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BÜTÜN 
•• 

DUN YA 
Matbuatı bir arada 

Bir 
Haftalık 

HAVADiS 
ILiM 
EDEBiYAT 
SPOR 
Si NEMA 
MiZAH 

gazetem 

TlrldJlala YI 1111111 dlaJIP•D gizi, 
11.ıatı. apı. Bizi• lçla llır balta 2000 

ıuetı ve •ecmaa olmyor. 

YARI 

ÇABUK 
__.. -·-~ · - -
RA~AT 

TDAS OLMAK 
• 
İSTERSENİZ 

çıkıyor. 

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

1936 ilkbahar LEiPZiG Panayırı 
1 Mar.tı başlıyor. 

Alman timendiferleri ücret
lerinde yüzde 60 tenzllit 

Her aevl tafsilat için: Galata'da Ahen• 
MDnlh hanında mübendiı H. Zeck1er'e 

Posta kutusu 1076 veyahut LEIPZIGER MESSAMT - Leipzig • 
Allemagne idaresine müracaat 

Müdanya Belediyesinden: 
Belediyemiz Fen ıubeıine 100 lira ücretle bir müheadia alınacaktır. 

isteklilerin evvelce bulundukları yerlerden alacakları vesikalarını 
dilekçelerine iliıtirerek belediyeye müracaat etmeleri ilin olunur. (531) 

K A f E 

Bu adıuı.ı 
c ~oındı\D 

bezdiren Ş"Y 

IBIPIN 
i k!crüb• edin· . 
ciye kadar çek
meğe mahkum 
oldutn ağrı ve 

aızı'ardır. 

• 

En ı:ddetli baı ve dit 
ağrılarını keser .. . 

Romatizma, sinir, adale, bel 
ağnlanna kartı bilhassa 

müessirdir • • • • 

1 
Kırıklığı, nezleyi, soğuk algmhkla

nndan mütevellit bütün ağn, sızı 
· ve sancıları geçirir. , .................... .. 

Saçlan dökülenlere 

KOMOJEN KANZUK 
Saç ekslri 

Saçlann döklll•eıine n kepck'•n· 
mtaine mani o'ur. Saçların kökle· 
rini kıanıtlendirlr ve beal•r. Tabii 
reoklınDi boımaı, latif bir rayibaaı 

yardır. 

l119lllz Kan•uk Eczaneal 

Beyoğlu - 1.tanbul 

So11 Poata Matll•••• 
N .. riyat Müdürü: Selim Rqıp 

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

• 
. ALMIN 

Grip • Nevralji • a .. ve D ... •intan • Artrlll•m • 

SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini Veriyor 

htanbul Yerli Maijar Pazarmdan 14 lkincik4nun gani 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 28 lkinciklnun gUnll 
Karaköy Yerli Mallar Pazarandan 23 lkinciklnun gunı 

Mal alanlar ellerindeki ayni 
tarihli kuponlar mukabilinde 

. Parasız mal alabilirler 

D
.kk YerUMallar Pazarıaruua wit 
1 at : mlyıU aatqlan ini ar da ,_ 

vam edl1or; lıtUatle 1111•• 

1 lnbiac.r:ar U. Müdürlüğünden: _,. 
1 - lzmirde Çamalh tuzlaıında yapılacak 34797 lira 68 ııot"f __,,. 

ıif bedelli 6 tane e-., bir mektep ve bir revir binaları topluca 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuıtur. ıtJJ' 

2 - Eksiltme 21 tubat 936 cuma sünü saat 11 de KabatatW 
1arlar binasındaki komiayonda yapdacaktır • 

I 

3 - Muvakkat temiaat 2609 lira82 kunııtur. ~ 
4 - lıtekliler ihaleden en az bet sün evvel inhisarlar ...-ı ~ 

ıiae ıelerek diplomalı mimar veya mühenclia olduklannı ::,,,-~ 
en az 20,000 liralık bina iti yaptıklarını mukavele ve kabul flllJI!. 1 
retlsiyle iabat ettikten ve fenni ehliyet vesikası aldıktan 

.... iıaalabillacle eksiltme nrakmı ilti:relrilirler. 
1 - a. veniki ı..-n kapab zarflar ihale aünü saat tala 10 

1'ı•m.• Reialip.. .. ı..-..ahiliıule Y.-ibait ol •.ati 



• 

Sene 6 - No 1981 - PERŞEMBE - 8 ŞUBAT idare itleri telefonu: 20203 Fiyab 5 kuruf 

Her Tara. ta Harp Hazırlıkları Var 
lllı::::::::::: 

Avam kammcuında harp
ten bahaedildi. Talailat 

6 . ncı aahilemidedir 

'Yeni Bir Avrupa Müvazenesi IKMarslllyAa FıacklasınındMuhako··eıu:.esi •• : 
_ _ _ _ _____:_.=------. - . • ra e san rın umu 

lngilizler, litif aklar Sistemının Yenı- Davası T ckrar Görülüyor 
den Canlanmasından Korkuyorlar Mahkemeye Giren Dinleyiciler Çok 

P ARiS MÜZAKERELERiNDEN ÇIKAN NETiCELER S1kı Bir Kontroldan Geçiriliyorlar 

ltalyan -Habeş 
Harbi Unutuldu 
Avusturya KUçük 
Antantla Uzlaşıyor 

Paris, 5 (Hususi) - iki üç gün· 
denberi burada göze çarpan siyasi te
mas ve müzakereler umumi efkarı şid
detle alakadar etmeğe başlamıştır. Pa
ris, denebilir ki, senelerdenberi bu de
rece bir siyasi kaynaşmaya sahne ol
mamıştır. Londradan dönen krallar, 1 
prensler ve dış bakanlariyle Fransız 
devlet adamları arasında hemen her 
saat görüşmeler yapılmaktadır. 

fa • Şimdiye kadar sızan haberlerden 
~ müzakerelerinde mühim faaliyet müsbet bir netice çıkarmak kabil de • 

6Öıteren Tevfik RüftÜ A.ra•la ğildir. 

1 
Gizli Tarikatçı-
lık Yapanlar 

Ankara, 5 (Ôzel) - Gi%li ola
rak tarikatçılık yapmaktan •uçlu 
olarak Çankırıda yakalanıp bura· 
ya gönderilen Yavan oğlu Ahmet. 
le Mu•talanın bu neui irtica iıle· 
rile alaka•ı olmadığı görülmüı, 
tahliye edilmiılerdir. Her iki•İ de 
Çankırıya dönmüıladir. 

* Gene bir müddet evvel Çankırı· 
daki euinde araftırma yapılan in
cikli köyü imamı Beflonlu Ali ya· 
kalanmııtır. Bu adamın evinde bir 1 
hatıra de/teri ele ııeçmiıtir. Def
terde dikkate değer bir takım ka· 
yitler göze çarpmıflır. Rüya tabir· 
leri, 1eyh Ekberle mükôlemeler gi
bi bir takım anlaıılmaz kayıtlar 

rJardır. (Deuamı 8 inci yibde) 
Litvinol yanyana (Devamı 8 inci yüı:de) l 

Kış Kendini Gösteriyor Karma Karışık 
Bir Vergi 
Kaçakçılığı ..• Yakarula: Cinayet wılanui 

Çinde Limanlar Dondu, Japonyada Fır
tına Var, lngilterede ise Sular Taııyor A.faiıda: Vs •asla; Kralj, Raiç, Zuonir. 

Amerika ile geniş mikyasta barsak . . . . . • 
· . b d b' ''dd Aiks .. en • provence, 5 (A.A.) - tedbırlerı, ıçerıdekınden hır az daha 
tıcaretı yapan ve un an ır mu et U .1 . .k. . h k l . b. kt• B d d k t 1 1_ _ı~ 

• y • • • staşı erın ı ıncı mu a eme en ır gevşe ır. ura a a on ro pe~ suu 
evvel vergı kaçakçıhgı ıle ıtham edi- şüphe ve tereddüt havası içinde baıflı· olmakla beraber, ilk günlerdeki sefer-
lerek hakkında rnaa ceza 425 bin lira yacaktır. ıberlik manzarası göze çarpmamakta-
vergi tahakkuk ettirilen meşhur bar • Adliye dairesinin Clışındaki inzibat dır. (Deuamı 9 anca )'Üd•) 
sakçı Feldman'ın işi mahkemeye inti· 

kal etmiştir. 
Davaya zemin tefkil eden işin ev • 

veliyatı şu şekildedir: F eldman bar .. 
sak ticaretini diğer bazı ortaklarla 
kollektif bir şirket halinde çevirirken 

Emrine Alınan Vekilet 
Memurların Maaşları ... 

ticareti komandit şirket halinde yeni - Ankara, 5 (A.A.) _Bugün Fikret ralı cetvelin (a ve b) serilerine dahil' 
den kurulan bir şirkete devrediyor ve Sılayın başkanlığında yapılan Kamu· ve tayinleri merkeze ait bütün memww' 
bu, kendisine bu ~ten kar olarak gös· tay toplantısında memur.. kanunu - ıa;ın sicilleri vekalet veya dairelerinde 

terdiği ( 170) bin lira üzerinden vergi nun .bazı madd~~erinin değiştirilmC:-i· ve tayinleri vilayetlere ait memurla • 
tarhedilebileceğini iddia ediyor. ne aıt kanun muzakere ve kabul edil • . '11 • d "1" tl d b 1 

