• çagı • - b h ben ı· 1 d b 1 d t h rd a ı, ame ıyat sa onun a u unu - ancak ahlan bomba1arın tahminen 
r e mun azaman sı hi temizlik yapıl- yo .u ·. yordum. Birdenbire bir bomba yatmu- 2.000 kadar olduiunu zannederim. 

ınamakta olması nazarı dikkati celbet· 45 lıra ıle sulh olduk. Ben de, kızın ru baıladı ve üzerimize mitralyöz kur- Bu bo b ı ı be be h 
· · ·· ·· l ld - b ·· m a ar a ra r, seyyar sı • 

:nwtır. y~ş~~m k~~uk Y~-~~ 0 • ~gunu, u- ıunları ve bombalar düıtü. Yaralanma- biye heyetine binlerce mitralyöz kurıu- [Yazuı 6 mcı aahilemime] 
Bundan sonra bu kabil yerlerin be- yutulmesı ıcap ettıgı ıddıasıyle mah - dan ve bayılmadan evvel seyyar sıhhi- nu da isabet etmiıtir. Bütün malzeme • 

~mehal haftada bir gün temizlik gü- kemeye baş vurdum. Mahkemede, ye heyetinin üzerinde üç uçak kümeai- miz harap olmuı ve yaralıları tedavi et
ıu olacak ve o gün buralar dezenfekte muamele yürümekte olsun; bir gün, 
=dilecek, sıhhi bir surette temizlene -ı gene kızın babası geldi: 
;ektir. (Deuamı 10 uncu yüzde) (Devamı 10 uncu yüzde) 

Arazi Ve Bina Vergilerinden Belediye 
Ne istifade Edecek ? 

TAKRİBEN 3 MiL YON LiRA 

Yeni kabul edilen bir kanuna göre arazi ve bina vergileri bu seneden iti· 
~en idarei hususiyelere geçmwtir. Hazirandan itibaren bu iki vergiyi be
~iyeler kendi hesabına tahsil edeceklerdir. Fakat bu vergiler hazirandan 
ibaren tahsil edilecekleri için fİmdiden tahakkuk ettirilmeleri lazımdır. Be-

iyelerin henüz böyle bir teşkilatı olmadığı için fİmdi maliye tahakkuk 
"1beleri bu yeni vergiyi tahakkuk ettirmeye baflamı,lardır. Haziranda be
~iyelere hazır olarak devredileceklerdir. 

Yeni vergi ile f stanbul belediyesi senede üç milyon lira kadar bir para al
J!ış olacaktır. Belediye eskiden de muhtelif vergilerden hemen bu kadar 
tir hisse alıyordu. İstanbul tarafında geçen sene (98) bin lira arazi ve 
.042.000 lira bina vergisi tahsil edilmişti. Üsküdar ve Beyoğlu tarafları da 

lesaba katılınca ~u vergi miktan (:j) milyon lirayı bulmaktadır. Belediye 
undan sonra malıyeden başka bir hisse almıyacak yalnız bu iki vergi ile 
tifa edecektir. 

Galatasaray: 1 - Macarlar: 5 

~ (&. 1) plibiyetile ---- -.çtaa bir aafba 
[Yaza 9 uncu ..mfemizdedir] 

Temiz Yağ 
Yemek Nasip 
Olmıyacak Mı? 

Şehir Otobüsleri 
Bir An için Tesisi Düıünülen Bu 

Servisten Vazgeçildi 
SEBEBi MEÇHULl>OR 

Tramvaylar kili ıelmediji için belediye kadar bozuktur. Bunan için pap a.lılifinl 
tehir dalailinde otobüs aervialeri ibdu et • yapmaktan vaz ıeçmİttir. 
meii diifünü,.ordu. Bunda fimdilik aar • Son yıllar.la T opkapMla, bın.- Mal
fınuar edilnıittir. Taksim, Y enhnabelk, tepede tesis edilen bqlar tehir balla tara

Yağ me•elea, f•hir a:ıe memleket 
için hakikaten mühim bir 

mesele oldu 

... BakD"kay, Kocamuatafap.qa •• Rami oto- landan büyük rağbete mazhar olamt. .._ 
büs servisleri aibi yeni bir otobüs hattı da- ralar ıehrin yeni bir meaireai haline sel • 
ha açılması için tetebbüaler vardır. Bu hat nü,tir. Fakat vesait olmaclaiı İçİD Mil H 
Sirkeci - Maltepe hatta olacaktır. Bir grup mesirelere yürüyerek sidip ıelmek mec • 
Fatihten itibaren mahalle arasından ıeç • buriyetinde kalmaktadır. Otobüs ..ı.ı.t 

Şimdiye kadar İstanbulda satılan 
yemeklik yağlar 3 sınıfa ayrılıyordu: 
Trabzon, Urfa malı tereyağlarla lstan
bulda yapılan ve ne idüğü belli olma
yan mahlut yağlar. En revaçta olan 
yağ Trabzon yağı idi. Fakat bunun da 
halisini bulmak mümkün olmıyor, 
Vakfıkebirdcn haftada en çok 60 - 40 
fıçı; yağ gelirken İstanbulda yüzlerce 
fıçı yağ satılıyor, fakat bu fazla yağm 
nereden geldiği bilinemiyordu. 

(Devamı 10 uncu yüzde) 

ltalya Mançukoyu 
Tanıyacak 1 .. 

Tokyo, 4 (A.A.) - Niti Niti 1ıazete
sinin yazdıiına göre halya Mançuko
da bir konaoloıluk teais etmek fikrin • 
dedir. İtalyanın M~uko:nı hukuka 
de tanımak m...ıeaini clerpiı ettlli --~· 
lemiıMtkt.dW.. 

mek ve geçit yolu Fatih, Harkaiterif, Ke- hem genİf bir .ahanm halkını veuihizUk • 
çeciler, Yerubahçe, Topkapı olmak üzere ten kurtaracak, hem de bağlann ••Top• 
MaJtepeye otobüı aervüi yapmaya tcarar- kapının inkipfma hizmet edecektir. 
latlarmtftar. Bu karar Maltepeh1eri, 1 op - BeJ yüz lira sibi cüz'i bir ma.-af1a ta • 
kapalılan ve Her türlü nakil vasıtasından miri değil, yeniden yapılmaaı mümkBn o
mahrum olan güzercih baUmu çok aevin- lan bu 300 metroluk yolun yapa)mua be • 
dirmiıtir. Fakat gijzerg&hta Yenibabçe ile lediyeye bütün Topkapıhlann mimıetiai 
Topkapı arasındaki (300) metroluk yol kazandıracaktır. 
değil otobüs, hatti insan bile ıeçemiyecek (Devamı 10 uncu yüme) 
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lkincikinun 5 

Sokaklarda Bir iki 
Köpek 

Gör11gor Mu&unuz? Yenı· Evkaf . Kanunu Satırla .. 
Köpeklere karşı açılan mücadele Ziraat Bankası Teavün Sandıii 

1rün geçtikçe fiddetlenmektedir. Ha-
ber aldığımıza göre, son iki ay için
de lstanbulda tam 8300 köpek öl -
dürülmüıtür. Bu münasebetle dün 
bir yazıcımız rastgel<liklerine yukn
nki suali sormuştur. Aldığı kar§ı -
bklan aşağıda bulacaksınız. 

* 

Anlaşılmamış Bazı Noktaları Var.Tak
sit Meselesi Tereddütleri Muc:p Oluyor 

Rey ant. Solaluinan mahallesi, V alde çık .. 
mazı, 5 numaralı hane, Y akup: 

- Türkçede: «köpeksiz köy bulmuş, 
değneksiz dolaşıyor!» diye bir söz vardır. 
Ben bu sözü hatırladıkça, köpeklerin öl
dürülmelerine hayli esefleniyorum. 

Çünkü günün birinde §ehir hakikaten 
köpeksizleşirse, değneksiz dolaşanlar ço
ğalacaktır. 

'Halbuki ben, köpekleri, değneksiz do-
]aşanlara tercih edenlerdenim 1 

* 

Yeni evkaf kanunu (20) gündenberi 
tatbik mevkiine geçmiı bulunuyor. Ye
ni kanunun iki cephesi vardır. Birincisi 
azlık unsurlara ait evkaf durumlarının 
üç ay içinde evkaf müdürlüğüne bildi -
rilmesidir. Evkaf a-enel müdürlüiü 
itlerde yeknasaklığı temin etmek ıçm 

azlık vakıflanna ait hazırladıiı matbu 
beyannameleri gönderıni~ ve istiyen 
mütevellilere dağıtılmaya baılannuıtır. 
Oç ay içinde vakıfların durumunu ev· 
kafa bildirmiyen ve yahut yanlıı veya 

noksan bildiren mütevelliler derhal tılmıştır. Bilhassa taksit miktarların
azledilecekleri gibi haklarında da ka- da bir çok kimseler tereddüde dütmüş
nuni takibat yapılacaktır. Mütevelli • )erdir. 
Ierin bir çoğu §imdiden beyannam.ele - Bir muharririmiz bu hususta incele-
rini vermeye başlamı§lardır. meler yapmııtır. Her türlü tereddütle-

lcare Ve Mukataa Vergileri 1 ri ortadan kaldırmak için incelemeleri-
y eni kanunun ikinci cephesinde ica- nin hulasasını yazıyoruz: 

re ve mukataa adlı vergilerin ortadan Kanunun E•a•ı 
kaldırılarak alakadarları gayri men - Yeni kanun gayri menkullerin yirmi 
kullere hakiki sahip yapacak olan mü- senelik mukataa ve icare vergisi ve
him maddeler vardır. Kanunun bu mad- renleri derhal bu emlake hakiki aahip 
deleri bazıları tarafından yanlı§ anla- (Devamı 10 uncu yüzde) 

Şehir tiyatrosu san'atkarlanndan Semi
ha: 

- Ceçn gün gazetelerden birinde o • 
kudum: Bu işe memur edilenler, öldür -
dükleri köpeklerin kuyruklannı götürüp 
para alıyorlarmış. 

Belediyedeki memurlarda, getirenlerin 
kedi kuyruğu olmamasına dikkat ederek 
hile yapılmasını önlüyorlarmış. Eğer be • 
lediyenin bu işteki memurlan biraz yakın· 
da meydana bir yeni imtiyaz şekli çıkacak 
demktir. Mesela büyük bir kalpazan teş • 
kiliitı görecek, ve İstanbul belediyesine 
binlerce sahte kuyruk sürecek. 

Yanan Apartmanlar 
Yangına, Bir Kadınla Erkeğ·n Kavgası 
Ve Mangalı Devirmeleri Sebep Olmuş 

1 Talebe Ve Kahve 
Keyfi 

Kültür idaresi, '"I alebenin 
Kahve Jle Teması:u 

Kesmiye Çalışıyor 

Bana kalırsa, bunu önlemek için, Av • 
rupadan, köpek ve kedi kuyruklannı ayırt 
etmekte yanılmayan mütehassıslar ge • 
tirtmek lazım 1 

Dün aabah Beyoğlunda bir yangın 

çıkarak iki aparbman yandı. Kısaca 

tafsilatı verilen vak'a f(>yle olmuıtur: 
Yangın Y eniçarıı caddesinde 20 

sayılı apartımanın ikinci kabndan çık· 

mııtır. Saat 4.30 da birdenbire parla -
yan ateı dört kat apartımanın her tara
fım sarmıt ve bitiıiğindeki apartımanı 
da ate§ içine alarak bir aaat içinde iki * apartımanı da birer iskelet haline sok· 

Sirkeci, Yeni Ankara berber dükkanı muıtur. Yangın baılar başlamaz itfa-
aabibi, Urfalı Muatafa: . . . iyeye haber verilmit ve itfaiye de vak'a 

- Azizim, ben iki ay içinde 8300 kö- mahalline derhal yetqmitae de ateıin 
pek öldürüldüğünü okuyunca hayret et • apnrtımanın içinden batlamaaı ve iç 
tim. kısmın tahta olması yangını söndürme· 

Çünkü hala her gün. adım başında bir yi güçleıtirmİ§o hatta bir aralık diğer 
köpek aürüsile karşılaşıyorum. civar apartımanlar için bile tehlike b8f 

Ben, ortaya atılan bu adedin uydurma göstermiıtir. 
olduğunu sanmıyorum. Ve bir saatlik mütemadi bir çalııma 

Fakat lııtnnbulda bu kadar köpek öl • sonunda yangının önünü alınabilmit· 
dürülmediğine kaniim. tir. 

Biraz etraflıca ve derince düşünmeyn- (20) sayılı apartımanda Seli.haddin 
ler: cı Bu nasıl olur} » diyeceklerdir. adında bir adamla, onun yanında ya§&• 

Bence bundan daha basit hiç bir şey yan Sultana oturmaktadır. Sultana ile 
yoktur. Köpek kuyruklanna para verildi- Selahaddin eV'\'elki gece kendi arala .. 

Maarif Vekaleti müfetti§leri İstan • 
bulda, lise ve orta mektep talebelerin • 
den bazılarının ders saatlerini kahve ve 
kıraathanelerde tavla ve iakambil oy
namakla geçirdiklerini teabit etmiıler 
ve bu husuta faaliyete geçmişlerdir 

Sun iki gün içinde Şehzadebaıında
ki kıraathanelerde mektep idare me • 
murları, maarif müfettişleri tarafın • 
dan yapılan ani araştırmalar neticesin
de 50 kadar talebe hakkında lazım ge-
len muameleye başlanmıştır. 

Şehzadebaıından Sultanahmede ka .. 
dar, adetleri 20 yi geçen kıraathanele
ri günün her saatinde dolduranlann 
kısmı azamınm talebe olduğu göz ö
nünde tutuluak, kahveyi derse tercih 
eden bu gibi talebe hakkında esaslı 

disiplin cezaları verilecek ve bu feca
atin önüne geçmek için çalııılacaktır. 

ğini öğrenen bir çok açıkgözler, memle • rmda kavga çıkarmıılardır. Bu kavga ( "Yanan apartunanlar 
kete kaçak kuyruk ithaline başlamışlar de- saatlerce sürmüı ve bir aralık oda için- H.emen bütün efyalar yc.nr.nJ v:.. a!)artı
mektir. 

1 
de biribirleriyle diditmeye kalkıımca man altındaki terzi berber dükkanla-

Yeni Patrik Seçimi 
. . 

Bu itibarla gümrük memurlarını, kuy - içi ateı dolu mangala çarparak devır· rı, fotoğrafhane ve kahve harap olmuı-
ruklara karşı dikkatli olmaya davet ede • miılerdir. Mangal devrilince ateıler o- tur. 

rım. danın dört bir tarafına yayılmı§, hid- ı Dün bir itfaiye motörü alqama ka-
Sonra ben, köpeklere karşı bu kadar detleri fa§kınhğa .çevrilen kavgacılar dar apnrtımana su sıkmakla uğratmı§· Vefat eden Rum Patriği Fotiyos'un 

zalim davranılmasından korkuyorum da... da ne yapacaklannı bilemediklerinden tır. yerine seçilecek yeni Patriiin seçim 
Çünkü eğer hepsi bir «ayak birliği., e- bu ate§ bir iki dakika içinde yangını * tarihini tesbit etmek üzere toplanan 

derler de «kuyruk acun» çıkarmaya kal • doğurmuştur. Evvelki gece saat üçte de Pangalb· Sen Sinot, bu tarihi tayin etmemiıtir. 
kışırlarsa halimiz kudurmuştan bedter insanca zayiat yoktur. Fakat ziyan da (278) sayılı apartımanın baca ku- Buna ait karan, bundan sonraki top • 

olur! büyüktür. iki apartımandan işe yara- ı rumları tutUflDUf, çabuk farkına van- l~ntısında verecek!ir. Dört, b_eş namze-

k h h • b" k l mı t larak söndürülmüıı:tür dm ortaya çıkacagını ortalıga yayan 

B• ç k yaca emen ıç ır ıey a ma ş ır. :ı- • 1 • . . . 
J r ocu ıayialar hilafına ortada, tımdilık ıkı 

8. A . Şoför Mahkum Oldu l KasımpJşa Cinayetinin Faillari namzet vaı-dır. Bunlardan bir~ K.a~ı-Ha şla d ır_ .c~:n.ı . . . . . köy, diğer Tarabya metrepohtlerıdır. n ) Dün ıkıncı ashye ceza ma'hkemesı Karısı Esmayı ık1 arkadatı ıle bera- Kadıkö metrepolidinin aeçim ilitimali 
Edimekapı dıtındaki Bayrampaşa Nişantaşında Leon adında bir gence iki ber öldürerek cesedini KasımpaJ&daki daha ~vvetlidir. . 

bostanında, 26 numaralı evda oturan buçu~ ~y hapia ve 83 lira para cezası 
1 
ı.ağ~~ atan ve evvelki gün İzmirden -----

bahçıvan Hakkının kansı, 6 yaıındaki l vermıştir. getırılen Abdullahla arkadqlannın Ev~af rf.UdürUnUn Tek.,ut:UgU 

Ortada iki Namzet 
Mevcuttur 

Ziraat Bankası memurlarının tekaüt 11 

lüğü hakkındaki kanun çıkmış ve tntbikma 
baf}anılmış olduğundan Ziraat Banka.si 
teavün sandığının tasfiyesi kararlaştml • 
mı~br. 

