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•• 
Uzerine Gidiyorlar Habeş er Makalle 

Şimal Cephesinde Arasız 
Muharebeler Oluyor 

Aks um 
VeAdua 

Habeşler Bu iki Şehri 
istirdat için Hara· 
retle Çarpu;ıyorlar 

CENUP CEPHESiNDE lTAL YAN

LAR TAARRUZ HAZIRLIKLA-
----------------------------RiNA BAŞLADILAR 

Adiıababa, 24 ( A. A.) - Şimal 

eepheıinden gelen ıon haberlere 
töre, Şire bölgesindelr.i harekat e • 
1aemmiyet keıbetmelrtedir. Habe!J • 
fer ıon zamanlarda kuvvetli ıiivari 
lruvvetleri kullanmaktadırlar. Bu 
harekatın hedefi Akıum ile Adua 
olıa gerektir. 

ltalyan uçaklarının bombardı • 
manları Habeı kıtaatı üzerine mü • 
e1sirdir. u,aklar §İmal cephesinde 
ıiddetle laaliyette bulunmaktadır • 
lar. Mahalle bölgesinde Habeş kı -
taatının imale doğru ikinci bir ha
reketi kaydedilmektedir. T embien 1 
tlahilindeki ltalyan kıtaatının üsle
rUe mavasalalarını kesmek için bir 
çevirme hareketinden bahsediliyor. f 

(Devamı 6 ıncı yüzde) 

Bingazi Hududunda ... 
lngiliz - ltalyan Kuvvetleri Arasındaki 

Çarpışma Tekzip Olunuyor 
Kahire, 2·1 (Özel) - İngiliz idare· yan kuvvetleriyle İngiliz • Mısır kuv· 

sine karşı bir müddet evvel göze çar- vetleri arasında bir çarpışma olduğuna 
pan galeyan, şimdilik dinmiş gibidir. dair çıkan haberleri resmi bir tebliğ 

kat ·ı surette tekzip etmektedir. Bu 
Durum sakindir. Maamafih, her türlü 

tebliğde deniliyor ki: 
ihtimale karşı hazır bulunmak maksa· Bu haber, ihtimal geçenlerde kasti 
dıyla polis kuvvetleri emre_ müheyya olmayarak İtalyan otomobillerinin hu
bir haldedirler.Libya hududunda, İtal- dudu geçmiş olmalarından galattır. 

Mmrda, nümayi§çiler, İffe böye telli kamyonlara 
Götürülüyorlar. 

laapıedilip 

Başvekil ... 

Türk Atletlerine Hitap 
Ediyor 

ismet lnönü; Kısa Zamanda Türk 
Gençlerinin Onurlu Mevkilerini 

Almalarını Beklerim, Di.vor 

Altıncı Balkan oyunlarında boyraia aelam mera•İmİ 

Baıvekil İamet İnönü albncı Bal- 1924 aeneıi yazında Pariate yapıl•n 
kan oyunlan münasebetiyle atletleri- sekizinci olimpiyat müaa.helr•lanıııa: 
mizi tebrik etti. Türk atletleri, orada müıabab kazan. 

Bu teveccüh karıısında.,hürmetle e- maia değil, görgü ve tecrübelerini art· 
ğilmek ve atletik sporlar için bu iltifa· brdıktan sonra memleketlerinde atle
ti fÜkranla karıılamak lizımdlJ'.. tik sporları lüzumu kadar inkipf et. 

Atletizm federasyonuna yüksek &• tirmeğe gitmiılerdi. 

lakalarını bildiren BaJvekil, «En kıaa Hemen hemen mevcudu Lir avucu 
bir zamanda hiç olmazsa Balkan bi- geçmeyen atletlerimiz Paristen geldik
rinciliğini elde etmek suretiyle Türk ten sonra pist üzerinden uzaklaımıı, 

gençliğine yaraşan onurlu yeri almak gördüklerini de, tecrübelerini de bera
için gereği gibi çalıımalannı değerli ber götürmüşlerdi. 
atletlerimizden beklerim, diyor.» (Devamı 10 uncu yüzde) 

Üniversite~.~.~~~~~-·--·-' Akdeniz 
Ortada Bir Musolini'ni" • • • 

Komedya Oynamakta Hakikaten 
Maharetli Bir Delikanlı 

Kitapçılara musallat olan ve bu arada bir kaç tanesini yere vurmağa mu
vaffak olup ta geçenlerde, köprü üzerinde kurbanlarından biri tarafından 
yakalanan sahte mühendis mektebi talebesinin yaman bir şey olduğu anla
şılıyor. Bu gencin, sahte talebe süsü takınarak dolandırrnağa muvaffak ol· 
duklarının sayısı on ~i aşmı§tır. Bunların iddiasına göre, bu genç, başında· 
ki şapkasından ba~k.a cebinde bir de mektepli kasketi, yanında da yedek bir 
pardesü veya muşamba bulundurur, yerine göre bunları değiştirir, rolünü 

Rahatsızhk oıduğu y; 1 ınCISI 
Tahakkuk Ediyor en 

Relrtör Cemil Bil.el 

Dünkü aabah gazetelerinden biri 
Üniversite Rektörü Cemil Bilsel'in is
tifa ettiğini, selahiyettar bir membaa 
atfen yazmaktaydı. 

Halbuki Rektör, dün üniversitede
ki vazifesine devam etmiş ve bize böy
le bir feyden haberi olmadığını bildir
miştir. 

Ancak bizim evvelce de haber ver
diğimiz gibi üniversitede bazı mühim 
idari değ-işiklikJerin arifesinde olduğu
muz muhakkaktır ve üniversite maha
filince C!e vaziyet müphem görülmek-

(De.,amı 8 illft JIGAI•) 

Beyanatı 

1 Dünya ikiye Ayrılmıştır: 
Bizimle Olanlar, Bize 

Karşı Olanlar ..• 
Budapeşte, 24 (A.A.) - Musolini 

«Azest» gazetesine şu beyanatta bu
lunmuştur: 

«Bugünkü imtihan İtalyan milleti
ni tek bir kitle halinde birleştirmiştir. 
Birlik duygusu her zamandan ziyade 
kuvvetlidir. Milletin müttefik c<>;?kun
luğu bana munzam kuvvetler vermc-k
tedir. 

(Devamı 6 ıncı yüzde) 

Japonlar Dıt 
Mogollstan 

Yazan: 

Kadlrcan Kafh 
Bu deniz ve kahramanlık ma· 
ceraaı bugün .•• 8 inci sayfa
mızda başlarnıfbr. 

Şövalyelik devrinde Türk 
humasiyatının göz kamaştı
ran bu sayfalarını her Türk 
çocuğunun iftiharla okuması 
lazımdır. 

Bugün Batladı 
._ ..... ._ . 

Ayazağa 

Cinayeti 

. ..... ·--

oynarmış. (Devamı 8 inci yüzde) 

Suriyedeki Kaynaşmaların 
lçyUzU Ne imiş ? 

Bundan kısa 

bir zaman evvel 
Suriyede bir ta • 
kım azası ele ge
çen gizli bir A -
rap siyasi cemi· 
yeti meydana 
çıkarıldı. Bu ce-
miyetin 
azaıı, yaptığı ve 
yapacağı işlt:r 

hakkında Fran • 
Morg Ayazağada öldürülen Galata aız matbuatı a -

postanesi veznedarı Hüsnü hakkındaki şağıki tafsilatı 
•l1ıı1 

Ozerlne Yürüyorlar ra~o~unu dün müd.~eiumumiliğe ver- veriyorlar: 
Fransız cm • 

A•af SAOUDITt: 
NE OJ O 

R 2
,. (T 1 . 1 ) J 1 1 mıştır. Bu rapora gore veznedarın vü-

oma, .,. e aız e - apon ar a d d h" b" 1 niyet umumiye -
M ._ ,_ 1 . . d M 1. . cu un a ıç ır zor ama emaresi tes-

ançuır.o .-uvvet ennın ıı ogo ıatan u- • . . • si, Suriyede çok 
zerine yürümekte oldukları Moskovadan bıt edılmemıştır · geniş bir gizli 
bildiriliyor. Bu vaziyet üzerine Mogolistan Veznedarı, bir kulağından girip Ö- teşkilatı meyda
hükumet reisi ve üç nazır istişare için Mos- bürüsünden çıkan tek bir kurşun öl- na 
kovaya hareket etmiılerdir. dürmüştür. Ürgüpte yakalanan Yunus 

çıkarmıştır: 

Çinlilere Göre yoldadır. 
Pekin, 24 (A. A.) - Kalgan°dan bil-

dirildiğine göre, Çin kuvvetleri Şangtu 

Çangpei ve Şahar mıntakalannı tahliye et· 
mişler ve Çangpeiyi Mançuko ordusuna 
men.sup Mogol askerleri İşgal etmişlerdir. 

Çin mahafilinde bu hareket dııı Mogolista
nın MançuiCo ile birleşmek yolunda bir te
tebbiia olarak karşılanmaktadır. 

Eden it• Batladı 
Londra, 24 ( A. A.) - Eden bu sahAh 

dış bakanlığına giderek yeni vazift--'line 
ba§lamı§fır. Bu akşam York;ıayra gidecek· 
tir. Sabahleyin dominyon fevkalade ko • 
miserlerini kabul etmiştir. Elçileri avdetin
de kabul edecektir. 

gayesi, bütün arapça konu,an memleket - nde adında bir muallim vardır. 

leri birleştirip, muazzam bir Arabistan im- Onun itirafına nazaran, Berut polis ko-
paratorluğu kurmaktır. · · E · r - t E b . B t b -u mıseu mır ı:;.o:sa yyu ı, ve eru ar..,., 

Bu parti mensuplan arasında adları ge• d Abd Il h Elk b · d --L: 

L b• k" · · · d S · . h azasın an u a o rossı e., t~ -çcn eş ın 111 ıçın e unyenın er sını • 
fına mensup insan vaıdır. lata dahildir. 

Bu gizli teşkilatın başında. Antoine L 11 • (Deuamı 8 inci yüMeJ 



* Üniversite Hukuk Fakültesi birinci sınıf 
talebelerinden Bürbanettin: 

- Ehemmiyet verilmiyen et meselesi, 
İstanbulun mühim dertlerinden biridir: Et, 
vücudün muhtaç olduğu gıdaların başında 
gelenler arasındacbr. Fakat buna mukabil 
İstanbulda et, ta Arabistandan gelen muz 
kadar pahalıcbr. 

Etin. eroin, kokain, esrar gibi bir ka -
çakçılık mataı haline sokuluşu da bundan
dır. 

Eskilerimiz: «Bir dirhem et bin ayıp 
örter!» derlermiş. Eğer maazallah haki -
katen böyle olsa idi, aramızda bir kaç yuz 
binden aşağı ayıbı olan az insan kalırdı. 

İşittiğime göre, belediye, et kaçakçılı -
ğını önlemek için tertibat alıyormuş. Ben
ce et kaçakçılığını önlemek için sade et • 
leri kaçıranları takip etmek kafi değildir. 

-====-===============-==================-=====·~=-~-=-==- =--=====~'"-=-==='--====================================-

Bır Cinayetin 
Muhakemesi 

Katil Mehmet Sekiz Sene 
Hapis Yatacak 

Bundan bir sene kadar evvel Meci

diye köyü civartnda bir cinayet İflen- 1 miı Mehmet adında bir bahçı;an çıf
te ile Sotiri adında bir adamı öJdür
müıtü. Hadiseye sebep te Mehmede a
it bir tarlada Sotirinin koyun otlatma-

sıydı. 

Vak'a önce münakaıa ıeklinde baş

lamıı, Sotirinin sopa ile Mehmedin ba

tına vurması kavganın cineyetle neti-

r- Bayram Cuma l 
1 Günü 

İstanbul Müftülüğünden~ Birinci ki· 
nunun 27 inci cuma günü bayram ol
duğu ilan olunur. 

SADAK.Al FITIR 
Eıı iyi iyi 

K. K. 
Buğday l7 16 

Arpa 24 00 
Üzüm 105 80 

BAYRAM NAMAZI 

Ezani saatle 
Vasati saatle 

s 
3 
8 

Son 
K. 
14 
00 
55 

D 
19 
05 

Yahudi Davit ..• 
Sevgilisi Rebekanın 

Yüzünü Kesti 

Sirkeci hamallarmdan Davit Sirke

cide lbni Kemal caddesinde Salamon 
kızı Rebekanm yüzünü jiletle yarala-

mııtır. İddiaya 1röre dostu olan Rebe
kanın Davide yüz vermemesi kendisini 

kızdırmıf ve elinde bir jiletle kö§e ba
tında Rebekayı bekliyerek kar§ıla§ır 

karııla,maz jiletle kızcağızın yÜzÜDÜ 

çizmeğe ba§laınııtır. Rebekanın ferya· 

dı üzerine etraftan· yetitilerek kurta
rılmıf, mütecaviz Davit kaçmııtır. 

Birinci Kanun 25 

Liman iş Kanunu 
Deniz Ticaret Müdürlüğünce projeleri 

hazırlanan lim.,,n İş kanunu üzerindeki tef .. 
kikler bitirilmiştir. 

Proje bayram ertesi İktısat Vekaletind 
verilecek ve limana ait çıkanlacak kanun .. 
larla birlikte Kamutaydan çıkacaktır. 

••• 
Buğday Dü§Üyor 

Dün Ticaret ve Zahire Borsasına 19Q 
ton buğday, 1 5 ton da un gelmiştir. Fiat • 
larda hafif bir tenezzül vardır. Alış veri§ 
durgundur. 

• • • 

Ticaret Odası meclisinin ıon toplantı • 
sındaki müzakerelerin usule uygun olma • 
dığı etrafındaki dedi kodular artmıştır. B~ı 
zı azanın meclisin son müzakerelerini ol • 
mamış addetmesile, yeni baştan müzak'~ 
için takrir hazırladıklan söylenmektedir. 

Çünkü bu, kurtulması istenilen bir ağa
cın gövdesini baltalayıp göğsünü bırak -
maya benzer. 

Bu itibarla, 
ce)enmesine sebep olmuıtu. 

temenni ederim ki belediye 
Bu davanın durupnaaı dün akıam 

L J Elektrik Fiatları * * * 
Etibba Odaaı Kongresi • 1 

bu işle uğraşırken, daha kökten kurutucu 
tedbirler bulabilsin 1 

* Y enikapı, Bekir aokağı, 43 numaralı ha· 
ne, Recep: 

- Eskiden, canlı etlerin kaçakçılığı ya
pılırdı. Hem de muhtelif şekillerde. Er -
kekler kız, kadın kaçırırlar, ve kadınlar 
kendi vücutlarını kanunun kontrolundan 
kaçırarak satarlardı 1 

... Şimdi de, kesilmiı etlerin kaçakçılığı ya
pılıyor: 

Fakat kaçak satılan etlerin mahiyetleri 
belli değildir. Bu etlerin ekseriyetle bozuk 
olmalan da çok muhtemeldir. O takdirde 
tehlikeye giren halkın kesesi değil, sıhha
tidir! 

Bu itibarladır ki, bu kaçakçılığı önlemek 
için hayli çabuk davranmak lazımdır 1 

Kazalar 
iki Am~le Yaralarıdı 

Feriköyde, Ergenekon caddesindeki 
fanila f abrikaaında itçi Kevser masara 
makinesine parmağını kaptırarak ya
ralanmııtır. 

* Kibrit fabrikası i§Çilerinden Hayati 
fabrikanın istif kısmında çalaıırken e
lindeki kibritler atef almış, kibritler 

Bir Hırsız Tutuldu Kömür fiyatlarının ton ~aıma 130 
sona erdi. Ağır ceza mahkemesi bahçı- kuruı kadar göaterdiği tenezzülün e-
van Mehmede (15) yıl ceza verdi~ fa- Sabıkalı Abdullah Beyoğlunda Der-

kıy• lektrik fiyatları iiaerine d e tesir edece-
kat tahfif edici sebeplerle bu cezayı vit zade apartımanından hah ve 

ği ve bunun kilovat bqına üç kuru§ ka-
sekiz yıla indirdi. metli qya aıınrken tutulnnqtur. dar bir miktar tutacağı haberleri do-

Hukuk Fakültesindeki 
ikilik Meselesi 

Hukuk talebe Cemiyetinin pazar ı---m·-··T-A.KV .. fM ................ . 
günkü kongresinde çıkan hadiseler 

hakkında üniversite idaresi tahkikata BİRiNCİ KANUN 
batlamıttır. Tahkikat, hem hadisenin 1 

çirkinliği ve hem de cemiyet idaresine 
geçmenin ne gibi. menfaatlerin . temini· 
ne yol açabileceği bakımlarmdan ya· 
pılmaktadır. 

Diğer taraftan talebe arasındaki 

münaferet ve zıddıyet geni~Jemekte ve 
Hukuk Fakültesi koridorlarmda her an 

bir Jıadiae çıkarabilecek bir hava doğ
maktadır. 

Talebenin ekseriyeti ise, bu vaziyet· 
ten uzak ve bitaraf kalmağı tercih et
mektedirler. 

fömıt sene 
1351 

Kasım 
48 

SABAH 
s. 
2 
7 

D. 
88 
24 

Öğle 

S. D. 

25 Arabi sene 
1354 

Rumi sene 1 inci kAnun 
1935 19 

ÇARŞANBA 

Ramazan 
11\ISAK 
8. D. 

29 12 51 
s 86 

laımaktaydı. 

Bu hususta ıirket komiseri ile yap
tığımız temaata bize denildi ki: 

- Kömür fiyatlarındaki bu tenez
zül henüz kat'i olarak bildirilmi§ de-

ğildir ve bunun hatta 200 kurut oldu
ğu dahi kabul edilse, elektrik fiyatla-

rında 3 kuruı değil ancak yirmi para

lık bir fark gösterebilecektir. 

Bir Ev Çöktü 
Evvelki gün Beyoğlunda iki katla bir 

evin arka duvarı kamilen çökmüttür. 
Bu ev Teşrifat sokağındadır, (100) 

sayıdadır ve Madam Rozini'ye aittir. 

