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~ Tuvalet pudrası 
.Yüze gençlik ve güzellik, cilde in -

... celik ve letafet verir. Çiçeklerden 
ve en nefis kokularından yapıhnıı 

.olup ihtiyar kadınları gençleıtirir, 

genç ve &Üzellere insanı çıldırtan 

hir renk ve incelik verir. Kadın -
lar için daimi ve zaruri bir ihti -

- yaçtır. Cilde katiyyen zaran do • 
kunmaz. 

VerMlye 
Satı t 

Mahalleri: 

Tırat pudrası 
Tıraş pudrası cildi bozmaz bilakis 

daha güzelleştirir. Kokulu en iyi 

tıraş pudrasıdır. Tıraşın ateşini ve 

hararetini keser. 

SON POSTA 

Talk pudrası 
Bilkimya saf olup mükemmel 

ambalaj edilmiş kutular derunun -

da bulunur ve· gayet ucuz, güzel 

kokuludur. 

HASAN DEPOSU 
lstanbul - Ankara - Beyoğlu 

••"iJ 

KÜÇÜK bir makine fiyatil~ 

BÜYÜK bir radyonuz olabili11 

SPA 
• Model 1936 • 8 lamball 
• 15 - 2000 metreye kadar 

• Çellk lambalar 

• Antlfadlns 

• Otomatik volQm kontrol 

• Full-"lslon kadran 

•Sessiz ayar 

• 1 sene ••rantı 

Ankara: Nureddin Ye t•rlkl 

hmir : A. V etter 

Zonguldak: M. Mahir 

Samıun: C. C.111 •• S. Kemal 

Eıkişeblr : Haaan Alanya 
A4aaa : Ahmed Rııa 1ıcea 
Sıvas : Müezzin oğlu Ali R.ıa 
Antalya: Hacı Veli Bira4i•lv 
Adapazar : Saatçi Ahmed Hami 

lstanbul: Sahibinin Sesi, Beyoğlu-GalataMray merkezi kartısınd• 

1 lat•nbul Beledly••I lllnl•rı 1 
Keıif bedeli 67 lira 14 kurut olan Galata kulesinin kırık çerçeve, 

cam ve ıaireıi tamiri pazarlığa konulmuıtur. Keıif evrakı levazım 
müdürlüiünde görülür. Pazarlıia girmek iıtiyenler S liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 1/2/9"36 cumartesi günü 
saat 12 de levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (8.), (568) 

Ankarada : A K B A 
Her dilde gazete. mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ~e 
kırtasiyeyi. Telefon: 3 3 71 

Son Posta Matlt•• aı 
Neıriyat Müdürü: Selim Racıp 

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

Çocuk pudrası 
Vücutta, koltuk altlarında, kasık • 
larda, ayaklarda vukua ıelen ter 
ve fena kokularda pİ§iklik ve si -
vilcelerde ve bilhassa yeni doğan 

ve küçük çocuklarda vaki pİ§İk -
liklerde ve aivilcelerde en nafi ve 
sıhhi bir pudradır. 

KU BARA Sahipleri 
it Bankasının 10,000 llrahk ikinci tertip 
lknamiyelerlnin 936 senesine mahsus: 

-

2000 liralık ilk keşide-
Bugün Anlcarada noter 
huzurunda yapılacaktır. 

lklnıi tırtip 10.000 llrahk ikramiyenin lkif&r bin llrallk 
kefideleri Şubat, Haziran, Tem11uz, EylOI ve ilk KAnun 

aylarının birinci gUnltri yapılmaktadır. 

KE 
llLAV 

-

--
SAGLAM 

•• •• 
BUT UN 

KES KIN 

TÜRKİYE 
ucuz 

YALNIZ BU 
TRA Ş BI ÇAGıNI 

~~~ KULLAN\YOR __/ 

Müdanya Belediyesinden: 
Belediyemiz Fen §Ubeıine 100 lira ücretle bir mühendis alına~ 

isteklilerin evvelce bulundukları yerlerden alacakları veıikal 'fi'} 
dilekçelerine ili§tirerek belediyeyemüracaat etmeleri ilan olunur,Y 

Dr. ETEM v ASSAF but!~;'!:~ 
Cajalejlu "es Oı .. ~:r.. aA& Tel. 2J8" E• Katl&.alf llaluıd,re &&er. -..611 • 
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Sene 6 - o, 1977 Yuı İfleri telefonu: 20203 - PAZAR - 8 ŞUBAT lUS idare itleri telefonu: 20203 Fiyab g kW'Uf 

Habeşler Zafer iddiasında Bulunuyorlar 
BirF aşistF ırkası lmhaEdilmiş Doğacak Çocuğun Cinsiyeti Meseleslİ 

. . .. .. Bir Fen Adamımıza Göre 
Bırçok Top, Mıtraly?z, _Tufek Ve ~ EvveldenAnlaşılabilirmiı 

Tank Ele Gcçırmışler Profesör Aysoy, Bu Ilmin Esası 
Habeş ErkAmharblyeslnln Tebliği 

Adiaababa, 1 (A.A.) - Alman ajansından: 
30 lkincikanun tarihiyle Haberi büyük erklnıharbi· 

Yesi tebliğ ediyor: _ 
21 İkincikanunda şimal cephesinde baflamıt olan 

muharebe dün bitmiftir. · 
Bu harp bidayette İtalyan müstahkem mevzilerine 

kartı tarafımızdan yapilan bir taarruzla baflamış ve 
eckiz gün aonra bir İtalyan mukabil taarruzu halini al
mıftır ._ 

Birincite,rin iamini tafıyan siyah göm.lekliler hrka· 
•ı imha odilmiftir. 

T embien ve Makalle civannda yapılan bu muha-
rebe esnasında İtalyanlar 3000 telefat vermişler. 34 
aahra topu, 175 mitralyöz, 2653 tüfek ve 18 tank kay· 
bctmiflerdir. 
· Mecruhlann adedi ölülere nisbetle yüzde 30 fazla-

dır. Habeş orduıunun zayiatı takriben 1200 kişi· 
den ibarettir. Zayiatımızın büyük bir kısmı elyevm 
elimize geçmiş bulunan mitralyözlerle mücehhez üç 
iatihklm zaptı eanaıında vukua gelmif tir. 

* D688ie, 1 (A.A.) - Royter muhabirinden: 

Habef genel karargahı «harp ba,Iayalıdanberi en bil· 
yük muharebe» olarak tavsif eyledi~ tam bir zafer 
iddiasında !:>ulunuyor. · 

Dün neticelenen bu muharebede, general Oiaman
tinin ordusu 28 Birincitotrin adındaki me,hur F •fİst 
tuğu da dahil olduğu halde tamamiyle imha edilmittir. 

Ha'befler yüzlerce eair almıflar ve mühim miktarda 
tüfek, mitralyöz, top ve cephane yüklü kabrlar iğti· 
nam etmitlerdir. [Harbe ait son hab.ler 6 ıncı aayfadadır] 

Muallimler Birliğinde ... 12 Adalarda .. 
ltalyanlann Isparta gü)yai· 

larına kartı ihdaa etmek 

iatedikleri rekabet 

N•atl YUrUtalememlfU? 
10 uncu aayfamızda 

okuyunuz 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Birliğin Feshini isteyenlerle Istemi-
yenler iki Kısma Ayrıldılar 

1--WWW•••••__.. .......... . 

Par iste 
Önemli Bir 
Toplantı 

Çok Eskilere Dayanır, Diyor 
Ankara, 31 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Bize yeni nazariyeleri anla • 
tacağını vadeden profeaörlerimW:len 
Aysoy'u tekrar gördük. 

Son POlta okuyucularımıza bu na• 
zariyeleri şöyle anlatmağa bafladı: 

- Son aylarda gerek Amerikan, 
gerek F ranaız günlük gazeteleri bil • 
hassa Le J oumal, Le Matin gazeteleri 
ile Alman ve Fransız tıbbt men balan, 
ıihirbaz değneği (*) Boguette ve rak· 
kaS1ndan pek çok bahaettiler. 

(De1Jamı 1 nd ybde) 

[ •] Boııuette ;;ıı:;;: Sihirbaz değnelf. 

Anltcır• Zir•cıf EMtitü.ande11 ,,,.,.._ 
Ay.oJI f 

içtimai Bir Facia 

Karısını Kardeşile Bulan 
Yörüğün Cinayeti 

Ali, Bu işten 
Yüreğim Yandı, 

Digor 
kiro kıydım l . 

Diyor· ve 
teıllm oluyor. 
~mdi hadiseyi 
Yörük Osma· 
nın ağzından din
leyebiliriz : 

Katil Anlatıyor 

«- Dağlıyım. 
yörüğüm, ha· 

Orta A vrupada yatta dostum, 
lzmir, 1 (Husust muhabirimiz· ı dtifmanım yok .. 

Mütekabil Yardım den) - lzmirin Delümender• nahi • Kimseye iyiliğim 
yesi civarındaki dağ eteiinde bir ça· \'e kötülüğüm 

DhW Toplaafı Esasları... dır maceraıı ..• Hadise Tekkeli qire- C:lokunmadı .. 400 Tahkikata el ltoyuy 
lecJ Muallimler Birliği konpul dün öi- ye karar vereblleceiinden ve teklif tine menıup bir yfüük ailesinin çadı· k«:Çimle bet ko • müddeiumumi 

~n •?nra 14,30 da fevkalade olarak okaeriyet tarafından yapıldıiından Paria, J (A. A.) - Diia aktam rında geçiyor .. Gizli •fk rabıtala!.!yle ~num var.. muavini 
kcvı salonunda toplanmıfbr. Kon- heyeti umUJDiye konpeye çainlmış- l»uraya ıelen LitTiııof, dıt bakaaı batlıyan bir macera, ikizli bir cinayet• Tekkeli afiretin .. Şeolrl s....,. 

~eye, birliğe dahil olan 396 azanın tır. Flanden il• •örüteeektir. Tevfik le neticeleniyor. denim . 
~tıcak 50 si geldiği ve bu suretle ekse- Muallim Kenanın kongre reiıliğine Rü &.J.l a. _ B l ar kralı Bori y . 45 yaşlarında, muhitinde namuıilo On iki yıl önce evlendim. Otuz be; 
• 'Yet 1 d x. h ld b' l d t~v ftl"aa, u I 

1
' u b" d . . 1 .. ilk O K h t.. . o ma ıgı a e ır ilin i are seçilmesi ile müzakereye "--hyan I .b. p p l tanınmıf ır ça ır reıet o an yor s- yafındayım. arım enüz otuz yBfıD-. 

rı"'y d K "'""" ıoı avya aaı ı renı o ve prenı . w. • l'k ,___ . . 
t etın en enan kongreyi açmıf ve heyeti umumiycden muallim Tahsin S L b _ı_ b d b ki man gece vakti bıçagıyle bır ı te a.ara· da .. Bir de kardetım var .. Adi Bekır .. 
U~na . b'ld" . . D . l k d . . tarnem er•ac ura a e e • k 1 'd k l' l d' K d . h üz yi :.-ı_d_.:ı:_ meyı ı ınnıftır. emıray söz a ara emı~tır k'i: k d" l K d'l . . S o a gı er en tes ım o uyor: . ır. ar etım en rm .. uı cau1 

l Ruznameye göre görüfülocek mue- <<- Muallimler Birliğinin feshedil • me te ır er. en 
1
1 erının aro ve - Ben karım Elifle kardetim Be- (De1Jtım 9 uncu yiilUle) 

1 

e fUdur: . . . . b . . tah . Flandenle ıörütme eri muhtemel • a . meaını ıatıyen ve unun ıçın rıren . .. 
id Undan bir müddet evvel birliğin müracaat eden azalar ielmemif· dır. Bu •örüt~elerde, orta Avrupa-
ta"re heyeti azaıının 330unun imzasını tir. Bu itibarla teklif müdafaa edilmi- da ve Akdenızde karıılıkh yardım 
t f 1Yan ve birliğin feshedilmeain.i j 8• yor. Şu halde bu teklif sukut etmit meselesi mevzuubahı edilecektir 
c~~n bir teklif almıştır ve Kanun mu- addolunur. deniyor. 

ınce bu yolda ancak heyeti umumi~ (De1Jamı 7 nci yüı:de) Tanıdmt dti9ünllen bir pakt ile Ak-
deniz devletleri aralarında her hang1 
birine bir tecavüz halinde blriblrleri • 
ne kar9dıldı yardımda bulunma71 taah
hüt edeceiderdir. Böyle bir pakt, la · 
giltere, Franaa, ltalya Te IOftra da L · . 
panya, Türkiye T• Yunaniltua arum- · 
da olacaktır. 

Gayri Mübadiller 
Sızlanıyorlar •• 

\> Senelerdenberi sürüp giden gayri mübadil meslesi, bütün teşebbüslere h: çalı~rnalara rağmen bir türlü netice vermedi. Teşkil edilen komiıyonlar, 
l' ~~tler ve verilen dilekçeler çoğaldıkça, perişan bir vaziyette fUraya bura
ti:d. 8 f 'Vurmaktan usanan gayri mübadillerin hali daha acıklı bir duruma 

ı. 

'-'Y ~iden bu meaele üzerinde topladıiımız malumata göre, iki sene evvel 
~trı mübadiller istihkaldarına mahsuben yüzde yirmi nisbetinde tevzi edil
litı~ olan bonolarını, yüz lirasını 13 ı,raya ellerinden çıkarmak '?ecburiye• 
tL..; ~lrnıtlardır .. Diğer yüzde elli iki istihkakları da hllA kendıle~ine ve
~. itt• bu yüzden gayri mübadillerin hali acddı bir duruma aınnittir. 

(O..,..• T ilci~•) 

( De1Jamı 6 noı )'Üs4le) 

/ Mlteve//a General Kon
i dilisin Son Dakikaları 

Naaıl G•çtl? 

(Bu husustaki tafsillt 6 ncı eayfadad.) 

Haydarpaşa Hastanesi 

llô.taha..-.tii ~lıİÖr .,. müteltcı .... heyeti 
l)(J Jfllllllll eutabip Kfınmchr. Yarw ve diier reaimler 9 uncu aayfaouzdacbr) 
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(Halkın 
Doktora 

Sormadan 

Sesi] 

ilaç Almak 
Doğru Mudur? 

Beykozda bir kadının 1<upirin• yu· 
tarak öldüğU yazıldı. Bu «aspirin» in 
buradaki 8İmııarı bu havadiai tekzip 
etti. Şimdi bazı kümeler, bil& istiana 
bel' ilacın reçete ile aatılmuını isti • 
yorlar. Ve doktora 90rmadan hiç bir 
iliç almamak lizımaeldiiini idc:lia 

1 
ediyorlar. 

Ban ltim..ıer de, doktora eorul -
madan kullanılabUecek iliçlar itin 
reçete ietenilmeaine muhaliftirler. Bu 
münuebetle dün bir muhanirimiz 

raageldiklerine yukanki suali sor -
mu§tur. Aldılı karphldan •taiıda 

SON POSTA 

1 B L 

Merhametli (!) Hırsızlar 
~~~~~~~~~~~~--

Çaldıkları Elbise~n Cebinden Cüz-
danla Beraber Evrakları iade Ettiler -·····------··-...... _______ ..... .....-
Bundan bir kaç gün evvel Enm • len ayak patırdıaından ailebi ihti-

köyünde, Kozyatağında, Havuzba- mal ürkerek firar etmitlerdir. r f 
1 

'"\ 
fi denilen mevkie civar bir bağ köt- Evin soyulduğunu, ertesi sabah Deniz ş erimize 
kü, aan'atlarında meharetii oldUk • herkeıten evvel kalkan Bay Haıa • D •• v · ı• k 
ları sanılan hınızlarm ziyaretine nın refikası fark etmif, diğer aile UZeD erJ Jr eD 

bulacabınız. manız kalmıthr. Bu evde Divanı azasına haber vermİf, ve böylece it J - - .ı; * Muhasebat azalığında bulunmuı, polise aksetmittir. Etrafta araıtır • zmirden Gelen univer-
1 Topkapı, Yenıivetme 10kafı, 12 auma • müteaddit yüksek maliye memur • malar yapan zabıta memurları, hır· site Talebesi Ne 

rah hane, Şefik: luklan ifa etmit Bay Hasan ohır • sız veya hırsızların eve girmeden Diyorlar? 
- Doktora sormadan ilaç almak elbet- maktadır. Vak'a ak§&IDı, Bay Ha • evvel etrafta bir müddet tar.asautta Üniversitenin sömestr tatili müna -

teki doiru değildir: Eier her bir yeri san· san ailesi ile beraber yemit, içmif, bulunduklannı teıbit etmiıler, bu scfbetile başlannda dekanlan olduiu 
cılanan doğru eczahaneye koşsaydı, dok· k b • halde Jzmire giden ve ekseriyetini lz-
torıara De luzum.. "-- •-rdı ._,.. oturup sohbet etmİf ve bir müddet arada, bağın kır apııı yanında ır 

1 1 
d 

1 
b b ah 

5aU ;ıuı- mir i er teşkil e en ta e e, u sey at 
Meeeli batınız airır. Doktora sorma • sonra aile efradı odalanna çekil • de .portföy bulmutlardır. Bu Bay dönüşü münasebetile dün matbaamı • 

dan «upirin• ahnuuz. mittir. Hırsızlar, itte bundan sonra Hasanın elbisesinin cebinde bulun- za uğnyarak ıu b&diseyi anlattılar: 
Fakat bat •inanın muhtelif eebepleri faaliyete geçmİf, meharetle açtık • muıtur. Paraları alınmıt, içinde bu- İzmirden perşembe günü dönecek -

vardır. Ve aspirin, airuun bütün .ebep - lan bir oda penceresinden içeri gire- l11nan evrak ve trenle vapur kame-. tik. Çarşanba İzmirden lzmir vapuru 
lerini ortadan kaldırmaya kafi deiildir. rek 0 odada buldukları Bay Hasa • leri tekrar yerlerine konmuf, port- kalkar ve tam beşte hareket eder. Ar-
Hatti, baı ainsı, aspirinle artarak bir in- • . • . ., d . A 1 • · .. kadaşlarla tıhtıma eittiğimiz zaman 

d 11- edeb'l. • nın elbıseaını, dıger bazı eıyayı, so- fö'yün e ruzgar a uçmaması ıçın U· 
Jll an teve ut ı ır. .. .• • , .. .. b k onun yerine Güneysu vapurunun ecfer 

Bu l.b.barladır k·ı, 1·1aAca el atmadan 0-n • fada aorduklen bır pardeauyu ve zerine bir ta§ ıra ılmı§tır. v d,,._ .. v dik F L t 
• yapacagıru gör ua. ve ogren . a&a 

ce. derdin mahiyetini iyi tethie etmek li- aaireyi almıılar, bu arada Bay Ha- Bu dikkatli ve insaflı ( ! ) hırsız- zaman 1ıddiii halde vapur bir türlü 

zımdır. aa.nuı damadının apteste çıkmak ih- lar henüz ele geçmemİ§lerdir. Fa - kalkmıyordu. Meier ııebebi, bir tücca· 
Bu da bittabi. eczahaneden evvel dok- tiyacı duyması üzerine, husule ge • kat tiddetle aranmaktadır. ra ait bazı ~yayı yükletmekmiş. Niha-

tora baş vurmakla mümkündür. Ve bunun 
aksini yapmak çok defa hayata mal ola -
bilir 1 

* Belediye memurlanndUI Miutafa: 
- Doktora sormadan alınacak ilaçlar 

yok değildir. Fakat bu, bünyelerini tanı • 
yan, ve dertlerini anlıyabilen insanlar için 
mahzursuzdur: 

Sonra bir ilacın nasıl, ne zaman, ve ne 
miktarda alınacağını bilmek icap eder. 

* Müskirat inhisarı memurlanndan Y uauf ı 
- ilaçlar içiude, insan vücudunün her 

tarafına birden yanyanlar yok gibidir: 

Bir il&ç alırsınız : Başınızın ağrısını se • 
çirir, fakat midenizi bozar. . 

Bir baıka ilaç, midenizin bulantısını 
giderir, fakat ciğerlerinize dokunur. • 

Bir baokaııı, böbreklerinize iyi gelir, fa· 
kat kalbinize yaramaz. 

Bu itıbarla. iliçlan alanların, eTYeli 
vücutlannın zayıf taraflannı, sonra onla
ra dokunacak maddeleri bilmderi lizon • 
du. 

Sonra iliçlann Dozları, bünyelere gö • 
re deiifir: Meseli, bir öküzü öldürebile • 
cek kadar morfine tahammül gösterecek 
kadar çelik bünyeli insanlar vardır. 

Buna mukabil, ayni zchirin bir aanti -
gramile kendilerinden s eçenler de yok de
jildir. 

--~--------------· .. ----------------~-Hafta Ruhsatiyesi Rıhtım inşaatı 

Alakadarlar Miktara Lodosun Zararları Tamir 
itiraz Ediyorlar Ediliyor 

Belediye hafta ruhaatiyeıi ver .1 Bir iki ay evvelki lodos fırtınası
mek için (50) lira harç almaktadır. nın tamamen harap ettiji Kadıköy· 
Bazı ali.kadarlar Ticaret Odasına Haydarpafa rıhtımının yeni battan 
müracaatla bu paranın çokluğun - yapılmasına yakında batlanacak • 
dan ıik&yet etmiıler ve lıtanbulun tuı. Burası bittikten sonra Kadıköy· 
muhtelif mmtakalua ayrılmasını, le Haydarpap arasmda bulunan ve 
tenha mınt•k•dan da ayni barcın alın- eskiden beri yapılmamıt olan kı • 
maııai, en kazançlı mıntaka ile, en ıım da tamamlanacaktır. 
tenha mıntakada ayni barcuı alın - Kerestecilerde yeni yapılan halin 
muı doiru olamıyacaimı ileri sür- rıhtımı da asfalt olarak döşenecek
müılerdir. Ticaret Odası icap eden tir. Bu rıhtım eski meyvahoıa ka • 
teıebbiiaü yapacaktır. dar uzatılacaktır. Hal rıhtımı yeni 

Sofya istasyonunda 
Bir Kaza 

Bu Yüzden Ekaprea 
Geç Geldi 

bir sistemle yapılmıfbr ve demir • 
dendir. Bu demir rıhtım 50 sene ga
rantili olduğu için yapılan asfalt 
kıımın hiç bozulmıyacaiı tahmin 
edilmektedir. 