Hava Şehitleri ihtifali 
Her yıl ikinci kanunda yapılmakta olan 

hava şhitlri ihtifalinin bundan böyle 15. 
mayısta yapılması kararlagtmlmıştır. .. . . 

İstanbul Radyosu 
lstanbul radyosunu idare eden ,:rkt"tin 

mukavele müddeti sekiz ay sonra bitmek• 
tedir. Şirket hükumete bazı teklifler :;rap .. 
mıştır. Bu teklifler arasında münhasıran 

radyoda çalmak üzere ecnebi san'atkar • 
lar getirılmesi teklifi de vardır. .. " 

Trakya Hattı İşletme imtiyazı 
Şark şimendiferleri işletme İmtİy<iz.ı ya• 

kında hükumete geçecektir. Devlet yalnq 
hatta işlemekte olan lokomotifler, vagon .. 
lar ve tamir atelyelerini satın alacakbr. Js-. 
tasyonlar ve hat ile bütün 
devletindir. 

tesisat esasen 

• • • 
Telefon Ücretleri 

Telefon mükaleme ücretleri iki kuru~ 
ucuzlatılmış, tesisat ücreti 45 liraya, nakil 
Ücreti de 15 liraya indirilmiştir. Yeni tarİ• 
fc marttan itibare;ı tatbik edilecektr. 

• • • 
Karı Lisesi Müdürlüğü 

Galatasaray lisesi müdür muavinlerin .. 
den Ali Kars lisesi müdürüğüne tayin e • 
dilmigtir. 

••• 
Ticaret Odasının ilk içtimaı 

Ticaret Odası idare heyeti ilk içtimaı • 
nı yapmış, odaya ait günlük meseleleri 
konuşmu~tur. 

• • • 
Fındık Nizamnamesi 

Oda meclisinin evvelki günkü içtimaın

da tadiline karar verilen ve bazı madde -
leri tadil edilen fındık nizamnnm,.si dün 
Ankaraya gönderilmiştir. 

• • • 
Ticaret Borsası Muamelelri 

Buğday fiatlarındaki düşme temayülü 
devam etmektedir. D ün Ticaret ve Zahi -
re Borsasma 15 6 ton buğday, 1 2 ton un 
gelmiştir. Buğday ve un üzerindeki mun • 
mele normaldir. Dün borsada pek çok tif. 
tik satılmıştır. Fiatlar 82 kuruşla 70 kuruı 
arasında tehalüf etmektedir. 

* * • 
Levha Vergisi 

Levha vergisinin müsakkafat vergısıne 

göre tahsil edilmesi için belediye tarafın " 
dan alakadarlara emir verilmiştiır 

• • • 
Marmara - Haliç Yolu 

Edirnekapı • Y edikule asfalt yolunun 
bir kısmı ikmal edilmiştir. Mütebaki kısım 
da bir knç nya kadar bitirilecek, 30 nğus .. 
tos zafer bayram,ında yolun açılma töreni 
yapılacaktır. 

• • • oğlu Elması yanma alarak Fatihte Si- ! Leonun suçu tütüncü Vasil adında bir dün Emniyet ikinci ıube direktörlüğün- • .. •• . • 
nanpaıa mahallesi Tur§UCU çıkmazı adamı çiğnemek ve ayağından sakat bı- de isticvaplan yapılmıştır. Müddeiumu-

1 
fsta~bul. e~ka~ dı~ektoru Bay Nıyazı 

sokağında 10 sayılı evde oturan bir ai- rakmaktır. Leon eyliyetnameaiz olduğu miliğe yarın verileceklerdir. 

1 

memurıyebnın yırmı beı yılını doldur • Belediyenin Gaz Tankları 
1 • f" "t • ç k f d halde bir otomobilin direksiyonuna " · · · • • • • • ·~ • · • · · • • • • · • • ~ • · • · • · duğu için tekaüt olmak hakkını kazan- Belediye Çu\uklu gaz depolarının eye mısa ır gı mıı. ocu ao a a oy- • b k 

k h "b" · • · d ka....,ayan •eçerek Şi•liden Osmanbeye doğru Te itinden kaldığından mahkeme suçlu mıt ve bu hakkını kullanmak ıstemif - yanında yaptırdıtı iki üyü tankın 
nar ene vsa ı ının açın e .,.. .. ,.. . 1 ük. b • b" l" ·ı ı · · 8" "k" 

d l b . t • · d • • k ' ıon sür'atle ve korna r•lmaksızın ae- Leona ayrıca ( 150) hra masraf ve tir. Genel direktörl u talebe henüz mtaab ır hay ı ı er emlflir. ır ı ı aya su o u ır encereaını evırmış ve ay- Y- 1 . . . ·~. . . . .. . · k 
nar sular üzerine dökülmüı, çocuk bir fere çıkmıf, iıte bu arada Vasile çarp- ~.150) lira da zararı manevı kesmıf • ı b~r cev

0

ap ~ermedıgı ıçın dırekt?r Nıya-ıkadar bıtecek ve ullamlmaya baılana-
aaat eonra ölmüıtür. 1 mııtır. Vasil aylarca hasta yattığından tır. zı vazıfeame devam etmektedır. caktır. 

- Ne oluyor, Hasan Bey? 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

// 
/ -
-

j • . . Kadm ökçeleri de bir mesele oldu •• 

1 
. . . Herkea bundan bahaediyor, buna ı 

dair fikir yürütüyor-
Hasan Bey - Ne olacak a, mirim?. Laf 

kıtlıimda ıöz ayağa düıtü!-
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5 lkinciki.nun SON P.OST~ 
= 

Her gün 'Resimli Makale il Batan Yollar Romaga Gider a 
Fabrikada 
Çalışan 
Çocuklar 

[*] iş mecmuası, sayı 2 - 1934 

Tarsusta Bir Türklüğü 
Tahkir Davası 

Taraus, (Özel) - Tarsus Osmanlı 
Bankası direktörü Marki Poliotin hak
~nda Türklüğü tahkir edici mahiyette 
sozler söy'•!dİği iddiasi üzerine tahki
kat yapılrnaktadır. 

r 
iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
«Birinci kanunun 19 uncu perıembe günü saat lam birde 

lstanbulda bulunan ailemin namına yüz liralık bir telgraf ha-

iSTER 1NAN 

valesi gönderdim. 
İki gün sonra, yani cumartesi günü saat onda henüz bu ha· 

valenin tediye edilmemi§ olduğunu teessürle öğrendim .• 

iNANMA! 

Sayfa J 

~---------------------------4\~ 
Sözün Kısası 

Yeni Neslin 

Oyuncakları 

Tıllı 

lt•lya Bakanlar Kurula 
Toplanıyor 

Roma, 4 (A. A.) - Bakanlar lmralu, 
30 ikinci kanunda toplanbya çainlmııtır. 
Milli müdafaa yüksek komisyonu, selecek 
4 ıubatta, Musolininin baıkanhğı altında 
yıllık toplantısını yapacaktır. Esnaf tefek• 
külleri komitesi, 18 ikinci kanunda top • 

lanacaktır. 

DU~en Bir Tayyare Ankaztndan 
iki Ceset Çıkarıldı 

Londra, 4 (A. A.) - City, Of Karton 
tayyaresi enkazı arasından dün de dört 
ceset çıkardmııhr. Bu suretle fimdİye ka
dar bulunan cesetlerin adedi alb)'a ._. • 

mıthr. 



4 s.n. 

HAHKEHElEIDE 
•• •• • • 

ektepte 

Kaybolan 20 
liranın Macerası 
On dokuz, yirmi yaşlarında bir genç : 

Ramazan. 
Birinci Asliye Ceza mahkemesinde he

sap veriyor. Yanıbaşı da jandarmalı .. Ra
mazana isnat edilen suç hırsızlık. F aknt 
öyle pencereden girmek, kilide anahtar 
uydurmak usullerile değil.. 

Vak'a bir hususi lisede geçiyor: Lise 
Müdiresi Bayan Sübeylanın portmeninde
ki paralar mektepte ara sıra eksiliyormuş. 
Süheyla çantasına vakit vakit dalan bu 
gizli eli merak ederek arnştırmıya bnşlıı

mı~ Ve şüpheleri, mektepte bulunanlar
danRamazan üzerinde toplanmış. Son de· 
fa portmcmindeki ( 1 70) liradan iki tane 
onar liralık sırrolunca Ramazanı karşısına 
almış ve çok mülayim bir vaziyetle deli
kanlıya: 

- Yirmi liranın sende olduğunu biJi
yorum. Bunu ICD kendi ağzınla itiraf eder
sen ben de seni aff edecciim; demi1-. 

Delikanlı da elini cebine daldırarak: 
- Buyurunuz!. Demiş; demin odada 

bulmuştum. Zaten ben de size getiriyor
dum .. 

Mektebe zabıta memurları gelmiıler; 
Ramazanın ve meseleyle uzak yakın ala
kadar kimselerin ifadelerine müracaat e -

dilmi§ ve zabıt varakaları tutulmuş. 
V o hadise mahkemeye geçmiş. 
Fakat, Ramazan kcmdisine yükletilmek 

İdr.nilen suçu fiddetle reddediyor: 
işim vardı, muhasebe odasına gir

dim. ~jasa aluna düşmüo iki tane onar li
ralık gözüme iliıti. Bayan Sühcylaya ver· 
mek üzer alıp cebime koybum. Şimdi de 
beni suçlu gösteriyorlar. Benim terbiyem 
bana hırsızlık yapurmaz .•. 

Duruşma bitmedi. Gelecek celsede Mü
dire Süheyla dinlenecek. 

Ödemiş Yolunda 
Yine Bir Otobüs 

Devrildi 
lzmir - Bigadan Ödemiıc gitmekte 

olan ıoför Rızanm idaresindeki yimıi kiıi

lik otobüs Uluca.k köpriiaünden aıağı uç

muıtur. 20 yolcudan biri ölmüı. ikisi aiır 

ve on albaı da yaralanmııtır. YaralJarÖ

demiı hastanesine kaldınlmııtır. 

Kazanın, otobüsün hızlı gitmesinden ve 

virajı dönememesinden ileri geldiği anla

tılmakta ve t.ıııokat J'•pılmaktadar. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Sancılı ishal Ha$falı
ğını Yapan Solucanlar 

Buııün gelen hasta kırk hCJ yaşında 
idi. 

Ara sıra mide eancısı zaman zaman 
ishal arazı gösteren ve bunun için de 
mideyi düzeltmesi ve ameli durduru
cu bir çok ilaç kullanmııtı. Muayene 
ettim. 

Mide sancılarından ziyade barsaklar • 
daki fazla gaz ve kolonların geniıliği 
hastanın sinirli tabiati nazan dikkati
mi celbetti. Yirmi beı sene evvel 10 • 

lucan düıürmüı fakat ağzı sulanmadı
ğı için bu hususla kimse alakadar ol • 
mamıı. Sabahları kalktığı zaman ıclen 
hafif bulantılar kahvalu yapmasına da 
mnnİ oluyor mUf. 

Mide nahiyesi üzerine barsak tara -
fından gelen bu taharrüıiyet kanaati
me göre kolonda yaıayan solucanlar 
sebebile olduğunu düıündürdü ve fu
jermal kapsüllerinden verdim. 

O gece yansından sonra telefonla 
on beş santimetro uzunlukta bir solu • 
can düşürdüiünü ve amelin durduğu • 
nu haber verdiler. Solucanların adedi 
üç günde on ikiyi buldu. Hasta bulantı
lardan ve gayri tabii ağrılarından kur
tuldu. 

( •) Bu notları kesip aaklaymız, ya
Mt bir albüme yaplfbnp kollebiyon 
1apUU%. Sdwıtı zamanmısda bu notlar 
bir doktor ~bi imdadınıza yetİfebilir. 

SON POST~ 

L T RL 
Afyon - Antalya Hattı Yapıldıktan Sonra 

ntalya Cenubun En Modern 
Bir ehri Olacak 

Antalya (Özel) - Antalya bmıdan 
sonra çok İyi bir ihraç iskelesi olacaktır. 

Afyon • Antalya fİmendiEer batb bura -
da iktisadi bir çok iılerin canlanmaama ve 
yerli mahsulatın revacına veme olacaktır. 
Her ne kadar deniz yollariJe de ihracat 
yapılmakta ise de Bucak, Korkutili cı'bi ci· 
var kazaların merkeze olan yolJannın a• 
nzalı olması yüzünden nakliyat çok mÜJ • 
külat ve külli masrafla J'apılmakta oldu • 
ğundan istifade az olmaktadır. Esasen An· 
talyanm buiday amban olan bu kazalar 

buradaki un f abrikalanna kifayet edecek 

derecede zahire yelİftİrmektedir. Soiuk 

vilayetlere meseli Isparta ve Burdura her 
ıün müteaddit kamyonlarla seb:se n mey• 

va gibi Antalyada her mevsimde bulunan 
mahsuller taıınmakta, yaz ve kıt bu sev• 

kiyat devam etmektedir. Hele aon ıeoe • 
lerde viliyet dahilinde pirinç zcriyabnın 

artması ve bu mahsulün civar viliyetlerin 
pirinç ihtiyacahna fazla geldiğinden ha -

Antalya'Ja yeni yapılan SaTfl 

diferin Antalyaya gelmesini halk candan hada bir varlık söze çarpmaktadır. Yeni 
bekliyor. Şimdiden bir çok hazırlıklar ya- Antalya cenubun en modern bir tehri ola-

rice de pirinç sevkedilmektedir. Şimen • pılmakta olup ciddi bir faaliyet ile her ea- caktır. 

Nazillide 
Hastane 
Yapılacak 

Bir 

Nazilli. (Özel) - Aydın aaylavı Boz· 

doğanlı Tahain Akçay civarındaki Kayma-

Urf ada Bir Cinayet 
Bir Adam Akraba arı Tarafından 

Parçalanarak Öldürüldü 
kam çiftliği arazisi üzerinde bir hastane Urfa (Özel) - Siverekli mahallesinden l mlfbr. Bunlar sorguya çekilmiıler, Ati cür

yaptınnağa ve bu müesseseyi belediye Kel Ka~ir oğl~ Hasan bundan on beı gün münü itiraf ederek cesedin iki kilometre 
teberru ehneğe karar venn· tir. ı evvel bırdenbıre ortadan kaybolmuJlur. mesafctle bulunan Kabrdağına gömüldü-

• • .1§ Hnsanm kaybolU§u ev haU..,ru fÜpheye dü- ğünü ıöyl~ bunun üzerine müddeia • 
Bay Tahıının hastanerun masraUarına ·· ·· d h l lis h berd d'lm' · ~ · · • • ıurmuş, er a po n ar c ı ııtır. rnmnılik ışe vazıyet ederek Alinin göster-

karıılık olmak üzere de bankaya 30 bm Polisin aramalan neticesinde Hasanın öl- digi mevkide Hasamn cesedi, bap cövde
lira yatırarak bir tesis vücuda setireceği dürüldüğü, katilin akrabalanndan Ali ve den aynlan kobuz, bacalun kütük halin-

söylenmektedir. Alinin arkada§ı Vahap olduklan anlaıd - de meydana çıkanhnIJbr. 

Bu tesisle pek büyüle hamiyet gösteren 

Bay Tahsin yurdun en mübrem ihtiyacını 

karıılamıt olmaktadır. Nazilli'liler kendi

sini tebrik ve takdir etmektedir. 

