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HabeŞler Her Türlü Mukave- o~:kii v.A;;;tırmalar Da 
mete Hazır Bulunuyorlar yeni Bir Şey Öğretmedi 

ulh Projesini Milletler Cemiyetinin 
Kabul Etmeyeceğini Ümit Ediyorlar 

BOTON ŞÜPHELER, EVVELCE oınuau GiBi ŞiMDi 
DE ABDULLAHIN OZERINDE TOPLANIYOR .. 

Büyük Faşist Kons~yi Ancak Ayın 18 inden Sonra 
Asıl Kararını Verecek 

Hiibeş Mahafill 1 TDrkiyeye Bühtan Eden 
Derin Bir Bir Sefaret KAtibi Var 
Hayret içinde •.• 
Londra, 14 ( A.A.) - Ro:rter ajan • 

llııQdan: 

Fransız Elçisi M. Kamemer'den 
Bu Katibin Kim Olduğunu 

Sorabilir Miyiz? Habeıler f nsiliz ve Franaıs sulh tek· 
lfıerinin Milletler Cemiyeti tarafından 
~bul edilmiyeceii ümidiyle iatiliya rün bir de bir mektup kopyumı cöndennit-

Galata postahane • 
si veznedan Hüseyin 
Hüsnünün kaybolma • 
aı üstünden altıncı 

ıün geçtiği halde po • 

lis hadisenin esrarlı 

perdesini hala kaldı • 
ram adı. 

Polisin bütün ıüp • 

heleri Abdullahın Ü • 

zerinde toplanmakta· 
dar. Abdullah dün ce

ce de inkarlannda ae
rar etmiı polise hadi • 

ıeyi aydınlatacak hig 
bir ip ucu vermemiı • 
tir. Abdullah, Hüae • 

yin Hüsnü ile buluı • 
tuğunu aöylediii ak • 

-..,1 mukavemette devama hazırlan • Diyor ki: 
-._ktadırlar. Habetliler 'evvelki vasi • «Her sün p1>i bu aabah Ordre'da yaz • lere gittiklerini ve o • 
htlerini timdilik deiiıtumek niyetin • dağuuz makaleyi okudum. Türkiyenin mev· rada kendilerini ıö • 

1&m iftardan sonra 
yine Hüseyin Hüsnü 
ile beraber bazı yer • 

.. deiildirler. Bunlann maksadı büyiik zuu babaolmua münaaebetile Türkiyedeki renler olduğunu da 
ltalyan kuvvetleri kartııında çekilmek Fransız sefaretinde ütip olan dodlanm • söylemiıti. Polis bun· 
"e küçük kuvvetlerle dülJ!lanı sanmak dan birinin mektup lı:opyumı da ıönderi- lan çağırtmıt. dinle • 
~e gerilerine akmaktır. B;"°'auretle ftal• yorum. Bu aabrlar, bir J'UI mevzuunun İl • .niş. yüzlettİrmİf, hep. 
>•nlann sür'atle ilerlemelerine mini bama olurlana, bu sahn ismini lı:anftarma • ıi de bu iddiaYI red • 
lhnak •e ordulan kat'iyen yapratma • mamı:a aizd• rica ederim. ;fetmişlerdir. Abdul • 
ııl•n yajmurlar mevsimine kadar dayan•' Türkiyedeki Franaaa Mfareti katibinin lahın bu aibi yalanla• 

'-aktar. • mektubu flldm: n polisin ıüphelerini Ga10n Melaındle 6.,.ab.,. yafOyan Mülıôlal • 
Diier taraftan İtalyanlar da Ha • «ldrlderle miinuebetimiz sin ıeçtikce ,üsbütün -kuvvetlen ~Mutafa ile Yddg 

iDi Wlclikl.iad--weıtı.•ıı1tı11ır-.1..ııu.~ ı~•· ~ onla " ldiltiir dinniftir. Şu hale na• [Bu bdman ifadeleri, Abdullahın baza ten .. ' nnı 
~lh müzakereleri akim kaldı.ı.. takdir- __ L ___ ..._ -:.-..1=-- __ :.ıı:.. .. •• - ~- ,.....,..,.m nu- zaran tahkikatın sık • meydana Ç1kannııtırJ 

gelecek taarruzlarını her halde sUr· fuzana bir tarafa bwabhm; çünkü askeri 
1 '-tı~ inkitaf ettireceklerdir. et merkezi Abdullahın phaı üzerinde top- Şimdi de sözü ona bırakıyoruz: 

mütebauaa n bocalarmmı zorla kabul el· lan.:·or. * 
\Aluaoliniye Yapılan Teblifin Metni tinmeyiz. Fakat Türk matbuata, bize karp Dün. bu hususta tahkikata devam eden Pangaltıya giden yolda bir lobala üze-

Roma 14 (A. A.) - AY1n on birinde FrlDUIS •iP il. ICamerner ,.,.anı hayret derececle bedhah daYl'UU • bir muhaı-irimiz ıüphe albnda bulunan rinde bir levha: «Gençlik lobnt.I: M. 
transa ve İngiltere büyük elçileri tarafın· p • ..:..- l'Ordn iunincle bir •nete ,.. • yor. Abd il h \,f h t h-LL_ d d'L Ca d -- • .,... u a ve e me aJUUD a pyan1 1&• n anı> ... 
d.n, İtalyan • Habeşistan davası hakkanda kar. Tlkkçesi crNium• dU'. Geçenlerde, M. uval, ı.. ıUn. ,... pzetecilerl ta· kat şeyler öğren-.:ıiıtir. (Deoamı 9 anca ~•) 
t.fusoliniye yapılan tebliiin metni dün ak- memlelıetimis heldnnda Wr J'UI J'Ullllfo rafmdan bir mlrtekip olarak açıkça itham 
"rn ne,redilmiıtir. Hülasaaı ıudur: Bı• J'UI lldinuebetile INr olm,.acmandan edilerek biicama airQor. FnDMmn ftal • 
. «On sekizler komitesinin, bu ayın on hir mektup a1mat. la olmyacu, ona, Fnn- ya• Ha'bet ildilümda1d hanttana dura· 

(Dnamı ti ıncı yibde) aanm Ankara aefueti kitipleriaclm biri • (O...,,.ı il İllc:i ~•) 

Tramvaylarda 

Bundan Böyle Ancak 
28 Kişi Bulunacak 

FAKAT BU TEDBiR, BIZcE MANBULUN 

SEYROSEFER iŞiNi HALLETMiŞ OLMAZ •• 

1'"1toruiaı Yeni tedbirlerin 6ir ica6ı olaralr llU7alrlcrcla 6elrliyenler llrtmlfhr, 

4trılıcla: Tramoaylara, yeni malrarrercda riayet edilerelr 6inif 

Benan 
Yl.rlJor 

Muharriri: 
Burhan C.hlt 

SON POSTA okuyuculan için 
muharririn hususi bir itina ile 
hazırladığı bu güzel eser 
e<KISMET BEKLEYENLER» 
tefrikamız biter bitmez ba.
lıyacak ve onu iıtihlif 
edecektir. 

Pıll Yı••ada 

-------····,---··-··-··----
bdUlkadır Kemali 

D6nUyormu9 
8-ut, (ö.eı) - Uç aene enel Adana· 

dan kaçan ve Halehe iltica ettikten sonra 

Filiatine seçen Adanadaki mefeala ahali 
f1rkua reİllerinclm AhcHilkadir Kemali, 

lurkiye hiik6metinia müaaaclelile yakmda 
Adanaya dönecektir. Filistin psetel..ı .. 

müsaadenin hasünlenl• ~ ~u • 
maktadırlar • 

BiR DOKTORA CFZA • . . 
Dre Gorek 6 Ag Doktorluk 
Yapamıgacak 

Kendi icatprdesi olclujuna iddia ettiii ainJan yeri masaj yapmaldlr. • _. 
buı usullerle ber türlü hutahp tedaYi et • apandisit butalanna hile tadlls .-.ide 
meje lıallnpn ve ha yolda buı but•lan imif. 
da öldiircliiiü ~ ....... Ermeni doktorlar • Cl..X.1-1- D-1---1.X.. k---1!-~ -...1.L 

dan Gorekin · eti, Etihba Oduı ...,.. -.ua ........... - c:ea -• • 
yet divana ~ tetkik edilmit ft mesine verdiji 111>i, Etibba Od.. -.,.et 
kendili de dini-mittir. divana da albay müddetle imı,i ~llıet • 

Gonkiııa helli ........ Wr elsldrodla, ten menetmittir. . . . 

Mahut Film 

Ermeniler De Musa Dağı 
Filmini Protesto Ediyorlar 

... ..._ latanbul halkına esiyet çektirmeden 1 kalaHlıtın Ölıfine seçilebilecetini ... 

~ •• 7 seyrüseferlerini intizama sok- nıyor. Bir .... Her arabaya, o arabama y emlft• Bir Ceset Amerikada çevrilen Türklük aleyhin • kanp protestoya karar vennitlenlr. 
~İçin çala11h7or. Güzel hir aa,...t,lyolca alma laaddiıai ifade e~le~ea (28) deki cMma Dalanda kırk sün• &imi mi· idare heyeti, bu abalı da tcta1111rpıll' -•ı .. 
::::- belediye sabıtaaına mahaut kiticlea fada iman hinclirilmemes; iate- Dia ....... Y ...... denk kolWlllla Wr nueltetl&.. ,.hıimizdeld Ermeni c_ .. ti beyannameyi kararlqtınnaftır. 

taametle lllftCUt olan ... .ıan ni7ona huna da hir cli~ecek yok. Ya) .. c...t Wam qtw. ....,_ .... tılllılt idare heyeti clia aaball toplanarak ha 61 • 
etmek .. etiıı. arabalaNald <o..,... a ici 7'fıuNJ •-•·ittir· .. -..." .ı..akaw.Wr...,........p. ,,,_,,,,. aici ,,..,,., 
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Tramvaylarda Yolcu 
Adedinin Tahdidine 

Ne Dersiniz? 
Çok yakında verileceği ve tatbik 

edileceği kuvvetle umulan bir kara • 
ra göre, tramvaylar, yirmi sekizden 
faz.in yolcu almayacaklardır. Bu mü
nn ebetle dün bir yazıcımız rnstgel -
diklerine yukarıki 5unli sormuştur. 
Aldığı karşılıkları aşağıya yazıyoruz: 

* lstikl!ıl caddesi, Huanpaşa apartmanı 

8 numaralı daire, Yılmaz: 

- E.vvcla, tramvnylardaki yolcu adedi
nin tahdıdi yeni verilmiş bir karar sayıla -
maz. Tramvayların, (28) den fazla yolcu 
almaları hukumet tarafından zaten mene -

Halk Ekmeği 
Çıkarılması Kararlaştı, Fırıncılarla 
onuşuldu. Ve .. .I Çıkmasına Kaldı 

Halk ekmeği etrafında tetkikler, 
tahliller, tecrübeler bitmi§tir. Dün fı • 
nncılar belediyeye celbedilmiı, kendi
lerine ekmeğin halitası anlatılmıı, na
sıl pİ§İrileceği ve ne tekilde çıkarıla • 

Halk ekmeği §İmdilik dokuz kuru-ı fiyatlariyle birlikte halk ekmeğinin de 
ıa satılacak gibidir. Yarın valinin ba§- fiyatını tesbit edecektir. Francela bi-

k J - d t 1 k J d • A rinci ve ikinci nevi ekmek fiyatları da an ıgın a op anaca o an aımı en- .. • A • 

. . . du§ecektır. Francelanın 40 para dı-
cümen fiyat ııını tetkik edecek, fran- - k ki · 20 d" kl • ger e me erın para uşece erı 

Turi&t Celbi İçin 
Türkofü turizm hakkında alımı,. 

delik bir knnun ı>rojc:ıı haznlumı 
nomi Bakanlığında tctkık edilnıek 
projeye göre kurulacak te"ekkullcr 
nın en modern turist tc<öktldtı olmak husu• 
siyetini taşıyacaktır. 

• * • 
Suriyedeki Türk Emlaki 

Suriyede kalan 1 urk emlakinın 

dilmiştir. Şimdi olsa olsa, bunca zamandır cnğı 
uınursanılmayan memnuiyetin tatbikınn 

şÖylenmi_ştir. 

Aero Ekspres 
Şirketi ... 

celi, birinci nevi, ikinci nevi ekmeğin tahmin edilmektedir. 

Kasımpaşa Cinayeti 

rine iadesi için Suriye ali komiserli ı tnrıı· 

fından Suriye memurlıırına §İddetlı bır e• 
mir verilmijltir. Bu emre göre Türk taP11 

kayıtlan ve T uı k mahkemelerinin > ernsel 
ilamları hukuku tasarru fiyeyi isbat e ecc:lı:• 
tir. 

knrar verilebilir. 
Fakat bence, bu kararın tatbik edilme-

mesi daha hayırlıdır. 
Eğer tr mvaylar yirmi sekizden fazla 

yolcu almazlarsa lstanbulda hem İşsizlik 
hem de kazalar artacaktır. 

Çünkü o takdirde hem, bir çok memur
lar vazifeleri ba11na vaktinde yetişemiye -
cekleri için açığa çıkanlacaklnr, hem de 
caddelerin kalabalığı artacağı için otomo
biller. adam çiğnemeden on metro ilerle • 
miyecekler 1 

* TarJabaıı, Aelon ıokağı 103 numaralı 
hane, V cfik : 

- Tram,aylar kalab lıktır: Malum. 
Trnmvaylıırın kalabalığı halkı rahatsız et -
mektedir. 

Bu kalabalığın sıhhi, içtimai, inzibati bir 
çok mahzurlnn vardır: Bu da malum. 

Fakat hepimiz, bütün bu mahzurları gö
ze alarak tramvaya biniyorsak, bu, Hint 
fakirleri gibi nefsimize zulmetmekten zevk 
duygumuzdan değil, mecbur olduğumuz -
dandır. 

Halkın rahatını temin etmek 
mahalline birer zabıta memuru 
olmaz. 

tevakkuf 
dikmekle 

Trnmvaylara yirmi ıekizden fnzl yol • 
cu bindirilmiyccek: Alii. 

Fakat bu yiızden açıkta kalacak yolculnr 
ne yapacaklar? 

Bebekten Eminönüne. Fatihten Şi~ -
)iye, Mecidiye köyünden T üncle, ve da -
ha bilmem nereden bilmem nereye yayan 
mı yürüyecekler? 

Yokııa tevakkuf mahallerinde saatlerce, 
hatta bugünkü vaziyete göre mübalağasız 
~ünlerce sıra mı bekliyecekler? 

Böyle değilse, tramvay ıirketi arabala -
rın adedini mi arttıracak~ 

Bu daracık caddelerde buna imkan var 

mı? Geçenlerde yapılan tetkikat buna im
kan olmadığını göstermedi mi? 

İtte akla bir çırpıda gden bir eürli ıual 
ki, cevaplannı verebilmek, 
yol bulabilmekten de zorl 

tramvaylarda 

Bu itibarla. bugün için, tramvaylardaki 
yolcu adedini tahditten umulduğu gibi ha -
yırlı bir netice alınamıyacaktır. Hatta bu, 

halkın vesaiti nakliyeden çektiği sıkıntıyı 

arttıracaktır. 

Eğer yolların geni lctilmesi. ve ıcferde 

ki arabaların arttırılması yolunda da ciddi 
bir teşebbüs görülürse diyeceğim yok: 

Her ft"rnııat bir ümit uğrunda gösterilir. 
Ve halk, tramvaylardaki yolcu adedi -

nin tahdidi yüzünden çekeceii sıkıntıya 

ancak, yakın bir günde rahat nakil vasıta • 
1arına ka' uşmak ümidile katlanabilir. 

Yılbaşında Faaliyetini 
Tatil Ediyor 

Bulunan 
Karanlık 

Lağımın içinde Boğulmuş 
Kadının Hüviyeti Hala 

" . . 
Maliye Tayinleri 

Finans Bakanlığı Zat İ§lerİ Oirektorlü -
b>Üne Tarım Bakanlığı muhasebe Oircktö ' 
rü Cemal, Finans Bakanlığı merke:r. muha• 
sebeciliğine, Muntazam Borçlar Direktör • 
lüğü muhasebecisi Cemal, Tüze Bakanlığı 
muhasebe Direktörlüğüne merkez r uhase' 

İstanbul, Atina, Brendir.i arasında Yecli g~ ev~el. K~aı~patada bulu • ı solosluiuna gönder:miı •e böyle bir ka- beciai İbrahim tayin edilmi~lerdir. Tiiı" 
hava seferleri yapmakta olan Aero 

1 

nan cesedın h~vıyeta. dun de anlaşıla- dının pasaport alıp almadıiını aormuı- Bakanlığı muhasebe direktörü Tevfik :Rı· 
İtalyano Ekspreso kumpanyasının hü- mamıştır. Tahkı~atı . ıdare eden müd- tur. za, Bnyındıdık Bakanlığı muhasebe dir~' 
k • . . 1 1 k 1 . b deiumumi muavınlerınden Bay Şefik p 1. k d h'' · • 1 ld k 
umetımız e o an mu ave eaı u ayın 1 o ıs, a mm uvıyetı an &§1 ı tan törlüğline, Bayındırlık Bakanlığı muhase• 

son günü bitecektir. 1 dün kadının fotoğrafını çoğaltarak 1 sonra canilerin çok çabuk elde edileceği be direktöri.i Nafi Ankara defterdarlığına, 
Ş!J_ k 1 . .1 • •. · polis memurlarilc Karagümrükte ve k t• d d. F' B k 1 k k d kt .. t uxet mu ave eyı yenı eyemıyecegmı 1 anaa ın e ır. ınans a an ığı takip ve tet ·i ire o 

Y lb d •t•b f 1• t• · t Pendikte oturan Mntlı arnavutlara .. R 1- k. 1 d k }"g"İi ve ı atın an ı ı aren ıul ıye mı a • Dün akşama kadar Pendik ve Ka- muav:ını ü tü ~ an gene ire tör u 
t·ı d ;r.• • 1• k d k I b·ı gösterilmesini kararlaştırmıştır. Eğer h b d' k .. 1 ~ . d"I . Jet' 
ı e ecetı;ını a a a ar ma am ara ı • ragümrüg· e giden polis memurlarından mu asa e ırc ·tor ügüne tayın e ı ını~ 

d . · t" müsbet bir netice çıkmazsa kadının fo- j de 
ırmı.ı ır. A t k I l - d k d dir. Ankara defterdarı Bahanın tekııÜ 

Bu tirketin yaptığı hava hattını yıl- toğrafı vilayet gazeteleriyle de neıre- ve . rn~vu onso os ugun an. a ının sevki kararlaımı tır. 

b d •t•b E F · k t' dilecektir. Müddeiumumilik bu fotoğ - hüvıyetı hakkında müsbet bır haber 
aıın an ı ı aren r ransz tır e ı ya- • • • 

pacak, bu hat eskisi gibi İflİyecektir. raflardan bir tanesini de Arnavut ko:.: ..... g•enlm_e .. m_iı_t_i. ____ _ 

Halde Limonlar 
Satılacak 

Ticaret Odası idare heyeti limonun 
halde satılmasını tasvip etmiıtir~ An
cak hal idaresi on sandıktan fazla aah
şa müsaade etmediği için tüccarlann 
mütkül vaziyete düıecelderi de göz Ö· 

nüne alınmış, bu kayıt kaldırılmı tır. 
Tüccarlar ihtiyaç nisbetinde limon 

satabileceklerdir. 

Ve Minelgaraip! 

Azalar, Sat•ş Mütehasıııı 
.. Getiriliyor 

f tittiğimize göre inhisarlar idaresi, 
Fransadan bir tası§ ( ! ) mütehassısı ge
tirtmek üzeredir. Hatta, bu hususta 
birisi ile ango.jman dahi yapılmı§tır. 

Biraz garip görünüyorsa da bu haber 

mevauktur. 

Kuduz evzuu dan 
Doğan Bir Dava 

Son günlerin kuduz mevzuu İstan • 
bulda bir davaya sebep olmuıtur. Bey
oilunda bir içkili yerde kuduz mevzuu 
etrafında konuıulurken Alferd ismin • 
de, süzel Türkçe konuımasını bilen 
bir f spanyol: 

- En çok itlerde kuduz var, itler • 
den sakınmalı, demiı. 

Bu cümleyi pek iyi duymayan ve 0-
rozdibak müstahdemlerinden olduğu 

anlaıılan Hanri adlı biri de <•İtler» ke
limesini yakınlarından birinin adı cibi 
iıiderek Alf erdin bu kelime ile kendi 

akrabasını kastettiii zehabına dütmüt 
ve içerlemiıtir. 

