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Karanlıkta Kalmış Cina- Siyasi Ufuk Karardı 
yetler Serisinden •.. 

Dört Taneıinin Failleri Henüz Ele Ge
çirilememiş Bir Halde Bulunuyorlar 
Ayazağada öldürülen veznedar Hüse • 

vin Hüsnünün feci akibeti, fstanbulda iı · 
lenmiı ve failleri meçhul kalmıı kanlı 
vak'aların üzerine bir defa dahe dikkati 

çekti. Bu münasebetle bir muhasebe yap • 
mak, faydadan hali olmasa gerektir. Bun
lan, sarasile aıağıya kaydediyoruz: 

Maslak Cinayeti 
Geçen ıene Maslak yolunda kama ve 

kurtun yaralarile kalbura çevrilmiı bir ce· 
set bulundu. Bu ceset günlerce morgun 

soğuk hava sandığında teıhir edildi. Fa • 
kat bir tanıyan çıkmadı. Üstünden bir bu
çuk sene geçtiği halde cesedin hüviyeti gi
bi caniler de anlatılamadı. 

Elmasyan Vak'ası 
Geçen yaz Elmaıyan adlı zengin bir Er

meni madamı da Sarıyerde, iskele ve I.:a • 
rakolun karıısındaki evinde ölü olarak bu
lundu. Fakat hila bu cinayetin üstündeki 
esrar perdesi de kalkmadı. 

Kadıköy Cinayeti 

Yunus lnkir 
Ediyor 

' 
J\yazağada Galata poatahanesl vez· 

nedanm öldürdükleri iddiasile tevkif 
edilen Abdullah, ahçı Mehmet ve met
resi Mükafatın tahkikatı müstantikliğe 
İntikal etmiştir. Dün öğle üzeri Ürküp
ten müddeiumumiliğe gelen bir telgraf-

ta Yunusun Kocamustafa köyünde ya
kalandığı ve gönderilmek üzere bulun· 
duğu bildirilmiştir. Yunus Ürküpte ya
pılan isticvabında hadiseyi tamamen 
inkar etmiştir. _________ __J 

atılmıt ve üstüne yağmur yağmlf olduğu 
için denizden çıktaiı sanılrn1fb. 

Boğulanın Pendikte Vahit isminde bir 
kahveci çırağı olduğu anlqıldı. Fakat cİ· 
nayetin üstündeki esrar bir türlü kaldıra -
lamada. V ahidin baıkası tarafından boğu
larak buraya atildığı, cesedin vaziyetinden 
pek açık anlatılıyordu. Buna raimen va -

Yirmi gün evvel Kadıköyünde Zaharof ziyet aydınlanamadı. Ve ağlebi ihtimal bu 
iskelesi denilen yerde kumlar üstünde bo· cinayet te, diğerleri gibi esrar perdesine 
fazından kayqla boğulmuı bir ceaet bu • bürünüp gidecektir. 

lundu. Bu ceset, boğulduktan sonra buraya (Deııamı 9 uncu yüzde) ............... .._.... ........... _····-·-.. ·············· .................... -...................... _, ___ _ 
Habeşler Yeni Bir 
Taarruz Yaptılar 
Kat'i Bir Muharebenin 

Vukuu Beklenilmektedir 

A•marada bir geçit: Doğu Alriha•ı ltalyanın 
emen bir •ülüh haline geliyor 

kanını 

Londra, 19 ( A. A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Can ç~mekte olan sulh tekliflerinin 
bugün Badvinin öldüğünü bildirmesi üzeı·i
ne Habeıistanda muhasamatın pek yakın
da tiddetlenmesi ve kat'i bir harbin vu • 
lcuu beklenmektedir. Çünkü yeni bir sulh 
müzakeresinin baılanması uzun bir zaman
dan evvel mümkün ğörülmüyor. 

Tayyareler Faaliyette 
Beı İtalyan ke§İf tayyaresi Assab istika

metinden gelerek bu sabah Dessie'nin ıi • 
mali prkisinde ve buradan 30 kilometre 
uzakta bulunan Haik gölü üzerinde uçmuş
tur. İmparator geçen hafta bu gölü ziyaret 
etmiı olduğundan ve yakında da §İmal 
cephesine gitmeğe hazırlandığından tayya
relerin bu uçuıtan maksatları İmparatorun 
seyahatleri hakkında malumat edinmek ol-
~uğu söyleniyor. 

Habcı askerleri bu hafta bidayetinde 
Takkaze nehri Üzerindeki muvaffakiyeltcn 
cesaret alarak düımana taarruz için amir
lerine müracaat etmektedirler. 

(Devamı 6 rncı yüzde) 

Kervan 
Yürüyor 

I 

Yazan: 

Burhan Cahit 
Bu, inkılap ve memleket 

romanı (5) İnci sayıfamızda 

bugün başladı. Okuyunuz. 

BUGÜN 

Başladı. 

Ahdenizdeı Fran•ız laarp limanlarının muhalaza edemiyeceğini Fran•anın /ngiltereye bildirdiği büyiilı 
/ngiliz dretnotlannclan biri 

"' Dikkat! 1 

Işıkları Maskele
me Tecrübesi 

Bu Akşam 
Hasköy, Kasımpaşa, Galata, Be .. 

yoğlu, Taksim ve Şiııli semtlerini içine 
alan saha dahilinde yapılacak ışık 

maskeleme tccrüb~i bu akşam saat 
21.30 da başlıyacak, 22 de bitecektir. 
Deneme sırasında tramvaylar işlemiye
cektir. Otomobiller yaya kaldınmla
nnın üzerinde duracaklardır. Ancak 
deneme sırasındaki müstacel müdaha· 
leye lüzum gösteren hastalıklar do • 
ğumlar için hastanın bulunduğu eve 
doktor ve ebe götürecek olan otomo· 
biller en yakın karakola uğrayıp Lir 
poÜa alacaklardır. Bu otomobiller yol
da gittikleri esnada fenerlerini mavi 
tülle veya kağıtla örteceklerdir. 

Deneme esnasında çakacak yangın· 
lara sür'atle yetiıımek İçin itfaiye vesa
iti olanca sür"atile gidebileceklerdir. Bu 
vesaitin de fen erleri maskelenmiş ola-
caktır. Kaza olmaması için yolun nçık 
bulunması icap etmektedir. Bunun ıçin 
nakil vasıtalarından hiç biri yol üzerin· 
de bulunmayacak ve mutlak yaya kal· 
dınmma, yaya kaldınmı yoksa soka -
ğın geniş bir yerinde kenara ~ekilip 

1 deneme bitinciye kadar duracaklardır. 
L __J 

Kalkuta Elektriksiz 
Kalküta, 19 (A. A.) - Amele tıendi • 

kalan, ilan yapıştırmak suretiyle, yarından 
itibaren tchrin elektrik ve sudan mahrum 
kalacağını ilan etmişlerdir. ............................................................ _ ...................... 
Avam Kamarasın
da Patırdı Koptu 

Samuel Hoar Alkıılandı, 
Baldvin Alkıılanmadı 

Avam Kamarasında verilen 
•öylevler ve münakatplara ait 
telgraf 6 ıncı •aylamızda . . 1 • 

Heryonun Ve Samuel 
Hoar'ınlstifaları Bomba 

Tesiri Yaptı 
Heryo 
Niçin 
Çekildi? 
Paris, 19 (Özel) - fngiliz Harici

ye nazırı Samuel Hoarla Laval kabine· 
sinde devlet bakanı olan Heryonun 
ayni zamanda istifaları burada heye -
can uyandırmıştır. Ve türlü tefsirlere 
sebep olmaktadır. 

Bu arada, istifalara, bilhassa Musoli
ninin Potinide dün söylediği ve mühim 
bir kısmı gizli tutulan nutkun sebep 
olduğu ileri sürülmektedir. Musolini 
bu nutkunda, lngiltere ve Fransayı İt· 
ham etmiş, bu hükumetlere karşı ka· 
palı bir tarzda hodbinlik ve riya keli
melerini kullanml!}tır. 

(Devamı 9 uncu ;yüzde) 

j S. Hoar 
Niçin 
Çekildi? 
Londra, 19 (Özel) - Burada gü -

nün meselesini Samuel Hoann istifasi 
teşkil etmektedir. Siyasi mahafilda 

yegane muhavere mevzuu bu istifa • 
dır. Bazı gazeteler Samuel Hoann 
münhasıran kendisinin mes'ul olduğu 

bir siyasetin kurbanı olduğunu y~ 
maktadırlar. 

istifaya şimdilik başlıca sebep ola • 

rak son teklifler ileri sürülmekte ise de 
bunun asıl amili F ransanın bir lngili.z • 
İtalyan harbi vukuunda takınmak ıs· 
tediği vaziyettir. 

(Devamı 9 uncu ;yüzde) 

Yerli Mallar Haftası Bitti 

l.tanbulda birinciliği kazanan Yerli Mallar pazarının vitriri. 
[Yazısı ( 7) inci sayf amızd 
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(Halkın Sesi) 
Kabotaj Hakkının 

Birinci Kanun : O 
~ 

Bir Elden idare 
Edilmesine Ne Dersiniz? 

Vapurculuk şirketi mümeamlleri • 
nin. İktısat Bakanlığının davetile An
karaya gitmeleri üzerine ortaya çı -
kan rivayetler arasında, kabotaj hak
kının bir elden idare edileceği de 
mevcuttur. Bu münasebetle dün bir 
yazıcımız rastgeldiklerine yukarıki 
sual.i sorınu§tur. Aldığı karşılıklara 

aşağıya ya:z.ıyoruz. 

* Bakırköy Emrazı akliye ve asabiye ha•· 
tabanesi memurlarından Halim : 

- Bence her hak, onu en iyi ~ekilde 
kullanabilecek ele geçmelidir. 

Bu itibarla, hükürnetin kabotaj hakkı -
nı şirketlere bırakmaması çok muvafıktır. 

Hem bütün kömür havzalarını yedin -
hisarına almak tasavvurunda bulunan dev
letin, kabotaj hakkını İu veya bu teşek -
külle paylaşmasına ne lüzum var} 

Kabotaj hakkını kullanabilmek. dar 
sermayeli teşekküllerin kan değildir. 

Bu hakkın devlete geçişi, bahri ticaret 
filomuzu bugünkü zayıfüğinden ve eksik
liklerinden de kurtaracaktır. 

lşittiğime göre devlet. §İrketin elinde 
bulunan vapurları aabn alacakmış. 

Vakıa, onlar arasında Tan, Güı>eysu 
gibi tekaüt çailan eelmemiş olanlar yok 
değil. 

Bunların dı§lnda kalanların da satın a· 
lınmalanna bir §CY diyeceğim yok. 

Fakat temenni olunur ki devlet onları 
işletmek için değil «köşei istirahate çek
mek için satın almış olsun t 

* Beyoğlu Halkm temsil kolundan İmıet: 
- Kabotaj hakkının devlet tarafından 

kullanılmaaı §Üphe yok ki bir çok bakam -
lardnn sevinç verecek bir keyfiyettir. 

Bu itibarladır ki ben, bu haberin rivay~t 
halinde kalmamasını, ve en yakın zaman
da tahakkuk etmesini dilerim. 

Kabotaj, kapitülasyonların bize kaybr:t
tirdiği en tabii imtiyazlar arasındaydı. Biz. 
Lozandn, bu tabii hakkımızı İstirdat ettik. 

Bugün, yabancı ellerden kurtardığımız 
bu hakkı §Crefimizle mütenasip bir tekilde 
kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Aksi takdirde, düşmanlarımıza; bu hak
ka layık olmadığımızı iddia etmek fırsatı • 
nı kazı:ındannz. 

Onlara bu fırsatı vermemek, bizim için 
bir milli izzeti nefis mesdesidir. 

Yalnız bu noktayı dü§iinmek bile, ka -
botaj hakkının devlet tarafından kullanı • 
lacağına sevinmek için kafidir. 

Çünkü bu hakkı, §U veya bu teşekkülün, 
devlet kadar mükemmel idare edemiyece
ği muhakkaktır 1 

Sigara ikramiyeleri 
Ve Bayiler ... 

inhisarlar idareai yenice aigaraları • 
na ikramiye kartları koyduktan ıonra 
tehrimizde bazı tütüncü dükki.nlann • 
da suüstimaUer aörülmeie baılamııtır. 

Kötü niyetli tütün bayileri yenice • 
leri rayet mahirane bir tekilde açmak
ta ve içindeki kartlan alarak yerine 
J>aıkalarını koymaktadırlar. 

Bu arada bir kaç inhisar müfettiıi, 
Sultanahmette bir tütüncü dükkanın • 
da ani bir teftİJ yaparak böyle bir •Uİ· 
İstimal te•bit elmİf ve bayiin elindeki 
beiye tezkeresini almıılardır. 

Dahili Haberlerimiz burada bitme
mipir. Liıtlen 1 inci 11ayılamıza da 

bakınız 

r 
Kömür Depoları ••• 

Kuruçeşmedeki Pislik Kalkacak Am
ma, Bari, Başka Yere Nakledilmese .. ~ 

( Gllnün Tarihi) 

Bir jki 
Satırla 

Biçki Ve Diki§ Yurdu Açacaklat 
Ankara 1 8- Biçki ve dikiş yurdu aça" 

cakların, buralarda direktör ve öğıdmen 
olacakların ilk okullardan veya biçki yurt• 
lanndan mezun olmalanna, yahut ta ensti
tülerde ilk okul mezuniyet imtihanı verme
lerine karar verilmiştir. 

• • • 
Limanda tetkikat yaparak Anka • ırün depo edileceği !e~!~ sahilde olma-ı-·...:..:' ' '":::\ Ereğli Şirketinin Satın Alınması için 

raya dönmüı olan Ekonomi Bakanlı· Isı ve 60 metre dermlıgınde bulunması T k • B h • l Ankara 18 - Ereğli kömür ııirketi, mal
ğı mütehaaaıslarından Vonder For • ıarttır. Halbuki Kuruçeımedeki kömür ı 8 Sim 3 çeSJ.. !arının Etatize edilmesine muvafaknt et • 
ten Kuruçeıme kömür depolarının depolarının içeri doğru derinliği 30 mi§tir. Madenlerin satın alınması için ikt 
baıka yere kaldınlmaaını lüzumlu ' metreyi bile bulmamaktadır. Bunun için Üç Kuruıluk Menfaat taraf eksperleri çalışmalara baılamı~l.udır~ 
gÖrmÜf ve bunun için etüt yapılmasını Boğazıa Anadolu sahilinde münuip 'ı fçin Bu Bahçe, Halka * • * 
tavaiye etmiftir. ıbir yer aranacaktır. Tetkikat yapacak Vatmanlara Ceza 

Vonder Forten bayram erteıi fa. heyet meyanında Ticaret Odaaanın, Kapalıdır 
tanbu a Önece tır. u etü ün o za • e e ıyenın, vı aye e ırer mu • 1 d k ' B d · ı b I d' · ·ı· tin' d b' ·• Tramvayların Ön sahanlığında yolctı 
mana kadar bitirilmesini ve neticenin mesaili bulunması lüzumlu görül- lstanbulda t.abiat kadar bol ve cö- bulundurulması sureti kat' iyede yasak e • 
bir raporla kendiaine bildirilmesini U.. mÜJ ve buralardan mümeaail istenil • mert hiç bir ıey yoktur. Fakat biz dilmi~tir. Ay ba~ından bugüne kadar bı.f 

· · •ehı'r ı'çı'nde hava lacak ç ki yasagav riayet etmiyen 60 vatman "'-"cvml • temiıtir. ml§tır. ı a , ocu arı- " 
Mütehaaaısın fikrince İstanbulda Bu mümessiller bugün intihap edildiği mıza güne§ banyosu ve temiz hava 

daimi aurette 50 bin ton kömür bu • takdirde J'&rın Boiazda tetkiklere baı- aldıracak bir parktan bile mahru • 
lundurmak İcap etmektedir. Bu kömü • !anacaktır. muz. 

Şüpheli 
Bir Ölüm 

Bir Amele, Hastaneye 
Yattıktan Bir Saat 

Sonra Öldü 

Evkaf Kanunu 
Tatbik Edi:iyor 

Bir haftadanberi, evkaf iJlerindeki 
bütün pürüzleri halledecek olan yeni 
kanun tatbik edilmektedir. Yirmi •e· 
nelik icariye1erin karıılığı olan taviz 

Bakırköy bez fabrikasında çalıpn bedelleri için, evkaf idareaine bir kaç 
Ahmet oğlu Mehmet adlı bir delikan • gündenberi müracaatlar baılamıı ve 
lı birdenbire hastalandığı aöylenerek çoğalmııtır. 

Cerrahpaıa hastahane•ine getlrilmiı Bütün diğer mütevellilerin üç ay İ· 

ve bir saat sonra da ölmüıtür. Müddei- çinde eTkafa verecekleri irat ve meaa
umumilik bu ölümü fÜpheli bulduğu rif beyannameleri idare tarafından 

için tahkikata baılamıı ve Tabibi Adli butınlmıı ve alakadarlara dağıtılına
Salih Haıimi hastahaneye göndererek ğa baılanmııtır. 
cesedi muayene ettirmiıtir. Alınacak 1 Alakadar makamlar, kanunun tat
rapora göre tahkikata devam edilecek- bikatından memnuniyet göstermekte-
tir. 1 dirler. 

Tuhaf Bir Yangın ••• 
Muşa_m_b_a l-a-r ,-M-e-ğ-er Ü stüste Bezirli 

Kalırlarsa Tutuşu . !armış 
Ayan on yedinci gunu Galatada 

F ermenecilcr caddeıinde Yani oğlu 
Piriklitin mutamba mağazasından 

yangın çıkmıı ve itfaiye yetiıerek ma- ı 
ğazanın Ü&t katındaki mutamba yığın
larından bir kısmı yandıktan sonra aön
dürülebilmiştir. 