Tavşanlıda ltık 
Maskeleme Tecrübesi 

Silivri deki 
Piriptişa Camii 

Mersin Suya 
Kavuşuyor 

Silivrideki Piri Mehmet pqa camiin-ı Menin - Belediyeler bankasından ya

den bahsederken evkafın 500 lira sarfı ile pılncak istı'kraz için Ankaraya giden bele

camii tami.r ettirdiğinden, fakat hademe- diye reisi dönmüıtür. Belediye, ıehir için 

sinin maq alamadığından da bahsetnıİ§- 219 bin lira istikrazda bulunmuıtur. Para 

lldncil.inun 5 

Karı - Koca 
Biribirlerinin 
Hatalarını 
Düzeltmeli Mi? 
Bir kadın okuyucwn soruyor: 
- Kan ve koca birbirlerinin kasurlannı 

düzeltmeic çalıpnalı mıdırlar? 
Ba sütunda muhtelif defam bu suale 

cenp vemıeie çalqtmı. 
Beace kız için de. erkek için de evlenir .. 

ken kan veya kocasını ıslah edip yola ge-ı 
tireceiini ummaları ve bu kanaatle evlen

meleridir. 
iman her vakit küfvünü bulamaz. Ba .. 

zan zengin bir aileden bir kız alabilirsiniz.. 
Bu kız yetiıtiii muhit itibarile terbiye ve 
görütce yiikaek olabilir. Bu kız kocasmın 
tavrı hareketini beğenrdyebilir. Onun u ~ 

fak tefek kusurlannı zaman ile ıslah ed~ 

ceiİDİ umar. 
Keza İyi tahsil cörmüı bir genç, P-li 

fakat J'etiftiği muhit itibarile, terbiyesi ka 
bir imla evlenebilir. Hele itte aevari varsa 
artık mantık durur. Erkek bu kızla evle • 
nirken onu nufuz ve tcairi altına alarak ia• 
tediji gı'bi yetiıtireceğini zanneder. 

iki tarafın da düıünceleri yanlJ.flır. Şu• 
mı aklnnıza koyalım ki: Ev bir ıslahhane 
değı1dir. Ne crkeiin vazifesi kansını yetİf• 
tirmek, ne de kadının vazifesi kocmmm 
kusurlarım düzeltmektir. Evde iki taraf • 
tan biri diğerine üatün bir vaziyet abp ta 
ukalalaja ~ladı mı idi, artık ondan son
ra ıeçinıne ümidi azalır, evde dırıltı hat
lar ve evlilik manasını kaybeder. 

insanlar ıariptir. Dostlanmızın, hatta 
yabancıların kusurlarımızı öğrenmesine ve 
bize göstermesine tahammül ederi: de, ka· 
n veya kocalarımızın bizi kusurlu görme• 
lerini çekemeyiz. Bunun en büyiik sebebi de 
gunınımuzdar. Ne kadın, kocasının ken ~ 

dinden üstün olduiunu gönneğe daycınabi· 
lir, ne de erkek kansının kendisine üstün 
olmuına tahammül edebilir. Bu pisilı:olojik 
sebepten dolayı evde iki tarafın da birbi • 
rinl ıalah fikrinden vaz seçmeli, kocamızı 

veya karımızı olduğu ıibi kabul ederek 
kendimizi bu vaziyete alııtırmalıyız. 

Yahıız evlenirken kocamızı veya karı· 
DllD 11lab edeınİyeceiimizi düfiinür Ye o • 
na söre hareket edersek, ileride büyük 

büyiik gÜçlüklerde karıılaımanın önüne 
ıeçcbiliriz. 

* Üsküdarda Naci : 
Kızdan kat'i bir cevap almadıkça çd • 

gmca hareketten çekininiz. Nevmit olmak 
Tavp.nlı, (Özel) - Burada da hava 

tehlikesine karıı ııık söndürme ve maske
leme tecrübesi yapılmııtır. Tecrübe saat 
20 de İstasyondaki Demirhaneden çalınan 
düdükle baılamıı, 20 dakika sürmüı, mu
vaffakiyetle neticelenmiıtir. 

tik. Camiin mütevelli kaymakamı Nurul- yiizde 6,5 faizle ve on sene vade ile istik- için hiç bir sebep yoktur. 

lzmirden 

Sovyetler Üz~m 
Alıyorlar 

İzmir - Üzüm birliği ihracata hafla -
mıJbr. İlk olarak Sovyet Rusyaya mühim 
miktarda üzüm sönderilecektir. Bizden 
üzüm almıyan diğer memleketlere de sa
tıılar yapmak için tetebbüslere gİrifİle

cektir. 

lah Kılıç bu hususta fU mallımatı vermek
tedir: 

raz edilmittir. Bu para, billıasaa ıehre se. 
tirilecek İçme suyu için aarfedilecek ve en 

geç bir yıl sonraya kadar ıu tesisatı yapıl

olacaktır. 

Camün Bulgarların tahribi üzerine e
serin kıymeti mimarisini nazarı itibara a· 
lan Evkaf Umum Müdürlüğü tarafından ınıı 
Piri pap vakfının evkaf hazinesine 20 bin 
lira borcu olmasına rağmen ıeçen sene 

beı yiiz küıur lira değil beı bin yedi yüz 

lira sarfederek tamir edihniıtir. Geri ka-

Adana da 
Bir Anne Kızgın Maıa 

lan akşamı için de en son istihsal ettiği bir İie Çocuğu ıu Oağla'"'"ı 
kanunla bunların ihyası için İcap eden te- Ad 11:' -ki · · annd 
d b

. . • . 1 ana - La JStasyoa cıv a otu-
a arı temm eylemiıtır. R h' dl bir ı __ ..ı__ ha ·· ran a une a ı ııuııom, yramda, u-

Hademenin tahsisatlanm almadıkları- vcy babasına çiçek götürdiiğü için eve 

na gelince Onlann paraları 29/11 /935 geç kalan oğlu 8 yaıındaki Ahmedi bir 

tarihli ve 120 posta numaralı tefırafla ca- direğe iple akıca bağlamlf ve atefle İyice 
miin İmamına ıönclcrilmiştir. kızarttığı map ile çocuğun çenesinin altını 

-====-....,===== ==-==-====== = = ============= dağlanııftw. Çocuğun feryadı üzerine ko

Gaziantepte Asfalt Cadde fUfan kOlllf'Jlarm yetİfmeaİ ile çocuk kar
tardnut ve tedavi edilerek aıuw baklanda 
tahkikat batlamııtır. -----

Teyze 

Edirnede 
Y ılbaıı Çok Neı' eli 

Geçti 

Edirne, (Ö:ıel) - Yılbqı münasebe
tiyle Çocuk Esirgeme Kunırnu menfaabna 
Uray salonunda verilen balo çok ten ve 
eğlenceli olmuf sabaha kadar devam et
miftir. 

Y ılba§l ıecesi Erkek Öğretmen okulun
da da aon smıf olcurları tarafmdan güzel 
bir müsamere TerilmİJ, Abdiillaall Hami
clin Efber'i oymunııt ... 

Şehir stadında Edirnespor ile Smıallu 
ok~lu ta.kımlan arasında kalabalık bir ae
yirci önünde yapılan maç 2 • O San'a 
okulunun calibiyetiyle neticeleıımiı, maç 
heyecanh olmuıtur. 

Burdurda Gül Yağ- r .. . 
cılık inkişaf Ediyor Nobelçı 

Eczaneler 

Gaziantep, (Özel) - En işlek ve ana caddelerimizden olan kültür cad
desiyle hükumet konağı rasındaki 300 metrelik yol asfaltlanmıştır. Bu yol 
şehrin en güzel caddesi olmUf?tur. 

Burdur - Gülyağcılık, afyon, halıcılık, 
dokumacılık, bakırcılık gibi çok mühim 
istihsal itleri üzerinde büyük bir inkitafa 
mazhar olan Burdur, küçüklüğüne rağ

men, cenup ıehirlerimizin mühim iktisadi 
merkezlerinden biri olmaya namzet bulun
maktadır. 

Gülyağcılık Cümhuriyetten sonra ilerile
mİf •e ( 140,800) kilo çiçek elde edilirken 
bu miktar bugün (250,430) kiloya çıkmıı- 1 

tır. Burada 14 kilo ıül bir miskal gülyağı 
verir. Kafi derecede reklim yapılmaması 
aeri bir inkifafa enael olmaktadır 

Afyon iatibaalah üzerine ummni buhran 
tesir etmİf, evvelce senede 16,000 kilo 
afyon ıütü çıkarılırken bu miktar buıün 

5,000 kiloya inmiıtir. 

Bu geceki nö'bctci eczahaneler ıunl.udır: 

Eminönü: (Salih Necati). Kiıçuk -
pa:ıar: (Hüsnü). Alemdar: (Cağa • 
loğlu) . Beyazıt: (Sıtkı}, Şehaz deba
ıı: (Ahmet Hamdi} . Fener: (Ernılya· 
di Karagümriık: (Arif) .Şehreminı · (Na
zım}. Aksaray: (Ziya Nuri) . Samat· 
ya: (E.rofilos). Bakırköy: (Merkez). 
Galata : (Hilal), Hasköy: (Halk). 
Kasımpnp: (Merkez). Beşiktaş: (Na
il). Sarıyer: (Asaf). Beyoğlu: (G 
latasaray, Vinkopolo). Şiıli. (Asım), 

Üsküdar: (ittihat). Kadıköy: (!skcn
der ve Namık). Büyükada: (Mch -
met). Heybeli: (Tanaı). 
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Bugun size, bir mesele nrzediyoruz. 
___ ___.._ ___ ---.. Esası şudur: 

Biri muhtelit, d·i 

z_g_~ ğeri ekspres olmak 

Üzere iki tren var. 
~~~._ 

~~~i::jiı;:il1/1fll Her ne kadar ce • 
~u,- .,., 

bir ile halledifobi • 

lirse de basit bir 
muhakeme ile de bunu halletmek kabildir. 

Muhtelit tren birinci istasyandan (2, 12) 
de harekt edip ikinci istasyona saat 3,24 
te, Yani 72 dakikada vasıl oluyor. Ekspres 
treni ise birinci istasyondan saat 2,26 da 
hareket ederek ikinci istasyona 3, 17 de 
geliyor ve bu mesafeyi 5 2 dakikada kate
diyor. Süratleri müsavi olmamakla beraber 
her iki trenin de bu mesafe dahilinde ken· 
di süratlerini muhafaza ettiklerini farze • 
dersek, ekspresin muhtelit treni saat kaç
ta geçtiğini hesap edebilir misiniz} 

* Bir gün amelenin birine ayni sokağın 
biri bir tarahnda, diğeri öte tarahnda olan 

~ pencere,ıi ternizlemeai ' emrediliyor. 
~mele yanına 1 7 metro boyunda bir mer· 

ven alıyor ve bunu yerden 13 metro yük. 
lekte olan birinci pencereye ulqacak su • 
~ette yere da . . • B yıyor ve pencereyı aıliyor • 
. u~dan sonra merdivenin yerdeki ..,.,n..,.. 

tinı d Vo o ·-~ 
fı eglftinneden onu 80kaim öte tara • 

na dayıyarak yerden 1 O metro yüksekte 
plan Öteki pencereye tam ulaılbiliyor. Bu
-na nazaran aokaiın ıeniıliii ka9 metro • 
pur. Hesap edbilir misiniz) 

Esirci/ere Karıı 
M·· _, ucauele ••• 
Ayuıturalya Hükumeti, 
Keyfi Muamele De lttiham 

Ediliyor 
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R i 
•• •• •• ozunu öyle • z: Ceh in de 

insaf !ısı Va dır! 
Ruzvelt Muhtemel Harbe Karşı ilk 

"iyi Tanzim Edilmiş Bir itar f ı 
ö "kleyicı Bir Hareketten ak a 

e 
,, 

Şu fıkrayı 25 yıl önoe çlkan bit mec • 
muadan alıyorum : Jki arkadaş konuşuyor· 

lar. Biri soruyor: 
- Nnpolyonun sukutu hangi 

dir} 

tnrihk -

Sulhu Tehdit Edenler Hodbin Bir udret 

Sen Yükseliyor, Halk Ev
lerini Boşaltıp Dağlara 

Çekiliyor 

- 1 8 haziran l 6' 5 te 1 
- O tarihte vapur var mıydı} 
- Henüz ilk tecrübesi yapılıyordu. 

Hatta Napolyon Scnt Elene ecvkolunurken 
Portsutta ilk vapuru gönnüı Te vaktile 
kendine baş vuran mı.ıcidi istihza ite kar· 
şıladığını habr\ıyara\ teCSSÜT gösterm1Ştı. 

- Hay Allah razı olsun. Mühim bir 
müıkülümü haTiettlın. 

- Ne giba 
- Vapurla Napolyonun miinaaeh 

Avrupaya gitmesi bu nurlu devrimin mı ile diifer, kalkar, onlan sadece din- ye Hasan bey ve kafadarları ön lll'a• 
en göze çarpan bir eseri olacaktı. Geri lcrdi. lan tutmuşlardı. Çok kalabalıktı. Ev. 
tabakalar da anlayacaklardı ki Türk Son toplanıf gecesine kadar onun lencesi, değişikliği pek kıt olan 
kadını yalnız tarlada çapa sallıyan, or- 1 hiç böyle parladığı, yenilik propagan- kasabada önceden muhtelif vasıtalar· 
manda odun kesen, çeşme başında l dası yapbğı görülmemişti. O ak~ la yapılan bu davetten herkesin ha· 
tokmakla çamaşır yıkıyan ve erkeği nedense birdenbire bam teline basıl- beri olmuftu. Vilayet meclisi belediye 

_ 1& _ .. • kahvede pineklerken evin en ağır iş- mış gibi açmıt ağzını, Hatip Ak Os- l azası hepsi gelmişlerdi. 
Etrafında - Biirhan Cahıt - & • 1 • 936 )erini gören bir angaryacı, boğaz tok- manı, evinde misafir olduğu halde pa· j Hatta belediye reisi çarşıda tellal 

dönen dedikoclulann mühü idi. Ak Osman hatipti. Kamil luğuna ça}ıf811 bir hizmetçi değildir. çavraya çevirmifti. gezdirip kahvelerdeki halkı bu toplan-
rnaniaını, 8ebebini bile anlaya- tapuda memurdu. Köy propağandası -1 l,te vilayetin ileri gelen memurlarile Amma Hatip Ak Osman buna mim tıya çağırmıştı . 
rıyo~ Ne olmufttı. Bir imti· nın asıl ele başıları arasında böyle Şövalye Hasan Bey gibi, hatta zahire- koymuştu. O gece lafı tatlıya bağla- Herkes konferansın ne olduğunu 
dan makla bu kadar gürültü ne- hükumet kapıandan geçinenler pek ci lbrahim gibi çok okumamıf, fakat 

1 
makla beraber onun yobaz kini zahi- bilmiyordu. . 

en çıkıy .. ordu. Çarfl içinden geçerken çoktu. geriliğin eebeplerini görerek, işiterek reci lbrahime karşı düğümlenmişti. 1 Kahvelerde türlü türlü rivayetler 
tanımadıgı adamlar ona neden lakırdı Ekmeklerini kaybetmek endişesi anlamııf bazı zengin ve nüfuzlu eşra· Ara sıra onun yardımını görme9C a- doia,ıyordu. Bazıları hük\ımetin yeni 
atıyorlardı, onlara ne fenahk yapmıt- onların dilini tutuyordu. fakat hınç . 1 fın birleştikleri nokta bu idi. leyhinde abp tutacakb. F a~t her lat bir rusum koyaçağı için fimdiden her
b)' . • larını gene yenemedikleri için yukan • I ~hireci lbrahim. cahil, fakat ku~- başında zahireci lbrahimd~n gelen er· kesin hazırlanmaa söy~ di~o.r, 
b Bereket muallımlen onu yalnız ya uzanmayan dilleri sivri, keskin bir naz hır adamdı. Hatıp Ak Osman gı· zak, ara •ıra elden yolladıgı harçlıklar bazıları olsa ola yem bır ıane ıçın 
ır~kmıyorlardı. Hemen her gül\. onu alev gibi ıenç km yalıyor, yakmağa bilerin artık tekerleme haline gelen 1 dilini bağlıyordu. herkesten para toplanacağını iddia e-

::lıp buluyor yahut. kendiai onlara gİ· çalışıyordu. 1 cennet, ~ennem, şeriat, ~ret vaız· Ne olursa ol.un bu bir kaç ~ü?. diyord~ . . . . 
• ~ordu. Kuahadakı bu geri düfiince- Fakat şimdi k•pha hemen hemen larından hır şey çıkmayacagına akh hadiseleri Ak Omıanla beraber muftu Bu ıkmcı fıkır daha revaçtaydı. 

li msanlann bynattıkJan dedikodu- iki partiye aynlmı.ftı. Şövalye Hasan yatmıştı. O aak.erliiini Balkan muha· Hafız Hilmi ~ taraftarlannı zıvana- 1 l,in içinde hüktimetin ileri gelen· 
lardan çok ai?irlen.en Mükerrem ona Beyin partim bu İfİ vilayet için bir fC- rebesinden .. ~~pmlfb. Y aralanmışt~ j dan çıkarm1fb. Gizli, qikar derece leri de ol~u . mu ~yle toplantıl~rcla 
anlatı~ordu ki bu msanlann tagııdıkla- ref eaydddanndan eeviniyor, gururla· ! Esir da,muştu. Bulgaryada kaldıgı 

1 
derece şurada burada atıp tutuyorlar-

1 
mutlaka hır ıane ışı konuşulacagına 

n .!>eYın bir serçe kuşunun ainek cür· nıyorlan:h. zamanlar oralardaki Türkleri ve Bul- dı. ,adeta alıtılmlfb. Vaktiyle (Kırk göz) 
=deki beyni~den farkh de~ldir. O Şimdiye kadar bazı vilayetler ken • garları da görmiiflü: Tür_k köyl~ler~ 1 ~~ ~lka.?ı~ d~r~yordu. jköprüaünün tamiri, Alaiye . !~l~nun 

.. .. ~falann ıtleyen tarafı bir teabih di hesaplarına Avnıpeya gençler gön· yobaz hocaların peflllde bır adım ilen 1 K"ultur Dırektoru ııt~çe ya~ yapılmaa, .su yollarının tanını ıçın de 
~egı kadar bile değildir. O taraf ta dermiflerdi. Fakat onlar ilk defa bir gitmeden menime göre açıhp çürüyen ve ayağa düşen bu dedikodulan kesip böyle toplantılar olmUf, bir kaç kişi 
~yl~. ~~r .. hareket ve ayc:lınlık karşısın- kız gönderiyorlan:h. Ve bu kız tunun otlar, ağaçlar gı"bi nebati bir hayat SÜ· atmak için güzel bir Ç&Te bu~u~ Liee- laf eöylemiş, eonra defterler açılıp cayır 
ela buz~lur, kapanır, laf kesilir. bunun tavsiyelisi, iltimaslm değildi. ırerlerken Bulgar köylüsü uyanık mu· nin en iyi aöz aöyliyen muallimi Hay- cayır para yazılmıfb. 