Hanri lokantadan çıktıktan sonra 

Alferdi takip etmit ve tenha bir yerde 
kıstırıp dövmüıtür. Hanri yakalanıp 

da karakola sötürülünce: 

- Alferd akrabamdan filana baka-

ret etti, onda kuduz olduğunu söyle • 
di, ben de dövdüm, demittir. 
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İki genç gimdi mahkemelik olmuılar 
dır. 

Bulunan Silahlar 
Eıki ittihat Ve Terakki 

Merkezinin Temellerinden 
<;ıkh 

Nuruosmaniyede eski ittihat ve Te
rakki İstanbul merkezi binasının bazı 
kısımları yıktırılırken kazılan zemin 
katından bir bomba ile, bir iki tüfek 
zühur etmiştir •• Bunların hthat ve Te
rakki zamanında her hangi bir tedbir
le gömülmüş olduğu anlatılmakta -
dı~ . 

Bu silahlar kazı işinde çalışan ame
lelerin birinin gözüne çarpmıı ve za • 
bıtaya haber vcrilmiıtir. Çukur doldu
rulmuştur. Binanın temel katında haf
riyat yapıldığı takdirde daha ba§ka aj.. 
lih veya bombaların zühur etmeai Qı· 
timali mevcuttur. 

Sahte Memur 
Bir Y ole un un E1li Lirasını 

Aıırmıı 

Gümrük Baş Müdür Muavinliği 
İstanbul güınruğünde bir baş müdiit 

muavinliğı ıhdas edilmiş. bu ·v:azif eye od 
gümrük müfettişlerinden Suphi tayin edil • 
miştir. Suphi yarın İşe bnşlıyacnktır. 

••• 
Kaçak İpekli Ve Yünlü Kuma§ 

Bulgar bandıralı Assırya '\'apuru ili 
memleketimize gelen bir ailenin nezdinde 
küliyetli miktarda ipekli ve yünlü ka~ 
kuma§ bulunmu§. müsadere edilmi§tiı. Ail4 
efradı hakkında kanuni takibat yapılnıak4 

tadır. 

• •• 
Tuncel Vilayeti .....• 

Te kili mukarrer Munzur vilayetinin adı 
Kamutay encümenlerinde Tuncel olarak 
değiştirilmiştir. 

• • • 
M. Vayte Ziyafet 

Finans Bakanı Fuat Ağralı eski düyund 
umumiye meclisi idare heyeti reisi VaY1 

ıerefine bir ziyafet vermi§tir. Ziyııfett4 
Tüze Bakanı Saracoğlu Şükrü, duyunu u • 
mumiye komiseri Zekai, ve bakanlık erki• 
nı bulunmuştur. 

• • • 
Küçükpazarda Yangın 

Müddeiumumilik dün Şükrü oflu Evvelki gece sabaha kar§ı Küçükpaı•f" 
Hacı adlı bir suçluyu tevkif ettirmit • da çıkan bir yangın o ıcmttcki halkı heye -
tir. İddia edildiiin• cöre H~cının suçu canla yataklanndan fırlatmı§ ise de derhal 
ıudur: bastırılarak hadise yatıştınlmı§tır. 

Hacı evvelsi cün Şehremininde Ab- Yangın Muradiye sokağında 4 7 sarılı 
dullah adlı birisinin önüne çıkmıı: Davut kaptanın elinden ve sobndıı.11 

«- Dur senin hüviyetini tetkik e- çıkanlan kıvılcımlı küllerin dökül • 
deceğim. Çıkar nüfus kağıdını ben lrnesinden çıkmıştır. 
memurum! demİJ. Abdullah hüviyet 1 Bir Sandal Battı 
cüzdanını Hacıya uzatmıf. f çinde de j 32 çuval darı yüklü olarak Abdul -
elli iki lirası varmıı. Cüzdanı tekrar )ahın idaresinde Balattan kalkan bİt 
al~ığı zaman paralann uçtuğunu gör- ; sandal Şirketi Hayriye fabrikası O: 
muı ve karakola bat vurmuıtur. Polis nünde yükün bir tarafa meyletrne•• 
bu sahte memuru çabucak yakalamıı-f netieeai batmıf, etraftan yetitilerelı• 
tır. sandalcı kurtarılml§br. 

P•z•r Ol• N•••• 8. Diyor Ki ı 

- Bu asri mezarlıklardaki pahalılığa 
dcrs;n Hasan bey? 

-·· Oraya ıötürülecek ölülerin •• 

1 
-· · Gömülecekleri çukurlara 

75 liraya kadar fiyat koymutlar! 
25 liradan l Hasan bey - Hem belaya bak ki.~ Bu işin 

veresiyeıi olmadığından, dünya evleri gibi 
takmbva bırakmak imkanı da vok !. 



15 Birinci Kanun 

Hergün 
Dünyanın 
Gidişine 
8;,. Kuş Bakışı 

Jf. -

SON Pos:rA Sayfa 3 

Resimli Makale a Etini Satan Kadına ;r-s-.... ---K-ıs-a-sı-________________ ::._________ oz ~~n 

• F asulga - Pilav 

Sulh T eıebbüsleri Ek • T• 
Bir İngiliz doktoru, bundan üç beş 

sene evvel, garip bir meraka diifmüş : 
Musolini memnun. İngiltere bu de
ltalyayı tatmin edecek bir teklifle 

~Ya çıktı. 
ltalya, 20 ilk teıırinde yaptığı son tek -
c şunları istemişti: 

1 -Habeşistan biri eski Habeıı toprak
nı ihth·a eden Amharik mıntakasiyle 
Un dışında kalan mıntakadan mürek
olmak üzere iki kısma ayrılacaktır. 

2 -ltalya eski Habeşistana dahil olma
bütün arazi üzerinde, fakat bilhassa 

lya Somalisine komııu olan kısımlarda 
tlak hakim olacaktır. 
3 -Tigre Valisinin iltihakı resmen ta
llcaktır. 

4 - Habeşistana serbest liman olarak 
~b verilecektir. 
S - Habeş ordusu ltalya tarafından 

4ntrol edilecektir. 

lngiltere ve Fransa hu defa ona şu 
teklif ettiler: 

1 - Tigre, §imalde Danakil, . Cenupta 
&.den arazisi ltalyaya verilecektir. Yal-

ı~ Aksum ve Adigrat şehirleri Habeşis • 
da kalcaktır. 
2 - İtalya Habeşistanın cenubu garbi· 

'ııcıc bir buçuk milyon kiııi ycrleştirebile • 
!le bir koloni sahası alacaktır. 
3 - İtalya, Habeşistana Asab' da kızıl 

'Cılize bir mahreç verecektir. 
4 - Habeş İmparatoru, kendisine ka
k olan eski topraklarında Milletler Ce

Iİ;oetinin himayesini kabul edecektir. 

. Bu iki teklif arasında fark yok gibi

. Çünkü eski Habeş toprakları dı
da kalan bütün topraklar şu veya 

şekilde ltalyaya verilmektedir. 
lngiltere neden buna razı olmuş
t) Petrol harbinin doğurabileceği 
hlikeler mi~ İngiliz efkarıumumiye
' İn tazyiki mi~ Yoksa başka bir dü

ll\ce mi~ Bunu bize yakın hadiseler 
0sterecektir. .. 
londra deniz konleranii : 
Bir haftadan beri Londrada büyük dev

ler murahhaslan deniz kuvvetleri ara
da bir ahenk tesisi meselesi ile meşgul
ler. 
İstikbalde yeni bir dünyanın hakimi ol
~a karar vermit görünen Japonya, lngi

~ Ve Amerikan donanmaları kadar büyük 
donanma vücuda getirmek istiyor. 

922 Vagington muahedesi İngiltere ve A 
~ıikanın bet harp gemisine karşılık Ja
l ll:Yaya 3 gemi yaptırmak hakkını vermiı
ı.. Amerika Japonyaya müsavat vermek 
:"'ttniyor. Amerika Japonyadan 600 mil u
~tadır ve Japonyadan çok kuvvetlidir. 
~at Japonya gençtir ve kuvvetlenmek -

ır. Yarın ne olacağı bilinemez. 
İngilterenin deniz konferansında te -

~ine çalıştığı gaye bütün harp gemileri
' hacımlarını küçültmektir. lngilizlere 
t~tc 35 bin tonluk dritnotlar 25 bin tona 
~ 6 pusluk toplar 12 pusa indirilmelidir. 
• assa denizaltı gemileri ya kaldırılmalı, 
~lhut asgari miktara indirilmelidir. 
~ lngiltere büyük gemilerden korkmu
~~· Onun yegane korkusu denizaltı gemi· 
t •r: ingiliz donanmasını ancak denizaltı 
tıtııleri sıfıra indirebilir. 

d F' akat Japonya, lngilterenin fikrinde 
~;:;.ldir. O denizaltı gemisinin bir tecavüz 
~ . ı değil, bir müdafaa vasıtası olduğunu 
dıa etmektedir. Ve denizaltı gemilerinin 

~.ltılmasını değil arttırılmasını istemek -
~ır. 

ı~l lıte Londra konferansındaki müzake
~r bu ihtilaflı noktalar üzerinde cereyan 

ektedir. 

* llir Milyar lngiliz Liraıı 

Her şeyi yiyen mahlUklarm en piabo
ğazı olarak tanılan (insan) m muhte

lif memleketlerde nelerle beslendiğini 
öğrenmek istemiş. 

Kadın, güzelliğiyle övünmeğe ve güzel görünmek için ı zelliği olduğu için, onca en kıymetli ıey odur. Bu ticaret 
her §eyİ feda etmeğe baıladıktan aonra ıahsiyetini kaybe- metaını müıterileri nezdinde kıymetlendirmek için düz -

~er. Ondan aonra güzelliğini bir ticaret ve kazanç vasıtası ı l'Üne, tuvalete, süse ve ziynete dü§kün olur. Hayatının 
yapan kadınların mantığını almağa hatlar. Nihayet et ti dörtte üçünü buna hasreder. 
caretini de mahzur görmemeğe alııır. ı Etini satan, güzelliğinden ba_şka, satacak veya kıymet 

Sağ eline bir baston, sol eline de u
fak bir bavul alarak, çıkmış yolal. Az 
gitmiş, uz gitmiş .. Dere tepe düz git .. 

miş .. Trene binmiş, vapurla <fenizler 
aşmış .• Yedi iklim, dört köşe, diyar di
yar gezmiş. Hindi Sindi .. Çinimaçini .. 
Eski, yeni dünyayı, adaları, Afrikanın 

göbeğini, hasılı eski coğrafyacılann : 

«Rub'u meskum) dedikleri bütün yer• 

leri teker teker tetkik ederek, llfÇllıli 
. . . verecek mataı olmayan kadın, kadınlığın en dütkün, en 

Etını satarak geçmen kadının hayattaki sermayesi gü- , zavallı tipidir. 

• 
san 'atinin vücude oralarda ibda eyle
diği yenir şaheserleri ayn ayn talmlf 

MUHTELiF HABERLER 
ve tartmış. 

Tansiyon, hazım, damar kablapnasi, 

kan cereyanı, sulanması, zafiyeti .. 
Kalori, mayasıl, deri hastalıkları. ve
rem, karaciğer, böbrek ... Huiasa bqc
riyetin başına bela kesilen yüz bir 

çeşit illet noktai nazarından hepsini 
mihakke vurmuş. 

Bir Fabrikada Cinayet 
işletme Şefini Vuran Amele, Üç 

Gün Sonra Tutuldu 
İzmir 14 (Özel) - Bundan dört gün ------ ·· ' -·- ·-· ' ' •w-• ' ' " 

önce Şehitlerde Meyankökü fabrikuı itlet- Moskovada Türk 
me tefi Bay Feruz Resim Sergisi 
Krispini ağır suret -
te yaralıyarak ka • Moskova 14 ( A. A.) - V oks tarafın • 
çan Kürt Mehmet, dan Moskovada tertip edilmekte olan Türk 
zabıtaca yakalan • resim sergisi Sovyet efkarı umumiyesini 

yakından alakadar etmektedir. 
mııtır. Mahiyeti 
karanlık kalan bu Voks, muhtelif tahıslardan ve tetkilat -

]ardan bir çok mektuplar almaktadır. 
hadise, ancak ka • 
tilin yakalanmasın· 
dan sonra aydınla· 
nabilmittir. 

Katilin ifadesine 
bakılana : 

Bu mektuplarda resim sergısı hakkında 

tafsilat istenmektedir. Gazeteler de bu bap
ta iptidai malumat vermektedirler. Resim 

, sergisi Moskova Sovyet merkezinin büyük 
salonunda açılacaktır. 

Küçük Lindbergin 
Katili 

Avrupanın yavan sebzelerinden, 

Ô •• ·· d k• Ayın Orta• şarkın yetmiş yedi ti.irlü hamur itleri
n um uz e 1 ne, ince bir eseri san'at gibi saatlerce 

Iarında • dam Edilecekmiv üzerinde işlenilen cennet taamlanna 

1 
kadar, doktorun haddei tetkikinden 

Trenton, 14 (A. A.) - Küçük Lind • e medik kursa-ına nümuneai ainne-
b ,. k ·ı· H .. ·· ·· d k' g ç ' g •· erg ın atı ı uptman, onumuz e ı ayın d'k k l 

f d k ,. 1 k 'd d"l ._ . ı şey a mamış. 
son nıs ın a atı o ara ı am e ı eceıııı.tir. B" k d f 'd · · barsaklar 
Hiıkim Trenchard, bu baptaki idam kara- 1~ • aç . ~ ah mı esını,h "'1,

1 
• 

nı, sınırlerını ozan mu terem aıım rmı İmzalamtfhr. 
----- nihayet kendi yurduna, kendi evccğizi-

1 ra kta Yeni Bir isyan ne dönünce, '1ıŞÇISını karşısına getirt -

Bağdat ( Özel ) - Buraya gelen ha • mış : 
- Bana bak l demiş: dünyayı do-berlere göre İranın Musul hizasına diiJen 

mıntakada bir Kürt feyhi İran hükômetine 
kartı İsyan etmittir. 

HükUmet, asi ıeyh üzerine asker sevket
meğe baılami§tır. 

«- lıletme tefi Şefi ıuuran 
beni itten çıkar - Kürt Mehmet 
mııtı. Parasız ve aç kalmlfbm. Kendi • 
sine üç dört defa bq vurdum. Ya it ver • 
mesini, yahut ta memleketime &'İtmek için 
on lira yardım etmesini istedim. Bana ters 
cevap verdi. Nihayet hadise gecesi kendi • 
sine rastladım. Her halde ricamı yerine ge· 
tirir ümidile beni İfC almasını yalvardım: 

laştım! Gezmediğim bucak, yemedi • 
ğim yemek kalmadı. Hepsini tahJil et

tim; ölçtüm, tarttım. Şu neticeye var• 
dım ki, yer yüzünde en lezzetli, en 
faydalı, en mükemmel yemek, Tirk • 
lerin pek sık yemekte olduklan kuru 
fasulye ile pilavdır l İkisinin de tarifini 

yazdım, getirdim. Bundan sonra bu 
evde başka yemek piştiğini aörmiye
ceğim I. 

Bulgar Haydutlarının 
Türklere Karşı Zulmü 

Muhterem doktorun her halde. pek 
zeteleri, bu haydutların, tanınmamaları için haklı olduğuna benim de iman edece .. 

- Defol! 
Cevabını verdi. Parasızlıktan peripn bir 

halde olduğum için gözlerim karardL Ken
disini üç yerinden yaraladım. Kendisini 
öldürmek lı:astile vurmadım. Eğer öyle ol
saydı, bot yerlerinden vururdumıı, 

* Kürt Mehmedin yakalanması, İzmir za-
bıtasını tam dört gün meıgul etmiştir. Kürt 
Mehmet bu hadiseyi meydana getirdikten 
sonra gecenin karanlığından istifade ederek 
kaçmıt ve geceyi Halkapınardaki köprü -
nün altında geçirmiıtir. Ertesi günü orada 
durmanın tehlikesini kavrayan Kürt Meh
met, yangın yerinde bot ve harap bir evin 
tavan arasına çıkarak üç gün, üç geceyi o
rada aç ve susuz geçirmiıtir. 

Açlık Mehmedin maneviyatını bozdu -
ğu için ne bahasına olursa olsun bir parça 
ekmek bulmak dütüncesile ıokağa çıkmıt 
ve Kançeşmedeki tanıdığı Bekirin bağ ku
lübesine giderek yemek istemit ve orada 
bir tavan arasına saklanınıthr. Zabıta hi -
diseyi adım adım takip ettiği için Kürt 
Mehmedin bulunduğu yer tesbit edilmiı 

ve bizzat Emniyet yar direktörü Bay İsma
il Küntay tarafından baskın yapılarak ya-
lı:alanmııtır. Ad. Bil. 

Sofya, 14 (Özel) - Bu ayın 3 ünde sa
baha kar91, Şumnu vilayetinin Prcslav (es
ki İstanbulluk) kazasından Alusiyan ( Ma -
lımuciovo) köyünün Türk etrafından Necip 
oğlu Ahmedin evine, soymak için &'İrİP te 
Ahmedi ağır bir ıurette yaralayan ve ayın 
ikinci eecesi saat 12 de, Şumnu kazasından 
Yenice (Taarevbrod) köyÜnde zengin dul 
Türk kadını Şaziye Ahmedi soyan, bomba 
ve karabinalarla silahlı haydutlar, nihayet 
Bulgar zabıtası tarafından yakalanmıtlar -
dır. Bunlar ( 8) kişilik bir çete olup hepsi 
de Bulgardırlar. Geçende bazı Bulgar ga -

Bir Lider, Krallığa 1 

D Önmeyi irtica 
Sayıyor 

Atina, 14 (Özel) - Kralın eelitin -
den sonra Yunanistandaki siyasi ha -
vada bariz bir hareket göze çarpmağa 
baılamıttır. Şimdilik &'ünün en mühim 
meselesi parlamentonun feshi ve yeni 
usul üzerinde aeçim yapılmasıdır. 

Dün batbakan Demircies terakki -
perver lideri Kaf andaria ile görütmÜf· 
tür. Kafandaris krallık rejimi hakkın -
da batbakana: 

Türkçe kon~,t~klarını ~ayd~tmek~e Türk ğim geliyor. Neden derseniz, beZ1lari-
olduklarını ıddıa etmek ıstemıtlerdL Hal • h d" · 1 d G l a.--- h 
b k. · d' · · 1 · d d ıkınca 1 nın ase mı ce p e en a a'40G& ... y -

u ı tım ı ısım erı e mey ana ç · d d k bu Ü 
h d ti t B l ld ki 

1 

lar, mekteplerm e, o uz ay, m • 
ay u arın amamen u gar o u an an- • A L--l 

1 im t barek kuru fasulye ve pılavlarla 1DC11 e-
atı ıt ır. 

Gene bu ayın ikinci gecesi aaat 9 da, nirler 1. 
Kırcaali kazasından Topulçane köyünde I ________________ _ 
Süleyman Salih namile anılan bir Türkün e
vine girip le 30 bin leva kıymetinde mü -
cevheratile kıymetli eıyasını çalıp ta savu
,an diğer Bulgar haydutları henüz yakala
namamı,lardır. 

Petrola Hücum! 
Köstencede 17 ltalyan 

Gemisi 
Sofya, 14 (Özel) - 11 tarihli Mir ga -

zetesinin yazdığına göre, 1 7 İtalyan vapu
ru petrol almak için Köstence Jimanına gel
mi,Ierdir. Şimdiye kadar petrol yükletmek 
için Köstenceye bu kadar İtalyan vapuru
nun geldiği yoktur. 
;i·z: 'de.~i·ıti~.' ' · · · ' · ~ ' · ... _ ' ·-

Yunan Gazetelerl HUlryetten 
Bahsedlyorlar! •• 

lltarlık : 

Hele Bir Denel 
Sofunun biriyle bir Bektaıi konllfll)'or

larmış. Sofu demiş ki: 
- Biraderi Oruç müslümana farzdır. 

Neden tutmazsın i Yoksa günah ~
nin farkında değil misini 

- Ahi Kusurumu biliyorum. Fabl kü
çük yaşımdan beri tutmadığım, alıpmadı
ğım için güç geliyor. 