Maarif Vekili 

yet saat yirmide hareket etti. Biz zü -
verte bileti almıştık. Talebeyiz ve bit· 
tabi paramız yoktu. Güvertede vakit 
geçiriyorduk. Fakat üçüncü kaptanın 
arzuaile bizi anbara koymak İstediler. 

Biz itiraz ettik. Onlar gemi nizamna • 
mesini ileri sürdüler. Biz, ayni nizama 
istinaden zamanında hareket etmiyen 
geminin, ilk evvel bunu tanımamakla 
bize nümune olduiunu söyledik. Yi
ne ayni vapur, nizamnamesine o kadar 
riayet etti ki { 1) 22 - 2"4 saatte seferini 
bitirmek lizunken havanın Kfizelliğine 
rağmen 36 saatte geldi ve bittabi öteye 
beriye gidecek olan bir takım tüccar· 
ların tren ve vapurlanm kaçınnalanna 
sebep oldu. Diyeceğimiz fUdur ki gü

verte yolcusu içinde altmıf tane talebe 
yolcuııu bulunan bu K•mide. ne nizam 
vardı. ne intizam. Anbar Uıni verilen 
yer İse insan barınabilecek bir mahal 
olmaktan uzaktı. 

Şimdi, bütün bu kabotaj vaııtalan
nın Denizyollan idaresinin eline 8Cf -

tiği ou ııırada bütün kalplerimizle te -
mennimiz: 

Tarihe kanfBn Vapurculuk firketi
nin ihdae ettiği eski vaziyeti hatırlat -
mıyacak bir durum ihduıdır. 

Hukuk Fakültoeinden Cabit 
Tıp » Kbmı 

Edebiyat .• Nebahat 

Şubat 2 

[ Gllnln Tarihi) 

Bir iki 
Satırla •• 

iç Bakanı A vrupaya Gidiyor 
İç işleri Bakanı Şükrü Kaya doktorla • 

rın tavsiyesi üzerine bir kaç hafta için bir 
Avrupa seyahatine çıkacakhr. 

••• 
Maliye Vekili Ankaraya 1>6adil 
Bir müddettenberi tehrimizde bulunan 

Maliye Vekili Fuat Airah Aııkaraya dön• 

mü§tür. 
••• 

Alh Aylık inhisar Satıılan 
Son altı ay içinde memlekette 20 mil • 

yon on iki bin beş yüz doksan sekiz lira• 
hk tütün, 3,251, 7.f I liralık tuz. -4,6S8,290 
liralık içki, 1 , 1 7 1 , O t 9 liralık da barut atıl· 
mıfbr. Satışlarda ve imalatta seçen yıla 
niabetle artıı vardır. 

* •• 
Belediyenin Davası 

Büyükdere mezarlığındaki topraklan 
alıp tuğla imal ettiği ve mezarlığı tahrip 
eylediii için belediye tarafından o civar • 
daki tuğla fabrikası aleyhine bir dava a· 
çılmıotır. Fabrika sahiplerinden 38 b in li· 
ra tazminat, ayrıca mezarbk etrafındaki 
setlerin eski liale getirilmesi istenilmekte • 

dir. 
•• • 

Belediyede Yeni Bir Müdürlük 
Bina vergieinin vilayete devri dolayısile 

belediyede bir 1<bina ve arazi vergillİ ta • 
halluk ve taluil müdürlüğü» tqkilatı ya· 
pılmasına lüzum ııörülmüştür. 

••• 
Anıulusal Bir Sersi Ve 

Talebelerimiz 
Amerikada züzel aan' atlara mensup ta• 

]ebeler aruında teıvik mahiyetinde ol • 
mak üzere bir afif aergiai açılacaktır. 

Resıam talebelerimizden istiyenler bu 
serııiye iftirak edebileceklerdir. 

• • • 
Balık Bolluğu 

Şehrimizde balık piya8Uı çok ucuzla· 
mııtır. Bunun sebebi p ek fazla miktard a 

balık çıkmasıdır. Bilhasaa torik ve orki • 
nos balığı o kadar çok çıkm11tır ki balık· 
cılar bunları tekrar d enize d ökmek vazi· 
yetinde kalmıolardır. Torik balıiının çifti 
12 kuruf& ancak satılabilmektedir. 

*** 
Yeni Polis Tayinleri 

Sivas Emniyet .direktörü Mahmut Bur • 
aa Emniyet direktörlüğüne, Afyonkarahi• 
sar Emniyet direktörü Hlmi Sivua, le • 
tanbul merkez memurlanndan Ahmet Şük• 
rü İçele, lbrahim Kadri Eliızize, latanbul 
üçüncü pıbe bat.katibi Fuat ayni tube mü• 
dür muavinliğine. doktor Hamdi lstanbul 
polis bat doktorluğuna tayin edilmitlerdir. 

••• 
Klavuzluk Tarifesinde 

Deiiıiklik 
Bunda, hem Yllfln, hem de bünyenin 

tesiri vardır. 

Avrupa ekapr .. i dün bir buçuk 
saat teahhürle 1stanbula gelebil • 
mittir. Sebebi, iki vaıonun Sofya 

Bu Hafta içinde 
Bekleniyor 

istasyonunda devrilmit olmasıdır. Maarif Vekili Saffet Ankanın bu 
Bu vagonların ankazı temizlenme • lıafta içinde lstanbula geleceii bil

;-. _______________ v_e_1&1_.·re __ • _ .. ____ _, Bakanlar Heyeti klavuzluk tarifesinde 

Alacağıni Almak için... doiifiklik yapılma• hakkındaki karama • Hüla.a en muvafığı iİicın nev'ini ve 
miktarım .tayin etmeyi daima doktora bı
rakmakbr. Çünkü bunlar çok ince hesap
larla takdir olunur. Ve b öyle yapmıyan • 
lar, sıhhatlerini, akla gelmedik tehlikele -
re maruz bırakmış olurla r. 

Denizyollarmda 
Vapurculuk ıirketi vapurlarının devlet 

Denizyolları tarafından devir alınması işi

ne iki gündenbcri bavlanmıştır. İlk olarak 
Uğur, Tayyar ve Saadet vapurları d evir 
ahnmıştır. Bugün Bartın vapurunun tes • 
}im muamelesi yapılacaktır. 

den tren hareket edemediği içindir dirilmektedi_r_ . .....;..._......_..,...._ 
ki bu teahhur vaki olmUf ve ekspres 
bir buçukta gelmittir. 

içki Aleminde Bir Kavga 

Hırsız Hizmetçi Tutuld~ 
Eczacı Hakkının Fatihteki evin • 

den Ayıe Muzaffer adlı bir hizmet· 
çi bazı etya ve mücevher çalmıf. 

Arap Şükrü evine arkadaılarmı Evvelki gün bu kadını bir sivil ta
çağınnıı. Rakı içerlerken arkadaıı harri memuru sokakta tanımıf. Ta
ahçı Musanın metresine aalafbğıoı kip etmi§. Evi aranılmıf, etyanın 
görmüt ve çakı ile Musayı arkasın • bir kısmı bu suretle elde edilmif, 
dan yaralamııtır. hınız hizmetçi de yakalanmıttır. 

ı meyi taııdik etmivtir. Bu kararnameye gör• Alacağını alamıyan smail, Kü • 
havuzlara girecek ve çıkacak gemilerd ea 

çükpazarda arkadatı Muıtaf a ile romörkör. ücreti ab,nmıxacaktır. Klavuzu 

kartılatmı§. isteğini bir daha tek ~ 'vakti zamanında gö~derildiği halde biı 
raT etmİ§. Yine ret cevabı alınca hı· saat içinde hareket etmeyen gemile rdetl 

çağı ile Muıtafaya aaldırmıtaa da yanm misli fazla ücret alınacakhr. 

etraftan yetitilerek kurtarılmııtır. • • • 
Bir Bisiklet Kazası Müze Liboratuvan 

K • • d b • b • 'ki ti Müzeler amum müdürlüğünün T opkapl 
o~o ısmın e ır genç ısı e e sarayı meydanındaki eski fodla fınnlarınıd 

Beyoglundan geçerken 834 numa • yeri~de yaptıracağı kimya liboratuvan • 

ralı hususi otomobille çarpıfmıt ve nın infuına bqlanmqbr. Uboratuvar b• 
yaralanmıttır. hara kadar ikmal edilecektir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

Yahu, Hasan Bey! •• Ne denin bu 

1 
. . . Belediye, gazetecilere izahat vere- ı •• • Kovmakla tehdit ediyormuı l l Haıan Bey - Eh, ne yapalım 1. Bele

diyemizi zatea elsiz, ayakaıs bellemit • 
tik. Şimdi dilıiz olarak ta helli~ecein.1 

iıe?. cek olan memurlarını .. 



2 Şubat ~GN POSTA Sayfa 3 ,.-
Her gün 

-----------------------------.... 
Sözün Kısası "Resimli Makale il Ölünün Arkasından il 

Dünganın 
Gidişine 
Bir Ku# Bakışı 

Yunanistanda 
-

Yunan hadiseleri hakikaten merak edi
lecek bir safhaya aıirdi. 

Yunnn seçimi Venizclistlcrin lehine ne· 
ticelenince, Yunan hükumetinin alacağı §e· 
kil nıerakı mucip oldu. Kral bunun çare • 
•ini buldu. Bir koalisyon kabinesi vücudc 
ltetirmeğc karar verdi. 

Akdeniz dünya !iyasetinin merkezi ol
ntuıtur. Bu itibarla Yunanistanın vaziyeti 
beynelmilel bir ehemmiyeti haizdir. 

Fakat görülen kaynaşmalar ve dcğiııik
likier bir dahili siyaset meselesidir. 

Yunanistan, fırkacılık bakımından Fran- · 
laya benzer. Siyaset sahasında rol oynı • 
Yan fırkalar mütemadiyen birbirini zayıf
lıı.trnnkla meşgul olduğu için, Yunanistan
dıı. kuvvetli ve devamlı bir hükumet tees
•üs edemiyor. Fransada kabine deiiımesi
tıi intaç eden fırka kavgaları, Yunanistan· 
da rejim değiıımesine sebep oluyor. Çün
ltü Fransada zayıf olan hükumet, Yuna • 
tıiatanda zayıf olan devlet ve rejimdir. 

Maamafih bu defa, kralcıların zaafa 
düşrneleri, Yunanistanda bir rejim değiş -
rtıeai değil, bir siyaset değişmesi bile yap· 
rtııyacakur. Çünkü Yunanistanın Akdeniz· 
~eki vaziyetinin hususiyeti, bu kabil ovun-
11.ra artık müsait değildir. 

* londrada 
İngiliz kralının ölümü, bütün dünya 

devlet adamlarının Londrada toplanmala
~na vesile tqkil etti. Yeni İngiliz 
ra.Jı bütün bu devlet adamlarını kabul et· 

ti. İngiliz hükumeti bunlarla temas edip 
Ilı"• 
U:ıakereler yapmak imkanını buldu. 

k Bu müzakereler arasında bilhassa dik • 
ati celbedenler şunlardır: Bulgar kralına 

terek İç, gerek dış siyasette takip edeceği 
Yol hakkında talimat verilmiştir. Roman
Ya kral · ı R · · h · · · 

.. , 

r 
ı" 

-Ölünün arkasından ailanır, takat ölü ile heraber ölünmez 
Yukarda gördüğünüz resim bir ölünün arkasından giden yüz 

binlerce matemzededen mürekkep bir kafileyi gösteriyor. Bun
lar kaybettikleri bir vücudun arkasından ailıyorlar. Fakat ölü 
ile beraber ölmeğe hazır deiillerdir: Ölüm acı bir ıeydir. Fakat 
teessürün ve ağlamanın da bir hududu vardır. İnsan ölünün ar-

• 

kasından kendisini, sevdiklerini ve dünyasını unutacak lıı.adar 

teessüre kapılmamalıdır. Fazla teessüre kapılmak bir nevi inti
hardır, ölü ile beraber ölmeie çahımaktır. İptidai cemiyetler· 
de ölü ile beraber ölmeği bir dini akide gibi tatbik edenler var
dır. Fakat bayat bu akideyi inkar etmiıtir. Hayat ölümden 
daha kuvvetlidir. 
----= 

MUHTELiF HABERLER 

Suriye e Durum Düze medi 
Kitapçılık Enstitüsü 

Gazeteci Düşmanlığı 
Yokmuş/ 

.. __ .._ ___ E. Ekrem-Talu 

«İstanbul ve tevabii subaşılanna hüküm 
ki, 

({Gazeteciyan makulesi, ötedenbenl 
&sitanei aliyye içre, İstanbul kadılığının ic
raatı hasene ve imaratı makbulesini fikri 
tezvir ile tenkide hasrı mahasalı fitne ey
ledikleri ecilden, neııri duruğu gunngun 
ile me0 luf ve vasfı cunun ile maruf esnafı 
merkumenin zinhar mekamı valô.larına 

tekarrüblerine meydan Y •• dmc:yüp, bun • 
Jardan eli~ --~~illah sok::lacak olanlara 
dahi kat ., en ve katibeten ahval ve icra -
atı belde ht>lrhnda serimu malumat itasın
dan ietinab oluna ve işbu hüküm hilafına 
hareket edeceklerin taziri ııer'i ve azlü nefy 
ile tedib olunaeııklan malum ola, vessc . 
lamı » 

«İstanbul kadısi 
Esseyyid M. » 

«Mecellei umuru belediye» nin birinci 
cildinden. aynen kopye edilmiş. eski bir 
vesika zannedilecek olan yukanki garip 
hükmün yalnız uslub ve tabirleri ve ihtiva 
ettiği isimler itibarile eski olduğunu çar • 
çabuk söyleyim de, okuyuculanmın içi 
rahat ets~n. 

Ben bu hükmü dün gece rüyamda gör
düm.. Ezberlemişim. Sabahleyin gazeteye 
bunun tesiri altında geldim.. Kalemi ele 
alıp hemen kağıda geçirdim. 

Meğerse rüyam bir kabus ımış. Aslı 

çıkmadı: derin bir nefes aldım. Ne yapa• 
lım? Dervişin fikri ne ise zikri de o olur-

An karada Modern Bir muş. Gazetecilerin her devirde, her yerde 
hakaret ve istiskal görmelerine o kadaı 

Şam Çarşısı Ha a Kapalı; 
Halk Endişeded"r Mu··easese Kurtıldu l a ıştık ki, hazan bunun rüyasını görmek 

Ankara, 1 (A.A.) - İkincikinun bile nq"emizi kaçırıyor. 
Berut, 1 ( A.A.) - Bütün mem • 

lekette ıükun hakimdir. Bununla be • 
raber, Şamda, çartı hali kapalıd1r. 

Bul ar Hükumetinin ayı içinde Yüksek Tarım Enstitüsü -· . . • => 

genel kitap sarayında, Ankara kütüp- Çerez lrabilinden : 
TUrklere Bir hane memurlarını yetittirmek üzere, 

Cemilekarhg" 
1 

bir kütüphanecilik kursu açılınıttır. Zavalh Eskici! 
Kursu enstitü rektörü Prof. Dr. Falke ihtiyar bir eskici yahudi.. Belki seksen 

Camilerde hiç bir bidise olmamıt • 
tır. ' 

Sofya, 1 (Özel) Eıkicuma bir söylevi ile açmı9 ve bundan sonra yaşında var. Arkasında, kocaman, ağır biı , ı ı e omıınyanın sıyasetı arıcıyesı 

\ı~crinde görüşmeler yapılmıştır. Litvinof Halepten yazılıyor: (Targovitte) kasabaı4mda Türk ce • kütüphane mütehassısı Dr. Stummvo- torba, zavallı sesinin arta kalan aon kuvve 

maatinin ricası üzerine hükumet, ce- li ilk dersini verrnİftir. tiyle: ~c Tevfik Rüştü Aı-as, İngiliz hükumeti Son hadiselerde ölen iki erkekle bir 
1 
c umumi vaziyeti gözden geçirmek fır • kadının cenaze töreni büyük tezahür- maatin (35) bin (765) leva olan ver- Kurslara 6 bayan ve 20 bay devam - Eskiler alayım!. 

&clttnı bulmuşlardır. lerle yapılmıftır. 
. 1-Iülasa Londra, bir hafta içinde dünya 

gİ borcunu affetmi9tir. etmektedir. 3 ay sürecek olan bu Diye bağırnrak, gündelik nzkını temiı 
B Eski l ) k l d k ıh lik l İçin, yamrı yumru kaldırımların üzcrind 

unun üzerine cuma ı ar, ön • ı ura ar a ütüp aneci. iminin bü- sürükleniyor. Bir aralık, dimdik bir yoku •ıy Mezarlıkta Vatani parti liderleri bi-asetini bir defa daha gözden geçirmeğe ce yıkılmlf olan Türk mezarlık av- tün incelikleri gösterilecek ve modem 
~~vaffak olmuş ve bütün dünya mesele • rer söylev vererek halkın sük\ıneti 
crıni hal için kendince tedbirler almıştır. muhafaza etmesini ve herkesin İfİ ve 

şun alt başında durup, yukarıya doğru f ete 
lusunu da imeci ile yapmıtlardır. bir kütüphanenin tasnifi için gereken yadını yükseltiyor: 

bütün esaslar öğretilecektir. - Eskiler alayımı. * gücü ile metgul olarak dükkanlarını 
Petrol ambargo•u açmalarını tavsiye eylemitlerdir. Fa-

R d Memlekette ilmi bütün esadlara Yokuşun tn nihayetindeki bir evden omanya a riayet edilerek tasnif edilen yüksek bir kadın sesi geliyor: 

d Cenevre"de hnlledilemeyip te Londra • 
a kat'i neticeye bağlandığı zannedilen 

~':8elclerden biri de, İtalyaya karşı tatbik 
ılen zecri tedbirlere şiddet verilmesi ve 

Petrol ambargosunun tatbikıdır. 
Petrol ambargosunda bugünkü vaziyet 

11.ıdur: 

llı Dünyanın petrol istihsal ve ihraç eden 
~ ernlckctleri Rusya, Jngiltere, Amerika, 
l 0

.tnnnya ve bazı cenubi Amerika devlet-
Cttdi s R 1ll r. ovyet usya ve Romanya, diğer 

lı eınleketlerin i~tiraki şartile böyle bir am
d~rgoya taraftar olduklarını bildirmi~ler • 
tr 1 ·ı d · ngı tere zaten bu ambargoyu iıstiyen 
cvJctı d b .. *. A ·1c . ı:ı er en ın ır. men a, ltalyaya 
0tın 1 !')\ a zamandal<ınden fazla petrol ver -
cıncg" k . j ~ e arar vcımıştir. talyanın normal 
lllıı.ndıı A 0 k d · ·~· ~k men a an getırthgı petrol 

tckatarı ihtiyacının ancak yüzde yedisine 
"lle .bül eder. Venezüella petroJleri de A
tı.ı:kalılnnn elindedir. Amerika sözünü 
~tb~aa Petrol ambargosu muvaffakiyetle 

9ık edilebilir. 

l'c u defa Londra müzakereleri bu netice
b11t "arınıı görünmektedir. Binaenaleyh şu 
len ~:~ içinde zecri tedbirlerin teşdidi bek-

oılır 

f tQl;cıda • 
~i tnlynn gazeteleri bu tehlikeyi şimdiden 
l~ly lrni§ gıbidirl.er. Petrol ambargosunu, 
ı. anın b. · ı A h ı· kk" ~kr ır ı anı arp te a ı ed eceğin i 

L~r edip duruyorlar. 
qil'bc. 

"llffuk· ııstanda kazanılan muvakkl!lt mu-
~İitiid·~YCJlere rağmen dahildeki vaziyet 
"!\~" u~. Zecri tedbirlerin t eşdidi bu kötü 

.rCtı b• k 
ır at daha fenalnştırncaktır. 

Merk • A * l ezr vrupada 
tı" ondray "d d 1 ltftc P . a gı en ev ı•t adamları d ö . 
bit tak nrıste toplandıla r. Orada da aynca 
1-r n ırn müzakereler cereyan etti. Bun • 
il) ra.sınd . . 

Cael 8 en zıyade ehemmıyet kazanan 
'cleai;: Avustur,> nda krallığın iadesi me • 
t\ı Qc ''

1
· Avusturya krallığı iade için kom-

d·· v eti 
Ur. İt I ere teminat vermekle meşgul • 

l'qtııtt ~ Yanın vaziyeti belki de Avustur 
' c<J u <P·zu unu yerine getirmeğe yar • 

ecektir. 

kat halle bu isteği kabul etmemit ve 
dükkanlarını açmamıtlardır. 

Masonlugv un ilgası Tarım Enstitüsü kitap sarayı bize mo- - Eskici!. Eskici!. Buraya gell. 
dern bir kütüphanenin ne demek ol- Üç beş kuruşluk bir kar tevehhüm c 

Askeri devriyeler aıayiti muhafaza 
etmektedir. Tramvaylar itlemeğe baş
lamıtlardır. 

Sofya, 1 (Özel) - Bükreşten bil: duğunu anlatacak biricik örnektir. den biçare yahudi, ustura değmemiş, ka1 
dirildiğine göre, Romanyada azaları Böyle modern bir kütüphane için • gibi sakalından terler damlaya damlaya, 
üniformalı olan bütün siyasi teşek - de yetitecek olan kütüphane memur • bayıra sarılıyor .. Bin meşakkatle vanyo .. l 

1 kapının önüne .. 
küller lağvedilmiş erdir. Bu arada ma-

1 
ları, ileri de kendi kütüphanelerini 

h 
- Vakitler hayrolsun bayan!. Emreı 

Şamda da tehir hali kapalıdır. 
Tramvaylar i'lememekte ve ufak te
fek hadiseler olmaktadır. 

son locaları da fes edilm~lerdir. Bu 

1 
tasnif ederken böylece en iyi bir aia : bakayım ı. · 

locaların Bükreşteki sayısı (2:{) tür. temi tatbik etmit olacaklardır. Kadın, kapının aralığından başını uza. 

Yakalananların muhtelit muhake -
mel erine devam edilmektedir. 

Sevgilisi Derken •.• 
Yüce komiserlik 20 numaralı bir s· D ı·k 1 y J ı ki B ç 

kararname netretmi,tir. ır e 1 an 1, an iŞ 1 a, ir ingene 
Bu kararnameye göre, Suriye dahi

liye veziri ile manda altında bulunan Çocuğunu Dağa Ka ~d~rdı 

tan, gözleri korkudan büyümüş, bq alt; 
ya;Jlarında bir yumurcağı yahudiye işaretle! 

