
idare işleri telefonu: 20203 Fiah 5 Kurut , 

Habeşte Topçu Muharebeleri Basladı 
Habeşler, ltalyanların Süngü 
Hücumlarını Dipçikle Karşıladılar 

f ~ 

Libya hudutlarında /ngifüı, Mmr ve Hint a•lıerlmnden miirelclıep cleoriye lrolları tara .. ut uaziyetinde 

Italyanlar Bir Çevirme 
Yapmak istediler 

5000 Kişilik 
Habeş Kuvvetile 
Göğüs Göğüse 

Muharebeler Oldu 
Londra, 23 ( A. A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Dün şimal cephesinde Makalle'nin elli 

kilometre kadar garbmda T emhien mınta· 
kasında tiddetli müsademeler olmuştur .... 

İtalyanlar tam bir muvaffakiyet kazan• 
dıkJarını iddia ediyorlarsa da Habeşler 
müsademeler sırasında yalnız müdafaada 
kalmamışlar ve bir çok kereler mukabil 
taarruza geçerek İtalyanlann süngü hü -
cumlanna kılıç ve dipçik bücumlariyle mu
kabele etmişlerdir. İtalyanlar ana vatan ve 
yerli askerlerden mürekkepti. Habeşler 

mevcudu beş bin kadardı. Habeşler müsa
demenin bidayetinde çok kuvvetli mevzi • 
lere yerleımiı ve arızalı yüz kilometre mu
rabbaı bir yaylaya hakim bulunuyorlardı. 
Halbuki İtalyanlar hemen hemen yürün -
rnez topraklardan geçmek mecburiyetinde 
kalmıılardır. 

wının~ıı A•• ~w1111Uı111·-·------

r Mısır 
Hududunda 
Hadiseler 
Kahire, 23 ( A.A.) -Mısır-Lib

ya sınırında bazı hadiseler oldu -
ğuna dair dün çıkan rivayetler te
eyyüt eder gibidir. Son gelen ha· 
berler, bazı temaslardan bahset • 
mektedir. Maamalih bu ana ka • 
dar daha silaha müracaat olun • 
mamıştır. Bildirildiğine göre, bir 
miktar kaçak asker Mısır toprak· 
larma iltica etmi1tir. 

Mısır ihtiyat Efradı Terhis 
Etmiyor 

-----------..... ·~··--

Akdeniz 
incisi •• 
• 

YAZAf\ı 

Kadircan Kaflı 
• • 

Eaerden bir kaç aatır: 

Lala Mustafa Pafa İnciyi gö
rünce Pulat Reise sordu: 

- Bu mu senin dediğin kız} 
- Evet paşam! 

- Yal! 
Paşanın gözlerinde korkunç bir 
kin parlamıştı. 

Kendi kendine homurdandı: 
- Bu, ha 1.. Bu . . . Bana tokat 

atan, öldürmeğe kalkışan kız! ... 

Fakat buna rağmen verdiği 

bir •Öz vardı. Onu tutmalı 

mı, tutmamalı mı? 

"YARIN,, 
Bundan sonrasını 

Eserde takip ediniz. 

Hukukluların Kongresinden Sonra •• 

Dün De işin Dava 
Safhası Görüldü 

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

iki Taraf Da Fikirlerini Müdafaa Etti 
Fakat Dava Neticelenmedi 

Evvelki gün Üniversite konferans' olduğunu söyleyince i~ler otomatik 
salonunda toplandığını ve fakat arada 1 surette tanzim edilmiş oldu. Böylece 
çıkan bir ihtilaftan dolayı dağıldığını kongre açıldı. Kongrede divan seçimi 
dün haber verdiğimiz, Hukuk Talebe yapılırken selahiyetli bir zatın elinde 
Cemiyetinin kongresi hakkında, mat- uydurma puslalann olduğu tcsbit e
baamıza gelen bazı talebeler dün bize dilmiş ve mazbata tutularak polis vası
şu mal~ah vermişlerdir: tasiyle dışarı çıkarılmıştır. Vaziyet

1 

bundan ibarettir.» « -<.:emiyetin idare heyeti dokuz 
kişidir. Bunların yedisi zamanla fakül· 
teden ayrılmışlar ve idare heyeti böy -
lece iki kişiye inhisar etmi,tir. Cemi· 
yetin işleri iki kişinin eline bırakılamı-

yacağı için biz Sultanahmet ~inci 
sulh hukuk mahkemesine müracaat et-
tik ve kongrenin toplanmasını istedik. 
Eski idare heyeti, esasen bu fikirde 

Bu izahı gördükten sonra vaziyeti 
hem yaptığımız tahkikata ve hem de 
kongre günündeki rnüşahedabmıza 
nazaran, biz de şöylece anlatmak iate--
rız : 

Evvela kongreye tekaddüm eden 
ve Sultanahmet be'inci sulh huku• 
mahkemesine açılan dava vardır. 

(Devamı 8 inci yü%dc) 

Dün matbaamıza geıereh bi2e g6rl1ılerini anlatan hukukçu talebeler 

Sahte Talebe Sıfatile Dolandırıcılık 
Yapan Genç Yakalandı 

Bir müddettenberi kitapçılara musallat olan ve kendisine Mühendis MeIC .. 
tehi talebesinden ( 440) numaralı Ekrem adını veren bir dolanıncı vardır. 
Gazetemizde bu haberi okuyanlardan ve kendisini de ayni ismi vererek do .. 
landıran Süleyman isminde bir zat dolandırıldığını ancak bu haberi okuduk• 
tan sonra anlamış ve bu adama da evvelisi gün Köprü üstünde tesadüf e .. 
derek yakalamış ve polise teslim etmwtir. Yakalanan, kendisine talebe süsü 
veren Niyazi isminde bir gençtir. Kendisinin daha bir çok davacılan dtt· 
çıkmıştır. 

Topçu Ateşi 
İtalyan - Habet harbı başlıyalı ilk defa

dır ki ıimal cephesinde topçu normal vazi
fesini yapmıt ve gözükmiyen düşman mev
zilerini endirekt atışlarla müessir bir su -
rette bombardıman etmiıtir. 

Kahire, 23 (A. A.) - Röyter 
ajansından: Milli müdafaa ha -
kanlığı, ihtiyat efradının aAkeri 
hizmetlerini altı ay müddet uzat· 
mıt olduğundan Mısır hükumeti 
bet sene hizmet etmit olan ve 31 
kanunuevvelde terhis edilmeleri 
lazım gelen 400 askerin altı ay 
daha orduda kalarak hizmet gör
melerine karar vermiıtir. 

Kubilay ihtifali .. 
İtalyanlar Çevirme Hareketi 

Yaparken 
Reuter ajansının §İmal İtaiyan orduları 

nezdindeki muhabiri ıu tafsilatı vermek -
tedir: 

(Devamı 6 ıncı yüzde) 

* İskenderiye, 23 (A.A.) - Messa • 
matruh'daki İngiliz hava kuvvetleri sü
bayları Trablus hududunda İngiliz ve 
İtalyan askerleri arasında bazı hadise· 

(Devamı 11 inci yüzde) 

TÜRKIY.E VE ITALYA • HABEŞ IHTILAFI -
Tevfik Rüştü Aras Laval 

ile Görüştü 
Paris, 23 (A. A.) - Laval, Türkiye Jış rbahsolmuştur. 

İtleri bakanı Tevfik Rütlü Arası kabul et- Paris 23 (A.A.) - Haher alındığı • 
ıniıtir. Mumaileyhin refakatinde Türkiye- na göre Laval • Tevfik Rüştü Aras mü
bİn Paris büyük elçisi Suat bulunmaktıı idi. li.katı İtalyan ~ Habeş ihtilafının orta-

Neler Görüşüldü 
Paris, 2 3 (A. A.) - Laval ile Tevfik 

Rüştü ve Suat arasandaki ~~§meqe ih -
tilaf yüzünden hadis olaıı·•aziyet mevzuu 

~ . . 

ya çıkardığı siyasi vaziyet üzerinde 
cereyan etmiştir. Rüştü Aras Türkiye
ye dönmeden evvel P ariate bir kaç aün 
kalacaktır. 

Dün Oniuerıitede ;yapılan mera.imaen bir ııörünÜf 

• . • .. . ( Y azaaı 7 inci aayıf amızdaclır· 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi) J 

Un iver sitede ki 
Gürültülü Kongreye 

Ne Dersiniz? 
Hukuk Fakültesinin Talebe Kurumu, 
evvelki gün yıllık konfresini yaptı. Fa
kat bu kongrede intihap yüzünden çı
kan şiddetli münakaşa, ancak poli
ain müdahalesiyle yatıştırılabildi. 

Bu münasebetle dün bir muhar • 
ririmiz rastgeldiklerıne yukarıki suali 
sormuştur. . Aldığı kar~ılıkları aşağı· 

ya yazıyoruz: 

Ortaköy, Şehit Rifat sokağı, 19 nama· 

ralı hane; Şevket: 
- Ben, bu neticenin hoş görülmeme'3İne 

şaşarım: Bir gençlik toplantısı oluyor. Bu 
toph ntıda bir intihap yapılıyor. Bu intİ· 
hapla pek tabiidir ki mi.ınakaşalar çıkı • 

yor. 

Bu münakaşalar, gençliğin kanı ve he· 
yecanı gibi alevleniyor. Ve bu alevin ge· 
nişlememesi için. harici bir kuvvetın mü
dahalesi icap edıyor: Bundan daha tabii 

ne olabilir~ 

Gençliğin altında toplandığı çatı. ne 
bir softa medresesi, ne de bir miskinler 

tekkesidir. 

Heyecanlarını 

ınariz insanlardır. 

yüreklerine akıtanlar. 

Bu itibarla biz asıl bunun aksini, yani 
ıençliğin toplantılarının hasta bir sükun 
içinde geçmeııini hoş görmemeliyiz! 

Şehir tiyatrosu aan'atkiıırlarından Mah-
mut: 

- Bence, başlarına geçirecekleri, ve 
mukadderatlarını ellerine verecekleri kim· 
seleri seçerken titiı: davranmayanların ko
yunlardan farkları yoktur. 

Bunun içindir ki intihaplar ekseriya, bu 
hakikatı bilen muhitlerde gürültülü olur. 

Bazı bunakların hoş görmedikleri bu 
hadise üniversite talebelerinin. ileride ya• 
pılacak daha mühim seçimlerde de isabet· 
li bir titizlik göstereceklerine delildir. 

Kasımpaşa Cinayetinin 1 Açç 

F ·ıı . B ki . } ocuklar •.• aJ eri e enıyor ar CemiyetNamınaEtraftan 
Arka~~'' .. kıpti Arifle berabe~ _karısı 1 ~amanın da Sa~ı gibi, yani ce-

Eamayı oldurerek Kasımpaşa lagımına sedın ba§kasına aıt olduğu hakkında 
atan Abdullahla Arifin yakalanması ufak bir tereddüt hasal ohnuşsa da ta
için İzmire yazılan telgrafa henüz ce-ı myanlardan birisinin kuvvetli bir teş-
vap gelmemiştir. hisi bu tereddüdü İzale etmiştir. 

==--=-=-

Mecidiye Köyünde 
Plansız !nşaat 
Yapılıyormuş 

Mecidiye köyündeki evlerin mühim 
bir kısmı tapusuz arazi Üzerine yapıl-

iki Sene Dönenler 

Vekalet, Yeni Bir Karar 
Aldı 

iki sene 
ıruşhr. Bu şekilde inşaat da çoğalmış, üstüste dönen talebe hakkında Maarif 
köyün gittikçe ve plansız olarak büyü-
düğü görülmüştür. Belediye bu plan • Vekaletinden yeni bir karar gelmiştir. 

Orta mektep ve liselerde 

.sız inşaatın önüne geçici tedbirler al • Bu karara göre, bu iki seneden, bi

makla beraber tapusuz evlerin ve ara- rinde her hangi bir sebepten imtihana 

Derin Bir Sükut 
Yükseliyor 

Şehrimizdeki on beş bin aç ilk mek· 
tep talebeıinin doyurulması için te • 
ıebbüsata girişen ve fİmdiki halde 
yalnız iki binine gıda verebilen Kızıl • 
ay Kurumu, bugün toplanarak yapı • 
lan yardımın genişletilmesi ve bunun 
için de lüzum olan varidatın bulunma· 
sı için görüıecektir. 

Evvel• e olduğu gibi, bu İf için, bet 
altı kişi müstesna olmak üzere, bütün 
İstanbulun yardımı sükilttan ibarettir. 
Yalnız Kızılay merkezi umu.misi 5000 
lira daha yardımda bulunmuştur. 

Kazalar 
zinin de hukuki vaziyetlerini tetkike gİremiyenlerin hakkı korunmuş ve * Beyoğlunda Aynahçeşmede bisik· 

başlamışhr. Böyle hem tapusuz, hem imtihan talimatnamesinin hu hususta- Jetle dolaşan İsmail bir kadına çarpmış 
de yollar ve binalar kanununa aykırı t k" dd . k h .ki d d l ve yaralanmasına sebep olmuştur. 

a ı ma esı, anca er ı sene e e . • 
olarak yeni yapılmıt olan binaların . . . . 1 * 127 numaralı Şışlı-Tünel tramvay 
yıktırılması da mevzuu bahsolmakta • ımtahana gırdiğı halde muvaffak ola- arabası 766 numaralı hususi otomobille 

dır. Maamafih henüz tetkikler bime • mayan talebenin tahsiline nihayet ve • çarpı§mtf, otomobilin bazı kısımları 
mittir. rilmesi teklinde tavzih olunınuftur. parçalanmıJtır. 

Yangın 
Başlangıçları 

Kasımpa§ada, Servi mahallesinde 
UcttTgat sokağındaki 34 numaralı evde 

Tramvay İle 
Otobüs T oslaşması 

Tramvay - Otobüs rekabeti dün sa· 
oturanlar soba yanmakta iken söndür- b h b. k b b. · · 

. a ır azaya se e ıyet vermıştır • 
mıyerek sokağa çıkmı§lar, eve döndük- . .. . 
1 · d d al · • d Raını • Sultanahmet otobuslerınden bir erı zaman o ayı uman ve ev ıçın e 

~ b ı b. h ld b 1 1 tanesi Edirne kapıdan gelirken Kara • yanmaga aı amıı ır a e u muş· 
lardır. Bereket vaktinde yetitilmİJ, gümrük durağında bekleşen yolcuları 
ateş bastırdmıttır. tramvaydan önce almak için kendi hi-* zasmda ilerliyen bir tramvay arabası • 

* 1077 numaralı hususi otomobil, 
Fatihte Mecit adlı yedi yatında bir ço
cuğa çarpmış, çocuk yaralanmıştır. * Vatman Mehmedin idaresindeki 
tramvay da Be,iktaı durağında 2303 
numaralı otomobille çarpıfmıJbr. 

l<avga Eden Sakalar 
Şişhane karakolu yanındaki çeıme· 

de su duldurmak yüzünden kavga eden 
iki saka, bu arada bir Musevi kızın1 

yere yuvarlamıı ve yaralanmasına ae· 
bep olmuılardır. ------

Birinci Kanun 24 

i ( Gflnln Tarihi) 

Bir iki 
Sahr)a 

Gümrükler Umum Müdürü Geldi 
Gümrükler Umum Müdürü Mahmııt Ne

dim lstanbula gelmiş, yeni gümrük bat 
müdürü Ali Kemal ile görüşmüş, Jstanbul 
ve Galata gümrüklerinde tetkikata baş • 
lamıştır. İstanbul gümrüklerinde yeniden 
bazı ıslahat yapılacaiı tahmin edilmekte .. 
dir. 

• • • 
Buğday Fiatları 

Buğday fiatlarında hiç bir değişiklik 

yoktur. Dün borsaya '420 ton buğday, 1 5 
ton da un gelmiştir. Alış veriş pek hara • 
retli olmamıştır. 

* * ... 
Floryanın imarı 

flc>ryanın imarı için Türk mühendisleri 
tarafından projeler ve maketler hazırlan • 
mıştır. Bunlar belediye tarafından ayn ay· 
n tetkik edilmektedir. 

• •• 
Son Yağmurların Zararları 

Son yağmurlar bazı caddelerin kaldı • 
rımlarını bozmuş, eski tarzda yapılmış ba
zı lağım ve mecralar da patlamıştır. Bele • 
diye bunları tesbit ettirerek derhal tamir 
ettirmeKe karar vermiştir. 

• •• 
Muhtelit Mahkemelerin Dosyaları 

Muhtelit hakem mahkemesindeki evrak 
bugün hazinei evraka devredilecektir. Bun• 
lar tamamen sandıklara yerleştirilmiştir. 
Mevcut evrak 13900 sandıktır. 

* •• 
Adalarda Çiçek Fidanlığı 

Adaları güzelleştirme cemiyeti yılba .. 
tından sonra kongresini yapacaktır. Ada • 
larda bir çiçek fidanlığı tesisi, buradan 
halka ucuz ve nadide çiçek fidanları te\' .. 
zii kararlaştırılmıştır. Bu yıl ada vapur üc
retleri indirilecektir. 