- Çaresi pek kolay: On gün oruca de
vam e t. bak, bir daha bırakabilir mİllİD) 

- H ele sen de on gün ye, bak. bir da-
ha tutabilir misini 

TA 

Sadakai fitir 

En iyi iyi 
K . K. 
17 16 
24 00 

Bankada bir artırma haııebı olan 
~ .~ugün deniz harp gemilerinin tonu 220 adam, kara günlere karıı aııJanmıthr. 
ı tılız lirasına mal olmaktadır. Deniz kon· 

- Bu rejime dönmek bir İrticadır • 
Fakat biz cümburiyetçiler getirilen kra
lın haklarını pek faziletli ve vicdanlı o
larak kullanmakta olduğunu ciddi bir 
surette itiraf etmek mecburiyetinde • 

Atina, 14 (Özel) - Ahali partiai 
l'azetelerinden bir kısmı hükümete kar
tı açtıkları mücadeleyi tiddetlendirmit
lerdir. Bu gazeteler hükümet parla • 
mentoyu feshettiği takdirde halkın hür
riyeti çiğnenmi§ olacağını söylemek • 
tedirler. 

Buğday 

Arpa 
Üıüın 105 80 

lstanbul Müftülüğünden: 

Son 
K. 
14 
00 
ss 

'tt Ulusal ekonomi ve 
t.._ il.tısına iııtirak eden beş devlet anlaşa-
"il Artırma kurumu 
>, ~a. yeni inıaata başlayacaklardır. Bu ı ------------------
~~tıo onlara bir milyar İngiliz lirasına malı ===================================================== 
Caktır, yani 6 milyar Türk lirasına. r 

tı~ 1-farp hazırlığının milletlere kaça mal ı 
~.11iunu bu rakkamdan tahmin edebilir-
'~ 

~izim için Karmen .. 
~ 0 skova 14 ( A. A.) - Moskova bü
~ 0Perasında bu ayın 18 inde Karmen 
li) lıı Türkçe olarak verilecektir. Büyük 

'lro · l · 1 b. lilc T"" k' ' ' •'t artıst eny e ır le ur ıyeyı zıya· 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
Bir gazetede okuduk: 
ırBir mezbelelik tasavvur ediniz ki tavana yakın açıl-

mı§ iki penceresi kırıktır. Damı akar, duvarlarının sıva
ları düımüt ve bu sıvalar döküldüğü yerde bırakılmış, 
bir köteye kmk iskemleler Y•l'ılrnıf, ıuraya buraya bir 

kaç saç mangal atılmış, on onbe§ kiti oturabilecek bir 
tahta kerevete otuz ki§i sıralanmış ve içeride elli altınıt 
kiti ayakta duruyor. 
<•Burası nedir bilir misiniz? Galata Sarayın eski ahır -

larından biri ve timdi üç aylıkların tevzi yeri.» 

iSTER iNAN lSTER iNANMA! 
~ ~trnit olan yüksek artist Bayan Makso-
~- )( ı·· .. k 1 _J 

annen ro unu oynayaca tır. t "----------------------------------------------------

l lava kuvvetimizin yükselme "Ye 
artması için her türlü yardımın yapıl
ması yurt borçlarımızın en Üeri ce • 
lcnlcrindcn bulunduğu gibi bu gün 
diğer milletlerin de kendi varlıklannı 
korumak için durmaksızın hava laıv· 
vetlcrini artırmakta oldukları görül
mekte olduğundan bu bapta Diyanet 
İşleri başkanlığından ver:ilmig olan 
fetva mucjbince sadakai fitir ve zekat 
ile mükellef olanlann Türk Hava ku
rumuna yardımda ve bu suretle ana 
yurda hizmette bulunmaları lüzumu 
ehemmiyetk ilan olunur. 
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H!HKEHElEIDE 
GQRoü~~~~i~iz 
Bir Dama 
Oyunundan 
Çıkan Dat1a 

Beyaz, sümek sakallı; beli iki kat ol· 
muı bir ihtiyarcağız .. En aşağı yetmi~lik 

var. 

ION P.OSXA 

T A ER 
Urf ada Mozayik Bulundu 

Urfa Kazalarında Yeni Buğday Alım 

Siz Olsanız 
Hangisile 
Evlenirdiniz? 

Gözlerinden iri yaşlar akıtarak anlatı

yor: 
- Dövdü beni.. Yuzüme iki tokat ya· 

plfbrdı, az kalsın ölüyordum.. Kendisin· 
den dau ıyım .. Hoş, ben i~i buraya kadar 
uzatmağa lüzum göstermezdim amma; 
geçti o günler.. Mukabele edecek hal yok 
ki l. O. bana tokat afmağı kırk yıl önce 
tecrübe et eydi de görseydi sonunu ..• 

Merkezleri 
Açıldı 

aEvet, siz olsaydınız, hangisiyle e 
nirdiniz. Sevmediğiniz. fakat temiz. 
muslu, size iyi bakacağına, size mür 
bir hayat temin edeceğine emin oldu" 
bir adamla mı, yoksa, size kalbinden 
ka verecek bir geyi olmayan, hassas, f 
kabiliyetsiz ve i§Siz bir geçle mi) » 

lıze 
pılı 

aza 

Derhal huküm ı.: ermek icap etse ihtiya· 
ra acımak lazım. Halbuki suçlunun iddiası
na göre mesele hiç te öyle değil: 

-Dedem yerinde bir adam, efendim .. 
Kendisine tokat atmak değil: ka~lık ver• 
meği hürmetsizlik sayanın. Bir ihtiyan döv
mek bir çocuğu dövmekten daha ayıp ve 
gunahtır. Hiıdi.e baıka türlü efendim .. Q. 

telin bahçesinde oturuyorduk. Bu ihtiyar 
da birisiyle dama oynuyordu. Merak ede· 
rek biz de ıeyre ba~ladık. Bu ihtiyar yan
lıı bir ta~ ıürmekle partiyi kaybetti. Ben 
de: 

- Babaciğım, o ta§l değil, ötekini oy
nasaydın kazanacaktın.. diyiverdim. 

Keıke demcacydinil. Meğer asabi imişi. 
Ne bileyim ben). Sandalyeden kalkarak 
üstüme bir yürüyüı yürüdü; şaşkınlık ve 
korkudan donakaldım. 

Utandım da.. Çünkü yabancı birisi
eiyim .. İstanbula yeni aeldim .. Duyan, duy
mayan bir fey zannedecek.. Bu adam her 
gün böyle sudan bahanelerle bir kaç ki~ile 
kavgala~rmıı. Anladık amma, iş i§ten geç
ti .. Kabahat bende .• Nene lazım baııkasının 
eğri. doğru oyunu.. Kendi işine baksan a .. 
Maamafih bu, tecrübe oldu ..• 

Urfa (Özel) -Son günlerde buraya ıid" .. 
detli yağmurlar yağınııtır. Bu y~urlu 
yalnıx yeni yıl mabaulü için faydalı olmak· 
la kabnamlf, burada bazı tarihi eserlerin de 
meydana çıkmasına aebep olmuıtur. 

Y ajmur .elleri bazı tarlalarda toprağı 
ıürüklemİf ve toprağın alhndan Romalılara 
ait bir mabet enkazı çılmuıtır. 

Bu eser tarladaki ziyanın acısını unut • 
turacak kadar kıymetlidir. Tarlanın bir im· 
mında da gayet muntazam ve kıymetli bir 
mozayik zemin meydana çık.nuıtır. Her iki 
eterin tetkikine bqlanılm11tır. 

Ziraat Bankası buğday alımım arllırmıf· Urlanın a mumf ~örünüfii 

Bana bu ıuali soran im biç fÜP 

aevdiii ıençle evlenecek, bu ıev1r11dİ 
kadar kabilyetsiz olursa olaun, onun 
aurlannı görmiyecek, her ıeyine ka 
bileceğini zannedecek ve .evginin bir lı' 
Wbede bile insanı mes'ut etmeğe kafi 
diiini hayal ederek onu tercih edecek. 

Halbuki birinci erkekle evlense 
ıdyade mesut olması ihtimai var. 

Filvaki bir kızın, beiendiği fakat 
mediii bir erkekle evlenmesi biraz t; 
düfi bir iıtir. Çünkü e•lendilden so"f: 
erkeii sevebilmek ihtimali çok azdır. 
lilik sevgi yapmaz, seTaiyi öldürür. E 

hr. Urfada açılan buğday alım merkezin - · fevkalade memnundur. Bu ytl yağmur tar- Belediyenin ç.,.,.ı .,.. peçenin kalk - meden evvel kocasını sevmeyen bir 
den bafka Suruç, Birecik, ve Siverekte de laları bealediii için aelecek :rıl pek fazla muma dair Y•diii bnnn tatbikine bq- evlendikten sonra kocasına atik 0 

yeniden buiday alım merkezleri açılmııtır. mahsul alınacağı amabnakta Ye kö:rlü fada lammttır. Urfacla timdi bir tek çarpıflı ve Çünkü onu her gün olduiu sibi söriltı 
Köylü buğdayını iyi fiatlarla sattığı için . ekim yapmaktadır. peçeli kadına rastlanmamaktadır. nu penbe hahlarla sarıp dütünmeie • 

iz mitte 
Ankara Treni Bir Jandar

ma Nef rrlnf Ezdi 

Anamur da 
Kur~un 
Fabrikaaı 

J 

l 
Edirnede 

Yeni Zirai :ıtaıyonlar 
Açılıyor 

bulamaz. 
Şukadar ki, beğenip te senmed~~_J 

lenenler, zamanla o erkeie karıı ~ J 

artan bir hürmet ve .. Y&'l duyarlar. • .il 
seneler geçtikçe daha çok beğenir, dl"' 

çok takdir ederler. Ve nihayet bu histi ' 
mimi bir arkadqJıia iılkilap eder. O ~ 

lzmit (Özel) - Ankara postasını Menin - Anamurda Jı Bankası tara • Edirne (Özel) - Sanmsak Ye Edir- kit saadetin ıaım ketfedilmİf olur. , 
yapan tren, Geyve ile Kalece istasyonla- fından yüz bin lira aarfıle kurulan kurtun ne Nümune Aiıl çiftliiinde modern Bilhuaa, sevainin bizi artık do~~ 
n arasında vazife gören Aalan adlı bir fabn1cuı iki aydanberi çahfmağa batla • arıcılık ve tavuk horoz n taVJAD istaa- yac:ağı, bir kuru ekmekle :raıanabilec:d"'" 
jandarma nelerini ezmiıtir. mııtır. Memleketin ilk kurflRl fabrikan o· yonlan açılacaktır. Ancılık kovaıy tip- ıandajuna devir geçtikten aonra, k~ 

Ayni ıünde, Ceyvede bulunan Vali lan bu müessesede 100 amele, 5 u~ta, ve lerini Tarım Bakanlıjl sönderecektir. zm bize temin ettiği bayat ona karı• ~ 
Halid Oskay derhal vak'anın olduğu ye- 2 mühendis çal.,maktadır. Memleketin yıl- baiımw arttmr. )M 

Abdurrahman baba ısrar ediyor: re kopnuı ve yaralı askeri alarak i:ı:mit lık kUrJUn ihtiyacı bin tondur. Bu fabrika 1\ 'ı.ksa r da Bir erkek, kendisini delice sevmeyell, 
- Şahitlerim var; dinlenmelerini iste- memleket hastanesine ıetirmiıtir. Maal- her ıün on ton kurtun çıkararak ve senede l Y ~ kızla evlendiği zaman, daima kendisini 

rim. esef bütün tedbirlere Ye bütün ça1ııma- 3 ay çallfmak suretile bu ihtiyacı karJıla • LJ k Şı l • aevdirıneğe çalıfır. Onun bu 1rayreti :; 
Hüeayin yakanyor: , v b 'f k b . d maktadır. Bundan bqka her ton kulfUll • nal air eTl dmı memnun eder ve irade aevginin ta 

ııara ragmen u vazı e ur anı Jan ar- d kil da __ ıt• .. •• -•--•-
- Memlekete döncceiim: duruıma u- kurtarmak ünllriin 1 1 an yanın o -ı ıumut ....- sure • kukuna yardım eder. 

mayı m o mamııtar. ·ı ld b •. ki) •• •• -'d -..llilın-'- Niksar, (Özel) - bd .__.ia •amaç- •- • olsa1 ~ zamaam. ti c yı a eı yuz o SUJDUf ııı:ı e cu ca • .... ,,_.. 1 Onun için bu au.uı yermde .,..... 
Karar davanın ba ka güne Aslana büyük bir cenaze töreni yapıl- tedir. larına yaslanarak uzunan Niksar, tarun• birinci erkeği tercih ederdim. 

bırakılma- mııtır. Törende fırka bandosu matem ha- ha"- -· I · ·ı d 1 b' d' __ .ı _..., 
eıyla nctice1endi. mayan ııa pır en ı e 0 u D' ı:runıır. aÜç gecedir birbiri ardınca rüyaıP"""" 

Yozgatta Talıba Birlifti 
Yozl'at (Özel) - Burada talebele

rin halka ait kahvelerde dolaımamala
rı için bir talebe birliii açılmııtır. Ta
lebe bot zamanlannda tatil günlerinde 
burada sazete Ye mecmua okumakla 
vakit seçinnektedir. 

vası çalmııbr. Merzifon Posta işleri Bu, tehrin tabü aüzelliii o derece bol- kocamın bana ihiyanct ettiğini görüyo1" 
Aslamn ölümünden duyulan utırabı, Düzeldi dm ki insan İstemİye istemi:re tiir olur. Bu hal bende fiiphe uyandırmağa ba~ 

Vali Halit Oskay ve jandarma .komutanı • Kelkit çayı iiserincle damla damla, Rüyaya inanmam amma, aynı vak'a)'• iif 
Binbap Kenan Sökmen mezar b••ında Merzifon (Özel) - lstanbul Anka- eriyen .n-.. m hah-• ..,retınek ısçek- d f b' b' . d .. -'- b . ,..,tP' 

~ , . . . •---s ..._ e a ır ırı ar ınca gorm~ cnı fllr 
hazin sözlerle ifade etmiflerdir. • ra postası düzeldı. Şımdıye kadar üç ten ömürdür. C!- d . . ., 

•· Ç d ·· ·· ı JU ne ersınız r J> sun, orum an, uçgun ~e «Havza» Nibann, bir çok parçalan laak cliliD- Ali1' 

lzmit idman Yurdunda Ziyafet dan gelen poatalanmız, nihayet, yalnız ide dolatan en iinlii Piri Bedridir. Bedri- Demekki IOD sünlerde kocanıaa ._,., 
• Havzadan Ye her aün ıelecektir. latan- nin bütün fiirleri maaleaef bir ara:ra top- itimadmu aarubmt ve bunun etr~ 

İamit, (Özel) - ldmanyardu üyele- bul, Ankara Ye Trabzon poata telgraf lanamamııtır. Yalnız Tokatda çakua hal- L---ll- -~=- L.a.J 1 On .,; 

TEYZ' 

• b" • f f . . ı .. dü l"kl • • • . _,,.....,.... yap.....-ga .....,_am_pmız. uo 
~ rane .,. çay zıya e ı Yertmftir. mu r u erıne emır verılmek ıuretıy- kni derpinde küçük bir etüd :rapalnuf- rİDİ rüyanızda &'Örüyoraunuz. 

11 Ziyafetten sonra tombala OJ'DAllDUft le bu itleri düzelten umum posta ve tar. Şairin ailesi (deli aaçmasa) diye fiir· 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Sıhhat Bozukluğunun 
Verdiği Asabi 
Hastalık 

Kırk beı yapnda bir bayan üç ae -
neden heri çektiği ba~ndaki uğultular
dan, göz kararmalarından ve a;> aklann
da ve ellerinde karıncalanma, uyuşma 
ve üıümeden ıikayet ediyor. Bütün bu 
arızalar ayda iki üç defa ve en çok ay 
•onlarına tesadüf ettiği umanda olu
yormuı. 

ıüze) bir vakit geçirilmiftir. telıraf müdürlüiüne, bütün Merzifon- lerini aaklarnannılardD'. Söylendiiine ıö-

lular tqekkür ediyor. re Bereli, içli, hisli, lirik ve çok süzeJ YozaattaHava/at 
inegölde fl.ahsul Vaziyeti 

İnegöl (Özel) - Havalar iyi gitmekte
dir. Çiftçi vaziyetten memnundur. Yeni yıl
da çok güzel mahsul alınacağı umulmakta
dır. 

Alanya Halkevinde Çay parçalar söylemiftir. o· 
Niksann güzelliğine ıönül verenlerin T. • G •d • 

• ~lanya (Özel) - Halkevinde mu· biri de Emrahtır. Uzun ,..u.r Niluarda ıgı l ıgor 
sıkı kol~ tarafından bir çay verildi. kalan, Niksarcla eylenen .,.. Niksarda ö- t&' 
Çayda ııyarların yüksek tabakaları 1 b Yozıat (Özel) - Bu yıl Yosı•_,.. 

en u ünlü fAİrİn benm neıredihnemif havalar iyi gitmektedir. Halk öjle ": 
davetli idiler. hakik t ·· el ·• ı · __ .ı_ G---•- Bed · • 

Köy Çocuğu Mükemmel Bir 
Halde Yetiştiriliyor 

a en guz flll' en ~. cnıa • manlarında sıcaktan mütevellit bıl' 

rinin ve gerekse Emrabuı türlerinin li- iırlık hissederek paltolarını bile 4" 
yık olduğu ali..ka ile toplamnası çok fay- kartmaktadırlar. Mevsimin böyle ~ 
dalı olacaktır. d ı· 'tm • d 'ft • •· }""" il' aaa e ı gı eaın en çı rı auz u• ._.t 

E h . • ·· 1 bir fıkr la " ,,..._ mra ıçm fOY e a an b- humlarını tamamen ekmiftir. 8• ali 
lır: . . ı· b wd .. .. .. k b e1'• 

Şa• . ıyı ce ırae ug ay urunu pe er 
ırm karıaa, her sün hir bqka cüz.el olacaktır. 

için au çalan, gönül aanan kocaama bir 

ıün demiıtir ki: Afyonda Yeni Yapılar 
1 - Nobet zamanlarında rengi sa _ ı 

- Bu sün de bana fİİr yaz. oı-
Emrab, çıplak kafuanı luaıımlf, Afyo~ (Özel) - ~ı~ırlık dağln•~.cl'· 

apında dit kalmayan uçlan kınalı kan- man hatme konulması ıçın çalııılmak ~ 
ımm bunıtuk yanaldannı olqaya okta· Şehir .da~1inde d~ i!bay konağı, ~~ 

ranyor, 

2 - soiuk terlemeler 
3 - Bulantılar 

4 - Cöz kararmalan fazlalaştığı 

için yatağa yatmağa mecbur kalıyor
rnuı. Adetleri keslimeden evvel sinir
lerinde~ ara eıra hasta, adetleri keail-
dıkten L •onra uaşlayan bu anza mua-
yene netice9' rahim ve yumurtalıklar-
da mev.cut d-amı b" L v 

. ld v I 1 ır nastalıgın neti
cesı o ugu n aıaldı. 

Agomcns.in tekerleme) . N 
erı ve ev-

ropatin ilacınıı devam etti. llık •u ban-
yolan yaptı. Ayaklanna her aktam bir 
kova soğuk su döktü. Baharlı bıberli 

yemeklere perhiz etti. 
Bal. sut, tereyağı ve tatlı gıdalarla 

meyı.: a koru yaptı. Ke ilen kan muay
yen zamanda gelmeğe başladı. Bunun 
neticesi bütün asabi rahatsızlıklardan 
kurtuldu. 

( •) Ba notları kesip aaldayınıa, ya· 
IMıt bir albüme yaplflınp kollelmiyon 
1apını2. Sılnnb aamanınıada bu notı.r 
bir doktor 1ribi imdaduuza yetifebilir. 

Berıama (Özel) - Kültür aahuında köylere verilen önem bilhaua ka)"da 
taYandır. MualJimler köy çocuklarını tehir terbiyesi ve tehir göreneği ile yetiıtir
ınft lau.u.mda bü,.ı& bir gayret aarfetmektedir)er. Şimdiye kadar mektebe pej
mürde bir lnlakla ve yalın ayak aiden köy çocuiu timdi tam bir ,ehir talebesi kıh
ğına bürünmüı ve ayni terbiyeyi almtf bulunmaktadır. Basit bir keyfiyet gibi 
görünen bu küçük bidi.e minimini köylünün büyük ruhunda Önemli bir değifiklik 
yapmakta, onu disipline ve aıbbi ihtimamlara alııhrmaktadır. Resimde Ber1ramanın 
Turanlı nahiyesinin Örenli köyündeki mektebin talebeleri görülmektedir. Bu müte
vazı lcöy çocuklarının tehir mekteplerinde okuyan kardeılerinden giyim ve durum 
itibarile biç te f arkh olmadıklara bir bakııt• görülmektedir. 

ya 1 Şöyle demit: lık daıresı, halkevı, sıneması, ve hal b .,;-
uNezaket vaktinde, tıflı çağında, nmn infaatı ilerlemiftir. Bunlar yakwnP 
Efsun olmaz nar imişsin sevdiğim. tecek ve açılacaktır. ~ 
Deryaları bağlasam teıkin eylemez, f 
Sönmez bir nar;miısin sevdiğim. Nöbetçi 
Cisim içinde can imipin bir zaman 

Cevherlere gan imiısin bir zaman 
Guzellcre han imiısin bir zaman 
Vaktin gec;miı far imiısin sevdiğim. 