- Baksana 1 diyor: bir daha yaramaz~ 
lık edecek olursa, şu arkandaki torbay~ 
koyup götüreceksin, değil mi) ' 

TIFLI 

Hukuk llminl 
Yayma Kurumu hükiımet reislerine kendi mıntakala - Bulgar gazetelerinde okuduğu • kızcağız derhal ortalıktan savutmut • 

rında hükumetin müsaadesi olmadan muza göre, Bulgaristandaki Goma O- j Gece yarısına kadar kızı arayan de-
h · k K t k"" ı·ka I ı b. d Ankara, 1 (Telefonla) - Öteden. yapılan her hangi bir toplantıyı men re ovıtaa azasının ozareve ı o- ı n ı ar ır ağaç ibinde birinin giz. 

ve kanunsuz tetekkülleri fesh ıçın yünde masalları gölgede bırakan bir lendiğini görmütler. Ve onu büyük beri latanbul ve Ankarada konferans-

hA d" lm b. • 1 k 1 l b" lar vermekte olan hukuk ilmini yay-
lam bir ıelihiyet verilmektedir. a ııe 0 Uftur: ı ır sevmç e ya a amış ar, ır yağmur-

· ~ 1 Hadisenin kahramanı bu köyün de· luğa sararak evlerine götürmüsler. ma kurumu aon zamanlarda radyoda 
Diger taraftan Şamda ve Halepte l"k I I d b" .d. ı F k t . . h . . ' ~ I netriyat yapmağa ba9lamıttır. .... 

1 
•. 1 . f b"l k .. ı anı arın an ırı ır. a a eve gırınce epsımn agız arı 

çıkan guru tu erı ırıat ı en omu • B d lik I k.. d ki kı l d b' h k k l ç·· k.. k . Haber aldığıma göre bu kurum • t u e an ı, oy e z ar an ı- ayretten açı a mıf. un u aran- ' 
nistler faaliyete geçerek, bır takım . .. ..1 k t mıf Fak t k d l kt .. .. .. d·kı • b il yüksek mektep talebesi arasında Me· 

rıne gonu ap ır • a ız an ı a yuzunu seçeme ı erı u zava ı d . . 
beyannameler dağıtmışlardır. ı yüz bulamamıf ve kendisine yüz ver- ı umdukları gibi kaçırdıkları kız değil, ~nıy~! ceza ve ıda~e hukuku ÜZ~ri?e 

Berut ve Trablusta dağıtılan bu meyen sevgilisini kaçırmaya karar siyah bir çingene çocuğuymu,. bır musabaka açmaga karar vermıttır. 
beyannamelerde Lübnan halkı Suri- vermİf. Biçare yavrun un saklanışı delikan- Daha evvel bu talebelere ve yük&ek 

1·1 ı ·ki • d t d·ı · ·· d k l ı h d d 'y .... tahsil mezunlarına mevzular verilecek ye ı er e tetrı mesaıye ave e ı - Bır ak,am üıtu e ararım tatbik ı arı ay ut ıanışm anmış. agmur- . .. 1 
k Ş H l t Id - "b" • A b" k k d 1 "" 1 - k bır muddet sonra bun ann cevapları me te, am ve a ep e o ugu gı ı ımkanını bulmuş, ır aç ar a atının ugn sarı ınca, ya sıcaga avutmanın 

1 
k 

herkesin dükkanlarını kapaması tav • da yardımiyle kızı zorla arabasına bin· keyfinden, yahut ta korkusundan hiç topBanaca .tı~- İ b I O . . . 
1 • • ki · • k unun ıçın stan u nıversıtesı 

siye olunmaktadır. dırmıf. Fakat tuttu arı yol çok bozuk sesını çı armamıf. kt·· l·· - ·· A k h kuk fak··ı 
1 · d .... 1 d ~ b b. h d .... ı D )"k ) ) b f d re or ugune ve n ara u u • Polis beyanname erı agıtan ar an oldugundan ara a ır en ege yuvar- e ı an ı ar za ıta tara ın an ya • t . d k l - 1 t b l • l b.l 
1 f 11 k l l d 

esı e an ıgına s an u sıyasa ı • 
bir kaç kişiyi yaka amıştır. 1 lanmış. Bunu ırsat sayan zava ı a anmış ar ır. ·ı k l d" kt .. 1.. ... .. b .. h 
-~-~-------------....._____ _ gı er o u u ıre or ugune u uç u· 

lr i s T E R 1· N A N I S T E R ı· N A N ı1 . kuk sahasına ait muhtelif mevzuların A ! l ha.~ırlanıp gö~d~rilmesi için kurum 

fstanbul adliye binası 933 senesi birinci kanununda yandı. 
Şimdi 1936 ikincikanunundayız. Demek aradan tam iki sene geç· 
mit bulunuyor. Binanın, ankazı kaldırıldı, fakat yeri hala bir ha
rabe halindedir. Şehrin en güzel yerinde bu harabe çirkin bir 
yara gibi göze batıyor. Ayasofya, Sultanahmet ecnebilerin çok 

dola;tıklan yerlerdir ve bu çirkin manzara onların önünde tef· 
bir edilıniş bir vaziyettedir. İki senede yıkılan bir binanın an· 
kazını kaldırama:uak, bu halimizle, İn§ası seneler ve büyük 
himmet V'll masraflar isteyen asma köprüyü yapabileceğimize, 
artık: 

iSTER lNAN iS T E t~ iNANMA! 

'---------------------------------·--------------~~---------------_) 

muracaat etrnıştır. 
Gönderilecek eserler bir jüri marİ· 

f etile tetkik ettirilecek ve kazananların 
her birine 50 :ı:er lira müka fat verile • 
cektir. Bu müsabakaların ileride daha 
ilmi esnalar dairesinde te9mili ve mü· 
kafatların daha büyük olması ayrıca 
düşünülmektedir. Adil Rıza 
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4 Savfa 

~HKEHElERIE 't:;•• .. • • , QRQUKL~BI M iZ 
Kağıthane 
Köyü Yangınının 
Muhakemesi 

Dört, beş ay önce Kahtane köyünde 
büyük bir yangın olmuş ve dört, beş saat 
• içinde tam ( 42) ev kızıl alevler arasında 
iskambil kağıtları gibi kavrulmuştu. 

Hadise duyulur duyulmaz bir taraftan 
ateşin söndürülmesine uiraşılırken diğer 
taraf tan tahkikat başladı. Köyden kadın, 
erkek bir çok kimseler zannaltına alınarak 
sorguya çekildiler. Keşifler yapıldı, zabıt 
varakaları tutuldu. 

Hadise incelene, incelene şu neticeye 
ermiş: 42 evin kül olmasına sebep Kahta
ne köyünden Remzi adında bir çocuğun 

SON POSTA: 

MEMLEKET HABERLER} 
• • 

Çok isabetli Bir iş 
lzmirde Hayır 

Komitesi 
lzmir, (Özel) - İzmir daiına di· 

ier vilayetlerimize nümune olacak bir 
canlılık gösteriyor. C. H. Partili Baş
kanı ve Yozgat Saylavı Avni Doğanın 
bir teşebbüsü neticeainde İzmirde bir 

Cemiyetleri 
Kuruldu 

Şubat 2 

• • 
illi 1~iL&1111111~ 

Yaşlı Erkekle 
Evlenen 
Kadınlar 
Dün kendilerinden 20 - 30 Yat farJdı 

erkeklerle evlenen iki kadmdan mektuP 
aldım. 

Banlardan biri 30, kocaaı alhnlf bet ya• 
tmdadır. Bu yaf farkına rağmen kadın, kO" 
cuma hürmet ve sevsi ile bailıdar. Ya!nıı 
erkek kadına kaqı bir koca muhabbeti 
aöatermiyer. Meseli parumı ondan sak· 
lıyor, kadının hayatlDI tem.in edecek ted· 
birlerden çekiniyor. Kadın bundan dolıı>'1 

müteessirdir. uHayır Cemiyetleri Komiteıi» 
sigara ateşi. di. 

Vak.anın duruşması üçüncü cezada 

seçil-
İkinci lıı:adm 24, kocası 60 yqmdadır· 

Bu kadın kocasma İlfıktır. Onu kıskanıyorı 
eve muntazam gelmemesinden ıikiyet e• 
diyor. 

geçiyor. Remzi suçlu kanapesinde. Yanın
da da avukatı var. Şahit olaral\ dinlenen 
Kahtane köyü bekçisi Mahmut hadiseyi 
şöyle anlatıyor: 

- Kahvede oturuyoTdum. <cYangın 
var!» dediler. Hemen kalkıp koştum. Bu 
çocuğun (Remzinin) evlerinin orta katını 
alev ve dumanlar içinde gördüm. Derhal 
eöndürmcğe koıtuk, fakat kabil olamadı; 
ateş diğer evleri de sardı ve köy yandı .. 

Hikim bekçiye sordu: 
Yangın nasıl çıkmıı1 anlayamadın 

mı) 

Soruşturdum, fakat nasıl baıladığı 

bir türl anlaşılamadı. 
- Bir şey de duymadın mı} 
- Duydum: «Remzi odada ıigara ıç· 

mİf, yangın ondan çıkmı,» dediler. 
Ayni köyden Seher adında bir kadın 

da: 
- T ariaya yemek götürüyorduk. Kı

zım Fatma: 
- «Ana, arkaya baki» dedi. Bir de 

bakmn ki ne aöreyim) Bu, Remzilerin 
evi cayır cayır yanıyor. Hemen geri dön
dük. Fak.at ne fayda. Bizim ev de yandı .. 

Diye anlattı. Sehere de soruldu: 
- Neden çılmııt bu yangın) 
- Remzi çıkarmıı diye duyduk. Fakat 

yangın bagladıktan aonra biz Remziyi ar

kadaıJan .arasında gördülı:. 

Mahkeme daha bir kaç şahidin çağrıl
mıuuıa lüzum gördüğünden onlar da gele
oek duruşmada dinlenecek. 

* Herhangi bir yangın hi.dise!!İnin sebe-
bi araştırılsa ya bir mangal kıvılcımı veya 
bir sigara ateıi meydana çıkıyor. Ve he
men bütün yangınların bütün &milleri: 
ihmal 

"" doiumlu görülen Remzi adındaki 
bu )diçtik delikanlı suçlu mu, değil mi} bi· 
)emeyiz. Fakat bu bir köye mal olan yan· 
sın ıerçekten iddia edildiği şekilde vuku 
bulmupa Remzi küçük yaşta alııhfı ıiga
ra hevesinin ziyanını çekecek demektir. 

Karamanda 
Bir inek; Başı, Elleri Ve 
Ayakları lnıana Benziyen 

Bir Mahluk Doğurdu 
Karaman (Özel) - Kılbasan na

hiyesinin Göztepe köyünden Nazi
f enin ineği çok garip bir mahluk 
doğurmu§tur. Bu mahlukun omuz -
larına kadar bat tarafı tamamen 
insana benzemektedir. Vücudun ak
samı ıaireıi hayvan ıeklindedir. Fa
kat iki ayağı ve iki eli vardır. Mah -
luk bir saat ya§adıktan ıonra öl • 
müıtür. Köylüler bu garip mahluk
tan ürkmüılerdir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu cece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: ( Bensason). Küçükpa

zar: (Hikmet Cenıil). Alemdar: (Eş: 
ref Neşet). Beyazıt: (Sıtkı). Şehzade 

baııı: (Asaf}. Fener: (Emilyadı). E
yüp: (Hikmet). Karagümrük: {Arif). 
Şehremini: (Hamdi). Aksaray: (Ziya 
Nuri). Samatya: (Erofilos}. Kasımpa
şa: (Yeni Turan). Beşiktaş: (Ali Ri
za). Sarıyer: (Osman). Be:ı•oğlu: (Ga
latasaray, Vinikopulo). Şi li: {Asım). 

Üskijdar: (Ahmediye). Kadıköy: (Çu
bukçıyan, Osman HuJu,.i). Büyükada: 
(Mehmet). Heybeli: (Tanaş). 

Bu komitenin gayesi lzmirde mev
cut müteaddit Hayır Cemi • 

yellerinin •enenin muhtelif za· 

manlarında varidat temini için 

verdikleri balolar, müsamereler ve 

aair varidat ıekilleri birlettirilmit • 
tir. 

Fa'al komite hem bayır cemiyetleri· 
ne yardım esasını korumak, hem de 
İzmir halkını mütemadi bir rahatsızlık· lzmirde yolı•ul çocuklara elbi.e dafıtılırlıen 

Bu iki kadının da ısbraplannı anlıya • 
rum. Bilhaua birincisi kocasının ibtiyarh • 
ğından endifededir. Bir sün cöz.ünü yu • 
mana bu genç bir kadın hayatta mesnet • 
siz kalacaktU'. Bir nevi siaorta istiyor. Ben• 
ce ıenç bir kadın yqlı kocasına her teyİ 
yapbrabilir. Y qb erkek genç kansın• 

dlifkün olur. Onun için bu kadın kocasını 
bir ıiaortaya yazdırtabilir ve bu sureti• 
fiiplıe uyanchrmaksızın iaticbalini teınia 
edebilir. tan kurtarmak için tüccarlann hami· rus, Kızılay Cemiyetine 3500 lira, Ve- takdirin fevkindedir. Önceden fUDU 

yetlerine müracaat etmİf ve yılda ya- re~ Mücadele Cemiyetine 1500 lira, tebarüz ettirmek lazımdır ki bugün fz. 
pabileceği yardımı tespit etmittir. Ko- Himayei etfal Cemiyetine 1500 lira, mir ilk mekteplerine devam eden ta· 
mite her ay yaptığı tahsilatı hayır cemi- Türk Maarif Cemiyetine 1500 lira, lebeler arasında bir tek aç yoktur. Var· 
yetlerine taksim ederek onların daha Kız Talebe Yurduna 750 lira Umumi bksız çocuklara her aün aıcak: yemek 
fa~al. bir tekilde yatamalarını temin et- masraflara 266 lira, 26 kurut 'olmak ü- temin edilmektedir. Bundan batka 
mıttır. 1 zere 14,032 lira 48 kurut yardım edil- faaliyet gösteremeyen bazı cemiyetler, 

Bu ay yapılan tahsilat 20,421 lira mittir. Komitenin lş Bankasında 6389 İzmir halkının yüksek alakası netice-

İkinci kadın kabahatlidir. Koca ne k•• 
dar yqh olursa olsun ihmale gelemez. O 
kanımdan daimi alaka ve muhabbet bek• 
lw. Halbuki bu kadın arada ıırada ala•• 
balanna giderek kocasını evde yalnız hı • 
rakmakta mahzur gönnUyor. İtte bata d• 
buradan doiuyor. KOCUIDI aev«ı kadıO 
ona yalnız bırakmaz, ıeceleri dqarcla k,al• 
muma müsaade etmez. 66 lruruttur. Bu paradan Halkevi yar-, lira 14 kurut parası vardır. sinde yeni bir enerji ile çalıtmaia, fa. 

dun komitesine 3665 lira, Ökaüzlere Yardım komitesinin İzmir muhiti- aliyetini genitletmeğe baflamıttır. 
Yardım Cemiyetine 1351 lira 22 ku- ne yaptığı sosyal yardımlar her türlii Ad. Bil. Üeküdarda S. K. * 

Ada pazarında 
Çocuk Esirgeme Kuru

mun un Yardımları 

Gelibolu da 
Frans-ız 
Mezarlığı 

Adapazarı (Özel) - Çocuk E -
sirgeme kurumu senelilc toplantı - Gelibolu, (Özel) - Eaki Kırım mu-

Gaziantep 
Anneniz kadınlık lıınına kapılınıf gö • 

rülüyor. Evlenme iti İnat ltl değildir. Ev • 
lenmekte insan papasa kmp oruç boza • 

Asri Bir Fırın maz. 
Onun için annenizin aklına uyup onuO 

Yaptırılacak bulduiu kızla evlenmeğe kalkmayınıı-
Gaziantep (Özel) - Şehrimizde Mademki sevdiğiniz bir kız Yardır, onunl• 

mevcut eski sistem fınnlarla ekmekle· evlenmek için elinizden seleni yapanuııs
rimizin düzelemiyeceğini ve ekmek fi- Olmazsa, ıimdilik evlenmekten vaz geçerı 
yatlarının indirilemiyeceğini göz ö- ve kaderin önünüze çıkaracaiı baıka biı 
nünde tutan belediye tehirde büyük fırsah beklersiniz. TEYZE 

sını yapmak, yirmi aileye yapılan harebeıinde Türk 
840 lira yardımdan ba§ka bir çok lerle beraber bar
fakir çocuklara ve ailelere süt, el • beden Fransız aı
biae, ayakkabı, ilaç ve aaire veril- kerleri için bura
mek ıuretile yardım edildiği ve bun- da bir mezarlık 
lar için 1101 lira sarfolunduğu aza- vardır. Bu mezar-

ve uri bir fırm teaiıine karar vermit ---------------
. ve bu it için alikadar müesseselere bat -ı 

vurmuttur. Bir Doktorun 

b 'ld. ·1m· · B d . hk biraz bozul. ya ı ırı ı§tır. un an aonra ın- B 
. h 1 k. 'd h . mu9tu. u defa 

tı ap yapı mıf, es ı ı are eyetı ay- .. him bir 
· k d'I · · 1 · l mu para nen ıp a e ı mı§tır. zmıtte top a- aarfedil _._ • 
k 1 ·ıA k . d A fll'ICll yem naca o an vı ayet ongresın e • b.._.tan a .1_._ 

d b . . ""- N . Ab'd' . ""T y P.uuur 
apazarı fU eaını ur. urı ı ının ..__ O b t 

~. n Cf me re 
temıil etmeii kararlathrılmııtır. yüksekliğinde bir 

EIAzizde Işık Maskeleme 
Tecrübesi 

Eliziz (Özel) - Burada da ıtık 
maskeleme tecrübesi yapılmq, muvaf
fakiyetle neticelerunif tir. Tecrübe yir
mi dakika devam etmİ.f tir. 

de abide rekze
dilmiftir. Abide-

nin üzerinde Kı. Franar% mezarlı-
rım muharebesin- fmda yapılan 
de ölen Fransız aa abide 

kerlerinin hatırasını anmak maksadile 
dikildiği yazılıdır. 

Stivar~ıda Mektep Yaptırılıyor 

Süvarlı Nahiyeai mektebi çoculr.lar1 

Besni (Özel) - Süvarlı kazamızın büyükçe nahiyelerinden biridir. 
Nahiye merkezi 300 evli ve 1157 nüfuslu büyükçe bir köydür. Köy İhtiyar 
Heyeti tarafından idare edilmektedir. Şimdiden burada son maarif planla
rına uygun bir mektep yaptırılması kararla,tınlmıştır. Şimdiki okulda 
68 talebe okumaktadır. Yeni yapılacak mektebin tam tefekküllü olması ar
zu edilmektedir. Bu takdirde üç sınıflı ilk mektebi bitiren köy çocukları 
tam teşekküllü ilk mektepte okumak ve hiç olmazsa orta mektep tahsiline 
kadar ders görmek imkanını elde edecekledir. 

Bir çok müeueseler bu fırın için o' u·· n I Ük Pazar 
tekliflerini belediyeye vermitlerd;r • 
Bunların tetkiki için bir kaç müeuese- Notlarından (*) 
nin daha teklifi beklenmektedir. Tek· 
lifler tamam olunca tetkik olunarak Sinir Yorgun/ulu 
en uygun tart gösteren müeaaeseye Ve Unutkanlık 
uri fırın yaptınlacaktır. 

Belediyece bir de asri ve umumi 
garaj yapmak üzere Ttirk Maarif Ce· 
miyetince aabhğa çıkarılan Maarif ha· 
nı istimlak edilmittir. 

Tunceli Vali Muavinliği 
Tunceli vali muavinliğine Muğla 

valisi Cevat tayin edilmİ§tİr. 

Smdırgıda Yakalanan Kaçakçılar 
Sındırgı (Özel) - Armutlu köyü 

muhtarı lsmailde kaçak tütün tutul
muf, kendisi ihtisas mahkemesine ve
rilmittir. Ayrıca muhtelif köylerde ya· 
pılan takibat neticesinde de 18 kİfİ ka· 
çakçılıktan dolayı yakalanmıtlardır. 

Antep Mektupçusu Oldu 
Gaziantep (Özel) - Mektupçu 

Raif Akman vefat etmif, cenazesi 
törenle kaldırılmı§tır. 

Sillvride Bir Amelenin 
Kolu Kırıldı 

Silivri (Özel) - Alipaıa köyün
den muhacir İbrahim kuyu kazar -
ken yanında çalııan amele tarafın
dan yanlıtlıkla kazma ile koluna vu
rulmu§ ve kol kopacak bir hale gel
mittir. İbrahim ilk tedavisi yapıl • 
dıktan ıonra Cerrahpaıa hastane • 
ıine gönderilmittir. 

