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Hava Vergisi ..• 

Ve ginin Kesi me Şekli 
Pe Ani şılmamıştı 
Finans Bakanlığı, Bunu izah Ediyor 

~ı 

l 
Habeıler ele, artılı, tank kallanmıya baıladılar 

Italyanlar Yeni Bir Taarruz 
--y apmıyaHazırlanıyorlarGibi 

Tayyare Faaliyeti Bundan imiş ••• 

Çanakkalenln Tahkimi 

Bir Macar Gazetesi, Bu 
isteğimizin Yerine 
Geleceğini Söylüyor 

iYUNANISTANIN DA ADALAR HAKKINDA 

INGIL TERE iLE ANLAŞTIGI ŞA YIDIR .. 

ltalyanlar, 
Tayyarelerle 
Bir Nevi Çete 

Harbi Yapıyorlar. 

Ingilizler Dr 
Baklayı 

Çıkardılar 

Biz, ltalyanlardan 
Korkmayız, o·yorlar. 

Londra, 6 (Özel) - Deyli Ekııpreı 
gazetesi, İtalyan • Habet ihtilafı müna
sebetiyle, İnıilterenin İtalyadan kork
tuiuna dair ortaya çıkan yayıntılara ce • · 
vap olmak üzere bir yazı netrediyor. 
Gazete, bu yazıda diyor ki: 

1ngiliz ve İtalyan bava ve deniz kuv."I 
vetleri ayrı ayrı mukayese edildikleri 
zaman, f ngiltercnin Üatünlüğü derhal 
kendini gÖ•terir. Maamafih, mevcut 
rakamların, bizim hakiki kuvvetimizi 
gÖ5terdik1eri de, aynca münakaıa edi
lebilir. Bizim, harp kudretimiz bu ra
kamların çok üstündedir. 

(Devamı 6 ıncı yüzd•) 

Edenin Yeni Yll 
Beyannamesi 

Londra, 6 (A. A.) - Eden, aeçicile • 
rine hitaben bir yeni yıl beyannamesi net-

Ç anakkalede, HaataTıane bayırından limana bir balııı retnıiJtir. Eden, bu mektubunda bilbasaa 

30 lıkkanunun 193.'> tarihli Pester 1 AndlB§masına geçmiş ve bu and ftf - diyor ki: 
Lloyd'da ccAkdenizde savaş» başlıklı maya dahil devletlerin erkanı hurbi • <ıBeynelmilel Mzİyetin, bütiln vaziyet
şayanı dikkat bir yazı vardır. Umumi yelerinin, müştereken ihtiyat tedbirle- )erden, daha ziyade fena olduğu muhak • 
surette, Akdeniz havzasını bugün için ri almak üzere sıkı bir temas halinde kaktır. Söylemesini arzu ettiğim bir teY 
al5.kalandıran muhtelif meselelere te· bulunduklarına işaret etmiştir. vana o da, memleketler arasındaki münıı-
ınas etmektedir. Muharrir, yazısının sonunda, Tür- aebetl~rin, iç .vaziyet ~adar çab.uk surette 

Muharrir, evvela Yunanistamn, son kiyeden ve Çanakkale Boğazının tah· terakkı etmesıdlr. Yenı yıla endqeler1e fa
hndiscler dolayısiyle Avrupa siyasa a- kiminden de bahsederek demiştir ki: kat ayn1 zamanda kuanılmlf tecrilbelerle 
leminde, her zamandan ziyade bir Ö· «Bu sırada Türkiye tarafından Ça • piyorm.» 

nem kazandığından ve tahminlere gö- nakkale Boğazını tahkim etmek için Baldvln Londrare D8nd0 
~e İngiltere ile Ege Denizi Adaları yapılan talebin ergeç tahilkkuk ede- Londra, 6 (A.A.) - Baıbakan Ba1d-
~kında bazı mühim anlaşmalar yllp· ceğini, ayrıca kaydetmeğe lüzum pile •İn tS gün istirahatten sonra Londraya 

~ıgınden bahsettikten sonra Balkan görmiyoruz.» - c!ilner~ iJİg ~ laar l!,!11lamı1brı 

Fe 

Fakat Adisababa 
Şehri Böyle Bir 
ihtimale Şimdilik 

inanmıyor •. 

• r s •• 
A 

Bir Alim, Tohumu Tohuma Aşılamak 
Suretile, Sun'i Hayat Yaratıyor 

ye bölmüştür. Bu yumurtanın uzun• 
luğu bir buçuk milimetre kadardı. 
Bu suretle meydana çıkan hakikat şu 
oldu: 

1 - Yumurta, haddizabnda daha 
basit bir uzviyete sahiptir. Bu uzvi .. 
yet inkişaf unsurunun daha aşağı bir 
kademesini teşkil etmektedir. 

2 - Gene yumurtanın muhtelif kı
sımları, henüz hakiki mahalli tahsis • 
lerini bulmuş olmaktan uzakb.rlar. 

Bu tecrübe, zamanla, ilerletilmiş, 
Birleıcn iki aemender yumurtan iki günlük bir cersumenin iki küçük 

Bundan takriben 35 yıl kadar ev· parçası, yabancı bir muhite nakledil • 
vel Hans Sepman namında bir Alim rniş ve bunların inkişafı dikkatli biı 
gayet ince bir çocuk saçının ianesile rnüşahade altına alınmıştır. 
bir su semenderinin yumurtasını iki· (Devamı 1 inci yÜ~•) 

Suikastçılar Perşembe 
Günü Ankarada 

Muhakeme Ediliyorlar 
Ali Saip Dün Sorguya Çekildi 

Ankara 6 (Telefonla) -Suikast- küçük olduğuıadan müddeiumumililC 

çıların muhakemaine ikinci kanu • 150 kadar kart baatırarak dinleyi • 
nun 9 uncu per,embe günü aaat on 

cilere dağıttırmııtır. 
dörtte Aiırceza mahkemeainde 
baıJanacaktır. Mahkeme salonu ( Deuamı 1 inci ~iizdc) 
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(Halkın Sesi) 
Marlen Ditrih Ve 
Lindbergin Firarlarına 
· Ne Derainiz? 

Amerika haydutlan, tayyareci 
l.indbersin çocuiunu kaçırmıtlar, ve 
öldürmiiflerdi Bu yüzden rnevkuf 
bulunan Hauptmanın idamına karu 
verildi. Şimdi sanksterler, Lind -
berge bir tehditname göndermifler· 
dir. «Eier, Hauptman affedilmezse 
öteki çocuğunu da yok billıt demİ1-

lerdir. 
Hayabnı tehlikede gören Lind -

berg, aileııile birlikte Amerikadan ln
siltereye kaçmıfbr. 

Dün gelen haberlere göre, methur 
sinema yıldızı Marlen Oitrih te, ayni 
korkuyla Avrupaya kaçmıftır. Bu 
münasebetle dün bir muharüimiz 
rastgeldiklerine yukarılci suali sor -
muıtur. Aldığı karıılıklan •taiıda 
bulacaksınız: 

* Muharrir Suat Dervİf: 
- Benim bu iki havadise de inanamı • 

yacağım geliyor. Çünkü Amerikalılar Lind
bergi de, Marlen Oitrihi de canlan katlar 
severler. Canlan kadar sevdikleri iki in • 
•nın canını emniyet altında bulundurama
malan şafllacak teYdir. 

Eier bu havadisler hakikaten doğru 

ise, bunun sebeplerini, Amerikan zabıta • 
aının zifmdan ziyade Amerikan gankster
lerinin dehşetinde aramak lazımdır! 

Fakat ne de ol.a, Avrupalıların «me -
deniyet kabesiıı saydıkları bir diyardn iki 
insanın, hem de çok sevilen iki insanın 

canlarını kurtarmak için kaçmaktan baş

ka çare bulamamalan hayli hazindir. 
Orada en sevilen inaanlann başlanna 

bu geline, kendilerini sevdirememiş olan 
l»çuelerin vay haline 1 

* 

SON POSTA 

LI B 
Bir Otomobil Kazasından 1 Gümrük 

D v s· D s Memurları ogan ır avanın onu Ve Kadro 
Oif hekimlerinden Hüseyin Avni iki kifinin muhtelif yerlerinden yara • Yeni aümrük kadrosunun hazırlan • 

adında bir genç dün üçüncü asliye ce- lanma1anna sebebiyet vermiftir. dıimı ve veküete arzedilmek üaere 
za mahkemesi tarafından ( 6) ay hapis Suçlu bundan bir sene önce yapılan Ankara ya sötürüldüjiinü yazmıfbk • 
cezasına çarpılmıfbr. Hüseyin Avni • muhakemesinde (6) aya mahkum ol- Yeni kadro tatbike batlanıldıktan aon· 

._ ra bir luamı memurların açıkta kalmuı 
nin.. euçu iki kifinin yaralanmasına ae- muf, fakat bu karara itiraz edere&, ve icap edecektir. 

hep almakbr. Anlaııfıf8 göre bundan bazı eebepler ileri sürerek .. du~şmayı Fflkat bunlar açıkta bwakılnuyacak, 
iki tene evvel bir gece, yanında bir yenilemift~ · Fakat bu. ıkıncı ~uruş- gümrüklerde yapılacak yeni t91kilit 

kadın bulunduğu halde bir spor oto- ma da aynı kararla netıcelenmış ve tatbik edilinciye kadar vazifeleri bqı•· 
mobili ile Ş~lidcn Taksime doğru iler- hapis cezasından başka suçluya aynca da kalacaklardır. 
leyen suçlu Harbiye mektebi önünde (150) lira ağır para cezasiylc, davacı 1 Yeni teıkilabn ilk olarak fatanbul 
tehlike if8reti olarak konan kırmızı fe- İsmaile verilmek üzere (71) lira taz· gümrüğünde tatbikinden de vaz geçil-

minat kesilmiştir. miıtir. latanbul sümriiiii iti ve mua • 
ncri görmiyerek otomobili sürmüş; a- .............................................................. meleai pek fazla bir sümrük oldutun • 

rabayı Hava Gazı Şirketinin açtığı - D 1 dan tecrübeve masa·· it sörülmemekte • Dün çok dava görülmüftür. iğer dava ar ı 
çukura düşürmekle beraber tirket a • (7) inci sayfaTDJZdadır. dir. ilk olarak yeni teıkilit İzmir 
melesinden İsmail ve Neş' et adlarında gümrütünde tatbik edilecektir. İzmir 

---------~- gümrüiü nümune pmrüjii haline ko

Ismai1 Paşanın 
Ölümüne Sebep 

Olan Kaza Davası 

V apurcu.J1k 
Müesseselerinin 

Birleşmesi 

nulup tecrübe dnreai seçirildikten 
sonra da İatanbul sümrüiü nümune 
gümrüğü haline konulacaktır. 

Telef on Şirketinde 

lldncikinun 7 

I 
Ollnlln Tarihi 

iki Bir 
Satırla •• 

1936 Belediye Bütçesi 
Şehir Mecliai bütçe encümeni ile 

encümen dün müıtereken toplanmışlar 
belediyenin 1936 bütçesini tetkike b 
DUf)ardır. 

f •• 

Belediye Nefl'İyat Memurluiu 
Belediye neşriyat şubesine 7S lira ma 

aşla bir memur alınmasa kararl.,tmlmııtıtı 
• • • 

Yeni Belediye Pavyonu 

Belediye binasının arka tarafındaki 
nit sahaya yeni bir pavyon yapıluıası v• 
aaıI belediye binaS1na eklenmesi kararla 
tınlmıştır. 40 bin liraya aatın alınan es 
muhtelit mahkemeler binam 30 bin li 
aarfile tamir edilecek, buraya da 
fen heyeti tapnacakbr. 

••• 
Telefon Paruile Yapılan Pavyon 

Haseki hastahanesinde telefon paraail 
İnfll edilen yeni pavyonun nokaanlan 1 J 
güne kadar tamamlanacak ve burası HP"' 
tik vilidiye kovufU olarak kullanılacaktır. 

• •• 
Vergi Memurları 

Vapurculuk tirketinin devlete devri 
laaldondalô müzakerelere Aakarada bat • 
llıDllllfbr. Bu husustaki kat'i netice, alika· 
darların tahminlerine göre, on gün içinde 
aluıabilecek ve firketin ayın 22 ainde yapa
cajı heyeti umumiye toplanbamdan IOlll'a 
devir muamelesine bati-nacaktır. 

Bina ve arazi vergilerinin hususi muha• 
aebelere devri üzerine belediyeye gcçece 

Avrupadan Gelecek versi memur, müfeuiı ve talıaildarıan t~ • 

• 
Bir Kızı 

Melunetpap semtinde karpit yakma • 
ğa kallopn çocaldudaia Mmraff•, brpi • 

Delegeler Bekleniyor bit edilmeğe bqlanılmııtır. Fakat bilhar 
. • sa müfettiflerden, tahsil ve taballluk me .. 

Belçikadan selmeli laeldenm Telefon murlanndan çoğu belediye hizmetı devlet 
tirketi delegelerinin on bet &ia içinde teh- hizmeti uyılmadığı için belediyeye geç 4 

rimize selecekleri ---..,..,.... Şirbt mek iatememektedirler. 
mmmai miidüri And- ile cliiw delep- ••• 

Buğday Gelifl 

Beyoilu Halkevi Gençler Birliği bat • tin p11tlamep1e 7Ü1Ü• 1'en pnie•nlfbr. 
kanı Mücteba: 

Geçenlerde, Kadıköyde bir tramvay 
kazası oldu. Mütekait İamail Paıa, Al
tıyoldan Gazhaneye ıiden tramvay 
hattı üzerinde, vatman S.idin idare et
tiii bir tramvay arabaaanın aademesi • 
le feci tekilde yaralandı ve öldü. Dün 
Oaküdarda, bu kazanın muhakemesi
ne bakılmlf, vak'ayı gören ve bununla 
alakadar olan bir çok talıitler dinlen· 
miıtir. Şahitlerden birinin dinlenmesi 
ve müdafaaam yapılması için dava 
baıka bir güne kalm1Jbr. 

ler aeldiden ve esu ........ ;.....ı.. • 
dlldan aonra memur ve n6taJademlerin 
iknmiye ve t.nniutlan nrileWleceii için 
delepleain ıelmeti .... ,., .... _ ....... 

Dün borsaya 420 ton buiday 150 toa 
da un ıelmiftir. Faatlar müatakardır. FA 
fazla mert bujday üzerine muam.ele olmalti 
tadır. 

- Ben, Amerika haydutlarının dehıe· 
tini bildiğim için, Lindberge ve Marlen 
Ditrihe yeni dünyayı dar getirişlerine pek 
ppadım. Fakat bence, bu iki firar badiae-
einden abnacak orijinal bir ders vardır: 

Evlenmek Vıdile Bır Kızı 
Lekeleyen Adam 

Aluaraydan Firden adında bir senç 
kızı izdivaç vadiyle isf al ederek leke

Pazar Gününün 
Sarhoşlukları 

Hava Değişti 
• 4 • 

Portakal İhracatı 
Dıt memleketlere portakal ihracabn• 

batlanılmıttır. ilk olarak Almanyaya 2oq 
)emekten auçlu Kadri admda bir sen • 

Marlenin ve Lindbergin kaçışları, ha • • !L!--! aali mahk • d 
h'b' ı k b " .. k b' f cm a&QM;a ye ceza emeauı e 

Pazar sünü, aarhotlukla Oaküdar • 
da AW.ı'-tıım saaiao camlaıruu larea 
Haydarpaıa İstasyon sebilcisi Zeynel 

Hava dünden itibaren lap me7letmif • 
tir. Evvelki ıece poyrm çe•iaen hava 
bern aoiamut hem balada..., ve din bu
Mhıı pçıblftlr. 

sandık portakal ihraç edilmittir. .... zan para sa ı ı o manın ço uyu ar e· d hm Ka..a....:_in -u aa 
• w • • • Ul'UflDaaı yapı f, uraa --7 • 

liket oldugunu gostenyor. b" •••. 1 k (6) a mahkUmiyetine 
Am · L d ı·w· J fı,_ J at goru ere Y 

erım;a a, mete ıgı o mayan &ara ar, k _...:1-:. • K-..1· • d arar v-aa---stir· cuuıam en, aynca 
göiüalerini gere gere, ve rahat rahat doJa-

Jatiklal caddeainde Fuat adh bir genci 
yaralayan Hamdi, gene aarhotlukla 
sokaklarda baiırıp çağıran Ömer, 
Mürael, Faik, Kaaım tutuhnaıiardır. 

genç kıza verilmek üzere ( 300) lira 
pyorlar. 

tazminat kesilmİftİr. Buna mukabil zenginler, ıgankater ki.
busuıı içinde kıvranıyorlar ve milyonlan
nın ortasında öldürülmek vehmile aararıp 
soluyorlar! 

Fıkaralar, yalnız bunu düşünebilseler, 

metelikaizJiklerinin ne büyük bir mazha -
riyet olduğunu anlarlar ve hallerine ıükre· 
derlerdi. 

* Tarlal.aflt "Necip Mardan» apartma • 
m, Ziya: 

- Biz bir ufacık cerh, sirkat yahut ta 
tegayyüp hadisesi olunca, kıyametleri ko
panyoruz. 

Buradaki asayiı,in kadrini JiyiJdle anlı 
yabilmekliğimiz için, bu iki firar hadise~ini 
dütünmekten daha mükemmel bir vesile 
bulamayız aanınm 1 -----

Net'zen Tevfik Tıbhıad i1e 
San'atkarNeyzen Tevfikte ba:&a asa

bi tezahürler sörüldüiü için polia dün 
kendisini mütahade altına alınmak Ü· 

zere adli bp itleri müdürlüğüne vermit
tir. 

eir Ya1lkesici Yakayı Elevarrli 
Y ankeaici Ramazan tramvay içinde 

bir memurun cebini karııtarırken tu • 
tulmUflur. 

Davacı olarak duruımada bulunan 
genç kız karar okunurken heyecana 
kapıbnıtı kendiaini tutamıyarak aila • 

mııtır. 

Kulak Delen Yorgi 
Emirganda inekçi Simonun ifçileriaden 

Bir Gece Hırsızı 
Sirkeci garının eıya denklerinin mü

hürlerini ıece yarıaı keaen ve içinden 
eıya atll'IDaya tetebbüa eden Macaria
tanla AntuTan tutulmUflur. 

Yorgİ ile Salih aruıncla kavsa çıkm11 Yor· - ====--=---===== """"------
Iİ elindeki ekmek blçaimı hiddetle Sali· T A K V 1 M 
bin üatüne farlatmlf, bıçak Salibin sol ku-

Iaimı delmiftir. -----
Vapurdan Denize OUfen Adım 

Evvelki gece Eyipten köprüye hareket 
eden 4 numarala Haliç ,,..,.... yolcuların· 
dan birinin Fener iskelesi önlerinde ayağı 

IKINctKANUN 

R•ırot aeoe 
1351 -Kasım 
61 

7 
Arabt sene 

1354 -Resmi eenı 1 inci Unun 
1936 25 

kayarak vapurdan denize düttüiü ıörül • , _____ ...._ ___ ---'·-----

SALI mit projektörle arama yapabnqaa ela de
niz üzerinde bir erkek ...,kumdan batka 
bir ,ey baJanamamattn'. Yolcamm biiviye- 1-S-A_D_A_H-----~~lM_S_A_K_ 

ti anlafılamamıtbr~._·___ s. D. Şevval s. D. 

Kısımpıfa Cinayetinin Failleri ~ : 12 1
: !! 

Eunayi öldiinlükten aoara ceaeclini ı--..,....~-~--.,.-----'7-~--

Kaumpap lijalnma ..,..... iddiuile iz •• I Öğle İkindi 1 Aktam l'. ateı 
mirden ihzar ~ latanbula ge S. D. S. , D. S. D. S. D. 
tirilen Eamanm kocua AbclaDahla iki ar- L 1 24 9 4 7 12 1 38 
kadaı henüz polisten middeiamamiliie ı l...:z...:..;l;;,;2~20.;.ı..1•4....,."3_._ı6 ...... s_s ...._ıs..-3.;.3.__ 
verilmemİflerdir. 

Poyra;4ın Karadenizde yine bir fırtına 

kopardığı bildirilmekte İle de dün belde • 
nen vapurlar zamanında ıelmiflerdir. 

Kaygı Eden Çal91cılar 

Ebelerin Kazanç Vergisi 
Vilayetin birisinden İstanbul Ticaret 

Odasına müracaat edilerek ebelerin ne ~ 
kflde kazanç vergisine tlbi tutulmala" 

icap ettiği sorulmuştur. 

Nuri ve Salın adlarmda iki çalaıcı Ka • Tacaret Odaaı yaptığı tetkikler sonun • 
ragümrükte, Sermaplda bir ne davet da ebelerin «iradı gayri aafilerinin yüzcM 

olunarak çalsa çalmqlar, ücretleri verilip yinniai niabetinde vergi ile mükellef olanı! 
evden aynlmc:a Plll'& ~lllpna ~den esnaf zümresinden olduklan cevahMU vere 
bozupnutlard1r. s.im elindeki çalsile Na- miştir. 
rinin yiizüne ve baflD& vurarak yaralama,_ 
tır. 

Mahalleyi Heyecana OUfUren 
An don 

Kurtuluıta ot.aa YUDUI tebaasından 
Andonun l(iiyen:ialerİ ......,_ Bunlara da
danan bir kediye kızarak av çifteaile ar • 
kumdan bir el •lef ebnİf, fakat kediyi 
korkutmak İlterken maha11e hallnm lleye
cana diifürmiiftür. ŞeJair dahilinde ai1ih 
kvJlanmak yuak old......._ Andoa ya • 

Maliye Memurlarının 
imtihanları Yapıldı 

llıracat Tüccarları 

Meni tağşiı kanununu tadil etmek üzer.ıı 
hazırlanan projede ihracat taciri olabile ,. 
cekler hakkında da hükümler vardır. 

• • • 
Korom Vapuru Tayfaln 

Geçenlerde limanımızda tayfası isyad 
eden ltalyan bandıralı Korona vapurunuıı. 
icaptan ve çarkçnından baıka bütün mü " 
rettebatı Venedikte tevkif edilmiştir. 

• • • 
Ate§ Çarçan Bekçi 

TaVJllntaıı bekçisi İımai1, fmndan a • 
bp oclaamclw ....... aı. "°7daiu atettee 
sellirlemnit, butabaneye bldrimıfhr. 

Maliye memarlanmn mesleki bilai1eri • • • • 
ni artarmak için dörder ayhk ...... kana- Kaynar Suda Hatlandı 
çalıyordu. Dün ba m.. devam eden ( 40) Pmrbatı mahalJesinclm 13 y.,....ı. 
maliye wwww imtihan1an yapdmat • Andan pzma fabriluaamda ça...,..._. 
tD'. b,... ...,.. düpniİf, ... •7aiı ,......... 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

- Gazetede okudujum zama11 1Urellm 
ıazladı, Haaan Se1: 

~~5) 
as' ÇP.. '/HAN 

~ 

::! ' ~ ' 
, 

f ••• Baıı hatan, ha1laz talebe. mektep ı 
1 . uatleriatle lrah•eleN sldip .. 

-·---- • ~ 

-- ----.. 
~ 

~ 

//; \~ 
• • . Kijıt 07walarile •.akit pçirbarlar- l 

...,ı. 