Polis bu yangını fÜpheli görerek 
tahkikata devam etmiş ve mağazanın 

üst katmda çalı.şan Y orgiyi yangın çı
karma suçiyle dün müddeiwnamiliğe 

vermiftir. İddia edilen suç ıudur: 
Y orsi maiazanın üıt katında çalıı

makta ve hazırlanan mUJ&mbalan be
zirle yailıyarak üıtüste iatif etmekte· 
dir. 

Mağaza sahibinin iddiasına göre, 
mupmbalar bezirli olarak uzun müd
det kahnca kendi kendine tutuımuttur. 

Polis belediye mühendisine bu ciheti 
tetkik ettirmit ve fennen bunun müm
kün olduğu hakkında bir de rapor al
mııtır. 

Tetkikten çıkan ne\Cce Yorginin dik
katsizliği yüzünden bezirli muıamba • 

lar uzun müddet üstüste kalmış ve kim
yevi bir imtizaçla kendi kendine yan-

1 

1 

t 

' 

1 
\ 

mııtır. Suçlu Yorgi yedinci müstan • 
tildiğe verilmiştir. Mağazadaki eıyanın 

da sigortalı olduğu anlatılmıttır. 
......... 1 .. .... . . .. . .. - ••• • ·-
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Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Verin iz 

Beyoğlu, Taksim, Pangaltı taraf
larında oturan halk için biricik ne
fes alacak yer Taksim bahçeıidir. 

Fakat dün Taksim meydanından 
geçerken, havanın açık olmasından 
iatif ade eden bir çok kadınların ço
cuklariyle birlikte abide etrafındaki 
demir parmaklıklara tüner gibi o
turduklarmı, hatta çıkınlarını açıp 
yemek yediklerini gördüm. Tahkik 
ettim. Meğer halkın hava alması 
için yapılan ve belediyenin malı o
lan Taksim bahçeıi, kirac111 tara
fından kapatılmıf. Buraya duhuli
ye vererek bile girip çocuklara cü
neı ve hava aldırmak mümkün de
ğilmiı-

Bir belediye bahçesinin bir kaç 
kuruıluk kira için halka ve çocuk
lara kapanmaaında isabet bulundu • 
iuna biz kani değiliz. Bu satırları 
okuyacakların da kanaat getirmiye
ceklerine imanımız vardır. 

Bir Tramvay Kazası 
Biı Çocuk, Mucize Kabi
linden Ölümd n Kurtuldu 

Dün öğle üzeri Şehzadebaıında bir 
tramvay kazaaı olmuf, bir genç, tram
vayla birlikte (6 • 7) metre kadar •Ü· 

rüklendikten aonra inanılmıyacak bir 
tali eseri olarak kurtulmu~tur. ( 15 • 
19) yaılarında olan bu gencin adı Ali
dir ve Şehzadebqında, Turan tiyatrosu 
karımnda kebapçı Cavidin çırağıdır • 
Uataaı, çırağuu J'ai almak Üzere kartı 
bakkala göndermiı; Ali dükkana dö
nerken tramvaya asılmak istemi§. Bir 
elinde .yağ kiaeai varmıf. 

Demire tutmıa.mayınca müvazeneai 
bozulmu.f, ve arabanın albna JUVarlan
mııtır. Bittabi Yatman ifin farkında de
ğildir. Böylece Ali 6 • 7 metre ıürük • 
lenmiı, aonra araba durmU§, fakat Ali
nin de mucize kabilinden, yalnız bir 
kaç yara bere ile kazaya aavuıturduiu 
görülmiiJtür. ------

Eir Kadın Sokağa Duştu 
Beıiktaşta, tramvay caddeainde, 

poıta dairesinin üstündeki apartıma • 
nın 3 üncü katında temizlik yapan 
Naciye adlı bir kadın sokağa düımüf, 
ağır surette yaralanmııtır. 

P•z•r Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

yelerinden üçer lira kesilmek •uretile cezq .. 
landınlmışlardır. 

• • • 
Çam Kestirilmiyor 

Noel ve yılbaşı yortuları dolayuıile çard 
kesenler derhal yakalanıp cezalandırılmak• 
ta, fakat daha evvel çam kesilmemesine 
çalı~ılmaktadır. Bu yıl çam kesme vak'a• 
pek azdır. 

••• 
Jnebolunun Eıyaaı Çıkarılıyor 
lzmirde batan lnebolu vapurunun eşya .. 

sının Muharrem denizaltı tarafından çıka .. 
nlmasına müsaade edilmiştir. Bütun mas • 
raf kendisine ait olmak üzere c ) anın sa .. 
tış bedelinin yansı Muharreme ait olacak • 
tır. Gemide 500 bin liralık mal olduğu tali• 
min edilmektedir. 

••• 
Yeni Polis Kıyafeti 

Yeni polis kıyafeti hak.kındakı tetkikle( 
bugünlerde bitccektfr. Yeni kıyafette ce • 
ket ve pantolon ayni renkte olacak, yaka• 
da ıuln ve müsalemeti temsilen zeytin dah 
bulunacaktır. 

••• 
iskan Müdürlüğü 

İskan müdürlüğü için Sirkecide Mithal 
Paşa hanının birinci katı tutulmuştur. l\fü .. 
dürlük yakında buraya taşınacak, Galatn• 
daki göçmen memurluğu da buraya gcti· 
rilecektir. 

• * • 
Kadastro Tayinleri 

lstanbul kadastro ve fen memurlanndaq 
Refik Halit İzmir amirliğine, fen memur .. 
lanndan Şekip te terfian onun yerine tayin 
edilmişlerdir. 

• •• 
Bağdat Kasrmın Çinileri 

Bağdat kasrının yağmur tesirile bozulan 
çinilerinin camekanla muhafazası kar&!" 
lqtınlmıştır. 

• • • 
Elektrik Şirketi Afyon ihraç 

Edecek 
Elektrik şirketinin faiz ve temettü hisse

si mukabilinde 350 bin liralık afyo.ı ihraç 
etmesine müsaade edilmiştir. 

• • • 
Denizcilerin Tekaütlüğü 

Deniz kurumlarında çalışan memurlıırın 

tekaütlükleri hakkında Ekonomi Bakan?ı· 

ğınca hazırlanan kanun projesi devlet §Ci • 
rasına verilmİ§tİr. 

• 

- - Amanımn, Hasan Bey amca! •• . . . Son günlerde, kaybolan olana 1 Düa ı 
bir veznedar •• 

... Bugün bir kasap .• Bunun aonu neye 1 
varacak böyle?. 

Hasan Bey - Boıuna üzülüyorsun: Sen 
önceden kendini kaybetmezsen, dünyada 
kaybolmazaın! 
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Her gün 
Anayurda 
Gelen 
Göçmenlerin Hikayesi 

._ ________ Ya a ı ı B. S. -

Bu, bir tarih sırrıdır, diyeyim açayım 

ıize. Anadolu ana yoldur; açık, saçık 

yazayım size. Bin bir ülkeden gelen her 
akının başında ben Türk oğluyum diyen 

bir çocuk var. Anadolu bir Grek ( 6 ) 
deltasile (Y) ai (z) okunan bir yoldur. 
Kamçatkadan, Behrenkten, Hint ilinden, 
İrandan, Basradan, Yemenden, Mısır -
dan, Şamdan Avrupaya geçen her ku -
mandan ya Dardanelinden j.Taratani), ya 
bosfor Kimmeryenden geçmeğe mecbur 
olmuştur. Ana yol, kutlu toprak r Sen 
Sümerin ak kadın, Hititin, Boratın Y ob
konun öz yurdusun. Seni asırlar bilmez -
~en şimdi biz biliyoruz. Aziyanın kü -
tük annesisin. Aziyanin bütün oğulları -
na emek atası oldun. Aziyanın Türk ço • 
cuğunu en çok sen emzirdin. Emzirdiğin 

torunları, Karahanı, Oğuzu, Attilayı, Cengi
ti, Alp Aslanı, Osmancığı, Fatihi, Yavuzu 
\re en son Atatürkü eemzirdiğin bu yurtta 
yine milyonlarca öz Türk çocuğuna yine 
kucağın açıktır. 

Cengiz. zafer tuğlarını Konya yay -
falannda dinlendirdiyse Timur İzmirin 
'öte yakasında durdurdu. Attila da Ro • 
~aya, Atinaya tuğ dikmişti. Subutay da 
J<önigsberge tuğ dikmişti. 

Atatürk: Tuğlar ana yurda dön!.. Em
fini verince şimdi yurttaşlar sulh ve sü -
kun devresi geldi. Tarih tekerrürden 
)ba.re.tse Atatürk Uğuz ata gibi milli vazi -
lesım başarıyor. Zamanına ve gününe göre 

* Çitlerden dönen tuğcular tüten ocak 
Jstiyor. iki metre rakımda tüten ocak üç 
l>in metrede sönecek: üç bin metrede 
tüten ocak yüz metre rakımda ölecek. 

Biz Türküz. Göçlerimizi kondururken 
~ünkü çadırlarımızdan gördüğümüz yıl -
~ızlar bugünkü konduğumuz kara yağız 

'

erin bir parçasına benzemezse ve o yıl • 
ızlanmızı aynen görmezsek avulumuzu 

~,konağımızı) uğurlu bulmayız. Sürümü • 
~e kıran, ocağımıza duman girer. 

Göçmcmimize yam oz oğlumuza konak 
feri gösterirken ona rakımına göre yıldız
larının doğumuna. babmına ayının güne • 
finin yerine yurduna göre konak yeri ver
memiz lazımdır. Çünkü geri aldıiımız çit 
bekçilerinin dedelerinin yurt aldığı yerler 
sibi yer vermeie ve artık yorgun ileri ka
rakol konucularımıza rahat üreme yeri ha
Etrlamağa mecburuz. Onlara geri dön di • 
)'en biziz. Onlara gel diyen kucak açan bi
ıtiz. Onlar bizim dedelerimizin torunlarıdır, 

Bugüne kadar Kafkasyadan, T unadan, 
l<osovadan, Mahaçtan, Altaylardan, Beh
~enkten binlerce kanda~ aldık. Yaşatma • 
\:tık, öldürdük. Dün, Türkün Türksüzlüğü
ilün hatası idi: bugün Türklük aşkının ha
tası olmasın. Kan ve öz kardeşlerimize de
~elerinin dilediği gibi kutlu obo [*] bu -
Jacağız. 

O zaman iki ay evvelki yapılan göç -
men oturtmalarında yaptığımız ölümcil 
hatayı yapmıo olmıyacağız. Kafkasın 865 
hicreti, 93 seferinin Rumeli ve Kafkas 
ınuhaceretlerinin verdiği soy, sop sönüm • 
]üğünü bir daha tekrar etmiş: olmıyaca • 
ğız. 

Öldürünciye kadar dönmeyen ve dön 
tleyinceye kadar gelmeyen çit bekçileri • 
ne ana kucağında biraz da rahat yer ver • 
ınek bizim tarihi ödevimizdir. 

[ *] Obo, steplerde ve Pamir yayla -
larında, Altay ıeçitlerinde Ankara Hav
ran çukurlarında yerin, dağın, auyun, (gök 
Yer ıoylannm, aoplannın, adına dikilen o
cak anıtları ve il bilgeleridir. 
.-...... • ·~ - •• 1 ...... 

r- Bayram C~~~ ..:' 
Günü 

İstanbul Müftülüğünden: 
Birinci kanunun 22 inci pazar günii 

Ramazanın yirmi altısı olmakla akşamı 
(pazartesi gecesi) leylei kadir ve 2 7 İn· 
ci cuma günü de bayram olduğu ilan 
olunur. 

SADAKAI FITIR 
En iyi iyi Son 

K. K. K. 
Buğday 17 16 14 
Arpa 24 00 00 
Üzüm 105 80 55 

BAYRAM NAMAZI 
s o 

Ezani saatle 3 19 
Vasati aaatle 8 05 
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mühimrur. Bir, kendimiz ça1qarak bayatunızı kazanmaia gayret ederiz. 
Zenginler ise sermayelerini ifleterek kazanırlar. Onların İfçw 

paradır. 

Paranın da, aa'yin de bugünkü içtimai nizam içinde rolü var
dır. Fakat kendileri çah§mayıp ta paralannı çalıttıraıılar daha 
büyük refaha ererler. Çünkü paranm rolü, aiyin rolünden daha 

Fakat ne yalnız say, ne yalnız para batlı batma biç bir ite ya
ramaz. Para ile siy elele vermedikçe yaııyamazlar. 

Onun İçin bu içtimai nizam içinde ne paraya, ne ite istihfaf 
ile bakılamaz. Rahat etmek için de hem paranızı, hem kendinizi 
çal1fttnnasını öğrenmelisiniz. 

MUHTELİF HABERLER 
Kadıköyünde Cinayet 

Mehmet Adinda Bir Hamal Tabanca 
ile Karısı Mir'atı Öldürdü 

Dün Kadıköyünde Mebmed admda Mebmed de hamaldır, din evde kan ko
bir adam kar111 Miratı öldürmüttür. Cina- ca her nedenae kavıaA! • erdir. Bu kav
yetin sebebi karı koca geçimsizliğidir. ra sırasında Mirat kocasına küfür etmiı

Mirat Y eldejirmeninde RuimPata mahal- tir. Mebmed de ba küfürii bumedeme
lesinde Rıhtım iskelesi aokağmda 95 au· mit, dolaptan tabancasmı almıt ve karısı
maralı evde oturan Devlet demiryollan nın üzerine bo,.Itmqtır. Mirat derhal öl
barnallanndan Muradın lozıdlr. Kocası müı, Mebmed yalıalanmıfbr. 

Silivri de 
Bir Kaza 

Bakırköy 
Hastanesinde 

Bir Ana ile Çocuğu BoA'uldu 1 Bir Deli Doktoru Yaraladı 
Silivri, 18 (Özel) - Bir kaç gün evvel Bakırköy akd ve ainir bastalıklan bas-

Silivri ile Ortaköy arasındaki derede bir tanesinde doktor İsmail Ziya bir deli tara
köylü kadın ve çocuiu boğulmuflur. fından yaralanmıflır. Bu deli ergen buna· 

Vak'anm ıekli ıudur: ma hastalığına müpteli bir gençtir. Dok-
Köylülerden biri kasabadan dönerken tor vizite yapmak üzere yanına geldiği 

bu dereden arabasını seçirmek iatemif, 
tiddetle akan sular arabayı ıürükliyerek 
götürmÜflÜr. Bu aırada arabanın içinde bu
lunan köylünün karısile çocuğu boğulmuı
lardır. 

Ölen Sinema Yddızı 
Zehirlenerek Ölmüş 

zaman au içmeie mahaus madeni bir cis

mi büyük bir süratle bir kaç defa baıına 

vurarak yaralamııtır, doktor tedavi edil
miıtir. Hasta isticvap edildiği zaman saç· 
ma sapan sözler söyleı:nİftir. 

Tayyare İaneleri 

Italya ile Ticari 
Vaziyetimiz 

Ankara, 19 (Özel) - Türk • İtalyan 

ticaret mukavelesinin müddeti ve İtalya -

dan yola çıkmıı malların ithali müsaadesi 
dün bibn.İftİr. Bu yüzden İtalya ile olan ti

cari münuebatımız dün tamaınile dunnut
tur ve hiç bir yeni muamele yapılmarnlfhr. 

İtalya ile yeni bir ticaret mukaveleai mi 
yapılacak, yoksa eski mukavelenin bir 
müddet daha mı uzatılacağı henüz malum 
değildir. 

Dün Türkofiae selen malamata nazaran 

bu iki tıklan biri İçin İtalya ile temulara 
seçilmİftir. 

İtalyanın bizden bazı maddeleri almak 
mecburiyetinde bulunması mukavelenin 

yenileneceği zannuiı vermektedir. 

Tokatta Yeni Bir 
Nahiye Kuruluyor 

Tokat - Kunduz istasyonu ile Donma

tepenin nahiye merkezi haline getirilmeai 

kararlaıtınlmıı ve burada niimune evleri 

yapılmıya batlanılmııtır. Tokat - Sivas fO

seainin Atrova kaza merkezine kadar olan 

kısmı ikmal edilmiftir. 

Kanunlaştırılıyor 
Holywood, 19 (A. A.) - Esrareqİz 

bir surette ölmüt olan artist Telma Toodun 
cesedi üzerinde yapılan otopsi, artiatin 
geceyi geçİrmİf olduğu garajda açık bıra
kılmıt olan bir motörden çıkan gazlarla 
zehirlenmit olduğu fikrini teyit etmittir. 

Bu Yeni Kanunla 10 Milyon Lirahk Varidat 
Temin Edilmlf Oluyor 

Telefon MUmesslllerl 
Ankereye ÇaArlldller 

Ankara, 19 - Şirket sahipleriyle ara
larında çıkan bir ihtilaf yüzünden sabo al· 
ma mukavelesini imzalamak üzere Anka
raya gitmekte gecikmit olan telefon mü
messillerine bir an evvel Ankaraya gelme
leri tebliğ olunmuıtur. 

Ankara, 19 - Hükfunetin Kamulaya verilen temettüler, ikramiyeler, ayni ma
verdiği layihalarla yüzde iki tayyare iant-- hiyetteki istihkaklar da yüzde iki tayyare 
si kanunileştirilmektedir. Maliye Encümeni vergisi kesilecektir. Tayyare vergisi istih
layihayı aynen kabul etmittir. Bu layihaya kak ve yevmiyelerden sair vergiler çıktık
göre umumi, hususi, mülhak ve belediye tan sonra kesilecektir. Esasen memur va
bütçeleriyle idare edilen daire ve müesse· tandaşlar şimdiye kadar maaşlarından yüz
selerden verilecek maaş, tahsisat, ücret, de ikisini vermekte oldukları için bu ka
yevmiye, hakkı huzur, aidat, ihtisas zam- nunla yeni bir vergi ihdas edilmiş olma
mı, tekaüt ve zat maaşları, ikramiye, ihha· makta, sadece verilmekte olan tayyare İ4-
riye, tazminat ve herhangi namla veri· nesi kanunileşlirilmektedir .. Bu yeni vergi· 
len paraların şirket ve müesseselerden his- nin senevi 1 O milyon liralık bir varidat le-
se senedi ve tahvilat mukabili olmadan min edeceği tahmin edilmektedir. 

r 
iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Dün baıımızdan küçük bir kaza geçti. 1 
Bir arkadaıla birlikte aktam üzeri saat altıya doiru Düyunu· 

umumiyeden Sultanhamamına iniyorduk. Karakolu seçer geç· 
mez arkadaı yuvarlandı ve ortadan kayboldu. 