Sabahtan akşama kadar hesap ve 
yazı işleriyle uğraşan ve ıeceleri ev
deki istirahatini (bazı aile bozukluk· 
lariyle geçimsizlikleri yüzünden) te· 
min edemeyen çok ıinirli bir hastaY1 

muayene ediyorum. Kendisi bunak· 
lıktan şüphe ediyor. Ruhi muayene
de inkisar, ümitsizlik. neş· esizlik ve 
en yeni hatıralara karşı daha fazlala• 
şan bir unutkanlık ıı:öze çarpıyor. Es· 
ki hatıralarını da sorduğum zaman 
sualler arasında bir müddet düşündük• 
ten ve beni dinledikten ıonra cevap ve• 

re biliyor. 
Kalbinde daimi bir sıkıntıdan ve 

uykusuzluktan müştekidir. Fazla ko• 
nuşmadan ho~lanmıyor. Bir gazetenin 
Her hangi bir havadisin ıonuna kadaf 
okuyamıyor. Muhitine ve en yakın se<t• 
diklerine kartı alakası azalmı§ tlbidit• 
Yıkanma, giyinme yeme içme ve bil· 
hassa gezme sinemaya ve bir toplantı' 
ya gitme arzuları silinmit gibidir. Ref• 
lekalc;ri canlıdır. Sayılan kanında azh" 
vardır. Kuvvetli bir sinir bozukluğu ge• 
c;iren hastadaki bu unutkanlık bir illete 
şüphesini düşüremiyeceiini bir müddet 
istirahat ve tedavi ile eski hayatına ve 
neı' esine kavuşabileceğini temin ettitı1• 
Pirzola ile kanını kuvvetlendirditJ1• 
Banyolara ve açık hava gezintilerifle 
devam etti ve istirahat etti. Bir buçı.ı1' 

.. 1 h .. 1 l~ ""91 
ay sonra ışıy e ve mu ıtıy e a a 

başladı. Ve iyileşti. __.,/ 

( *) Bu notları kesip saklayınız, 1•' 

but bir albüme yaplftınp kolleksiY0
" 

yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notl-' 

bir doktor gibi imdadınıza yetifebilİ"' 
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•• • 
MUZIK BABICI 

Fransız Kabinesi Kuruldu 
lgi Bir Hava içinde Geçen Müzakere-

· DON· 

HafJa 
Dalgaları 
Vaktiyle esrar çekip hayatını zehlrley• 

nik~~~ae::a-.. ~·~~.:~:·::::~=: ler Beklenildiği Gibi Gürültülü Olmadı ~~;z.;::~.::7:~E.7;:E 

Cumhur 
Başkc.n~ık 
Orkestrasının 
9 uncu Konseri 

cu balk konseri l>am'batb bir eteiillldik B ki) H p d B kJ• o h•JA D •• ) ne bakııın. Çeıme yalaiının önünde koca 
içinde musiki zevkimizi doyuran hir mu- aşve : - uıu a e ıyen a 1 1 uşman arımızı bir delik ve deliğin içinde geniı bir yol. 
vaffakiyetle ha19nldL BilbuM Şef Emat c ti d. . ı· ' o· herif merak edip yola cirer, üç bq eaat 
Preatorius intihap ettiii parçalarla orkee- eS&fe en Jrmıye Jm ••• tt JYOF yürüdükten eonra tanımadığı bir tchre va· 
trayı muvaffaki.yete götürmiif •• bime ha· Paris, 1 (A. A.) _ Din, heye • • ........................ - ............... - .......... - •• nr. Etrafına bakınırken halktan ikram gc;. 
k'L• b. .. 'k .. .. tmıotır Gandlnln yan.An• rür, bir eve konuk yapılır, iki ür gün oa. ıııu ır muzı ııunu yap · c:anh bir meclia lnaunmda miza • -aııa " • 

Bu hafta Filarmonik orlLeetrayı eahne· çince de evlendirilir. Ona verilen kadın. 
de en az kadrosuyla bulduk. Bir çok yer· lrenlere yeniden b.tlanclıjı ıarada, Müstakbel Halefi gerdekten önce şu üç şartı koşar: Allahın 
ler boıtu. Bu, bizde merak uyandırdı. Bir ba,hakan Saro iatiula ahipleriM Yeni Delhi, 1 (A. A.) - Yava • İ§İne kanımayacakııın, hırsızlık etmiyccek· 
Filarmonik orkestrasının ne kadar dolsun ~p olarak d .. iftir lriz harlal Nehru, Hindistan ulusal kon· sin, yalan eöylcmiyeceksin. 
1_ f-'- Ha t -..I- b:..:ıl. 1....-"t ba L I ~ ·ı · t• N ltt4: bu herif bir gün kırlarda ge • udrolu olacağını az çok biliriz. -.at •İm· ._, J& ı ..... - UJ'- mauu gre ıaan •••na seçı mı! ır. aayo- .. ._ h' hah . 

d F -!~LA-- • • • •• _ .. zınmten ır çeye ııırer, dola§lllaia hat-
di düşüncemiz bunun aksini iepat etti. Or- tanı ıiun ranaaam, aÜ&unct ve nabat faahyetiaden oturu bet defa tar. Ağaçlar yemiş dolu. lmrenir. biraz in· 
kcstranın kalabalık olmaeı bir teıf ifade rahata ihtiyaaı vardır. Ç6nlril fran• hapse cirmit bulunan Nehru ileride cir yemek i•"·r. fılkat bahçevan yok. Bi-
etnıiyor. Tek, çalanlar dolsun ve olpa çal- sa'nın dahili ıstırapları, onun zaaf· Gandinin yerine l'eçecek ye.ine rax düfüniır, yiye c:ği incirlerin parasına 
aın, kafi.. lanndan iatifade etmek için puıuda phsiyet addedilmektedir. sonra vennck üzere bir aiaca yanaşır. 

Konaer üç lusıından mürekkepti. lık Dd belrliyenleri cesaretlendirmek teh • D•nlz Konferanaı Toplanbaı iıtihasını basbnr. O sırada bir hrbna ko-
ı>arçayı flüt ve keman .cN.olan. üçüncüyü 111 ___ • ed" 8 F --•-- Tehir Edlldl par, müthiş bir yağmur b.;şlar. Herifte er• 
de senfoni te-1.H edıy' ordu. tJk na._..: l.KW9l arz ıyor. en, raDll&Ulr a • 

~ ..--w- d k• olduiun unuttum, Londra, l (A.. A.) _Deniz kon- tesi gün gelip borcunu ödemeği kararı.,. 
cFreclric Hanelerin Conceıta Gr .. eee- ra ... a m ne a tırarak tabaıılan kaldınr, evine gdir, ka· 
riydi. E.eain batlı batına rol& oı.. it tria ba:rraim etrafma toplanmlf olan feransı~ din prosramların kartdık- pıyı çalar. Lakin ilk vuruluıta açılqelen 
iki keman ile bir viyolouel' den ibaretti. her ttlrll ıiyaıt kanaat aalribi f ran· lı tebliji ke:rfiyetine dair olan pro- kapı bu sefer açılmaz. Y aimur altında bu-
Bu üç trioyu kıymetli Virtüommua c.111 'ft mlarla birlilrte çab,...k istedim.» jeyi kabulden sonra bili müddet nalan adamcağız td'şa düıüp tokmağı bir 
aramızda yeni priip .0U.-dıia- Alman D.tt ıiyaaet hU1U9UDda da Saro: Baıvekil M. Saro toplantılarmı tehir etmiıtir. daha inletir. Neden sonra kanaı pencer~ 
Winlder ile Edip tam bir .a...ılde Wu. et- «- Frama lifla dejil, Jtirekten ye gelir, sorar: 
tiler. Handelin ııüzel ve ince aaelocYerle h akt ~ d" Dedik H b b ı DRnebllecekler Mi? - Nerden ııeliyorsun) 
•üslü olan bu parçasının tath naimslni..,. ça fBI a m e ıyorl .» H • 8 8 urg 8r U - Dolapnaktanı 
li eazlann büyük 'bir mu'Yllffakbetidir. ten aonra, hfllmmetin, talyaa • •· ---------------- - Yalan, bu havada dol&J1lmu. 

İkinci parça orkeatranın akompanymu iN., anlqmaslığmı• halli İçİİI J&r • Prens Starhemberg Buna - Bir bahçecleydim., biraz incir yedim. 
ile çalınacak bir flüt partiaiJad-. ibaretd. dımda bulunacaP.ı Ye clahib aul - geç kaldım. 

Soloyu yeni caka Alman flüti.t'i Rolt !r- ha, bütün zorbalarla bozıuacalara • k A Ol d ğ sa ıec1· - Kimin bahçeeinde) 
bıeler yapacaktı. F redriccin flilt parçalana- lrarp müdafaa etmek azminde bu • 1 m an m a 1 1n1 uY 1 - Bilmem sahibi yoktu. 
dan eeçtiii eserde Ermel. hakiki bh mu- laad . I . . - Ya ... Hırsızlık ettin öyle mir 
"•ffakiyet kazandı ve saa"atkar bgtila dİDo ufunu 8Öy emıflır. • Londra, 1 (A. A.) - Havas a -ı A"im • Jap"Onittit;k;-Ylne - Hayır, para verecektim, yağmur 
leyicilerine özlü ve içli kudretilli --.,,_;,. Mtizakereler eenaımcla aoeyalıat • d" loma ik uh b" · · Yalanlanıror bqladı, bahçevanı bekleyemedim. •- ··- • k. . ıansının ıp t m a ırının 
oldu. Maamafiı. bu flüt partisi için daha Bhnn kabmede Sta'f'il ı rezaletin - •v• •• e,A ba Tokyo, l (AA.) _Japon dıt ba- - Demek allahın itine de kan,ıyor· 
KÜzel parçalar da intihap edilebilirdi. clea fımi •eçen kimselerin olduju - haber verdıgme pr Ymturya • k l ... .. b" Alın J "t sun. Defol buradan. 

· · · · b.. b bak • • an ııı, pya ır an • ııpon ı • On dakikalık bir ıatirahatten eoara or· nu ı8ylemİf, Saro buna mukni bir ıın uroıu, aı an muaTIDI prenı "fak ak d"ld".... d . lan Herif açıkta kalınca tehrin hlk.imleri 
k·· aah d f--'' _,__ ld JL... • • tı ı te ı ıııne aır o ya • b. . 1 1 .... tra ne e ne c.u ALl&r 0 u ... cevap vererek celseyi kapamııbr. Sta.rhembergin 1ri7a Belçikaya lfl • • ,A • onu 1r gö e götürür er "fe sölüo oratasın• 
halde toplandı. hancı haberlen kat ı surette tekzıp daki yüksek bir kuleden euya atılmasmı. 

Bethoven'in (Birinci eenfonia) ph • ...--·-- dip orada Artidük Otto ile ıörüt • etmektedir. boğulmaz.sa suçunun affolunduğuna hük. 

nacakb. Kudretini bütün ba .ere sakla- /naili• MIJJalatı tüğü hakkındaki havadialer yalan- Bu haberi ayni zamanda Japon· medilerck kana1yla yine birlettirileceiiııi 
ıruı olan orkeetra. ilk anlar4a k-diai ~ 6 'JI lanmaktadır. yanın Paria Wiyük elçiai de tekzip söylerler, herif kuleden kendini euya atar, 
terdi. Biraz evvel üzerimiu çökea b&tabt Komitesi Yin• etmı" •tı"r. gölün dibine kadar iner, su yutmağa bat-
·ı:_ . Her halde, Avuaturya baıbakan :s-
•aİnmiı, bizi cotkun bir hale ptlnnifti. ,,..0,n'anJ.ı M d K Bil lar. Boğazmda bir aul. gul, gul ki deme git-
E.aerin battan sona kadu bisi Gdbed. ~ 4 r'1 Uı muavini, Londra ıörüımeleri neti • 8 en azasının nçosu sin. Adamcağız boiulacağını anlayıp gö-
ltudreti kar§ISUlda hayraa kaLyor-. Ba Loadra, 1 (A A) - Kabine millı cesinde, Hababuııı hanedanının ye- Kalkütıı, 1 (A. A.) - «Jaria» kö· zünü açar, bir de ne baksın., çeşmenin lü 
9ahpo. Beothoven'in eaoadni dakea w hl- mtldafaa komiteli bu baha içinde bu· mür madeni kazaıınm resmi bilin- lesine dayadığı desti dolmut. gurluyorl.. 
~e k ndi ruh nl ba . u..__ ..ıın ürüncü toplanbsım yapmı•tır. niden tahta getirilmelerine bugün • D J l b J 1 Bana bu fıkrayı •o"yleycn zat, tabı'a .. -e unu • atan eeena mune- .... " " kü . • ki.. l d w çoıu ıudur: ördü ngi iz, iri ta. 0 

..... 

•ini iatemiyoruz. Fak.at kemanlaı hisi ı,.. vazıyette .., __ n oma lifi ve en 32 I" I k •• 
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.. da böyle bir dalga geçirdiğini, kıı vazife-
•rz d L)a da L1- L madıiını dü•ünüyoruz. yeter ki dinleyen· yan ve 11 yer ı o ma uzere o- 1 . . b b h d 

umuz an uzaa ıtır ve um·- alkıt- " iyisi, Avusturya ıiyaaaamın küçük lü ve 23 yerli •aralı. Yeni infiliklar ennı unutup ir a ar tema~ıına aldı-
~oruz. hem da ilzülüyoru. ler ve çalanlar arannda l:ıılr anlqma kabil üh ~ ğını iddia ediyor. 

Sözümüzü bitirirken. bu mueild _..... - oı.ua. antanta tevecc" etmeıi lizım gel- olması korkusuyla cesetlerin çıka • Dernek ki kışı görmek için bu dalga-

=~~·~~~·~·~- ~~ d~bm~~~~m~~~·~~~~~r~~~~a~sm~d~a~n~~~a~z~g~~~il~m~ı~·f~b-·r~·~~-~n~ı~n~g~~~m~e-~~l~~~'··~-~~M-~T~·~!~u-55 
hiç olmazaa onlann seviyesine yükse- sanlarıh selameti için konmuştur. O çinde başlayın. Halk sizden istifade 
lelim. Cemaatinize balon .• Kimleri gö- halde dinleri cemiyetlerin yalnız aki- etsin. 
receksiniz. Bir muallim, bir zabit, bir\ de ve inan cephesinde değil alış veriş, Hatip Ak Osmanın kara san yüzü 
memur, herhangi okumuş, dünyayı an yaşayış, yükselit yolunda da faydalı morlaşmıştı. 

K ER VA N YOR O Y O R lamıt bir insan sizi dinliyor mu. bir şekle sokmak gerek. Uyanık sınıfı, Müdürü Jifla yenemiyordu. Müftü 
Hayır değil mi. tahsil görmÜf insanları camide gördü- de susmuştu. 
Niçin dinlemiyorlar. Siz onlara bas- ğümüz gün din uleması vazifelerini Bir şey söylemeden ayağa kalktı. 

- 43 - - Birl11111 CalfİI - 1 • t- 936 ma kalıp dinsiz yaftasını yapıştırıyor· yapmışlar demektir. Eliyle bir eelam verdi ve dıfUl çık-

Bizim din ülemamız kendilerini w ceiiniz manzara tudur: Entari, çak~nr· sunuz.v Halbu~i di~ i?~n ruhlannın Şimdi gelelim ver~ceğiniz vaazların tı. 
et?aflanm çürfittirken hırietiyanhk dl- h, kir içinde yüzen milyonlarca insan duydugu samımt hır ıhtiyaçtır. mevzuuna. * * * 
llİ!ıin ileri gelenleri ilim 'ft fen fllema- ve batlannda ya bir F ranırız ya bir in- Felsefenin, yeni ilimlerin en yük- Evkaf müdürü önündeki kağıtlar· Ramazanın haftası olmuştu. 
ltJUn aöaterdiklerf yeni bflgilere ayak giliz bayıafı.. scğine çıkmıt alimler bile dinf bağlar- dan birini çekti: İleri gelen zenginler arasında iftar 
la)durdular, okudular, 61rendller yeai Afrikadan Avnıpaya seçen, ltalya• dan kendilerini ayırmıt değillerdir. - Rama:zande bahaedeceğiniz mev davetleri ~lamJftı. 
lte,iflerden. yeni icatlardan pri kal - lan, Fran..ı.n zaptedecek kadar var- Nerede kaldı iri orta mnıf böyle bir zular funlanbr. Halka temizlik. hasta- Fakat eski ramazanlarda olduğu 
~ve bu MU'etle halk tabeka1an hk peren mlelümanlann bu günkü duygusuzluk göstersin. Yanlı, düfiinü- lıktan korunma, alı, verifte doğruluk, gibi gelene gidene kapunnı açık tutan 
tlıerindeki ni1fuzlannı da kaybetme .. haline belan. Tam bir aciz ve mahru- yoraunuz. Halb camilerden uzaklaştı- biribiriyle aevifmek, hile ve yalandan yoktu. 
Cliler. miyet .. Sebebi ne .. Dünyadaki fikir ve ran dinsizlik değildir. Din uleması ge-I kaçınmak gibi hayati mevzuları dinin Zaten biz çoklarının iftar sofrası 

Bunun neticoei fU oldu ki lurieti .. medeniyet hareketlerini. kavramayıp çinenlerimizin hqiaizlikleridir. Ço- de emrettiği tekilde anlatacak•mız, i- diye hazırladıkları ziyafetlerde rakı i· 
hnlıkta din, medeınf hayatla adım a- eski akidelere 1aplı kalmak değil mi~ cukların bile gülüp geçeceği maaallan badet şeklinin uzun ezgi tarifine ha-' çiliyordu. Kahya oğlu, llyas paşa zade 
...... yanyana gitti. Biz de urf homla· Şunu bilmeliyiz ki tabiatta bir ka- az çok okumuf. dünyayı anlamıt in· cet yoktur. Abdest alırken parmaktaki Şakir Bey, Alaiyeli Esat Bey gibi zen· 
~ c:ebaleti yüzünden hldkın okuyan. nun vardır. ihtiyaç UZTU teclit eder. sanlara kabul ettiımek imkanı var iDi• yüzüğün altını ıslatmalı mı ıslatmama· ginler ramazan geldi diye istiflerini 

ISir~ bmı uzakl....,_ Din ülemua Bu tıp ilminin fiziyoloji kımumn dır. lı mı, bunun için imamı izam ne dedi, 1 bozmuş değillerdi. 
:: kaldı ve din de onların kurd~ en k~vvet~ bir~~~· ~e hayat- . Bunun için ~.hisler herkesin~- Ebu Hanife ne buyurdu. Gibi iddiala- Her zamanki gibi akfama doğru 

laa1aup ve cehalet alları ıçmde ta daimt hır tekimül bidaı vardır. hınde kalıyor. Dütunen ve anlayan hır h. 1.. k H l h . çilingir sofrası kuruluyordu. Yalnız 
ltı-.ı___ • bir ...:bi L_ı.ı. 1 , . eti bu kan .. ra ıç uzum yo . e e ce ennemın _ _ı d -· . . K f 
~ geçmlf meta •• ıuuw.n1BD•r, cemıy er una gore insan için dini akidelerinin din ulema- k .... ki . . . h lleb. du· şimdi bunun aoı egı,şmışta. a adar-
8 h . I . d v. . . l B d utu erım, cennetın mu a ı .f . . d d. bol bol 

L u geri kahfm can netice en fUD· daima fikir, adet ogıftınr er. u o- sı tarafından gülünç bir hale sokuldu- t 1 k d .f ..ı;:.. ı· k" ki · t larını ı tar ıçın avet e ıyor, 
11111t l . . lar var ı, a ayı "'"'eme ı Of en, sıra . . . . 
L_ odu: Mabedlenmlz, mezarlanmız kişme ihtiyacı ruhi maDlf ada sal- iunu görmek kadar acı olur mu? k·· .. .. .. k ld . ·~ . ıçıyorlardı. Ramazanın gelışı yalnız 
-..ra ld T' . • .. d .. a. __ • C'~ di uJ 8 haıL tabak opnısunun ı an ınce geçıaını an· . k. f b. d h . l 

• P o u. ıcaretımız son u. omıati- gındır • .._.."""' n ema ı ... a- 1-+e bu acıyı duyuran biziz. Sizai- h. fa d k D h . d ıç ı so rasının ıraz a a zengın Cf-
ll'ı~ h · kal d y LL bu • ..r~-..1 h ·h · ·· · k b. r latmakta ıç y a yo . a a zıya e . l . . l . ~ ıç ma ı. e oa: TIU.Uen lannın u ı tıyacını gormıyere ın niz. . . mesıne, meze erın çeşıt enmesıne yara· 
~ ~ ~l Avrupanı~ ~mru~nu Y-: iki yüz yıllık akidelerle onları tutma- Evkaf Müdürü bu bah11 artık kı- halkın ~~tı.yaçl~rı~a yakl~şacak~ınız: mıştı. Fakat bunlar arasında ~alka. hot 
'1·: ~utun hamlelerımız gen ~eptı. ğa çalıtırlana ~lk ~nla~ hı~; yü- sa kesmek ista gibi masası üstünde- ~unu bılınız ~ı dm ve dunya ışle.~ı görünmek için selamlık. daırelerındo 
teJt Uelumanlık ilemi hah almmıt hır pe- rür. Bizim bugunkü vazıyetımız bu- ki kağıtları toplayarak: sıyaset cephesınden ayrılmıştır. Hu- ara sıra çorbalı, tatlılı ıftar sofralan 

aibi koflaşb. Dünya üstündeki ü9 dur. _ Maksadım fU, dedi. Hayata uy- kumet şekli, ve devlet kurumlan ha~- kurduranlar da eksik değildi. 
~ elli milyon müslümanın bu günkü Din ulemamız ökse ile kartal avla- mak, değişen adetlere ayak uydurmak kında bilir bilmez şeylerden bahsettı· O zaman misafirlerine şöyle bir 
~ iÖZümüzün önündedir. Cezayir, mağa çalışıyorlar. ~lerind~ki silah b.u gerek. Zaten din de insanlarla bcra· ğiniz t.akdirde elinizdeki vaaz ehliye~- görünüyo.r, ~erha~. dedikt~n son~ 
.ı.~· Tunus, Hicaz, Suriye, Beidat, "nün insanlarını ıtaat ettıremez. Bız her tekamül eder, esası değişmez. Her namesı almacakbr. Bu hususta Emnı- harem d ıresme çekılip ke1tdı alemlerı• 
i:'~· itte mÜ8lümanların yafac:lıkları !;er halkı mabedlere çekmek, onların dinde hırsızlık ve adam öldürmek gibi yet müdü~lü~ne ~e ~~ir gelmişti~. ne başlıyorlardı. 
~. Buralara bafınızı çevirin. gö- dini akidelerine cila vermek istiyorsak şeyler fena görülmüştür. Her din in- J Şimdi vazıfcnıze çızdıgım çerçeve ı· j (Arkası var) 
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,. SON DAKİKA - ~ l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ, Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgral Haberleri 

iki Italyan Generalı Kanlı 
Hezimete Uğradı ... 

General Kondilisin 
Cenaze Töreni Bugün 

Müteveffa General; Ölümünden Az 
Evvel Plastrasın Artık isyan Edemi
_ yecek Vaziyetinden Bahsetmiştir 

Uçaklar Bombardımanlarına Cephe
le de Şiddetle Devam Ediyorlar Atina, 1 (Hususi) - Kondiliı ta· 

raftarları yarın liderlerinin cena -
General Kondilis 
Nasıl Öldü? 

Adisababa, 1 (A.A.) - Şimal cep
hesinde Habeşler tarafından ele geçi -
rilen üç İtalyan istihkamı şunlardır : 

Şumbera, Erbavoin ve Kessatamba. 
Habeşler bu zaferi general Dolmos

so ve Diamanti orduları üzerinde ka
zanmışlardır. Bunlar kanlı bir hezi -
mete uğramışlar ve bütün levazımla -
rını bırakarak kaçmışlardır. 