·ı / 

-

Huan BeJ - De.ene ki tabaillerini 61 
J• baibyorlar 1 • 



7 lkincikinun 

Her gün 
-

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

lngilterenin 
Suali Ve .. 

,: Akdeniz Devletle
rinin Cevabı Ve 

• Bulgarlar ••• 
t' 

1d Sofya, 6 (Özel) - Bu günlerde 
rt Bulgar gazeteleri, Cemiyeti Akvam 

' :=•ndan bir devletin İtalya tarafın -
. taarruza uğraması halinde Akde

nız devletlerinin ne yapacakllırına da
ir lngilterenin sorduğu suale bu dev • 

le letlerin verdikleri cevapla mq!lgul olu
; yorlar. 

p- Bu husustaki iddialara göre Türki • 
ır. b 

-y_e ceva .. ın~a, Boğazların tahkimi şar-
tıylc m~saıt davranacağını bildirmiş 
ve Tevfik Rü,tü Aras da Pariste La-

=~ ;valle bu mesele hakkında görüşmü,tür. 
.. , Sofyada çıkan Dnevnik gazetesi 

,.. ete (J oumal de jön ev) gazetesinin 
,, ,«zecri tedbirler ve T"' k' · · w • b I w ur ıyenm ıstegı '> 

ei l Clfakıgı ~ltında yazdığı bir yazıyı ele a-
" ar dıyor ki : 

SON POST~ 

Resimli Makale il Harp ilahı il 

Harp ilihı yeni yıla perken, dünyanın JÜZÜDÜ karaya boya· ı reketleri, doymaz hırsları ile harp ilibına mütema~İ~~n ~t. ve 
iftiba veriyorlar. Dünyadan menf-t bırS&, kavıa, ıstili ve ıaüs -

mak istiyor. Afrikaya kondurdu~ siyah lekeden aonra, ~ünya-

1 

mar hır~ı kalkmadıkça harp, insanları yiyip bitirmekte devam 

nm diğer taraf1aruu da karartmağa çalıfıyor. imanlar delice ha- edecektır. 

• 
MUHTELiF HABERLER 

' (( - Boğazlar silahsızlandırılmıştır K o·· ı d . 
ve büyük itilaf devletlerine istedikleri Ihtı·yar ocası nı iıren 
zaman Karadenize geçmeleri için dai-

Hicazda .. 

n ~a.açı~tı.r. Halbuki bu vaziyet Sovyet Kadın Mahku"' m O]du Büyük !·ir Dokuma 
d Sahıllermı ve Akdeniz devletlerini bü- i. F abrikaaı Kt;rulmuı 

k1 yük bir tehlike altında bulunduruyor. kurulan 
fak Hicaz matbuatından: Medinede 

at Boğazlardaki tehlikeye en ziya- G K d Ih • s •• J s dokuma fabrikasından bahsetmektedir. 
tle gözlerini diken Sovyet Rusyadır. eDÇ 8 10, ttyar U eymana, IÇaD Hicaz matbuatına göre bu fabrika çok iıer-
Eğer Türkiye, Lozan muahedesini im- Üt y d• k c K lemİf ve yaptığı yün mensucat Hicaz kıt'a-

Q haya muvaffak olursa, Sovyet Rusya U e ırere anına 1ym1ş... sında büyük raibet kazanmııtır. 
O tamamiy)e Türk kaleleri tarafından Nazilli, 5 (Hususi muhabirimiz • ı Bu fabrika birincikanunun ilk günü 

muhafaza edilecek ve Karadenizden den) - Aydın ağır ceza mahkemesi, mensucat ve mamulatından bir sergi 

Sözün Kısası 
-----

Adamla 

Hayvan 

--------- Ek ·Ta 
Beyoğlu kaymakamlık binasının 

üst katında birisini görmek ıçın mer
divenlerden çıkıyordum. Gözüm, du
varlarda asılı bir takım levhalara iliş
ti: Hepsi de, hayvanlara iyi muame
le edilmC8İnİ, hayvanların korunma • 
sını ve gözetilmesini yana yakıla di· 
leyordu .. 

Aradan bir iki gün geçti: Cihan
girde yıkılan bir evin enkazı altında 
kalmış olan köpek yavrularının kur -
tarılmaları için hayvanları gözetme 
cemiyetinin sarfettiği gayretleri ga • 
zetelerde ibretle okudum. Bu encik-
leri kurtaran itfaiye memuruna cemi
yetin bir de nişan verdiğini yazdılar .. 

DüıŞündüm: Hayvanlara esas iti • 
barile acıyan bir insanım. Fakat mer· 
hamet duygularımın büyük bir kısmı
nı kendi cinsimden olanlara ayırdık • 
tan sonra, artarsa, hayvanları dütü • 
nürüm. 

Bir memleketteyiz ki, T annnm gü
nü, bir veya bir kaç kişi muntazaman 
tramvay, otomobil tekerleklerinin al
tında can verir.. Bir hiç için adam 
harcanır .. İnsanlar her yerde iziyetin 
bin türlüsüne katlanırlar.. Gene de 
kendilerini düşünen: «İnsanalra ıyı 
muamele ediniz!. insanları gözcti • 
niz!.» diye levhalar astırtan olmaz. 

Cihangirde yıkılan evin enkazı al
tında ben kalsaydım, acaba beni kur
tarmak için kendi canını tehlikeye 
koyan olur mu idi? Ve şayet böyle bir 
fedakarlık gösteren olsa idi, onun tal
tifini kim düşünürdü, acaba} 

Himayei Hayvanat Cemiyeti, Do
ğu Afrikada telef olan mekkare hay-

vanlarını düşündükçe, kim bilir ne 
kadar müteelim oluyordur t Amma, 

birbirlerini yiyen İtalyanlarla Habcf
leri kale alan kim}. hiç bir korkusu kalmıyacaktır. Nazilli muhitini bir buçuk yıldan beril açmııbr. Bu aerside türlü yün kumaı· 

Bize kalırsa İngiltere ve F ranaa. alakalandıran bir dava hakkında ka • lar ve mensucat teıhir olunmuıtur. Bu Dünya böyledir: Allahın yarattığı 
et TUrkiyenin bu isteğini yerine getire - rarına verdi. münasebetle nutuklar irad edilmit ve mahlukların içerisinde en garibi, en 

mezler. Çünkü bu, rejimsiz vaziyet Hadisenin mahkemece çözülen pü- Kral İbniaauudun her sabada yaptığı kimsesizi, en ihmal edileni insandır. 
artık talie bırakılamaz. Eğer Londra, rüzlerine göre: teşebbüslerden tükranla bahsedilerek Ben de onun içindir ki bugünden 
Romadan korkuyorsa, Sovyet tehlike- ,,_ Nazillinin Dallıca köyünde Ha- \ dual~r ok~nmu_ştur. itibaren, bin türlü tehlikeye maruz in-
. d cı Süleyman adında eUi bet yaılann • . Hıcaz zımamdarları tarafından söy. I sanlıgwımdan tecerru"' t ederek tatlı ca • • sırı en de korunması icap eder. ı T da bir zat bundan bir buçuk yıl önce enen nutuklarda Hicaz ulusu yerli . . C . . . 

ürkiyeye gelince, Türkiyenin büti.in zatülcembe tutulmuı, bakımsızlık yü- mamulatı kullf' .1mağa davet ve teıvik nımı Hımayeı Ha~vanat emıyetinın 
isteği her türlü tazyik ve tesirden zünden hastalık ilerliyerek zatürreeye olunmuıtur. himayesine terkedıyorum 1. 

• kurtulmaktır. Halbuki Boğazlar 1 çevirmitti. Hacı SüJeymanın hayatın- * 
Türkiyenin serbestisine en büyük en-1 dan endiıe eden oğlu Mehmet derhal : Hicaz matbuatı, Hicaz hükumeti ta- Çerez kabilinden : 
gel teşkil ediyor.)) İç ilçeye gelerek doktor almıı, babası- !rafında~ ~vrupaya ~önderilen tayyare 

, . Gazete yazısının sonunda da şu "d nı muayene ve tedavi ettirmif, bu au • l talebelerının muvaffakiyetinden sevinç • Tat Devri 
•.ı 1 

• Nazilli ceza hakimi Nazilli sorgu hakim1 ı b h t kt d" B . 
uıayı gütmektedir: retle basta iyileımeğe yüz tutmuı. e a se me e ır. u tayyarecılerin 

re Şakir iJz.Jamar Zıya Onat bir kısm t Tk b'I ·ı · · • .. . «- Türkiye Milletler Cemiy'etinin Ancak evde Mehmedin bir üveyi a- 1 ayyarecı 1 ı gı erını ıtal • mini mini ağzından öyle veciz sözler çı -
Bayan N. z.arafetile meşhurdur. Bazan. 

bır az d M"ll l C · nası Fadime var. Bu kadın, ikinci koca- haaıdır. Şimdi ikinci ve en önemli yada ikmal etmektedir. kar k"ı kar .. ısındakini hapteder. ası ır. ı et er emıyeti misa - G " 
kını 16 aı Hacı Süleymanının ihtiyarlığından aafhasını açabiliriz: eçen. ay .. Hicaz tayyarecileri ftalyan . Geçenlerde, kocasile konu1Uyorlardı .. n ıncı maddesi de devletlere t ı 
rnü t k bıkmııtır. Kocasından kurtulmak ümi- Bir sabah köyde Hacı Süleymanın ayyarecı enrun Malbens'ada yaptık • _ Bana bayram hediyesi olarak ne 

ş ere en yardımı temin eder. Bu- 1 ı · · k 
gü k" h dini daima muhafaza ederek bu hasta· zatürreeden öldüğü taYİ olmu;ı. Derhal arı UÇU§ ara l§hra etmişlerdir. Hicaz vereceksin~ diye sordu. 

an . n u i tilafla hiç bir alakası olmayan B T h · E 1 tayyare ·ı · · t'f .. b b' h b lık devresinde kocasını ihmal etmiıtir. hükumet doktoru ay a sın sen cı erı ır ı a musa akasında bi- _ Bilmetn .. Her halde münasip ır teY 
un ıç İr devlet, kendisine mü • Bundan batka ihtiyarın dünyadan gö- bir otomobile atlayarak Dallıcaya gel • rinciliği kazanmışlardır. düşünürüm. 

" samaha yapılmasını iddia ede~ez i çüp gitmesini arzulayan ikinci bir ıa- 1 miı, ölüyü muayene e~it ve zatürree- T.ayyareci Kamil Hilmi yalnız 42 _ Ama, iyi bir şey olsun.. Pahab bir 
ve gene hiç bir devlet kendi sevkul • has da, bacı Süleymanın bedelidri. ~ den öldüğü hakkında bır rapor hazır - ı d~kıka ~arfın.da 7000 metre kadar ,eyi. 

• 

d• 

ceyş vaziyetinden İstifadeye kalka • Tahkikat safhasında ileri sürülen )ayarak genel savmanlığa vermiı; bu yukselmıı ve ınmiıtir. Diğer arkada§ • Kocası, gülümsedi; ve: 
ınaz.)) bir iddiaya göre gene bedel, hacı Süley- 1 suretle ölünün de defnine ruhaat veril • ları ikinciliği kazanmıtlardır. _ Unutma ki. ahın devrinde değili7 •• 

Şekip As'an .. 
man hastalandıktan sonra kokular sÜ· mi.f.. de ki .b. b" b 

1 
k . Deyince, bayan N. : 

. • . 1 . S"l reç gı ı ır eyaz ı aezmı•ler k d d" b d 'ne rünmege, ıpek mendıl takmaya ve saç- Ölünün defnı, Hacı u eymanın oğlu ondan d . 
1 

:ır • - Zararı yo 1 e ı: en tat evn 
. k . sonra cese e otopsı yapı arak B 'f k" ı ı brt' eri larına pomada aürmeie bıle batlamıt Mebmedi kutkuya sev etmıt, köyde azalan d k . . • . d t b I de razıyım 1 ir çı t upc a ırsın, o ur 

1 
o uz ıııenın ıçın e atan u 

bulunuyordu. bazı ıaJialar dolaımıf, fakat ölüm tıbbıadl"ı m" . .. d .1 • 
Trabı E · 'dd' ·· b d 1 . 1 b' d'I . 1 uessesesıne gon erı mıt-uagarp mı·ri Gene aynı ı ıaya gore genç e e , ~doktorun raporıy e tea ıt e ı dıği için T bb dl" .. . . 

· · · · b. k"ld ı • 1 ıa ı muesaeseaının raporuna 
Ol bazan fadıme ıle samımı ır fC ı e buna öncelerı ses çıkaran olmamıı.. g" .. 1.. .. h' 1 •• b" dd . uyormu . d . ore o umu ze ır eyıcı ır ma e mtaç 

ş.. konuımaia bile cesaret edıyormuı. Aradan altı ay ka ar bır müddet 'ı t · t" B .. • 1 F d' 
Elk b . . • .. . . e mış ır. unun uzerıne suçu a ıme 

a es gazetesine göre Em" c: İhtiyar hastanın ıyıleımege yuz tut- geçince it yemden- alevlenmıı, dediko- ı N .11• • k d'l . 
kib A I ' ır ~e . . . . . . azı ı agır cezasına sev e ı mıı, uzun 

rs anın Trablusgarp em t' tuğunu endışe ıle sezen Fadıme, behe- ı du öyle artmıt kı Nazıllı genel savman- .. h k d k' 
ta · d'I •. t are ıne 1 k 1 • h.k. . auren mu a eme sonucun a on ae ız 

Ylll e ı ecegı talyan siyasal m h mehal Hacı Süleymandan urtu maga lığı, Nazilli istintak a ımı ve nihayet l • h hk. d'I . t' 
fil' b' . . a a • . . . k d 'k' 1 1 • • yı agır apse ma um e ı mıt ır. 

lbce ıdırılmektedir karar vermİf. Bır ıhtıyar a ına ı ı ta- Aydın genel savman ıgs •te el atma•- V • t b ki d''k"'I'" N ·ıı· · t · :ır azıye u ıe e o u unce azı ı 

----- vuk tea1im ederek ç ılçeye satması lar • h''k'" t d k T h · E ,. d 

1 . • u ume o toru a sın aen m e 
ranın Vaşington Se.. için göndermit. Tavuklar~n. p~rasıyle Aydından ıelen adliye müfettiıi bu İtte tesiri ve mes'uliyeti meydana 

sıçan otu ahnacak ve bu ıJaç guya fa- nin ·gÖsterdiii lüzum üzerine ite Na. çıkmıştır. Kendisi memurin mubakemat 
flrlnin Geri Çağrll- relerin öldürülmesinde kullanılacaktı. zilli aorıu hakimliği el atarak ölüyü encümenine verilmittir. 

Mese!e Oldu Yukarıdaki kısım hadisenin ilk aaf- , mezarından çıkarmıılar ve kabrin için-ması 

Tab~a~, 6 (A. A.) - fran'an Va,ing • 
ton elçısı Gaffar Cclal'in geri çağnlıfı bu-
rada t · • ' bil '. ~f~vvelde vukua gelen otorno • 

hidıseaı ıle bu hadisede Amerikanın 
aldıj1 vaziyete kartı bir nevi protesto ola
rak tefsir olunmaktadır. 
~zetcler, balrız tel&kki ettikleri yazı
h" dan dolayı, Amerikan gazetesine 
~ devam etmekte ve ha•til, elçi::-in 
~e ı;nR"nlmasır Jan daha pddetli ted • 

Ad. Bil. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
fstanbulda kuduz vak'alannın çoğalma İstidadı göstermesi 

ve öted~ beride kuduz köpekler ıörünmeai üzerine, belediye 

köpclı:lerin öldürülmeaine teşebbüs etti. 

Gt:çcn iki ay içinde 8300 köpek öldürüldüiü haber verili· 

yor. Beyoğlu kazasında 2128, Beykozda 678, Sarıyerde 225, 
Emin:;nünde 1500, Fatihte 974, Betildafla 170, Osküdarda 
5&0, v~ Kadıköyde 238 köpek öldürülmüıtür. 

Eğer bu rakkamlarda mübalağa yoksa, demek ki İstanbul 
~bri içinde yaııyan insanlar ke.dar köpek te meskCındur. 

iSTER iNAN 1STER ...:: ~! nınuım tavıiyeye kadar aıitmek ·ı ... \....~----·----------------------------------------------------------------------------' 
iNANMA! 

Fransada Silah 
Dolu Bir Vagon 

Kayboldu 
Paria, 6 (A. A.) - lntraıuİgeant pze-

teai yazıyor: 

Geçen hafta Clermont • F errand cep
hesinden T ouluae ıehrine harp levamnı 
ile dolu iki vqon gelmifti. Askeri ma • 
kamlar bunlan teslim almak istedikleri za
man vagonlardan bir tanesinin kaybolda -
ğunu görmütlerdir. Derhal tahkikata ıre • 
çilmif ve bilhassa sınar istasyonlan mese
leden haberdar edilmiftir. Nihayet yqoa, 
mühürleri açılmamıf olduğu halde, C• • 
bere ıebrine doğru ıiden bir marpındiz 
treninde bulunınuıtur. Vaıon, teskere.iz 
olarak seyahat etmekte ve üzerinde kime 
verileceğine dair biç bir kayıt bu•....,. • 
makta idi. Vagonda üç bin Mavzer tifeii, 
ağır ve hafif makinalı tüfek ve bay.an top
lan mevcuttur. Genel emniyet daİİ'elİ tM
IDkat yapmaktadır. 



4 Savla 

HAHKEHElEIDE c .. .. . .. 
~UWlli:JIZ 
Hadise Başka 
Dava Yine 
Başka 
::iüleymaniye semtinde bir ahçı dükka • 

nının önü.. Vakit gece yansına yaklaşı 

yor .. Ayni semtten Bekir adında işsiz ta • 

kımından bir adam çok sarhoş bir vazı • 

yette ahçı dükkanına dalıyor: 

- Yemek var mı} 

-Yok! 

- Yok ne demek"> Ahçı dükkanı ol • 

sun da yemek olmasın T.. Çabuk bana yu· 

murta pişirin 1 •• 

Usta ve çırak cevap veriyorlar: 

- Bu vakit yumurta pişer mi~ Ocak· 

ta ateş ne gezer!. İstersen d.omates ekmek 

yel.. 

Bekir avaz avaz bağınyor: 

- Hayır 1. Ben yumurta isterim .. 

Ve mahalle halkını uyandıran haykırış

larla dükkin camekanlannı sarsalıyor .. 

Mahalle bekçisi ve Aziz adında bir polis 

gelerek Bekiri susturuyorlar ve evine gö

türüyorlar .. 

Bu işin mahkemelik 
başkaJ. 

aafhası ise bam -

Bekir davaaı sandalyesinde. 
ği kimse de polis Aziz. 

Bekir diyor ki: 

Dava etti-

- Karnım açh. Dükkana girdim. Za • 

SON POST1' 

• 
E TH L 

Antalyada Kale Harabelerinin 
Yerine Asri Bir Çarşı· Yaplldı 

Antalya (Özel) - Bir kaç aeneden
beri Antalya belediyesi şehri güzelleş· 
tirmek için devamh bir çah§ma yap • 
maktadır. Eski kale harabeleri kaldırıla • 
rak yerlerine asri çar§ı ve dükkanlar 
yapılmıştır. Bir kaç sene evvel Antal • 
yayi görenler ıimdiki halini görünce a• 
radaki farka hayret ederler. Viranele • 
rin kaldınlması ve yerine modern bir 
çarşı yapılması şehri eüzelleıtirmiıtir. 
Şehrin en iılek ve mühim bir caddesi O• 

lan (Yenikapı) caddesinde de aökün • 

tüler başlamıf, sıra ile sökiilen yerlere 
asri ve §ehrin güzelliğine uygun evler 
yapılmaya ba§lannuıtrr. Antalyarun en 
mühim sayfiye bahçeai Karaoğlu bah • 

çesidir. Yazın serinlemek için bütün 
halk kendini bu bahçeye atar. Orada 
buz fabrikasının çailıyanlan eörülür. 
Bahya uzanan yüksek dağlar aıra ile 
ta Adresan burnuna kadar aörünür: 
Bahçenin bir kenarında şpor mahalli 
vardır. Bir yanda da müzika çalar ve 
halkı eğlendirir. Bu sene hem Tophane 

Elô.zizde 
K.izılaya 

Yordım 

Antalyada yıktın.lan lt.arabelerden bir kale kapın 
parkında ve hem de bu bahçede mühim mış, yeni yapılmakta olan Halkevi de 
değişiklikler yapılacakhr. Y enikapıya bitirilmiştir. Şimdi boya ve ııvaları ya• 
giden yollar mükemmel aurette yapıl • pılmaktadar. 

Diyarı be kir 
Hapishanesinde 

Kütahgada 
Telefon 
Tesisatı 

lkincilrinun 1 
~ 

liif!I 1 .a • 
fill~L!&llll 
Acıklı Bir 
Maceranın 
Hikages_i 
«Teyzeciğim, size ne kadar zamandı 

ba§ımdan geçenleri anlatmak istiyorduı1 
Nihayet karanlık günlerimin arkasında w 

fak bir ümit ışığı görününce bu düşüne' 
mi fiile geçirmeğe karar verdim. Size h• 
yatımın hikayesini yazıyorum. 

«Ben, anamı, babamı tanımıyorum. iki 
ıi de cihan harbinde ölmüşler. Bizi, ~ 
erkek kardeşimle beni ıokaklnrdan al 
mıılar, İstanbul Darüleytamlarından bul 
ne göndermişler. Yalnız lstanbula ge~ 
mektebe yerleştirildiğimizi hatırlıyorum. 

Burada bir iki sene okuduk. Sonra er 
kek kardeşimi asker mektebine yerleştir 
diler. Beni de bir aileye evlatlık verdihıf 
Daha küçüktüm. Ev işine alııkın değildiı' 
Dayakla bunları da öğrendim. Arada 1 
rada kardeşim bulunduğum eve geliyol 
beni ziyaret ediyordu. Dünyada kimseıd 
kalmadığı için bu buluşmalarımız pek h' 
yecanlı olurdu. 