Hakıkat te böyle idi. Gülten sırf kendi zekası ve bilgisi allimler elinde gözü açılıyor, işi ileri dar Beye bir konferans verdirmeğe ka- Hde hayır İfleri için belediyede. 
Ba,ta Hatip Ak. Omıan olduğu ile bu imtihanı kazanmıttı Vakia 0 .lgidiyor, yaşaması deği,iyor, kazancı l rar verdi. Tarih muallimi Haydar Y8'· hükUmet.te böyle aık uk toplanılırdı. 

halde ayni, o kafadakilerin hepsi ar· nun yerine erkek lisesinden çıkan bir 1 yükseliyordu. lıca fakat cerbezeli bir adamdı. Fak.at bu .eferki davetin lise bahçe-
tık kılişe haline gelen hücumlarını genci de göndermek vardı. Zahireci lbrahim, hocaların basma Lise bahçesinde verilecek halk sinde olutu ve herkeece çok eevilen 
yalnız genç kıza yapıyorlardı. Bu bü- Fakat bu yurdun kaVUftuiu büyük kalıp belledikleri ve sattıkları ilim ma· konferansına bütün kasaba halkı ka- mu~~li~ Hay~ ~afından .. ~~nf~e 
cumun arık c h · d" . .. .. k k v • d k k v l t veni.işi herkeaı ~upheye duşunnuştu. 

~ ep esıy ı. devnm her ,eyden once T urk kadınlı- tamın artı geçmez a çe olduguna ınan ın, er e çagırı ml§ ı. . . . b" . 1. . dl 
Onu Avru .. d 1 d"I v da k F k '--I 1 .. f k vaı· hük' .. . b.. .. b- .. k k- JOnun ıçın yenı ır ıane ıetesıne a a-paya gon eren ere ı u- gım urtarmlfb. mıfb. a at onuır a a yantına çı ı- ı, umetın ulun uyu , u- . k -L· f b''-

zat l d H • . rını geçu tme ten ~~ınen ~ra •• 
.. amı~or ar ı. er bınnin kendine Gülten, Ay,e, Fabna ne oluna ol • şamadığı için dışandan hiç ilişiklik et• çük memurlan konferansa gelmişler- korkuuzra lmiflerdi. 

aore hır kaygusu vardı. Hafız Halim eun bir Türk kızının imtihan verip mez, hatta hoca. hacı kaba sofu takı· eli. Müftü hafız Halim de vardı. Şöval- F (Ark.uı •ar) 



Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

Efgan Hariciye Nazırı Yarın Ankarada ... 

Serdar Feyiz .Mohammet, lzmir Ve 
Istanbulu Da Ziyaret Edecek 

MiSAFiRiMiZ ~ ŞEHRiMiZDE MÜZELERi VE 
TEMAŞAYA ŞAYAN YERLERi GEZECEK 
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SON DAKİKA,. ·-
rTELoaAF, TELEFON, TELSİZ HABERLEHİ 
'miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıim. .. iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

ikinci Bir Hadise Daha .•• 

Italyanlar Mısır Seyyar Has
tanesiniBombardımanEttiler 

Ankara. 4 (A.A.) _ Efsan harici- j Öileden sonra miaafir hariciye nazı- o 
pnaaırıeluelansserdarfeyisMoham· n Reiıi cümhur tarafandan kabul olu. Cenup Mıntakasında Büyük Taarruzların Ba•lamak zere 
met Hanın Ankarayı ziyaretlerine ait nacaktır. y 

olarak hazırlanmıı olan proiram ıu- 1 Kabulde Hariciye Vekiliyle Efsan Oldugv u Bildirilmekte, Italyan Orduları Takviye Edilmektedir • 1 büyük elçiıi hazır bulunacaklardır. 
;=fsan hariciye nazın ekaelanı aer • Saat 20.30 da Hariciye ~ekili tara • Acliaababa, 4 (A. A.) - Şbndiye ka· veyt kanalından geçmitlerdir. 

•ar Feyiz Mohammet han ve maiyeti er fından Ankarapalu otelı~de ~rdar dar teyit ec1ilmİ7en fakat hükumet mer • La"'val venı· Bir iddia Ve Mütlalaa 
Wnı ikinci kinunun 4 Uncü ıünü öğle· 1 Feyiz Muhammet han §erefıne bır ye- kezinde lll'al'la dolapa bir .. Jiaya ıöre ı 4 Am.ababa, 4 (A.A.) - balyan tay• 
den sonra Nuaeybine vaaıl olacaklar ve mek ziyafeti verilecek " bu yemek zi· İtalpn tayyareleri Dapbanla Mwr HY - B • C' l' .l. J'arecisi mm&zim Titön6n kafasının ke.. 
istasyonda Efıan büyük elçisi ekıelanı ,.afetini saat 22 de batlayan bir kabul yar baatahanesini de bombanlaman etmit- 1r A;J U R silmesi üzerine mukalaelei hilmisil ola· 
Sultan Ahmet Han, Mardin valiai ve reami takip edecektir. tir. T kl • L.• V k ra k)'apılan bombardımanlar haklun. 
nıilfarünileyh nazırın mibmandarlı~na ,Salı ikin~~UD 19~. M~I~ Adisababa, 4 (A.A.) - Htiktnaetia 'B ITl ı apaca daki ftalyaa laeyanabna cevahea bura. 
tayin edilmit olan Harciye vekaletı Ü· aaat onda nıtibaren Gazı enatitüsunü n9fNbnit oldalu resmi bir teblip ıö- Londra. 4 (A.A.) - •Newa Cluo- ela denili7or ldı 
ç&adi daire tef vekili büyük elçilik #e İımet lnönü emtitüsünil sezecekl• re, ..... r. Habet hutalumesi bu sa • nicle» in Paris muhabiri bildiriyor: Ha'betler kendi mti&lafa tedbirleri • 
lldMtepn Ferruh Alkend ve hususi ka· dir. bala O.Sahur civarmcla bombardımana Çok iyi malUmat alan mahafilden nin MJDelmilel huk- kavaiclini çit • 
lauieD elçilik katibi Necat Ataman ta· Saat 13.30 da Eluelam Feyiz Mu- uir&llllf ve lserine mitralyözle •tef.. öirenildijine göre. Laval petrol am • nemelıten Wr dakika hali kalmıyan bir. 
rafından iıtikbal edilecekler ye bir bammet han ıeref"me Bqvekil İsmet dilmİftir. bargosuna mlni olmak için yeni bir ba· miltecaviz tarafından tenkit edilmeai .. 
jandarma müfrezesi tarafından sel&m· lnönü tarafından Anadolu klübUnde Hiç kimse ölmemİf, fakat hutahane nı tetebbüaünde bulunmak fikrinde • ni pek yersiz aörmek~irler. Halaeıla 
)anacaklardır. bir öile yemeli verilecektir. bü,uk hasara utramıtbr. dir. Milletler Cemiyetine yeni bir sulh fU fikirdedirler ki, Jaatlan arkullUC 

Mbaf"ır nazır rükubuaa tahais edilen 1 Saat 16 da misaf"ırler Ziraat eaatitil- Bii7iilı T~ Batla~ teklifi yapacak ve fakat bu aefer in - inen, aerek inerken ve serek indiktea 
huauai vasona rakiben Nmaybinden , lerini ziyaret edeceklerdir. Ve akpm Londra, 4 (A. A.) - Şimal cephesin· ıiltere ve ltalya ile daha evvelden an· aonra Habefleri öldürmek için mitra~ 
Ankaraya müteveccihen müfarakat ve yemeiini huımi aurette tenavül buyu • de kayda deir hiç bir hareket yoktur. Bu- lapcakbr. Binaenaleyh Laval iatita • ,,özlerini kullanan tayyarelere karp 
ikinci Ununu altıncı pazartesi siinü racaklardır. na mukabil cenup cepheııinde mühim bir hatten Pariae döner dönmez Pari9, Habefler mızrak ve kama p"bi iptid .. 
9,10 da Aakaraya muvasalit buyura • Çarpmba. 8 ikincik&nun 1936. faaliyet ıöze çarpmaktadır. Roma ve l..ondra araanda diplomatik harp vaaıtalanm kullanarak bunlar-
caklar ve iıtaayonda Hariciye Vekili, Misafirler aaat 10 dan itibaren Sıhhat Cenupta, Dolo istikametinde İtalyan faaliyetin tekrar baılama111 beklene • hücum etmek Ye öldürmek haklannı 
Ankara vali ·ye belediye reisi, Hariciye enstitülerini, Etnopafya müzesini ve orduıu mıntakasında dolqan Reuterin bilir. malik bulundurmaktadırlar. 
vekaleti umum katibi, Ankara mevki Halkevini ziyaret edeceklerdir. Saat muharibi Lugferrandi" de pek çok yiyecek Habetler seyyar hastahanelere, ~ 
kumandanı, protokol tefi. Ankara mer· 13.30 da Serdar Feyiz Muhammet ban ve mühimmat bulunduğunu bildirmekte • bombalarla hastahanede yatanlardan juc:u aaz bombalan ile ve bir çok defa 
bz kumandanı, hariciye yekaleti er· §eref"me Kabil btiyük elçiai Mem • dir. bazıları yaralanmıfbr • hatta mitralyözlerle hGcum etmekte• 
klm tarafından karıılanacaklardır. duh Şevket tarafından Marmara köt • Dolo'nun 20 mil cenubu tarkiainde bu- Jtalya, Hili Atk• Gönderiyor çekinmiyen bir dGpnana karp her lttı-

Bir ihtiram kıtaıı sel&m resmini ifa künde bir öğle yemeii verilecektir. lunan Luıferrandi etrah yüksek duvarla Napoli: 4 (A. A.) ·- Tnere tümenin- lü müdafaa vaııtalarına mlracaat~ 
edecek ve muzika Efıan ·..e iıtild&I Yemeii müteakip misafirler Orman çevrilmiı müstahkem bir mevkidir. Bura• den 2.000 uker, diln akpm Kolombo ft• haklı oldukları kanaatindedirler. 
marılarım çalacaklardır. çiftliii müeaaeselerini sezeceklerclir • da güzel bir de tayyare meydanı vardır. B~ pariıe doiu Afrikaya P...itlerclir. ltalyanlarm yaptıkları bu mükabe 11 

Miaaf"ır nazır ve maiyeti erkim ken· Saat 20.30 da Efıan büyük elçisi mevkiin dıpnda binlerce İtalyan asken Portııait, 4 (A. A.) - Doiu Afrikuma lei bilmisil hareketi eter ltalya delil d• 
dilerine tahıia edilen otomobillere ra• Eluelanı Sultan Ahmet ban tarafından dört köteli mevzi almıı bulunuyorlar. Mev .. gitmekte olan 5.000 den fula İtalyan. Habefistan miitecavis ot.ayda, o zam&ll 
kiben Ankara palas oteliacle ikametle- miaafir hariciye nazın §erefine Efsan zilerin etrafı mitralyözlü otomobillerle pertembe günü sona eren hı.fta içinde Sü- kabili kabul sörülebilircli. 
rine talıais edilmİf bulUD&ll dairelere büyük elçiliibad• bir yemek siyafeti çevrilmittir ki. bu, yalnız tüf ekle müael • 
iaeceklerdir. verilecek ve k ,_eti kaW resmi llh b1r cllpn•• karp mtlkemmel bir m6- ı H • M h M 

e;r müddet istirahatten sonra ebe· takip edecektir. dafaa sistemidir. • • V• •• sveç aıtanesı a sus u 
l•n• Serdar Feyiz Muhammet ban Ef· Ankara ait tramm mabadi bil· Umumiyetle zannedıldıgıne gore bu 

san büyük ~lçiai ekselans Sdul~n ~ - ihare te~ ve !:':zim edilecektir. cephede büyükı İGtaly~n ~7 pek ya. Bombardıman Edilmiş? 
met hanla b .. likte aaat 11 e ancıye I Misal. H iciy aazınnın Ankara • kındır. Genera razıanı or uaunun mev-
Tekilini, 11,30 da Baıvekili ye aaat 12- d bin"ır üfar ~tinde •apılacak olan cuda 4S bin kiPden 7S bine ~ak • (B., torolı 1 inci ,,asde) 

•• n-!-• • • t an ı m ar ı Ç k hh" h • • b"" de Büyük Millet Meclıaı -mı zayare • iifariinileyhi istikbal için tadır. ün ü aeyyar ıı ıye eyetmm u • 
edecekler ve V

0

ekiller he,.eti a~lariyle :::a::Je:' merasimin ayni olacaktır. ltalyan Somalisi sahillerinde yaimur- tün teçhizatı ve malzemesi anıulusal lsveç Hükumeti 
Resmi Raporları 
Bekliyor ••• 

C. Halk Partisı senel sekretenne kart Aakarada ikametini müteakip ebe. lar bir kaç haftaya kadar bqbyacaimdan muka•elename hilkümlerine aare kızıl· 
•ırakacaklardır. lan d F • Muhammet han ve bu bir müddet sonra itlere sirayet ede- haç ipntini tafıyordu ve bu İfaretler 

Büyük Millet Meclisi Reisi aaat on E ~,.7- ar Af eyu: Karab" d • I ceğinden kat"i neticenin bubata kadar a • çok iyi ıöriinüyordu. 
iJd otuzda, Bqvekil aaat 13 te ve Ha • ~ a~ • y:ben I ~ -:o u lınınaaına ça)lfılacaiı ve bunda muvaffak Habet rii .... mm askerlerinin sıhhiye 
riciye Vekili aaat 13,30 da kendilerine ıüzerkı mi 

1 ~. diktzmıre az M ~ olunacaiı beklenmektedir. he)'etİne ait binalara iltica ebnfİ olduk· 
•• d ed klercl" V dece ve zmırı sez en sonra anı- G ral G . .• . p)•-· Ru Deıı • d j 1 --•-- a--fmd vaki ziyaretlen aa e. ece il'. • e- • Balıkesir d • lu tan"lüyle Ban • ene razıanı nın ana • lan auretin e ta y......- ...-. an 

Stolılaolm, 4 ( A.A.) - SeWai· 
yettar malaalile pe, lt"'7anlar ta
rafından armılual lıı.alla111 ......_ 
oelaine oalıi olan teeaoiis me.ele • 
.;, 6om6cırtlanan neticainıl• laiç lnr 
'•efli tel.el olmGtitlı ,..,., ala 
laalWilmif .ı.,u.ıir. 

idiler heyeti azalarıyle Cumhm'iyet sa emaryo 1 b 1 ta"ya karp kuvvetli bir sol cenah tqkil e- ileri sürülen iddia. asılaızdır. Hattl 
Hallı Partisi Genel aekreteri mbafir dınnaya ve oradan vapurla dan u a derek müdafaada kalmuı ve asıl taarruzu Ru Destanın refakatindeki kimaeler de 
aazıra kart bırakmak aaretiyle iadei muvasalat buyura~klardır. Miaafirler merkezden Eaaabeneh istikametinde yap- bu binalarda bulunmıJ'orlardı. 
siJaret edeceklerdir. lstanbulda keadilerme. P::rlas.:: • maaı kuvvetle muhtemeldir. Ameliyat salonunda bulumaut olan 

Saat 14 de Hariciye Vekili doktor tinde tahsis edilen daırel • et ftalyanlar boiucu Gaz Bomhaluuu sıhhiye erkinı ltalyaa uçaklarınm çok 
Teftik Riittü Aras ekselam Feyiz Mu· edecekler ve bu ikamet .... auada §eh· Kallamyorlarm.Jf alçaktan uçmuı olduldannı söylemiıler-
L--- t haaa hmuai bir öile 7emeii rin müzelerini" temqaya p7aa ma· Deasie. 4 (A. A.) - Habq bükume • dir. 