Çökmeğe sebep evin ahıap ve harap 
bulunmasıdır. 

Bir Ev Tutuşuyordu 
Dün öğleden sonra, Yeıildirekte bir 

evin tahta olan kapı söveleri tutuımuş, 

ı itfaiye yeti terek aöndürmüıtür. 
I 

Etibba Odası kongresi yapmış, senelil 
mesai raporları okunmu1o mesleki mev~c 
lar üzerinde konuşulmuştur. 

• • • 
Haliç Kongresi 

Haliç şirketi idare meclisi umumi kon • 
gre hazırlıklarına başlamıştır. İdare mecıa 
]isi son içtimamda bazı hissedarların işle( .. 
me işine devam hususundaki tekliflerini di 
rumameye almıştır. 

• • * 
Ankara Hukuk Fakültesinde 

Talebelere Yardım 
Ankara Hukuk Fakültesinde okuyan 

yoksul gençlere her yıl terfi etmek ve iaşt 
edildikleri gün kadar devlet hizmetini ta .. 
ahhüt etmek şartile fakülte tarafından öğ .. 
le ve akşam yemekleri verilmesi kararl~tı-. 
rılmıştır. 

••• 
Ayazağa Kaırı 

Ayazağa kasrının süvari binicilik meJC • 
tebine verilmesi kararlaştmldığı için bina• 
da bazı değişiklikler yapılacak ve tam(~ 
edilecektir. Lazımgelen tahsisat ayrılacak " 
tır. 

* * * 
Yugoslavyada Emlaki Olanlar Şimdiki halde per~mbe günü yapı

lacak kongreye İntizar olunmaktadır. E. 7 28 
z. 12 14 

fkinıl ; 1 . trtar 

s. o. s. D. 
9 .J8 12 -

14 :14 16 4fl 

Yatsı 

S. D. 
1 39 

18 24 

I Muallim Cevdet Salonu Finans Bakanlığı Yugoalavyada emlalC 

Yakala narı Kaçak Etler ... ' • • • • t t 1 f f • f f f 1 f f • 1 1 1 1 e- 1 f ll l t l• t•rlfl •tl• 

toplu bir halde parlayınca yüzünü ve Feri.köyde kasap İsmailin dükki.
ellerini yalayarak yakmııtır. Yaraları nanda 23 kilo, kasap Hulusinin dükki
hafiftir. l moda da be§ kilo kaçak et tutulmuıtur. 

Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

Geçenlerde vefat eden muallim M. Cev- ve arazisi bulunanlara ait 6000 dosyada 
det adına inkılap müzesinde bir salon a· adı geçenler hakkında Dış Bakanlıktan ba .. 
çılması ve bu salonda muallimin on l..in zı malumat istemiştir. Bu malumat geldik• 
ki.tap ~e notlarının balkın istifadesine arze-ı ten sonra tevzi edilecek paranın nisbeti ta• 
dılmesı kararlaştınlmıştır. yin edilecektir. 

- Bu İJ böylece uzayıp gidiyor, Ha • 
•an Bey!.. 

Pazar OEa Hasan B. Diyor Ki ı 

. .. balyan - Habe~ harbi sürüklenip, du
ruyor •• 

.. -----· -----=--

. .. Barı§ yolu da bir türlü bulunamadı, 
·gitti .• 

Hasan Bey - Ye'se dü§mç~e mahal yok, 
dostum. Methur sözdür: °(Eden) b\1lur ..• 
dederl 



25 Birinci Kina. 

Hergün 

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bugün Konamadı 

E ulgarlar ... 
Şimendifer Hatla
rımızla Alakadar 

Oluyorlar 

Sofya, 24 (Özel) - Bulgarlar, 
Balkanlardan ana vatana iltica eden 
Türklerin T rakyaya yerleştirilmelerin
den maada Türkiyenin yeni yapılan 
demiryolları ile de alakadar olmakta
dırlar. 

Bu, 22 tarihli «Zora>> gazetesının 
(<Türkiyede yeni yapılan demiryolları
nın ehemmiyeti nedir}» başlığında 
yazdığı bir yazıdan da anlcwılmaktadır. 
Ezcümle gazete diyor ki: 

«Geçen ay Türkiye, kendi ekonomi 
inkişafını ve müdafaasını haiz iki de -
mir yolunun inşasını bitirmiştir. Bun
lar, 12 ilk teıŞrinde açılan Irmak - Fil -
yos ve 22 Şubatta da açılan F evzipa
f8 - Diyanbekir hatlarıdır. Halk tara -
fından maden kömürü hattı namiyle a· 
nılan Irmak - Filyos hattı 392 kilomet
re olup 8 sene zarfında inşa edilmiş 
ve hükumete, 3 milyar ve 500 milyon 
levaya malolmuştur. 

son POST~ 

Resimli Makale 

Batmııza bir kaza geldiii zaman mes'uliyeti batkalannda 
aramak en büyük zaaflarumzdan biridir. Muvaffakiyetaizliği -
mİzİn kendi idareaizliğimizden doiduğunu unuturuz. Bizi bq
kalannm o yola sürüklediklerini iddia ederiz. 

Bu, biraz da muvaffak olanlan gördüğümüz zaman kukan • 
mamızdan ileri gelir. Biz yıkılan ve harap olan eserimizin üze
rine çıkıp baıkalanna baimnakla biç bir ıey kazanamayız. 

• 

il Çekememezlik il 

Muvaffak olamadığımız zaman mea'uliyetin kendimizde, kendi 
zaaf ve aczimizde olduiunu anlamak ve bu kusuru tamire 
tetebbüa etmek gerektir. 

Yoksa bot yere bağırıp çağırmalarla kaybettiiimiz zaman 
muvaffakiyebizlijimizi arthnr. Çekememek acizlere yarqır. 
Kendinden emin olanlar ne batkalanna kusur atfederler, ne de 
lüzumsuz sürültü ile etrafı rahatsız ederler. 

MUHTELiF HABERLER 

Demiryollar Ve Limanlar ida
resinde Tekaütlük Meselesi 

....... -······-···············-················----·--
! Ankara, 24 (Telefonla - Özel aytan-ı ra biç bir it gÖremİyecek kadar malw ka-
mızdan) - Devlet demiryollan ve liman - lanlara müddet hizmetlerine göre tahsis 
lan itletme idaresi memur ve miiatabdem· edilecek aylıklar llf&iıdaki niabetlere söre 
lerine tekaüt maaıı taluisine dair kamu • verilir: 

Sözün Kısası 

Ölüyü Ayalına 
Getirt•n Hekim 

·--------- Ek • T• -
Bizim bir ihtiyar lsmail ağamız vardır. 

Şendir, rinttir, hoş söz söyler. Kendisini 
daima zevkle dinleriz. 

İsmail ağanın, Bakırköyüne bağb Avas 
köyünde bir yetişmiş oğlu oturur. Orada 
çiftçilik eder. Evlidir. Almıı olduğu q 
İııtanbulludur. 

Bu ramazan içinde, kaynanası l12ın1 
özlemiş... ihtiyarlığına, dermansızlığına 
bakmıyarak, kalkmış, uzun bir yolculuğun 
meşakkatlerine bakmayıp, gitmiı Avua .. 

İsmail ağa anlatıyor: 
- Eh 1 Kadıncağız, meğerse ecelini a -

ramağa, sonra da kızile, damadı ile helal
laşmağa gidiyormuş. Bir akşam, ihardan 
sonra mangal Laşında oturup dururken, 
Azrail, zavallının tamam olan hesabını 

görmeğe gelmiş. Kadın, oracıkta btılmı§, 

kalmış. 

Cenazeyi kaldırmak için karantine kağı
dı (defin ruhsatiyesi) lazım. Belediye 
doktoru uzak.. Bakarköyünde .. 

Damat gidip haber veriyor. DOktor: 
- Peki! diyor, getirin ölüyü göreyim! 
- Aman be doktor! Ocağına diiftüml. 
- Olmaz! Ölü gelecek 1 
Damat mecbur oluyor; gerisin geriye 

köyüne gidip, kaynananın cenazeııini bir 
arabaya koyduğu gibi kaza merkezine. be
lediye doktorunun ayağına getiriyor. 

Üstünkörü bir muayene .. 
- Haydi, kaldırın! Gömebilinıinizl. 

Ölüyü getirip götürmek için harcanan 
para tam beş liradır. Eloğlu, aıahuana 

bundan ucuza da ölü yükler mi) 
Damat ise fakirdir. Bu beı lirayı. dote -

ğini ve bazı kapkacağını satarak tedarik 
etmiştir. 

İsmail ağa: 
- Ne dersin, bey, bu ite) diye eordu. 
- Ne diyeceğim"> dedim. Ben eenin 

Bu hat Türk mühendislerinin yar -
Clımiyle bir lsveç grubu tarafından ya
pılmıştır. Çok dağlık mıntakadan ge
çen bu demiryolunun 37 tüneli vardır 
ve en uzunu da 3,800 metredir. 

Yakında 25 kilometre daha uzatıl· 
makla bu hat Zonguldak kasabasına 
erdirilerek Karadeniz maden kömürü 
havzasına vardırılmış olacaktır. Böy -
lelikle burası, Türkiycnin baflıca 98-

nayi merkezine çevrilmesine çalıtnlan 
Orta Anadolu ile bağlanmış olacak -

Tunçeli 
idari Teşkilatı 
Nasıl Oluyor? 

taya mühim bir liyiba gelmittir. . .. Memur ve müstahde- Tekaüt edile- oğlanın yerinde olsa idim, bilirdim ya-

tır. 

Kömür havzası dahile karadan bağlı 
bulunmadığı için hemen bütün sana
yi merkezleri sahillerde bulunuyorlar
(b ve kömürler de deniz tarikiyle 
aevkediliyordu. 

Harp zamanında deniz kıyıla;ında 
bulunan bu sanayi merkezleri, düşman 
donanmalarının taarruzlarına hedef 
olabildikleri için, işe yaramıyorlardı. 

Yapılan demiryolu bu tehlikeyi 
bertaraf etmektedir 

Zonguldağın yanındaki Türk ma -
Cfen kömürü mıntakasının ehemmiyeti 
de, son (50) aenedenberi çoğalmakta 
olan istihsalatiyle ehemmiyetini ispat 
etmektedir. 

Bu liyibaıun eaaalanm bildiriyorum: minini tekaüde bak ka-
Devlet Demiryollan ve Hmanlan ifletrne zandıfı tarihte aan -

idaresi bütçesinden aylık veya ücret veya dağa İftİrak biueleri 

Ankara, 24 - Tunçeli vilayetinin yevmiye alan ve sicille kayıtlı bulunan 
teıkilit ve idareai hakkındaki kanun memur ve müatabdemlere 2435 numarah 
layiha.aı meclia ruznameaine alınmıı- kanunla teıkil eclilen tekaüt sandığınca bağ. 
tar. Layihanın meclia ruznameainde mü- lanacak tekaüt veya ı•aluliyet aylıklarile 
müzakereleri aırumda ve bilbuaa verilecek tazminat ve bunların dul ve ye
idam hükümlerinin taadik ve İn· timlerine bağlanacak aylıklarla verilecek 
fazı aalibiyetinin valiye verilme- tazminat bu kanun hükümlerine göre he • 
aine dair olan maddeye encümen aap olunarak verilecektir. 
izaaından beti muhalif kalmııJardır. Bu memurlardan tam ÜÇ aene,i doldur-

Bütçe encümeni kanunun netri ta- makaazın • ölüm veya malaliyetten bafka • 
rihinden 6 kanunuaani 1940 tarihine her hangi bir aebeple a:rnlanlara tekaüt 
kadar mer'i olacaiım layihada taarih sandığından biç bir te:r verilmez. ldarede
etmiıtir. ki hizmetini doldurduktan aonra aynlan • 

Liyihaya verilen tekle söre Tun- lara o tarihe kadar, aylık veya ücret veya 
celi vilayetine ordu ile irtibatı baki yevmiyesinden sandık İçin keaiJmit olan 
kalmak ve rütbesinin aelihiyetini ha· paralar temettiiaüz olarak ven1ip sandık -
iz bulunmak üzere korkamutan rütbe- tan alikalan keailir. 
sinde bir zat vali ve kumandan seçilir. Sandıktan ballanacak aylıklar kaydı 
Bu vali ve kumandan, teıkil edilen hayat fU'lİle her ay PePn olarak verilw. 
dördüncü umumi müfettitliğin de u- Ancak bazı suçlardan mabkUın olanlar için 
mumi müfettiıidir. Vali ve kumandan İcap eden esular nazara dikkate almm'f • 
lüzum gördütü takdirde vilayeti tet- tar. 
kil eden kaza ve nahiyelerin hududu Her ne aaretle oluna olsun tekaüt olan-
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H H 1 
ve merkezini deiittirir ve keyfiyeti Da- lara hizmet veya tekaüt iken vefat edenle-

8V8 ÜCUM artna biliye Vekaletine bildirir. rin dul ve yetimlerine tahaia edilecek ay. 
ı - . .::-.1 ( 50) • 1 ...J!__ 35 aene çalıpn veya 60 y••mı bulan 

K 
Layihanın adli kısmında; dava açıl- ıgm ,..._.e aı, muame e uıvam mu- tekaütlüğünü iatiyebilir. ""3' 

81 ŞJ • • • maaı izne baih itlerde izni vermek ae- buebatm ~en geçinciye kadar a • 
lihiyetinin vali ve kumandanda oldu- vana olarak verilir. Layihanın Esbabı Mucibe Layihası 

Bahkeairde Işık Maskeleme . iu kabul edilmektedir. Müddeiumumi- ~lana~ teka~, dul ve yetim maaı • Devlet Demiryollanna bağlanacak teka-
ler ilk tahkikat sonunda' iddianamele- lan qletme idaramden aylık veya ücret üt • . •. . 

T ecrübeıi Yapıldı rini iki gün içinde yazmaia mecbur- veya yevmiyenin nihayet buıdutu sünden ki :::::,.1ann:_=dformüUen ~a-
d ı ldd' hatlar un• m a memur ve müatab-
~r ar. ıaname maznuna teblii e- • • demlerin maluliyet ve ibtiyarbklan halin • 

Balıkeair, 24 (A.A.) - Balakeairde d 1 A· ı:. ı · Ma(Alıwet ı mez. sır cezayı muate zam auçla- u .1 d kend'I • · ""ld':ı ... • ı k ·· dürm d . D 1 d • ilan • e ı ennm ve o wuen aonra bırak • a sece yapı an lfl aon e eneme- rın tahkıkatı mevkufen yapılır ve bu ev et emaryo ve limanlan idare • tıklan dul timi . . • • • 
• • • b" rd" S 21 d h" • d fili ı..- • ve ye ermm maifetlerma te aı ıya ır aonuç ve ı. aat e fe ır mevkufların durupnadan evvel tabii- aın e on ~ aene hizmet ettikten son- • • .. • . . -

dldiiiü luunca büt.. ki .• dU • • ··············-······:· ................ ·---··-·············· mm pyeu sozetılmiftır. - ADİL RIZA 
• ~a • • un lfl • ~ ~n • • ı yelerıne daır olan kararlar ancak vali- dunqmadan ıtıbaren nihayet üç sün 

riildü. Yll'llll dakika aonra ılôncı bır nin muvafakatiyle icra edilir. Bu tah- içinde bildirilir. 
d&clilkle ıpldar tekrar y~n~~· Dene~e l liye karannın tatbikine kartı itiraz edile 1 Tunceli viliyeti içindeki ceza mab- Antakyada Çarfaf Y• 
~ olm~a~ rajmen çok ıyı ıdare eclıl- mez. ilk tahkikat aıraaında verilen tev- : kemelerinde verilen hükümler temyize Peçe Kalkıyor 
dı ve hıç hır aluaklıta utramadı. kif kararlanna maznun tarafından iti- tabi olmayıp kat'idir. idam hükümleri- Antakya, (Özel) _ Buradaki mü

pacağımı. 

- Ne yapardın) 
- Arabayı, sade getirmesine pazarlık 

eder, ölüyü doktorun odasında bir ba -
hane ile terkettiğim gibi savuturdum. Ar
bk doktor bay ne yaparsa yapsml. 

İhtiyar başım salladı: 
- Doğrusun be beyim, ammL. dedi .. 

Bizim oğlan, İıa peygamberi kıakamp ta 
ölüleri ayağına getirten bu doktonm ne
tamesine uğramaktan korkmuftur ber hal
de!.. 

lltarlılı ı 

Meslekdat lmifler 
Zekası ve nüktelerile me,hur Kemal pa

ta zade Sait Bey merhum, bir ramazan ak
pmı, Beyoğlunda bir ahbabının ninde 
gecikir. İftar etmek için, oradaki büyük lo· 
ltantalardan birine girer. Rahmetli, boia • 
zına düşkünce olduğu için bir kaç türlü ye
mek yer. Sonunda hesabı getirirler. bakaı 
ki kendisinden dünya kadar para iatiyodar. 

Sait Bey patronu çağırtır ve 110rar: 
- Bu hesap benim mi) 
- Evet efendimi 
- Siz beni tanımıyor musunuz) 
- Hayır, efendim 1 
- Ben sizinle mcalekdaşım 1 

- Öyle mH Affedersiniz, bilrniyotdam. 
O halde yüzde elli iskonto haklmuzdu. 

Sait Bey bu tenzilatlı hesabı ödedikten 
sonra, patron sorar: 

-Hangi lokantayı iıletiyoraunuz) 
- Ne lokantası) Benim lokanta, filin 

iılettiğirn yok. 
- Ya, deminden, mealektapz. dedi • 

nizdi de.. j 
- Evet .. Ben de sizin gibi adam~. 

nml. 

TIFU 

Antakyad• 30 KöyU 
Sular Bastı, Zarar 

Pek Büyük 

raz edilemez. Maznun ve müdafiine 
1 
nin vali ve kumandan tarafından te- nevver kadınlarımızın tefriki le hir

müd~~aa~~rını .. hazırlamalan için .n~~a- 1 ciline lüzum aörülmediii takdirde in-ı de ve civarda çarpf ve peç: ka:.... flllatfnde Bir Yahudi iki 
yet ika gun muaaade olunur. Hükum, fazı emrolunur. ia batlaınıttır. Poll•I Yurdu 

Ant.;kya, (Özel) - Son günlerde 
~atan tiddetli yatmurlar tehrimiz ve 
civarında büyük zararlar yapmıf, bir 
Çok ekinleri bozmuf, toprağa tohum 
aaçılmaaına engel olmuttur. 