Eliz iz (Özel) - Burada bir sene • 
denberi kahvelerde her türlü oyun ya

- '"'u vakit dükkanda durulmaz!. diye 
ak edilmişti. İlbaylık ramazan ve bay-

ten ahçile tanı11nz.. Ne sarhoştum, ne de 

b v dığım vardı. Bay Polis geldi: 

iki Mahkum Bir Diğer 
Mahkumu Yaraladı lar Kütahya (Özel) - Posta ve telgraf 

müdürlüğü yeniden 150 abone temin et· 

tiği takdirde şehirde yeni bir telef on 

Gel zaman, git zaman, büyüdüm. E~ 
iılerini tek başıma görebilecek hale gel 
dim. Ağabeyim de asker mektebini bi 
tirmek üzer idi. Mektebi bitirince zabit O 

lacak, beni de yanma alarak bu vaziyett.ı 
kurtaracak, sekiz on senelik fclfıketinJ 
sonuna erecekti. Artık bugünü büyük Ü 

mitlerle bekliyordum. Fakat birdenb1' 
ağabeyimin ayağı kesildi. Bir ay, iki şj 
altı ay ağabeyim görünmedi. Ben meralı' 
düştüm. Gece gündüz ağlıyor, onu arı 

yordum. Fakat artık mektebi de bitirxd 
bulunuyordu. Kim bilir nerelere gitmi~ q 

lacak ki, beni görmeğe gelemiyor, diyor 
dum. 

beni dışan çıkardı ve başladı dövmiye.. s o· b ö amda Kızılay menfaatine tombala oy- ıyarı ekir, ( zel) - Hapishane-
Hem öyle dövmek ki hayatımdan bile ü- r d santralı daha tesis edecektir. Bu aan· 

nanmasına müsaade etmiş, bu saye e I de bir kavga olmuş ve Arüsak köylü Ali 
midi kesecek hale geldim. Beni mahalle d il k "14 k l 1 k Kızılaya bir ay içinde 972 lira vari at ile arkada,.ı diğer Ali Niribi Çolagan tra a omşu vı ayet ve aza ar a o • 
bekçiai kurtardL. ~ 

temip edilmittir. k .... d Ö . 1 1 d nuşmak ta mümkün olacaktır. Nihayet bir gün göz yaşlanma daya 
namıyan evin ahçısı bana hakikati itirJ 
etti. Yanlannda bulunduğum aile ağab' 
yimin")ı mektebini bitirince, beni yanına ali 
cağını diişünmüşler. Senelerdenberi yeÜf 
tirdikleri bir kızın ellerinden a.lıınmasııı' 

Bu duru~a ikinci 19liye cezada geçti. oyun en merı yara amı§ ar ır. 1 

Dinlenen ıahitlerden bır kısmı Bekirin dö- Mu·· reftede Ömer ifadesi alındıktan sonra te- Eıh· y··· .. d 
vüldüğünü bilmediklerini, bir kısmı ise davi ~dilmek üzere Nünume hastane- JSe UZU 0 en 
yalnız 9akırtı ioittilderini söylediler. Bekiri 

kurtardığı söylenilen mahalle bekçisi Be· 

kirin dövülmediğinde ısrar etti. 
e 

Ye polis Aziz. hakkında kafi deliller 

bulunamadığından beraet 
kurtuldu ... 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

karan alarak 

Salı 

(*) 

"Anjin Dö Puvatrin,, 
Hunnakı Sadır 
Altmış beş yaşlarında, geceleri sol ko
lunda ağn ve uyuşma ile uyanan ve bu 
zamanlarda ıiddetli nefes tıkanıklığı 

geçiren bir kadını muayene ediyo • 
rum. 
Tan si yon 21-8 

Nabzı 102 sert ve gayri muntazam. 
Kalbin büyük kan damarının bulun • 
duğu sahada sesler daha sert duyulu
yor, hafif bir nağme işitiliyor. 

Ayaklarda hafif edem var. 

İdrarını hali tabiidn noksan çıkarıyor. 
V tabiati de münkabızdır. 
Tifo geçirmiş, sıtma çekmiş, dizanteri
ye tutulmuş. Son zamanlarda da grip
ten bir kaç defa hastalanmış. Reeler
de ihtikan mevcut. 
Kilosu 48 
Boyu 1,59. 
1ştihası yerinde olmıyan, uykuları ve 
sıhhati bozulan bu zayıf ve kalp1i 
hastaya evvela bir müshil verdim. Çok 
havasız ve sıcak olan yattığı odanın 

havasını sık sık değiştirmelerini, başı 

biraz yüksekte ve vücudü sağ tarafa 
yatırmalarını, kahve, çay, fazla su, et 
ve tuzlu, biberli, salçalı yemekler ye • 
dirilmemesini, bunun haricinde süt ve 
ezmeler, haşlamlar, taze meyvalarla 
hastanın iyi beslenilmesini tenbih et ~ 

tim. 
(Nitrit Dambil) alkoldaki mahlulden 
nöbet zamanlannda günde 1 O, 1 5 
damla verilmesini söyledim. Bir şi§e 

de (Lakarnol) kalbi kuvvetlendirmek 
için yazdım. Yirmi damla bundan kul
lanılacağını anlattım. Sinirlerini los • 
yonla teskin ettim. Nöbetler durdu ve 
sıhhati daha müsait bir şekil aldı. 

( *) Bu notları kesip saklayum, ya• 
but bir albüme yapıfhnp kolleluiyon 
rapınız. Sıkınb zamanınızda bu notlu 
bir doktor cibi imdaduma yetifebilir. 

sine gönderilmiştir. 

Yeni Üzüm Cinsleri Müddeiumumilik hadise hakkında lzmirdc Bir Sabıkalıyı 
Ô 

razı olmak istememişler. Y etişt!rilecek tahkikat yapmaktadır. ldürdü)er Bir gün beni ziyarete gelen ağal:ieyin1• 
Mürefte (Özel) - Ötedenberi Mü- İzmir - Dolapkuyu mevkiinde Kara öldüğümü haber vermişler. Ağabeyim g8' 

refte bağlarında yetişen üzümlerin cin- Jı1 V • Fehmi adında biri elbise meselesi yü • yaılan içinde ayrılmış. Ve bir daha ne ~' 
si tunlardır : Kınalı yapıncak, çavuş, 'J ar QŞ - n ay ser l zünden sabıkalı Hüseyini öldürmüttür. ni, ne de bu aileyi görmeğe gelmemiş. Jt 
karalilına. Bu üç cins üzümden ya - VO {U Katil kaçmış, fakat bir saat sonra sev - t• o ııündenberi izlerimizi kaybettik. 
pıncak hem yaş olarak yemeğe, hem de ı 1. 4 gilisi Fatmanan evinde yakalanmııtır. Benim teesgfufunü tahmin edebilirsi 

b elverı• ,.lidir Çavu" ise yalnız ye- y ni.z. Di;nyada bir agy abeyim vardı. S.., 
ıara a ~ • "' . Bayındırlık Bakanlıgı Maraş - Kay• .,. 

K )Ah d d sıyah T k tt ondan da mahrum eden bu aileden igry eti meğe yarar ara a na an a . . . . • • 20 b' lira tah • o a a 
• . serı fosesının ın§ası ıçın m dim. Derhal o gün evi terkettim ve ba~ 

ıarap imal edilir. Topraklarımızda ga· • t . t' 
sısa vermış ır. bir eve hizmetçi olarak girdim. 

Yetle iyi yetişen bu üç cins üzümden ! y 1 ...... dk" b h k d k"l K"t• Ü t• y·· •• d 8• O .. b .. k d .. . . . o onumuz e l a ara a ar na 1 a ıp ere ı uzun en ır gun ugun ar e~ımı arıyorum, ne 
baır.ka cınslere ehemmıyet verılmez. . w. • 1 Ô d d. b'I · y 1 

:s • y vasıtalarının geçebılecegı bır ha e ko - ~ Öy Muhtarı ldürüld ·İ re e ır, ne yapıyor ı mıyorum. a 
Her sene yenı açılan tarlalara saydıgım 1 k b"lh k'" .. 1 "ti ! Harbiyeyi bitirdiğini, doktor olduğunu </ nu aca , ı assa opru er ve geçı er 

1 
Ö 

bu üç cins üzüm ekilmekle iktifa olu • j. . . Tokat ( zel) - Artuvanın Av§ar bir yerde doktorluk ettiğini öğrendim. fıı 
_ .. f ıkmal edılecektır. agy ZI köyünde bir vak'a olmU" köyden kat onu nasıl bulacagıv mı bilmiyorum. BI' nurdu. Bagcılarımız son gunler zar ın· 3'• 

d 
. . .1 Mehmet köyün muhtarı Yusufu öldür- na bir yol gösterebilir misiniz~ 

da bir çok fidanlıklar a yehJhrı en ve Ilgaz D ag"' ınd'a müştür. Nüveyt 
ıyi neticeler alınmış muhtelif cins Ü • Cinayetin sebebi muhtar Yusufun Bir askeri bulmak kadar kolay bir 
zümlerin fidanlannı getirtmeğe karar köylü Mehmetten köy katibi ücreti ola- olamaz kızım. Hangi mektepte okuyor ' 
vermişlerdir. Önümüzdeki ekim mevsi- Kaybo an B r Çantayı rak 45 kuruş istemesidir. Mehmet bu duysa o mektebe, ayni zamanda Harb" 

minde bir çok bağcılar getirtecekleri Jandarmalar Arayıp parayı çok görmüş, vermek istememi§, 1 mektebine müracaat ediniz. Ağabey" • . 

yeni çubukları dikerek bu suretle bura· Buldular bu yüzden çıkan kavgada da Mehmet 1 künyesini bildiriniz. Onlar size ağabey" 
h h ki ··1d ·· .. t.. zin timdi nerede olduğunu derhal ha 

da baıka cins üzümlerin de yetişme • Kastamonu (Özel) - Mücadele mÜ· mu tarı ıça a ~up o urmuf ur. verirler. Askerlerin hayati mazbuttur. }il 
Sl"ne çalı,.acaklardır K 1 k Mehmet yakalanmı,., tahkikata ba"· d b 1 d kl bil k k k 1 d 

:J' • dürü Salih Başar astamonuya ge me :J' :s re e u un u annı me ço o ay 
üzere Ilgaz dağından geçerken gecele- lanmııtır. TEYZE 

KUtahyada Musiki Kursu 
Kütahya (Özel) - Halkevi alafran· 

ga piyano, keman ve mandolin öğren-

mek üzere bir kura açmıya karar ver • 
mİ§tİr. 

yin otomobilinin kap151 açılını§, gayet 
kıymetli eşyayı ihtiva eden bir çantası 

düşmüş ve kaybolmu~tur. Bu çanta dağ· 
da jandarmalar tarafından aranmıı, 
bulunmut ve sahibine teslim edilmi!tir. 

Talebelere Tatbiki Ders 

/%mir Hakimiyeti milliye talebeleri ve muallimleri 
lzmir, (Özel) - Hakimiyeti milliye okulu ikinci sınıf talebeleri tatbiki 

ders görmektedirler. Muallimleri bunları hükumet konağına götürmüş, ad
liyeyi gezdirmiş ve onlara devlet ve adalet mefhumları etrafında dersler ver
mi,tir. 

Kütahyada iki Köy Halkı 
Arasında Kavpa 

İzmir - Samar köyü ile Talekler ıt Fak'rler için Bir Muayene 
Yeri Açıl t 

yü ahalisi arasında mer'a yüzünden k• 
ga çıkmış, Sarnar köyü muhtarı kur 

Kütahya (Özel) - Halkevi soyaal ıunla yaralanmııtır. Hadise etrafınd 
yardım şubesinin delaletile bir polikili· ' tahkikat yapılmaktadır. 

nik tesis edilmiştir. Burada haftanın r 
Nöbetçi muayyen günlerinde fakir hastalar be

dava muayene ve tedavi edilmektedir. 

Çok fakir olanlara bedava ilaç ta veril· 

mektedir. 

Mardinde 
Kıı Yüzünden Postalar 

Hayvanla Yapı ·mıya 
Başlandı 

Mardin (Özel) - Yazın otomobille 

yapılmakta olan Savur, Midyat, Ger -

cuş, Cizre ilçeai postaları kış münase • 

betile hayvanla yapılmağa başlanmı§ • 

tır. Kııtan sonra tekrar kamyonla nak

liyata baılaaacakbl'. 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler 'unlardır: 
Eminönü: (Beşir Kemal). Küciıkpa ' 
zar: (Yorgi}. Alemdar: (Eşref} . Be• 
yazıt: (Cemil). Şehzadebaşı~ (İsmail 
Hakkı). Fener: (Hüsameddin). Ka• 
ragümrük: ( M. r • t). ŞehrC"minİ: 
(Nazım). Aksaray: (Sarım). Samat• 
ya: (Rıdvan). Bakırköy: (l lilal)· 
Galata: (Hidayet). Hasköy: (1 lnlk)~ 
Kasımpa<>a: (Merkez). Beşikta<> : (Re• 
cep). Beyoğlu: ( Kanzuk, Ka rekiJI 
Kürkciyan, Güneş). Şişli: (Necdet 
Ekrem). Sarıyer: (Nuri). Üsküdar: 
(İmrahor). Kadıköy: (Sotraki, Üç ' 
ler). Büyükada: (Şinasi). Heybeli: 

Yusuf). ~ 
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Amerika da 
Büyük Hava 
Manevraları M .. "d M 

1 

lngilterede çolt mcş -

h b b" hur olan Ccsil Kamp -
are e ıt • b 1 . . d b' kAh' d 

k .. c ısının e ır a ıne 1 400 T yyere Kallfornlya a 
me u.zere I 

göre : talya - Habeş Toplandı 

muharebesi bir kaç aya kadar bite -ı Nevyork, 6 ( A.A.) - 150 harp 
cektir. Almnnyada Nazi rejimi devnm c- gemiai ile 400 uçak, Kalilorniyada· 
decektir. Bu yıl eski krallıklardan bazıla·: iri San Pedro üuü bahri•inde top· 
nnın ihya edilmesine müsaittir. Genç bir l lanmıftır. Bunlar, mühim manevra
h~:a te~ris usullerinde inkılap yapacaktır. 1 ralar yapacaklardır. Bu hu•ıuta bü
Oıger hır genç te iroizliğin önüne geçmek 1 yük bir ketumiyet 11ö.terilmehtedir. 
için dikkate- değer tekliflerde bulunacak -1,._ ______________ ____. 
tır. Bir çok yıllnrdnnberi kanser hastalık -
lurını tedavi eden bir hastabakıcı kadın 
ha> ret verici bir keşif yapacaktır. Asu • 
riler ile Babililf'rİn vaktile tayyarecİIİkle 
uğraııtıklannı gösteren deliller Çinde bu
lunacaktır. Yıldızlar ile muhaberede bu -
lunmak usulii keşfedilecektir. 

* 

Marsilya 
Suikastçılarının 

uhakemesi .. 
5 ŞuLatta Y enidenBaşhyor 

ı 
/ngilterede ye-1 Dindar bazı Jngilizler 
ni bir lncil ya. şimdiki halde ellerde Paris, 6 (A. A.) _ Ustaıilerin muh • 

zılıyor gezen lncil kitaplarının kemcsine 5 ıubatta Eksanprovans da Ron 
tahsili az olanlar ta - Deprcmani mahkemesinde devam edile • 

rafından anla~ılamıyacak derecede yüksek 
b' cektir. 
r;~ ~il .iled·~~ılmışl o lduklanna hükmede- istintak Hfiklml AQ1rca Yaralandı 

asıt ı ı e yazı mış bir İncil hazırla - M •1 6 (A A ) _ U ta§i dava _ 
nııya baslamışlardır. Bu yeni incilde an - arsı y~, ' • ,

5 
• k h -

cak 650 kelime kullamlacaktır. Halbuki 1 sının tahkıkatı~ yaprtu§ b~lan ntıbnt~l a • 
bugü il · d b l kimi Ducup Samt Paule ır otom oı çarp· 

n c erın e u unnn İngilizce İncillerde arala t A ) 
6000 ·· d maaile ağır ıurtte y nnııf ır. nca c 

soz var ır. d ld - d"lrn * hayatının tehlike e o urıu zanne ı e • 
mektedir. 

1 
Japonyada e • ı Japonyanın turizm i -
tiket kaideleri dar-efil otellerde, Lo -

kantalarda ve gezgin 
nccr.~arındıı hizmet eden Japon kız ve cr
kekl<'rİ İçin bir talimatnam yapmı"br. A
şnğıdn bu talımntnnmcnin muhteviyatın -
dan bir kuç satır göreceksiniz: 

1 - Y ekdigeriniz arasında fısılb ile ko
nu mayınız! 

2 - Kar mızdaki ile alny etmeyiniz! 
3 - Sinemada gördüf'..rı.inüz hareketleri 

ta lit ctrr.t' inız. 

4 - Bir yab ncın n yn§ını eonnnyınızl 
5 - Kuc;; k ve m 'um liitifdcr C"Cnc -

biyi e wlendircbil r, fal.at ifTatıı snpmııyı -
n zl 

6 - Muzları kabuklnn ıle yemeyiniz. 
Pnnnnklannız.ı cmmc.i iniz 1 

7 - Bir ecnebiye tuvalet yerini gös • 
tereceğiniz zaman oranın kapısına kadar 
gitmeyin izi 

8 - Bır ecnebi banyo yaparken, su • 
yun kafi der<'cC'de sıcak olup olmadığını 
aormnk üzere odasınn girmeyiniz! 

.... 

ere al Peten Fr n
ız - ltalyan Dostlu
un an ahsed· or .. 

!ON POST:A: 

Filistinde Karışıklıklar Başladı 

Ar p ar üyük Nüma
yişle T erf p Et ile 

gandası günden güne genişlemekte ve da

ima daha müfrit bir ıekil almaktadır. 

Mısır Milliyetperver/erinin 

Kralların 
R / .. , o u. 
İki acı tarih hatırasını bir türlü zihni 

den çıkıırıp atamam. Bunlardan 
( 1695) te Rusya Çan ikinci Nikoliı 
Yıldız sarayına yolladığı telgrafın hatır 

sıdır. O tarihte Türk ordulan T salyayı 
mıılar, T ennopil geçitlerine ulaşmı!llar 

Yeni bir Maraton yaratmak, bu ıl rlıy 
ordunun önünden kaçanlar için miımk 
değildi ve Türk askeri, yetmİ~ yıl önce 
lerindcn alınan Mora vilayetini yeni b 
tan qgal etmek üzere bulunuJi orlardL 

Jkinci Nikola İ§te bu neticeyi sezdı 
o telgrafı yolladı. ikinci Abdülhamit t~ 
nu gficendirmCktcn korktu, çılgın bır 

lq içinde telgraf hatlannı harekete gr 
di, yürüyen orduyu durdurdu, kazanı! 

zaferi Rus Çanna ve onun delaletilc m 
liiplara bağışladı 1 

ikinci hahra da gene bir telgrafa taal 
luk eder. Bu sefer, tel yazısına imza ko 

yan Sultan Reşatur ve bu yazıyı alan 
manya imparatoru Vilhelmdİr. ( 1912) 
İtalyanlar ansızın Garp T ablu.suna sald 
nu~ardı. Babıali bu vaziyette bocala 

ne yapacağını pprdı. driwırn Hak 
Paşanın fikrini kabul ederek Sultan Re 

şayışıdır. Bu günün medeniyeti, bu gibi bunlardan yetisenlerden b" w k ı· olan muallı"m 
.. .. b'I · · · k b · l d T ır çogu uvvet ı Haydar kürsü 

gunun ı gı ını avrayıp u yem yo u a Avrupaya gönderilivor V'l" t' d · k k k l kl d b' · · k l 1 . J • ı aye ı- en ıner en ya ın o tu ar an 1 
tutmayanlar ıçın urtu uş yoktur. ş- mızde bu yıl kız lisesinin ilk y t" t' · d t Şö 1 Hasa Be h 

1 
.. A k' ba-1 'll . ı •w• e ış ır- nn e o uran va ye n y ey 

te hala es ıye g anan mı etlerın dıgı zeki kızlarımızdan birini kendi kırdı: 
hali. l~te Mısır, işte Fas, Cezayir, işte namına okutmak için lsviçreye yolla- _ B l ı B k f 

· · H b H .. k d" ravo, varo . u a ayı değiş 
Surıye, ışte a eş. atta oca ort yacak. Bu hepimizin hepı"nı'z' .. w .. t" el' ba ka h" · k 1 .. .1 1 k ç· .. • ın gogsu- ırın ı ş ıç çaremız yo .. 
yuz mı .yon u. ın.. . 1 ~u kıvançla kabartacak bir hareket- f yi söze, açık söze inananlar içi 

-17 - Bürhan Cahit 7 -1- g36 Yenı devrıme kadar hız de onların tır. Bunun için açılan imtihanda tam muallim Haydarm konferansı bir tat 
Daha düne gelinceye kadar ilmin ne yürüyoruz. Çünkü bu medeniyet o yanında~dık:. Avrupa medeniyeti bi-ı bir muvaffakiyet gösteren kızımız Av- lı ve kandırıcı şurup tesiri yapmıştı. 
olduğunu bilmiyorduk. ilim diye ca-1 kadar ezicidir ki ona ayak uydurma- zi de esır, kole sayıyordu. Çünkü dü- rupada yalnız okuyacak, Türk kadını- Geri sıralarda, belki de konferansı 
rrıilerde okunan kitaplar Avamil, Ku- yan bir fiskede kolu kanadı kırılan si-' şünüşümiiz, yaşayışımız onlardan çok I nı ummacı gibi bilen Avrupaya büyük mevlut zannederek gelen örtülü ka
d~rı, Miılteka, Hadis, mantık gibi ma- nekler gibi eziliverirler. geriydi. Y ~:n~-~evr~m. büt~n bu gerili-1 dev~imin yurdun:1uzd~ !leler yaptığını dmlar bile biribirlerine mırıldanıyor-
n.a~ız şeylerdi.Ne tarih, ne coğrafya, ne Muallim Haydar sol tarafı doldu- ğin, bu esırlıgın zıncırlerıni kırdı. Ve da ıspat edecektır. Vılayet Avrupaya lardı: 
~lZlk ~e h~sa~ ve ne de güzel sanatlar- ran mekteplilere doğru dönerek heye· en yüksek medenyetlerin özüne sahip bir erkek talebe de gönderebilirdi. Bir 'ı - Ne iyi söyledi, ne güzel söyledi. 

?.0 
•. 