Ba AIUafalti remai raporlar alın· 
madılıfa laiç 6ir diplomatilı fqe6 • 
w. 70pehıt179Cf'ldır• ,,. .......... 
Af.ı.ri, R..- iaadiM• ,Wdetli 
ın, ,,,.._,_o ~,;dmaaau, mçlu uç· 
nNUllann ce:aaya çarpılmaım H 

Hlri olan ~arlann tCDlllİllİni Uf• 
melrteclirler • 

..,...e • • edec:eklenlir 
verecektir • hallerim zıyaret • tinin bir tebliği İtalyan uçaklannın geçen Çünkü halJ'an tayyarecileri, bizim 

hafta içinde Makalle balgesinde 10.000 tarafımızdan kendilerine kart• atet a
bomba atmıı olduklannı, bu bombalardan çılmıyacajım pekall biliyorlardı. Atatiirlciin 'Ttlbrik Telgrafları 

Mbra 4 (Teleıl '•) - Ym ,.ı • I nhde -~ .. ....,. _A,ılıtııı112•111EJ'kı. 
Yunan, ..._, a- krallan. v...-..,. ır.ı "~~~ .. ç.111.ıo.a1ı 
Camh• B.flr•m M. e.ı- ......ıa teltrik telpaflan - _......,_.. 

Suikastçıların Muhakemesi Başlıyor 
Ankara 4 - BiJük Oads Atatlrke auikut hazlrJamalrtan saçla ~ ..... 

Wrmselınrine pe119111be ...,. pazartesi süni bqlalllDUI ....lıtemeldır. 

icra Ve iflas Memurları Da 
Kefalete Tabi Tutulacaklardır 

Ankara 4 (Telefonla) - F ....... Babnlıjl tarafıadaa ham--..•~~ 7enl 
laıfalet lllDClıiı kanun projaiae aöre icra •• iflis memurlara, m~inleri, kllip •• 
llllbatia'1- ve miiatahcliml«i de mütaelail bir _.ette kefalete tibı t11tulacaklardır. 

Kefalete tabi tutulacak memar Ye miistabclimlerclen aldıklan maaı ve lcretle-
• • nıafa .._ müsavi talqitte kel.Jet aandıiı aidab olarak almacak, buadan batka nam ...., ~•..&!... 

llıııll' ay mutlarmdan ,.&zcle iki niabetincle aidat keaiJec-~:_ 

Maltada ltalyanca Dersler Kaldırlldı 
Lavalette 5 (A.A.) - Malta valiai Sir Davicl Campbell bir emirname Defi'~ 

w bu emirname ile timdiJe kadar mekt eplercle italyanca okunan bam denlerm 
._dan aoma iqilizce olmna.-.tmı bildinniftir. 

bir çoğunun, boğucu gazlan ihtiva etmek· 'i-
te bulunduğunu bildirmektedirler. Ad" baba 4 (A.A.) - Geçen pa-

Bunlann tesirile 1 O kiti ölmüttilr. Bun· zartes':8 aiinU' ltalyan uçakları tarafı•· 
lann ikiıi aivildir. 1 S te yaralı vardır. dan bombardıman edilen faveç has -

Bombudmum ~ Ediyor tabaneıi erkanından Lundstrom adın • 
Tigre Habeı cepheaı. 4 (A. A.) - 6 il • 

l 1 ' v Nelkait bölgeııinde Habeı da biri, aldıiı yaralardan m t ... ıren 
ta yan uça11 .. laıii tür 

müfrezelerini bombardıman etıniftir. Ölü 0 f • alman larda 
" d · babe ktur Şimdiye kadar rapor 

A711i •aset.ıerile ~Lınna 
•ör•, ltolyan atallan, olpılıtan 
açtalıları cilaetl• l~ IMutalaan•· 
sinin amndelıi lıadluır ifaretleri • 
ni laer halele alt nliif .,_,,,.,.. lUun-
drr. oldluguna a~f --'~layo · .d Ah . . Lundatrom'un yaralılar aırasında adı talyan kqı u~ n, yenı en emgaı • • :_ _____________ ....,. 

yakınındaki quram bölıeai üzerinde uç - seçmeJDlfti. muhafaza kata•• ~ -- • 
muılardu. lf. I unda Jaastahaneden bir ..W aaakta ba· 

Çarpıtmalar Adi .. baba, 4 ( A.A.) - aveç seyyar lunmakta ve hutahane 21 birinci ki· 

M ı Bad ,, sıhhiye heyetinden doktor Lundıtrom d be • D 1 _ _. __ 50 mil kadar mo-
R a .. (A. A.) - areta oo • I d h nun an rı o uueua om • .. • ··ı •• h t ıefi doktor Hy an et', ey• -ı k"" • lio T embien bölgesinde ketif yapmakta o- 0 mUf, eye , aaf ede Melkadidakada .,,.... mev u lf-

lan ltal7an karakoUannın Habq müfre • et azaundan Lundıren ve doktor Smıth ıal etmekte7di. 
aelerini püakürtmüı olduklarını bildirmek- Erle yatalanmıt~ardır. Brovn telsrafmda L~dtromun bir. 
tedir. Baa esnada 6 ltalyan ile 2 yerli askeri Bır Tel.wral • bomba ile çenesini ye e~ koparılmıt 
telef olmU1tur. Uçaklar ltal)'an hatlanna Adiaababa, 4 (A.A.) - BeJ'IMlmılal olduiunu il&ve etmektedır. 
dox..... ilerlemkte olan Habeı müfrezelerini Kızılhaç ırubu Habetiıtandaki mümes- I 1.,_ d n Bir ôlü liri Yaralı Var. 

"... k •• • b" t.I aveç ı ... r e ' 
bombudıman etmitlerdir. Bu müfrezeler sil" Brovn Cenevreye c;e üıı ar • • baba 4 (A.A.) _ Reımen bil· 
Soceta ile Selada ınasınciaki kervan yolu rrafta ltalyanlann lıveç seyyar huta- • ~:~ .! aeyyar haatahan• t.om• 
boyunca ilerliyorlardı. ltalyan u~akan, hanesi Uzerine yiiz yancın bombası al· dıril ısıne gole, lil leden La.ntfl'"Om 
Kafla bölgcıindeki bir Habeş kampını mıt olduklarını fakd aanıldıiına söre bardımanıH, 1 avdeç er Lı" ... nıreu varAln• 

. . d ki b ·ı ··1mü' ve y an er ve "'" " bombardıman etmişlerdir. Bir uçak ateş hiç bir ıaz bombası atma ı arını ı • o S h tahane aıkeı·i 'kH a"" 
·· ı · d .. .. .. p·ı ·ı . . i mı§tır. eyyar aı ' 

f K d alarak Kafta bo gesıne uımu,tur. ı Ol ı e dırmıtt r. • • .. b" ·ı meaafede bulunmald a y• 
Marlen Dietrich Ama· Evka a rosu raaıı ölmiiştcıdir. Seyyar hastahAnenın neaaretme me· sahlan ır m• 

Ankanı 4 - Evkaf umum müdürlüiU Bir Dolıa mur altı Habet a skerinden mürekkep dı. 
rikayı Terkediyor kadr~ dair kanun Resmi Gazetede Adisababa, 4 (A.A.) - Havas a- - -···=======----~· 

Londra 4 (Telaizle) - Methar ıinmla çakllllfhr. Yeni kadroya ıöre •Çllct• kalan janıının, Habet kaynal.lenndan öiren· Feti•t Partisi MiH1 Konseyi BlrToplanb Yaptı 
.. Marlen Dietrich Amerikada otur· memurlar teabit ~~~t~: . . .. _ -'• •. diğine sör•, bet ltalya~ uça~ı, Daıa • Roma, 4 (A. A.) - Fatiat partisinin milli re~ IMa sabah ~..,..-:1~ 
~ 1 • .._... altı Wctea Uıamac:hiındaa AmerikaJ• ~i•'buru bombardıman et11111lerdır. Orada·İ top•-- -e 1..!t!.L- MuoJW. ~ .....,_ Venedifı .. ., .... -- - ...... 
• l'ft•..-.f mın aiırue-. ve ..1-. ~ ..... • . . .. hci llı'lıllıaç haatahaneoaine iaalııet e41en _...., " .,..._,. 

arılWI .......aarma -· .• arar ,. 
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Yer Yüzünde Olup Bitenleri Haritada Önliyellm 

ldahodı Ye· 
al k8mUr 
madenlcıl 

Adende mltblt bir 
balık 7el'{ea gemi· 

ı nl batırm19tır. 

Du ayın beıındanberi gUn· 
ler uzamıya baılamııtır. 
öoliınUıde altı ay~ık uzuıı 

gün vardır. 

Altı yıl llace lirezl•• 
yada dllıea bir taJ• 
rarcclnln cuedl areıı· 

ataktadır. 

Uganda'da fıl avı 
meVliml başla

mıştır. 

B ı lglnler Longre chdn 
hır milyon ıılllık bir 
kaplunıbaia mllıt•ha· 

rıeal bul aıu9lardır. 1 

Bütün Habeşistan Mezarlığa 

arkoni'nin u d ğu 
enüz işe Yarayacak 

Çevri~miş Değildir 
•• 

"Olüm Şuaı,, 
ale Ge medi 

Gelecek S vaşlarda Çocukları Harbeden Askerlerden 

yırt Etmek Mümkül} . ... 
Olmayacak 

t/ 

Kadının YOzU O Karanlıkta 
a Gösteren eni Bir Cep 

ası Yap dı 
Amerika gazetelerinin kanaatlerine göre ufak 

tefek faydalı icatlardan 1936 yılı içinde en fazla 
rağbet görecek olan muhakkak ki yeni sistem bir 
el çantasıdır. Bu el çantasının kadınlarda her gün 
gördüğümüz binlerce benzerinden, görünii§te 
hiç bir farkı yoktur, yalnız içi açılınca kapağına 

tespit edilmiş küçük ayna, kenarındaki iki tane 

minimini ampul vasıtasiyle derhal aydınlanır. Ve 
kadına karanlık sokakta da yüzünü görmesine, 

güzelliğinin eksik kalan kısımlarını düzeltmesine 
imkan verir. 

Amerika gazeteleri bu küçük icadın ihtira be 
ratı alındığım yazıyorlar ve sahibine servet temin 

edeceğini ilave ediyorlar. Yalnız biz bu ihtira be
ratının yabancı memleketlerde de tasdik ettiril

miş olduğunu zannetmiyoruz. Ve tahmin ediyo

ruz ki hu çeşit çantalar pek yakında bütün dün· 
yaya yayılacaktır. 

Dünyanın En Büyük Mucidi• ihtiyaçtır 

Hayvanlarının Yerine 
Geçen Amerikalı Çiftçi 

ftalyanlann bu tayyareleri imha ı belki de binlerce metre genifliyeceği mu
etmiye büyük önem verdikleri de 1 hnkkaktır. 
meydandadır. Esas mesele ölüm Bu mesele baklanda büyük muharebe-
ıuaının bu tayyare motörlerini ! de Fransnya gönderİlınİf olıın Kanada 
durdurmak gayesini rüttüğü halde 1 ordusu Kurmay Heyti üylerinden Mira
henüz hedefine varamamıı olma· lay Bovy bir konfrans vermiı, ölüm ıua

mın mutlaka tesir verecek dereceye götü-• · cıKanada» gaz~leri İtalya .. Habeı sıdır. 
muharebesi münJebetile bir müddet ev· Diğer taraftan bu ölüm ıunmı bulmı· 
vel fen alemiıule çıkntlJ olan bir dediko· ya yalnız ltalynnlann çabşmndıkları bili
duyu hatırlntıyorlar, ve: nen bir ıeydir. İngiliz libora1uvarlarındn, 

- <cMeıhur ltalyan bilgini Markoni ta· Fransız laboratuvarlarında, Amerika la
rafından bulunduğu &Öylenıniı olan ölüm boratuvarlarında, bele Alman laborntu • 
ıuaı acaba nerede kaldı?n diyorlar. varlarında çoktan beri denetmeler yapıl-

.. «Kİ17daı> gazetelerinin kanaatlerine maktadır. Hemen hepsinde de müspet 
gore ta ya • Habeı muharebesinde bu Ö· neiceler elde edilmiıtir, fakat bulunan 
lüm ıuaırun kullanılnıaımı, bütün Habe
fİslanın bir gün içinde bir mezaristana çev• 
rilmemiı olmasının sebebi, ölüm 1Uaınm 
iddia edildiği gibi bulunmuı olmaması de· 
ğildir, bilakis ölüm ıuaı bulunmuttur. Fa
kat henüz fayda verecek, tatbik mevkiinc 
ıirccek derecede kema1e eelmemittir. 

Diğer taraftan bu «Ölüm Şuau sözü
nün bazılnrını hataya düşürdüğü de mu· 
bakkaldır. Zira bu ölüm ıuamdan ıimdiki 
halde beklenen tesir, tevcih edildiği nok· 
tada bulunan bütün canlı mahlUklan yere 
ser • d ~·1 k mesı egı , o no tada çalaıan bilumum 
nıotörleri hareketsiz bale gelİrme!idir, o
tomobileri, tayyareleri, balonları, tanklan 
durdurmal!ıdır. 

rüleceği kanaatinde olduğunu aöylemiıtir. 
Bu zata ııöre: 

Ölüm Şuaı bir müddet sonra elek· 
trik ve benzin motörlerini durdurma hede
fi ile iktifa etmiyeck, insanlan kalp sekte· 
sile öldürme imkanların. araya kb" O 
zaman aavaılarda sivil halkın askerden, 
erkek kadından, küçük çocuktan ayırde· 
-;lilmesine ihtimam gösterilmesini bekleme· 
yiniz. Bütün halk birden öldürülecek ve: 

<cHarp eden askerle, o askere ekmek 
yetiıtiren bir kız çocuğunun zarar yapmak
ta yekdiğcrinden farkları nedir?» Şeklin· 
de bir mantık yürütülecektir. Esasen Ha
bq muharebesi esnasında bir İtalyan hava 
filosunun bir Haheı ıehrini bombardıman Amerika gazetelerinden birinin sı çift hayvanlarının beslenmelerili 
ettiği sırada lsveç hastanesini yakmış ol- bir muharriri bu resmi büyük şehirler- ! ölenlerinin yerine yenilerinin konma .. 
ması da gösterir ki, gelecek muharebeler- den uzak küçük bir köy kenarından sına gitmiş. Çift hayvanı kullanmakei• 
d~. ha~~ edenlerle etmiyen1eri ayırdetmek geçerken 'tesadüfen almıştır. İlk bakı~ zm çiftcilik yapmağa karar verdim. 
mumkun olmıyacaktır. I ta biraz gülünç görünüyor, nitekim Zengin değilim, bir traktör alamam. * 1 Amerikalı meslekdaşımız da öyle bul· Esasen toprağım da bir traktöre ihti-

Kanada gazeteleri bu bahis açılmıı iken muş ve resmini aldıktan sonra adam- yaç gösterecek derecede geniş değil. 
elektrik fenninin ilerlemesi neticesinde te· w ki k e yaptıgw mı sormuş Hayvanların yerlerini tutmayı düşün-• •. .. . ~ cagızn ya aşara n • 
lefon ıle adam oldunne ımkanlıunın da tur Adamdan aldığı cevap şudur: diım ve şu gördüğünüz aletleri icat 

- Habeı ordusunda böyle fenni leva· bulunacağını ve bu suretle hayali bir filim- · E Ik. l · h k ettim. Bir taraftan tohum ekiyorum, 
:r:un bulunmadığı için ölüm fuamm bulun- de temas edilen bir süjenin hayal sahasın· - vve ı yı ın son gecesı er · e~ .• . k 
nıuı olsaydı dahi kullanılması mevzubahı d hakik t h w• • •• 1•• eg"'lencesiyle meşgulken ben ocağın arkadan da ektıgım tohumu apatıyo-an a aa asına eeçecegını soy uyor· . 
olamazdı, denilemez. Çünki Habq ordu· lar. Yukarıki resimlerde yabancı gazetele· karışısında alçak bır sandalyeye otur· rum.» . .. • • 
•:da bir iki düzine tayyare vardır, İm·ııua beı on, nihayet birkaç yüz metrelrin müstakbel muharebelere ait.&emsi!i