Japon limanla;.nda tıltanmıı, lralmq bir ııemi 
~~~hay, 5 (A.A.) - Çinin şima· külat ile Şanghay limanına doğ
"1 .~1 bütün limanlar ve ezcümle Ti- ru gelmektedirler. Diğer bir çok 

~~Ve Çefu limanl~ı bu~~~ tıkan- gemiler, karenalar sakatlanmış olarak 

(Deuamı 1 nci yüde) 

Ecza Depolarında 
Perakende Satıf 

b.. .. • 19 yıldanberı bu ırılikte buz b' .. k.'I" ·ı Şa h ı· 
.-ı~la .. .. . . .. ın mo u at ı e ng ay ımanına Ecza depolarının perakende .... 
~":- rı gorulmemıstır. Buzlar, bu - d v 1 k d' ı o•Y b. ,_ • • 
~'41\ bu ._ l . ' . ·ı·~· hd. ogru geme te ır er. ıger ır ÇOK. tıı yapmaları cadde uzerlerınde ~ .. ı 1tıyı ardakı gemıcı ıgı ta ıt et· . . ' 

"'lt4t v •. k l . .. 1 t' gemıler de T aku ıle Çefu arasında sı· dükkan açmaları yasaktır ve bu ya· ~ e muna a eyı guç eş ır· 
~ tedir. Bir çok gemiler, karene _ kışıp kalmışlardır. aak tatbik edilmeie baıla~ılmııtır. 

aakatlanmış olarak bin mÜf- (Deuamı 8 inci yiide) Dün bazı yerlerde teftıt yapıl • 

,. . 1 • 1 mıı, perakende illç satarken cür • 
ürkıye, nglltere Ve Fransa le mu meıhuı halinde yakalananlar 

Ba!kan Devletleri Arasında.. hakkında zabıt ıuıuımu, ve ıakiba-

Mütekabil E111niyet Misakı 
Yapıldığı Haber Veriliyor 

At· 
-., f> ı~a 6 (Özel) - Sabaha karşı Pariıtcn alınan telgraflarda Londra 
~ ı:r~ate yapılan siyasi müzaker~,l~r ne'Öeesinde Balkan a~tan.tı .d~vletleri 

dit. gıltere ve Fransa arasında yef i ~i~ıt muahede yapıldıgı bıldırılmekte-

,._,~ au ınuahecle Pariste Türkiye, fngiltere, Fransa, Yunanistan ve Yugos· 
~devletleri arasında imza edilmiştir. 

-- ecı:hedc, bilhassa petrol ambargosu tatbiki meslesiylc ~uahedeyi İm· 
~ . ~vlctlcrin mütekabil e~iye~e- taallUk etmektedir .. Haber geç 
L.:... -.ı_ IÇın hükumet mahafilinde &e~~ mümkün olamamışbr. Kayda 
İ...~ t..J~LL• • ·~- dır 1 .... .' 
~~m. , . 

ta baılamnııtır. ______ , ____ , _' _________ _ 

Öl Om 
Mangası 

? • 
~----------------------...... 

· · B k h··k" ı · e go"re nn aıcı erı e vı aye er e u unur. mıftır. u anunun u um erın , 
«Teadül kanununa bağlı bir numa • (Deuamı 1 nd )'Üd•) 

ltalyanların Şimalde 
Vaziyetleri F enalaşh 

Habeıler Yeni Bir Zafer Daha Kazan
dılar. Toplar, Mitralyözler Elde Ettiler 

Cenupta ltalganlar Tekrar llerligorlar 
( Harbe alt telgraflar 6 ncı •aylamızdad1r) 

-Bir Cinayetin Ortoso ... 
Bir Suçlunun lhbarile Aydınlanıyor 
Yedi ay evvel Silivrikapıcla bir cİ· liller bulunmadığı için bunlar eerbeet 

nayet oldu. &hçivan Prikli ieminde bırakıldı. V c bu cinayetin failleri bu. 
biri öldürüldü. O vakit bazı kiıme.ler lunamadı. 
zannalbna alınc:lı. F abt kuvvetli de - ( Deuoım 11 inci yidfle) 



Z Sayfa 

(Halkın Sesi) 1 

Fil imler 

lgi Kontrol 

Edilmiqor Mu 7 
Bir sinema gişesini soymağa kal • 

lupp ta yakayı ele verenler zabıta -
da: 

- Biz. demiıler, seyrettiğimiz fi
limlere kurban olduk. 

Bu hidiac, ve bu mazeret; kötü 
filimlerin, ahlak üzerindeki IUİ te -
eir1erini bilfiil iıbat etmektedir. Bu 

münasebetle dün bir muharririmiz 
raqeldiklerine yukanki suali eor -

muttur. Aldığı karıılıkları ataiıda 
bulacaksınız. 

* 
Büyük çutı, Tatlı badem sokağı, 11 

numaralı hane, Fevzi: 
- Filimlerin ahlak üzerindeki tesirleri, 

kahili inkar deiildir: Bazı genç kızların, 
beyaz perdede gördüklerini taklit etmek 
uğrunda ne acaip biçimlere girdikleri ma• 
lum. 

Amerikan filimleri, yedi yeşındaki ço • 
cuklan ayaşlığa imrendiriyor. Bellerine 
tahtadan tabancalar takarak, ve boyunla
rına babalarının yazma mendillerini keı-

pf fuları gıbi sararak Meksika haydut -
lanna benzemeye özeniyorlar. 

insan bunlan gördükten sonra, körpe 
seciyeleri fenalıkla yoğuran bütün beyaz 
hayal perdelerini paralamak isteğini duy • 
maktan kendini alamıyor! 

* 

SON POSTA 

Sahte Ölçüler ... 
Polis, Adliyeye Yüklü Bir Dosya Verdi 

Piyasaya aahte damgalı bir çok ölçü ve tartılar çı- Konya ve Karadeniz ıahil tchirlerinde de bulunduğu 
kanldığı ve bir fabrikada da bu ıibi sahte damgalı ölçü görülmüttür. Buradaki tahkikat bir fabrika ' ve bir 
ve tarbJar bulunduja yazdm~b. Polis bu tahkikata ait w h" l ·ıe b l .. tahd · hak 

lan • .::Lı·· b" ..J__ •• dde" mil"w • a:.. M-d- maguanm M ıp en un arın 47 mu emı • 
o ,, ..... u il' uu.yayı mu ıumu ıge Yel'llllf~..-. u . ,_ da lmakt d 
d · -!l!ı_ dün" ..J__ •• • de t tkikata ı.. • .;la am yapı a ır. 
eıumuIJWm U09ya uzerın e .,..., -

IDlfbr. Ayrıca Ankarada Ekonomi Bakanlıiı müfettiıleri 
Suçun nev'ine göre, bugün bazı kimselerin tevkif • ı de tahkikat yapmaktadırlar. Ölçüler ve ayarlar umum 

dilmesi ihtimali de vardır. müdür muavinine itten el çektirildiii haber •eril • 
Sahte damıalı ölçülerin Garbi Anadolu, Ankara, mektedir. 

Belediyenin Yeni Maliye ı1 Şirketi H_ayr~yeoin 
T k•JA K J Tarıfesı 
CŞ 1 atı UrU uyor Yeni Değiıiklikler Yapıl-

Haziranc:lan itibaren belediyeye ge·ı••tan~ ~~~.~e (60) kadarı tahak.. . mıyacak Gibi 
çecek olan arazi ve bina vergilerinin kuk mudurlugunden aynlınıttır. Şırketi Hayriyenin yeni tarifesini 
tahakkuk ve tahsilinde kullanılmak 1 Üsküdar ve Beyoğlu tarafından da tesbit edecek komisyon dün sabah 
.. "dar · h · eril---'- (80) kadar memur ismi ayrılmıttır. !Deniz Ticaret Müdürlüguw· .. nde toplan· uzere ı eı usuaıyeye v c:a:a ma· . . w 

li lannm liat . hazırla Hazırlanan liste Malıye Bakanlığının mıttır. 
ye me~ur • eaı lllDlf· da tudıkından geçtikten sonra DJe'!' 1 Kömür fiyatlarının mühim miktar-

tır. ldareı huausıyeye geçecek olan talı- murlara tebliğ edilecek ve Haziran • da düfmesİne rağmen diğer malzeme 
sil ve tahakkuk memurlarmın uyuı dan itibaren belediye emrinde çalıf • fiyatlarında bir yükıelit görüldüğü 
(160) dan fazladır. Bunlarm 27 ai maya ba,layacaldardır. nazan itibare almaralı\ tarifelerde bir 

Ç k S fi "' .... , Ş h • M . • değitiklik yapılmıyacaiı anlatılmak • 
OCU 8 ıgı., e lf eclıst tadır. Komisyon tekrar toplanacaktır. 

Abdurrahman adında (12) YA•m- ı Şehir Meclisi bugün Şubat devre- Şi.rketi.!1.ayriye~in pazar. • günleri 
Samatya, Abbuaia çıkmUJ, 7 numa • ~ t tb k - a-th f hı · da bir rnrııık kendi evinden h ızlık sinin ikinci toplantısını yapacaktır a 1 ettıgı tenzı a tan enm ya ız 

ralı hane, Saım: ~--- ırı • bir • f • • devam ettirilm . d 
_ Bugün sinema, güzel san'atlardan yapmak ıuçiyle yakalanmıfbr. Ab • Bu celsede azaya 936 belediye bütçe- e er ıç~ ... . • • esı e, 

eayılmaktadır. Bu itibarla, sinemayı, en durrahman Fatihte Çarpmba medre- 1 sinin dağıtılması muhtemeldir. Beledi· ŞY?icul~ t•!'i:nı ;~cıp ol~uftur. 
nezih eg"'lence vasıtalarından biri sayma ~inde oturan bir adamın oğludur. yenin 936 bütçesine asri mezarlık, 1 

etil a~1: l ~fa adtba~k b~~zal t, 
.t.Lı. __ L___ L_L__ de l "tad • ı k 11 • • evve ce tenzı atı tari e ta ı ew en mak mümkün değildir. Fakat sinemala - AUUurraıuJJllll UllDIQIDID ev o· s yom, yenı yapı aca yo ar ıçın d"W lard •. • 

mad "' b" -- ..J_ oda • ek tah • t ko im t ıger posta a zaten az mutterı bu-rın kapılan herkese açıktır. Okumak yaz • liP ır SU11Ua ya gırer san • sısa nu Uf ur. lundu"' -L •• t • • I 
mak bilmiyenler bile filim seyrinden ken- dığı •ÇIDlf ve (14) tane altını alarak Aynca her kaymakamlık için bir da gu ve·~ı ~Uf. enıı ~an er.s.-
dilerine göre zevk duyabiliyorlar. Fakat ÇU'f•Y• çıkmıftır. bina bulunması kayıtlı olduğundan ta kt tenld~ atı .. lenmktatedt . • 

1 
N • la il _.:n __ ..J_ ·iki e t im ı · · k k 1 k me e o ugunu soy eme ır. onların bu seyirden aldıkları hisse, ve çı - un ve ma ~ seyyar ~ vcu o ayan ar ıçın ayma am ı 

kardıkları mana da «kendilerine göre» satıcı Abdurrahmam elinde altınlarla binllll yapılması kararla,tirllmlf, bu- ı • } B k 
oluyor. ~rünce çocuğun eline bir kaç kiğıt ,nun için de bütçeye tahsisat konul - ÇiŞ er a anı 

Bu itibarla, bence, filimleri kontrol e • lira vererek &lbnlan ahmtlardır. Ak • muştur. 
Dün Tedavi Edilmek 

· Üzere Viyanaya Gitti 

Şubat 6 ~ 
-=---

1 ( Gttnftn Tarıbt) 
Bir iki 
Satırla .. 

Thaftt Odası Umumi Katibinhr 
Ailesine ikramiye 

Uzun müddettenberi Ticaret Odasındl 
himıet eden ve bu hizmette iken ölen ()dl 
katibi umumisi Cemalin ailesine odeeA 
ikramiye verilmesi kararlaıbrılmıştır. 

* *. 
Yeni Defterdarlar 

Tunçeli vilayeti deherdarbğına M~ 
defterdarı Halil, Manisaya Mardin deftef" 
darı Muhtar terfian tayin edilmişlerdit• 
Konya defterdarı Fehmi de bir derece ıedİ 
ettirilmiştir. 

*** 
lıtanbul - Edime Yolu 

lstanbul - Edirne yolunun lstanbul - Si• 
livriye kadar olan asfalt kısmının bu yıl 
1tıreti kat'iyede ikmali kararlaıtırılmıı vı 
bütçeye icap eden tahsisat konulmuştur. 

* * * 
Alman Tiyatro Müteha11111 Geliyot 

Zamanın en büyük sahne vazılannd.,. 
sayılan Alman tiyatro mütehassısı Ebe~ 
memleketimize davet edilmiıtir. 25 şubat'" 

ta ıelip Türk tiyatrosunun vaziyetini tel• 
kik edecektir. · 

*** 
Çiçek Mezat Yeri 

Yenicamideki çiçek mezat yerinin Şiı -. 
hane yoku§Unda Luna parkın yanına nak " 
li kararlaşbnlmıştır. 

••• 
Parlamentolar EkonÔmik 

Konferansı 

Parlamentolar ekonomik konferansı 9 
haziranda Bükreşte toplanacaktır. Konf.,-. 
ransa bütün devlederin iştirak edeceği U1 

mulmaktadır. Konferans ruznamesinde :ıi• 
rai ve sınai ülkeler arasındaki ticari mü :. 
naaebetler, dahildeki igtira kuvvetleri gı• 

bi meseleler vardır. 

* * * 
Tokat Ziraat Direktörü 

Tokat ziraat direktörü Hüseyin Fehınİ 
vekalet emrine alınmışbr. 

*"' * 
Ecnebi Dairelerde Çalıpn Türkler 

denler, bu mühim noktayı bilhassa nazan ~ üstü Recep eve dönünce mesele- 1 Konservatu.vann da •• h~ !'11 Avru
itibara almalıdırlar. ıyı anlamıt, hemen karakola kofmut • paya tan dersı almak ıçın iki talebe 

Aksi takdirde, Amerikonvari sirkatlere tur. iki seyyar satıcı zabıta tarafından göndermesi kararlB.flırılmlf ve bütçe-
kalkışanlann ileri sürecekleri mazeretleri yakalanmıt ve altmlarm bir kısmı geri ye de tahsisat aynlmıfbr. İç 1§leri Bakanı Şükrü Kaya dün Ecnebi sefaret ve konsolosluklannd• 

Rejelkarol vapurile ve K .. t çalı,an Türk tebealannın kazanç, muv• • 

tir. Kadın Yüzünden 
meşru saymaya mecbur: kalacağız demek- almmıttır• 

•• 
Universitede ..• 

l·ı v· . . . oos endce zene. buhran ve hava vergileri vaz.iyetferJ 
yo ı e, ıyanaya gıtmııtır. ra a t tL!ı. d'l kt d" 

* Haliç Feneri, Hacı Manol sokağı, 44 Hir Adam Ötekini 
bir ay kadar kalacak, tedavisi bit· 
tikten sonra dönecektir. 

numaralı hane, Yakup: Tıp Fakültesinin Dersleri Yaraladı 
Yangın Başlangıcı - Bugün gazetelerin mesela bazı ci • Biraz Geç Baılıyacak Sirkecide Şahinpaf8 otelinde ya -

nayct vak"alannı fazla tafsilata boğmalan, Üniversitede derslere dün bat • bp kalkan Ahmet admda bir adam Vaniköyde Hayreddin ve fiireki • 
cinayete teşvik mahiyetinde görülüyor. lanınıttır. Yalnız Tıp Fakültesi ders .- İzmirli Rasim tarafından kama ile üç aının Glikoz fabrikaaı_nda kurutma 

Bir romancının, tı8use» nin adını an • leri bir kaç gün daha soma bqhyacak· yerinden cerhedilmİflir . .iddiaya gö • kazanının fazla hararetinden yanın • 
ması müstehcen sayılıyor. tır. Buna sebep birinci doktora imti- ll re Rasim, Ahmedi dostu olan bir ka- daki tahta kaplamalar tubıfmUf, ça • 

Fakat sinemalarda sık sık raslanılan bu hanlarının sömestr tatili esnasında bi- dınla birlikte görmÜf, asabiyete kapı- buk fukma ~ amele tarafın. 
kabil sahnelere karşı nedense hudutsuz tirilmemesidir. Profesörler imtihan .1 larak bu iti yapmıfbr. Yaralı haatane- dan aöndürülmiiflür. 
bir müsamaha gösteriliyor. larla meşgul olduldarmd~n derslerine ye 'kaldınlmıf, suçlu yakalanmıttır. JI. 

Halbuki sinemalara gidenler, gazete, 1 -'..&edirl Kaaım""--nın Ha....;..e mahaU 
ıe ememau er. Kazalar r~ ı··ı e -mecmua, ve roman okuyanlardan çok faz. sinde kuyucu Kevorgun (2) sayılı e-

ladır. Ve onların içinde okumalan yaz - Bir Falcı Kadm Tutuldu Kuımpap havuzlarında ça}l.f&n vinde soba atqinden pencere perde • 
malan bile olmıyanlar vardır. Cahillerin Arapcamii civarında omuzunda bir makinist İhsan iki parmağım makine- leri atq almıt, komtuJar tarafmdan 

e ıuıı: e ı me e ır. 

••• 
Hayır Cemiyetleri Ve Belediyenİll 

Yardımı 

1936 vilayet hususi muhasebe bütçe '" 
sine bayır teşekkülleri için geniş miktar • 
da yardım tahsisab aynlmı§tır. Bu arad• 
Darünafaka için ( 1 5) bin, fakir talebeler' 
gıda vermesi için Kızılaya beş biıM 
Heybeli, Burgaz, Büyükada aanatoryoın• 

lan için ( l 5 ) bin, Türk Maarif Cemiyed 
iç.in ( 2) bin, akalliyet mücasC8eleri içi.il 
( 1 O ) bin, Halkevleri için ( 75) bin, züh • 
revi hastalıklarla mücadele için de (30) 
bin lira tahsisat ayrılmıştır. (500) lira d4 
dit tabipleri cemiyetine tahsis edilmiştir· 

•• * tel~inlere çok daha kola: kapılabilecek • torba ile dolatan bir kadimn hali fÜp- ye kaplır1D1flır. görülerek yangın büyümeden söndü. 
len hesaplanırsa. bu musamahanın çok h li 

1 
.. rüldüjünden karakola çaiınl * rülmüıtür. Irak Dıt Bakanı Gitti 

1 tehlikeli olduğunu anlamak hayli kolayla- e o .. d f l bak • Tayyareden düşerek yaralanan oi '* 
fır. Fakat maalesef, bu husuıta, gazetele- m1f, torbası aranınca ıçm e a • Şoför Rüstemin idaresindeki Sabah Nuriyi tedavi için Londraya gö -
re karşı lüzumundan çok fazla sıkıştırılan mağa mahsuı fasulye, boncuk, böcek (1035) sayılı hususi otomobil köprü Haliç Şirketinin Kongresi türmek üzere tehrimize gelen Irak dış ı,a-
kontrol, sinemalara karşı lüzumundan çok kabuğu gibi ,eyler ~lunmuttur. Ka- üstünde Hasan adında bir adama Haliç Şirketi umumi heyeti Şuba • kanı Nuri Sait Pap ve oğlu dün aıkşass' 
fazla gevıetiliyorl 1 dm hakkında tahkikat yapılıyor. çarpmlfbr. tın on birinde toplanacaktır. Londraya gitmişlerdir. 
=================,===-----=-___.-=-ıı====:======.=========:=====::=====:::====:==========================m::==================~ 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

- Dünyada ne tuhaf ,eyler oluyor, 1 
Hasan Bey! 

. . . Mesela ,a cenci soruyor muıun?. ı 
Eıkiden sazetelercle muhanirlik ederdi •• 

. . . Şimdi Karaağaç mezbahasında ka
saplık ediyormuı 1 

Hasan Bey - Ne ,aııyorsuq, yahaal 
rada da ıene satır heaabile para alıY°' 
Orada makale batına para alıyordu, btl 
demektir. 



Her gün 

"•de in .. ? 

• 

.. 

SON POSTA Sayfa 3 
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' Resimli Makale 

fatanbulun her tarafını eski mezarlıklar kaplar. Bu mezarlık· 
lar kırık tatları, çökük mezarları, yüksek ağaçlan ile inaana 
hakikaten korkunç ahreti hatırlatır. 

Bir gazeteci arkadat geçende Edimekapı ve Silivrikapı me· 
zarlıklarını ıezmİf. Gördüklerini fU iki cümle ile enlabyor: 

il Kemik Ve Köpek il 

cıEdimekapaaanda, Silivrikapıda ne kadar mezarlık vana, o 

kadar da meıire var. 

Her kınk tqm dibinde bir içki sofrası; ortalık karardıktan 

sonra her mezar çukurunun içi bir zifaf höcresi. » 

iSTER lNAN iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Valctile 
Sakal Denilen 
Bir Şey Vardı f '------E. Ekrem•Talu 

TIFLI 

lsvlçre Alman Konsoloa
hanelerl Bayraklar1nı 

Yar1ya Çektller 
Cenevre, 5 ( A. A.) - Naıyonal 

sosyalist reislerden Güıtlorun katli 
dolayısiyle lsviçredeki bütün Al • 
man konsoloshaneleri b'°yraklarım 
yarıya çekmiılerdir. 

Bu tedbir muhtelif ıurette tefsir 
olunmaktadır. Çünkü Güıtolrua 
lıviçrede hiç bir resmi ııf ab yokta. 
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.f;ÖRDÜl{U~IMIZ IDllSL&llld 
Tramvayda Çankırıda yeniden iki Kaza Bir Yanlışlık -

Çıkan Bir K 1 o·· .. ··ı·· Münakaşa Ve OFU M8SI UŞUDU uyor Her Zaman 
Bı·r Dava Düzeltilebilir 
T opkapı tramvay:lanndan blri Eminö

nünden T opkapıya doğru se!eT yaparken 
Sirkeci durağında Hamiyet adında bir ka
dın elind~ tuttuğu çocuğile tramvaya bin
mit ve kondoktör Sabri yanına gelince 
Hamiyet: 

- Bir bilet veriniz! demiş. Konduktör 
de: 

- iki bilet alacaksınız! diye cevap 
vermiı. 

- Niçin> 
- Çocuğunuz için de. 
- Çocuğum beş yn§lnda. 
- Ben yedi yafmda görüyorum. 
Hamiyet elini koynuna sokup çocuğun 

nüfus kağıdını çıkarmış: 
-Babmzl 
Biletçi, kadının nüfuı ktığıdı tutan dini 

tiddetle iterek bağırmı~: 
- Ben nüfus memuru değilim. 
- Ben de çocuğum için bilet paruı Vt> 

Çankın (Özel) - Vilayet umu-

mi meclisi tubat içtimalarma bat • 
ladı. Bu sene meclisi umuminin e -
hemmiyetli olarak göreceği itlerden 
birisi vilayette yeniden iki kaza tq
kili meselesidir. Filhakika 170 bin 
küsur nüfusu olan vilayetimizin mer
kezle beraber ancak iki kazası var
dır. Bu kazalardan biri Ilgaz, biri • 
si de Çerkeıtir. Çerkeı merkez ıi· 
mendiferle bağlan.anı ise de Ilgaz 
fenni zaruretler dolayısile bundan 
mahrum kalmı§tır. Burası merkeze 
§OSe ile bağlı ve 51 kilometre §İmal· 
dedir. 

Vilayet dahilinde yeniden kaza Kcua haline kalbi tlüfiinülen Karpmla Nahiyeri 
olmıya münasip ve müsait iki nahi- d k ı 

cuklar.' da eksik değildir. ve tirin bir bölge e urulmuı o a -
ye mıntakaı~_va~dır. Bu~l~~dan ~iri llimfa:deki öğrebnenlerden % caltll'. Dewez çayının 1Uladığı bu 
Ku.rt~lu ,dıg~rı .. Şabanozu nahıye- 40 nı ÜY§unlu gen,Çleri tetkil etti • nahiyenin topraklarında bir çok 

rcmem. lerıdır. Şaban~zu Çankırınm gar. • iini söylemek mübalaiasız olur. meyva ve sebze de yetiıtirilmekte-
- O halde inersiniz. hında ve ~5 kıl.ometr~ meaafede~ır, Kamun :Oay F evzinin rehherliğile dir. Şayet vilayette iki kazanın bir-
- Hiç bile inmemr Kurıunlu ıae ıımendıferle 66 kılo- t' . d K l den t-kı'lı' mümkün oörülemezse 
Ağız münakaşası ilerlemiş. Biletçi ile • b'd I I k uraym gayr~ ı aayesın e urıun u --ıt o 

metre §İmalı gar 1 e 0 up 1 gaz a· •ıA t" • · · · · b • · d b' bı"r kazanın vu'"cut bulması kuvvetlı' kadm birbirlerine hakarete ba§lamı§lar. b .. l d vı aye ımızın ıncısı mesa esın e ır 

Araba durdurulm~. Bir polis memuru zasına ag 1 ır. kasaba olmuştur. ,r.ı'rzulardandır. Bu takdirde Kur -
hAd• • T 1 Şabanözü daha garbında bulunan I k F'I h b b nl k t 'h k 1 a ıııcye vazıyet etmış. ramvay yo cu - . . . . rma • 1 yos atlının aştan a- şu u azasının ercı an uru aca-
Jan vak:'aya tahit olarak yazdınlmış ve Orta nahıyesıle merkezm garbı c. t• - · b t k d d"" . t g-ı umulmaktadır. 

b
.. k d h 1 §& geç ıgı u mın a a a ort ıs as • 

biletçi Sabri hakarete maruz kalmak id • nu ı ve cenup ısmın a u unan d Ç kü S b ·· •· K 
d 1 h'- ha k'" I k d' . "Ih k d'ld'-· k yon var ır. ün ·; ~ a anozune nazaran ur-iasi e ına .. emeyc § vurmuş.. oy er en ıaıne ı a e ı ıgı ta 

• • • - Vilayetimizde teşkili mutasavver ıunlu kazalığa daha müsait ve mü-* dırde 30 hın kadar nüfusu olahılen 'k' k d b' · · • b"" ı ·· ı · · Duru~ma birinci sulh cezada 1reçti. Du- ı ı aza an ırısı ııte oy e guze nasıptır. 
bir kaza olacaktır. Nefsi Şabanözü 

ru~a&h~~eye~b~oknk~~ç~uk =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ta vardı. İki taraf ta hakkın kendilerinde kasabası İse iki yüzden biraz fazla A l d f zmı· tte 
olduğunu iddia ettiler. Mahkemede her evi olup belediye te,Jc:iline müsait 0 ta Va a 
iki tarafın da gösterdiği şahitleri dinlendi. olmıyacak derecede nüfusu az hu • • Neticede hakim tarafeyne §U karan bildir- lunan, bir kaç dükkan, iki han ve 
di: bir kaç kahveden ibaret çarıısile gü-

- Hamiyetin, Sabriye hakaret yollu zel bir mektepten baıka umran ese
sözleT söylediZi sabit olm~tur; dört gün 