Yeni BombaTdımanlar 
Royterin Dessiedeki muhabiri bildi-

( 
italya Mütemadiyen 
Asker Gönderiyor 

Roma, 1 (A. A.) - Sekizinci istih
kam alayına mensup 6000 asker Na -
poliye hareket etmiştir. Oradan doğu 
Afrikasına sevkedilmek üzere vapura 
bindirilecektir. 1912 sınıfına mensup 

hava ve istihkam ihtiyat zabitleri de si
lah altına çağrılmıştır. 

mitralyöz kaybetmişlerdir. 
rıyor: 

«Burada resmen bildirildiğine göre, Habeılerin Zayiatı 
üç İtalyan uçağı, Çeilza ile Gondar ci- Londra, 1 (A.A.) - Royter ajan· 
varındaki diğer köyleri bombardıman sından: 
etmişlerdir. Keza Koren de bombardı- Royter ajansının Dolodaki muhahi· 
man edilmiştir. Hasar mikatrı ri bildiriyor: 
belli değildir. ccSomaJi cephesindeki son muhare -

ltalyanlar Tekzip Ediyor bede ölen Habeflerin adedi, 1500'e 

R 1 (AA) T b
. h yükselmektedir. Çalılıklarda ölenlerin 

oma, . . - em ıen ar- d . d b" I 
binde İtalyanların insanca ve levazım- a edı e ın erce bulunduğundan ye -
ca ağır zayiata uğradıklarına dair Ha- kun 6,000 kadardır. Bu adede Habeş

.beş membalarından çıkan haberler se- lerin Daua Parma nehri boyundaki 
layihattar İtalyan makamatınca kat'i o- muharebelerde verdikleri 1500 ölü da· 

larak tekzip edilmektedir.İtalyanlann hil değildir. 
insan zayiatı resmi raporlarda bildiril· CepheleTde Vaziyet 
miştir. Londra, 1 (A.A.) - Royter ajan -

Habeşlerin İtalyanların 73 top ve bu sının harp muhabirlerinden: Soma· 
miktardan fazla mitralyöz kaybettikle· li cephesinde İtalyanlar, son muzaf. 
ri iddiası hilafına olarak bu muharebe- feriyetlerinden faydalanmağa devam 
de İtalyanlar çok çok üç top ve 10 1 ediyorlar. 

Pariste Önemli Bir Toplantı! .• 

Orta Avrupa Ve Akdc
nizde Yeni Bir Anlaşma .. 
Saro Ve 

mele re 
Flandenle Y aptlacak Görüş
Ehemmiyet Verilmektedir 

Fakat Habeş kaynağından çıkan bir zesini kaldırdıktan sonra yapacak· 
telgrafa göre, İtalyanların seyyar kol- ları bir toplantıda §İmdiden sonra 
larından biri bir mağlubiyet geçirmiş - güdecekleri siyaseti kararlattıra • 
tir. caklardır. Bunların Kondilisin si - ı 

1 

Şimal cephesinde yalnız mutat mü- yasetinden ayrılmıyacakları mu • 
sademe ve bombardımanlar kaydedil • hakkaktır. 
miştir. Cenaze Bugün Defnediliyor 

Royter ajansının Adisababadaki mu· Atina, 1 (Özel) - Kalp sekte • 
ha biri bildiriyor: sinden füc' eten ölen Kondilisin ce· 

«Burada bildirildiğine göre, bir 1- nazeıi pazar günü (bugün) gene -
talyan kolu ,Somali cephesinde Uade· rallere ait merasimle hükfunetin 
ra yakınında cereyan eden bir muhare- masrafile gömülecektir. Cenazeme· 
beden sonra geri çekilmeğe mecbur e· raıiminin müteveffan~ T salyada 
dilmiştir. Bu muharebeye Decaz Maç bulunan kız kardeıinin gelmesin • 
Makonnen'in kıtaatı iştirak etmiştir. den sonra yapılması muhtemeldir. 

Raa Deıta Deiiıtirildi mi? Dündenberi cesedin üstüne bir 

Adisababa, 1 (A.A.) -Royter mu· çok çelenkler konmuıtur. 
habirinden: Gayri resmi olarak haber Bütün gazeteler mensup olduk • 
verildiğine göre Ras Destanın yerine ları partilerin kanaatine göre mü • 
cenup cephesi kumandalığına bir baş· teveffadan bahsetmektedirler. Ba • 
kası tayin edilecektir· zı gazeteler Kondilisin ölmeden ya

H abeıiıtana Cephane Yetiıtiriliyor rım saat kadar evvel general Plas • 

Cibuti, 1 (A.A.) - · ıStefani ajan - tıraatan bahsederken veremli ia-
sından: Cibutiye 500 sandık cep- yancı hasta olarak Kanda bulun • 
hane gelm~ ve Habeşistanın içlerine duğundan artık bir daha kıyam ya· 
sevkedilıniştir. pamıyacağını söylediğini yazıyor • 

Atina, 1 {A. A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: 

«Kondilis, uzun zamandanberi gö -
ğüs anjininden muztaripti ve üç gün -
denberi yatıyordu. Dün daha iyi idi ve 
doktorlar ziyaret kabul etmesine mü
saade etmişlerdi. Kondilis, bunun üze
rine bir çok siyasa dostlarını ve bu a
rada da Stamatios ve Merkuris'i kabul 
etmişti. Saat 12.20 de, Kondilis kalktı 
ve Merkuris ile görüştükten sonra tu
valet odasına geçti. Tam gargara yap• 
bğı sırada üzerine fenalık geldi. Mer -
kuris He evde bulunan iki doktor, der• 
hal koştular. Fakat kendisini ölü bul
dular. 

Kondiliıin T erciimei Hali 
George Kondilis. 18 79 da Karnan

yadaki Prussos' da doğmuştur. 1896 
Girit ihtilaline gönüllü olarak, ve Türk 
Yunan muharebesine de asker olarak 
iştirak etmiştir. Bundan sonra Make
donya mücadelelerine dahil olmuş, 

19 12 Balkan harbine yüzbaşı olarak 
girmiştir. Kondilis, bütün süel rütbe -
leri, muharebe meydanlannda kazan• 
mıştır. Genel savagta, Alman - Bulgar 
askerleri Fiapetra kalesine hücum et-Yakında 700 sandık daha gelecek • lar. 

tir. İngiliz fabrikalan Habeşlere mü • 
temadiyen cephane yetiştirmektedir • 

Aıkeri T emaılar.. tikleri zaman kalenin kumandanı idi. 

ler. 

Mançuko'da 
Müsademeler 

On Japon Aı:~eri Öldü 
Yaralılar Da Var 

Atina, 1 (Özel) - Merkezi bu • Makedonya' daki Skra muharebesine 
rada bulunan birinci kolordu ku • iştirak etmiş ve başkumandan F ranşe 
mandanhğı ile fırka kumandanları Despere'nin emri yevmilerinde bir kaç 
arasında dün büyük bir faaliyet defa ismi zikredilmiştir. 

Nihayet Rusyaya gönderilen sefer 
müf8hede edilmİf tir• Birbirlerile heyetine iştirak etmiştir. 19 2 3 te cum-
müteaddit ve mükerrer konuıma - huriyet rejiminin müessislerinden biri 
larda bulunan bu kumandanlar do - olmuştur. 1926 da Pangalos diktatör-
nanma umum kumandanı amiral lüğünü devirmiş, 1928 de Kavala me-

Sakellaria ve hava kumandanı ge • bu~luğuna seçilmiş ve Venizelos ile 
neral Reppas ile de temaslarda bu _ birlikte çalışmıştır. 1932 de Haik par-

Tokyo 2 (A.A.) - Mançukoda lunduktan sonra bir heyet halinde tisi ile teşriki mesai etmiş, 1933 te Çal-
M. h d J k } · "l • daris kabinesinde başbakan muavını 

ıs am a apon as er erı ı e ıı • anti Venizeliıt partileri liderlerine 
d M k k l 

· olmuştur. Son intiha batta T eodokis ile 
yan e en ançu o aı er erı arasın- gı'derek Yunan:•tanın sil~L kuvvet • .., IUI teşriki mesai etmiştir.1935 mart: isyanı-
da tiddetli bir müsademe olmuı ve leri namına matrut zabitlerin ordu- nı bastırmıştır. Kralın muvasalatından 
Japonlardan 10 asker ölmüt ve 10 ya iltihaklarını istemiılerdir. evvel niyabet vazifesini görmüştür. 

de bizzat daha çok alakadar edeceii • asker yaralanmııtır. Liderler ile konuıan bu kuman • Ölümünün siyasal durum üzerinde ya-
ni ihsas etmiftİr. Y d H T f d danlar bu meselede icap ederse kra· pacağı tesirler hakkında şimdiden bir 

(Bcq taralı birinci yüzde) 

Diğer taraftan böyle bir paktın ak- ur un er ara ın a la kartı gelmekten de çekinmeyecekle- şey söylenemez. 
Romada yarı resmi mahfillerde, dinin Musoliniye Habet meselesinin Konferanslar rini ve bu gece askeri bir darbe ya- Ôlümün Kalp Sektesinden Ol • 

Akdeniz Paktı Ve ltalya 

böyle bir teklifin Musolini için cazip o- hallinde daha az itilifgiriz bir battı ha· Verilecek pacaklarını da tehdit makamında duğu Kat'iyetle Teıbit Edildi 
labileceği zannedilmektedir. Filhakika, reket takınmak imkanını vereceği zan• Ankara 1 - Aralarında saylav - söylemi•lerdir. Atina, 1 (A. A.) - General Kon-
Du ı ilt b .. ''k 1 • • s· Erik edim kted" 3' dilisin cesedi tahnit edildikten sonra 

çe ng ~e ~~ e çıı~ ır n i e ır. lar, parti ve halkevi reiılerile pro- Bu haberin .. :ıyi olması üzerine 
Drummond ıle gorutmelen sıraımda Yarı resmi mahafil, böyle bir paktın f .. 1 b 1 .. k f'I .. .. .. 3' evinde teşhir edilmeye başlanmıştır. 

. • 
1
..... • . I l . • . -· eıor er U unan uç a ı e onumuz- hürriyetperver partisi lideri Sofuliı Efzunlar tabutun önünde nöbet bek • 

Akdenız gergın ıgının Lıbyadan ta - Habefıstanda bal'lfl ıade edebılecegın:- deki hafta yurdun her tarafına da b b k · d k b · )emektedir. Yunan ve ecnebi devlet 

Yan kıtalarmın ve Akdenizden de den çok tüphe etmekle beraber, bu - l k . k'J" . 'kl"I • aı a anı zıyaret e ere u vazı • 
1 
_ _:ı:_ harp .

1 
. . kilme . d 1 kt akdi . . fkin okl - gı ara ın ı ap ve ıstı a mevzu • yet hakkında nazarı dikkati cel • adamlarının ve büyük bir halk kütle -

~- ubgemı ennl ınl çe ındansm. en j pa Jı:iif b 1 ıçmmaktaed l y amaıa )arı üzerinde konferanslar verecek- beylemİf ve bat bakanda ciddi bir sinin ziyareti devam ediyor. 
""'15 ......... ı m teme aza maı zıya- mu u un ır ar. I d. imk Generalin cesedini tahnit eden pro• 

er ır. bidiaenin zuhur etmesine • in ol· fesör Meli88İnos, Kondilisin sektei kalp-

Deniz Jnşaat Programlarındaki 
Anlaşmanın Esasları .• 

Silahlanma işindeki ltimatıızlığın Önüne 
Geçileceği Kuvvetle Söy'eniyor .. 

Gizll Terlkatçllar madıiını Sofuliıe anlatmııtır. ten öldüğünü tasdik etmiştir. 
Gizli tarikatçıhk yapmaktan suçlu (Deoomı 8 inci yüue) ~ 

olarak tehrimizde de on bet kiti lngiltere Rusya ile Mesai . 8ir1P'I Yolunda 
zannaltına alınmııtır. Yakalanan • il 
1 d b. • T k k Paris, 1 (A. AJ - Kral JorJ· un aai birlig~ i yoluna giriyor .. İngiliz ti" ar an ırı op apı müzesi ütüp- . . . 
hane memuru Hafız Sabridir. Bu - cenaze merasımı dolayıııyle devlet yasetinin almıı olduiu bu istikaıııe-
nun ve arkadaılarının emniyet di - adamlannm Londrada bulunmala • tin amili lngilterenin gitgide Ahnaıt 

Londra, 1 (A. A.) - Deniz inıa- verilecektir. kt'" 1··~·· d . t' 1 d rmdan bilistifade yapmıt oldukları hl"k .. d h . d l 911 re or ugun e ıa ıcvap arına evam te ı eıını a a zıya e an amı§ 
at programlarının teatisi hakkın - 4 - Hükumetler, inpata batla • edilmektedir. diplomatik görütmeler, Paris gaze- b hlik k k ak Sof" 
daki anlatma hülisa olarak aıağı- dıktan sonra, veyahut inıaat ta - telerini metgul etmekte berdevam- u te eye artı oym için ·f 

Z t T db• 1 yet Rusyanın yardımı ile kollekll 
deki hükümleri derpif etmektedir: mamlandıktan sonra gemide yapa- ecr e lr er dır. 

1 - Anlatmayı imza eden her cakları tadilatı da bildireceklerdir. Londra, 1 (A. A.) - Liberallerin Petit Parisien diyor ki: emniyeti takviyeye azmetmit olıo•" 
devlet inıaat· projelerini her sene - 5 - Yabancı memleketlerden sa- önderi olan Sir Artibold Sinclair: «lngiltere, Sovyet Rusya ile me- sıdır.» 
nin ilk dört ayı içinde bildirecek ve tın alınacak tam veya natamam ıe· «Petrol ambargosunun tatbikı müb- p I Dit I Dikk t Ş a· M k ıe•I 
bundan batka biç bir inpat yapmı- miler hakkında da malimat 'V'erİ • rem bir lüzumdur ve çoktanberi de opo o • yanın • e ay•n ır • a 
7acakbr. lecektir. tatbik edilmeli idi, demiıtir. Bazı • Roma, 1 (A. A.) - Hava• mu •

1 

edecektir. Bazılan bir kaç devi 

2 - Tebliiden itibaren dört ay • Röyter ajansı, bu kararlar bütan lar~, bunun Muaolini tarafından bir babirinden: birden İtalya ile harbe tutupn 
dan evvel biç bir s emiyi tezsi.ba devletler tarafmdan kabul edildiii harp kaziyesi addedilecejinden Popolo Ditalya ıazetesi, Muıo • m kolay sanıyorlar. Bunlar al 
koyamıyacaktır, takdirde, silihlanma yarııı üzerin- korkarak, tatbik edilmemesini iıti ~ tininin ilhamiyle yazıldıiı bes~elli yorlar. İtalya kendini ditleri 

3 - H4=T ıemi hakkında pyanı de bu kadar müeuir olan itimatsız· yorlar. Ancak, faydasız bir takım olan bir makalede, Avrupadalri bü- tırnaldari le ··c1aL ed ... 
arzu olan bütün maliİlllat inpabn 1ıim daiıJmuına dojru pek mühim tedbirlerin tatbik olanmamu kabul tGa talebeye hitapla diyor ki: • 1 -:ı aa . . ecesı 
ikmali-en aoma dejil, tezgiba ir acba ·~'-J olac~iou ka7det. emı.k bunlarvı tcr.iJini azaltmak • «Ambarıo adeta bir ablolrA lla • eeuen bır ftkıtteaberidir, ller. 
........... ıUd 4iiıs!ı-. ~ ..Jdetlir... ' • •.U bir ite J&l'UDUe» lilııil aldı w ablolra iM WIH intaç. ...U _.. ldank ii:ılnrtııdllİll.-911! 

1 



r--. .. -,...-
L 

RADYO 

18. 30: Muhtelif plak neşriyatı. 18: 
Senfonik musiki (plak). 18.30: Güneı 

kulübünden nakil. Ekonomi Dr. Muhlis 
tarnf ından konferans. Sosyal ve ekonomi 
bakımdan moda. Konferanstan sonra çay 
saati müzik Sait Edip Caz. 19. 30: Muhte· 

Stüdyo caz tango ve orkestra gurupları. 

2 1. 1 5 : Eminönü Halkevi gösterit kolu. 
21.'45: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 

VARŞOVA 
l 7. 1 5 : Keman sonatları. 18: Danı. 19: 

Müzik ve sözler. 19,30: Piyes. 21: Sen· 
fonik opera müziği (Thomas, Guno, Mas
ne, Bezet, Puççini}. 21.45: Muhtelif. 22: 
Şen yayım. 23: Dans. 24,05: Plak. 

MOSKOVA 

Sayfa 7 

Muallimler Birliğinde ••• 

Feshi Istiyenlcrle istemi· 
yenler ikiye Ayrıldılar 

pan T ahsln Demirayın uzun müddet • ı 
tenberi muallim olmadığı ve Muallim
ler Birliği azasından bulunmadığı da 
ayrıca bildirilmektedir. 

Kongrenin bu kararına rağmen bir
liğin yakın bir istikbalde resmen infi-

Konpe reia muallim Kenan 

sah ederek bütün muallimlerin Hali 
evlerinin tabii azası addolunacağı m\ 
hakkak görülmektedir. , 

Gayri Mübadiller 
Sızlanıyorlar .. 

Eden Efganiıtan Dış 
Bakanını Kabul Etti 

Londra, 1 (A. A.) - Eden Ef 
ganiatan dıt itleri bakanını kalı 

1 - Gazetenin esas yazısile 

bir aütünun iki satın bir 
( gantim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiatı şunlardır: 

j__~~~ 
aayfa uyfa • yfa ~on 

1 2 3 -- ----
400 250 200 100 60 30 
Krf. "''~· Krş. Krş. Kr,. 

Kıt• 

3 - Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 İnce ve kalın yazılar 

tutacaklan yere göre 
santimle ölçülür. 



8 Sayfa 

Akdeniz inci 
Yazan : 
Kadircan 

Kallı 

2/2/936 

SON POST~ 

• -38-

1 
General K ondilisin 

naze Töreni Bugü 
Ce-
•• 

inci Yatağında ışıl Mışıl _(Baf taTalı 6 ıncı yüzde> tsas ve Sofulis kabul etmitler ite 
Atana, 1 (Özel) - Kral kabine Çaldaris kabul etmemektedir. 

buhranının halli için konuımalan - Generale Otopsi Yapıldı 
na devam etmektedir. Bugün Çal - Atina, 1 (A. A.) - Havas ajaıt' 

Uyumakta idi ... darisi kabul edecektir. Çaldaris kral sından: 
ile konuşurken ıilah kuvvetlerin General Kondiliıin cenaze aı''' 

- Ne gibi?... ler geçti. Fakat Marçellonun ka - görünmekle beraber dü§ünceli oldu- muhalefetleri dolayısile ordudan simi pazar günü öğleden sonra 11 

- Mesela... marasından hiç bir ıeı ve kımılda- ğu da besbelliydi. tardedilen isyancı zabitlerin tekrar pılacaktır. Generalin zehirl~ 
- Mesela?... mı doyulmadı. Paolo bu zaman için- Onun arkasında iki kaptanla bir orduya eirmelerine kendisinin mu- neticesinde öldüğü hakkında lı' 
- Aklını oynatır... Fakat ken • de iki defa Marçelloya kadar gitmİ§, kaç zabit ve bir kaç nefer yürüyor- ':afakat edemiyeceğini aöyliyecek - ıayia döndüğünden, otopsi yap...,, 

disinin bulunduğu yabancı yere a • merak ettiğini söylemi§ti. Fakat ka- lardı. Dosdoğru kaleye ıeliyorlar- tır. aına karar Yerilmiıtir. 
lı§tırılıraa, bu korku kalmaz... pıyı açarak aenç kızın yattığı kö • dı. Kral ile hürriyetperverlerin bu Ordanan Anam 

Paolo, gençliğindenberi dini bü - ıeye baktıkları zaman ikisinin de Lükresya ne de olsa bu sert yü- zabitlerin tekrar orduya alınmasına Atina, 1 (A. A.) - Havaı a;.' 
tün bir hırıstiyan idi. Yıllarca ma - teli.,ları birdenbire durulmuıtu; rüyüşlü, mağrur atılgan adamda bir taraftar olduklan anlaıılmaktadır. sınl,D hususi muhabirinden: , 
nastırlarda bulunduktan ıonra ge - Çünkü o, yüzünde hafif bir pembe- erkek ruhu buluyordu. Zaten onun Yeni kabinenin teıekkülüne bu Çaldarisin organı bulunan fJjtl 
milerde papazlık ve doktorluk yap- likle mıııl mıtıl uyuyordu. gözünü boyayan da bu olmuıtu. He- mesele zorluk çıkarmaktadır. .Bq- kon Mellon gazetesinde nqrol~ 
mağa baflamııtı. Bu itten bir ıika- Her ıeye rağmen bu kadar uzun le iki gemisini de kaybetmesine rağ- bak~n Demircis yeni gelecek kabi- bir tebliğd~ ordu ıeflerinin 
yeti de yoktu. Yalnız Venedik fÖ - uykuyu ikisi de pek o kadar tabii men hiç yılmamıf ve ümidini kes· neyı müşkülattan kurtarmak için kabine nezdinde, ordunun arzu•ll 
valyelerinin çok zaman din uiruna bulmuyorlardı. Fakat genç kızın bir 1 memiş olması dnha çok göze alına- bu meseleyi kendi kabinesi zama - nu izhar ma.kaadile bir tetebbilf 
değil, kendi keyifleri ve para uğru· aydan heri çektiği üzüntüleri, hele cak bir nokta idi. Bundan başka nında hnlletmeği istemektedir. Bu bulunmak niyetinde oldukları bil 
na dövüttüklerini görerek üziilü - son aekiz on gece hiç denecek ka- henüz ne nişan bozulmu§, ne de hususta Sofulis ile de mutabık kal - dirilmektedir. Ordunun arzusu 
yordu. dar az uyuduğunu bilselerdi böyle bozmak için belli batlı bir bebane mıştır. Başbakanın bu meselede veli parli.mentonwı feshi, sonra 