Karanlıkta ne olduğunun farkına varamadık. Arkadat ça
mur ve bere içinde doğrulunca bir çukura yuvarlandığım 

anladık. 

Meğer bu yolda bir haftadanberi açık duran ve içinden ko
kulu bir duman çıkan bir çukur varmıı. Bu çukur yolun tıtm or
tasındadıı·. Karakolun önündedir, ve etrafta yolu aydınlatacak 
biç bir ışık yoktur. 

istanbulda karakol yanında bulunan bir sokakta bir çukurun 
günlerce açık kalması inanılacak fey değildir. Amma bixim 
batımızdan geçen kaza ile muttali olduiumuz için, aen artık: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sa1fa 3 

Söz~n Kısası 

Boğaziçi 

Nasıl Ölmesin? 

·-------- Ek ·Ta 
Yerli, yabancı, herkes diline dolamış .• 

Boğaziçi ölüyor!. Vah, Boğaziçi!. Artık, 

dünyanın bu t!n latif semtine rağbet eden 
kalmadı; insanlar maddileştiler: temiz bir 
havayı, güzel bir manzarayı, şehrin kasve· 
tine feda ediyorlar 1. 

Boğaziçi ne idi. bir zamanlar? 1 Anhyan, 
takdir den kaldı mı ki?. Ah, insanlık! Dün 
tapındığını bugün teper: sevgisine, zevkine, 
heveslerine güven olmaz kil 

Bunların hepsi de boş lakırdıdır. Ortada 
tek bir hakikat var: Boğaziçinin ölmekte 
olduğu. Lakin kabahat ne insanların mad· 
dileşmesinde, ne de takdirsizlik, zcvkaizlik 
j ve maymun İştihalılıklarındadır. 

Boğaz.içini iki şey öldürmektedir: Kö 
mür depoları bir, Şirketihayriye iki! 

Kömür depolarının gelecek yaza kalka
cağını söylüyorlar .. Şirketin kalkması Alla
ha kalmıştır. 

Boğaziçi nasıl ölmez?. Bu kış, kıyamette 
bile oradan İstanbula göç etmeğe kalk.an
lar .. Odununu, kömürünü almı1ı aobuanı 

kurmuş oldukları halde kırk yıllık yuvala
rını terketmeğe hazırlananlar biliyorum. 

Sebebi: Şirketihayriyenin son kıtlık va 
pur tarifesidir. Bir tarife ki, buna inan akh 
ermez.. Olsa olsa tarifenin firenkçesidirl 

Bir vapurun her hangi bir iskeleden ha 
reket saatini kolayca bulmak için, su yolı 

oyunuııda iyi mümarese sahibi olmal 
lazım gelen bu tarifeye göre, köprü . 
den Boğaziçinin Rumeli yakasına katkaıı 

son vapur, saat 7,47 dedir. 

lstanbul gibi muazzam bir şehirde it ha
yatının sekiz. sekiz b'uçuk, hatta dokuzdan 

evvel bitemez olduğunu bilmesi lazım ge -

len şirket, bu yüzden vaki olan oikayetlere: 

- Ne yapayım? Son vapura az müperi 
biniyor .. Ziyan mı edelim? diyomıUJ. 

Mazerete ve zihniyete bakın. Bir ma 

zeret ve zihniyet ki, şirketin vasfolarak kul-• 
landığı «hayriyu tabirini şiddetle tekzip e- J, 
diyor. 

Yazıhane sahibi, dükkan sahibi biı a • 

dam, medeni ve sosyal hayattan mqru na
aibi almak için bir kulübe devam eden. l>ır 

ahbap evine çaya giden bir insan 7.47 de 

kalkan bir vapura nasıl yetişir? 
Bu adamın Boğazı büsbütün terk.etmesi. 

tehre taşınması daha basittir. Nitdüm de· 
öyle yapıyor. 

Fakat Boğaziçi de bu yüzden zarar sö -
rüyor .. Ölüyor .. 

İnsanların medeni ihtiyaçlarını, 90qll) 
yaşayışın icaplarını şirket takdir edemiyor 

mu? .. Hayır; edemez! Görmüyor numa • 

nuz? Hala vapurlarının üzerinde Tarzme -
vin, Dilnişin gibi Çerkes halayık isimleri bu. 

lunduran bir köhne kurumdur o 1 

············································-··----
lltarlılt : 

Akar Su 
İki yosma idiler. Beyoğlunun pml pml, 

elektrikler içinde yanan dükkanlarına baka 

baka, Doğruyolda bir aşağı, bir yukarı pi
yasa ediyorlar, avlıyacak enayi arıyorlardı. 

Derken, büyük bir kuyumcu mağazası • 
nın önüne geldiler. Bayramla bir araya dü

şen yılbaşı şerefine, kuyumcu, en mükem
mel, en pahalı elmaslarını, mücevherlerini. 

camekanına dizmişti. 

Bu göz alıcı manzaranın önünde durdu• 
lar, seyre daldılar. 

Bir tanesi arkadaşına, camdaki bir pu • 

lanta gerdanlığı işaretle: 

- Şu akar suyun güzelliğine baki 

Deyince, öteki, etrafına bakındıktan aon
ra, acı acı gülümsiyerek: 

- Eveti dedi. Hakikaten çok giizel bir 
akar su .. Fakat boğacak adam yok! 

TA 

Ka1yp Kasap Da 
Bulundu 

Büyükada la Bir Ahbabın111 
Evinde lV İsaf rn.iı 

44 ıııünden beri kaybolan ve ~ izi bala

namayan kas:ıp Hasanın izi bulunmuflur. 

Zabıtaca Hasanrn Büyükadada bir aN>a

bında misafir olduğu leespit , edildiii SÖJ• 

1 
ıenilmiıtir. 
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•nOQDUKL(RI M iZ 
Bir Davadan 
Çıkan Bir 
ikinci Dava 

Bundan bir müddei önce şöyle bir dava 
görü]dü: 

lstanbulda sakin ecnebi bir aile t Erkek 
çıp1akl:ır cemiyetine mensup. Cemiyetin 
prensibine kendisi riayet ettiği gibi bu pren· 
sip]erin evinde yaşıyan herkes tarafından 
da tatbikini istiyor. Kadın ise bu usu]ü gay
ri ahlaki bularak ve çocuklarının terbi • 
yc]eri üzerinde de fena tesir bırakabileceği· 
ni iddia ederek ayrılma talcbi1e mahkeme· 
ye baş vuruyor ve davayı kazanıyor. 

Bu dava sona ererken yeni bir davanın 
baş]amasına yol açmış. Hem de iki taraf 
avukatları arasında. Şimdi kadının avukatı, 
davacı, erkeğin avukatı suçlu. ilk duruşma
lım birinci sulh cezada dün yapıldı. 

Davacı avukatın iddiası hakarete uira• 
mı§ bulunması. Şöyle an1atıyor: 

- Duruşmalar devam ediyor ve ben 
müekkilcm olan kadını müdafaa ediyo
rum. Fakat nedense bu müdafaalanm mu
kabil tarafın avukatı olan arkadaşı hiddetle 
getiriyordu ve her duru§tlladan sconra beni 
yakalayıp tenkit etti. Davanın ıon celsele
rinde sözlerimi büsbütün kendi üzerine al • 
mağa haıladı. Ben bu hale P§JP ka]ıyor • 
aum. Fak.at bu duru§tlla esnasında onun 
müekkilinin bir sözü kafamdaki istifhamı 
haUetti. 

Hakim sordu: 
- Ne dedi, onun müekki]i? 
- Avukatı için •yeni adam» dır, eledi. 
- Ne anladınız siz bu sözden? 

E KET HA L • • 
•• llll~L&111D 

yerleştirilen Goçmenlerle Zulmetmekten 

Niksarın 
Genişle

tildi 

istihsal Vaziyeti Hoşlanan Kadın 
Ve Erkekler 

Niksar (Özel) - Niksar, araz.İÜ çok ve
rimli bir memleket köıesidir. Kelkit ırma-

ğının sulama iılerinde temin ettiği fayda 
gün geçtikçe geni§lemekte ve bu aebeple ır-

mağın &eçtiği mıntakada bir çok çiftlikler 
teessüs ebnektedir. Niksann en mühim ürü
nü pirinçtir. Cins itibarile bu havalide bü
yük bir rağbet kazanan Nikaar pirinci son 

yıllarda daha ıenit mikyuta ekilmeye baı· 
lanılmlfhr. 

Son günlerde Nikaara kalabalık bir göç
men kafilesi yerleıtirilmit ~e bot araziden 

bir kıamı da bu &Öçmenlere verilmek au • 

retile iatihaal nzİyetİ biraz daha &enitle • 

• • ' Nik•mın umumi görüniifü 

tİlmİftir. rma da götürülerek tenekesi 30 kuruıtan 
Ka.aabanuı iman etrafındaki çahflJJalar satılmaktadır. Tokatla Niksar arasındaki §O

da ilerlemektedir. Ayvaz. auyu kasabaya iyi ae tamir edİlmİftir. Yeni bir mektebin te -
bir &elir membaJ olmuıtur. Su kapah ve meli atıhnqtır. Kelkit ırmağa üzerinde de 
mühürlü kaplarla Tokat, Suman ve cİYa • yeni bir köprü lnırulmuı kararJaıbnlmıftır. 
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lzmirde 
iki Kurulun Kongreal 

Yapıldı 

•• 
Uzüm Piyasamız 
Sağlamla~ıyor 

Birçok Yerlere 
Kar Yağdı 

Bazı kadınlar ve erkekler vardır ki, zo

liim ehnekten, yahut kendilerine zulüm 
edilmesinden hotlanırlar. 

Bunlar pisikolojide sadist denilen bas • 
talard1r. Kanlarını döven ve bundan em• 

aahiz bir zevk alan erkekler bu sınıfa da· 
bil olduğu gibi, kocalanna olmaz işkence-

ler yapan kadınlar da bu aınıftan sayılır

lar. 
fıtanbulda F. M rumuzlu bir erkek ba 

kadınlardan birini ı \ iş, kızın hallerin

den tiki.yet ediyor. Bu kız erkeğe hakaret 
etmekten, icabmda tokat atmaktan, iıken· 

ce yapmaktan zevk alıyor. Erkek çılgın 

cıöi sevdiği halde, onu mahcup ve fena 

vaziyete düıürmek kadın için nihayetsiz 
bir zevk teıkil ediyor. 

Bu kız hastadır ve hastalık tedavisi ka• 
bil olmıyan bir hastalıktır. Bu kadınla ev• 

lenmek, evde devamlı bir kav&aya ha.zır.o 

lanmak demektir. 

* lnegölde Ahmet 

Sizden ziyade kız bu İfİ düzeltebilir. 

- Ben bu sözden an]adım ki, Bay avu-
kat ta r.ıüekkilinin mensup olduğu cemiyet- f zmir - İzmir ve civarındaki anıt -

İzmir (Özel) - O:ı.üm cinslerimizin ıs
lahı yolundaki çahımalar müabet neticeler 
vermeğe batlaml§br. Zaten nefis olan Ü • 

zümlerimi:ı. bu ihtimam sayesinde daha iti
nalı bir tela1de yetipnekte, bu yüzden de 
daha kolaylıkla mütteri bulmakta ve üzüm. 
lerimize gösterilen rağbet gittikçe artmakta· 
dır. 

Karata Karın Yüksekli~ 
19 Santimdir 

Madem ki arzusuna rağmen nipnlanmııtır 
ve madem ki sizi sevmekte devam etmek· 
tedir, ıu halde annesi veya akrabaları vasr• 
tuile ailesine bu duygulannı bildirmesi ve 
nİf"nını bozdurması lizundır. Ben bundan 
bafka çıkar yol &örmüyorum. 

* tendir. 
Suçlu yerindeki avukat hiddetle doğ • 

ruldu: 
- Zapta seçsin efendim t Gene tahkire 

baifadı. 

Davacı avukat devam etti: 
- İtıte o 1ebep]e davayı benimsiyor ve 

müdafaa)anmdan gocunuyordu. Nihayet 
son durumda bana hakaret etti. 

Sözü ithama uğnyan avukat aldı: 
- Evvela arkada§lllUn iddiasuıa cevap 

vereyim: Hiç bir cemiyete mensup deği]im. 
Fakat mesleki icabı bi1mesi lazımdır ki mü
dafaa ıerbesttir ve mukaddestir. Kaçakçı -
lar, esrarke§ler, haydutlar ve katiller mü -
dafaa ediliyor. Bunları müdafaa eden avu
katlar haydut veya katil midirler? Benim 
müdafaa ettiğim mesele ise bir noktai na
zar, bir fikir ve bir tezdir. Bu cihetle her 
fikir gibi hürriyet ve hürmete de layıktır. 
Amma, tatbiki bugün için içinde bulundu -
ğumuz cemiyetin ahlak telakkisine uyar ve
ya uymaz; o başka! Ben avukatlık kadar da 
doktorluk tahsil ettim. Ciltlerce kitap oku
dum. Arkadaşımın hatın için çıplaklar ce
miyeti prensiplerinin faydalannı inkar ede
mem. Müekkilim benim için «yeni adam» 
demiş. Bu sözden mana çıkurmağa sebep 
ne? Belki takdir etti de söyledi. Benim 
iddiam da şu ki, asıl hakarete kendisi ta
rafından ben uğradım. Bunu bir çok ııahit
lerle isbata hazmın. Müdafaa ettiğim tezin 
gayri ah1iiki olduğunu tutturarak yapmadı • 
ğı hakaret kalmadı. Guya çıplaklar cemi • 
yeti namına propaganda yapıyormuşum 1 

Hatti mahkemeyi de bu propagandaya alet 
ediyorumuşuml Daha bir sürü iddialar! .. 
Nihayet son duru§tlla günü heni tahkirden 
baıka mi11iyetaizlik1e itham etti .. 

Kendisini henüz dava etmedim. Çünkü 
baro inzibat meclisi bu i~ incelemekle meş· 
guldür. Mesele baroca halledilemez de 
mahkemeye lüzum görülürae istidamı o za
man vereceğim ... 

Durufllla bir ay sonraya bırakıldı. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu &eceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Eminönü: (Aaop lrfuıasyan). Küçük • 
pa2ar: (H. Hüsnü). Alemdar: (Ca -
ğaloğlu). Beyazıt: (Sıtla). Şehzadeba
şı: (Üniversite). Fener: (Emilyadi). 

Karagümrük: (Arif). Şehremini: (Ahmet 
Hamdi). Aksaray: (Ziya Nuri). Sa • 
malya: (Rıdvan). Bakırköy: (Hilal). 
Galata: (İsmet). Hasköy: (Yeni Tür
kiye). Kasımpap: (Yeni Turan). Be. 
şiktaş: (Rcecp). Beyoğ]u: (Taksim, 
Beyoğlu). Şiıli: (Halk). Sarıyer: (Nu
ri). Üsküdar: (imrahor). Kadıköy: 
(Faik İskender ve Namık). Büyükada: 
(Mehmet). Heybeli: (Tanaş). 

ları ve antikaları korumak ve tanıt-
mak için çalı.tan asarıatika cemiyeti 
ile Türkiye Turing ve Otomobil klübü 
ıehrimiz komitesinin cenel toplantıları 
yapılmııtır. Toplantılara İlbay Fazlı 
Güleç ba§kanlık etmiıtir. 

Kurulların birer senelik çalııma ra· 
por]arı okunarak onaylanmıı ve ni
zamnamelerinde bazı değiıiklikler ya
pılmaıı iti de bir komisyona Yoerilmiı

tir. 

lzmir Cumuriyet 
Meydanı 

f zmir - Genel ıenliklerdeki top

lantıların yapılmakta olduğu Cumuri

yet alanında Atatürk heykelinin kar
ıısındaki iki park yüzünden İatenilen 

ıekilde geçid resimleri yapılamadığı 

gibi halk da iyiden iyiye toplanamıyor

du, bu mahzuru nazarı dikkate alan 
uray iki parkın kaldırılmaıma karar 

ver:miıtir. Heykeli çevreleyen parka da 

kanapeler koyarak halkın istirahatine 

açılması onaylanmııtır. Bundan baıka 

panayır yeri de halkın ve bilhaaaa ço

cukların isti(adesine terkedilecektir. 

Ziraat Bankasının 
Tokat Köylülerine 

Yardımı 

Tokat - Belçikalı miiteha.uıa Jorj Bay

yo mmta.kamızcla pamuk ziraati yapılabi • 

lecek arazi üzerinde tetkiklerde balllDDlaf 
'Ye a'Ydet etmİftİr. 

Bu tetkiklerin iyi neticeler verdifi aaml
ınaktadır. 

Ziraat Bankuı ita yıl Tokat 'Ye mülhab
tına 600 ton tohumluk l>uidaJ dağıbnıf ve 

bir çok köylere de para 7ardunmda balun
muftur. 

Ziraat Bankası 
ikramiyesini 
Kazananlar 
Araıuluaal artbrma cününde Ziraat 

Bankasına para yabra.nl..- arumda 

çekilen kur'ada Ünyeden Kadri 100, 
Upktan Gültekin 80, 1akilipten Cemal 
60, Çankırıdan Aıiye 40 lira kazan-

mıılardır. latanbulda irfan Tunalı, Ha
zım, latefan, Hatice, Ruhsar yirmi be· 
ter lira, Fehmi, Ali Rıza, Havazar •e 
Necmettin de beter lira kazanmıılar· 
dır. 

Üzüm fiatlarımızda yeni yükseliıler kay· 
dedilmektedir. Gelecek mahsul mevsimi
ne daha sekiz ay vardır. Bu müddet için
de fiatlarm daha yüksdeeeği ve üzüm pi • 
yasamızın daha aağlaml*f8cağı umulmak • 
tadır. Şimdiye kadar İzmir bonasında aa • 
tılan üzümün miktan 64 mı1yon 230 bin ki
lodur. 