• •• 
Bunu ispat eden o gürültünün 

bende, emin bir istikbalin canlı 
gibi keyif uyandırdı 1 

Eıki Çiçekpazarında evkafa ait nı geçmek istemiş. fakat bu suretle o

(20) .. yılı kargir binadan evvelki gece 1 tobüsün tramvayla rarpıı:.masına sebe-akisleri "' ~ 
sabaha kartı yangın çıkmııtır. Yangın, biyet verilmi•tir. Otobüsün bazı kısım· 

Ek' d G "k Elektrik Fiatları 
1Spr8S 8 8CI ffl8 Elektrik şirketinin yeni üç aylık ücret 

b~d~ 1 ~ 
binanın ikinci katında imalathane ola· Jarı, tramvayın camları kmlmıf, bu 

Semplon ekspresi, dün iki saat te· 
tarifesi yılbaşından sonra tesbit edilecek • 

ahhürle gelmiştir. Gecikmeye sebep tir. Elektrik fiatlannın bir miktar indirile • 
Bulgaristanın Papazlı mevkiinde loko· ceği tahmin edilmektedir. rak kullanılan odadaki sobadan talaş- k d ı · l h tt f ı · bır· Gençliğin mubah, meşru, muhik bir aza o ayısıy e o a ın se er erı 

lara sıçrayan kıvılcımlarla başlamış, 
mücadelede hayatıyetsiz davranmasmı ıs· odanın bir lııumı yanarken itfaiye ye- saat kadar sekteye uğramıştır. 
temek ancak müstebit ve softa kafalardan tişmittir 

motifin arızaya uğramasıdır. * * * 

umulur! 

* Bakırköy, Cevizlik, Leylek sokağı. 39 
numaralı hane, Rıza: 

- Gençlik toplantılRrında açılan mü
nakaşaların hararellenmesınden daha tabii 
bir şey olamaz. 

Asıl gayritabiilik, oralarda oralarda 
coşkunlaşan heyecanları çok görmektir! 

Fakat bence, hukuk talebeleri mimaka
şalarını. zabıtanın müdahalesine hi.ı:um ha
sıl olacak şekle sokmamalı, \'e ihtil:ıOarını 
kendi aralarında halledebılınelıydıleı !. 

Çünkü o takdırde, gençlık dıişmanı y,,. 
bazlar, bôyle bir netıceyı ad ı bir zabıta 
vak' a!lı ~eklinde tefsir etmek fırsatını bula
caklardır! 

Maamafih. ben, bu toplantının uyan
dırdığı akisleri duyan üniversıtelilerın. bır 

diğeı toplantıda heyecanlarını trenlıyecek. 
leıme kamını f 

Ü; Hırsız Tutuldu 
Vanlı Osman, Şükrü, Vasi! adların

da üç kişi hırsızlık suçile yakalanmış
lardır. Bunlar ayakkabı, ampul, dir· 
hem çalmakla suçludurlar. 

. 
* Aksarayda, pazar yerinde, 9 sayıl 

dükkanın baca kurumları tutU}mUf 
derhal söndürülmüıtür. 

····················································-······· TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

R•ırot eene 
24 

Arabi sene 
1351 1354 - -Kasım Resmi sene 1 inci kanun 
47 1935 11 

SALI 

SABAH 
Ramazan 

lMSAK 
s. D. s. D. 
2 89 28 12 61 
7 g.ı 5 86 

()~le 1 .inci' l lrtar i'ats1 
s. D. s. IJ. s. D. s. D. . 

E. 7 23 9 48 12 - ı 39 
ı. 12 1 'l 14 3H 16 4/"ı 18 24 

Muallimlerin Makam 
Tahsisatları 

KUçUk Yaramc.z Babastna 
Teslim Ediliyor 

İlk mektep ha§ muallimlerinin birik
Şehremininde, Hü.sameddinin yedi 

mi~ makam tahsisatları dün verilecek
• yaşında oğlu Hasanın gene komşular • 

ti. Ancak bu husustaki muameleler 
dan on bir ya,ındaki Şükrüyeyi döve-

henüz bitmediğinden tevziata bugün rek öldürdüğü iddiası, Morgun rapo • 

riyle teeyyüt ediyor. Rapor, ölümü, 

dövmeden doğma kalp felcine atfet . 
miştir. Bu sebeple, çocuk, bugün ka • 
nuni merasimle babasına teslim edile
cektir. 

başlanabilecektir. 

P .ıris Ateşemiliterimfz 
Paris ate§emiliterimiz dün memle -

ketimize gelmi§tir. 

Et Kaçakçılığı 
Limanda, Gizli Giz]i Faaliyet Varmış 

Mezbahadan Kadıköye ciğer, İf· hndığı tetkik edilmİ§ ve kayıklarm 
kembe, baf taşıyan kayıklara hamule· 

1 
yolda belediye hududu haricinden ge

lerinin fenni muayeneden geçmİl ol- len motörlerle birleştikleri ve bunların 
duğuna dair vesika verilmektedir. Fa- oralardan getirdikleri muayeneden 
kat kayıkların Kadıköyüne ve Üskü - geçmemİJ, ciğer, haf, itkembe ve bar-

Almanlar Tütün Alacaklar 
Memleketimizden mühim miktarda tü • 

tün almak üzere tetkikat yapmak için Al • 
man sigara fabrikaları mümessillerinden 
bir grup yakında şehrimize geleceklerdit. 

* * * 
Iraklı Muallimler 

Irak muallimlerinden bir grup şelıriınize 
gelmişlerdir. Bunlar Paris yolile Londraya 
gidecekler ve İngilterede bir tetkik gezinti
si yapacaklardır. 

• • • 
San'at Okullarında Yevmiye 

San" at okullarında mütedavil sermaye 
siparişlerinde çalışan talebeye muayyen bir 
yevmiye verilmesi kararlaştırılmıştır. 

• • • 
Hahambaşı Seçilecek 

Hahamhane idare meclisi bir toplantı 
yaparak umumi meclis namzetlerini tesbit 
etmiştir. Yakında hem bir hahambaşı, hern 
de umumi meclis azaları seçilecektir. 

* * * .. .. . . . . .. -- ............................. - dara götürdükleri bazı işkembelerin sakları aldıkları, ellerindeki veıikadan Ankarada Yeni Fakülte 

Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

temizlenmemiş olduğu görülmü§, mez· İstifade ederek şehire çıkardıkları gÖ· Ankaradakt dil. tarih ve coğrafya fakul· 
bahadan da temizlenmemi~ İ§kembe rülmüştür. Belediye bu hilenin önüne tesinin açılma töreni bayram ertesi yapıla· 
çıkmadığına göre bunların nereden a- geçmek için tedbirler almıştır. caktır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki ı 

o o o 
o o o a 

DO o // // GD o 
~p ,/ 

/ı 
/' 

----
_ Gazeteler 51k sık vazdıtar, kimse al- 'I 

dırı§ etmedi Hasan Beyciğim .. 
... y emİ§ iskelesi tamamen denize çök-ı 

meğe batlamı§ .. 
. . . Buradan geçenler boğazlarına can \ 

kurtaran simidi takmak mecburiyetinde ·ı 
lca lacaklar? .• 

Haaan Bey - Ya bize! Borçları gırtlak· 
tarını atan zavallılara tahlisiye roketi bile 

kafi ıelmiyecek. 
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Her gün "Resimli Makale il Muhteri Çocuklar a 
Edenin Hariciye 
Nazırı Olması 
Ne Demektir? 

Mister Eden 
Nazırı. 

İngiliz Hariciye 

Bu genç diplomatın bu yükselişi, 
lngiltcrenin takip edeceği yeni siyase
tin bize anahtarını veriyor. 

Mister Eden daha Baldvin kabinesi 
kurulduğu zaman hariciye nazırı ol
tnak ümidine kapılmıştı. Fakat onu, 
lngiliz siyase'"inin en faal sahası olan 
Cenevrede bulundurmağı tercih etti
ler. İtalya - Habeş ihtilafında İngiliz 
davasını en iyi o idare edebilirdi. Onu 
evvela Rornaya gönderdiler, Musolini
yi Habc;şistanda harbe başlamaktan 
vazgeçmeğe onun ikna edebileceğini 
umdular. Bu Roı:na mülakatı pek acı 
ve sert bir muhavereye zemin oldu. 
Musolini ile Ed~n iki devlet adamının 
ağzına yakışm.,yacak kadar sert ke
limeler kullandılar. Musolini İngilte
reye meydan okudu. Eden Musoliniye 
tneydan okudu. Ve İngiliz mümessili 
Londraya meyus, müteessir ve mug
ber döndü. 

Ondan sonra Eden'i Cenevrede 1-
talyaya karşı batarya açmış vazı -
yette görüyoruz. Zecri tedbirlerin tat
bikini isteyen odur. Elli milleti İngilte
tenin arkasında toplayan odur. Petrol 
ambargosunu ortaya çıkaran odur. İ
talyayı mağlup etmek için hiç bir fır
satı kaçırmayan, her çareye baş vuran 
yine odur. 

Bu sırada İngiliz hariciye nazırı ile 
Fransız başvekilinin Pariste İtalyaya 
istediklerini veren bir sulh teklifi ha
:ıırladıklarını işitince Eden şaşırdı. Ev
vela istifaya kalktı. Musoliniye karşı 
açtığı harpte mağllıbiyete tahammül 
edemedi. Fakat derhal İngiliz basireti 
sinirlerine hakim oldu ve Londra ile I 
Cenevre arasında mekik dokuyarak 
sulh teklifini akamete uğrattı. Bu su- ! 
retle lngiliz siyasetini yine istediği is
tikamete çevirmeğe muvaffak oldu. 

Kıra) Bayramda 
Törenlere iştirak 

Etmiyor 
Kahire, 23 ( A.A.) - Banam müna· 

•ebetiyle, Kral Fuat, Mısır ulusuna hi· 
laben bir bildirik netredcrek, sıhhi du· 
~lununun u2un boylu törenlerın me~ek· 
katine tahammül etmek imkan.nı ~·er · 
ll'ıediiinden ötürü teessüflerini bildir . 
"'ıittir. Kral milletine uadet ve ı·efah 
clilemekte ve aevgili y•Jrdunun teref ve 

':t•ıneti için dua etmektedir. 

Y annın büyük mubterileri daha çocukluktan kendilerini gös
terirler. Oyuncaklar icat ederler. Makinelerine yeni cihazlar 
ilive ederler. Daha ilk mektep sıralarında iken yeni bulutlar 
arkumda kotarlar. 

Bunlar, turfanda zekalardır ki beslenmek ihtiyacındadırlar. 
Bunlar, muhtaç oldukları manevi gıdayi bulurlarsa, liyık olduk
ları teıviki görürlerse, ve dimağlarını iıletecek bir muhite dü • 
!erlerse çabuk inkipf eder, süratle ilerler ve yirmi yaıına gel• 

meden eserler meydana çıkanrlar. 

Bugün bütün dünyayı odamızın içine toplıyan radyo makine· 

)erindeki yeniliklerin bir çoğu amatör mektep çocukları tara· 

fından bulunmuttur. 

Çocuklarınızda da böyle bir kabiliyet ıeziyoraanız onlara li
zun gelen muhiti temin ediniz. Aradıkları manevi gıdayi veri

niz ve ilerlemelerine yardım ediniz. 

MUHTELİF HABERLER 
Bi~ Cinayet 

Serseri Bir Adam Karısını 
Boğazladı 

Tokat, (Özel) - Şehrimizin Y arah
met mahallesin • 
de evvelki rece 
bir cinayet olmuş, 

1 Ankarada Halk için Atış 
Poligonu 

bir adam ekmek 

r 
iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Tayyare piyango bayileri, mütterileri dükkanlarına çekmek 
için türlü türlü ılan vasıtalarına müracaat ediyorlar. 

Dükkanlarını elektrik ilanlarilt- süslüyor, göz alıcı levhalar 
asıyor, dükkan onifode çocuk bağırtıyorlar. 

Son gunlerde bunlara yeni tarz bir ilan tekli daha ilave edil· 
di. Dükkan önünde kırmızı elbiseler giydirmit bir adam bulun· 
durmak. 

Fakir, aç, çıplak bir adamın üzerine ince kırmızı patiskadan 
bir elbise giydiriyorlar. Ve ıoğukta dükkanın dıtına bırakıyor· 
lar, bu adamcağız orada soğuktan titriye titriye mosmor oluyor 
ve bayiin bet on kurut kazanabilmesi için, zatürree ile mücadele 
t>diyor. 

ilanın her tekli doğru olabilir amma, bu kadar gayri insani 
ıekline cevaz verilebileceğine, artık: 

iSTER lNAN l ST E~~ iN ANl\1 Af 

\...------------------------------ --------------------~ 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
---

Yazı Çol( Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

-······························································ 
Türk - Sov,get 
San' atkôrları 
Arasında 

Moskova, 23 (A.A.) - Ayın 21 İn· 

de Voks Cemiyeti merkezinde, Cimcoz 
ve Çallı ile maruf Sovyet ressamları ile 
müze erkanı ve matbuat mümeuilleri 
arasında bir toplantı yapılmııhr. Çallı 
İbrahim, Sovyet ressamlarına Türk 
plastik sanatlarının inkişafı hakkında 

izahat vermiş ve Moskovada bulunan 
'aan'at zenginliklerinin hayranı oldu • 
ğunu söyledikten sonra kar§ılıldı ziya
retlerin Türk sanatının inkitafına bü
yük mikyasta yardımı olacağı kanaati
ni izhar etmiıtir. 

Bu dostça görüıme esnasında, Türk 
ve Sovyet san'atkirJarı önümüzdeki 
Türk sergisi hakkında fikir teatisinde 
bulunmutlardır. 

Sofyada Bir Komünist 
TetekkUlünü 

Meydana Çıkarmıtlar 
Sof ya, 23 (Özel) - Filibede mub • 

taç komünistlere yardımlarda bulun • 
mak maksadiyle teşekkül eden yeni bir 
komünist ~ebekesi meydana çıkarılmıı 
ve (9) kiti tevkif edilmiıtir. 

Çin de Korkunç Bir 
Zelzele Oldu 

Troçkinin ikamet 
Müsaadesi 

Sof ya, 23 (Özel) - Oslodan bildir il· 
diğine göre, Leo Troçkinin, Norveçte 
kalma müddeti 18 Temmuz 936 tarihi· 

Kütahyada Petrol 
Kütahya, (Özel) - Şehrimize bailı 

ve iki saat mesafede bulunan Seyyit Ö
mer köyü maden ocaklarında bir petrol 
kaynağı bu)unmuıtur. Hükumet yakın· 
da bu kaynakta incelemeler yapacak • 

tır. 

Habeşlstanda Kumar Eerbeat 
Adisababa, 23 ( A.A.) - Hükiımet, 

1 uzun müddettenberi Habeşistanda ya -
sak edilmİ§ olan, kumar oyunlarına ve 
bilhassa rolete müsaade vermqtir. 

Devlet, kumar hasılatından mühim 
bir hiaae alacak ve bu para Kızılhaçın 
aermayeaine ilive olunacaktır. 
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HAH ICE HELE llE 
60RDÜKL~Rj~jz 
Çingene 
Kavgası .• 
Davacı Nazire, suçlu Nazlı. Her ikisi de 

Sulukule sakinlerinden.. işlenen suç; Na
zirenin yedi yapndaki kızı Güllüyü Nazlının 
bıçakla yaralaması .. 

Nazire, kolundan tuttuğu çocuğunu gös
tererek anlatıyor: 

- Acı bir çığlık itittim. Kapı önünde 
çocuğum oynuyordu. Hemen dıpn fırla

dım. Bir de baktım ki, yavrumun kolundan 
kanlar fııkırıyor. Nazlının elinde de ucu 

ION POSTA 

MEMLEKET HABERLERJ 

Akdağ Madeni Y otlarına 
Ehemmiyet Veriliyor 

fdühim Yollar 
Yapılacak 

• • 
Ell~L&lllll~ 

Okuyucuların 
Suallerine 
Cevapları .. 
İzmirde N. Sabahat. 
Muallimle aevifirken, araya ikinci Wr ae•• 

.W sokmakla hata etmipiniz. ikinci aevıi • 
liniz aizinle evlenmez. Makaadmm aadece 

kanlı kocaman bir bıçak... Yoqat (Özel) - Sorsun kuuana 73 ve Yoqada 108 ki· 

vakit ıeçirmek olduiu anl•plıyor. Bence o
nu bekleyip birinci kısmetinizi elinizden ka
çamak dojru deiilclir. 

Güllü günlerce hasta yattı. lıte yaranın lometre mesafede bulunan Akdai madeni bHunın yollan Pe- * yeril. Henüz kapanmadı bile .. Doktor ra- yik nahiyesine kadar bozuk olnıalda beraber Piyekten Maden ka· İzmirde Nevin. 
poru da var... aabuma kadar olan lmmı seçen yıl yapalmq ve muntazam bir Erkek sizi sevdikten ve aizinle evlenmeli 

Nazlı tevil ediyor: fOse haline ıetirilmittir. Maden yolunun 79 uncu kilometreıinde niyetinde olduktan sonra, ailesinin muva • 
- Evimin yanında bir iıle uğraşıyor - çam ve fundalıklar aruında yolun üat batma ıayet pzel bir fakat veya ademi muvafakati ikinci dere • 

durn. Geldi yanıma; bana aataşmağa, aaç· can kurtaran binası yapbnlmııtır. Maden kazası bütün çam or- cecle bhr. Bu senç t•lnilini bitirip bayat-• 
lanmı çekmeie başladı. manlariyle etrafa bezemnit 7 • 8 JÜZ haneli ıüzel bir kaza mer • bıranıncaya kadar beldiyebilinenis belde • 

«- Git yavrum, benim işim var» de - keziclir. Madenin haYUa Ml't ve aailamdar. Sulan kireçli olmak· . ,UU.. Zaten beklemekle bir feY kaybedecek 
dim; daha fazla üsteledi. Biraz azarlıyacak la beraber fena teair yapacak derecede deiildir. Kaza aruiai Maden yolunda yapılan cat4 kurtaran merk ::o dejilainib. Maamafih buarada oaun mava-
oldum; elindeki bir demir map ile başıma yaylahk U'Uİ olmua itibmVle • ılİyade koyun ve keçi ,.etiftj-, ,.hitler amb djlôlmiflir. Madende:n S.- sici• yn! kaunm fabtile annenizin ve IJardefinizin ,m P 
vurmaz mı) .. Benim de elimde çatal vardı, rilmekteclir. Maden halla J'U meftimlerini yaylalarda ve çift • en mühim J'Oludur. Fakat bomk ohmundan sic.'4 •• ıelit biraz debilininiz. 
o üstüme yüklenince çatal koluna batb; lilderde ıeçirirler. Buranın yağları ve peynirleri bu havalide mütkülc:edir. Maamafih ba yolun ekoaomik ,..etinin ...... * 
:yoka yaralamıı filan deiilim... methurclur. En iyi yajm kiloau 45 kwuttur. Akclai madeninde miyeti pz ÖDÜDe ebnm11 ve yap11rM ... 1 Ani' verilmiftir. Ba lzmirde Mahmure. 