8.~nmız olmadan yüzlerce yıl canla devam etti: 1 olan zamanla, tarihin ileri, geri akın- kızı göndermiş olmasının sebebi de Talebeleri başta olmak üzere bü-
gozumuz kapalı yaşadık. - Bütün ümidimiz bu gün yetiş- Iarına ve daha sonra ruhani harp tel- budur. Kızımız Avrupada kafasını ye- yük bir kalabalık muallim Haydarın 

Muallim Haydar buraya gelince tirmeğe çalıştığımız gençlerdedir. On- kinlerinin .tesiriyle elastikiyetini kay- ni bilgilerle doldurduğu gibi hal ve etrafını sarmış, onu alayla götürürler· 
birdenbire parladı: lar bizim gibi ve bizden öncekiler gibi beden Türk varlığından geri ve çiirük hareketi, z~kası, terbiye~i il~ d~ Türk ken. k_alabalık arasında mü~erris Hafız 

- Efendiler, dedi. Medeniyet ve i- gözleri yeni medeniyet dünyasına ka- akideleri söktü. Çıkardı. Bugün Avru- kadınının bır ummacı, bır esır hır oda-
1 
Nurı ıle kafadarlarından bır grup bah-

lim dünya Üstünde sefere ıkmı bii· palı olarak okumuyorlar. Yeni Cumu-1 pa kültürünün içindeyiz. lık olmadığını ispata çalışacaktır. Böy- çenin tenha bir köşesine çekil mi lcr, 
yük bir meş'ale gibi diyar d~yar Jolaş- riyet devrimi bizi Asyanın leış haline Ve yeni rejim bugünkü çocukları- ]~ yüksek ve inC:CA bir düş~.nce i.le. ha- homurdanı:~rl.ardı: 
mıştır. Asyada eski medeniyetler ka- gelmiş geri ve çürük ilim döküntüsün- nı yet~ştirmelC, onları tam bugünün a· rek:t e~en ve vılayet .. e~.cume~ını ve Evkaf katıbı Mu~tafa: . . 
rarıp kül olurken J l r d 1 den kurtardı Gözümüzü bu şahlan- d l 1 k h t l k . . bu ışe onayak olan kultur erkanımızı -Bu zındık herıf handıyse kur a· 
. d h . on arın a ev 

1 
ev- · .1 . . d" H l am arı 0 Aarıa~ aya a a ıştırma ıçın 'tebrik etmeği vazife bilirim. Vilayet nı da inkar edecek yahu. DiklCat etti-

rın e va şı ormanlardan başka bir şey mış Avrupa ı mme çevır ı. ava ar- her fedakar ıgı yapıyor. Devrim baş-1 h Ik d fI" b" ]Ad . . .. ı . '? K I . k' k" 
olmayan batı Avrupasında yeni bir da uçan tayyareler, denizlere hüküm ı )ayalı beri yurdun eskiden bir ilk mek- • a _ı~ızb af şderek" ı] kır evda lı ıçın gkod~- nızlmı a!ı~~- geçtı .amma okes ı ı-

d · l w t___ • l k l kl 1 terdıgı u e a arı tan o ayı ta ı- tap arın ffiUWl81 geçtı deme ne de-ıne emyc>t par amaga ouşlamıntı. Yu- yürüten drıtnot ar, aran ı arı nura tehi olmayan geri köselerinde bile li- h k k t T k d" k.,. d · · · T re a azanmış ır. e rar e ıyorum me , 
nan mc enıyetının. en göz kamaştırı- çeviren elektrik bataryeleri gökten in- seler açıldı .. M~al.lim mektepleri yur· ıarkadaşlar, doğudan batıya dönen me- Tapucu Kamil: 
cı zamanlarında ~tın~'. Isparta dünya- miş kudret helvaları değildir. Onları da b~yük hır ~ıl~ı ordusu yetiştiriyor. deniyetin içine karışmadıkça teneffüs _ Bu heriflerin topu kıpkızıl g5-
nın .en .ı:nam~r bıre: ılım yuvası iken yaratan yeni ilimdir. Bunu kavrama- Türkıyede cahıl ınsan bırakmamak i- imkanını bulamayız. Kafalarında ha- vur, dedi. Ağızlarından çıkanı bilmi
bugunku. lngılterenı.l topraklarında dıkça bu yer ve gök devleri insanı çar- çin tutulan sistem ilk meyvalarını ver- la çöl akidelerinin m.:ısallariyle avu- yorlar. Zaten gelmiyecektim }a .. 1 te 
)arı ' hsı balıkçılar yaşıyo du .. Fakat par. Çarpılmamak için onların tılsımı- meğe başladı. nanlar için hayat yoktur. Türk ulusu bizim müdür haber yollaını,ş. Gelme-
bu gün o eski Yunan medeniyetinin nı öğrenmek gerektir. ~, Liseler, orta mektepler meslek ve insan gibi yaşamanın tılsımını yeni sen mana verecekler. Amma ben ısı 
td tan ba ka izi kalmadığı halde 0 vah-l Sayın dinleyicilerim. ilim denilen san'at mektepleri ve nihayet üniversi- rejimin ~ültür sistemiyle ke fetmi~tir. çakmıştım. Bizim Hatibin de kula ı 
"i 1 koçya o.rma~ları dünyanın en ma- ş~y .kitap sv~yf~ları~da kal~~ kuru, kof 1 te Türkiyenin dü.şü_n~n ve ileriyi gö- Bu tılsım A~rupa k~~a~ını ta~ı- deliktir. Biz bu işin önce :>eni bir iane 
mur c nrtı ~a!ı~c ~elmiştir. işte bu-, ~>llgıler ~egıldır. İlım bu~u? yaşam~~ ren kafalarını yetiıŞtırıyor. maktan b~şka hır şey degıldır ... n dalaveresi olduğunu zannetmistik. 1 f • 
nu }dpaıı yenı alımdır. ısteyen msanların hava gıbı, su gıbı Bu fedakarlık o dereceye varmıştır Muallım Haydarın konferansı de- tip nerden duyduysa duymus, dün ge-

Biz bu yaşayan ve yaşatan mede- muhtaç oldukları bir şeydir. Bilgisiz ki yurdumuzda açılan mekteplerde rin ve sürekli alkışlarla nihc yet bul- ce bana: 
.aiyetin ilmini istiyoruz. Buna doğru 1 yaşayış ağaç, ot, balık ve merkep ya· yüz binlerce Türk yavrusu okuduğu du. İyi söz söyleyen, muhakemesi çok (Arkası var) 
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• 
Sabab Saat 4 ten Sonra 

Gelen Telgral Haberleri 
SON DAKiKA ·• , r TELGRAF, TELEFON, T!LSIZ HABERLERtJ 

&ı;-Çadıra 450 Kurşun isabet Etmiş 

lsveç Kızılhaçının Bom
bardimanında Ölenler 

Elliyi Buldu 

Ve Amerika Deniz, Kara 
Hava Kuvvetlerini Artırıyor 

----·~~~~~~~~~~~~~~~--

Müdafaa Bütçesinde (200) Milyon Fazlalık Var ... 
Vatin~on, 6 (A. A.) - CumUT bat - kanlması, eski gemilerin değittirilmesi or

lstokbolm, 6 (A. A.) - Adiaababaduı l yözJ.eri alet etmeie bat~ıthr .. Bütün kanı R°':elt kongreye verdi~i .bütçe~ - duya ilave. edil~cek y0enİ kadronun mas • 
~irildiğine göre Dolo'nun ltalyanlar ta- çadırlar, harap olmuttur. İçmde bar has - yannamesmde 30/6/936 tarihmde bıte - rafları temm edılecektır. 
.&ndan bombardımanı esnasında yara - taya ameliyat yapmakta olduğumu ça • cek olan finans senesi açığının 3 milyar 1937 finans yılında, timdi İnfa halinde 
911Dllf olan İıveç kızılbaç heyeti reiai dok- dırda 450 delik açıhmftır.» 234 milyon dolar olacağını ıöylemiıtir. bulunan 94 geminin ikmali ve yıl baflangı-
or Hylander, Arsıulusal kızalhaç delegesi Ölenler De Elliyi Buldu Bu rakamda, geçen aene bu bütçe kabul cında 12 destroyer ile 6 denizaltı gemisinin 
lrown ile Habet kaılbaç delegeleri ya • Adiaababa, 6 (A. A.) _ İsveç seyyar edilirken tahmin edilen açığa nisbetle 1 tezgaha konulması için 243 milyon dolar 
nncla AfAiıdaki diyevde bulunmutlur: sıhhiye heyetinin İtalyan uçakları tarafın- milyar 300 milyon dolar eksiklik vardır. ihtiyaç olacaktır. 

oltalyan bombalan ile 28 basta telef ol- dan bombardıman edilmesi neticesinde Bütçede milli müdafaa için 200 milyon 1937 yılında 377 deniz uçaiırun satın 

100 bin kİfİye çıkarılacak ve ihtiyatlar111 
adedi de yükseltilecektir. 

Orduya ayrılan para, hüklımetin 1937. 
yılı içinde 507 uçak İnpsı için 31 milyo 
dolar istediğini gösteriyor. Bu uçak 
hakikatte eski uçakların yerine kaİın ola 
cak ve timdi mevcut 1432 uçağın aded' 
yükseltmiyecektir. 

Yeni İnfaat plinlannm ihtiva ettiği 
ıiaat, sü bakanının yıllık raporunda tav 
ye ettiğj paradan azdır. 

llllflur. Bütün lnzılhaç ifaretleri iyice aö- yaralananlardan bazıları da dün ölmüt ol- f~la.lık vardır ki, bu p.ara İ~e deniz. kuvvet- alınmas~ 27 .milyon 660 bin dolar tahsis 
ıGlec:ek surette konulmut idi. Ve bilhassa duklanndan bu bombardıman yüzünden lennın muahedede tayın edılen sevıyeye çı-1 edilecektır. HUDnetteki deniz !kuvvetleri 

iç metre geniıliğinde bir kızılbaç vardı. ölenlerin miktarı hali hazırda elliye baliğ -===================== ======= = ===================I 

=~=~:~;:ev:~ıış~:.~:nn~~: :::;:::·s=~ıı:t:=:~:r~~~:-ı~ ltalyanlarRasDestaKuvvetlerı·nı· 
ati celbetmek isterim ki bombardnnan es· hiyeye ait aletler ekıilmit olduğundan ame-
.. mda seyyar sıhhiye heyetinin bulundu- liyatlan yapmak için alelide bıçaklar kul- •• 

yere takriben bin metre kadar mesafe- lanılmaktadır. Tehdı·tıerı· n·ı Onlem·ıye Ug" raşıyo le bir askeri müfreze bulunuyordu. Bu * 
niifrue, bombardımandan müteessir ol • Kahire, 6 (A. A.) - HükUınet Habe-

30 ilk kanun bombardımanı, 200 met
,. JÜ)ueklikten yapılmıthr. En azı 100 
JOIDba atılmıı ve sonra uçaklarm mitral -

tiıtandaki Mısır kızılay seyyar heyetinin 
bombardımanını protesto ebneai lazım 

gelip gelmemekte olduğuna karar vermek 
üzere mütemmim maliimat beklemektedir. 

Somali Cephesinde Şiddetli Çarpışmalar Oluyor 
Adisababa, 6 (A.A.) - lmparato- ' Somali Harekatının Hedefi 

Dost Efganistanın Dış 
işleri Bakanı Ankarada 

run şimal cephesine yapmak tasavvu- 13 Ve l8 lerin 
runda bulunduğu seyahatler, şiddetle 

yağan yağmurlar yüzünden yapılama- Ton/anfısı Geri 
mıştır. Bu yağmurlar, Deasienin şima- r 

Roma, 6 (A.A.) - Bugünkü so 
tebliğde bahsedilen Somali harekatı 
nın hedefi, kuvvetleri üç kol halind 
Doloya doğru yürümekte olan Raf 
Destanın bu tehdidini bertaraf etme lindeki yolun bir kısmını tahrip etmiş- Bırakılıyor 

tir. tir. 
Resmi Tebliğ 

Ankara, 6 (A.A.) - Bu sabah bakanımız Tevfik Rüştü Aras ile hu- Roma, 6 (A.A.) - Mar~I Ba -
ıeJırimize gelm~ olan Efgan dıt itleri susi surette yemitlerdir. doglio, çekmit olduğu telgraha bilhas· 

bakanı ekselans Serdar Feyzi Mu ham- 1f sa diyor ki: 
met han Ankarapalasta ikametine Ankara, 6 (A.A.) - Dost ve kar- T embiende yapılan ehemmiyetsiz 
tahsis edilmit olan dairede bir müddet dq Efgan hükdmetinin Dış işleri ha- çarpıtmalarda dü9man gruplannı püs

iltirahat ettikten sonra yanında Efgan kanı ekselans Serdar Feyzi Muham • kürttük. 

büyük elçisi Sultan Ahmet han oldu • mc:t han terefine bugün. akşam Dıt it- Somalide Doubatslar, Canale Dori
iu halde biribirini müteakip Dıt işleri lerı hakanı doktor T evfık Rüştü Aras a nehri üzerindeki Aminoyu işgal et-
L-L__ d kt T f"k R·· .. Ar .1 tarafından Ankarapalaata bir akfalll mişlerdir. 
IUlllUllll o or ev ı Uftu aa ı c . f . ·ı . . 
~- 1 1 .. .. zıya etı verı mıttır. Canale - Dorianın aagw yakasında 
ı;ıııafbakan smct nonu, Kamutay baş-
kanı Abd .. lhal"k R da · * Habeşlerin tahşidatta bulunmakta ol· 

• bauk 
1 

1 
h en . ~ı, d~!ar~~ eti • Ankara, 6 - Bu akşam Ankarapa· duklarını öğrenen Doubatslal' zırhlı o-

DHf ve an ar eyetının ıger uye e- l ·ı · f D . · · ıftv) C H p l k . R asta vcrı en zıya ette ış Bakanı tomobıllerin de yardımı ıle Arerıye 
p~e d k . g~nekm se reterı ccep Tevfik Rüştü Aras ile Efgan Dış .Ba- varrnıtlar ve Habeş karargahını ele ge-

er . e art ıra . ı!tır.. . . kanı Serdar Muhammet Han arasın - çirmitlerdir. Dütman 150 den fazla 
Aynı suretle kendısınc ıadeı zıya - da samimi nutuklar teati cdilmiıı iki ··ı·· lı b k t B. · t f 

l 
. T' o u ve yara ıra mış ır. ızım ara -

mte bulunmuş o an Serdar F eyzı Mu- dost memleket arasındaki dostluklara ı...... kt ı ı.- 1 .. w w . . . . tan ~ ma u ve on l.A'fi' yara ı var • 
lıamınet han ogle yemegını Dıt ışlcrı ı temas edilmiştir. dır. 

Cenevre, 6 (A. A.) - Beltlenmi -
yen mühim hadiseler müstesna olmak 
üzere, 13 ler ve 18 ler komiteleri ev
velce tayin edilen tarihlerde toplan • 
mağa çağnlmıyacaklardır. Kanunuev· 
velde bu komitelerin konseyin 20 ki
nunuaanideki toplantınndan evvel top

]anmala n derpi~ edilmiı idi. 
l 3 ler komitesinin evvelce tayin e

dilen tarihte yani 12 • 14 kanunusani
de toplanmağa çağrılmasında bir fay
da görülmemektedir. 

18 ler komitesine gelince, bu komi· 
tenin yakında toplanması için hiç bir 

aebep elmadığı anlatılmakta ve kon • 
seyle ayni zamanda veyahut konseyin 
mutat toplantHından ıonra toplanma • 
ia çağrılması daha faydalı olacağı dü· 
fiinülmektedir. O zamana kadar bü -
yük devletler siyasasının da teayyün 
edeceği ümit ediliyor. 

Geçen Sene Maktul Düten ltalyan 

Roma, 6 (A.A.) - ltalyanlar 
doğu Afrikasında 1935 senesi zarfın. 
daki kayıpları 390 maktul ile dört 
yıp ve işçiler arasında kaza veya has 
~k y6zünc:le,ı vukua pimi' 
259 telefata baliğ olmuştur. 

86 zabit ile zabit vekili ve efra 
muhtelif muharebelerde telef olmuş 
dır. Bu rakamlara yerli aşlterler aı: 
mnda vukua gelmit telefat dahil de 
ğildir. 

Afrikadaki işçilerin sayısı 61.000 
baliğ olup bunlardan 11.000 i meml 
ketlerine iade edilmi§lerdir. 

Roma, 6 (Tel.We) - Asmuadan · 

clirildiiine söre, imparatorun emrile Ha 
betler Deuie tehirin bofaltmaia bat 

lardır. 

* * * ıc=:::ıı:::::ıoıı=:===-=========-=-======================-========ııı::==========--===-=---ı 
Yunanistanda Seçim Mücadelesi Arttı Atatürk, 

Öğleden 
Efgan 
Sonra 

Dış Bakanını Dün 
Buyurdular Kabul 

Ankara, 6 (A.A.) - Bugün Cu- elçisi Sultan Ahmet Han ve Türkiye. 
aıur &,kanı Atatürk, saat 17 de Ef- . K"'b"l b"" .. k I .. M d h Şe 

Har. · y · · . k b I . ] nın a ı uyu e çıaı cm u v • 
ıcıye czırını a u ctmış er· 

dir. Bu ziyaret esasında Hariciye Ve- ket hazır bulunmuşlardır. Bu ziyaret 

··Tevfik Rütıtü Araa, Efgan büyük iki aaat kadar sürmüştür. 

ltalga Milletler Cemiyetinden 
Kovulduğu Takdirde Çıkacakmıı 

Roma, 6 (Telsizle)- Cmnale D'italya gazetesi Dolo yakınında lıveç Kızılbaçınm 
~-ınbanlımaıu üzerine yapılan nepiyatacevap vererek fiddetli bir makale YUIDlf

.... Gazete bu vesile ile de lnaiJtereye hücum etmekte ve gazetelerin nqriyatma ce-

«-İtalya Milletler Cemiyetinden ancakkovuldaia takdirde çıkacaktır» demek • ....... 
Ankara Dil, Tarih Ve Coğrafya 
Fakültesinde Dersler Başlıyor 

Ankara, 6 (Telefonla) - Ankara dil, tarih ve coirafya fakültesi ayın 
tlokuzuncu per,embe günü törenle açılacaktır. Ertesi gün derslere bat

lanacak olan fakültede 6 ecnebi profesörle 6 Türk doçenti vazife al • 

ıılardır. 
Fakültede tedrisatta bulunacak olan Türk profesörlerinin sayısı he

•• belli değildir. 

lngilizler De Bak
layı Çıkardılar 

Kamutay Dün 
Toplandı 

Ankara, 6 (A.A.) - Bugün Refet 
Canıtezin ba9kanhğ1nda yapılan Ka • 
mutay toplant1s1nda bazı vekaletlerin 
935 Y-1• bUtçelerinin muhtelif fasıl ve 
maddeleri arasında münakale yapılma
., hakkındaki kanun layihasını müzake· 
re ve kabul etmiıtir. 

Kamutay çarıamba ıünü toplana • 

caktır. 

Fransız • Sovyet 

Kondilis, Venizelos Aley
hinde Acı SöylDyor 

Atina 6 (Özel) - General Kondilis dün ı rada seçim mücaclelesi söylevleri verec 
Patrasta verdiğj seçim mücadelesi söyle • tir. 
vinde Venizelos aleyhinde çok tiddetli 1 Kafandaris le seçim mücadelesine 
bir lisan kuJlanmlf, V enizelosun, Yuna - lamıttır. 
nistandaki ayrılığın yegane müsebbibi ol
duğunu ve bu adama Ynuanistanda ((kara 
ıeytanrn demenin doğru olacağını söyle -

-=··= .. ~r. 
Kondilis, bundan sonra, kendi progl'a-

mmı izah etnıittir. 
General Metakıaı Seliniğe ıiderek o • 

Venizeloıun Oğlu Namzet 

Atina, 6 (Özel) - Hürriyetperver 
ti, ıimdiye kadar Pirede namzedi buluu 
V enizelosun yerine, bu seçim için Veni 
zelosun küçük oğlu Sofoklisi namzet göa 
tenniJtir. 

Deniz Kon/ er ansın dan 
Londra, 6 (A. A.) - Londra deniz konferanıı, noel tatilinden son 

bugün tekrar çalıımaya baılamııtır. 
lngiliz teklifleri hakkındaki müzakereler henüz baılamak üzered" 

Fakat daha ıimdiden bazı itirazlarda bulunmuı olan Japonlar bu pi 
nın, reddettikleri niıbi sistemin temadisi demek olduğunu bildirme) 

tedirler • 
Bu ciddi ihtarlar dolayııiyle, Londra konferansının muvaff akiy 

ihtimali pek de fazla görülmemektedir. 
Londra, 6 (A. A.) - Eden, deniz konferansı batkanlığma seçilmittir 

Ruzvelt Beyannamesi Ve Milletler Cemiye 

~~-------------..-·----------~~~--Küçük Çamhcada Bot Bir Ev Yandı 
Ticaret Muahedesi Paris, 6 (A.A.) - Sabah gazeteleri, darikine ıilvenmeyeceklerini bildiri 

yor. 

Dün akpın Küçük Çamhcada iki katla Yanan ev iki ayclanberi bot olduğundan 
1laaan adında bir zata ait evden alef çık • t • ti _.ı...::.. ftft1:.. tarafm..ıı __ 

il andık ·•-..1.!! a qın ne ıure e ~·•• r"' - llHllll 
ev tamam e y tan sonar so._u • 

tahkik edilmektedir. 

imzalandı Amerika b.itaraflık kanunu projesi 

P•rİs, 6 (Telsizle) _ Fransız • Sovyet hakkında• tefai.rle~de bulu~~~~rlar. 
ticaret muahedesi bugün ticaret bakanlı • Eko do Par1, bılhassa buyuk devlet-
imd• İlma edilmiıtir. )erin Amerikadan malzeme ve e§ya te-

Malin gazetesi, projeyi Milletler 

miyetine kartı mahıua bir darbe olar 
telakki etmektedir. 
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Dünkü Dav8.Iar Uludağ& Çıktım 
Yaz Ve Kış.Bir Cennet Olan Bu Karlı 
Saha, Görülmeye Değer Bir Yerdir 

Sarıyerde Ölen Belkısın 
Ölümü Davası ... 

Dün, Yine Kızın Nişanlısı Sorguya 
Çekildi Ve Daha Şahit Dinlenecek 

Dün asliye ikinci ceza mahkemesin- sonra da: 
de ge~ yaz ~rıyerde Hamdi Paşa Derinden inliyen bir ah ifittim. Ha· 
korulugunda nışanlı_sı ;8elkıaı öldür • dise yerine gittim. Orada bir de jan • 
mekten auçl~ l_brahımın muhakemesi- darına zabiti gördüm. Bellm yere yu• 
ne deva medıldı. Mahkemede davacı o- varlanmı~ İbrahim de onun üstüne 
larak Belkısın babası doktor Hacı Nu- kapanmış: 
ri de vardı. - Ah Belkı"s 'tt' di rd d 

B 
gı ı, yo u. yer o 

elkıınn arkadaşlarından bayan Mu- pasta parçaları ve sağ tarafta da ta ,, 
azez ve .Mehmet ~uharrem adlı iki banca vardı. İbrahime niçin vuruldu .. 
~enç ,ahıt olarak dinlendiler. Üç evvel- ğunu sorduk. O yalnız: 
ki şahitler esaslı bir şey bilmedikle .. - Pastayı, yemedim de onun için .• 
rini söylediler. Mehmet Muharrem: diyordu. 

- ~iz hadise yerinden biraz yuka- Sonra, polis ve jandarmalar geldi • 
nda aılelerimizle eğleniyorduk. Karşı- ler. Ben bu kadar biliyorum, diyerek'. 

dan bir silah sesi işittim. Ben ağaçta şahadet etti. Muhakeme diğer phitle• 
salıncak kuruyordum. Beş on dakika rin çağrılması için talik edildi. 