hap~. dört Jira para ceza !lına çarpılıyor. ri görmemi§ olnn bir kasabacıktır. 

Yıldırımdan Bir Kız ô :dü, 
Bir Kadın Y .ualandı 

Çocuk Eıirgenıe Kurumu 
Ko ·· greıi Yapıldı 

Antalya - Burada §iddetli bir İzmit (Özel) - Çocuk Eıirgeme 
sağanak olmuı, Hafızpaşada Pehli- kurumu kongresi İzmit belediye dai-fakat Sabrinin de Hamiyete ayni ıekildc Kurıunlu nahiyeıine gelince 91 

mukabele ettiği aabit olmuıtur : bu acbep- parça köyü ve 38 bin nüfusu bulu- van çiftliğinde Ahmcdin evine yıl- resinde toplanmııtır. Kongrede fa· 
le Hamiyetin cezaıı ortadan kalkıyor. nan ve merkezi 3500 nüfuslu ve 1 dırım düpnüıtür. Ahmedin kızı E- kir ve kimsesiz çocuklara daha iyi * 700 ) ·· '-- d""kkA 1 1 ve daha candan bakılmaaı için la -eve yuze ya.un u anı o an mine derhal ölmüf, karısı Fatma da 

Bu hadisede anlıyamadığımız bir cihet bir kasabadır. Kurıunluda üç her- ağır ıurette yaralanarak hastaneye zım gelen kararlar verilmittir. 
var: Hükumetin her vatanda"" dogvar. dogv- b d f h k' 1 Yenı' heyete .. U zatlar ~ı'lmı'tti'r• ,..- er, ört ırın, üç an ve i ı ote ve kaldırılmı.+ır. :r - 7 • 
maz verdi(;i rcami nüfus tezkeresi tram- !'.. A k t A · · h" ] b "'d '" -• iki lokanta, bir hamam ve Selçuk vu a zız. ın ısar ar aşmu uru 
vay ıirketince muteber sayılmıyor mu} k Samsunda Kı'nısesı'z Çocuklara Fahri, kültür müdürü Kemal, rnalmüdürü 
Y L • k k d k ·· 1 • • · zamanından alma tarihi bir köp-oua §il et. on u tor ere ya§ taymı ıçin Şevki, tüccardan Mehmet, Salih, Şefik 
hususi bir ders mi gösteriyor~ rüyle, dokuz cami, bir kaç demirci Yardım Celil. Osman Zeki, Muhiddin, Osman Nu-

Tramvaya 1nip binmenı"n mu··zmı·n b1"r dükkanı vardır. Ö n· ı~aı·l Hakla 
_ . Samsun ( zel) - 19 Mayıs oku- ' ~... · 

dert olduğunu bitiyorduk; meğer farkına Bol, meyvadar bag ve bahçelerı I ··- t 1 • • t bb .... 1 -----
d v b k d 1 • • • unun ogre men ennm ete usuy e 

varma ıgımız aş a ert eri ae varmış. bulunan ıırın bır kasabadır. terti olunan bir piyangodan mektebin Antalyada Yıkılan Kale 

Gerze Tutun Pi yasası 
Sinop - Sinobun Gerze ilçesin

de tütün piyasası açılmııtır. Kilosu 

90 kurut tan 115 kuruı arasında sa
tılmaktadır. 

Bigada Umum KAgıt Oyunları 
Yasak Edildi 

Biga (Özel) - Belediye meclisinin 
verdiği bir kararla İlçemiz kahvehane
leride umum kigıt oyunlannm oynan
ması yasak edilmittir. 

Biga halkınca bu kararın ıevinci, 
ölçülemiyecek kadar büyük ve umu 
midir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Nüfuıunun o/o70 niıbetinde okur fak: çocuklarına 250 liralık bir men- •'arabeleri 
yazar, yüze yakın yükıek tahsil gör- 1 faal temin edilmittir. 
müt genci', bir kaç yüz orta tahsilli Bu para ile mektepte bulunan fakir Antalyada eski ve kıymetsiz kale 
münevverlerile A vrupada okumu§ ve kimsesiz çocuklara elbise, kundu1"3: harabelerinin yerinde timdi bir çar
ve okumakta olan yüksek zekalı ço- ve ıaire daiıtıJacaktır. tı kurulduğundan bahsetmittik. 

Uzunköprüde Ağaç Bayramı 

, Afaç bayramına İftirôk edenin 

Kültür Bakanlığı bu yazı üzerine 
eski eserlerin muh.afazaıı bakımın
dan Antalyada tetkikat yaptırmıı 1 

ve yıkılan kalelerin evvelce yapılan ı 
tetkik ve plana göre yıkılmasında 
mahzur olmıyan kıymetsiz yerler 
olduğunu tespit etmiıtir. 
Eski ve kıymetli eserlerin muhaf a
zası balnmındrı.. Kültür Bakanlığı
nın 1ıösterdiği alaka yerindedir. Bu 
satırları, gösterilen alakadan müte-

vellit ruemnuniyetimizi tebarüz et
tirmek için yazıyoruz. 

Sinopta surek Avı 
Sinop - Sinobun merkez köyle

rinde bu hafta içinde yapılan ıürek 
avlarında 37 Domuz 2 Tilki, 4 çakal 
ve bir Yaban Keçisi öldürülmüttür. 

ulki ay evvel bir kızla nişanl~ 
Evlenmek için ~bbüsatta bu)un'Y. 
Kız evvela hüviyet cüzdanının ka .. 
duğunu aöylecli. Memleketinden pi' 

fustaki kaydini getirttik. Evli o ~ 
cevabı geldi Kızın kardeşi bu we 
y~lık olduğunu söyledi ve d .. -,.,, 
mclr. üzere memleketine gitti. f 
o güne'. beri ondan da bir ses çıkı"' 
dı. Siz buna ne dersiniz)» 

ş. ş.1· 
Hakikaten b

0

öyle bir yanhılık 011 

bilir. Hüküm vermekte acele el~ 
niz: Kızın karde1ind~n gelecek 

bı bekleyiniz. O vakte kadar da b~" ı 
tahkikat İcra etmeğe çalıımız. "'::. 
caiıruz malümat Gzerine kararıY 
Yerirainiz. 

* «Altı aydan beri ni~nlıyun. Nişa~ 
ile gayet iyi idik. Fakat son ,a-
lerde A vrupadan akrabası olan bir. ~ 
geldi. O günden beri bizim kızda bit _J 

ğişiklik görüyorum. Şimdi benden ~ 
onunla alakadar oluyor gı"bi görÜll 'pJ 
Ononla memul olmaktan zevk alıyor. dl 
tuhaf vaziyet. Ne yapacağımı p§lt . .,,.., 

Kıza vuiyeti n 91iphenizi ~ 
anlatınız ve bu hareketlerini beğ~ 
diiinizi söyleyiniz. Kız yine o ge~ 
fazla alakadar olmakta devam ed 
niıanı bozunuz. 

* 
Ş. Eraı•: 

Her halde f stanbulun selahiY~ 
doktorlannı balamamı§ olsanız g ~ 
tir. Yoksa ae!ihiyettar ve müteh tfl 
bir doktor mutlaka derdinize çare 
lur, aanırım. 

TEYZE 

r-
Bir Doktorun 
Günlük Pertem~ 

Notlarından (*) 

Çocukların Uyku 
ihtiyacı ,, 
Gıdasını almış, banyosu muntazaf11.1' 
yapılmış bir çocuğun sıhhati uykutı 
tamamlanır. / 
Çocuk için en iyi uyku yalnız başın• 1-; 
rakıldığı odaııında ve açık pencered~ 
gelen temiz havayı teneffüs ederek 
de edilir. .,, 
Pencereleri kapalı bir odada anne~ • 
yatan bir çocuk rahat bir uyku uyu'!', 
maz. Anasının, babasının ve kardef 

]erinin zehirli gazlannı teneffüs ~ 
rek küçücük ciğeri daha küç~ Y ~il 
da :zayıf ve haııtahğa müsait hır ~ ~ 
girer. Bunun için daima temiz ~a ,.P 
ve yalnız bir odayı çocuğun istırah 
için ayırmalıdır. ıı• 
Süt çocuğu J 6 saat bir uyku ihtiyıacı 
dadır. 

rııJ 
Geceleri ve gündüzlCTi iyi uyku9ıl ti" 
alan bir çocuk çabuk toplarunağıa 111 

taittir. .,_r• 
Uyku uyuyamıyan çocukların ya dıJ' 
saklan rahatsızdır ve yahut bulurt , 
v • f d u k u~ uuurll gu şeraıt cna ır. y u acı Y 'le' 

1 d 1 k · tell• rak çocuk ara temin e i me ıs ti'' 

Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 1 

Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçük - • 
pazar: (Hikmet Cemil). Alemdar: 
(Sll'rı Rasim). Beyazıt: (Sıtkı). Şeh

zadebaşı: ( lımail Hakkı) . Fener: ( Ji.. 
milyadi). Eyüp: (Hikmet). Karagüm
rük: (Arif). Şehremini: (Hamdi). 
AksAray: (Ziya Nuri). Samatya: (Teo
filos). Bakırköy: (Merkez). Hasköy: 
(Yeni Türkiye). Kaıımpaşa: (Yeni 
Turan). Beşiktaş : (Recep). Sanyer: 
(Nuri). Galata: (Asri İttihat) . Beyoğ
lu: (Llmonciyan, Garih). Şişli: (Kur
tuluş ) . Üsküdar: (Ömer Kenan). 
Kadıköy: (Çubukçıyan, Huluıi). Bü
yükada: (Mehmet). Heybeli: (Ta -

Uzunköprü (Özel) - Burada bütün kasaba halkının İflirakiyle 
başta ilçebay olduğu halde bir ağaç bayramı yapılmış, istasyondan med
hale kadar olan üç kilometrelik yolun her iki tarafına Akasya fidanı 
dikilip muhafazası için gereken tedbirler alınmıştır. Bununla beraber ka
sabada bulunan bütün dükkanlar ikişer adet Akasya dikmeğe mecbur e
dilmiş ve hepsine kafes yaptınlmıştır. Bu ağaçlanma durumu aynen köyle
rimizde de vardır. Bütün köylü ağaç dikmek hususunda seferber edilmi;;
tir. İlçemizin meyvalı ve meyvasız fidan ihtiyacını temin etmek üzere 
muazzam bir nürnune fidanlığı tesis edilmektedir .. Bu fidanlığın idaresi
nı ilçemiz tarım teknik işyarı deruhte etmiştir. 

uykular nihayet çocukluktan afY0
" bİ' 

yakiliğine alıştırır ve sersem kafalı 
çocuk yeti~tirilmeııine yardım ederi,- • 

Su işi Kon yada Da Halle iildi En iyi ilaç tabiatin vereceği ıne11 

Konya _ Belediyenin Emlik Ban- ]ardan istifade etmekle elde edilır· 1 , 

Anneler bir noktaya daha dikk•t ~ııı ' 
kasma olan 363 bin liralık borcu sul- melidir. Çocuğun yatakta iken ne ~ 
hen 240 bin liraya indirilmistir. Bu Jb" lere • la örtüye, ne kalın yünlü e ıse 

borç, Belediyeler Bankasından 10 se- ne de yastığa ihtiyacı vardır. ,.. 
ne vade ile alınacak paradan ödenecek- 1 rır' • > ( * ) Bu notlan kesip sak ayı . ~ 
tir. Mahcuz ve ipotekli bulunan emli- ı .ıcsıi 

but bir albüme yaplftırıp ko1 e ti-' 
kın hacizden fekki ve Dutlu suyunun b rıo 

yapmız. Sıkıntı zamanınızda u. j]it• 
tehire getirilmesi iti de bu arada halle- bir doktor gibi yehf 

dilmittir. J!--------na ) . Burada yetiştirilen fidanlar köylüye meccanen tevzi edilecektir. 



6 Şubat 

Ara ~5ıra 
Ortaya Atılan 
Bir Mesele! .• 

r-:'."'.'------ Fransada gazeteler bir 
Bir çocuğun talak davasının .afha-
6a&asına ben· 

lannı yazmakta ser • 
zeme•İ ıart de besttirler. Fakat isim 

fil -- zikredemezler. Bunun 
İçindir ki son günlerde Pariste bilyükde • 
dikodulara vesile teşkil eden bir davayı 
antntmakla beraber tarafeynin isimlerini 
saklamışlardır. Davanın mevzuu, içtimat 
llıcvkii yüksek bir erkeğin kamından ay
rılmak istemesidir. Bu adam ayni zaman· 
da da biri kız. diğeri erkek olan iki çocu· 
iunun kendisinden olmadıklarının ilin e
dilmesini talep etmiştir. Talebinde istinat 
ettiği nokta çocuklardan hiç bitinin ken • 
disine benzememdkte olmasıdır. Adam 
!\ınu söylemiştir: 

- Çocuklar bana benzemedikleri gi
hi annelerine de benzemezler. Ben buna 
ilk zamanlarda mümkündür, diyordum. 
Fakat tesadüfen çocukla:a tamamen ben
ZİYen bir adama rastgclmemiı ve bu a • 
damla karımın tanıgmakta olduklarını öğ· 
rcnrn . l d emış o say ım •.• 

İ§te size bu adamın muhtelif pozlarda 
alınmış yüzlerce resmini takdim ediyo -
~m. Bakınız. çocukların resimleri ile mu· 

llYcae ediniz!» 
Müddeinin avukatı ise, mahkemenin ka

~aati vicdaniye hasıl etmesi için çocuk • 
arın kanları ile annenin, babanın ve mev
~~uhahs zatın kanlan arasında kimyevi 
ır mukayese yapılmasını istemiıı ve yeni 

bir usul sayesinde babalığın kime ait ol • 
~Uiunun kolaylıkla anlaşılabileceğini ile
rı au··rm·· t•• uo ur. 

Mahkeme bir çocuğun babasına ben • 
Zcrncsinin şnrt olmadığı kaydi ile rnüd -
dei taleplerini kanuni mahiyette görmiye
tclc reddctmiftir. 

* 

Silahlanma 
Yarışı ... 

Be1çika Da Müdafaa 
Kuvvetlerini Arttırıyor 

Be\çika Müdafaa Nazın Devez (so1da) 

Brüksel, 5 (A. A.) - Senatoda, 

baıbakan Van Zeeland, arsıulusal 
durumdan ötürü, Belçikayı finansal, 
ekonomik ve aüel bakımlardan kuv· 
vetlendirmek la%1m geldiğini beyan 

etmiıtir. 

Mısırın lngilterege Cevabı Hazır ... 
Kurumayan 
Çamurlar 

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

i·ngilizler Mısırdaki Askeri 
işgalin Devamını istiyorlar KavalaL Mehmet Ali, M111nn e\izelleı· 

mesine değil, zenginlC1Jnesine çalı~. aç
tığı kanallar, memlekete soktuğu mo -
dem çiftçilik usulleri ve kurduğu fabrika-Bu Yüzden Mısır Gazeteleri Kızgın 

Kahire, 5 (A. A.> _ Mısır hüku- iıgalinin devam ettirilmesi lüzu • lnr onun bu çalıpnasını müsbet neticelere 
· Ed 1 erdirdi, yılda beş yüz bin lira gelir elde 

metı, enin notasına karşılığı muna dair çıkan makale Mısır mat- cdemiyen Mısır hazinesi beş milyon lira 
pek yakında verecektir. Ulusal cep- buatında tiddetli bir aksülamel toplamıya başladı. 
he bu kar§ılığı tasdik etmiştir. yapmı§tır. Mehm~t Alinin oğulları ve bilhassa ls-

Jngiliz delegasyonu yüce komi - Ezcümle Elbeli.ğ, Elmukattam mail Paşa, Mısırın güzelleşmesine çalıştı. 
serle, o.rdu erkanından bir zatı ve I ve Elkevkeb gazeteleri, lngiliz it - ı Yollar açtı, bahçeler yaptı, saraylar kur· 
bir de lngiltere dıı bakanlığı yük •

1 

galinin, İtalyan tehdinin bir neti • du. Fakat Kahire ile fskenderiyenin Av -
sek memurlarından birini ihtiv~ e- cesi olmadığını ve bilakis İngiliz 1 ~~a ş~hirlerine benzer bir sima alması İn-
d k · .. • • gılızlenn Mısın işgal etmesinden sonra 

ece t~r. 
1 
suel kuvvetlermın Mısırda bulun • ba lar. Bugün bütün Mıı1ırda ve hele iki 

Kahı~e,, 5 (A. A.) - Deyli telgraf 1 ması yüzünden müıkülat çıktığını büyült şehirde görülen geniş bul\'arlar, bol 
gazetesınde, Mısırda İngiliz askeri yazmaktadırlar. • elektrik ve iyi su, ingili.zlerin eseridir. in· 

---------·- safsızca kazanç hırsından doğma da olsa 

Amele Grevleri Artıyor ... 
onlar. Mısırı gerçekten gÜzellcştirmişler • 
dir. 

İngiliz siyaseti gibi, lngiliz ticareti de 

Ş · ı •d G V.•• •• d 3 s rf A k biraz müstehzidir. Onlar Mısın kirden, ça-
l l e rev .1 uzun en ını $ er mordan \'e hendeseyi ağlatan yı)Janmıf bir 

~ı·la""'h A [fzna A [ d tenasüpsüzlükten kurtarırlarken eski man-
,.;,ı zn l zaralardan birer örnek bırakmayı da unut-

mamışlardır. Mesela Mısrı Cedide, İsviçre 

lnglltere Etsiz Kalmak Tehlikeslnl Gösteriyor ııehiricrinden hiç te aştığı değildir. öz -
bekiyye de öyledir. Lakin Mısrı kadime ve 

Londra, 5 (A. A.) - Smithfield 
aalhanelerindeki grevden ötürü 
husule gelen vaziyeti tetkik etmek 
üzere, patronlar bu aabah bir top· 
lantı yapını§, hiç bir netice elde e • 

Santia~o, 5 (A. A.) - Demiryol- .Bu~ak tarafları - uzun yıllar - eski biçim • 
Iarı ı"t" 'I • A , •ıA tm• lerınde bırakılmıştır. Sebebi ise İngiliz iş-

;y-1 erı umumı grev ı an e ıı· . . 1 d. ialının neler yaptığını örnekle anlatmak-
er ır. ..v k "b . tnn ve ogretme ten ı arettır. Mısrı cedide 

Askerlerin idaresinde yalnız ile Mısn kadime knş1laşhnlınca bu mak-
Santiago ile Valparezo arasında İf· sadın ince1iği hem<'n göze çarpar. 

dilmemiştir. lemektedirler. Şili hükiimeti vazi • * 
Ba,bakan, milli müdafaa kuvvet· 

!erinin arttırılmasını istihdaf eden Londra, 5 (A. A.) - Salhane iş. yete karıı koyabilmek ve ötede be- lstanbulun güzelJeımesine en çok ça • 

b
• l"'h t • • • k d çilerinin grevi liman İ§çilerine de ride görünmeye baılıyan kundak • lışan yangınlardır. Uzun asırlar insafsız 
ır ıs a a proıesının ya ın a par • • k '-l·k • . l A b" ı f ·b· ' 

1
,.. d'I .. . . h b sıra yet etme ten ı esını göster • çı ara mani olmak için 3 aınıf aı •

1 
ır a ev tu anı gı ı sık sık yüz gösteren bu 

amentoya arze ı ecegını a er ver- k d" k . •ıAh . k h ı 1 · ·· ·· d"" d • • me te ır. erı sı a altına almaia mecbur yangın a ını. ma a e erı supur u, ar so-

mı§tır. Liman işçileri yabancı memle - kalmııtır. 1 kakların ~enı~lemesine, çörçöpten yapıl • 

Amerı.kanın k l d l le . ·1 d B .. d k ek ·ı ma evlenn iyi bir biçimde kurulmasına et er en ge en et rı gemı er en ugun e e m çı er grev :ıaA n mk h . . • •• i ·fuı azırladı. Lakin görenekten ayrıl • 
Bitaraflığı boşaltmak ıstemıyorlar. edeceklerdır. mamak zihniyeti yangınların bu himrne • 

l;;;ç Kralı Hitlerle Görü9tU 1 "' ti~i • ge.ne .bir çok yıllar - akamete mah • 
S • Fnınsada eski kabine- l _ evınenlerle Yeni Kanun BUyUk Bir B 1. 5 (AA.) F •ıacarı·standa kum ~ttı. Bır kaç yıldanberidir ki bilgi es-
L d nin dü~csi bakanlar- er ın, • - ransanın ce- lt'~ı k" 1 _ . • • 
"e erlenenler Muhe afete Maruz Kaldı . .. ı yangın ann yapamadıgı ışı yapıyor, şeh-
araaında dan bir k1smını kız • nubuna gıtmek uzere buradan geç· Komün isi Teşkilfiiı rimize güzel bir sima çizm - • 

~l dırdı, bir kısmını da Vaşington, 5 (A. A.) - Hüku - melde olan laver kralı Güstav Ber- F k b l d" · . eg~ ugraşıyor. ak • · · h · h ,. ır Peşte, S (A. A.) - Budapeşti Hir- a at e e ıyenın hımmetı hep görü • 
k ayıt bırakb. Lakayıt kalanlar para sa- met '?.ahafılı, alı ~ırda mer ıyet f Un de durmuş ve bugün Hitleri .zi - lııp gazetesi, azasından on altısı dün nen köşelere koşuyor. Kadıköy gibi aslında 

ibi Ve bu mevkie bir çok defalar geçmiş mevkıınde bulunan bıtaraflık ka • yaret etmiı:.tir. iyi kurulmuş, hendese ile uzlaınnı• mınta-
a
o .anlardır. Kızanları da tahmin edersiniz: t d"d. h k :s tevkif edilmiş olan komünist tcşki}a • k l d b 1 l k .,... .. ., nununun em ı ı uıuıunun ço j tının eski Mac.ar komünist hükumeti a ar a i e öy e so ·aklar var ki • bir z.er-
1 ın rrıüşkülat ile ilk defa bakan olan - muhtemel olduğu mütaleasmdadır. Parlste Bir Tiyatro Yandı rf'isi Bela Kuhn tarnfından vücude Te knr ve bir katra yağmur görmediğimiz 
ıil.rdır. Fransız gazetelerinin hesaplarına 1 I d il ı:ıak "k" k . . Bu kanun §İmdiki -~1·liyle büyükt Paris, 5 (A. A.) - Bir yangın geçirilmiş oldugwunu istihbaratına atfen su ay ar a bı c - çamurdan geçilmiyor. 
b arsanız bu ı ı ısının arasındakı nıı • ~ 
et birin üçe nisbetidir. Biri temsil eden- bir muhalefete maruz kalmıştır. Michel tiyatrosunu kısmen tahrip ynzmaktndır. Aca~a bu kurumıyan çamurlar da eski 

~~.İstifaya aldırı~ etmiyenler, ötekiler de Bu sebebe binaen kanun, bir se •

1 
etmiştir. 

1 
sır kalını§tır. Yangın, salona sira • ve. yenkı i~t~nbu~ arasındaki farkı tebellür 

" 111t • • • d" d"i 1_ • H h l' hn .. . • ettırmc ıç1n mı bırakılıyor? 
'-C!lsır olanlardır. ne ıçın tem ıt e ı eceKtır. asar, o e ve sa eye munha - yet etmemııtir. M T .. Tan 

OYOR 
-47_ 

- Elektrik yağ ve mum yerine ge· ı -Öteki beriki bana gelip şu elek- ne yaparım. Müsaade ederseniz bu 
çen ve daha ziyade zenginlerin, paralı trik i§ini soruyorlar. Bir yandan da o meseleyi ört bas edelim. Sormakta ıs· 
insanların kullandıktan bir şeydir. Ya- nakşi şeyhi çarşıda, pazarda clektirk rar edenlere üstü kapalı cevap vere
ni ziynettir. Mesela fakir halk pamuk- ibid'attir diye söylenip geziyor. Durma- lim. Bu işi fakire de soran oldu. Sırası 
lu giydikleri. ~alde zen~.inl:r i~eldi ~i- 1 dım: UY_U1?1adı~ imameyn hazeratının gelince cevap vereceğimi söyliyerek 
y<:r. Ha~bul? ~pek ve gumuş zıynett:r. 1 tefsırlerın.ı, ~aşıyeli fıkıh kitaplarını vaaza devam ettim. Hayırlısıyla şu ra· 
Zıyn. et .ıse ıslamd~ hara~dır. E.I:ktrık ı elClen geçırdım. Vakıa ayan bir şey bu· mazanı şerifi geçirelim de cenabı hak 

- Bürhan Cahil 6 • 2 • 936 t b t ld b d .:.... l d ah J H e ır zıyne o uguna gore u ıca ı.., ama ım amma, r met i hocam em- elbette işlerimizi asan eyler . 
.l· - Ne günlere kaldık müslümanlar murta yokken bu elektrik işi bir me· hem de frenk icadının müslüman ma-ışinlinin istihraç ala tarikilkıyas kav- Hatibin sözleri m··ft- d k l 
\qy b b d" k 1 b"d' . u uye e ına u 
~ e ağrıyordu. Ne günlere ka1dık. sele haline ginni&ti. I e ın: s~ u ması ı. attır. . ! lince şu. mantıki ve akli neticeyi bul- göründü. 
t ~ sahibülhayrat başını kaldır da yap- Bunun için müftüye kadar gidip Muftu Haf1z Halım bunu keşfedın- dum. Zıynet olan şeyler mekruhtur. Halkı idare etmek kol d Fakat 
~ın camiin haline bak. Hey gidi hey. fetva isteyenler oldu. Müftü Hafız l ceye k~dar göbeği çatladı . lst:neı~ fet- ı Elektrik ise yağ ve mum yerine kaim 

1
bir pot kırarsa evkaf müd~;ü ı~yağını rh Lutfullah camisinden ezan, tek- Halim ne söyliyeceğini şaşırmıştı. Bu vayı kıtaba uydurdu amma ~ımdı bu- olan bir ziynettir. Binnetice elektrik kaydmverirdi . 

• ~t sesi yerine keser, testere gürültü- mesele evkaf müdürünün yanınday· nu açıktan açığa söylemek bır mesele l ışığmda edayı salat bid'attir. Amma ve 
1 

Hatip Ak Osmanın akıllıca bul 
~ 8'eliyor. ken konuşulmuştu. Müdür kararını idi. . .. . .. .. . lakin bunu benim söylemem imkanı' müftüyü büyük bir sıkınbdan kur:: 
~ Bazıları Zahireci Hacı İbrahime kı· vermişti. . Kendmd;n ~~cek~~~~~tu şapka 1• yoktur. Evkaf müdürünün ne kafada dığı için o gece iftara davet etti. 
~orlardı: Aykırı bir şey söylerse: çm aykırı laf soyiedıgı lÇm a:ılmıştı. I bir adam olduğunu biliyorsun. Herif 1 Eski müderris Hafız Nurinin de bu-

~ - O hacıya bir azgınlık geldi. Da- - Evet mumları söndürüp elektrik t;ı sonunda ekmek rneselesıne da-
1 
zaten ayağımı kaydırmak için fırsat lunduğu iftarda rahat rahat evkaf mü-