Bu arada Amuk ovasında aular bir 
lfet halini almıf, 30 köyü au baamıt
tır. 

Eaaaen üatüste gelen kurakhktan 
Pek müteeuir olan Amuk ovaaı çiftçiai 
bu au baakmmdan aonra büabütün milf
lcüt bir vaziyete ıirmiftir. 

iSTER iNAN IS TER İNANMA! 
t Hayfa - Buraya bir vapurla selen 

yahudi muhacirlerinden Neaim Lni is
minde birinin üzerinde bir ailü çık

mıf, müaadere edilmek iatenilince mu
aevi muhacir ailahını çekerek iki polia 
yaralamııtır. Polislerden birinin yara.aı 
aiırdır. 

f etanbulda, Sofular caddesinde 100 numaralı evde oturan 
dülger Bahaeddinin kaymvaldeai, bundan bir müddet evvel 
Avu köyüne aitmif. Köyde bir müddet kalJDI! ve hastalana
rak vefat etmiı. 

Avu köyü, Bakırköy kaza11na bağlıdır ve oraya iki buçuk 
saat meaaiededir. 

Kadınm vefah üzerine Bakırköy belediye doktoruna ölün" 
muayenesi için haber ıönderilmif, fakat doktor köye gidemi -
yeceğini, binaenaleyh ölünün kendisine gönderilmeaini iatemİf. 
Bunun üzerine dülger Bahaeddin ölüyü bir arabaya yüki •mq, 
Bakırköyüne getinnq, muayene ettirmiJ, gömülmesi için mü
saade almlJ ve tekrar köyüne dönmÜf. 

iSTER iNAN lSTE.l !NANMAI 

Kutupta Kaybolan Uçmaa 
Aranıyor 

Melboume, 24 (A.A.) - ~ 
vapurut güney kutbunda kaybolm"f o· 

{ lan uçman Ellesworth'a aramaja çık-
\., ___________________________________________ ....J DUfbr. 
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MEML KET HABERLE l • • 
Bu Mantoyu 
Kim 

------ ıD11~Ll11111 
Antebin Meşhur Deli Tütünü 

Çaldı? 
Üçüncü asliye ceza mahkemesi.. Da -

vacı sandalyesinde on sekiz yaıında bir 
kız; suçlu yerinde de kırk yaılarında ka
Clar eamer, zayıf, peripn kıyafetli; par -
makları ve dudakları - asabiyet eseri ola
cak • mütemadiyen )upırdıyan bir kadın 1.. 

Mısır Köyler :nin Biricik Keyif Verici 
Karilerin 
Sorularına 
Cevaplarım 

Genç kızın adı Lutfiye, auçlununki Ha-

Maddesid··r 
Gazi Antep (Özel) - Gazi yurdun 

zirai hususiyetlerinden birisi de deli tü-

tice. tün yetiıtirmesidir. Zaman zaman baf-
Hadiıe Fatihte, Mollaaşkı mahallesin- ka yerlerde de ekilen bu tütünün nefa-

de ııeçiyor. Suç basit: Manto hırsızlığı! seti yalnız ıehrimiz toprağına mahsus 
Fakat bu basit suç duruşma arasında ve münhasır olduğu tecrübelerle anla • 

mürekkepleıiyor ve vak'a, şöyle anlatı - tılmııtır. 

lıyor: Deli tütün kullanma yeri yalnız Mı-
Bayan Lutfiye bir aal:..ıh komıuya gi • aır kıt'asıdır. Nil vadisinin köylüleri 

derken askıya bakmıı; yeni yaptırdığı Cevza dedikleri nargilelerde tömbeki 
mantosu yok ... ccMantom çalındıı> diye 

gibi kullanırlar. Onlarca bu tütüne Habaıılamııı üzülmeğe... Mantonun kaybolu-
§U kulaktan kulağa mahalleye yayılmı}, ka- san Keyf Antabi namı verilir. Mısulılaı 
rakola da aksetmiş. Nihayet manto Ha • bu tütünümüzü aiızotu olarak ta kul • 
ticenın eHnde tutulmuf. Hatice karakola lanırlar ve adına Madaa derler. Şamda 
verdiii ifadede: yetifen deli tütün ikinci geir. Genel sa• 

- Lutfiyderi tanırım. Kapı açıktı. vqta yolsuzluktan Amerika istifade e • 
Seslendim. Evde kimse yokmuf. Jçeri gir- derek tütünümüzün benzerini Muıra it
dim ve şaka niyetile mantoyu alıp aakla· hal etm.İf ve o zamandanberi <(Deyriic· 
dun. Maksadım onlan biraz üzmek. Ü • cebel» dedikleri bu tütün de orada kul-
zerken de gülmekti... demif. lanılmaktadır. 

Halbuki euçlu durupnada hiç te böyle Deli tütünün metrup tütünden tama • 
aöylemiyor: men ayrı buauaiyetleri vardır. Ekici yal-

- Ben fakir birisiyim. Azime adında ruz yetittirmek ve tahammür ettirmek
bir kadının evinde yatıp kalkıyorum. Bir le mükelleftir. Ondan sonra11 sanat ve 
aktam Azime elinde bir mantoyla eve gel- ihtisas itidir. Ve tacir atelyelerinde ba· 
di ve bana: 

Anteple bir deli 
ıarılarak ekaeriya iki ve hazan üç unıf 
Üzerine dorge yapılır ve muntazam am· 
balajlarla Mısıra yollanır. 

Enfiyeainin de rağbet gördüiü söy
lenen deli tütün son yıla kadar bakım • 

sızlık içinde iken İt Bankasının yardı • 
mile teeuüa eden kooperatif sayesinde 
vaziyetini kurtarmıttır. Tütün müstah • 
ailleri kooperatifi çok ite yaramı! ve 
tecimerler elinde düıtükçe düıen fiatla
rı yükseltmiftir. 

,,_ Hatice ben bir ıey yaptım, fakat ı -ıd 
tim~i de korkuyorum. Beni sen kurtarlı> negO e 
4iedi.0' ~ b çu··nku·· Kaçakçılar Şiddet!e ediğini yapmaııa mec urum. 
evden atarsa halim harap .. Gittim man - Ediliyorlar 

l Bursada Bir 
Ta,<ip Kız Yandı 

toyu kendi elimle sahibine verdim ve lca- fnegöl (Özel) - Emir Yenice ve 
rakolda da çaldığımı söyledim. Müalim köyleri civarında kaçakçılarla 

Ve gözlerinden ael gibi yaşlar akıtarak jandarmalar arasında bir müsademe ol
hıçkmyor. Salona Azime alınıyor. Onun muıtur. Kaçakçı Çolak AbdulJahın kar
anlattığı da §Öyle: deıi Molla Ahmedin idareaindeki bir 

_ Hatice elinde yeni bir manto çıkıp kaçakçı kafilesi kaçak tütünle seçer • 
geldi: ken evvelce tertibat almıı olan jandar-

«- Kız bu manto nereden?» dedim. malar dur emrini vermiıler, fakat ka • 
_ <<Buldum ı. » dedi. çakçılar bunu dinlememiılerdir. Bunun 

- «Manto bulunmazn dedim. üzerine kaçakçıların üzerine ateı açıl

mıı, fakat kaçakçılar secenin karanlı • 
- «Verdiler» dedi. Sabahleyin de iından istifade ederek kaçmıtlardır. 

LUtfiyenin mantosunun kaybolduğunu işit- Takip edilmektedirler. 
im. Ve Llıtfiyeyi çağırarak mantoyu .:ös- Müsademe neticesinde kaçakçılar 

terdim; yüklerini terketmiye mecbur olmutlar, 

- «Benim mantom; teyze! .. » dedi. hayvanlarından da ikisi öldürülmüf, 
Haticenin söylediklerini kabul etmem. ikiai de diri olarak ele geçmİftir. 

Buraa - Dudaklı köyünden Muzaf • 
fer isminde ve 13 yaıanda bir kız evde 
kimaenin hul\}nmadığı bir aırada yan • 
mıJlır. 

Kızın acıklı feryadını duyan komıu • 
lar eve girdikleri aırada Muzafferi ölü 
bulmutlardır. Müddeiumumilik yapbğı 

tahkikatta Muzafferin ocaktan aıçrı • 
yan bir kıvılcım yüzünden yanarak öl • 
düğünü teabit etmittir. 

Bursada işçi BUrosu 
Buraa - Belediye f ıçiler bürosu adı 

altında bir büro açmayı karar altına al
mııbr. Bundan sonra İf ve iıçi arıya

eak olanlar doğrudan doiruya bu bü • 
roya müracaat ederek isteklerini bildi • 
receklerdir. 

Bakalım ~mdi bu ~rinc~ ta~ na~l ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yıklanacak. Şehirlerimizde Tasarruf Haftası 
• 

lzmitte Domuz 
Mücadelesi 
bmit (Özel) - Ziraat müdürlüiü do

mmlarla mücadeleye bıqlamak üzeredir. 
H• köyün 4 evi bir domuz öldürmeğe 
mecbur tutulmak aaretile bu mücadeleye 
önem verilecektir. 

Gebze Köpruıu Tamir Edildi 
fzmit (Özel) - Gebze köprüsünün ya

pılması dolayıaile iki sündür tren teahbür
le hareket ediyordu. Köprünün tamiri ni
hayet bulmut ve trenler muntazam sefer
lerine bafla.nutlarclı. 

GölcUkta Moıamıre 
lzmit (Özel) - Halkevi temail kolu 

bir müsamere vermek üzere Cölcüie sil· 
mitlerdir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu aeceki nöbetçi eczaneı. ıunlarclır: 

T olratta yapılan tıuarrul 
Antep (Özel) - Arttırma ve birik -

tirme haftası münasebetile burada yapılan 
vitrin müsabakası burada teşhir aan'3tının 
güzel örneklerine .vesile olmuştur. Hafta 
münasebetile cidden muvaffak vitrinler 
yapılmıştır. Erninönü: (Ali Rıza). Kuçükpazar : 

(Necati). Alemdar: (Sırrı) . Beyazıt: * 
(Asadoryan). Şeh

0

zadebaş1: (Üniver- Alaşehir (Özel) - Arttırma ve birik • 
site ) . Fener: (Arif). Karagümrük: tinne haftası tezahüratı pek canlı olmuş -
(A. Kemal) . Şdhrernini: (Nazım) . tur. Bütün mektep talebeleri ve halk, Hnlk-
Aksaray : (Şeref)· Sarnatya: (T eofi - evinde toplanarak hep bir arada çarşı ve 
los) . Bakırköy: (İste}>an) · Gala ta: sokaklan dolaomışlar ve yd'li mallar le -
(Karaköy) . Hasköy: (Halk). Kasım· hinde tezahürat yapmışlardır. Ayrıca 
paşa : (Merkez) . Beşikta~: <Rıza) . Ha lkevinde konferanslar, mekteplerde de 
Beyoğlu : (Della Suda, Ertuğrul, B.- yerli m nllar hakkında dereler verilmiştir. 
runakyan) . Şişli: Nargilcciynn) . San- * 
yer: (Oııman) . Üsküdar: (Ahrnedi - Tokat (Özel) - Havanın yağmurlu ve 
ye). Kadıköy: (Leon Çubukç ıyan) , kapalı olmasına rağmen tasarruf haftası 
o .,man Hulusi). Büyükada : (Meh • burada Pek parlak geçmiş, hafta zarfında 
mt-t ) H yl li: (Ta na") . en tirya'- ·ı b"l ı_ h · hl ----------"-------! ııu er ı e çay ve ~a ve yerme ı a· 

tezahüratından bir •alha 
mur ve meyvayı tercih etmişlerdir, her ta· 

raf bayraklarla süılenmiş, sokaklarda can· 
lı tezahürat yapılınııtır. 

* Havza (Özel) - Ulusal ekonomi ve 
arttırma haftası burada bütün esnaf, ku -
rum ve mekteplilerin İştirak ettiği bir top· 
lantıya vesile olmuştur. Bu toplantıda aoy
levler ve konferanslar verilmiş, sonra te -
zahürat yapılmıştır. Bir de -.·itrin müsa . 
bakası tertip edilmiştir. 

* lzmit (Özel) - Tasarruf haftasının 8•.ln 
gecesi orta mektep riyaziye muallimi, 
Halkevinde bir konferans vermit bu kon -
ferans büyük bir çokluk tarafından altlka 
ile dinlenmiştir. 

Ulugazi ve Akçakoca m~ktebi yavrula

n da tasarruf haftası dolayıaile müsamere· 
ler vermiılerdir. 

tütün tarla., 

Edremitte M. C. G. 

Okumuı bir kız aradığınıza göre ben de 
ıizi yükıek tahsil gönnüt bir ıenç zannet• 
timdi. Lise tahailini aiz büyük bir feY, ve 
kendinizi münevver mi sayıyorsunuz. Bul
duğunuz kız sizin ihtiyacınıza daha iyi ce• 
vap verir. Siz bu tahsilinizle okumuı b~ 

km idare edemezsiniz. Onun için hayalııi 

kapılıp kendinizi dev aynasmda görmeyin. 
Sevdiğiniz kızla evlenin. 

* Ankarada Feride: 
Nafaka davası açınız, mahkeme sizi vli 

çocuklarınızı böyle ulu orta sokağa atamaz. 

* lıtanbul H. T. 

Deli tütün 932 ile 933 yıllan ve yani Mektuplarınızın niçin iade edildiğini 

iki mahsul devresinde tehrimi.ze bir tahkik ediniz, Kız hakkında fena hüküm 
milyon liraya yakın para aetirmiıtir. vermekte acele etmeyiniz. ihtimal oraCI~ 

lnhiaarlar lJareai Üzüm Alıyor bir baıka talip çıkmıştır. Belki de mektup.. 

fnhiaarlar idaresinin tehrimizde aç· 
tığı rakı fabrikası bu yıl piyasadan Yat 
üzüm almadığı için baicılar mütkül 
mevkide kalmıtlardı. Bu aydan itibaren 
Kilis mıntakasında kuru üzüm müba • 
yaatına baılanmıt ve baicının yüzü gül· 
müıtür. 

Işık Maskeleme 
Denemesi 

Kütahyada Muvaffakiyetle 
Baıarıldı 

Kütahya (Özel) - Burada hava teh
likeaine kartı •tıklan gizleme ve mas
keleme tecrübesi yapılmııtır. Tecrübe 
elektrik aantralından çalman düdükle 

tam saat 19,30 da batlamıı ve 20 daki
ka aürmÜftÜr. Deneme çok büyük bir 
muvaffakiyetle neticelenmiıtir. 

Biga da 
Büyük Pa~a· 
Köyü 
Biga (Özel) - Buraya 9 aaat meaaf e • 

deki 50 evli Büyükpqa köyü halkı Ra:ı:

gat göçmenidir. 
Fakat oraya yerleteli 50 yılı geçtiği için 

bu göçmenler artık yerli ahali haline cir • 
mi~lerdir. 

Bunlar, kadm erkek, giyim kupmda da 
yerlileri örnek ettiklerinden elbiselerinden 

de göçmenlilderi anlatılmaz. 
·Eski tabirle Papyıkebir denilen bu kO

yün mer'aıı senit, tarluı boldur. Halkı a· 
çıkgöz olduğu için her köyden önce pamuk, 
keten, susam ekmeie baflamqlardır. 

Köyün yeri biraz bayınmaı ıeldiii İçin 
evlerinin Önünden geçen ·Biıa çayı hazan 
tapa bile onlara zarar vermez. Çay, kapı • 
lannın önünden aktıjı için kendisine su la
mn olan kapısını açıp bakırını doldurur. 

Mer'alarında keklikotu çok olduğu için 
peynirleri pek nefis ve kokuludur. 50 hane 
oldukları halde köylerine güzel bir okul 
yaptırmağa kalklfUl halk, bu bayırlı bina
nın duvarlarmı yaplDlflardır. Yeni mub • 
tar, harman zamanın bunun üstü de örtü • 
leceğini söylemektedir. Yaz günleri çay 

kenanna kazdıklan kaynak sulannın İçme
sine doyum olmaz. 

Antalyadı Yılba,ı 
Antalya (Özel) - Halkevi yılbatı 

gecesinin eğlence ile geçirilmesi ve bu 
auretle evin içtimai yardım koluna bir 
muavenet temin edilmesi İçin §İmdiden 
büyük hazırlıklar yapmıya baılamııtır. 

Muf Defterdarlığı 
MU9 (Özel) - Vilayetimiz defterdar· 

lığına Manisa varidat direktörü Abbas ta· 
yin edilmif, gelmif, vazifesine baılanııı • 
tır. 

Havzada Köylüye Tohumluk 

lan ailesi iade etmektedir. Sizin yapacağı~ 
ıey kızın ailesi nezdinde tahkikat yapm~ 
mümkünse nişanlanmağa talip olmak v4 

sevginizin ciddiyet ve samimiyetini isba• 
etmektir. 

