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Maharrir c'1JliRHAN 
CAHIT» in bu güzel 
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Beri Evine 
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Kayıplara Karqmıı 
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Suçlular 

Dün Yi11e 
Sorguga 

Çekildiler 
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Orgüpte 
. Yaiolandı 
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L c.fla,arın Bir Günde Bir iki 
Bitirilmesine Satırla 

Tüze Bak~: •• ~:~~:n:::g; Kasım paşa Cinayeti B.,b~~:k i.!::~i::.~°'~~:~0 Teı ••• ı 
bir söyleve naz.aran, davalann çabuk gazetesinin muhabirine vaki olan beyana• 

sona erdirilmesi için verilen kanun ipucu San· ... lan Emareler çı·ı·ru··k Çıktı bnda sulh vasıtalannın en iyisinin Millet-
projesİ müzakere edilmektedir. Bu j' ler Cemiyetinde bulunduğunu söylediktca 
muzakere neticesinde çıkarılacak sonra Milletler Cemiyetinin, son meseleleri 

kanun. ekseri davaların bir gün Ve iş Yı· ne Kara 
0 

lı k la r a B 
0 
•• ru·· n du·· hal hususunda geçirdiği müıkülattan iyi bit 

içinde sona erme.<ıini temin edecek- şekilde ortaya çıkacağını ümit ettığini v• 
tir. Bu hayırlı söylev münasebetlle Milletler Cemiyetine karp olan ta hhüt .. 

dun bir yazıcımız: rastladıklarına On gün evvel Kasımpafada lağım ı r ~ lerin ifasında mecburiyet bulunduğunu söy ... 
yukarıki suali sormuştur. Aldığı kar- içinde bulunan kadm cesedinin hüvi - 65 Numaranın lemigtir. İsmet İnönü İngiltere ile Türkiye 
şılıkları aşağıda bulacaksınız. yeti hali anlaıılama.mııtar. Müddeiq _ 

1 

D ı• kkat J arasındaki iyi münasebatın her iki tara~ * umumilik Bayra yerindeki ahıran eıi- Sakatlanması • sulhün ideal olarak tanılmı~ olmasından 
ğindeki kanlarla, o civarda oturan ar- - - ileri geldiğini ve Türk • İngiliz dostluğu .. 

ı, Bankası memurlarından Saci: navut Hüseyinin pantalonundaki leke- Ha va Hücumla- mnuı.~tı"rd.aha ziyade inkişaf edeceğini söyle !I 

- 1 uze Bakanının söylediği, sevinç U• lerin teabiti için bunları Adli Tıp İtleri Hadiıe Limana E il dirilme- y 

yandıracak mahiyettedir. Fakat ben, bir müdürlüğüne göndermi§ti. Adli Tıp nıiı. Kaptana Ceza Veriliyor K 
davanın bir günde sona erebilmesine mad- f ıleri müdürlüğü raporunu vermi§tir. rJ 0 a 3 TŞI •• 

* • • 
Ekonomi Mütehassısı Gitti 

deten imkan, ihtimal göremiyorum. Eıikteki kanm insan kam olmadığı ve Evvelki gün Beykoz önünde perva-
DavalaTln gecıkmesine sebep olan en- Hüseyinin pantalonundaki lekenin kan nesi krnlarak sakatlanan Şirketi Hay

g<'ller arasında, şahitlerin lakırdısı da mü- olmadıiı anlaıılmııtar. Hüseyinin evin- riyenin 65 numarala Sarayburnu vapu
him bir rol oynamaktadır. de kadının ayakkabısmdaki bezlere ru, dün tamir görmek ve fenni tetkikat 

Bazı davalar, bir tek şahidin ya adre • benziyen bazı bezler de bulunmuıtur. yapılmak üzere havuza çekilmiştir. 
sini yanlış vermiş olması, ya ikametgahını Bunlar da ayakkabıdaki bezle kar - ! Geminin tamirini tirket, Hask:öyde
deiiıtirmiş bulunması, yahut ta mahke • tılatbrdmıı, ayni ol nadıiı görülmüı - ki kendi fabrikasında yapacaktır. 
meye gelmeyi ihmal etmesi yüzünden ge- tür. Bu suretle vaziyeti aydınlatacağı Dün, geminin kaptan ve çarkçısı hadi
ri kalmaktadır. zannedilen ilk ümitli emareler de orta- seyi liman dairesine bildirmedikleri 

Davalann bir günde sona erdirilmesine dan kallmuı, it yeniden karanlaia bü- için, tecziyeleri kararlaıtırılmııtar. 
d~ğilse bile, timdiki kadar uzun sürmeme- rünmÜJtür. Şirketten verilen malumata göre, 
sine çare bulunabileceği muhakkaktır. vapurun arızası mühim değildir ve bir 

Bu yoldaki hayırlı adımı atanlar, fa - Ev Deg"' ·,ı Mezbaha'.'· iki güne kadar seferlerine baıhyabile-
hitlerin lakırdılannı ve ihmallerini de he- cektir. 
saba katarak davranırlarsa, hayli isabet Şiflide, SilahfÖr caddesinde ( 52) Pervanenin aakatl&nmaama sebep o

larak da, lodos sularmm getirdiği bir 
tahtanın, vervaneye çarpmıt olması 

gösterilmektedir. 

gôstc.rmiı olacaklardar kanaatindeyim 1 numarada Sudinin evinde kaçak et ya

* 
Cihangir caddesi, Mühürdar oilu a -

partımaıu, Orhan: 
- lılenmİf her hangi bir cürüm hak • 

kındaki vicdani, hukuki kanaatin isabetle 
tebeUürü, yapılacak tahkikatın ekıiksizliği
ne; ve bu tahkikat esnasında meydana 
çıkarılacak delailin kuvvetine bağlıdır. 

Mükemmel bir tahkikatın bir günde de
ğil, bir haftada, bir ayda, hatta bazı fev
kalade hadiselerde bir sene içinde bile 
sona enneme9İ mümkündür. Ve bu, dün
yanın en medeni ıehirlerinde de böyle -
dir. 

Bir davanın uzamasında şüphe yok ki, 
nbıta tahkikatının çok büyük rolü vardır. 

llW davanın hızlı yürüyebilmesi için 
zabıta tahkikatının etraflı ve mükem • 
mel yapılmış olması §Brttır. 

Bu ltibarladır ki, klasik usulde yapı 
lan zabıta tahkikatında, mahkemenin iti
ni kolaylaıtıracak yenilikler yapmak icap 
eder. 

Miikemmel bir tahkikat evrakile dava 
rüyetine başlıyan bir mahkemede, işin u
zaması için hiç bir sebep yoktur. 

O takdirde mahkemelerin yapacakları 
ıey, davalan mümkün mertebe yakın 
günlere talik etmektir. 

* 
Halk opereti san'atk&rlanndan Celil: 
- Bence, davaların gecikmesinde sa • 

de mahkeme usullerinden ziyade, avukat
ların, davacıların, maznunlann ve phit -
erin kabahati vardır: 

kalanmııtar. Yapılan araıtarma bu e
vin adeta mezbaha halinde kullanıl -
dağı kanaatini venniftir. Çünkü evin 
mutfaiında (105) kilo et, (4) aığır a
yağı, bir ııitr bqı, üç ııiır derisi, iki 
canh dana tutulmuıtur. 

iki Yankesicinin Marifeti 

------
Kumaş Hırsızı 

iki Aya Mahkum Oldu 
Hanife adlı bir kadın Salıpazarm - Sultanahmet birinci ceza mahkeme-

dan geçerken aabıkala Todori ve arka- si dün Raif oğlu Hasan adh bir genci 
daıı Tayyip yankesicilik suretile kadı- iki ay hapse mahkum etmiştir. Suçu da 
nın (5) lira parasanı atırmıtlar, fakat 

1 
Orozdibak mağazasından bir top ku-

yakayı ele vermitlerdir. 1 mat çalmıt olmasıdır. 

Mason Teşkilitından 
Kalan Emlak 

Kendi kendini fMheden Maaon te
tekkülünün gayri menkul ve menkul 
emval ve emlakinin Halkevlerine de -
vir ve teslimi muameleleri devam et -
mektedir. Bu itle Masonlann te§kİl et
tiği tasfiye komisyonu men·ul olmak
tadır. Beyoilunda Karlınan pasajı 

karııamdaki 10kaiın içindeki bina 
Beyoğlu Halkevine devredilmiıtir. 

Beyoğlu Halkevinin ıimdi işgal et -
titi binanın daha iki ydhk konturato 
müddeti vardır. Bu müddet zarfmda 
Masonlardan alınan binadan batka 
auretle istifade edilecek, sonra Halk -
evi bu binaya taımacakbr. 
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TAKViM 

BiRiNCi KANUN 

R•ırot ıene 

19 
Arabt eene 

1351 1354 - -
ktuııın Rumi sene 1 inci kanun 

42 1935 6 

PERŞEMBE 

SABAH 
Ramazan 

l.MSAK 

s. D. B. D. 
2 89 23 12 61 
7 ~1 s 84 

Üğle İkindi J lrtar Yatsı 

s. D. s. D. s. D. a in. 
E. 7 28 9 48 12 - 1 39 

z. 12 11 14 81 16 42 18 22 

l9ık Maskelemek 
Tecrübesi 

Yarın Aktam 
Işıkların maskelenmesi tecrübesi ya

rın ak§Bm saat 2 1 de Beyoğlu ve Has· 
köy mıntakasında yapılacaktır. T ec -
riıbenin başlangıcı Galata kulesiJe Ka
sımpaşa doklanndan, Metro ha
nından, Tabimden ve sair yer
lerden öttürülecek düdüklerle ilan e -
dilecek, bu düdükleri iıiten ve bu mın· 
takada oturan her vatandaı evindeki 
ve dükkanındaki ıpğı sokağa sızmaya
cak surette maskeliyccektir. Vitrinler
deki, tramvaylardaki ve otomobiJler -
deki ışıklarla beraber aokak fenerleri 
de söndürülecek, nakil vasıtalan yolu 
açık bırakacak tekilde yaya kaldırım· 
laı üzerine çekilip duracaklardır. So
kak fenerlerinden aabaha kadar ya -
nanlar söndürülmiyecek, Üzerlerine 
mavi tül kapablacaktır. 

T ccrübe bqlar bqlamaz havalana
cak iki tayyare tecrübe mıntakasının 

üzerinde uçacak ve bu maskelenmeyi 
tetkik ederek neticeyi bir raporla ha
va hücumlanndan korunma komisyo -
nuna bildirecektir. 

Işıkların maskelenmesi tecrübe.i 
saat on buçuğa kadar devam edecek -
tir. Halkın bu İfİ iyice anlıyabilmesi 
için sinema salonlarına sokaklann ke
narlarına, köşe başlanna izahnamel~r 
al!ılmıştır. 

L-------------------' 
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Deniz işleri Mü
dürleri Ankarada 

Ustanbul Deniz Ticaret Müdürü 

Müfit Necdet, Deniz Yolları direktörü 

Sadettin ve Akay direktörü Cemil, 

deniz iıleri üzerinde Ekonomi Bakan

lığmda yapılan tetkikler bakkmda iza. 

bat ve yeni bütçenin yapılması ile ae • 

fer tanzimi itleri Üzerinde fikir ver • 

mek Üzere Ankaraya citmiılerdir. 

Seferlerin tanziminde reylerini bil
dirmek üzere Vapurculuk Şirketi er-

Ekonomi Bakanlığı mütehassısı Vondef 
Forten dün Ankaraya gitmiştir. Mutehas • 
sıs afyon inhisarını da ziyaret etmiş, bazi 
fikirler vermiştir. lnhisar idaresi bu fikir • 
leri derhal tatbik etmiş ve bunların hak\ • 
katen istifadeli rnütalealar olduğunu gör .. 
müştür. 

* •• 
Bağdadın Planı 

Ankaranın planını yapmıı, cenup vila~ 

yetlerimizden bir kaçının da planını yapa .. 
cak olan mimar Yansen Berline gitmiştir., 

Mimar Bağdadın da planını yapacaktır. 

• • • 
Ankarada Bir Muhteri 

Ankarada Altındağ mahallesinde 1 O 
numaralı evde oturan Rifat Ertan adlı b .. 
risi kömürsüz ve sair masrafsız i ll'yen bit 
makine ihtira etmiş, Ankaranın geçit yer ,. 
lerine astığı varakalarla halkı ayın yirmi 
dokuzuncu günü bu makineyi görmek üze.
re evine davet etmiştir. 

* • • 
Kaçak ipekli Kuma§ 

Pired n Daçya vapurile ıehrimize ge • 
len madam Katinanın elbisesinin altında 

kaçak İpekli kumaş getirdiği tesbit edil .. 
miş, kumaş müsadere olunmuş, Katin• 
hakkında kanuni takibata ba~1anı1n ıştır. 

••• 
Berberler Ve Saç İlacı 

Berberler cemiyeti Ticaret Odasına mü
racaat ederek Pier Vasil adlı adamın yap
tığı pcrmanent ilacının piyasada satılma • 
sının ticaret usullerimize uygun olmadığın• 
dan şikayet etmiıtir. Tetkikat yapılmakta• 
dır. 

* • * 
Gümrükte ikinci Muavinlik 

Gümrük ba!1 müdürlüğünde yeniden bit 
ikinci baş müdür muavinliği ihdas cdilmi~ 
bu ikinci muavinliğe Medeni tayin edil " 
miş, dün i e başlamıştır. 

• • • 
Gayrimübadillerin Ezeli Dertlen 
Gayrimübadillerin itleri gene eski 

aiır sistemine rücu elmi.t vaziyettedir. 
Bonolar gene dü§ük ve emlak aatı§lan 
gene durgun gitmektedir. 

Gayrimübadillere para tevzii itinin 
de timdilik suya düıtüiü anlaıı1mak • 
tadır. 

• • • 
Bir Hırsızlık Meselesi 

Feriköyünde, Çoban aokağmda 

Ma10nlardan 70 kifilik bir gurup 
Halkevinin 10yıal yardım ıubeaine a

Mahkemelerde görülür ki davalar ek- za olarak kaydolunmutlar ve Halke • 
ya avukatın, ya davacının, ya vinde çalaf1Daya baılamıılardır. 

maznunun ya tahidin gelmemesi, yahut Kadıköydeki Mason binaaınm b~r 

ta, bunlardan istenilen vesaikin getiril - miktar borcu olduiu anlatılmıttır. Bu 
esi yüzünden geri kalır. aemt Maaon locaaının bir miktar para-

... 1 •• . -· .. . .. • 1 ••• t • 1 ··- • kam da Ankarada bulunmaktadır • 

(70) numarala evde, e"Y aahibi Niza. 
meddinin dıfarıda bulunduğu bir aı .. 
rada, iddiaya göre, ayni evde oturan 

Bunu önlemek için de, yeni kanuna, sı da vardır. Borç bu para ile kapalı -
nları hu ihmalden vaz geçmeye cebre • lacak, bina ile artan para da Kadıköy 

Zekat Ve Fitrenizi Hava Müdürlerin, deniz ifJerimizi tama • Saniye konsol gözünü açarak ( 9) lira 

men yoluna koyabilecek kararlarla aJlrlDlf, Nizameddinin ıikiyeti üzeri• 
ccek maddeler koymak Jazırndırf Halkevine teılim edilecektir. Kurumuna Veriniz dönecekleri umulmaktadır. (ne 7akalanmıthr. 

_ 1ıter beni ayıpla, iater ayıplama, ı 
Hasan Beyciğim 1 

1 

P•z•r 01• N•••• •· Diyor Ki ı 

Bu ramazan, içimde, çocükluium· ı 
daki ramazanlarda.. 

Seve ıeve ıidip ıeyrettiiim {Kara
ıöz) ün haıreti uyandı •• 

Haıan Bey - Kolay! Canın Karagöz 
seyretmek istiyorsa, atla trene, Cenevre
ye ıit. Orada Karaıöz oyununun alasını 
l:tulununl 
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r 
Her gün 

1Resimli Makale a Namus a 
-, 

Kısası 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

Türk - Sovyet 
Andlaşması 

Onuncu YıJdön Jmünü 

Yaşayor 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet mat· 
buatı Türk • Sovyet andlatmasm~n o • 
nuncu yıldönümünü kaydediyor~ 

lnduatrielizasyu gazetesi bu müna • 
aebetle neşrettiği büyük bir makalede 
diyor ki: 

7 ikinci teşrin 1935 te on sene müd • 
detle uzatılmıt olan 17 /12/935 tarihli 
Türk - Sovyet paktı, 1921 de akdedil· 
mi§ olan andlaşmaya müvazi olarak 
iki memleket arasındaki münasebat 
için sağlam bir esas yaratmış.tır ki, ta• 
rihi bir mahiyet almış olan Türk • Sov· 
yet dostluğu bu esasa dayanarak inki· 
ıaf etmit ve pekitmiıtir. • 

Gazete, müteakiben son on yıl için• 
de Türkiyede vuku bulan değişiklik • 
leri ve bilhassa milli endüstrinin ibda· 
aı alan1nda elde edilen büyük terakki· 
leri izah ettikten sonra diyor ki: 

Türk efkarı umumiyesi, Sovyetler 
birliğinin ve Sovyet barıt siyasasının 

cümhuriyet Türkiyesi İçin olan ehem • 
miyetini takdir etmektedir. Türk • 
Sovyet dostluğunun takdirinde Türk 
efkarı umumiyesine tamamiyle ittirak 
etmiş olan Sovyet efkarı umumiyeai 
bugün, iki dost memleket münaseba • 
tında siyasal ana vesikanın onuncu yıl· 
Clönümünü ıevinç)e kar§ılamaktadır. 

Kimyagerler Toplandı 
Ankara, 18 ( A.A.) - Türk kimya

gerler dördüncü kurultayı bugün top .. 
lanmış ve Kayseri saylavı Salihin baış· 
~anlığında çalışmasına başlamıştır. 

Yapılan seçimde yeni idare heyeti 
paşkanlığına tekrar doktor Azmi Re· 
fik Bekrnen, genel sekreterliğe İbra • 
hiın. üyelik1ere Edibe İzzet Kemal ve 
Nüzhet seçilmişlerdir. 

Kurultay birer telgrafla Atatürke, 
ismet lnönüne ve Recep Pekere saygı
larını bildirmistir. . ~·-----

MACARISTANDA' 

Bir Şarbay Ve 
Yüksek Memurlar 

Tevkif Edildi 
Pe§te, 18 (A.A.) - Solnok beledi • 

ye.sinde mühim ihtilaslar hakkında 

müddeiumumilik bir müddettir tahki • 
katta bulun•yordu. Bu §ehrin §arbayı 
Totb ve diğer bir çok memurlar tev • 
kif edilmiştir. İki yüksek memur ölümü 
tercih etmitlerdir. -----
Bir Adam Kudurarak 

Öldü 
Ac1badem, 18 (Özel) - Kazanın 

Dedeye] köyünden İbrahim, bir ay ev· 
Ve) kuduz bir köpek tarafından ısırıl

dığı halde bunu gizlemi§, tedaviden 
kaçınmıttı. İbrahim pek geç bunu ifta 
ettiğ; için tedavi altmda iken ölmÜf· 
tür. Ayni köyde bir öküz ve bir koyun 

Züğiirt 

Tesellisi Mi ? 

---------Ek •Ta 

«F ık aralık maskaralık» diye bir 
söz vardır. Ben bu fikirde değilim. 
Bence, maskara olmak için fakir olma-

! 
ğa hacet yoktur. Nice zenginler, para 
babaları bilirim ki, insan karşısına çıka
cak yüzleri yoktur. Zenginlik. kolay 
hazmedilir, temessül edilir şey değil -

J dir. Hele sonradan görmelerin hali yüz
de doksan gülünç ve yahu:'. ki feci olur. 
Altın zırh her vücuda uygun düşmez, 
ekseriya bir taraftan pot yapar. 