Bordur Hathnda 
Birçok Eaki Eserler 

Bu'undu 
Burdur - Tren laattı için yapdmakta o

meyclana çık:mauna veaile olmuıtur. Maarif 
müdürlüjü ve Afyon müzeai mütehaaaaalan 
lan toprak teıvİyesi bir çok eıki eaerlerin 
bu eaerler üzerinde tetkikler yapmaktadır
lar. Bulunan e9el'ler aruında küplerden, 
kandillerden baıka antropolojik tetkikler 
için çok kıymetli görü1en eski devir inaan
larmm kemikleri de -Yard1r. 

800 Çocuğa 
Elbise Verildi 
İzmir - Cumuriyet Halk Partisi itçi ve 

eanaf birlikleri &enel bürosu ba7ram mü -
nasebetiyle sekiz yüz fakir ve ıpız 

kalmıı amele çocuklarını ıiydirmiıtir. 

Ankara - Meteoroloji müeHesesi
nin verdiği maIUırıata &Öre Ankara, 
Bolu, Eakitehir, Kütahya, Etimeau~ 
U.ıak, Y eni§ehir, Konya, Milia ve Kar
sa kar yağmııtır. En çok kar yağııı 

Karatadır •e Karsa 19 aantim kar yağ
mı§br. 

Trakya mıntakuında 3 günden 
beri yağmur yaiııı keailmiıtir. 

* İnönü. (Özel} - Bugün lnönüne 
ilk kar yajnuıbr. J.ki aydanberi hava
lar iyi gittiği için çifçi ekimini bitir
miıtir. Bu ilk kar artık çifçinin dinlen
me mevaim..i baıladığını müjdelediği i
çin sevinçle karıılanmqtır. 

Şarktaki Müfettişlerin 
Yol Paraları 

Ankara - Van, Ha.kiri, Mardin, Beya
zıt, Muı, Sürt, Erzurum, Erzincan, Kan vi
liyetlerinde teftİ§te bu1unacak müfettİ§ 

muavinlerine kilometre batına 40 kuruıu 
geçmemek üzere hakiki yol masraflarının 
verilmesi kararlıqhnlmittır. 

Sökedc 
Köylü Topraklandırıhyor 

Söke - Bu yıl tütün rekolteai az ol
maaına rağmen fiyatların yüksekliii 
çiftçiyi memnun ebnİftİr. Söke tütünleri 
120 • 58 kurut arasında aatılmııtır. Bu 
yıl buğday da para ettiğinden çiftçinin 
sevinci aonauzdur. 

Köylüyü topraklandırma iti ilerle
mektedir. Hazineye ait topraklann, 
karıılıklan alb ayda ödenmek iizere 
köylüye verilmektedir. 

Belediye, Sökenin en büyük derdi 
olan au iti için belediyeler bankuın

dan kırk bin lira borç almıtbr. Yapıla
cak teaiaat ile her &'ÜD nüfus batına 75 
litre au temin edilecektir. 

Bartında Bir 
Adam Oğlunu 
Öldürdü 
Bartın gazetesi JUJYor: 

Dört &ün Önce U1u&eçit civarında 
bir cinayet olmUf, bir baba oilunu bı
çakla öldürmüıtü.r, tahkikata &Öre Ço· 
rak köyünden ŞeTki, baban iamailin 
ikinci karıaının kızı Habibe ile bir müd
det nikihaı:z J'af"llllf, aonra kızı bırak
mıttır. Bu münasebetten bir çocuk doi
muf, bu çocuğa da Bartında mahkeme 
karariyle nafaka bailanmııtır. 

Mahkemeden sonra, baba ile oğııl 

köylerine dönerlerken, yolda yeniden 
münazaaya baılamıtlar, son derece 
hiddetlenen lımail, bıçaiını çekerek 

oilunu vurmuı •e öldürmiiftür. 

Erenköyde Sami 

Bütün felaketler iç güveysi olmanızdan 
geliyor. Madem ki kazancınız ailen:zi gc• 
çindirmeğe kafidir, müstakil bir ev tutu• 
nuz, karınızı ailesinden ayırınız. Zamanla 
yavaf yavaf her ıeyi öğrenir, o vakit hcr
ıey düzelir. 

( 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

TEYZE 

Cuma 

(*) 

Sabit Fikir Hastalı~ı 
Yürek c;arpıntılarından, midesinde kan· 
ıer başladığından senelerdenberi mü'" 
teki bir hasta anlat1yor: 
- Babamda da bu çarpıntı vardı. Seli
ıen yaşında bir gün ansızın öldü. Mu· 
hakkak ondaki kalp hastalığı bana da 
geçmiş olacak~ .. Yaşım yirmi dokuz. 
fakat ben yakında bir gün kalbimdeki 
hu hastalıktan öleceğimi Sonra sade bu 
değil, midemde eksilmiyen bir kayna -
ma var. Mütemadiyen geyiriyorum. He• 
kimlerin hepsi de mide bozukluğu ve 
ekıiliği var diyorlar. Büyük annem an· 
}attıklarına göre kanserden ölmüş. Be· 
nim de midemde kanser baıladığına 
hükmediyorum. Hekimler aaklıyorlar, 

fakat ben anlıyorum. Siz sinir doktor~ 
lan buna ne diyeceksiniz bakalım} 1 dl· 
ye fikrimi soruyor. 

* Muayene ettiğim bu hastanın umumi 
bir sinir zaafından ve ruh zaafından 
bqka ne uzvi bir kalp hastalıiı ve ne 
de mide kanserine müptelA olmadığını 
tqbjs ediyorum. Başkalannda gördü· 
iü her hastalığı kendisine aynen nakle
den bu gibi ruh hastalarının manevi te-
razileri bozuk olduğu için hutalıklar 
bun1arda bir filr.ri aabit halinde yqar. 

* Hastamı kuvvetli bir tedavi ve telkin aJ. 
bna alarak uzvi ve ruhi butalıklann\& 
aebeplerini ve farklarını uzun uzun an
lattım. Tabiatin geniı hazineleri olan 
aoiuk w, taze hava ve temiz cıda vf 
aakin bir bayat ile yapman İçin blr 
program çizdim. Beni l1k .. it ziyaret 
etti. Nihayet günden güne aabit fikirle• 
rinden vaz geçti. Artık eskim gibi kal· 
binden ve kanserinden ıikiyet etmiyor. 
Fakat gene acaba bir gün olabilir mi • 
yim? diye düfiinüyor. 
Karilerim 1 Bu yanlış fikri aahitler, ha· 
zan büyük sinir hastalıklarına sebep o • 
lur. Bunun için böyle baatalıklan dü
ıünrnemeğe çalışmalıdır. 

("') Bu notlan kesip aaldayınu, ya• 
laat bir albüme yaplfbnp kollelui7oa 
pp1111L Sıkınb zamanınızda ba notlu 
Wr doktor ıibi imUdmaa yetifebilir. 
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Belen Telpal Ballerlerl 

Cenevreden Bir Netice Çıkmadı 

• 
SON DAKiKA .- t, ' 

TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtj 

Avam Kamarasında Beklenen Patırdı Koptu 

Konsey Ro~anın Cevabı Baldvin Diyor Ki: ''Teklifler 
Geldikten Sonra Sarih Surette Ölmüştür 
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E•ki Romt?da: Bir z.aler alayı 

Romanın Habeş diyarında gütme- v 8 •• k •• 
ğe çalıştığı harp siyaseti şu veya bu e ugun u 
kudretli aşiret başbuğlarını para ile sa-
bn almak ve imparatorluk kuvvetini 

bu suretle parçalamak umdesine da- H s • t • 
yanır gibi görünmektedir. Vaktiyle arp ıyase 1 
Tiğre mıntakasında krallık yapmış bir 

sülalenin sütü bozuk çocuklarından o- gurtha idi. Çok cesur ve hayli de ze-1 arasında harp basladı. Roma, Afrika
lan Ras Cuksa'nın bir kaç hin vatan ki olan Jugurtha, ilk hamlede iki ra· ya bir ordu yoll~dı, Jugurtha çöllere 
;c:.vme~ ~oldaşla İ~alya. bcw ~um~nd~n- kibinden birini ortadan kaldırmııŞ. i- ı çekildi, tıpkı şimdiki Habeşliler gibi 
ıgına ıltı~a et~esı ? .s~yasetı~ ş~dıye kincisini de Sirta (şimdiki Kostantin) çete harbine girişti, tam bir yıl Roma-

k
kadar do~rdu~ hıncı~ netı~edır .. Fa- şehrinde muhasara etmişti. Roma, iş- ı' lıları hırpaladı. Fakat onlar, Romalılar, 
at bu netıcenın de netıcelen hellı ol- t b d d · ı k d 1 · b .. ki 'b" k ı · e u urum a «ınsan ı ve a a et» -yıne ugun yaptı arı gı ı- a eyı 

makta gecikmedi, Aksum ve Aduva, namına araya girdi. Bu gün Habeş ül- içinden almak istiyorlardı, o yolda ça-
Ras Guksanın ihaneti yüzünden ko- kesine medeniyet götürülmek istenil- lııŞıyorlardı. kadından paraya kadar 
layca düştü. Çünkü İtalya kölesi olma- diği gibi o tarihte de Numidyaya ada- her vasıtayı kullanıyorlardı. Nihayet 
ğı şeref bilen bu prensin dedeleri olan let verilmek isteniliyordu. 1 Jugurthanın kaynatası Bukküs'ü elde 
Krallar Aksumda yatıyorlar. Asil Ha- Jugurta, suyu geçinciye kadar her- ettiler. Numidyayı ona vereceklerini 
beşli, onların mezarlarını İtalya tank- kese dayı denilmenin akıllıca bir iş o- söyliyerek kandırdılar. 
1arına çiğnetmek için güle güle klavuz- lacağını bilenlerdendi Romanın adalet 1 Jugurtha, kaynatasının yanında 
luk yaptı. Şimdi ltalyanlar müslüman namına araya girmesi üzerine pazarlı- kuvvetlerine çeki düzen vermişti, Ro
olan Galalar arasında da propaganda ğa girişti, bol rüşvet verdi, ileride Ro- ma ordusunu toptan esir etmek üzere 
yapıyorlar ve Ras Güksaya eş ve eşit manın himayesini tanımayı, gizlice te- mükemmel bir plan çizmişti. Bükküs 
arıyorlar 1 ahhüt etti. Rakibine karşı serbest ha- bu planı Romalılara haber verdi, üste-

Eski Roma da böyle yapardı. Bir reket etmek imkanını kazandı. Fakat lik bir tuzak kurarak damadını düş
zamanlar - Osmanlı İmparatorluğu Sirtayı düşürüp orada kapalı kalan manlarına yakalattı. 
kadar genişlemiş olan - o yaman em- taht davacısını öldürdükten ve Numid- 1 Jugurtha'yı hu suretle ele geçiren 
peryalist devlet, hangi toprağa göz ko- yanın rakipsiz hükümdarı olduktan Marius, parlak bir zafer alayı ile Ro
yarsa kuvvetten ziyade hileye baş vu- sonra Romaya dirsek çevirdi, özgür maya girdi, harp edilmeden kazanıJan 
rurdu, silahtan fazla paraya ve propa- bir kral gibi harekete başladı. bir galibiyetin mükafatını aldı. Jugurt
gandaya dayanırdı. Makyavcl, «İlkin Numidyalı'lar iyi avcı, iyi binici ve ha da, küpeleri alınmak için halk ta
tefrika sok, sonra sokul I» der ki, {!Üp- Habeşliler gibi mükemmel savaşçı i- ıafından kulakları koparıldıktan, el
he yok ki Romanın eski tarihinden il- diler. Roma, böyle bir milleti ezmek i- bisesi parçalandıktan sonra, bir mah
ham alıyordu. çin uzun zahmetler çekmek mecburi- zene kapandı, açlıktan öldürüldü. Za-

Bu hakikati billurl~tıran örnek - yetinde idi. Bu sebeple harbe girişme-
1 
vallı adam, gördüğü hakaretlerden 

ler sayısızdır. Fakat biz, Afrikaya ta- den önce saman altından su yürütme- 1 müteessir olarak çıldırmıştı, kapatıl
a1luku bakımından daha kuvvetli gö- ğe başladı. Türkçesi, bugün Habeş di~ 1 rnış olduğu mahzende kendisini ban
rünen, bir örnek seçiyoruz: Bundan yarında satın aldıkları Ras Guksa gibi yoda sanıyordu, «Bu hamam ne kadar 
iki bin elli yıl önce Afrikanın üsttaraf- adamlar aramağa koyuldu. Jugurta soğuk» diye bağırıp duruyordu. 
larında Numidie denilen bir memleket da <eRomada her şey para iledir» di- 1 Bükküs, Numidya Kralı Jugurtha- I 
vardı, onun bir yanında da Maurita- yen bir adamdı. Bu inançla liktörlere, nın kaynatası idi, Ras Guksa, Habeş l 
nie ülkesi vardı. Her iki memleket şim- yarında satın aldıkları Ras Güksa gibi imparatorunun damadıdır. Bu benze
di Tun us, Cezayir ve Fas ülkeleri ara-1 ra dağıtıp duruyordu. Roma, bir yan- / yişler, eski ve yeni Romanın siyaset
aındadır, onların sınırları içine gir_J dan onun paralarını alıyordu, bir yan~ lerindeki birliği ne iyi anlatıyor? .. 
miştir. dan da gizlice kuyusunu kazmağa sa- r 

Romalılar bu iki ülkeyi yutmak, vaşıyordu. 
Afrikamn şimalini büsbütün benimse-ı Bir aralık Numidya tahtına uzak-
ı:nek istiyorlardı. Bunun için gözlerini tan alakası olduğu söylenen birini el-

1 dört açmışlardı, Numidie veya Mori- de ettiler. Romaya getirdiler, onu Ju-
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Tutum 1 

Geçen Yedi Günün 
Vitrin Müsabakası ... 

... 
' 

Evvelki Akşam Nihayete Erdi. Önde 
Gelen Vitrinlerin Adlarını Yazıyoruz 
Tasarruf ve Yerli MaJlar Haftasın- ikinciliği de gene Yerli Mallar pazari

da vitrin müsabakasına itştirak etmiş 1 nın 19 numaralı vitrini kazanmışlar • 

olanlar arasında birinciler ve ikinciler dır· 
seçilmiştir. Kadıköyünde birinciliği Asadorun 

J ··r· h t' 1 t b 1 ih tin" d b' · mağazasının vitrini, ikinciliği de Züm-u ı eye ı s an u c e e ırın-

ciliği Yerli Mallar pazarına, ikinciliği 

de İpekişin 14 numaralı vitrinine ver
miştir. 

Beyoğlu cihetinde birinciliği Yerli 

Mallar pazarının 20 numaralı vitrini, 

rüt düğmenin vitrini almışlardır. 
Birinciliği kazananlara Tasarruf ve 

İktısat Cemiyeti tarafından altın, ikin
ciliği kazananlara gümüş madalya, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci gelenle • 
re de birer takdirname verilecektir. 

'44CJ'l!@C}§( Q S $42iftt 

Vatte: latanbulda ikinci Belen /pekİfİn 14 numaTalı vitrini 
Altta: l•tanbulda üçüncü 6elen Oroz.dibak vitrini 

İlkmekteplerde •• , 
------- -

Pek Çok Talebe 
Yetişmektedir 

Bunlar için Okuyacak Yeni Orta Mek 
tep:er Bir Mesele Halinde Duruyor 

:.ıe~~ngı 6!:;~ il ~=r 9,8964 Bir ilk mektepte çocuklar kaydedilirken 
0,79ö ı 

NAKiT J Maarif müdürü Tevfik Ankaradan tetkik etmektedir. 
Jogurta'yı hile ile yalralayan Maryüa •azlıklar ara•ında Krş. dönmüştür. Müdürün vekaletten çağ- Maarif m~dürl~eri d~ ken~i mı~ .. 

tanyada bir karışıklık çıkmasını bek- gurtha'ya karşı kullanmak istediler. 20 F. Frangı 167,00 jl ı Mark :r'· rılmasım icap ettiren sebep, bu yıl so- takalarındakı hususı vazıyetlerı tetkık 
liyorlardı. Jugurtha, bu plandan doğacak tehli- ı Dolar 125,00 1 20 Drahmi 24,00 nunda ilk mekteplerden çıkacak fazla ediyorlar. Muhakkak olan, hu yıl, ilk 

Eğer Afrikalı insanlar, akıllarını keyi sezdi. Yanına küpler dolusu altın 2~ :.::~lin :~: 1 :~ ~:;a ~:,oo miktarda talebenin yerleştirilmesi işin- mekteplerden çok fazla miktarda ta-
haşlarına alıp tesanüt içinde yaşasalar- alarak yalnız Romadan çıkıp gitmesi li----------:--------11 de reki1ecek müşkülatın karşılanması lehe çıkacağıdır. 

ih 1 d k b kl Borsa Dıpnda ~ 1 -----dı Roma, para kuvvetiyle, yeni bir tef- · tar o un u. O da gülere ve ıyı a- · · tırılan çarelerdir Kültür Ba -
b k k 1 k b ki L.K. ,, L.K. ıçın araş . . "Ik . k l "l" Eulwk Fal<U t1sinde Yeni Pir Ders rika çıkaracaktı. Fakat onlar kendi a- rını Ü ere yo a çı tı, iraz uza a- Kredi Fonslye Mübadil Bon. 73 kanı, bizzat bu ışın, ı me tep ere ı a-

ralarında tepişmeğe başlayarak Ro- ~ınca başım arkaya çevirdi: 1888 senesi lll;OO Gayri • • J6,25 ve olunacak bir sınıfla halledilmesini ı Üniversite Hukuk Fakültesinde, 
nıanın ekmeg"' ine yag"' sürdüler, belayı - Ey satılık şehir 1 Bir alıcı bulu- 1903 • a3;00 JI Altın 9~4 .............................................................. Dahiliye vekaletinin arzusu ile, ihtiya• 

1911 9 80150 Mecidiye n,oo ı "d · d • 
adeta davet ettiler. nursa sen pek çabuk satılacaksın. ı mekte, fakat Ziraat Bankası her talebi ri olarak bir komün er 1 aresı ersı 

Bu işi yapan Numidyalılar oldu. O- Diye haykırdı, atını mahmuzlayıp L-~---....-..-~----;;;;;;;o.-=--==--------..-- derhal karşıladığı için fiatlar narhtan yu - konulmuştur. Hepsi 16 konferansla ve-

kl Buğday Vaziyeti karı çıkmamaktadır. Dün Borsaya 15 ton rilecek olan bu derslere ;:,::r-ıüzdeki 
rada üç prens taht kavgasına giris, miR- uza aştı. z h B d b "'d k 

T Ticaret ve a irc orsasın a ug ay buğday, I; ton da un ge1miştiı. haftadan itibaren başlanaca tır. 
lerdi. En ileride at oynatan prens Ju- Bundan sonra Roma ile Numidya fiatlan yükselmek istidadını muhafaza et-
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Kemal Reis, Tekrar Ebu Yahya ile 
Karşılaşmış Bulunuyordu 

Kemal Reis te kartılığını yaptı. J ıha elimiaden de kurtulaımz ... 
Sultan Ebu Haınu Cezayir ıeyhi Şeyh Ebu Y abyanıa akli yüde dOkaan 

Yahyaya &'Öndermit olduğu mektubu ennitti- Böyle ıulo bir zamenda yüzde oa 
hatırladı. Bir yanh§lığa meydan ver- ôsiklik o kadar söze çarpma •.. 
memek için hemen bir postacıyı yola - İyi ... Böyle yapanz. Seo lııemen ı. 
çıkardı. Bu adam Şeyh Ebu Yahyaya zun selealere ne aöyle.eceiiai, wll dav-
~öyle bir mektup götürüyordu. ranılaojun anlat ..• 

Buyük islim Ye T.lirk Amirah Dal Gibi 
Kemal Reisi çok iyi kUJıla!... Miaafir Yedi Gemi 

Afganistan Hariciye Veziri Geliyor 
Ankara, 19 (A.A.) - Efganiıtan hükUmeti hariciye veziri Feyiz Mu • 

bammet Han memleketimizi ziyaret etmek üzere bu ayın sonunda tehri • 
mize ıelecelrtir. 