*. 
Bu Emrahın sözünü guş eylemi sin. 
Hala n kın meyimi nuş eylemişsin 

Bir kerecik hatırın h<>t eylemipin 
Ne vefalı yar imişsin sevdiğim.» 

Niksarda Grip ve Nezle 
Nikıar (Özel) - Havalar ıttarabız -

dır. Bir ıün ııcak bir yaz havası, ertesi gün 
müthiı bir ıoiuk hüküm sürmektedir. 
Halk bu vaziyette kendisini idare edeme -
dilinden rrip ve nezle gibi mevsim rahat
ıızlıkları biraz fazlalaımıfbr. 

Eczaneler .. ~ .. 
Eminönü: (Salih Necati). Ku'<(f.-

pazar: (H. Hulust1. Alemdar: ~· 
-d). Beyazıt: (Belkıs). Şehzııd ı·)· 

O · · ) F (Vıt• 1 
fi: ( nıver51te . ener: 

1
• 

Şeh rt'ıll . 
Karagumruk: (Suat). re )· 

k ( r. Perıc~ 
(Naz.ım). A saray: t:.tem Mt'r· 
Samatya: ( E.rofilos). Bakırköy: ( ., . 

O;• 
kez). Galata: (Hılal). Jla Be· 
(Halk). Kasımpaşa: (Merkez) ,.. 
fiktaş: (Nail). Ileyo~lu: (Calat•Sa. 
ray, Vinkopulos}. Şi li: (Asım)·. ) . r 'e . 
nyer: (Asaf). Üsküdar: _<Se un• Su• 
Kadıköy: (A1aettin ve R~fat). ""f). 
yükada: (Şinasi). Heybelı: fYu 
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liz 
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6 Saıfa 

Sabah Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral ab ırleri 

H b şl r Her Türlü 
ukavemete Hazır ... 

Milletler Cemiyetinin, Sulh Tekliflerini 
Kabul Etmiyeceğine Kani Bulunuyorlar 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 
ikisinde, Cenevre' de musammem olan top
lantısından önce, umumun menfaati namı
na ve dostane bir hal suretiyle, Habeş -
İtalyan da va sına sür'atle nihayet vermek 
kaygusiyle hareket eden ve Milletler Ce -
miyeti üyelerinden olan bir çok devletlerin 
geçen iki teşrinisani tarihinde izhar eylemiş 
oldukları arzuya imtisal eyleyen Fransa ve 
İngiltere hükumeti, Pariste, Sir Samuel ile 
Laval aralannda vuku bulan noktai nazar 
teatisi esnasında bir uzlaşma esası araştır • 
mışlardır. Bu maksatla, evvelce Cenevrede 
bu hususta sebketmiş bulunan emeklere ve 
İtaya hükumeti ile devam edegelen noktai 
nazar teatisine istinat eden iki devlet adamı 
uzlaşma esaslarının, geçen eylulde Milletler 
Cemiyeti konseyinden salahiyet almı' olan 
Beşler komitesinin idaresi altında tasarlan
mak lazım geleceğine kanaat getirmişler ve 
bu komiteye müstacelen bazı tekliflerde 
bulunmağa karar vermişlerdir. 

r- ' 

Bununla beraber, Laval ile Sir Samuel 
Hoar, ileride komite huzurunda geçecek 
müzakereler neticesine bağlanmamakla be
raber, Musolininin bu müzakere esaslannı 
prensip itibariyle kabul edebileceği fikrin
dedirler. Onun içindir ki, kendi hüku -
metlerinin Beşler komitesine ~rzetmek ta
savvurunda bulundukları tekliflerin neden 
ibaret olacağını, tamamiyle mahrem ola -
rak, kendisine şimdiden bildirmeğe karar 
vermişlerdir. 

Laval ile Samuel Hoar, Musolininin bu 
ıerait dahilinde müzakereyi kabul edip et
miyeceğini ve Beşler komitesiyle el birliği 
etmeğe amade olup olmadığını bir an evvel 

kendilerine bildirmesini dilerler. 
İtalyan hükumet reisinin, bu teşebbüsü 

kendilerine ilham eden dostane duygulan 
takdir edeceğinden emin olan Lava) Sir 

Samuel Hoar, arsıulusal durumun en müsait 
bir tarzda ıslahı için açılacak olan müza • 
kerelere Musolininin de bir an evvel işti -
rak etmesini ısrarla dilemektedirler. 

İngiltere ve Fransa hükumetleri, İtalya 
ile kendi arasında yapılması teklif edilen 
toprak mübadelesine muvafakat etmesini, 
Habeş hükumetine tavsiye hususunda da 
müttehittirler. >> 

Beyaz Kitap 

Londra, 14 (A. A.) - Hükumet, ltal -
yan - Habeş meselesi hakkında bir Beyaz 
kitap çıkarmıştır. Bu Beyaz kitapta bil -
hassa Sir Hoare ile lngiltereniri Roma bü -
yük elçisi Sir Drammond ve Adisababa el
çisi Barton arasındaki muharebatın metin • 
leri bulunmaktadır. Bu kitaptan anlaşıldı • 
ğına göre, Sir Hoare, geçen salı günü, Bar
ton' a iki telgraf çekerek Lava) ile beraber 

kendisinin Beşler komitesinin himayesi al
tında ihtilafı halletmek üzere bir anlaşma 
hazırladıklannı bildirmiş ve Habeş impa• 
ratoruna müzakere için bu vesilden istifa -
dedeki menfaatini anlamaıl hususunda 11kı 
tavsiyelerde bulunmu§tur. 

Petrol, Kömür Ambarg~a oe 
Amerika 

Vaşington, 14 (A. A.) - Amerikanın 

mühim petrol ve kömür merkezlerinden bi
ri olan Pensilvanyanın valisi Earle ve Se -
natörü Cuffey, dış bakanı Hull ile görüş • 
tükten ıonra gazetecilere İtalyan - Habeş 
ihtilafında Amerikanın bitaraflığı mesele -

sinin konu~ulduğunu söylemişlerdir. 
Earle, büyük petrol ve kömür müstah _ 

sili olmak itibariyle petrol ve kömür am _ 
bargosunun Amerikayı yakından alakadar 
ettigıV'ni ilave etmiştir. 

lngiliz Kabinesi 
Müşkül Mevkide 

Londra, 14 (A.A.) - Pari• •ulh 
teklillerinin nefTinden •onra, bütün 
gazeteler perfembe günü Avam Ka
mara•ında yapılacak müzakereleri 
•abır•u:lıkla bekliyorlar. Burnunun 
kırılman.na rağmen Sir Hoar'ın 

Londraya döneceği yazılmaktadır. 
New• Chronicle'in bildirdiğine 

göre Hoar'ın utila•ına taraftar O• 

lanlar gün geçtikçe artmaktadır. 
lfazete diyor ki: 

Hükumet ttll'aftarı olan •aylavlar 
araaında i•yan hi•leri gittikçe faz • 
lalaf'Tlaktadrr. Hükmneti tutan mu
hafazakarlar, muhaliflerden per • 
ıembe günkü toplantıda itimat me
aele•inin mevzuu bahsedilmemesi 
hakkında ricada bulunmak mecbu
riyetinde kalmıılardır. Söylendiği
ne göre, Baldwin ve Eden, Pari• an
laımatnnın mahiyetini anladıkları 
zaman hayret içinde kalmıılardır. 

Hatta Eden iatila edeceğini •Öyliye
rek tehditlerde bulunmuıtur. Nevil
le Chamberlain ve Lord Halifax da· 
1!i Pari• anla1ma•ına muhaliftirler. 

Deyli Ekapre• iae, muhalefetin 
per1embe müzakereleri e•na•ında 
kabineye bir itimataızlık reyi alın • 
ma•ına gayret edeceklerdir. 

Deyli Herald gazete•i de, hüku
metçi ve muhalif •aylavlar ve hatta 
kabine azalarına her gün yüzlerce 
prote•to mektubu geldiğini haber 
vermektedir. 

dilecek konsey içtimalarına iştirak edecek-
tir. 

ltalya, Cevabı 18 Kanundan 
Sonra Verecek 

Roma, 14 (A. A.) -Yan resmi çeven
lere göre İngiliz • Fransız tekliflerine veri
lecek cevap ayın on sekizinde toplanacak 
olan büyük faşist konseyinden evvel veril
miyecektir. 16 kanunuevvel akşamı bir bil
dirik neşredilecektir. 

İtalya, asıl cevabını doğnıdan doğruya 
İngiltere ve Fransa hükumetlerine bildire
cektir. 

İtalyan hükumeti, cevabını tevdi etme • 
den evvel mütemmim izahat isteyecektir. 

Sulh Tekliflerinin Karıı•ında 
Habef imparatoru 

Adisababa, 14 (A. A.) - Dış bakanı 

Heruy, sulh teklifleri hakkında Dessie' de 

bulunmakta olan imparatorla uzun müd • 
det telefonla görüşmüştür. 

Habeş hükiimet mehafili, İngilterenin 
Habeşistanın büyük bir kısmının terkini 

tazammun eden tekliflerde bulunmuş ol -
masından dolayı hayret ediyorlar. 

Bura mehafilinde petrol ambargosunun 
tehiri beynelmilel büyük petrol kumpan • 
yalarının muvaffakiyeti suretinde tefsir e • 

dilmektedir. . 
Sulh teklifleri imparatora bizzat Ameri

kalı müşavir Colson tarafından verilmiştir. 
Colson, İngiliz elçisi ile görüştükten sonra 
tayyare ile Dessie'ye gitmiştir. 

Aksülameller 

Paris, 14 (A. A.) - Fransız • Jngiliz 
uzlaşma projesi metninin intişan muhtelif 

Mu•ollni /:zah'at l•tiyecekmi• •• k = a sülameller yapmıştır. Bir takım gazete -
Cenevre, 14 (A. A.) - Sanıldığına gö- ler bu projenin, Beşler komitesinin proje -

re Musolini, Fransız - İngiliz tekliflerinin · d h. f sın en ıç te arklı olmadığını ve nev'ima 
kendisince lüzumu kadar sarih olmıyan onun tafsilinden ba~ka bir şey sayılamıya
bazı noktalan hakkında ve bilhassa İta! • cağını kaydediyorlar. Diğer azı gazeteler 
yan komiserinin vazifeleri hakkında iza • de, Milletler Cemiyeti üyelerinden bir çok-
hat iııtiyecektir. !arının buna muarız olduklannı gösteri 

Jtalyan mehafili, bu cevabın sarih ola • yorlar. 

SON POSTA Birinci Kin un 1 S 
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Habeş imparatorunun Bindiği Uçak 
Bir Yanlışlığa Kurban Gidig rdu 

Habeşlerin Makalle Şimalinde 
ltalyanlara 30 Ölü 

Yaptıkları Bir Baskın 
Verdirdi 

Ci~uti, 14 (A.A.) --: Dün Ciciga ile 
Dagaburdan buraya gelen gazetecilerin 
söylediklerine göre, Dagabur kasaba-

sı İtalyan uçaklarının bombardımanla
rı tesiriyle hemen büsbütün harap ol
muştur. 

Rivayet edildii'İne göre, Habef impa

ratorunun uçağı Dua§ bölgesinin üze • 
rinde uçtuktan sonra Dessieye dönü • 

yorken, uçağın geçeceğinden haberdar 
olmıyan bir Habeş karakolunun yaylım 
ateıine tutulmu§ ise de, hiç bir zarar 
görmemİ§tir. 

Habeflerin Bir Baskını 

Londra, 14 (A. A.) - Dessie -
de kuvvetli bir Habef müfre. 

zesi Makallenin §İmalinde tahkim edil
mi§ bir mevzide bir İtalyan kıtasına 
baskın yapını§ ve İtalyanlan çekilmeye 

mecbur etmiştir. İtalyanlardan 30 ölü 
ve yarala vardır. Habeşler kendi zayi -
atlar-mı bildirmiyorlar. 

Somali cephesinde sükunet vardır. 

Yalnız İtalyan tayyareleri bazı keıif 

Belgratta 
Bir Çarpışma •• 

Belgrat, 14 (A. A.) - Dün gece tale -
be yurdunda üniversitenin muhtariyeti re • 
jime dönmeyi isteyen talebe ile diğer tale· 
be ve polis arasında çarpışma olmuştur. Bir 
çok yaralı vardır. Kırk kişi tevkif edilmiş

tir. .-
Yeni lspanyol 

Kabinesi 
Madrit, 14 (A.A.) - Porte Lavalla· 

dares yeni kabineyi fU suretle teıkil et· 
mi§tir: 

Chapa Preita (Finans bakanı), ge· 
neral Molera ( sü bakanı), Martinez de 
Valesco (Dış işleri bakana), Pablo Blan
co (Ziraat, Tecim ve İç işleri bakanı). 

Devletler ZI nclri 

Balkan Anlandı Ve 
Küçük Antlaşma 
Bükrq 15 ( ) A.A.) - Kralın söylevine 

cevap hakkındaki müzakerelerin sonunda 
Baıbakan M. Tataresco uzun bir söylev ve· 
rerek hükUınetin iç ve dıt siyasasını anlat
mlf ve sosyal ekonomik ve finansal alan· 
lardaki muvaffakiyellerini anlatmııtır. 

Batbakan dıı siyasa hakkında demiştir 
ld: 

«Dlf siyasasının hedefi sulbü ve sınırları 
garanti ebnek olmuıtur. Prağdan Ankaraya 
kadar Küçük Anlatma ve Balkan An • 
latması ile bir devletler zinciri teıkil olun
muıtur. Öyle devletler ki istedikleri yalnaz 
serbestçe çalıtarak inkiJaf etmektir ve ge
ne öyle devletler ki devlet hayatlarının 

prensibi olan, bugünkü sınırların muhafa • 
zası esasına dayanan sulh · prensibini ihlal 
etmek istiyecek her hangi bir kimseye 
kartı heybetli bir cephe tefkil eylemekte -
dir. 

Sovyet Rusya ile karıalıklı garanti esasına 
dayanan tabii münasebetlere yeniden bat· 
laruruı ve bu suretle prktaki büyük komtu 
ile dostluk ıeraiti tesis olunmuıtur. 

······························································ Giornale d'ltalia diyor ki: 
<ı Hatta ıırf müzakerelere bir nevi hazır • 

lık olmak üzere dahi bu teklifler, tatmin e
dici mahiyette telakki olunamaz. » 

Hoare'ün Hastahğı 
Endişe U yandırıyor 

.............................................................. 

Cephelerde 
S eek.A t, u une ..• 

Aduababa, 14 (A.A.) - Bugün 
bütün cephele'e bir •Ükunet gel
miftir. 

Cenevrede ve yahut kulialerde 
•ulh veya harp meaeleai mevzuu 
bahaolurken her iki tarafın hazır· 

lık Faaliyetlerini durdurmakla be
raber kendiliğinden bir nevi müta· 
reke kabul ettikleri ve böyle hare· 
ket edecekleri •anılmaktadır. Maa
malih bu müzakerelerin fazla uza
mamcuı da lazım gelmektedir. 

hareketlerinde bulunmu§larsa da 
bir bomba atmamı~lardır. 

hiç 

Bir Doktor Bombardımanda Ôldü 
Adisababa, 14 ( A.A.) - Royter a-

jansı aylarından: 

Amerika Kızıl Haçı Üyelerinden dok• 
tor Hokman, Dagabur bombardımanı 
esnasında telef olmuıtur. 

ltalyaya Petrol Sevkiyatı 
Havana, 14 (A.A.) - Alterra adın• 

daki 5000 tonluk İtalyan petrol gemia1 
Cenovadan gelerek, komanya ve mab• 
rukat kıtlığı yüzünden Havana liına • 
nında demirlemiştir. 

Zecri tedbirler dolayısiyle Küba hÜJ 

kUmeti dış bakanlığı, gemi kaptanınıi 
Ancak Taksas'da Korpus Kristi köınii• 
rü yüklemesine izin vermiştir. 

San Pedro, (Amerika) 14 (A.A.) -
İtalyan bandıralı, Stelvio sarnıç vapuru, 
75.000 varil petrol ile, pazartesi güni.i 
Cenovaya hareket edecektir. 

Şehlrlerin Yeni 
Planları 

Ankara 14 - Almanyaya dönen profr 
sör Yansen Adana, Mersin, Tarsus, GaJi 
Antep, Ceyhan ve İzmit ıehirlerinin pliıl" 
lannı yapacakatır. 

Kellog,· ita/yanın, Habeıe Açtığı 
Harpte Haksızlığından Bahsediyor 
Vaşington 14 (A.A.) - Briand ile bir- için de hiç bir sebebe malik değildir. İtalYSi 

likte Paris misakını hazırlamış olan Kellog bütün medeni milletler tarafından takbili 
demiştir ki: olunmalı ve mahkum edilmelidir. Her ne 

mahiyette olursa olsun zecri tedbirlere ben 
«İtalyanın, Habeşistana karşı açtığı harp- inanmıyorum. Dünya sulhu bugün yalnıl 

te hiç bir hakkı yoktur. Paris misakından zecri tedbirleri tatbik etmek suretiyle ınu· 
doğan teahhürlerini bir tarafa bırakmak hafaza edemez. 

Çekoslavakya Cumur Başkanı istifasından 
Evvel Bir Af ilin Etti 

Prag, 14 (A. A.) - Bakanlar kurulu toplanmış, Mazarik'in istifaıi"' 
na ıttıla peyda etmiş ve Mazarik'in, hayatı müddetince, Lanlani şato • 
sunda oturması ve kendisine tahsisabnıa daimi surette verilmesi bak " 
kında bir kanun projesi teklif etmeye karar vermiştir. 

istifa etmeden evvel Mazarik ya hancı memleketler ile birlik olarak 
çalı§anlar hariç bütün siyasi mahkumları affetmiştir. 

Karısı Bayındırlık 
Müracaat Etti 

Veznedarın 
Bakanlığına 

Ankara 14 - Ortadan kaybolan Galata postahanesi vemedarmın eıi Bayındırtdi 
Bakanlığına telgrafla baı vurarak kocası hakkında zabıtanın yapmakta olduiU 
tahkikat ve takibata önem verilmesi hususunda Bakanlığın müzaberetini rica etnıittİt• 

Posta ve Telgraf idaresi de bu hadise hakkında Bakanlığa bir rapor verınittİr· 

* Gaip veznedarın ailesi efradı dün sabah erkenden Lilngadaki evlerinden çıkıP 
gitmişlerdir. Aile efradının akrabalarından birinin evine gittikleri söyleniyor. 

Suriye Hududunda 
Tem ·~lik Yapılacak 

Antakyada çıkan Yeni Gün gazetesinin 
verdiği maliimata göre Beyrutta bulunan 
Türk emniyet direktörünün başkanlığın • 
............................... 1 •• ·-

C. H. P. Genyönkurulu 
Toplandı 

Ankara,, 14 (A.A.) - C. H. P. ge
nel sekreterliği bildiriyor: 

14/12/1935 günü toplanacak C. H. 
P. genyönkurulu, partinin iç itleri ve 
verdirilecek kıt konferansları hakkında 
görüıüler yapmııtır. 

ktedfr• daki heyet temaslanna devam etnıe ti 
Yayılan bir babeer göre Türk heYe.ı~ 

' , • • • • • hudUP""' 
Türkıyenın sınır ve ıç emmyeü ıçın ~ 

yakın yerlerde oturan Türkiye kaçaklllr f 
· · 1 · • b' klift bulun"'" ıçerıye aınma an ıçm ır le e _ 

.• yaP 
ve bu zararlı adamların bir Jistesın• cb 

. · • de• mııtır. Listede Hocaağa kabilesının 

vardır. içind< 
Konuımalar çok ıamimi bir bav11 

cereyan etmektedir. 