<ıt an çiftliğini ele geçirdikten sonra yakmak bid'attir, dese açıktan açığa yanıyordu. .. • . . ~kolluyor. B:n.den böyle bir ]af çı~tığı l dürünü, jandarma yüzbaşısını hatta 
~tıden, imandan çıktı. Evkaf Mesih evkaf. müdürünün kararma karşı ge- Bu~u taş 5atlas~ soy~ıyemezdı. Fa- 1 n~ duyau~. Jt?ımden eder. Halbukı se· valiyi çekiştirdiler. 
tb;a ~misini kiraya verse bile Hacı lecektı. kat.esk~. nak!ı şeyhı, Hatıp.Ak 0..5man, 1 nın rne.vkıın bana ben~~~~z:. lf.. ._ 

ahırnin orayı tutup arpa saman de- _ Hayır, elektrik bidat değildir! eskı mudems Hafız Nurı, dagıtılan Hatıp Ak Osman muftunun ne de- Bu elektn1c. işi ile iki mescidin ki-
~U Yapmakta haya etm~si lazımdı. Dese... (Cemiyeti sofiye) azası ve bir sürü mek istediğini derhal anlamıştı. raya verilip birinin zahire deposu, bi-
) Ctif para dalgasına düştü. Gözü dün- Hafız Halim bunu pek kestiremi- kaba sofular onun ver~ceği fetvayı Dini ve -şeriatı menfaatleri hesabına rinin marangoz fabrikası haline geti-
) ~lıktan baıŞka şey görmüyor. Fakat yordu. bekliyorlardı : karlı bir sermaye gibi işleten iki ho- rilrnesi ne zamandır uyuşuk duran si-
• "ttn ahrette bakalım nasıl hesap ve- Raflarındaki bütün kitapları indir- - Elektrik 1şığında namaz kılınır ca gözlerini biribirlerine dikmişler, iki nirleri germişti. 
~k. di. lmamıazamın, Hanbcli'nin, Ebu mı, kılınmaz mı. cinayet ortağı gibi bakışıyorlardı. Ramazanın da tesiri vardı. 

b liatip Ak Osman ayak takımının Hanifenin tefsirlerini gözden geçirdi. - Elcevap. · • Hatip Ak Osman müftünün,, ken- On bir ay başı secde görmeyen, a· 
~ hiicurnlarına sureti haktan görün- Ve pek tabii olarak elektriğe ait bir Fakat bu cevap çıkamıyordu. dini ortaya atarak işin içinden sıyrıl- yağı cami kapısından girmeyen nice-

ck İster gibi: satır göremedi. Müftü Hafız Halim işin içinden mak istediğini anladığı için sinirlen- leri vardı ki sanki silahın emri yalnız 
~k; Uzun etmeyin, diyordu. Evkaf Vaktiyle hocası Hemşinli Hafız çıkamıyacağını anlayınca Hatip Ak mişti. bu aya mahsusmu~ gibi oruç tutuyor. 
~la tanıileri kiralayıp ~rasiyle geri Abdurrahman .efendi bazı ~ri mese- Osmanı çağırdı. - Efendi hazretleri, dedi. Zatı fa. namaza devam edıyorlardı. 

nlara elektrik koyduracakl lelerin kıyas tarikiyle halledileceğini O nekeder olsa lıalden anlar, mes· ziletmeabınız mevkiinizden çekinerek Bu değişen -hayat camilerle bcra· 
ha Nargilesini içen eski Nakşi şeyhi söylemişti. lekten adamdı. bulduğunuz hakikatı söylemeyi cloğru ber kahveleri de doldurmuştu. T era· 

lnurdandı: Hafız Halim elektrik meselesini Hatibe, mevkiinin, vazife!inin bulmuyorsunuz. Dainiz de ayni vazi. I viden sonra yarenlik için mahalle kah-

~k Bid'attir o. Gavurun icadı camie böyle bir kıyas ölçüıüne vurup için- böyle bir fetva çlkarmağa tahammülü yette değil miyim. Bugün aldığım ha·jvesine çıknnlar çoğalmıştı. Hele ka-
Ulrnaz. den çıkmak için çok düşündü. Nihayet olmadığından acı acı şikayet ettikten tiplik maaşı bile geçinmeme kifayet dınlar büsbütün eofu ?lmuşlardı. 

Daha ortada fol yok yu- aklınca töyle bir fetva çıkardı: sonra: etmezken ondan da mahrum kalırsam (Arkası var> 
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, SON DAKİKA - l l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERlJ 
Sabah Saat 4 te11 oara 

Gelen Telgraf Haberleri 
Avam Kamarasında Heyecanlı Müzakereler OJdu --

ltalyanların Şimalde Va
ziyetleri Fenalaşıyor .•• Dünyanın Her Tarafında 

Harp HaZırlıkları Var Habetler iki Gün Süren Bir Muharebeyi Dah• 
Kazandllar. Toplar, Mitralyözler Elde Ettilet 

"Dünyada 3 Ulus Vardır Ki Hareketleri Avrupenın Müstakbel Adiaababa, s (A. A.) - Hava•I Portaait, s (A. A.) - ltal1-' 

Barıtını Tehlikeye Koyabillrı Japonya, ltalya, Almanya ... ,, ajansı muhabirinden teeyyüt etmit l Gradiste vapuru 900 hasta ile tt.ı f 

Londra, 5 (A. A.) - Avam ka • mamen bir tarafa bırakmasını tav
marasında Lansburi, Almanyadan ıiye ederim. Japonya, Çini ltalya 
niçin bu tekilde ıilihlanmakta ol - da Habeıistanı ekonomik sebepler 
duğunu ve neden cihan hukuku yüzünden İ§gal etmitlerdir. 
hakkında devlet adamlannın niçin Loyd Corç bütün milletlerin, dün
bu tarzda nutuklar söylemekte ol • ı ya haritasını müzakere için bir 
duklarını açıkca ıorulmaıını hükU- müzakereye mahal olup olmadığını an
metten istem it ve demiıtir ki: lamak için ne iıtediklerini bildir -
Almanyanın da bizim kadar ci • meleri için bir konferansa çağır -

handa hukuku olduğunu zannedi • malarını teklif etmiıtir. 

yorum. Dünya ham maddelerinin 1 Bunu Milletler Cemiyeti vasıta • 
nasıl teıkilatlandınlacağı ve bütün siyle yapmağa tetebbüı -etmek bey. 
milletlerin naııl istifade ettirilebile· I hudedir. Zira balen bu milletleri 

olan bir tayiaya göre bir ltalyan yaya ve Sannio vapuru da 3000 ,.r 
yetinde değildir. kolu, cenup cephesinde Dejaz Ba - ker ile Eritreye gitmek üzere ka.,.1ı 

Fakat bu meseleler fevkalade yennen'in kıtaatına kartı yapmıt dan geçmiıtir. 
karıııktır. Ve yavaı yavat diğer bir olduğu bir taarruzda muvaffaki • Londra, 5 (A.A.) - Royter bildr 
cihan ekonomi konferansına mün • yetaizliğe uğramıttır. Bu ltalyan riyor: 
cer olabilir. Böyle bir konferans kolunun zabitleri arasında ltalya - Adisababa - Makalle • Adua yolu & 
için en müsait zamanı söyliyebilir nın eski Adiaababa elçisi yüz batı : zerinde ciddi çarpı~alar olduğuıııl 
miyiz? Konferansın akim kalması Kont Vinci ile eski atatemiliter al- ve Hab~ler tarafından sarılan Makal" 
felaketli neticeler verebilir. bay Ruggiero bulunuyordu. leyi ltalyanların ellerinde tutmasıJJJJ' 

.. I imkansız bulunduğunu bildirirkel't 
Hükumet, Lansburinin bütün Puskürtülmüt olan talyanlarm R E ' t h . d k d y-• oma, rı re cep esın e ay a sa P 

dünyadaki savat tekliflerini endi • ekseriıi uSiyah Gömlekli» olmak 1 bir şe}". yoktur demektedir. ' 
ıe ile kartılayan ikinci teklife mu- üzere muharebe meydanında 1700 it l lann V · t" F .. .. .. a yan azıye ı ena 
vafıktır Hepimizi halen bazı en • olu bırakmıt oldukları ıoylenmek • G . .. H be b 

1 
d-" 

• d' ayrı resmı a ş men a arın -

ceği meselesinin tetkikine baılan • cemiyete ıokamazıınız. 
diıeler ihata etmektedir. Fakat ıi • te ır. bildirildiğine göre, İtalyanların Ma • 
lahaızlanma konferansının bir gün Bundan. bat~~ Habetler, 16 ça • kalledeki ·vaziyetleri, Adigratın 3tJ 
iyi neticelere varacağını ümit edi • dır, 70 mıtralyoz, 3 sahra topu ve kilometre kadar cenubunda Ras SeY • maıını 11erım. 

Muhalif itçi partiainden 
demittir ki: 

Sa iter 

Dünyada en az üç uluı vardır ki, 
hareketleri A vrupanın müıtakbel 
barııını tehlikeye koyabilir: 

Japonya, balya, Almanya. 

Loyd Corç tu be}ıanatta bulun • 
muttur: 

Mandalar meaeleıi yeniden tet • 
kik etmedikçe dünyada barııı elde 
edebileceğinizi zannetmiyorum. 

iki üç aenedenberi harp muta • 
savverdir. Almanya Te Sovyetler 
birliği ıimdiden buna hazırlan • 
mıılardır. 

Japonyada ne cereyan ettiğini 

bize kimıe ıöyliyemez. Bildiğimiz 
§ey, harp hazırlıklarının her taraf
ta müthit ıurette devam etmekte 
olduğudur. Hükumete, her banp 
bir ekonomik icraat imkanını ta • 

Hükumetin Cevabı 

Hükumet namına cevap veren 
dıt bakanlığı ikinci müsteıarı Lord 
Kranborn fU beyanatı~ bulunmuı -
tur: 

Britanya imparatorluğuna zarar ve
recek ve onun refahını bozacak hiç 
bir ıiyaaa takip etmiyeceğiz. Eko • 
nomik meıelelere gelince, Britanya 
hükumeti, kapıyı aala kapamak ni-

yorum. lngilterenin bütün diğer u- 11 kamyon zaptebnitlerdir. yum ordusuna mensup bir kıta ile biO 
luslardan ıonra, ıilahlarının vazi • 
yetini tetkik etmesi, harp istemesin
den ileri gelmekte değildir. 

Avam kamarası Lansburi karar 
ıuretini 137 reye kartı 228 reyle 
reddetmit ve muhafazakar Emeri 
Sevansm tadil teklifini 125 reye 
kartı 207 reyle kabul etmittir. 

General Graziani Orduları kişilik kadar bir İtalyan kuvveti ara ' 
ilerliyor sında yapılan ve iki gün kadar sü • 

Roma, 5 (A. A.) _ Maretal Ba- r~n şiddetli muharebeden sonra dalı' 
doglio telgrafla bildiriyor: zıyade fenalaşmıştır.. • 

Somali cepheıinde, general Gra• Habeşler, bu muharebeyi kazan~ 
• • · . k · b larını bildirmektedir. Bu muharebeni' zıanı ılerı hare etıne tekrar atla • hakik" ah' · H 1..-J · Ad • 

Ou bb G h . .. ı m ıyetı, alJ9i' erın ua 
mııtır. e o - ueıtro ne rı uze- M k 11 l k ft ı it" • . . . . . a a e yo unu geçere a yan 
rındeki Lammachılındı köyü ıııal tibatını keaecek bir vaziyete gelmiş <J 
edilmit ve mühim hububat depolan masıdır. 

B 1 ı B ık P k G• . J ele geçirilmittir. Habeflertn Sevinci 
U gar ar 8 an 3 tına Jrmıyor ar Bir ltalyan keıif kolu, Daoua • Ras Seyyumun Makallenin ~inı,I 

Parma nehri üzerinde ve Malga • garbisinde daha ileriye dogv ru yürünıeİ Sofy~ 5 (A. A.) - D. N. B. 'bildiriyor: Bulgariıtanın Balkan paktı-
• k . . k" . 1 h b 1 • rnba civarı.oda, raıladırrı mühim haberı· Adı'saL~bada bu"'yu""k hı'r se_.: .. 9 na ve hatta küçü antanta Ifhra ı hakkında Parısten ge en a er erı b•:- H be k, 1 b"' ük~ • ta d oa v .... 

· ·· ,. f"l" · .. • h kk d b" ır a f o unu uy zayıa uyan ırmıştır. Makallenin düşnı-tefıır eden hukimet maha ı ınde, Parıs muzakerelerı a ın a ıç .. t ak k t haberı' Adi babad · b" .. h ttf .. . ugra ar açırmıt ır. sa a ır gun ve a 
bir malumat alınmadıgı ve fakat bilhaaaa bu paktlarda Bulgarıstana Er. h . d k d belkı" de bir saat meselea"ı tela.kkı· olua" 
k "h 1 k ı b ı b b"l B 1 • · d. ıtre cep eıın e ay e deier artı tevcı o unmut no ta ar u unmaıı se e ı e, u garıstanın tun ı b" k maktadır. 
muahedeleri tadil aleyhtarı Balkan paktına ittirak etmesi için hiç bir ır teY yo tur. ltalyan Tayyarelerinin 
aebep bulunmadığı ıöylenmektedir. Bulgariıtan, Milletler Cemiyeti 'f Bir ltalyan Nakliye Vapurunda 
paktının 19 uncu maddeıine dayanarak manevi taleplerine devam /ıyan Çıktığı Tekl:ip Ediliyor B 1 

1 
Beyannamelerik b" il' 

R 5 (A A ) K ıd ir ta yan tayyaresi ya mda ır . 
edecektir. om9:, • · - . ana an yana sahne olan Gocam eyaleti üzeriır' 

gelen hır ltalyan naklıye vapurun- de uçmuş ve beyannameler atmıştır· 

B A R 1 Ş Y O L L A R 1 K A P A N D 1 K T A N S O N R A da aıkerin isyan ettikleri haberi . Bu beyannamelerde, Ras Desta)'I 
• •• yarı resmi mahafilde tekzip olun • karşı kazanılan muvaffakıyetten hah' 

------------ ------------- -.8 .. 8..------ maktadır. aolunmuftur. ~ 

Italyanların Bütün Umit eri Yunanistanda Muhacirler 
Nihai Ve Tam Bir Za erde Aleyhine Cereyan Var •.• 
italya Her Taraftan Petrol Satın Ahyor, Fakat Para işlle Değil 

Roma, 5 (Telsizle) - Gece ya - ır meseleai bir takım müıkülit arzet-
rısından ıonraya kadar devam e ·I Petrole Ambargo ~ mektedir. Zira İtalya bu parayı pe • 

Makedonyanın Birçok Şehirlerin do Mu" 
hacirler Aleyhine Cemiyetler Kuruldd 

den faıiıt konseyi kabul ettiği bir Konacak Olursa... şin ödemek niyetinde değil gibidir. Atina, 5 (Husuıi) - Son günler-
takrirde Fransız lngiliz planına Nevyork petrol tacirlerinin be • de eski Yunanistan ve Makedonya. 
kartı göaterilen muhterizane hare- italya Milletler yanatına göre ltalya, Sovyet Rus • da muhacirler aleyhine bazı cere • 
ketin ne kadar muhik olduğunu ha- C · etinden yaya mühim miktarda petrol ıipa • yanlar bat göstermittir. Ellinikon 
disatın gösterdiğini, bir uzlaıma &m_'Y • riıinde bulumu!tur. Melon gazetesi Makedonyanın bir 
için iıe giritilmit bulunan askeri Çekllecekmış 18 ler Ay Sonunda Toplanacak / çok tehirlerinde muhacirler aley -
harekatın ıonuna intizar etmek li- 1 

R oma, 5 (A. A.) - H avas muha- ı Cenevre, 5 (A. A.) - Havas hinde cemiyetler kurulduğunu ya • 
zım geldiği beyan edilmektedir. ı birinin haber a ldığbınal god·r~, p etrkodl . adm- muhabirinin haber aldığına gö- zıyor. 

bargosu tatbika aş an ıgı ta ır e, • . • • 
Konsey: zecri tedbirlerin titldet- İtalya, Mill etler Cemiyetinden çekile- re, On sekızler komıtesı, fım- Bazı gazeteler de, bilha11a ıeçim-

lendirilmeıi takdirinde ltalyanın 1 cektir. diye kadar ta tbik edilen zecri den sonra, yerlilerle muhacirler ara-
mukabil hattı ,hareketinin ne olaca- Bununla b eraber, lıalya, petrol am• tedbirlerle, petrol üzerine ambargo ıına nifak koyan yazıların mene • 
v d t b"t t · t• bargosunu bir cıeseri husumet » değil, koymak im~anına dair heT iki eka- dilmesini hürriyetperver partiıi li . gını a es ı e mıt ır. 

. yalnız cıgay ri dostane bir hareket » perler komisyonu tarafından veri -
Konseyde bulunan aza barıt mü- addecek tir. 

1
. --------------- len raporları tetkik için ıubat ıon • zakerelerinin ancak nihai ve am - . . 

bir zaferden sonra yapılacağı müta- den, ltalyaya petrol nakledıleccktır. larına doğru toplanacaktır. 
· "l" Petrol meselesile metgul bulunan leasında bulunmuılardır. Nevyork Taymis gazetesı ı ave 

eksperler komitesinin raporu bu ltalya Her Tara/tan Petrol ediyor: 
ı . hafta sonunda hazır bulunacak ve 

deri Sofulia baıbakandan rica el • 
mittir. 

Yeni Kabinenin T eıekküliin• 
Doğru 

Atina, 5 (Huıusi) - Hükaoa.,a 
mahafiline göre yeni kabine oeoait' 

-ciıin riyaıeti altında hürriyetpet 

1 1 h l. · · · · t" aJıi1' ver er e a a ı partııının ıf ır 

kurulacaktır. 

Kral parti reialerile iıtiıareletiJ 
henüz bitirmemiıtir. 

Alıyor talyan atafe navalı, petrol kum- d h . d k 'k h' J . .. a a zıya e te nı ma ıyette o a • 
Nevyork, 5 (A. A.) _ Nevyork panyalarına bırer mektup gondere- caktır. "' 

ı Vatington, 5 (A. A.> - Saylav • rika, hiç bir zaman lngiltereye Taymis gazetesi yazıyor: rek ta]ya donanması için mart ve Ek 1 h' b. .. 1 •1.. . • A • 

lngiltere Harbe Girerse 
Amerika Ne Yapacak? 

.. . . I d 1• d"I k .. sper er ıç ır muta ea ı ave lar kurulunun encümenlerden hı • t• zecrı tedbırler almıyacaktır. a1 1 Petrol uzerıne ambargo konul • nısan ay arın a tes ım e ı me u • t · k ı h . 1 . . j l . . .. . k p•• 
. . . . .. e mıyer ya nız am argonun tat • rınde ngılterenın ta yan - Habet Dıt ıtlerı encumenı haı anı .d 

maaınd_an korkan İtalya, .ekserı~ı ~e.re 250. hın varıl gaz mubay~aaı bikini müeuir kılmak için ne gibi ihtilafına karıtmaıı meıeleıi mev • Reynolds, buna cevap olarak ~ 
lıkand'.~avya memleket~~n~ aıt ıçın. t~klıflerde ~ulunm~l~rı~'. 11 : tedbirler ~lmak lizı"'. ~eldiğini zuu bahaolmuıtur. · · tözleri · aöylemittir: Amerik•' 
olmak uzere 13 gaz gemnı kırala • temııtır. Maamafıh, bu ıkı yuz ellı ı devletlere ırae etmekle ıktıfa ede • Ranıley demiıtir ki: Eğer lngil • kimıeye karıı hiç J:>ir zaman #1 

mııtır. Bunlarla Mekıika körfezin· bin varil gazın paraamı ödemek ceklerdir. tens harbe kanpcai. olur~~· ~Amygoo!=jJ!ted~b~ir!dl.ar.JllaDDıWu:ll~IL...------.....1 
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Karma Karışık 
Bir Vergi 
Kaçakçılığı ... 

6 Şubat 

V ekilet Emrine Alınan 
Maaşları ..• Memurların 

-~~~~~~~~~~~--= 
(Baf tarafı 1 inci ;yüzde) M 

Evvelce müteferrik ve küçük ser - emurin Kanununun Bazı Maddele-
maye ile çalışan ve hükumete göster • • • D diği hesapları daima zararla kapayan rını eğiştiren Kanun Kabul Edildi 
evvelki kollektif şirketin sermaeysi ' 
bir milyon yüz elli bin Jira olan ko • ~Ba1. ta~a!ı birinci yüz.de) beklemeksizin kendi hakkında tekaüt 
mandit bir ~irket k h· ı · T aymlerı vılayetlere ait memurlar- k t tbiki. · · b • ura ı mesı ma- . anununun a nı ısterse mec uri 

Holanclanın kadın yüzücü ekiJ.: 

~or: 

Misli Görülme~iş Bir 
r<oşu yapılacak •.. 

liy~nin nazarı dikkatini ce1betmesi Ü- dan ıcap edenlerin sicille~ini~ merkez- hizmet müddetini doldurmuş olmak 
zerıne maliye mütehassıslarından de bulund~r~lması ~a caızdır. veya 1237 numaralı kanunun hük
Müller eski ve yeni şirketin hesapları- (~). se~ıs~ne ?ahıl olan memurla • münü yerine getirmiş bulunmak şartilc 
nı tetkik ederek, kollektif fiirketin rın sı~ı!lerının bırer sureti Başvekale- bu isteği kabul edilir. 
vergiden kurtulma imkanlarını bul • te ve.~ıl·ı·r .'!e bu memurların sicillerin • Ancak mahkeme altına alınmış 
duğunu tesbit ederek F eldmanın ver- dBe yurutulecek vukuat muntazaman memurlar hakkında tekaüt kanunu .. 

· · · y d k k . aşvekalete bildirilir. • b"k b . . . gısını a rıca ceza a esme suretıyle .. nun tat ı mec urıyetı muhakemenın 
423 bin lira olaral· tesbit ediyor. Vekal:tl.erc~ her sene memurların neticesine bırakılır. 

&u Koşu Atinada Başlıyacak Ve Berlin 
Bunun üzerine m "" k ll f] . kıdemlerını gosteren tablolar neşro - Kamutay cu .. .. t l k u e e er vergı l • ma gunu op anaca 

temyiz komisyonuna müracaatla hak- unur. tır. 
larında tahakkuk ett" ·ı . · k Bu kanunun mcr'iyeti tarihinden 

Stadında Nihayet Bulacaktır ırı en vergıyı ço . . b . 1 ·ıt • 
buluyorlar ve komı" h l ıtı aren hır sene içinde memurin ka - ngı erenın 

A syon esap arı .. . w • • •• 

!iın "'~stcrdam, (Özel) - Berlin o- On birinci Berlin olimpiyatları at- müteaddit defa tetkik ederek mükel - n~ınu~:n goste:dıgı feraıte gore ter • Silahlanması 
~'Yatlannda bulunmak üzae bu - letizm müsabakalarına (49) millet !ellerin iddialarını evvelô kabul ve cum~ı al verm•l'.~n memurların ceza- Londra, 5 (A. A.) - Kabine 
l>iy n ieçerken Felemengİn bu olim- i;ıtirak edecektir. sonra reddediyor. en bır ma~şı kesJor'. Baldvinin baıkanlığinda yaptığı 
~tlara gönderdiği e1cip hakkında 1 ·ı d L.k M la Bundan başka Fledman ile ortakla- Vekalet Emnne A~manlar haftalık toplanbsını, silahlanma 
l bir tetkı·k yap k . k.. 1 ngı tere e ı aç rı rı arasındaki koli kt" f . k t . Her derece ve sınıftakı memur lü -11\ı]d ma un anını 1 .

1 1
. e ı şır e vergı . fi · l • h Uın Los A · 1 li . d ngı tere ık maçlarının 26 ncı haf- borçlarını ödeyem d·~· d d 1 .f zumu sabıt olduğu takdirde, tayinin _ masra arını temın meae esme aa-

lt~ b . n1e oa o mpıya ına b.. ..k b e ıgm en o ayı ı - d k. I .. tm• t• .ı ir atlet go .. nderen F l L b tası uyu ve aşta giden takımlarm las talebinde de bul t B e ı usu e gore mensup olduğu veka- re 
1
f ır. 

~f e emeDI, U wl•b• . } . Unmuş ur. U SC· 1 
bit a, Bcr1in olimpiyatlarına kuvvetli mag u ıye.tıy e ~eçmıştir. ~ikte ikinci hepten dolayı bir şirketin iflas edip 1 et ve~~ umum müdürl~ğün emrine 

kadro ·ı . t" ak -~· olan Derbı Kantı takımı 20000 seyirci edemiyecegv i h kk d d • alınabılır. Bu takdırde on beş li ı e ış ır cuıyor. .. .. d a ın a a ayrıca 1 d tıı olanda, yüzmelerde, dünyanın onun e yaptığı ~açta Jikte en s?nun- mahkemeden geçmektedir. s~ne en aşağı hizmeti. ol~nlara dörtte 

Doktor Raşlt Tahsin 
Öldü 

b kuvveti" ·· ·· .. kad ı_!b. cu olan Aston Yılla tarafından (3-1) Şimdiki hald h ""k.. t . b · hır, on bes seneden yırmı seneye ka-
'ltf ı yuzucu ın eJU ıne ma· v

1
.. ed"l . . e u ume e vergı or- d h" '. l .. b. . . Ü . . ~· Bu ekipte iki dünya rekoru mag up 1 m~t~r. . cu olan ve ayni hissedarlardan terek • ar ızmetı 0 an.lara . uçte ır, yırmı . nıvemte hocalarından Raşit Tah-

lf olan Van Duen vardır. En sondan. ıkıncı olan Evesto~ ta,- küp eden iki şirket vardır ki bunların seneden fa_zla ~ızmetı. olanlara .. yarım 1 ~ın evvelki gece sabaha karşı saat 4 
~-Bu ekibin 4 X 100 bayrak yarışını kımı . d~ Mıdelsbr~g takımını o - 2 arasındaki münasebetler ve hükume - m~aşları nısbetınde, hızmet mudd~t. - ıle 4,5 arasında Gureba hastanesinde 
~nınaaı çok mümku .. ndur·· yenmwtır. Gene lıkte sonda olan te olan vergilerinden d 1 y hk . 1 len on beş seneye kadar olanlar ıçın J vefat etmiştir. Kendisi bir müddetten-