Cemiyet nizamının ayakta dunnaıı, yalnız kanunla, polis ve 
jandarma ile mümkün değildir. Cemiyetin bütün fertlerine ka
bul ettirdiği miiJterek bir takım kanaatlar, telikkiler, an'aneler 
filin vardır ki, cemiyetin asıl mesnedini bunlar tetkil eder, ka· 
nunlar bile kuvvetlerini bunlardan alırlar. 

sidir. Namussuz adam bot görülmez, affedilmez ve insanlar ara· 
aında yafamağa layık görülmez. Hatta, analar, babalar, namus
suz bir evladı benimsememekle kalmazlar, baz:an onları feda 
edecek kadar ileri giderler. 

Bunlann arasında en mühim telakki namus telakkisidir. 
Fertler, aileler ve cemiyetin temellerinden biri namus telikki· 

Namus yüzünden hapishaneye düıenler, katil olanlar bile var
dar. Cemiyet içinde yaıamak için her ıeyden Önce o cemiyette 
cari olan namus telikkisine riayet ve hürmet etmek lazımdır. 

• 
MUHTELiF HABE~RLER 

Sinop Yangını 
Ateş, Bir 

Şehrin 
Felaket Dalgası Halinde 

Üzerine Çökmüştür 

Sinop - Geçenlerde §ehrin bir kısmını harabeye çeviren yangın, hakikaten bir 
felaket gibi şehrin üzerine çökmüştür. Gönderdiğim resim yangın sahasının bir 
kısmını göstermektedir. 

Bir Italyan Yelkenlisi Sa
hillerimizde Parçalandı 

Bir 'f ürk Gencinin 
Muvaffakiyeti 

Liyejde Birincilikle 
Kimyager Oldu 

fzmir, 18 (Ö
zel) - Belçika -
nın Liyej şehrin; 
de üç yıldanberi 
kimyagerlik tah .. 
sil eden ve şeker 
ihtisası yapa~ 1 

Memduh Recep , 
tahsilini birinci - ·~ 
lilde bitirerek 
dönmüştür. Çok 
muvaffak olan 

bu gencin şeker 
fabrikalarımız 
da vazife alaca· 
ğı haber alınmıştı\'. . 

Memduh Recep 

Lindbergin 
Çocuğu 

Hauptman'ın Anası Acıklı 
1:.lr Arzuhal Verdi 

Berlin, 18 (A.A.) Uçman Lindber -
gin çocuğunu kaldıran Hauptınan'nm 
anası bayan Pola yeni Jersey ilbayına 
bir arzuhal sunup, oğluna verilmi§ o
lan idam cezasının hapse çevrilmesi • 

lzmir, 18 (Özel) - Sakız adasın· ı galarla mücadeleden sonra Seferihisar ni dilemi§tİr. Çok dokunakla bir tarz • 
da kireç yükliyen ftalyan bandırah sahillerimize dü~miittiir. Mihal kap •

1 

de yazılmı~ ~bulunan bu arz~halde, ha· 
Marya yeJkenH gemisi, 1stanköy ada • 1 tanın idaresinde bulunan üç tayfa ve yan PoJa oglunun suçsuzlugundan e • 
sına gitmek üzere yola çıkmı§, tiddetli 

1 

kaptan kurtularak sahile ç1kmı§tır. min olduğunu söylemektedir. 

bir fırtrnaya tutularak direkleri kırıl • Bunlar, dün lzmire getirilerek serbest TuTlzm t<'\nun Prcjesl 
mı§, yelkenleri uçmu§tur. /bırakılmı§tır. Bir vapurla memleketle- Ankara. 18 (Özel) - İktısat Veki· 

Yelkenli tam altı saat fırtına ve dal- rine döneceklerdir. leti tarafından hazırlanan turizm hak-

Bulgar Ajansının 
Bir Yazısı 

lzmir Belediye Reisi
nin Meb'usluğu 

kındaLi kanun projesi bakanlıkça bir 
daha gözden geçirilıneğe batlanmı' • 
tır. Layiha bugünlerde Bathakanhğa 

verilecektir. 

Fıkaralığın, kendisine mahsus bir 
vekarı, bir nevi asaleti vardır. Fakir 
mütevazıdır. Tevazu ise, en güzel me
ziyetlerden biridir. 

Bu, işin manevi cihetidir. Maddi ci· 
heti t ıe gelince, zenginlik, adamı her 
türlü suiistimale sevkeder. Her istediği 
saadete erişen, canı neyi çekiyorsa onu 
yiyebilen, hazlarını temin hususunda 
hiçbir imsake lüzum görmiyen bir insa· 
nın bünyesinden hayır mı umulur}. Ö
tedenberi, bazı hastalıklar vardır ki, he· 
kimlerce: «Zengin hastalığı>> diye yad 
edilirler. Karaciğer, mide, barsak arı -
zalarından bir çoğu ile romatizma, 
nekris, damar katılığı, hep, nefsine 
mahrumiyet çektirmemiş, zevkini, sa
fasmı tam olarak sürmüş zenginlerin 
nasibidir. 

Fıkaralık, zaruret derecesine vanr -
sa, şüphesiz ki ıztırap verir. En zaruri 
ihtiyaçlarını temin edememek kötü bir 
ışeydir. Fakat bu kadarını temin edebil
dikten sonra, fazlasını yapamamak in
sanı müteessir etmemelidir. Fıkaralığa 
alışılır .. Alışıldıktan sonra da, maddi 
ve manevi, nisbeten huzur içerisinde 
yaşamak mümkündür. Halbuki, zengi

nin rahatı, huzuru yoktur. Para&ının 
çokluğu bile hazan onu bizar eder. 

Para ile satın alınamıyan beşeri bazı 
saadetlerin önünde onun, aczini idrak 

etmek yüzünden duyduğu elemin dün
yada benzeri yoktur! 

Bazan, bir hiçle döşenip, süslenmi' 
mütevazı bir kulübenin içini dolduran 

saadet havasının. lüks sarayların kapı -
sından içeriye uğramadığı olur. 

F ıkaralık maskaralık. . diyenlere şa .. 
şarım. Alın terile kazanılan üç kuruşun 

tadını, bu köhne kürenin üzerinde, a· 
dama hiç bir şey temin etmezi 

lltarlık: 

Sonra Yerler, Hal 
Vaktıle, dini farzlara pek riayet edilmı

yen ekabir konaklarından birine, memleket· 
ten, toy bu ahçı çırağı gelir. 

Ustası sorar : 
- Adın ne'? 
- Oruç! 
O gün ağalara misafir gelip, mutfağın 

bir köşesinde pineklemekte olan adamcağı· 

zın bin atılır : 
- Ne d edin'? . Ne imiş adın'? 
- Oruç! 
- Aman. sakın konaktakilere duyur • 

ma r Kendine başka ad bul l 
Çırak atallayıp ta: 

- Neden? 
Deyın-:e, misafir: 
- Adının Oruç olduğunu duyduklan gi

bi, seni sonra yerler, hal cevabını verir. 
Tıfh 

da kudu:ı: köpek tarafından ıaırılarak Sabahları çıkan bir arkadaJımJz ya· İzmir, 18 (Özel) Şarbayımız Sergi Ve Panavırfar için 
Bir Kanun Layihası 

Lehistan Ve Fele
menk~e Ticari 
Muamelemiz 

ölmüştür. Bu bidiaelere sebep olan zıyor: doktor Behçet U2'un münhal saylav • 
Jıklardan birine namzet gösterileceği 

hakkında bir yayıntı vardır. 
kuduz köpek aranmaktadır. Bulgar telgraf ajansının verdiği bir Ankara, 18 (Öze)) - Mem)eket da

hilinde açılacak sergi ve panayırlar 

için hükumet bir kanun projesi hazır • 
lamıftır. Yakında müzakeresi yapıla· 

caktır. 

l•veç • TUrk Ticaret V6 Klerlng 
Muahedesi Y enllenı,or 

Ankara, 18 (Özel) - Bu ayın ıo . 
bunda müddeti bitecek olan Javeç ve 
'Yugoslavya ticaret ve klering muka • 
\'elelerinin yenilenmesi için konU§ma • 
lara başlanacaktır. 

ltlnt Müslümanlarının 
Protestosu 

habere göre, Türkiye erkanıharbiyeıi 

mümeaaiH olan General Asımla yanın· 
daki üç erkanıharp Belgral ve Bükre
fe gitmitler... Bu ajansa eöre guya 

TU~kiy~; Ro~~~~~ ~~. Yu~~~l~~y~ · ~r'a-
sında bazı müzakereler cereyan et • 
mekteymif·· 

r 
iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Bir okuyucu yazıyor: 
"Haliç vapurlarının ekserisİhİn güvertelerinden salonlara SJ • 

zan sudan )'oku salonlarında oturmak mümkün değildir. 

lamıyacalı bir haldedir. 
Y olcuJar vapur beklerken ıslak, çamurlu ve kırık 

oturmağa mecburdurlar. 
sıralarda 

Gerek köprü üzerindeki, gerek iskelelerdek; bekleme odala· 
rında soğuktan oturup vapur beklemek imkansızdır. 

Hele bu bekl-:'me odaları, pislikten. çamur ve tozdan oturu· 

Kıt ortasındayız. İstanhulda bulunuyoruz. Ha1ıç şirkdınin 
ihma)r yü:ıünden husule gelen bu halin, belediye zamanında da 
devam• caiz olduğuna, artık: 

151 ER iNAN lSTER JNANMAI 

Ankara, 18 (Özel) -- Bu yal Polon• 
ya, memleketimi:ı.deu önemli miktarda 
ithhalat yapacaktır. Şimdiye kadar 
badem, ceviz, kuru üzüm, tütün ve 
ham ipek ithalatına halyadan yapan 
Polonya hükuttıt>ti, zecri tedbirler do
layHÜle bu maddeleri nıemle!:~timiz• 

den all"caktır. Tiırkofisı bu hususta 
lE'tkik ler ya prııakhıd ır. 

Ögtendiginı 17e göre Polonyadan 
başka Holl ırnda da bu yıl memleketi
mizle geni:;ı mikyasta muamele yapmı-

Ka!kuta, 18 (A.A.) - Şarbay ile 
~ar kurulunun on beş müslüman azası, 
lngiliz makamlarının idari m emurluk -
lan yalnız Mecusilere teklif etmelerini 
Protesto için istifa etmi~lerdir. ~~~~~·~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 ya k nrar v~rn1istir. 
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HAHKEHElERDE 
~·· .. . . çURQU KL(R! M iZ 
Nuh Deyip De 
Peygamber Demi-
gen Bir Davacı! 
Davacı V ahe, auçlu Çelebon. 
lkiai de otuzluk birer erkek. 

Davanın esası fU: Dövme .. Hatta dövme 

bile değil; yumrukla bir kere vurma. Hem 
bu hadise de tam üç sene evvel vuku bul
muş. 

İşte bütün bu garabetler bu ehemmiyet· 
aiz davaya hususiyet veriyor. 

Hadisenin vukuu bile tuhaf: 

Bundan üç aene önce bir gün T ahtaka
le buz fabrikası önünde durmakta olan Çe~ 
lebone arkadaşı Vahe arkadan yaklaşarak 
ensesine bir sille yapıştırıyor. Çelebon hid· 
cletle geri dönünce karşısında alaylı alaylı 
gülen Vaheyi görüyor. Bu şakaya o da na
sıl mukabele etsin} Yumruğunu kaldırdığı 
gibi Vahenin sırtına indiriyor .. 

Duruşma ikinci sulh cezada yapıldı ve 
hakim davacıya aordu: 

- Üç senedir niye araştırmadın evra • 
kını> 

- Nasıl arqtırmadım efendim. «Be§ 
gün .onra .• On ııün aonra. •• » diye boyuna 
oyaladılar. 

Sıra phitlere geldi. Şahitlerin her biri 
vak' ayı epey ııüçlükle hatırlıyabildiler ve 
!ıatırlayınca da ayni ifadede bulundular: 

-Evvela Vahe vurdu, sonra Çelehon. 
- Ne dersin Vahe} 
- Benimki pka ve selamdı, efendim; 

vurmak değil. 

- Sen ne dersin Çelehon} 
- Şakasına pka ile mukabele ettim e· 

fendim. 
- Sizi barıştıralım isterseniz~ 
:Vahe başını geriye itti: 

- Ben barışmam efendimi Üç senedir 
bu davanın pefindeyim .. 

«Duruşma başka güne bırakılmak ka • 
rarile aona erdi. Dııarı çıkıhnca davacıdan 
öğrenmek istedim: 

- Bu ısrara sebep nedir) 

Çevap verdi: 
-Prensip sahibi bir adamım... Nuh 

derim, Peygamber demem... Tükürdüğü
mü de yalamam.. Bir kere giriştim bu iddia· 
ya; on sene daha uzasa bırakmam ... 

- Fakat mahkeme masraflarını ödiye
ceksiniz gibi &Öriinüyor .• 

Gülümsedi: 
- Onun ben de farkındayım. 

Antepte 
Yeni den 11 Millet 

M MLE THA E LE 

Bir Köyde Elektrik Tesisatı 
Yapılıyor 

. ı. 

/lolunrm Çat'famba Nahiynindc yapılan ycıh mektebi ._ 
ile Cumhuriyet anıtı 

Bolu {Özel) - Çarşamba nahiye Ünsal'm delaletiyle bil' de büyük yab ısına bir de radyo konulacaktır. Hula
ıinde güzel bir cumuriyet anıh dikil- 1 r.uc ..... euı lll~ tuurnektedir. Bir de nü- sa Çarşamba nahiyesi bu havalinin en 
mwtir. Anıbn etrafı güzel bir park ha- mune köy odası yapılacaktır. modern bir nümune köyü haline ge-
line konulmuııtur. İki tarafında da tirilecektir. Bunun için hummalı bir 

T Gelecek yıl metruk bir değirmenin çalışma vardır. Köylüler köylerinin 
fıskiyeli havuzlar yapılmıştır. suyundan istifade edilerek köyde elek- bayındırlaşması huSl1sunda çalışmak-

Şimdi nahiyede müdür Nccdettin trik tesisab yapılacak, ayrıca köy oda- tan geri kalmamaktadırlar. 

Uzunköprüde 
Bir Kuduz Köpek Birkaç 

Kiıiyi Isırdı 
Uzunköprü (Özel) - Burada bir kö

pek kudurmuf, polis Hayri ile ahaliden bir 
iki kiıiyi uırmlfhr. Isırılanlar ve bunlarla 
temasta bulunanlar tedavi için lstanbula 
gönderilmitlerdir. Köpek ahali tarafından 
öldürülmüıtür. 

Uzunköprüge 
Kar Yağıyor 

Havzanın 
Elektrik Ve 

Hereke Kooperatif 
Müddeti On Sene 

Kaplıça işleri Daha Uzatıldı 
H ( x 1) ıı b ş k t Ek r Herek• (Özel) - Burada OD yıl avza vze - çe ay ev e er 

k 1 1 k 
.. -ik • 

1 
• .. . d 1 müddetle kurulan kooperatifin müddeti 

ap ıca ve e e u- 1§ erı uzerın e met· 

1 lm k .. A k •tın• t• ı bitmis, fakat alakadarlar müddetin da-gu o a uzere n araya gı I§ ır. · 

B d k k f
. 1 b' "k ha on yıl uzatılmasını kararla§brm.ıılar-

u ara a e me ıat an ıraz yu -

k d . B' ' • ' '-- k 12 .ki ' dır. se çe ır. ırmcı nevı en..ıne , ı ncı 

nevi 11, üçüncü nevi ekmekte 9 kuruta 

satılmaktadır. Havza zahire deposu va· 

ziyetinde olduğu için ekmek fiatlarınm 

dü§Ürülmeai mümkün gibi görülmekte

dir. 

Nazillide Çok 
Yağmur Yağıyor 
Nazilli (Özel) - Bu J'll çok yağmur 

eden 
Uzunköprü (Özel) - Şehre arasıra kar 

yağıyor. Son yağan yajmurlar Uzunköprü· 
Edirne 1osesini geçilmvı bir bale koymu1, Kandlrede Çiftçiye 

yağıyor, günlerdenberi devam 

yağmurlar hazan da fırtınalı oluyor. 

Uzunköprü • Kqan yolunda da gelip gitme Yardım 
zorlaımııhr. Kasabada mahrukat sıkıntısı K d. Ad t h ; IAh 

Bir fırbnalı havada Nazilli pamuk İa· 

tasyonu kartmndaki aötüt ağacı ile, 

Saadetini 
Dışarıda Arıgan 
Erkek 

«On bir senelik evliyim. Fakat kocam • 
da aradığım sevgiyi bulamadım. Bilakis 
heni dövecek kadar ileri giden zulümleri 
ve işkenceleri ile karşılaştım. Böyle oldu· 
iu halde onu memnun ve mes'ut etmeğe 
çalıştım. ilk zamanlar onu fazla seviyor • 
dum. Gitgide bu sevgim nefrete döndü. 
Fakat ne çare ki bugün üç yavru annesi • 
yim. Birbirinden güzel olan yavrularıma 

çok düşkünüm. Onlar da olmasa, geçen 
hayatıma bakıp ta esef etmekten kendimi 
alamıyacağım. Buna rağmen bugün ra .. 
hat ve mes'ut değilim. Ben evimde yav • 
nılarunla meşgulken o dışarıda gezip eğ • 
lensin. İşte huna tahammül edemiyorum. 
Ne yapabilirim} n 

İzmir : Ülgün 
Sizin en büyük hatanız, evlilikte 

aevıinin ilelebet devam edeceğini zan
netmektedir. Sevgi zaman ile arkadatlığa 
inkilap eder. Kocanız size bu bayat 
arkadatı olabilirse mes'ut olursunuz. 
Olamazsa saadeti yavrularınızın sevgi· 
ainde ararsınız. Bir ana için evlat sev• 
si•İ kadar güzel ve temiz bir ıey olur 
mu? Bu vaziyette kocanızı artık unu· 
tunuz. Ona, ya1nız yavrularınızın ha
yat ve maişetini temin eden bir vasita 
ıözüle bakınız ve bütün sevıinizi yav• 
rularınıza veriniz. Kocanız dışarıda 

aun'i zevk ve eğlence ararken, siz yav .. 
rularınızın gözleri ve sevgileri içinde 
azami saadete erişebilirsiniz. Onwı 

için üzülmeyiniz ve siz de kocanız gibi 
kendinize sun'i zevk ve eğlence ara' 
mayınız. 

* Kırıkkalede . .. 
Ben sizin yerin~zde olsaydım son

1 
verdiğiniz karar dahilinde hareket 
ederdim. Belki muvakkaten İ§İnizden 

olacaksınız, fakat öteki netice sizin. 
için ebedi bir işkence kaynağı olur. 
Yalnız oradan ayrılıp uzaklaştıktan 

sonra da bu kadını unutabilir misiniz? 
Bu da bir meseledir 

* Çorluda Ç. Ç. H. 
Neye bu kızı doğrudan doğruya 

ailesinden istemiyorsunuz? Ben sizin 
yerinizde olsam böyle yapardım. 

* Ankarada N. Gulclan 
Daha çok çocuksunuz. Böyle şeyler• 

le uğraşmayınız. Ateşle oynıyan çocu· 
iun muhakkak eli yanar. 