Şahitler dinlendiler. Şahitler de çocuğu İmu itlerine pek ehemmiyet verihnedifi mevcut binaların sün· yol bir kaç .-eye kadar yapbnlacak Akd4 ....dellİlııİn •mi- SevittilinD leDÇ keneli .. ,..imi bzant. 
banın bir halde kolundan kanlar uzarken dea siine harap o1ma1iJ1e anlapl.,.or. Kasabanın orta ,.erine bir bim ihtiyacı ortadan kaldınhmf olacakbr. J'OI' mu, yoksa Uleejnjn J'ardmıile mi seçi• 
sördüklerini ve o arada Nazlının da elinde ... ? El- ,..,..,.Is içia .... _ ,...m • 
bıçak bulunduiunu .öylediler. K d AT • f V.• • K k ~ t auna mabt.ç d.P.., .......,. mavafakatla • 

Mahkeme Nazlıya bir ay hapilı cezua 0DY8 8 IY6Zlp 6n.lmSeSI% Jr 85&Ç 8 ,.. aonradan ahı-. Fllbt mallta ... , .. 

verdi ve bu 8UÇUD hiddetle itlendiğini de ç kl rap tloetlar ko,.anls, bir tok miaDer ı&-
nazan itibara alarak cezayi altıda bir ço.. Cumuriyet Alanı ocu ara Zeytin Mahaulünün Top- -...e1c mw.nm a..iacl ..... olmaia 

ialtarak otuz bet aüne çıkardı. Geniıletilfyor Yardım !anmasına Baılandı çehpnn, Bu kaWI süçNilrl.-i - ~ cloetı.c 

Bursa da 
Şimdiye Kadar 5002 

Çift Evlendi 

Konya, (Özel) - Belediye Cuma· Karkaiaç (Özel) - Ba ,.ı ..,tin mala- balledebilirler. 
rİJ'et meydanını aenİfletmektedir. Bu- Ne.Up (Özel) - Evkaf iclareai 71 fa • aali çok bereketlidir. Ze,.tin toplaıumya t . d M )"L * 

ı...!- • d" • L--'-- lb" ih- b •--- hr z • . • ..__ L... azmar e e 1111at. 
nun için bir çok evler iatimlik edilmİf ~ çocaiu l'IY Dmlf ve DUllMll'"lll e ıae afllUllD~ • ~ taneai pıyaaaaı ._, -· Bahaettitiniz pnç aizi M9llÜf olaaydı ~ 
ve yıktmlmııbr tiyaçlarnu aailamlflar. çok, zeytinyafl PJYUUI 35 kanqtar. Z~· J..ıcle balar ha bar micldet • 

G k d
• k .. • idare aynca on bin lira aaldı vakıf mey· tinyajı fiatlarınm ileride daha siyade • ha= b '=-~-1 ~-L ki ... 

ere mey an, •ere Alaettin te- d .ı.--··tır • .::ı.._1 ~. _L.__ı ..... -d • ara.m.AL ..,...... Oll1lll 
• d • anaç ..... ...., • ,,......., ecep umUIDlll&QI ır L-lb!-...1 L_...1!! L!.. lıre d-lLfl.:..:-

peam en sebp 'bu meydana çıkan cad- n_led. --•!-! f-L..!ı._ ~l:.1.- ler --e •ueaı 111111" yer•nrnq ,....,....._ 
Buna - Medeni kanunun tatbik edil- ae ıye ~CQIM ~ •• Y....-~ Bir bdmm lrendWni eevmiyen bir erkeif 

dili sinden baaüne kadar Buraada 5002 .~e parke ile döıenecektir ve bütün bu Balıkesı·rde De hakkında yem kararlar. mlftir. Bu-karar. L_L._ __ • izzeti -....L.!-- -.ı:-: 
ıler ilkbaharda bitirilecektir. Bozuk larl f brikalann -J:. !..&!L--1 -!1-"-- art ...ayap ~.. -- ,, __ • 

Dlkih k.,.almıt. ba ,.ı içinde de 500 .:ı. • taka tir" •• __ a1 ":-'5d--ualmqnuauuılmakta •• 1'iıceiİ aiu' bir it olu ıerektir. lnua ...mi-,,..~ olan bazı •ollann tamirine L-·lanıl· m .. _ UU"CUen e o menmiftir. ' ......, ı k ı -n • ·? Düny d erkek latbi mııtır. Bir ıık Maı e eme dar. Kararlar zeytincileri aevindiıınittir. ::; ~~=-'bir .,.:_.:. ... eniniz. ~= 
Karamanda Fırınlar Açıldı 
Karaman, (0..1) - Belediye ek· Bigada Ekim ...!:~~~·~ !:~~dıakt-ma Kırkağaçta bpıhM1ctanemana;;7 

mek narhını 60 para yükıeltmiJtir. ye· 1 l i ~ tehrimizde bir atık mukeleme denemeai ya- v·· B .. Ankarada Atak. 
ni fiyat idare ettiii için kapanan fmn· ~ er . . . pılnuttır. Deneme aaat 21 de aaat kuleaine A Og U70•U ~imana, ~ek erkete benzemez. Sis; 
,__ ld 1 bol .,_.. __ d k Bisa (Özel) - Yem ,.ı ekimi pek faz • ._1_ 1 __ L!.. d"...1~·· ,,......,!....!!1-- KırL-x. (""- -•) • _ _. •-L:ı _ _.! '-bir erkete dapnifliniL Ba bMJ er• 
.... yen en açı mıt ve mı-.~ a • • lac:lır. Bilhaua 'bakla ha ,.ı para ettiii .,.._ .,.. canavar _.,..._.un °"..U:- aagaç vzea - -.aa ...,... ..u • kekler lmeaklamadar. Evlenclikleri kadm • 
mek çıkanJmaia baflamlmııbr. Birin· için çok aablmaktadır. Baklanm karplarm lile batla""ls hütUn evlerdeki lflklar IÔD • len köy büroeu köylüler ipa çok fa)'dab lana c:anlarmı yakmaktan bapa bir teY4 
ci ekmek 9,5 kurap, ikinci ekmek te tabribiadm kstanlmua için kup miic:a- diiriilmüt. kısmen de dapn mnuyacak ,.. olmaktadar. Burada lmtui,.ecilik ,.oklar. ,.uamazlar. Fakat ha tecrübe, bitUn er • 
1 kUl'Uf& aablmaktadır. deleai yapalmakta n ~e aiWa daiıtıl • kilde mukelenrnip. Deneme için tehir bet Köylü büroya selip te itini anlabr anlat • keklere ayni ıöde bakmayı icap etmez. ~ 

maldadD'. mmtakap a,.n)nuf, laer mmtakaya INr mu derhal takip bql•makta, ba bir a- ... Mfka hir bmetinis çakana evlenmeler 
Gtrededa Bir Becıyı, kontrol memmu tayin edilerek mukeleme manda • • neticeleadirile kead-.. bil- te tereddit etmeyin. 

iti kontrol ettirilmiflir, deneme 20 daki- dirilmekt~ir. Yalmz mektubnnum nep'elmiy~ 
mana Melamet A,.demirle Düace huausi mu· b ainniif, telav at. diicliilslerle ıpklar Çiinldi sizin için fena olabilir • 

....... memura Mehmet Şen becQit edil· Ha1k Kııın Maden yakalmqbr. Gemlikte Samatyada Re. p~ 

Gerede ( ö.I )-Huauai muhasebe me- Merzifon da 

mitlerdir. Kömürü Yakıyor Bahkeıirdı Olrıtmenler Korosu Kızlar c1ana1anm erkekler 1sac1ar • 
ı Merzifon <Ozel> - Burada ballı 1opn Yafmurlar Ylzündea 5 Wr tanda m.... etmealer. Onan içia aid 
Bir Doktorun maden kömürü J'•lcınakta ve ba kömiini Babkeair (Özel) -~ tarafm. NHWJOI' ... ı&ünür. 

H L_ • &-- ·---...1-1..! k"' .• dan tetkil edilen koro heyeti çabpnalarma eı·na Yıkıldı * Günlük Sah acıuayram ıa ..... yonu cı..-llnllUaal omur o-
cağından aatm almaktacbr. '-tl-Dllfbr. Koro yeni prlo ve marılann Gemlik (Ozel) -8-ada yaimolar ne- Ankarada M. K. 

Notlarından (*) Burada kömürün toaa 450 lnmqa aahl· provalarına bqlamıfbr. Temail için ele ıe- ticeainde iki ... IMr de Joimt yapma yeri Mademki bopnma da .... ıa.t1-.....,.... 
--------------• maktadD'. Fakat ba ,..1 kömür biraz aüp • ne öjretmenler arumdan 'bir kol aeçil • Jllrılmı..._. N::t. •• - aV:.t olmam::!:.. O laalde bekleyinia. Netice J•klafmlf ele 

rüntülü olduiu için halk ftiyet etmektedir. miftü'. ıı- :~ ,_ -r: meldir. 
Yılancık Hummaaı Gemlik Ogretmenler Birllğ1ndı · TEVZE 

:=::r=&E'.:"?E·:·=~ Lüle burgazda Göçmenler ..... C..:..!::>,;....~:: Antalyada 
Bir hafta evvel burnunun yanındaki bir - tine P. Nihal, Rqİbe, Maatafa, H.,..., Bir Eve Yıldırım Düıtü 
Iİvilcenin fazla katmmaa ve cerahat Kıı Ekimini Bitirdiler Ve yaz Ekimi Fepullah aeçiJmitlerdir. Antalya (Özel) - Slıçlalm,.ada --
toplamuuıdaa aoma bqlıyan bir titre- Og ... ratman Tayinlarl Elmalı ...... aabak orman komileri Vecı-
me ve arkumdan selen yük.ek dere • J • T J J H J B J d j 
cei hararet ha.taya yataia dütürmiif. çın ar a annı azır amıya ., • 1 ar Gemlik (Ösel) - Karacaalide .. elinin evine ya)cbnm dipniif, evin ...... 
Yüzün tifmeai. söz kapaklanna kadar veni okul ölrebnmJiiine Zi,a, Ankara im ~ " elektrik teaiaatmı tahrip etmif-
airayet edince evdekiler (koca kan) liaeai clinktörliiiüne Buna liaeai öirebnm· 
iliçlanndan nz geçerek bana haber 
vermitler •• 
Streptekoklann zehirlerinin kana 
bırakhiı tesirle artan tehlikenin bir 
J'llancık hurrımuı ile mücadele eden 
hastanın vaziyetini ailesine anlattım ve 
tedavi altına aldım. 
1 - Müshil verdim; 
2 - İhtiyoUu pomattan oiı ve kızarmıı 
yerlere aürdürdüm. 
3 - Streptekok aeromlan yapbm. 
.. - Böbreklerinin iltihabına mani ol • 
mak için .Ut perhizine koydum. 
5 - Tuzlu. etli. biberli ve katı ye • 
mekleri menettim. 
6 - Kalbini (Kardiyazol) ile kuvvet. 
lendirdim. 
Ateı azar azar düştü. titler ıöndü, on 
gün zarfında hastam tehlikeyi atlattı, 
iyiletti. 

( •) Ba notlan kesip aalr1ayam, ya
W lllır albiime 1apqbnp kollelııü,.• 
JapUllL ..... ................ bu ........ 
Wr doktor ıibi imdadma y~. 

Liilebar•asdan bir •Örliniİf 
Lüleburau (Özel) - Edirneye baih olan kazamızda bayındırlık çalapnalan 

lmlanmlfbr. Tabü manwalan ile Trakyada epiz bir mevki kazanmlf olan Lülebur
pza 10205 ıöçmen J'el'ı.,tirilmittir. Bu ıöçmenler daha J..ı.,tirilİr Y•leftiriJmu 
m&t•hlil •uİJete pçmifler ve hu yalın kıt ekimini sona ~. Şimdi de ,.. .............................. . 

Adapazarında 
Kahveler Tahdit 

Edllece, miı 
Adapazarı, (Özel) - Şehrimizde 

280 kahvehane varclar. Bu kahvelerin 

tahdidine ve tehirde ancak 27 kahve 
'bırakılmasına karar verilmiıtir. 

Kınyada Kar 
Kon7a, (O.el) - Etraf 

hafif kar yaimıtbr. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

daflarlt 

Bu ıeceki llibetçi eeAneler fUD)ardır: 
Eminönü: ( 8etif Kemal}. Küc;ükpa .. 
zar: (H. Htienü). Alemdar: (Cağaloi· 
lu). Beyazıt: (Sıtkı). Şehzadeba=11: (A· 
aaf). Fener: (Emilyadi). Karagunırük: 

Paz11rcıkta Maarif Hareketleri (Arif). Şehre...- Ahmet Hamdi). 
Pazarcık (Özel) - Kasabada dört Aksaray: (Ziya Nun). ~a: (E.ro 

muallimli ve bet ıınıflı bir ilk ve köylerde filoı). Bakırköy: (Merkez). Galata: 
birer muallimli dokuz okul vardır. Bu mek- (Hidayet). Hasköy: {Yeni Türkiye). 
teplerde 476 erkek ve 84 kız talebe vardar. Kaaımpaşa: (Yeni Turan). Beıiktaı: 
Mevcudun adıimdaki sebep; köy halkanın (Nail). Sanyer: (Aaaf). Beyoğlu· 
köylerinden um olan bağ ve bahçeleri et· ( Kanzuk, Günet. Karakin Kürkc;iyan). 
rafında portatif evler kurup yqamaaandan Şiıli: (Necdet Ekrem). Üsküdar: (it-
..,. ı.. 'i J• çoaıllluam mk olaa mek. tihat). Kadıköy: (Faik 1.kender ve Na-
teplere 1öncl•111ıe1Deaincl• D.; ıelmelde- mık). Büyükada: (Mehmet). He> beli 
dir. l.._<_T_ana......,t>_. ________________ _ 
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24 Birinci Kanun 
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. DUHYf.1 · 

~athu.ıtınd., 
'6 Öiı()CJl(ll~I ~il 

lngilterede 720 
Yıl Evvel Yapılan 
Bir Kanun 
lngılİL. kralla undan bıri 1215 laı ihinde 

kanım hukmiınc geçen bir fer ınanında : 

-- ıı l.ortluk payesine yükselen bir İn -
Rilirnı her hangi bir cürmünden dolayı 

ancak diğer lortlar tarafından muhakeme 

edilebıleceğini n . 

ilan etmışıi. lngiltere gunun birınde 

Bol~evikleıin elınr. geçse dahi aene ınuha
fazakir kalır. kanunlarını .kolay kolay de· 

jiştirmeı. Bina,.naleyh 1215 tarihinde 
yapılan bu kanun 720 yıl •onra, vaııi bq 

altı gun önce bır kaı.a münasebetile tatbik 
t"dılmıştır . Hidıııe Klıford adını ta~ıyan 

bir lordun yaptıjiı bir otomobil kazasın · 

dan doğınuttur. 

Lord Kliford ııeçen ajustosta Londra 
cıvannda Kingsron mevkiindrn otomobil 

ile geçerken kartı istikametten aelon di • 
ier bir oıomobil ile çarpqmıt ve bu oto· 

mobilin içinde bulunan Miater Douala• 
Hopkinaan ölümüne Mbep olmut. Meli • 
seden sonra da 12 1 5 tarihli kanuna daya· 
narak lorılu meclimi ıa ... hndan muhake • 

11u! edılmeean• ieaemitti. 1tu münasebetle 
lnaıltere kn1ı lortlar meCIİlinin mahkeme 

halinde toplanmasını irade etmif, lortlar 
mcclıai de büti.ın dünyanın sabırsızlıkla 

bekleclıii bu tarıhi toplantısını geçen ıün 
yapmıttır. Toplantıda bütiin lortlar kır · 

mızı beyaz kadifeden yapılmıf tarihi el -
biselcrini ıııymişler, başlarına be)'.az pro· 

kalarını takmışlardı. Yalnız maznun mev· 
lı.iinde bulunan Lord Kliford siyah ceket, 

HARİCİ 
lNGh. TEREDE 

Kara Ordusu 
Makineleştiriliyor 
Süvari ile Tank Kıtaatı 

Blrleıtiriliyor 
Lo.dra, 23 ( A. A.) - Sü bakanı ta -

rafından dün netrt'dilen plin, harp -
tenberi lnriliz orduau tenaikatı için ya
pılan ilk adım olarak telakki edilmek -
tedir. 

Gazeteler, bu tedbirin timdiye kadar 
ıeciktirilmeainin baritin verdiii yor • 
ıunluktan ve bunu takip eden finansal 
durumdan ileri ıetditini yazıyorlar. 

* Londra, 23 (A.A.) - Sü bakanı, ka· 
ra onluaunan modern l>ir hale ıetiril· 
meai için ltir takmı önemli tedbirler al· 
matlar: 

1 - Piyadenin, her 1>iri a)eueviye 
üçer tabur mitralyöacü silibeadazclan 
mürekkep ve otokar müfrezeleriyle da· 
ha da batka motörlü kqif unsurlarr 
Hive edilecek olan taiay eaası üzerine 
yenid.n- teaaiki, 

2 - Süvari ile tank lut'alanaın bir· 
&e,tirilerek ,laer ltiri ikifer tujay motÖr· 
lü süvari, ikifer alaı shari • Tujay ba· 
ııaa birer ltafif tallk ala~ • ltir tqay 
hücum aralta•ı " t&li kataattan miirek· 
kep tümenlere talWmi. 