.-\ . B f k d 35 000 o a ı ma e "k. h. 5 Yni takım, geçenlerde frlanda .~ent or ta ımı a . ' seyirci ö- me kararı beklenmektedir. ı ı sene ve ızmet müddetleri on ~ beri şeker hastalığından yatmakta idi. 
'2 Fransızları l _ 6 mağlup etm~~ nunde Valur Hamuton takımını 5 • O ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · _:: · ·~ ·- se~eden yukarı olanlar .i~in üç s~~e ~kid~n~ri deva~ eden kalp hastalı· 

_ D yenmıştır. 1 • 1 OD p t muddetle açık maaşı verılır. Bu mud- gı da ınzımam edınce kıymetli dokto-
2000 millik Kotu • Arsenal ile Stok Siti arasındaki mü- O S 8 + detler, memurun vekalet emrine alın- run ömrü vefa etmemiş, memleket 

~Olimpiyat ateşi namiyle Atinadan sabaka da 25ı.OOO seyirci bulunmuş - ı lıtanbul Celir ve Para dığı tarihten başlar. münevver bir evladını daha kaybet • 
tlıyarak Berline kadar devam ede_ tur. B O R S A S Yukarıki hükme göre vekalet emri- miştir. ~~ olan b .. y .. k k 3059 ti t Arsenal merkez mühacimi Orak 1 ne alınan memurlardan vekilet em-ı Doktorun cenazesi bugün saat 11 

'tt' u u oşuya a e . 'Ik d d b '> ltak edecektir. Atinadan ı:..Iıyacak 1 evre e ir gol yapmış, pek sert 5 • 2 • 1936 rine alındıkları tarihten itibaren hiz - de hastaneden kaldırılarak Topkapı • 
b~ bu koışu bir Ağustosta Bcrlinde devam eden oyun (1 - 0) Stok Sitinin T~Devlet Borçları : ~et nıüd.deti on beş seneye kadar o-

1 
daki ebedi istirahatgahına götürüle .. 

'~ktir. mağ!Ubiyetiyle bitmiştir. Llrn Lira I !anlar dört sene ve hizmet müddetq cektir. 
it tletlerin yanf yapıJ.cak.1an mesa • Çankırıda Spor o/o ~,5 T. B ı 24,52~ % 5 Hazine B. ~s , on beş seneden ve yukarı olanlar altı1 Bu münasebetle Üniversiteliler ta-

ı.., (2<Joo) mildir. Atletler, y unanis _ y.nkın, (Özel) Çanlurıda ~: ~:: ~: : : !~ ~:::ı Dahlli istikraz iM, ıo ' l ııcne zarfında J:>ulundukları ~erecey~ rafından büyük bir ihtilal hazılanm;ş-
tı ... ' Bulgaristan, Yugosla'""', Maca- spor hayatı günden güne inkicuııf et· muadıl veya bır derece 8f8gunndalu tır. Cenaze Üniversite ve yüksek 
... '6 ·~- r- Devlet D"miryolJan Borçlan b. · · d"l · 1 ~l ın, Avusturya, Çekoslovakya yo- mektedir. L1ra Lira . ır me.munyete y tayın e ı mıyen ~r ı mektepler talebesinin elleri üstünde n Alrnanyaya gideceklerdir. Çankırı •por klübü Ankara mınta- >:rranı " · "' Anadolu •le tayın olundugu halde o memurı- taııınacak. ihtifale bütün Üniversite 
t.ı.ı~ koşucular Berlin stadyomuna sına kaydedilmiş, faaliyette yalnız il- Blvoa Ennrum•·,oı An•dolu ~~!~~ yeti kabul etmiyenler haklannda te- hocalan da i§tirak edeceklerdir. 
l-ıitl ı ten sonra olimpiyat oyunları gaz klübü kalmıştı. So.,eı.ıe E.hanu kaüt kanunları hükümleri mecburi o- Merhuma Allah rahmet etsin der, 
~r ~aralından açılacaktır. Eski Sporcuların teşebbüsü ile yeni \ Llm Lir& !arak tatbik edilir. kederdide ailesine taziyetlerimizi bil • 

~İtı rlın stadyomunda 100,000 kişi teşekkül eden Bozkurt klübü de t~-

1 

İf. B. Mil. 9ıı,Oa ıı İııt . Tramvay 22,lı> Şu kadar ki, memur bu müddeti , diririz. 

()l
oturacak yer yapılmıştır. kilata alınmak suretile faaliyete ba"' .. • .H No.. 9.ııs 1 ı Bomontl S,OJ iın S T • • a.me 1:1,60 Terkos 14, 7~ ~e h p tadın yanında .Y~~ılan yüz- lar~uştır. Civar nahiyelerde teşekkül .. Merkez B. D. 6~,oo A. Çimento 10,50 Yem·ış Sular Altında 

l?ıf(\ a:uzu (18000) kı~ılık olarak lerı beklenmekte olan klüpler kurul -1 ÇEKLER 
1 

••• 

10edılrniş.ti_r: . .duktan sonra .Çankırı mıntakası mey- Krş. I . T. L. tçln 
tetb ,OQo kışılık tenıs kortlannda bas- dana gelecektır .. Bu hususta ehemmi- ! İsterin 621,st 1

1

\ Liret t0,0065 
ol P' Fr l l,06 \ Dolar ~aları da yapılacaktır. yetli bir surette çalışılıyor. I · angı 0,8079 

Bankalar Kanunu ... 
' Proje Meclise Verildi 

NAKiT 
Kr 

20 F . Frangı 167,0ıt 

ı Dolnr 124,0iJ 
ı İsterlin 61 

20 Ltret HS 

1 MııL"k 

20 Drahmi 
20 Lcvn 
20 Ley 

Krı. 
32 
23,0J 
24 
13,0:J 

li Borsa Dııında 

'• ltırlanan bankalar kanunu )iyi :• ıerden kredi, kefalet v~ .. =" teminat is· ' L . K. L . K . 

)' D.~eclise verilmiftir. Bu layiha- temeleri yasaktır. 1 ~;B~d~e~~~ıslye 10 00 1 ~~::ıd ll Bon. 
7
·" 

) ıı.Ote büt·• ba k l · Muh ı·f h k d 1 ı " ' v 
11 

• uı;u \ ~ un n a arın anomm ve- a ı are et e en er 100 lira - 1903 .. 85;00 il Altın 9414 

dit . ıenetli limited veya koman- dan 1000 liraya kadar ağır para ceza- 1911 9 8J,O J ,1 Mecidiye oo,otı 
\t~~ket olmaıı, lktıaat ve Maliye aına ve üç aya kadar da hapıe mah - \.. .,} 
"tttır etlerinden izin .ımı, bulunması kum ec1ileceklerdir. Fransız ı.r ontenjan1 

t_ · Banka memurları kendi banka • M . . . . 
' nunun nCJrinden iki ay sonra lariyle istikraz ve avans muamelesi ı eın teketıın1z Leh1ne 
~~bankalar bu izni almıt bulu • 

1 yapamıyacaklardır. . • ~~~Y .A~tt.ırı!dı •w 
~l r~ır. Bankaların mevduatı ka- I Bankalar da kendı memurları lehı· Fransa hukun etı Turkıyeye verdıgi yu-

~alrneleri için nüfusu (250) ne teminat vermiyecek, kefil ola - murta, yumurta sa rısı, f~su~ye, n~hut, el • 
~İl)'o Yukarı tehirlerde en az bir mıyacaklardır. ma, armut, ka buklu cevız, ıç cevız ve taze 
~-n n, nüfusu (100) binden yukarı I • . ·~ ' .... -... . ' . · ~ . OC•- • •D• sebzeler kontenjanın ı yüzd e ( 20) nisb e • 
f tehiri d ı T A K y • M tind e arttırmıştır . Keyfiyet a lakadarlara 
ltıu (5() er. e en az (500) bin, nü • 1 bildirilmiştir . 

dt tn ) bınden fazla olan tehirler- • ·· · ' '· ~ · · · · · · ' · · · · · · · · · ·-·-~·-

'l'tı~ 025) bin lira ödenmİf aer - ŞUBAT Tramvay lç!nde 
11 .• 

1 ulunmaaı lizımdır. 1 ---
k Utiin · . Hııınt 11 ene Arabi 11ene A b d ~lerle ba ırntıyazlı ve imtiyazsız fİr· 1352 6 1354 r C e. •. 
L -tn nkalar (935) yılından iti - K- Resmi sene 2 inci kauun Eminönünden Bebeğe giden bir 
:"tt~ iht~enelik bilinçolannda ayıracak- a9slun 1936 2 ' tr ık· A •Yat k -.ı; amvaya evve ı gece mavutköy • 
L • ·at d 8 çelerini dahili istikraz • "t .. 1 lü fOför Abdurrahman namında bir 

dır 8 ev et tahvillerine yatıracak - PERŞEMBE adam binmİf, sarhot olduğundan bi • 
'-tırn; •nkalar gayri menkul alım ve ),.,__ "e bunlar üzerine istikrazlar SABAH ---ı lMSAK )elçiyle kavga çıkarmıftıör. Kavga bir 

ld~:•Yac:aklardır. Zilkade az kızı,ınca ite vatman mer de ka· 
~ ....-e ~· D. S. D. rıtm•f ve yol ortasında durdurulan a-

Udiirl . meclisi azalan murakıpler 37 12 11 56 raba irinde heyecanlı bir arbede baf • 
erın ba k da h kil 7 07 S .26 T Lı: ola n a n er nete de O· lamıftır. 

~ttin un kredi almaları, bankaya ~ğ~. ikindi Aktam Yatsı Hidiaeye yolcular ve zabıta müda-
~~l o~rak kefalet ve teminat S. D. S. D. S. D. hale edinciye kadar vatman Ömer 

..,._ ~eya menfaat rabıtuile i 1~ ~ ı: ~: !~ 19 1 ! ~: Abdurrahmanın yüzüne indirdiği bir 
tahıs Yeye m&euele • 111mrukla ıözünü yaralamıttır. 

Su ba•kınından aonra vazıyet 

Yukarıda: }şkelenin hali 

Aıağıda: Yemiı caddesi 

Yemiş iskelesi civarındaki rıhtım mütemadiyen alçalmaktadır.Günlerdenb~ 
ri devam eden lodosun tesiriJe Haliçte yükselen sular, dün sabah birdenbire 
caddeye kadar yayılmış ve bazı dükkanların içine kadar girmiştir. 

Bir müddet sonra sular tekrar çekilmiş ve temizlik amelesinin de yardı-
mı ile ortalık temizlenmiştir . 

Alakadarlar buraya yeni bir rıhtım yapılmadıkça ileride bu halin bir 
tehlike vaziyeti gösterebileceğini söylemektedirler. 
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Yazan : 
Kaclircan e • iZ cisi Yeni Avrupa Müvazene 

Ingilizler, ittifaklar Sisteminin Y enid 
Canlanmasından Korkuluyor 

Lükresya; Venediğe, Babasının (Baı tarafı birinci yüz:de) 

Alakadar bazı mahafil, bu görüşme
lerin Avrupada yeni bir müvazeneyc 
başlangıç teşkil etmekte olduğu ka • 

lngilizl•r Ku~kulanııtl 

Yanına Dönecekti 
S. c· . G ' - ınyor ıvanı razyano •..• 

Geınisile limana girdi. 
Marçel1o bu delikanlıyı bir kııç 

defa Donatoların evinde gömıii§tÜ. 
U yaa.l, çekiiıgen bir çocuk gibiydi. 
Marçello ona hiç aldırmamııtı. Şim
di de aldırmadı. Sadec.e.: 

ge "ler._ 
Dedi. 
- Görüşmek isterse ... 
- Buraya getirirsiniz. 
- &§üstüne Sin1or ..• 

Genç kız delikanlının adım İ§İt
tiği zaman biF sevinç duymu§tu. Bu 
yabancı yerde en sonra i§le hir es
ki ve iyi arkadap kavUJUywdu. Bel
ki ümitsiz bir aşk yüzündea o da bu 
savaşa girecekti. 

Boa. s· . ' - Jorno ınyorıta .•• 
- Burada ne var? 
- İki Türk esiri .. 
- Kim koydu? 
- Sinyor Marçello ..• 
- Neden bu kadar dikkat edili • 

yor? Pek değerli olsalar gerek ..• 
B·ım· s· · ' - ı ıyoruz ınyorıta .... 

- Onları ne yapacaklar? 
B·ı · s· · 1 - ı mıyoruz ınyorıta .... 

- Şunları görmek isterdim. 
- Kapı kilitlidir. 
- Anahtar kimdedir acaba? 
- Bilmiyoruz Sinyorita ••• 

Sinyoritanın 
K.a1bi 

naatindedir. 
Bu yeni müvazenede Sovyet Rus -

yanın mühim bir rolü olacağı kuvvetle 
ileri sürülmektedir. Fakat bütün bun~ 
lar şimdilik bir takım tahminlerden 
baıŞka bir .şey değildir. 

Tevfik Rüttü Arasın Faaliyeti 

Londra, 8 ( A.A.) - Pari• "' 
2akerelerinden bah-.den ~ 
Mail, bu müzakerelerin b&JI" 
kadar h~ bir müabet neticeye ~ 
madığını bildirmektedir. • ~ 

Dail;y Herald iae fu müta,..., 
ileri aürüyor: 

1 «Pari• müzakereleri aonunJO 
ti/aklar •İMeminin y1111ülcn cotl~ 
manndan korkulur. Ayni z.a~ 

Burada toplanan diplomatlar arasın- da bu müzakerelerin bugün if 
da Türkiye dış iŞleri bakanı Tevfik en tehlikeli taralı, bunların di~~ 
Rüştü Aras Fransız dış bakanı en mühim meaeleden çe~irebıl ~ 
Flanden ile yaptığı mülakattan sonra ihtimalidir. Bu en mühim me••'' 

Habe§İstanda •ulhun iadeaidir·' 
devlet bakanı Pol Bonkur ile de görüş- :.------------
müştür. Bilhassa bu son mülakata bu· te yapılan müzakerelerin AvrupB 
ra siyasi mahafilinde büyük bir ehem- rinin İtalyan - Habeş ihtilafından ' 
miyet atfedilmektedir. edifmesi lüzumunun anlaşılmış 0 

Tevfik Rüştü Arasla Flanden ara- ğuna delalet ettiğini yazmaktadır· 
sındaki mülakatta bilhassa Akdenizde Arşidük Otto Parisll 
mütekabil yardım meselesiyle Bulga-

1 • ristanm Balkan paktına girmesi me -Bu sırada limandan top ses erı 
. .. selesi görüşülmügıtür. 

geldı. Lukresya en yakın pencere • B .. 1Ak t 11 B v l 
"ı:~ ...... m· Gro.zya.e'..,. gerrü.i ulak telek • lk" V u mu a a csnasınaa ogaz ar 
'-- _,,,... ye iıderek ora.ya baktı. ı ene • l . d t ed'ld"V. fakat 

L~Lı • • t mlnvac-L . . . . . l mese esme e emas ı ıgı, 
On dakika kadar ....a 

Paris, 5 (AA.) - Arşidük 
de Habsburg P.arise gelmiştir. ; 
onun maiyetinde ve gerek Starh. 
bergin refakatinde bulunanlar i 
arasında hiç bir temas olmı Grazyano kapıdan ıirdi. •- cruu 4UrUI - ua~ d k emı••n l dan çıktık arı 

au. alacaktı. ı g - ın ıman • her hangi bir teklifin ortaya atılmadı-
Önce Lükresyayı, sonra da Mar- aı ve kaleyi top atmak ıuretile se • ğı bildirilmektedir. temin etmektedirler. 

çelloyu ıclimladı: Epeyce yorulmu~ı, ~ ala~- limladıklarını gördü. Avuıturyada imparatorluk Meeelesi 
- Yarın Lefko§aya gideceiinizi lardı. Ufak tefek dıger ek~ıklerı ta- Askerlerle daha çok konu§IDaktan Paris, 5 (A.A.) - Siyasal mahafil 

~idük bütün gününü ta 
hususi mahiyette bir takım ziy 

söylediler de, a.cele ettim. Bu mek- mamhyacaklardı. Zaten hoyle uzun ne çıkardı? Flanden ile prens Starhemberg arasın· 
tubu ıiz yokken de Sinyorita Lük - yollara hep sabah erkenden çıkmak (Arkası var) daki görüşmelere pek büyük ehem -

hasretmektedir. 
Tuna Paktı 

ıresyaya verebilirdim, çünkü onun adet idi. miyet atfetmektedirler . Prag, 5 (A.A.). - Resmi 
babasından geliyor. Fakat bir arada. Kararlaıtı ve ayrıldılar. Gz.zlı• Tarı·katçı- ~koslovak başbakanı Milan ı.- a 

.1 4 Viyana hükumeti imparatorluk zanın yakında Parise vukubulacP l1 
bWunmanız daha iyi olacak. &yu- Bir Kız ·b· d f t -ı-ı b ç k l k F ~e 

l k V l prensı ın en eraga etrnemt;.11.. e era- yaretinin e os ova ya, ransa bil ~ 
runuz. Veya Kadın l I apan ar her, küçük antant devletleriyle uzlaş- vusturya arasında daha sıkı bir if 0 

Koynundan çıkardığı mektubu Ma~eUo göğsünün üstünden ko-. (Bq t•ralı ı inci yüeedir) I malar ak~in~ ve ~.öylece :?~us.~~r~ada ]iği devresine başlangıç olacağı k..ıı' ıı 
Lükrcıyaya uzattı. caman bir lafın kalktığını duyuyor Nakfilik T arikahmn Baıka Bir her hangı hır reJım degışıklıgını o atindedirler. 

Donato bunda kızının hemen Ve- gibiydi. Türlüsünü Kurmak lstemiıler devletlerin tasvibine bağlı bulunduı:: - Ayni mahafile göre Tuna Palc 
nediğe dönmesini istiyordu. Çünkü Rahat bir uykuya daldı. Ankara, 5 (A.A.) _Son gün. mağa mütemayil olduğu söylenmekte- yakında aktedilmek imkanı vart'Jlf 

harp çok çetin olacakmı§ ve onun Lükreıya artık onu dü§Ünmüyor· Zerde matbuatta, memlekette tari- dir. Macaristan Muhalif 
adada kalmaıı korkulu imiı. Mar- Jtat ve üliUü~ülült laaliyeti hak- Flandenin Önce Yugoslavya naibi 't/İ' 

du. Vakit vakit Gre.z.yllllonun sevim.. p 1 d C · ·ı b Londrn :) (A.A.) - Royter çellonun da böyle düşündüğünü u • kında ba:ı ncp-i;yat görülmektedil'.. prens o , sonra a errutı ı e u me· ...... 
li yüzü, olgunlaşan dinç ve güzel Bu mesele hakkında elde ettı".ı;ı"mı·.. sele u··zerinde görü~~kleri tahmin e - nadan aldığı ~u telgrafı neşrediyor: b 

muyormuş. Hatta bunu emrediyor - 5 
.. dı"lme':tedı"r. v·~ T vücudu a:özlel'inin önüne geliyor • doğru malumat fUdur: .it" Macaristan dış işleri bakanı De h 

mu§. Grazyano onu alıp getirecek • du. Likin onu zorla kovabiliyor, ü- 18 Kanunusani 1936 da lskilipte Küçük Antant Ve Avusturya ya, dün Berıer Valde.neg ile Y t 
mı§. mit ve h::La ile bailandığı nİ§anh • Ka)'8f!Tili Ahmet isminde lairinin p . r.: (A A ) r __ t I konuşmalar esnasında, saı:ih 9 _.. 

11
• 

'"J' arıs, ,) . . - ~e e er, prens . . r 
Dosdoğru da& anrdütwii kabalık ve yalancı • lranunla memnu tarikat, faaliyeti- S h b f d F1 d bildirmiştir ki. Macarıstan, aynı 

o- o- . d . k • . l v h tar em erg tara ın an an ene ve- . k l"k hal V enecl.:ae l k h . ord nı euam ettrrme ıçm ça ııtıgı a· .
1 

. l . . l manda sıyasct ve as er ı sa 
""O ı onun er ınancını aarsıy u. rı mıı:: 0 an temınatı memnunı:yet e h k k .. al . L~ ber alınarak kendin ue arkada•la- "" t ae iP' 

Lükresya sabaha kar•ı biraz dal- , -:s kı:ıı::ılamakt- _ı'rlar. • tam u u musava 1 maz 1 -· 1.dt Lükresya mektubu Marçetloya U· ır rı bakkında usulen adli talıihat ...,... uw ı_ ~ acV" 
ml•tı. Bu sırada kal-in avlusundan Tuna anıw,ımasına yan~ıy 

zattı. :r ~ I yapılmıf ve aramalarda filhakika Yug01lavyanm Vaziyeti 
Marçello kudu ~ Grazyanoya dışanya çıkan ve uzaklaşan bir kaç Nakfilik tarikatının muaddel bir Petit Parisien gazetesi diyor ki~ 

dönerek: atlının nal sesleri duyuldu. f41kilde gizlice ihJ'(lsına fal'f'ldığı Çekoslovaklarla Romanyalılar, v.,I ven dini 
11 'd" teabit edilmiftir. n~ n• - Zaten buna karar vermi•tik. - Marçe o, gı ıyor. Avusturya ile yakınlık. vucuda getir -

ır Bunlann bu tarikat için tema• G • • 
Yarın Matyanonun gemisile yola çı- Diye mınldandı. ile muharebede buJunduğu ıliğer mek projesini gitgide artan bir alaka i- ÔSf flrlgOr 
kıyordu. Lakin sizin gemi ile doa • Hali. üzgün ve kırgın dü!Ünüyor- bozıı uihiyetlerJe tle alakadarlar le derpiş etmekte oldukları halde (Baı tCJTafı 1 inci yüzde) 
doğru Venedije gitmesi be.nce daha du. Dü§ündükçe de vaktile Marçe}.. hakkında adli icaplara teve .. ül e- Yugoslavlar, böyle bir yakınlığın fay- Tokyo, 5 (A.A.) _Elli yıld~ 
doğrudur. ova karJı duydumı sevgi yam n bir ·~d_i_lm_.;.iş_ti_r. __________ .,.ı dalarından ziyade muhataraları ne ola- k dd tli 

.1 -- -- bileceğini düfiinmektedirler . emsali görülmemif, ço şi e 
Dedi. kin haline ciriyordu. Kabil olsa gi- R V B l' • End' . kar fırtınası, orta ve garbi Japofl 
Y ~•- ---'! d k h k-'- . ba b k Tepebaıı Şehir oma e er mm ıteıı .. . .. .. .. ktedı'r. ı..uıuesya cevap 'V'enu ~ er en u ı:ueyı ıtan §a ya a- Ekselsiyor gazetesi diyor ki: dundenberı hu kum surme • 
- Böyle yap cajım. cak, onun se•diii ve bağlandığı her Tiyatrosunda * , 
Grazyano dedi ki: §eyi ortadan kaldıracaktı. Hele ge- ugun d ~"idi F . ırroıng am, . . D .. Berlinin ve Romanın endişeleri doğ- 8. . h 5 (A A ) -~ 

(G h l akşam saat 20,30 da ru egı r. ransız sıyasasının gaye • k la la v v 1aı: •. 
- Yolda Kıbrıs fdıi~ndeki ce üvercinli kule) ye a ının için· leri evvelce ne idise gene odur. alarr r ~~'.-~agml ubr _ _ı_ ~ J 

bazJ asker ve kumandaalann aile • de sanlı olarak aötürülen şeyin ne 1 Aynaroz su ın coşmwarıy e uraaa ,-
)erile ç.ocuklarmı Venecliie aötüren oldujonu çok merak ediyordu. Kı .. ı Kadısı Mabat Ne lmif? yıkılmıf ve hqf kişi ~ 
kalyona rast1adık.. Hemea hemen mıldadığma göre 0 da her halde bir Prag, 5 (A.A.) - Matbuat, Paris- Maddi zarar çok önemlidir. 

bunlarda pek az çoluk çocuk ka- kız veya kadındı. Kendisi bnıtan sa
lıJW. Onlar da bellri hiııecek ka • 'Ylllwken o hiç bir zaman kaçamı • 
dar gemi bulamadılar da... yacak !dri}de kilit alhna alınıyor -

En doğru yol budw. Bir çocujun du. Demek iri onu seviyordu, amma 
yiyeceği ile bir asker beslenir. En bu sevgi n.ter insanca, ister ha1van
çolı dayanahilea a&'Afl kazanacak- ca olsun ... 

tır. Ne zaman ~ çılnyonunuz? lriyan · 
- Y armc1aa IODl'a. •• Çiinlrii ae- llıi Ader 

mimin bazı eluilderi w.r. l.ilrin e - Çabucak kalktı ve giyindi. Hiz • 
ğer acele ediline ekailderiıı bir kıi- metçisile birlikte dıprı çıktı. Ko -
mmı bırakmak ıuretile yann öile- ridoru seçti. Güvercinli kuleye gi • 
den sonra da kalkabiliriz. den koridorun kapısına yürüdü. Dı-

Marçello diitünc.eaini söyledi: f&l'ld&n güvercin sesleri geliyor ve 
- Ne kadar erken liderseniz o konup konup ba"Valandıkları küç~ 

kadar iyidir. bir pen "ereden görülüyordu. Bunun 

Yazan: MDuhlp 
zade Celil 

Şeh&a<lebaıı 

TURAN tiyntto.au 
Ne,ıt - Hnllde 

13u ık am 20,30 da 

Bir Avuç Ateş 

I I .,,. 

-·~ .. ... i' ~ (,\ 
. r( . . : . ) 

~ l >. 
·--~ 

HALK OPERETİ 

Beyokhı Fransız 
Ti1atra.11Dda 

Halk Opereti 
Bu akpm 20.ao da, 

Lebleltlct 
Howhor 

.~,:m SARAY SinemasıtJ' 
CliVE BROOI .. MADELEiNE CAROll 
fil» iki hlylk ıan'atklr tarafından teımil edJlea zeoJio ve ~ 
teıem bir mlıaaaeni haYi, acıklı •• tahane blı atkı tMrir ~ 

DIKTATOR 
Fransızca ıözlü ve büyük film başfıyor. 111 tıAnten ı Paramouot Jumal Ruıuıi kopyeei ; İngiltere kıalanıD ceO 

me.raıimi intibaırtı btıtihı teferruatile 

Lükresya da bunu istiyordu. Fa. için oraya bu adın verildiği anlatı - ıs::::=:m::::ıı======ıı:::=-==-==T=--==:o;:::==R==K=--......,--=-=====-....,.,=============-=== 
kat buna rağmen Marçellomın ta. hyordu. e1 ... mHtncla yaran Bk'8m 
rafından çıkmadı. KaRJinde duy • Kulenin kocaman kapısı önünde 
duju hmcm teairile dedi ki: iri yan iki uker vard.t.. 

- Grazyanonun itine karıp • Genç kız onlal'a yaklaıtı ve: 
mam. Yolcular kaptanların emirle - - Bonjomo! ..• 
rine uyarlar. Ne zaman dilerse ona Dedi. 
göre hazırlanırım. Askerlerin ikiıi birden birer hey- VARYETE 

- O halde öbür gün sabah erken- kel gibi durmakla beraber karıılık 
den yolcuyuz. verdiler: 

(TIYOt.I CAMBAZH•NES~) 
Gaıilme-'o nry.W..,. U.y.....ı. • •ft•liit _. a·1•11''"• -~ .....adaılô .. ı.ı weuılan. 



SON POSTA 

l ._.: Gerbart Ellert -84 - 6121936 Çniren: Arif Cemil 

A vitüsün E;~ki Harp Hatıraları 
Gözlerinin Ününde Canlanıyordu 