1

. Bu sefer de öyle olmu§tu. dütünmezlerdi. bulmuştu. Mnrçello genç kıza: bulmuı olduğu hal çaresini Metak- yeni seçimler yapılmasıdır. 
lsaya layık olan bu kıza karıı tiri defasında da kapıyı kapadı- - Senin için her şeyi yaparım. Rumen - F ran ·ız lzmitte K=a=ç=a=k= =-

Marçellonun gözlerinde ıeytanca lar ve genç kızı rahat bıraktılar. Son kararım her zaman seni sev- 4111 

bakıtlar vardı. Son sözlerini bunun Akıama doğru iki gemi de lima- mektir. Fakat dügünün büyük bir Müna~ebafı Keresteler 
liçin söylemiıti. na girdi. zaferden sonra Venedikte yapılma- lzmit, 31 (Hususi) - İzmit 

Marçello bir an önce genç kızı Marçello gittiği zaman Lükres- sını isterim. Paria, 1 (A. A.) - Romanya kra- lisi Geyveli keresteci Muhsine' 
daha yakından görmek istiyordu. ya bu kalın duvarlı, loı salonlarla Demekle aralarındaki anlaıama- lı, dün Elize sarayında, cumur reisi olduğu iddia edilen bir vagon k• 
,Fakat bunun y~ri deiildi. odalara yerleımeyi hiç istememiıti. mazlığı kökünden koparıp atmı§ 0 • Lebrunle beraber yemek yemit ve çan keresteyi meydana çıkannıt«' 

ı Kimse yokken kamaradan kaç • Burası da Marçellonun bakı§ları ve luyordu. sonra da dıt bakanı Flanden ile gö-
ması ihtimalini dü§iinerek iki yu - halleri gibi ona soiuk geliyordu. Lakin acaba bu sözleri yürekten rü§mÜ§tür. 
varlak pencereye göz attı. Onlar- Hatta niJanlısına: mi geliyordu? Romanya finans bakanı Anto -
'dan bir insan sığamazdı. Bu cihet • - Haydi bakalım, artık beni o- işte anla§ılması lazım gelen en nesko pazar akıamı Pariıte bulu -
ten içi rahat etti. yaladığm yeter ... Papazı çağır da başlıca nokta buydu. nacak ve Fransız ticaret bakanı 

Ayni zamanda nipnlıaı Lükres - nikahımız kıyılsın; demeyi de dü- Lükresya bütün §Üphelerine rağ- Bonnet ile görü§ecektir. Fransa • 
yayı da hatırladı. Öyle aksi bir za- şünmüyordu. men niıanlısına soğukluğunu her- Romanya ticaret andlaımasının bu 
manda gelmi! idi ki .•. Efer o olma- Kızların Kapandığı Oda kese bildirmiyecek kadar zeki, va- görüımeden sonra imzalanması 
saydı bu genç kızı serbestçe pto - Geldiği ıibi çekilip gitmek te kur bir genç kızdı. Bunun için Mar- muhtemeldir. 
suna götürürdü. Şimdi ise bir çık • doğru değildi. Çünkü Marçellodan çelloyu şatonun avlusunda ve bü- Rumen Krahnın 
111azda olduğunu anlıyordu. açıkça ne l:iir hakaret görmüıtü, ne yük kapının önünde karııladı. S.. 1 I 

Dü§ünmck ve bir karar vermek de kovulmuıtu. Marçello, onun elini öptü: OZ er •• 
)çin yalnızlığa ihtiyacı vardı. Beraber getirdiği hizmetçisi Ro- - Zahmet etmeyiniz. Çok teşek- Paris, 1 (A. A.> - Romanya kra-

lkisi de kamaradan çıktı ve Mar- zita ona §Öyle demİ§tİ: kür ederim. Umarım ki benim yok- lı Karol, Paris - Soir gazetesine yap-

111111 

Tepe baıı Şeiaİ' 
Tiyatrosun~ 

Bugün , 
~ündüı saat 11 d 

KARAMAZOf ..ı 
KARDEfl..V 

Türkçeye çeTirf.
Rtşat Nııri 

(Leyli taleboy•) 
gündüz. eaat ıs d• 

ak~ıun eant 20,30 
M 1 RN AV 
Büyük operet 

Y Han r Afif O bay Müı.ik: A. B~ 
3 Şubat Pazarteıi aqnmı Huttev 
ve Natit tarafındaıı bir perde koı:o•ıll 

çello kapıya iki nöbetçi koyarak on- -Hanımcığım, fİmdi bu şatonun luğumda burada hiç bir rahatsızlık tığı beyanatında demiştir ki: «Bir 

~ara şu emri verdi: sahibi sizsiniz. Bu soyu sopu belir- duymadınız. Latin memleketin hükümdarı, an - F E R A H 
- İçeriye kimse girmiyecek. siz cariyeleri, oyuncu kızları artık - Kendi evimde gibiydim. cak Latin idealinden mülhem ola - ,. Sinemada 
- Başüstüne Sinyor... ne diye tutuyorsun? Hele Jülyano - Şey ... Şu ... Cariyeler ve çal- bilir. Fransa ile Romanya bir tek 
Paolo sordu: biç le benim hoıuma gitmiyor. Şey- gıcılardan hoşlanmamııtınız da... kalbi olan iki memlekettir. Biz, Ro-

Melek sinema ının ayrı ayrı h~ 
!arda gösterdiği iki t.UyUk film bit' 

- Uyanırsa ve yiyecek filin ver- tan gibi bakııları var. Sinyör Mar- - Onları aklıma bile getirmiyo- manyalılar, ıulhu muhafaza için 
mek lazım gelirse... çelloyu baıtan çıkaran bile belki rum. Nereye bıraktıysanız oradadır- elimizden geleni yapacağız.» 

den bugünden itibaren 

BIBALJK GÖNÜL :J 
- Bana haber verirain. odur. Size yerlere kadar eğilerek lar. Kral Karol, İngiliz kralı hakkın-
Şu bunak ve sıska ihtiyardan blle selam verişine, ayaklarınıza kapanı- Bir Türk Gemisi Denizin Dibinde da da ıunları ıöylemi§tir: «Sekizin- Klark Gable 

o genç kızı kıskanıyordu. §ına sakın kanmayınız. Ben olsam Marçellonun çekingen ve kor- ci Edvard, müvazenesi yerinde en- ı CENNETTE BJBS';1 
Paolo boynunu büktü ve oracığa hepsini... kak olduğu hemen belli oluyordu. der adamlardan biridir ve kendi • _ ~~ 

çömeldi. Lukresya onun sözünü keami§ ve Hatta onun (siz) diye konuşaması, ıine müstesna ve kat'i bir itimadım Ayrıca: Paramounl düuy habel•"' 

Eğer bu adam olmasaydı ve ge- ıu cevabı vermiıti: hemen cariye ve çalgıcılardan bah- vardır.» ••••••••••••-.,. 
mide söz sö~emek ya~ız kap~n ıe~e~ de bu korkudan ~ çek~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Matyanoya kalsaydı her halde onu - Ro~i~, suı artık... Yetiıir ... mekten ileri geliyordu. Fakat 0 

kandırırdı. Matyano da aıağı yu • Eğer be.nı sahiden çok sevdiğini bil- bunların farkında değildi. 
karı onun gibi dütünen, din uğru • meseydırn bu sözlerden ötürü sana Genç kız onun koluna girdi ve 

d .. .. h I darılırdım. Pazarda birer keçi gibi merdivenleri çıkma<Wa ba§ladılar. 
na ovuşen, er §eyden önce aayı l k l 6 

ve Allahı seven bir adamdı. ;at~ a~~ ekdeb~l el~ dolaıan Ocarliye. Ayni zamanda konuıuyorlardı. 
Paolonun kulakları kiriıte idi. .;:rı gokrmb'e ı e ıstemem. nara Genç kız ona (siz) diye söz ıöylü-
K d b

. .. . .. ı ııme ır tenezzül olur. Bunu yap- yordu: 
amara a ır gurültu olmasını mak Mar il ·f "d" B 

b ki
. çe onun vazı esı ır. a- G ·ı d h" b" k ık 

e ıyordu. Genç kız uyandığı za- k I k' O .. - emı er e ıç ır sa at ı ol-
]

A a ım ne yapaca • . . . na gore ka- d w •• k" 
man te aı edeceği, kamaranın öte- ma ıgına gore sanırım ı aavaı 

rarımı vereceğim. d 
ıine, berisine gidecefi, hatta ka ı- yapma ınız. 

P lıte timdi onu bekliyordu. B 

3 Şubat yarınki Pasartesl akıamı saat 20 den itibaren 

TEPEBAŞI GARDENİ 
( DANSiNG • LOKANTA) 

MÜZİKHOL VARYETE TRUPU ' nu 
takdim edecektir. Parla, Londra •e Bedln'iu eğleaoelerl 

TRiO lıtANETTI 
LORETTE YE BARBAKO 

DATTY ve CONSTANT 
DEL VA ve DRAGOR 

nuire T. ı.... Her akıam nat 10 den itibaren DlNE DANSAN'l"' 
KONSER, Pazar günleri 5-8 araaında MATİNE yı açtırmak istiyeceği fÜphesizdi. b" - ir Türk gemisini denizin di-

Hatta ıatoyu dolaıırken Mariya il d k k d 
Fakdnatlerg~iyo~enküç~bir ilediğerkızlannkapandı~anod~ m;yo a ı 'o a u... ~---~•••••••••••••••••••••~~ 
gürültü bile duyulmuyordu. ya yakla•mak bile istem . . ... _ ··· a1aaa... Mevılmio 2 tahHeri : 

:r emıı, yuzu - nanmadınız mı? 

Bu sırada Marçello rok dü•ün. nü buruıturarak Jülyano'ya: t d f d F k Bugün : M 1 L L f S 1 N E M A' da :ı- 3' - nan ım... nan ım. a at biç ,11 
müş, genç kızı gemide alakoymak- - Geçelim... bir tey eetirmediniz de... Lll.ıllN HABVEY • TULLlO Meohur (Frankenttayın) filminin kalır~ 
tan ve nİ§anlısını ba§tan savıncıya Demiıti. OARM1NAT1 tırafındaa temıll Borla Karloff Ye Şandu filminin kahrı&. 
k d k k 

(Arkası vnr) edilmi• en ıon fllmlorl: Logoai'nio çok euareogis fiJmletl' 
a ar araya çı armamaktan baı- Kalın duvarlı pencereden liman ..,. K A 

kabir çare bulamamııtı. çok güzel görünüyordu. iki gemi gü- B.;~ğlu Fransıı MONTEKARLO GECELERi AN L 1 KAR G ~ 
Halbuki genç kızı hayranlık ve zel bir manevra ile limana ginnit- Tiyatroıunda A.rt bayatın doğurduA"u n bCltiln Kan:ı ~afg~.fi~midndh•. Boris bfKarloff 'f:J,-

ı Halk Opereti eernt n ihtiıamına ra~mea baya- .. er •nn • ., ın 8 • ıyaae r mu.,• ~ 
a!kla dii!Ünenler yalnız 0 ve yaveri lerdi. kisindeki askerlerde de gö- 6 yel göetermlı ve ıinema aleminde ı--.-

BugUn matine 16 da tının e.Ul reno bir kızın heyeoanlı Ullll takdirlere aebebl7e' v•ren ınuaJY 
Sironzo degwil idiler. Güvertenı"n 0•·te- ze çarpacak icadar cos.kun bir se- k :r a ıam 20,80 da maoeruı. bir hadise olmuıtur. 
sinde berisinde toplanmı• olan as • vinç vardı. Bet altı günden beri ÇARDAŞ F u• ·unNlR NURETTt tıı :r ilmlere ır..,.Ma: .-ıu N'Ja en ıon filme çekilen lton11rleriodtP 
kerlerle zabitlerin bir çoğu da on- 111ız duran tehir birdenbire canlan- FÜRSTIN ka9 prkı n Fob J umalde ı AUnada yapılan Beoiktaw· Yunan Futbol :çı..,; 
dan bahsediyorlar, yahut onu dütü- mıt gibiydi. e ~,. 
nüyorlardı. Fakat bundan ne fayda Lükresya gemiden çıkanlan sey- ~--•••••-- K vardı? rediyordu. ahkaha ile glilmek, menimin en ıtlı.el fllmlnl ıörmek Ye 

- ,bMJdarçello bu sefer avın ala - lSapb~ağlam geldiklerine göre F ernand Grave11 'in a~~~~D TÜRK sinemasına 
sını u u. zor u ır savaı yapmadıklan, ya- • .. 

mutJıı1'' 
gtdinlı · 

Diyerek kestiler. hut dil§manı kolaylıkla yendikleri A ş K B A N D o s u 
Nasıl olsa onların yetitecekleri anlaJılıyordu. 

ciğer değildi. Bozulan Niıan 

BüyUk 
munffakiyetl• 
devam edi) or· 

Gece, bastırdı: ıabah oldu. Saat- M il ·· d d" S · ı· ı İli Al 1 arçe o en on ey ı. evınç ı 'itten: manya o implyad huırhkları, bütin ıporlara aid büyük film. Bui'Ün Hal 11 de teu:ıilitlı matiıı6 



TURHL·I 
lOMA ICAPllARIN1 

'1ıı...: Gerhart Elleııt -ao- 21219al 

Attili; Peskoposun Karşısına Dikil
miş Ona Sualler Soruyordu .. 

llWrapoe Lüpüa ba bir tereddüt
.._ baıfıyla bu 8ÖZÜ tuclik etti. 

' lllemurlan tehri çoktan terke-
.lltnıitlerdi. Onun için lrendieinin 
~ en büyük memur olduğuna iti
~ edebilecek bir kimee zaten kalma· 
~ Hinler o kadar ani bir eurette 
· ·~ Iİnniflerdi ki Aetiüı'ten gelen 
~- bile okwnaia vakit bulama-

0 mektubu hlla elinde tutuyor· 

Haydarpaşa Hastanesi .. 
Dün Merasim!e Açıldı. Yeni Müessese 

250 Yataklıdır 

«.. Attill eliyle yer aöateriyordu: r..,; ._.....,. ... __.__,.._...,. 
""- tcC..ı buraya otur da fİmdİ alda· -
L._ . oku ve okuduktan M>llra ~~ eeki Tap Fakült-inja thazlan da aelmediii için pndilik a· 
...._ yerinde yeniden kurulan ~ yaiaklı meliyat yapılamıyacakbr. --=·:... açtı ve aJeJace. =~~~~~~~~ tlSnmi Hutahanenin rontken cihazı he-
~: T~· ......... ~ raha~ • ~iz mOIM edilmektedir ve bu İf bit· 

(<A.tia.ten Tıebla Lüpü.e. PUlıopoa: --lwn lir~,,_,_;... ,,.,.,._ ~ • _,,..,._ bimdan.dola~ t~ iftirak .. edemı ·tikten 80Dra raclyotrapi de dahil oldu-
.._ Romanın &kibetino bir kı~ ulü11oüc-.6i7le luırtala6ilir, dedi. yen Vali Muhiddin Üatündaim yeri • iu halde bütün radyoloji ameliyeleri 

~"'eri 1-:1· • • • ·ı.. bali Hün uk · . _;:.....ı. b 

1 

__ ,_..ı. da ne muavin Hüdai Karataban, tehrin ,aplllbilecektir. la yonan, 1Wl8eDllZID im ~ enm yanına ~ın.u, unun .. ....-ulma memnun oldu. Ondan bnndıfl bu ye · -thk yurdundan . .. . . ... 
tlalracm aöriinüyorwa, Hünleri ~rine bütün muharipler odayı terket. 90Dra piıkopoaa fU cevabı verdi: memnuniyetle ~leden ba bir .ey • Hutahanenm en büyük. .ebıgı oo 

L_.""'1111111-claa alakoymaja çalıf. Bunun tiler - «Ü8een' linin anlatmana hif in vererek lrurdeJA k • hu • lan ~ kı1mı, 9S6 :ıiı ıçmde 25 
lılr çare bulup bulamıyacaiuu, or- Attili ilet LüpÜI odada yalmz kaldı· 1Gzum yok· Ben 0 mektupta ne yazılı tahan . yı dlmlUf ve yataklı bir pavyon ha&nde .kurula@k· 
L.! ol -1--..l.%..-• bilm" ·~- oldu L 9yı BÇIDlfbl'. br .._ çaı. up ~uaa ıyo- .... ğunu pe1t &la ve pek doiru olarak Davetli bulunan Onivenite rekt& - · 
Ba..1ip. bir f8Y vana o da Ro- Attila ya vat admılarla muaya dor tahmüı edebilirim. Aetiüe, vakit b- rü Tı Fak .. 1 • dekan feaö Hastahanede aynca hu1Uıt hasta a· 

'- ve Viziaot)um yardunmı temi- ru yalclafb. İncer .mirli parmakJanm nnmalı için beni burada alakoymanı le'. ile p biitü u tem ~ pro1arım r• lan kovut1ar da mevcuttur. Haataha . 
~ ft bunun için vakit ka- mumun önünde açarak: iatiyor. Fakat 1en bunu yapmap muk· ven .ı:.-::.. da n li:~L __ tor. hız nenin (11) kifilik miitehB1111 doktoı 
-~.. uh Jd .. d A ... ... . . . h da 1_!_ .,..er vet nmR11D11Denm er !I..! d . d Lt L_ı. m taç o ugum ur.» - « etıuı un, 18mını uzurum tedir deii..U..» tar fına • ler bq dok Bak ve uu e muavm o.: or 1UKUOIU var: 
~opoe Lüpüt dudaklanm oyna- taWfuz etmek caaretinde bulunan (Arka. var) . ~ = ~ bndil t~ .:: dır. Bunlardan üroloji, hayatt kimy11 

• 'taba haraya bdar kendi bir adamı bundan bir kaç sün evvel - ny telen izaha Y ittir erme ve marazf tetrifı mOtehauııhldan he-

olmdaktan eoma ona birden- kendi elimle boidwn. dedi. Aetiia a- B u T u-N ~ Uah b_ venn ıı..tahan (260) nüz münhaldir. 
tııııı.. &alnde ciman mumun üzerine na ne yazdı, 8Öyleh> ~ata if:.nre• (60) e dah·ıt Bundan bafka kadroda 12 hemti .. 
....-.. Hiç bir ..... bana mani olma· PUkopoe. balm kendieine doiru r55) . harict ~lr.lara (25l . ~ re ve 75 müstahdem mevcuttur. Kad· 
~ bnlmeclen mektup yandı, 1dil uzattığı ellerine bir müddet baktı w D ft • y A ~ (20) . kuJak (20) 

1 
• aö ronun aeiltan kısmı henüz Sailık Ba· 

. o~~ eonra ~~ ihtiyari kendi elleri- U A {2o) ei ak, (10): üroloit (U)) 7 enı:: kanhjmdan bildirilmemiftir. 

~~hareketin 191 kat- m ~götürdü. MAJBUAJI BiR ARADA niye ... (25) i çocuk haatahklanna Hastahane pazartesi sününden iti-eldaiaaa clerbal anlayarak Lüpü- Attila bunun farkına varda. Renk- tah · _...ı:ı_ • tir" haren polikliniklerine ve hasta kabulü-
• .1... L.:.- LL • • d--..l-LL_.J_ bir a.-L---"'-- .. auumlf • lb.~ olm•lm ~ tefıouüa etmedi. mz. mce UGlllUIU'lllCll ~ HMt.hanede ebik olan _...- _. ne batbyacakt& Bütün ~rin 
~ aı.emc1e1tine belli et· belirir aibi oldu: llaltaldl, llJ• ~ biyedir. Bunun da mGteülp yılanla muntmm polikl;nikleıi de mevcut· 
~ hir merak hieeiyle pi8ko- - cCe.ap Yerh> eledi. ..... Wı9hl lltDI• ayn bir pa~on halinde yapılabiJeceii tar. 
- uak eordu: Pilkopo1 bir anda c:liitftndtl ve IOD• ltll'at • bildirilmektedir. Bu haetahane, Jvwalan tedyelerile 

....._ dloirueu buna büyük bir cesa- ra kııık bir 1e1le mınldandı: ...... Hntahanenin bütln .m.Jerinin beraber Ült kata çıkarabilecek Mail·, 

..... E\et, bGyGk bir caaret... - «insan bir kaplanın ~ alb· 8 'U 1 l T TA Ç 1 K 1 YOR IAbomtavarlan ela tamamch w bun • e&rleri ve her türlü elektrik temab ile 
ı ..: .. ldmdendt?» na dÜferte, yine ancak o bplanm U• lann ...U bir Jnm11nm lletled ..ı. ve eeld binaların tac:lili b.Jrımınclan da 
~krala cevap vermeden ev· ıavvü cenabiyte kurtulabiJir. e., m. Haberler, HlkA- m• diierleri henüz aelmwifdr. . bi bir hutahane olabilmlftir ve mu-

an lzmine düten yanak kl- mandan AetiÜI bma mektup yazdı; ye, Spor, Macera, Üoera.yon ~icap edla ta'ldm el- hakkak iri kıymetli bir kazançtır~ 
~ 6flec:li: ben o mektubu, miinderecabnı 10nıa· 

...... «Aetıt1eten» dedi. dan aan• anlatmak için aöziintm a. Sinema, ilim 
~ellerini ma•nın üzerine koy• nünde yaktım.» 
~ açtı ve al elindeki Attill memnun olarak bafmı eidl. Bir haflahk Batun DDRJI 
~takılı olan zümrilt yüzüp Yalnız cevabm ihtiva eltili manl ho- -------------

le ....- dedi lriı tun• aitmodi. piekoposun ..... Wr ı..a- aa , Teksayt 
'6a ~ bir aman Aetim tince ile eiiratlc töyJediii eöızleri iJi Y ıra 
RA...I--!....&.! ~~ • • • ·-:---.-nulfUe a.1.-a-!•- ...,, .. , llJV" 

....._"'!- mt.m, pilkopod» içtimai Bir Facia 
• .._ piakopoau cesur bir adam oJ. 