Bir Memur tseraet Dışarı Para 
Etti Ve Ağladı Kaçırma Davası 

Galata pastahanesi havale memuru Jan Vitalis adlı on dört Y8f1Dda bir 
Tevfik zimmetine (127) lira geçirdiği çocuk Eden kumpanyasuım Aderina 

Uladaia çıkan kayakçı kalile•i muhtelif gruplarda iddia edilerek bir buçuk sene evvel iş· vapuriyle harice para kaçırma suçiyle 
Bursa 6 ( Ul d ğa "d A - L M d . .d. . ten el çektirilmi!I: ve asliye ceza malı- du" n sl" "k" · -'-' • .ı_ 

- h u a gı en l"\.ll&.ara u anya yolıle Bursaya gı ıp gel • ı lıyoruz. Bütün kafile genç ı'htı"yar k . ·ı T. • M a ıye ı ıncı ceza man«emeeınaa ••ıu ab' · · d ) 5· ı· b' b" . . • • emesme verı mıştı ahkeme h" h k ed"ld' M"'ddei ka 
.. ırımız en -::- ısı ır ınncı me, yukanda saydığım masraflarla çantalan ve skileri ile beraber yola dü- h it 1 T fk h kk d . ır mu a eme ı ı. u umumi • 

nun sabahı ... Yuzlerce kayakçıt a· beraber on bet Jiranın içindedir. Bu 1 züldü B .. b 1 l a a evve ev ı a ın a tevkif ka- çakçılığı sabit gördüğü ve çocuiun da 
l'alarında Bursa valisi, Bursalılar, An- on beş lira bir h~ftalık bir zaman için-! d f l azan ~uneş u ut ar arasın • rarı vermişti. Dün muhakemesi bitiril- farık ve mümeyyiz olduju raporla 
tara sporcuları, yabancılar ve bR çok dir. Daha 'fazla kalmak baska mem • ani k;r ıior j goz kamRfhncı bR be • di. Müddeiumumi beraetini istedi. tesbit ... ildiği için ..,..!andu;lnıumi 
aa~nbulJular olduğu halde UJudağa leketlerden gelmek bu ~ahidi kiyasi Ü· yaz 

1 
a ar ar pa~_lı:,or. Karabelen • Bundan sonra T evfi~ mü.~a~asını istedi. Suçlu mahkemede yoktu. Avu· t0 '!"1 hareket ettiler. Otobüsler sürat- zerinden hesap edilebilir. :en otele kadar yuruyerek yolu 3 sa- y~ptı __ ve ~as~m ~ldugunu soylıyerek kati' 

h' ılerledikçe yollarda yaya yürüyen Yaz ve kış Uludağ bir cennettir tte aldık. hungur hungur agladı. Mahkeme be· - Çocukluk işte .. Sabahleyin yazı• 

1~r ç~k kayakçılara rastlanıyor .. Ti U- Yalnız Uludağ aularını içmek, bütü~ Ayrıca kafile başkanı Orhan Şe • raet karannı verdi. T evliğin ağlayışı haneye gelmişti. Sonra aobja oynaya-
dag oteline çıkıncıya kadar hep çam yapılan yorgunluklara ve masraflara refle Ankara 1p<>rculan zirvey~ dört devam ediyordu. Fakat beş dakika son- rak kaçmış. Ben varım. Dedi mahke

~llnanlarından geçtik. Dört taraf çam değer. Fakat tuhaf değil mi?. Bursa saatte vardılar. Burada üşümek te raki ağlayışı sevinç ağlayışı idi. Ar - me çocuğun gıyabında davaya bakıl • 
lt okuyor. _Yüksekle~e tı~andıkça da b_elediyeai, Bunanın paha biçilmez ta- yok. Kayakçılar yarı bellerine kadar kadaşlarını Öptü ve çocuklarının elin· masını kararlaşbrdı ve miidafaa için 

oyu yef•!. renkl.erı~ .~erın~ bembe - rıhi ~rleri hariç, sırf bu dağ için bir soyundukları halde hiç üşümüyorlar. den tutarak mahkemeden ayrıldı. başka bir güne bıraktı. 
hz kar kumelerı gorunmege bafla~•: broşur DCf"etmemiıftir. Uludağ insana sıhhat, kuvvet ve ----------------

Bu kart adım başında artıyor ve ikı * sağlamlık veriyor. Bir Tezgahtar Da T k•f Ed·ıdi 
ene derinliği buluyor. Artık 2500 metreye doğru yükse • Adil Rfaa ev l l • 
Otobüsler Karabelen denen yere ka- Sult.an~hmet sulh ikinci ceza mah • \kemede suçlu olarak bUhmuyordu. 

~geldi ve durdu bundan sonra Yolu Bir Fen l Suikastçllar Per,em- kemesı dun Alber adlı bir tezgahtan Alber: 
aya katedeceğiz. Harikası be GünU Ankarada tevkif etti. Alber çar~ıda eski elbiseci - Ben ustam yokken ArmaneilC 

* Muhakeme Ediliyorlar Hüseyinin yanında tezgahtardır. tddi- kucak kucak elbise verdim, diyor, Ar. 
Bu, yaya yol üç saat sürdü. k d lJ} -~- (Baı taralı 1 inci yüzde) aya göre mağazadan (600) liraİık el- mana ~ ~~nu. tam~en inkar edi " 

"1h udağda iki otel var: Biri husust Türk ceza muhakemeleri kanu • bise çalmı!I: ve d"kk"' k l A yordu. Hakım Annanagm muhakeme-
. ısların, diğeri dağ kulübünün .. Bi- T u an omşu arı r· · · k f Ia--L L_L 1 .. tırıci t 

1
. ı·w• .. 

1
. d B nunun 209 uncu madde mucibince w sıne gayrı mev u o nuL ...-Lm•llDI 

~· o e ın gece ıgı uç ıra ır. unun managa satmıştır. Armanak da mah kara l t d -~ı d maznunların ıorguıu yaplımı§, Ali • r aş ır ı. 
~al~ e Yemek, içmek te dahildir. ikinci Saip bugün tam saat on bette Ağır-
Otc)d rn~k bir gün için bir liradır. Dağ ceza mahkemesi kalemine getiril -
it 

1 
.. e ıse yemek, içmek, yatmak ve c~ ubü tarafından idare edilen bu ikin- mittir. Kendisine son tahkikatın a-

le) Ot.elde sabahları çay ve ekmek, öğ- çıldığı tebliğ edildi. Müdafaaya ait 

H~va Vergisi ••. 
ijç •;'..on iki kişi bir karavana içinde son bir diyeceği olup olmadığı so • (Baı tara/, 1 inci yüzde) 
Yt:ıı •rljj Yemek, akpmlan da iki kap ruldu. lsıihkakın aslından bu (548) 
·~ •k Veriliyor. Aynca otelde yemek- * kuruş indirildikten sonra geri kalan 

Evvela tayyare verp çaktıktan 

sonra üst tarafından kazanç, müvaze. 

ne ve buhran vergilerinin keeileceiin• 
dair olan haberler yanhfbr. Ot ~;tınak ta ucuzdur. Otuz J.uru.,tur. Ali Saip saat on bette, adliye bi- (120)lira (25) kuruştan kanunen mu-

itiş~ •. 80 yatak var. icap edene 150 nası kap111ndan girerken kendisini af olan C:lO) lira çıktıktan sonra geri-
•Yrı tnısafir edilebilir. Kadınlar için bir jandarma çavufu takip ediyor. ye ?2) lira (52) kuruş kalır ki işte bu- .---------------
ll"ıind odalar ayrılmışbr. Yataklar ot du. Yüzü tevkifhaneye gittiği gün. nun yüzde onu olan (725) buhran SOD PO ....... haıı e'. Ve yastıklar ottur ve bir de denberi aararmıf, kendisi zayıfla • vergisi t~hakkuk ettirilecektir. Bu au- j .... 
lcad anıye vardır. Koğuşlarda Mbaha mıftı. Yüzündeki durgunluk göze retle kesılecek paranın yekunu (1485) -Y•e-=vml==. =Bl-=y=asi==.=Hav=a=dls=-.,.-Balk---...... - ....... 

O
atr soba yanar. çarpıyordu. kuruş tutmaktadır. eld n,__ 1 Eski Zabtiye, Çatalçepne 80kaiı. 21 

rıd e sigara bulamazsınız. &J~ • Adliye binasında yirmi dakika Bu miktar asıl olan (108) liradan 1 1 S TAN BUL 

tııı~n tedarikli gelmezseniz, yanarsı .. kadar kaldı. Merdivenlerden 1ıel _ çıktıktan sonra geriye (S:n lira (2.3) 
B" ' diği aibi, sükunetle indi. Bir takıi- kuruş kalmaktadır. j 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin biitüa ı.klan 

mahfuz ve gazetemize aittir. \Jı ut~n bu ufak malumatı verirken ye athyarak tevkifhaneye dönd·· Bundan da yüzde on itibarile mü .. 
a ~daga çıkmak istiyen yolculan göz * u. vazene vergisi kesilecektir. 
rıurıde bulundurdum. F" Baka Be Serbeıt bırakılan maznunlardan mana nının yanatı 
Yol *ı K bel d d ikisi memleketlerine dönmü•lerdı"r. Ankara, 6 (A.A.) - Tayyare ver· 

(
40 

un yarısı o an ara en e e 'it ., ) kişilik yatacak yer vardır, ve bu- Diğer altısı ise, yol paraaı tedarik e- gisinin ne suretle kesileceği ve diğer 1 

""'a y t k · · d J la demediklerı"nden, Ankarada kal • vergilerin matrahlarını değiştirip de -1 
,

1 

ama ıçın e para a mazr r. _._ ~· · · h kk 

l

r ol aldıkça iki kilometrede bir dağ mıılardır. gıştırmıyeceği a ında bazı yanlış 
\ı iibünün yaptığı sığınak evlerine Sepman bu hayvana, kendi u•ulile ·--········--····-·· .. ···-···· .. ·····................. malumatın intişar ettiği görülmesi Ü· 
itatlıyoruz. Karlı, tipili, boralı hava .. hayat vermiftir miş oluyor. Bu tecrübelerde ısrar eden zerine bir muharririmiz Maliye Vekili 
td 1 d ~ 1 Sepman bir takım garip garip mahluk- Fuat Ağralıya müracaat ederek mese- ı 

a yo unu kaybeden agcı ar için ı 1 · · ·· d ) , tası bir cennet sayılır. Ölüm kor • (Baf tara 1 ıncı yu:.ı e lara hayat vermiş oldu: Bunlart iki ka- lenin tavzihini rica etmiştir. Maliye 
•uiarından sonra buraya girmek, ot Bu muhit değiştirme ameliyesi gös- falı Semenderler, iki kuyruklu kurt • vekili bu hususta .demiştir ki: 1 
İnderler üzerine uzanarak sobayı term~tir ki bu cersumenin bir kısmı lardı. Ve bu suretle hayatiyat alimle- «Tayyare vergisi kanunu sarihtir. 

akrnak ve karşısına geçmek az zevk- hususi bazı hassaları •haizdir. Filvaki rinin vazifeleri bitmiş oluyordu. Bun- Vergi tahakkukun aslı üzerinden kesi-
rden midir~. 1 bu cersümcnin bir parçası, bir diğer dan böyle vazife kimyagerlerindi. lecektir. Diğer taraftan kazanç vergisi * cersümenin beden gışasını teşkil ey· Çünkü, bu birleşmelerin kimyevi ma· ı kanunu mucibince bu vergi de aslın -
Ankarndan bir kişi ıçın Uludağa, liyecek olan kısma aşılayınca yeni bir hiyetlerini meydana çıkarmak lazım dan kesilmek icap etmektedir. Buna 

ol Parası dahil. gidip gelme, yatıp nüvenin meydana gelmesi temni edil- geliyor. nazaran eski vergiler ayni şekilde 
alkrna, yeyip içme (25) )iranm için- mi şoluyor. Bu suretle bu aşılama tec· * katedilmekle beraber ayrıca tahakkuk 

ABONE FIATLARI 

l~~ı:. 
a 
AJ 
ttr. 

1 
A1 
Kr. 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 

ECNEBi 

1400 750 400 150 
2340 1220 710 270 
2700 tl 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değistirmek 25 kunqtm. 

Gelen evrak geri oerilınes. 
İlanlardan mes'uliyet a'-s. 

Cevap için mektuplara 1 O kunıtluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 latanbul 
Telgraf : Son Pa.ta 
Telefon : 20203 

. 

edir. rübeleri iler1etile ilerletile bir uzviye- Hans Sepman geçen yılın nobel üzerinden yüzde iki tayyare vergisi 
Ayrıca lstanbuldan Yalova veya, tin baş ve kuyrukları meydana getiril- mükafatını alan alimdir. de kesilecektir. ı . ________ .... _____ _. 
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lkincikinun 

-12-Yazı:ın: 

Kadircan 
Frarisada Her Taraf Su İçinde 

Kcillı 

Leventler Bir Sabah Akdeniz 
Enginlerine Açılmışlardı ~ j Fabrikalar iti' 

miyor, Treni' 
Durdu, Sul' 
Gittikçe Yük* 
liyor. Zarar fi 
yonlarca Fran• 

Bu sözler Pulatm kafasında yer etmifti. 
Dört delikanlı bu yiğit arkadaı ile İn

cinin arasındaki aıka ehemmiyet vermek
te haklı idiler. Çünkü bir kaç ay önce ava 
giderken birbirlerine verdikleri sözü biç 
bir dakika unutmuyorlardı. O sırada ise 
Pulattan baıka hepsinin itleri yolanda gi
diyordu. Evlenmek için bazır gı"bi idiler. 
Durmuı reis onlar için çok eğlenceli, §8 • 

tafatlı bir levent düğünü yapmayı da ta • 
sarlıı.mış bulunuyordu. 

En sonra iki sevgilinin de haline acıyan 
Durmu~ r~is Pulata son sözü ıöyledi: 

- Mademki bizim didiğimizi yapmak 
iıine gelmiyor, Demir Beyin dediğini yap! 

Gülerek ilave etti: 
- Dönüıte düğünden sonra ıeni gene 

gemiye alırız da bize hocalık edersin .•• 
Deli Mustafa köpürdü: 
- Vallahi sizin hatırınız olmasa gidip 

§U adamı ensesinden kesmek istiyorum. 
Böylesini Anadolu toprağında henüz gör
medim ben .. : Aklı baıında değil ... 

sırmalı cepkenler, ıalvarlar ve beyaz sa
nklar gİymİf bulunuyorlardı. 

Sandalcı bu ptafatlı ka~ eöstererek: 
- Kaptan pap saraya ,gidiyor J •• 
Dedi. 
Delikanlı lstanbulun her tarafındaıı a • 

kan bir zenginlik görüyordu. 
Dükkanlar büyüktü, mallar bol ve gü

zeldi. Sokaklan dolduran büyük bir ka
labalık vardı. Bunlann aralannda Rum -
lar, Ermeniler, Venedikliler, Cenevizliler 
çokça bulunuyorlardı. Hele esnaf anwn
daki Yahudi bolluğu çok göze çarpıyor • 
du. 

İçel kadısı Ahmet Kuduıi Efendi Fatih 
medresesinde boca Nasrullah Efendiye 
tav&İye ettiğinden Pulat ta orada okuya -
caktı. Sorı:ı sora yürüyor, yolu gittikçe uzu· 
yordu. 

Bir aralık yam baflnda bir kamçı tak· 
]adı. Esnaf ı.,yafetinde birisi ·bir aatıcı)'1 
yakasından tutarak durmadan hem kır -
baçlıyor, hem de bağmyordu: 

Veli kendı düJüncesini açtı: _ Yürü bre mel'un, yürüt. 
- İstanbula gitmeli de bir İcazet kiğı- P 1 b"' 1 b k • ·· ·· d b" • · · 

d b l · eli. Şiınd" b ed u at oy e er esın onun e ırısının 
ı u up getinn ı azı m resc • d"W • • k 1 b" · 

l d il ıd • kuta• 1ı ıgennı amçı amasına ır mana veremı-
er e para e sah ıgı guna ça nmııtı. d B" k • km la bak yor u. ır aç sanıye J8.J §8f n -

Herkes bir fey aöylüyor, fakat Pulat su-, h. Sonra omuzundaki heybeyi yere bıra-
&uyordu. · karak dövüleni kurtarmağa yeltendi. Fa-

Durmuı reis ayağa kalktı. Delikanlının kat demindenberi onun hayretine gülüm -
sırtını olqadı: siyen bir ihtiyar, de1ikanlınm kolunu tuttu: 

dı. Gümiit talamlı cüzel bir arap atma 
biomiJti. Arbsmdan da dört tane yedek 
at eeliyordu. Daha sonra Rene atlara bin
mit olduklan halde renk renk bYUJda, 
küli.blı ve elbiseli, battan uda kadar si
lihlı adamlar Röründü. 

Şat al atlı 

Alay 
Pulat diğerleri gıöi hemen davara sin • 

memİftİ. Orta Yllflı bir adam onu da çe • 
kerken: 

- Yeniçeri ağası geçiyor. GönnÜyor 

musun? 
Dedi. 

- Nereye gidiyor? 
- Divana ... 
- Arkumdakiler lcimlerdir? 
- Bilmediğin belli._. Anadoludan gel-

mİJsİn ••• 
MeçbUI adam §İmdi birer birer, bu ta· Fraruadalıi nr ba•lrınlaruulan lif wlSrllnİif 

tafatla alaydakilerin isimlerini sayıyordu: Paria, 6 (A.A.) _Memleketin her , tur. 
- Ağanın sağ ~daki aekhanbap- tarafından bildirilen feyezanlar gitgi- Anger belediyeal bazı yollar I 

dır. Ondan sonra utanbul ağuı, Yeniçeri ı de vahim bir tekil almakta ve mühim rinde muvakkat köprüler yap~ 
efendisi, Fodlaki.ran katibi, Muhzir ağa, 1 kt d 

zarar ar yapma a ır. tır. Kalvados da ıiddetli bir f~ 
Baıçavuf Zağarcıbnı Tumacıb .. • de • R • 

' ...,. • -s-ı « ennen cıvarında Chateanbourg • him hasarlara aebep olmuıtur. 
veci, solak, çorbacılar, ağa imamı. . . d b" k k"" l • "lt" •- t • 1 . . a ır ço oy enn 1 ıaaaı amamıy e 

Pulat artık onu dınlenuyordu: k ·1 • k"' "'k b" k b • J t 
esı mıı ve uçu ır ız ogu muı ur. 

- Hoı gör hemıeri, bu kadar kala - H t ft ··h· 'kt d h er ara a mu ım mı ar a ayvan 
balığı kafama sığdıramıyacağım. Yorul • .. 1 .. tür" o muş • 
ma! . .. 

Rochafort • Sur • Morda dalga la • 

LEHİSTANDA 

- Haydi, haydi, düıünmekten bir fey 
çıkmaz:. Git ıu Pamuk Beye de onun ıar • 
tını kabul ettiğini söyle. Yıllar çabuk gc-

Dedi ve yoluna devam etti. ranlar yıkılıruı ve çok geniı bir mmta -
- Nereye, evlat?.. G"' d'···· k k ki 1 · or ugu ocıı.man ona ar, saray ar, kayı .ıu baamııtır. Halk gece yarısı ev • 

Bir Bomba 
Patladı 

- BakHn•~ ...,.,..,ı ortasında adam kır· ·1 k lab 1 kt b d'" •· d --. r-.. camı er ve a a ı an aıı onuyor u. lerinden kaçmaya mecbur olmu§tur. 
baçlıyorlar da . . . Eg· Y • • w b" d 

çer ve gene buluıuruz. 
Leventler bir sabah pupa yelken Ak • 

dtniz enginlerine 'açılırken Pulat ta dağ • 
lara tırmmuyor, Mut ve Karaman yolile 
bir katırın sırtında fstanbula yollanıyor • 
du. Yanında İçel kadı ı Kuduai Efendinin 
lste.nbulda Fatih medresesinde Hoca Nas
rullah Efendiye yıı.zdığı bir mektup bulu
nuyordu. 

er fU enıçerı agll5mın ır sene e Nonnandyadan gelen haberler de D G • d T } fC 
fbtivar daha çok gülümsedi: ( ) ( ah ) dil ald w ogv u ahçya a e e ~ maaı ve 68.man P ası a e ıgı daha iyi değildir. Orbec civarında bü-
- Al heybeni de yoluna düzül, oğul! paranın on bin altın olduğunu bilmiı ol- ı t "' f b "k 1 d t ç·· k"" f b Tellerı" Kesı·ldı' 

d T bd
'l un a rı a ar urmuı ur. un u a • 

O kırbaçlı adam (salma) ır. e ı ge- 1 saydı daha çok dönerdi "k l l ktr"k f b · (A A) b' . . . . · rı n ara cereyan veren e e .ı a rı • Varıova, 6 . • - Büyük it 
zıyor. Kım bılir ne yaptı da bu satıcıyı Pulat kendi ini bütün bu bnı döndürü- kasını su basmıştır. hudi musiki ve radyo magazasmda bir~ 
(salma çuhadan) na götürüyor. CÜ kal balık, bolluk ve çokluk içinde yıı.- Her :zaman ince bir sudan ibaret O• ba patlamııtır. Bomb nın milliyetçi İ 

O zamanlarda polis, jandarma, bele • payalnız buluyor, Silifkeyı", Göksuyu ve tJ 
İ lan Risle deresi, yığınla hayvan leıi ve lik teıkilatı azaaı taraf1ndan konUJ" 

d iye gibi i lerin ide.resi ıtanbuldn., diğer hele dört arkadtı.}ını §İmdiden o kadar de- yüzlerce fıçı tarap götüren bir sel hali- sanılmnktndır. 
illerden pek ba~ka idi. Pulat, ihtiyann söz· rin bir hasretle anıyordu ki. F:akat hepsi- ni almıfhr. * 
1 rinden bu kırbaçlı adamın kendi amcası ne dayanmak gerekti. İncinin hayli göz • ıM 

Amcası onun bu luıranndan dolayı &e • Rhone nehri Lyon civarında dünden• VarJ<>va, 6 (A. A.) - Doğu G~ 
gibi bir subaşı yamağı olduğunu, fakat ta· lerinin önüne gelince: 

vinmiş, fakat bakıılıı.rındaki kuruntu büs • beri dü§meye ba§lamıştır. Suların kap • suıdaki Satnidavda Üç yerde telefon 
bütün kaybolmamıştı. Şöyle düıündüğü nınmıynrak hırsızlal'J, madmbazlan daha - Bunlara incinin uğruna katlanıyo ladığı bir yerden araba ile :geçmek is· 1 keailmiıtir. Bunun üzerine, evvelce 

hemen anlaşılıyordu: iyi yakalamak için esnaf kılığında gezdi- rum. teyen üç ki'i bir hendeğe yuvarlanmı§ edilen O. U. N. Ukrayna tedhi§ t~ 
ğini anlamııtı. Diye için için mırıldanıyordu. 

- Acaba yoldan dönmiyecek, yahut ve bunların ikisi hemen ölmü-.tür. Biri- ilcd gelen 87.aSmdan Lukpmskiel • 
Yürüdü. 'S 

tahsilini yanda bırakarak geri eelmiyc • * aı ağır yaralıdır. biri tevkif edilmi~tir. 
cek miydi?.. Biraz ileride kenarlan kürklü ve üstü - 6 - Şimendiferler De lılemiyor 1 

incinin gözlerinde is~ hayatın en büyük dört.köıe bir kavuk giyen, yepl kaftanı. BiR PAZARLIK... P~ria, 6 (A.~.) -:- ~oire nehri Nan-f lnglltere 
saadeti okunuyordu. çizgili mintam, mavi fBlvan ve kırmızı pa- tes cıvarında dun muthı§ surette kabar· j •• •• 

Onun sevinci her an delikanlının ha!•a- buçlarile salına aalına yiirüyen birisini gör- Medresenin kapısından girdiği zaman mış ve bu tchrin i§çi mahallesi tamami- 1 Daha Buyuk 
linde idi ve istemiye istemiye atıldığı bu dü. Arkasında yuvarlak kavuklu, kırmızı kendisini büyük bir avluda buldu. Bu av-

1 
ıe su altında kalmıftır. Tramvaylar 1 Zırhhlar Yapacal' 

yolda ancak onunla avunuyordu. Silifke kaftanlı, karo şalvarlı ve sarı pabuçlu yedi lunun dört tarafı odalarla dolu idi. Bun- Chantenay'de İ§lememiıtir. Burada su· 
kadısının dediğine göre eğer çok sıkı ç:ı· kiti gidiyordu. Gerek öndekinin ve gerek ~nn önlerinde üç. dört a~ım genİfliğinde lar bir metreden fazla yükse1miıtir. Lo~~· 6 (A._A.)-:- Daily.Tel~ 
)ışırsa iki yılda ferah ferah icazet alına- arkadakilerin bellerindeki saçaklı kuşak - bır ta,lık vardı. Bır çok dırckler her odıı- Paris _ Nantea ıimendiferleri de dur • geıetesının yazdıgma gore, İngiltere 
bilirmiş. lar arasından birer hançerin ve kırbacın nı~ önündeki avluyu örten küçük kubbe • mu,tur. I ~meti daha büyük zırhlılar yapaJ/ 

İki yıl.. . uçları çıkmııtı. len tutuyorlardı. Zarar Milyonlarca Frank ıçın Plymouth ve Portamouth tezg~ 
Pulat için ne uzun bir zamandı. Kenardaki kalabalığın arasından bir ses Avlunun ortasında bir ıadırvan bulo· Pari&, 6 (A.A.) - Fena hava devam oın genişletilmesini düıünmekteclir. 
Delikanlı dört nrkada11na: duyuldu: nuyordu. O sırada ikindi namazı vakti idi. ediyor. Vande'in on nahiyesi su alhn • Herald gazetesi de, Mountbatten'deJıl 
- Artık beni beklemeyin! Ne yapalım, - Böcekbaıı geliyor. On beşten elli be!ie kadar bir sürü çömez, dadır. Hasarat milyonlarca frangıı. niz tayyareleri limanının da büyültü1' 

kısmet böyle imif. Benim yüzümden niçin Ayni zamanda bir dükkBnın önünde latala~ını dırtlarına toparlamJJlar, kolin - yükselmektedir. ni yazmaktadır. 
siz de hasretli kalasınız? 