Suikaıt Tahkikatı 
ih'le J..rt • 

Beyruttan 7 kanunuevvel tar 1 . y•. 
takyada çıkan «Yeni Gün» gazetesıne 

zllıyor: i "' 
1 T .. kiye eınn 

Burada bulunmakta o an ur .. '/.ere 

Londra 15 (A.A.) - Sir Hoarein ge • l 

lngilterede: İngiliz malı kullan, 
Fraruıada: Fransız malı kullan, 
Almanyada: Alman malı kuUan, 
diyorlar. 

yet direktörü Şükrü ile arörüşrnek u 
d " bat1'00 • 

Beyruta gelen Türkiyenin Ku us 
Yurttaı ! • . · Haber.,.., - lecek perşembe günü Londraya dönmesi f 

b~~Jenm~ktedir. Y~rı resmi surette bildiril- ı 
dıgıne gore Hoareın burnundaki kınk en
di§e uyandırmakta ve fazla azap vermek • 
tedir. Bu sebepten Avam Kamarasımn top
lantısına kadar odasında kalacaktır. 

cağmı temin etmektedirler. Musolini, kon- Tek/iller Tatmin Edici Değilmiş 
ıey azalarına mütemmim izahat vermek ü- Roma 15 (A.A.) - Akşam gazeteleri 
zere Aioiziye salahiyet verecektiT. Bu ıu • Fransız - İngiliz teklifleri hakkında hevecan 
retle Aloizi, tekliflerin tetkikine tahsis e • ve tehalük göstermemektedirler. 

Biz de bağırıyoruz: 
Her Türk Türkiye malı kullanmala: 

Ulusal ekonomi ve 
artırma kurumu 

solosu mahalline avdet elmıştır. . k• tur rildiğine göre, Kudüs konsolosu Ata 
•ı: t'n biİ" 

yapılmak istenen ıuikaste dair Fıus 1 

ha'-'·ınd• di • 
kumetinin yapbğı tahkikat -
rektöre malümat vermiıtir. 
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SON Sayfa 7 

Kurt Avı 

Köylüler Kurdu Çukura 
Düşürerek Avlar ar 

Kurt Çok Vahşi Bir Hayvandır. Kışın, 
Bilhassa Saldırıcı Olur 

Kurt çok ziyan verici bir hayvan ol- ağırlığına dayanamıyarak çöker ve 
duiundan her zaman öldürülmesi la- kurt ta çukura dütÜP bir daha çıka • 
zımdır. Avrupa hükumetleri bu muzır maz. Sabahleyin gelip diri diri yakalar
hayvanları bütün bütün ortadan kal - lar. 
dırmak için çok uğraımıtlar ve netice Bazı yerlerde de dişli büyük kapan 
de muvaffak olmuılardır. Almanya, kurarlar. Fakat bu alet pahalıya mal 
Macaristan, ve emsali mütemeddin olduğu için her yerde kullanılmaz. Bu 
memleketlerde kurt ancak hayvanat hayvanın di§leri, baıı, boynu çok kuv • 
bahçelerinde görülür. Fakat esefle söy- vetlidir. 
liyeyim ki mesele bizde hiç de böyle Karla zamanlarda insana tesadüf e .. 
değildir. derse pek kolay yakasını bırakmaz. He. 

Memleketimizin her tarafında kurt le sürü halinde olursa kurtulmak pek 

Piyango Bayileri Anlat.yor: 
- ıı vardır. Her aene bir çok koyunlarımızı, ı zor olur. Bu aç ve yırtıcı canavarla~ a· 

kuzularımızı boğazlar. Koyun tüccar - damın etrafını sarıp arka ayaklarıyle 

ları bu yüzden ehemmiyetli zararlara karları iterek tozlandırarak bunaltır • 
uğrarlar. Bu hayvan pek bunalmayın • lar, ve sersem, halsiz bir vaziyete dü· 
ca insana salmaz, görünce kaçar. Yal - ıürünce hücum edip yemeğe batlarlar. 
nız kara kıt ayları olan kanunusani ve Elde ailih bulun .. da tehlike var • 
ıubat içinde çok kar yağar ve dağda dır. Çünkü öyle tipi günlerinde eller 
yiyecek bulamazsa köylere, ıehirlere I donup tutmayacağı için silahı çabuk 

Zavallı Kadın: - Aman Allah, Dostlar! 
Aklım Gidiyor!. Dedi, Düştü, Bayıldı I~ 

Sar hoş Koca Yarım Mi!yonu Duyunca Rakı Masasına Bir 

Tekme Savurdu, Karısına Sarılarak: - Aman Allah Melahat!. 
Aman Allah Melahat!. Diye Bağırmağa Başladı 

Ümit güzel şeydir ve piyanıo bayileri 
kadar ümidi ellerinde taşıyan, insanlara ıö
türüp teslim eden, onunla omuzba~ı kopn 
• melekler» den daha iyiai can aaihiı-

Bir aralık piyangonun çckilmeai on da
kikalık fasılaya uğradı. Umumi bir isti
rahat verildi. Bu on dakika içinde Aut 
ainemada konuştuğumuz bayiler neler an
latmadılar, ümidin kuvvet ve kudretini ne 
ıüzel tasvir ettiler. içlerinden biri. bir mu• 
aevi, çetrefil türkçesile: 

- Siz bunu bizden baıkasına aonaydı • 
nız. eliniz hoıt dönerdiniz. dedi. Hani 
piyango müdürü bile aize bizim anlatacaiı
mız kadar güzel hikayeler anlatamaz e
fendim, iki yıl mı, üç yıl mı ne oluyor) •• 
Hatınmda değil.. Bir keıidede gene bura· 
da, böyle numara kaybediyordum. Birden 
bire kırk yedi bin... diye bir numara •ÖY· 

lendi. Elimden tahtayı yere atbm. defteri
mi çıkardım, numaralanma ıöyle bir ha -
kınca, benim sattığım biletlerden biri ol • 
duğunu anlar anlamaz yerimden fırladım. 

Yüzüm kıpkırmızı olmuı, elim ayağım 

titrcmeğe başlamıştı. Nefes nefese koprken 
hu numaranın defterde kayıtlı duran ad· 

resine de bakıyordum: Ba lrüçüıt Jh~ ••lecelt ay belki min 
Cibali, Hacıkadın ıokak bilmem kaç nu· ümidinw 11etirecektir 

lllua ••• Aman Allah, kenclimi otomobile at
ınamla, Unkapanından apğı, Cibaliye, Ha· 
cıltadın aokağına varmam bir oldu. Oto
ınobildcn iner inmez kapıyı çaldım. 

Allah Allah .. Evin içinde büyük bir gÜ

riiltü .. . iki kadın sesi cıyak cıyak hay kın -
Yor. Biri: 

- Geber, d aha beter ol! .. inşallah te -
l'lq.irinin çivisini ben sökerim 1 •• diye yırtını
Yor, kısık kadın sesleri: 

- Kızım, Zehra!. Ne yapıyorsun. Kadın 
Rİdivor a yol!. İnsaf eti.. diye bağnşıyor • 
ı.,~ 

Kapıyı bana küçük bir kız açtı. 
- Git yavrum, annene aöyle. piyango -

dan iki yüz bin lira çıkmıı 1 » de, dedim. 
Çocuk kızgın kızgın yüzüme baktı: 
- Şimdi olmaz. dedi. Annemle, büyük 

annem lıııavga ediyorlar. Yarın gel, dedi. 

Yavrucak meierse beni alacaklı sanmıı .. 
Durur muyum?. Merdivenleri dörder dör -
der aıçrıyarak çıktım. Sofada kadınlar dört 
yana çığlık çığlığa kaçıştılar. Gözüme kar
fl minderden 1ere ıerpe olmuş ihtiyar bir 
kadın iliıti. Ayakta duran ihtiyarın gelinine 
-piyangoyu söyleyince gözleri şöyle bir dön
dü: 

- Aman Allah, dostlar, aklım gidiyor, 
yetişin 1. diye ıırrrak dedi, düştü, bayıldı. 

Piyango ıözünü İfİten kadınlar, başları açık 
dışan fırladılar. Hiç kimse bayılan kadına 
bakmıyor, kimi kolumu, kimi omuzumu, ki
mi de sırtımı dürtüyor: 

- Ayol sahi mi?.. 200 bin lira mı? . . 
Gördün mü talihli kulları 1. A. vallahi kav
gadan; sefaletten kurtuldular kadıncaklarl. 
deyip duruyorlardı. 

Ben soluk aoluia, minder üzerinde yarı 
baygın duran ihtiyar kadına seslendim: 

- Kalk valde hanım, kalk 1. Uyan, sa
na müjdem var!. dedim. 

Kadın gözlerini açtı, bir dirseği üzerin
de ıöyle bir doğruldu, aptal aptal yüzüme 
baktı: 

- Haydi artık, kalk. Gelinin ile bera
ber aldığınız bilete 200 bin lira çıktı, de -
dirn. Kadın birdenbire: 

- Ayyyy, sahi mi?. dedi, düştü, gene 
bayıldı. 

Kısa keseyim, gelini ayılttık, kaynanayı 
ayılttık. Cebimde (20) bin lira hazır vardı. 

Paraları da deste deste çıkarıp minderin ü
zerine yığınca, ihtiyar kadın: 

- Ay ayol, Rabbim sen esirge beni, fe
na oluyorum, bir şeyler oluyorum, ay tıka
nıyorum 1. dedi, gene düştü, bayıldı. 

* Hikayeyi dinliyen piyango bayilerinden 
biri gülüyordu: 

kadar aürülerle aokulur. O zaman in • ı doldurmak kolay bir it değildir. Hem 
sana salar • bir aürüden bet on kurt öldürülse bi

Yirmi otuz sene evvel Kadıköyünde le diierleri salmakta devam ve inat e-
Gazhane tarafında bir kı~ gü- ' derler. 

n .. ü ekmekçi ve hayvanını yemiılerdi. ı Önlerinden kaçıp kurtulmak müın • kasama kilitlemiştim. Evin kapısını çalar 
l k k k l k b. Uç dört aene evvelki büyük kıt içinde. kün değildir. Zaten karda koıulmaz, 

- Bir de benim başımdan geçen bir hi
kayeyi anlatayım. Bir yılbaşı gecesi. Gene 
böyle benim sattığım biletlerden birine ya
rım milyon lira çıkmıştı. Otomobile atlayın· 
ca soluğu dükkanda aldım, bir gün evvel
den bankadan SO bin lira alıp hazırlamış, 

ça maz, yu an attan a ın, yayı ır ses: • • •• 
N 1 Ki 1 B k. de Erenköy cıvarındakı mahallele • hemen yetııırler. 

- e 00000 •• m 0000 • u va ıt . .. .. .. • . k . 
h · h b · · b 1 d ' b' re, Merdıvenkoyunun ıçme adar so • Zaten hiç bir vahtı hayvandan kaç• angı ce ennem ze anısı u . ıye ır er- ı 

k k · ld" M d" l d k l"k kulmuılar, köyün genç avcıları tarafın· mak dog· ru deiildir. Her hayvan e seııı ge ı. er ıven er e şıpıtı ter ı -

1 

l S k d d k 1 d b. k d dan bir kaç tanesi öldürülmüttü. k t - ·· ·· k k -er.. onra apı a e o te uran ır a ın. . f avının aç ıgını ırorunce or tugunu 
G .. l . b k b k d h 1. h l Anadoluda köylüler kurtları ya sır 1 d h'" k Ik T b'A oz erme a ar a maz e şet ı sar oş o - . . . . . d'kl . an ar ve o an a ucuma a ar. a 11 

d w 1 d p· ... d . . .. I bunun ıçın besleyıp yeh§br ı erı ço - k .. . • • 
ugunu an a ım. ıyango muJ esını soy e- .. . _ y h urtlar da boyledır. Onun ıçın böyle 

d • w• h ld b" 1 d ban kopeklerıne bogdururlar. a ut 1 . 
ıgım a e ır ıey an ama ı : .. .. . 

1 1 
fena hır durumda kat'iyyen cesareti ve 

Y k 1 K k d O kuyuya duıurmek suretıyle av ar ar • 
- u an ge .. ocam yu arı a... - •og· uk kani 11- ld k ı 

. .. .. .. Kuyuya hayvan1 §Öyle düıürürler: ı " ı gı e en açırmama ı ve 
na Anlat 1 dedı. O, one duştu, ben arka- d · h .. t'" ·· •· l'd' 

· · · . t A • İki iki buçuk metre derinlikte bir çu· aıma ayvanın us une yurume ı ır. da .. Nıhayet hır odaya gırdık .. Ala hır rakı ' , • • 
masası kurulmuo.. Bay kurulup uzanmış, ağ
zında bir sigara ... Bir oarkı tutturmuş: 

- Bayım, dedim. Size yarım milyon li
ra çıktı, müjdeye geldim. 

Adamcağız, sarhoş gözlerle ıöyle bir 
baktı, burnundan •İnek kovar gibi elini sal
ladı. Arka arkaya altı defa: 

- Hııık 1. Hıkkkk 1.. diye hıkladı. 

Sonra yerinden hızla sıçrıyarak rakı ma-
sasına bir tekme vurdu, komodinin üze -
rind eki çini bir saksıyı yere attı, kapı önün
d e sallanan karısına aarılarak ppur şupur 
Öpmeğe başladı: 

- Aman Allah 1. Melahat 1. Aman Al -
lah Melahat 1. diyor, başka bir ıey diyemi -
yordu. Jçimden: 

«Eh, dedim. kaçırdı. Yarım milyondan 

kur kazarak bunun üstünü ınce ağaç O zaman o sokulmak kuvvetını bula .. 
dallariyle güzelce kaparlar ve daha Üs· maz ve zaman kazanılır. 

tüne toprak aerperek çukurun hiç belli 

1 

Bazı büyük kıtlarda kurtlar büyük 
olmamasını temin ettikten aonra aktam sürüler halinde mandıralara hücum e· 

vakti onun Üstüne büyükçe bir et par· derler. Kapıları zorlarlar. Bu hücum • 
çası, veya bir hayvan li.tesi takarlar • l ıardan kurtlmak için mandıra sahipleri 
Gece k urtlar gelip et veya li-yi ye- 'h • l b l d v 

:r- ı hyat petro u un ururlar. e he • 
mek için çukurun üstüne çıkınca dallar h'" d k b' · • _ • . , . • . • , • . . . . . . . • . . . . . . men ucum e en urttan ır tanesını 

hayır kalmadı! » Fakat 0 dönüp bana da diri diri yakalayıp Üzerine gaz döker • 

sanldı : ler ve tutuıturup aalıverirler. Bundan 
- Yaşa ulan!. Hızır mısın bel. O tur şu- diğer kurtlar ürküp kaçarlar. Bu hay • 

raya dedi. vanlar aç bulunduiu zamanlarda biri· 
Paraları önüne yığdığını zaman büsb iitün 

birlerini de yerler. 
coştu. Bekçiyi çağırdı. Eline bir yüz liralık 

Aralarında yaralı bir kurt görünce sıkıştırdı : 

- Git, rakı, meze, ne ahrsan al, gel! 
dedi. Bana da kadeh kadeh rakı ısmarlıyor-

mu~ gibi paraları veriyor: 
- Al, allasen, vallahi darılırım al 1. He

lal olsun 1 diyordu. O gece sabaha kadar be
ni bırakm~dılar, İçtikçe sızıyor, paralara 
baktıkça ayılıyorlardı. 

hemen parçalayıverirler. Kıt ayların • 

da postu epeyce para eder. Kürkü ga • 
yet dayanıklı ve ısıtıcıdır. 

Kurt bahsini bitirmeden evvel buna 
dair dinlediğim ve sahih olduğuna 

fÜphe etmediğim bir vak'ayı anlata· 
yım: ~ 

* Bunu, bana tark vilayetlerinde uzun 
Kısa boylu bir bayi de şu kısa hikfıyesini müddet memuren bulunmuı bir dostum 

anlattı : hikaye etti. Sert bir kıt günü iki arka-
- Efendim, ben de böyle bir 250 bin dat yolda büyük ve salgın bir kurt •Ü· 

liralık ikramiye haber vermek için bilet sa
hibinin evine gittiğim zaman haciz me -
murlarile karşılaştım. Bir odada kadınla ço
cuklar ağlaşırlar, bir odada kayınvalde dua
lar okun durur. 1000 liıalık bir borçları 

varmış. ( 6) senedir veremiyorlarmış. Bit
tabi netice haciz. Hem evlerini, hem de 
bütün eşyalannı kaybedip sokakta kalacak
lar. Adamcağız da aksi gibi ışsız.. Müj
deyi verince zavallı yüzüme uzun U· 

zun, derin derin baktı. Sonra gitti, 
bir iskemleye oturdu, hüngür hüngür ağla
mağa başladı. Hani bu, büyük kederden 
sonra gelen büyük sevincin tesiri olacak!.. 

* işte ümit insanlara her zaman, her de -
vir için gelen böyle alelacayip bir «me -
lek1> tir. 

REŞtr ŞEVKET 

rüaünün hücumuna uğrarlar. Bunlar • 
dan birinde gayet keskin ve iyi bir kılıç 
varmıf. Diğeri aili.haız olduğu için 
hemen bir ağaca çıkar ve canını kur • 
tarır. Öteki kılıcını çekerek hayvanlan 
telef etmeğe hatlar Sürüden üstüne 
hücum eden kırk elli kadar kurtu kea • 
kin kılıcı ile ikiye biçer. Ve kurtların 
cesaretleri kırılarak dağılır ve uzakla • 
ıırlar .. Kılıcını iyice temizlemeden ka • 
niyle kınına sokan kahraman biraz son• 
ra tekrar hayvanların hücumuna uğrar. 
Kılıcını çıkarmak için uğraııraa da mu• 
vaffak olamaz. Kanlı olarak kınına gİ· 
ren kılıç buz tutmuıtur ve çıkmaz. Bu 
cesur adamı kurtlar parçalarlar. Vak'a· 
yı, ağaçta gören arkadaşi anlatmııtır. 

Maltepe: 
Salih Mahmul 
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SON POSTA 

Zeynep, Nihayet Şeyhin Şerrinden 
1,amamen Kurtulmuş Bulunuyordu ... 
Bir kaç zaman daha geçti. 
Y emlikten çıkarak yere indi. 
Kapıya doiru yürüdü ve etrafı dinledi. 
Yakınlarda biç bir feJ' yoktu. Yalım ko-

nagm bir çok odalan henüz aydınlıktı ve 
kontJ4malar, bağırmalar duyuluyordu. 

O sırada bir ayak aeai abU'Ul kapısına 

dogru yaklaflL 
Zeynep rastgele seriye çekildi. 
Ayak aesi yaklaıtı. 
Kapı itildi ve karanlıkta uzun boylu bir 

adam görüldü 
Bu kimdi? 
Karalh gibiydi .. 
Genç kızı gördü. Ellerini aöisüne çap· 

razlıyarak onun önünde yerlere kadar eiil· 
di: 

- Ya Sittil... 
Diye aöze baJLyarak bir fuılb pi bir 

teJler söyledi ve ahına diier kap111111 ıöa
terdi. 

- Buyurunuz!... 
Dedi. 

Usküt, 
Y S 

.. , 
a ıttı •• 

Zeynep arapçanm bu cihi lllr kaç sözü· 
nü biliJordu. Dikkat ettiii zaman da Om· 
mü Gülsümün sadık lı:öleai Cersümeyi he
men tanıdı. Onun haDerinde büyük bir PY· 

gı vardı. Zeynebi kurtarmak için seldiiine 
biç fiiphe yOkha. 

- Ne olacak? Gülli ae oldu? .• Onu ••• 
Diye söze baıladı. 
Fakat Cersüme ducMldaruu büzdü Ye ta· 

badet parmağını onlann &atine koyarak: 
- Osküt ya SittlL. OakütL. 
Dedi. 
Öne diiftü. 
Arka11ndan selmeJini lıaret ederek yU-

-iidü. 
Küçük kapıdan çıkarak eve seçtiler. 
İçeri girince Cersümenia bnu onu kar· 

ııladı. O da yerlere kadar eğilerek aelimla· 
dı ve önüne diiflü. Yat.ak odesma aötürdü. 
Orada duvara aömülmiif bir halde duran 
bir dolabı gö terdi, çekti. Tıpkı ıeybin ko· 
nağında olduğu gibi arkasında bir boıluk 
vardı. Burası büyücek bir yerdi. Yıkanmak 
için kullanıldığı anlaıılıyordu. Ufak vü • 
cutlu, ince bir insan buranm köıesine sak • 
lanırsa kolay kolay görülemezdi. 

Zeynep ne demek istediklerini hemen an

ladı. 