Mel<tebi Açıldı 
Gazi Antep - 25 kanunuevvel Ante

bin kurtulu§ günüdür. Bu yıl kurtuluş 
gününün emsalsiz bir ıekilde kutlulan • 
ması için hazırlıklar yapılmaktadır. 
Kurtulu§ günü Gazi Antebin müdafaası 
filmi de gösterilecektir. Antepte 11 ta
ne millet mektebi açılmıtbr. Kadınlar 
için de batka mektepler açılacaktır. 

b 
' 

an ıre - apazarı o um s a , 
aı amııtır. • 

T alcy ı ihti. .. . d eh ıataayonunda çalışan Türk mütehasaıs-r anın yo yacı uzenn e em • 
miyetle durulmak lazım gelen bir mesele- l lar, bu civar toprakları için elverİ§li bir 

TEYZE 
Yazırlı köyü önlerindeki bir kuyuya ve :::=::::::=::=:::::::::::==:::::::=~::;:=:' 
ağaca yıldırımlar düttü. Ağaçlan, tel- r 

Bir Doktorun 

Haralarda Memur Ve işçi 
Çocuklarrnm Okuması 

Ankara - Karacabey ve Çifteler ha
rası gibi Tarım Bakanhima bağlı mü
eaaeselerdeki memur ve itçi çocuklan • 
nın okumalarını temin için bu çocukla
rm en yakın kaza merkezindeki okula 
gidip relmelerini temin maksadile Ta • 
rım Bakanlıjl bir proje hazırlamıttır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır : 
Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçük -
pazar: (H. Hulusi). Alemdar: (Esat). 
Beyazıt: (Belkis). Şehzadebaşı: (A -
saf). Fener: (Vitali). Karagümrük: 

(Suat). Şehremini: {Nazım). Aksa -
ray: (Ethem Pertev). (Samatya: (Teo
filos). Bakırköy: (İstepan). Galata: 
(Asri İttihat). Hasköy: (Halk). Ka -

sımpaşa: (Merkez). Beşiktaş: (Rıza). 

Beyoğlu; ( Garih, Limonciyan). Şişli: 

(Dimilri). Sarıyer: (Osman). Üı1kü -
dar: (Ahmediye). Kadıköy: (Alaed -
din ve Hıf t). Bliyiıkada: (Şinasi). 

H vbcli: Ou uf). 

dir. buğday tipi bulmutlar ve ismini Cum • 

Edirne Yolunda 
Bir Ka~a 

buriyet buğdayı koymıqlardır. Bunun 
kilosu köylüye bet kuruştan dağıtılmıt 

Edirne - Edirne - Kırklareli yolu Ü· Ziraat Bankasının köylüye yaptığı 
zerinde bir otobüs devrilmiş ve biri ağır, ı yardım otuz hin lirayı bulmuştur. Bu 
üçü hafif olmak üzere dört kişi yaralan- ı yardım zincirleme kefaletle yapılmak-
mıştır. - tadır. 

Diyarıbekir Ve Kütahya
da Yerli Mallar Haftası 

Kütahya (Özel) - Ulusal artbrma ve,- • ' ' ' ' ' · · ' • · · · · ' · · ' ·-· ' ' • • · -

biriktirme haftası dolayuile burada. parla~ Sadakai fitir 
tezahürat yapılmııtır. Gece saat sekizde barı En ivi ı . 
alay yapı]mlf, bir araba yerli mallarla dol- "J yı 
durulmuı ve ıüslenmiı, önde ıehir bandosu K. K. 

Son 
K. 

olduğu halde büyük bir halk kütlesinin de 
Buğday 17 16 
Arpa 24 00 

ittirakile Halkevinin önüne kadar gidilmif· Üzüm 
105 80 

tir. Burada söylevler aöylenrnİf, bundan 

1-4 
00 
55 

sonra alay dağılmıtbr. Hafta müddetince f stanbul Müftülüğünden: 
bütün kahvelerde kahve ve çay yerine ıhla- Hava kuvvetimizin yükselme ve 

1 mur içilmiı ve meyva yenilmittir. Lise ta- artması için her türlü yardımın yapı]-
rafından da bir müsamere verilmiftir. ması yurt borçlanmıZJn en ileri ge -

* Diyarıbekir (Özel) - ~sarruf haftası 
münasebetiJe kahvelerde, kıraathanelerde 

kahve ve çay yerine ıhlamur, incir, üzüm 
ve fındık satılmaktadır. Belediye önünde I 
yerli mallar lehinde tezahürat yapılmı~tır. I 
Bütün dükkanlar yerli mallarından vitrin- ~ 

ler yapmıtlardır. Mektep talebeleri de el -
1 l ıerinde tasarruf vecizeleri yazıb levhalar I 

taşıyarak solraklarda dolaımışlar, lezahü-, 
rat yapmıilard.ır. 1 

lenlerinden bulunduğu gibi bu gün 
diğer milletlerin de kendi varlıklarını 
korumak için durmaksızın hava kuv
vetlerini artırmakta oldukları görül
mekte olduğundan bu bapta Diyanet 
lşleri başkanlığından verilmiş olan 
fetva mucibince sadakai fitir ve zekat 
ile mükellef olanların Türk Hava ku
rumuna yardımda ve bu suretle ana 
yurda hizmette bulunmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. 

graf tellerini parçaladı. Soğuk yok. Fa

kat yağmur çok ileriliyor. Menderesin 

suları da epeyce çoğaldı. Taşmasından 

korkuluyor. 

Kandlrede Köylüler 
Birliği 

Kandıra - Kazaya bağlı bütün köy
ler arasında köylüler birliii kurulmu§
tur. Bu birlik, muhasebei hususiye itleri 

ile diğer her köyü alakadar eden müı

terek itlerin kolayca yapılması için ça

lı§acaktır. 

Çanakkalede 
Göçmen /~'eri 
Çanakkale (Özel) - Sıhhat müfettitleri 

Sait ve Kemal bütün köyleri dolaıarak göç
menlerin sıhhi vaziyetlerini tetkik etmek -
tedirler. Göçmenlere her eün aababları çay 
ve süt, öğle ve aktamlan da sıcak yemek 
verilmektedir. ------

T okatın Nüfqsu 
Tokat ( Ö:ıel) - 927 yılında Tokat nÜ· 

fusu 262622 kiti olarak tesbit edilmifti. 
Son sayımda bu miktarın 310151 kitiye 
yükseldiği görülmüıtür. Bu bale göre Tokat 
nüfusu 8 yılda ( 47529) kifi olarak art • 

mı§hr. 

KUtahyada Belediye Ebesi 
Kütahya (Özel) - Belediye ebesi fh • 

san Malatya ebeliğine tayin edilınit, yerine 
Konyadan ebe Zebra Sedat ıelmittir. 

Günlük 
Notlarından 

Sıtma 
Koması 

(*) 

tJlümden Kurtalan Bir 
Köy Çocuğu 

Samsunun Terme köylerinden birinde, ' 
sıtmalı mmtakadayım. Bir köy evin
den ağlamalar, çtğlıklar geliyor. Öl -
mek üzere olan ve tabiri mah~usla 
can çekişen on iki yaşlarında bir ço
c:.uk ölüm döşeğindedir. 

1 - Nabzı zayıf ve gayri muntazam. 
2 - Derecei hararet 41. 
3 - Hasta baygındır. 
Kuvvetli bir sıtına nöbetile bir hafta -
danberi yatan, kanı çekilmiş ve sap
sarı bir renk almış olan bu çocuğun 
hayatının kurtulması için uğraştım. 

Bir kaç kova soğuk su ile vücudunu yı
kadım. Soğuk çarşaflara sardım .. Sıkış- 1, 

mıt dişlerini açarak ağzına kinin mah -
lulünden akıttım. Kafuru ve kafein ii- ~ 
neleri yaptım. Vücuduna masajlar suni 
teneffüsler ve el ve kol hareketleri ile 
kanını harekete getirmeğe çalıştım. 
Dört saat yanında bekledim. Şiddetli 

bir kusmadan sonra açıldı. Ateş terle 
düşmeğe başladı. Ölüm yatağından 
sağlık köşesine geçti ve bu yavrunun 
da hayatı kurtarıldt. Ve bu köy halkı 
teşekkür ettiler. 

("') Bu notları kesip aaklayınız, )a• • 
laat bir albüme yapıfhnp koll~aiyoa 
yapınız. Sıkıntl zamanınızda bu notlaı 
bir doktor &ibi imdadınıza yetifebilir. 
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fi ü~VÜl(ll~I t'fll ıl.__----------------- l lBIU vt'Gfü 
Denizden Yeni 
Bir istifade 
Yolu Bulundu 

1
- o ;;dini anlab. • ı ~:::•:;:ı.ı;n:k;:. 

tamıyan ır . h" f b "k k rul 
F 

nı ır a rı a u • 
ranuz . 

---- du, adı Ethyl Gaz hne 
Corporationdur. Hedefi deniz suyundan 
(Brom) maddesinin istihsalidir. Bu fabri· 
kanın başında d oktor (Chamoque) ismin· 
d e b ir Fransız alimi bulunmaktadır. Bu 
Fransız alimi kimya muharebesinde en zi· 
yad e lüzum olan maddelerden birini teşkil 
edilen {Brom) un deniz suyundan da istih
sal edilebileceğini daha 1917 yılında keş· 
fetm~. hükUmete söylerniı, muhtelif teklif
lerde bulunmu$u. Fakat Fransızlar akırtasi
yecilik » leri ile tanınmışlardır. Doktorun 
bu keşfini gözönüne almamışlar, adamca • 
ğızı daireden daireye yollıyarak nitı.ayet 
yet bu işten bıktımıışlardır. O da en eonra 
Amerikanın yolunu tutmuştur. Şimdi Nev• 
york gazetelerinin söylediklerine inanılır

sa bu İşten milyon kazanmakta ve k.azan
c!ırmaktadır, 

* Londra gazeteleri Sir 
Ralph Harvoodun 

lngilterede bir 
tayin., 

kral müpvirliğine ta• 

yin edildiğini söylüyorlar. Sir Ralph Har· 
vood §imdi asalet payesi olarak ccSir» un • 
vanını taşımasına rağmen büyük. eski, zen· 
gin bir aileden gelmiş değildir. Hayata bir 
pos ta müvezzi olarak atılmıt. boı vakit· 
lerinde okumu§, bilgi sahibi olmut. çalıp. 

çalı şa. biraz da talihin lütfüne uğnyarak 

kendini göstermiş, nihayet bu mevkie kadar 
yükselmi~tir. 

{;iNDE 

lngiltere ile 
Japonya Uzlaşıyor 
Tokyo, 18 ( A.A.) - İngiliz büyük el• 

çisi, Clive, dün Hirota ve Şigemibu ile 
görütmüştür. 

Celive lneiliz finans eksperi Leitb 
Ross'un Nankin hükôm.etince verilen 
kararlara i,ttirak ettiğinin asılsız oldu
ğunu ve İngilterenin bütün Çin iılerin
de Japonya ile anlaıma aradığını söy • 
!emiştir. 

Diğer taraftan. Şieemitsu da lngil • 
terenin Çindeki Japon siyasası hakkın • 
daki endiıelerinin yersiz olduğunu söy. 
lemqtir. 

HUkOmet Kuvveti KomU· 
nlatlerl Eziyor 

Nankin, 18 (A.A.) - Central Newa 
ajansının bildirdiğine söre, hükiımet 
kuvvetleri Hanon'an cenubu garbisin • 
de kızıl kuvvetlere karıı muzafferiyet • 
ler kazanmıılardır. 

ltalyada KömUr Ve Petrol 
Roma, 18 (A.A.) - Lucanie'de pet· 

rol, Calabreda maden kömürü ve Ab • 
ruzzea'de «Bauziteı> kqfedilmit ol • 
duğu haber verilmektedir. 

Çek Cumur Başkanlığı Seçimi 

Benes Kabir Bir Ekseri
yetle Seçimi Kazandı 
Çek Dıı Siyasasında Değiıiklikler Bekleniyor 

Marsilya suikastinde ölen eski Fransız d11 bakanı Bartunuıa Çekoslovakyayı 
ziyaretinde ahnmıı bir resim : 

( 1 ) Yeni Çek Cümur Reisi Benes, ( 2) Bartu. ( 3) İstifa eden 
Çek Cumur Reisi Mazarik 

Amerikada Yeniden 10.0 Hücum 
Prag, 18 (A. A.) - Dlf bakanı Be • 

nea, meclia tarafından Cumur hatkaıa
lıiına seçilmittir_. 

Tayyaresi Yapılıyor 
Tayyareler Beı Mitralyözlü Ve Beı Bombalı Olacak 

Bene., 440 reyden 340 reyini ka • 
zanmışbr. 76 rey puslası bot çılnmttır. Sai 
cenahların namzedi Nemec, 24 rey al• 
mı}tır. 

DEN KONFERANSINDA 
Vaıington, 18 (A.A.) - Sü bakan -ı iZ * lığı, 100 tane hücum uçağı yaptırmak --------------

Seçim.de aoayal • demokrat partisi 
Denese büyilk bir müzaheret eöster • 
mittir. 

1 
Yeni bir kah• 
oe değirmeni 

AVU9turyah bir mü • üzere Northorp. ~orporeıin ile bir mu- lngilizler Y'eni 
hendia kahve tirya • kavele akdetmııtır. 

Benes Yemin Etti 

kilerini memnun ede
cek b ir makine yapmıştır. Bu makine bir 
kahve değirmenidir, fa.kat vazifesi kahveyi 
öğütmekten ibaret değildir. Öğüttüğü kah
veyi piıirmesi de vardır. içine bir avuç çiy 
kah ve konulur, değirmen bu kahveden yal
nız bir fincana yetişecek kadarını kavurur, 
öğütür ve nihayet altında kaynamak.ta o· 
lan suyun içine sa1ıverir. Makinenin igletil
mesinden beş dakika sonra ev ıahihinin 
yapacağı şey aletin musluğunu açarak a1tma 
fincanı tutmaktan ibarettir. 

Lehlstanda Yahudf 
Aleyhtarhğı 

Var§ova, 18 (A.A.) - Leopo)d poli· 
tekniğindeki yahudi talebeye evvelce 
•J'rl anfeteatr tabsia edilmİ§tİ. Şimdi • 
de ayrı IAboratuvar tahsis ediJmeai ft. 
zerine yahudi talebe bir heyet göndere
rek bu tedbiri protesto etmİftİr. 

Bu tek sabhb ve madeni uçakların 

her biri, saatte 420 kilometre katede • 

cek sür'atte olacak, beıer mitralyözle 

mücehhez bulunacak ve yirmiıer tane 

ufak bomba ta§ıyac:akbr. 

* ltalye Aleyhinde Yeni 

NUmayltler 
Jersey Siti, 18 (A.A.) Harp ve Fa

fİZm aleyhinde büyük yazılar l&fıyan 

Halk apero ismindeki Norveç vapuru • 

na İtalya için demir yüklenmesini pr~ 

teato etmiıtir. Poli.s, tezahürcülerin 

vapura girerek kaptan nezdinde pro -

Tekliflerde 
Bulunuyorlar 

Prag, 18 (A.A.) - Benesin Cumur 
reisliğine seçimi, ıehre hakim olan ıa· 

tonun evvelce Bohemya krallarının 

taç giyme mera.siminin yapılmakta ol· 
duğu Vladisla• aalon.unda yapılmııtır. 

Londra, 18 ( A.A.) - Bahriye Ba· 
k M il d · k f d k' Malyper, eski cunıur batkanı, Ma • 
anı ome , enız on eransın a ı ye- 'k" • 'f . A l' • 
• ·· k l - ı b" l k zarı ın ısti aam.a aıt resm.ı teb iiı o • 

nı muza ere ere sag am ır esas o ma . • . 
.. b d 1 t b" d tt b 1 k kumuf ve eski reıaın meziyetlerinden uzere ef ev e e ır ave e u unara b h • • 
.. .. ii d k' l . • d l A a selmıttır. onum z e ı sene er ıçın e mese a alb 1 
sene zarfında İnJ&stnı tasarladıklan Seçim. aonucwıun il&nından sonra 

t •ıAt b"ld" 1 .• meclisin büyük ekseriyeti ayaia kalk-
onı a onun aagarısın.ı ı ırme ermı • 

• t • t' B t 'lAt b 1 b mıt ve Benesı alkıılamı~tır. 
ıs emış ır. u onı a oyu aı ıca eı sı-

nıf harp gemisi arasında taksim etme• Benes, temel yasasına yemin etmİf 
ie lüzum da yoktur. ve sonra bir merasim bölüğünü teftit 

Viyana Eklspreal Yoldan 
Çıktı 

etmiştir. Bu sırada havada uçaklar u
çuyor ve atılan 21 parça top yeni Çe • 

seçimini 
testoda hulunmaınna mani olmuıtur. Viyana, 18 (A.A.) - Viyana • Prar 

koslovak cumar batkanının 
ilan ediyordu. 

Ceıni mürettebabndan 19 kiti teza • ekspresi Dranovica İstasyonu yakımn
hüratçılarla birlik olmuıtur. Sekiz ki,i I da yoldan çıkmıftır. Bir ki§i ölmüı, yir-
tevkif edilmittir. mi ki§İ de yaralanmııtır. 

HUkOmet istif• Etti 
Prag, 18 (A.A.) - HükUmet İstifa

aını vernıittir. 

Göğsüm 

Kabardı 

z 

Elli yıl kadar önce, Sivas •·alisi Halil 
Rifat Paşa, bir iki bin kilometre şoııc ) ap

tırmış ve o devir için gerçekten ')'Üksek Lir 

bafanı olan bu muvaffahlyetin zevk.ile Vİ• 

]ayet işyarlanna, eşrafa bir ziyafet çckmi :ı

•i. Çalışkan vali, yemek sırasında alahan • 

ga davranır, ayağa kalkar, başarılan iırin 

önemine dair bir .söylev verir. Sofrada bu-

lunanlardan kerli ferli biri de ona cevap 
vermek ister, üç beş kere öksürdükten son-

ra :ıu cümleyi söyler: 

- Allah için bu herif, Allah için bu he
rif, Allah için bu herif L 

Dün, çocuk velisi sıfatile ~ düştü, Mo· 
dadaki sekizinci ilk mektebe gittim. Ora-

da, arttuma haftasının son günü olmak do· 
layıaile Jsmet Rü§tü adlı bir yavnınun arka· 

daşlanna ,öyle bir söylev verdiğini duy • 
dum: 

«Atalarımız ekonomiyi bir kaç biçimde 
aniatınışl&rdır. Sözgelirni: «Ayağını yorga • 
nına göre uzat» demişlerdir ki bu: «borca 
girme» demektir. E::konom.inin temeli de bu
dur. 

Sonra onlar bize: «Üç kazan, bir yeıı 
öğüdünü vermiılerdir, «ak akçe kara gün 

içindir» •Özile de bu öğüdü sağlamıpardır. 
Ba ne kadar doiru öğüt, değil miL Öyle 
ya, bir adamın çalışamıyacağı gün olur. 
Köıeainde üç bea kuru~ yoksa ne yapar? .. 
fşte bu .özler de ekonominin ne kadar ge
rekli olduğunu gösterir. 

Bir de: uKendi yağınla kavrul ıı sozu 
var. Bu, yerli malı al demektir. Bir Türk, 
ayağını yoreanına göre uzatmalı, ak akçe
nin kara gün için olduğunu bilmeli. üç ka
zanıyorsa birini yiyip, ikisini arttırmalı. Fa
kat harcadığı paranın yurtta kalmaaına ça· 

lııımayı da unutmamalı. Ulusal ekonomi, 
böyle olur.>> 

Çocuk bu biçimde bir kaç söz daha söy
ledi, arkadaşları tarafından alkışlandı . Be
nim de göğsüm kabardı. Mektepten çıkar
ken gözümün önüne Ayasofyayı yapan 
Jüstiruyüs geldi. O, açılma töreninde he • 
yecana kapılıp: <,Süleymanl Seni geçtim» 
diye bağırmıştı. y eru nesil de geçmiş asır -
lara başını çevirip: <'Sizi geçtik. sözde ele, 
İfte de geçtib diye bağırabilir. Böyle bir kı
vanç taşımakta ve onu baykırma\ta çc- • 

cul<lann yerden göğe kadar haklan var. 
M. T. Tan 

lng111z Ordusunun Yeni 
&lllhları 

Londra, 18 (A.A.~ - Harbiye ba
kanı Cooper Avam kamerasında ordu
nun tanklara karJI yeni sistem bir top
la techiz edileceiini bildirmiştir. Bu 
top çok hafiftir. Her kataya verilecek· 
tir. 