1
mallara dikiz geçen iki serseri birer pire rı~ı .s~v~mış~a~: aptest ~lıyorlardı. Bunların Şiddetli Yağmurlar DeıJam Ediyor 1 Bir lnglllz Torpltoau Sakatl,.f 

Demiıti. Fakat Veli hiç çekinmeden ıu çevikliğile sokağın köıesini dönerek kny · 'ı kimısının yu~unde hen~z ~i~ tek kıl çık - P~ris'.6 (A.A.) -}.~ddetli yağmur. Londr~: 6 (A. A.) -.- ~!k .. tecrü"'! 
cevabı vermişti: boldular: rnamıı oldugu halde kimının çene ve ta· lar üzerme hemen botun Franaada su· yapmak uzere cumartesı gunu BarrO 

- İki yıl dediğin, göz açıp kapayıncıya Pulat biraz ilerideki bir çömeze sordu: kaldarile dudaklarının Üstünde seyrek si- lar yükaelmekte berdevamdır. Bazı manından çıkmakta olan <ıRiffin» tctf 
kadar geçer .. Hele akınlar yaptıkça vaktin Bu kimdir? yah sakallar gŞrülüyordu. Kır sakallıları bölgelerde yalnız ıoseler değil, demir lsu bir romörkörle çarpıfmlf ve saki-' 
nasıl geçtiğinden haberimiz bile olmuyor. - Böcel,ba§ı... olduğu gibi ak sakallıları da eksik değildi. yolları lizerinde de münakale durmU§• ' mııbr. 
Sözümüz sözdür, sen nasıl hasretli kala - Ne yapar? ( Arkaıı var) 
caksan, biz de kalırız.. - Ne yapacak ~ıey cahil !Hırsızları •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• .. ••••••••••••••••• .. 

Diğerleri de hemen tasdik etmişlerdi. yakalar. 
Pulat Osküdardan fstanbul tarafına ka- Kırmızı Külahlı 

yıkla geçerken Tophane sırtlarının ycıil - Delikanlı 
liklerini, Galata kulesini, kale duvarlarını, 
Saraybumunda ağaçlar arasına gizlenmiş Beyazıda geldiği zaman ileriden gür bir 
gibi duran Topkapı sarayını büyük bir ses haykırdı: 
dikkatle seyretmiıti. Halicin iki tarafında - Savulun! .. Savulun!.. 
tersaneler, bahçeler ortasındaki beyaz ve Bu, kırmızı külihh, daracık mavi ıal • 
güzel yalılar, aırtlardıı. birbirinin üstüne varlı, kolları ve baldırları çıplak ve pala· 
konmuı.gibi duran konaklar ve evler,· 0 • bıyıklı bir delikanlı idi. Onun sesini du • 
nun gözlerine yeni bir alem açıyordu. Li - yan herkes yolun iki tarafına fırlıyor, ade
manda kadirgalor, kalyonlar, perkendcler ta duvar diplerine siniyordu. 
ve sayısız kırlangıçlarla Karamürsel ka -1 ~rkadan da ~irincisi gibi ik~ kişi daha 
yıkları vardı. Çoğu demirli idiler, bazıları gelıyordu. Hepsı de son bızlarıle koıuyor· 
dn Boğaza veya Marmaraya doğru gidi • lardı. 
yorlar, yahut oradan dönüyorlardı. Son· Şimdi atlılar göründü. 
radan Y enicamiin yapıldığı yere yaklaştı • En önde kır sakallı" ve kır bıyıklı, in ya-
ğı zar·an küçük bir gemiyi andıran bir im- rı bir adam vardı. Kenarian dar ve yu • 
yık geçti. Bunu sekiz çift kürekçi suyun üs- kansı geniı bir kavuk giymişti. Kavuğun 
tünde kaydırıyordu. Arka tarafında kınnı· önünde ve üst tarafında üç köıeliye yakın 
zı atlas perdeli, İflt'mcli ve yaldızlı bir bir kısmı kırmızı idi. Arkasında bej ren· 
köt k va dı. Bu köşkiln içinde büyük ka • gi ve çizgili bir kaftan vardı. Omuz başları 
vuklu, k·~·· ve kara sakallı bir adam o • ve kenarları samur kürklü idi. Belinde dar 
turuyordu. K ürekçilerd n dümenciye kn • bir kuıak ve bir hançer taııyordu. Kafta
dar hepsi de palabıyıklı, dinç, iri yarı a- nın altında sarı üz.erine bej çizgili bir cn
damlardı. Bacal<larının dizlerinden ayak- tari ve kırmızı renkte bol bir ıalvar gÖrÜ· 
lanna kaJar olan kısmı çıplaktı. Hepsi de nüyordu. Ayaklarında sarı pabuçlar var-

kfıfthf 1119'1# T epebaıı Şehir 
JthirTq,atPOMI Tiyatrosunda 

mı~ı~ııııı 7 /l/ 986 Salı 

akşam aaat 20 de 

ll~I Beyaz 
ltllnt Gömlekliler 

Natlt - Ertı trul Sadi - Halide 
Şehıadebaşı TURAN 

tiyatroıunda 
Bu gece ıaat 20,30 da 
SEYHAN TAŞTI 

ve 

KILIBIK 

Kadıköy 
Hale Tiyatroaunda 
Halk Opereti 

3u ekıam 20,80 da 

Emir Seviyor. 
yakanda: 

DENiZ HAYA&I 

•• Onümüzdeki Perşembe akşamı 

SARAY Sinemasındd 

Şayanı hayrat sinema manzumesi, hayali ve muılkllt 

PEER GYNT 
büyük filminin ilk iraeai nıünasebetile biletlet 

şimdiden ıatılmaktadır. 

Bn film IBSEN'in Şaheseri GRIEG muıikiaı ile seılendirılmi§, DANs' 
D'ANITRA, SOLLVVEIG, 5LIED, La MORTO' AA&E ve blilU' 
GRIEG delınyi muıii:iıoi, ııerıeuin einemı& ve muıikı r..iynfeti olacalı;:.J 

,-----.----------------------~,, ANNA BELLA JEAN MURAT 
CHARLES VANEL J. P. AUMONT 
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Sinemada bu kudar büyuk fi"1ı görillın mi ~tir. 

Cumada11 itibaren T Ü R K ıinemasında 



SON POSTA 
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ROMA KAPILARIN1 -~v~,,7 

____ )l/~ 
Yazan: Cerhart Ellert - 54 - 7 /l/936 

Attila, Şarki Romadaki Haysiyet Ve 
Şerefini Arttırmak istiyordu 

Bir zamanlar Erelieva biraderi Arda
rih'in ordusunu takip ettiği gibi şimdi 
de kocası Attilanın ordusu peışinden 
hiç ayrılmıyordu. Kadın, kocasını gör
meden nehrin kenarına kadar gitti; 
adımlarını yavaş yavaş atıyordu, çün
kü gebe idi. Suyun kenarında durarak, 
askerlerden ürküp kaçan, fakat şimdi 
yine su kenarındaki mer' alara doğru 
İnen bir keçi sürüsüne baktı. 

Bizans Sarayı 
Erelieva tekrar kadınların çadırına 

dönerek kaybolduktan sonra Attila 
~ladığı sözü tamamladı: 

Erelieoa: --Çocafıım diri doiacalr armna ben öleceğim/. diyarda. 

- «Evet, Ardarih yardımcı kuvve
timiz olur ve İmparator T eodoziyüs 
bütün arzularımızı yerine getirinciye 
kadar Haemüs'te bizi bekler, anladın 
mı~ den evvel alay tarah hazfedilerek At- ses ağrılarının dindiğini duydu. Ereli-* * * tilanın bundan sonra yağmagerlik eva, sanki karnındaki yabancı kanı ta-

. F~lhakika, Şarki. Roma ~a~ayı için yapmamağı kabul ettiği Teodoziyüs'e fl!onmJıtl gibi aylardan beri sancı çe-
hıç hır şey yoktu kı reddedılsm. Ba- bildirildi. kıyordu. Kadın günden güne saran· 
zan Oneges, Kral Attila yeni bir talep- Surların ônüıule yor ve zayıflıyordu. Bir zamanlar Su-
le ortaya çıktıkça Bizans sarayı onu . .. ... . d omi kızından yarı nefret eder, yarı o-
b f dd d d . a·· ·· ·· d.. F Bızans hukumetı, uzun uza ıya k 

u se er re e er ıye ur;;unur u. a- .. .. .. A .1... k b.l nu ıskanırken timdi aynı dertle alil 
L ld v l dı ç·· k.. · dusundukten sonra ttı aya mu a ı im 
~at yanı ıaını an ar · un u o yem . ' ak hudutlara çe- o ayı bir ayıp saymıyordu. 
tale te derhal kabul olunurdu. bır cevap hazırlayar ' Er 1· . b' .. l .. 

p · ,. · _ kildi vi takdirde istediği paranın sene- e ıeva yıne ır gun sancı ar ıçın-
Attıla. taleplerıne fU suretle baş . g • ..d v. . b·ıd· a· de kıvranırken Suomi kızının kulağı-

ladı lik taksıtlerle o enecegım ı ır ı. 
: na fısıldayarak dedi ki: 
Bizans aarayına h~berci . ~öndere- Attila buna razı olmadı: - «Galiba benim çocuğum da ıe-

rek Margüs muka~~lesı mucıbı~ce ve- - «Kat'iyyen, dedi. » Prefekt'im ninki gibi ölü doğacak.)> 
rilmekte olan altı yuz altın senelık ver- (1) olan .Edeko ile katibim Orestes'i Suomi kızı başını sallayarak: 
ginin agvıza alınamıyacak kadar ehem- lstanbula gönderiyorum. Bunlar, tedi- _ «Ya"' k d d' 

' ·· l · A "1" • p Tayaca .» e ı. miyetsiz olduğunu soy ettı. ttı a gı- yatın tesriini temin edeceklerdir. ara 
h. I · k d Çocuğumu.z Aç Kalnuyacaktır 

Havacılık 

Uçan Millet ..• 
Nazi Partisi, Alman Milletini, istisnasız 

Olarak Tayyareci Yapmak Emel 
Ve Azmindedir 

bi bir Roma generalına ıç o mazsa ı- tamamen elime geçinceye a ar sur-
ki bin altın verilmesi lazım aeldiğini ların önünden aynlmıyacağım. Adam- Prenses minderlerin üzerine uzan- Bir Alman hava liroau, muntazam harp nizamında UÇUf yapıyor 
anlattı. larım, Bizans'ı ben ziyaret ediyormu- ~ış v~ s~rı1şı~ bafını kolları arasına Habeş _ İtalyan harbi, havacılığın maya koyuldu. Bir zamanlar «mev -

Biuın•'tan Gel•n Ceuap ~um gibi karşılanacak ve onlara fev- gızlemıştı. ~lıyere~:. w büyük kuvvetini bütün dünyaya bir hum hava kuvveti» diye anılan Al· 
Fakat. dediler... kalide merasim yapılacaktır. Sulh tart- - <<Çocugum din dogacak amma ld f daha !...L_,t etm" oldu Bu ma.n hava filoları da bu suretle vücut 
Altı yüz albm i8teyen bizzat Atti- Janmdan biriai de budur.» ben ölecejim » e a U1UB •t · ara - bulm old B Ik h -'' 

. · da binbir yolduk ve zorluk içinde 19 u. unun i teza Ü.-u, 
il idi. Orestes ile Edeko bu vazifelerin- Dıyordu. «Bak ne kadar aancı ~ ke~di kendine vücut bulan Alman ha- Nürembergte toplanan nazi partiainht 

Şüphesiz. Fakat, o zamandan beri den dolayı fevkalade memnundular. kiyorum -Çocuğumu kendim cmzı- l v A d l h kongresinde görüldü. Bu toplantıv.-
. · N · d·~ h d t h' - . . vacı ıgımn da, vrupa a, nası esa- ,,_ 

Sıngıdon, aıssa ve ıger u u şe ır Çünkü Bizans gibi hır şehırde ya.şaya- remıyecegım.» ba katılması lazım gelen bir varlık ol- 108 askeri tayyare iştirak etti. Bun • 
lerinin zaptıyla ve T salyaya yapılan caklar, hem de vazifelerini bitirdikten 1 Suomi kızı derhal cevap vermedi. H ili ların (54) ü muhtelif motörlü bom ~ 

ı duğunu meydana koydu. er m · et 
istila seferleriyle Attila, genera ve or- sonra mükafat göreceklerdi. Attilamn Göğsünü çözdü: bardıman, 27 si tek kişilik avcı, 27 a{ 

1 k d h ··k k b' B gibi azimle yürümemiz lazım gelen du kumandanı o ara a a yu se ır bu gibi işlerde hasislik etmediğini bi- - « izim çocuğumuz, Attilanın de iki kis,ilik tarassut tayyaresi idi. 
· T k im k bu yolda, bizden ileride olanların va-kıymeti haiz olduğunu ımparator e- liyorlardı. Herhangi bir Hfercle elde e- çocuğu aç a ıyaca tır.» dedi. Maamafih bu, küçük bir kuvvet • 

odoziyils'e ispat etmiş oldu. dilen ganaim, o sefere iştirak edenler Erelieva için için ağlamağa başla- ziyetlerine bakarsak, yapabileceğimiz tir. Almanya, muazzam bir hava kuv• 
1 t k Şke bu l · H·· dı S · kı n t d aeylerin neler olabileceklerini derhal k . · d d' Bizanstan ge en cevap a, e - arasında, ister harp etsin er, ıster un · uomı zı onu yanına o ur u, T veti vücuda getirme ısteğın e ır. 

rıu ispat etmeseydi denildi. Bizansın metalibatını Latinceye veya ·Yunanca- eline iki telli bir saz aldı ve daima te- kavrarız. Bunun içi;. de, pilot ve rasit müşkü • 
•ulha ihtiyacı olduğu söy~endi.. ya tercüme ederek çalışsmış olsunlar, kerrür eden * latı çekmektedir. Bu müşkülatı yen· 

Attila, Şarki Romadakı haysıyet ve hakca taksim edilirdi. (Arlıaaı var) Versay muahedesi, Almanyaya mek istiyen Almanlar, bütün Alman-
ferefini arttırmak için bundan başka * * * - harp tayyaresi yapmayı menediyor - lan (<Uçan millet» haline getirmiye 
bir çare bulamadığını bildirdi. Ben de ParİSİR du. Uzun ve çetin mücadelelerden 1 azmetmişlerdir. Almanların bu kararı, 
harp aleyhtarıyım; hususile fazla mas- Suomi Kızının Çocaia sonra Al~anya 18 mart 1~~5 . t:, f bütün Avrupayı. ~nditcye. düşü~dü~ 
raflan mucip olduğundan dolayı, de- Hün ordusu Bizans surlarının Ö- G Üze[/i/c muahedenın bu faslını kendısı ı~ın içindir ki hava sılahının hır nevı tali-
di. Firariler için verilen para ile ilk ver- nünde uzanan düz arazinin başladığı yok addetti ve o zamandan itibaren 1 didi demek olan «hava misak» lari 
gi taksitlerinin hepsi harbe sarfedildi- dağların eteklerinde Orestes'le Edeko- Bir İnCİSİ gerek deniz, gerek hava ve gerekse ka yapmak, günün başlıca mevzuu Ye 

ğini anlattı. Onun için Bizans'tan alb nun geri dönmesini beklerken. ordu- Jra kuvvetlerini kesif bir surette arttır-jmeselesi haline gelmiştir. 
bin alhn harp tazminatı istemeğe mec- nun bulunduğu yerden bir günlük yol 

bur olduğunu bildirdi. v geride, Haemüs dağlarının boğazları- Kadın Yüzünden Bir Facia •• 
Bu istihza. Bizans'ta duyuldugu nı örten çam ormanları içinde kadın-

2aınan kıyamet koptu. imparator T e· ların çadırları ve arabalan gizlenmişti. B • A d K 
odoziyüs: Orada bir kaç gün evvel Suomi kızı } r a m, aça n 

- Şu Hün reisini kendi elimle ge- Vard ölü bir çocuk doğurdu. Çocuğu 
berteceğim 1. diye bağırıyordu. Niha- ormanda doğurdu ve ormanda göm- K K estı• 
Yet, Attila tarafından gelen son talep dü. hiç bir kimseyi yardıma çağırma- arı S) n} 
cevapsız bırakılınca karar verildı. dı, 'hiç bir kimseye ölüyü göstermedi, 

Jllirya AlaylaTı onun bir kız mı, yoksa bir oğlan mı 
Bunun üzerine Attila, f stanbul et- olduğunu da kimseye söylemedi. Ara: 

rafına çevirdiği nısıf daireyi biraz dar- dan bir kaç saat geçtikten sonra ellerı 
!aştırdı ve Bizans ordusuna mensup boş olarak ve yorgun adımlarla k~
bir İllirya alayını tarumar etti. rargaha döndü, sorulan suallere hıç 

Attilanın bu muvaffakiyetini ha- cevap vermedi, titreyen vücudunu 
her alan Bizans, f8yet son talep kabul 18ltmak için ateşin önünde diz çöke
edilecek olursa bütün yağmakerlikler- rek oturdu. 
den vazgeçip geçmiyeceğini Hün kra- Suomi Kızının Tılaımlı Sözleri 
hndan sordu. Ertesi sabah kadın, Gepid'lerin E,.. Motmasel Madlen Baletr 

Zaptedilen yerlerde ne kadar kıy- relieva için inşa ettikleri ahşap kulu- 1936 yılının dünya güzellik şampi-
metli ve işe yarar eşya varsa hepsi debe görüldü. yonası başlamak üzeredir. Bunun için 
Hün'lerin ve Germanların arabalarına Gepid prensesi evvela Vard'ı kov- ilk hazırlanan memleketlerden biri de 
yüklenmişti. fllak istedi; kendisi de keyifsiz, hasta Fransa olmuştur. Pariste, 19~6 . yılı 

Attila gönderdiği cevabında: idi. Fakat Suomi kızı küçük, esmer el- güzellik müsabakası ıçın tımdıden 
«Bugüne kadar elimize geçmemiş leriyle Erelievanın karnını okşayarak sekiz kız namzetliklerini koymuşlar -

ne varsa sizin olsun.» diyerek Bizans- bir takım tılsımlı sözler söyledi. Pren- dır. Bunlardan Madlen Baletr ismin

L yİne alay etti. ( 1 ) Attila maiyetindeki adamlara Ro • deki genç kız birinciliği kazanmlR' ve 
Bu cevap lstanbul sarayına vasıl mabların resmi ünvanlarını vermekten Paria güzellik kraliçeliği ünvarunı al-

olduiu zaman imparatora gösterilme- bof)anırda. mıttır. 

Bu Kadın Kocasını lzm~rde l!rakarak 
Bir 8 .. ışkasile Gitmişti 

Manav at 3 (Özel) - Bir kaç gün ev· aonra karısının berber Celial De beraw 
vel burad~ mülhit bir cinayet i,lendi. Ce - ı Manavgatfa bulundu!.'"'u öjrenmiı ve. 'bir 
lal iuninde bir adam, kendi&inden kaçan vapura atlayarak Alaayeye çıkmıf, Emme-

k w altına alarak baımı kesti ve nin bulunduğu bana koımuftur. 
anamı ayagı 1 • b b d . J _:...a,. ..ld .. dil. ıte, kanlı cmayet u an a ıı ennutuu 

o ur C ı·ı . . . . •---- la .d. . --LJj udurı e a ıçerıye gırer gınnez amumı saç • Ha 11enm cereyan r- 1 v 

• • • d • • b rından yakalamlf, yere yatırmıı, bıçagun 
Ataiyede Emine ısmm e yınnı et yaı- çekerek zavallıyı ensesinden hoynı na ka • 

lannda ıenç ve güzel bir kadınla evli bu - d k . ··ı d·-· · .. ·· d bar•,;. . ar esmıı, o me ıgıru gorunce e -s-e· 
lunan Celal, bundan bir müddet evv.el hır k .. d.. .. b' k l · sap 

arısının vucu unun ır ço yer erıne -
İf için lzmire Iİlmİf v~ karısını da berabc- lamıfhr. Bu &1rada han odaama berber Ce
rine alarak İzmirde bır ev tulmuıtur. 1 1 . . 'k' k k da da mu r..:.. bir a gırmıı, ı ı er e arasın .. ., 

Fakat Celal bir gün evine ıeldiği zaman boğuıma baılamıfhr. Berber Celal, kur • 
kapıyı kilitli bulmUJ, Eminenin de berber tulamıyacağmı anlayınca bir fırsatını bula
CeW isminde birile kaçtığını öirenmittir. rak kaçmıı, yakumı kurtarabilmittir. 