1
dum. Bütün _hir.y.ıhn hesa~larmı yap· •w•Gazetecı hu sozl':_rın so.nuna k~n?ı· 

P ator bunlarla seyahat etmektedir, ordu dahilinde tesir yapmaktadır. Maamafib tablolarını ve telefonla adam öldürme tec· tım. Bu benım ıçın fevkalade faydalı\ lıgındcn yalnız şu cumleyı eki mıştır: 
ara sıra bunlarla keıif yaptırtmaktadır ve} günün birinde tesir ~mm yüz!erce, rübeleriıü ıörüyoraunuzl loldu. Gördüm ki kazancımın tam yarı- - En büyük mucit; İhtiyaçtır •• 
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Bu Oyund , Macar Takım, Bizd n Çok 
Üstün Sistem Sahibi Olduğunu Gösterdi 

• •• •• z r e e yu 
Gal;ya'da Kargaşalık 1 

Avitüs mektubunda diyordu ki: 

«- Buradaki vazifemden çok 
memnunum. Fakat, mensup olduğum 
ırk münasebetiyle German'ların tali
hinden ziyade, zeval bulmak üzere o
lan Roma devletinin talihiyle sıkı bir 
surette alakadar bulunsaydım kendimi 

bahtiyar sayardım. Halbuki bu günkü 
vaziyetimde endişeler beni çok ezi· 
yor. Galyada senin eksikliğini duyu
yorum. Gizliden gizliye Alan "lar tara
:-ından himaye edilen Bagot'lar rahat 
durmuyorlar. Bir çok muzafferiyetli 
muharebeler, bir çok cesaret eserleri 
ile temin ettiğin şeyleri: Burgonya'lı
ların ve Frank'ların sadakatini, Galya 
memleketindeki sükfuı ve asayi\li te
reddüt ve kararsızlık yüzünden tekrar 

tehlikeye mi düşürmek istiyosrun ~ » 

Aoninin bir kurtarıp 

Macaristanın meşhur {Jype§t takımı dün l kın gol fırsatları karşısında titr ~meıniştir. 
ikinci maçını Taksim atadyomunda Gala- * 
tasarayla yaptı. Oyunda Macarlara bir, Galatasaray 9 Cüce Zerkon, yolunu fOfıran bir okla A.ttilcinın ayağında a~ılan hali/ 

yara.)'I tedavi ile me§gul oluyordu. Birinci maçı (4. 0) kazanan Macar ta• korner olmuştur. 
kımının ikinci müsabakayı da a~ şekilde * 

Avitüs'ün üslubundaki süslü ifade 
bir tarafa bırakılacak olursa, mektu
bun hulasası bütün çıplaklığıyla mey

dana çıkıyordu: Galya bir kargaşalık 
ocağıdır, b8§ kumandanın vücuduna 
ihtiyaç vardır. 

- «Ayıp değil ya.. dedi. Oğlum ı bastırılan soğuk su uykuyu, yorgunlu-

Orestca altı aydan beri Attilanın hiz· ğu defediyordu. 
kazanacağı daha ilk oyunda anla§llmıftı. Macar takımı eski kadrosile sahaya çıll • 

metinde bulunuyor.» 
Attila'nın hizmetine girmek .. Ro

malı olup ta Attilanın hizmetine gir
mek 1. imparatorun benzi attı, iri yapı· 
1ı Promotüs de söyliyecek bir söz bu
lamadı. Aetiüs bir kaç saniye d~ün
dükten sonra sahte bir lakaydi takına

Oneı;ea Nerede? 

Attila, üzerindeki yorganları attı, 

su kenarındaki otluklara kadar yürü

dü, sahildeki taşları ve kumları par· 

maklariyle tutabilecek kadar suya yak

laştı. Çocukların çcımurlarla oynama
larına benzer şeyler yaptı, duvarlar, 

Macaristanın en derli toplu futbol oyna- mı§. yalnız merkez mubacimi oynnma • 
yan, kıymetleri yüksek oyunculanm bir a· mıştır. Galatasaray; Avni. Lutfi, Reşat) 
raya toplamı§ olan Uypcşt dünkü maçta Fahir, Hayrullah, Süavi; Salim Eşfak, Sa" 
daha düzgün ve daha canlı bir oyun 1tös • lahnttin, Danyal. 
termek suretile büyük kuvvetini bir defo Maçı, Ahmet Adem idare etmiştir. 

daha isbat etmiş oldu. * 
Bu düşüncenin tesiri altında kalan 

Aetiüs dedi ki: 

Her topu alışında bir ustalık görülen, Macar Uypcşt takımı bugün üçüncü va 

- «Meselenin en mühim ciheti bu
dur: Attila Galya·ya gidememeli
dir. Danüvüs (1) sahillerinde buna 
karşı bir sed çekmeliyiz. Şayet Attila 
bize hücum ederse bu hareketi Calya
ya kadar yürümek istediğine delalet 
eder. Halbuki bizim en zayıf nokta
mız Galya'dır.» 

rak dedi ki: 
- «Ya öyle mi) O halde Tütüllüs, 

impatatorun göndermek istediği hey
ete sen riyaset edersin. Bu münase· 
betle oğlunu da tekrar görmeğe mu
vaffak olursun')> 

kaleler, hendekler inşa etti. Duvar u

zundu ve hafif bir kavis yapıyordu. 

iki tarafı derin birer hendekte nihayet 

her paı verişinde isabetli topu sevkeden, son müsabakasını Taksim stadyomundn 
kafa ile topu istediği oyuncuya veren, kale takviye edilecek Galatasaray tnkımile Of .. 
yakınlannda topu en müsait oyuncuya nayacaktar. 
gönderen Uypeşt oyunculan sırası geldiği, j Bu sabah şehrimize gelecek Beşiktaıılı 
fırsat yakaladığı zaman da mükemmel oyunculardan da bir kaç kişinin ve nğlebt 
şut çekmek suretile lstanbulun en sayılı ihtimal Bambino ile bazı federe Perahla .. 
takımlanndan biri olan Galatasarayı hır • nn takıma nlınmalan ihtimali kuvvetlidir"' 

Bizan .. a Yürüyüı 

buluyordu. Küçük nehrin suları yavaş 

yavaş o hendekleri dolduruyordu. 
palıya hırpalıya ( 5 - 1 ) gibi büyük bir Lik Maçları 
farkla mağlup ettiler. 

Galya Nerede~ Attila Nerede? 

Promotüs ona dedi ki: 

Baş kumandan bunu söyledikten 
sonra sıra ile evvela imparatora, on

dan sonra diğer iki kişiye baktı ve iti· 
raz kabul cttirmiyecek bir katiyctle: 

- «fmP.arAtor. müsaade et le ben 
artık gideyim.» dedi. 

* * * 

Attila: 

- «Oneges neredd» diye sordu. 

c 
(Arkası var) 

TebllAler 

Turl t Gemllerl Ve Liman 

Harçlar1 

- «Patriciüsl. Ne tuhaf düşünce
lere kapılıyorsun! Galya nerede?. At
tila nerede? Attila belki şarki Roma 

devleti için bir tehlike olabilir, fakat 

bizim için değil 1.. » 
t Bununla beraber, hadiseler Aetiüs Hudut ve sahiller suhhat umum mü • 

- «Attila'nın stanbul önünde gÖ· dürlüguv··, Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve· 
rünmesin · d d "k d tarafından gösterilen endiJ::elerin hak-ın, ora an para te arı e e- T k&letinden aldığı bir tebliğ üzerine, 
rek digv er d l tl ka h k lı olmadıgı-m ispat etti, bir kaç gün 

ev e ere rşı arp etme bundan böyle limanlanmıza gelen hu -
maksadına müstenit olmadığını kim sonra gelen haberlerin Attila'nın or· susi yatlarla, münhasıran turist nakledip 
bilebilir?» dusu ile beraber Bizans üzerine yürü· başka ticaret muamelelerinde bulunmayan 

İmparator endişe içinde dedi ki: mekte olduğu ~il.dirildi. Onun için İm· turist gemileri ve iİmi hus11satta kullanılan 
- «Aetiüs biz dah "k k b" parator Valenbnıan, başkumandan ta· gemilerden vize. müruriye, demir ve şa • • , a yu se ır 1 • • 

Maamafih Kaari ve Fadıl gibi iki mü -
him oyuncusundan mahrum olan Galata · 
sarny takımı da çok zayıf bir kadro ile çık
mış ise de bu, ( 5 • 1 ) gibi bir mağlubiyet 
mazereti t~kil edemez. 

Dünkü müşnhedemiz şudur ki: En tehli
keli vaziyetten sükunetle sıyrılan, ufnk bir 
fırsatta büyük tehlikeler yaratan Uypcştin 
karşısında Galatasaray çok bocaladı. 

Bizim oyun kudretimizin Üstünde bulu· 
nan Uypeşt karşısında dayanabilmek zan
nedildiği gibi şunun veya bunun bozuk oy
namasından değildir. Onlann çok ağır ba· 
san oyun tarzlan karşısında bizim ayarı -
mızda olan her takım kolaylıkla eriyip gi
diverir. 

* 
medeniyete malik old - • . ırafndan uyandırılan endışelen unut- mandıra resimleri ve lc.1lavuz ve romörkör 

b ugumuz ıçın k ·k d" K l Att"l" t f ücretleri alınmayacağını bu gibi gemilt>r . 
arbar milletlerle ihtilaf çıkarmaktan ma ta gecı _me ı. ıra 1 a ara ın- Oyun Macarlann tnzyilderinden ve bu 

k d ·· d 1 ktu t } 1'1U den yalnız sıhhiye ve nhtım resim ve üc • 
müm Ün oldugu- kadar k. ı· · an gon erı en me P an ya nız T tazyik, devam edip giderken, bir nra !\fa. 

çe ınme ıyız. H" K ] · retlerile, fener resminin yüzde elli indiril· 
Attila'ya bir hey"et göndereceg-·ız.>> · netice hasıl oldu: l u

1
n r.a. ının yehnı- carlann tazyikından kurtulan Galatasaray 

miş olarak alınacağını tebliğ etmektedir. 
Baş k d . . . k k den bir takım arzu ar a muracaatı a- sağ açık Salim vasıtasile tehlikeli bir hü • 

uman an ıçmı çe ere • h k " l ed ~ · - --· ··-···--
G.. d · linde kendisine da a at ıyet e r ce· Su sporları Kulübünün Serbest cum yaptı. Salimin ortaladığı topu yakalı-

fay-d <h< onl er. » dedi. Bundan bir vahı verebilmek için imparatorun kız yun Eşfak (20) inci dakikada oyunun ilk 
a ası l - d" •· ek Yürüyu··~ıeri kendi k d. 

0 amıyacagını uşuner kardeşi Honorya, sevgilisi Flaviüs :r golünü Gnlutnsaraya kazandırdı. Oyun 
en ıne Burgonya ve Frank as- K ··· 'l 1 d. 'ld. l. S. K • lstnnbul su sporları ntletı'zm tekrar başladı. Bu sırada Galatasaray kale· kerl · · k d assıus e ev en ırı ı. 

. erının ne a ara baliğ olabileceği- laptnnlığından: si yakıninde verilen bir firikiki Macar sağ 
nı hesap etmeğe başladı. -o- 1 B am yılbaşı .. b . l 1 nçığı (2) inci dnkikndn oyunu hemen be -J •• - ayr • munase eby e . . • 

nıparator sordu; Biz•nS Onünde muhtelif teşekküllerin tertip ettiği hareket- r~bere bır vazıyete soktu ve Macarların bı· 
- «Acaba kimi .gönderelim? Hu- 1 • . k' · ·n fasıla verd·~· . .. .. rınci sayısını yaptı. Hemen hemen Macar· 

d lek Tsa]yadaki muharebe kazanıldık· ere ıştıra ımızı ıgımız yuru • ... 
ut mem etlerini sen çok iyi biliyor• .. d B' • d ~ yüşlere bu haftndıın itibaren Şişlide devam ların tazyıkı ıle geçen oyunda Galatasa • 

sun, Promotüs sen gı·d . y tan ve duşman or usu ızans a og- d'l k . ray aleyhine verilen bir pen altıyı Avni kur-
' ersın. anına . , H"· e ı ece tır. 

Tütüllüs'ün og~lu O •· ru rıc ate başladıktan sonra, un or~ . . tardı. Başlangıç gibi yine. Macarlann ha -
ı T restes ı de katarız, 1 d f k I d b . ·ık d f ola 2 - Yüriiyiiş ıkı sınıf üzerinde olacak-o maz mı ütüllüs})) 

1 
usu se ere ~ı a ı an erı ı e a · kimiyeti ile geçen birinci devrenin ( 44) ün-

Bir Romalı A.ttilıi Hi---
1

• d rak bir istirahat devri yaşayabildi. 1 tır. cü dakikasında Macar merkez muhacimi 

Tütüllüs kekelıy· erek ceva d.. Kral Attila, küçük nehrin kenarına "' ı ıncı go u yaptı ve evre • ittı. • -· 11~ ın e 1 A - Muhtelif spor JUbelerinde uC:. • 'k' · 1.. d (l 1) b • 
P ver ı raşanlara mahsus aŞi-ı: • Z..ı'n· 

0-1 O ' 1 •v · d'l 9U Hücumdan hücuma geçen Macarlann - « g um restes ..• Oğlum Ores- yerl~ti. Bir gün evve ıgtmam e ı en drlikuyu • Su terazisi • Ayaz. 

1 
l · b 1 Galatasaray kalecisinin lüzumsuz bir surct-tes .. )) ve Bizanslı bir mira aya aıt u unan ağa kam istikametinde takri-

T 11 ba ı d b te yerini bırakmasından hemen istifade e· ütü Üs Ş a ığı cümleyi b.t. çadır kurularak orada kral için ir ya- ben 1000 metre. 
ed' h 1 A ·- ,_ ı ıre- derek (50) inci dakikada üçüncü ayıyı 

m ı. Bu a etıus un dikkat naza- tak hazırlandı. B - Halkevi • Kilyoa yürüyüşüne yapıverdiler. Artık oyun Galatasaray mü-
rını celbetti, sert b}r tavırla: ı Cüce Zerkon, yolunu ~şıran b~r hazır] nanlara mahsus «Şişli • dafaa ı önünden bir türlü aynlmıyacnk bir 

- «Ne var? Oglun Ürestes ne ol- okla Attilanın ayağında açılan hafıf Zincirlikuyu • Su terazisi • Or- şekilde devama başladı. 
du ~)) diye sordu. yarayı tedavi ile meşgul oluyordu. ta bayır mrt1an - Belgrat orma· 72 inci dakikada merkez muhacimJcn 

- <CÜ.. Evet, 0 ·• Roma devleti da- K 1 bu tedaviden lütfen hoşlanı- nı • Kilyos istikametinde tak • kafa pus alan sol açık hafif bir plase He 
hil' d k ç imka l ra ' k h riben 80000 metra - bir ak - M 1 d d . kolaylıkla ın e azan n an azaldığın • yordu; kendisini tedavi ettirme i ti- şam Pirinçci köyde yatılacak acar arın ör üncü sayısını 
dan .. O~l~m i~ devlet işlerinde kulla- yacını duyduğundan dolayı değil, isti- yol av merası olduğundan nr· kaydetti. 
nılmak ıçın talun ve terbiye gördü.1 rahate muhtaç olduğundan ve kafası- zu edenler avlanacaklardır. Uypcştin hücumlan karşısında buca • 
ğünden b" k 1" I lamaktan ba .. ka bir şey yapamıyıın Gala-.... nı dolduran ır ÇO P an arın sonunu 3 - Yürüyüşlere tam 9 da Şişli tram· " 

- <10 halde} » l k d 1 k · tnsaray müdafaası 75 inci dakikada çok - d" ·· den evve uy uya a ma ıs- vay deposundan ba lanncakbr. A amıfına 
T .. ··11.. b"' ·· · uşunme uzaktan çekilen kuvvetli bir şutla be§inci 

utu us utun cesaretıni bir araya tediğinden dolayı cüce Zerkon'un gös- Kfızım Enson, B grupunn Kamil Toros 
topladı: 1 terdig-i ihtimama k~rı'ı ses çıkar •. mıy.or- önderlik edecektir. Yürüyü§lere herkes golü de yedi. Bu müddet zarfında bir çok 

- b · fırsatlar, kaçınlmış, kuvvetle çekilen şut· ( 1) Tuna demektir. du. Cücenin harekatı ve yara uzerme iştirakte ser esttu. 

r E 

BiR FA B I R DEL1KANLININ 
BELL·Pll!RRE Oynayanlar: M AR 1 E 

HiKAYESi 
FRl!SNAY 

ların bir kaçı da direğe çarpıp geri dön • 
müştü. 