19. 1~-35 No78 

HISMfT· 
QbKLTYbNLbQ. 

uç~.rurum ... Kapıya kadar g:~emi!e· İhsan abla, nereye gitmişti? Ka__ı>ı- ı dan iki gün geçti; fhsan ablanın hiç 
cegım, kusura bakmazsın, degıl mı? ya, tekrar çalmanın faydasız oldugu- sesi ,sadası çıkmıyordu, kom~mlar, hep 

Ayrılacağım zaman, kollarını aç- nu anlamıştım. Dönup gidiyordum, merak ettik. Kapıyı çaldık, cıçılmadı; 
mıştı, beni kucaklamak istediğini an- arkamdan seslenildiğini duydum: çaldık, açılmadı. Nihayet polise haher 
ladım, yanına gittim. Beni bağrına - Efendi birader . . . Efendi bira- verdik. Çilingir getirdiler, kapıyı açtı-
bastı, ağlamaklı bir sesle: der... lar. 

- Muhakkak beklerim, dedi... 1 İhsan ablanın yanındaki evin alt ihtiyar kadın, yakasım ısırıyordu: 
Yalvanr gibi baktı: _ Bakkala uğradım, senin için, bir Ben, kapıdan çıkarken arkamdan ı kat pencerelerinden birinin kafesi ya· - İçeri girince, ne görseler.. . ih-

" · MAHMUT YESARi 

- Oh, benim evladım, kapıyı açı- şey istiyor mu~ diye sordu. Kaç gün- söyleniyordu: rıya kadar sürülmüştü , beyaz batl ör- san ablada, ağız çarpılmış, eller kollar 
ver. Zehra, yalnızlığımı biliyor da, a- dür, yağ, pirinç almamışsın ... Kasap - Arasını uzatma emi ... Çocucak- tülü ihtiyar bir kadın başı göründü: gerilmiş ... Ağız, dil vermiyor, ölü ölü 
ra sıra yokluyor. ta, et almıyorlar ı dedi. y oğurtcuyu da lar, gelir gelmez, İnce e]eyip sık doku- - İhsan ablayı mı aradınız? .. Siz- bakıyormuş .. . Hastaneye kaldıra<:<"lk 

Kalktım, taflığa çıktım, sokak ka- savmışsın ... Kahven daha bitmedi mi? mayacağım, hayırlısı ile iiçünü de ev- ler baki, vefat etti. oldular. Ömrü vefa etmedi; aksamı· 
pısını açtım. Kısa boylu, sarartma, cı· Dün, postacı geçti, size uğramadı; bu lendireceğim. Artık canıma yetti... Bu, hiç beklemediğim bir darbe İ· na, evlerden irak, teslimi ruh ett.i. 
lız bir kız, dilinin ucuyla dudakları- gün, uğradı mı? Bak, kulağında olsun.·· Sen, ağebey- dL Tutulmuştum, bir şey soramıyor, ihtiyar kadın, dertli dertli ba"ınt 
nı yalaya yalaya bakıyor: ihsan abla, hep gülerek dinliyor, lerisin, zerdelerini pilavlarını yemez- söy]iyemiyordum. sallıyordu : 

- İhsan abla, evde yok mu? başını kah geriye atıyor, kah öne eği- sen, olur mu? İhtiyar kadın, devam etti: - Bütün mahalleli, Ihsan ablaY.J, 
- Evde, kızım. Gir içeriye... yordu. - 33 - - Ara sıra gelir giderdiniz. Ora· doğrusu, candan severdik. Herkescik-
Kız, evde, bir yabancıyı yadırga- Ben, çocuğun, bu birbirini tutmaz Aylar geçmişti Ihsan ablanın sem- dan tanıyorum. Eski ahbapsınız. · · Bi- ler acıdı. Ciğerimiz hun oldu. Asıl ne· 

mJila benziyordu, içeri girdi ve bir ko- şeyleri, hatırında tutıwuna ve ası) tine uğramamıştım. Giderken, ıçım- 1 ze de bahsederdi. Zavallı kadıncağıza, 1 ye yandık, biliyor musun, evladım? 
şu mutfağa gitti. maksadını giz)iyerek, dolambaçlı yol- de, sebepsiz bir üzüntü vardı . selamün kavlen geldi, gürledi gitti ... Kadıncağız, kızlarının dünya gözü ile 

Mutfaktan sesini duyuyordum: lardan evire çevire soruşundaki usta· Caddede tramvaydan indikten son· Ah! Kimseciklere yorulacak ölüm de- mürr•=., i görmek istiyordu. <ı Yavru-
1.h b ğil... Bir gün, taraz taraz beyaz saç· cak , ın hayırlı kısmetleri çıks n 

- san a lacığım, daha Pakize lığa şaşıyordum. ra, ağır ağır yürümeğe ~}adım. Da-
l lı, bir ermeni karısı geldi, elinde, iki da, l ,. . gi:)z edeyim, diye üzülmekten 

teyzem gelmedi mi? Mürvet teyzem Artık fazla durmayacaktım. İhsan ha doğrusu, hsan ablanın evine doğ- üç yaşlarında kadar bir kız ç~uğu helak oluvordu. Muradına eremedi, 
de mi gelmedi~ Zekiye teyzemden abla, bakışımdan anlamışa benzı'yor- ru yürürken ayaklanın geri geri gidi- d K ·· ·· d ha" d - - h var ı. apının onun e gır ı, çagır· gözü açık gitti, atun 1 
mektup var mı} Huriye teyzemden du: yordu. dı ... Sonra, içeri girdi, yine bağırma- Beyaz başörtülü ihtiyar komşunun 
haber yok mu? ... - Beni unutmazsın değil mi? Ara· Kapının önünde durdum, zile bas· ğa başladı. Duvarlar ne kadar sağır içinden dua eder g ibi dudakları kımıl· 

Bu çocuğun, İhsan ablaya yardı· sını uzatmadan geliver ... Belki Paki- hm; bekledim. Cevap veren olmadı. olsa, bağırblar yine işitiliyordu. Karı: danıyordu : 
mından ziyade, konu komşunun me- ze de gelir. Onlar da seni özlemişler· Kulak kabarttım, taşlıkta, ne takunye, - Kızının piçini daha ne kadar be- _ l,Çocucakn larının kısmetleri 
rakını gidermek için eve gönderilen dir, görünce sevinirler. ne topuk, ne de terlik sesi duydum. dava besliyeceğim! çıkmadan, gözü açık gitti, zavallıt 
bir haberci olduğu anlaşılıyordu. Kaşlarını kaldırarak manalı mana· Tekrar zile bastım . Yine cevap Diyor, bir daha demiyordu. Bağır· B t T T 1 

Mutfağa girdim; çocuk, İhsan ab- lı bakıyordu: yok. malar, saatlerce sürdü; biz, doğrusu, 

lanın yanına oturmuş, soluk almadan, _ Sana söylediğim 0 işi, yine kur· Karşı kaldırıma geçtim, eve bak- bir şey anlayamadık . Karı , çocuğu al-
boşanan bir makara gibi, söylüyordu: cala.,. Pek sıkışırS?m sana, bir haber tım. Perdeler inikti, dı, gitti. Ihsan abla, görünmedi. Ara-

Kadıköy .- 1935 

Mahmud Y eaari 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

~ SON DAKJ-KA 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ 
~ .. mm..::cm .......... ~ 

HABERLERİ 

' -
Habeşler Her Taraftan 

Taarruza Geçti 

Milletler Cemiyeti Dün Toplandı Ve Dağıldı 

Cenevrede Barış Teklifleri 
Düşmüş- Sayılıyor Suya (Baı taralı 1 inci yii~de) 'Şehre atılan bombaların adedi bin kadar-

karşı tevcihini imkansız bir hale getir- dır. Bombardunan ıonunda elli kiti ölmüt· 
miılerdir. 220 kiti yaralanmıpır. 

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

Bu esnada bir İtalyna sübayı tank İ· Badoglio'nun Telgrafı 
çinde ağ1r surette yaralanmııtır. Roma, 18 (AA.) - Mareşal Badog • 
Adiaababa, 18 ( A.A.) - Habef hay • lio'nun bir telgrafına göre, Habeşler, bir 
naklarrndan alınan haberlere tıöre, ha· taraftan Takazze üzerinde Matimşet mev
len T aka:ue nehri kıyılarında büyük bir kiinden hücum ederek ltalyanlan Dembe
muharebe yapılmaktadır. Habeıler neh- gina geçidine doğru geri çekilmeğe mecbur 
ri bir çok noktadan geçmiılerdir. Sö:ıü· ederken, diğer taraftan nehrin geçidini 
ne inanılır kaynaklardan haber alındı· yandan kateden diğer Habeş kuvvetleri de 
ğına göre, Aduamn 60 kilometre fİma • Şire ınıntakasını abloka için manevte ha -

Eden, lngilferenin Teklifleri Mü-
dafaa Etmigeceğiııi Açıkça Bildirdi 

li garbi.inde, Aksam cİVaTında da kan • reketi yapmaktadır. 

Londra, 18 (A. A.) - Reuter ajansının Cenev • 
reden öğrendiğine göre, muhtelif delege heyetleri 
araaında yapılan temaslar neticesinde Franaız - in-

giliz •ulh tekliflerine Buya düşmiiı nazariyle bakıl· 
maktadır. Şimdi aranılan ıey bu tekliflerden en lıo
layca kurtulmak çaresini bulmaktan ibarettir. 

lı muharebeler devam etmektedir. • ilk çarpışmada, ltalyanlar .f sübay ve 30 
. _ M akallenin ıimalinde T em•ien mm • kadar nefer ölü vermişlerdir. Habeşlerin 
takannda ve Geralta eyaletinde de mÜ· zayiatı mühimdİı'. 
him muharebeler olmaktadır. ltalyan- Habeılerin Zaferi 
lar, ehemmiyetli ~yiata uğramııfarda. Adisababa, 18 (A.A.) - Dün ak-
Muharebeler iki gündenberi devam et- f&m buraya, ltalyanların Tekkaze 
mektedir. HenÜ% bqka tal.il.Gt mevcut 

ıuyu bölgesinde bir hezimete uğra· 
değildir., 

Habeılerin Muzafferiyeti dıkların~ dair Roma'dan haber gel-

Royetr ajansının Adisababa muhabi- mİ§tir. Habeıler, ıuyun kuzey kıı • 
rinin bildirdiğine eöre, Takazze nehri mmda önemli bir zafer kazandıkla
boyunda yapılan müsademeler bir mu • rını iddia ediyorlar. ltalyan'lar 
zafferiyet ıeklinde kar~ılanmaktadır. ric'at ebnekte ve Raı Kaaıa ile Raa 
Bu müsademeler ordunun maneviyatım Seyyum'un kuvvetleri tarafından 
yükseltmittir. Çünkü asker iki aydan· kovalanmaktadırlar. İtalyanlar, çe
beri Ru Kassanın «muharebe verme· 
den çekil» emrine istemeye iatemeye i- kilirken, yol üstünde bir çok yaralı 
taat ediyordu. bırakmıtlardır. 

Resmi Bildirik Hükumet bu haberleri ne teyit 

Roma, 18 (A.A.) - 74 numaralı res· ne de tekzip etmektedir. 
mi İtalyan harp tebiliği: Maitimset ile Sürekli Harbe Hazırlık 
Dembagina arasında 15 birinci ki.nun- Adisababa, 18 (A. A.) - Ya • 

da balıyan muharebeler 17 birinci ka· bancı çevenlere göre, meselenin ıul
nunda bitmi§lİr. İtalyan kuvvetleri, 

han tesviye edilmek imkanı kalmaDembagina civarında bir çevirme hare· 

Cenevre. J 8 (A. A.) - Havas ajansı 
ay tarından: 

Milletler Cemiyeti, bu sabah saat l 1. 15 
te toplanmıştır. Bütün aza, hazır idi. Yal· 
ruz Titülesko bulunmıyordu. Mumaileyh, 
henüz Cenevreye gelmemiştir. 

Litvinofun yerine Potemkine bulunu -
yordu. 

Konsey, Irak asürilerinin iskanı meselesi 
ile meşgul olmuştur. Konsey azalan, bun
dan sonra Milletler Cemiyeti genel aekre· 
teri Avenol'un bürosunda toplanarak İtal
yan - Habeş ihtilafı hakkında noktai na -
zar teatisinde bulunmuşlardır. 

Dün Eden, İngiltere hükumeti namına 
beyanatta bulunabilmesi için öğleden son· 
ra toplantının aleni olmasını İstemiştir. 

İtalyan Mümessili Bulunmadı 
Konseyin bugünkü celsesinde İtalyanın 

mümessili bulunmıyacaknr. 
İtalyan delegasyonu çevenlerinde İtal -

ya'nm bu istinkafının sebebi, büyük faşist 

konseyinin bu akşamki toplantısında F ran
sız - İngiliz sulh plan karşısında ne gibi bir 

keti• yapmaya te,.ebbüs etmiı olan Ha- yınca, ltalyanların yeniden faali • 
s- vaziyet takınacağını öğrenmek arzusu ol-

bef kuvvetlerine hücum e-=·ler ve gö - yete geçmek ihtimalleri vardır. Bu 1 k d ~ cluğu söy enme te ir. 
ğüs göğüıe bir kılıç, aüngü muharebe • çevenler, İtalyanın, tekliflerden ne Ayni çevenler, İtalyanın zecri teclbirle-
sinden sonra bu Habe§ kuvvetlerini çıkacağını bekliyerek, Ogaden'de, rin tatbik mevkiine konulduğu tarihten 

mahveylemişlerdir. haber verilen taarruzu geciktirmi§ beri Cenevre toplantılarına iştirak etme -

Dikkatle tesbit olunan Habet zayiatı olduklarına itaret etmektedirler. mektc olduğunu hatırlatmaktadır. 
500 ölüdür. italyanlar tarafından veri· Ordu, ıürekli bir harbe hazırlan. Aleni Celse 
len zayiat, ana vatan ordusundan 1 k d Ç k 'k Cenevre, 16 (A. A) - Milletler Ce -
"b 30 k" "k b•t f ·ı li ma ta ır. o mı tarda levazım, . . k . H b "h ·ıA f h kk d ! su ay, uçu za ı ve ne er ı eyer mıyetı onseyı, a eş ı tı a ı a ın a 

d d 48 b 127 f d . iki alat ve edevat ve gaz maskeleri sa- Fransız _ İngiliz tekliflerini ögvrcnmek üze- ı o u an on aıı ve ne er ır. • • .. 
ıübay, iki İtalyan asker ve 25 yerli aı· tın almak ıçın munakaıa açılmı§tır. re bu akşam aleni bir celsee yapmıştır. 
kerde yaralı vardır. Noel Mütarekeıi Yapılacak Mı? Toplanuda Laval, Eden ve Beck ile ı 

Diğer taraftan İtalyan tayyareleri Roma. 18 (A.A.) - Papanın Ha- Danimarka, Türkiye ve Portekiz elçileri, 
Makallenin cenubi ıarbisinde bir Ha • betistan ihtilafında Chaco ihtilafın- bulunuyorlardı. Sovyet Rusyayı, Paris bü-

d · ı d' yük elçisi Milletler Cemiyetinde daimi de-
beı kolunu bombar ıman etmıt er ır. da olduğu gibi bir noel mütarekesi 

lege Potemin temsil etmekte idi. İtalyanın 
Desaie Üzerine 1000 Bomba Atılmıt yapılması için teıebbüste buluna • yeri boştu. Maamafih İtalyan müşahidi di-

Adisababa, 18 (A. A.) - Arıuulusal cağı ıöylenmektedir. ğer delege heyetlerinin eksperleri arasın • 
kızılhaç te,kilatı, buıün, Deaıie bombar • Hahefistanm Cevabı ela salonda oturmuştu. 
dımam hakkında yaptığı tabkikabn neti • Adisababa, l 6 (A A) - Habeşista - Celse, Benes için bir tebrik tezahüriyle 
cesini ilin etmİftİr. nın sulh teklifleri hakkında Fransaya ve başlamış ve saat l 8 den biraz sonra kon-

Yalnız hastaneye iJci bomba atılmıt ve fngiltereye ceval:ıı yal1ln eabah buradaki sey başkam Arjantin delegesi Fuizgunazu, 
bunlar operasyon Mlonunda patlamıttır. İngiliz ve Fransız elçilerine verilecektir. Fransız • İngiliz teklifleri ve Habeşistanın 

Celal Bayar Ekonomi Siyasetimizi Anlattı 

Ticaretimizde ilerleme 
Hareketi Başlamıştır 

* * * r 
Milletler 
Cemiyetine 
Mektup 
HABF.şLER, TEKLiFLERi 

KAT'l REDDETMEDiLER 

Cenevre, 18 (Özel) - İngiliz -
Fransız sulh tekliflerine dair Habeşis
tan hükumeti tarafından Milletler Ce
miyetine gönderilen mektupta şöyle 

denilmektedir. 
Tek life cevap vermeden ..nel Ha

beş hükfuneti, Milletler Cemiyeti A -
samblesinin geniş ve serbest bir gö -
rüşme yapmak için derhal toplanma -
sını, doğrudan doğruya veya dolayı -
siyle hiç bir tazyikin tesiri altında bu -
lunmadan bu meseleyi, dünya efkarı 
umumiyesine karşı dürüst bir şekilde 
bahsetmesini, Habeşistana yapılan 
tekliflerin pratik manası hakkında üye 
devletlerin düşüncelerini söylemek fır
satı verilmesini istemektedir. 

Resmen tesbit edilmiş bir taarru -
zun kurbanı olan Habeşistan ile mü -
tearnz hükfunet arasındaki bir ihtila -
fın bu tarzda halline teşebQÜS edilme
sinin pakt tarafından tasarlanan kol -
lektif emniyet sisteminin iflası, ve Mil
letler Cemiyetinin inkırazı gibi bir so -
nuca varmaması için lazım gelen şart
ların tetkikini istemektedir. 

Acı bir tecrübeden ders alan Habeş 
hükumeti her hangi bir gizli görüşme
ye kat'iyen aleyhtar bulunmaktadır. 

* Cenevre, 18 (A. A.) - Habeş de-
legesi, Milletler Cemiyeli sekreterliğine 
bir nota vermiştir. Bu notada Fransız
İngiliz sulh tekliflerinin kabule şayan 
olmadığının isbatına çalışılmakta ım -
cak bu teklifler kat'i surette reddedil
memektedir. 

noktai nazan hakkında iki tebligatta bu -
lunmuştur. 