Celil uzun müddet kanaınm izini bal - Katil yakalanmıfttr. Aynca ..bte niifal 
maja plifbiı halde biç bir netice elde e- tezkeresi kullanan berber Celil de adlİye)'e 
dememiftir. Aradan bir müddet seçtikten verilmiıtir. * 
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Yolcusu 

. 1 
Egüplülerin 
Büyük 

.... _______________________________________ . 
1 Ki MEKTUP 

Muharriri: Freeman Willa Crofat - ee 7111936 

Cinayet Tecrübesi Etrafında Bir Haylı Bir Derdi Hidayet, aiKarasını yorgun bir tavırla yorsan bu kadınla benim aramda bir mü
tablaya baralr.ta. Bir kaç aniye durgun, nuebetin mevcut olduğunun iddia edil -

Mütalealar Yürütülmekte idi 
Eyüplülerin, önemle tedbir almaia Cle- mahzun bakıılarla yüzüme bakb. Alna lo- mesini hakaret saydığımı .ana .öylemeli· 

ier bir dertleri vardır. Nahiyenin bir ma- nımıtb. Akşamın alacak.aranbima boğul- yim. ismi bir sürü münasebetsiz macerala
halle hallo allkadar makamlardan umu • muı odada bana, birdenbire küçülrnüt. ih- ra karafllllf alelade bir kadınla benim a -

Karter, Ormaby'den daha iri yapıb 
olduia için bir türlü pencereden sıta· 
mıyordu. Nihayet biraz utratbktan 
NDra omuzlarını aokmaia muvaffak 
oldu ve bir kaç saniye sonra da tepesi 
qaia kompartımanın içine yuvarlan· 
da. Frenç ae-rincinden kilfiir ediyordu. 
Eter Karter bu İfİ ltecerebiline, on
dan çok ufak olan Viktor, çok daha 
kolaylıkla becerebilirdi. Frenç ....dl· 
veni çekti. Penceayi kapattı, panjana 
ladircli Ye lamba11 yakh: 

zıyetın duzetlameauu dılemektedırler. Bu içini çekerek: pılmak beni anlamamak demektir. Sen. 
~un. sıhh~ti n~ı~a. fik~yetçi old.uklan va• tiyarlamıı gibi söründü. ı ramda ne olabilir} Böyle bir zanna ka • 

mahalle Kurukavak Sofular semtidir. - Hayır, hayır azizim! diye aöylendi. sen beni anlamazsan, anlamak iatemezaen 
Halkın çok haklı olarak fikayetçi ol • lı sizin tahmininizden pek farkh. çok pek ben ne yapanm} Melek k.ancığmı. benden 

duklan meeele de bu mahalleden geçen bir çok farklı. (Sinirli sinirli güldü). O 1'a - hiç bir zaman kutkulanma1 Ben yalnız H

dereye bir çok lağımların açıktan açığa dar ki ben aöylemezsem, imklnı yok, bu- ninim. Bu keyfiyet adeta benim irademin 
kanpuıdar. Liiımlann açık bir halde tu- nu kendiniz bulup çıkaramanmız. dııındadır. Ben ieteaem de bepaeınuı ola· 
tulmaaı ve bele bunlann mahalle içind~n Bu bahsi açlflma kızmıı p"bi yüzüme mıyacak. batkuına bailanamıyacak kadar 
aeçn bir dereye iltihak etmesi o semtin dik dik bakarak homurdandı. Tabladaki seninim, sana bağbyım. 
bava ve sıhhatini berbat etmektedir. Fena aigaramu unutarak yeni bir 8isar• yaktı, Sen, sen. yalnız sen kancıjmı. Bu.eler, 
bir koku daimi surette havayı ifsat ettik • bumunu oynattı, kulağım katıdı. sigarası· beni mektupauz bırakma. 

Hidayet 

- Nerede kaldın Karter? Bilten bi
ai ne kadar korkuttun. Bir aksilik çak• 

ten baıka dere kenarlannda biriken. birer run dumanile biraz eilendi. Sonra büabü
kül tekline siren bu pis sular sivrisinek ya- tü aeabi'-ma·ı oldum• halde ........ rum•nu ak b _, •- ı --- ·- Hiç bir teY anlamadan okac:luğum mek-
ratm ta. u halde Eyüp hallomn ve aıt • oturduğu koltuiun kenarına vurarak aya- tubu yazıhanenin üstüne bırakbm. Hida • 
ma ve sıtmadan daha fena haatalılr.lara ya- i• kalktı, hazlı hızb dolqma.İa batladı. yet yanıbaşımda ayakta duruyor, da • bim• zaımebnittik. 

Fena Bir Ce..t kalanmalanna sebep olmaktadır. Be 
Karter smtb: Eyüp halkından bir çok kimseler: _n, otur~uium yerde k-c:1i ke~~i 1 dak.lannda periıan bir sevinçle beni .uzll• 

• -:- Anlatayun, Mister heaç. Bettd - Yapbğımız tewebbüa blmadL Na • kendame: Galıba canını aaktmı diye diifü· yordu. Durduğumu s&rilnce omazama do-
Lll' s"'-·• mem .. --un -Llm -- d nüyor ve ona kanaile ne --.len bo-·-·· Lunara'-·. 
" 1 ,...ıoD ... _. ... a ,.._. • JloL•-- fa m-n-.ı F • a.• lı hı' ""d'" ·· bildi d!L M·· •- • 

7
..... ....,... .. .. • ihti'· .......... -·· -a. r...an ••r ~ ye mu urune r .... uttere.. ımza- v d v • '-- rd O 

raylardan Seçlll~ ~ter diye, her nolrto üerinde maltat Nrmaİni larla dilekçeler verdik. Belediyeye baı gunu sor uauma pıflllan Oau70 um. ' - Ne duruyonunuz) cli.Je eorda. o • 
--•e L--.. ____ .Jı1 LL .. ,. ua-1.1 ... ----L bir müddet böylece dolafb, sicfip geldi. •-usan••• !'-'nci m-'-tubu. 
_. ııuu-:r ~ Dil"- ~unaaa rica etti vurduk. Fakat hiç bir netice çıkmadı. Ko- .. ..... uu "" 
latedik. Omaaladık Ye itecleki peronun k d 1 • • . . Bir taraftan çenesi durmuyor, homurda - Mihaniki bir tekilde: 
dibine dawadık. Her _.., wohmda .w .......... .ahk bpmm aürmeaiai ... Ye ko - u abn'l~v enmsızdheh n~ ~turaahbıliylor, ne u - nıyordu. Sonra ansızın kaJ"flllUl ıelip dur- - Peki dedim. Mektup. hemen L_ • 

--•...&! _ _...: IL--.L- ..-,_.,., L!... ___ --..,ı ridora -•-- ._ __ ~=-= .Jı ___ u.-. yııya ı ı_yoruz. ı atimız m vo uyor» de· iMi ~ ___ __,, _. .,_... ~ ...._. __ _. _.. ·~ du, gözlerinin ietihfafkir babtını göz be- men ayni kelimeler, hattl ll7ni cümlelerle 

Kencliaini kaldırmak iatedliimls Yaldt di ~'!• W. ~· ketMli kompartimw • mekted1rler. beklerime saplıyarak sordu: bqbyordu: 
Meta mimanut etmek istedi •• LW ama sidelim, dedi. Acıbadımde Bakım11z llr Yol - Haydi sumıayınız.. Tahmin ediniz uSevsili Nadideciiimo 
afratbrdL As kalsın hana treni kaçar- Mqmancukla Wr bç clakib uinfbk· Kadıköy Acıbadem olm,.uculanmızclaıı bakalım. Ben eöylemiyecejim.. Suzan • Biraz evvel trenden indim. Henb de-
byordu. Amma son saniyede 7İJI• ,.. taa aoanı Frenç _.... kapaua kilidini tek· Mehmet Refik yuıyor: dan niçin aynldun, düıününüz, bulunuz. iifllledim bile. Hemen ana bu mektuba 
tiftim, dedi. rar kilitledi. SWıWnli süreli Ye koridora Kadıköyünden Çamlıcaya aiden esas a· Bunu aöyledikten sonra birdenbire el· yazıyorum. Sen böyle i.tememlt mi idJn). 

- Hiç bir mütkülita ananas kalma· açılan bpmm aürıiaiinii de çekti. Biru na caddenin hali görülecek eeydir. Alaka • lerile kaaıklannı tutarak katıla kahla sül- Ah ne kadar perişan olduiumu ula ta• 
dmıa mı? ~a ~· vmulda Ye Frenda «sirl» em• darlar zahmet etse de yağmurlu bir günde meie baıladı. savvur edemezsin. Hill latanbuldan ay • 

- Hayır efendim. Diln sece buraya ~~~yatakla 'ftSOD hademe- Acıbadem yolu namını alan loemının yedi. Ben fllllrmlftım. Acaba delirdi mi) di- nldığuna, senden kilometreler ve kllo • 
• seldik ye yataklı vaıonun durdaia ye- 11 Pq ıöriinda " eiilerek: sekiz yüz metrelik olan kısmı ile 1 O uncu ye qüıünüyor ve ilk fırsatta 8IVlfllUlk üze- metrelerce uzakta olduiuma İnanamJ7a • 

ri tespit ettik. Arada bir öHi.,U tapmak - Boajar Miat• !renç. ·· Bonjur ... ilk mektep önünden Üsküdar Gazhane re kapıyı kolluyordum. cağım geliyor. Buna inanmu arzum du· 
için oldukça uzun bir mesafe Tar Mq. Ça)'DID bamdır efmdim, dedi ve iki fin. caddesinin noktai telakkisine kadar olan Fakat buna hacet kalmadı. O, birden • yamıyorum. Nasıl duyayım ki. daha bun-
ler Frenç. Eter Hanri. Ormshy'i yola can çay matb. .. , • kısmı görseler.. Burada gündüzleri bile bire eakinleıti, gözlerindeki mana deiiı • dan bir hafta evvel bu fikir, MDClen uzak 
kadar tatnnak mecburiyetinde,..., Yere Dupn Çay Tep.... yürümek imkinı yoktur. Geceleri gelme - ti, kollan yanına düıtü. Bitkin bir tavırla bulunmak fikri. beni kahretmek. 6lc1Gr • 
Londradan aynldıj'lna bin pifman ol• Hademe sittikten sonra Frençle Mak • ye mecbur olan bizim gibi iş sahibi insan • kendini koltuia bıraktı. Sönük bir bakııla mek için kafidir sanıyordum. Fakat ne 
muttur, dedi ye Hanrinin o Ya:siyetİDİ lans bütün kulak kesilerek hademenin, hi· ların alelhusul kadınların halini arbk var yüzüme baktı: kahroldum. ne de öldüm. Ah iman ne 
sözünün önüne ıetirerek plmet• bat- titilr kompartimana airitini dinlmt.eie ko- da siz düıünün. s· . ttı ı·b ded" H ._.__ mukavemetli mahlaJtl --ldular H ikisi - ızı tatır m ga ı a. L aıuu· ladı. , 7ua • er de Sll'lbyorclu. Bir mücl- ~ Ş k .b. d-!l:.:I L: H l Ah ne olurdu, sen .. dakikada benim 

Paf •
. lra Yol \ det aonnı hademenin: r nız var.. aşmıyaca gı ı .,.u -..... e e 1 O 

• 8 O. PO 1 ta 
· · · .. ·· ·· .. w d'k b .. b'. yanımda bu unsaydın. zaman bu llODU 

Bonjar • ıtın ıç yuzunu osren ı ten aonra us u • 
Frençı - ·•• tün .. pcak. belki hayretten katılıp kala- selmiyen yolların beni cennete aatUrdüi\I 

- Unutmayın ki bir cinayetin isini D.,ifinl ifittiler • .Fakat 1aat1...,.,1n aeal İstanbul Gelir ve Para caksınız. Ah bu, pek gülünç bir felaket - ,.,.ı..m1pe ~--- F.ua ... Ws ı.. • 
lrtmek isteyen bir cani, ölU,.U uzun bir birdenbire keaildi. .Arbamdan rere dii • t" G"J" f l"k ti H h hah. T b. yal. .• Uzak bir hayal •.. Kocan olacak ka-

hir B o R s A s ı ır. u unç e a e a • a ır na • . . I 
mesafeye tqmıatı ıöze almıfbr. O pa· ..... çay tepaiainin f8nsırbu ve pyri • ]'\ lhtim" lk" b "Ik d f be d . • • ba herıfın stanbuldan d1tan adım attıiı ih uf __ ,_ bir sı r a ı unu ı e a n en lflli • 
tlka yoldan, ataçlann araaandan ,... liT aaY0111UQf • bç ldifiir İfİtildİ. 6 • l • 1936 yonunuz. Evet, evet muhakkak bu. pek yok. Ahi Kim bilir kocalan it icabı afak 
tarlanın içinden seçerken ODU kimse- FNıÇ kompartnaaın bp111111 açta Ye ı_. . L-- d LL ..l!_ seyahatlerde bulunmıyaa kedmlar - ka • 

· had ---•----•- az .. amserun ......,.n an seçen 11111" 19Yuu. 
nln ıörmesi ihtimali yoktur. Zaten a· emeye IMIUCllS'CA: TUrk De.let Borçlan ,.. 1 dar beclHhtbrlar ••• Yalma oDlu - ,.. -... p I O L-d ...n..nı...a -uUç ülde doiruldu, yüzün& buruttura· B b · .b. • ki d L-- •• 
811 mühim cihet te bu detı1 mi T dedi. - tON9 q - ar •--~u yapma! Llra Llra . w u, enım gı 1 aşı ann a ~nın en bil-

Karter Frencin bu mütaleumı da tas- l,te yapmak istecliiimiz tecrübe hundan o/o 7,5 T. B. I 25,40 % 5 Hazine B.~s. 00 rak yazıhanesıne dogru uzandı, anahtarı yük d d'd. iıll< .,ı....;.., - Sona tohilô- _,. .........._ % 7,5 T. B. 11 2>,m Dahili ı.tlkrazııt,oo döndümek bfr göz çekfi. ondan iki kli>t °' ' '" 
_ E .... ....,._ - - f._. Sen pm.ı;ııı. .. ....ı.r. .......... lülidDü bir % 7,5 T. B. m ..... ald" füriyen dlerile bana uatb. ----··••- (Arba -) 

Tarlada bulunduklan müddetçe anlan yolda behlun, dedi. Devlet DemiryoUan Borçlan - Bunlar ne} diye sordum. ( Toplanlllar, Davetl•r=1 
Erzuru 111luler111 Sen.Uk Ko• .... üme ıöremez. Aad mütlriilit cesedi yol Aralık kapınm hem kilitli, hem de iki Llra IJra - Hele okuyunuz bir kere. dedi. 

iiltünde duran otomobile yildemekte... taraftan aüra6lii olmua, Pap büsbütün ta· Ergani VS,2' il Anadolu IveD4S,80 Korkarak aldım, yavaş yavaş açtım: 
Maamafib bana da baprabilecelderini prtb. Ot arkada,. fÖyle, bir söa ıezclir • Sivas Erzuruml5,00 Anadolu M. 46,95 Bir mektup; ötekini açtım, o da mektup. 

sannediyonnn. Otomobilden a,...Jcbiıam dilden sonra ayandll'ac:ak bafka yolcular Soayeteler Eshamı Birinci mektup: «Melek kancaiım» diye 
aman ortada kimseler 7oldu. Ondan IOll- olcluitma bahane ederek derhal •naklaftı. Ura Ltra ba~lıyor ve §Öyle devam ediyordu: «Biraz 
ra o1acajma da hiç zannelmİ)'onan, dedi. Cinayetin Valıa Ş.lıli İf. B. Mil. 9",80 fat. Tramvay 22,71 evvel trenden indim .• Henüz deiifmedim 

- Hani etrafı ro··:set1emek için ceeec1i, Frmç çok memnundu. Arka.1--Janna • • Hl. t,ı; BomonU 8,00 bile ... Sana hemen bu mektubu yazıya • 

d 
~ • • Name 9,00 Terk<MI 29 so 

_..; biaim Ormsh...ft bir micldet tarlada öndü Ye: •· rum. Sen böyle iatememit mi idin) Me • 
.,- u· Merkez B. D. 60,SO 1 A. Çimento 10,55 ._..acak delil mi? - Banu lam bir muvaffakiyet adde • ıı------=:===::-==::-----.:__;ı 

- Tabd efendim, Ham aual hareket dehiliri:s, arkadatlar. E.i• Hani ile ÇEKLER I. T. L. tçln 
t,17 edec:eiini tamamile b............. Onmb,. te vuifelerini ifa ed•lene, cina- isterin e1ı~Krt.,2506 • il LlrDolaret 

- Pekili ... Tecrübenin onlara ait im- Jetin ba aaretle vuku bulmut olmuı ibti • F. Frangı ~ O,i 
a IMtmit demektir. Bize semce: mali sabit olmat olar ... NualT Parlak de- 11------N-AK.tr-- ---. ....:....._::ıı 

Peyaz Perolıa iil mi Maklanı? dedi. Krf. 
Biliyorıun ki Karter, MD Vilrtonan ve Frenç, son d.-.c:e memnuncla, 7Üii. 20 l". Frangı 167,00 j ı Mart ;r--

!ir Con tekJine Pmen lban. e.. de eoe- ıöderinin içi süliyonla. ı Dolar n~oo ' 20 Drahmi 24,IO 
._ yahut ta Kotamn. Şimdi lıimi:s faali • Makle,. ta memnun söriiniJordu; la· ı iaterlln 620 20 Leva 25 

~· pçec:ei1:s. Hahrlanm, s~ .. ~ eklİll ~. tefsriiabm b'ft'l)'amadljl 20 Llret no 20 Ley 13,11 
matör tiyatro lmlübümib için beyu Wr ıçm Frencaa hir kat nokta baklnnda iaa • ll- ----:Bona--Dlfmd--a---.....:..:..:-11 

talana uç, Wr peroka ahn'flm. y- . bat ••m u'ni rica etti. L. K. I L. K. 
da, handan m .. da, aaJme makyajı yapa • FN111 pyet :-"'imi Wr aarette: Kredi FonslJ• Mübadil Bon. 73 
cak talamJar, avaclanlıkı.r da var •• Zaten - F.mreclenm Maklaaa.- latecliiin isa· 1888 

senell lt9a001 Gayri • • 11,25 
C-. keneli ifadesine haklhna ~ bab Yermefe huınm. Fakat bira sabret 1803 • 12f50 Altın tU 

1 ötelci ark-.JI lar 1811 t 81,00 Mecidiye IS,ot 
. akt6rllk etmif.. &anlan k11P fMDID _. e,IKlat la da baluphm. o.. 
linii biliyor. Ben de ....... Wr 1MJu pe- ı.r ıelincİ7e kadar Slranraeri biraz dola • • .. 
roka eçirip, mine bir 11aç ça.; 8 ,... .. ...., ıörülecek manwalan ıöriir " hep Zeytinyaılar 
._.1 sana .ı. makyaj ya~ FaUI Wrlikte kahvaltı ettikten ......, meeele,.i Zeytinyaiı müvaridatı azalmııtır. Son 
t.ncla fula ileri p.myoram. Zaim ••,.d- - W.. Wr daha ıW- bir hafta zarfında muhtelif limanlardan 
yui Viktor, aile miipbebeti dola,: pçiıiıia, dedi. teh~ize ~elen zeytinyaiı miktan. bet yüz 
Vildora _ _._ 1.--:.. Bir ele -dik (Aria• IHn) vanldır. Pıyasada en çok yemeklık zeytin 

'!jva -,-,onan. ıo wl .. . 1 1 a.ktaa mı? •• Tamam. Sir Coaa lamJan • yag ar uzerıne muame e yapı maktadır. 
,..ı.m ~ yqon bademeeidir. Fakat Doktor Sa~n fabrikalan zeytinyaia yerine bqka 

o da onu son defa, yedi .... eYYel ıör. H o R H o R u N 
1
• yaglar kullanmaktadırlar. Bunun için piya-

tliiiü için biç Wr fe)'den fÜp.........,ecek· sa durgun, fakat fiatlar yüksektir. 

tir. Nuıl? Mubakemem yolanda sidi)'or Pamuk Fiatlan 
mu? mlalSnl Valde luraathaneal 7aa•ade Adana pamuk fiatlannda küçük bir dü-

Her iki po• bafİyelİ de Frenci tasdik baatalarıaı kı.bul eder. Tel. 24151 ıüı hiuedilmektedir. Bunun sebebi pamuk 

etti. Hatti Mak .. nı ba ,..hm bbil oldu- piyasan yüksek olan Almanyanın dünya 
ı-a dejil, itin behemehal böJle cere • latanbal Birinci tflia Memarluiunclan~ pamuk piyasasına uymaya karar ver-

pa etmİf oJclutunda urar etti. Müflis yaücı Koçoliminidilin ikinci ala- miı ve bu kararla pamuk fiatlannı düşiir-
Kanının Sürgii.a ki 1 t la b meğe baılamıı olmasıdır. Adana pamuk • 

r ca ı ar op nma11 u ayın on befinci çar- 1 b d ·· · Frenç saatine baktıktan sonra .. .. arı un an muteesaır olmuftur. Kilo ba • 
- Büıim bademe, nerede İle plip imi şanba gunu saat 1 1 de yapılacaiından ala- ttn• 2 lı:uruıluk bir dütüı vardır. Bu yıl 

.,anc1 •acak. Onun için huırlanalun. K.r- caklan masaca kabul edilen al1M:aklılann Adanada SO bin balya pamuk stoku var· 

... , im &eki komparbmaaa ...._, _. hazar balunmalan ilin olunur. ( 1876)) dır. 

raka düflllekte tamamen haksızsın. Bunu 
sana orada iken de eöylemiftim. Beni din· 
lemek istemedin. Bana küçük bir çocuk· 
mufUm gibi davranman, ne yalan söyli • 
yeyim, adeta gücüme gidiyor. 

Ah 1 Bilsen seni beraber almadığıma ne 
kadar pioman oldum. Bunu vlkıi sen de 
istemiotin. Fakat bu uzun, bitmez. tüken• 
mez yolun seni yormasından korkmuı • 

tum. Bu uğursuz pamuk iti de nereden 
çıktı} Seninle ne güzel bir karanmız var • 
dı: Bütün dostlanmazd.an habersiz anaızuı 
letanbuldan kaçacak ve hareketimiz aünü 

senin tayin edeceiin yerde bir hafta yap • 
yacaktık. Ah zalim pamulr.larl Bilsen dün
yadaki bütün pamuklara. pamuklu ef)'a • 
ya, pamuk ticaretine, pamuk üz.erine it 

yapan kayıtsız ve kaba insanlara ne kadar 
kızıyorum... Ne denir talih. Ha cici kan-

cığım hazı_r aklıma selmitken onu da ya
zayım: Şu meseleden bana biraz kargın ol· 
duğunu biliyorum. Kimden bahaettiiimi 
anlıyorsun değil mi) Şu Nadide mesele • 
sinden.. Belki bu mektupta ana ondan 
bahsediıimi pek münasebebıiz bulacaksın 

amma ..• Hayır kafiyyen öyle değil. Ben 
senin bütün auizannını düzeltmek isterim. 
Buna muvaffak olamazsam rahat bana ha
ram olur. Orada iken de söylediğim gibi 

lüzumsuz ıüphelere dütınekte tamamile 
halcsızeın. Emin ol ki o kadmla aramda hiç 
bir teY yoktur iki gözüm. Sana bunu ye • 
tittirenler muzır ve müflİt insanlar. Saa
detimizi kıakanayorlar. Onlara inanmakla 
hakaazlık ediyor, beni aebes*z yere inci • 
tiyoraun. Hem daha açık konupnamı im-

Erzurum lisesinden yetiteaJer kuruma 
senelik genel toplanblannı lniimOsdeki 
pazar aünü saat 14 te Halkevi ealonlann
da yapacaklardır. 

Umum Mütebiclnl AaksİJe 
Cemiyetinin Konpeei 

Umum mütekaidini askeriye cemiyeti 
senelik kongresini 2 6 ikinci Unan pazar 
günü aaat 1 3 te Veznecilerdeki -"-in
de yapacakbr. Bütün azanm duhul vara• 
kalarile toplantıda hazır bulunmalan eli • 
lenmektedir. 

Galatuarayhlarm KOlllNli 
Galatasaraylılar cemiyetinden: 
5/ 1 /936 pazar aünü yapılacaİI ilAn e • 

dilmit olan yıllık konsremiz eberi7et baal 
olmadıiından 12/ 1 /936 pazar afinii IUt 

( 14) de bıralolmıfbr. Azalanmmn tayin 
edilen aün ve saatte cemİ7et merkezine 
gelmeleri rica olunur. 