Muurmnet Zai hanedanından Gül Muhammet Hanuı oğludur. 43 ·ya• 
~ olup Kibilde Habibiye lilesinde ve bir müddet de harbiye mekte • 
biade olaunUf, sonra da hlUuaİ tahsil görmüştür. Türkçe konutur ve bir 
kas da emebi dile nlaftu.. 

Mısırda Bir Dereceli intihap Usulü 
Kahire, 19 (A. A.) - Bir dereceli umumi İntihap usulünü teıiı eden 

seçim kanunu, bugün ne,rolunan bir kral emirnameıiyle mer•iyete 
airmiftir. 

Fransız Meclisi De Dış 
Görüşülmesini Derhal 

Siyasanın 
istiyor 

el . . Dileklerini yap... Onun İapanyol- Köse §eytan ayrıldı. Şeyh Ebu Yahya 
)ara karıı kazandığı bü,ük zaferin ör- tbni Cabire döndü. Onu bir kenara çıekti Paris, 19 (A.A.) - Bilhagşa Sir Samuel Hoarın istifası ve Milletler 
neii yoktur. Kendiaini Ye J'Oldqlarını ve gizlice fU emirleri verdi: ~iyeti konseyinin kararlan dolayısile, saylavlar kurulu bu ayın 27 sinde 
elden aeldiği kadar bot tutmalmn!... » - Kemal reisi güzel karpbyaaığu:... ıcrasa kararl8ftınlmıf olan harici siyasaya ait müzakereleri daha evvel yap • 

Kemal Rela, aemilerinin ekaiklerini Ben limana iniyorum. Geçeceğimiz yolları mak istiyecektir. Umumiyetle dününüldüğüne göre, Laval. kendi mesai ar-
çabucak tamamladı. Tamirini yaptı. battan bap kordon altına alac•bın. Kimse :kadaşları ve cumur reisi Lebrun ile görüştükten sonra bu müzakerelerin 
Cezayire doğru yola çıktı. aokulmıyacak. Ei• Zeynep me,dana ÇI • hatta 20 ilk kanunda icrasını bile kaul edecek ve itimat meselesini ileri 

Şeyh Ebu Yahya hani hani Zeyne- karaa ve söriılürse bemen tutarak arka sürecektir. 
bi arıyor, Cezayiri ve cİ•anru altüst e- kapıdan zindana atın! .. Cüllünün yanına •• 
diyordu. ibni Cabir lazım selenleri çUucak yap- ~-~ 

O gün ak§ADla doğru bir uıak kOf& tı. in u para He 
Ea buyük temaıa 

Natlt - Ertuj'rul Sadi - Hefide 
koşa Şeyhin odasına airdi: Şeyh Ebu Yahya büyilk bir alayla 1i • 

- Efendimiz . . Bir f"ılo seliyor... mana indi. 
- Ne filoau? .. . Kemal reis tdıirdekj sevinci ve ıeyhin 
- Bayrakları sörünmüyor... H.. kıyıya ıeldiğini gönnüıtü. Onlan top ata-

n üz pek uzakta ... Fakat tspanyol ra- rak selimladı. 
)osuna benziyor. . . O, kazandıfı büyük zafere rağm"en ol -. 

- İspanyol filoaa ha... Demek ki dulcça diifünceli idi. hpanyollara, iyi 'bir 
Kemal Reia arbk yok oldu. Artık ••I· dayak atmq, daf ıibi yedi canilerini 'bu-
miyecek... Ne ala!... raya k.dar setirmitti amma Boğa Hüse • 

Türlt Fil... )'İni kaybetmifti. Kqlô bu semileri ele ce· 
Geliyor!.. çİrmeıeydi, fakat Boia fİmcl.İ yllllılDda bu-
Şeyh Ebu Yahya aninç içinde tarasaya Kemal reİ•: - Zeynep ntutl1 Umarım lunaaydı! .• 

ÇJktı ve ufka baktı. iti raltattır1 •• diye •ordu. Hele ıimdi Zeynebe ne aöyliyecekti? 
Sabiden uzakta bir filo nnh. Bunlann _ Şe b huretl • bir -•- S l Kemal reisin asıl büyük dertlerinden biri 

Y erme m-.tup... u • d b .d. 
çoiu ispanyol pmİaİ " diiwlerinden çok tan Ebu Hama hazretlerinden.. . e u 1 a. • 
büyük olduğu için önce onlar söze çarpı • Ş.yb Ebu Yahya menlda mektabu al- Baılıca leventlerle. barlikte karaya çılc-

A 

A S A 1 afnemaıwa 
prenetbi budur. Bugünden ıtibuen 
yine •mı&ı.tz ve büyük program 

E U 1 L Z OLA~ nıo f!ıeriodeo 

NANA 
ANNA STEN 

tarafından 

Ki BAR 
HIRSIZ 

Şehıadebaşı TURAN 
tiyatrosunda 

Bu gece 11uı 20,80 da 

HÜt.LECI 
Komedi 8 perde 

Franııa Tlya&ronnd• 
Halk OpereU 

Bu akıam 20,80 da 

TEt.t.I 
TURNA 

Bftyuk operet 

SÜMER yordu. Bunun için ıeJh Eha Yahya bu filo. eh ve okudu. b. Şeyh Ebu Yahya ile tokalaftılar, sar • 
yu Lpanyol filosu aamnalda devam ecli • aH __ .:1 ·•----.:. mattılar. RONALD KOLMAN ve • .-ranıı, -..-oaı, ditlerini addı. Eb 

Siaemaa.a 
2 gütl film birden göateriyor 

Yordu Yenici ...:.-..1ı •• d lb . u Yahya Kemal reisi öyle eoclcun KAY FRANCIS . en ......... uzere avranan m ··zı " 
Fakat yaklafbkça Kemal reisin ıemileri Cibirin arkumdan seslendi: 80 erle kutlulu:Ol'du ki bu adamm ne ka- Fr&Dıızca •Özlü iki büyük: film BAGDAD YOLU 

P1ERRE RICHARD W1LLM 
tarafından n 

de göze çarpmaja baflach. _ D Gitm f dar alçak oldl.JIWIU sezmenin imkinı yok- ..._,.... Dühuliye 15 kuruı .,._.., ur... e ... t 
O zaman ,öyle dÜfÜDd&ı Ellerini uiafturuyor, bili tatkınlıimm u. . _ . 
- Amiral Anrikea lmk ...mı-w :ya • ~ anlefll'Yorcla. Kemal rms konaga nusafir edildi. 

kalanut ve önüne katanık .,.Ji:yor. Kile ıeytan ona Yaklattı: .. Şey~ Ebu Yalaya Zeynebjn aevailisini 
Fakat neden İspanyol semilerinden bazı- Sizi d'" •• eı· .. .. ıozlenle aradı. Orwn heybetli vücudu kes· 

- UfUllC ı ıoruyorum. kin b la lal'. ki eJm 
)arının direkleri kırık, yelkenleri parçalan • Dedi. Şe)"b Ebu Yahya mektubu ona . a 1 ı a ına ı ifti. Fakat göre-
IJllfb? uzattı: medı. Donanmada onun gemisini göreme-

Olabilir ya, aavq ba ••. Onlar ela u çok _Oku!... ~in~e zaten içine bir fÜphe diitmüıtü. 
zarar göreceklerdi. Bütün bu dütünceler çok Dedi. 0 sa sav&Jta öldü mii? ... 
geçmeden ailinip aitti. B. u. nu sormak ~or, fakat diifündük-

K&e feylan. olcudu. Fakat terb gibi du- le k-..ı-Çünkü filo yaklaıtağı uman Kemal reis rını n oxaUSUIMI belli etmekten ~eki • 
ile arkaclaflannm dipdiri oldukları, prkı =-~· Hatti yüzünde bir sevinç gö- nerelc susuyordu. 
ıöyliyerek, davul çalarak ejlendikleri ıö • Konaiın Aulunmdalti 

t - Çok iyi INr emir ... Bizim de yapa • Gürwı·· rüldü. spanyol gemileri de on1ann yedekle- u 
rinde idi. caiunız en dofnı ıey bu olurdu. Bir aralık Kemal reis aordu: 

Önce meraka diifen balk ta bunu ıörmiif, ~ Ebu Yahya, tbni Hüzeymenin yü. - Zeynep nasıl? .. Haremde umarım ki 
sevinmiıti. aiine bakh. Sankiı rahat etnıqtir ... 

Kemal reis Cezayiri top atarak selimlada. - Anlamadan. Şeyh Ebu Yahyanm yüzü birdenbire 
Şeyh Ebu Y abya ne Japacağmı pıu·ınıt· Diyordu. Kenara çekildiler. durrunlqta. Batını acıklı acıklı aalhyarak: 

b. Fakat Kemal reiai ,..... almanın imkim Köae feylma ona anlatb: -. . ~iz sizin fspanyollara yenildiğinizi, 
yoktu. Ona hesap vermek lizun ıelecekti. Kalbine Bir bepınızm kıl1Çtan ıeçtiğinizi, yahut boğul. 
Zaten Sultan Ebu Harnu da oaun fdıre ao- Bıçalt Sapla•mıffıl. duğunuzu duymuıtuk. 

Kadınlar; 
iıtırab ve ıhtirasları ile bu hafta 

SAHA Y lfnema11nda 
gösterilmekte olan 

ÖMRÜMCE 
SENiNiM 

Fran11zca ıöz!tt filminde kendilerini 
bulacaklardır. 

Oyaayanı l!LISABEnt BERGNER 
İlheten ı N~l 'için rtıokti Silly 

Senfoni, NOEL GECESi 
KUçDklerla seviad. çocukla

rın filini ve bllyD.lderin zevkJol 
letkil edea bh;ka filmL 
_. vı Paramount Jurııat 

AŞK RÜYASI 
( Liebutraume ) 

FRANZ LISZT' iu lıayatı 
1lbeten : Yeni Paramount J uııı.I 

Seanslar: 
A~k Ruya11 ııaıt 2 1/2 da 
Bağdad Yolu ,, 4 l/! da 
Atk Riyuı .. 6 1/1 da 
Bağdad Yolu " 9 da 

Yarı• akpmdan itibuea 
ller aktam 

NOVOTNY 
BirahanHinde 

MUntehab Orkestr11 

lnılmaması ve yardun edilmemeai için mek- Koca fap-yol fİloalnu darrna dajın e- - Ne zaman? 

tup yazmlf bulunuyordu. Şimdi bu emri ya. den, bütün İspanya kıyılanm yakıp yı • - On gün kadar oluyor... eu ak~am T o R K linımastnda 
par, bpan~ollarm ellerinden kurtulan bu kan bu etUz AV&fÇIJ'a kArfı konulur mu? - Bunu kim uydurmuı? Ap~llar!... Ji Y 
Türk korsanını o tepelerdi. Hele fimdi safer aevinc::ile o kadar mağrur Kemal reis aülümaüyordu. •• •• }'.,. 

Hemen lbai Cabire fU emri verdi: ve kendine emin ki. .. Fakat Şeyh Ebu Yahyanm rözleri ya • G ON U L i S T E D i Uf NE G l D ER 
- Kaleye kot ... Türtder limana~ Şeyh EIMI Yalaya aeaiai alçaltarak sor- fal'lllıfh: 

mıyaeak ... Bütün aıkerler kulelere ... .S. • clu: • sabah Bu haber ~eynebi deli aibi J'apb. Bir 
V8f var!... - Fakat, Ze,nebı soracak ... latiye • OllU YAtaiuıda ... 

Şeyhten cek .•• Ne yapana? - Ne? ... 
Bir Melttrıp Köae feyla onun kuhıiına etildi: - 2\-et, Y.t.imda ölü bd daL ... 

lbni Cahir ıideceii ..-.ela hir ath bütün - Bu da dtifiiniilecek fe7' ıni? Sevgiliai- - Nasıl. olur: Hiç bir haatalığı yoktu. 
haile aelenk konaim öaiincle d•da. Ata- nin aynlıima çok üzülüyordu. Uzun za • - Kal~e bir bıçak saplanuttı. 
ia ineli Ye içeri sirdi. Bu, 11emaandan pli • man haber relme.rince büabütün merak et- Kemal ..... sapsan oldu. Keaıdi kendi • 
yordu. ti. Oa sün kadar önce sizin fspanyol filosu ne fÖyle dü,üadü: 

h,ni Cihir - driiace merakla durdu: lanlhndan bir kitiniz bile kurtulmamak Ü- - Zavallı yavrucak ... Aldannuı ... Fa
- Ne var? CU,e....._ zere öldüriildüiünüzü haber verdiler. z.. kat sonunda b. JU.. laaber .ıü mi Ola

Soa Posta 
tLAN FİATLARI 

- Gazetenin esas yazıııile 

bir sütünun iki satın bir 
(santim) aayılır. 

2 - Sayfa9,1na göre bir san • 
tim ilin fiatı tunlardır: 

ten uyıftı. Bir sabah oma yatajında ölü caktJ? Demek ld timdi onlar1a iöainin de 
bulduk. KaDMne bir bıçak aaplanmıfb. ruhları ~irbirine ka...,tu. 
GömcltiJr... Hepsı de •ustalar. 

Şeyhin rösl.-i parlar sibi olcl• ve sor- Bu seasiılik arU1Dela konağın avlusunda 
du: bir arürüJtü kopta: 

- Buna İnanır mı? Baıkalarından 50 • - Tut! ... Varf. .. Öldür!.. 
ı Diye L-=-arıvor•--.:1-rarsa • . . ..... ,, UUUL 

- Bu ıa"bi feylerin doiru olup olmadı- Baıka biri de: 
f1m ..,..Y adamlarile haremdeki kadınlar - Yetiı ey Kemal reis! .. Beni kurt•! .. 
'ile ""~ bilirler. On!ara sormak isti,..._ Sana söyliyecelderim var ••• B. alçakla • 
c::eiini hiç ummam. Kemal reis bana ç-'- nn · · · · """ D' ba , __ ::.._ 

aayfa Hyfa sayfa fer Soa ınanryor. Upklara, kadınlara ve adamla • ıye Yauıy«clu. 
1 _2_;ı--3=--0-::--ll--t1r_ıe_rJl . •a7fa runıza da ne aöyliyec::eklerini öğretiriz. 

400 250 200 60 30 - Bu biraz korkulu tıtYdir anuna, bat-
r•. Krş. Krş. Kr.. Krfo ka çare de yok ... Fakat ya Zeynep DM!J'• 

3 - Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 - ince ve knlın yazılar 
tutacakları yere 
santimi«." ölç •I 

g6ro 

dana çıkar ve Kemal reisin yanına gider· 
se ... 

(Arka ... Tar) 

Arap Memleketleri 
Ve lngiltere 

Kudüs, 19 (A. A.) - Arap gazetele .. 
lerinde çıkan bir telgrafa göre. Jbnissuut, 
lngiltcre tarafından yapılan telkinlfll' füıı:• 
rine Bahreyo adaııt J4iyhj ile bir tecim ıve 
askerlik andlafmasuu mlizakere etmek il· 

KAlE DE NAGY • WILLY FRITSCH 

GONOL iSTEDi(iİNE GiDER • 

GONOL iSTEDIAiNE GiOER • 

GONOL iSTEDiAiftE GiDER : 

B.ttan .... ..,'eli ve ..,._.. • 
li lııir • V°'Y-..ın ...·-~ ........ 

paç llir 1maa a ., . 
eder. :zs ,..... l.ir 

e..ıi .., o söaiil ----....ıu .--. 
T .... ı •rrGI•, r _.., atk 
~ filmiü. Wnç .. tue •. .............. 

O O 1'! fi .•• m'f i ....... «1'.at.e de N.a. 
G il L iSJEDhaiNE GiDER : ~ lııir R .......... w+intli ft 

canay--~. 