. . 
TEYZE 

Bir Doktorun 
Günlük Çaroamba 

Notlarından (*) 

Çocuk Bakımı 

Çocukları Gripten 
Nasıl Korumalı ? 
Grip mevaim değiıme zamanlarının 

ve rutubetli havaların eksik olmıyan 

salgın ve geçici hastalıklaundan biri· 
dir. Ekseriya toplu yerlerde, mektep• 
lerde ve sinemalarda hasta olanlann 

aksırık ve tıksırakları ile burun ve a • ~, 
ğızda, boğazda yerleşmiş olan mik • 
roplar bu zehirli ve bulaşık havada j 
hasta olmıyan çocukları da aplar. Has-

1 

talığa yakalanan çocuklann boğazla • 
nnde hafif yanma ve burunda nezle 
akışı başlar, arkasından baş ağrısı. bel 
ağrısı gelir. Çok neıeli olan, koşan. ,, 
oynayan, iştiha ile yemeğini yiyen ço· 
cuğun neşesi birden kaçar, İ§tiha81 

durmuotur, yemek yemez, bir köşeye 
çekilir. Kimse ile konuımaz, denile 
meogul olmağa değil, oda içinde 
biraz fazla harekete bile geçmek is-
i em ez. Ve arkasından ateı ile bera• 
ber hafif titreme başlar. Bu aksırık v~ 
tıksırıkla beraber göğse inen nezle at• 

tık ciğerleri de rahatsız etmeğe vo 
yavruyu öksürtmeğe sevkeder. Hasta• 

lık ilerlemeden evvel başlangıçta ço· 
cuğun hastalığını daima ve en yakın
dan yavrusile meşgul olan anne pekala 

anlıyabilir. Neşesiz olan yavrusunu 
mektebe ve toplu yerlere, sinemaya 
göndermekten meneder. Artık onu ev
de sıcak bir oda içinde istirahat ettir
melidir. 

Vaktinde nezleai anlatılan çocuklara 
yapna göre yanm ve yahut bir tablet 
upirin, biraz aıcak limonlu çay ve ıh· 
lamur içirmelidir. Burun deliklerine 
damlatılmak üzere en yakın bir dok • 
tordan tripaflavin mahlulünden dnm· 
latılmak üzere bir reçete alınır. Evde 
hasta olmıyan çocuklara bu ilacın iki 

binde bir mahlulünden birer damla 
damlatmak suretile ileride gelecek o • 
lan grip ve gripin en ağır ve uzun sü
ren hastalıkların önüne geçmek mum
kündür. Hatti grip salgını çıktığı işi

tildiği zamanlar aileler çocukla ıını 
mektebe gönderirken sabahleyin ev • 
veli bu ilaçtan burun deliklerine bırer 
damla damlatmağı ihmal etmemelidir-
ler. Bu suretle her tehlikeye kar ı mü
kemınel bir silah ve siper yapılmış de
mektir. Havza (Özel) - Ziraat Bankası ta -

rafından köylüye 80 bin kilo tohumluk 
dağıtılmıftır. Turhal teker fabrikası pan· ı ( •) R"' notları ""•İp aaklayınu • '!•· 

1 
.. llt bir .Jbüme J•P•ttınp S&olJ,.lt~i .·o• car bedeli.erini vermeie baılam (1tır. fa· 

1 

rapmı~. Sı.lnnh Hmıonınuula l-u r .. lu 
kat para ırup uıulile verildiii için köy • iHr doktor 11ibi imdadınıza Y•litr.\ ı\:,. 
lüce bau mütkülill mucip olmaktadır. :....;~----=-------------""'.-~ 
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BARICI 
Nevgork Şoförle- CiNDE 

rine l11i Bir Der& Yeniden Kanlı 
• 

tO POSTA 

Filistlnde Arap Yahudi Rekabeti -
Teşrii Konsey Meselesi 

Ortalığı arıştırdı 
Telawlv'de Yahudiler NUMaylfler Yapblar. 
Araplar Ve Y ahudller Arasında Heyecan V•• 

Bu Do 
Bir ''Tarif,,! 
Şimdi ttAnka ı gibi İ811tt ur cimıi yok 

bir nesne halini "alan aşkı T olstoi feragat 
manasına alıy«. Spiritualiste fr1ezof1ardan 
Mame de 8iraa da ayııu fikiırde olup «11tk
ta nebi d ; ce - Le hiea de ..t mil.ne 
yokblr, yalnaz M"VSili varclw. Ancak ona 
bakılır, o düıünülürn diyor.Pisikoloi Rauh 
dahi bu hnaaüe. 

Fakat 5~ncer atkı bu kadar Lasit gör
miiyor, onu Compl'ese chınufann ma • 
haı .... WyijW Ye fll l'izd llll'ifi :J'llPI • 
yor: ,.,,,.. d ....... ~ tleiiJdir. Ar • 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgraf Haberleri 

Akay Ve Denizgolları Bütçeleri 
Umumi Mahiyette Görüşülüyor 

SON POSTA Birinci Kanun 25 
• • 

r. . >.SON DAKiKA ·• ) 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 
' H , 

Fransız Gazetelerine Göre .. 
---- ~~~~~~~~~-~---,..~~~~ 

Ankara, 24 (A. A.) - 2248,2804,2805,2819 numaralı kanunların ver

diği salahiyet dairesinde Kamutay, bütçe, iktısat ve divanı muhasebat 
encümeni azalarile Baıvekilet murahhaslarından mürekkep olarak te
!ekkül eden umumi heyet bugün ruznamesinde mevcut itleri görüımek 
üzere toplanmııtır. 

Italyanlar, Bunalmış Vazi-
yettedir,_ Paraları Yoktur 

Umumi heyet Etibank maden tetkik ve taharri enstitüsü ile elektrik 
itleri etüt idareıi murakiplerine verilecek ücreti 100 er lira olarak tes
bit temit, yine ruznamesindeki maddelerden fabrika ve havuzlar idare
ıi ile Akay iıletmesinin 1935 yılı bütçesinde münakale yapılması hak
kmdaki tekliflerle fabrikalar ve havuzlar idaresinin 1936 yılı bütçesi 
varidat ve masarifini tetkik ederek tasvip etmittir. 

Yarın yapılacak toplantıda umumi heyet Akay ve Denizyolları ida
relerinin 1936 yılı bütçelerini tetkik eyliyecektir. 

Kanaat Notile 
Sınıf Geçilecek 

Ankara, 24 (A. A.) - Kültür Bakanh
imdan tebliğ edilmiştir: 

1 - Orta ve ikmal okullariyle liseleı-in 

birinci devrelerinde talebenin sınıf geçme 
durumu yazılı imtihanlara göre değil öğ -

retmenler tarafmdan talebeye( verilecek 
kanaat notlarına göre saptanacaktır. 

2 - İlk kanaat notu ikinci kanun so -
nuna kadar idareye verilmiş olacaktır. 

3 - Tam numara ondur. 
4 - imtihan talimatnameıi ayrıca gön· 

derilecektir. 

* Ankara, 24 (A. A.) - Kültür Bakan -

1 Atatürk Senesi 
Tebrik Etti 
Ankara, 24 (A. A.) - Cumur Başka

nımız Atatürk'Je Çekoslovak Cumur Baş -
kanhğına intihap edilen Benes arasında a
şağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Son ekselans Bay Edouard Benes 
Çekoslovak Cumur Başkanı 

Pr.ag 
Dost cumuriyetin en yüksek makamına 

intihapları dolayısile ekselansınıza en ha -
raretli tebriklerimi arzeder ve ıahsl saa -
detleriyle asil Çekoslovak milletinin refahı 
hususundaki samimi dileklerimin kabulü
nü rica ey !erim. 

Kamal Atatürk 
Benesin cevabı: 

lığından tebliğ edilmiştir : Cumur başkanlığına intihabım münase-
1 - Bu yıl lise ikinci devreleriyle öğ - betiyle ekselansınızın göndermek lutfunda 

ıetmen kullarının mesleki sınıflarında bi- bulundukları tebrik ve temennilerden fev
ıinci yazılı, imtihan 13 ikincikanun pazar- kalade mütehassis olarak en hararetli ve 
teci başlamak ve bir hafta sürmek Üze1e en samimi teşekkür1erimin kabulünü rica 
yapı lacak ve imtihan süratince dereler J.:e - ederim. 
ıilecekti r. Bu vesileden istifade ederek ekselansı-

2 - Tam numara ondur. 
3 - Yoklma sualleri yoklamadan son

ra bilgi için bakanlığa gönderilecektir. 
4- İmtihan talimatnamesi aynca gön

derilecktir. 

mzm şahsi saadetleri ve sulh ve beynelmi
lel anlaşma eserinde memleketimin sadık 
mesai arkadaşı asil ve kahraman Türk mil
letinin refahı hakkında en samimi dilek -
lerde bulunurum. 

Edouard Benes 

Şehzadebaşında Cinayet 
Bir Kasap Kendisile Evlenmek 

lstemiyen Kızı Öldürdü 
Dün Şehzadebaımda bir cinayet olmuf, Dün Vesile pi!irilmek üzere fırına tepsi 

Ali İsminde bir kasap Vesile adlı bir kızı götürürken Ali karıısına çıknıq ve evlen-
6 yerinden bıçaklıyarak öldürmiiftür. me tekJjflerini tekrar elnıİ§tir. Kaz gene 

Vesile Vefada oturan tüccar Mustafa· reddedince cebinden bir sustalı çakı çrkar
nm manevi kızıdar. Ali ile Çamlıcada say - tnıf, ~ı 6 yerinden yaraladıktan sonra 
fiyede iken tanJfDllf, fakat bu tanıtma kı - . . y 

- k d" . a1ı· 1 1 ki.fi kaçmqtar. Vesile aldıp yaralardan müte -.... en ısme v ı o an ev enme te ı e· 
rini reddetmekten ibaret kalınıp. essiren bir saat sonra ölmüttür. Zabıta da 

Nihayet klZln mensup olduğu aile tara- Aliyi bir müddet sonra yakalamıı, Ali kı
lından bir bqkasma niıanlandığı haber a- zı kendisine iltifat etmediği için öldürdü-
lmmıı Ali telita düşmüıtür. ğünü itiraf etmiıtir. 

Fransada Milli Emlik j 
Borçları Cemiyetler 

KomiıyonKolaylıkla Öden- Senato Bunların Emirname 
rnesi ÇareleriniT esbit Etti fi~ F eshinf Kabul Etti 

Ankara 24 - Milli emlak borçlarının 
• .ı • • k ı •-- k Paris, 24 (A.A.) - Cemiyetlerin K1enmesım o ay~hrma için tetkikler 
ıapan komisyon hazırladığı raporu Parti feshi hakkındaki kanuna göre, mef-
(amutay grupuna veimi,tir. Rapor yılba- suh cemiyetler tarafından tertip o1u
ıından sonra görü,ü1ecektir. Bu rapora gÖ· nacak top1antılarda bulunanlar 6 ay
e on iki taksitte ödenmesi icap eden borç- dan 24 aya kadar hapis cezasına çarp
ar 20 senede ödenecek, borcunun yüz - tırı1acaklardır. 
•e yimıisini venniı olanlardan arazi ve Atef Salipliler 
*'at getirmiyen arsa sahiplerin gayri men· Paris, 24 (A.A.) - Dün Marsilya-
ıullerini hazineye iade edebilecekler, va- d 
ıleai hulul etmeden ödenen borçlardan a yapılan toplantı dolayısiyle, ateş 
rillde 6 iskontu yapılacaktar. sal ipler• teşkilatın feshi emirneme-

Paris, 24 (A.A.) - Bu sabahki 
Paris gazete1erinin mevzuunu. Edenin 
lngiliz dış bakanlığına tayini ile Akde
nizde tesanüt meselesi teşkil etmek
tedir. 

Övr gazetesi diyor ki : 
«1talyanlar buna1mış vaziyettedir

ler. Paraları yoktur ve anlaşmazlığın 

kat'i surette halJi sırasında lehlerinde 
tesir yapabilecek herhangi bir muvaf
fakiyet elde etmeleri imkanı ortadan 

kalkmı~tır. Bütün devletlerde buna 

muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 
«İngiltere, petrol üzerine ambargo 

konulması tedbirini tatbika başlaya

cak olursa onun peşi sıra gelmek zor 

olacak gibi görünüyor.» 
Bir Avrupa Harbi 

Populaire gazetesinde Blum diyor 

ki: 
«Harp tehlikesi havasını ortadan 

kaldıracak olan Paris'tir. Şayet Fransa, 
şimdi İngilterenin yaptığı gibi, Muso
lininin şantajı önünde ricat etmeğe 

karar verecek olursa bir Avrupa harbi 
imkansız bir hale gelir.» 

Şimdilik Uzlaşma Yok 
Londra, 24 (A.A.) - Çok defa

lar Eden'in noktai nazarlarına tercü
man olmutŞ olduğu malum bulunan 

Musolini'nin 
Yeni Beganatı 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 
Milletimin bayındırlığmı gözet

mek hususundaki mes'uliyetim ve va
zifem her an benim için daha sarih bir 
şekil almaktadır. Umumi duygu res

mi noktai nazardan çok daha azimkar 
ve derindir. Millet umumiyetle zanne
dildiğinden çok daha harp duyguları 
ile mütehassistir. Mes'uliyet duyğula
rımız dolayısiyle sulh için azami gay
retlerde bulunmak vazifemiz olduğu
nu millete anlatmak çok zordur. Müs
tem1ike işlerimizi rahat rahat ve arıza

sız halletmemize niçin müsaade edil
mek istenmediğini bir türlü anlamıyo-

ruz. Şurasını kaydetmeliyim ki ben 

Habeş işini sırf bir müstemlike işi ola
rak telakki ediyorum. Ve bu mesele 
ile hiç bir zaman bir Avrupa ihtilafını 

ortaya çıkarmağı düşünmedim. Mesu
liyetlerimi müdrik olarak noktai naza
rıma sadık bulunuyorum. Elimden gel
diği kadar hırsları teskine çalışıyorum. 
Fakat vatanın menfaatlerini de göz
den kaçırmıyorum. Yaşadığımız anlar 
hakikaten mukadderatı tayin eden an
lardır. Biz su]h istiyoruz fakat zecri 
tedbirler dünya için meyilli bir sahada 
kaymak hareketidir. Bu hareketin ne-

relerde durabileceğini kestirmeğe im
kan yoktur. Bence dünya iki kısma 
ayrılmş ıbulunmaktadır. Bizimle bera-

ber olanlar ve bize karşı olanlar. Bunun 

içindir ki Macaristan tarihi an'aneleri
ne sadık kalarak şerefini feda etmek
ten imtina eylediği zaman son derece
de memnun oldum. Bunu asla unut
mıyacağını. >> B u Sabahki Sis ~:~::.karşı koyacağını ihsas etmekte-

VapurJar 8,30 da f şlemeğa 
Baş'atlı 

r- -, 
lngiliz Donanması ı 
Manevra Yapıyor 

Bu gece limanımızda saat ı 2 den iti -
haren kesif bir sis başlamı,, bu aa.bah saat 
8,30 a kadar bütün kesaf etile devam et
miştir. Bu müddet zarfında limanda hiç bir 
vapur iıliyememiş, Adalar, Anadolu sa • 
hiJleri, Boğaziçi, Kadıköy h_1Jkı iılerine ve 
mekteplerine gidmemişlerdir. 

Sis saat 8,30 da sıynlmıya, bu saatten 
itibar~n de vapurlar jı•em.,ğe baılamıstır. 

Parti Grupunda 
·Genel Siyasal 

Durum Görüşüldü 
Ankara 24 ( A.A.) - C. H. 

partisi Kamutay grupu bugün 
•aat on be§te doktor Cemal 
Tunca'nın başkanlığında top -
landı. 

Dıı l,leı-i Bakanı vekili Şük · • 

Kudü~. 24 (A A.) - Gazetelerin 
yazdıklarına göre, 1 4 İngiliz harp gc· 
misi Hayfa acıklannda manevralar 
yapmakta Ye zırhlı otomobillerle rmi
cehhez İngiliz kıt' alan Nablüs civarııı
da sahra haTeketleri icra etmektedir. 

rü Kaya genel siyasal durum 
hakkında partiye 'izahat verai. 

Daily T elegraph gazetesi, munıailey- ı kında ihtiyatlı bulunmalarına rağmen( 
hin müstakbel siyasası hakkında şöy- vaziyet bedbin bir gözle tetkik olun ... 
le yazıyor: ı maktadır. 

Şimdiki halde bir uz1aşmanın mev- ~·' · ··· · ' ' ··~ · ' ·' ' ... ~·- · · ~ · · ,,., .. -;-
zuubahsolmıyacağı muhakkaktır, hali Akdenız Meselesı 
hazırda yeni zecri tedbirler tatbiki 

' mevzuubahis değilse de şimdiki ted-
birlerin ilgası hususunun teklif edil
mesi de pek az muhtemeldir. 

İtalyanlar . Şimdi De Milletler 
Cemiyetine Hücu~ · 

Ediyorlar. 
Roma, 24 (A.A.) - Giornale 

d, İtalia gazetesi diyor ki: 

«Belçikanm teklifi üzerine Fransa 

ve fngiltereye verilen uz]aştırma işinin 
muvaffak olamaması üzerine yeniden 

bütün hızla, halyan aleyhtarı unsur
lar]a dolu Milletler Cemiyetine ve 13-
ler komitesine dönülmüfitÜr. Daha şim
diden, ftalyanların müstemleke hakla-

rına karşı şaha kalkmış bir halde grup, 

grup Avrupayı İtalyaya karşı delicesi
ne bir harekete sevk için ilerleyen kır

mızı. yeşil, siyah, haki renkli bütün 
beynelmi1elci unsurların manevra ve 
tahrikleri gözükmeğe başlamıştır. 

* Milano 24 (A.A. )-İtalyan gazetele-
rinin Edenin dış bakanlığa ge]mesi hak-

Leval Bu Hususta Dıı 
Bakanımızla Görüıtü 

Paria 24 - Gazeteler Akdenizde tq• 
riki mesai meselesi hakkında İngiltere ta • 

rafından Ankara ve Atinada yapılan te • 
ıebbüslerden Fnmsaııın dün resmen ha • 
berdar edildiğini yazıyorlar. 

İngilterenin bu tebliğini alan Baıbakan 
Liva) dün Türkiye Dıt Bakanı Tevfik Rüt• 
tü Aru ve Yunan elçisi Politis ile görüt .. 
miiJtür. 

Çanakkale Boğazı Ve 
Bir Alman Gazetesinin 

Mütalaası 
Berlinde çıkan Diplomatife Karrespon

dans gazetesi Çanakkale meselesinden: 
bahsederek Lozan muabedesind.eki Boğa~
Jara ait hükümlerin Türkiye için tehlike 
teıkil ettiğini, Boğazın muhtemel bir hü • 
cmna kartı açık bU'akıldığını kaydetmek• 
tedir. Gazete: 

«Türkiyenin zecri tedbirlere İftİrakiJe 

maruz bulunduğu tehlikenin artmasından 

dolayı selametinden emin olmasını iste c 

mesi ve Çanakkalenin tahkimi meselesini 
ortaya çıkarması tabiidir» demektedir. 