'5ıaz evvel ilpat etmifli. Fakat K K d • 1 B 1 ~;:: ı.::m:; arısını ar eşı e u an 
~u kapld. Acaba,Attil& kenefi.. y.. .. .., •• c• ti 

ile iniyordu) orugun ınaye 
~ili· ... ;· mi telaffuz edeyim, kral) 
~ anlamlf olmıyayım)» (B., '"""' •iriıtci 7'1M•) ,rarak üç, dört tane parlattım. A"'fi a8-

«AetiL ve Attil& dediiini iltiyo- On iki yılda bet çocuiumuz oldu. ren kartlar çil yaYrUlan gibi daidchlar. 
'!i:.. T ann bir tanesini seri aldı.. Dlrt ÇO- T elıllke aeçmifti unna, bu uiur • 
.::'.~ batını ..ıJac:lı: cuium)a ve kamala çac:hrda iyi kati eazluk alameti bir tirlü kafamdan 
~üa Ve Attilil» dedi· aeçinip Pfiyord~ Kanma wana ·ıçıkmadı. Yoluma devam ederek çadı 

t aaderini kapayarak bu ilim- mz fU kadar yd ~ ara• .... ~ yoluna tuttum. 
llllfuemd.n çıkan ahenai din· n ııacak en uf.k bir kavp aeçm~ ı ÇMsdan G.lm s..a. nim hareketimi aörünce yatain' alta· f brdetim Melunedi buldum: 

o.ha iyi.i onun allkemndaa emm· Çadarm yanma ..... nada ortallk na uklaclıiı bmemnı çekti ve iizsi. - Bir it oldu. Çocuklanm tana e-
"8._ '- Wmleri fimdi nud te- elim. Allah için, IOD sünI.. kadar a lliflri branlıkb. me aldırdı: manet.. Ben karakola teslim olmaja 
~. aıelecek neeiller de ufak bir 9üpbe bile batmmclm Pi" ~ k'Qfka wren eeeler pliyor- Kanlı Bir BoiUflll& gidiyorum. Sen de muhtara haber 
~ IUl'etle taWfuz edecekler- medi. iyice pçinip ıediyorduk. da. Kulak kabertbm. Ne oldujunu Aramızda boğutma oldu. Ya o, ya tal .. 
lai ~ iaimler biribirüıe doıt o- Gidm SeJirdi anlamalı için içeriye pıdim. Karanlık- ben aic:lecekti. Bu mukadderdi artık.. Dedim. Ve Değirmendere karako -

._ ........... · '+L deiil, biribirine ~flDBD Haüe pceei karım ve anana ça- tan ak sözü afiımiyordu. KfJfke kör Elimdeki odunla Bekirin biJeiine mert luna te11im oldum. 
~- iaimleridir. Aacaba ae- chrda değildiler. A;ılda bulunuyorlar- olaydım da hiç ıörmeaeydim. bir darbe indirdim. Elinden kema11 il 

~ ? iki iaimden banpini da- eh. Gece yar11111dan biraz IODra uyan- çnia Bir M -• düttü. Bu defa kama benim ellinde 

1 

Hadi8eden aonra ite el atan müd • 
~~tir)» ıdım. Giziim 19yirdi ... Hatınma anam Ocajan yanma vararak'küD-mif o- idi. deiumumi muavini Bay Şevki Suner 
iat~ boiuk bir uda ile cevap pldi. Onu çadıra almak dGfihıceliyle lan atefi bnttırdmı- Bu tertipte ha· O zaman kendimden geçtim. Elim- derhal tahkikata batlaınll'. Elde ettiği 

1rl'\..., 4hfan çıkhm. Hatmmda hiç bir kötG 111 olan ayclmhkta dart çocuiumun deki kamayı Bekire •pladnn... Bir delillerle katilin ifadesi ara11nda bir 
~ fuJa İsteyen ve daha yük- ihtimal yoktu. anaa FJifle badi öz brdqim ve be- dejil, hem ele bir kaç defa .. Bu mada çok yakınlıkla teabit etmiftir. 
~ eritmeie çalıtanın ilmini Çadırdan biraz unkı.,tıiımda yal- nim fU kadar Yat küçüiüm Bekiri bir kanm Elif de üzerime hücum etti. S.· Çok f&yanı dikkattir ki çadırda a-
~ bilecektir!.. da bir kurt liirüliyle karfılattun. Ba arada ıördüm. Gözlerim kaiardı. kdmu: kan bu hareketiyle bir az daha nalarının cesedi açık, saçık bulunduğu 
~ ho IÖz6 kendi kendine IÖy- sürünün hücumundan kurtulmak için Dünyada bundan daha büyük acı ta • küçiilüyoıdu. Onu da yaraladun. 1kiai halde, Elifin dört çocuğu en ufak bir 
~~n, anlayacaiuu hab- derhal bir apca tırmandım. Kurtlar •vvur edilebilir mi~ de öL:lüls. teeaaür bile göıtermemelttedirler. Bu 
~ benim bulundujumu .adikJ.i için Hemen ocak.tan lamıen YBDDllf bir Çocaldanm Sana F.anat çocukların bir şeyler bildikleri ve da-
-· Attlla da o eözleri anlar p. kulak bberttlllır. P..-,.U plerin • oclwı kanayarak berlerine yürildüm.. Bu kötü iti yaptıktan 10nra 150 ha önceden leZCtikJeri 181lıhyor. 

eııli. Kı.I ayaia bllm. Bir Jdm anW-. Ctb · •s&; kibriti pka.. Bu 11rada Bekir de davranmlfh. Bo- metre makta olan aiıla vardUD. Küsük J Aclaan Bilp 
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GOi Yağcıllk Siyasası 
Nasıl iflas Etti ? 

Spor: 

Fener - Beşiktaş Maçı 
Bugün Karşılaşan Takımlar Mütevazi 

Bir Kuvvet Arzetmektedirler 
Birinci devre futbol Jik şampiyonası 1 

nın neticesini tayin edecek olan maç, 
bugün F enerbahçe stadında, Beşik tat 
ile F enerbahçe klüpleri arasında cere
yan edecektir. Fenerbahçenin birinci 
devre maçlarını tamamlaması için bu 
aünkü karşıla,madan sonra gelecek 
hafta da Galataaarayla bir müsabaka 
yapması icap etmektedir. Diğer takım· 
lan nisbeten kolay bir surette mağlup 
eden F enerbahçe için, bugünkü mü
sabakanın ciddt bir imtihan olduğunu 
kabul etrpek lhımdır. Maamafih bu 

Buna sebep Hoca Hamdinln Öliiml1dilr. Yoksa lspar- neticelere rağmen Fenerhahçe, eski Slvasta Spor Faallyetl 
tadan Şevket /amind• Bir Mutahassıa Getirtecek Fenerba~çe değildir ve bu seneki kad- Sivas, (Özel) - Sivu ıpor klübü ikinci, Nuri üçüncü olmuıfbır. Bu 
Tr A Tr C h J rosu eskılere nazaran zayıftır Hücum 'Jk d f 1 ak b" kalr. lr. • f . (6) . re na r atanına Bu •P •uen de Zarar Verecekti h k' k d . d h. d ı e a o ar ır so Ofusu tertip sa e ıse dakikada kOfulmuttut· 

, attı es ı u retın en ma rum ur. etmittir s· t ti --'-a.11...l B ·· k d · ıvas a aynca a ı epor 15-....w-· 
- 3 - ı zeyti~ ya~~ılık hayli ileridedir. u gun~ a ar yaptı~ maçlarda pe~· istasyon yolunda 800 metre üzerin- başlaınıfbr. Kafile halinc:le yapı.o 

Hamdi Hocanın Murat reisin .. Bır m~dd~t e;rvel, İtalyanlar Ku- ı az gol ! 1!en Fener. ~udafaası d~ eski de yapılan müsabakada muallim mek- gezintiler münasebetiyle bazı ..,.,,.. 
mezarını yıktırmak t~ebbüıüne d.u~ten aetırAttıklerı. (lfılarla zeytinlikle- 1 kuv:et!nı kaybetm~tır. ~~a~afıh st· tebinden Ahmet Atılgan birinci, Lise- da yapılmaktadır. 
önleyerek Rodos valisine tikayette bu- rını epey ıılah etmışlerdir. kı hır. ı.dman, bu takımı ıyı hır forma den Muzaffer ikinci, liaeden Klmil ü- Sivas spor klübü 8 Şubatta v 
lunan Rodosun sporcu Türk gençl~ .. 19~4. yılına kadar Rodosun iyi bir sokabıl~r. . . çüncü, erkek mualJim mektebinden ti büyük müsamere için 
rinden ön ayak olan kitapçı Hidayet, ~uşterııı ?lan Anadolu sahiJleri, o ta- Betıktafa gelın~e • geçe~kı G~lata- İbrahim dördüncü olmuttur. Birinci, yapmaktadır. 
bir kayığa bindirilerek Anadolu kıyı- rı~!en. ~rı ~umur~yet hükumetinin saray maçı, açık hır oyun .~ıste.mı kar- bu mesafeyi (2030) dakikada koşmut- Sivuta Kayakçl .. 
larına uzaklaştırılmak istendi. Fakat ı:-urk ıstıh~latını hımayeye matuf bir ~nsında bocalayacağı.~ı gosterıyor. O tur. Kayak sporlarına Wfl 
Türk şehbenderi Celal Beye akseden sıyaaet takıp etmesi yüzünden, Rodos- defa Galat~saray. mudafaası zayıftı. İkinci müsabaka 1600 metre üze- büyük bir alaka uyamnıfbr. 
bu teşebbüs, yapılan bir demarke ne- la allkaaını kesti. Bu hal, Rodosun bil- Bu defa~ .~yle hır durum da mevzuu- rinde yapılmıştır. Bu k<>fUda da mual- tepe civarında yapılan kayak 
ticesi akim bıraktırılm111tır. Fakat ki- haua P~rta~al~ılarını telaf8 düt\ıürdü. bahs .degıldır. . . . . Hm n:ıektebinden Süleyman birinci, fazla kar olmadığı için iatenildiii 
tapçı Hidayet için artık Rodosta bann- Ehemmıyetlı hır buhran bat gösterdi. Bı.naenaley~ ~~ı .~akımın ~~bılıy~t- muallim mektebinden Ahmet Atılgan dar alaka uyandırmamaktadır. 
mak imkanı kalmaınıfh. Az sonra a- Bu buhrandan bankalar dahi telaşa l~ri nısbeten duşuktur ~e mutevazın B K 
dayı terke mecbur oldu. Şimdi latan- düttül~r. Qünkü, bunlar, portakal çi- hır kuv:et .. arzetm~ktedırler. ursada ayakçıhk Faallyetl 
bulda, eaki san'atine devam etmekte- çelderıne bakarak bir hayli kredi açmış- Ay~ı gun Taksım stadında Galata-
dir. lardı. Adayı buhrandan kurtarmak için saray ıle Topkapı karşılaşacaktır. Ga-

* C. A. 1. R. rumuzu altında bir şarap latasaray takımında yeni tadilat yap-

B h
'"d" V Jj M ve likör imalathanesi yapılmıftır. Şim- mış ve merkez muavin Nihat, yerini 

u a ıse, a arlo lago ile d"J'k . F h' b k M h H d" H v ı ı , vazıyete, bu suretle bir çare bu- genç oyuncu a ıre ıra mıştır. u a-
. ~ ı. Ço~~~ ~ra~ına sogukluk ge- lunmuftur. Maamafih bu likör imalat- cim Salim de müdafaada Lutfinin ya· 

ktırmdiı!~·. 'ühn. u arıo Lago, hocayı, hanesinin hatlıca hedefi, Tilrk inhisar nında mevki alacaktır. 
en sını ı tıyatsızca harekete sevket· "d · . b" G ) b J F _ LJ . h ec:1· F ı areaının ılhasaa Mısıra yaptığı ihra- a atasaray, u suret e ener ma-

maa e ıt am ıyordu. akat bu du- bal I d l · k d · be k d ed" C . l catı ta amakhr. Bütün bu faaliyetin çın an evve yenı a rosunu tecrü 
runa ço. ~vambeet~I ıh. ü yağcılık gayesi, (12) adayı kendi kendisine etmek istemektedir. 
movzuu munase tıy e ocadan yapı- t ' 'k · dt b" . . 1 
lacak bir haylı" ı"stı"fad 1 ld v d"" ye !fen 1 tısa 1 ır antıto halıne getir- Buketbolculann dmanlan 

e er o ugunu u- mek 1 f b 'h H lb . . . . . . . . 
şünen vali, ona tekrar güler yüz gös- 0 sa e 1 ~: a .. ulu takip eclılen Berlın olımpıyat oyunlanna ıştırAk 
termeğe batladı. Hamdi hoca paçalan ~aksat, daha f~u]~udür: ve ltalyan- edecek olan basketbolcular 2/ 2/ 1 :33() 
sıvadı. fspartadan Şevket n~ında bir nnll«TTra pochıasımı annı rodi Diven· dan itibaren idmanlarına toplu olarak ursa (Özel) - Kıt UV\rlan ..:'n- Be I" l" . tlarina .. z..ı--

··ı .. .. . tera eaoıo deli' Egeo». Yani «Rodos 1 v ba 1 ki d B "l ....; ' -r- •"" r ın o ımpıya -~ 
gu yagcı mutehassıı getırmeio tqeb- _.__ da r.. . h . ça ışmaga f ıyaca ar ır. eyog u den güne fazla bi ralika uyandırmak- B J 1 · · b·· • .;ıL b' b tır 

b
.. , B I yuun &...'5enın azınesl olacaktır H Jk · d h ft d "k" .. "d • ursa ı ar ıçın u,-ua ar yıp • 
uı ettı . u işin bafına, Rodoı talyan H Jb ki b" . ·». a evın e a a a ı 1 gun ı manya- tadır. Her hafta kadınlı, erkekli kafile- • 

1 1 • k . F a u ta ıat, bu mevkie fzmır k 1 ba k tbol 1 t Dünkü u • .-memur arının eş erı geçece tı. altat H" La . •. ' paca 0 an s e cu arın an reman- ler UJudağda ekzersiz yapmaktadır. ...~ 
.. h . ·ı h ve ınter ndın ı namzet kılmış ve Ja Se . t d k . 1 b ] 1 (A A ) 8 muto anıs getırı emeden oca haata- b "f i . . . rına mercıyan nezare e ece • ı- 1936 olimpiyadına Bursanın i\ltirak stan u • · · - « .» 

1 dı kı b. u vazı ey ona vennuıtır Bınaena d A · ) · d ti t" t ·· ·· L · _.4 an ve sa ır zaman sonra öldü ve l h .. 1 , "' ·. · arı ltŞ erı e a e ızm an renoru uız edememesi, Bursada çok canlanmış o- ları arasında tehir edilen Gala~. 
bö J 1 ey , guzel zmirın bu tabıt ve tarihi k t ) d kt · 

Y ece, ta]yanların gül yağı ıiyueti, vazifesini baltalamax. t f h .. on ro .e ec~ ·~· . lan bu sporun temin ettiti bir çok tec· T opkapı maçı bugün Takaim 
beJk" kk t b" . . 15a ma u er tur- Berlın olımpıyadına gıdecek olan .. . "f .1 ... ı muva a ır zaman ıçıa auya }ü tCfebbüs bizce gayri dostane t lak ha k b ) k G ] d N rubelerden ıstı ade edı ememsını ıntaç munda oynanmıf ve Galatuaray 
düttü. ki edilmek 'lazımdır e - '}As Fet .od ta Hımı; . aK~ta~I rayBea~k a- edecektir. mı 3 - 1 galip gelrnittir. 

On ··ı ·· ·· da T"" k .. · ı ı, erı un, ayrı, amı , şı ta~- == ==""===-.--. 
un o umu, a nın ur ve mus- y S . .. H Ik . Tak d "h · Iar-'- Ga1 G ı ı n _ _._ıhL-

lüman halkını da büyük bir kabustan . • • tan ~drettın, Beyoglu a evınd~~ ım a ı tıyat o a& atasa- a atasaray i e • ~ Dil 

kurta d S O N Habıp, Robert Kolleçten Faruk ekıbı raydan Riza, Robert Kolleçten Ekrem daki büyük maç bu akflUD Halk~ 
r ı. * _.. ~kilde tespit edilmiştir. bulunacaktır. lonunda oynanacaktır. 

vazi~=~:7c:ğtir0!:j:!iraerm:!~ b .. ~ıf~ınl':·"~.~:;k~o::~~nM~~:en:~ Suriyeye Kaçan llstanbu) -Ankara Telefo 
r- llf ıiıy • çıkan yazıda meıhur Türk de • 

ğiJdir. Bunların en küçüğü Mei8tir. nizcilerinden Murat Reisin Radoıtaki kah- Bir Canİ 
·~i. bin ~d·r nü.fusu vardır. Erkekle- rine ıöıterilen aaygı .. zlık kaydblunurken .. • • • Hatlarının Isla" hı 
rının çogu Amerıka ve Avuıturalyaya töhretli amirahn adı Barbaroı Hayredd" Berut - Turkiyenın Mardın vili-
hicret etmitlerdir. Oradan aönc:lerdik- diye ıeçmiıtir. Türk denizciliğinden Ve d~~ yeti halkından ve ulen Kürt olan 35 ~ 
]eri paralar!~ ailelerine bakarlar: Tica- nizcilerinden bahıolunurken dile Barba • Yatlarında Mehmet f ettah adında bir Bir müddettenberi Ankara tele • gaları ancak bakır telefon ha 
ret, kadınların elindedir. Marmaris, roeun adı gelivermemek mümkün değildir. cani Halepte yakalanlDJ.ftır. fonunun ıılahına çalıtılıyor. Bu Ç&· dan iıtifade edilmek prtile 
Finike ve Antalyadan aldıklan erzak Bu yazıda da iıte bu yüzden bir yanlıılık Cani Türkiyede bir çok feci cina • lıımalar fU neticeleri vermiıtir: edilebilmekte, yani duyuınıuaJPP'. 
ve yakacakları, diier adalara satarlar. yap~lmııtır. Okuyucularımız lıtanbulda ve yetler ifliyerek timali Suriyeye kaç • Şimdiye kadar Ankara ile iki hat Hat koparaa bu dalsalar tu 

Şu hale göre, bu adalan besleyen ~lr.taıta dalaalann kasidelerini dinleye mıt ve orada da bir çok cinayetler İf- üzerinden ayni zamanda 3 muha · makta, yani muhabere inluU-

Rod d .. ') A d J k ] ın eye uyuyan Barbarosla dört aıırdan l • t' L lab"l" d Y d •t• kt d os egı na o u ıyı arı..Jır. beri mezarı Radosta T ·· ._ d . .
1 

-· . • elDlf ı. oere yapı ı ıyor u. arın an ı ı • rama a ır. ~ 
urx enızcı ıgının K eli • larda vuku b d d Dü b" 1 d r_S.: Ka1minos Nisiros, Patmos, Scar ölmez bir ab"d · ·b· "k 1 M en ıı 10n zaman U· baren tek hat üzerin en ört mu • ·n ıri zmite, iieri ~ , ı csı gı ı yu se en urat Re· .. • • l .. • d • 

Pantos iain biribirine kar t ı d d 
1 

lan muhim ıarkat er uzerıne yap - habere yapılacak, diğer iki bat ü • re olmak üzere iki aüzseç a. 
ış ırı masın an 0 ayı alar da .. r 

Diğerlerine nisbetle kalabalık ada- bizi mazur ııörmelerini dileriz. Be1ki Bar- ~• •• o~n ar&fb~ ııraaın ~up- zerindeki muhaberelerle ayni za • konulmuıtur. Bu makineler d•_., 
lardır. Fakat halkı çok fak" d" B baroıun ruhu da Hamdi Hocayı tel' " helı gorulerek yakalanmıf, evınc:le manda (6) muhabere vapılabile • tanbul ile Ankara araıında tıJfl',ı 

ır ır. un· . . ın S . lir b l dik ~ 
ları biribirine bağlayan günlük vapur ıçın araya lcan,arak bu yanlıılığı yaptır- 3000 un uı u unm~ı ~~ • cektir. Yani ayni dakikada latan • bere yapılırken ayni bat 6Z 

postaları biraz gecikse, halk endifeye mııtırl k~ta ~rparak .. bki~ed~ tahkikaektt ae- bulda ayrı ayrı (6) kiti Ankarada Eıkitebirle lzmit arasmd• ~ 
d.. ç·· k .. k f" 1 f l F nıtletılınce Tur y en ıstenm e o- k' . . 1 k k 1 · 1 1 b I v ~r. un u erza ıyat arı ır ar. ransız Talebeleri 1an üb' b. . ld ~ 1 1 ayrı ayrı & ., •• e onuıaca , mu - ya zmıt e stan u, ve1• ·.1 
Halk, yevmi cedit, rızkı cedit yaşar. m ım ar canı 0 

ugu an atım..- hataplar batka muhabereleri de ki,ehirle Ankara araıınd•~r~ 
N. k b k Arasında Yeni tır ı ıte im u sı ıntılardır ki 19'28 de B h taki I 1 k dinlemiyeceklerdir. lacak diğer muhaberelerin I 
İtalyan idaresine karşı rum seknesi- Hadiseler .uT.~ks~ı t ~~am~~l y~ı ara Bir hat üzerinden dört muhabere bul - Ankara muhaberesini is'•f~ 
nin isyanına beb" t · b P canı ur ıyeye eı un ı ece ar. .,..,-; 
. se ıy e vennış ve u ariı, 1 (A. A.) - Bu aabab hu· 

120 
ı·k 8. Jh . temin eden alet kuranportör maki- memesini temin edecektir. • 'f.ı.. 

ıbosyanbahdalyan dona.nm~sının insafsı:( kuk• fakültesinde profeıör Jeze'nin l Jr tıyar nesidir. Bu makineye bağlı bir tel bu iki makinenin de tecrübel.,tl 1 
m r ımanı netıcesı bastırılmıRtır d 1 · 1 · • 1 ı k y d · ·• --""' B . f b had T • ers erı açı dıiı zaman yeni hadi • Şimdi Evlenmek istiyor vardır kı bu tel Ankara ıle ıtanbul pı aca tır. arın an ıtı~--.JI 

u ınsat skızcalt 
1
°m dr ın:ıankı yapand E- ıeler kaydedilmittir. I . (H '") G b ... 

1 
arasındaki bakır telefon hatların - kuranportör makinesinden İfP' 

ge mm a a a yan enız uman anı T l b d zmıt, ususı - eyveye ag ı d b I I ~ 
B ba d. b" od d .. 