Senclerdcnberi resmi ve hususi mnçla • 
rın hiç birinde Galatasaray bu kadar zor
luk içinde maç yapmamı§, bir düzineye ya-

Bugün İstanbul 1ik ıampiyonası maçla
rına Kadıköy ve Şerf stndyomlarında de • 
vam edilecektir. 

Kadıköyde yapılacak olan Fen rbahçe • 
Eyilp takımları arasındaki maçın kolaylık .. 
la olmasa bile büyük bir sayı farkile Fe • 
nerbabçc tarafından kazanılması bugüne 
kadar y~pılan maçlann neticelerinden ko
laylıkla anlaıılmalktadır. 

Her karJısına çıkan tnknn mağlup eden 
Fenerbahçenin bugün yapacağı maç lik • 
teki vaziyetini aynen muhafaza etmeye 
yardım edecektir. 

* 
Ayni sahada oynanacak olan Vefa • 

Beykoz müsabakalannın kuvvetlerinde 
nisbeten müsavat olan iki takımdan fazla 
gayret eden tarafı iıten galip çıkaracaktır. 

Son maçlannı lmdrosile oynamağcı 

baılıyan Vefanın bugünkü maçta kazan • 
mak §8.nsı daha fazladır. 

* Şeref stadında yapılacak olan Beıik • 
t f - Anadolu maçının yapılıp yapılmıya • 
cagı henüz malum değildir. Yunanistana 
yaptığı &eyahatten bugün dönecek olan 
Beıikta~ın yol yorgunluğu dolayasile bu 
müsabakayı yapmıyacağı zannedilmekte • 
dir. 

* Şeref stadında aynanacak olan Süley • 
maniye - HilaI maçı bu haftanın en bühim 
bir oyunu olarak göze çarpmaktadır. Son 
haftalarda yaptığı maçlarda muvaffakiyet 
göstermeğe başlıyan Süleymaniye, hiç 
ıüphe yok ki Hilil takmiı karıısında çolr 
canlı bir oymı yapacak ve yavaf yavaf 
likte düzclmeğe başlıyan vaziyetini kur .. 
tarrnağa uğra,acaktD'. B~1dqa ve Fener• 
bahçeye kllJ'fı mukavim bir oyun çıkar• 
Hilalin de kendi kıymetinde bir takan 
kartısında da muvaffakiyetli bir oyun yap 
ması da pek tabüdir. 

Süleymaniye - Hili.I müsabakası ıı.. 

halde haftanın en cazip bir maçı olacaktır. ....................................................... ...-
Aşcı Aranıyor 

Fabrika müstahdemleri e gilnde 

otuz kadar yemek Yerec k kü ·ilk bi' 

loknntanın kendi hesabına i l ıresinl 

almak üs re Kliğıthııne mıotnk ı ·nda 

bir fabrika için bir aş91 iıtınıııektedir. 

Ahçının oturacağı yer, 111nrııaıı 'H 

ışığım eocani olup bu yer bir eve 

de elverioli ola bilir. Teklifler acele 
0 Memurin dairui, Beyoğlu Po ta ku• 
tuı\l 22481• adreaine gönderilmelidir. 



10 Sayfa SON POST~ 

Yoksul Yavrular •.• Kari il elet a6lan Genç Kızlara Ders Olsun 
6linci Ve Kırk Sekizinci llkmektepler G M- .

1 
Makbuleyi Kaçırdığı Iddıa Edilen Fethi, 

Le Giydirildi Ve Gönülleri Hoş Edildi azete uvezzı e- Şimdi Onu Reddeder Bir Hal Alıyor 

Kadırgada, 61 inci ilk mektebin kurma kurulu üye ve 
gayretiyle resimlerini gördüğünüz fU yoksul yavrular 

Kendilerine ne derece tetekkür edilse yeridir. 

öğretmenlerinin 

giyclirilmişlerdir. 

Galata 48 inci okulda kurulan esirgeme kurulu bayramda altmış yoksul 

çocuğa elbise, ayakkabı ve ders vasıtaları vermiştir. Baş öğretmen Kami
lin başkanlığında öğretmen Ferit,. çocuk esirgeme kurulundan İhsan, tüc

cardan Yunus kaptan ve Hakkıdan mürekkep olan bu heyetin çok genış 
gayel .... ri vardır. Çeşme meydanı civan gibi yoksul bir muhitte feyizli işler 
gören bu fedakar zatları şükranla yazıyoruz. 

Denizaltında Kaçakçılık 
Bu Kaçakçılığın Nasıl Yapıldlğını, 
Tutulan Bir Suçlu Meydana Vurdu 
Duyduiumuza göre, aümrük muha

faza tC§kilitı mühim bir kaçakçılık te
bekesinin izi üzerindedir. Bu ıebekenin 
kaçakçılık usulü denizin dibinden i.
tifade etmektir. Memleketimiz ıçın 

yepyeni bir usul olan bu kaçakçılık 

teklinde de kaçakçılar dalgıçlardan 

iatifade etmektedirler. 
Kaçak mal su geçmez ambalajlar 

içerisinde ve tenha yerlerde denize a
talmakta, sonra dalgıçlar vaaıtasiyle bu 
mallar çıkarılıp kaçırılmakta ve piya
Mya sürülmektedir. 

Sanayide kullanılan yai ve yağlı 

maddeler ise itinalı bir ambalaja bile 
lüzum 1rörülmeden denize bırakılıver -

Tekrar Deliren 
Bir Adam .. 

Kasımpatada Hacı Mehmet mahalle
sinde (53) numaralı evde oturan Hü • 
seyin adında bir adam akli rahataızlı
iı dolayısiyle Bakırköy hastahanesinde 
tedavi edilmit ve iyi olduğu kanaa • 
tiyle bir ay önce serbest bırakılmııtır. 
Fakat Hüseyin evvelki aün birdenbire 
sene muvazenesi:ıce hareketlere kapıl
mıı ve eline bir kerpeten geçirerek kız 
karclti Şükrüyeyi: 

mektedir. Muhafaza tetkilah bunun 
farkına varmıı ve kadrosuna dalgıç 

memurlar almaya karar vermiıtir. 
Bundanbatka bu kaçakçılık itiyle 

alakalı olduklarından fÜphelenen bir 
kaç ki.fi de sorguya çekilmittir. Asıl 

kaçakçıların bir iki güne kadar ele ge
çirilecekleri ve mahkemeye tevdi edile
cekleri umulmaktadır. 

İsticvap edilenler meyanında bir de 
dalgıç vardır. Bu dalgıç bu kısım ka· 
çak eıyadan bir kısmını denizden çı

karmııtır. Fakat isticvabında denize 
bir baıka iti için girdiğini, ve tesadü
fen bunları bulduğunu söylemittir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Hırsızlıklar 
Bakkal Rıdvanın dükkanına anahtar 

uydurularak iki teneke Ndeyağ, bir te
neke bYVrma ,iki kavanoz kahve, bir 
kavanoz çay, bir kaç tekerlek kaııır 

peyneri ve daha muhtelif bir çok yiye
cek atırılarak savuıulmuıtur. 

Bakkal suçluların ayni mahallede 
Fethi ile Seyfi olduklarını iddia etmek
tedir. Bunların her ikisi de yakalan -
mıılardır. * Yenitehirde bir bot evin kapısı kı
rılarak evin içinden yatak yorgan ve 
saire çalınmıt, bu iti yapan sabıkalı 

Mehmet tutulmuttur. * Galatada Mustafa kaptanın motö
ründen fener, eldiven, mintan ve ıaire 
çalan Kaaımpatah Mahmut yakayı ele 
vermittir. 

- Senin ditlerin aiırıyor, ben dit 
doktoruyum. Gel çekeyim diılerini de 
ainlardan kurtul! diye bir hayli kor
kutmuf ve hatti kızcaiızın bir iki ye
rini de yaralamııtır. Hüseyin tekrar 
hastahaneye kaldırılmıttır. 
-=o-===========~-==================:===·""""============-==·,......,,==========---:-ı=-=-

1 isten bul Beledly••I lllnhırı 
Senelik muhammen muvakkat 

Kirası Tminah 

Cibalide Odun iskelesi sokağında yazıhane yeri 18 1,35 
)) )) )) )) )) )) 18 1,35 
» » » » 4 N. » » 18 1,35 

Yukarıda ıemti senelik muhammen kirası muvakkat teminatı yazılı 
olan mahaller 936 senesi mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
ayrı ayn açık arttırmaya konu)muıtur. Şartnameleri levazım müdür • 
lüjiinde görülür. Artttrmaya girmek isteyenler hizalarında gösterile~ 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 6/1/9'36 pazartesı 
ıünü aaat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (7864) 

rine Karşı Çıkarılan Sultanahm:t Üçler mahallesinden l bule evde kapalı kalır ve Fethi de i,fine 

Z ı ki Makbule adında bir genç kız iki haf - gidermiş. Fakat zabıtanın Makbuleyi 
Or U 8r ••• tadır kayıptı. Bizim hadiseyi kaydetti- aradığını bildiğinden daiına tetikte bu-

ğimiz günün ak§amı, genç kız Fethi a- lunmaktaymıf ve gazetemizdeki yazıyı 
Vakit vakit İatanbulda gazete muvez • 

dında bir gençle birlikte Kurtulutta okuyunca derhal eve ko§Arak genç kı-
zilerine karşı bir takım memnuiyetler ih -
das edilir. Bu, hayatla çarpışan küçük ha
yat adamları iskelelere sokulmaktan, tram• 
vaylara binmekten, şurada burada gazete 
satmaktan menedilirler. 

biri bize 

yakalanmıgtır. zın saçlarını ve ka.flannı - tanınmasın 

Dün Makbule ve Fethi Emniyet di- diye - kestirmİ.f, izi bulunacak zannile 
rektörlüğü ikinci §Ubeye getirilmiıler bafka semte kaldırmak üzere gen9 
ve sorguya çekilmitlerdir. Genç kızın kızla sokağa çıkmıı .. 
dün muayenesi yapılmııtır. Tesadüfe bakınız ki Fethi Mılkbule-

Makbulenin söylediklerine göre, yi kaçırmak isterken yakalanmasına 

babasının kendisini yoğurtçuya gön • sebep olmuftur. Çünkü Mılkbulenin da
- On sendir gazete satıyorum. Bu yüz-

derdiği akıam arkasında Fethi denen yısı Fahri kendilerini aokaktayks 
den bir çok abonelerim var. Her dairede, 

Dün de, müvezzilerimizden 
gelerek dert yandı: 

genç belirmiı ve genç kıza yaklatarak-. görmÜ.f ve derhal nokta polisine vazi • 
her ticarethanedeki memur ve müstnh -

bir takım aldatıcı §eyler aöylemit ve yeti aezdirerek yakalatbmıııtır. 
demlere muntazaman gazetelerini götü • ı 

kandırmı§, tramvayla Şiıliye geçirmit Fethinin iddiası ise ıudur: 
rür, hafta baılan da parasını alırım. 

B d ı b 1 .. ..- .. d d ve evine götürmÜ§tÜr. O aece Fethinin 1 - Ben Makbuleyi bir kadın olarak 
u ara a, stan u gumrugun e e a • . · k 1 • · · 

b 1 . B d b' .. dd l annesı ve Fethı l'enç ızı ev enme vaıt- tanıdım. Kenduııne sokakta rast gel • 
one erım var. un an ır mu et evve . l l d d' E • k d' • · 1 ld• .. .._ . . .. · ı . 1 . b lerıy e kandırmıı ar ır. 1 ım. vıme en 1 ıatejiy e ae .. 

gumruge gırıp muıterı enme gazete en ı- ı . . · 1 · · • • 
k d 'Jd' F k b'l"h b Fethanan tramvay bılet memuru o Şımdı, Makbule ıçın denecek ıudurı 

ra marn mene ı ı. a at ı a are u d _ .. l k d' G" d" 1 • M k K d' d" -ı ---'- k • ugu soy enme te ır. un uz erı a - en ı uıen ag am ....... sere tir. 
memnuiyet kaldırıldı. 

Kız Kaçırmak ••• 
Dün de yine ayni şekilde bir memnui -

yet ihdas edildi. Gümrüğe girmem yasak 
edildi. Halbuki ben orada ne bağırıyor, ne 
de zorla gazcet satıyorum. Sadece bir ta -
ııcılık yapıyorum. Abonelerime gazetele • 
rini bırakıp gidiyorum.» (Baf tarafı 1 inci yüzde) si gün kızını kendi evine nakletmi' ve 

Biz bu memnuiyetin ne sebepten ihdas Ben, dedi, fakir bir adamım. hemen müddeiumumiliğe baş vurarak 
edildiğini bittabi bilmeyiz. Fakat gümrük t(ızımı besliyecek vaziyette değilim. köy imamiyle ihtiyar heyeti, kızını ni· 

müdürü Mem~uhtan rica edi.yor~z: . 1 Bana dört kile buğday hediye et de kı- kahsız olarak kocaya verdiler, zina et• 
Memleket ırfanına ayrı hır hızmetı do- zı al, evine götür. Düğünü de yap. tiriyorlar, kızım gayri m~ru olarak 

kunan bu gibi gazete müvezziler inin güm - Resmi muamele sonra da olabilir. gebedir; diye şikayet de bulunmuş-
rüğe girmelerinin hiç bir mahzuru yoksa Ben, evvela, bu adamın sözüne gü- tur. 
serbest bırakılmalı değiller midir?. ı p k l l 

vünemedim: araların gittiğine, öy ü erin ya -
- Öyle şey olmaz, dedim. Hükı1 - nında mahcup kaldığıma, dünürümün 

met muamelesi bitmeden almam. ile- bu muamelesine yanmıyorum. Yalnız 
ride dünürüm olacak olan kızın babası bu fena muamele yüzünden bir evlat-

Yeni Evkaf 
Kanunu 

(Baf taralı 2 inci yüzde) 

açlıktan, sefaletten bahsetti: tan oldum. Çünkü: 
- Dava edecek ben değilmiyim.. Davullu, zurnalı evlendirdiğimiz 

dedi. Sana sö zveriyorum. Dava et• oğlum, karısının, babası tarafından ge-
yapmaktadır. Ve bir daha kendilerin. l · k d mem. Ve kızını bizim eve getirdi. Ben ri a ınması üzerıne utanara orta an 
den hiç bir suretle bir vergi aramıya • de dört kile buğday verdim, Biz de, kayboldu. İki aydır nerede olduğunu 
caktır. Bu iı için de bu gibi vergi veren 
alakadarlara (10) sene gibi uzun ve evlenme kağıtlannı askıya çıkardık. dn bilmiyorum. Bir gün çıka gelir di-
ihtiyari bir müddet bırakmııtır. Yani Muamele tekemmül etmeden de oğlu- ye, hükumeti lüzumsuz yere meşgul 
mukataa ve icare vergisi verenler on muza davullu, zurnalı bir düğün yap- etmemek için zabıtaya da bu gaybu ~ 
aene içinde evkafa müracaat ederek tık . Düğünden bir ay sonra, resmi ni- beti haber vermedim Ve şimdi, bir ta· 
takdir edilecek olan yirmi senelik ica- kah muamelesinin ikmaliyle uğra~ır· 1 raftan oğlumu gelecek diye her akpm 
reyi toptan veya taksitle verebilecek- ken bizim dünür benden biraz para yol ve mahkemenin adil hükmünü 
tir. daha istedi. Ben de veremedim. Erte- beklemekteyim. 