Bu tedbirler, laalen Mısırcla laulunan 
aihari tujayı ile lnsilteredeki Mkiz a· 
laya derhal tatbik edilecelstir. 

Yu90elavweda Bir 8akan111 
Evinde Ara9brlll81ar Yapdd• 
Belarat, 23 (A.A.) - Dün İ•tifa et· 

mit olan eaki ~akanlardan Bobitch'in 
ikametrihı ile eski radikal partisi bina· 
sında polis tarafından arattarmalar Y•· 

TELGRAFLAR 
Mizah Gözlügile Son Siyasi 

Hadiselere Bir Bakış 

-
ln1ıilızre lvnıng atandard 1ıaz.eteaande ı;ılr.an bu n:aam yaıaıua )&ıan MU'-'Ol.mı)e 

Fransız Başv~kilı Lavalın Habeşiatant ıwel hediyesi olanak ~tmp luO.lıyan.~ a" ane

lerine KÖre ltalyayı temsil eden çiunenin içeriaine sokmak Ü>ere bulunduğunu \,..O.te
ıi or. Laval eli kolu baih kiti. yine eh lı.olu bağlanmış olan zecri ıedbirlerle beraber 
y:nyana, bir araya uzanmıı olarak ı:etirınİf ve bu araya da istifa eden hıaiJiz. harici· 
ye nazın Siı Samuel Hoarla Edeni koşmuştur. lnıiliz gazetesi demek istet iti, Frama. 
lngiltereye ve 'bu arada hutün Milletl~r Cemiyeti azasına mükemmel bir oyun oyna· 
mııtır Amma ve Jakin Samuel Hoarın istimı ,imdilik bu te,ebbüeü akinı hnakm., 

gibi ıorünüyor. 

Beyaz Ruslar Bir Sovyet 
Trenini Uçurdular 
200 Ölü, Birçok Yaralı Var 

-·,; ' :~~11' ;-- DON .. :~ . . .. "\ ... . . 

IBIU vt'[;fü~ 
Burun! 
Buıuıı. dılıııııL.dc oldukça kuvvetlı yer a

lan kelımclerdr.ndıı . 'l abiaıin nefes almak 
Vt' koklamak ıçın canlı mahliıklara verdiği 
bu alrtm ııdından isııarr suretile bir bayii 
ta~rruflaı yapmışıı. Kalemin ucunn. mu· 
mun aivrı tarafına, denızın ıçine giren kaıa 
paıçaların.t burun dr.ra<l Soğuk soğuk çalım 
yapanl.tı ı bumu buyuk, ana•na babasın' 

çok bcnllVt'll çocukları ıtluh demiş Lıuı

ıııındaıı düşıııi.ıs n ıabnıle anarız. Yabani 
gulun tıırkçesi ıt burnudur , -cnfjyenin dilı -
mızde karşılığı da burunotudur. Şun.ı huna 
dalkavukluk edrnleıe 11burun aürtüyon d~
nıldıiı ~ıbı korpr guzcllere "Çiçeği bomun• 
da 11 demek te zanf bır tive oyunudur. 

lnıulıerc dıt M,if'ri bakanı Sir Hoare' ua 
İaviçredr tenıs oynarken bumunu lumıa. 
ve arkasından istifa edip İşten çekilme9i 
burun keli~esi üzerinde latiieleı yapılma -
sına vesile teşkil etti. Bir çok gaz.eteler onun 
burnunun tenis oynadığı arada dü~mesin· 

den değil, Romadan t>Sen kuvvetli yeJJer 
yüzünden kmldıiını yazdılar ve yazıyorlaa. 

Bu '§Akadan yazılar bana burun kelime-

sinin türkçecleki kuvvetli mevkiini habrlat -
tığı sihi bir tarihi hk ... yı da y.azmak fıru-

tın1 vardı: On altıncı unn batfarmdeydL 
Şark bükUmetlerinclen 'biri latanb.da önemli 
Wr elça gönderiyordu. Van valİ9i batta ol· 
malt üzere bir ~k Türk iwarlan mur bo

yUDda elçiyi kaqalaınıya selmit&erdi. 
O devirlerin ai*crite olan cliifkünlüjünü 

aöylemeie hacet yok. İki taraf ta süa ve 
debdebe içinde. Fakat Türkler ev sahibı ın~ 

yJcbklan için elden se1diii icatlar na7.ilc 
davranıyowlar, elçiyi saygı ıosterer~k kar· 

filiyorlar, orada kurulan en ıU.li.ı çadıra gÖ· 
türiyorlar, hat köteYe oturtuyorlar. Elçi ise 

çizııılı pantalon ıriymişti. 
pılmıttır. 

l ondrada muhakemenin hiç deiilıe bir 

Şanıhay, 23 (A.A.) - Alman iatibbarat bürosundan: Har~ek: ~.,.z 
Rus ıa%etelerinin verdikleri malumata röre, beyaz Ruslar lefl'IDIH"••n N • 
nuna doiru Amur fi.mendiferi üzerinde Semenofskaya yakınında bir SoyYet 
trenini havaya uçurmuılardır. İki yüz ölU ve yarala Tardır. Suikast, Haba • 
rovski'e gitmekte olan bir kaç yüksek Sovyet,memun.ma kartıdır. 

ille merhabayı müteakip atmıya, tulmıya 

baılıyor, ültimatom verir gi_bi kon•ışmıya 

girişiyor. O •rada teaaduf bu ya, beklen -
miyen bir bora yüz gösteriyor, ortalığı al • 

lak bullak ediyor, c;adın da zelzeleye ve • 
riyor. 

k•ç l el e ıüreceğı, müoaka .. lı olacaiı .. • 
nılıvordu Fakat bu zehaban yanlış olduiu 

(.abuk anlaşıldı Kurıüye evvela müddeiu • 
mumi çıktı. hadisede maznunun uihmali• 
olduğunu söyledı. 

Muddcıumuminin arkasından maznunun 
a\ ukatı geldi. aksi iddiada bulundu. Sıra 

ıahıtlcrin dınlenmeıine sdmiıti. Fakat U• 

mumi heyet vaziyeti aydmlamış bularak 
bunna lüzum ıömıedi. Bunun üz.erine bü
tün lortlar sıra ile yerlerinden kalktılar ve 
birer birer batkanlık kürsüsünün onune 
ıeldıl4!r. f'llenni "göğüsleri üzerine koyarak: 

- Allahın hururuncla yemin ederek IÖy
luyorum ki ben bu acıklı karada kaat ve 
il.mal neri ıörmedim. dediler. 

Lortlann kararı müttefikan verilmiıtir. 

r-
Avusturgada 
Bugük Bir Siga
•al Genel Af 

Viyana, 23 (A.A.) - Yarın ak~m 

Şuoniı'in radyo ile neoredilecek 
beyanatanda büyüle bir siyaMI 
aenel af yapılacağı bildirilecektir. Bu 
aftan 1934 tubatındaki soayalitl hare• 
ketine ittirak etmio olanlarla ayni sene 
temmuzunda nazilerin yapmıo oldulc: • 
ları harekete karıtmıı bulunanlar isti· 
fade edecektir. 

KERVAN Y0R0VOR 

Mekalkada 80 Bin klflHk Bir Zelzele41en Harap Olan Bir 
ND••rlt fehlr Yeniden Kuruluyor 

-Mekaiko, 23 (A.A.) - Seksen bin Yeni Delbi, 23 (A.A.) - Geçen Ma-
amele ve köylü Cumur reisi Caı:dena• yıs ayında bir zelezele ~ünden. ha • 
sın lehinde 'H Mekaikanın batına eski Tap olmuı olan Quetta ,ehn, aynı yerde 
cumur reisi Calleain aetirilmesini pro- yeniden in,a olamıcalrhr. Yaniden in
testo malra•ıntla •·" nere milli ,. .....-.fı, altı mil,on ı..ınz ...... 
aaray öniiade ltir aiima'Jİt Japmıılar. tahmin o~. 
tbr. - ..... --............... ·---·--·-·· ... ·-··-----

Vuıa nehirlerinin tatmuı ~ et • 
Porteklade ftddeffl Fırtlnalar rafı basan sular, •iaçlan klkı..inclen 
Liaboa, 23 (A.A.) - Biitiin sin. aölmıiif, bir 90k .. 1eri ~f ••Porte

memleketin laer tarafıada ıicldetli lair kizin bazı laumlarında münalralib 
fırbna h,iikiimı aiirmıiifdr. Mondero ve d•tl• IMlfba'· 

Van valisi, bu umulmaz zelzelenin uyan
cludıiı tatkınlıkla dört yanına bakınıp so· 
ruyor: 

- Ne oluyoruz? 
Orada bulunanlardan lıfendiyar o~hı 

Şemsi aia (sonra paıa olmuıtur) cevap ve
riyor: 

- Telifa deimez devletli. Elçi beyin · 
burun yeli 1 .. 

ElçiııiD ada •Burun Ka.ua Bey• old11iu
na aöre ıŞemai aiamn yapbp espin kuv
vetli idi. Acaba Sir Hoare da lunk burnuna 
panaunan Japbnrken Romadan burun yel
leri eıtiiini dütünüyor mu? .. 

M. T. T ... 

1 

insanların yaftaklanıfı ile genç kıza so· ıe~feniyor · afunrük iakelesinde bir ilk tahsisab koyduracaktı. 
kuluyor. sırıtıyordu. kaç kişi yükeela emle kavsa ediyorlar - ıc.zı. Tiirkiyenin ziimürt sahili 

Komı~tuiu komtu .kadın bön bön dı. sayılan bu güzel ve ıbk kasaba mamur-
bakıyor, genç muallimin huzurundan Mevsimin bugiinlerinde kasaba ide- )8f88 fÜphe yok ki Ankaranm, latan -
sıkılıyordu. ta terlr.edilmif biı tehir IDllDZU'Uı alır- bulun bir çolr zentiıderi burada yer 

Mükerrem 1-1,uıaın oalart mhat b& - dı. Herkes nefeslenmek için serin, ko- yurt edinecekler. Sahil boyunca, por --·- rakınak için Giileüm teyze: yu gölgeli portakal bahçelerine koşar- takal bahçeleri yet•.tirip yava gibi vil-
Bürhan c-1..!t ı .,... 

11111 '· U- 986 - Şimdi müuad• edereeni:a (Güı. dı. lilar kuracaklardı. Fakat oralarda 

- Sen çaktıktan aonra çok iyi bir 
karar verildi. Anupaya ıitmezden Ön· 
ce seni lstanbula gönderecekler. Bir 
ay orada kalacaksan Sonra Avrupa· 
Ya aönderecelder Bu. senin için çok 
İ)·i olacak lstanbulda bir ay Fransız· 
(;aya çab,acaksm. 

Gülten, <> kadar yumu,amıfh ki 
ne söylense kabul edecekti. 

aözlü latanbul kızı ince d\J<faklannean ten) i biraz aıötüreceiim. Hava çok Kasabanın bütün bahçelerini dola· memleketin böyle (Nia) den daha üs-
eksik olmayan tebessümle: sıcak delil mi) . ışam soğuk sular biribirine katıflp COf8· tün yerleri olduğunu bilen bile yok -

_ Size müjdemiz var, ekndim, tie- Hep o duaya benzer ezberlenmİf rak, dokuz on yerden büyük flTıhılarla tu. 
di. (Gülten) imtihanı kazandı. Artık kelimeleri tekrar eden Gülsüm teyze denize dökülürdü. Bilenler de, bu yolsuz, lflksız, eğlen· 
bizi de g~ti. Hiikumet onu Avnıpaya onları kapıya kadar geçirdi. r Burada lalkın en -kanılmaz zevki ceaiz, plajsız kaeabada bir mevsim 
gönderiyor. Sokağa çıkar çıimaz Gülten sordu: ~portakal bahçelerinde geçen bu su haf· değil, bir gün bile kalmayı akılların • 

C ·ı .. t f il' . .. .. - İstanbula ne zaman gidiyoruz laranda gündüzleri nargile tokurdat · dan pçiremezlerdi. u aum eyze ili' m~ ıman sozu · . 
•• L_ b _L ._ • • hocanım? mak, akf8mları da bol bol rakı ıçmek - * 

nu cevauıtız ır .... mama11; ıçın: I be . . 'k · · aıı · 
Y .. l .. ,. S 'zd ı.__d' - Vapur pcrtom ye, Demek ikı ti. Geldı lerı zaman resım mu ımi 

- a oy ~ mır ayeBı e ercıı un. .. B L--L- I .. k k' Fah' · d buldula y l ...ı.-;:. · ı 
Allah .. .. 1 · f d' . • . .gun IOllra. uraaı 1.1a9ıuı yer ere gore ço sa ın ıreyı ev e r. a nız "'"'lfı -

Mükerrem hanım ilave ~tti: omur er 'fer•m •en acıaı,m.. G kaz . . .,.imd' 'meli bat k d hal' d b' d" Haft lar d' Kaaabad 1r· 'lk ek ba il' 
_ iyi bir teudüf, tatUi ıeçirmek Oiy<>rdu cnç ın lı8Y .. Cl ı t• • ve en i ın e ır yer ı. a ı. ~ ı ı m tep fmua ı-

B h 
· bö' l idi' y· . '-- ~mlfh. UytlflllUf einirleri açdıyor, geçer, vukuat olmazdı. Sıcak. engin mi Meliha da beraberdi. 

için hız de lıtanbula gideceg-iz. Kültür u ep Y e uzA.rme auarfı --•-- ı~ M l h dah ı · 1 b t 
k 1 k

• .. 
1 

I k d' ·.b. I ki la yüzünün tenıi ~•yor, a&ıeri par- deniz, bütün JPevaim ciğerleri yı~an e i a a yeni ge mıftİ. atan u 
ınüdürü seni de beraber gö&ürmemizi u . o e o ur, e ı gı ı ya ta anır r l rcl _,_ l · - · .__._ __ lar b · .le 11' kt b' d t' b .. ı ___ ..J· • • ıyo u port._~ çagep~O&U ı uranın 111san· ız mua ım me e m e ye ışcn u 
söyledi. Bir •Y bizimle kalırsın. f ran- fcı.kat cukala.-ın~n 90Yl9ftMKltlr.ler~ı ~ı: Mektepten ev~ dönerken mualli . larını -da yumUflltmıf, zararsız. ipek., genç kız ,lltef aibi bir ,eydi. ilk geldiği 
1tzcanı ilerletmek açin bir muallim •u· ~a.k~l~~ı°" Mukıe;em ~u bıld~ı ıl'lle rast gelincey~ kadar ac:leta hasta böceği haline getirmifti. Bütün kötü -1 zaman çok mkılmıfn . O, her yeri t •• 
lac:aiız. Seni temmuz ortasına kadar ıç~ u •:zumsuz uaya nzer ya : gibiydi. Kdaeını dolduran, düne, ço- lükleri dillerinde kalıyordu Vali, sert, ı tanblıl gibi •nıyordu. Antalyada ilk 
h.zırbyagajıız. O zamana kadar \Jila- ta anma lara alchrma•n devam ettı . culcluğunıt ~~ teyze evindelı:i }'aşay'fı· tedbirli bir adaaıdı, vaktiyle büyük mektep muallimliiine tayin edildiği 
)'et te maarifle anlaışıp 11ide~ejıin mek- - (Gülten) ıi2in de aöğlünüıü na ait düşünceler onu sersem, hasta et· bir medeniyetin ayağa olan kasabayı zaman coşkun bir hevesle buraya ko-
tcbi haber verecek. kabarta~~k bir ~u~"i~ıyet kazan . I mişti . Tarih mualliminın 0'1U bulu,u feDtendirmek için büt~ıine göre ça· şup gelmiş, fakat talebesini, mektebi-

Bütün bu l•ırdılar ~Gültenn e d~: ~al~ ~alnız •~tn dejil,. aa~nı~ batını kaplayan ağır bulutları daiıttı · ı llflyordu nin halini görünce birdenbire ümitleri 
l\.os bir muıiki ıibi ae)iyordu. ~utun va~~t ~lktn•n eevuıecegı, . ıf-. Şimdr kendt kendini. bulmuştu ~n -büyük derdi bu dokuz on koldan ıgevşeyivermişti . 

Aralık bahçe kapaaından ıardt . h~r edeceaı bir ınuvaffaluyet. Aile- r Büyijk caddeden dolaş;ttak deniz yo- denize dökülen sulardan istif.de et - ı Fahire ve Mükerrem imdadına ye -
T euesi ileride gölgelikte bir kom . tniz iyi bir evlat yetiştirmİf. Gülten luna saptılar . Burada scd Üzetindc ııra mekti. tiştiler. Onlar daha eski idiler. Hayah 

•uıu ıle çt!n~ .;ahvord~ . • (~ü.~t~~) İlt yaln.ız ~ekieı~ ~ahfkanb~ . ile değil. ! ile hep yüzleri denize bakan evler var· } - . Bu aramakla bulunmaz bir ser .1 daha yakı~~a~ g~rüy~~t~rdı:. . 
lbuallam hanımla aeldığını gorunce a· terbıyesı, ahtik.ı ıle de •fsız bir cevher- dı . vet dıyordu. Kasabayı aydınlatacak e· Zaten kultür direktoru böyle yenı 
>'•ia kalktılar. dir. Göz alabildiğine uzanıp 51iden Ak- lektrik ~te burada. ~len genç mtıallimlere her terden 

Oralarda kadın muallımlerin arka- Gülsüm teyze o kadar hor gôrdüğü del)iz kızgın gün~ş altında erimiş, lav Fakat her çalışmak isteyen devlet a· önce gitıdilderi ~ni ,,,..ayıf ideıni için· 
•ından çok eöylec:liklen halde yüzlerıne kardeş kızmm böyle göklere çıkarıl · halinde bir gümüş tabakasına benzi · damını yıldıran parasızlık onun da be- de sanılmamalamu, ümitsizliğe kapıl· 
ltarşı da 0 kadar .aygl gôeterirlerdi. dığmı görüne~ kuvvet lcaJ'fısmda }er· yor lJ tuk betlı olmuyordu linı büküyordu Bununla beraber ye· mannl1anm töylüyordu. 