1
.. a e e, erı baılayınca ıalonu D .. h' . d 120 I dan birisine merbuttur. eye a § anı mı§ olacaktır. 

om r mo, ır gece asın a o u 0 • • •
1
.. ogançay na ıyeım en yaf ann-

larak bulunmuş b ··ı · · .. L_b. ııtı a ederek profesör Jeze'yi tak d ld ~ .dd' ed'I H 't dl b' Kuranportör bu hat üzerine bir • Evvelce kullanılan küçük ~-"' ve u o umun seoe 1 • • • • a o ugu ı ıa ı en urtı a ı ır 1 1 . "'rır-:~ 
el' an meçhul kalmıştır. ~ırını kesmeğe, ve fakülte dekanlı • ihtiyar evlenmek iıtemektedir. Gün • birine hiç karıttırmadan daha üç stanbul - zmır hattına b~• .,ıP"'~ 

Rodos adası, ayrıca nefis portakal, 11 t~rafından alınmıt olan inzibati de (30) kilometre yol yürüyen Hur • müka leme yüklemektedir. Bundaki cak, bu suretle bu tek bat US 
manc!

3
Iina ve turunçla rile 'öhret ka- tedbırlere raimea kendisini çekil • ,idin ikinci defa olarak ditleri çıkmlf, esaı telıiz telefon esasıdır. Fakat de ayni zamanda iki muha~ 

zanmıştır. Adalardan bir çoklarında da meje mecbur etmiılerdir. hayatta hiç butalanmamıttır. Kuranportörün nqrettiii telıiz dal- mak imkanı temin edil~ 
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Fedakar Zabit; Haremağası Beıirle 
Mutlaka Konuşmak istiyordu 

SON POSTA 

Geçenki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 

BOYA KALEMİ 
Erenköy Kozyatağı İçerenköy No. 3 7 de 

binbqı İhsan kızı İhsan, Salihli Kocaçeş
me kahveci Yakup çavuş vasıtaaile İsma
il oilu Hasan, Yenikapı Yalıboyu No. 
147 de Yusuf, Mudanya A. 70, T. 3, Bl. l 1 

...__&..•ırada sertabip elini haatanm al-f - Kime?.. yüzbap Kemal Özcan kızı Kevser, lstan-
N B bul 44 üncü mektep 3/C den 416 Nejat. ~ dolaftırmıf; konutmağa batla- - uri eye. Dolma Mürekkep Kalemi 

b: - Nuri Bey de kim?.. latanbul 44 üncü mektep 167 Vehip, 
~ Bugün herhalde daha iyisiniz, - Canım sizin eski yaveriniz. İstanbul 1 l inci mektep 383 Davit, Bctik-

ıtıi Nuri Bey? Şehzatlenin rengi hafifçe sarar • taı 23 üncü mektep 507 Ayten, Beyazıt 
._ lqekkür ederim doktor bey. dı. Yüzünde, hoınutsuzluğunu aös- Sarraç ishak N. 4 te Bürhanettin. 

Kapah zarf 

Amasya 
usuliyle 

beled,ye 

Sayfa 11 
-=====-

eksiltme ila:u. 

eisliğinden: 
1 - Amasya kasabasının elektrik tesisatı Nafia Vekaletince musad

dak projesi ve ıartnamesi mucibince kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuftur. 

2 - lıbu tesisat santral binasını; bir adet normal 60 beygir kuvve • 

tinde kondansoli lokomobili bir adet üç safhalı 50 K. V. A. lik al
ternatörü üç sahadan mürekkep tevzi tablosunun ve havai alçak 
tevettür tevzii cereyan ıebekesiyle u.ir teferruatını ihtiva et • 
mektedir . 

3 - Bunlardan santral binasının ketif bedeli 3000 ve dört yüz dire-

ğin muhammen bedeli 1600 ve lokomobil ile alternatör ve tevzi 
tablosu ve ıebeke ve teferruatının ve bunların montajinin ke§İ~ 
bedeli dahi 21015 lira olmak üzere tesisatın heyeti umumiyesi ~ 
nin bedeli ketfi 25615 liradan ibarettir • 

4- Bu işe ait evrak §Unlardır: 
~._ Eğer, vaziyetiniz böyle devam teren bir gölge dolatb. Fakat der • Dolma KurfUD Kalemi 

h l k b • h l ld T opane Jlyaıı Çelebi mahallesi Cihan- • ta... ; artık bir hafta sonra sizi bah- a ayıtsız ır a a ı. 
1 ... , gir aokak N. 1 O da Sezai Ertan, Beyoğ u 

A - Santral binasının tartnameai. 
B - Lokomobilin fenni fartnamesi . e çıkarabiliriz. . - Haaa.. Şu mu?.. Ne geziyor • k N z F 'h 

Mektep ıoka . 35 te aharyan, atı 
~.......,Cepheye ne zaman avdet edebi- mut hastahenede? • Hüsam Bey mahaHcsi Büyük Harman cad. 
'"flln. - Yaralı.. Hem de ağır yaralı. N. 46 da Salih, İstanbul ı 1 inci mektep 
t~ Canım .. Efendim.. Hele fÖyle ev· - Y aaaa sınıf A 4 ten Semahat. 
L Yatakatan kalkın. Gezinmeğe bat- - Sertabip, Nuri Beyin kahra - Muhbra Defteri 
"""- b d" Diyarıbekir tayyare alay tamirhanesin-.: IQ, Onu sonra diiaünürüz. •• Bakı- manlığını anlata anlata itireme ı. 
~t ~ de makinist Bahir oilu Yaşar. Adapaza-~ lianım efendiler hazeritı zİyare· Şehzadenin yüzündeki hatlar, bir- rı Kuyu Dili caddesinde Zahireci Hüsrev 
t.L_;:- ıelmifler. Size, bazı hediyeler denbire gerildi. Kin ve kıskançlı • Yaman oğlu Mehmet. İzmit Yeni Turan 
~ etmek istiyorlar. Pek fazla ol· jın iğrenç bir hale getirdiği çatkın mektebi sınıf 5 ten 337 Orhan Ergin, Ka-
~lc tartiyle, kendileriyle görüfd>i· bir çehre ile cevap verdi: dıköy l 1 inci mektep 64 Bülend Bürııer, 
.,~ Türk Hava Kurumu İzmir şubesi Bedia Ey-

• - Kahraman olmadık kim kal • mel, fstanbul 3 7 inci mektep 44 Mualla, ~O zaman, billur gibi saf ve berrak dı? •• O da para ile değil a. · · Şehremini Arpa Emini mahallesi Hastane 

~ titremit: - . Yok amma •• Böyle söyleme as· Cad. N. 113 te Şehabettin. Fatih E11ki Ali 
Jt':- Geçmit olsun Nuri Bey efendi. 1 D w pa"a Miitercim Asım ııokak N. 1 i te Tu-""'lli •·-- ? anım... ogrusu... y 

1' 'Qllldınız mı •• • ran Akın Özün. 
uemitti. Şehzade birdenbire karısının sö- Lastik Tip 

8inba,ı Nurinin nazarlan bir kaç zünü kesti. Şu anda kalbine bir a • Fatih Çırçır Hncı Hasan sokak N. 1 de 
"ııi)e, l&nfm bir çehre üzerinde te- vuç kızgın kül serpen hasetle Ji.kır- Mithat. Davutpnşa 20 inci mektep A 5 ten 
"-1 .: 1-·- · dıyı deği§tİrmek istedi: 776 Necdet Aker. Beyoğlu 9 uncu mektep ı.;~~~lQiz etmit; ve sonra, so115uu rengı 
Ollt S · d ? B 3 ten 52 l Müyesser Şener. ire penbelqerek: - enı tanı ı mı •• 

( ._ 1' anımak iatiyorum, bamın efen· - Birdenbire tanıyamadı. Ben 
'P~at zihnim 0 kadar perİf&D ki .. kendimi tanıttım. 

llirlü... - Ne lüzumu vardı. Sanki ken • 
~ Ben.. Şahzade Ali Efendinin re- dini tanıtmak o kadar lazım mı 

l}'ıın. idi? ..• 

dttı 8~ sözlei., binbafı Nuri Beye bir· - Aslanım! •• Bazan ne acaip o • 

~ıre b~r h~yecan ~~rmit; dudakla- lursun? •• Nezaket bunu icap etmez 
~ lenlf bD" tebessum husule gel- mi idi? •• Belki bir ıeye ihtiyacı ola-

bilirdi. 
~ Ah.. Şimdi, çok iyi .tamy~bil- _ Bir fCY istedi mi? •• 

~ ~~ılsınız, hanım ~fendı? •.• ~ır .a· - Hayır! .• Benim rahatsızlığımı 

Büyük Sulu Boya 
Haliç Sütlüccsi Elif Efendi sokak N 

3 te Ahmet Nuri, Eskişehir Hava okulu 
tatbikat B. L de Ali oğlu Ali, Üsküdar 
13 üncü mektep 20 Sedat, Ankara Bayın
dırlık Bakanlığı İnşaat resimhanesi M. Fon 
yanında G. Tok, Hayriye Lisesi amıf 6 tan 
Selahattin. 

Küçük Sulu Boya 
Sen jorj Avusturya Kız orta mektebi 

Sevim, Davutpap orta mektep 188 Orhan 
Önder. Ankara doğum evinde Karaman
lı Hasta bakıcı Münevver, fzmir Göztepe 
Mısırlı Cad. N. 328 te Hamdi Nart. Kadı

Gazi mektebinde 262 Necdet 

t...ı 'lZln rahataız oldugunuzu ıtıtmıf, i•itmiır. · onu sordu. Sonra .•. 
""" lberak tm' tim :s: :s: , 

.._ e lf · - Sonrası da mı var?. köy Osman 
' Evet, Nuri Beyefendi. Hakika- _ Beşiri sordu. Öztiirk. 
~ SOk rahatsızdım. Hatti, ümitsiz bir ._ Beni sormadı mı?.. Albüm 
Sı_ - _Relnıiftim. Fabt sonra iyilqtim. Şehremini Melek Hatun mahallesi Bıç· 
~ - Hayır. Buna vakit bulamadı. kıcı sokak N. 29 da Saime Ahmet. Ankara 1ıı_ h..ıı •• : H f b d d Çünkü onu fazla konutturmak is • Hacı Bayram camii arka sokak Uylı'Un ma-r::-ı. anıme endi ura a urmuf, 

l ·ı 

C - Santral elektrik tesisatı fenni tartnameai. 
D ·_ Şebekenin fenni tartnamesi. 

E - Ağaç direklerin fenni tartnamesi ve hesabı 
F - Esbabı mucibe raporu. 
G - Umumi ketif. 
H - Eksiltme ıartnameai 

1 - Mukavelename 
J - Şebekenin haritaaı, sukutu tevettür hesabı, plinlar profiller,' 

maktalar. 
5 - Arzu edenler bu evrakı Amasya belediyesinden görebilecekleri 

gibi 128 kurut bedel mukabilinde Ankarada posta kutusu 207 
adresinde elektrik mühendisi Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6- Eksiltme 11/Mart/1936 tarihine müsadif çarıamba günü ıaat 
15 te Amasyada belediye binasında yapılacaletır. 

7 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keıif ve muhammen be • 
dellerin o/o 7,5 ğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırma· 
ları veya 2490 No. lı arttırma, eksiltme, ve ihale kanunun tari • 

fatı dairesinde bir banka mektubu veyahut sair teminat göster· 
meleri ve ıimdiye kadar bu gibi itleri yaptıklarını ve bu husus • 
taki fenni kabiliyetlerini gösterir ve kanunun tarifine uygun 
vesika ibraz eylemeleri ve bunlar bir tirketi temsil ediyorlarsa 
musaddak vekaletname ve mukayyet bulundukları ticaret oda 
veya mahkemesinden aon tarihli bir vesika göstermeleri ıarttır. 

8 - Teklif mektupları altıncı maddede yazılı saatten bir saat evvel 
belediye dairesine getirilerek makbuz mukabilinde belediye re
isliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 

mezkur saate kadar gelmit ve dıt zarfının mühür mumu ile ka • 
patılmıı olması lazımdır. 

9 - lıbu tesin.tın heyeti umumiyesi için verilecek teklif mektuplan 
kabul olunacaiı gibi bina ve direkler hariç olmak üzere 21015 
lira ketif bedeli olan lokomobil santral ve tebeke tesisatı için 
verilecek teklif mektupları da kabul edilir. 

ı O - Teklif mektupla;rının 2490 No. lı kanunun tarif atına tamamİJ 
le uygun olarak hazırlanmıt olması şarttır. ( 407) 

TAKViM ,_.KANZUK~ 

MEYVA TUZU 
'lf b t • t b' bı' • d d • hallesi N. 2 1 de Leman, Büyükada Nevruz t-- ır gögüs g-irdikten sonra de- emıyen ser a ıp, zı o a an çı 

-:r k d mevkii N. 1 7 de Mihri, Ankara Necati Bey ŞUBAT ebni•th ar ı. 
"T J mektebi sınıf 5 ten 4S 7 Sevim, Beyoğlu •------.----~.....----~ ._ Şi di Çok • · i - fte •. Nezaket gösterdiğin a • tıı_, - in •• ıyıy m. 4 üncü mektep sınıf 1 2.30 Sabiha, Afyon Ruıot llDI Arabt 11nı 

~ ~l hanımefendi son sözlerini, damı an]a ... En evvel beni sormak Liac A 5 ten 343 Ahmet Dündar, Ortaköy 13Si . 2 1354 
lhıı.-"'L bir ek'ld .. } • • B icap etmez mi idi? 23 üncü mektep B. S ten 41 O Hayriye. - ~l ıu_ ---ua t ı e soy eınıftı. U· Kuım Reami HDI i locı .. DUD 
~ batkalumın yanmda hususi ha· - Evet.!.. Doğrusu, buna, ben de Ankara askeri marangoz fabrikasında 81 1~36 ıo 
~ ~ fazla izahat vermeğe ter- hayret ettım. bekçi Akif kızı Süheyla. 1 _____ ....!.------·-!.------
~ ~'al bıiiaait olmadığı için, bu sözleri- - Hayret edecek, ,ne var? •• Se • Kart PAZAR 

d b b. ' .. l' • n_ Urfa Askeri ihtisas mahkemeıi az&sın- ------:-------;--:;;:'7.::-:-=--ıı · d.ı-. .. e Ali Efendi ile kendi arasın· e ını sana soy ıyeyım. vuu, aa • İMSAK 
~ d b k t dan yarbay Avni kız.ı Nermin. Çerkezköy SABAH Z lk d ~~ebebiz vaziyetin ıslah e· ray a~ en ovm~t .~·., İstasyon kolonyacı Kenan, KastomoniB i a e S. 1 D. 

1ltıa ebnek istemitti. - ovmut mu ıdınız .. • T. S. kontrolörü Vecihi kızı Perizat, An· ~· ~· 8 12 04 
~bip, derhal müiiahale etmişti: - Evet. kara Hamam önü Hacı Murat mahallesi 7 11 S 30 
~ .-=..,Nuri Bey,!.. Malum ya. Biz bu- Parlak çizmelerinin içinde ha • Oktay sokak N. 22 de Mehmet, BaJıkeS1r Öğle lkindi 1 Aktam Yat-sı--
.. ı~ .. t

1 
•• ~yü auma an ara a Ü - S. D. • ::;. . . ... en L,. k 1

_ nd I d h k caklarını geren ve kendisini zorla Kız ortn mektep sınıf 2 den Müıerref, l s. ıD · 1 D s. D 
"-t; ~ litiı. Artık lakırdı yasak. Sıh- yüksek göstermek iatiyen bu adam, Edremit Havran ikinci mektep sınıf 5 ten E. 

7 02 9 4~ 12 _ 1 34 
•t\ıı İkbal Hanımefendinin hassas ve t 45 Hüsnü Günay, İzmir Karşıyaka Na- 12 '27 lfi 09 17 25 l 8 58 'brıanıına, hanım efendi de mü· dir sokak N. 20 de Samiye Yak.up. An- 7 

uy l zeki kalbi karıısında birdenbire al-~ urur ar. kara Cebeci Baysal cad. N 44 Sedat, Er-
J:' llritti. çalıvermifti. dek Kavalalı Fehmi oğlu Muammer, An-

......_ '~t Nuri B~y: - Onu, siz nasıl kovabilininiz? •• kara İnkılap Mahallesi Şehit İbralMm ıo· 
~ ~~ica ederim, Sertabip Bey. Kısa ~ ~çı~ a.~nın, ~ temiz çehrenin ·~- kak N. 5 te Muzaffer. Edremit orta mek
)b._--.• daha sormama mÜJaade bu- hıbı, hıç böyle bır hakarete tahammül tep A. 1 den Sabahattin. Çanlun Gazipa-

.... , edebilir mi? •• Buna ceuret edebilmek şa mektebi S ten 55 Ferhan, Edremit kab-
l_. b.'lh: •. v bq t kr lk için, onun kadar mert, onun kadar veci Hakka vuatuiyle Mustafa. Bolu Yu· 
'"'1 -.., ' e sonra ını e ar • A k Ek •- · .a_ • htwn Q::LrU ~ Un f ..]• • k d kahraman olmak lazım. arı çarfl me .. çı .,.ıp ma u ~ , 
"'li.r e enuıye çevırere evam D' b kır k • . k dini' Konya kız muallim mektebi 1 inci aımf ,. t: ıye ay ma ıçm en aüç 

......._ J.1_ 208 milhleka, Gazi okulu S inci auuf •78 tit .. ~ ~ fendi L - --eti . t Be- zaptedebilmifti. lk L f S .. 'iıt e , nazr erı ... * Muzaffer, Uzunköprü i meatep mu -
·~ .. ..: llasıl? .• Kendisini ara sıra bana ten S 1 Mustafa Tater, Saraçbanebap Parlr. 

-. ,...._ · k I Kollarını gere gere uzakl•-n -h- k H d Be k k N s cı_vlm h.1 -·-.:qız, ço memnun o urum. --Y- r- arııu ay ar y ao a • te -. 
ıL ~ a..__ f --L- • b' zadenin mahmuz sesleri, uzun kori • Necdet. Ankara imaret mahalleei Fenerci .~it 1:14l1llnı e endinin ~ esı, ır· da · • 
"~ e lllplcırın k .1 . 1.... dorun öteki ucun IÖmivemılfti. aokalr. N. 33 te Hatice, Ankara lnanii ma-
lbi •• ~ ~ • • ızı eaı mlf; """Tını ö- O zaman ikbal hanımefendi, harem halle Kaylan ıokak 19 da Ahmet, Kütab-
~ l:'~tı. J?udaldan, haffiçe titre- ağası Tabiri çağırtmlf: Ona fU emri ya LiM .. ten 356 Rüıtü, Zahanbolu Yu-

() t, lııç bir IÖz İfİtilmemİf tİ. karı çarıı balla) Mustafa oilu M. Emin ~· ~"-rı ..... _L·b· dik A • vermitti: ö 
' liiJc.e ' ...... UUJl ın ve amırane _ Tahir!.. Efendinin eski yaveri zdemir, Konya Ereğliai Buiday anbar 

......_ 8 lnııtti: Nuri bey yok mu? •• Şimdi o, cepheden memuru Hamza kızı Naime, Mardin Aa-
Uyurunuz hanım efendiler... yaralı gelmit; GümÜflUJU haataha • keri hastanoııi inzibat 1Ubayı Bekir o~lu 

h armdan Kemal, Samsun Adil Barut kızı Müker· ıl lte~l * nesinde yatıyor ••• Y itibaren 
~ i) .. k hanıın efendı', ... rayda tehza- -ah "decelu" y l rem, Kadıköy Kayıtdai oad. N. 48 evde 
d.... .... ar ıla. "" her ıün hUt aneye il m. a • Ömer Riza, Utak Ttttün inhiııan muhHe· 
'"\tatc b.ı! •tığı zaman, elJerini kal- nız, dikkat et. Hutalianeye aİdİp Nuri becisi Tevfik oflu Hayri, Konya Hükumet 
'.\.._:ırdı: beyle görüf!Denden kİIDM haberdar alanında poııtacı Selim vasıtasiyle Nejat 
~ L:_ •nı !.. Bugün hastaneleri ge- olmasın. Çapa, Konya 19 Mayaa mektebi sınıf ı. 

"ille rast geldim, bilseniz?_ (Ar-. OGr) den 280 Kerime. Bakırlr.ö,y 2 inci mektep 

A. 5 ten l 6 Lamia, Cihangir Akarsu yo

kuıu T alit pap konağı N. 1 6 da Alako, 
Ankara Devrim ilk mektebi 3 üncü ıınıf 
A. 3 ten 3 7 3 Fikriye, Ankara erkek liae· 
u B. 1 den 1 SO irfan. Afyon Uaesi B. t den 
76S Ferruh, Burdur Gazi mektebi ıınıf 

5 ten 1 70 Ahmet Erir.al, Burııa kız öiret
men mektebi A. 2 den S 5 l Kayaman Yek
kal, M. Kemal pap lamet pata oad. Abat 

Ali sokak N. .. 11 den Lutfi, lzmit orta 
mektep A. 2 den 268 Hadiye Erdi, İstan-
bul Lisesi 476 Celllettin, latanbul 44 üncü 
mektep 313 Saime. latanbul 49 uncu me.k-
tep 6• Adil, Ankara Maliye Vekaleti 
muhasebesinde Gafur oğlu Kemalettin, 
Kırklareli gardifren Arletta kızı Şükran, 

İstanbul 61 inci mektep 3 ten 2 Ferit, 
Kayseri Cumuriyet mektebi 29 Metin Bi· 
çer, Ankara Merkez Hastanesi Cildiye 
6 tıncı pavyon Tekirdaih Mehmet oğlu 

Recep, Alaşehir tapu sekreteri Şeref Tür-
ker o~lu Hüseyin Avni, Tarsuıı Türk oca
tı mektebi sınıf A. 4 ten 342 Ali Dön
mez, Yalvaç orta mektep T. Öiretrnez oğ
lu ilhan Dilmaç. 

Tabii meyva u..relerile hazırlan • 
mıt yeaane meyva tuzudur. 

Mide. barsak, kara ciier, böbrek 
hHtalıklannda fevkalade faydalıdır. 

Haz.mi kolay)a~tmr, inkıbazı izale 
eder. 

lNGILIZ KANZUK ECZANESl 
Beyoğlu - İstanbul 

'--------------~ 
f stanbul befİnci İcra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 

verilen bir adet el dikiş makinesi 4 2 936 
tarihine müsadif salı günü saat birden iti
baren Beyoğlu Singer dikiş kump.:ınya51 

mağazasında satılacağından tnlibin yevmi 
mezkurde mahallinde bulunacak memura 
müracaatları ilan olunur. (5O1) 