Şimal Cephesinde Arasız 
uharebeler Oluyor 

(Bat tarafı 1 inci yüzde) bulunmuılardır. Çok arızalı ve or· 
Habe§lerin harekatı hararetli bir fe· manlık olan arazi, Habeşlerin b~ 
kilde cereyan etmektedir. teıebbüıünü kolayla§tırınıttır. An • 

Cenup Cephesinde cak Habeıler, tam İtalyanların 50}. 

Cenup cephesinde, İtalyan uçak • cenahını çevirmeğe giriştikleri s1 "' 
larının faaliyetlerini artırmaları İ • rada topçu ve t~yyare kuvvetlerin .. 
talyanların Uebe Şebelli ile Dolo a- den müzaheret gören İtalyan müf • 

rasında kuvvetli müfrezeler tah§it rezeleri mukabil taarruza geçmİ§ • 
etmekte olduklarına delalet etmek- ler ve T oongua denilen vadiye ıur• 
tedir. Bu müfrezeler hecin kıtaatı mütlerdir. 
ve tanklarla takviye ediliyor. ltal • Eritreli kuvvetler, Habeıleri ta • 

yanların tarafından kaçan nefer • kip ederek onları ağır zayiata uğ 
ler, Habeı şeflerinin bu tahminleri- ratmışlardır. 
ni takviye ediyor. Resmi Tebliğ 

Bu tahıidattan ltalyanların Bale Roma, 24 (A. A.) - Mareşal Da. 
vilayetine taarruz niyetinde olduk - doglio, fU telgrafı göndermiştir: 
ları istidlal edilmektedir. Gocam da Bu ayın 22 sinde Addiabdi'de vu
çıkan ehemmiyetsiz bir iıyan, h1i • kua gelen muharebede Habeşlerin 
kumet tarafından gönderilen 250 zayiatı 700 ölü ile 2000 yaralıya ha· 
neferle bastırılmıştır. )iğ bulunmaktadır. ltalyan'ların za-

Habefler Eritreye Girmtiler yiatı ise yediıi zabit ve 150 si askeri 

Adisababa, 24 (A. A.) - Re\!ter olmak üzere 157 maktülden ve 167 
ajansından: Burada dolaıan bir şa- yaralıdan ibarettir. 

yiaya göre Habeşler, mevzii bir ta2- İtalyan kıt'aları, biç bir mukave· 
yik ile Eritre içerisinde ve hududa metle karşılaşmaksızın, Addiahdi • 
16 kilometrede kain Adikala şehri- nin güneyinde hareketlerine devam 
ni almağa muvaffak olmuşlardır. etmektedirler. 

Roma Tekzip Ediyor 

Roma, 24 (A. A.) - Salahiyet -
tar mahafilde, Habe§lerin Adikala
yı işgal ettikleri haberi kat'i olarak 
yalanlanmaktadır. 

Son Muharebe Nasıl Bafladı, 
Nasıl Bitti? 

Asman, 24 (A. A.) - İstefani 

Hollanda Kızıl Haçı 

Cibuti, 24 (A. A.) - Hollanda 
Kızıl haçına ait sıhhiye otomobil • 
leri ile mühim miktarda levazım, 

Habeşistan'a götürmek üzere bura· 
dan geçirilmiştir. 

İngilizlerin Bir Tekzibi 

ajansından: Londra, 24 (A. A.) - Resmi ma-
Pazar günü Enda - Marian deni • hafilde bir İngiliz fabrikasının Ha • 

len mmtakada vukua gelen rnuha • ı beşistana dum dum kurşunlannı 
rebe hakkında aşağıdaki tafsilat verdiğim • fr İtalyanların verdik • 
alınmıştır: leri haber ._r in esassız olduğu beynn 

5000 Habet muharibi, Temhien olunmaktadır. 
rnmtakasında tathir ameliyesi yap- İtalyanların bu bapta Cenevreye 
makta olan İtalyan ve Eritreli kuv- yaptıkları tebligat henüz Londraya 

vetleri ihata etmek teıebbÜsünde gönderilmemiıtir. 
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alfabe 7erln• doğrudan dojru7a kıraat 
okurlar. ilk kıtapları bir tllr ınecmuaaıcır deaemelere başlaomııtır 
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Yılan Ağacı.. 
Garbi Hladlıtaad• bu daç 

yukarsda gö,.dlltlnh 
tekilde blyiiyor açalmıthr 

orkıu'y adaları 

lıkoç1•1• DH'• 
murlrn prenıeıl 
Margarl tara• 
fından hedl7e 

~ edilml9t1r. 

Bl11b•tı LukaalaakllBJI tarihinde 
(Var,ova) da ıarf (maaon) olduf• lçla 
mU.bbet hap1111 ••hknm edilmlftlr. 
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Bir Gazete Fotoğrafçısına Büyük 
ikramiye Kazandıran- iki Resim 

Nevyork tehrinin gündelilı: gazete fo· trikli sandalyeye olurtulmazdan evvel ev• 
toğrafçdarı arasında büyÜk bir müsaba • lenrne merasimini gösteriyor. Bu adam 
ka tertip edildi. Müsabakaya girecek fo - mahkUın olmadan evvel bir luzla nipn • 

toğrafçılar haftanın peıinden tayin ·edilen 
bir gününün, gene pefinden tayin edilen 

muayyen bir saatinde o dakikanuı en he· 
yecan verici bir hidiıesinin resmini çe • 
kip getireceklerdi. Bunların arasında birin· 
ci ve ikinci gelene Amerikanın bütün ıa • 
:aete]erinden toplanlJllf mühim bir para 
-verilecekti. 

Bu müsabaka geçen ıün yapılımftır. 

Getirilen reıiınler arasında biriiıcillji ve 

ikinciliği kazananlan yukarıda yanyana 

aörüyorsunuz. Birinc:i1iji kazanan resim, 
bir idam mahkUınunun hapisanede elek • 

laDIDI§tı. Bu nifanlanmadan bir çocuk do
ğacakh, çocuğonı i&1msiz kalmaması la • 
zımdı. Mahkiimun müracaati üzerine ha
pisane müdüriyeti kızı dııarıdan getirtti ve 
papazın önünde nikihlarım kıydırttı. 

İkinciliği kazanan resim ise müsabaka
nın bqladığı saatte vukua gelen bir oto • 
mobil kazasını göstermektedir. Bir kadın 
caddenin bir kenarından öteki kenarına 
geçerken kartı istikametten selen bir oto· 
mobilin altında kalımı, derhal can vermİ§· 
tir. Kadının kocası da yanındaydı, timdi 
c:eaedin karıısında vukuuna mini olama • 
dığı bu faciaya ailamaktadır. 

Sahibinin HergUnkO Haya
tı na IŞtirak Eden Bir Midilli 

Resmini gördü
iünüz midilli yanı 

batındaki bebek İ· 

le ayni günde doi· 

muıtur. Belki de bu 
ıebeple aralarında 

büyük bir dostluk 
vardır. Bu dostluk 

o derecededir ki 
ikisinin hayatı yek· 

diğerine karıfmıf

lır, denilebilir: Sa-

bahleyin ayni &aat
te kalkarlar, ayni 

eaatte kahvaltı e
derler, ayni saatte 

doJaıtılar. Ayni sa
atta sofraya otu • 

rurlar ve ayni $a&l· 

la yatarlar. 

Bebek timdi 
dört yaşındadır. 

---·-ıuı .. ..-ı ... •l"ft.l!'l-•urıı'•~··-
Dünyanın En Kuvvetli 
Maymunu Amerikada 

Filadelfiya hayvanat bahçesinde (Bam
bo) adını taııyan Goril cinsinden bir may• 

mun vardır ki ild hususiyeti ile meşhurdm. 
Bunlardan birincisi son derece kuvvetli cıl-

masıdır. Bu kuvvet doktorlar tarafından 

hususi aletler ile ölçülmüş ve son derece 

kuvvetli 12 insanın müşterek ve birleşik 

kuvvetlerine üstün bulmuşlardır. Maymu -

nun ikinci hususiyeti ise son derece zeki 
ve insancıl oluşudut. Filhakika söylenen 
her şeyi anlamakta ve yekdiğerin

den farklı müsbet veya menfi olduğu 
anlaşılan cevaplar vermektedir. Bahçe 
memurları bu hayvanın insancıl olmasın -
dan istifade ederek ara sıra iş gördürtmekte 
mesela ağır yükleri taşıtmaktadırlar. Bam
bo şimdi (9) yaşındadır. Doktorlann tah
minine göre kuvveti ve cüssesi daha (5} 
yıl artacaktır. 

Annesi ona harfleri bellemesi ıçm resimli 
bir kitap abnı§br. Midilli de burnunu kita
ba 11okmakta, harfleri bellemeye, çalışmak· 

1 

tadır. Fakat tabii bu aahada hanJmından 

geri kalacaktır. Bebeğin annesi ve babası binmesine müsaade etmektedirler. Filha • 
Midillinin çocuğa olan dostluğuna o kadar kika Midilli çocuğu fimdiye kadar bir defa 
İn81lJJllflard1t ki çocuğun henüz dört ya ~ bile düıürmemİf ve sırtında iken ancak 
tında olmasına rağmen Midillinin ıırtına kurbaia sür'atile yürümüftür. 

Şu Garip Dünyada Neler 
Oluyor? 

--------_;Dünyanın en yüksek 
8500 metrelik 

tepesi «B>ı bin metre· 
bir kule yapı-

den fazlaya yükselen 
labilirl 

-----·----Hindistanın meşhur 

«Everest» dağıdır. Halbuki tabiatin vü -

cude getirdiği bu dağa mukabil, insanla
nn da onu geçecek yükseklikte bir kule 
yapmaları mümkündür. Derhal söyliye -
]im ki bu iddianın sahibi Kollins Vherion 
adını taşıyan Amerikalı bir mühendistir. 
Bu mühendis uzun ve ir.ce hesaplar ne
ticesinde 8500 metre yükseklikte bir ku
lenin yapılabileceği kanaatine varmı~tır. 

Bu kulenin toprak üzerinde işgal edece
ği satıh (25,500) metre murabbaı ola -
caktır. Temeli de yine toprak yüzünden 
itibaren ( l 7,000) metre derinliğe ine -
cektir. Toprak üzerindeki gövdesi ilk 4 
bin metrede {yumuşak çelik) den, son 
kısmı da Duralumunyom denilen madde-

den olacaktır. Bu takdirde Everest dnğı 
bütün toprak değişikliklerine rağmen 

nasıl yerinde duruyorsa bu kule de en 
kuvvetli yer depremlerine karşı koyabi -

lecektir. Devrilip parçalanması mümkün 
değildir. Y a]nız üst kısımlarının sallan -

malarının önüne geçilemiyecek ve sallan
tılardan keman sesi gibi, ve daimi mahi
yette bir inilti çıkacaktır. 

Amerikalı mühendis Amerika milyar -
derlerinin bir şirket teşkil etmek suretile 
bu kuleyi yapmaya yetişecek sermayeyi 

~
Di.inyanın en zengin 

1 

Bekçi•İ olma· 
azinesi Amsterdam 

yan bir ha:zi· 
ehrindedir. fakat bu 

ne 
--------- azine Felemenk hü • 
kumetinin malı değildir, adına «elmas 
borsasııı derler. Topraktan çıkarılan el -
mas, dünyanm hangi köşesinde bulunmuş 
olursa olsun bjr defa mutlaka buraya gelir. 

burada alınır, burada satılır ve fiatı buraı]a 
konulur. ı.Elmas borsasrn nın bildiğimiz 

«para borsası» ndan farkı yoktur. O da 
C<para borsalarrn gibi mübayaacılara ve 

tüccarlara mahsus bir çok odalara taksim 
edilmiştir. Bu odaların her birinde sahip • 
lerinin elmaslarını saklamaları için yerli 
kasalar vardır. Bu kasalar ateşten kork • 
maz, sudan korkmaz, kırılıp açılmalan 

mümkün değildir. Bunun içindir ki el .. 
mas borsasında her odanın bir bek'çisi 
yoktur, bütün binanın sadece bir kapı • 
cısı vardır. Esasen bu kapıcı dalgınlık ile. 
kapıyı açık bırakıp gitse de olur. Çünkü 

meydanda alınıp götürülebilecek hiç bir 
şey yoktur. Kasalann yekununun içindeki 

kıymete gelince, herkes malının miktan
nı ilan etmediği için bu hiç bir zaman an• 
laşılmamıştır. Fakat en aşağı 260, en yu .. 

kan 500 milyon altın tahmin edilmekte
dir. Bu servetin ağırlağı ise bir insanın el• 
bise ceplerinde saklıyabileceğinden faz. 
la değildir. 

-··" ' •. ~ .... ı l • ' 1 1 "llflll'll"-•••ı 1 1 l .-.ıııı . •••• 1 ··-

bulabileceklerini düşünmektedir. Hesa - olmıyacak, mükemmel bir faiz getiıe "l 

hına göre bu sermaye havaya yatınlmış cektir. 

Dost Olarak Yalnız Bir KU
çDkKızı Kabul Eder Köpek 

bile hırılb ile karıı • 
lar. Demir parnıaklağı 
geçebilse adamı mu • 
hakkak parçalıyacak. 

hr. 

Halbuki bu kadar 
itina ile büyütülen bu 
hayvan geçenlerde 
hastalanır. Baylara 
muayene ettirilmesine 
lüzum vardır. Fakat 
baytarın hayvana 
:raklaıtmaaı mümkün 
mü? 

O zaman gardiya • 
JUD batırma bir çare 
ıelir: Bahçe memur • 
lanndan birinin kü • 
çük bir kızı vardır ki 
köpek ona karşı dost• 
luk ııöstennekte, ya • 
runa yaklaşmasına, 

İngilterenin hayvanat bahçesinde bir hatta kulağını çekmesine müsaade ebnelı· 
köpek vardır ki üç nesilden biri muhtelif tedir. Kız getirtilir ve onun sayesinde de 

cinslerin birleıtirilmeainden elde edilmiş - baytar hayvanı muayene etmeye muvaf .. 
lir. Kuvveti ve vahıeti ile meşhurdur. Ya- fak olur. Köpek verilen ilacı <..ıcak küçük 

nma hiç kimsenin sokulmasına müsaade kızın elinden içmiflir ve thndi sıhhati yo

etmez, halli yiyecek aetiren arardiyaru lundadar • . 
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Suriyedeki Kaynaımaların 
lçyüzü Ne lmiı? 

'{B., tıeralı 1 inci yüzde) Rozenfele haltkmda yapılan tahkikat ne • 

Kuru Pınar Köyünü Kor-
Şimdilik, bu tetlmatm temmuz: ettiii ticesiwe. bir ihtilil çetesinin mncudiyed 

sanılan Berutta. T rabluS&arpta. Halepte tahakkuk etmittir. • 
ve Şamda tahkikata devam olunmaktadır. Mınevilerde konınınak ve yerli müalü • 

EJde edilen veuikten. tetkilabn mükem- manlara taarruz etmek için sizli ),lr ıi .. 

sanlar Basmışlardı 
meliyeti ve genişliği anlaşılmaktadır: T eş- !ahlanma eezilmektedir. 

\~ kilit menıuplan, silah depolannın, Ra • İneilizler, tt=--W.tindeki ihtiyat Ye abıta 
• :::ZLL yaktaki t..ıyyare kan.rgahlarının, başlıca kuvvetlerini takviye etmek mecl:Mariyetin • 

• - askeri üılerin planlannı ele geçimıişler, ' e de kalm.,Jardır. 
air ve mal alarak lupwya imneie batlamlf • hançerin aaplan çalmuıtı. Ayrıca omu- Suriyedelri miHi Fransız kuvvetlerinin mik- Şarki Erdenliler de kOlllfUlarmm millt 
....... zundan dolanarak .. ı kalçuı &zerinde tamu öiı'enmitlerdir. hareketlerine karşı his.iz k•hn•mııtlardır. 

• • • _... 41Re ..,. semilerinde ........... Wrletea Wr aalnnın acunda da senit a· Suiye halk partisinin bapnda, on 'ki a- Emir Abdullalun Londraya aicfitini bir fu. 
Bundan üç .. .... )'il illcıe idi. lar olda. tızlı, eiri hir kılıç aallanıyonu. zadan mürekkep bir heyet vardır. Bu he- sat saymışlar, ve mueevilere bayii korkuı. 

(içil) in lııılılılııp llirlesiaden olma (alC.-.ÇL...-'I iki top patladı. ~ Jandaiını sönlüiii UIDan JÜ• yete. salahiyeti vaaia ile Antoine Laade ri- eünler geçirtmiılerdir. 
W) -- lıir 4' f .........,_... Köyü 7...,._ Ye yajma ederek döDeDler züncle aaaki bir fırt .. eunifti. Düıma• yaaet etmektedir. Fili icraatı Eaat Eyyubi Bütün bunlar da .göıtermektedir ld, yu-

llenim .......... , .. apk " .... al- semiıiıain iki obnaaı .ıa 0 kadar laofuna idare etmektedir. kan Arabistanda büyük ),ir kantmak İ8 • 

aeWi. sit.-...iı: * tidadı vardır . 
............ a.11 ... '6ıılr .................. L (Arkala Yar) İngiliz mandass altında bulunan Filis • Bu dai:ınık hareketlerin müttehit oldu • ş..li ..__ kartı ve pımbk liir J"F ·ca ....... _ • . • ---- tin.in aaayifi de bozulmuştur. Ve gün geç- iu ifikir gayem. Arap dilini kom11anlan 

y·dı -. elaa evi.in~ ..-ıe: eleft Recep Peker tikçe daha bozulacak gibi görünmektedir. birleıtirip bir Arabistan imparatorluiu 
aplwek, c+ '-lu, ka...,_" çocıd4ar dı- lstanbulda Filiatinli müalümanlar. yurdlanna yer- kurmak, İngiliz ve Fransız mandalanm 
feri flrlaraalrlar, ),ütüa -8Hliiile dolan leştirilen Mu.evilerle bir türlü geçineme • ydcmakhr. 

cii rfill ilk wpklannda hayat ......... bat- Ankara, 24 (AA) - Cumuriyet Halk melttedirlet-. Bu geçilnllizlik ak •k Te filt Müslümanlann, sab&lt Hidiv Abbaa Hil-
11,-acaklardı. Parti8İ genel eebeteri ve Kütahya aaylavı patlaklar nrmektedil'. mi Pqayı kurmak istedikleri imparator .. 