Mukerrem, altm 41 ibı tarı ıtaÇlı, deniz 
1 
lere ei.ırunen karalcteniz ve yureksız l Oenız~ i11en ılk vamaçta tavuklar l nı }'il bütçesmde bu ışe başlamak için I ( Arkuı var) 
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,- > so.N DA~IKA ····- ' l TELGRAF, TELEF O!, ~LSİZ HABERLERtj 

Eden Bugün • 
işe Başlıyor 

Zecri Tedbirler lngiltere 
Siyasasına Dönecek 

. Ankara, 23 (A.A.) _Kamutayı kanun layihaları, yabancıların )"ürk G ' B k . J f K Ek . •k T db• J 
bugün Tevfik Fikret Sılayın ba§kanlı- vatandaşlığı mevzuu bah~olmiyaıi ta- enç a 80, ta. yaya 3fŞI 0D0Ml e il ere 
ğında toplanmıştır. 1 biiyet tetkikleri üzerine verilen karar .. D J B b u ı · y J O A k 

Başvekalet teskeresiyle teşrii ma .. lar aleyhine Devlet Şfuasına müracaat , evam 8 Cf8 er : Z aşma 0 UDU 8 rayaca mış.. 
an:ıniyetlerinin kaldırılması istenen An-· edilip edilmiyeceğine d.air dahiliye en- Londra, 23 (A. A.) , - Resmi mehafi- 1 
talya saylavı Numan Aksoy ile Deni2'.- cümeni maz~tası müzakere ve kabul lin tebarüz ettirdiklerine göre Eden İngiliz 
ıil saylavı Haydar Rüştü Ötkem ve edilmiştir. politikasının Cenevreye müteveccih istika
.Tokat saylavı Hurrem Ergunun teşrii Kamutay ..çarşamba günü toplana - metini ve Milletler Cemiyetine azimkar bir 

_ lngiltere,Fransaya 
. .- .reminat ·Vermedi ·: 

· ı Le Jurnal'in Londra aytarı, Eden'in ec• 
nebi payitahtlarına olan seyahatlerinin as-

·masuniyetlerinin kaldırılmasının devre caktır. sulette m_üzaher.eti denm ettiımekJe bera- · ·. ·: Lo.ndra; 23 (AA.) ::..__: Eden'in ~ec-
. f F' Baka 8 her, ayni zamatıda, Milletler Cemiyeti kon- • db" l · b" · k k d 'sonuna talikine dair muhteli encü - mana mnm eyanab n te ır er sıyasasım ır ın ıtaa a ar 

- • Ank 23 (T l f l ) K seyinin tavsiyelerine İstinaden, İtalyaya kar- götürmiyeceğine dair İngiltere'nin · 
men mazbataları ve Ba1kan anlaşması ara e e on a - amu - k "k h k 1 1 b" l'k '"d'"l k . . . , . b' .1 . . .1.. şı e onomı are et er e ır ı te gu u ece f ... t · t d""' · · l 
daimi konseyinin hava· işlerine aıt tayda arazı ve ına vergı erınm vı a- 1 1 1 d t k" 1. kt" ransay.. emına ver ıgı şayıa an 

. . ,., . . o an uz aşma yo unu a a ıp ey ıyece ır. esassizdır. 

(VI) işaretli prot<?kolu . ile a, ~ ve c yet hususı ıdarelerıne bırakılmasına . Eden yarln ilk defa olarak makamına' · ------------------· 
Jayi~alarının ve Tüı:kiy~ cumuriyeti dair kanu~ görüşülürken Finans ~aka- 'gelecek ve ondan sonra bir kaç gün istila- . News Chronie bu tayinin zecri tedbirleJ' 
ile Romanya ·krallığı_ ~rasın~a aktedi- nı Fuat Ağralı uzun bir beyanatta bu- hat için Londra.Yı ter~~decektir. Maarnafih siyasasına dönmek demek olduğu müta -
len transit mukavelesinin tasdikine lunmuştur. Eden bakanlık ile ralntasıni '1ai~i surette ~easındadırlar. · : 
ait kanun )~yihal~~ma mütedair hari - Finans Bakanı idarei hususiyelerin muhafaza e'y~iyecekiir.;;. ~ ...... . Deily Herald, yeni bakanın va:ziiesini 
dye encümeni mazbataları ,ve bina üzerinde bulunan hizmetl~rden bahset- Cenevrede İyi Karıı~dı şu surette tarif etmektedir: · · 
·vergisi kanununa bazı 'maddeler ekl6Il- tikten sonra bunlara varidat temin,i lü~ Cenevre, 23 (A. A.) -Sir Samue] Ho- Zecri tedbirleri kuvvetlendirmek, şid -
mesine, arazi ve .bina vergilerinin vi ~ zumunu ileri sürmüş kabul edile~ sis- ar'ın yerine' İngiltere dış bakanlığına geti ., detlendirmek, yeni bir taarruz vukuu ihti-
Jayet hususi i4arelerine terk.ine dair tem hakkında izahat vermiştir. . rilen zatın tayini haberi, Milletler Cenıiyc- maline karşı ihtiyat tedbirleri almak. 

ti çevenlerince büyük bir l"(lemnuniyetle Taymis gazetesi, Eden'in mükemmel su-

r ".'\ !tarş~lanmıştır. . • , rette yetişmiş bir zat olduğunu kaydetmek-
Eden bir Fransız dostu olarak tanındığı te ve şöyle demektedir: 

Fransız Siyasasında Değiıiklik ıw': 

Atlô.ntili: Fi/osun.dan 
Birkaç Gem'i 

• 
cihetle, Cenevre diplomasi çevenlerinde, 
onuµ]a Lava! arasındaki münasebatın, Mil
letler Cemiyeti ile Avrupa sulhunun nef'i
ne olarak, gittikçe daha da iyileşeceği 'ka-
naati umumidir. 

) . . 
, .:ı , G.Cl\çl~r~en l~tifade , , 

., . 

l. • Londta, 23 (A. ./,\,) - Ede,in d;~ iş
leri bakanlığına tayini hakkında Jiklr yi.i , .. 
rüten RoY,ter ajansı, BaldvinilJ. evvela E • 
d~n ile . Neville Chamb~rlain ar~ında te -
reddüt etmi§ olduğunu, fakat Chamber -
Ialn'in" bakanlı~ k~bul etmediğini ya~ak-

Akdenize Geçti 
Londra, 23 (A. A.) - · Stra gazeteai yazıyor: Fransız Atlantik de· 

nizi filosundan bir kaç geminin Akdenize geçmesi Laval'ın ıiyaaa -

sına mühim bir değitiklik gösteıecektir. Çünkü bir iki ay evvel İngi
liz hükumeti Laval'dan bir iki Fransız ·harp remiıinin Cebelüttarıli 
veya İskenderiyede bulunan İngiliz filosuna iltihak etmesini rica et

mİ§tİ. Ti ki, ltalyanın ani bir taarruzu takdirinde Fransız filosu ln
giliz filosunun yanında bulunsun. Fakat Laval o zaman bu teklifi 

reddetmiı ve bazı dostlarına hususi konu§malarda İngiltere Fransız 
rehineleri vermek niyetinde olduğunu söylemittir. 

tadır. Bu itibarla, Eden'in seçilmesi kimse 
yi hayrete düşürmemiştir. Eden genç bir 
bakandır. ~cdrek kabinenin, gerek Avam 
kamarasının tam bir yardımından istifade 
eöeceğine emin bulunabilir. . 

Londra Gazetelerinin Tezahürleri 
Londra, 23 (A. A.) - Londra gazete

lerinin çoğu; Eden'in dış işleri bakanlığına 
tayinini müsait bir surette karşılamaktadır-
lar. · 

Baldvin, yalnız gençliği değil, ayni za -
manda t~crübeyi de seçmiştir. 

Dayil T elegraph, bu tayini Baldvinin 
Milletler Cemiyeti misakını ne surette tatbik 
etmek niyetinde olduğu hususundaki son 
tereddütJere hatime çekeceğini yazmak -
tadır. 

Eden'in her şeyden evvel Mı11r mesele~ 
sini halJe çalışacağı sanılmaktadu. Kapi -
tülasyon1arı ortadan kaldıracak bir uzlaş
manın akti muhtemel olduğu söylenmek • 
tedir. 

Franıız Gazeteleri Memnun 

Paris, 23 (A. A.) - Fransız gazetele· 
leri, Eden'in tayinini umumiyetle müsait 
bir surette karşılaşmaktadırlar. 

Sağ cenah ve merkez gazeteleri, Eden'in 
zecri tedbirler lehindeki usulünü ve faali • 
yetini değiştheceği mütaleasındadırlar. 

Sol cenah gazeteleri ise, tam tersine, bu 
tayinin Milletler Cemiyetinin bir muvaff a
kiyeti olduğunu kaydetmektedirler. 

gari hadde ineceğini ve belki de Cenevre 
seyahatlerinden başka seyahatlerde bu -
lunmıyacağıru bildirmektedir. 
Habe§İdanda Nasıl Ka11ılandı? 

Adisababa, 23 (A. A.) - Havas ajan
sı aytannın bildirdiğine göre hükumet çe -
venleri, Eden'in tayinini çok müsait bir su
rette karşılamışlardır. 

Bu çevenler, Eden'in daha tesirli zecri 
tedbirler tatbikını istihdaf eden bir :ıiya~a
ya arka olacağı zannında bulunmaktadır -
lar. 

Harp Havası 

Viyana, 2 3 (A. A) - Gazeteler E -
den'in tayini hakkında hiç bir mütalea ileri 
sürmemektedirler. Yalnız Stunde gazetesi 
müstesnadır. Bu gazete diyor ki: 

Sir Hoar'ın geçenlerde bahsetmekte ol
duğu harp havası yeni baştan vücuda gel
miştir. Hem de daha ziyade ~~rarmıt 
olarak ... 

fngiliz Hariciyesinde Deiitiklik 
.. Paris, 23 (A. A.) - Le Jurnal'ın Lon

dra aytarı yazıyor: 
Dış işleri bakanlığında bir çok değişik -

likler yapılması mevzuu bahistir. Henüz 
teeyyüt etmemiş olan bir ıayiaya göre dış 
işleri bakanlığı gene] sekreterliği şimdi Pa
ritt elçisi olan Sir Ceorge Clark.' a tevdi edi
lecektir. 

Lavalın Tebrik Telgrafı 
Paris. 23 (A. A.) - Laval Eden'e ap• 

ğıdaki tebrik telgrafın"& çekmiştir: 
Müştereken memleketlerimize düşen it• 

tihat ve sulh vazifelerini sizinle birlikte ta
kip edeceğimden ziyadesile memnunum. 

Karar Ne Vakit? 

Londra, 23 (A.A.) - Edenin tayini 
baklanda bura siyasi mahafilinde aöy .. 

(Deuamı 11 inci yüzde) 

ltalyanlar Bütün Ümitlerini 
Fransızlara Bağladılar 

Habeşler ltalyanların Süngü 
,_. Hücumlarını Dipçikle Karşıladılar 

Bir Italyan Gazetesi P~ris T ekliflerinf 
Fare Kapanına ·Ben~etiyor 

(Baı taralı 1 inci yüzJe) ateş esnasında bir ltalyan rasıt zabiti hücum etmişler ve şimale doğru bir 
Temizlik harekatında bulunan bir ltal - ölmii~,tür. l ak • 1 1 

yan kolu ketif müfrezeleri vasıtasiyle Ha _ "" yo açm ıçin zor amış ardır· 
Dört Tayyare De Hasara UO.adı Ye·rıı· ve an t k t1 · · bet kuvvetlerinin Abbiaddi yakınlarında D· a va an uvve erımız, 

P • 23 (A A ) H • tektı•fı.::::.ı• ·ı·e bil'• n ... vı· fare kapanın Megelli yakınındakı· HaL -- kıtaatı- b n ·· • d h l 'dd ı· kab'l ans, • • - ava• aıan· ım: .. ~ · • yerleımit bwuddu'ğunu lılaber alması üze- oes u un uzerıne, er a sı et ı mu ı 
~mın aytarından: dan baık& bir §ey değildi. Hiç kim- rine -bir çevirme yapmak iatemİftir. na karşı bir hava bom~rdı~anı yapıl- hücumlara geçmişlerdi;. .· 

Corriera Della Sera gazeteai, ae, bu tarjnin hakiki ~ahiyet!:hak.. · tiri düpnan maf temasa· gelıiıİf V'e .talı- ~~t~~· · .. ·.... . . . . . · ' Büyük Muharebe 
buncLm böyle lngiliz eh! bakanhjı lwıcla t~pfül edemez~ t.den, . tal• Ü)'-: ~etleri alan Ha~fler .evvela ıid : Bomhardl~:u" 15 u~~ yapmışt~r; . Arazi .vaziyeti daha' iyi olan Habeş 
t f d 1 k t kl'fl · yaya kar•ı ·alınan zecri · tedbirlerin detli bar mukavemet ·gosterdikten sonra 4 tayyareye duşman ateşı ısabet efmış# ~uvvetleri müda.faada bulunmak: iste# 
ara ın an yapı aca e ı erı na - . . 3' - ı 1 anı 1 ah b'' d . · d h k "h" · d w ·ı l • 'b 1 k IA 1 . f zlala•brılması fikrinin ba§ müda ~· Y arın ao cen ına ucum e erek bır se . e asarat pe mu ım egı dir. mi' er ve bunun üzerine büyük bir 
zarı ıtı ara a mama azım ge ece- a 3' • • el • v ff k im ı H b ı a. '-- • • • •• •• .. .... . f:.d. . tepeyı e aıeçırmege muva a o Uf ar - .. a et er ~uma 6 Kılometre muharebe olmu"tur. Topçu ve hava 
jinı, ç~ bu~lar1? b~~ değilse 11 ır. ~1!'· lt_aJyanw Habeıleri buradan çıkarmak · Y akla,tılar kuvvetleri ile takviye edilen İtalyan 
yarın ınkar edılebılecegmı yazmak· · .,.; * · ıçm bar çok süngü hücumlarında bulunmuı- Adisababa 23 (A A ) ş· 1 k l · .. .. .. .. w.. b' h be 

d 
Roma, 23 (A.A.) - Giomale d'İtalia lar b . . d ı. lı ...... ...... • · · - ıı~a cep- as er en gogus goguse ır mu are -

ta ır. ve unun neticeıın e •an gogus gogu- h · d k" h kA ·· f · ı.~d· d ·ı · l .. b 1 1 d ıazeteıi, Paris sulh tekliflerinden vaz ge- .. d 1 im lal h"' esın e ı are atın mun ent na ıse - en sonra ı er emege aş amış ar ır. 
St t • • F ıe musa eme er o uıtur. t yan ucum- 1 h' . . l ., b .. . 

ompa gaze eaı ııe, raneaya çilmİ§ olmasını mevzuu bab~ederek 1 'dd ti' - · ·. . bo b er ma ıyetmı a maga aşladıgı sanıl .. Nıhayet Habes hücumu püskürtül-
L: •1 kA arı ıı e ı topçu ve tayyare m ardı • k d . . . ... . .. ·.. , • . . . 
artı cemı e arane davranmakta ıiddetli bir mukabil hücumda bulunu • lan il h lan .. k-li . 1 ' ma ta ır. Bıldınldıgıne gore, Habe.ı:ı muA, HabeA kuvvetlen Erıtrelı asker-man e azır mif ve sure nutra • · Y T T 

-ve §Öyle yazmaktadır: yor ve diyor ki: yöz ateılerinin himayesinde yapalmııtar. ku~vetleri ilerletJ?elerine devam etmek-: lerimiz tarafından takip edilmeğe baş· 
Franıanan ihtilafı tahdit · etmek <ıŞuraıı muhakkak ki lngiltere, tim- Nibyet Habeıler Tankua vadisine atılm1~- tedırler. lanmıştır. Bu muharebedeki ltalyan ve 

diye kadar tuttuğu hareketi hiç değİf· lardır. Habe•lerin çok zayı'at vardikl.-.rı' · Habe~ kuvvetleri halen Aksuma altı Habes, zayiatı bildirilecektir -ve onun genitlemesinin önüne geç • ı · " "" "' Y 
tirmekıizin talyaya düımanlık ııyasa- ıöylenmekte ise de hakiki miktarı timdi • kilometre mesafeye kadar gelmiA)er # Eritre cephesinde tayyarelerimiz 

mek ve menfur zecri tedbirlerin •id- d · • Y 
:ı ıma evam etmııtır.)) lik öğrenmek kabil olamamıttır •... ı ... dir. Guaram ile A~ngı gölü arasındaki 

<letlendirilmeaine mini olmak hu - "l'-

d k · Samuel Hoar Bir İtalyan Tayyareci Daha Öldü Salgın Hastalıklar mıntakada Habeı:ı tecemmülerini bom-
euıun a i nıaf~tkirane temayülü "' 

l.vlçrede . Mogad. iç.y~, 23 (A.A.) - Stefani Cenup cephesinde yeni harekat da- bardıman etmiştir. • 
kuvvet bulmalıdır. -a1ansı bıldırıyor: ha ba,şlanmamıştır. Söylendiğine göre, Ogaden Cephesınde 

Fare Kapanı 
Milino, 23 (A. A.) - Eden'in dıt 

:itleri bakanlığına tayini İtalyan ga-

2etelerini tiddetli surette ıaramııtır. 