Edenin Söyledikleri 
Eden, Fransız ve İngiliz hükumetlerinin 

yapmış olduklan teklifleri evvel beevvel 
Milletler Cemiyeti tarafından tasvip edil -
mek ~artına bağlı kaldıklarını ve ancak 
böyle bir tasvipten sonradır ki, kat'i sureli 
hal projelerinin iki tarafa tavsiye olunabi
leceğini, çünkü Milletler Cemiyeti üyeleri-

ihracatımızda ( 3,001,000) Liralık B• A t v nin pakta riayet etmekle ve bunu tatbik 
ır r iŞ ar için mümkün olan her şeyi yapmakla mü-

Ankara, 18 (Telefonla) - Ekono • Celal Bayar, yakında, Kamulaya ih-ı Ankara Hukuk Fakülteırinde kellef olduklannı söylemiş ve demiştir ki: 
mi Bakanı Celal Bayar Arttırma ve racat maddelerini kontrol kanununun Akara, 18 (A.A.) _ Ekonomi ve Teklifler Kabul Edilmezse 
Yerli malı haftası münasebetiyle rad- da verileceğini bildirmiştir. Arttırma haftasının son gününü kend· «Fransız - İngiliz teşebbüsü akim kal-

. . B ı 
yoda önemli bir ıöylev vermi§tır. a· Bakan, bundan sonra endüstri proğ- '! günü edinmit olan Hukuk Fakültesi bu- sa bile Milletler Cemiyetinin bir çok 
kan: «Türkiye henüz istihsal düzenle - ramından bahsetmİf, açılan, teessüs gün fakülte binaımda bir toplantı yap- def al ar yapmı§ olduğu barıttırma gay -
rini tamamlamamıttır» dedikten sonra halinde bulunan ve tesis edilecek fab - mıtllr. retleri ehemmiyetlerini kaybetmiş ola
Türk ekonomisinin dinamik bir ekono - rikaları, bu fabrikaların sermayesi ve ı Törene İstiklal martı ile başlanma maz. Şurasını kaydetmek lazımdır ki, 
mi olduğunu anlabnı§ ve: <ıTürk milli İstihsal kıymeti hakkında rakamlara is- Dekan Baha Kantar, kısa ve özlü bi; 1 Paris teklifleri mutlak surette bunların 
hayatı, çalııan, yapan ev yaptıran azim- tinat ederek malUmat vermittir. söylev ile top)anbyı açmı§tır.. 1 üzerine israr etmek fikriyle yapılmı§ 
li insanların medeniyetidir» demiştir. Celal Bayar maden siyasetimiz hak • Profesörlerden Şüheyp Nizami söz 1 değildir. Eğer bu teklifler iki tarafça 

Celil Bayar dünya ekonomisini göz- kında da uzun tafsilat vermiş ve : <ıma- söylemi§, müteakiben talebelerden Meh _ ve Milletler Cemiyetince kabul edilmi • 
den geçirdikten sonra Türkiyenin İs - denlerimizi en değerli bir mübadele va- met Türkmen oğlu, Şahap, Vecdi çok yecek olursa, Büyük Britanya hükume
tihsal kabiliyetinin seneden ıeneye art- 11tası olarak ele almış bulunuyoruz)) de- heyecanlı söylevlerini vermişlerdir. ti bunları müdafaa edemez. Bu takdir
tırılması lüzumunu ileri sürmüştür. 1 miştir. • Bundan sonra general Kazım Özalp de barıştırma hareketinin akim kaldı -

Ekonomi Bakanı üzüm, incir, fmd.ık Memleketin elektrik işlerini ve- alkışlar arasında kürsüye çıkmış, her ğı müşahede edilse Büyük Britanya 
ve tütünden bahsettikten sonra dış tı - rimli bir yola ıokmak, yeni bir ida- yıl bu irfan ocağında çok kıymetli söz. hükumeti de bu hareketten vaz geçer.» 
caretimize geçmif ve, buhran senelerin- k ld 1 b k )er diledig· ini söyledikten sonra: «Sı'z • Habes Delegesinin Ricas1 re uru uğunu söy eyen a an, ucuz • 
den başlıyarak her sene azalan tica • elektrik temin edileceğini anlatmı§, ler Atatürkün kurduğu cumuriyetin te- Habe§ delegesi Mariam'm, memleke-
retimizin gerileme seyrini terkederek I' . . d k k T k tı'nı'n kendı' talı"ı'ne bırakılmamasını Mı'l-

b .. "k t 11 k ı - b'ld' ' me ısınız, onu can an oruyaca ür ileri hareketine başladığını rakamlarla uyu san ra ar uru acagnı ı ırmıı-
' milletini layık olduğu mevkie çıkara - Jetler Cemiyetinden rica eden beyana· 

isbat ederek demİl}tir ki: tır. f 
k k ·· ·· ·· k d k ) k tından aonra başkan talyan cevabının 11 İhracatımızda da (3,001,000) lira- Bakan, petrol araştırmaları hak ın• ca sınız, gozumuz ar a a a mıyaca • 

1 d ' t• henüz bilinmediğini ve binaenaleyh lık bir artış gör ülmektedir. da da malumat vermiştir. tır.l> em•§ ır. 

müzaker•nin batka bir tarihe bırakıl " 
ması lazım geldiiini aöylemittir. 

Konsey bu noktai nazara iıtirak ettl
finden celese kaldırılmıfbr. 

Milletler Cemiyetinin Selibiyeti ~1 

Cenevre, 18 (A.A.) - Habeıiatanıa 

Milletler Cemiyeti aekreterliiine sön " 
derdiği beyanat ıu mülahazaları ihti•« 
etmektedir. 

Milletler Cemiyeti uzviyetlerindeq 
hiç biri her hangi bir üye memleked 
toprak terkine veya toprak mübadele • 
aine mecbur etmek veya böyle bir ta~· 
aiyede bulunmak aelahiyetini haiz de • 
iildir. 

Milletler Cemiyeti uzviyetlerindea 
hiç biri her hangi bir üye memleketi 
kendi idareai üzerinde ecnebi kontrolU 
tesisine veya mütavirler tayinine mec "' 
bur etmek seli.hiyetinde değildir. 

Laval Görüşüyor 
Cenevre, 19 (A.A.) - Lava) uzunu .. 

zadıya Eden ile görÜ§mÜ§ ondan sonra 
da Polonya dı§ itleri bakanı Bek'i ka· 
bul etmİ§tİr. 

Müstakbel Sulh Planı 
Londra, 18 ( . A.) - Romanın iyJ 

malumat vermekte olan bir kaynağından 
alınan hususi haberlere göre, Musolinf~ 
Fransız - İngiliz planını önemli bir takım 
ihtirazi kayıtlarla kabul edecektir. İtalya .. 
nın Paris ve Londra büyük elçileri bu ka• 
yıtların ne olduğunu evvelki gün bildir c 

mişlerdir. 
Siyasal çevenler, müstakbel sulh planı " 

nın - ki son kanun ayında tanzim edilme•• 
muhtemeldir - Lava} - Hoare projesine pe~ 
ziyade benziyeceği, ancak şeklinin başka 

türlü olacağı b .ldirrnektedir. 

iki Oç Ay içinde 
Paris, 18 (A A.) - Oeuvre gazetesi 

yazıyor: İngiliz halkı ihtilafın şu veya bu 
§eklinde halli sayesinde Avrupada çıkaca~ 
her hangi bir ihtilafın dışında kalacağı~ 

anlamaya başlamıştır. Diğer taraftan lnııf• 
lizler, ihtilafın iki üç ay içerisinde sona er " 
mesini istemektedirler. İngiliz dış işleri ha• 
kanlığı, dün sabah Moskova' dan gelen Vf 
Sovyet Rusyanın Cenevrede diğer memle• 
ketlerden ziyade sulh projesi aleyhinde 
bulunmıyacağını bildiren telgrafı memnu • 
niyetle karşılamıştır. 

Taymbin 1$tedikleri 

Londra, 18 (A. A.) - Taymis gazete
ıi yazıyor: Eden, Cenevre' de lngiltere hü
kiimetinin Laval - Hoare planını adilane ve 
tatbik edilebilir mahiyette addetrnediğini 

ve Büyük Britanyanın tahrik eseri olmayan 
tecavüze karşı ~iddetli bir kolletif mu .. 
kavemet yapılmasına devam edilmesi 
taraftan bulunduğunu açıkça söylemelidir. 

Bir ihanet 
Londra, 18 (A A.) - Oeyli Telgraf 

gazetesi, bugün Paris planını tenkit etmek• 
te ve bu planı bir ihanet olarak tavsif ey .. 
\emektedir. 

Gazete bu karann ansızın alınmasının 

izahı mümkün olmadığını bildiriyor. 

Adisababada Ne Dütünülüyor? 

Adisababa, 18 (A. A) - Habeş im .. 
paratorunun müşaviri, Amerikalı Kolson 
ile özel hekimi Yunanlı doktor Zervos, im• 
paratorun, Fransız - İngiliz tekliflerine kar
şı verdiği ret cevabını bildirmek üzere 
Dessie ·den buraya gelmişlerdir. 

Saray çevenleri bugünkü şartlar içeri .. 
sinde müzakere etmek ümitlerinin boş ol • 
duğu knnaatindedirler. ............................................................ -

Son Posta Matbaası 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahiplerr: A Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 
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Jean Paul Marat 
Fraoıız ihtilıilcilerlnio en ateşlisi 
idi. Fakat İtalyan ana baltadan 
Pruıya tabiiyetinde olarak dot
muıtu. 

Maaaı· 
bnnın 

Bir Gecede Meydana 
Gelen Dere 

(Florlda) Laııderdal olan bu 
dere b[r fece elnr rölilD tat• 
maatndan vDcude ıelmlftlr. 
O nklttenberl durmaktadll'. 

rahipleri •&ç
larım daima 

nııı~--böyle tutmak 
meoburi1ıtin· 

dedirler. -~. 

( 20J,000,00ll,OOO) 
marka utılıyor• 
du. 1923 ilk ki• 
nunu'llda Al•un 

Hafrzası 
H••• ~oa a •• 
lov 1830 • 1119t 
bir dda ltltU· 
il herhangi bir 
be• eyi derhal 
ezberlcırdl. 

lfj" 
Atağı dakl ıe· 
kil Yahudi al· 
fabuhdn ( A) 
harfinin aynı. 
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O•ç••lll bil· 
mec:e 2 •artı 
4 mOHvl par
t•J• bByle 
a1r1lır. 

8" r•kamlaH 
yeniden l7le bfr 
ıekilda taaz!m 
edinls kl ne ta• 
rifıadaD bakılH 
34 •dedi ceme
dJJaln. 

Holivut 
Kazaları 

Sinema dlyara•da m•th•ı 
her Hn'alklrıa tahtada• 
J•pılllllf bir laafaıı nrdır. 
Bu mod.Uaı araaı•da •• 
kaçOil ( il•• Weat) ı. • 
blyüğG ( Shlrlay Taaple ) 
indir • 

............ Mi;1;·E;;;~~~~~··r;;;;ı~t~ .. K~;ş;··K;ğ;;-:ıJ~ ........... T··şu···Gii"riii'' .. D'üllY"8d'8"' 
Y cdi Göbekten beri · Oğlan Çocuk Neler Oluyor? 

Y apamıyan Bir Aile .. - Almanyanm Mü bir makine ile 12 aile radyo dinliyor• 
, J 2 ailenin ayni h 

nic ~ehri ceza muş 1 zamanda kul· T 
Nev .. Jersey'de yaşayan, evlenme çağına gelmiş her 

delikanlının gözü bir defa «Misis Emersen» in kızlann· 
dan birine dikilir. Bunun birinci sebebi kızların son dere• 
ce güzel olmalarıdır. ikinci sebebi ise bu kızlardan her bi· 
rinde en iştihalı bir insanı doyuracak kadar bir servet bu· 

lunmasıdır. Fakat bu genç kızlardan hiç biri de güzel vo 
zengin olmalarına rağmen henüz evlenmemişlerdir. Bu
nun sebebi ise mühim bir aile aırrınm daha geçenlerde 
meydana çıkmış olmasıdır. Bu aile sırrına göre «Emer

sen» lerin kanından gelen kadınlar tam 7 göbekten beri 
hiç bir oğlan çocuk doğuramanuşlardır. Bu ailenin son 

ferdi olan Misis Kristiyan Emersen ise bu sırrı annesin~ 
den öğrenince evlendiği zaman tabiatle mücadeleye 

kalkışmış ve çocuk üstüne çocuk doğurmuş, fakat birbiri 
arkasına meydana getirdiği (9) bebeğin (9) zu da kız 
çıkmıştır. 

İşte bunun içindir ki ailenin soy adını idame için bir 
erkek çocuğa malik olmak isteyen bekarlar · bu aileden 
kız almak istememektedirler. 

Burada Bir Adam Otomo
bilin Altlnda Can Vermiştir 

Los Angeles tehri bütün diğer A- zaya sahne olan yerlerin her biri üze
merika şehirleri gibi sayısı günden rine, büyük bir daire içinde bir haç 
güne artmakta olan otomobil kazala- resmi yaptırtmak, üzerine de: 
rinin önüne geçmek için çare aramak- - « Burada bir adam otomobilin 
la meşgu)dur. Yaptığı inceleme so- altında kalarak ölmüştürn cümlesini 
nunda bütün bu kazaların çoğuna ge- yazdırtmaktır. Fakat bu tedbir insan· 
rek otomobil kullananların, gerek ya- ları kısa bir müddet için ihtiyatlı bu
ya yürüyenlerin ihtiyatsızlıklarınm lunmıya sevk etse bile büsbütün mah
sebep olduğunu anlamış ve buna göre zursuz değildir. Zira geçen yıl Los 
tedbir almayı düşünmüştür. Angeles şehrinin içinde veya çevre

,l Bulduğu tedbirlerden birincisi ka- sinde otomobil kazası neticesinde ta-
1 ............................................................. marn (36.000) kişi ölmüştür. Bu he .. 

J 1 saba göre haç ve daire resminden Los 
Angeles şehrinin içinde ve dış yolla-

.. rında geçilecek yer kalmıyacak de· 

l mektir. 
Diğer taraftan bu tedbirin otomobil 

.................................................. _ ....... - kullananların hepsini de ihtiyata sevk 1 

Bir Kızın Sırtında etmiyeceği anla,şılmaktadır, zira bun-· 
Loyd Corc lardan birisi fikri sorulduğu zaman 

Parise giden yabancıların mut1aka bir ŞU cevabı vermiştir: 
defa olsun uğradıkarı meşhur Mu1en Ruj - Ben şosa üzerinde haç resmi 
müzik holi bir şefkat müessesesi olarak ta- gördüğüm zaman o civardan yava' 
nınmı§ değildir. Bununla beraber bu daki- değil, bilakis mutat harici bir sür'atle 
itada sıkıntıya düşmüş bir ressama yardım geçiyorum, çünkü orası muhakkak 
etmektedir. Bu ressam bir gün tiyatroya meş'um bir yerdir ve ikinci bir kazaya 
gitmiş, çıplak kız sırtlarını görünce, bunla

da sebep olabilir. 
tın üzerine ne güzel resim yapılır diye dü- -----
§Ünmüş, fikrini hemen tiyatro müdürüne 
söylemiş, o da bu fikirde yeni bir numara 
görünce ressamı derhal İ>ie baslatmıştır. Şim. 
di perde açılınca meydana beline kadar 
soyunmuş bir kız ile ressam çıkmakta ve 
bir iki fırça darbesiyle kızın sırtına tanın
ınış diplomatlardan birinin rP-smını yap
ınaktadır. Yan taraftaki fotoğrafta kızın 

sırtına yapılmış olan (Loyd Corc) 'un rea
rnini görüyorsunuz. 

Deniz Altında Bir Köfk 
Garabette Amerikalılarla yarış yapmak 

niyetinde olduğu sanılan bir Avustralyalı 25 
metre semtinde bir su tabakasına tahammül 
edecek kuvvet camdan bir köşk yaptır -
maya başlamıştır. Bu köşkü denizin dibine 
oturtacak ve ara ııra içine girerek oturacak

. tır. Bu köşkün deniz sathına çıkan bir mer· 
diveni, bir de hava deliği bulunacaktır. 

landığı bir mahkemesi radyo Radyo şirketi bu ortaklama dinle• 
d 0 fİrketi tarafından . . k k d. l · f k 1 d rcı Y 12 .1 l h. yışın aça ın eyıştcn ar ı oma ı• 

aı e a ey ıne 
açılan bJ·r h ak" k l ğı iddiasındadır. Mahkeme henüz ka· «ru satsız m ıne u -
lanma» davasını tetkik etmek- rarını vermemi~tir. 
tedir. Radyo şirketinin iddiasına * 
göre Kari Fischer isminde bir zat bir 1 16 yıldan beri Geçen hafta Nev-
radyo makinesi almış ve usulü daire- denizde yaıa· york limanına uğra-

sinde ücretini vererek radyo şirketine yan adam yan mini mini 

de abone olmuş. Fakat sonra bakmış bir yelken gemısı şehirde bü .. 

ki gerek makinenin fiyatı, gerek abo- yük Transanlantik.lerden faz)~ 
nenin ücreti kendi bütçesi için ağır bir ilgi uyandırmıştır. Bu yelkenli..ı 
gelecek, hemen oturduğu apartıma- nin içinde Corc Korti isminde bir a• 
nın diğer ( 1 l) dairesini işgal eden dam vardır. Bu adam tam 16 yıl evvel 

kiracılara müracaat ederek kendileri

ne bir ortaklık teklif etmi,ş, uyuşmuş
lar, neticede radyo makinesi alan a-

sevdiği genç kızı kaybetmesi neticcı 

sinde yese düşerek dünyaya küsmü~ 

ve küçük bir yelkenli satın alarak de· 

uaının dairesinde kalmış, fakat diğer nize açılmıştır. O vakitten beri heR 

(1)) daireye birer Hoparlör konul- denizde yaşamakta, ancak ihtiyaç ol .. 

muş, kablolarla makineye bağlanmış, dukça deniz kenarında bir balıkçı kÖ4 

ve umumi bir toplantı neticesinde han- yüne uğrayarak yiyecek tedarik et

gi saatte hangi istasyonların dinlene- mekte ve tekrar uzun aylar için insan 

ceği tespit edilmiş, şimdi bu ' sayede yüzüne veda etmektedir. 

- Dai İnsana gitmezse, İnsan dağa gider, 
diyen eski bir atalar sözünü halJrlarnıf, 

Ramsgate tehrinde, ayaklarına kadar gi • 
den kitapları alacak derecede akıl1ı insan• 
lar da bulunabileceğine ihtimal vermiıti. 

Bunun üzerine genç kız eski kitap satan 

bir dükkancıdan kredi ile bir çok kitap aldı, 

bunları bir etajere doldurdu ve etajeri de 
&ırtına yükliyerek sokak sokak dola,mıya 

batladı. 
Genç kızın ite bqladığındanberi çok za. 

man geçmif değildir, buna rağmen dah.ı illi 
haftada baılıyan muvaffakiyet o kııdar ce
saret veriddir ki genç kız timdiden tak • 
sitle bir kamyon ı;atm alarak köyden köye 

dolat•P kira ile kitap dağıtmayı düşünmektedir. 
Bu takdirde genç kız gene kredi ile olmak Jarlile 

kitapçılardan eski, okunmuf kitap ledM:k edecek ve 
bunlan bizim paramızla ayda elli kuru§ bedel mukabilim:le hı?r 
istiyen aileye emanet bırakacaktır. Genç kız bu sayede hern 

eeçineceğine, hem de kö,Ylü sınıfını okumı)"a alıştıra\..uğına kanidir. 
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B "' •• • oga Huseyınle Arkadaşlarının Ateşte L -4 
f"', ;-

Yakılmalarına Karar Verilmişti .. 
- Onu dövecekler ... Çok fena!...' 
Boğa Hilseyini J'ahrdılar ve kırpaç

lamaia başladılar. 
Diğerleri olduklan yerde kıvrandık

l1tn, yüzleri gerilip büziildüjii halde 
Boğa Hüseyinin kıh bile oynamıyordu. 
Karlotta hele buna pek aımııb: 

- Pota! ... Görüyor musun? Demir 
gibi. . 

Buna herkea §&fıyordu. 
Don Karlos bu sırada aenç kıza 

dündü: 
- Nasıl? İyi döğdürüyor miyım? 

Hoşuna gidiyor ya? ... 
Demek isler ~ibi baktı 

Yılan 

Atan Adam 

Halbuki genç kız birdenbire celli
dan önüne eğihniı kırbacı elinden al • 
mıs ve babasına kotarak baill'mıfhı 

- Yeter artık ... YAZJk bunlara ... 
Ne kabahatleri var? ... 

Baba ile kız atııtılar. Fakat Mnun· 
da Don Goazalo fU eımi vermefe razı 
olmuıtu: 

- Bunlan tersane zindanına kapa
yın .. . Ölmiyecek kadar J'iyecek Ye· 
rin ! . . . Ne J'apılacaldanna yana bildi
receğiz . . . 

Bu sırada etrafa birikmit olan ka
labalığın araıundan birisi fırladı Boia 
Hüaeyinin önünde durdu. 

Onu yakasından 
baktı. 