Ahırlardaki hayvanler bile baiu'm8ia Recep Pser, bugiı• l.tanbula gitmiıtir. lngiliz kuvvetleri. mueewileri yerli n1U.. Juğun bapna aeçirmek niyetinde olduldan 
Mtl ıl ııia. Bafnıda Cöçmeı*re ..f:tya Dajddı lümanların taamazlanndaaı güç korumak • umulmaktadır. 

ç-.ki artık,,..., .... ft lmWa ailmeldı· Bafra. 24 (A. A.) - Bafra Halkevi taclırlar. Fakat Abbas Hilmi Pqa. böyle bir feY• 

llyorlarclL . köycüler kola dün göçmenlerin yerleştiril- Mu.evilede mücadele eden milliyetper- den malumatlar olmadıiını aö7lemittir. 
Tam bu urade köyün ist tarafmcllıld diii k.öylae sideNık ..-... danamlanm Yer teAenien Abdülkadir Yasuf tevkif İbnissuut ve Emir Abdullah la Löyle bir 

çamhktan zaruu patlamceame plman w.. incelenliwler Ye .,,.. daittnutfardır. Göç - ohınmoftUr. teklifi kabule mütemayil aörünmemekte • 
davulun seai •eldi. menler bmdaa çok eevinç duymuılardır. Makta! olarak bulunan muaevi çavuşu dirler. Davtıl ......... ~a. 

EvlerdeWler hİNI• lift,_....._ ... 
1 

Yunanistan Ve Dış 
Siyaıa Durumu 

Komedya Oynamakta Hakikaten 
Maharetli Bir Delikanlı 

m1flardı. Kapılar açdwyor, pencereler açı • 
ll)'or, çoluk, çocuk, bdm, •ek. dallara 
kaçıyorlardı. Bir çoklan eynl ..-a n
lerindeki epanm bir bnwu ~ ...,....... 
da benıber aötiinaei• pbelıı,orlerdı. Oba 
bk evlik köy6n içinde lıir mı61aı• ... ini
fÜ vardı. Çaibk1ar, .. ,........ ~ 

Atina, 24 (Özel) - Parti liderle- (Btıf tartılı 1 İllcİ ~•) Dlljflar. Niyazi de orada ve teJat içinde 
.-.... ICafaadaria'in 4at ~ d""': S.cak kanlı ve 90Jtulpn bir adam imif: 

ve seslenmeler WrWrlae bı•pol'da. _.. raWıtı IOll teldi 8-:- p~ olan bu senç. aynca zenain bir adam - Aman, dernif, her fe)'i lumrla
IW..._ •• •laeliep Wr mecl•em evlidı olarak kendini taDıbnlf. Gtlya dun, fakat .\.;ı;k oldu. B6yük ftlde tepi·-·-· u.raret ..... ol.hata hak- baL- -La.....l!f --1--1- "ftl!LI_ • fa • Affmı ..J!I........!_ Korıan lrnMI ki aöslerine ._._ befhekea ~"D•n munmı ,-ııwıı~ çı wuen ve t etti. ZI aucnm. 

Balıını ._.: ..,.._ ltir = bit1oclihnecliti- VIU'l1lllP- Falan w filin.. F abt emıra anlephnlf ki Niyazi, 
l}yallmlf olaJar ~ ralaat ili " ediWiii wla ....._ parti liller- Geçenlerde, dostlanm Maçkapalaa- bir cenaze ilinmdan i8ti&de ederek hu 

laenüz b.pllan eçalnua ... ._ lromtUıra ı.n tople•b• ~ ~. ta bir ziyafete çailnnıf. Davetliler, da- oyunu tertip etmif ve kendi.mi, tlmı-
fÖyle '-i•17orlerdı: B .... r 8etlrl HerM,e vet edildikleri ~anın b_P~ var- dıklarma zensin söetermek için bu 

- Çebuk ... Dai•I ... Konanlu, bu· Baft ,.,..,....,. h,,.üı.rd .. ot1 •iti• .. lulftl He Ne G&llftll? dıld.n zaman bir cenaze ile brtı1at- komedyayı O)'Damlf. 

11ı.r... Plf• ~lıli 6ir Tiirlı •emiei AtiDa, 14 (Özel) - Bmdaki Bal- Oı • • 
ı;:·:ı;~~=.~-:: . ..........,,,. ... .ıp.ı • ... "': .. G..od ..__.. nıversıtede C T., ........... ...,,..... 1 

::... ....... ..-... ....._._.. -:. ~;. 1 .... .- ........... = ~ ı....:ı:;.,:-.. ~ Dul' u• ad iıHı .,, • 1 7* 7 9 
Bu ... ada herke. her~- önce lrö • kenmi.; ·. · clöriferek ölea Ye ,....ı.. • ~~ . .. -=•--L Şehrimizde bulunan Gaziantepli ı-cler, 

.. d . terafma bak ord ~ ya •Uflll&P muıteına bır oneaa •----.· (•-· ,.,.,,,. I laci 7'U4ı ) Gaziantebin 14 üncü ~ ,.idi lmfi 
- emz IJ' a. - ilıılionoo ...,._ ojloyodor, Y• ...ıa- - e • • IS ......... 

Orada ilci Vwdilr bclirsw nrdı. 1191 .,~ ftl · · eöncl- tek • te ve Rektörün iatifaaınm ba bir za.. münuebetile hapa IUt ta Kıyıya bir iki 7is adm ötede-., •• için:::::_.:-_.::•• •11 Kıral Hudut a.~-;:zonlarını man 10nra tahakkuk edeceii kanaati Halkevinde hü7ük bir .._ ı.um....,. 
lanh. F.at ._._ _..; .._, ·chlar? Gezec besi ektedir lardır. 

O.. bdar b,,ır bkm ..._ doı. ola- ... '-dJ-1 .. y.:...... Miran Atiıaa, 24 (Özel) - Tortulardan Benm • .:.ı_.: 
1
_ le d" h~..ı· Törenden eonra bir de konser Yeri .. 

adar iclerinden •-~ • eonra kralla hudut ıarniaoal.un tef. u lf8TIAMU• ~uvvet n ıren, aaı- lecek. 
nk IDJl}'•L~~ -~ 'L-ı __ ~ _.::: ı- ....... aehı•W ....._ ..w.lar. içle· tit edeceat anI.plmıfbr. se, Rektörün Ankaraya yaptığı son tir. 
)ek veya.....,..... a7-.a ._. ......_biri~ Wr MW&L heylnrdı: aha lm-L'- be be b aha-~• ·--
'- pim klLc hir laalde brap Pa7orlerda. ~ ~ eey t o 1ULUa ra r, u sey 

:._ c.&,o.WL. "'--··· v_.ıa. ,.._,., Yugoslavya Kabine- tin oebebi, üniversite için yapılacak Yeni Neşri.yata 
konanlan... Geliyor sinin Mevkii 2,5 milyon liralık istikrua atfolun- • . 

Halan aon kunu kö,a. bir ac:aadan pk. - Bir lnent pmW ... Geliyor... • maktadır. Çocuk HikaJeleri - Yenı .6:~ tara• 
mamı ki konanlar nlerin eraluma del- Lfkalan ba,kalenna müjdelediler: 8:9lpa~ ~ (A.A.) - Aftla &Jaauıun Şimdiki halde henüz kat't bir feY fından çıkanlan çocuk lüliyefermm 19 ve 
.......:: H 

0 

,a. qı ....... .....ı., L; - B&imlıilor!... Wr ,...._ .a.w. y_.ı...,.. Radikal k 20 numanlan da .,lmutbr. Ba delnl en 
1. epa, _ Bizimki1.; ı&e,or muaun? ltirliti icra komit..U.de Witla ..... ı.. yo tur. eerler üzerine çocuk babalannm Ya Wlhu-= :;"" ,.:85",........, --. ... b.ti,ar • ..... dinç •• ıenç oilumm 1er ......... da taa1a• .. ~ .~ anıaı- Yeni Sene Ye icra .. ilk 01ı:uı öfretmenıennin nazan cllkb-
am 1. ,...._ ,..1ae ölle•:ı&aı llllncle doinıldu ve ma StoJadiıaoyjç htildlmetiain utikrar tini celbederiz. Her birinin fiab ' bıatlm, 

Köyün erkelderile bp......... ........ ... ltulmaama çok hadim olnıUfbar. Dalrelerl 
o- aa .. ~·•.ıııu ·-----·-- y · Adem Çocak H•' alaııi - Yeni 

upnan - Çok Pi··· AJ., Pft11Caitrn · · Ars • l1'rauıa '"-atı.unda 1. C. Mldcl 1011 "IPı "- 1 yeni .... Adamw mecıw tara,,.!.an __.._ Kuvueıli ı..ıar -"L: .1~ FakaL.. .a.•ı el d d la 

•---~- H•lk n--tl dola~e icra ~r erin .. e. .Y~ na ~- hikaye kitaplanndan .20 inciU •KMlaaa• l>elibnLl.r Ye eDeri ııDilt labıa W Tilrı. Y..W.. öliiıııii. ..... bpandı n br<- .._. fiır- ~don m-.1 ;,lor m.,., . .
1 

çık .,. , 
onlara kartı ko,..,.P ~ordu. Fakat lora luçlun ailunai• bmtladı. Bu akıam 20,30 da teana olmak üzere (2) kinUDUMni (936) ıaau e m 1 • 

lııanlar ane8lr olas larlr fsili idiler. Omitaiz ve lmym olclaklan halde si:ndi T EL L 1 perşembe gqnüoden itibaren 8 Ununu • ...._ 'ft T-.t - Ba a)'lıık .._t •• 
Bir ols ı.v.ta' ld'.,.,.. lair V 1iirls .. n 'gıi rörüace birdenlMre kendile "' TURNA ani 936 gününe kadar (Hariç) it ..ı.;.,. Tiaıret meem&Mlt.lnt 20 iad...,... plı .. .,.. 

.... söPilM pr..,_, ,.... _.. ...... rİlli 1..........,, ellenn• ıeçitdilclen teY· L )erinin kabul eclilmiyeceji. tar. 

için biç bir zarar vermiyor. Kahçlar çarpı· •Je onlar da konarılana anbna dütmüş · ~=jiii:iiii;iiiiiBiüiyüi.-.i;i0ip;ieir•;*iiii~---:fljijKc:~:S"a~lJ-Yı~r-:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiii wor, ba1te, Jdirelc, ısu... ve odanı. ..ı . ...., 1 KÇE YEN 

d1raa Türk köJ'liileri k...tileriadea çok TMı: ıemiai, on sekiz çift kürftti: üüsi F. L LE R V J K T Q R 
daha iyi ailih1an olan kona~arla ~ çı-ı batta. diğerleri yan ve kıçlarda olmak üze- 1 o"lmez 
luınnyorlarch. Şimdi turada bir ihtiyar vu- re aekiz lopu olan bU ( ,...kende) idi. Bu· 

..... d~, c1a1. ao .. w.. • n •+ .._ -. ._. 1&ireiiai üç kiti çekiyordu. Bun • 2 dewe birden 
il lao,-U. MFa ,.-pi s .. - iclille lardu 1ııafka pmide topçu, ~lkenci, 

.-.- .-.a .... ._, -... -.. dah• Baı Ro.lerde: FREDERIC llARCH • CHARLES LAUGHTON 
Konanlar Wr t.nft-. 11rk U,lilaini ...._ kiti ~onlw. On bı'nle-· fi-"ran • Cr'--ıa ltiı taıUa • Bü-""" Fraa•m IJmllli, .._ İllif- ""9 ................. diıi• Y ...... ct.n diiunl• ....._kıyadan fu. ...,... ... wau ,_ 

taraftan de -............. "9il'illleri cocu1r ,..lclan binnrıiılmli ld TMı ...- kiirell • Berkeeia prmeli ...._ ..... Wr ŞAHESER. • 
.. --. kırbeç eıt.de lla. rlrle U..- .__ kocemea Wr-..... kanatlan ıibi önümüzdeki Peqembe J p E I{ slııelll88IJltla 

._.. ~ _..liye ıı l11s silial- in6ip kaldnrek 10D bale ..tdll'ch. Bur - ~~=======g=ec:•:•:in:d:en=b=•=•=h=.v•=rm=~=~===~=:ı~~~~~~~~~:!!::=.=====~· Y--.... .-dan Nia aole köpükler 1eÇJJOrdu. Bat 
Bu, bir - ....... idi. Ye kmc k ................. a u.ı.u.cı. ,..n 

Çlflıldar, iniltQ.i,, ......,., ,..dm ~ çıplak levmtı.in top bepncla veya yalın Eakl B .. dad'111 göz ke ... brıcı ......... ,,. ••. •. •. •. •••• 
lenen Naler birbirine -..,.. Jiirekleri lubç .. ,,..,. laemr oldukları ıöriilüyordu. liinbir ıeoe de•rinia periler kadar Otbel Dauöderi•ia çalım nDlaıa- " Şark Jf•plı ı nhlımla tlldr ....,, 

ordu. ' Bu, Uçar Gi61 rarataa ahenkleri lviade- to.000 d• fule ficaraaıa illi•• 
~~ 1oy.;mc1. •· iıılrt' ,.., •ıit Bir Gft/ifli. lugUne kadar ml911 görUl111e.ıı 11111..... ..rll 

ofan ~ _.ıı bJlil, ..,.. U.; T:irk ıemiai 4ütmenm veziyetini sör· r•t•lllmıt MrDk ltlr .. 1 
yün küçük ne 'ıf ft - .... 21•• • .tikten tOMa .._ Wilbiitiin erthrdL Bir 

evleri tutu .,_....,-... ....._.,.. enc1 •• ,--. A L 1 B A B A ve H A R U N 
alevi 'nde kalmqtL .AA.:-or, çetw- 1r- ......... İİllİİINle _..omuzlu, or- .__..

11 
- ..._ ~ 

1 .....,.. ~ Tek111lll TDrkç• Ual• w. T-- ~- ...--blarla yıkılan ev ena J.ıl.m aavallı- ta Mırı.. palalMJıkh bir edem vardı. Ba • Bu PeqemH ak ......... D ...._ 
lar da öliiyorlerdı. tına beyu ve k ... bir külah ıeçirmit. onun 

Ne ütüne de .... çizıili küçük bir çevre sar- s A R A y . asında Oluyor? mlflL Beyaz bir 1ömJek, 0-İİalÜne kenar- •ınem 
1111 :..-a.L L-• a. .. _,,_.1_ m.a lan İflemeli bir cepken Iİ7mİt balunuyQll • 
,...u _.,.. 1111111 -~ ya •---- d L!_ iv • M O A ~--.. a Alemi• • 

W111I.,._ Wle .., .... '-diler.ini tuta - 8acaklarına IUNI ve ar var ,. ar m· batl•J~~k 8 A Y R A ...... yaffaJdJ•tl elıDkt•. 'ar :...a.ı..; aJar ve ..... ayaklarına ucları kalkık Anadolu ye- ve iRi 

~ , ~ '°' ....!C..:'.:f • • • Belind ·-· • k .. --~--.. ~-----------~-~,..~~-~~--~~ .. ~---.-.. t~b f'.akat o. m.......,.. ,.çırmıftl. • e•• ~e~ ır": 
1
,. 

zamana \act'ar ular lıir çok e· 

HU G O' au 
ESERi 

.......... 
REŞiD 



SON POSTA 

TURNLER 
ROMA KAPILARINı 
Yuan: Gerhart Ellert -44- 25 I 121935 Çnirea: Arif Cemil 

Attili, Beygirile Bir Hendekten Atlar
ken Düşmüş Ve Tehlikeli Y aralnmıştı 

Attili'nm Dilelrleri Yunanh da abna bindi ve kralın arka-
Oneges bu sebeplere inanmak is- amdan gitmeğe ba,ladı. 

temedi. Konstantius·un prki Roma Süratle ilerlediler; Attila ile One-
medeniyetinden değil, Şarki Roma ka- gca arasında iki beygir boyu aralık 
nunlarından kaçtığını anlamakta güç- vardı. Yunanlı, krala yaklaşmağa ça-
lük çekmedi. Bunu Kral Attilaya da htıyor, fakat buna muvaffak olamı-
söylemekten çekinmedi. Attila: yordu. Singidon'dan Sirmium·a atla i-

- «Zararı yok. dedi. Benim Roma ki günde gidilirdi; fakat Attila atını 
lisanını yazan ve okuyan insanlara ih- böyle dört nala k()fturdukça tabii iki 
tiyacım var. Sen benim nazırımsın, günden daha evvel varılacaktı. Attila 
yazıcım değilsin. Şayet Konstantius bu sürate dayanabilecek miydi~ Sıh-
Roma kanunlarına riayet etmediyse hatte olan Onegesin bile nefesi tıkan-
bu beni alakadar etmez. Eğer benim IDlftı. 
kanunlarıma riayet etmezse ..• O za. Hm.'cede /latiyat Kelimui Yoktur/ 
man .. Akılsızlık etmif olur.» Nehri takiben gidiyorlardı. Singi-

Oneges ses çıkarmadı, Konstanti- don artık gözden kaybolmuftu. Atla-
us • a vazifelerini gösterdi ve onun ite n aümıek kolay değildi; nemli toprak 
yarar, çalışkan bir meaii arkadatı ol- nallara yapışıyordu. Tepecikler ara-
duğunu anladı. nnc:la hasıl olan kuytu yerlerde kar 