Bu müddet içinde müracaat etmiyen- ---------•··----------
lerden gene eskisi gibi her aene icare ve Temiz Yağ Şehrin 
mukataa vergisi alınacaktır. Alaka • 

darlar on sene sonra mürcaat ederek Yemek Nasip Temizligv i 
taksitleri vermezlerae kanun evkafa 

bu eibi gayri menkulleri iveze çevirme Olmıga.cak Mı ? Meselesi 
hakkını vermittir. Tahsili emval kanu-
nuna tevfikan gayri menkulü satarak (Baf taralı 1 inci yüzde) (Baf taralı 1 inci yüzde) 
(20) senelik vergi tutarını alabilecek- Şimdi şehirde Trabzon yağlarına Bu müesseselerin her birinde ayrİ 
tir. rekabet eden yeni bir yağ satılmaya bir defter bulunacak ve bu defterlere 

Yalnız alam ve satım zamanlarında ! başlanılmıştır.· Çeşni itibariyle T rab- temizlik yapılan gün ile ne şekilde te
evkaf derhal takdir edilen (20) senelik zon yağına benziyen, fakat ondan da- mizlik yapıldığı da kaydedilecektir. 
parayı almadan ferağ muamelesi yap- ha kuvvetli olan bu yağ Kars yağıdır. Sinemalara da nizam hilafına ola • 
mayacaktır. 1 Kars yağı İstanbula tahta sandıklar rak küçük çocukların kabul edildiği 

Taluitler Nanl Verilecek? içinde getirilmekte, toptan 55 • GO ku- ı görülmüştür. Belediye bu huı~~ta da 
Evkaf idaresi alakadarları müracaat ruşa, perakende olarak da 65 - 70 ku- , ciddi tedbirler almış ve kontrol~ aık-

edince gayri menkulün kıymetini tabak- ruşa satılmaktadır. Iaştırılması için alakadarlara emır ve-
kuk ettirerek binde ( 2.5) nisbetinde ol- Fakat diğer yağlar gibi bu yağlara rilmiştir • 
mak üzere icare veya mukataanın (20) da İstanbulda hile karıştırılıp karıştı • ı 
seneliğini tesbit edecektir. Alakadar rılmadığını kat'i olarak bilmek imkanı Yeni GUmrUk Kadrosu 
bu miktarı. bet taksitte ve yahut. PC§in 1 yoktur. Fakat bu yağ işi, öyle bir sihirli 1 Yeni aümrük kadroıu bugün tudik 
olarak verınce evkaf derhal gayrı men-1 ve kerametli is ki işin içinden çıkabil - edilmek üzere Ankaraya 1röt6rillmek -
kulün alakadar üzerine ferağını yapa- k d - ' k .. k" )m ya d" y · k d b '-'--da h;,. kimM me , ogrusu pe mum un o ı · te ır. enı a ro aııuuu ..,. 
caktır. ed F-'-- 40 •--

( 20) senelik vereh:~eıin verenler • 
den (100) de bet n~sbetinde tenzilat 
yapılacaktır. Bet taksite bailandıiı 
takdirde birinci taksit pefin, diğer tak
aitler de dört sene içinde ve dört mü
savi taksit halinde verilecektir. Müte • 
baki taksitler için de yüzde bet nisbe
tinde faiz alınacaktır. Faizler yalnız 

itlemiye batlıyan taksitler için alına -
caktır. 

Meseli alakadarlardan birisi birinci 
takaiti verdikten altı ay sonra diğer 
dört takıiti birden verirse evkaf yalnız 
itlemeye batlayan ikinci takaitin faizini 
alacaktır. Diierlerini f aizaiz kabul 
etmeye mecburdur. 

(20) seneJik vergi taksitle alınmaya 
baılanınca evkaf o gayri menkulü ken
di namına birinci derecede İpotek etti· 
recektir. Alakadar bu parayı verme
yince gayri menkulü' satamayacaktır. ............. ................................................ . 
I" 

1 
l 

Ankerada : A K B A 
Her dilde ıazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
lurtaaiyeyi. Telefon: 3 3 '17 

cağa benziyor. bir teY söylememekt ir. aaat -· 
dar memurun tensik edileceii aaml • 
maktadır. Şehir 

Otobüsleri 
(Bat taralı 1 inci yüzde) 

Şehrin iki kilometro kadar dıtmda olan 
iki, üç yüz evlik Maltepe balkı da otobüs 
servisinin temini için bir mazbata yapmaya 
hazırlanmaktadırlar. Otobüsler itlediii 
takdirde Maltepenin de inkİfaf ecleceii ve 

Yeni kadro hazırlanırken çok para 
alan az memurla çok İf aörmek ve sör. 
dürmek esası göz önünde bulundurul • 
muttur. Tensik edilen memurlann bat
ka yerlerdeki gümrük münhalleriDe ta• 
yin edilmeleri de muhtemeldir. _ ..... __ ..., ..... ___ .,....__ 

buranm tebrin ucuz bir aa~eü baliai a • 
lacağa dütünülmektedir. 

[_E_m_ıı_k_v_•_E_yt_•_m __ a_a~n-k~•-•_• ~·~•A_n~•-•-=''-=_..I 
Taksitle 5atılık Çiftlik 
Bankamızın malı olan Y eıilköyde Mecidiye çiftliği birinci takıiti pe

tin ve yedi taksiti yedi aenede ve ıu suretle tamamı ıekiz müaavi tak· 
sitte ödenmek prtile aatılmak üzere kapalı zarfla artırmaya konulmut-

tur . 
ihalesi 15/1/936 tarihinde aaat 14 te Ankarada idare mecliıimiz 

huzurunda yapılacaktır. lıtiyenlerin on sekiz bin lira teminat akçeıile 
0 ıüne kadar Ankaracla umum müdürlüğümüze veyahut burada tube
mize müracaat ederek alacakları prtname ile teklif mektuplanm o 
sün aaat 11 e kadar tubemize vermeleri. (292) 



5 llıiırdinun 

Bir Sarar 
Faciası 

5 • 1 • 936 - 28 Y uan: -· Ş. 

Masum Yaverin Kurtarılması İçin 
Elbirliğile Çalışılmakta idi 

- Çünkü; Nuri beyin vaziyeti, cid-ı di. Bir ecnebi kadınının cas.u~ o~as~an 
den vahimdir. .üpbelendijini söyJedi. Nunn.uı nYayetille 

Hilnıi Beyle, Saffet Bey; titrediler. nazaran, bu kadın, keudisinin vaktiyle Se· 
Gözlerini bir kaç aaniye biribirlerine l&nikte tanıdığı bir kadına benziyor; bu 
diktiler. Ve sonra, İbrahim beyin cöz- aiiıı de, bafka bir isim altında burada bu
lerinin içine bakarak; sözün arkasını lunuyor. 
beklediler. İbrahim Bey sabredemedi: 

- Evet, efendim! •• Maalesef Nuri - Bu kadının ismi? •. 
beyin vaziyeti, çok vahimdir. - Efendim, bu kadmın ha günkü ismi; 

- Demek ki, bu auikast Jebekeaine Madam.. Li Baron.. Hübİ§fayn .•• 
dahil olduğu tahakkuk ediyor, öyle - La Baron, baaa •• 

ıni? - Evet.. La Baron ... 
- Mademki vicdanıma müracaat e- - E pek ili.. Nuri Bey bu kadının kim 

SON POSTA 

Geçenlci 
Bilmecem izde 
Kazananlar 

La.tik Top 
Nişantap k12 orta mektep 3-A 762 Se

mahat, Beşiktaş T e§vikiye caddesi 1 nu· 
marah hanede Sevim Mutlu, Kadıköy, 
Yeldcğirmen orta okul 1 -B 244 Kimil. 

Boya Kalemi 
Erdek erkek lisesi 4-5 24 Sabahaddin 

Ayyıldız. Ankara Sanat okulu ihzari 11 de 
1 15 Mehmet Yasa, Samsun orta okul 1-B 
1 30 Sebahattin Erol, istanbul kız orta o
kul 44 Bedia Tez. lııtanbul Davutpap or· 
ta okul 1 ·D 5 72 Nadir Öztürk. 

Büyük Sulu Boya 
Tirebolu Sakarya ilk okulu 2-5 Ayşe 

Ünal, İzmir müstahkem mevki katip Na
zif oğlu Turan Uz. Kızıltoprak 6 ıncı ilk 
okul 14 3 S. Belma, Heybeliada ilk mektep 

diyonunuz; fU halde aize açıkça söy- olduğunu zannediyor? 

liyeyim ki; hayır... - Vaktiyle, Selanikte, çalgılJ kalıv~ Küçük Boya 
Saffet Bey, geniı bir nefea aldı: lerde garsonluk eden; Pavla isminde bir lstanbul Zincirlikuyu 20 inci ilk okul 

5-S 52 Nejat Tüner. 

- Oooohl •• Zaten Narinin böyle Bulgar km. 4-S 63 Kamran Azan, fstanbul Hayriye fj. 
mülevves iılere girmiyeceğini bilirdim. Müstantik fbrahim Bey, koltuğunda sesi Emine. Bozöyük ilçebay Emin Co kan 

Sayfa 11 

Diye mınldandı. bir daha ~alandı: kızı Nermin Coşkan, Sivas lise -4-A da 

~~~~~&~~~~: -~~b~~-~~anın~·-·416M~~8~~~ ~~ 3~259 -======~~~~~~--------~----~----·~ 
- inceden inceye yaptığım tahlcikatta, Diye mınldandı. Fehmi Onay. l h. r'ar U. Mü:lürlüg"' ünde .ı: 

Nuri Bey aleyhine hiç bir delı1 bulunama- Saffet Bey sözüne devam etti: Albüm n • S: · · 
DU§hr. Fakat, bat kumandanlık karaJ"Ei- - Nurinin ciddiyetinden emin oldu-
hında, bu yüzbaıı hakkında çok kuvvetli ium için bu sözlerini yabana alamadım. 
ve o nisbette korkunç bir cereyan vardır. Onun için derhal ecnebilerin hüviyetlerini 

- Allahallah. . . tetkike mahsus olan mahrem dosyayı çı-
- Evet, efendim. . . Hat,taaaa, size kı- lııarchm. Madam la Baron Hübittayn iami-

aaca ıöyliyeyim ki; guya, ba, kumandan ni aradım .. Ve bu kadın hakkında verilen 
~ekili paıa hazretlerinee hasıl olan fahsi malumata baktım. Bu malumatın hulasası, 
kanaate binaen idammm talep edileceği bi- fU .. . Bu genç ve giizel kadıa; garp cep-
le, zannolanmaktadır. besinde çok kıymetli bW vazife ifa eder-

- Ne söylüyorsmıuz?L ken, dütman mitralyözleriyle parça parça 
_ Maalesef; hakikat, böyledir. edilen ihtiyat zabiti Baron Hübittayn'in, 
Binba.Jı Hilmi Bey, dayanamadı. Dit- dul zevcesidir. Bulırar ordusu ıniiteahlüt-

lerini sıkarak heyecanla homurdandı: lerinden olan pederi Her Hoffmanla İıtan-
- Pekit •• Bo cereyan kaıı1S1nda siz ne bula gelmiıtir. Ellerinde, Alıınan kararıiı 

yaptmı:&?.. umumisinin çdlı kadar kuvvetli bir fani-
- Ben, Yicdanunın eımettiilni yaptım. yenamesi vardır. Buradaki bütün Alman 

Nuri Beyin; ne Yakup Cemil Beyle ve De bey'eti ile sefaret erkanı tarafından da 
de bu mesele dolayısıyla tevkif edilenler- kendilerine büyük bir hürmet izhar olun
den hiç biriyle en küçük bir münasebeti maktadır. 
bile bulunmadığını ileri sürerek, mevku

fun tahliye edilmesi lamngeleceğinti ır 
raporumu yazdon. Evrakı bu gün divanı 
harp riyasetine yollayacağım. 

- Demek ki, daha yollamadınız 7. • 
(Arkası var) 

Son Posta • 
fstnnbul Gelir ve Para 

İ.stanbul 2 7 inci mektep 2-A 316 Daim, 
Beyoğlu Hamalbaşı Yeniyol Kordelli so • 
kağı 49 Meliha, Beyazıt Tabanca sokak 
No. 15 te Perihan, lırtanbul 2 7 İnci ilk O· 

kul 299 Zühtü, Konya 19 mayıs ilk okul 
5-S 181 Vahrem Karubtayn, Bolu Elmas 
lı:.undura mağazası Ziyaeddin, Bur.ıa Me
cidiye hanında Tanın Yel, Balıkesir kız 
orta okul 2..S 205 Mü~erref. 

Kart 

I _ idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 5000lira muhammelf 
bedelli 100 adet portatif yazı makinesi açık eksiltme ıuretiyle münab 
ıaya konulmuştur. • 

J1 _ Şartnameler Kabala§ta Levazım ve Mübayaat Şubesinden b~ 
bedel alınabilir. 

ili _ Eksiltme 28/1/936 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Ka · 
bataıta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda Y&PI' 

lacaktır. l" •ı .. 
iV _ lsteklilerlıı % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 375 ıra ıMt 

birlikte müracaatları. (7868) 

** Şartnamesi mucibince 4900 I_ira muhammen bedell~ b~.r -~det loko. 
motifin pazarlığı 6/1/936 tarihıne rastlayan pazartesı gunu saat lQ 
da Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubesinde yapılacaktır. . • 

isteklilerin pazarlık için o/o 7,5 muvakkat güvenme paralarıle hWıı 
likte Kabataştaki Alım Satım Komisyonuna müracaatları. (40) 

.... * 
ı - Şartnameai mucibince 6600 lira muhammen bedelli 140 adet va• 

gonet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu§tur. 
2 - Eksiltme şartnameleri parasız olarak Kabataşta Levazım ve MU. 

bayaat şubesinden verilmektedir. 

3- Eksiltme, 12/2/936 tarihine rastlıyan salı günü saat 16 da Ka. 
bataıta levazım ve mübayaat !Ubeainde yapılacaktır. 

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

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 495 lira ile 
birlikte kapalı zarfları ·~kıiltme için tayin olunan aaattan bir 
saat evvel komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde teslim et • 
melri ilin olunur. (52) 

'r' " MUHTIRALt MÜKEMMEL HARIT ALl EMSALSiZ , 

·;:·.:,'~HAYAT TAKVİMİ,, Çıkt~ 
ıL ~ ·~ ;, i-~-. .. .. Taklitlerinden sakınnıalıdır. ,_ . 
. :::: He~k~.~~ 1ı1tne . yarayan, bütun btlıilerle dolu, bu emsalınz 
; Muhtfrab: Takvlmtn taklitleri ,-ardır. 11 HAY AT TAK VtMt ,. 
~-d,~" -~,.a~tf Kltaphanul tmza11na dikkat etmelidir. fıall 25, 
b.cz l'ilt 1iaL 35 k~, uıtu r. . . 

Yücel - Bu aylık bilgi ve kültür mec • 
muasının 1 1 inci sayısı güzel bir kapak 
içinde ve beynelmilel yazıcıların tercüme 
hikaye ve makaleleri, ve gürlerle çıkmıştır. 

Çocuk haiyeleri - Yeni adam çocuk 
hikayelerinin 2 1 numarası da çıkmıştır. Öz 
Türkçe ile yazılan ve resimli olan bu hi • 

• kayelcri çoculclannıza okutunuz. 

Bir Numara Listede 
Yanlıı Baaılmı1-. 

Türk Haaa Kurumu Piyanııo 
dir~ktörlüiünden: 

936 Y ılbaıı piyangoau ketide lia
teainde (üç bin) lira kazanan nu
maralar araaında (15298) numara 
sehven (16298) olarak çıkmııhr. 

Binaenaleyh (15298) numarah 
bilet hamiHerinin ikramiyelerini al
mak üzere direktörliiie müracaat 
eyleJneleri lüzumu ilin o1unur. ---



YENi UFUKLAR 
N E O N'un ne ofdufunu kim•• daha 
bilmiyor! 

Fakat, tatlı •e kuvvetli o?an bu 11ıfın 
cazibesini kim hi•••tmemiıtir ? 
Her renkte ve her ,.kiltleld harfler 
ve reeıimlerin karanlık içinde lfllda
maa .nıo kim aihlrll tesiri albnda 
kalmamııbr? 

Bu ıııkla yol.lan ı•çealerin gözleri 
teahir edllmiıtir. Zorla kendini oku
tur, z:hni ezlterlemefe mecburdur. 

Herke• billr ki, rekli•; muvaffaki
yetin cambaz taht.aıdır. 

NEON 
da rekllmın harikulide iletidir. 

Tereddlld etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 

Buılln çok •tala flatı, eh•••i7etaiz urfl1ab •• delatetU illa tellrile 1111 Aleme taDıtır. hlllhds ltlalerce ki"9'• aklında •tefte• 
harf sibl > uıh kalır. Mahaızıa •arkaa la•k•a tarafuaclaa bellenir. 

Tereddüd etmeyiniz, SAT 1 E' de 
1,t T•'fİrat a.-oauu •••caat ecllai&. Slsla tarafuuzdaa ~bir taahhldl icap ettir•eblaia preje •uarlarlar. 

Adres : Necatlbey caddesi, Salıpazarı - Telefon ı 44962 - 8 

12 AY VADE iLE VERESiYE 

Tabii meyva ıuarelerile hamla • 
IDlf yealne me~ ta•i& 

Mide, banak. kara ciier. lııabntk 
hut•lıklannda fevbl&de faJdalaclu. 
Hazıni kolaylqtmr, lnlribm bale 
eder. 

INCILIZ KANZUK ECZANF.SI 
Beyoilu - l.tanbal 
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Aıla tutulmıyacaldan 
haataiıklardır. 

~ burun Ye nefee MIUIWN mikroblara 
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teairli utİleptik: 

SANDAL YALARIN 1936 d...... plmlftir. 

Asri Mobilya MaQazası ~Jr 
latull... Riupı.. ,,._,. Ne. 66 Tel. 2M07 
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