Gazetta del Popolo bu husuta 

~yle mütalea yürütüyor: 

au tayin fUDU teyit ediyor ki in • 

gilterenin, İtalyan a Habeı anla~ -

mazhğmı uzaklatbrmak için çal~§ .. 

maya ~iç bir niyeti yoktu ve Paris 

Londra, 23 (A. A.) - Sir Samuel Ho- 15 16 k"' ld S l'd d' · ' d"l 1 h R ?3 (T l · ) O d 
il fik 

.
1 2 

.. ih b k . ve anunuevve e oma ı e mevcu ıyetı rıvayet e ı en sa gın as- oma, _ e sızle - ga en 
are e re ası tayyare ı e ur ten are et .. l f ] · · • · f 1 ' 
tm. 1 d' 5. H • 1 d h k sue aa ıyetın merkezını, talyan u- talıklarla talyan yerli kıt'alarının me~- cephesinde mühim Habeş kuvveleri .. e 1f er ır. ar oare, sıyasa urum a - Y 

kında beyanatta bulunınai':tan istinkaf et- çaklarının yukarı Cuba bö]gesi etra .. kuk vaziyetleri, her nevi harekata ma- nin tahşit edilmekte olduğunu Havas 
mittir. fındaki geniş hareketleri teşkilM>etmiş- ni olmaktadır. ajansı bildiriyor. 

Baldvin Sayfiyeye Çekildi tir. Filtu ile Megelli arasında Ras Reımi Tebliğ : Habet lerin ltalyanın Yeni Bir Protestosu Daha 
Londra, 23 (A. A.) - Başbaka~ BaJd- Destanın kolları görü1müştür. Alçak .. Yeni Bir Hücumu 

1 
Cenevre, 23 (A.A.) - İtalyan hü-

vin, istirahat için sayfiyeye çekilmiştir ve t~n yapılan.~~ tarassutla~ Habeşlerin R~ma, 23 (~~~.) - 78 numrralı kumeti, Milletler Cemiyeti genel sek .. 
orada yılbaşına kadar kalacaktır. tufenk ve kuçuk top ateşıyle vukubu- resmı harp teblıgı: reterliğine telgrafla müracaat ederek 

İtalyan Senatosu , , lan şiddetli mukabelelerini intaç eyle- Mareşal Badoglio telgrafla bildiıri - Habeşlerin dum dum kurşunJ~rı. kul-

~ Roma, 23 (A. ~·> ~ ~nato to~~~t't: ırıiŞ ve uçaklar b~na ·fiddetl.i biT hoF - y~r:50006 ki?ili'!' ~ir HabeJ kol~, J~m: ~dıklı!r!~ı idd~ et~i! v~~ .. b~ .. ~~;şun-
larını 12 ~· tc;hir ~tımt~· . baidJman:la ·~kabele 'ebnif}er<lbt r Bu bıende· ·Addiabbı cıvarında hatlar~lza lcinn fotoğrallarını göndermı~tır. 
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/ Spor Kubıliy ihtifali •• Güreşçi Seçimi .•• 
• •• 

Türk Gençliği, Universitede, Onun 
•• 

Fera~atJi Olümünü, Teessürle, Fakat 
Güreş Takımı Kaptanı 

lzmire Gitti 
iftihar Duyarak Andı 

Dun öğretmen Kubilayin ınkılap uğru . 
11a kanını akıttığı, vazife ve ülkü için canını 
feda ettiği gündü. 

O Havalide Yetişen Kabiliyetli 
Güreşçiler Arasında Seçim Yapacak 

Bundan tam beş yıl önce Menemende 
1.İç beş kişiden mürekkep bir güruh. önle
rine yeşil bir bayrak alıp büyük, Türk dev• 
rimine din namına kazan kaldırmağa kalk
mışlar ve bu çirkin baş kaldmşta ellerini 
kana bulamaktan da çekinmemişlerdi. 

* O, genç bir öğretmendi. Menemende 
askeri vazifesini başarırken bir sabah 
(23 / 12/ 1930) bu yeşil bayraklı softa gij

ruhunun kıyamile kar§ılaşmış, onlan dur
durmayı vazife bilmişti. Ve jşte bu uğurda 
hayatım v~rmişti: 

Köhne · «•.t-Jtle vicdanları kararmış, 
gözleri .&>.i. ınüş bir kaç cüppeli hain bu 
genç öğretmeni, bu ateşli zabiti. hu inlu -
lap çocuğunu bir ta, üstünde. din namına 
parçalamaktan korkmamışlar, titl'ememi~ • 
lerdi. 

O öldü. Fakat unutulmadı. Adı her 
Türkün, benli~inde yer aldı. O her Türk 
gencine bir inkılapçı örneği oldu. 

Dün Türk gençliği onun namına ihtifal 
yaph, onun ölümünün beşinci yılını bütün 
"Varlığile andı. 

Üniversite konferans salonuna saat on 
hir buçuğa doğru talebeler ge)meğe baş • 
ladılar. On ikide bütün sıralar doldu. Ve 
nat yarıma doğru ihtifal başladı: 

Önce ayakta ve bütün talebenin iştira
k.ile istiklal marşı söylendi. Sonra alkışlar 
arasında talebe birliği reisi kürsüye ç~ktı. 
Genç reis bu önemli günü şöyle andı: j 

lzmir, Ödemi§ ve havalisinde naza • 
n dikkate çarpan iri ve kuvvetli göre~
çilerin amatör te§kilita alınabilecek ka· 
biliyette olanlarına seçmek üzere Milli 
Güre§ Takımı kaptanı Galatasaraylı 

Nuri dün İzmire gitmittir. 

Güreı federasyonu tarafından izmi • 
re gönderilen Nuri (15) gün Jzmirde 
kalacakbr. İzmir güre§ heyetinin yardı
miyle yapılacak idman müsabakaların· 

· da bu güreıçileri inceden inceye tetkik 
edecek olan Nuri seçilecek güreıçilerin 
daha ziyade ağır siklet ve yarı aiır 
aiklette olanlarını ayıracaktır. 

Uypeft. Şehrimize Geliyor 

Macaristaıim me9hur Uypeıt takımı, 
·Yunaniıtanda yaptığı turneden aonra 
tehrimize gelecek, burada da üç müaa
baka yapacaktır. 

iki hafta evvel Peıte • Parİ• ft\Ubte 
rro,P, litleri araınnda yapılan maçı, (S - · J,) 

Talebe Birliii Reiri Hü•eyin flfl talebeden Hali,,.. kazanan Macar mubtelitine, bu takım 
Rua nutuklarını •Ö)'lerlerlıen (6) oyuncu veren bir te9ekküldür. 

Sonra kürsüye genç üniversitelilerden - Bizden evvelki]..- inandılar, döğüş - -~ ' Macar mubtelitine verdiği oyuncu • 
Namık Kaşif geçti. O da bu irti~~ harekı'!· tüler, öldüler. Biz de o inançla ilerliyQruz. lar kaleci, iki m~dafi, sol ve merkez 
tini ve Kubilayın devrim uğruna hayatını (Alkışlar.) muavinlerile ve merkez muhacimidir • 
seve seve feda edişini yadettikten sonra: Halline Rızayı Muvaffak Kerım talC}p et· Merkez muhacim Vinse yalnaz batma, 

- Onu biz hayali bir kahraman olarak ti. O da Kubilaya ve ihtifal ine ait ~hi1gu • Fransız müdafaa hattım yararak Fran: 
tanımayoruz. Böyle tanırsak onun hakiki lannı uzun uzun anlattı. Son olarak kfüsliyü sız muhtelitine 3 gol yapını§, fÜtleri 
değerirıi unutmuş oluruz. O Türk gençliği- Cavit adında bir genç işgal etti. Cavit ç.ok demir gibi olan bir ayun,cudur. 
nin hakkını verdi. Rejim için cartını kul • heyecanlı ve hareketli nutkile duygularım 
landı. O bizdendir, bizden bir par~.adar. çok güzel na\letti. Ve llemen her cümle • 
Diyerek alkışlarla çekildi. sinek sözleri elkııla kesilen ciimlelerini 

Kürsüye genç üniversiteli Halime 1Rı7a ıliyJe•sona erClirdi: ı\ 

Bu takım, aon zamanda Milano, Pa
ria ve Zürihe de ufr'amı§, muvaffakı • 
yetti neticeler almııtır. 

vücut eyleinit oı1':calıtır. 
Balıkelirde Voleybol 

Bahkeıir (Özel) - Şehrin bütün 
klüpleri arasında voleybol maçlarına 

batlanacakbr. İlk yapılacak te9vik mü
aabakalarından sonra mıntaka birinci • 
lik müsabakaları yapılacaklar. 

Kıt ıporlarmm en cazip bir oyunu 
olan voleybol maçlarına verilen ehem • 
miyete bakıhraa bu spor tehrimizde 
büyük bir ıpor hareketi yapacaktır. 

Boksör Karnera 
- Acı bir günün yıldönümündeyi~ Beş 

yıl önce Menemende türeyen bir! kaç 
mel'un hain bir maksada birleşerek ayak • 
lanmağa kalkmışlardı. Ve bu hain maksat
ları uğrunda bir Türk gencini, Kubilayı va
zife başında öldiirmüşlerdi. Fakat bu 
mel' unlar cezalarını çabuk buldular. 

geldi ve vakit vakit alkışlarla kesilen ~Ö.L • i .. .....__ Öleri yalnız et ve kemiktir. Gtıride 
lerile şunlara anlattı : bütün bir tnanç, bütün heybeii1e yaşıyor. 

- Bugün onun yokluğundan duyduğu- o· ı · . l ı 

So~ zamanda tekrar revaç görmek-
t'e olan orta Avrupa ve bilhassa Macar Napolide 

Bir Kubilay öldü. Fakat o, milyonlarca 
Türk Kuhilayının kalbine gömüldü. Ve 
milyonlarca Türk gencinin gıpta ettiği bir 

ıye söz erini bitirai. Ihtifa bu suretle bir 
muz elemi tekrarlıyoruz. Biz çok acı, çok buçukta sona erdi. 1 

korkunç günler geçirdik. O acı ile dolu !'a· 

atleri geçiyorum. Türk bütün tehlikelerden 1 
' 

zaferle kurtuldu. Ve hu yolda bir çok kur

banlar verdi. l~te kubilay, o kurbanlann 
en azizlerinden biridir. 

futbolu, bu münasebetle, nazarımızda Napoli, 23 ( A.A.) - Boksör Primo 
çok canh bir mümessil heyeti ile arzı Karnera Nevyorktan buraya gelmittir. 

işleri Arttı 
insan öldü. Biz bugün onun için yas tutmu
yoruz. Bütün gençlik namına oooh diyo • 

ruz. Hepimizin ülküsü de onun gibi dev -
:r'm için can vermektedir. 

Menemende ölen, fakat bütün Ttirk 
gençlerinin kalbinde yaşıyan o aziz ::ehidin 
hayalini selamlarken onun aziz hatırası na·· 
mına bir dakika sükut dilerim ... 

Fakat hatırlatayım ki her Türk, bir 1'.u
bilaydır. Hepimiz, her an için vatan, mil

let, ülkü, inkılap vazife uğrunda canımızı 
derhal fedaya hazırız. 

Bız en çetin kayalara bile çarpmaktan 
korkmayız, çünkü o kayalardan da çetinjz. 

Buna Mukabil idarenin Varidatı Da 
Yükselmiştir. Beyoğlu Hisılatı 20 Bini .. 

Bu bir dakika sükut ayakta geçti. 
(Şiddetli alkışlar) ve sözlerini şöyle bitir· 
di: 

Memlekette Süngercilik ... 
Bu Yılın istihsal Mevsimi ( 20) Tonluk 

Bir Mahsul Elde Edilerek Kapandı 

Denuln lcıymetli 6ir mah•ulü de •Üngerclir 

Son günlerde evkaf tahakkuk memur ~· 
luklarında, bilhassa Beyoğlu evkaf me • 

murluğundaki ifler birdenbire arbnıştır. 

O kadar ki Beyoğlu evkaf memurluğunu J 

yeni memurlarla takviye etmek lüzumu ha
sıl olnıuştur. Bunun tek sebebi yeni evkaf 
kanununun tatbik mer'iyetine ıirmiı ve 
emlak sahiplerinin tez elden bu kanundan 
istifade etmek endişesine dütmüt olmala · 
ndır. 

20 Y ıJlık Müddet 

Yeni evkaf kanunu ( 20) yılllk icare ve 
mukat- yeku"u be, ydd• ödendiği tak • 
dircle emJikiri evkafla olan alikaaım kes
mektedir. On yıla kadar iatiyenler ( 20) 
yılJık icare bedelini vereceklerini taahhüt 
edeceklerdir. Bu 20 yıllık müddet ilk mü

tarihinden itibaren başlamaktadn·. 

lcare Nisbeti 

Evkaf icareıi bina vergi.sinin onda iki -
sidir. Bilfarz yılda 20 lira vergi veren bir 
mal sahibi yılda iki lira da evkaf foaresi 
vermeğe mecburdur. Şimdi bu 2 lira ica -
renin 20 yıllık tutarı olan 40 lirayı bq tak
ıitte vermeği taahhüt edenler artık ovkafa 
hiç bir ıey vermiyeceklerdir. Bu ıekil 10 
yıl müddetle ihtiyaridir. 10 yıl zarfında 20 
yıllık taahhüdü yapmayanlann mallan on 

Denizlerimizdeki ıüngerlerin, iyi tin kendi~ eksperi _tarafından yapıl • yıl ıonra ukafa kendiliğinden ipotek e -
bir İstih•al mataı haline getirilmesi mı! ve çıkarılan süngerlerin % 80 i ı ...... : .................................................... ~ ... 
için, geçen sene hükumetin te§ebbü- tirket tarafından ıatın abnmıttıi'. .Şı~ke~~n k~~lması, m~mleketı • 
aile kurulan süngercilik tirketi, bu Şirket, satın aldığı süngerleri, İs- mız~e ıungerc~l~ yapan tüccarların 
yılki istihsalini bitirmİJtİr tanbuld t . tt• .... b. . IA h ellerınden bu ıtı çekmiı ve bu ıenf!, · a esıı e ıgı ır ıma at ane- .. .. . 

Bu seneki istihsal 20 tondur ve bu de kendi itlemekte ve iıtihlik piya- bu ~uzden, mustahsıller, geçen ıe • 
miktar bütün Akdeniz · tih l' · I • I . .. nekı kazançlarından % 40 fazla al-

, ıs sa ınm ıa arına •! enmıı olarak gonder - l d 5 ·· ı · · · % 15 ni teıkil etmektedir. k d' mı§ ar ır. unger enmızın yaV!\f 
me te ır. d.... b" ük" • "hlAk . 

1 t.h ı· · · b"' .. k b• kı yavaı ıger uy ıstı a pıyaaa • 
s ı sa ımızın uyu ır &mı Şi d'k' h Jd ık l ·· • · . . .. • m ı ı a e ç arı an ıunger • larına da tanıttırılmaıı ıçın çalıııl -

Bodrumda, eakıdenberı ıungercı .. lerin % 20 ıi ıatılmıttır ve en iyi kt k b . . . , . . ma a v~ ııa ır zaman ıonra, 
lıkle ıeçınen eınaf tarafu~da~ ve •iitterilerbniz •ıratile Alm .. •ya ıneml-•--... bu viiz_. __ .-.-ı.. ·•-ta .ı_ 
..ı•w ·- ' M " ı l • , ' .,.... · ' qır.....,..., ., uca !t- DH• r .. 
uııer •••mı da armar~~~ ~u~lıe •· nıi~tere. ve. Macuuı.ntlır°' ... ,. 1 • P*l'• 'aircıceii taJuaQı olunmalıtadır. 

E1Jkal Direktörü Niyazi 

dilmit olacak, o zaman tahsilat zorla . apı
Jacak ve bittabi bu on yıl içinde de yin : ev
kaf vergisi her yıl ödenecektir. 

Acelenin Sebebi 

10 yıJlık müddete rağmen bu parayı he
men ödemelr. için müracaat edenler pek 

çoktur "\'e bunların ekserisi henüz tahriri 
yapılmamıı yerlerde oturanlardır. ----

Baıta Fatih kazası olmak üzere bir iki 
kazada yeni tahrir yapılmıf ve buralarda 

yeni tahrir üzerinden vergi ve icare alın -
mağa baılanDUJbr. Yeni tahrir yapılan yer

lerde de vergiler hemen umumiyetle art -
mııtır. Bu yıl da Fatihte oturanlar yeni yd 

tahriri üzerinden fazla vergi vermekte, Be
yoğlunda oturanlar tahrir bitmediği için 

eski tahrir Üzerinden daha hafif vergi ı ver
mektedirler. Beyoğlunda da tahrir bitince 

vergilerle l:Jeraber icareler de yükıelet:eği 
içhı mal -.. bipleri hemen timdiden evk~f' 
müracaat etiip J;u eski tahrir ve eski ver&i 

üzerinden 20 yıllık icareyi ödemeği taah • 
hüt etmektedirler. Bu suretle de yeni tah
rirde vergi ve icare nisbeti arttağl ?.aman 
artan miktarı kazanml§ olacaklardır. 

Evkafın Varidab Arttı 

Bunun için bilhaha Beyoğlu evkaf dai
resine pek fazla müracaat vardır. Beyoğlu 
evkaf dairesinin bir ayhk tahsilih 15 - 20 

, bin liraya · yükselmiıtir. 
Buna .. :ıukabil yeni tahrir dolayısile ver· 

gi ve kareleri yükselınİf olan Fatih kaza -
sında teenni ile hareket edilmekte, tahrire 
itiraz olunmakta, bu itirazların neticesinde 
ver,ri ve. meler indirilir Wilidile vergilerin 
ödenmesinde tereddütlü davrantlmakta -
dar. 