Konstantius başarılması zor olan parçalan büyük beyaz diller gibi uza-
Sirmium tchrinin teslimi müzakeresi- nıyordu. Güneş görmediği için o kar-
ni de muvaffakiyetle bitirdi, Attilanın lar henüz tamamiyle erimemişti. İhti-
dileklerini kabul ettirdi. Singidondan yatlı davranmak ve atlan yavaş yürüt-
aynldıktan bir kaç gün sonra katipten mek lazımdı. 
gelen bir haberde Hün ordusunun Sir- Attilô atını dört nala koftlD'ralreıa ihtiyat! .. Bu kelimenin Hünceai 
mium'a girmesi için her şeyin hazır ol- bir laendefin üzainden atlamalr nasıldı~ Onegea bunu bir türlü hatır-
duğu bildirildi. i.tedi. F aluıt •. . • hyamadı; belki o lisanda ihtiyat keli-

Büyük Bir Hiıdi.e çalarak atını çağırdı, kimsenin yardı- mesi hiç yoktu. 
Fakat o aralık öyle bir hadise oldu mına muhtaç olmadan hayvanın üze-- Bir aralık Attili·nm ah aksayarak 

ki Hün'ler ve Germanlar onu kendi rine sıçradı: kaydı; çünkü hayvan, sahibinin ken-
gözleriyle görmeseydiler, kat'iyen ı- - «Haydi Onegea, gidiyoruz ça- diaini eskisi gibi idare edemediğini an-
nanmazlardı. buk ol!» dedi. hyordu. Yunanlı yavat1 yavat Attila-

Onegea, Hormidak'la beraber bir İhtiyar Hormidak neŞesinden ol- nın yanına yaklaşabildi. Fakat kral ba-
tchirden diğer ıŞehre doğru, gitmekte duğu yerde sıçrayordu. Attilanm, ü- flnı çevirip, ona bakmadı, hayvanını 
olan Attila, atını dört nala koşturur- zerine çökmek isteyen habis ruhlan mütemadiyen sürüyor, sürüyordu. 
ken bir hendeğin üzerinden atlamak defe muvaffak olduğunu söylüyor- Hava, mülayım ve berrak bir ba
iatedi. Ah eıçradı, fakat tam hendeğin du. Fakat Oneges, kralın halini daha har başlangıcı havasıydı. Kargalar al
üzerinden geçeceği sırada Attila yere derin bir görüşle görüyor, yalnız kra- çaktan uçuyorlar, kanatlarını çırparak 
yuvarlandı, inlemeğe başladı. Hemen lın emirlerine muhalefet edemiyece- tepeciklerin üzerine konuyorlardı. 
onu yerden kaldırmak üzere yanına ğinden sesini çıkarmıyordu. Onun için (Arkıuı var) 

k0f8ll Onegea ve Hormidak krahn ba
yılmadığını, fakat birdenbire kuvvet
ten düştüğünü ve kolunu bile kımıl
datmağa kudreti kalmadığını gördü
ler. 

Hünler, gökyüzünün yere çöktü
ğünü görselerdi, Attilanın birdenbire 
hastalandığını gördükleri zaman oldu
ğu kadar dehtete düşmezlerdi. Muha
ripler o kadar kendilerinden geçtiler 
ki krala yardım edebileceklerini hatır
larına getirmediler ve onun hastalan
dığını haber vermek üzere bağrışarak 
tefıre doğru koştular. Oneges, elleri 
titreyerek ve bir takım dualar okuyarak 
esrarengiz bir üluhiyetten istimdat e
den ihtiyar Hormidak'ı yollayıp sedi
yeciler ve kuvvet verici ilaçlar getirt
mek üzereyken Attila yattığı yerde 
doğruldu ve derhal emirler vermeğe 
ba,ladı: 

Tanyü Ha•ta mı? 

- «Hormidak, sen yukan tarafla
ra, Singidon • a git!. Ardarih ise Gepid
lerle beraber burada kalsın. Diğerleri 
yollarına devam etsinler, Sirmium · a 
gitıinler. Kumandayı bizzat sen üzeri
ne al. 

lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: -ı 
36 adet 850 lira muhammen bedelli resim ve prtnameai mucibince 

maroken pomye koltuk. «6/1/936 pazartesi aaat 11 de» 
24 adet 650 lira muhammen bedelli prtnamesi mucibinde muhtelif 

eb'adda mua. «7 /1/936 aalı aaat 11 de» 
31 adet 850 lira muhammen bedelli prtnameleri mucibince kitaplık, 

büfe, dolap, etajer, aandalya. «8/1/936 Ç&l'f&lllba saat 11 den 
1 O adet 700 lira muhammen bedelli reıim ve prtnameıi mucibince 

muhtelif eb'adda ıabit dolap. «10/1/936 cuma saat 11 deu 
1 - Yukarıda miktarları ile muhammen bedelleri yazılı malzeme 

hizalannda yazılı sünlerde pazarlıkla satın almacaktır. 
2 - lıtekliler; prtnameleri rörmek üzere Kaba tatta levazım ve 

mübayaat ıubeıine, reıimleri görerek izahatı aaireyi almak için de Mal
tepedeki Tütün Enıtitüıü Müdürlüiüne müracaat edilebilir. 

3 - Tal iplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde muham
men bedellere röre % 7,5 muvakkat süvenme paralarile birlikte Ka -
bataıta levazım ve mübayaat ıubeıindeki alım komiıyonuna müracaat-
ları ilin olunur. ((7992» 

** 1 - Maltepedeki Tütün Enıtitüıü için prtname ve nümuneleri mu
cibince 700 lira muhammen bedelli muhtelif eb'adda 140 adet komiıli 
perde 9/l /936 tarihine raıtlRyan per,embe günü aaat 11 de pazarlıkla 
aatın alınacaktır. 

2 - lıtekliler prtnameleri ıönnek ye izahatı aaireaini almak üzere 
Kabata§ta levazım ve mübayut tubeai ile Maltepedeki Enıtitü müdür-

Sayfa 1 

Tek, fakat kat'i çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz! 
Baı, cfl1t adale ağrılarile üıütmekten müteYellf d 
bütün ızbraplara karp yegane müeuir tedbir 

bir kaıe 

GR p • 
1 N • 

1 
almaktır. 

(Mide) i boımH, kalbi ve böbrekleri yormaz) 

latanbul 4 üncü icra Memu"~uğundan : 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli Oç ehli wkuf tarafmdan 
tamamına 800 lira kıymet takdir edilen Boğazlçiode, Anadolu ka· 
va;ıoda, JakeJe meydananda tapu kaydaoda yeni 12, 13, 14, 13/1, 
1312, 1313 eald 89 No. b dtıkkln 91, 93 No. lu kayıkhane, 95 
No. h maa oda dOkkb takdirj kıymet raporunda 12, 18 No. h 
iki dükkin 16 No. h ev, yan taraftan merdivenle çıkılan diğer 
e• ve kayıkhane açık artbrmaya vuedilmif olduğundan 
13/2/936 tarihine müıadif Perıe•be gtınD Aatf 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci artbrma11 icra edilecektir. Art• 
tırma bedeli kıymeti muhammenenlo % 75 lal bulduğu 
takdirde mftfterial tlzerlnde bırakılacakhr. Akal takd rde 
en mon artbrar.m taahhOdll baki kalmak üzere arttırma IS 
ıln mfiddet!e temdit edilerek 28/21936 tarihine miludif 

Cuma gilnü saat 14 ten 16. 1• kadar keı.a dairem zde 
yapılacak ikinci açık arttırma11Dda artbrma bedeli kıymeti mubamm .. 
nen'n % 75 nl bu!madıfıı takdirde labf 2280 No. h kanun ahkAmına 
tevfikan ıeri bJralohr. Satıı petindil'. Arttırmaya lıtirik etmek l t .. 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçeli ve,a 
m~lli b.r bankanın tem;nat mektubunu hlmil bulunmaları IAzımdır. 
Haklara Tapu aicitli De aabıt olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
al.ikadirb111 ve irtifak hakkı aablplerinin bu haklar'nı ve husuı le 
faiz Ye maaar;fe dair olan iddialanm eYrakı mllsbiteleri ile bir .akte 
ilin tarihinden ltibarea nihayet 20 glln zarfında birlikte da;remiı:e 
bildirmeleri lazımdır. Akai takdirde hakları Tapu ıicilli ile s bit 
olmayanlar 1&tıf bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. Mtlterakim 
ver1ıi, tenYirl}e, tanılfiyeden mllteye.llt lelediye ruaumu Ye Vakıf 
icareıi bedeli mthayededen tenzil oluaur. Daha fazla malimat al• 
rr.ak isteyenler 1 • 2 • 936 tarihind.-a itibaren herkesin ıar bi.· 
meıi için dairede açık bu.undurulacak arttırma prtname Je 
934/2778 No. lu dosyaya mll .. caatla mezkür doıyada meYcut Ye a• 
lki görebilecekleri ilin olun.ır. 118092,, 

Ak 'Y lşle:me Direktör~üğ--nden: 
şeker bayramma tesadüf eden Birincikinunun 27 ve 2.8 inci cuma ve 

cumarteıi ıünleri Haydarpap - Kadıköy • Adalar • Anadolu • Yalova 
hattında pazar tarifeıi tatbik olunacaktır. «8099» 

---~~~~--~~--~--------------------~~-----~ 
EUak bin kiti ile Naissa·ya geri dön

sün. Dengezik te bin kişi alarak Sardi
kaya yollansın. Valamir İster'de 
kalsın. Her yarım günde bir kere pos
tacı çıkararak irtibatı temin ediniz- » 

lüjüne müracaat edebilirler. 
3 - lıteklilerin pazarlık için tayin olunan sün ve saatte o/o 7,5 mu- ~--•••••••••-, 

vakkat güvenme paralarile birlikte Kabataıta levazım Ye mübayaat D e n i z y o ı ı ar 1 
ıubeıindeki alım komiıyonuna müracaatlan. (7991) 1 ş L E T M E S 1 

Oneges onun sözünü keserek: 

Turgutlu Şarbaylığından: 
Acenteleri: Karakö1 Köpriibap 
Tel 42362 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel 22740 . 

- ftT anyü, dedi.» Emirlerini sonra 
verirsin. Ha.tasın, at~in var, sana is
tirahat lazım. 

- 1<0neges, biz 1eninle !?eraber o 
gün Sirmium'a gideriz.>> 

Şartnameıinde cinai, nev'i ye bütün evaafı ve «8000» lira muhammen .... -,,. 
bedelli ve bedelinin sureti tediyeıi prtları yazılı araroz kapalı zarf lmroz Yolu 

SEKSÜLİN 
1 

Ademi 
iktıdar, 

Bel 
gevcekligı, 

- T anyü 1.. Nasıl olur) Kımıldaya
cak ha1in yok in 

Attila son bir gayretle doğruldu. 

Müthiş bir azim ve irade bütün adale
lerini harekete getirdi: 

- uHasta mıyım diyorsun) Kımıl
dayacak halim mi yok diyorsun) .. » 

/lttiycr HormUlalr'ua Nef'en 
Bunu söyledikten sonra bir ıslık 

uıulile açık ekıiltmeye konulmuftur. ASYA vapuru 26 Birinciki· 
Yalnız benzinle iıleyen motörden baıka diğer mevad ile de itler mo- nun PERŞEMBE günü aaat 16 

tör olmaıı, ancak evıafı umumiyeıi, kudret ve kuvvetine halel ıelme - da IMROZ'A kadar. «8078» 
mek prtiyle iıleyen makineler de olabilir. 1 ---

Şartnameler Ankara - lıtanbul - lzmir Ye Turıutlu Uraylanndadır. Trabzo~ Yo U 
ihale ıünü 30/12/935 pazartesi aaat ul6» dır. O sün ve saate kadar EGE vapuru 26 Birincikinun 
teklif mektuplan ile ve% 7,50 den u600)) liralık teminat akçesi veya PERŞEMBE ıünü saat 20 de 
banka teminat mektuplar ile Turptluda Beledi1e Encümenine müra- HOPA 'YA kadar. ((8079)) 
caatları ilin olunur. •7759» 

Oermctnsızllk, 

Vücut , c Oimagın 
vorqunıu~und.-• 

pe~ rnue~sıı . e tının 

' oıı: rlal,.t:a.·. 

Kutusu ~00 kuruş 

BEŞiR KEMil · " lM~T Cf -< i 
Etzanes• - 'Sırk ·~-et • 



10 Sayfa 

Başvekil .•• 

Türk Atletlerine Hitap 
Ediyor 

(Baf taralı 1 inci yiUJe) ısı bu İJin idarecilerinde olduiu gibi 
O tarihten sonra ıurada, burada bin müıkülat ve yokluk içinde çalı~an 

fıtkıran yeni atletizm heveaki.rların- 1 atletlerin de bezginliği, bugünkü aki
dan yine bir avuç atlet, tıpkı Parise ai- ı beti doğurmaktadır. 
derken söylenen maksat ve saye için İki büyük olimpiyata ve altı Balkan 
1928 de Amsterdam olimpiyatlarına oyununa iıtirakin memlekette atletiz
götürüldü. 1 me layık olan alikayı vermediği için 

1896 da lakenderiyeli zengin bir dir ki yedi ay sonra Almanyada yapı
Yunanlının parasiyle Atinada yapılan lacak ve iftirakimiz hemen hemen 
birinci olimpiyat oyunları Yunanlılar- mutlak ve muhakkak olan Berlin olim
da atletizm hareketine hız vermiJ 1928 piyatları, ne idarecileri ve ne de atlet
de ise olimpiyat oyunlarının banisi ad- ı leri bir türlü aayrete getirmiyor. 
dolunan Yunanlıların sekiz kitilik at- Her ne suretle iıtirak edilirse edil
let takımı o eski tarihe hürmeten 48 sin Berlin olimpiyatlanndan sonra bu
milletin hurufu heca sırasıyle yaptık- aünkü idarecilerimiz de, atletlerimiz 
ları geçit resminde en batta yürütül- de senelerden beri rol aldıkları atle
müıtü. Atletik sporlar için bu dikkate tik sahadan çekilecekler, esaaaız ve he
değer hareket Yunanlılara kendilerini sapsız varlığımız da bu suretle bütün 
toparlama vesilesi olmuftu. At- çıplaklıiıyle, arkasında derin bir bof
letik sporları eski Yunanilerden beri 

1 

luk bırakarak ortadan kalkacaklardır. 
milli sporlan olarak kabul eden Yu- Ve her sahada her türlü gayreti göa
naniler, bütün dünyanın atletik sporla- ı termit olduklannı söyliyerek: 
ra karıı gösterdiği alaka dolayısıyle - «Bizden bu kadar, artık yorul
topraklarında bu iti yapmağa koyul- duk, biraz da seyirci olalım; diyecek
m u!lardır. Nitekim 1930 da birinci lerdir. 
Balkan oyunlarını topraklannda ya- Baıvekil İsmet lnönü'ün pek haklı 
pan Yunanlılar üstüste tam dört sene olarak Türk aencinden beklediği, ıe· 
Balkan oyunlarını Atinada yapmak refli yeri almak ancak bugünkü hazır
suretiyle Balkanlarda atletik sporlara lanma tarzını deiittirmek, el ile tutu
hakim bir mevki temin etmif, kendileri lur, sözle görülür bu çöküntünün der-
de ileri bir yer kazanmıılardır. hal önüne seçmekle mümkündür. 

Son defa ıehrimizde yapılan altıncı Omer Be.im 
Balkan oyunları, Balkanlı mil- Kamera: «Yine DöiüJeceiim L. l> Diyor 

SON POST~ 

Jetler ve bilhassa Yunanlılarla aramız- C.nova, 24 (A. A.) - Eski boks dün- llJ••••••••••••••• 
daki farkın ne kadar büyük olduğunu ya pmpiyonu Primo Karnera demiştir ki: 
bir defa daha aöatermiı oldu. 1930- Dünya pmpiyonu ünvanmı yeniden almak 
dan beri yapılan Balkan oyunlan atle- niyetindeyim. Bundan dolayı Schmcling 
tizm itlerimizi lüzumu kadar sıkı tuta- Joe Louia maçının galibi ile ve eylulde de 
madığımızı her sene muntazaman aös- pmpiyon Braddock ile çarpıpcağım. 
termektedir. 

Üç beı meraklı arkadaıın yüzü su
yu hürmetine adeta sürüklenir bir hal
de yürüyen atletizm iılerimizin yann 
bizi çok daha mütkül vaziyetlere so
kacağına iman derecesinde kanaat ae
tirmete baıladım. 

Altı seneyi mütecaviz bir zaman
dan beri memleketin renklerini her ve
sile ile müdafaa eden atlet kadromu
zun artık çökmeie baıladıiını, yerle
noın uum zaman bot kalacaiJnı bu 
münaseltetle kaydetmek faydalı olur 
kanaatindeyim. 

Türkiye atletizm varlıiının nazımı 
vaziyetincle olan lstanbuldaki iki an
trenörün emrine verecej'İmiz atletler
den ikisini hir araya aetirmek imkan· 
ları sittfkçe aiiçlef1Deie batladı. At
letlerimizi haftada iki sün Halkevine, 
iki gün ele Taksim stadyumuna setire
bilmek için yapılan fedakirlıklara na
sıl mukaltele aördüiümüzü yazmaia 
elim varmıyor, atletik aporlann seneler· 
tlen beri istenilen neticeye Yaramama• 

Nezaretli 
Konforlu 

••hzade • Lllell Çukur• 
çe9me eokalında 8-7 
odall kullanıtll ucuz ev 

BAYLARA LA1.IM OLAN 

TEKSAYT 
HER ECZANEDE SATILIA 

ADEMi iKTiDARA 

FOBTBSTİN 
wörülmemiş il&çtır. yorgun vücutlara 
gençlik, dinçlik ve yaıamanın sevkini 

verir. Belgevşekliğini geçirir. 