~~~ ~ hiristiyanlık hakkındaki mü
,1~ bizi muharebeden ziyade 
~etme.eme hayret etme!. Bir de 
~dinle. ActiüsJ. Mademki insan 

a ezeli olan bir şeyi fani olan bir tfe tercih etmeğe mecburdur, o halde 
'11 laetnizin hangi dini nazariyenin doğ
~ h~gisinin yanlış olacağını tayin 
~esı herkes için en ehemmiyetli bir 
.&! 8C olarak telakki edilmemeli mi
\CQ'~» 

1\:. ae, kumandan yerinden fırladı. 
i"o'lflllemek için iki eliyle oturduğu 

ltuta tutundu ve: 

1 Marsilya 
Faciasının 

Muhakemesi .•• 
(Bat taralı l inci yüzde) 

Suçlular saat 8,50 de getirilmişlerdir. 
Mio Kralj her zamanki tebessümünü 
muhafaza etmektedir. lvan Raiç zayıf
lamıttır, ve endişeli görünmektedir. 
Zvoinr ise pembe ve tombuldur. Her 
üçü de iyi giyinmişler, traş olmuşlar 
ve aaçlarmı muntazam taramışlardır . 

Mahkemenin ufacık salonunda yüz
lerce gazeteci vardır. Lakin dinleyici • 
lere ait kısımla localar tenhadır. 

Müdafaa rnevkiinde avukat de Sen
toban, de Vezin· Larou, bunun katibi 
ve ayrıca da Eks baroeundan üç avu • 

kat bulunmaktadır. 