Sarstı. 

tutarak yüzüne 

Gözleri yuvalarından fırla,.arak 
haykırdı: 

· - O ... Ta kendiai ... Yalan atan a
dam ... Uydurma lspanyol gemısınan 
kaptanı ... Bizi bu bitirdi... Bu ... 

Boğa Hüseyin, yakaaından tutula
rak aarsılmaaına çok kızmıfh. Amiral 
Anrikez'in kaptanı Emilyo'yu tanımak 

1 
için de güçlük çekmemiıti. Onun ,... 
kasına yapıfan elini bir luhlfta aıktı Ye 
ayırdı. Sonra göisüne fÖyle bir elinin 
ter.siyle dokununca Emilyo bet altı a
dun ileride yere .eriliwerdi. 

Herke-, açddı. 

Bu arada ıülenler bile Yardı. Hat
ta Karlotta ile Pola kendilerini zor 
tutmuılardı. 

Don Karla. dayanamadı. KJTpaçla 
Boaa Hüaeyinin üzerine Jiiriidü. Vur
du. Boia Hüaeyİnin kıh bile o~dı 
ve bu ıımarık delikanhJ'I bqtaa ayqa 
kadar süzdü. 

Don Karlos bir daha Ye l>u aefer 
Boia Hüseyinin yüzüne YUrdu. 

Delill:anlı dayana.anada. 

Bir anda lurpacı düpn•nının elin. 
den kaptı, iki parça yapb Ye )'ere at
tı: 

- Aptal h•ifl•; öldürecelueni& 
öldürün, fakat bu maskarahk ne olu
yor? 

Diye homurdandı. 
Karlotta artık aülmeaini tutama-

nuıtı. ı 
Don Karloa tatkm ltir halde ona 

baktı. 

Don Gonzalo kızma c:lön.,.k btJa • 
nru çattı. A~ :s•maoda salaite emir 
verdi: 

- Götürün, yeter artık ..• 
Eairler 
Yılanlara Atılacalı/. 

Boia Hüae,.inin kim olduju Ye yap-
tıiı itler tehirde ltirdenbire yayılmıt· i 
b. 

Halk köpürmU,tü. 
Valinin tatosu önüne loplanm.at: 

- Yılanlara atalsanlar! ... Onlar ne 
yaptılarsa, kendileri de öyle ölsün
ler!. .. 

- Hayır ... Ateıe atılsınlar! .. . 

- Atefe ... Gemilerimizi onlar yak-
tılar ... 

Diye haykırıyorlardı. 
Don Gonzalo onlara: 

- Dilediğiniz olacaktır. 

dutu, din perdesi alhnda akla selmi
yen rezaletler yaptıiı o sıralarda it
kencelerin çe,itleri Yardı Ateıte diri 
diri yakılmak İM bunların en aiırla· 
rındandı. 

* * * -30-

Şeyhin Yalanları 
Doiudan esen fırtma Kemal Reİ· 

ain filosunu dosdoiru Cezayire dön- H ı ii · 
k ı ,_ . a ta m na•ebetıle 1Ienç mekteplılerin nümayifi 

me ten a aaoymuıtu. Kemal ReH za- . 
ten Cezayire böyle yaralı gemilerle gir- İzmir, (Özel) - Ekonomi ve Tu -1 .,..-' ·-· - '.... ·~ · ·' ·-7 ·-;-
meii istememiıti. Muataganem önünde tum haftası yurdun dört köşesinde ol·ı asarruf Haftası Bitti 
demirledi. duğu gibi Filehrimizde de hararetle de- (Baı taralı 1 inci yÜme) 

Onun yedi fspanyol gemisini ardı- vam etmiştir. Bu arada Cümhuriyet rinleri bir kere daha gözden geçirmeğİ 
na takarak gelifİ bir yıldmm hızı ile meydanında genç mekteplilerin iştira· muvafık bulmuş ve dün bütün vitrin .. 
Cezayirin bütün kıyılarına ve İçerilere I kile bir geçit resmi yapılmıf ve söylev- leri tetkik etmiştir. Netice bugün ilata 
yayılDUfb. ler verilmiştir. edilecektir. · 

Don Karlo• ıenç .,za dönerek: 
Na .. l? iyi döodürüyor muyum? 

Demek İder 11ibi baktı. Bu ha'ber Tlemaan Sultam Ebu Ha- ilbay Fazlı Güleç, söylevini Atatür- İkramiyeli kuru yemiş satan dük .-
mu'ya da l'İtmİfti. Sultan önce fAfh· kün. Türk bütünlüğüne gosterdiği şu kanlarda dün akfam ikramiyeli satır 

rar verildi. Yalnız laemen o süıı bir Bunu halkın arasına her nasılaa yayıl· parola ile bı·tınn· ı'ştı"r .. 1 ·1m· · B akb l ara son verı ıştır. ugün m uz at yortu baıhyor Ye bir hafta sürüyordu. mıı olan uydurma bir ıey sandı. Fakat 
Ceza ancak J'or.Jadan .onra yapılabi- Muataganem kalesi kumandanından «- Yüksek Türk, senin için yük- toplanacak, belki de yarın piyango çe-
lirdi. da mektup alınca artık inanmamak mana- selmenin hududu yoktur!..» kilip netice ilan edilecektir. 

Erteai sabah bu haber ıehre yayıl- sız olardu. Hemen bir elçi göndererek " 
dıiı ııı:aman herkes aeYindi. Halk mala- Kemal Reiain aav-.ını kutluladı. Hedi- Kayıplara Karışmak illeti Genfc/er 
kemenin kararuu alkıfladı. Engiziıyon , yeler gönderdi. "I' 
mahkemelerinin ortalığı kasıp kavur- 1 (Arkua var) G İ h İ O/ d U 

• 

' • 

fger ber ıry sizi sahırsızlııııdırı) or ~r tıtıılrodirfyoru, t'grı ulak bir 
ahilik fildrlc:rinıd alt·USI edıyorsıı, c:gc:r ltttl~ uyku lulııt:ı)Orsa IC:$111i 

pek basiltir: si urlcrinızın tcıırrbıılıiycti arlmı$ltr. llulı vakıt Mrkea bıı 
tc:ııalı~ı eidcrnıe~· acele cdıniı. 

Bromural ·Knon. 
tttıliln d~ny;,ııııı ıanıdığı bir ııııı ~cl.kııı oıuıı luı)"bc1Ufhıi2 nıhı"- llfl!11f11 
\ 't .ılıyctı sız.c iade cdc:ı • • - T {"~ırı ~:ı)c:I 'eridir • • - 8roıuucal'lo bk hit 
ur:ırı yoktur. 

ıo a :ZO komrırı"''Y' ha .. """ 
••rd• r(lanrl• dt rr(•l• llt ıauıu, 

l<noU A -0., kimyevi madrleler fabrikaları, ludwlgsftaftn •/Rhi" 

Fruııız 'fiyatrosuuda I 
Halk Opereti 

Nıılt - Ertufrul SAdJ • U.lide 

... •\ ~ ~ ');· . . .. r.~ -\~ 

-

. ' __ 1,~~ ,;., J > -' , 
' ,,, 

> _ _ı . __.~ -

HALK OPERETi 

Bu akıam l!0,80 da 

TELLi 
TURNA 

Büyük operet 

lehzadebq& TURAN 

ıi1atroauoda 

B• ı•ce •aa' 20,80 da 
H0LLECI 

Komedi 8 perde 

Arı" Ye talebi WIUlmt iıı:erir.e berkffİD ıöriip dioliyebilmeleriai 
FRANZ LlSZT'ın roruantik ha7alıoı ıöıte.rea 

AŞK RÜYASI 
( Llebestraume ) 

müzikal filrni bırka9 sGa d.U 

M E R Sinemaaında 

temiau 

....... ine ...... edlleoekkı-. Ayraca' PIERRE RICHARD WILLM 
tarafından wuııil eclileo 

BAGDAD YOLU 
filalai de pterecektir. Haftanın ea nngio projtf&lllı. 

.. 1 1/1 da Aık Riiyası, 4 lli da Bağdad Yol• 
•nsler 1 6 1/2 da Atk Rüyaıa, 9 da Bağdad Yolu 

(Bat tarolı 1 inci. )'Üdc) 1 tahkikat yapıyor ya 1 Girip çıkabileceği 
tubu okuduktan sonra Hasanı daimi bütün yerler aranmış. Biz de uzak ya
bir kontrol altında bulundurmaya mec- kın bütün akrabalara sorup sonl§tur " 

bur kaldık. duk. Fakat ne gören var, ne bilen f • 
Fakat o buna rağmen, bize izini kay- * 

bettinneğe muvaffak oldu 1 Oradan ayrılan muharririmiz, tah .. 
- Fakat tegayyübünden beri kırk 1 kikatına zabıtada da devam etmiş, fa

üç gün geçtiğini söylüyorsunuz ... Bu kat hadiseyi aydınlatabilecek malumat 
kırk üç gün içinde akibetinden haber a- alamamıştır . 
lmamayıfı garip değil midir} • Hasanın tegayyübiyle ikinci bir es-

- Doğru .•• zaten bunun için zabıta rar perdC8İ kar,ısındayız, demektir. 

c Toplantılar, Davetler 

Hukuk Talebesinin Çayı 
Hukuk talebesi cemiyeti aeael sekreter· 

Jiiindea: 21/12/1935 cumartesi aiinü saat 
15 te Parkotelde verilecek olan (Yeni ar· 

• Son Posta • 
lstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
kad.,Jan tamfbrma) çayında me.zun ağa· 18· 12 - 1935 
lte•lerimizin de bulunmalanaı dileriz. ll---==-z==;,;.;:,=~==-===---~~ı1 

' Türk Devlet Borçlan 

Kız Orta Mektebinde MU•aıınere Lira 
latanbul kız orta mektebi talebeleri ta• o/o 7.5 T. B. 1 25,..0 

O/o 7,5 T. B. ll 25,IO 
rafından taaarruf haftası münasebetile dün % 7,5 T. B. m:H 

mektep salonlarında bir müsamere veril • J>eylet DemiryoU.n Botçl•n 
miştir. Müsamere çok güzel olmu§tur. Bu 
arada tasarruf hakkında konferanslar Ye • Ura Ura 
rilmiş, p.rlcıJar, fiirler okunmtlflur. Tale • Ergani H,25 il Anadolu IYe114J.7 ' 
beden Semahat, Rezan, Sadiye. Nuruha • 
yat, Behire çok alkışlanm1flardır. Müsa • 
mere esnatmda yerli mallanmızı tqvik 

yollu çocuklara incir, üzüm, fındık daia • 
hlmıştır. 

Halkevl Konferenslerı 
Eminönü Halkevinden : 

Evimiz, kışlak aeri konferanslanna 
baılamıftır. İlk olarak 20/ l 2 935 cuma 
frÜnÜ saat ( 17.30) da Cağaloğlu merkez 
salonumuzda Or. Bay Kazını lamail tara • 
fandan (Bugünkü hekimlik) konuilu bir 
konfcraıu verilecektir. Bu konferaıu bü -
tün yurttaşlara açıktır. 

C. H. P. F.nnköy kamana Sahrayicedit 
ocaiı Batkanhimdan: 

Ocağımızın çevresi içindeki Bayan, Bay 
gençlere ve isteklilere değerli bir öğretmen 
tarafından verilmek üzere Fransızca, İngi
lizce, Almanca yabancı dil dersleri kursu 
açılacaktır. Gelmek ve öğrenmek İsteğin

de bulunanlann her cumartesi günü saat 
16 dan sonra birer vesika fotoğrafı ile o ~ 
cağa selerek yazılmalan bildirilir. 

SlTaa Erzurum m,oG Anadolu il. 47,25 

f.t. B. :Uil. 
•• Hl. 

Sosyeteler Erb
IJra 
91J,ll ı.t. Tramft)' 

t,IJ Bomonu 
• • Name lf,00 Tertos 

Merkez B. D. IJ,00 A. Çhnento ------11 ÇFKIFR 
K1'f, 

iatertn 116,SO 1 ~-r. Francı 12.- ~ 

I. T. L. ICiJl ... 
'* 

tor.J'raDCl 
ı Dolar 
ı isterlln 

20 Ur~ n• 

-------.... 

1 Mark 
20 Dralım1 
20 Lna 
•LeJ Bone.,...... 

L . K . L.K. 
Kredi Fonsiye l lılibadil Bon. 7.1 
1888 senesi il 1;00 Gayri • • iti,~ 
1903 • ıı,oo ıl Altm •• 
1911 9 80,S~ Meddlye 11,00 

Buğday Yükseliyor 
Buiday fiadannm yükaelmeei 

----------------------------------------------------------------------------------------~----- etmektedir. Dün ticaret ve xahire borsa " 

.. nda narhtan aşağı fiatla buğday satıla • 

mam11tar. Belediye ekonomi müdürij A " 

ınm Süreyya dün borsaya .ıelmi~ fiat .

lar üzerinde tetkikat yapmıt. Ziraat Baıt~ 
kasa buğday itleri müdürü Mehmet Ali il• 

Bu aktamdan itibaren S A R A Y ainemaaında ~-------..._ 
Sahne Y8 ~J-'ro büyük galalanwn yıld1&1 Ye ( aOYOK KATEAINA) fılnıioin unutulmaz mlmeaailui 

ELiSABETH BERGNER 
Ö M R Ü ı··bf m; E bô· ~SY"'E'·n N I N İ 

Dedi ve kalabahtı dajıttı. O aece 
toplanan büyük mahkeme esirlerin yı-
lanlara atılmalarını uysun buldu. Fa- Fransızca s8zlU ••ha•• fll•lnde ••rlrcllerl ga,redecektfr. 
kat yılan yoktu. Bunun için ,ehrin en flheten: Noel i~ln reuk'j bir Silly Senfoni. Bir harika NQEL GECESi, küçOklerla ... ial.'i. .• Çoouklann filmi •.. 

ve borsa umumi katibi ve komieeri ıl• 
görü~üıtür. Borsa vaziyeti normal gö " 

rulmektc, tuccarların fiatlan buğday rrıe

varidatı kesildiği için yük elttikleri tah " 

min olunmaktadır. 

Dün borsaya 166 toa buıııday, 30 toO 

da un aelmiıtir . büyük meydanında yakılmalarana ka-J ..._'111111_•~ ve büyuk'erin anki olacaktır. V • •Jrıca Paramoucıt Jurnal Londra'da J&pılaa lıııilia Alman futbol •açı ••" 



ıı SON POSTA 

Yuan: Gcıhart Ellert - 38 - 19 / 12 /935 Çeviren: Arif Cemil 

Attila; Şarki Roma Hudutlarına Teca
•• vuz Etmemeyi Kabul Etmişti 

O kağıt, imparator T eoclosiyüs'ün 
2afmdan bafka bir mana ifade edebi
lir mi) imparator T eodosiyüs Kral 
Attila i]e hemayar bir hasım olamaz
dı. 

Oncges, hazırladığı o mukaveleyi 
Yuvarlayarak sardı. Y 8tmağa hazır
landı. O ara1ık hadım ağası Krizafyüs 
görünmüştü. 

Oneges, evvela onu kabul etmek 
istemedi. Hün ')erin karargahında da 
gece yansından sonra müzakere edil
nıez demek istedi. Fakat düşündü. im
parator T eoclosiyüs' Ün kılıç taşıyıcısı 
belki mühim şeyler söyliyecekti. 

~~ ...... ""-"' 

Sayfa 9 

ikinci llkmektepte Atatürk Büstü 

Onun için yorgunluğu bir tarafa 
bırakarak onu dinlemek faydalı olabi
lirdi. Haremaiaı: - Medeni bir memlekette yafamalt için hanet çekmiyor mu.un 

1 

8 .ll...... --•---~-- LA-AL 1 -'-~lark 
0 , . -" ~Ula-.. .,..... ,,. •U\'- yavru ar mart oau. en ... 

-ccGeç vakit benden ne istiyorsun, negea .. dedı. Din Sultan Ahmetteld ikinci ilk'bq muallim ŞelWrenin aöyleYindea 

Krizafyüs)» - <'.~ akat Bizansta senden sık sık ret sahibi olarak yaşamağa alıştığın için mektepte beykeltraf Zeynel Akko _ sonra tehir meclisi azasından Ratlt 
Hadım ağası, nefesi tıkanmış oldu- bahsedılıyor. Daha geçenlerde Prenses küçük bir adam sıfatile geri dönmek is- kt be bedi •

1
. A kıaa bir nutukla büatUn kordeli.ama 

iu halde tercüman Vigilas'ı göetere- Honorya senin ismini zikrediyordu. temiyeccğini anlıyorum. Fakat buna 1 çun yapıp me e ye etti 1 ta· keserek, açma resmini yapmıfbr. Bun .. 
rek cevap verdi: İmparatoriçe Atenais te senin gibi ka - hiç hacet yoktur. Bizans hiç bir zaman türk bütünün açılma töreni yapdDUf- dan sonra talebeler büstün önünde rnr 

- tcBu adam, sanki arkamızdan biliyetli bir adamın nasıl olup ta Attila hiç bir kimseye karşı nankörlük et _ ' tır. mi seçit yapmıılar ve onyıl martı ile 
teytan1ar kovalıyormuş gibi k~ .. ~otıa gibi bir adamın emri altına girdiğini an- memiştir. Sana karşı da etmiyeceğine Tören iatiklal m&rfl ile bqlamıf, tören bitmİftir .• 
beni tepeye kadar çıkarttı. Attıla dan 

1 

hyamadığını söyledi.>> şüphe yoktur.» 

geliyorum.». .. .. . Medeni Bir Memlekete Hasret Oneges sordu: 
Prialtü.'an. s.on Ewrı 1 On_ eges hiç cevap vermedi. Fakat 

O 1 d k - ((Nankörlük etmcmİfl midir. Ne-neges e samımıyet pey a etme Knzafyüs aözüne devamla dedi ki: Ayazağa Faciası 
için bu sözJcri söylerken güldü. Fa- _ «Bu konuşma esnasında İmpa _ ye karşı nankörlük etmemiştir. Ne de-

kat, Oncges barid tavnm muhafaza rator da mecliste hazırdı. Oneges, me- mek İstiyorsun)n (Baı taralı 1 inci )'Üz.de) ğu yeri tesbite karar vermiştir. Bu .. 
ederek: . . . . . 1 deni bir memlekette yaşamak için has- Krizafyüs şaşkınlık içinde biraz gül,. Veznedarı ve suçluları otomobille gün tesbit işi yapılacaktır. 

- ffZiyaretmın scbebını çabuk an- ret çekmiyor musunh> dükten sonra mırıldandı; Ayazağaya götüren şoför suçsuz görü- Yunus da yakalandıktan sonra ta • 
lat!» ~i. .. . Oneges .kaşlarım çattı, bu adamlar - «Belki nankörlük etmedi tabiri lerek serbest bırakılmıştır. bancanın kimin tarafından patlatılcli-
. ~n~a~yu.~ arkasındakı mantonun benden ne istiyorlar, diye düşündü. doğru değildir. Fakat, Oneges, seninle * ğı anlaşılacaktır. Yunusun da karanlık 

Çızgılennı duzelterek · O d k k l d k k Müddeiumumiliğwin Dünkü Sorguları kalan bazı noktalan aydınlatacag· ı tae .. · n an sonra yu" ·se ses e sor u ·. şayım · 1 n 
G 1 ha ı ı __ 1_ açı ça onu · Abd 11 h M h · 

- (C a i Atti a i e mü~ere et- <<B y be . 1 d' r B d .. "] -'- . . a· ha u a ' aşçı e met ve metresı min edilmektedir. 
- ura a nım arzu arımı ın e- ura a goru me& ıçın ızans na M'•kAfa d" k .fh ede · ·ı 

rnek kolay bir iş değil.» dedi. mek ve i.cıitmek için mi geldin?>> .k. .f ··kL_ı· B 'feler' l u a t un tev ı an n getırtı e- Üniversitenin Bir Tebliği 
O b 1 _ • , ı ı vazı c yu JCOI. u vazı ı veren- ,_ .. dd . A Ce d f d .. 

neges, sa ırsı.z ıgını yenmege ça- Krı'zafyu··s cevap verd'ı·. l . b' 'b ' l . d k •· h bel re~ mu eıumumı v et tara ın an Universite rektörlüguW••nden teblig· e-
erın ırı ır erın en at ıyyen a r e- . . . Ü .. 

lışarak cevap verdı: - «Eveti Başka hiç bir maksadım ri yoktur.» ytekrar dırıle~~:!~drd_ır. L - ~~ubed ~~d ı dilmiştir: 
- <tBu İf, müzakere edilecek me- yoktur! Burada şimdi kuvvet ve kud- (Arkaaı var unusun yaJLalall ıgı ~ın a mu • ı Veznedar Hüseyin Hüsnüyü öldür -

selenin mevzuwıa bağlıdır.» dciumumiliğe dün de bir haber gelme- mekle maznun Abdullahın 14ifi nu .. 