'i ahrirde Ni•hetsizlik İddiaları 

Fatih kazası dahilindeki halk her yıl mü-
kellef oldukları bina vergilerinin arttığına 

görünce tahsil ıubelerine müracaat ederek 
fİ.Üyet etmqlerdir. Fakat bunlar kanunun 

kendilerine verdiği itiraz müddetini geçir
mit bulundukları için ıikayetleri iizerine 

bir ıey yapılamamııhr. Şimdi de nisbetsiz
liklerden tikkiyet edilmekte, yanyana iki 

evden daha küçük ve daha az gelir getir -
mesİ icap eden bir eve çok vergi takdir e

dildiği halde yanındaki daha büyük ve da
ha çok gelir getirmesi icap eden eve yüzde 
20 nisbetinde az vergi tahmin edildiği gibi 
vak'alar gösterilmektedir. Bu gibi ı;iki> et
çilere de istida ile müracaat etmeleri tav
siye olunmaktadır. 

Çünkü her mal sahibine takdir edilen 
kıymet tebliğ edilmiş, verilen müddet :zar• 
fmda itiraz edebileceği de bildirilmiştir ve 
buna mukabil kendilerinden İmza almm1ı· 
tır. Aradan geçen dört yıl içinde de itiraz 
etrnemif olanların vergi tahakbı!.: ~ttiril • 
dikten sonra yaptıkları bu itirazlar bitt..bi 
varit görülmemektedir. 
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Korsanın Aşkı Deniz 
Romanı 
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Yazan: 
K•dirc•rt 

Ka/lı 
--

Hukukluların Kongresinden Sonra ... 

Dün De 
Safhası 

. işin Dava 
Görü~dü 

24/12/935 -Kemal Reis De Deniz Sevgisini 
Kadın Aşkına Tercih Etmişti 

(Ba! tarafı 1 inci yüzde) ı re heyeti aleyhine açtığı davaya dün 

Bu dava, yukarıdaki izahta denildiği gi-
1 
de Sultanahmet beşinci sulh hukuk 

bi kongrenin toplanmasını değil, fakül-
1

1 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

teden ayrılan talebenin elinde bulu - Mahkemede her iki tarafın da söz· 

nan idarenin, tayin o1unacak bir naibe 1 leri dinlenmiştir. Mahkeme bildirdi -

devrini istihdaf eden bir istektir. Bu~ i ğimiz gibi idare heyeti yerine toplana

dünkü dava celsesinde de bu şekilde 

1 

cak bir kongreye kadar işleri bir naibe 

Boğa Hüseyin bu haberi getiren kambur ı 
kahyaya dudak bükmüf, ba,ını ba,ka tara
fa çevirmiş: 

- Benim sevgilim var ... Bir Türk bir: 
defa ı;ever ve tam sever ... Hiç bir ie)' Oltu 

hu sevgiden vaz geçiremez. Hanım.na git le 

söyle, pazardan boğa alır gibi koca ahn
maz .. Başk11 kapıya ... 

Demi,ti. 
Kemal reis te böyle mi düşünü\ ordu? 
Acaba onun da sevgilisi var mıydı? 
Fakat olsa bile o zamanlarda lürklerin 

dörde kadar evlendiklerini biliyordu Po\;ı. 

ise buna da razı olacaktı. Halbuki ~emal 
reis yalnız ya,ıyordu_ 

* - 32 

Onun Sevgilisi .. 
Kemal reis hemen o aktam kendi gemi

sile yola çıktı. 

Pola Caferle konuttukça Kemal rei, hak
lcmda bilgiler alıyordu. 

Çok geçmeden onu sevdiğini aç-ıkra söy
ledi. 

- Beni babama vermesin!.. Kendi mem
leketine gölüraün ! .. 

Dedi. 

Pola'nın aandalını ko1.1aloyanlar Türk l'emilerine bir lÜrlü yanafmalr 
cesaretini gösteremiyorlorclı. 

iu görüldü. Elin& ıalliyor, sandalın l:turnu
na doğru uzanarak: 

- Durun! ... Beni altn !.. Ben ıreliyorum. 
Diye bağırıyordu. 
Kemal reis ona baktı ve baıını salladı: 
- Zavallı ya1rrucak ... Sabiden sevim • 

- Deniz. . . Den.iz ... 11 Korsanın aıJo >> 

denizedir. Biz onu seviyoruz. Onun için ya

fıyoruz ... 
Birdenbire gemmın provauna doğru 

döndü: 

tebarüz etmiştir. vermek için açılmıştır. 
Saniyen, talebelikten aynlan bu ye- İdare heyeti reisi, mahkemede. ni 

di idare heyeti azası, cemiyetin nizam- 1 zamname mucibince, kongreyi vaktin-
ı 

namesi mucibince 1 .) kanunuevvelde den evvel toplayamıyacağını ve top-· 
toplanacak kongrenin seçeceği yeni i- lnnacak kongrenin seçeceği idare hey· 

dare heyetinin seçilmesine kadar vazi- etinin teşekkülüne kadar da, idareden 

fe1erinde kalmak ve yeni idare heye - ayn1amıyacağını söyliyerek müdafaa 'f 

tine devir ve teslim yaptıktan sonra I da bulunmuş ve buna mukabil, daı, acı 
ayrılmak mecburiyetindedirler.Bu nok- I Numan, yeni bir iddia safhasına ge -

tayı nizamname böylece tesbit etmek- : çerek, idare heyetini, işleri görmemek-

tedir. le itham etmiştir. 
Bundan başka, kongrede geçen Hakim, evvelki günkü kongrenin 

vak'aları bizzat biz de gördüğümüz 

1

1 toplanıp toplanamadığını tesbit etmek 

için biliyoruz ki, eski idare heyeti re - istemi~ ve bunun sorulması için, mah·· 

isi, seçime binat hile karı~tı~mak sah- kemeyi 30 lc.anunuevvele talik etmiş -

tekarhğında bulunmamıştır. Ve biJakis 1 tir. • 
muhtelif partiyi teşkil edenler, rey pus- Muhakemeyi müteakip orada bu

lalarını toplayanların üzerine atılarak 1unanlar, biribirlerine bazı ağır sözler 

puslaları yırtmışlardır. Ve kavga da söylemişlerse de, bir hadisenin çıkma· 
bundan çıkmıştır. sına mahal verilmemşitir. 

Dünkü Dava Şimdiki halde heyeti umumiyenin 

li ... Fakat. .. 
Cafer bunu reise haber verdi. Bir iki dakika sustu. Batını yavaf yavaf 
Kemal reis ıülümsedi: ullayor, biraz acı olarak cülümsüyordu. 

- Vardiyan! .•. Vur tokmaiı . .. Pire 
Mustafa. yelkenler fora!. . . Dosdoğru Ce • 
2ayire ... 

Yukarıda da bahsi geçtiği veçhile, kongre halinde toplantısı perşembe 
cemiyet azasından Numanın eski ida- günü yapılacaktır. 
::::::=============================================================·-;::= 

- Boğa Hüseyine onun gil>i bin tanesini O umana kadar genç kız geminin bor • 

değiımem !. · · da11na yaklafmıttı. 
Kemal reis geniş göğsünü esen rüzgara 

vererek engin denizleri gözden geçiriyor, 
bu biricik sevgilisine bakmaktan doyamt • 
yordu. 

Muallinın Cenazesi Büyük Törenle Kaldırlldı 

Dedi. Kovalıyanlar ise Türk gemisine daha çok 
Cafer bunu genç kıza söylediği zama;ı solırulmıya korkmu,rar, durmuıl rdı. Bun

Pola biraz sarardı. Fakat sonra hak verdi, lar Don Goozalonun askerlerinden bir kaçı 
hatta bu sözleri beğendi. Elbet, bir yiğit ve bir kaç Hbit idi. 
böyle düşünmeliydi. Kemal Rei•in 

Zavallı İspanyol güzeli hu sırada baıın:.ı 

1 sandalın ıslak tahtalarına dayamı,. bıçkı · 
rıyordu. 

Kendi kendine §Öyle söylendi: Sevgifüi Var! .. 

- Demek ki Boğa Hüseyin kurtulduk- Sahilde büyük bir halk kalabalığı top]an- * 
tan sonra beni alabilecek. Onu kurtarmak tı 

mıs . 
Kemal reis Şeyh Ebu Yahyayı astıracaktı. 

Fakat Ümmü Gülsüm iki çocuğunu Türk 
denizcisinin ayaklarının dibine ataral< yal -
vardı. Zeynep ile Güllü de bu iyi kalpli 
genç kadının kendilerine yaptıkları büyük 
iyilikleri karşılıksız bırakamazlardı. 

için beni geri vermeğe raıı oluyor... Vali ile tanınrnıı bütün adamlar., papaz-

Umutlandı. l lar, zabitler ve askerler de orada idiler. Li-
Şimdi kırk yıllık Türk dostu İmİf gibi Ca- manda yatan yaralr bir gemi demir almak 

ferin yüzüne karşı onlan methediyordu. için boş yere ugraııyordu. 
Kemal reis Valansiya önünde göründüğü Cafer sordu: 

Kemal reis onu bağışladı. uman Don Ganzalo hemen Boğa Hüoe • 
yinle arkada,larını hazırlamışh. 

Afkın En Dinci 
Ve En Temizi 

Çabuk anlaştılar. 
Kemal reis bir sandalla ve Caf erle bera • 

ber kızı gemiden yolladı. Ganzalo da Bo· 
ia Hüseyinle dört arkadaıını bir kayığa bin
dirdi. Bir zabitle göndereli. Denizin ortasın
da iki rehin değiştirildi, Sandallar ayrıldı. 

Kemal reis genç kızı ırönderirken onun 
gözlerini biraz nemli görmilftü. Sanki baba 
evine dönen bir kız deiiJdi. Sanki baba e
vinden, sevrili yanından ayrılıyordu. Doi· 
rusu giizeldi, sevimli idi. Kemal reisin de 
hoşuna gİtmİftİ. Son dakikada öyle ba -
kıttılar ki ikisinilf de yüreklerinde afkın en 
temizi, en taze ve dinç olanı vardı. 

Genç kız Türk amiralının nabzım yoklar 
gibi: 

- Tekrar görütelim •.• 
Demiıti. 

Kemal reis bu söze ıülümsemi:flİ: 
- Bir daha gelirsem ıörütürüz ... 
Diyerek genç kızın ıönlünü almak 

mitti. 
iste-

O zaman Polanın gözlerinde bir ayduıhk 
aezilmiş, hemen aandala İnmİ§ti .. 

Kemal reis ve arkada~larile Boğa Hü -
seyin ve arkadaılarının hulufması pek se -
vinçli oldu. 

Türk gemisi provasını cenuba çevirdi, a
çılmağa batladı. 

Bu sırada direkteki vardiya hağrrdı: 
- BİT sandal ... Valinsiyadan geliyor •.. 

bize işaret ediyor .. . 
Kemal reisle arkadatları geriye döndü· 

ler. 

Ôrı Sandalda Bir Kadın! .. 
Sahiden bir sandal geliyordu. 
Küçük yelk~nini alabildiğine fİtirmi,ti. 

Türk gemisine yetitmek istiyordu. 
Onun arkasından üç dört sandal v" bü -

yük bir kayık ta görüldü. Önde geleni ko -
valadıkları besbelli idi. 

Cater hemen haber verdi: 
- Bir kadın ... Öndeki sandalda bir ka

dın var ... 
Kemal reis emir verdi: 
- Duralım ... Kimdir, anlıyalım ... Ne is-

tiyor? .. 
Ti.irk gemisi durdu. 
Sandal yaklaştı. 

Yaklaştıkça içindeki ınsanın Pola oldu-

- Bu kızı alalım mı, reis! .• 
- Hayır ... 
- Ona ne ıöyliyeyim !. .. 
- Gitmesini söyle!... 
Cafer ıenç kıH bunları anlattı. 
Genç kız sordu : 

Ebu Yahyayı bait§ladıktan sonra köse 
feytanı ise, asmak veya öldürmeğe değer 
bulmadı. Onu da bıraktı. 

Kemal reis İspanyol gemilerini ve rçin -
deki mallarla köleleri sattı. Kendi gemile • Henüz pek genç yaşında insafsız bir hastalık neticesinde vefat ettiğini 
rile Anadoluya doğru yelken açtı. evvelki gün yazdığımız en eski müşirlerden Kazımın torunu ve İsmail Hak~ 

- O beni sevmiyor mu? Ben seviyor k Ş f"d k" d b:1' 
K.. ta k tuld ~ t kının kızı Mual1a"nın cenazesi dün Ü pazar günü is, ı e ı apartıman an u· sanmlftım . Öyle bakmlftı da . ose fCY n, ur uguııu sanını§ ı am-

Kemal reis ıülümsedi. Cafere dedi ki: 
- Ona söyle, Kemal reisin sevgilisi var .• 

Bir Türk denizcisinin iki sevgilisi olmaz. 
Genç kı:ı İnanmadı ve merakla sordu: 

ma, teYh Ebu Y abya onu baittlamadı. Bir yük törenle ve bütün sevdiklerinin i'tirakiyle eller üzerinde kaldırılarak 
ıece ansızın ortadan kayboldu. Ondan ıon- Maçkadaki aile kabristanına defnedilmi~tir. 
ra da ıeyh Ebu Yahya, Bu Faruk'a çekile- Resmimiz bu genç yaşında dünyaya gözlerini kapayan Muallanın cena~ 
relc ömrünün sonuna kadar çocukları ve ze töreninden bir intibadır. 
kansile baıbata yapmak için Sultan Ebu ------- ·---------------------------

-<:-fer, ıen ~n~ onu~ hi~ bir sevıilisi Hamudan irin aldı. Konferanslar lsmaı·ı Safanın 
olmadıgını söylernJJhn ! .. Şundı yalan mı 
·· ı·· H · h" L • T·· k 1 .• 1 Boğa Hüseyin ile Zeynep için misli gö-

soy uyor... anı ıç oır ur ya an soy e· ı o ı ·ı•k V M h k • 
mezdi. Mademki öyle idi, neden bana ü- rülmemi, bir denizci düğünü yapıldı. Ev • e V etçi 1 e U a e ffi eSI 

lendiler. 
mit verdi? k Dün Sultanahmet Sulh ikinci c~z,\ mail" 

Deniz.. Rüstem Bey, kırk yıl değil ya, kırk asır Ticaret Huku u kcmesinde ( 15) arkadaşının eJyasını çal· 
Denizi.. arasa böyle iyi ve yiğit bir damat bulamı • dığı iddia edilen Üniversite Hukuk Fakül~ 

yacağına artık inanml§, onu candan kucak- Ankara, 23 (A. A.) - Hukuk ilmini l 
G-nç '---'a K mal r•ı' C f r· t ·· d tesi talebesinden smail Safanın muhake ~ "' ILııı e "' ı a e ın ercumftn· hyordu. yayma birliğinin Ankara Halkevin e ter • 

lığile ıöyle konuıtular: b mesine devam edildi. Dün mahkem~yc 
Güllü ı·se iki aenç' sevailiye annelik ya • tip ettiği konferanslardan üçüncüsü ugün adlı G d 1 ·· 1 · C f • • Hulusi, Murtaza, Kaııım ve Haaan - ene e ya an ıoy enuyorum. a er İstanbul üniversitesi ticaret hukuku profe-

bunu bilmiyordu. pıyordu. . . . dört ıuç ortağı daha gelmişti. Bunların da 

-Hem bu ıevgili aenin bildiğin ıevıi -
Jilerden değildir? .. 

Kemal reis ondan sonra nice yıllar Ak .. sörü Dr. 1 Iirsch tarafından verılmı~tır. çalınan şeyleri bilerek aatın aldığı idd~ 
denizde dü,mana göz açtırmadı. Devlel biz- Konferansın mevzuu devletçilik ve ticaret J ~diliyordu. Aynca beş, altı daha yenı da -
metine girdi. Şanlı savaşlar yaptı. Gene İs- hukuku idi. 1 vacı da gelmi ti. 

Genç kız yeniden ümide diiftü. 
- Ya kimdir? .. Annesi mi? ... 
- Hayır ... 

panya kıyılarına gitti. En sonra 151 l yı • Profesör mevzu iUbariyle çok mühim Muhakemenin cereyanına. göre İsmaıl 
lında birici.k sevgilisi olan deni2in koynun- olan ilmi izahatında büyük Fransız devlet Sa fanın Üniversite binasında Aziz "e Sıd
da sonsuz uykusuna daldı. adamı Colbert tarafından ortaya atılıp dıkın ikametirıc tahsis edilen odadan eş-

- Babası, karde,leri mi? .• 
- Hayır ... 

25 / ı 0/35 Çembcrlitaş tatbik sahasına konmağa teşebbüs edilen yalarını çaldıjiı iddia edildiği için mahktııw 
BİITİ devletçiliğin ekonomik bir sistem olmadı- bu davanın aıliye ceza mahkemesinde gu

' > Bayram Şerefine 

SARAY Sineması 
ÖnUmUzdekl Per•embe •k,amnıden itibaren 

TCRl\ı f: ııözli\ ve şarkılı filmlerin eıı giiıPli, •n .ıenıdııi N~ en fevkaJrldetl 

ALI BABA ve HARÜNÜRREŞiD 
fllmlnl t11kdlm -adecektlr. 

D •korlar· •. DAnsları .•• Baletle~ı ve goı kam&ftl't'ıoı mn:ıuu ıJe blitiin &t>ylrcilnio 
takdır alkı-farıuı topl.ıaealdır. 

Fraııı11 'flyatroauuda 

Halk Opereti 

Bu 11.kıam ·20,ao da 

TELLi 
TURNA 

Bliyuk op~rt$ 

Nı,tit ~ Ertutrul Sadi - Halide 
Ş~h:ıaıl~ha~ı TURAN 

tiyatroıııoda 

Bu gece •aat 20,80 da 
A1'1 ALAN ÜSKÜ

l>ARI -GEÇTj 
v.od1.il 3 P,Crda 

ğını ve bunun daha ziyade bir nazariye rülebileceiini ileri ııürerek vazifesizlık ka
olarak telakki edilmesi lazım geler:eğini rarile suçluları ınüddeiumumilive iddia 
izah etmiş ve iktısadi devletçilik mt:flr.1 - etti . 

mundan ulusal ekonominin bir pltm daire
sinde ıekillendirilmesi manasının anlaşıi • 
ması icap edeceğini ileri sürerek huk11kcu
ların bu şekle devlet müdahalesi ismini ver

diklerini kaydetmiştir. 