1 lalllnbul Beledtr••I lllnları 1 
1 - Apartman, dükkan, ıinema, tiyatro ve otel sibi binalann met • 

hallerinde dükkan methal ve önünde günet ve yağmurdan ko • 
runmak için yapılacak markiz, tente ve konıolların zeminden 
aııari 3,25 metre yibekliii alacaktır. 1 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Hindistan oniıU, fıstıklı, kay· 
1raakh, fındıklı, ıüIIU, bademli, ıa
kııh rahat lokumlar. 

İki kavrulmuı badenııekeri, 
badem ezmesi alaturka, alafranga 
ıekerlemeler, haliı acıbadem kul'&• 
lti7eli, çeıiUi akide. 

B•hçekapı 

KaraklSr 
8eroııu 

P.ngaffı 

KadıklSy 

ANKARA 

K•h•re , ................ .... 
SaQları dökülenlere 

KOMOJEN KANZUK 
Saç eksiri 

2 - Bina önünde 3 metreden daha yakıa ajaç olan yaya kaldırımlıı "~ 
yerlerde markiz yapılamaz. lı 

3- Markiz ıeniıliği dükkin önlerinde bir metredir. Apartman, ti -
yatro, ıinema ve otel sibi umumi binalar methallerinde markiz 1 

ıeniıliii batka mahzuru olmazsa daha ziyade olabilir. Bu be -
lediyece tayin olunur. 

4 - Markizler tahtadan yapılamaz. Camdan demir iıkeletli olarllk 
ve telli camdan yapılmalıdır. 

5 - İnta edilecek markiz için bir reıim yapılacak ve bu resim mer • 
kez heyeti fenniyeaine tasdik ettirilecektir. 

6 - Markiz yajmur sulan muntazam oluk ve borular binaya bititik 
olarak zemine indirilip yaya kaldırımı altında ya mecraya ya 
borcllr oluiuna verilecektir. 

7 - Markiz yapabilmek için belediyeden izin alınmalıdır. Belediye 
yerine ıöre her hansi bir mahzur görürse ve dilerse izin vermez. 

Markiz, tente ve konsollar hakkında İıtanbul Umumi Mecliıince ka
bul ve belediye zabıtaıı talimatnameıinin 3 üncü maddesine eklen • 

Saçlann dökülme1ine ve kepek'ea· 
m11ine mani o ur. Saçların kökle· 
rini kıavvetlendirlr ve buler. Ta~ii 
renklenni bo.amaı, liüf bir rayihuı 

vardır. 

lnemz Kenauk l!cz•n-ı 
Beyoilu • lıtubul 

Klrallk Apmrtrnan Dalrelerl 

Babıilide ikdam Yurdu toptan ve kat 
kat kiralıktır. Resmi daire ve cemiyetle
re elveritlidir, modern tesisatı vardır. Ka-meıine karar verilen talimatname vukarıya yazılmııtır. Ahkamının 

ı pıcıya müracaat. 
tatbik olunacağı ili.n olunur. "s,, <•8098>, • 

*. Bir metre murabbaına 4 lira lnymet takdir edilen Cihangirde yan • 
ıın yerinde Ekmekçi batı mahaJleıinde Dokuzuncu adada yüzıüz bet 
metre 72 santimetre murabbaı arsa alakadarlar araıında satılmak üze· 
re açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameıi levazım müdürlüiünde 
görülür. Arttırmaya sirmek iıtiyenler 1 lira 72 kurutluk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 8/1/936 çarpmba günü saat 
15 te daimi encümende bulunmalara. (8.) (8014) 

ADEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Taflili' ı Galata P08ta kııt•ıu 1255 

Birinci JClnua 25 

Bayramda Yalnız 

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

hlnlarınızı Yermekle hem kendinize •• hem de Kızılay'• JU
dım etmiı olacak11nu. 

1 

Flatı illn aayfalarıada aaatimi 30 kuruıtur. Mllracaat 1ulerl ı 
lıtanbulda, Poetabane karıısında Kızalay sabı bllroaa 

Telefon ı 22653 
latanbulda, P0ttahaae arkasında lıucıhk Şlrked 

Telefon : 20094 • 95 

Emllk ve Eytam Bankası llAnları 

Satılık Arsalar 
1 

Esaı No. ıı Mevkii ve nev'i Depozito 

139 Maçkada Sili.bbane civan nda Bayıldım caddesinde 
müfrez 5 harita No. lı 330 metre murabbaı arsa. 800 

139 Yine orada 6 harita No. lı 246 metre murabbaı ana. 820 
139 )) )) 7 )) )) 232 ,, ,, » &60 
139 )) )) 8 )) )) 211 )) )) )) S20 
Yukarıda mevkileri yazılı arsalar pefin para ile satılmak•• 10 kl • 

nunuaani 1936 cuma günü saat onda ihaleleri yapılmak üzere açık ar• 
tırmaya konulmuıtur. 

Almak iıtiyenlerin 
ıubemize gelmeleri. 

göıterilen gün ve saatte depozitolarile birlikte 
(288) 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Buyuk ikramiyesi : ( 500.000 ) lirachr. 

Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000 , 40.000 , 30.000 , 25.000 • 
20.000, 15.000, 10.000 liralık lkramlye!erle {llç) adet (100.000) 

liralık mDklf at Yartiır. 
Keşide: Yılbaıı ac•ceıl yapılacaktar ... 

Bi?etler: (2,5), (5) ve (10) liralıkbr. 
Vakit kaybetmeden hemen biletlerloizl ahnaL 

ŞEKER SERGiSiNi 
11rm111• llal••y 11E 

BAHÇEKAPI - TAŞ BAN 



Bir Sarar 
Faciası 

• 

25.12.9 ·5 -ao- Yasan:_ ... 

Prens; Pavlanın Sevgisinden Karııını 
Da Boşamağa Karar Vermiıti 

iletir 'biru daha Nmi Beye yaldafb. I Nuri lle7, ..._clelÜD 'bu balleriaden do-
.Adeta, yalvanr P,i kulaima fmlcladı. layı Jaiuettiii teeuürii 'bazı mahrem u • 

_ sa, 'bu kaclu umandanberi aanyda kati.....,_ aiylemif; t.a muhitte mak • 
ı..Januyonunuz. smn, ne temiz 'bir kal'be lapNk içia 1ıdr kaç .tela kendisini cephe • 
..Jik oldaianma itiliyorum. Onun için ai- lenlen 1Nrine taJia ettamek iatemifti. Fa • 

- ıelclim. Acaba, De ,..palım?.. Efendi kat ... c1-....... lııirer engel -- etmit; 
~lerini bu frenk kanam pençesind• - ........ - tirli ~ selem-dtt.i. Ni-
..m kurtarahm. tekim, ltet oe s6a ev.el yapbfı IOD teteb-

- Canım, Setir qL. Efendi Hazretle • lriil te, '-t lmmaManbk vekiletinin aon ve 
• • 'bu frenk kanamm pençesinde oldaiu bt'i Wr ~ clola,...De tekrar eka,,,.te ....... . . 

- malUın? •• uir•YIV'ermifti. 
Nuri Bey, vicdani 'bir mecltariyetle bu ~· AH efwliJoe ~ ı~ a6ne 

.a.leri IÖylerken, ... titriJorclU. ~ bir laal ........ Ju.leri, o ....... 
- Aman efendim.. Nuıl malUm ol • senlanhiı aabnak için kendüine Yel'Clili 

.-a.. Efendi hazretleri, bmat itiraf elti. ıWen ...._ ı.üabütin nefret t..ıine in
a-., ne kanpyonunaz? •• Evet; sevİJ'o • lulip etmİftİ. Ve o aünclen itiNren de, 
....._ Onun ujnma her türlü fedakirhjı tehaatle ile temaaa aelmekten mümkün ol
illiyara mec'burmn. Dünya 'bir tarafa; o, duğu kaclar çelôamİfti. 
Wr tarafa· dedi. Şimdi Betir aia aeliP te, o prdanbjm 

Nmi ~ çehresinden, bir tiksinme ortadan ka,.ltol•ennm harem dairesinde 
t1a1pu aeçti. Şehzade Alinin 'bu kadar dii- huaule aetinliii acı ve faciah t..m liJle • 
_.. aöaterebileceiini aklından ve he,... dili uman, ,.üzbap Nuri Be,.in YWw ir· 
illden ıeçia ınemifti. permİfti. 

- Şimdi, Nmi Beydjim.. Tekrar ec1i • - Ah, ne helt ettim de, .. ite bnfbm. 
~; aizin vicda•mmlan eminim. Son- Kefire, on~ teklif ve ricuaa WlalMiliiıa 
...._ Efendi Huretlerinia, lisdm ne kaclu redtletaeydan. 
~ de Wlirim. El- m ilteneniz, Demitti. 
.. itte mühim hir teeir 1mau1e plirehilir. Ylbltap Nmi Bey, nJitemacl~- oda· 
.W.. Zavallı Jmd•WDllll mum lralchiı ~ ....._ deiapy•; kalhi, d..ır lııir ~ 
,. ... feliketia inine ..-ainia.. Kadı • içimle ukda ulula ........... ., .... ; 
-.. Za..U. .., • .,.,. All, oaaa çektili ~ ve Jekpare ....._ i • .. d_.. 
11bra1n aönenis ..• Bir tl•kh W1e tahem • ........._ Usalda, bal..._ iti pldyorler, 
_. edemusinis. O.. .. Mide aördükte, brma kantak IÖ.Jerle baiınP pıial)or • 
......,_ hin o~ .. Emia olana ki... lardL 

llmdi aenç harem aieaı, 1uç1ara 1uç1nra Yiizbap Nuri Bey, birdenhire kalbinde, 
.-or.. K8lik kelik 8ÖJlecliii ...n.... ke- 'büaWitün Mtka bir aa w...tti. Ömrlnde, 
-- artık ....J·ı 1 

,..... ilk clefa olarek para bureli ~th * - Ah, • olanla? •• Şimdi, rls liram 
..... çdop sittilden IODl'a, :1iizball Nuri OM)'clı. 
~ d..m et.in dQPinmeJe ... ...,..,.. Dedi. 
K...... iiltiinde, ajJr ve ezici bir demir Eier IU anda_ )'ÜZ liruı olaaydı, cidiP 
...... ........ -... JaoWQa .......... Fmenet oJ... 

• buçuk HDedeeberi, tebwle Ali •• nk INJWDUIJil ................ ala • 
~;yaverlik ecliyorda. Bu müddet..,_ rM, Bep. ...... elİlle nrip, Palce teh • 

NRLODENT, 01, macunu llmln buldulu en iyi formUI 
ile ihzar edllmltUr. Alaın aart •hhat 
koruma lhtlr•çlar1nı temin eder. 

PERLODENT, Dit 111ac•nu •lızdekl batan •lkroplan 
aıdar9r ve dit•-' 9aram .. te11 111ullatan 
eyler • 

PERLODENT, Dit macunu gUnde iki defa muntazaman 
kullanıldılı tekdirde Glflerln _,. klrlerlnl 
yok ed•r ve dlflere parlak bir -.aallk 
ıerlr, 

PERLODENr, Dit macunu kullanlldılı tekdirde Prorrhea 
nam dit etlerl hastalllına k•rtı ko,1111111 
için çok mUesslr bir nsdad1r. 

NRLODENT, Dit macunu nefeel leMlaler n •I• 
MrlnleUr. 

• 

- . 
TüR~iYE YACi VE M~MUL4TI 
S4NAYii LiMiTED ŞiRKETi 

ln'MGIUL • IZMIR 

,..... t.a aenç ve.......- edem- her &in wlenin UYceslne sönd-.celr.. Temiz ve ·--------------------·------------------..., biraa ... artan bir aür'atle, ..ı.Jaetin de- İnlanİ dayplu bir tıdam ufatile, o :ıravalh 

rinlilderine deina bJ-dtimı WU,otda. kadan enindirecekti. F.at, :riiz lira .•• 
Bir midclet, ona ..W. etmek; ata. ti1i, - Y• h ... Ala, Jtia lira . .• 

he, uk•liie mqlettirerek 'ba iirenç ha • Yüsiblen, WrdenlNae bir ~ silaesi 
Jattaa va aeçiıı meli için çallfl'"lb. Fakat, pçti. Akbna, eeki bir arbclap aehnifti. 
rah-.n J'•adıhtmda büyük hir aabthk Vaktile Manutwc1a hir topçu ~ •en 
ve llokaanhk olan tehzade,.i kurtarmaflı timdi, milJonlarla O)'DIJUI ita arkadatm • 
manffak olanyımıfb. Memleketinin feli· elan )'iz lira &111nç ~ecekti. Ve aoma bu 
kedne tanmnile lika:rt kalan, milletini laer borcunu, maepnıa bir laamı ile :mat ,... 
taraftan ihata eden aefaletin mbrap ferJat· v .. ödiyecekti. 
..... chı:rınaJU ha....,,. .......... ;.-. D.hel sile butı. Gelen llfaia: 
dİlille brp Japdaa temiz ve miline tel • - Biaim Mehmede tHJle. Çabuk abml 
kinleri dinlemeıftİf; her te)'den ve herkes- buırlum. 
ten ziyade, yabancıların tesirlerine ehem • Diye 'bep,h. 

miJet vermifti. (Arkan var) 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan ı 

Emniyet Sandığına 
139 lira 50 kuruı alacağından dola11 mahcuz .olup tamamıaa 2194 
lira 50 kurut kıymet takdir edilen OıkOtlarda Sinan Pqa mahal
leılnde Salacak caddesinde eski 8 Ye 8 mükerrer yeni 34 numara
larla murakkam bahçeli ola• alafap iki kııım e• tamamı açık
arttırmaya •azedl:mlttir. Arthrma pefincllr. Arttırmaya iftlrAk edecek 
m&tterllerin kıymeti muhammenen:n % 7,5 niabetlnde pey akçeal 
••ya mWI bir bankama teminat ••ktubunu bimil olmalan icap 
eder. Mliteraldm ••rıi, tanzifat, tenYiriye •• ••laf l>orçlan borçlaya 
aittir. Arttaoma fArlnameli 112/936 tarlblae m .. dif Cumartesi 
sini dairede mahalli mabauauna talik etlilecektir. Biriacl uttır
mam 13121936 tarihine mll~adif Perıe•be ,anı dairemizde Aat 
14 ten 16 >• kadar icra edilecek, ltiriaci arttırmada bedel, kıy· 
meti mubamMnenin % 75 iai ltultlujıa takdirde llatte bırakılır. 
Akli takdirde loa artbramn taalahltll ltakl Jralmak &zere arttırma 
on bet fil• daha temdit edilerek 28/2/"36 tarihine mlaaclif 
Cuma alnll ıaat 14 ten 16 1• kata. Da~rede yapılacak ikiaci 
artbrma •t:ceala8 • çok artbrama latlbade bıralalacaldar. 
2004 numara:ı icra Ye iflAı kanunu11an 126 ıncı madd..ıae terii
kan hak:arı tapu licillerile aabit olmıyan ipotekli alacaklarla difer 
allkadaraaın •• irtdak hakkı nlıiplerlnla bu haklanaı •• buaullle 
faiz Ye maa r.fe dair olan lddlalaranı ilin tarihinden itibaren 
20 glln zarfında ewala mlbbitelerlle birlikte Dairemize blldlrmelerl 
lizımd•. Akıi takdirde halduı tapu ılcillerile aabit olmıyanlar 
utıf bedelinin paylqma11ndan hariç kılarlar. Daha fala maltmat 
almak iateyeuleriıa 91412818 aUl.iatA clôlfj" meYCut ewak •• 
.aa.ıı._, b~;z, •e t.kdlri kı1m•t rap,ruaa ~ip ••••W.a 
l1An o unur. (~) 

Dikkat ediniz! 
Erhlı o. iradın larln olmıyaralı 

Ademi iktidar, chırmaaaızbk 
Ye belıevtekliiinizi tecla'ri et • 
melde imidiniz keailcli.e, ya 

IL&KDOB8ATIN 
kullanınız yahut ilaç kullan
maktan vaz ıeçiniz. 

Türkiye ecentaaı: ZAMAN 
Ecza depoıu, lıtanbuL Her ec
zanede 200 kuruta aablır. iki 
tertibi matlup neticeyi Terir. 

&te. HOllllONA A. G. 
Bfll'lin • ~ .......... 

DoldQrlara : Hutalan flzerin. 
de tesirini tecrllbe lçia niinu • 
nelik talep iizeriae meccanen 
ıönderilir. 

Saç d6kllme•: ••kepeklerde• 
kurt•lm•k ., •• en .. ı ... ı, ua, 

, 

TÜRKiYE 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

Şeker Sandığı Alınacakhr 
1936 ıenelİ sarfıada fabrikalanm:z için aatan alınacak ıandık

hk k .. lt.. kapah ıarf uauBle 11 10nklnun 1936 tarihine raıh· 
J•D cumarteal gthıll Hat onda lıtanbulda Bahçekap1da Tat banda 
Şeker bOroauada talibine lbale olunacakbr. 
fartname, lıtanbal Şeker Baroaundan lıt;yenlere werllmektedlr. 
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Yarın okuyacağınız havadisi 

RADYOLARI 
• 

i 1 e bugün dinliyebilirsiniz. 
Yeni salonumuzu ziyaret ediniz: Galata, Voyvoda Cad. 17. Jeneral Han 

1 DiKKA 1 : P H 1 L 1 P S ismine benzer markalardan sakınınız 

16 - 2000 metro 
her dalia 

16 - 2000 · metro 
her dalga 

Si GARA 
YEMiCE PAKETLERiME 

.. ·I:•]!l.'f•l!a[•Ii) 
~ . 

LiRALIK iKRAMiYE 
KUPOMLARI KONDU 

p 22 
l 6 - 2000 metre 

her dalga 
6 Umba 

akUmlUitörlll 

edtımı,ur. 

FAKA11 

AYNi 
yapılamamııtır. 

Her istediğinizi bulursunuz 

Sağlam 

AliD~. 

iKRAHiYELER iHHiSAR VEZ"ELf RıMDEN 

KiBARLARIN 
SAPKASI 

Şekll, renk ve zevk itibarile EMSALSiZDiR. En so• 111odellerla 
~----. aen9ln ç•fltlerl gelmltUr. 4111111 ___ _, 

. DERHAL VERiliR 