GOW'I 1'! Qr'. Fôhnkh «Will>' Friladu1 zaraf.ti ve 
nul ISTEOhaiNE Gi ı;;R : _._ du"iti 1e •• -•ıui t.hir 

GOttOL ISTEOilıİNE CiDER : 
GONOL iSmJl~iNE GiDER • 

etmiftir. 
filminde ..((Ham Moser» j görenler 
kendilerini plmekten alamazlar. 
fikainde «-G.tw W.:ld• Vi,ow-
ıun kibar sosyetesinin en mülrenı -

mel bir ..-,.etini J'•ta•....,.... Atk, -.•e, zeYk muiki •e •lence filmi· 
dir. fliveten Ufa ~a lulbederi. 

HARRY BAUR'u 
Pek yakında : 

HAYAT ACILARI 
' 
'4111 ... ---,------· 

- Konağın etraflnı ve limanı sılcı bir 
kordon altına aLrız. Eier kız Kemal rei.in 
yanına gelmek için sokulursa kendi ken • 
disini ele vermİf olur. Onu yakalar l'e di
lediğimiz yere ıöndeririz. Bu .s~er bir 4a· zere Elhas vilayetine aelmittir. ~-----~ f11mlode hazarlanımz. 
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Attila, Kafasının içinde Bin bir Düşünce 
ile Bunalmış Kalmıştı .. 

Prenses Honoryanın Yüzüğü 
- <'Beni meraka düfürüyorsun.» 
- «Vazife verenlerden birisi pren • 

aes Honoryadır. Prenses, kral Attilaya 
bir yüzük gönderdi.» 

- ((Öyle mi)» 
- «Attilanm ne cevap verdiğini 

sormuyorsun)» 
- «Tahmin edebilirim.» 
- «ikinci vazifeyi veren doğrudan 

doğruya İmparator T eodoziyüstür. Bi
rinci vazifemi muvaffokiyetle netice -
lendiremedim. Bari ikinci vazifemi ye
rine getireyim. Söylediğim gibi Bizans 
nankör değildir.» 

Onegeain yüzü karardı: 
- «Krizafyüsl» diye bağırdı, ha • 

dım ağasına bir ihtarda bulunmak is
temişti. Fakat Krizafyüs bunu anlama
dan sözüne devam etti: 

Çadırnı Perdeleri 
- «Bazan koskoca bir devlet tek bir 

adamın yüzünden müşkülata maruz 
kalır. Bu, olan \'CYlerdendir. Sonra, ta
li hbu adamın birdenbire yaşamaması
na karar verince bütün o müşkülat or
tadan kalkıverir. Evet, bunlar hepsi o
lan feylerclendir. Maamafih, sana kat'i 
bir teklifte bulunmak istediğimi zan· 
netme 1 Hayır, Allah saklasın ! Oneges, 
on be{! dakika kadar banbaşa vererek 
konuşalım da ondan sonra yatmağa gi
delim. Bosfordaki ( 1) güzel bahçeleri 

Onege•: - Emrin Üzerine geldim 
Tanyü! .. diye Attila'yı •elamladı. 

cevabını verdi. 

ve Rados adasındaki gülüstanları gör- Maksimin kalemi eline alıp imzayı 
mi yeli ne kadar zaman geçti, Oneges? » atacağı esnada başını kaldırdı: 

Oneges karşısındaki adama: - «İmzadan evvel bir kere daha 
- «Defol oradan I» diye bağırmak kral Attilayı görmek ve mukavelenin 

istedi. Fakat söz ağzında kaldı. Çünk~ lşartlannı hafiflettirmeğe çalışmak is -
Krizafyüsün arkasından çadırın perdesı terdim h> 
açıldı ve kral Attila, çevik hareketler Oneges cevap verdi: 
yaparak kendini belli etmeden içeriye - ccBelki kral Attila aeni beyhude 
girdi. Hün kralı hafifçe büktüğü elini zahmete sokmak istemez. Her halde 
hadımağasının omuzuna koyunca Kri- şartlar hakkında yeniden müzakereye 
2'.afyüs korkusundan bağırarak iki bük- girişmek için salahiyetim yoktur.» 
lüm oldu. Attila yavaş ve açık bir dille Maksimin, kalemi eline alarak imzayı 
homurdandı: atarken derinden derine içini çekti ve 

- «Kendi çadırımdan kovduğum elinin titrediği görüldü. Hafifçe doğ
bir adam, nazmının çadırına giremez. rularak: 

Defo?!..» - ((Doğrudur, dedi. Attila şartla-
Oneges kralına bir yer gösterdiği za- rından neden vazgeçsin? O da benim 

nıan Attila başını salladı, oturmadı. kadar, hatta benden daha iyi biliyor 
Hiç sesini çıkarmadan Yunanlıyı tet· ki İmparator Teodoziyüs sulhu her ne 
ltike koyuldu. Sonra dedi ki: pahasına olursa olsun, muhafaza et-

- «Siz hıristiyanların bir duası var- mek azmindedir.» 
dır: Yarabbi, beni gaflete düşmekten Oneges cevap verdi: 
ltorul dersiniz, öyle değil mi)» - «Sizde para bol. Atti]a kendi te-

- «Evet buna benzer bir duamız baasından hiç vergi almaz. Onun için 
Vardır.» komşularından vergi almağa mecbur-

- «Bugün seni gaflete düşmekten dur.» 

koruyan BEN oldum.» - «Ü komşular yalnız avlanmak-
Yunanh hemen Attilanın e1lerine tan hoşlanan bir İmparatora ve şiirler 

aanlarak: . v •v yazmaktan zevkalan bir İmparatoriçe· 
- ccHayır, dıye bagırdı.» Onun ıg- ye malik oldukça Attila bu vergileri 

fallerine hiç bir zaman kapılmazdım, tahsilde zorluk çekmiyecektir. Sen de 
'fanyül» imzaladın mıh 

Attila elini onun ellerinden çekti, Attila'nın Nazırı 
Pannağındaki yüzüğe baktı ve düşün- Oneges: 

celi bir tavırla: - HEvet, imzaladım.» ded.i ve mu-
- «Kim bilir) .. diye mırıldandı. kaveleyi çevirip kaldırdıktan sonra: 
Oneges bir \'CY anlamamıştı. _ c'Sizleri daha uzun müddet rnisa-

Şür Yazmaktan Zevk Alan fir etmekle müşerref olacak mı}'lz?» 
imparatoriçe diye sordu. Maksimin başını sallaya-

E.rtesi gün mukavelename, İm para- rak: 
tor namına hareket eden Maksimin ile _ «Ben memurum. Geri dönmeğe 
Attila namına hareket eden Oneges a- mecburum.» cevabını verdi. Bir iki sa
?aaında imzalandı. Attila, şarki Roma niye sonra, laka}'lt bir tavır takınarak: 
devletinin hudutlarına tecavüz etme - _ HHadım ağası Krizafyüs'le ko
lnek kaydile bütün istediklerine nail ol- nuştun mu),> diye sordu. 

c:h.J. Mukavelenin imzası esnasında Yunanlı sert bir tavır takınarak yal-
Maksimin: 

- ccMukaveleyi bizzat kral Attila-
llın imzalıyacağını zannediyorum!» de
diği zaman Oneges: 

nız: 

aEvet I» dedi. 
Maksimin ayağa kalktı, dedi ki: 

- HHadım ağasının senden ne iste
diğini bilmiyorum. Fakat, ne olursa 
olsun, onun söylediği şeylerle benim 
hiç bir alakam olmadığını kaydetmek 

- "Hayır, dedi,,. Biz böyle bir hay-
8İ:Yetsizliği kabul edemeyiz. Eğer lm
llarator da bizzat hazır bulunup kendi 
ill'\~sını ko)'saydı o vakit iıı deği~irdi» 

T rr isterim.» 
( 1 J Hoga:ıiçi Oneges sevimli bir tavırla: 

- <cBundan emindim. Fakat neden 
bunu teyide lüzum gördün}» dedi. 

-ccAttila'nın nazın bana yanlw bir 
kıymet takdir etseydi, bundan müte
essir olurdum da onun için.» 

( Arka11 Yar) _ .... - ·--·-----------
Spor ---

Bu Haftanın 
Maçları 

Cumartesi Maçları 
Fener ıtadmda: Anadolu - Hilal, Fcı -

nerbahçe • Güneı (B) takımlan. 
Şeref stadında: latanbulspor - Süleyma· 

niye, Beşik ta, - Vefa ( B) takımlan. 
Taksimde: Topkapı • Eyüp, Galatasa • 

ray • Beykoz (B) takımlan. 

Deniz 

Pazar Maçları 

Sporlar1 Yurdunun 
Seçimi 

İzmir 18 (Özel) - Deniz sporlan yur
du, yaptığı fevkalade bir toplanhda yeni 
idare kurulunu seçmiıtir. Yönetim kunılu 
Hami Başkanlığına Bay Avni Doğan, bi
rinci baıkanlığa tüccardan Ali Sabri, iki:ı

ci başkanlığa aun'i aza mütehassısı Fahri. 
mes'ul murahhaslığa Hasan kaptan, gen~l 
sekreterliğe Bay Refik Çullu seçilmiştir. 
Muvaffak olmalarını temenni ederiz. 

Alman Takımı lskoçyaya 
Davet EdillJOr 

Edimbourg, 19 (A. A.) - lskoçya 
futbol cemiyeti, Alman takımını önümüz -
deki mevsim için lıkoçyaya çağırmaia .ka-
rar vermiıtir. 

Sayfa 9 

Karanlıkta !{almış Cina
yetler Serisir. den ... 

(Baş tarafı 1 İnci yüzde) 

Kasımpaf8 Cinayeti 
On (Ün kadar evvel, K.a.umpaıada, la -

ğım içinde bulunan cesedin hüviyeti de an
lqılanuunl§tır. Hüviyeti anlqılmaymca 
katilleri bittabi hulunmam'fbr. 

tık aünlerde tutulan İp uçlan tamamen 
çürük çıktılı içiD tahkibbn hafiıa cihet -
lerinden yürütülmesine lüzum basıl olmuı
tur. 

S. Hoar Niçin 
Çekildi? 

Geçen sene de, Karacaahmet mezarlı • 
ğmda ııvacı Ahmedin kaf aaı kesı1erek öl· 
dürülmü,tü. Osküdarda fırıncı İsmaille ça
rlığı suçlu olarak aiırceza mahkemesindtl 
muhakeme edildiler ve beraet kararı aldı• 

lar. Müddeiumumilik, timdi, faili meçh~ 
kalan bu evrakı polise iade ebniştir. Polüi 
tahln'lc:atına deYUD etmektedir ve mevcuf 
dlf delillere göre hu cinayeti iJleyenler de 
bulunamıyacaktır. 

1 Hergo Niçin 
Çekildi? 

(Baf taralı 1 inci yüzde) (Baı taralı 1 inci yÜ:zde) 

Fransa, Akdeniz meselesmde fn - Nutuk Fransız, İngiliz devlet adam• 
giltereye ka~ı taahhütlere girmek is- ları ve gazeteleri üzerinde çok fena 
tememi~, büyük lngiliz harp gemileri- bir tesir bırakmış, Musolininin sami .. 
nin Fransız limanlarında barınamıya - miyetinden şüphe uyandırmı tır. 
cağını ileri sürerek ltalyan1ara karşı Burada, en ziyade, Her 4 

yapılmak istenilen daha sıkı tazyikle • yonun takip edeceği hattı hareket met 

rin önüne geçmiştir. rak edilmektedir. İstifalar Cenevrede 

Fransanın bu durumu, intihabattan bir bomba gibi patlamıştır. Radikal 
evvel lngiliz kabinesinin takip etmek- sosyalist fırkasının, istifasını geri al-c 
te olduğu siyasayı değiştirmeğe mec- ması için Heryo nezdinde yaptığı tC' 
bur etmiş, netice itibariyle Paris tek- şebbüslerden bir netice çıkmamıştır. 
lifleri ortaya çıkmıştır. Hcryonun istifası, billıassa, kabin• 

işte bu teklifler bütün dünyada ol- reısının,. sulh teklifleri hakkında, 
duğu gibi İngilterede de Baldwin ka - Fransa ile lngilterenin anlaşmasına 
bin esine kar~ı itimatsızlık hisleri u- d . k b. k d I ,_,. f. d 

T • •• l aır a ıne ar a aş arını K.a ı erece "' 
yandırmış, kabıne de bu hucum ar- de tenvir etmemiş olmaktan çıkmış-< 
dan yakayı aıyırmak için hariciye na• 
zmnı feda etmekle ifin içinden çıka • tır • 
bileceğini sanmıştır. kabinesinin de, akibetini şimdilik kur-

F akat, bugünkü durum, Baldwin tarmış sayılamıyacağını gösteriyor • 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

inhisarlar Müdiriyeti vekili avukat Münürün evvelce Kasımpap.da 
Hacı Hüsrev mahallesi Kat kardefİ sokağında 11 No. da ve sonra Be-. 
yoğlunda Gizli Süruri evliya mahallesinde Keramet sokağında 56 No. 
lı hanede mukim iken hilen ikametgahı meçhul bulunan Adviye aley .., 
hine açtığı 169 lira 74 kurut alacak davasının muhakemesinde müddei· 
aleyhin ikametgahının meçhul bulunması hasebiyle mahkemece yirmi 
beı gün müddetle ilanen tebligat icraaına karar verilmiı olduğundan 

muhakeme günü olan 18/1/936 tarihinde saat 10 da mahkemede bu • 
lunmanız veya vekil göndermeniz tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. «7973)) 

FRANSIZCAYI BE R L 1 T Z de 0~REN1N1 Z 
Bu suretle 

Her 
Deneme 

lıtanbul 

Fransada Uç ıene bedava 
dil için yeni kurlar özel 
deni puaaızdır. Kayıtlar 

okuyabilirsiniz. 
dersler 
açıktır. 

Ankara 
lstiklM caddesi 373 Kon)'.a caddesi 

Gümrük Muhafaza Ge. el Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonun< an: 

ı - Gümrük Muhafaza örgütü için kağıt ve malzemesi daireden ve· 
rilmek üzere bastırılacak olan 72 parça matbu evrakın 24/12/935 salı 
günü aaat 11 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutan 1100 liradır. 
3 - Şartname ve nümuneleri komisyondadır, görülebilir. 
4 - istekliler % 7,5 tutağı olan 83 liralık vezne makbuzu veya ban-

ka mektuplarile komisyona gelmeleri. «7978» 

Beyoğlu Birinci Su:h 
Hukuk Hakimliğinden: 

inhisarlar Müdiriyeti vekili avukat Münürün Pangaltıda Bilezikçi 
sokağında 43 sayılı evin alt kabnda mukim iken halen ikametgahı meç• 
hul bulunduğu anlatılan Mithat aleyhine açtıiı 94 lira 65 kurutun tah· 
sili da-.asının muhakemesinde müddei aleyhin ikametgahının meçhuli
yeti hasebiyle mahkemece iki ay müddetle ilanen tebligat icraaın6'1 ka 
rar verilmit olduğundan mahkeme cünü olan 20/2/936 saat 10 da 
mahkemeye gelmediğiniz veyahut vekil göndermekliğiniz tebliğ ma • 
kamına kaim olmak üzere ilin ofunur. cc7972» 

Bu akıam ıaat 9 da İPEK einemaamda 

OörU1memiı doreoede Heyecanh 
Oörulmemit derecede llOthff 
Görülmemiı derecede llu•zz•m 

milyonlara mal olmoı büyuk bir film 

HiNDiSTAN KAHRAMANI 
Fruıızoa sözlü. Bat rollerde: 

RONALD KOLMAN • LORETTA YOUNG 
n on binlerce figüran, fil ve vt.htl haynn. Aynca: Paramouat 
Dünya haberleri - Alm6Lnya, İııgilt•r• be7nelmilel futbol ma91. 

Ve ıalr• 
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Olüm 

Yolcusu 
Muharriri: FrHman Willı Crofat 53 - 20 /12/935 

Polis Müfettişi Bizzat Motörle Bir 
Tecrübe Y apmıya Mecbur Olmuştu 

Demek ki motör o seferi hem ra· 1101 
pabilir ve hem de bütün s~~til.e gitmemek 
ıartile de kolayca katedebılırdı. 4 

Şimdi Frenç seyahatin bir de körfezle 
Portpatrik arasındaki kısmını hesap etmeğe 
başladı. Körfezden sabaha kartı 5,15 le 
hareket edip Portpatrike saat 9,40 ta vasıl 
olunduğuna göre seyahat 4 saat 30 dakika 
sürrnüıtü. Mesafe 45 mildi. Demek ki mo
tör son süratle gitti ise bu seyahati de bu 

rt~:oÇyA 

d• St6en Ma müddet zarfında yapabilir ı. rıPO."ıolAyne 
Velhasıl Malasın körfeze gelmif olduğu . Tor,. &o.Y &oo"~ 

ve orada sabaha karıı Tierle görüımüı ol- .CIA»lfSr ~~~ 
masa kabildi. Bu takdirde bu gizli bulUflJlıl· 'fi 
nın sebebi de apaıikirdı. Planlann çalın- ' R L A\\H) A f) ~ ~ İ ~ ' )"\ 

DUf olmasının anlatılması ihtimalleri göze- Son hadiselerin geçtiği mıntakayı 
tilerek bunları emin bir yere aprmak dü- gö.terir harita (*) 
ıünülmüıtü. Bunlan saklamak için de Sir dilmiyecek derecede idi. Motör eski ve 
Conla hiç münasebeti olmıyan bir motör • sağlamdı; hatti. hantaldı. Makine küçüktü 
den daha emin bir yer olabilir mi idi? ve bu koca gövdeyi kolay kolay sarsamı • 

Fakat bir polis memuru için ihtimallerin yordu. 
hiç bir ehemmiyeti yoktu. Y ann, mahkeme- Demek ki Malas yalan söylemiıti. Eğer 
de hakimin huzuruna çaktığı vakit maddi aürati azalmıısa, bunu her halde ihtizua, 
dewl göstermek IAzımdı. sarsıntıya mini olmak için yapmaınıftı. Mo-

Birdenbire motörün, seyahatin diğer saf. tör son süratle gittiği halde bile insanı ra • 
bası esnasında ne kadar süratle seyrettiğini hatsız edecek derecede sarsılmıyordu. Şu 
hesaplamalı düıündü. halde uykusuz olduğunu söyliyen Malas, 

Perıembe Gece Yarın Barodan Portpatriğe sekiz saatte gidebile-
Portpatrikteki gemicilerin dediklerine ba- ceği halde niçin bütün gece, az bir süratle 

kılarsa o limandan perıembe akıamı cece giderek makine ve dümen baıında on iki 
yansına doğru hareket etJn4ti. Kambel • saat ceçirmİftİ? 
tavndaki poJia merkez memuru motörün o- Güzel Bir Netice 
raya ertesi gün sabah saat 7,15 le celdiii- Fakat Frenç, Malasın hiçte böyle bir ıey 
ni söylemiıti. Mesafe 41 mildi. Demek ki yapmamıf olduğuna kanaat getirdi. O bu 
saatte vasati 5,3-4 mil aüratle gİbnİftİ. seferi on iki saatte yapabilmqti, çünkü ıssız 

Frenç, düıünceli düıünceli baımı ka • körfeze uğrayarak Tierle görüımüıtü. Ora
ııdı. Bu mesele ıssız körfeze uğrayıf naza • dan da Portpatrike son süratle gelmitti. 
riyesine uymuyordu. Bilakis dört arkadllflll Frenç, makiniste döndü ve ıon süratte 
bütün seyahat müddetince mutedil bir devam etmesini tembih etti. Bir müddet 
aüratle gittikleri fikrini veriyordu. Dört böyle gittikten sonra, motörün azami sü • 
arkadaıla yapbğı mülakatta seyahatin diier ratinin aaatte t O. 3-4 mil olduğunu tesbit 
üç aafhumın süratlerini de öğrenmiıti. Bun- ettiler. 
lar sırasile 7i, 6,1-4 ve 61 mildi. 