Kad_ıncaiıx o zaman minderi ve kenarda 
hazır duran yatağı da ,&terdi. Rahat ra -
bat u11.1yabileeeğini anlatmıı oldu. 

Fakat nasıl uyuyabilirdi? 
Buna im.kin var nu1dı 7 
Konakta da çok ıeçmedea ıürültiiler ke

silmif, ıııklann çoğu aönmiiıtü. Demek ki 
Gullüyü hala Zeynep sanıyorlar ve asıl 

Zeynebi aramak akıllanna &elmiyordu. 

Beya 
Bornoı 

Saatler hinr yıl kadar u:ıayordu. 
Etraf ağardı. 
Giinef doidu. 
Cersümenin kansı ona yiyecek cetirdi. 
Fakat Zeyoebio boiazından naııl geçerdi 

bunlar? . . 
Kadıncağız onun her halde yemesi, kuv· 

vetlenmesi lazım oldwğunu ipretlerle, ya
hut kesik kesik arapça sözlerle anlatabili • 
yordu. 

Zeynep OINI hak Yerdi. 
Bir ~ lokma yedi .... Hhiden kendi • 

sinde biraz daha kuvvet buldu. K .. bir 
middet dalNı seçti. 

Cersunaain l&11r•ı h. wer otaa ),eya:ıı bir 

Bornus .-.. 
a.., k..d-... c.,,diii ı.orn.. idi. 
Gewç kaı J.u iyi lcalpli kan kocaya oka

dar İDa1111119b in ne dwlene, ne ,,.parlarsa 

"YUJ'ordu. 
Bormmı giydi. 

Dıger odaya geçti. Orada da Zeynebin 
eDerine birer tane 1'alplu bakır tencere 
verdiler. Bunların içinde bir feY yoktu, fa
kat yag, sut ııibi ,eyler koymağa yarıyordu. 

Z ynep yüzünu iyice kapamıstı. 
Ne olacagını aıaıı yukarı keıtirmiıti. 
Gozlerini hiç kaldırmıyordu. Cersümenin 

karısı onun önunde odanın bir bqmdan di· 
ger ba na kadar bir kaç defa gidip geldi. 
O azıcık s ga sola sallanarak ve paytak 
yurüyordu. 

f 

Cer•Üme ile Zeynep Cezayirin dar ve çapraıık •oka.,anndan 6eçtiler. 

Kan koca onun yürüyüıünü befenmİf· - s.,üstüne •.• 
lerdi. Cersüme ile Zeynep Cuayirin dar ve 

Cersüme öne düıtü. çapraıık sokaklarından seçtiler, .ağa, so-
Zeynep onun arkasında idi. la saptılar. Dolaıblar. En sonra Hisarın 
Bahçeyi ıeçtiler. Sağlı ıollu yahn kalıç ıolunda küçük bir evin önünde durdular. 

nöbetçilerin, omuzlarında oklan asılı ola· . Cersüme oraya cirdi. 
rak kulelerde duran Ukerlerin sösleri ö- Zeynebi de çağırdı. 
niinde dqan çıktılar. Ora~a ihtiyar ve yüzünde iyilik okunan 

Bir bir kadınla bir erkek onları karııJadı. 
Emalld - Buyur ey Cersüme! .• Hoı ıeldin? •• 

Biru soma kim bilir ne için, bir asker Hanımın da hot geldi. 
kQfU'ak kape,a celdi: - Hoı bulduk ey Musel-Ammarl . .. 

- Cersümeyi evinde aradık. Kapı kapa- Likin yanımda gelen insan bir kadın ve 
bydı. DlfUI pldı mı? benim kanm değı1dir. O bir genç kızdır. 

Diye nöbetçiye sordu. Başkasına niki.hlıdll'. Bil. misafir ve e-
Nöbetçi cevap verdi: manettir. Ben de size emanet ediyorum. 
- Evet ,biraz önce kansile birlikte git· Onu saklayınu:! .. Belki pek yakında bü-

ti. tün ıehri altüst eder ve ararlar ... 

- Gelir gelmez ona söyleyin, İbni Ci· 
bir çaiınyor ... 

Spor 

- ? .•• 
(Arkası var) 

Kayakçllar 
K yakçılarımız, Uludağda, Kıı Olim
piyatları için Hazırlık Y apacakJar 

On birinci olimpiyat oyunlarının kıt ıabakalarında Türkiyeyi temsil edecekler • 

sporlan ikinci kanundan baılayıp, ıubat dir. 
nihayetine kadar devam edecektir. lstanbuldan dağcılık kulübüne mensup 

sporcular bir iki güne kadar Bursadaki 
kampa gideceklerdir. 

Bugün Yapllacak 
Maçlar 

Buz üzerinde patenli bolı:ey, patinaj, 

ve kayak müsabakalan olmak üzere üç 
kısma ayrılan kıı sporlannın kayak mÜsa· 
bakanlarına Türk sporculannm da İftirak 
edeceği malGmdur. f ftirak edecek kayakçı· Bugun tehrin uç muhtelif stadında yapı· 
larunız için beden terbiyesi mütehassısı lacak maçl r unlardır: 
olan Alman Ridel'in neureti altında bi • F ner stadında: Süleymaniye. Eyüp, f e· 
rinci kinumm on hqinde baılayıp son ncrbahçe • Vefa, Doğanspor • Ortaköy A 
kanunun on befine kadar devam etmdc Ü· takımlan. 

zere Bursada Uludağda bir kamp kurula • Betİldaf Şeref stadında: Anadoluhisar • 
caktır. Ankara, lıtanbul ve Bursa sporcu • Sumer, latanbulspor • Beykoz. Beııktaş • 
lan b ·• aylık bir idman devresinden sonra Hial takımlan. 

aralarında müsabakalar yapılacak, bu mü- Taksim stadında : Karagumrük • Haliç. 
sabakalarda muvaffakiyet gösteren kayak- Güneş • T opkapı. Galatasaray • Anadolu 
çılar Berlinde yapılacak kıı olimpiyat mü· Hilal A takımları. 

• 
Ba.lranİye • A.)valıJr takımları bir araJa 

Burhaniye (Özel) - Bürhaniye ve Ayvalık takımı son maç]arda ıöıterdiii 

Ayval k idman yurdlan Halkevi spor fU • ··k •- 1 k. k ~ -L.....-•-t ol yu sea oyun a es ı uvve..- -- a • 
besinin Ayvalık sahasında kartılaımıılar - d w •• • • 

Zeyn p bunu da anladı. 
O da odanın içinde aıagı yukan 

d 
uııunu ıosternUftir. 

ır. 

sidip İki takını arasında yapılan bu maçta Ayvalık takınn lllr maçlarında Balıkesir 
ı ı · O Bürhaniye takımı mağlup olmuştur. için büyük bir rakip olacak bir vaziyettedir. geldi. 

Birinci Kanun •• -~ 
Tramvaylarda, Bundan Böyle, Ancak 

28 Kişi Bulunacak 
(Baı tarafı 1 inci yuzde) 

nıa, aJl'I, ayn bir teY demek istemedi
iimiz bu tedbirlerin, top yekiın hepsi
ne birden söylenecek ıu •ardır ki bu 
tedbirler, bqlln, bir medeni merkez o
lan İstanbulun yolcu ve aeyrüsefer me
aeleaini halledemez. 

Yollar dar olduğu için tramvay ara 
balan mahdut miktarda İ§liyor. Bu 
yüzden halk, mecburen bekliyecektir. 
Halbuki iı, beklemekle sörülmez. De • 
mek ki halkı bekletmek esası bir defa 
aakatbr. Şu halde; ,ehrin yolcu nakli· 
yat itini halletmek lazımdır. Bu, sokak· 
lan seniıletip tramvay aayısım arttır • 
makla mı, tramvay 1reçen yolların ha • 
ricindeki sokaklarda otobüs iıletmekle 
mi, yoksa yeraltı timediferi İnJ&sİle mi 
mümkün olacaktır? O tedbire baı vur
malıdır. Bu arada, seyrüseferi inti.zamh 
yapmak için fU veya bu muvakkat ted· 
bir de aynca alınabilir. 

masına sebebiyet verilmittir. 
D digimiz gibi, bu aksakhkluın i

nünü vakit ve zam nile kol yca alrnak 
mümkun olacaktı. 

Tramvaylara binip, inm intizamını 

ve rahat yolculuk yapmayı temin için 
tatbik edilen usullerin faydalı tarafları 
yok deglldir. Ancak bir kısım yolcu· 
larm arabalara binemiyerek istasyon· 
larda kaldıgı, bu vaziy tten bilhaasa 
İfÇİ kadınlann müteessir olduğu gol'\İl· 
mÜJ. dun depolardaki bütün tramvnY .. 
lar &efer çıkarılmı~tır. Bu ayed kıs· 

men izdihamın önü alınabilmiıtir. 
Öğrenildigine 2öre şirkete araba 

miktarını derhal arttınnası t klif 
edilecek, o zamana kadar da a keneal 
mütekasif muhitlerde muvakkaten oto
büs itletilmesine müsaade edilecektir. 

Diğer taraftan vali bizzat bu iti tel • 
kik etmektedir. Bu tetkikat aona erin .. 
ciye kadar da tramvayların (28) kiti• 
den fazla yolcu almaması tarzındaki ~ 
sulün de dün ak§amdan itibaren tatbi.o 

kine baılanılmıftır. 
Dünden itibaren Ön sahanlıklard• 

üniformalı tahıslardan baıkasının dur 
ması da menedilmi,tir. 

Bu münasebetle ıunu da söylemek 
lazımdır ki daha ziyade kazaların önü
nü almak için bq vurulan bu tedbir, 
paşolu zevata bir nevi İmtiyaz yarat
mak için ittihaz edilmiı olmamalı, 

tramvay aahanlıiında kimse durmama· 
lıdır. Vazifeye müteallik ender ahval-

de zabıta memurlarının durma••na ce- Mahut Film 
vaz verilecek olan bu sahanlık, sair (Baı tarafı 1 inci yüzde) 
zamanlar, yalnız vatmana ait olmalı • 
dır. Bu yapılmazaa, alınacak tedbirle • 

Dun bu hususta kcndisile görüştüğürnÜ& 
baekan Bedros demiştir ki: 

rin hiç bir zaman ciddiyetle tatbik te- _ Musa Dağında kırk gı.in ilimli kit•• 
min edilemez. bın mi.ınderecatını nefretle rcddediyoruı. 

Bundan baıka akla selen fU muliha· Biz bu memleketin; vatana, çöz.ülm~i ka .. 
zaları da sıralamak faydadan hali de- bil olmayan bağlarla bağlanmış cvladı}-ıı. 
ğildir: Çıkaracağımız bir beyanname ile bunu şid• 
Tramvaylarda seyrüseferi tanzim için detle protesto edeceğiz.» 

alınan tedbirler, üç sün aıra ile biribi • * 
rini nakzeder bir mahiyet arzetmi§tir. Son Posta : Ermeni tehcirinden bah1e .. 
Sonra, verilen kararlar matbuatla ilan derek Türkluğü tahkir etmektedir. Çe'Vir .. 
olunmamııtır. Bundan ötürü, çok defa, me'ktc ısrar eden kumpanya, Metro • Gold· 
halk ile vatmanlar arasında ihtilaf çık· vin Meyer şirketidir. 

Selçuk Kız San'at Mektebinde 

Müaamere ueren talebe 

Dün, öğleden sonra saat ikide Çapadaki Selçuk kız aan'at mektebi11 • 
de, talebe tarafından bir müıamere verilmiı ve davetlilere muhtelif pi· 
yeıler eöaterilmiıtir. 

B. hafta S A R A Y ainemasında 
CLABB IABLB·LOBBTTA YOUNI 

Ye meıhur köpek B U C K tarafından temıll edilen 

ALT 1 N H 1RS1 
Franıızca ıözlll roman, macera n ihtiraı filminin gördüğiı fnkal&de 

"" rağbet Ye kazandığı munfla1ı:iyetin ıebeplerl : 
Flhnlnin emaalal:a gUzelllAI we g8rUhneml• heyecenıdır. 

llivetena MlKE SEVDALI, WALT DlSNhY' • hakıki lıır Mıke Mnı fılmi 
BugGn Hat 11 de tenzilltlı matine 

eu,on Milli SiNEMADA 'I ........ ..._ 
Senenin en g61tl 2 büyük filmi birdeoı $11UP'1'"111""8 

r epebaıa Şehit 
Tiyatroıuad• 

lS/12/ 986 Paııar 
ıtodtlı aaat 10 ela 
Çooak ti1atroe11 

gtndaı ıaat ıs w. 
aluJ&m ıaat 20 d• 

1 - Parls Esrarı 
Herkesin görmui llzım, 

blaıi bliyiik film 

2 - Korsan Kız 
( Oennet Periai) ne nasire olarak 

yapdmıe heyecaa dolu Hrıiizeıt filmi 

2 • ll•wete11 a 1!11 ~eni 
FOX JURNAL dlnya haberlert 
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HALK OPERETi 

P'rauıs Tl7atrouuıda 

Htllk OpereU 
•kıam 20,80 da 
Matine 16 da 

Tl!LLI 
TURNA 

811Jilk openl 

SAZ CAZ 
Yana Ekreaı ll"~ 
Mftlilı: Cemal f~~ .. 

Naılt • Ertufral S.di • 
Şebaadebaıı TURAN 

tiyatroeunda 
Bugttn matine 15 te 

iHTiLAL 

-
B• ı•c• •aat 20,80 da 
Y•low• Şark, .. 

Zekô.t Ve Fitrenizi Ha011 

Kurumuna Verini# 



ıa Biriaci Kiaua 

TURHLER 
ROMA KAPILARINl 

SON POSTA Sayfa 9 

Kaybolan Veznedar 

Dünkü Araştırmalar Da 
Yeni Bir Şey Öğretmedi 

Galaart Ellert'in eserinden - 34 - 15/12/935 
(Baı tarafı 1 inci yüzde) Ve yiyip içtikten sonra çıkıp gittiler. 

Aetiüs'ün Attiliya Gönderdiği 
Mektup Onu Çok Kızdırr:ııştı 

Lokantanın kepenklerinden bir kısmı Saat (23) te Mehmetle Yunus geri dön• 
kapalı kapının önünde, memur oldukları düler. Onlardan bir kaç saat sonra dn po ,. 
anlaşılan \iç adam duruyor. lisler geldiler. O zaman, o misafir gelen 

Ben, onların biraz uzaklaşmalannı fır • adamın ortadan kaybolduğunu öğrendim. 
sat sayarak dükkana giriyorum. Ve karoı • - Bu Yunus kimmiş' 
ma çıkan genç çırağı sorguya çekiyorum. - Yunus, hem Mehmedin, hem de Ab. 

- «Krizafyüsün memuriyctiyle o ı 
imzalanacak mukavele arasında bir 
münasebet yokmuş .. 

Onun söylediğıne göre dükkanın sahibi dullahııı akrabası imiş. 
Mehmet Candandır. Abdullahla Mehmet Abdullah polislere, o gece Yunusa bu. 
sade arkada~ değıl, yakın akrabadırlar da, rada rastJadığını söylemiş. Bu yalan! 

Attila, karşısındaki tercümanı yu· 
karıdan aşağı şöyle bir süzdü. Yarı 
korku, yarı emniyet ile karışık sırıtı· 
tını gördü. Kendisinde, bir iğrençlik
le karışık merak hissi hasıl olmuştu. 
«Böyle adi insanlara ne gibi vazifeler 
tevdi olunuyor~ Belki bunu anlama
ğa muvaffak olurum,» diye düşünü

dükkanda yemek pişiren Naşit usta da, Dün polis müdürıyetinde bizi yuzh·ştir • 
Mehmedin amcasıdır. diler. Ben Yunusla Abdullahın ve misafirin 

Lokantanın müşterisi yok denecek ka • beraber geldıklerinı sôylcdim tabi i 
dar azdır. Bu itibarla Mehmet, bu ziyanlı Bugün poli lcr yınc geldiler. Abdullah 
İşten memnun değildir. §İmdi de, o gece buraya hiç gelmediğini 

Onlara : söylüyormuş. 

- Ben, dcmiı. memlekete gidip'bn gün Yarın onunla yeniden yüzleıtirilecekmi· 
içınde para bulur gelirimi şizl 

Soruyorum: Tabi yine doğrusunu saklıyacak deği .. 

yordu. 
- Abdullah buraya her gün gelir miydi' lim. 

Aetiüa Ve Zer kon - Gelir, listeleri yazardı. - Abdullahın parası yok muydu' 
fakat bir aralık Zerkon çadırdan Sonra ustadan yol parası alıp gider, oğ- - On parası yoktu. Bizden ikide birde 

içeriye girmişti. Vigilas hemen sıyrı - le yemeğine dönerdı. tramvay, sigara, kahve paraıı İsterdi. Ba .. 
Bunların hepsi Kayserilidırler. Duydu • zan elinde uç beı kuruş görürdük: 

)arak dışanya fırladı. Attila'nm gözle- ğuma göre. Abdullahın Kayseride baba ı - Memleketten göndermişler derdi. 
ri o kadar tehditkar bakıyordu ki ter- varmıı. Fakat ben, Kayserideki babasının Ben ne· Yunusu, ne Abdullahı pek iyi 
cüman çadırda bir saniye bile fazla ona para gönderdiğıni görmedim! tanımam. Mchmedin de ne biçim adali 
kalmağa cesaret edememişti. - Bu dükkandakı mallar Mehmedin olduğunu anlayabilmiş değilim. Hatta da-

Cüce içeriye girer girmez yere yat- mi} ha nikahımız bile kıyılmadı ı 
mış: - Hayır. Bu mallar, Mehmetle ve Ab - * 

- (( Tanyü 1.. Neş' eli zamanlar mı dullahla bir evde oturan bir icadına aittir. Dün, zabıta memurları, bütün Dolapde• 
mehtap aydınlatsın, güneş de parlak Bu kadın, Mehmedin nik&.hlıaı da değilmiş. reyi araştırmışlar, '\'e taze kazılmış yerleri 
lfıklariyle daima sana tapsın f.. » diye - Dükkan Mehmedin giditinden beri eıcliyerek Hüseyin Hüsnünün cesedini a .. 
ıırnaşmağa başlamıştı. kapalıymıı. Bugun neden açıldı' raştırmışlardırl Fakat müsbet bir netic-ı 

- Abdullahın bir meselesi varmıı. Po • 4elde edilememi~tir. 
Attila yumuşak bir ses1e: 

_ «Yaklaş, dedi. Arada kalan ka- ; ...-. lisler açtırdılar ve her tarafı aradılar. Ba • 22 MaznÜn mu? 
• w l • · d k.. · na da: Bu mesele ile alakadar olmak üzere yir• 

napeyı ayagıy e ıttı, ça ırın oşesın· - Sakın bir tarafa aynim~ ve Na.Ut us· · k k 

d t k 
·f · · ·· d · t k Cüce Zerhon: - Güneı parlalr ı-Lları ile •ana daima tapnn Tanyül .. » ... mı i i işinin zan altına alındığı, şehirde 

e ya a vazı esını goren erı yas ı · r- ta gelince karakola gönderi dediler. dola•"n sa) ialar cümlesı·ndendı·r. 

la 
· · d c·· d.. w Diye .. rnaıtı. .... • nn uzerıne otur u. uce, ~>rt ayagı Ben de, Naşit uıta da burada yatarız 

ile yerde sürünerek ilerlemiş ve alnını üzerine güldü. Meş'ale istedi. zaten 1 

Attila'nm dizine dayam~tı: - «Güldü, öyle mi} Sonra}» Hava çok rüzgarlı, çadır içinde * 
- «Tanyü, artık senin yanında ka- - «Semra Attila'nm beni hatırladı- meş'ale yakmak tehlikelidir. denildiği Küçükten ayrıldıktan ıonra, Mehmetle 

labilir miyim}» ğına çok memnun oldum, küçük Zer- zaman: nikahsız oturduğu söylenilen Bayan Mü -

Zencinin yüzü istırap içinde bu- kon'um, dedi.» - «Ben me\''ale istediğim zaman 1 kafatı buldum. O: 
ruşmuştu. - «Böyle söyledi ve güldü öyle meş'ale getirmek lazımdır, bütün dün- - Ben, dedi, Taksimde, Hüsnütabiat 

Attila, cücenin mırıldandığı bu mi})) ya alev içinde kalsa bile ... )) lokantası garsonu Nurinin zevceıiydim. 
ıuale cevap vermedi, sordu: - ((Sonra, senden ne haber getirdi- Kocam Nuri bu dükkanı açtL Altı ay evvel 