Yunanlı, Krizafyüs 'le kon~mağı miştir. ı marada dişçi mektebine yazılı talebe 
lüzumsuz buluyordu. Yarın sabah Morg doktorluğu Hüseyin Hümü - olduğu ifadesine atfen gazetelerde ya· 
Attila nasıl olsa meselenin mühim nün ölümü hakkındaki raporunu da zılıdır. Bu numarada yazılı talebe 
noktalarını kendisine anlatacaktı ve bembeyaz, tertemiz Ve parıl henüz vermemiştir. yurtta Celaldir. Abdullah ne dinle· 
yahut ima edecekti. J ) l AbduJlahla Hüseyin Hüsnü arasın - yici, ne asıl talebe olarak Üniversitede 

Krizafyüs koynundan zengin cild- parı par ıya 0 diş er daki münasebetin alelade bir arkadaş - kayıtlı değildir. 
lıktan ibaret olduğu fenni bir surette .. · · · ~ · "· ·~ · · · · - - ·- - - ·-li bir eser çıkardı ve onu masanın ü- y • N J t 
de tesbit cdilmiftir. Abdullahın imalı elli eşr ya : a:erinden Oneges'e doğru uzattı, dedi 

ki: sözlerinin yalanlığı da bir defa daha 
anlaşılmıştır. 

Cörütler ve duyuşlar - Edirncde M. 

- «Pıiak.üs'ün son eseri. impara
torumuz T eocloziyüs sana nasıl bir 
hediye gönderirse, makbule geçeceği
ni sordu. Ben de bu eseri tavsiye et
tim. Maddi şeylere ihtiyacın olmıya
cağını düşündüm; Bu barbarlar diya
rında seni fikren meşgul edecek bir 
hediyenin daha kıymetli olacağına 
•üphe yoktur. imparator Teoclozi
YÜs. 

Pelı Büyülı Bir Kralın Naz.ırı 

Hadım ajaaı sözünü bitiremedi. 
Çünkü Oneges'in büyük bir hıra ile o 
eaerj kaptığını gördü. Yunanlı kitabı 
•üntle açarak bir kaç satır ek.udu ve: 

- '<Mükemmel bir eser Krizafyüs 
lana çok tefekkür ederim. Bu IUtfuna 
nası] mazhar olduğumu bilemiyo
ruın.» 

Krizafyüs bu teşekkürü eliyle rcd 
eda-ek: 

- .. Hediyeyi gönderen imparator 
1' eodoziyüa'türh> cevabmı verdi. 

Onegcs eseri tekrar dcv\lirdi ve ma

sanın üzerine koydu. Ellerini uğuştu
rarak: 

- (<imparator Teodoziyüs beni ne
reden biliyor h> 

Diye sordu. Hadım ağası hafifçe 
aülerek: 

- «Büyü~, pek büyük bir kralın 
tıüfuzlu nazırısın. Herkes, Attila kadar 
leni de tanıyor» . 

Yunanlı bu sözleri reddetti : 
- (c Benim vazifem yalnız Attilimın 

ell)irlerini yerine getirmekten ibaret • 
tir.>> 

Neden Türkiye halkının ~o 99 u Rad
yolin kullamyor) Ağızdaki miboplan 
% 100 öldünneei yüzünden mi) Fiati · 
nin ucuzluğundan mı) Fevkalade tekait 
edilmesi dolayısile iktiıadi olduğundan 

mı) Aiızda çok fazla köpürdiiü. ko -
kusu güzel olduiu için mi) 

Radyolinin bütün bunlardan batka 
en mühim ve esaslı iki hususiyeti vardır. 

Bu neticeyi almak 
ıç·n bir tip 

RADYOliN 
klfidir. 

Evvel& ditleri mükemmel eurette yıka • 
yarak yemek artıklannm. içkin.in, aiga • 
ranın huıule getirdiği kU tabakasını, 

lekeleri, kefeke dediğimiz t .. ları söküp 
çıkam, .ama da 'bunlan mine tabaka -
aını PziP hırpalamadan ~anı hayret 
bir tekilde cilllaı ve parlatır. 

lıte Radyolinin kazandığı emsalaiz 
rağbete ıebep bu meziyetlerdir. 

Sabah ve ık tam gUndı iki defa olmak f&rtila ıiz dı 

RADYOLiN 

Abdullah dün de, katilden maksat
larının Hüseyin Hüanüden kasa a
nahtarlarını alarak ertesi gün 1&bah1e
yin kasadan paralan aşırmak olduğunu 
tekrarlamıştır. 

Müddeiumumilik kasanın bulundu -

Behçet Perim tarafından yazılan bu eae1 

158 sahifelik güzel bir kapakla kitap ha· 
linde çıkmıştır. İçinde özlü ve ulusal ya· 
zılar. ncsir1cr vardır. . 

Ha•acıhk Ye spor - Tayyare cemiyeti 
tarafından on beş günde bir çıkarılan bv 
mecmuanın 15 7 inci sayısı çıkmıştır. 

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

nellerinin devlet tipi Gabarisine göre tevsii ve Aziziye istasyonunun bu 
tevaiata göre ıslah ve inJBSı ve Aydın hattının . Kuyucuk istaıyonunun 

Eğirdir ciheti makaaı batında kain sel yatağı tünelinin ıenitletilnıeıi 
ve Aydın iıtaıyonunda demiryol üzerine yapılacak 12 metre açıklı .. 

ğında bir betonarme köprü intası &f8iıdaki prtlarla ve kap. zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

1 - Bu itin tahmin olunan bedeli 479089,90 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 22913,60 liradır. 
3 - Eksiltme 23/12/935 tarihinde pazarteıi sünü saat on bette Ba

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

4 - Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 numaralı arttırma eksiltme 
ve ihale kanununa tevfikan ha:zırlayacakları teklif mektuplarını ve ek
ıiltme tulnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesaiki eksiltme saa -
tinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde me .... kür 
daireye "Yermit olmalıdırlar. 

S - Bu ite ıirmek iıteyenler, münakasa gününden en az bir hafta 
evvel istida ile Vekalete müracaat ederek alacakları fenni ehliyet vc
ıikasını teklif mektuplarına koymaları lazımdır. 

6 - istekliler, bu itler için hazırlanan eksiltme prtnameıi, m " '<a • 
vele projeıi, Nafıa itleri umumi tartnamesi, fenni ıartname, vahi~ · ki
yasi fiat cetveli, profil ve tip resimlerinden mürekkep bir takım evrakı 
23,96 lira mukabilinde Demiryolları İnf8at daireıinden tedarik edt....ı ılir 

ler. cc3546» u7623» 
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Mubarriıi ı Fnuıman Will• Crofat - 52 - 19 /12/935 

Şimdi De Malas!a Tiyerin Gizli Bir 
Buluşmaları Hesap Ediliyo:-du 

Hadiseler Üzerindeki Perde lf U ~~ fı 
Fakat o zaman dat deniz motöründeki • /\.l>~] ~ 

ler kimdi? Bu motör nereden geliyor, ne - ~ Q 
reye gidiyo1du? Sahile, niçin ı§ıklarını ııön- \:~f ; S K O Ç YA 
dürerek yanaımıştı? Tieein motördekiler

le ne alıf veri§i vardı ? 
Frençin akhna derhal Malaııın motörü 

celdi. Fakat bunun o motör olmasına ibti -
mal yoktu. O müddet zarfında o kadar yo
lu dolaşamaz, o mesafeyi katedemezdi. 
Maamafih motörün sürati ve Baro'dan ha· 
reket ettiği saatla Portpatrik'e geldiği saat 
malômdu. Haritaya bir göz gezdirmek ve 
basit bir hesap yapmakla bu ciheti tayin 

etmek kabildi. 
Frenç yorgun, fakat karannı vermİf olan 

bir kimsenin hissettiği hafiflikle o akfAID Son hadiselerin geçtiği mıntaltayı 
Stranraere döndü ve otele giderek erken- gösterir harita ( •) 

den yatağa yatb. batta biraz da fazla olduğunu ıöylemi§ti. 
O akıam, polis Kasıl Duglu ile Stranraer Halbuki Malas bunun 9 mil olduğunu iddia 

arasındaki bütün yollarda arqhrma yap • etrnİ§ti. Arada pelc büyük bir fark yoktu. 
brnuıtı. O ıssız körfezden maada, o .rece Bütün hesaplara bakılırsa, ıss12 körfeze ge
otomobili Girton köyünden geçerken bir len motörün, Malasın motörü olabilmesi 
köylü görmÜ§. Körfezden hareket ettiği muhtemeldi. 
ıaatle bu köyden geçmesi saatleri birbirine 

8
. alık F M 1 d l"" •• 
ır ar , renç a asın ne en mo oru 

SON POSTA 

Çorlu icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya 

gayri menkullerin ne olduğu: 
25 desimetro M. sokak duvan 
içi ahşap bir mağaza. 

çevrilecek 
71 metro 

kargir ve 

Gayri menkulün bu1unduğu mevkii, ma
hallesi, aokağı numarası: Çorlunun Cami 
atik mahallesinde ve Çorlu tapu dairesinin 
temmuz 19 3 4 tarih ve 49 numarasında 

kayıtlı. 

Takdir olunan kıymet: Altı yüz lira 
kıymet takdir olunmuıttur. 

Arttırmanın yapılacağı yer gün saat: 
22/ 1 / 936 çarşamba günü saat 14 - 16 da 
Çorlu icra D. 

l - İşbu gayri menkulün arttırma şart
namesi 14/ l 2/ 935 tarihinden itibaren 
34 - 1 5 3 7 numara ile Çorlu icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin görebil -
mesi için açıktır. İlanda yaz1lı olanlardan 
fazla malumat almak isteyenler işbu şart -
nameye ve 34 - 15 3 7 dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda 

yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde pey veya 
milli bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. ( 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a
lakadarların ve irtifak hakkı nisbetlerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimi
ze biJdirmeleri icap eder. Aksi halde hak -
lan tapu aicilile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya işti

rak edenler arttırma şartnamesini oku -
muş ve lüzumlu malumat almış ve bunla
rı tamamen kabul etmiıt ad ve itibar olu -uyuyordu. 7 ild f la .. d•v• d tt·~ · • 

H · O · d ç l 1 m en az sunne ıgın e ısrar e ıgını 
arıta .zerın e a ıfma ar d"" .. d.. f izli" k klı b" 1ma nurlar. 

F b bili T . · t bili. UJUD u. fte g apa ır teY o sa, 
renç u otomo n ıenn o omo ki 5 - Tayin edilen zamanda gayri m en-

ld 
~ d" d F k t Jd dah böyle söylemeğe ne lüzum vardı. Demek 

p ugunu zanne ıyor u. a a e e a M I Bar .1 p ik daki f kul üç defa bağrıldıktan sonra en çok art-
. d d 1,,:1 lm d ~ d b. t"" 1.. • a as o ı e ortpatr arasın se e- 1 A l jllya e e au o a ıgın an ır uru emın • .. tırana ihale edi ir. ncak arttırma bede i 

de olamıyordu. Otomobili bir tarafa bırak· ~~ tambö" hl esba.planalanması vde fUph~ ul~~dırm~sı muhammen kıymetin o/0 7 5 ni bulmaz ve-
.. ·· b '·"b b kkı d b. 1 ıçın y e ır y uy urmaga uzum gor-b Motorun area.a a n a ır §ey er ya satı .. isteyenin alacağına rüçhanı olan di-

• • "d1"l d"li dilin" ~ · • d'" .. ~ b müttü .. Fakat bunda da mana yoktu. Polis Y 
uti ıa e ı p e ıyecegını Ufunmege &f l. d·~· .. .. .. . • b"t d ğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların 
ladı. Bunun için de iyi bir haritaya ihtiyaç ıbs~lir~ dı~ı Bzamaibn motoFrun ~ur~~h tles}. kuve e- o gayri menkul ile temin edilmiş alacak -
- d p 1• k . t ] f d k Jd ı ı. u c et te rencın JUP e erıru - d f var ı. o ıs mer ezme e e on e ere e e l d' d" larının mecmuun an azlaya çıkmazsa en 
. dil bil k ük" l b" h "t · t vet en ır ı. k hh d b k k ] k e e ece en m emme ır an a 111 en- ço arttıranın tea ü Ü a i a ma üze-
Cii Odasına çıktı. Haritayı masanın üzerine Frenç dü,ünüp dururken birdenbire, elin- re arttırma on beş gün daha temdit ve on 
yayarak metodik bir surette çalıımağa bq- de batka bir delil bulunduğu da hatırına beşinci günü ayni saatta yapılacak arttır -
~adı. Evveli perkel ile Baro ile Portpatrik geldi. Eğer körfeze gelen motör Malasın mada bedeli satış isteyenin alacağına rüç
arasındaki mesafeyi ölçtü. Bu aıağı yu - mo.törü ise, buraya saat kaç raddelerinde hanı olan diğer alacaklılann o gayri men -
karı 84 deniz mili idi. Motör Barodan ak- gelebilirdi? Bunu da Barodan hareket ve kul ile temin edilmiş alacakları mecmuun
ıam saat 9, 15 te kalkmıt ve Portpatrike Portpatrike muvasalat saatlerinden hesap dan fazlaya çıkmak şartile en çok arttıra-
aabah saat 9,40 ta vanntfh; yani bu mesa- etmek kabildi. . na ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil -

feyi 12 saat 25 dakikada katetmİ§ti. De • Motörüıa Son Sürati mezse ihale yapılamaz. Ve satııt talebi dü-
pıek ki vasati olarak saatte 6,3-4 mil ıürat- Motör sahibinin aöylediği on mil aürati şer. 
Je gİtmİftİ. Zaten Malaı ta motörü ancak ba esu tutarak Baro ile ııısız körfez arasında- 6 - Gayri menkul kendisine ihale olu
Jliratle sürdüklerini ııöylemitti. ki 54 mil meııafe 5 saat 25 dakikada kate- nan kimse derhal veya verilen mühlet i -

Fakat burada bir mesele vardı. Şayet mo- dilebilirdi. Motör Barodan akfBJD 9,15 te çinde parayı vermezse ihale karan fesho
lör Kirkandruza yani o wız körfeze uğra- hareket etmİ§ olduğuna nazaran sabaha Junarak kendisinden evvel en yüksek tek
)nıısa, ne kadar daha fazla süratle seyret - kal'fl saat 2,40 ta buraya gelebilirdi. Hal • lifte bulunan kimse arzetmiş olduğu be -
meğe mecbur kalmııtı? Baro ile bu körfez ı buki gece bekçisi Maldeodun ifadesine na- d elle almağa razı olursa ona razı olmaz 
Jrasındaki mesafe 54 mildi. Buradan Port-1 zaran motör körfeze takriben ııaat 4t45 te veya bulunmazsa hemen on beş gün müd-
patrik te 45 mil uzaktı. Yani körfeze afra- f gelmi§tİ. detle arttırmaya çağrılıp en çok arttırana 
bıı§sa, 99 mil katetmİJ oluyordu. Şayet kör- (Arkası var) ihale edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
fezde de yarını saat beklemİfSe, demek ki geçen günler İçin % 5 ten hesap olunacak 
11aatte 8,3 mil ıüratle ııeyretmiı alınası icap ( *) Bu kısımdan sonraki hadiseleri faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
~diyordu. yukanda koyduğumuz harita üzerinde ta- kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tah-

Miller Ve Dakikalar kip edecek olursanız, harekatı daha iyi kav- sil olunur. (M. 133) 
Motör sahibi motörün süratinin on mil, ramış olursunuz. 

KAŞE 

NEDKALMiNA 
- ·-- - - -----f: __ E_m_· _ıA_k __ v_e_E_yt __ a_m __ B __ a_n_k_a_•_•_H_a_n_ıa_r_• __ __.I 

Satılık Arsalar 
Esas No. ıi Mevkii ve nev'i Depozito 

139 Maçkada Silahhane civannda Bayıldım caddesinde 
müfrez 5 harita No. lı 330 metre murabbaı ana. 800 

139 Yine orada 6 harita No. 1ı 246 metre murabbaı arsa. 620 
139 )) )) 7 )) )) 232 )) )) )) 560 
139 )) )) 8 )) )) 211 )) )) )) 520 
Yukarıda mevkileri yazılı arsalar peşin para ile satılmak ve 10 ka -

nunusani 1936 cuma günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere açık ar -
tırmaya konulmu,tur. 

Almak istiyenlerin 
ıubemize gelmeleri. 

gösterilen gün ve ıaatte depozitolarile birlikte 
(288) 

Evsafı yazılı mağazanın yukarıda gös • 
terilen 22 / l / 9 36 tarihinde Çorlu icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve gösteri
len arttırma şartnamesi dairesinde satıla 
cağı ilan olunur. 

KAR GiBi 
8E; YAZLA.TIR 

ADEMi iKTiDAR 
\18 

Bel gevşe~liğine 

HORMOBiN 
Tafsılut : Gal ıta Potıta kutuııu 1255 
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Mısırda Yeniden Harp 
Hazırlıkları Başladı 

lskenderiye Limanında Harp Gemileri 
için Yer Kalmamıştır. iki Kruvazör 

Liman Dışında Demirledi 
İskenderiye, 18 (A. A.) - Reuter a • toplar, kamyonlar, seyyar hastahaneler, 

jansı bildiriyor: tanklar ve binlerce dikenli tel örgüleri var-
Umumi kanaata göre, bir ltalyan • İn • dır. 

giliz harp takdirinde Hindistan yolunun İskenderiye civarındaki aSeydi BeJin 
anabatları olan İskenderiye ftalyanlarm ilk bir askeri ıehri halini almıttır. Şehrin etra· 
hedefi olacak ve Libpaden ilerliyecek İtal- tel örgüleriyle çevrİlmİftİr. 
yan kuvvetlerinin yolunu açmak için İn • Pek yakında yeni aııker kuvvetleri 
giliz donanmasına hücum edilecektir. ve he§ bin çadırın geleceği aöylenmektedir. 

İskenderiyede İngiliz donanmasına men- Garp çölü memnu mıntaka ilin edilmİftİr. 
sup 80 harp gemisi bulunmaktadır. Liman- 1 Burada yalnız askerler ve tayyareciler bu· 
da yeni gemiler İçin yer kalmamııtır. Hat- lunmaktadır. Bu mıntakaya ancak husuııl 

ta iki kruvazör liman dı§ında demirlemit müsaade ile girilebilir. 
bulunmaktadır. Mevcut tayyare miktan gizli tutulu,.,r-

Gece gündüz lngiltereden bir çok ge - sa da İngiliz hava kuvvetlerinin Libaydaki 
milerle gelen harp levazımı karaya çıka • İtalyan bava kuvvetlerinden çok fazla ol· 
rılınaktadır. Bunların arasında tayyareler, duğu malUındur. 