Frenç küfür etmeğe bqladı. Bidayette 
hakikaten mühim bir İpucu elde ettiii-
ni zannetmiıti. 

laıız Körfez 
Bu tayanı memnuniyet neticeyi ve o 

akıam Frenç otelin salonunun köıesinde o
turup düıünürken, gene eski sualler batırı

Fakat ıimdi bundan kendisi de fÜpbe et- na eldi. Hakikaten Malas Kirkandruz kör-
meğe baılam11tı. Malas, mahsus cürültiiye fezi~e uğramıf mı idi? Uğramıpa bunu is
ve ihtizaza mini olmak için az süratle git • bat etmek nasıl kabil olabilirdi? 
tiklerini söylemiıti. Bundan maada, gün -
düzleri uğradıktan yerlerdeki acentalarla 
görüımekten ve gece de motörü idare et • 
mekten uykusuz kaldığına da söylemiıti. Bu
na bakılırsa, motörün aüratinı artbrarak va
racakları yere bir an evvel varıp uyumaaı 
lazım gelirdi. Neden böyle yapmamlfb? 
Yalnız ihtizaza mani olmak için mi? Frenç 
şüpheli ıüpheli b'\fDU salladı. Hayır, bu 
da tutmuyordu. Zaten bütün mesele birbi • 
rini tutmuyordu. 

M ot ör T ecrübeai 
Birdenbire doğruldu ve yüzü güldü. Ha

kikaten 6 mil sürat, 1 O mil süratlen daha 
ho~, daha rahat mı idi? Bunu denemek ka
bildi. Baroya kadar gidip bu tecrübeyi yap
mağa karar verdi. İki gün sonra motör sa
hibinin yazıhanesinde bulunuyorru. 

- Gene Sea Hawk motörü için geldim. 
Bunu bana bir iki saat için kiralıyabilir mi· 
siniz? diye sordu. 

- Hay hay dediler ve hazırlıklara bat • 
]adılar. 

Aradan bir saat geçmeden f'renç motör
de idi. Makiniste döndü ve: 

- Evvela bütün süratile gitmenizi rica 
ederim; bakalım kaç mil yapacak. Ondan 
sonra da 7 mil ve bili.hare de 6 mil süratle 
gideceksiniz. Motördeki ihtizazı anlamak 
istiyorum. Burada üzerinde tecrübelerimizi 
yapabilecek, ölçülü bir millik bir mesafe 
var mı? dedi. 

Aklı gene motörün sonraki seferlerinin 
biraz aüratle yapılmıı olduğuna döndü. Bu 
dört arkadaf, bu seyahatlerde acaba ne 
haltlar kar11tırmıtlardı? Bir müddet sonra 
Frenç sonraki bu yavaı gidqlerin fena mak
satlara matuf olamıyacağını düıündü. Bu • ı 
nun sebebi ihtiyattan ibaretti. Eğer fena 
bir maksat için bazı seferlerde yavaı git • 
miılerse, hepsinde de yavaı gitmeleri icap 
ederdi. Eğer çarpmba akşamı motör fazla 
sarsılmıfsa, bu ciheti perıembe akşamı da 
nazan dikkate almalan Iazundı. İlle ifa • 
delerini tekzip etmeleri doğru olmazdı. 

Muahhar seferlerdeki yavaı süratin ehem· 
miyeti olmadığına karar verdi ve tekrar, 
motörün o ıssız körfeze uğrayıp uğrama • 
dığını isbat etmek çarelerini düıündü. 

Yavaı yavaı salonda bir aıağı bir yukarı 
dolaımağa başladı. Bu sırada aklına başka 

bir ıey geldi ve odasına çıkarak tekrar ha
ritanın üzerine eğildi. 

Man Adası Polisi 
Motörle Barodan ıssız körfeze gitmek 

için biç olmazsa St. Bees bumuna kadar 
sabili takip etmek lazımdı. Eline bir kalem 
alarak yolu çizdi. Anarayddaki çıkıntıyı 

geçtikten sonra Malasın kabil olduğu kadar 
sahile yakın gitmesi icap ediyordu. St. Bees 
burnundan bir kaç mil evvel tekrar sahil
den uzaklaıarak burnu dönmesi ve Wbi • 
tehavenin en aJ&ğı yedi mil açığından geç· ı 
mesi lazımdı. 

Diğer taraftan eğer Barodan kalkıp doğ
ruca Portpatrike gitmipe, ıimali garbi is
tikametinde seyrederek Man adasının ıima

SON i!OST~ 

Yangınlar 
Dün Uf&ID saat 5,50 de Floryada 

itfaiye garajının arkasındaki sahada 
birikmiı otlar ile bir kaç parça kereste 
tutuımuı, derhal aöndürülmUıtür. 

* Galatada, Karaoğlan sokağında bir 
yangın çıkınıı, fakat yetiıilerek sön • 
dürülmüıtür. Sebebi, ocaktan mindere 
sıçrayan kıvılcımdır. 

Bir Hamal Bir Kadım Yarıladı 

Birinci Kanun 

, 

1 BiKAYE 
L-----------------=-----~ Yazan : Ergin Yüksel -

MiSAFİR 
Annesinin yorganını düzelttik-ı ~an hikayeleri, genç anneden baş 

ten sonra elektrik düğmesine uzandı- kimse tarafından dinlenmez olmuş. 
ğını gören Bilge, yüzünü ekşitti, ve ı Hatta küçük, anasını büyüleye 
iri siyah gözlerine en acındırıcı mana- bu yabancıya karşı düşman kesilmeğ 
yı vererek yalvardı: bile b~lamış ! 

Yusuf adlı bir hamal Erzincanlı N l 
. - e o ursun anne, bana masal Bilge dayanamamıştı: Nimet isminde bır kadını sustalı çakı .. l d . 

1 ile Unkapanı caddesinde yaralamıı • ,soy eme en gıtm~. . - Tıpkı benim gibil 

t S b b• k' b. k. d. y ufla Ni Genç ve sevımlı anne, elektrik Genç anne elini, küçüğün elleri 
ır. e e ı, es ı ır m ır. us • .. ., . . . .,. . . 

met evvelce berabermitler, sonra Ni • I dugmesmden gen çektıgı elını, kızı- den kurtarmak istedi : 
met ayrılmıı. Vak'anın saiki bundan nın yumuşak, dalgalı saçlarında şef- - Sözünde durmadın .•• Ceza ol 
ibaretmiı. katle gezdirdi: rak sonunu anlatmıyacağım 1 
........................... - .... -........................... - Misafir bekliyor Bilge. . . Bek- Bilge annesinin elini bütün kuvvQ 

= = at .. 
...... r: 
~ o 
~= 

U)' o -m 

!etmek çok ayıp şeydir l tiyle sıktı . 
Bilgenin küçük kalbi nedense, ba- - Bu, son anne .•• Bir daha ağz 

basının bu teklifsiz arkadaşına ısına- mı bile açmam l 
mamwtı. Hem de bu genç, sevimli, ve Bu tatlı yalvarış anneyi yine ma'"" 
konuşkan adamın kendisine karşı gös- lup etmişti. Anlattı: 
terdiği sıcak alakaya rağmen. içli, ti- ı - Küçük kızın annesinde bu y 
tiz ve masum bir çocuk kıskançlığı hancı alemleri görmek merakı bir ha 
ile yatağında doğruldu: talık halini almış ... O kadar ki, g .. 

- Bu adamdan bıktım artık... 1 nün birinde, kendisini oralara götü 
Y apyalmz değil ya~... Babamla mek isteyen nankör misafirin teklifi 

beraber oturur pek ala... 1 reddedememiş. Ve bir gün, onunl 
Küçücüğün isyanında öyle cana birlikte ... 

yakın bir eda vardı ki, genç ananın Boğuk bir hıçkırık, genç 
W:Uferrih 
Midevi 

Barsakları 
Temizler 

c.. aı ~ > azarlamağa hazırlanan dudakları te- masalını makasladı. 
~ g bessümle aydınlandı: Bilge, küçük başını yastığa gö 
-; N - Anlaşıldı küçük cadı, dedi, kur- müş, küçük omuzlarını sarsa 
Çtı il 
•• :E tuluş yok... ağlıyordu. 
:ı • o 
Q. • o 

Aç karnın bir kahve kaşığı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 

Ve k enardaki, iskemleyi, küçük Genç anne küçüğünü şefkatle ku• 
karyolanın yanına çekerek masala cağına çekti: 
başladı. - Nen var Bilge ... Ne oldun? ff 

- Çok eski zamanlarda, güzel ye· yerin mi acıdı? 
şil çayırları, berrak dereleri olan küçü- Küçük, ufacık başını 
cük bir köy varmış. .. göğsüne soktu: 

Bu köyün küçük bir kulübesinde - Masalın sonu çok fena anne •• • 
YcmeklcrdPo birc:ı saat sonra alınır!& bir karı koca ile küçücük yavruları Çocuğunun masum yüreğinde f 

Hazımsızlıgvı mide ek,illk oturuyormuş. Ve kaygu, tasa duyma- lizlenen şüpheyi, endişeyi sezinleye 
1 1 d derin b. n yanmalarını ıiderir. Ağızdaki dan yaşıyorlarmış. . . I annenin yaşaran göz erin e 

tatsızlığı ve kokuyu izale eder. Bilge, mahmurluktan kısılan ırı şefkat parıldadı. 

1111•••••••••••••-, gözlerile anne~inin gözlerini buldu. O sırada odanın kapısı aralandı, v 

Ç k •• h• - Tıpkı bizim gibi anne! kocasının ba,şı göründü: 

0 mu ım 1 Küçüğün bu dikkati genç annenin - HBla uyumadı mı? 
Erkek ve kadın farkı J ok canını sıkmıştı. - Hayır 1 

Acemi iktidar, belgevıekiiği Demek Bilge, bu uydurma masalın - Misafirimiz bekliyor amma.· 
ve derm nsızl.ğa karşı Alman- yarı yerinde her zamanki gibi uykuya Kahvesi de pişmedi dahal 
ya'da kain Ste Hormona dalmıyacak, ve onu, bekleyen misafi- Genç kadın, yavruları uğrund 

A. G. fabrikasının rinin yanına gitmekten alıkoyacaktı. her şeyi feda eden anaların lakaydis 

OLAN DO Jl R AT! N'i Bilge sordu: ile cevap verdi: . • 
- Degwil mi anne? - Olabilir! Fakat benım gelmeklı 

kıılluu ıı ıuk en emin ve ıniiea ri çıueıl r 
H , r e ı ıu t·de kuıusu ~00 kuruıtur. Genç kadın, endişesini gizleyerek: ğime imkan yok.·· . ,. 
TUrkiye acent sı: ZAMAN - Evet! dedi, ve devam etti: I Ve küçüğünü şefkatle sı~rak ıl 1 ecza depo u: lıtanbul - Bir gün bu ailenin yaşadığı ku- ve etti: 

'••mımm•••••••_., lübenin kapısını bir tanrı misafiri çal- 1 - Çünkü artık Bilge misafirlerde 

........ ~, .................. "' 
Kullanış!ı - N ... za-

retli ev 
Şehzade • LAlell Çukur
çetme sokefiında pa • 
raya çevrilecek 6-7 od ah 

-. .................... , 

mw. Misafirperver kan koca, köyün hoşlanmıyor! 
bütün evlerinden yüz bulamadığını G enç erkek, karısının işaretine • 
söy]iyen bu garip yolcuyu güler yüzle taatle misafirinin yanına döndü, v 
karşılamışlar. Bilge, küçücük yüreğini dolduran d 

Tatlı yüzlü yabancı, tatlı sözlerile rin minneti ifade etmenin yolun 
kendisini ev sahiplerine çabuk sevdir- annesinin boy nunu kollarının olan 

mış. kuvvetiyle sarmakta buldu, ve: 
Öyle güzel konuşuyormuş ki.. . _ Ne güzel, dedi, masal ne güz 

Bilge yine karı~tı: bitti anne 1 
- Tıpkı Bay Cemal gibi l ·································••••••••••••••••••••••••••• 
G enç ana titizlendi: 
- Eğer böyle ikide birde sözümü 

k esersen anlatmam masalı 1 

1 

Bilge yerinden doğrularak yalvardı . Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

- Artık kesmiyeceğim anneciğim. Eski Zabtiye. Catalçeşme sokağı, 25 
!Anlat sonunu... tSTANBUL 

Genç ana gülümsiyerek bıraktığı 

yerden başladı: 
- Bu yabancı misafir öyle güzel 

konuşuyormuş ki, küçük yavru bile 

dinlemeye doynmıyormuş. · · 1 

Hele köylülerin bilmedikleri uzak 
yerlerin güzel alemlerinden bahseder
ken, üçü de sade kulak kesiliyorlar-

mış. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE 

TOR Ki YE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FiATLARI 

1 6 
Sene Ay 

Kr. Kr. 

1400 750 
2:HO 12:!0 
2700 1400 

3 
Ay 

Kr. 

400 
710 
800 

1 
Ay 

Kr. 

150 
270 
300 

Makinist, tecrübeleri mesafeleri malum 
olan tamandıralar arasında yapmağı teklif 
etti. Frenç le bunq kabul ederek tecrübelere 
baıladılar. 

Motörün Sürati 
Evvela ıamandıralar arasındaki mesafe

yi bir kaç defa 6 mil süratle katettiler. 

l~de bulunan Ayre burnuna yakın geçmesi 

1 

Kayıp : Fen Fakültesinden aldığım 1499 

lazımdı. numaralı hüviyetimi kayb tim. Y cnisini 
Frenç, geceleyin bir motörün görülüp gö- 1 ~ d h ""k - k 1 t 

Ötüşen ku,şların, ~.e~~i k~n-~il~rine 1 
yürüyen arabaların koyun golunu ça-
ııak kadar ufak bırakan engin, derin 
tuzlu suların tasviri, hepsinde yenil- ! 
mez bir m erak, yenilmez bir görmek I 
isteği uyandırıyormuş ... 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

.. ·~· . . .. . . . a ncagım an u mu a mamı;1 ır. 
rulmedıgını ve yahut ta bır motor aesı ııı • 

O vakte kadar motör ısınmııtı ve Frenç 
te çıkardığı gürültü ile yaptığı ibtizazı dik
katle kaydetmİ§ti. Ondan sonra makinist 
birdenbire makineye son sürati verdi. Mo
tör de evvelkinin hemen hemen iki misli 

t·ı· • 'ti d• w• • · h" b t hk.k t Fen Fakültesinden No. 1499 ı ıp ııı me ıgı ıçın sa ı oyunca a ı a 
k · · d G · b A. Sahur [529] yaptırma ıııtıyor u. erçı, u uzun ve mu· 

vaffakiyet ümidi pek zayıf bir hattı hare • 
ketti. (Arkası var) 

bir süratle suların Üzerinde kaymağa baı • ( * ) Bu kısımdan sonraki hiidiaeleri 
ladı. yukarıda koyduğumuz harita Üzerinde ta· 

Gerçi gürültü ve ihtizaz artmıştı. Fakat kip edecek olursanız, harekatı daha iyi kav
bu o kadar azdı ki! Hemen hemen hisse -1 ramı§ olursunuz. 

r 
Ankarada : A K B A ~ 

Her dilde gazete, mecmua ve 1 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 1 
kırtasiyeyi. Tele fon: 3 3 77 

J 

O kadar ki artık güzel köyün yeşil 

çayırları, serin rüzgarları, çağıl çnğıl 
akan dere leri gözlerine gözükm ez ol-

muş. 

Misafir kulübeye iyice yerleşmiş. 
Artık, küçük te, ·babası da, bu, müte
madiyen konuşan yabancının lafları

Gelen e vrak geri uerilmez. 
llanlardnn m s'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuru:ııluk 
pul ilavesi liızımdır. 

Posta kutusu: 741 lstanbul 
Telgraf : Son Posta 
T clefon : 20203 

na doymuşlar ve yabancının yavanla-J~----------------



20 Birinci Kanun 

Bir Sarar 
Faciası 

20 - 12 - 935 - 15 - Yazan: .". Ş. 