................ ------··----------------- ... Poıta ... 
tLAN FIATLAIU 

1 - Gazetenin aaa yazuİ)e 

bir sütünün iki atm bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 
tim ilin fiab tunlardu: 

.. ,,. sarfa .. ,,. ..,,. biter s.. 
1 2 3 s Jtırler .. ,,. --ı- --

400 250 200 100 60 30 
Kr .. Krfe Krt- ıc,.. K~ .. l\r .. 

3 - Bir santimde YUati ( 8) 
kelime vard1r. 

4 - İnce ve kaha yazalar 
tutacakları yere söre 
santimle ölçülür. 



7 İkincikinun 

Bir Sarar 
Faciası 

30 Yazan: -~· fi. 
7. l - 936 - -

Hırisantos, Takip Ettiği Adamın Nere-
ye Gittlğini T esbit Edememişt~ 

Diye söyleniyordu. 'saz ':eyahut yanke1ici olduğuna eminim. 

Bu meçhul adam, Bulgar çarıwnı geç- Dıyordu. v d .. tü v •• •• his 
• k t • · ş· li Harbiye cad- l Hirisantos, bir tuzaga Uf gunu • 

llll!~ !o uş an ınmıf,. q • etm' • setmi.Jti. Fakat, meçhul adamla gelen iki 
desınm tam orta yerınde tevakkuf lf • . ""nünden dolaşmıı; 
ti. Cörünüıe nazaran, bir otomobil ve ya- adamdan bın, arabanın ° 
but b beki kt "d' - 1,te.. Burada.. 

ara a eme e ı ı. H' • tosun 
Hrisantos, fena halde öfkelenmİJtİ: Diye bağırdıktan sonra, ırısan 
- Hay, şeytan alası herif; hay . .. San- üzerine ablmıtb• • • . 

ki yayan yürüse, ne olurmuş?.. Amma da O zaman alaca karanlık ıçınde bır si • 

kibar ıeymiı.. İtte, yavaf yavaş ortalık a· lah patlanllf; 
ğanyor. Hiç ~üphesiz bu herif Beyoğluna - Gelmeyin .. Yakarım· · · , . 

• d k T k · d D ~ İd Diyen bir ses, acı acı bağırmıt; Hırısan• 
gı ece . a sım en, ogruyo an geçe· . d ~ k • a 
ek O d ıl taki d bil ~ · tos Gülistan bahçesıne ogru oşmag c . ra a nas · p e e ecegım. ' 

D• d '" ·· ·· b d"" ·· kasın- baılamıfb. ıye uşunuyor · ve u uşunce ar • • d 
d b

. b" k ""fü' 'edi d - Ateş et, Recep Efendi.. Sesın en ta• an ın ır u r yor u. 
Meçhul adam her halde pek talihli idi. nıdım. Hirisantos ... 

1 d b" - Hem ateJ edelim.. Hem koıalım.. Bir kaç dakika sonra, Şişli tarafın an ır 
arabanın tekerlek sesleri işitilmişti. Hri • Aman kaçırıruyahm . · · 
&antos, artık zaptedilemiyecek bale gel • Sabahın sessizliği, sert tabanca sesle • 
IDİ§ti. Bir kaç defa, saklandığı yerdP.n sıç- rile yırtılıyor; Taksim kışlasının cephesinde 
nyarak bu meçhul adamın üstüne atılmak; uzun uğultular husule geliyordu. 
onu yakalamak; bağırıp çağırarak civar • Korkunç bir feryat yükselmiıti. 
daki devriyelerin nuan dikkatini celbet• - Aman Allah •. Vuruldum. 
rnek ve bu devriyeler gelince de bu a· Diye bağıran Recep Efendi, birdenbire 

' d"'-1 • · ı"şittik· yere ııerilivermiJti. damı teslim ederek gör lifi erım ve 
lerini söylemek istedi. Fakat, bunlara ki· * 
mi inandırabilecekti. Yarım saat sonra, Galatasaray merke • 

iyi bir it göreyim de yakamı zabıtanın zinde, serkorniser tarafından o meçhul a· 
elinden sıyırayım derken; kendisini büs· dam isticvap ediliyor, ve şöylece ifade ve-

hütün ele verecekti. riyordu :. 
Hirisantos, bwılan d~ünürken araba _ Efendim! •. Adını, Jozeftir. Galata· 

ırelınişti. da saraflık ederim. Bu alqam, alacağım o-
Meçhul adam arabayı durdurarak, yük· 1 lan bir kadının evine gittim. Açık söyli • 

sek sesle fU emri venniıti: yeyİm, efendim. Kadının kocası evde ol • 
- Galatasaray . . . madığı için bu geceyi odada geçirdim .. · 
Ve sonra, büyük bir sükUnetle arabaya Fakat ortalık aydınlanmadan, oradan çık-

ıirnıiıti. tım. Caddede bir araba bekledim. Fakat 
Hi.risantosun vücudu, ıanki tepesinden arabaya binerken, beni birinin takip etti· 

bir kova ıu dökülmiif gibi, birdenbire buz ğini hissettim. Korkmaya baıladım. Be • 
kesilivennif ti : reket versin ki aradan çok geçmeden bir 

_ Galatasaray. . . Herif Galatasarava araba geldi. Takip eden bu adamı korkut
aidecek. Fakat daha Taksime varmadan mak için yüksek sesle: 

bil.. ? 
tafak sökecek. Şimdi, ne yapa mm • •• - Arabacı!.. Galatasaraya ..• 

SON POSTA 

SPOf~ 
Beşiktaı Olimpi

yakos Maçı 
Nasıl Geçti? 

Artık ıehrimize dönmüf olan Betiktaı 
takllm Y unaniatanda son maçmı Pirenin 
Olimpiyakos takımiyle yapmıfh. Bu oyu· 
nun cereyanı hakkında fU malômat ve
rilmektedir : 

Müsabakanın ilk anları mütekabil a • 
kınlarla geçmİ§tir. Ve Yunan sağ içinin 
ilk dakikada çektiği çok kuvvetli bir tüt 
direğe çarparak neticesiz kalmttır. Mü
teakiben Haklı:ıdan güzel bir pas alan 
Şeref kuvvetli bir şütle ilk goli yapmı§br • 
Maamafih Yunan hücum hattı büyük bir 
canlılıkla çahfıyordu ve devrenin sonla
rında beraberlik sayısını yapmıya muvaf
fak oldu. Maamafih Bambinodan iyi bir pas 
alan Hakkı hafif bir vuruşla ikinci golü 
kaydetmiye muvaffak olmuştur. Bundan 
sonra Olim?iyakos takımı büyük bir gay· 
rete geçmiş, hücum üatüne hücum yapmıya 

başlamııtır. Nitekim Yunan takımı beş da· 
kika içinde üstüste iki gol atmı~tır. 

Bu vaziyetten sonra Beşiktaf takımı 

çok gayret etmiş ve biraz da talihsizliği 

yüzünden oyunun seyrini değiftİrememİ§· 

tir. Müsabaka ( 3 • 2) Beşiktaşın aleyhine 
olarak neticelenmiştir. 

Uypeşt Gitti 
Şehrimizde yaptığı maçların birindsini 

( 4 • O) , ikincisini ( 5 • t ) , sonuncusunu 
( 1 -2) kazanan Macaristanın en kuvvetli 
takımı Uypeft dün akşamki Konvansiyo
nel trenile Petteye hareket etmitlerdir. 

Uypeıt takımına önümüzdeki hafta için 
iki müsabaka teklif edilmit ise de bu maç· 
lar İçin 1200 lira istemif, fakat anlatıla • 
madığı için hareket etmiıtir. 

lngiliz Lik Maçlarının Cilveleri 
İngiltere futbol likinde ilk devreyi bi • 

rincilikle bitiren meşhur Sanderland takımı 
ikinci devrenin ilk maçında tikte en sonda 
olan Aston Villa takımıoa ( 3 • 1 ) mağlup 
olmuştur. 

Aston Villa ilk devreyi ( 1 • O) galip 
bitirmiıtir. 

Demiıt.i. Diye bağırdım. Ve aonra arabaya atla· Sanderland takımı bu sene kendi saha-
0. bu tereddüt içinde iken, araba ha • dun ... B;~az sonra arabanın sanııhnasından, 

ı - smcla ilk defa Aaton Villa tarafından mağ· 
reket etmişti. Arabanın tekerlek ve at arm ı bu adamın da arabanm arkasına bindiğini lup edilmiştir. 
nal sesleri, uzakla~ak~ idi. Hirisanlos, J anladım. Her halde beni soymak için takip Aston Villa bir ay içinde 30.000 İngiliz 
birdenbire kararını verdı: · · · ettiğine emin olduğum hu adamı yakalat • lirasına beş yeni oyuncu satın alan en zen· 

- Ne olursa, olsun.. Bu avı kaçınnı • mak için gözümle iki tarafta devriye aramı- gin bir kulüptür. 

yacağım. • ya başladım. Fakat, Bomontiden Talimha -· ....... ~·· -- . ·-···-·-m•-
Sindiği duvar dibinden fırladı. Araha · · neye kadar hiçbir devriyeye tesadüfe mu· KA TiB • DAKTllO 

ilin arkasından koımaya başladı. Otuz kırk vaffak olamadun. Ve sonra, Talimhane 1 '-1 ... lı b kt d ' 
k bamn arkasın -1 d . • b ogı ııce mu a ereyo mu 1:1 .r ve 

adım koıtu t~n .s.onra, ara .. .. . kapısında, daima bir tarassut ~esı u· ı ticari işleri ehliyetle yürütebi:ecek, 
daki denıir dıngih yakaladı. Buyuk hır ç4: lunduğunu hatırladım. Oraya gehr gelmez 1 franınzcaya bihakkın Yakıf, bir 
'riklikle bu demirin üstüne sıçradı. Kendı· arabayı durdurdum. Kapının arkasında 1 Türk KAtlb - D dctiloyu. ıh tiyaQ 
•ini kimseye göstermemek için sırtını ta • bekliyen sivil polis efendilere iki kelime ile vardır. 460 N"uınaralı poetıı kutu· 
ına ·ı arabanın arkasına dayadı. 1 · 1 tt ıuna tahriren müracaat. 

ın1 e mese eyı an a tın. 

Hirisantos; ıeytanca zekUına ve gös • * ----
terdigv İ bütün ihtiyatlara rağmen, arabanın Doktor ye ÜperatlSr ~ 

ha ark G alatasaray merkezi birbirine ıiriYor • 
tiddetlice ıarsıldığının ve ara nın a • C 1 A 1 p 1 r 11 d 8 r 

la k b du. Her tarafa telefonlar illiyor; emirler 8 C1 
••ndaki küçük pencerenin açı ra ura • _1 __ "' v 

d f kı d veriliyordu. Hrisantosun kurfwı.uu-ue agır A<lr~a: lzmit, Deın iryolu 152 T el. 56 lUı 0 m--hul adamın baktığının ar n a 1 
1 -y surette yaralanan Recep Efendi derhal A • Tochı"zat RÖNTGEN, dia.thermie 0 illllamııtı. f J " · 

• man hastanesine nakledilmişti. Sarra o· Ultirnvıolet, in fraruj 1 •nJ' 
Böylece Taksinı bahçesinin önüne ka edilı!'- ... zef te, hüvliyeti tesbit a.a..t6n sonra ;;;;;;;;;;;,;;,_ __________ _ 

dar gelmişlerdi. .1 • • ( d b" salıven mlft&. Ankarada: AK B A 
Arabanın içindeki meçbu] 8 am, il" • ib" ld ı 

denbire pencereden başını çıkarmıf: . . . Hrisantosa gelince; civa gı. ı e _e av~~- Her dild~ .. gazete. nıe_cmua ve 
ta durr:ruyan ve çevik vücudile daıma 121-

1 
kitap. Bi.ıtun ınektep kitaptan ve 

- Arabacı! •. Dur. ni kaybetmiye muvaffak olan bu cüretkar 1 kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

Sayfa 11 

lnhiıar:a~ u. Müdürlüğünden: 

1 - Maltepedeki Tütün Enstitüsü için şartname ve nümuneleri mu
cibince 700 lira muhammen bedelli muhtelif eb'adda 140 adet korniıli 
perde 9/1/936 tarihine rastlayan pertembe günü saat 11 de paznrlıkla 

aatm alınacaktır. 
2 - istekliler ıartnameleri görmek ve izah.ah saircıini almak üzere 

Kabataıta levazım ve mübayaat tnbesi ile Maltepedeki Enstitü müdür· 
lüğüne müracaat edebilirler. j 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 mu• 
vakkat güvenme paralarile birlikte Kabataıta levazım ve mübayaat 
ıubesindeki alım komisyonuna müracaatları. (7991) 

,------------------------------~ Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Ş:mdiye 

3. cU 

k ~ dar bin'erce kiı"yf ze,gi ı etmiıtir. 
Keşide 11 2. el Kanun 936 dad1r. 

LUyU~ ikramiya: 5 O• O O O Liradı ı\ 

Ayrıca: 20.CO[), 12. JOO, 10.0llO liralı k ikramiyelerle 
( 20.00)) liralık bir mü .a:at vardır. 

~ ......... llllllll .. !lllNSlll'Wız::lllllB*IEl!b3MD*llll'WtllilClliim .. llllmlllllllll ................. ~ŞIW\lml .... ~ 

ı ______ ı._ı,_a_n_b_u._ı __ e_e_ı_•_d_IY_•_•_ı __ ı_ıı_n_ı_a_rı ____ __.I 
Bir kilosuna 50 kuruş fiat takdir edilen ve düşkünler evı ıçm lazım 

olan 4000 kilo zeytin yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameıt 

Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 
No. la arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 150 liralık mu • 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 8/1 /936 çarşamb~ 
günü saat 15 le daimi encümende bulunmalıdır. (8012) 

** 
Yapılmakta olan kanalizasyon ameliyatı dolayısiyle 8/1/936 tarl • 

hinden itibaren Süleymaniyede Kayserili Ahmet paşa ve Emin Hoca 
sokaklannın bütün nakil vaııtalarına kapalı bulunacağı ilan olunur • . 

«B.» «76» 

~------------~----~--------~____,., 

Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
idareye ait iki tane sandala anbarda mevcut sekizer beygir kuvve ~ 

tinde birer ham yağ motörünün mon-te edilmesi iti pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 9/1/936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat on 
beıte Çinili rıhtım hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğü binasında sa 81 

tınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 990 lira ve mu
vakkat teminat 75 liradır. Şartname sözü geçen komisyonda paraıı~ 

verilecektir. «8105» 

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

Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hakimliğin· 

den: 
Mahkemenin 935 / 1 3 4 3 sayılı dosyasile 

doktor Nuri tarafından Beyoğlunda Kal -
yucncukulluğunda Şeker oğlu apartıma -
nında mukim iken halen ikametgahı meç
hul bulunduğu anlaşılan Agop Sıvacıyan 
aleyhine açılan davanın duruşmasında Sa
matyada Hacıkadın mahallesinde Suluma
nastır sokağında 150 No. lı haneye konu -
lan haczin kaldırılmasına dair 14/ 12/ 935 
tarihinde karar verilmiş olduğundan 20 
gün zarfında temyizi dava etmediği tak -
dirde hükmün kesbi kat'iyet edeceği ilam 
sureti tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (542) 

Doktor Hafız Cemal 
l>ahl.Jye mU eh :ıaa ı 11 

Paııtrd&n maada hergiin a • 6 
Oivıınyolu (118) No. Telefon : 22~!l8 

~ .................... ~ ... ~ 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübatı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 .. ---· Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 9 ikinci

kanun PERŞEMBE saat 11 de 
PAYAS'A kadar. «77» 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 8 ikinci

kanun ÇARŞAMBA günü saat 
19 da AYVALIGA kadar. «78» 

l:>iye bağırmııtı. Ve araba durunca, k::ı· cani; kendisine yaklaşan sivil polis Recep "'--------~1111111111111111~---' 
Pıyı açmıı; yere atlamış: k b" . . ki Efendiyi vurduktan sonra, Gülüstan bah • • -----------------

- B ak m o kadar ço ıra ıçhm .• ıld "b' 
S 

u '8 
1 

• . j .-esinin yanından saparak Y ırım gı ı 
eni b' "k" d kika bek etecegun. "' . . . d · · • k • ır t ı a 1 Gazhane deresıne mmış; ora a mnı ay-

I>iye mınldanmıştı. b · t" 
. • • .. t k . . etmış ı. 

Hirisantoıı kendısını gos ermeme ıçın, 1 • 
b 

' b"' b"'C k H er tarafa yayılan polis kuvvet en; -..a anın arkasına us u un yapıfma 
1 

.... 

ınecburi etini bissetmİftİ. Ve ayni zaman- Tarlabaşından Tatavlaya k~dar butun o 
d · · dy ı civarı altüst ederlerken; Hrısantos, Ga'Z • 

a ıçm en; . d b" • d t b ne deresindekı bostanlar an ırın e o 
- Herif, arabacıya numara yapıyor. a . 

1 
.• 

.,. d k -•- · · A~ yığınlarının arasına gız enmıf • 
ıou gece sabaha ka ar ony- ıçtı. g • ı • t El" kı k ld ' · · _ Hay aksı ıeytan .•. ıme r yı a 
:ıına bir damla bile bıra koymadı. Yok • • ,.,._ d alt"" t tt' • ., bir fırsat geçti. v.ııu a, sen us e an . .. 
la, savupcak mı · • ı· · d d k~-- nr.. ne . .. . . Artık bu po 111 e vur u ~ so 

Dıye ıoylerunıfh. . ı 
yapsam benı affetmez er. 

Diye düıünmekte idi. 
Arabanın durduğu yer, talirnahane ka • 

Pısının önüne tesadüf ediyordu. Meçhul 
adam, bu kapıya doğru ilerliyordu. Fakat * 
k~pınm önüne geline~ ~urmof~· Ve şim- j Şehzade Ali. ~endinin sarayı, d~n bir 
dı kapının boşluğu ıçınde bır konu~ma teessür içinde ıdı. Pavla, ıebzaderun al • 
duyulmuıtu. Bu konutma, bir mırıltı ha - manca hocası ııfatile saraya gelınİf; de-
linde Hirisantosa kadar geliyordu. niz tarafındaki küçük daireye yerlqmişti. 

En küçük §Cylerden bile büyük şüphele- Şehzadenin ne süfli bir çapkın olduğu-
re dü,en H irisantos, kapıyı görebilmek nu bilenler, vaziyeti derhal anlamışlar; 
için baıına 0 tarafa doğru uzatm1şh. Fakat şehzadenin, metresini saraya kadar getir
o zaman, oturduğu demirin üzerinden ye- mek cüretinde bulunmasına hayrette kal· 
re sıçrayıp, arabayı siper almaya mecbur mışlardı. 
kalmııtı. Çiinkü, arabadan inen meçhul l Odalarda, koridorlarda nefret ve hid • 
adam, yanında iki kiti daha olduğu halde J deti gösteren fısılblar İ§İtiliyor; fakat kor
geliyor; ku yüzünden açıktan açığa kimse bir fey 

- Efendim 1 .. Bu adam beni Bomonti - ıöyliyemiyordu. 
de ( Arkcuı IJar) 

Q,..1 ~.:.., ( ... 4 ~ıô(. 4H>I: 

A l."Tlf'4 c;,ır>lOE 

~1. • , " .., ~ p n. .; y r -v .u. ~ "ı 

.,_4 ı2 şı o"' M
0

u,v o""',.,.,~ vAQ D• 

ol,., 
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"' 

cı Badem Yağı Kremi 
sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 

H 
Çilleri ve 

Dünya da mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileri dir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaııdır. İhtiyarları .ıençlettirir ve gençleri güzelleıtirir. insana ebedi bir taravet 
veren Hasan Acıbademyağı ile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50, tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapı§tırılan ve 

halkı aldatan kremlere veıair ıtriyata aldanmayınız. Hasan iımine ve markasına dikkat ediniz. HASAN DEPOSU: Ankara- lstanbul •Beyoğlu 
................................................... , ............................................................................................................ . 

Şişe, kavanoz ve 
benzeri cam işleri 
alırken artık 

ŞU MARKAYI: 

4RAtiNIZI 
BU MARKA: 

Sağlamhk, güze li -ve
" ölçü - ayar yasası ,,na 
uygunluk arantisidir. 

TAM Tii K 
Telefon: latanbul bUroau • 19 Han 22219 • 22630 

Merkez Paşabahçe : 30 : 69 • 70 

TOrklye şı,e ve Cam Fabrikalar1 Anonim sosyetesi 

Kadın yüzleri 
•ecrübe tahtası 

olmaktan 
kurtulamadı 

O krem:erln l.lç 
en tanınmıt kren.i 

KREM PERTEV'i 
sı•tlrdim 1 ... 

lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

lstanbul Balıkpazarında Nevıehi r hanının alt katında dahili 4 numa· 
ralı dükkan senelik doksan lira muhammen kira bedeli üzerinden bir 
ıene için kiraya verilecektir. lıtekli )erin % de yedi buçuk pey akçele • 
riyle 10/1/936 cuma günü ıaat 14 t e idarede müte§ekkil ıatıı komiıyo
nuna müracaatları. <eB.» «8123n 

SIHHi AGIZLIKLAR 
Slcraranın nlkotlnlni kAmllın çeken Alman Doktor Apoatel'ln en aon icadı 

Satıo mahaJli: Sultanhamam kebapçı karııaında Sahibinin Sesi mağazuı 
Ağızlıklar üzerindeki Doktor Apoıtel'ln inız.aaına dikkat ediniz. 
Anadoludan arzu edenler lıtanbul poıta kutuıu 180 adreaine yazmalıdır. Sipa • 

riı d erhal posta ile tcdiycli olarak sönderilir. 

KANZUK 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

E o muannit ökııiiı u .... cı ı.· ı ruı. ş.•, 
utım, ve bog maca öksuriığiın t.in 1ı: uti 

ilicıılır. Gö6iisleri zayıf o' ımlara 
• İkuye edici tesiri 9ayaaı dikkattir. 
1:\GUJz; KANZUK EOZAl\ESJ 

Beyoğlu, İ stanbul 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

İstanbul Acentalığı 
Liman ban, Telefon : 22925 
Galata ıubeıi Tel: 43663 

TRABZON YOLU 
T A R 1 •apuru 1 ikinci 

kanun S A L 1 saat 20 de 
RIZEYE kadar. 

...... -.................................................... . 
&on Posta M•tbaaeı 

Ncıriyat MüdlirU: Selhn Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Rasıp, H. LUt.Eii 

Miniwatt 
Lambası . 

D ü n y a n ı n k u 1 a il ı' d ı r 

R.ADTONUZU 

PHlllPB"MINIWI " 
ile 

Y enileşti:riniz 
Sat ıı salonlarımızı ziyaret ediniz 

ISTANBUL ; Phil ipı Salonu, Galata Cad. 17, Je· 
n et"al Han, 
Orozdl Bak. 

ANKARA ; Phllipı Şubeıi, Bankalar Oaddeal. 

aoentalıırımız. l IZMIR : Pennettl ve ParieDte, İkinci kordoD No. 11. 
Ve diğer Anadolııdaki 80 kadar rHmt 

TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞIRKETf 
lstonbul • G alata, Frenkyao han. Telgraf: PH1L1PS • Iatanbul 

LEZZETLi 
ÇOt-< 

OLUR 

Dr. ETEM VASSAF ha&~~~ v~ll~~'!.. ... 
C•i•lefhı 9'4tÇI Ôrea •parbmaaı T~ Jl0.13 Eır. Kath•ll)' 8abarl1• llwJ Nkak Tel. 187N 