( Topl•ntıl•r, D•vet.e;-) 

Harp Maltlllerile 
Yetimleri Çağrıhyor 
Kadıköy Askerlik Şubesinden: 
1 - 936 eenesi tütün ikramiye defteri 

hazırlanacakbr. On senelik maaşını altp ta 
hazine ile alakasını kesmiş ve geçen sen~ 
şubeye kaydını yaptırmayan şehit yetimleri 
ile malüllerinin ellerindeki vesaik ve nüfu• 
cüzdanları ile birlikte şubatın on Lırınci gÜ• 
nünden itibaren tek sayılı günlerde şehit 

yetimlerinin, çift sayılı günlerde harp m_. 
lüllerinin gelmeleri. 

2 - 935 senesinde şubeye gelip tc kay• 
dcdilenlerin bu defa gelmelerine hace\ 
yoktur. 9 35 senesinde şubemizin yaptığı 

defterde isimleri yazılı bulunanların bu 
sene de aynı yazılacağından bunların tek• 
rar ıubeye gelmelerine lüzum olmadıia 

bildirilir. 

Basın Balosuna Hazırlık 

Bu sene kuıban bayramının ikinci gü • 

Jüri nüne rasgclen S mart tarihinde Maksinl 
Celse saat dokuzda açılmıştır. salonlannda verilecek olan Basın baloeu-

heyetine üç tane yedek aza ilave edil • nun hazırlığına başlanmıştır. Maksim sa • 
rn~ ve sonra da F olliot, T uriç ve mat- lonlarının dekorasyonunu lstanbulun ta • 
mazel Petroviç adındaki tercümanlara nınmış bütün ressamlanndan mürekke~ 
yemin ettirilmiştir. bir heyet üzerine almıştır. Ba seneki hale>« 

. . . . mın CVTelki balolardan üstün olması için 
...._ ccAvitiis, diye bag"ırdı. I~ senin Kralı ile Raıç muhakemenın e- h' b. f d k~ 1 kt k' .1 kt d' 

,,._ T • • ır.. • k k 6 · b ıç ır e a ar ı an çe ını meme e ır .. 
-ıtllcttiğin gibi sözlere inhisar etmi- - Şayet Hünlcrc kcndimu:ı ~c•tırccc •• , u utıra ı neden bu lıadar saslarını takip edebilecek kadar F ran· ı Dekorasyon heyeti dün ilk toplantısını 
)~t', bütün Roma devleti tehlikede- uzatıp gidiyoruz;? sız diline vakıftırlar. Maksimde yapmış ve zengin bir proje ha· 
~.f. Zan ve tahmin ettiğin gibi o dev- 1 rik nezdinde büyük bir nüfuzun ol· ı' loza 'ya gitmek Üzere yola çıkacağım. Bat katip ithamnameyi okuduktan zırlamıştır. Aynı zamanda balo esnasında 
~ inkıraza mahkfun olduğunu ka- 1 duğunu bilmiyor mıyım, zannediyor· Kral Teodorik üzerindeki nüfuz ve sonra, muhakeme saat 10,45 de filen yapılacak bir çok sürprizler de hazırlan • 
ı._ l edelim!. Fakat elJe.rimiz aenİn ve sun? Sen onun oğullarına hocalık yap- tesirimi kuJlanarak onu sana bir ordu başlamıştır. mış tır. Balonun nezah'!tini muhafaza için 
~im ellerim de, bu inkirazı kolaylaş-'ı tın!. Senelerce kralın müşaviri oldun. ,ile yardıma koşmağa mecbur edece· lf.. bütün tedbirler alınmıgtır. 
ş;:aaa yardım mı etsin~ Aetiüsl. Bizzat Torismunt bile, babasının sana ğim.» Su Sporlan Klübünfln Konferanslari 
~ di ,a anda, Romanın akıbeti senin sormadan hiç bir şey yapmadığını ba· (Arkası var) Aix - En • Provence, 5 (A.A.) - Su sporlan kulübü taıafından tertip e-

treceğin karara bağlı bulunuyor I» na karşı itiraf etti. Sen harp aleyhinde Ustaşiler davasında, mahkeme heye • dilen konferan.lardan birinciai önümüz ~ 
« llti Basalı L~jiycm» bulunduğun için timdi Vizigotlar ha· lsvlçrede Nazilerin ti ,üç şahidin mahkemeye gelmemiş ol- deki cumartesi günü saat 7 de BeyoiJq 