Diye haykırıyordu. o ölünce bana kaldı. Ben de earsonken tanı-
- HNedcn geri geldinh ğimi sordu. Fakat, ben söylediğin şey- A ·ı~ d ttııa, ça ırın içini gündüz gibi ay- dığım Mehmetle alakadar oldum ve idare-
- ((Aetiüs beni geri yolladı.» leri derhal kendisine anlatamadım. d l l ın atan meş'a elerin ziyası içinde j reyi ona bıraktım. Bittabi birlikte oturma· 
- (<Öyle mi} Aetiüs seni neden ge- Çünkü imparator tarafından bazı a· k k d ba me tup ağı mı ğlıyan ipleri çöz-

1 
ğa baıladım. Fak at itler fenalaşınca dük • 

ri yolladı} Başka bir postacı göndere- damlar geldi. Onu alıp götürdüler.» dü. Evvela şüpheli bir hakı,la aatırla-1 kanı kapamak mecburiyetinde kaldık! 
mez miydi}» - «Demek ki onunla sonradan ko- B M k.f d L "-ra göz gezdirdi. Mektup çok uzun de- j .. ay~n ü a at, yanın aa.i ia.i küçüğü 

- HBen sana onun sözlerini tekrar nuşabildin}. _ ğildi .. Güzel ve büyük Latin harfleri gosterdı: 
ediyorum, Tanyü. Kral Attila'ya git, - «Tekrar konuşuncaya kadar a- .1 k ki b. lm B ı - Bunlar benim eski kocamdan olan 
o aana alışmıştır, eksikliğini hisseder, radan çok zaman geçti. Çünkü bcnjm- 1 e 

0 
una ı ır surette yazı ıştı. u çocuklanmdır. 

d d B
. R l l 

1 
.. .. k . . ..ddc k. da iyi idi. Attila mektubu kolaylıkla j B . r k .. "ki d b' .. e i. ız oma ı ar ..... » e goruşme ıçın uzun mu t va ıt k b.l k . en, sevım ı uçu er en ınnın yana · 

_ «Eecc}n bulamadı.» 0 uya ı ece tı. I iını okprkcn, bayan Mükifattan bir reı • 

- «... Biz Romalılar biçimsiz, su- - ((Sana ne cevap verdi)» Roma ihtiyarlamadı/. 1 mini iıtcdim: 
ratsız insanları yanımızda görmekten - «Hiç bir fCY söylemedi, T anyü. Hün Kralı minderlerin üstüne otur-ı - Şimdi, dedi bir gazeteci geldi. O da 

d 
resmimi istedi. Veremedim. 

ho~lanmayız dedi>> Yalnız bu mektubu yazdı. u. G 
T ' • J Z k , . . - azetcci neden gelmif) 

Cücenin l•tırabı Bütün Dünya Alev çinde kal.a bile... << er on, met aleyı elıne al da B· d k 
k d 

- ır posta vezne an ayıpmıf. Ona 
Rüzgar çadır direklerini yerlerin- Attila kandil getirilmesini emretti. ya ın an tut.» dair sualler sordu. 

den oynatıyor, gergin çadır bezleri şi- Fena koku ne.şreden, içinde ~hk yağı Cüce, ayaklarının ucuna basarak _ Neymiş 0 mesele) 
fiyordu. Çadırı bağlayan ipler kopa- yanan bir kandil getirdiler. Attila hid- uzandı. meş'aleyi demir halkanın için- - Biz.im Mehmedin, Abdullah adlı bir 
cak kadar gerilmişti. detlc o kandilin kafi gelmiyeceğini den çıkardı ve kralının yanında diz akraba11 vardır. Bize gelip yatar kalkar. Sa-

içeriye bir uşak girdi, korkarak bir söyledi: çöktü. Attila mektubu yavaş yavaş lı gecesi bu Abdullah yanında o kaybolan 

Necip Asımın 
Cenazesi 

iki gün evvel uzun bir zatürree hastalı• 
ğından sonra vefat eden büyük Türkç~ 

Erzurum Saylavı Necip Asımın cenaze tö .. 
reni dün yapılmıııtır. 

Sabahleyin köprüden 9,45 te kalkan 
Akay vapuru, cenazeye iııtirak etmek üzere 
gelen bir çok üniversite talebelerini, genç.o 
leri o merhumu eevenleri, Nyısı pek çok 
olan çelenklerle beraber götürmü~tür. Ce
naze, öğleden evvel Modadaki evden kal
dırılarak, Krzıltoprağa getirilerek orada 
namazı kılınmıı ve bilahare Sahrayicedit• 
teki aile kabristanına gömülmüıtür.' 

Törende, ilbay, aaylavlar, generaller, Ü• 

niversite erkanı ve talebeleri bulunmuıla1 

ve mezara bir çok çelenle bırakılmııtır. ..... 
YENi ÇIKTI 

KUDUZ 
Yazıı a: Dr. ZekAI Tunçman 

Herkesin anlıyaoağı en yeni ve en 
faydalı bilgiler Yardır. l:kbal. lnkı· 
IAb, Ahmet Halit, Nikola, Deyoğ· 
lunda Haı•t kitap ••lerJnde bıalunur. 

' Fiatı 50 kuru~tur. '411--~ 
köşeye büzüldü, ipleri sıkılaştırdıktan «Buna kandil mı denir}» dedi. mırıldanarak okumağa ba;,ıladı: adamla ve Yunus isminde birisile geldiler. 
ıonra tekrar çıkıp gitti. -. =============:=============-

- «Neden ağlıyorsun, Zcrkon?n IC As ADA Mil.i Ta lehe Birliği idare Heyeti 
- <ıSen de beni artık yanında gör· SAKLAOIGINIZ A d t 

mek istemiyor musun, Tanyü~l> DA" A n çti 
Attila uzun, sarımtrak e1ini cüce- K. 

nin omuzuna koyr(lak istiyormuş gibi 
kaldırmıştı. Fakat birdenbire durmuş, 
Zerkon ise bu hareketin manasını an
lamıttı, geniş ağzı kulaklarına varı

yordu: 
- ((T anyü, sana mektuplar getir-

dim.» 
Zerkon bunu söylerken 

......... 
gogsunu 

kerıttırıyordu. Attila, kendisine uzatı
lan kağıdı aldı, tereddüt içinde elinde 

tuttu, sonra: 
- ((Evvela Aetiiis'e nerede rastge]-

diğini an1at.» dedi. 
Aetiüa'tcn Bir Mektup 

- HTanyü, onu evvela Romadaki 
evinde buldum. Sütunlarla süslü bir 
salonda oturuyor ve kitap okuyordu. 
Beni gördüğü zaman: 

- <<A, sen Zerkon değil misin} 
Dostum Attila nasıl?ıı diye sordu. 

- oDaha ne dedi?» 
- uHer şeyi beklerdim, amma bu 

ziyaret hiç hatırıma gelmezdi, dedi. 
Ben cevap verdim: uKral Attila beni 
aana hediye gönderdi,>> dedim. Bunun 

KUQU 
BİQ 

\IAZİ YETİN D~OİQ 

ONU rAİZ~E: 
OANk'AVA V~~INİZ 

~ususi SAATLA~IMIZl 
SOOUNUZ 

And İfen talebe 

Milli Türk Talebe Birliiinin yeni seçilen idare heyeti azaları, dün 
uat on beıte Halkevi .. ıonunda bir toplantı yaparak ant içmitlerdir. 

Ant içme töreninde bir çok üniversiteliler bulunmu§ ve J.. .. aza, ayn 
ayrı Türk bayraiı üzerine ant içerek millete ve yurda s Jlacaiına 

ıöz vermitti.r. 
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Ölüm 
olcusu _ ı!I~ 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenl11r 

BOYA KALEMi 

Muharriri : Freeman Wıllı Crofıt - 49 - ıs 1121935 
Çorlu Şücaattin mektebi 5 inci sınıf 626 

Tier'in Anlattığı Otomobil 
Doğru Çıkmıyordu 

Hadisesi 
Çorlu Şecaattin mektebi 5 inci sınıf 626 

Şebabettin, Sirkeci Cihan oteli taşçı oğlu 
Mehmed, Balıkesir Dumlıuınar mektebi 
2 nici sınıf 98 sababat, Fatih Hüsam Bey 
mahallesi Bozüyük Karaman cad. No. 48 
mahallesi Bozüyük Karaman cad. No. 46 
Salih, İstanbul 6 mcı mektep 382 Türkan 
Ertürk, 

LASTİK TOP 
Beyoğlu 4 üncü mektep sınıf 3 / 1 ten 

381 Nail, Etyemez Kadem tekke sokak No. 
12 de Vahide, Vefa erkek lisesi 213 Mu -
rad Ünal 

BUYUK SULU BOYA 
Gazi Antep orta mektep birinci sınıf 3/ 2 

S. Gür, Sirkeci Ankara cad. Şen Curnhuri· 
yet lokantasında Şevket, Eskişehir lisesi sı· 
nıf 2 / E den· 524 Orhan, Kadıköy Misakı -
milli sokak No. 43 te Sedat, İstanbul 11 İn· 
ci mektep Hakkı. 

KOÇOC SULU BOYA 

Gerçi Kaaıl Douglaa'dan sabahın d6rdünde 6ir otomobil 
hareket efmİffİ amma 

Edremit inhisarlar takip memuru kızı 
Necmiye Özer, Galatasaray lisesi Ortaköy 
§Ubesi sınıf 4 ten 275 Saim, Bolu orta mek
tep sınıf 3/ A dan 189 A. Yüksel, 42 iııci 
mektep 2/ A dan 390 Fevziye Şevket, Bey· 
lerbeyi 27 İnci mektep talebesinden 38 Mu
zaffer. 

MUHTIRA DEFTER( 

Sabaha kar~ı, saat dörde doğru, :re· 
ni, kahve rengi bir Moris otomobili 
parmaklık kapısına gelmiı ve içinden 
bir adam çıkarak bir gölg'e gibi tarlayı 
geçerek istasyonun peronuna gelmİf ve 
orada ya rayların ortasına yatarak ve 
yahut ta peronlann arasında gizlene • 
rek trenin gelmesini beklemiıti. Tren 
gelir gelmez yataklı vagona yaklat -
tnı§, vagonun penceresi aralı kedilerek 
kendisine küçük bir paket uzatılmıf, o 
da peketi alarak uzaklaımıf, tren kalk
tıktan sonra herif evvelce saklandıiı 

yere dönmüı ve istasyon tenhalaımca, 
aene geldiği yoldan otomobiline döne • 
rek, bu kıymetli evrakla çekilmi§, ait • 
mit··· 

lata•yon Tenha Mı idi? 

Bunlar da hep faraziyeden ibaretti; 
fakat Frenç bunların, tıp ki tasavvur 
•ttiği gibi birer hakikat olduğuna ka· 
Didi. 

Polis komiserine döndü: 
- Tebrik ederim azizim •• Öyle zan

nediyorum ki, senin sayende, nihayet a· 
radığım adamı ele geçirebileceiim ••• 
Yalnız iki sual daha soracafım.. Ev
vela Bu İrlanda ekspresi, aeçerken, ia· 
taayon tenha mıdır, değil midir? Yani 
istasyonda o sırada baıka yolcu treni 
var mıdır 7 Ondan sonra azizim, bu o
lomobilin buradan hareketinden aon • 
ra tekrar izini bulabilir miyiz, bula· 
maz mıyız? Eğer bu suallerime cevap 

verebilirsen seni bir daha rabat11z et
mem, dedi. 

İstasyonda yaptıkları kısa bir tahki
kat neticesinde, ekspres geçtikten son
ra İstasyonun tamamen tenha olduğunu 
Hirendiler .. Fakat Frençin ikinci ıuali
ne kat'i bir cevap vermek kabil değil • 
di. 

Komiser, elinden geleni yapıp bildi
receğini vadetti. 

l•ta•yonun Ak•i Taralı 
Frenç, bütün bu olup biteni dütii • 

nürken aklına iki ıey daha aeldi. Plan
ları batkasına verebilmek için Lon • 
dradan sonra ilk istasyon ancak Ka • 

aıl Douglaa İstasyonu olabilirdi. Çünkü 
trenin ondan evvel durduğu istasyon • 
larda ııık fazla idi, ve böyle bir kaçak
\nlık derhal birisi tarafından eörülür
dü. 

Diğer taraftan Cos'un Londrada 
Euston istasyonunda yataklı vagon 
katibine sorduğu sual de, timdi ehem
miyet keıbediyordu. 

Cos kompartimanların, vagonun sa• 

ğında. ı olmasını istemİ§.tİ.. Niçin? Çiln· 
kü tren Kasıl Douglas istasyonuna ya • 
naıtığı vakit, sağ taraf istasyonun 
aksi tarafına isabet edecekti. 

Tier planlan kaçırmak için o taraf
ta bekliyecekti. 

ciddi bir alaka göremiyordu. 
Maamafih, İrlanda Polia müfettiti 

Reyni'ye, motör yolcularının harekatı
nı nihayetine kadar takip etmeğe söz 
vermitti; bu sözünden dönemezdi. O
nun için timdi yapılacak ilk İf, Kasıl 

Duglas istasyonu yamnda duran oto
mobilin hakikaten Tier'in otomobili o· 
lup olmadığını anlamaktı. 

Frenç hakikaten fa!}ırmı§tı. Vaziyet 
zahiren basitti; fakat içyüzü o kadar 
karıtıktı ki! ... Gerçi Kasıl Douglas'dan 
sabahın dördünde bir otomobil hare· 
ket etmiıti. 

(Arkası var) 
•••••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••· .. ·•• 

Adana Kapalı çar,ıda Kazanlı Şükrü, İs
tanbul 3 4üncü mektep 238 Kadriye Ton
guç, Eskişehir lisesi 2/C den 278 Ankaralı 
Necmi Özen, İstanbul 29 uncu mektep 109 
Kamran, Ankara İsmetpaşa mahallesi yol 
Tümen sokak No. 6 da Nehire, Beyoğlu Fi
ruzağa Süngü sokak No. 9 da Şemseddin, 
Çorlu Fabrikator Musa kaptan oğlu Ke -
mal, İstanbul Haseki hastanesi eczacı Hay· 
ri kızı Nadide. 

KART 
Adapazarı orta mektep 216 Fethi, Feri· 

köy Barutçular sokak No. 6 da Ali, Edirne· 
kapı lstanbulkapı cad. No. 32 de Münir e· 
vinde İbrahim, Uzunköprü Bezaz Mehmet 
Sabri kerimesi Leman, Çankırı Akarsu yo-

( Toplantllar, Davetler 

Çapa Kız Muallim Mektebinin 

Müsameresi 

kuşunda Talatpafa konağı No. 16 da An-
) gelos, Beyoğlu 11 inci mektep 5/B den 

278 Nevhiz, Bursa kız mtallim mektebi 
2/ A dan 551 Kayahan Pekkal, Bmsa Za· 
fermeydanı 205 te Ahmet Ali kızı Neriman, 

Çapa Kız muallim mektebi tasarruf haf- Konya kolordu daire müdürü Vasfi Çatal 
~ası münasebetile bugün saat 1,30 da mek- kızı Refakat, Ankara D. D. yolları harita 
tep salonlannda bir müsamere tertip et - dairesi yolcu kalemi memuru Nazmi oğlu 

miştir. Ayhan, Konya ismet pafa mektebi 5/ A dan 
Müsamerede bir çok söylevler verilecek, 138 Ahmet, Ankara Samanpazarı Arka 

şiirler, tarkılar söylenecek piyesler oyna - sokak No. 15 te terzi Memduh kızı Y~ • 
nacaktır. sel, Karaman helvacı Nasuh oğlu Sevil kar
Malw, Öksüz ve Dulların ikramiyeleri deşi Aydın, Ankara Ulus mektebi 5/ A dan 

Eminönü askerlik ,ubesinden: Şehrimiz- 597 Yusuf Y etiken, Karaman ilk mektep 
de yazılı harp malı'.illerile şehit, öksüz ve 153 Yadigar, Bursa Hacı Alizade ilk mek
dullann 936 yılında yapılacak ikramiyede tehi sınıf 2 den 196 DilJat, Ankara Necati· 
hak alabilmeleri için 1 / l / 936 tarihine te· bey ilk mektebi 5/F den 41 Nadide, Ka • 
sadilf eden çarşanba gününden itibaren dıköy Düz sokak No. 18 de Mutahhara, Si-
15/2/936 gününe kadar yanlarında mev- 1 livri bizim terzi C. Kaptan oğlu, Ankara 
cut resmi senet, rapor, maaş cüzdanı ve nÜ· Ulus ilk mektebi 664 Necip, Gazi lisesi sı· 
fus hüviyet cüzdanlarile beraber birer adet nıf 2 / B den Dündar, Ankara Ulus ilk mek• 
resim ile birlikte her gün sabahtan akşama tehi 4/E den 432 Mazhar Osman Aksoy, 
kadar tubemize gelmeleri lazımdır. Bu I Edirne Mumcular sokak No. 44 te Bulgaris
müddet içinde gelmiyenlere 936 yılı ikra - tanlı Muzaffer, Ankara Atpazarı Ulus mek-
miyesi verilmiyecektir. . tebi 4 / C den 440 Sıtkı, Ankara Gençağa a· 

Dul Kadınlann El itleri Sergisi partımanı No. 8 de Fuat Suat, Edremit or· 
Türk kadınlan esirgeme derneği tara - ta mektep sınıf 2/B den 34 Halise, İzmir 

fından dul kadınlann el işlerini teııhir için 
bir sergi açılmışhr. Sergi on beş gün süre -
cektir. Vatandaşlann bu güzel ııergiyi gör -
melerini, yılbaşı ve bayram hediyelerini bu 
sergiden tedarik ederek kimsesiz ve dul 
kadınlarımıza yardım etmelerini tavsiye e-

deriz. 
Muallimler Birliğinin Çayı 

Dün akşam, saat beşte, Beyoğlu Halke
vinde, muallimler birliği tarafından büyük 
bir danslı çay tertip olunmuş ve çok eğlen· 
celi geçmiştir. 

Dibekbaşında 2 inci Morhane sokak No. 
280 Kalip km Kemale, İzmir Kar§ıyaka A
laybey Hakikat sokak No. 9 Ali Baysal, 
Konya askeri orta mektep sınıf 8/3 4624 
Fuat, Ankara Hacıhayram cami arkası Uy
gur sokak No. 21 de Leman, Çankırı gaze
te bayii Hüseyin Avni oğlu Kenan, Konya 
Şemsi mahallesi sanat mektebi arkası No. 
12 de Kameriye Yılmaz, Konya Ereğlisi 

Buğday depo memuru Hamza oğlu Recai 
Yalçıner, Erenköy Kozyatağı Sahrayıcedit 
İç Erenköy yolunda 37 binbaşı İhsan kızı 
İhsan, Adana erkek lisesi sınıf 2/2 den 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk mahke - 293 Edip, Sirkeci Muradiye cad. No. 28 de 
meıinden: 

Seniha tarafından kocası Fatihte Çar • 
tanba taraf anda Mehmet ağa mahallesin -
de Mehmet dede sokağında 16/18 numa
rada iken halen ikametgahı meçhul bulu • 
nan Süleyman aleyhine açılan boşanma da
vasında gıyap kararının beş gün İçinde ve 
on beş gün müddetle ilanen tebliğine ve 
tahkikatın 31 / 1/ 936 perşembe saat 1 O na 

talikına karar verilmiş ve gıya kararının 

bir nüshası da mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş bulunduğundan tarihi ilanın 
ferdasından itibaren beş gün içinde itiraz 

Koço kızı Anna, Muğla ikinci mektep sınıf 
5 ten 400 Feyyaz, Kastamonu B. N. T. kon
trolörü Vecihi kızı Perizat, Ankara Sakar
ya mahallesi Y eniok sokak No. 13 te Ni
hal Dinçer, Balıkesir Küçük §adırvan kar
tısında sabuncu Niyazi, Ankara Ulus okulu 
2/ A da sınıfta 573 Yakup Sabri, İzmit sin
ger kumpanyası Süheyla, Bolu A,ağıçar§ı 
ekmekçi Tevfik usta yanında katip Mus
tafa, Ankara Maliye Vekaleti muhasebe -
sinde Gafur oğlu Kemaleddin, Sivas lise 
4/ A dan Meliha Eren, Bolu orta mektebi 
3 / A dan 173 Refia, Bursa Ata Türk cad. 

Fakat bütün bunlara rağmen biraz 

daha ince tahayyül neticesinde Fren
çin bütün nikbinliği yine zail oldu. 