Yunanistanda Seçim 
Hazırlıkları Başladı 

Kondilis Hükumetinin 50 ye Varan 
Kanunları Hükümden Düşürülmüştür 
Atina, 18 (Özel) - Bqbakan Demir M 

cis bugün parti liderlerini toplıyarak en 
muvafık seçim usulünün tadil edilecek te• 
mel yasasına konması için konu,acakbr. 

Seçim usulü temel yasasında muayyen 
olmadığından ıimdiye kadar iktidar mev
künde bulunan partiler kendi menfaatle • 
rine göre bir usul tatbik etmekte idiler. 
Başbakan bir çok sui istimallere sebep olan 
bu §ekli kaldırarak temel yasasına muay
yen bir usul koyacaktır. Yasaya konacak 
usulde parti liderlerinin ittifakı basıl ol -
mazsa hükWııet niııbi usulü tercih edecek· 
tir. 

Cümhuriyetçiler 
Atina, 18 (Özel) - Hürriyetperver 

partisi müstesna olmak üzere bütün cüm
huriyetçi partilerin yeni seçimde birlikte 
hareket edecekleri anla§ılrnqtır. 

Hükümden Dü,ürülen Kanunlar 
Atina, 18 ( A. A.) - Halk partisi baf

kanı Çaldaris, intihabatın tehirini müsama
ha ile kartılamıyacağını bildirınİ§tir. Kon -
dilis hükumetinin adedi elliye varan bü -
tün kanunları seçimden sonra yeni bir hü
klıınet te,kil edilinceye kadar hükümden 
düşürülmiqtür. Meclisin dağılınasından 

Kamutayda Kabul 

sonra siyasal durum aydmlanımfbr. 
Çaldaris müstesna olmak üzere, parti 

başkanları memnuniyetlerini bildirmİfler • 
dir. 

HükUmet, seçimin kat'i ıurette aerbest 
olarak yapılabilmesi için fÜndiden tedbir· 
ler alınalı:tadır. 

Kondilis Ve Çaldaris Ne Diyorlar 7 
Atina, 18 (Özel) - General Kondilis 

gazetecilere kralın parlamentoyu dağıta • 
rak yeni seçim yaptırmaa1D1 kendisini pek 
çok memnun ettiğini bildİrmiftİr. Ahali par
tisi lideri Çaldiris yeni seçimde partisinden 
yine kazanacağına emin bulunduğunu aöy• 
lemiıtir. 

Yeni Parlamento 
Atina, 18 (Özel) - Bqbakan gazete· 

cilere yeni seçimin nisana bırıılo1ması te • 
mel yasasına göre kabil olamadığından fU• 

babn 26 smda yeni seçim yapılarak parli· 
mentonun 12 martta ilk toplanbsmı yapa· 
cağını bildirmiştir. _ .,..,.. 

Büyük Bir Gazino Yandı 
Atina, 18 (Özel) - Kaplıcalarile mef

hur Lutrakideki büyük gazino dün gece ta
mamile yanmı§tır. Bu gazino Montekarlo
nun küçük bir e§İ idi. 

Edilen Kanunlar 

Rusya Ve Yugoslavya ile 
Yapı an Mukaveleler 

Ank.1.ra, 18 (A.A.) - Bugün Fik- ; daha uzatılmasına ait kanununun 2 nci 
ren Sılayın başkanlığında yapılan Ka- muzakereleri yapılarak kabul edilmiı • 
mutay toplantısında Ankara ıehri içme tir. 
suyu işlerinin ,. tamamlanması gençlik Gene bu toplantıda, hükômetimizle 
parkında havuz yapılması ve Bursa o- I Yugoslavya krallığı arasında aktolu• 
vaııı islihata işlerinin bitirilmesi husus- nan adli, medeni ve ticari hususlarda 
larını gözeten ve bunlara ait tahsisatla- JI karşılıklı münasebetlere dair mukave-

I rı ihtiva eden kanun layihaları ile hu- lenin tasdikine ait kanununun birinci 

dutta çıkacak ihtilaflaran tetkik ve hal· müzakeresi yapılmıştır. 
line ait Türk - Rus mukavelesinin üç ay Kamutay cuma günü toplanacaktır. 

Musolininin Yeni Bir Söylevi 
Roma, 18 (A. A.) - Kurutulmuş olan harptir, ancak bu harbe sonuna kadar de

Patins bataklıklarında vücude getirilmiş vam edeceğiz. Rejim, İtalyan milletinin 

bulunan üçüncü komunun açılı§ töreni mü- müttefikan ve gönülden gösterdiği muva• 
nasebetiyle Musolini, şu diyevde bulun -

fakate istinat ederek yoluna devam edecek· 
muştur: 

Şimdiki harp, kendisine karşı hodbin -
Jik ve riya kuvvetlerinin cephe almış oldu
ğu bir milletin harbidir. Bu harp, çetin bir 

tir. İtalyan miJleti, uzun bir muhasaraya 

mukavemet edebilir, çünkü hakkın kendi 

tarafında olduğunu müdriktir. 

Amerikada Resmi l'lektcp Talebesinin 
Parmak izleri Alın -:ı cak 

Nevyork, 18 (A.A.) - Alabani devleti meclisine teklif edilen bir ka· 
nun layihasında, bütün resmi mektep talebesinin parmak izlerinin alınması 

istenmektedir. Layiha, gençler arasında cinayete karşı yapılan mücadeleyi 
şiddetlendirmektedir. 
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Bir Saray 
Faciası 

19 - 12 - 935 -14- Yazan: ...... 

Prensle Pavla; Her Şeye Lakayt 
Baş Başa Y aııvorlardı 

Vitrinlerinde kaba kaba gül yüzükler, ı indi. Köprüye aiden caddedeki kunduracı 
talkun küpeler, dal ijneler, salkım ger - dükkinlanndan birine sirdi. 
dan.ııklar, gömüt kupalar, zarflı fincanlar, Dükkanın sahibi olan ihtiyar bir adam 
altın yaldız.la kaııklar, rümüt halkalar sı • Pavlayı kartıladı. Ahbapça bir tebessümle 
ralanmıı olan dükkanları birer birer göz- yüzüne bakh. •Dükkanda bir kaç mütteri 
den geçirdi. Küçük bir dükkanın önünde te- vardı. Pavla, tam 'bir müıteri ıtDİ hareket 
~ etti. Elindeki kırık bileziii lehimle- ederek Rumca: 
•ekle meıgul olan pos bıyıklı bir &meniye: - Bir iskarpin istiyorum. 

- Vakitler hayır olsun, Artin usta. Diye mınldandı. 
Dedi. İhtiyar kuyumcu, batını kaldırarak Bot çıraklardan biri Pavlaya yaklattı• 

Cevap verdi: Fakat, dükkan sahibi: 
- Oooo !.. Vakitler hayır olsun, papun. - Sen öteki müıterilere bak. Ben ma • 

lfoı geldin, safa geldin. Sizi buralara hangi dama bakarım. 
l'izgir attı. Diye, ÇD'ağı savdı. Raftan aldaiı islıar • 

Nuri, küçük bir kovuğa beıuiyen diikki- pin kutularını, Pavlanın oturduğu andal • 
.. girdi. Artin wtanm verdiği sandalyeye yenin önüne yığmaya baıladı. 
>erleıti. Pavla, iskarpinleri muayene ediyor; ba-

Bu iki eski tanıdık arasında bir kaç da - zısmı beğenmiyor; bazılarını da ayağına 
ldka havadan sözler seçti. Sonra, ,.mhap ıiyıet"ek pazarlığa sirifiyordu. 
Nuri cebinden aJ kadife kapb mahfuayı ça- Dükkincla mütteriler azalnuftı. O za • 
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.... arak Artin ustaya gösterdi: man Pavla, dükkan sahibinin lmlajma eii-
- Usta, fU elmasın kıymetini bana söy- )erek: 

l).ebilir misin?.. - Bu rece.. Tam onda.. Jozef bana 

TURYAti aal, hazım kolay Te bütün yemekler 
için kulJanılan mükemmel bir nebati mutbah yatıdır. 

Artin usta, mahfazayı açarak derin ve an- gelsin. 
layıılı nazarlarla bir kaç saniye tetkik etti. Diye mırıldandı. 
F'akat her saniyenin geçifinde, ihtiyar ku- * 

Çok idareli olup, atq teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhte.i delildir. 

hmCUDlln sözlerindeki talıdir n lıayret ar- Kunduracı diikkinmda pazarlıiı uydu -
t.,or; ,öylece mınlclamyordu. ramıyan Pavla Karaköyden bir otomobile 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

- Papml •• Bu serclanbk, aaray İfİdİr. bindi. Bomonti yokutunun köteainde indi. 
Sen, yabana olmacbjm için doinauna .c>y- Nefes nefese apartmana 1relerek derhal la
S,eyim... Malumya, basiin ortada para yafetini deiiftirdi. İpekli bir kimono Kiydi. 
hk. 0,1e oldaiu halde fU ıerdanbiı me- Tuvaletini tazeledi. Tam saat on ikiye gel-

Saf nebati TURY AC ile pifirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

llıata çlkarsak, • içinde het Jiz lira eder. mitti. 
l'cer, •imalı fikrinde iseniz derhal para • Kapmm zili, koridorda ak.etti. Arkasın-
-. saya~ dan tebzade Alinin sesi ifitildi: 

Nwi, lmymncuyu diduatle dinliyor; bı • - Madam nerede? •• 
>wlılar.. büke büke ırihninclen bir çok fflY· Pavla, derhal koridora fırladı. Şen bir 
1. reçiri,orcla. çehre ile tehzade Aliyi kartıladı. Salona 

- Artin a.ta !.. aldı. Konuı~aya batladı. 
- Buyur pafBM. Fakat bu konuıma sür'atle bahisten ba-
- Ben, bu eım... aabruyacağun. Yüz li- hise reçiyor; biç bir ehemmiyetli mana ve 

.. ınukabilinde relain lllrakecağım. mevzu teıkil etmiyordu. 
- Hay hay pafam. (Arkası var) 

1TüR~iYE YIAG VE M4MUL4Tı 
S4Nb.Yii LiMiTED ŞiRKETi 

- Bu parayı bana verebilir misin?.. Biga İcra memurluğundan : 
- Emredersin, paıam. İstanbulda Sabriye 169 lira 80 kuruı 
- Pekali. Mahfazayı kapa. Güzelce bir ve masarif borçlu Doğancı köylü Emirha-

lpl. INıfla. Ozerini ben mühürliyeceğim. nın işbu borcundan dolayı babası Hacı 
Senden hir senet İstiyecefim. Bu senette, Emirhan oğlu Abdurrahman üzerinde ka-
ehrıuın hakiki kıymetini zikredeceksin. yıtlı olup Biga tapu dairesince tasarruf 

- Bat üstüne efmdim. olduğu hisseleri hakkında tefrik ve inti • İstanbul Asliye 6 JDCl Hukuk mabke • 

ldrn- 5?nra .. B. MDetle. lııeraber >:6z lirayı kal muamdeai yapılmış olan mezkur Do- mesinden: 
aelirse, ...... ona 1ade edersm. Olur- ğancı köyünde tapunun teşrinisani 935 Fatma tarahndan Akaarayda Muratpa-

lbu ArtiD asta. tarih ve 1 1 1 numarasında kayıtlı 30 lira ıa mahallesinde Muratpqa eokağında Se-
- İlihi papm. Şu ölümlii dünyada ol • .kıymetli olup hudut ve evsafı saireleri ol lanikli Hacerin 16 No. lı evinde iken ha • 

lbıyacak ne var?.. baptaki arttırma prtnamelerinde yazılı len ikametgahı meçhul olan kocası Cemal * azmak arasında 5514 M. 2 iki tarlanın on aleyhine açmıf olduiu boşanma davasın • 
il!> .. Öf~e vakti, yaldapy~a •• Sel-zade Ali altıda üç hissesi ve 112 No. kayıtlı l o li • da ikametiıahının meçhuliyeti hasebiyle 
11:.fendı, sarayın sahildeki 1e1Uf aalommda, ra kıymetli köyde 114; M: 2 arsanın 56 dava arzuhalinin 10 rün zarhnda cevap 
'!1~rini ceplerine sokmat; aabtrsızblda ıe- hisse itibariyle l 4 hissesi ve ı 1 3 No. ka • vermek üzere ve 1 O gün müddetle ilinen 
atiıııyor; vakit vakit pencerenin önünde da- yıtlı 1 O lira kıymetli ı t 4 M; 2 köyde nam tebliğine karar verilmiı ve arzuhalin bir 
._..ak, yalcın seçen tirket Yapmlarma bot arsanın 56 hiase itibariyle 14 hissesi ve nüshası da mahkeme divanhanesine talik 
"e dalgın nazarlarla bakıyordu. 114 No. kayıtlı 15 lira kıymetli bağ ye _ kılmmıı olduğundan 935/1-495 No. lı 

- Efendimia! .. Yaver Nuri Bey seldi. rinde 3216 M; 2 tarlanın 16 hisse itiba _ dosyasına ilan tarihinin ferdamıdan on 
llarem 9iua Betirin İnce Ye titrek bir riyle üç hissesi ve tapunun 1 15 No. ka • gün zarfında cevap verilmesi lüzumu teb -::!;. -:>~ ba. sö~, ıehzade Ali E • yıllı 50 lira kıymetli kır tarahnda 9190 liğ yerine olmak üzere ilin olunur. (52A) 

.. •
1YI ~ı. Hiç Lir ce~ap vermeden, M. 2 tarlanın 16 da üç hissesi 116 No. -

lll'i lle7İn oduma ilerledı. kayıtla l 5 lira kıymetli 1838 M. 2 kara Saç d6klllmHİ •• kepeklerclea 
kurt•lmak l~ln en mleHfr Ulç "'Yia:i.tı Nwi Bq, Şehzadeyi selimladL mezar1ılc tarlanın 16 da üç hissesi ve 1 1 7 

~nda:~~. çılnnlachiı altınları, fehzadeye No. kayıtlı 20 lira kıymetli harmanlık tar-
tb; onune bakarak: lanın 21 7'J 2 7 5 7 metre M; tarlanın on 

... _:- Çok uğrattım, efendim. Yüz liradan altıda üç hissesi ve 1 1 8 No. kayıtlı 40 )j. 

~ya &atamadım.. ra kıymetli 229; M: 2 köyde tahtani iki 
Diye mınldandı. oda ve avluyu tamil ahşap hanenin 56 da 

• ~hzade Ali, İıtihalı bir çocuğun, an • 1-4 hissesi açık arttırma suretiyle paraya 
~ ~ meyvayı kapmasına benziyen bir çevrilmesine karar verilmiş olduğundan 
~altın çılonmı kavradL Avcancla satıp çıkanlarak 23/ 1/ 936 perıembe 

- Yüz lira, öyle mi7 .• Pekili. Çok te
~.ederim, ~~ Bey.:. Artık, b .... 
~nule aerbatana. 8-im baıka itle 
~ var. Yarın tekrar ıöriifürüz. 

aünü saat 14 te Biga icra dairesinde satı • 
lacaktır. Arttırma tartnameai herkesin gör
mesi için 1/ 1/ 936 tarihinden itibaren 
herkesin görmesi açın açıktır. Sa -
tat günü gayri menkule takdir o-

* L~•vla derin bir dütünce içinde idi. Hiç 
-.cleınediii 'ft iimit etmediii bir zamanda 
~ı Nuri Beyin bu tekilde önüne çıkı
~i onu ciddi bir endifeye aevkehnİf • 
'tıallh llnda hayat ve mukadderabrun tama· 
~ bu adamm elinde oldujunu hiaecli • 
~; düfiindükçe kalbinde büyük bir lıor-

-/ 
PETROL 

NiZAM 
lunan kıymetlerin o/o yetmiş beşini 
bulmadığı takdirde en fazla arttıranın te- \m..,. 
ahhüdü baki kalmak şartiyle satış on beı 

•e l.eyecan duyuyordu. 

~ diifüncesi bir aaat kadar devam etti. 
tlti l'apacağı İfe, karar venniıti. Hizmet-
4'.. ~arak bir kapalı otomobil idedi. 
lL --ıa, ~ yakalı bir pardesü ciYdi. 
~ enli kenarlı bir taPka geçirdi. Ka -

• Relen otomobile bindi. Kısaca: 
;:_ !~el. FU.t, çabuk. 
-.rini wrdi. 

'Oto.noa,il, sür'atle hareket etti. On da -
........_ ~ında tünelin önüne geldi. Pavla, 
""""'°Ldden athyarak tünelle Galataya 

gün müddetle geriye bırakılarak on beşinci 
7/ 2 / 936 cuma günü saat 14 te en fazla 
arttırana satılacaktır. Satıı peşin para He • 
dir. Satıştan mütevellit bilumum masarif 
ve ücreti telliliye müşteriye ait ipotek sa • 
hibi alacaklılarla diğer alacaklılann huac:ı -
sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ev
rakı müsbiteleri ile 2 O gün içinde icra dai
resine bildirmeleri aksi halde hakları ta -
pu sicilli ile sabit olmadığı takdirde satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacak • 
ları ve taliplerin muhammen kıymetinin 

% yedi buçuğu pey akçeleri ve milli bir 
bankanın teminat mektubunu tevdi et • 
meleri lazım geleceğinden talip olanların 

Biga icra dairesine ve telli.! Yusufa mü • 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Usküciar icra wwwmluililDdma: 
Bir borçtan dolayı mahçuz olup satıl • 

masına karar verilmit olan bir sepet ve 
bir kayığın Kuzguncuk iakeleainde satıla
cağından talip olanlann 20/ 12/ 935 tari
hine müsadif cuma günü saat 1-4 : 15 te 
satılacağından ta)ip olanlann yevmi mez
kurda mahallinde hazır bulunacak memu
ra müracaat ebneleri ilan olunur. (527) 

Klrallk Apmrtm•n Dlllrelerl 

Babtilidc ikdam YurdU toptan ve kat 
kat kiralıktır. Resmi daire ve cemiyetle
re elveriflidir, modem teaiatı vardır. Ka-
pıcıya müracaat. 

istanbul • lzmir 

,_,,,---- ' 

L.T.PiVER~ 
• 

PARIS 

f SAN S-LOSYOrt 
vı: PUD~A 

Parfümöri L. T. Pi VER A: Ş .. lstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56. Telefon =43044 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Buyuk ikramiyesi : ( 500.000 )· liradır. 

Ayrıca: 200.000, 100.000 , 50.000, 40.COO , 30.000 , 25.000 , 
20.000, 15.000, 10.000 llrahk ikramiyelerle (iç) adet (100.000) 

liralık mtlkAf at vardır. 

Kqide: Yılbaıı gtceıi yapılacakhr •.• 

Bi?etler: (2,5), (5) ve (10) liralıkbr. 
Vakit kaybetmeden hemen biletlerinı: alanız. 
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• 
1 K KAT- ' • 

işte; 

Yüksek kalitenin · farikası. 

' Yeni salonumuzu ziyaret ediniz ı 
... 

Galata, Voyvoda caddesi 17. Jenerel Han 

1 DiKKA T : PHILIPS ismine benzer markal~rdan sa~ınınız 1 
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TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞiRKETi • lstanbul, Galata, Frenkyan Han. Telgraf: PHILIPS, ISTANBUL 
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Yurdumuzun nefis meyva usarelerile 

huırlanmııtır. Mümasil Avrupa mü• • 
tahzarlarını aratmayacak mükemmeli • 
yettedir. 
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derir. F evkallde cazozlu olduiundan 

Bayramda alnız yemeklerden •onr• ferahlık verir. 
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Çık caktır. 

llAnların111 nrmekle hem kendlaize •• hem de Kııılay'a 1ar
dım etmlt olacakıınu:. 

Fiah ıon aahifede ınnti 111i 30 kuruıtur. Mnncaat J•rlerl : 
latanbu'.da, Postahane karımnda Kızala7 sallı bürosu 

Tele fon ı 22653 
lstanl ulda, Po;tah; ne arkasında llAncılak Şirketi 

Telefon: 20094 • 95 
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