~...._ «Benim karanına mı, Aetiüs} na yardım etmek istemiyorlar. Fakat, Reisi Nasd malarına rağmen rnuhakem~ye de_ konferans salonunda Maarif sthhiye mO. 
"'n akımı kaybetmiş gibi konuşu~or- Avitüs, benim yardıma ihtiyacım var. vam edilmesine karar vermiş ve gelmi- fettişlerinden doktor Rağrp tarahnda11 
) ; fazla yorgun olduğun anlaşılı- Yardıma muhtacım!.» Öldürüldü? yen f(lhitler hakkında, bilahare karar Sporcuya s.nhi Öğütler mevzulu bir kon• 
l:..or. Ben askeri bir kumandan deği- Avitüs di~lerini alt dudağına göm- ferans verilecektir. 
"'lll. Hiç bir şey benim irademe tabi dü. Davos, 5 (A. A.> - Guatlofun o- verileceğini bildirmiştir. Halkevi Konferansları 
0lcunaz. Şayet Romanın inkirazı önü-l - «Evet, dedi. Sulhun harpten iyi turduğu evin sahibinin verdiği iza- Muhakemeye aaat 14 de devam edi- Eminönü Halkevinden: 
~~~ek kabilse, bunu ancak sen ya- f olduğunu hen onlara öğretmiştim. hata göre, dün akıam saat 20 de lecektir. Yarınki cuma 1ıünü saat ( J 7,30) da 
~bıJ,-: A b... b. b h · · B · · f d · /L · · C l evimizin Cağaloğlundaki merkez salonun• t. --n, e ua; ız unu epımız unu ıtıra e erım.» bir genç gelerek Gustlofu crörmek ınncı e ıe 
Ql~y Faka b da ffak I ı A · b' · b d k • da Bay Agih Sırrı Levend tarafından ~<>ruz. t un muva 

0 
• - vıtüs, ızım ura a on~tu- iatemittir. Bayan Guıtlof, ziyaret • Aix. En· Provans, 5 (A.A.) -Us- San' at bahisleri, roman Te hikaye mev • 

için kendini sakmman ve süku- ğumuz şu anda Attilanm ordusu Orle- . . • • . • . . 
1lttini h f t }'" d h · · h eli cıyı salona almıt dinlenmesini nca taıilerın ikıncı mahkemesı aaat zulu bir konferans verilecektir. Konferan• 

mu a aza e men azım ır.» an şe rmı mu asara e yor.» O d K .1 . • . b·ı b sa herkes girebilir. 
Aetiu'"s· n_ıı_~ H·· ı dan · d '' ebniıtir Bu esnada öteki odada te- j 14.3 a raJ eın ıstıcva ı e &§ • . - ".oc.urJ un er ora gerı o- • 

...._ «Evet! dedi ve bütün kuvvetini nerlcr.» lefon etmekte olan Custlof biraz lamıtbr. Suçlu Yankapuska kam • 0000

-·--·-····-----·····
00
-······-·--

~ araya toplayarak aüklınetini mu- j - «Piskopos Anyan gelip ben!__A- sonra odaya girer girmez, ziyaretçi ı pındaki ~a~i. bakkında,.buraaını Senin için çıldırı-
faza etti. Yüz defa aklından gelip relatede ziyaret etti. Sen Yan gününe derhal ayağa kalkmıı ve pek ya • sadece hır çıftlık zannehnıt oldu • S k 
~ kelimeler makine gibi gayri ih- kadar şehri müdafaa etmeğe çalıpcak- kından beı el ateı etmit ve kafa • ğunu söylemi§, orada atıf talimleri yorum. eni ÇO 

-..ı ağzından çıktı: 1 tır. Şayet şehir sukut ederse, yol At- sından ve boynundaH yaralanan yaptığını inkar etmit ve sonra kral • 
tın...._ «İki buçuk lejiyon, Alp dağla- tilaya açılmıf olacak. Toloza

0

ya, Is- Guatlof derhal ölmiiftür. Katil Aleksandrin resminden yapılan he- sevıyorum 
""''dan gelen bir kaç gönüllü, Burgon-

1
1 
panyaya kadar ilerlemek için önüne kaçmıı ı"se de biraz sonra polı"s ka- defe karta biç bir zaman ateı tali • 

'"'llllıl-- - F ki lıtikbali parlak bir genç ~üphe yok ki 
h acuın bakiyyesi, ran ann yarısı ... hiç bir hail çıkamıyacaktır.» ak ı t ı· im t minde bulunmadıg"'ım iddia eyle • d 
0 11-J la ı r O una eı ım o Uf ur. gu"'zel bı'r arkada .. la te,.riki hayatı ü•ü • 
ltıi~

1 ar hiç Attila mağlup edilebilir - C<Neden olmasın}.. Vizigotların y 
1 1 

b d. t l b • 1 y y " 

' Utrfta avya ı ya u ı a e e o an mittir. nür. Hayalinde daima güzel, füsunkar 
'» I müdahalesi ondan sonra da mümkün k .1 ·- • F kf • • • 
...._ Sa f'k · • k - ı· I b ')' atı Davıd ran orter, ılk ıstıc • parlak ve beyaz tenli, nazik ve yumup)c • (( na ı rımı açı ça soy ıye~ o a ı ır.)) y ksa t v b ~- vabı d D osa sırf G ti f ··1 Baylara e y pürüzsüz cildli bir kadın vardır. e u O• ""'il A t•·· · •t• b '' ··k b" d S•nin Hayalını Kurt-·-*-- n a, av us o U o • ) ' e ıus: ışı ınce uyu ır acı u- ... - ··-r-·• .. . . . .. . . . . . . nun Kayesidir. Bu güzel ve çıldırıcı cazi • 
~ltaın, ben de esasen ayni acıyı du- - «Hayır!. Ondan sonra vakit geç- durmek ıçın geldıgını bıldırmııtır. k 
~ beye malik olan kadınlar, Hasan rem .. 
~orum. Roma çürük bir cevize hen- , rniş olur!.. Bugün bazı German kabi- Tu··rk - ltalyan Tı·caret Mukavelesı· lerini ve pudralarını kullananlardır. Yağ. 
~r. Onu herhangi bir kimse bir gün leleri henüz bizim tarafta bulunuyor. sız Hasan kar kremini gece pembe Ha • 
~ eyecektir, bu ister Attila, ister baş- ihtimal ki .. . ihtimal ki diyorum. San- Ankara, 5 (A. A.) _ Türk. ltal yan ticaret mukavelesi 20 sonlef • san kremini ve acı badem kremini kulla: 
~ biriai olsun. Aetiüı, kaybolan bir 

1 
gibanm idaresindeki Alanları da ken- rin tarihinden itibaren üç ay müdd etle temdit edilmiıtir. nan kadınlar, daima ve daima güzel ka-

~ Peşinden beyhude koşma. Sen de di tarafımıza tekrar celbe muvaffak o- -· ·-·· _ lırlar. T aravetleri, ncfasetleri daima de • 
bı:_ ıın gibi felsefe ve mukaddes dini-

1 
labiliriz. Fakat ordumuz bir kere mağ- vam eder. Ve bu suretle güzel bir izdivaç 

~ •--il k d 1 J ) w }'" 1 1 h · A yaparlar. Ve karşılarında hayatının de • tı.ı ~ ii e en mese e er e ugr~a- up o ursa, on arın epsı o zaman t· 
-~ J vamı müddetince qk ve eevgi görürler. lnüteselli oJ.» tilanm sancağı altında harp eder er.» 

Kocalan veya eevgilileri daima seni eevi-Bagotlara Kartı Harp Avitüs, istırap içinde Aetiüs'ü tas-
......_ yorum. Senin İçin çıldınyorum sözüdür. 
~ Avitüs, kavga etmiyelim. Belki dik ederek dedi ki: Haaan kremi dünyada misli bulunmayan 
6' il vardır. Fakat hen kılıç tutma-ı - cıAnlıyorum, Aetiüs ve sana i- bir şaheserdir. Terkibinde güzellik ve in· 
~ lııuktedir oldukça onu elden bırak- 1 nanıyorum. Fakat ~imdiye kadar hep cclik cevherleri vardır. Tabiatiıı ve genç• 
~'cağım. Söz söylemeğe muktedir sulh tarafını iltizam ettikten sonra !iğin ve aşkın bütün derinliklerini ve özün& 
~ ltÇa senden rica etmekten geri 

1 şimdi nasıl harp daha iyidir, diyelim'>» havidir. ihtiyar kadınları gençleştiren, ta• 
tJtıyıacağım.» 1 - «Sen müdafaa tarafını iltizam zeleştiren ve onlara ebedi bir taravet ve· 

'~etiüs eliyle gırtlağını tutmağa ~ et. Avitüs, harp tarafım değil. Memle- ren Hasan kremi gençleri de güzelleştirir. 
lb.... :lir k. aldı, çünkü hiddetinden bka- keti, vatanı kurtaracaksın, Avitüs. .. . ~·• •• Çilleri siyah lekeleri ve çirkinlikleri mut • 
-~ b' 1 d Y 1 be L _ b L k lak surette giderir. Ve hiç bir kremde bu • tJ"l· gı ı o uyor u. üzü ö Ü nzi Hatırlıyor musun, ocn ir s.ere yu a-

'Qt la lunmıyan maddeler sayesinde beyazlıklan fi_ b P8an keıilmişti. Avitüs, Galya- rı taraflarda, Samara'da, senin hayatı-
"' Q8 1 ve yumuşaklıkları temin eder. tı~ lotlara kartı müttereken yaptı- nı kurtarmıştım. Şimdi de sen benim Beyaz, Reşel, penbe, Natürel Hasan 

harbi hatırlıyor musun} hayatımı kurtaracaksın, Avitüs.» uykusuz blr iece takip eder. Her fey fena ıtörünür. İnsan huysuzlanır, pudraları, akşın, ve inceliğin ve aan'atın 
':_ ((Şüpheaiz bat kumandan I.» Bu hatırayı uyandırmağa mecbur kederlenir ve hiç bir fcydeo memnun olmaz. Her muvallakiyetin ilk şart. ya rattığ ı bir harikadır. Hasan pudralarına 

O ~~'\Pİtüı, bizzat farkına varmadan olduğundan dolayı Avitüs boğulma lan dinlenmiı bir viicul ve dinlenml.J dnirlerdir, Egcr sinirli iseniz, unutmayınız ve mutlaka pudra alırken 
~.~ebeye ait hatırası tazelenince I dereceıine gelecek kadar utandı. Aeti- Bromural •Knoll• komprimeleri Hasan kelimesine dikkat ediniz. 
~: 'Ute kartı eski ukeri tavn takın- üs'ün de benzi kül gibi oldu. Arkada- sizi kurtarır. Hasan deposu : Ankara, İstanbul, Be • 

......_ tının nevmidisi karşısında onun da MGsıttfndfr ve DJkııyu temio eder we ille bir zararı JQktur. biitün yoğlu. 
'tt ccBenden bir fCY rica etmene ha- gözleri yaşla doldu ve teekine yardım o d4nya &aruD • Hamiş : Avrupa veya Paris etiketi 
~-)~it>> dedi. Bugün dahi, eski za- edecek sözleri bulmakta güçlük çek- ID • 20 koaıpnaı.,t ..., -. -r kremler vardır ki, bunlar hakikatte yerli ya-
~~ ld b ha flıducwıeludı ...... tlaa&lılU'o 
)i 0 uğu gi i, na istediğin fC• medi: pılıyor. Üzerinde hiç türkçe yazıldrı bulun-
~::;:bilirsin. Sana yardım edebi- - «Artık fazla bir kelime söyleme- KnoU A,0,.kimyev1 ma.ddeleı fabr.1kalan. ludwigshafen s/Rhin. mıyan bu nevi kremleri herkes Avrupa 

......_ ) » ğe bile hacet yok; borcumun ne oldu- mamulatı diye zanneder. Halbuki hükUıne-
' ((Avitüsl Vizigotlann yardımını ğunu biliyorum. Patriçiüı, .. bık Le- Basın Kurumunun Çıkardıg""' 1 tin kat'i emirlerinden Avrupanın ıtriyatı 

teınin eti.» gat Avitüs tekrar emrin altına airmek ' 
A ı ·ı ürkiyeye giremez. Çünkü ancak elli kuruı 

A ... Dİt!"ün Alt Dadalı terefini kazanmak istiyor.» 1986 A L M A N A O J kıymetinde olan bir krem yüz kuruşa veya 
......_ "ihıa hır adım geri çekildi: - «Avitüs mü)» daha ziyade satılabilmesini men içindir. 

~- , C<V· · la ardı Bütün 1aylavlaımızla gautecilerimWll Taim albümü irindedir ~ . IZlgot nn Y mı mı dedin} Toloıuı'ya Dofrrı :s Üzerinde hiç türkçe bulunmıyan bu nevi 
......_itli Aetiüa}» - «Bana verdiğin emri tekrar e- Ç 1 K T 1 kremler ya taklittir veya ;yerlidir. Bunua 

41Seıı1.. Evet, seni. Kral Teodo-
1
diyorum: Ben hemen, bu eaatte T~ SO lml'Uf için dikkat etpıek lizımdu. 
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Cümhuriyet Merkez Bankasından: 
On sene ve daha fazla müddettenberi ıahipleri tarafından aranılınadıjuıdan dolayı mevduah koruma 

kanununun on yedinci maddesi mucibince muhtelif ba nkalar tarafından Bankamıza devredilen ayniyatın 
sahipleri, cins ve miktarı aıağıda gösterilmiştir. 

lıbu ayniyat Bankamıza devredildikleri tarihten iti haren iki sene zarfında sahipleri veya varisleri tara
fından evrakı müsbite ifrazı ıuretile idare merkezi ve fUbelerimize müracaat edilerek alınmadıkları tak· 
dirde mezkfır kanunun on yedinci maddesi mucibince Maliye Vekaleti hazinesine intikal edeceği alakadar· 
larca ilan olunur. (608) 

İsim Adreı Adet 
1 
2 

Cinai ve evsafı 
Pırlanta benzeri beyaz tat 
Yetil laf 

Muhammen kıy. 
Yahan Çamiçyan Meçhul 

, 

Bay Mehmet Ve
fik 

Beykoz Şabinkaya Cami so • 

1 
1 
1 

kak No. 26 1 

Kahve renkli üzeri resimli taı 
Küçük ziğnet altını 
İplik üzerine dizili on dört hurda . . 
ıncı 

Altın bilezik T.L. 7,-
________________________________ .._ __ __ 

Bay Osman Cev • 
det 

Bayan Müzeyyen 

~ayan Naciye 

Kasınıpaıa Camiikebir Nal • 1 
bantbant sokak No. 25 1 

Cibali Oıkübü Cad. merhum 1 
defterdar Mehmet Beyin No. 2 
106 lu evi. 

Haydarpap Y eldeğirmeni 

Çift roza küpe (2 taı noksan) 
Markiz yüzük 

Pırlanta tek taı yüzük 
Yarım liralık Osmanlı altın. 

Rıhtım iskele sokak No. 39 1 İncili altın nazarlık 
1 Çift zümrüt küpe 
1 Mineli ve bir altın hurda ıaat 
1 Altın mineli kordon 
1 Altın incili Kelebek 
1 Gümüt ).ekerlik 

)) 10,-

)) 30,-

) 
ı) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 100,-3 Gümüt hokka 

------------------------------------------------ -----------------------------------------Bayan Emine Kadıköy Kızıltoprak civarı 2 Adet pırlantalı parça 
Nazmiye Retitpa§a sokak No. 8 (10 tat nokıan) 

Bayan Eliza Yu • Ruı Konıoloshaneıinde mu- 1 Pırlantalı nitan 
vanuva kim 

Bayan Piraye Üsküdar İhsaniye Karlık ba • 
yırı sokak No. 148/2 

Bay Kenan 

Bayan Zeliha Se • 
hor 

Mahmutpafa Çeınegir ıokak 
marangoz Mehmet uıta evi 

Beylerbey Bostancıbatı Ab -
dullah Aia mahallesi Tekke 
meydanı Cami sokak Hafız 

Yakut Efendi evi 

1 
2 
8 
1 

1 

1 
1 

Gümüt divit hurda 
Gümüt kupa hurda 
Adet gümüı fincan zarfı ( 650 gr) 
Gümüt tabaka 

Roza iğne 

Çift gümüı fincan zarfı 
Hilal aümüı 

Bayan Fatma İh • Üsküdar Kaptanpa,a camiin- 8 Gümüt fincan zarfı 
san de Hamza Fakih mahallesin • 

de 65 numaralı ev Kolağası 

Osman Efendi kızı 

Bayan Atiyo Y enibahçe defterdar Ahmet 
Çelebi mahallesinde 26 nu • 
marada merhum Hüınü zev· 
ceıi 

Bayan İda Beyoğlu Tepebatı caddesi No. 
S apartıman 3 No. da mukim 

Bayan Kiryakiçe Kuzguncuk Arapzade mahal-

1 
1 
1 
1 
1 

12 
s 

11 
s 
3 
3 
1 
1 

Altın köstek 
Altın saat 
Çift roza küpe 
Roza iğne 
Çift altın hurda küpe 

Gümüı yemek bıçağı 
Gümüı katık 
Gümü§ çay kaıığı 
Gümüt yemek çatalı 

)) büyük çatal 
)) büyük bıçak 
)) büyük katık 
)) teker maıası 

lesinde Berber oğlu ıokak 2 Altın yüzük 
fırıncı Koç o zevcesi 

Bayan Saliha Ne
yire Meçhul 3 Maa! cüzdanı 

1 Haç teklinde Alman nitanı 
1 Dört köıe Alman niıanı 
1 Büyük Mecidiye niıanı 
1 Küçük Mecidiye niıanı 
1 Küçük Osmaniye ni§anı 
2 Oıtü savatlı gümüt mahfaza 

) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 
) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 
) 

) 

) 

) 

1 Gümüı Yunan muharebesi maaaıyası 
1 Liyakat madalyası 
1 Küçük Mecidiye niıanı 
3 Gümüt yüksük 
4 Elmas taı (biri büyük) 
1 İğne parçası (üstünde iki tane cimaı) 
1 Saat (ufak konso] saati) 
1 Necef tesbih 
1 Mercan tesbih 
2 Sedef tesbih 

) ) 40,-

)) 60,-

)) 13,-

7,-

0,50 

5.-

iO,-

30,-

3,-

--------------------------------------~------ -----------------------------------------Miıel Kirmiz Meçhul 1 Etrafı cimaı ortası yetil tatlı yüzük 
1 Elmas gü) yüzük 
1 Ufak keıe 
1 Mavi mahfaza içinde brot elmaı 
1 Elmas dal iğne 
1 Beyaz filditi tarak 

[Devamı on birinci yü~de] 

ı--.-A-D-T 0--ı 

Bu Aktamkl Program 
İSTANBUL 

1 e: T okatlıyandan nakil. Telsiz caz. 
19: Haberler. 19. 15: Muhtelif plak. 20: 
Keman sel o, Stüdyo san' atkarlanmız ta -
rafından. 20.30: Stüdyo caz tango ve or
kestra aruplan. 21.30 : Son haberler. 

S..at 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis acrviai verile .. 
cektir. 

SER.UN 

l 8: Yeni müzik. 18, 40: Olimpiyat ha
berleri. 19: Eilenceli müzik. 20.45: Ak
tüalite. 21 : Haberler. 2 1. 1 O: Küçük rad
yo orkestrası. 23: Haberler. 23.20: Olim· 
piyat haberleri. 23.40: Dana. 

VARŞOVA 

1 7, 1 S : Leh müziği. 18. 1 5: Plak. 19: 
Kentet (tarkılı). 19.30: Sözler. 22: Pi -
yes. 2 2. 3 5 : Piyango • §arkL 2 3: Klarinet 
kenteti. 23.35: Dans. 

MOSKOVA 

18: Orke.tra konseri (Şarkılı). 22: 
Yabancı dillerle yayımlar. 

MONJH 
1 e: Piyano • orkestra konseri (şarkılı). 

19: Sopran bartion seslerle p.rkılar. 20. 15: 
19 3 6 kı~ olimpiyadının açılışı (plakla alı
nan reportaj). 21. 1 O: Mozart konseri. 2 2 : 
Dans. 23.20: 1 inci olimpiyat haberleri. 
2 -4: Beethoven konseri • 

PRAG 

17, J O: Hafif müzik • Muhtelif. 18.45: 
Müzikli almanca yayım. 18.45: Çocukla· 
ra konu~malar. 20.30: Dana. 21.05: Konf. 
22.05: Çek filharmonisi. ,Opera azalan .. 
nın iştirakile çek eserleri. 23: Haberler. 
23.15: Dans müziği. 

VİYANA 

18. 30: Konser saati. Muhtelif. 20: Ha
berler. 20.20: Partenkirchen' den repor -
taj Villi Schmieger. 20,30: Viyana mü
ziği. 2 1 : Piyes. 2 3: Haber. 2 3. 1 O: Kış o
limpiyadı reportajı (Partenkirchenden). 
1.10: Caz. 

BUDAPEŞTE 

18: Köylüye. 18.30: Piyano - prkı. 

19 : Spor. 1 9. 30: Caz. 2 O: Konferans. 
20.30: Operadan nakil. Verdinin «Fals • 

taff» operası. 23.25: Çingene müziği. 
24.20: Pl~k. 

v~niis 
venus Ruju: 
Gayet cazip renklerile kullananlan 

hayretlere dütürür ve 24 aut dudaklarda 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin 

içinde en ıayani emniyet ve itimat olam· 
dar. 

Şubat 6-" 

ZEVCE Si NE 

Geç mı, 
h•klkf bir • 

wak'a 

Atık 
oimut 

1 O senelik bir zevciyet haya• 
bndan sonra Bay Nihat. bizzat 
karısına çılgınca B.Jık olmuotur. 
Bayan Nihat, evlendiği vakit 
sarışın ve cazibeli, teni açık, ta• 
ze ve yumul"k idi. Senelerin ev 
hayatındaki yorgunluğu ve ço .. 

cukları büyütme gailesi netice.i 
olarak güzelliği haleldar olmut 
ve cildi solmuo buhfJDUftU. 

Bu gidişle zevcinin kendisinden 
yavaş yavao soğumağa başladı • 
ğını hissediyor ve ümit8izliğe 

düşerek keyfiyeti annesine an .. 

latıyordu. Annesi, ona bir ay 
kadar cildin unsuru olan penbe 
rengindeki Tokalon kreminin 
kullanmasını tavsiye etmiştir. 

Hemen tecrübeye bqlaclı. Her 
sabah cildinin biraz daha açıl .. 
mış ve tazeleomio görünce hay .. 
rette kalıyordu. Alb haftada 
bütün buruşukluklan tamamen 
zail olmuş, gençleşm.İf ve adeta 
evlendiği gün kadar pyanı arzu 
olmuştu. İşte, bu; binlerce ka -
dının tecrübe mahsulü tipik bir 
misalidir. Penbe reneindeki T o
kalon kreminde, her beşerenin 
tabii unsuru olan ve gençliği vi
kaye eden hakiki Biocel cev • 
heri vardır. 

Cilt, tabii Biocel cevherini 
kaybedince buruıulduklar te -

şekkül eder ve Biocel cevherini 
iade edince buruşukluklar zail 
olur. Bu, Viyana üniversitesin
c.:lcn Profesör Dr. K. Stejskal ta
rafından ke§fedilmit ve cildin 
bu kıymettar cevherini genç 
hayvanlardan istihsale mu .. 
vaff ak olmuştu. 

Akşamları yatmazdan evvel 
Penbe rengindeki T okalon kre
mini kullanan her kadın. buru -
ıukluklardan kolayca ve çabuk 
kurtula bilir ve solmuı cildini 
gençleştirerek 1 O - 20 yq daha 
genç görünebilir. 

Kayıp: Adapazarı Emniyet Bankasıııd• 
sahip olduğum 16/ 4/ 931 tarih ve J56 9'' 

yılı ve 1 / 8/ 928 tarihli 30 liralık mu~ ' 
kat hisse makbuzlarını kaybettim. yeni' 
lerini alacağımdan hükümleri yoktur. 

Adapazan Karaaptilcr köyünddl 

Mehmet oilu Ali 
---~~~~-~-~~~-~-___., 

Venüs Pudrası: Kayıp: Yi.ık arabamın 1173 nuın•~ 
Şık ve kibar familyalarm rağbetini ka • · plakasını kaybettim. Yenisini alacağuııd.., 

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden hükmü yoktur. Fatih camii karşıfltldf 
yüksek evsafta etsiz pudradır. No. 1 de kömürcü Hasan. (564) 

Venüs Rimeli : 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik • 

ler kalplere ok gibi saplanır. 

Eviiyazada Nureddin Eren 
Eczayı kimyeviye alit ve ıtriyat 

deposu. 1ıtanl>uJ. 

#c 
C lçü üzerine 
F ennl Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

dütkünlüğüııtt 

FeDDI 
Sorsalar 
lıtiyenlerc ölçü 

tarifesı göuderıl i r, 

EmlnönU 
lzmir soknğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçi !erden 
sakımmz. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mU ehaası ll 

Pazardan maada h•rgüa 3 • 6 
Divnn) olıı (ll8) No. Telefon : 2!398 

- ~ 



•• 
Cinayetin Ortüsü ... 

8ir Suçlunun Ihbarile Aydınlanıyor 
-:&ı, faro/ı 1 iıtd 7'bd•) lemiştir. Saim dinlenirken ihbarını 

'-' Jet tevkifhanede bafka bir iş- kuvvetlendirmek için Prikliyi öldüren 
'-r ~ bulunan Saiın adlı birisi Ali Rizaya ait mavzerin bahçede otlar 
._ •y evvel müddeiumumiliğe bir ih- araı.ına saklandığını da söylemitftir. 
.w.:~Ptı. Vaktiyle sütunlanmıza ge- Polis otlar aruında arafbrma yap • 
~'llllıniz bu ihbarda Saim diyordi ki: mıf ve mavzeri bulmuf ve bundan 
"-..._ Bu cinayeti babçlvan Ali Riza- eonra da Ali Riayı ve Seyfiyi yaka • 
• ~kiyle korucu Seyfi yapb. Ka- lam•ff"". 
Jı...~. Prikliyi öldürmek için Ali Riza maw.erin kendiaine ait oı. 
~- mavzer de Ali Rizanın idi. duğunu kabul etmiş ve: 
'- .~ Ria tevkifhanecleclir: Ba: «-~vzer benimdir. F~t ~ ~ 
~lira vadediyor ve bu cmayetı raya hadıseden aonra korktugum ıçın 
't, . il kardeti yapb diye fC!hadet sakladım;» demiştir. Seyfi de cürmü-
~Yor. Halbuki ben .namuslu ad~- nü inkar etmiştir. .. . 
'-b B':111u ~a~ul ~tmıyo~um. T ahkı- T ~ata el koyan mu~umumi 
'- derınlCftırırsenız hakıkat meyda- muavıni Ferhat suçlulara aıt evrakı 
:~caktır.» dün dördüncü müstantikliğe vermiş -

~~iurnumilik ve polis bu ihbar tir. Yakında mesele ağır ceza mah • 
~faaliyete geçmiş ve Saimi din- kemesinde halledilecektir. 

ltalyada infilak 
~'ride 16 Kişi Ô!dü, 11 

~Son Posta 
,-- ti.AN FİA TLARI l 

Yaralı Var 1 - Gazetenin esas yazısile 1 

bir sütünun iki satın bir ~•Poli, S (A. A.> - Baride bir 
~)• fabrikasında bir infilak vu • 2 __.. 
~ lelnıiı, 16 kiti ölmü§, 11 kiti 1 

(santim) sayılır. 
Sayfasına göre bir san -

tim ilan fiatı vunlardar: 

1-ıınııttır. 

1nalliz Donanması 
kazablankada 

l, 'blanka, 5 (A. A.) - Amiral 

~IOııun bulunduğu Kairo kru • 
llido .. ile 42 nci fırkanın dört tor-
1\ llluhribi Cebelüttarıktan bu • 

'-~ telnıiılerdir. Gemiler 10 ıuba
d-.. burada kalacaklardır. 

.,,,.,.. ..... "'il 

sayfa 
1 

400 
Kl'fo 1 

Hyfa 
2 

250 
h.rfo 

• yfa ~ayf .. l>li r 
3 5 Jflrler 

200 1 100 60 
Kr .. I Kr'fo K f. 

3- Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4- ince ve kalan yazılar 

tutacakları yere göre 
nntimle ölçülür. 

:;011 

•~1•• 

~" 
h. .. 

, 
.......... ____________________________ , 
Denizyolları lşletmesj 
idaresi Muhtelit Komisyonu~dan: 

l - Diplomalı makine mühendiıliği ve diplomalı gemi inpiye 
~dialiği tahıil etmek üzere lktısat Vekaleti namına Alman -
ıt_~den altı talebe; kezalik biri kaptan, bir çarkçı olmak ve 
t • ız tarafından seçilecek büyük bir deniz müeuesesinin yolcu 
t~~de ameli olarak çalıımak üzere Almanyaya iki stajiyer 

etilecektir. Talipler arasında müıabaka imtihanı yapılacakbr. 

2 - Bu müaabakaya girebilmek ıartları : 
" - Türk olmak 
~ - 18 yatından küçük 25 den büyük olmamak 
I> - Sıhhati tam olmak 

- Resmi bir liıeden mezun olmakla beraber ayrıca bakalor
Ja yahut olgunluk imtihanı vermit olmak. uDeniz Ticaret 
mektebinin Ali sınıfında bulunanlarla bu mektebi ikmal 

3 
etnıit olanlar da müsabakaya girebilirler.» 

lh... - Stajiyerler Deniz Ticaret Mektebi Alisinin 1930, 1931, 
le~ 1933 senelerinde kaptan, makinist sınıflarından birincilik -
~;-ıı sekiz talebeden iki sene deniz hizmetini doldunnut 

4 
•r arasında yapılacak müsabaka imtihanı ile seçilecektir. 

laa • :- Her iki müsabaka imtihanında· · muvaffak olan taliplerden 
ti~I e, Almanca ve Franaızca lisanlarından birini bilenler ter -

•un-S .... 
~~ ...._ 1 inci maddede yazılı talebeler heıap, bendeıe, cebir, fizik, 
~a, nıihanik ve lisan derslerinden; ıtajiyerlerden kaptanlar 
ll~~fain, b:ıhri heyet, puıla taıhihi, gemicilik, meni müsademe 
,~i; ve çarkçılar muhtelif nevilerde buhar makineleri ve 

>i "'- kazanları ve bunlarda müıtamel muhtelif cinste aulb ve ma
~hrukat, fenni hararet fenni buhar, qıihanik tatbikatı, maki • 
t.ıaı ı._ ~ iclareai, makinelerde kullanılan demir, çelik ve muh
~lann evsafı, makine aJuamından birinin taslak olarak 
'......_ an teraimi pbi bilsi1-clen imtihan edileceklerdir. 
"'- -~'9nipada T ecb Nikum derecesinde tabıil ederek tebadetna
~ 0~nlar ve yaılan 30 dan fazla bulunmıyanlar da bu mü • 

? I airebilirler. Kazanclıldan takdirde tercih olunurlar. 
"-t ~ Dıtihancla muvaffak olan talebelerden tahsilini bitirip av
"-t if . Z&man bet sene İkbsat Vekiletinin emriae mecburi lüz
~~111 Ye tahsilde muvaffak olmadıiı ve tahsilini ikmal et • 't ,. •nıl~ı. veyahut mecburi hizmeti yapmadıiı takdirde taz
'lı-.a.._, ~ıını nal$ uıulü dairesinde teminat ve teahbütname ,-.-r. 
~.~b~nl~ latanbulda Yükaek Deniz Ticaret Mektebinde 

a ""~Ye lllltihan sünü aynca ilin edilecektir. 
'te:ı~ler iatidalannı Denizyollan lıletmeai Müdürlüiflne 

11'. f<636n 

SOlt POSTA 

D. V. Afeadopa • 
lo~ Meçhul 

Madam Takoı 
Karaman yan Meçhul 

Fatma Hayriye 
Misa (binli Meh-
met) Meçhul 

M. Stefani Jak • 
ıon Meçhul 

M. Antuanet Hu-
ıo Meçhul 

Atana• Atanu 
Petkaki Kef&Dda bakkal 

[Bat taralı onunea yüzde] 

2 Şamdan 

1 Oymalı ıümüt parça 
1 Sedef saph tül yelpaze 
1 Filditi not defteri ve kalemi 
l » veya kemik not deftwi lrali. 
l Çanta içinde madalyon (resimli) 
1 Dikit kutuıu 
1 K. A. markalı kibrit kutuıu 
1 Kiiçiik ai,ala para çantaıı 
1 Kemik haç 
1 fğne 
1 Mühür 
1 Miktar boncuk 
1 Küçük baç 
1 Ziynet çiçek iğne 
1 Çift çiçek kipe 
1 Adet Y unaaca yazıbmt pafta kiiıt 

2 Altın bilezik (biri taıb) 
1 Gümüı zincir bilezik 
1 Mineli serd•nhk 

1 Taklit iğne 
1 Gümüı saat köateii 
1 Altın saat köeteii 
1 Adi iğne 
1 Gümüı kutu içinde hurda saat 
1 

ı Gümüı hamam tası 
1 )) çanta 
2 Altın bilezik 
1 )) kolye 
3 Yarım mecidiye 
3 1/4 mecidiye 
5 1/10 )) 

5 Nikel on paralık 
1 Sultan Mahmut meteliği -

27 Birlik Türk altını 
3 Yarımlık Türk alhm 
6 Yarımlık İnıriliz altını 
1 10 franklık alhn 
9 Mecidiye 
1 Yarım mecidiye 
3 Nikel bir kurutluk 

20 Bir liralık Oımanlı Bankuı baalmota 
Bir çok tedavülden kalkmıt muhtelif 
nakdiye 

2 Büyük çatal 

Sayfa 11 

eski ~ 
M 

49 Büyük ve küçük muhtelif sümüt 7emek çatallari 
1 Gümüı kepçe 

55 Büyük ve küçük gümü§ kaıak 
18 Maden bıçak (kemik ıaph) 
12 Gümüf bıçak 
12 Sedef ıaplı bıçak 
1 Büyük kemik saplı blÇ&k 
1 Gümüt ıaplı aiyah kqak 
4 Billir tuzluk 

12 F. A. marbb fakfon tatlı kqıjJ 
1 Fakfon kahve kaıığı 
8 Gümiit tatlı bıığı 

12 Saplan oymalı kaıık 
1 Sigara tabluı 
2 ince altın bilezik 
1 Adi tatlı kaplama bilezik 
t (Çift) Altın küpe 
1 (Çift) Çeyrek altınlık kipe 
ı Çeyrek altınlwk yüzük 
1 Tatlı sümüt 7'izülc 
1 Kırmızı tatlı 7'izük 
1 (SoaYenir) markalı ip. 
z Hanla an bilezik 
1 Altın ka.tek 
1 Tatlı gül altm yüzük 
1 (Çift) tatlı altın küpe 
1 Adi taılı kaplama iine 
1 (Çift) tapız küpe 
1 Altın saat 
1 Tqlı haç 
1 Kaplama köstek 
ı (Çift) Albn (taılı) pi küpe 
ı Altın köıtek 

1 Tatlı altın haç 
3 Tqlı yüzük 
ı 16 dizi inci 
ı Taıh altın yıldız iğne 
ı Tek tatlİ altın yüzük 
ı Tatlı altın yüzük 
ı Tatlı altı., ıül 7'izük 

~n ilıinci 7iiscl•] 