Y anlıt bir iz, bir sirkat izi bulabil
miıti. Bunun Sir Con'un katli ile mü
nasebeti yoktu. Olsa olsa, aradaki mü
nasebet bilvasıta olabilirdi. Doğrudan 
doğruya katil ile bu mesele arasmda 

etmediği takdirde iddia olunan müdafaa • postahane yanında kutu Mustafa km Fe • 
lan ikrar ve abul etmiş addiyle mütebaki riba, Burdur orta mektep talebesinden 
kanuni muamelenin yapılacağı tebliğ yeri -
ne olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

(525) 

Beyhan Erkal, Ankara ilk okulda 700 Se· 
dat, Ankara ikinci orta mektep 484 Lim.i 
ÖnaL 

Yalntz bir tüh kullandıktan 
sonra aynaya bakınız! 

RADYOLİN 1, .. 
. 
ın 

Miikemme1iyeti hal{kında 

en ıon ve en doğru aözü 
size o söyliyecektir. 

Bembeyaz, pınl pınl par:ıyan 
dişler, tatlı bir nefas, pembe, 
sıhhatli diş etleri, temiz bir dil, 

mikrobsuz bir ağız... işte 
Radyolinin eseri ı 

Bugün den itibaren 
•abah aktam 

RADYOLiN 
kullanmaya baılayınız! 

Nafıa V ekiletinden: 
Aydın Demiryolunun 81 ve 84 üncü kilometrelerindeki Aziziye ti • 

nellerinin devlet tipi Gabarisine göre tevsii ve Aziziye iıtaıyonunun bu 
tevsiata göre ıslah ve intası ve Aydın hattının Kuyucuk iıtaıyonunun 
Eğirdir ciheti makası ba§ında kain sel yatağı tünelinin ıeniıletilmeal 
ve Aydın istasyonunda demiryol üzerine yapılacak 12 metre açıklı • 

ğında bir betonarme köprü inşası aşağıdaki tartlarla ve kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu işin tahmin olunan bedeli 479089,90 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23/12/935 tarihinde pazartesi günü ıaat on beıt• Ba· 

kanlık binasında Demiryollar intaat dairesinde Demiryollar inıaat art· 
tırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı arttırma ekıiltmo 
ve ihale kanununa tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını ve ek· 
ailtme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki eksiltme aaa • 
tinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde meddlr 
daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek isteyenler, münakasa gününden en az bir hafta 
evvel istida ile Vekalete müracaat ederek alacakları fenni ehliyet v~ 
sikasını teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - istekliler, bu itler için hazırlanan eksiltme ıartnameal,. muka • 
vele projesi, Nafıa itleri umumi §artnamesi, fenni ıartname, vahidi ki· 
yasi fiat cetveli, profil ve tip resimlerinden mürekkep bir takim ewaki 
23,96 lira mukabilinde Demiryolları inşaat dairesinden tedarik edebilir 

ler. «3546» «7623» 
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- Para almayı unutmuşsunuz 
Hacet yok çünkü; 1 

ADAPAZARI 
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Türk Ticaret Bankasının 
Kuponlu Vadeli Mevduat karnesi yanımda. ! 



15 Birinci Kanun 

Bir Sarar 
Faciası 

US - 12 • 935 - 10 - Yazan: •·•• Ş. 

Pavla· Bir Harekette Beygirile Beraber 
Ma~anın Üzerinden Attayıvermişti 

Garsonlar, 
ae bakıttılar. 
leı-ek: 

manalı nazarlarla birbirleri- 1 derhal yerinden kalkmıt; büyük bir aza • • 
Birbirlerinin kulaklanna eği- metle atına sıçramıt. Sofranın etrafında, bır 

- Gördün mü, yeni zengini? •• Herif, si
yah zeytinin içi ile ezilmit taramayı halis 
Rus havy~ı zannetti. 

- Ne olacak?. Bu devrin kibarı. Allah, 
böyle enayileri eksik etmesin. 

Hofman, garsonlara ıeslendi: 
- Baksana, çocuk. . . Demek ki, daha 

Ula havyar bulunuyor? 
Zeki bir garson cevap verdi: 
- Evet, ekselans. 
- Okkasını kaça veriyorsunuz. 
- Yüz yelmit lira, ekselam. 

kaç defa dönmÜf, dolatmıf.. Hayvanı sıç • 
ratmıya uğrqır gibi yapmıf. Ve ıonra; Al
lah müstahakını versin, bu atın. O kadar tu

haf huyu vardır ki, bir ıeyi canı isterse, ya-
par; istemezse, yapmaz. 

Diye bağırınlJ. 
Pavla, bir kahkaha bastı: 
- Durunuz. Size, miralayın taklidini ya

payım. 

Diye bağırdı. Ve sonra, birdenbire ye • 
rinden sıçradı. Uzakta, süvari neferlerinin 
gezdirdiği atlara doğru koımıya baıladı. 

Herkesin gözü Pavlaya çevrilmiıti. Hof-
manın: 

SON POSTA 

,~~-------------, 
Denizyolları 

iŞLETMESİ 
Acenteleri: Kar.köy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 
Han Tel. 22740 ··---.. iz mir Sür'at Yolu 

EGE vapuru 17 Biftııci kanun 
SALI günü aut 11 de kalkacak 
ve ÇARŞANBA sabahı lzmire 
varıp PERŞEMBE günü İzmirden 
fatanbula dönecektir. «7870» 

'!------·--------# Kocaeli Ticaret Mahkemesinden: 

Jzrnitte demiryolunda ııaatçi lbrahim 

Nazife borçlu Bilecik Karaköy istasyonun

da travers tesellüm memuru Nihada icra 

dairesince tebliğ edilen ödeme emrine vaki 

itirazı üzerine alacak.il İbrahimin vicahıncla 
yapılan mürafaada: 

Basit usul muhakemeye tevfikan borçlu 
Nihada yapılan teblieat üzerine tarihten üç 

_Ne lüzumu var, böyle delilildere. .• ay evvel Nihadm vazifesine nihayet veri • 
- Adresimi vereyim; yarın bir okka 

laizim apartımana &önderiniz. 
- Emredersiniz, ekseiana ... Yalnız •.• Diye mırıldandığı i§itildL lerek Ankara tarafına Kittiii ve ikametga -

- Evet, yalnız ... Pavla; süvari neferinin gezdirdiii atm hının meçhul bulunduiu metruhatile dave-

- Sade havyar vermiyoruz. 
- Niçin? •• 
- Çünkü müıteriler, iyi muhafaza ede-

miyor, bozuluyor. Halbuki biz, hususi terti
bat içinde saklıyoruz. Lazım oldukça, ken• 
dimiz terbiye ederek müfterilere veriyoruz. 

yanma geldi. İyi bir ıüvari zabiti gı°bi ev • tiyesi tebliğ edilmeden iade edilmiş ve mah
veli, atın kolanını elile çekti. Muayene et- kemece borçlu Nihada gazete ile ilanen 
ti. Ve sonra, neferin elinden atın gemlerini tebligat yapılmasına karar verilmiş olmak
alarak batından geri çevirdL Çevik bir llÇ- la 24/12/935 salı günü saat 10 ela borç -
raylfla, a&a bindi. lunun mürafaaya ifelmesi ve aksi takdirde 

Parlak rugan çizmesindeki !ml pml gıyabında mürafaanın devam edeceği ilin 
-Pekala.. Benim hesabıma, bet okka 

havyar, saklayınız. Lazım oldukça, haber 
yollanın. Siz de, terbiye eder, gönderirsi-

mahmuzlar, atın karnına temas ettı .. · Hay- olunur. (524) 
van, birdenbire ileri atıldı. Dört nala kal-

Diz. 
- Emredersiniz, ekselans. 

* 

karak, havuzun etrafında bir devir yapb. 
Ve sonra, sofraya doğru koımaya başladı. 
Atın üstünde, mıhlanmıt gibi duran Pavla; 

- Geliyorum. Sakın kımıldamayın ... 
Hop ... Hop!... Hop!. .. 

Yemek, neşeli geçmİ§ti. Hafif içkiler, ka- Diye bağırdı. Sofraya on adını kala, 
falara tatlı bir cila vermiıti. hayvanın vücudu, birdenbire yaylandı. Bir 

Kont Benedik, tuhaf tuhaf taklitler ya • kasırga gibi havayı dalgalandırarak, ma • 
pıyor, herkes gülmeden katılıyordu. Hof • ıanın öbür tarafına sıçradı. 
man, bütün bu kahkahalar arasında, ta • Bu, inanılmaz vak'a karıısmda, bir an 
haklardaki kalan yiyecekleri sıyırıyordu. için herkes donup kaldı. Ve ıonra: 

Kontun metresi, masanın altında ayakla· B 1 - ravo .... 
nm gezdiriyor; tehzade Alinin ayaklarını Seslerine karıtan bir al.kıt bqladt. 
anyordu. Maksadı, ıehzadenin ayaklarına Şehzade Ali, yerinden fırladı. Pavlaya 
hafif hafif temas etmek ve onu kendisile koşarak, onun ellerine aarıldı: 
böylece alakadar ederek Pavlamn elinden ş ı t ş ( t S im •· el - ar o . . • ar o . . . en; ya z guz 
çelmekti. ve ıehhar bir kadın deiil, bir harika.. Bil-

Kont, bir Huıar miralaymm hikayesini mem ki, ne diyeyim?... Esatiri bir kadın
anlatıyordu. Bu miralay, palavracılılda meş- ıın. 

hurmuf. Bir gün böyle bir kır ziyafetinde, Diye bağırdı. 
•tla sofranın üstünden alhyacağuu iddia et
nıiş. Şayet böyle bir ,eye teıebbüs edecek 
olursa, orada bulunanların kendisini bu fi
kirden vaz geçirmeye çall§&caldamu zan • 
neylemİf. Halbuki, masanın etrafında bu • 
lunanlardan biri: 

- Haydi, miralay., korkmuyoruz. Bin 
ahna. Üstümüzden sıçra. 

Demiı. Bu sözler, miralayın palavracıb
iını bilenlere de pek uygun gelmif. Her ta
.. aftan, bir alkq yülaelmİf. 

Pavla, bağırdı: 
-Durunuz, Mösyö Lökont.. Arkas1D1, 

ben ikmal ede1im. Miralay; ata binip, bun
lann üstünden ııçramaya ceaaret edeme • 
llıİf; değil mi 7 •• 

- Hayır; madam Ubaron ..• Miralay, 

* Pavlil; artık bütün sihrile ıehzade Alinin 
kalbini cezbetmifti. Bütün eünlerini hatti, 
bir çok cecelerini Pavlanm yanında geçi
riyor; ancak paraya ihtiyaç hasıl olduğu 

zaman saraya geliyordu. 
Pavla, Hofmanın Taksimde oturduğu a• 

partımanı terketmİ§; Bomontide, Bulgar 
çarşısında, zarif bir apartunanm ikinci ka
tına nakleylemiıti. Burada, mütecesıis na
zarlardan uzak bir halde, fehzade Ali ile 
batbata bir bayat geçirecekti. 

Prens, yüzlerce lira aarfetmiı; apartıma
m battan bqa zarif mobilelerle dö,etmit
ti. Sarayın en iyi abçılarından birini de bu
raya retirmifti. 

(Arkası var) 

T!irkiyeye Bühtan Eden Bir Sefaret 
Katibi Var 

· (Baı taralı 1 inci yüzde) !benzer daha bir çok feyler anlattı. 
hlu biyük bir zaaf ve mutlak bir karar • Fransız hariciyesinin direktiflerini ta· 
aldık ve bareketaizlik eseri olarak cörülü - kip eden Fransız sefuetinin tesi .. i ha· 

ADEMi iKTiDARA 

FOB TESTİN 
ıörülmemiş illçbr. Yorgun vücutlara 
gençlik, dinçlik ve yaşamanın :&eT.ltini 

nrlr. Belgnşekliğini geçirir. 
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AK.ŞAM SAAT 1 DE 
YEMFK 'ı'El'.'IEDEN VE 
DANSA GiTMEDEN 

PUORALANl'rOP. 

Yüziıu parlaklığını iule 
n cildin güıelliğini ida
me için tekrar tekrar 
pudralanmıya !uzum yok-
•ur. Son bir keıif, ıize yalnız 
bir defa pudralanmağı ve bu
aunla teninl:r.ln tazeliğini '+'• 
7umuşaklığını 7 aaat koru-
1acağına emin olabilirainiz. 
u Krem köpliğıt •• tabir edilen 
bu 9ayanı hayret onher tim
di imtiyazlı bir uıul dairHİ.o· 
de Tokalon pudrruıile kan9• 
tırılmııtır. Bu ıuretle To· 
kalon pudra11, diler adi pud
ralardan bet defa daha uzun 
müddet ıabit kalır. En ııoak 
ha valaıda en yorucu tıniı 

Sayfa 11 

SABAH SAAT 2 DE TEKRAR 
PUORALANMAYA LİJZÜM 
GÖRME oı . BüTÜN ufCE.., 
0AN5ETMİŞ. OLMASINA RAö
MEN BURNU HIÇı PARLAt'IJYORDU. 

maçlarından, uzun dana ıu va
reJerioden ıonra bile kat 'iy• 
yen bir parlaklık i~i bırak· 
maz. 'fokalon pudraal, bin 
geo9 kızın nermin ve taze te
nini temtıı, hiçbir erkeğin mu• 
knemet edemiyeceği ıebhnr 
bir giiıellik bahşeder. Hemen 
bugünden bir kutu alıp tec• 
rübe edinır;. Sair birçok pu • • 
ralardan ne kadar farklı o • 
duğunu göreceksiniz, Çünkil 
terkibinde " Krem klSpüğU ,, 
bulunan yegane pudra, Tokalon 
pudrası dır. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonu~d n: 

Büyükdere Sahil Sıhhiye Merkezi iskelesinin 626 lira 7 4 kuruş keşifli 
tamiri için yapılan eksiltmeye talip zuhur etmed~nden eksiltme 24/Birinci 
kinun/935 Salı günü saat 14 de talik edilmittir. ilan olunur. «7889» 
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Jor. Gelirlerinin yüızde (30) ve (40) ı ricinde, orada, gizli bir nüfuz tesir 
derecesinde verari yükü altında ezilen fa • gösteriyor. 1 
kil' ve cahil Türkler dahi, biz Fraıısızlann Bu nüfuz, Türkiyeden gelip geçen 
ınilli mirasımızı idare edemediğimizi ve radikal sosyalist nazırların tesiridir. 
medeni milletler arasında albncı, yedinci Bunlar, Franmason Türklerle bağda§ • 
ıafta geldiğimizi söylüyorlar. mııtırlar. Fransız rühban ve misyoner- ·12t18!iRINCi BANUN:· 1 

Liyotey'in ismine çamur sürülmüıtür. lerile mücadele etmek imk&nmı elde et
Aail ve kudretli Almanyanm korkusile Fas- mİ§lerdir. O misyonerler ki, Türkiyede
lılara ve Suriyelilere zulüm yapıyormuıaz. ki manevi tesirimizi onlara borçluyuz. 
Paris ölmüt, Fransa da can çekifiyormuı. Türkiyedeki sefirimiz, bütün bu o-

Bu hücumlara Fransız p.zetecilerinin lan bitenden Türk bakanlarına tikayet 
Yerdikleri ceva:ı~ar nelerdir? Bir takım bu- ettiği zaman yuzune gülüverilmekle 
dalalıklar ••• Türkiye, terakkinin en önünde iktifa olunuyor. 
Yiirüyormut. Türk Milleti halim ve çahf • Görüyorsunuz ya! Aziz dostum, gü
kuımıı. Şefleri, zeki ve medeni imiıler. dülmekte olan budala Türk dostluğu 
Türk bükmnetinin bir kaç yüz kilometrelik cereyanile mücadele etmekte hakb 
Yol ve timendifer, bir kaç fabrika, ıssız "mı· • İlh 1 JıZ, •••, • 
Yerlerde bir miktar İğrenç bina yaptırması, 

blucize addolunup haykırmaya vesile ve • Son Posta: Biz, bu düımanca ve hiç 
riyor. bir esasa istinat etmiyen iftira dolu ya. 

Halbuki İstanbul harabi içindedir. zıyı Ordre gazetesinden tercüme ede • 
San'atkarla.r, bir hayli iz'aç edilip rek sütunlarımıza geçirdik. Şimdi, 
Varları, yokları ellerinden alındıktan Fransız elçisi M. Kamemerden bu büh
sonra kovulmaktadırlar. tanı yapan Franaız sefaret katibinin 

Nizamı amme güçlükle temin olunu- kim olduğunu öğrenmek ricasında bulu. 
Yor. Büyük şehirlerin kenarında adam nuyoruz. Ta ki, misafiri bulunduğu 
Öldrürülüyor. Yabancılar tehzil olunu- memleket hakkında bu mibıaıebetsiz 
Yorlar. aözleri aöyleyen zat, bizce de mal6m 

Dostum bu yaz Paristeydi. Buna olıun. 

• • 
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20 ilkkanunda 

HILCO 
Radyolarından 

büyük yeni bir 

parti geliyor 

Makinesiz kalmamak için beğendiğiniz 
modeli şimdiden muhafaza ediniz. 
Meıhur PHtLCO Amerikan Rad} oları dünyanın en bllyük 

radyo fabrika11 olan "PHlLCO RAD10., teleYiıloo Corp. 
" Philadelpbia " tarafından yapılmııtır. 

Umumi mttme111illiti 

HELIOS MÜESSESATI 
lı.tanbul • Galata, Voyvoda cadde1i P. K. 1400 • Tel. 41105 

2 gündenberi rahat11&hğı dolayuıile iı'1rak edemiyea 
D I! N 1 Z K 1 Z 1 I! P' T A L Y A ( Bedi ) rl 

Bu akpmdan iUbareo Hkiıi ıibi her akıam 

Beıtekir Bay B 1 M E N ile beraber 

ÇAGLIYAN 
( Eaki Mulın Ruj ) da dinliyecıksinis. 

Danah Zeybek TOrkUlerl, Deniz Kızı tarafında11 

SON POSTA 

Yurdumuzun nefiı meyva uııarelerile 

hazırlanmıştır. Mümuil Avrupa müs • 
tahzarlannı aratmıyacak mükemmeli -
yettedir. 

Hazimaizliii. muannit inkil:iazları gi • 
derir. Fevkalade eazozlu olduğundan 
yemeklerden ıonra ferahlık verir. 

~-------• Telıfonı 40835 -4m _______ , 

Dr. ETEM VASSAF but!~~: v~a':.~~8111 Son Poata Matbaaaı 
Neırl1at Mlldtı llı S•llm Rarıp 

Sahlp!erlı A. Ekre•, S. Raııp, H. Lltfl 
CajaloJla ICmç Ören •parbmHı TeL l20)l EY. Kadı ıCSy 8aharl1• llarl aolnk T•'• 607U 
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BU GÔN 
KUMBAllASINA 
PAD~ATAN 
KOÇUK EL 

.,,,, 

• YAWN . , 
CEt( DEFTElllNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTlll 

· TÔRK(Y 
f Ş 

f>ANKASI 

SÜMER BANK 

Terli 
Mallaı 

Pazarları 

Yerli 
Mallar 

Haftasında 

Tiz de 
ı• tenzllAt 
rapmıştır 

11 

istifade ediniz 

, , 
KiSi • 

KUL 

TIRAŞ 
BIÇAGINI 

,, 
DUN YADA 

o 

MiLYON 

1986 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK e OSU 
BUyltk ikramiyesi : ( ) liradlr. 

Ayrıca: 200.000 , 100.000 , 50.000 , 40.000 , 30.000 , 25.000, 
20.000, 13.000, 10.000 llrahk ikramiyelerle (tıç) adet (100.000) 

liralık milklf at vardır. 

Keıide: Yılba11 ı•cHl yapalacakhr •.• 

Bi?etler: (2,5), (5) ve (10) Uralıkbr. 
Vakit ka1betmeden hemen biletlerinizi abnız. 

Turgutlu Şarbaylığından: 
Şartnameıinde cinıi, nev'i ve bütün evaaf ı ve «8000» lira mu)Mmnıea 

bedelli ve bedelinin ıureti tediyeıiprtları yazılı araroz bpah prf 
uıulile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Şartnameler Ankara • lıtanbul • lzmir ve Turgutlu Uraylarmdadır· 
ihale ıünü 30/12/935 pazarteıi ıaat u16» dır. O tün Te ... te bdaf' 
teklif mektupları ile ve o/o 7 ,50 den «600» liralık teminat akçai yeJ• 
banka teminat meka.,,.lar ile T-ıutlucla BelecliJ'• En P m·as ....... 
caatlan ilin oluaur. a77se. 