Prens; Bütün Kalbinin Ve Servetinin 
Şar:ota Ait Olduğunu Söylüyordu 

Hizmetçi,. kapıdan girdi. 1 Şehzade Ali çirkin bir gurura kapddı. 
- Yemek hazır. Kahve fincanını almak için elini uzatırken: 
Dedi, Pavla, ıehzadenin koluna girerek - Vazifesi . . • 

1enıek aalonuna süriikledi. Yemek masa- Diye mırıldandı. 
•trıda da bir müddet serseri cümleler ve ko
nuımalarla vakit geçirildi. Nihayet Pavla, 
bir elma soyarken, birdenbire akhna bir 
tey gelmit ribi gözlerini tehzadenin gizüne 
dikti: 

- Canım!.. Sizin yaver Nuri Beyi çok -
lanberi görmüyorum. Hele buraya geldim 
aeleli onu hiç getirmediniz. 

Dedi. 
Şehzadenin gözlerinden, bir endİfe bu

lutu geçli: 
- Evet.. hakkınız var. Hakikaten onu 

buraya hiç getirmedim. Çünkü, getirmek 
istemedim. 

- Ama, niçin? 
- Nuri Beyin hali tuhaftır. Bir kere o, 

- Evet .. Vu.ifesi, olabilir. Fakat bazı 
vazifeler vardır ki; bunlar, kalpten ve se
vilerek yapılır. 

- Tabii. 
- Galiba; vazifesi, gece ıündüz yanı

nızdan aynlmamak.. İhtimalki, geceleri bi
le sarayda yabyor. 

-Evet. Sarayda hususi bir o~aaı vardır. 
Ve hemen bütün aiin odasında kalır. Bot 
zamanlannda; kitaplar, haritalar, mektup 
yazmalarla uğraıır. Fakat, haftanın dört 
bet gecesinde kendisini serbest bıralanm. 
Hele timdi, hemen her ıece evine gönde
riyorum. 

- Fakat, sevgili prensim.. Bana açık -
tan açığa gösterdijiniz bu düıkünlükten 
ben biraz endİ§e ediyorum. 

- Niçin? •• 

naaıl t •hir 
edild ' j'ioi 
anlatıyor; 

Cesaretim kırılmıştı. Birçok genç kızlar 
zengin izdivaçlar yapmağa muvaffak olu
yor ve mes'ut yaşıyorlardı. Halbuki bana 
hiç bir teklif vaki olmuyordu. Bir gün bir 
çingene kızı, seninki gibi cazibesiz bir ten. 
parlak bir burun ve yağlı görünen bir cilt 
erkekleri uzaklaştınr dedi. Ve krem köpük
lü T okalon pudrasını kullanmamı tavsiye 
etti. Bu pudranın şayanı hayret tesiri, o gü
ne kadar kullandığım bütün pudralardan 
büsbütün başka oldu. Yüz\!mdeki bütün 

her ıeyden evvel bir askerdir. İyi, çok kıy
metli, çok ciddi bir aaker .•. Sonra, çok va
t.nperverdir. Amına o kadar vatanperver
dir ki; her gün memleketin saadet veyahut 
felaketini, onun yüzünden okuyabilirsiniz. 
Mesela; bugün suratı aaık mı? •. Biliniz ki 
!tıutlaka, memleketin bqmda bir f eli.ket 
-.ardır . . . Sonra, yüzü gülüyor mu? •• O gün 
cephelerde bir muvaffakiyet kazanıldığına 
derhal hükmedebilirainiz. 

- Aleyhinizde bir dedikodudan kor • parlaklık izlerini silmiş, münbesit mesamatı 
kuyorum. 

Şehzade Alinin vücudu ürperdi. Fakat, 
birdenbire kapıldığı bu heyecanı gizlemek 
istedi. Cesur görmek için birdenbire ayağa 
kalktı. 

gidermiş ve cildime bir erkeğin kalbini tes
hir edecek mat bir güzellik ve pyanı hay
ret bir taravet vermiştir. Yalnız bir defa 
pudralanmak bütün ~ veya bütüa gece 
için kafidir. Eminim ki krem köpüklü Toka-

- Ben.. Kimseden korkmuyorum. Ve lon pudrasını kullanan her kadın hemen 
bir kimseye de hesap venniye mecbur deği • ıehhar bir sevimlilik temin edebilir. - Fakat bunlar buraya gelmesine 

ınAni teıkil edebilir mi? •• 
- Durunuz. Daha sözümü bitirmedim. 

lıu garip ruhlu zabit; memleketin böyle 
harp n f el&ket içinde yuvarlandığı bir za· 
inanda, berkesin pek ciddi olmasını is
ter •• Ziyafetlere, içkilere, kadın alemlerine 
devam edenleri tiddetle takbih eder. Bir 
iki defa hususi davetlere beraber götür • 
düm., Fakat her defasında da onun büyük 
bir hoınutauzluk hissettiğini eördüm. 

- Bu da, buraya gelmesine mini ola • 
!tıaz. Çünkü, burası da sizin bir eviniz sa • 
Yılır. 

lim. 
Diye mırıldandı. 

Pavla, ıehzadenin bu cebri cesaretinin 
farkında olmamıı gibi davrandı: 

- Ve ıonra sevgilim.. Benim için etti
ğiniz masraflar .. Acaba bunlar, nazan dik
kati celbetmiyor mu?.. lbtimalki harp 
buhranı dolayiaile ıiz de bir bütçe ile ha
rekete mecbursunuz. Hiç fÜpbesiz ki bu 
masraflar o bütçeyi ihlal edecek.. Belki de 
ıize bir takım mecburiyetler ve fedakar • 
lıklar tahmil edecek. 

Şehzade Ali Pavlanın önünde durdu. El-
- Hah .. lıte ual mesele burada ... Ba-

lerile Pavlanın ellerini tuttu. 
lla öyle geliyor ki Nuri Bey, benim ıiz.inle 
l'aıadığun bu aık hayatından da pek o k.a- - Şarlotl .. Sevgilim!.. Biz, hiç bir zaman 
dar memnun değil.. . Mübarek adam isti- kayıt altında harekete.. Ve hesapla para 
Yor ki; ben sarayın barem dairesine kapa- aarfetmiye alıımadık. Bizi, hiç kimse kontrol 
llaynn. Boı kafalı, pısırık karımla; çocuk etmek hakkını haiz değildir. Hudabuz sa -
l'llhlu aaray kadmlarile bat baıa kalayım. Lihiyetlerimiz vardır. V akıi bizi kıskanan
l:>airna kitap okuyayım. Askerliğe ait ba • lar bulunur. Bunlar aleyhimizde bir takım 
hisler ve müoakaplarla meıgul olayun. sözler söyliybilirler. Fakat bu söylenen söz
f.fer eün bir iki saat atla dola,ayun. Resmi ler, bizim saraylarımızın duvarlarından içe-
8eçitlerde, manevralarda bulunayım .• Hü • rİ giremezler. 
laaa, bir kııla askeri gibi yqayayun. Bir kaç saniye durarak derin derin içini 

Şehzade &ayledikçe, Pavlanm sırtında ıeçirdi ve ıonra gittikçe hararet kesbeden 
'<>iuk bir el dolqıyor; vücudü hafif hafif bir aesle devam etti: 
iİrperiyordu. - Bahusus aana olan qlwn... Emin ol 

- Halbuki, bütün bunlar; benim yapa- ki Şarlot; sana olan qknn, en büyük feda-
lbıyacağun ıeyler. kirlıklan bile benim nazarımda pek tabii 

- Evet .. Sonra .• Asıl mesele burada eli- bir hale getirmiıtir. icap edene bütün varlı-
)ordunuz. ium bile senin ayaklaruun altına atmaktan 

- Aaaa.. Şimdi seninle geçirdiğim bu çekinmiyecek derecede seni aeviyonun. Se
hayattan biraz memnun değil; zannederim. ninle yaııyabilmek için, icap edene mev -

- Niçin? kiimi bile feda etmeyi ıöze alıyorum. 
Pavla, bu kısa suali sorarken aesi titre- Pavla, bqmı eğdi. Yüzünü, prenain elle-

b'ıİfti. Şehzade, bunun farkmda olmıyarak rine sürerek cevap verdi: 

devam etti: - Hayır, ıevgilim; hayır •• Ben senden 
- Şunun için ki ... Zamanımın mühim hiQ bir fedakarlık boklemiyorum •• Sade

bir kısmını; burada, senin yanında geçiri - ce senin muazzez aıkınla yapmak istiyo • 
)orum. Ben burada iken, o sarayda, oda - rum . .. Vakıa. bazı ibtiyaçlanm için dün 
•ırıda yalnız kalıyor. İpizlikten eşnİyor. senden biraz para istemİftİm. Emin ol ki, 

- Benimle geçirdiğiniz hayattan mem- bu münasebetsizce hareketim için bugün 
lltın olmaması için baıka sebepler yok mu, kalbimde bir nedamet hiaaediyorum. 
lcaba ? .. 

- Anlamadım .• Ne gibi? •• 
- Meseli, kıskançlık. 

le - Ne kıskançlığı? .• Kimi kimden kıs -
arısm? .. 

Şehzade Ali, tiddetle mukabele etti : 
- Hayır •• Hayır, niçin? .• 
V c sonra, arka cebinden çıkardıiı yum

ruk büyüldüğünde san atlas bir keseyi Pav
lanın avuçları içine yerle,tirdi. 

- Beni .. Sizden. 
- Ne münasebet? .. Niçin kıskansın?. - Niçin, nedamet hissediyorsun..:, sev -
- A.. Ben biJirim, bu vatanperverlerin gilim.. Ben, servetim, bütün varlığım, her 

düıüncelerini ... Rahmetli zevcim de, tıp- feyim, tamamen senin . . • 
~~ ~uri Bey gibi idi. Hatta 0 derecede ki; Artık ıehzade Alinin sesi pürüzleniyor -
•~ırn kadmlann, bizim erkeklerin; yaban- du. Pavlanın, uzun ve kıvırcık kirpikleri a

cı bir milletin erkeklerine ve kadınlanna rasmda kıvılClmlanan koyu Yetil ıözlf"ri, 
erı küçük bir kur yapmalarına bile taharn • birdenbire onu i1iklerine kadar titreten bir 
llıüJ edemezdi. Hatta yabancılarla müna _ heyecan vermiıti. Baımı Pavlaiım omuzu-

~hete giren1cri tiddetle takbih eder .. En na eğdi. 
8l'Yanca hislerimi bile yabancılara ver _ - Evet; her ıeyim •• Her Jeyİm, tama -

trıe1ı; istemem; derdi. men senin ... Sen, yalnız beni sev •• Yalnız 
- Eh, artık .. Bu kadan fazladır. beni mes'ut et, Şarlot. 
- Hiç, ıüphesiz . .. Dedi. 

it liizmetçinin kahve getirmesi, hararet * 
eıhcden bu bahse bir kaç dakika fasıla Gece, zifiri karanlıktı .. Uzun ve siyah bir 

\oetnı· t' H' · · d 1§ ı. ızmetçı çıkınca, Pavla sözüne pardesü ıiYmıt; siyah ıapkuım sözlerinin 
evarn etti. üzerine kadar indirmiı olan uzun boylu, ıe-
- Mnamafih, Nuri Bey ııizi çok seviyor nit omuzlu bir adam; Pavlanm aparbmanı

~~le ~nne.derim ki, ıize kartı büyük nın aralık kapısından içeri daldı. 
et ao&terayor. j (Arkaıı -var) 

,_ ... _ 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 

Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 
Han Tel 22740 .. ---· Mersin Yolu 

ERZURUM vapuru 22 birin
ci kanun PAZAR günü saat 10 
da MERSIN'E kadar. «7975)) 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 21 birinci

kinun CUMARTESi günü saat 
19 da IZMIR'E kadar. «7974» ' , 

• • 01''1 ~"'..., c •C. c.,o_,., ı ue . \.,. '"' c.. ~ı> I! 

, Sayfa 11 

PARA VERMEDEN 
Bu mevıim zarfında, SARAY, YILDIZ ve ŞIK sinemalarının 

birinde beğendiğiniz herhangi bir filmi ıörmek kabild.r. 
Bunun için : 

KADER ve Mil YON 
Piyango s· Ih b·ı t• almak 

glıo!orindeq 11 Yl 8§1 l C 1 kAfidfr. 
Alacağınız bilet mukabilinde glşelerimlzden hediye olarak verile· 
cek kuponu, gitmek l.tediğlnıx ıinemaya göstererek girecekslnfL 
Bu ıuretle hem ta lbiniı.l denemit hem de parasız ıinemaya 

gitmiı oluraunuz. Bu fırsatı kaçırmayınız Ye biletinizi 

il 1L1' ON ve K AD E B giselerinden ahmz 
Milyon gişesi ı Deyoğ 11 1 istıklll oad<leei, Parmakkapı No. 76 

Kıtder giıesi: Euıınönü, Valide hun kar111ında No. 4 

~------.. Bl-yoğlu, lstık.lıll caddeıi No 109 

Kuvvetlilere Sıhhat 
QUINIUM LABARRAQUE.ın 
yemekten sonra bir llkOr 

: kadehi miktarında istimali 
t -• ---= 

kııa bir zaman zarfında 

en kansız hastalar kuvvet· 
lerinl lktisab ederler ---~ ------------· --

Onun. için zayıf olanlar, 
hastalıktan veya fazla ça· 
h•maktan kuvvetsiz dOşmO• 
olanlar, pek seri nesvO nO· = 
ma hesabile yorulmuş gene· = 
ter kansız genç kızlar ve = 
ihtiyarlar. 
Tıp fakültesi takdırnamesini haıı: 

e e 
uınıu• 
altırı•1111c 

şarabı aımatıdırıari 

Batan Eczanelerde ehven 
fiatla satılır. 

KARYOLA lngilfz karyolalarının 
1936 desenleri gelmiştir. 

ASRI MOBiLYA llAGAZASI: AllMET FEVZi 
Iıtanbul Rıı:apaıa yokuıu No. 66. Tel 23407 

Saatli Maarif Duvar Takvimleri 
Taklitlerini a.lman1ak için dikkat etmelidir . . 

Her türlü malumatı; saatleri, vakitleri, fubnaları, · 
hava deilıikliklerl:ıi, · Arabi, Rumi ayları, mH•i!ftler ... 
tarihi vakalar, darbımeaeller, maniler, liUfeler, htkiyelerl 
havi bu kıymetli Tak()vimln taklidi çıkmııt1'. Aldanmamak için 
Saatli Maarif . Takvimi adına ve nal resmine dikkat etmelidir. 
· Merkcıi Maaarif Kitaphant•sidir. Toptancılara büyiik ıskrıntolar yapılır. · 

Turgutlu Şarbaylığından: 
Şartnamesinde cinsi, nev'i ve bütün evıafı ve «8000» lira muhammen 

bedelli ve bedelinin sureti tediyesi ıartlan yazılı araroz kapalı zari 
uıulile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Yalnız benzinle iıleyen motörden l>a§ka diğer mevad ile de iıler mo
tör olması, ancak evsafı umumiyeıi, kudret ve kuvvetine halel gelme • 
mek ıartiyle itleyen makineler de olabilir. 1 

Şartnameler Ankara - İstanbul • lzmir ve Turgutlu Uraylar1ndadır. 
ihale günü 30/12/935 pazartesi saat «16» dır. O gün ve saate kada~ 
teklif mektupları ile ve o/o 7 ,50 den «600» liralık teminat . akçesi veye. 
banka teminat mektuplar ile Turgutluda Belediye Encümenine müra .. 
caatları ilin olunur. «7759» 

• 1 • 
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TÜRKİYE 

Kibrit ve Çakmak inhisarı 
İŞLETME ŞİRKETİNDEN: 

20 Kanunuevvel 1935 Cuma sabahından itibaren 

Beher büyük kutu 6 paraya 

Beher küçük kutu 5 paraya 

satılacaktır. 
Bu fiyatlardan fazla isteyen satıclların tirketln ecentelarına 

veya doGrudan doğruya firkete bildlrllmesl sayın 
halktan rica olunur. 

KANZUK 
MEYVA 
TUZU 

Bütün dünyanın en hoş meyva tuzudur. 
Yurdumuzun neflı meyva uıarelerinden iıtih~al edilmiıtir. 

Her ecz•nede bulursunuz. 

-------------------------------
Öksürenlere: BATBAN BAKKI EKBEll 

Daha fazla rahat ve daha 
ziyade randeman temini 
İiİ n, elektri.kle. suyu. ve
rı l mit MAVi JiLET bıçak· 
larını kullanınız. 

Bayramda Yalnız 

Kızllay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

lıaaJarınızı Yermekle hem kendinize Ye hem de Kııılay' a ,.,. 
dım etmft olacak .. nu. 

Fiatı ıon 1ahlfede ıantimi 30 kuruftur. MDracaat 1erlerl ı 
latanbulda, Poıtahane karı111nda Kı11la1 satıı )llrosu 

Telefon ı 22853 
lstanbulda, Postahane arkasında lllncıhk ŞlrkeU 

Tele'on: 20094 • 95 

Lt. Betind İcra Memurluiundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

iki adet çorap makinesi Şehzadebatın<la 

tramvay caddesinde 95 No. da 23/ 12/ 935 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 4 ten 
itibaren satılacağından taliplerin yevD"i 

··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~kfu~m~~~~b~~K~ memura 
müracaatlan ilan olunur. ( 5 30) 

Dr. ETEM v ASSAF lıuta~~ı! v~ll-=-ll ----------&on Posta Matb_., 
Neıriyat Müdürü: Selim Rqıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Rapp. H. Lütfü 

Bayram ve Yılbaşı mllnasebetlle 
20 Birinci Klnun Ul 10 ikinci Kinun mllddet ıarfmda 

peıln para ile ıabn alınan her 

Elektrik aleti için 

SAT 1 E 
0 /o 15 tenzilat yapacaktır. 

Muhayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YA~SIZ KREMi 

DBnyıda emaalıizdlr. Her yerde arayınıs. 
Perl• r•zllı etlketlera ••I• aldanmayınız. 