Müteakiben profesör. hukukcuların 

ılDevlet müdahalesİJı ismini verdiklui e· 
konomik lıidiaesinin: 

1 - Nakliye şirketleri. bankalar ve ıı.a
ire gibi müessesatın müşterilerini .kabule 
mecbur ettikleri mukavele tipi yerine dev-
let tarafından dirije edilen bir mukavele 
tipi koymak. 

2 - İmtiyaz vermek. 

• • • • • • • • • • • • ' .... 1 ••••• ···~ •••• -

r-Bayram Cuma:-"\ 
1 Günü 1 

İstanbul Müftül;iiünden: Birinci ki· 
nunun 27 inci cum&\ günü b.yranı ol· 
duğu ilan olunur. 

SADAKAi FITIR 

3 - Devletin ekonomi alanında ı.ıut -

bet olarak bizzat rol almaaı. ı 
Şekillerinde tecelli edebileçeğini uah 

etmiş ve konferanşına alkıflar arasında ni-

hayet verıniştir. l'---·--------------. 
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24 Birinci Kanun 

Bir Sarar 
Faciası 

24 • 12 • 93S - f 9 - Yazan: .... Ş. 

Prensle Karısının Araları Gün Geçtikçe 
Biraz Daha Açılıyordu 

-Btlyurunuz. 
- Efendim!.. Hanımef~ndinin rahatsİz-

lığı, dünkü bugünkü bir fey değiJ. 
-Yaaa? ... 
- Evet. .. Atağı yukarı, kendileri bir 

aenedenberi sinirlerinden ıztırap içinde ya • 
ııyorlardı. 

- Zavallı kadın ... 
Be§ir, derin derin içini çekti. Ayni keli • 

meleri tekra etti: 
- Zavallı kadın ... Evet, efendim. Bu 

tabiri çok İyi buldunuz. Kadınım, hakika
ten çok zavallı. Onu böyle debdebe ve lıaı
met içinde görenler, bir tehzade :zevcesi di
ye, haset ediyorlardı. Halbuki, bu zavallı 
kadının her gün ve her gece ne ızhraplar 
çektiğini bilmiyorlardı. 

Be§İr, durdu. Sanki, söylemek istediği 

yüzü kızartlı. 

- Birtlenltire hanım efendinin aklı ba • 
ımdan ritti. Derhal tal.kikata girifti. Niha· 
yet bu gerdanlıiı .la efendi hazretlerinin 
aldığı tahakkuk etti. 

Nuri Beyin bir saniye evvel kızaran çeh
resi, ıimdi de sapsarı kesilmİftİ: 

- Hanım efendi, o gece efendi hazret
lerinden bu mesele hakkında izahat istedi. 
Aralarında, timdiye kadar göriilmemiı bir 
kavga zuhur etti. Hanım efendi, düttü, ba- ı 
yıldı. Saatlerce, ayılmadı. Şimdi, pek fena 
bir vaziyette. Dündenberi, ağzından kan 
geliyor. 

Nuri Beyin dudakları kıpırdadı. Fakat, 
kupkuru kesilen bu dudaklar arasından, 
bir tek kelime bile çıkamadı. 

(Arkası var) 
sözlerden korkuyordu. Dudaklarının kıpır- -~==:-=====:::11-====-~-===-

bları arasından, ıu sözler duyuldu : M l S lr 
- Efendimiz.. . Efendi hazretleri, her 

sün yaramazlıklannı arttırdıkça, kadını - Hududunda 
mm da ıztırabı artıyordu .. Geceleri, sabah-

lara kadar uyumıyorlar; efendi hazretleri - Ha. d; sele r 
nİn 1araya avdet buyurmalarını bekliyorlar
Clı . . . Hani, o firenk karılannın buraya ge
lerek atla gezmiye çıktıkları rün yok mu 
efendim; 

- Evet. 
- O gün, hanımefendi çok müteessir 

oldu. 
Nuri Beyin, boğazı kurumuıtu. Şimdi o 

da kalbinde meçhul bir 12tırap histıediyor
da. Fakat bu ıztırabı Beıir ağaya bildirme
mek ve hatta, ona ıöyliyeceği sözlerle ha
disatın çirkinliklerini küçültmek istiyordu. 

- Canım bunda müteessir olacak ne 
var? •. Bu ıibi ,eyler, bugünkü vaziyetin 
icabatıdU'. Alınan ve Avusturyalı dostla -
nmıza ara ııra kompliman yapılmak icap 
ediyor. Onun için de ... 

Beıir, yaver Nuri Beyin sözünü kesti. 
- Evet efndim, amma .. Bilmem ki, na· 

aıl aöyliyeyim.. Bir türlü cesaret edemiyo-
rum. 

- Söyleyiniz, Be§İr ağa; hiç çekinme -
tfen söyleyiniz. Biliyorsunuz ki, efendi haz
retlerinin iyi ve kötü her ıeyi ile alakam 
nrdır. 

- Efendim! .. Söyliyeceğim ıeyi, zatıili
nizin namusuna, vicdanına havale cdiyo • 
rum. 

- Bundan tamamile emin olunuz. 
- Efendim!.. ı,, yalnız bu frenklerle, 

bu kokmuı frenk karılarile münasebetten 
ibaret kalsaydı, bir teY değildi. Fakat öy
le bir ıey oldu ki .. 

- Ne? •• 
- Üç glin evvel, hanım efendi elmasla-

nnı kanıtırıyordu. Bunlann arasında, çok 
sevdiği bir gerdanlığı bulamadı. 

Yaver Nuri Beyin damarlarındaki kan, 
birdenbire yüzünde toplandı. Sanki o ger
danlığın kaybolmasındaki mes'uliyetin bü
tün hicabı kendisine ait İmİf gibi, bir anda 

(Baf taralı 1 inci yüzde) 
seler olduğuna dair çıkan haberleri 
kat'i olarak tekzip etmektedirler. 

Mıaırla Yeni Bir Mukavele 
Yapllacak 

Londra, 23 (A. A.) - Deyli 
Telgrafın siyasal muhabiri, yeni 
dı§ bakanı Edenin ilk icraatından 
birinin, Mısırla lngiltere arasın • 
da iki memleket arasındaki bazı 

gerginlikleri izale için muvakkat 
ve yeni bir mukavele aktine te • 
ve11ül edeceğini ümit etmektedir. 

Bu mukavele ile kapitülasyon 
hakkı, hukuki meıeleler ve Mısır 
ordusunun teşkilatı meseleleri, 
halledilecektir. 

Fransada Askeri 
Te,ekküller Meselesi 

Paris, 23 ( A.A.) - Senato, askeri 
teıekküller meselesini görüımek üzere 
bugün toplanmıttır. • Laval ve diğer 
bakanlar hükumet sırasında yer almıt 
bulunuyorlardı. 

Maliye bakanı 1936 bütçe kanununu 
tevdi etmİ§ ve Senato finans komisyo
nu ba§kam Caillaux'un teklifi üzerine 
layihanın müzakereıini bu ayın 26 sı -
na bırakmıştır. 

Yunanlatanda Açıfia Çıka· 
rılan Memurlar Meselesi 

Atinn, 23 (A. A.) - İyi haber alan çe
vcnlerden gelen malumata göre, geçen 
mart jhtilnlinde işten çıkarılmış olan me • 
murlnrdan yeniden kadrolara alınması, 

partilerin bu husu;ıta anlaşmasından sonra 
yapılacaktır. 

Musa Dağında 
Kat'i Surette 

40 Gün Filmi 
Çevrilmiyor 

Ankara, 23 (A. A.) - Basın genel direktörlüğünden: 
«Musa Dağında Kırk Gün» adlı filmi çevireceği mevzuu hahsolan 

ve Vaşington elçiliğimizin teşebbüsü üzerine bu isten vaz geçen, Metro 
Goldwin Mayer film evi, bu kere kendisinin de bağh bulunduğu Ame
rikamn en büyük filim çevirenler birliği olan «Motion Picture produ -
cers And Distributors Of America» müessesesinin kendisine bu bapta 
yaptığı istizah üzerine, Verfel'in romanını filme çevirmemek kararın
da sabit olduğunu bildirmiştir. 

Binaenaleyh son zamanlarda gazetelerimizde 
guya çevrileceğini iddia eden neıriyatın yanht 
anlaıılmııtır. 

yapılan ve bu filmin 
istihbarata dayandığı 

-~~-~~----................... --~--~-
Eden Bugün işe Bo~lıgor 

[ Baı taralı 6 ıncı yüz.de] . j makla kalmamış fakat ayni zamanda 
lenildiğine göre, Milletler Cemiyetinin mütekabil yardım siyasasında zecri 
toplanacajı son kanun ortalarından ev· ı tedltirler taraftarlarına teminat verme

•el yeni bir karar verilmesi beklenmi • ı ye de mecbur olmuıtur. Petrol ambar • 
yor. Diier taraftan halyan gazeteleri · , coau meselesi İse aDcak önümüzdeki 
nin bu tayini halyaya kartı gayri doa • 1 ayın ortalarına doğru olgun bir hale 
tane buJmamları da manasız görülüyor. ' ıelecektir. 

Petrol Ambargosu Macarlar Nasıl Görüyorlar? 
Paris, 23 ( A.A.) - Akıam gazete • 

ı · Ed · k d t 'it · c Budapeıte, 23 (A.A.) - Bütün r•· 
erı enın ya ın a ngı erenın e • 

nevre siyasasının muzafferiyetini gör •

1 

zeteler, Edenin dıt bakanlığına tayinini 
mektedir. İngiliz zecri tedltirler siyasasının afır • 

Temps gazetesi diyor ki: cı Baldvin latacağı suretinde tefair etmekte müt
Franaız - lngiliz tekliflerini suya at . 1 tefik davranıyorlar. 

SON POSTA 

KANZUK 
MEVVA 
TUZU 

Sayfa 11 

Bütün dünyanın en hoş meyva tuzudur. 
Yurdumuzun neflı meyva usarelerinden istihsal edilmiıtir. 

GAYET MÜHtM'I 
Parlı mamulatı, H. Vlllette 
IAboratuvarmm yeni bir keşci 

SANOGYL 
Piore, Jınje•it Y• Stomatit 
gibi ağız ve diı hasta'ıklan.ıı. 
Ye mikroplarım imha ve tedavi 
eden diş pastasıdır. Lezzeti 
hoı, her eczane Ye depolarda 
satı:ır. Dit tabibinlze ıorunuz. ,J! .. -----~,, 

Her eczanede buıu,sunuz. 

-------- -----------
. 

En güzel Bayram ve Yılbaşı hediyesi 

bir R E V U E saatidir. 
eo senelik bir tecrübe mahsulüdür.) 

a.aiıdakl aaatcll•,.... satılır r 

Beroihı'nda ı MISIRLI, iatlklAI caddesi 399 
Galata' da ı SAATCI MEYER, TOnel caddesi 20 

l
A. KE$1$YAN, Sultan Hamam, Yeni Cami 
caddeııı 4 

' 

l ' d VAKSEVANOPULO alRADERL•R, Batı-atanbu a : çekap u , Arpacılar sokak 48 ve Sirkeci, 
Hamldlye sokak 66-69 

L . DIARVAN, 81rkeol, Hamldlye •Ok. ::ıo 

Ankara'da ı RIZA TEVFİK, Bankalar cadd .. I 8 

va muhtelif Anadol w V ll lyetlerinda 

umuml Deposu: fatanbul, Bahçe Kapı, Taş Hıın 19 Telefon: 21554 

,------------------------------, Bayramda Yalnız 

Kızllay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

IUinlarmızı nrmekle hem kendinize ve hem de Kızılay'a yar· 
dım etmit olac"kıınız. 
Fiatı ilAn ıayfalarmda 1&ntimi 30 kuruştur. Milracaat yerleri: 

lıtanbulda, Postahane karşısında Kızılay sabı bürosu 
Telefon : 22653 

lstanbulda, Poıtahane arkasmda İIAncılık Şirketi 
Telefon : 20094 • 95 

~~-, ...... ------------~--------------------~------~~----~~--------------~------------~._. __ __ 

# ... 
OJııo.'[ ~.,~c: .. 4 a~o,.,;u~ 

• \."T ,, .. <.41ıl0 t 

Öksürenlere : KATBAN 

4L •'" .,_ 6 p n. .; y t v.o ~o ı 
...4r2Ş•04' -·\L"O"ı\h~ 'IAf:l r'>• 

o\"' 

HAKKI EKBEM 



12 Sayfa SON POSTA 

Bav ram 
ve ıt 

Yılbaşı 
için 

alacağınız eşyayı 

Sümer Bank 

Yerli 
Mallar 
Pazarlarından 

alınız 

Şık 

Gftzel 
Ucuz 

Sağlam 

ikramiyeli satışlardan yüzde 100 karınız vardır 
Ankara -lzmir • Samsun • Merıin·. lıtınbul • Beyoğlu • EnıinönU • Kıraköy • Kadıköy · Bıf iktıf 

Etinize, Dostunuza, Sevgili Yavrunuza 
vereceğiniz en makbul Bayram ve Yılbaıı hediyesi 

U (İ UR GiŞELERiNDEN 
alacaAınız ve 500.000 Hra kazanacağınız 

YILBAŞI PIY ANGOSU B~LETIDIR. 
Utar Gişeleri: 
Meuezi ı Karaköy No 81 Ömer .Abit H"o ıokafı batı111da 
Şubeal ı Babılli caddesi No 42, Cağaloğluoda kapalı fırına karşı 

aı,elerlmlz B•yram gUnlerl açık bulunduau gibi keflde 
gUnUne kader mu,terllerlnl memnun etmene çahtacakt.r. 

Utar gişeleri ıablbl: 6mır B Ular 

Ali MUHiDDIN 
HACI BEKiR 

Tio..ıreılınneleri İ\tirak etmıif o:dıığu 
ıı rıııulu-ıal aer gilcrdd da.iuıa. lıirİnl!ı· 
1 ğı kıızKnın ş ır. 

Ali MUHiDOiN 
HACI BEKiR 

'ftirk rahat lokumlar.nıo e n1alsiz 
olduğunu biıtıin dünyaya ııbaı 

etmiştir. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Türkiyedo meşhur olJuğu kadar 
Avrupada dahi namı vardır. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

• Birinci Kinun 24 

RADYONUZU 

ESBiTMEMEB 
için 

uf'HlllPB"MlllWAÇJ 
TAKViYE EDINiZ 

. Sataı ıalonumuztı ılyaret edloiı. 

G•lata, Vorvoda caddeel 17 Jeneral Han 

. TbK PidLIPI L T D Şirketi ktaalnd ;-:. 
Galata • Frenkran H•n. Telgraf: Phlllp• letanbul 

Bayram MünasebetiJe 

Şaşllacak kadar ucuz 
Beykoz kunduraları 

... Şeker • Lokumları Aın•rıkaya kadar j 

A Li "M" U'H'f D o iN 1 
HACI BEKiR 1 

LY}TA6A YATN!YACAKDIN/L: 
' TioaİR.flZ~iK. . 

' ~- • • .ıiıı-.. . ~. ' 

SOMER BANK 1 
1 ITMl:f&lnlZ-

9J'p 1KllT2'16ilRIP 
/IEl~_l.(ES GiBi BIZ/OE YATAK-
D~N KUl{TAT.\_IR --

SANDAL YALARIN 
1936 desen~erl gelmlttir. 

Asrı Mobilya Maoaza ı Mw:ıiT 
Ltaabal, R za, aıa }okuıu No. 66 Tel. 23407 ""-.::.• 

Bahçekapı - .Merkçai KARAKÖY
BEYO(~LU • PtlugaJtı, Kadıköy -

Ankara - Kahire ,ubeleri 
TAŞRAOAN BAYRAM SiPARiŞ

LERi KABUL OLUNUR. 

· ,ROMATiZMA 
ve &IY'ATIK ACRILARINA 

PiMANOL 
bireh rdir. Oııiıtert:'k arkanızı vü
cııdünii1.ii ağrı, sızı kapladı iııe 
( PIMANOL) surüııüz. Derhal c•· 
çirir. V ııcudü kızdırır, aoğıığun ci
ğerlere işlemes ine ıatülcenb ve u-
tiirreeniıı başlamaaına mani olur. 

Kayıp - Ziraat Bankasının lstanbul şu
besinde { 7 2 2 O) numaralı cüzdanımın tat
bik mührünü kaybettim. Yenisini kazdı -
racağımdan hükmü yoktur. 

Haliç Fenerinde T ahtaminare ma -

ha ilesinin Badya sokağında 2 6 

numaralı evde Makbule 

,.,. Clld va ZUhrevlye 
Haatalıkları mlUehaHııı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğ:u. llua Hfarethanul 11raaında 
Poaıa aokaiı k89ealade Mey••net apar• 
~ ... tamaaa. Telefon ı 43353 ~-" . ............................................................ . 

Beykoz Kundura Fabrikasının stok 
kunduraları tatllacak kadar ucuz 
fiatlarla satıhyor. Mahmutpafada 
Hacopulu hanının üst katındaki 

depoya müraca•t ediniz. 

Toptan ve perakende 

--
ŞEKER SERGiSiNi 

16rmlyen kalmıyacall 

BAHÇEKAPI - TAŞ HAN 

Dr. ETEM VASSAF hasta~~~: v~il~.~·!19111 
Caiı.lo, .u tCeç" Ö en a r artım n T ı. 2.0B Ev. K dı ly B ahariye ller. sokık T•. 6071) 

Al83D~. 
KiBARLARIN 


