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Makallenin Şimal Ve Şimali Şarkisinde 
Vahşiyane Bir Muharebe Olmaktadır 
Kanlı Muharebeler 1 

italyan Taarruzu 
Tekrar Başladı 

ltalganlar Bu~ün. ~~kalle'g• 
Gireceklerinı Bıldırıgorlar 

Cepheye gitmeden önce lmparetoran ete lala _ ............... . 
M k il , e fiddetli •• balı muharebeler olmak • 

Habe9ler a • 8 Y tadır. Ha&etler bilh• ... 1eceleri müt • 
Gece Giriyor, bit bir savletle hücum etmektedirler. 

GUndüz Çıkıyorlar v.h1i,,an• Malt••'·'~~ 
londra 7 (Özel) - Röyter ajansı· Adiaababa 7 (A.A.) - Royter a. 

lllti Adiaababa aytannın verdiji ha • janıı aytarmdan: .... _~ ) 
L h · d k (Devamı 1 ınc:ı >'~• 
uerlere ıöre Makalle cep emı e ço -·-.. --·-·-----
.......... ·-··· -~i~du;;;;-Kö~e k ... 

T arabyada Dokuz Kişiyi 
Birden Isırdı 

Sok•k k&p•ll 
tehllk••I aUedı, 
ev köpeklerl 
tehHkesl Mr ..... 

Ekmek Mese esinin • iç 
Yüzüne Bir Bakış 

}t-ınncılar, Unlarını Borsadan Almazlar 
Da Niçin Başka Yerlerden Alırlar? 

Halbuki Un Borsada Ucuzdur. Dııarıda Pahalıdır 
._.. ...................... .--·-···· .... .... 

Pola Negri 
Şimdi De Bir lngillz 
Meb'ua ile Evleniyor 

Londra 7 (A. 
A.) - Önemli 

ıinema artiıtle • 

rinden Pola Neı· 

ili, timtlki halde 

amini bildirmek 

iatemiyen bir a • 

1UI kamaruı Ü· 
nt,8nlan • 

llllfbr. Düiün, Buld•~ ve zalllr• bor-•ında "'u•m•I• l••llretı 
31 kinunuevvel • Dün ~mek fiatlannm 13 buçuk ku- ruta deiil, (1 l) kuruta aat!Mldedır 

Pole Negrl ele yapılacaktır. ruf& çık•rılmuının ekmek buhranım Jar. 
·-· - .. --···· ... -· .... ----·- halletmi' olmadıjmı yazdık. Filhakika Fakat bizim yaptığımız incelemelere 

Bu, geni w büglllt t~f rl
kamız aizi günlerce 

•llriikigec .. k 

Orta Aqaclaa kopup aelea Hiin 
alnanlerile ......._ esatiri 

sanılara cirecek 

1 

fırıncılar t 3 buçuk kurut fiatla iktifa eöre fırıncıların narhın idare etmediji 
edemiyeccklerini, bu fiatın bqabq ol- iddialarının aaıl ıebebi bu dejil, sizle-
duğunu aöylemektedirler. mek iıtedikleri bir piyua me1ele.idir. 

Fırıncıların iddiuına ıöre lıtanbul • Usullere ve nizamlara ı&e Mi~ 
da aayıaı onu ıeçmiyen dört bet 1emt un aht veritinin ticaret ve zahire Lor ; 
fırınından bqka narh üzerinden ekmek auında yapılmaıı lizım ıelmeldedir. 
aatabilen fırın yoktur. 180 fırın mutlak Biz de bunu böyle bilirdik. Fabl öi 
olarak ondalık vermeie mecburdur. Ve rendik ki lıtanbulc:la daha iki pJri rea 
binaenaleyh ekmeji (13) buçuk ku - (Devamı 8 inci yüzde) 

Balık Yiyemiyoruz 
Çünkü ihracat Artmıştır, Çıkan Balık 

Ta ihtiyacı Karıılamamaktadır 

. llüyülı Tllrlt llaı6uia Atttıô'nın 6ii-
. • • . e Kaamyedir. Y arahlann• hepai ku • tün lıalıramanlılılarını oltuyacaltıına. 

kudurmut bir av köpeii evmm ;ç~- ~ tedavi e•ine ıönderilerek tedavi al- ı 
deki İnsanlardan bafka komfU ev erm uz (Devamı 1 nci yüde) 
insanlarına da .aldırarak tam dokuz - .. · · · · · · · · · • · · .. ' ' • ' ' ' - ' ·- BiR KAÇ G NE KADAR 

ki,iyi ısırmıttır. Bu köpek Tarabya • 4 ls 'ahal Son Postad• 
da liayat çqmesinde bir numaralı ev· ~arkla lj 
d · K"' k her V

1 

---

Bunlar babk amma ••hrln ihtiyacı için devede .kulak kah ;Or 

e oturan Karaıuya aittır · ope. K 
tünku gibi tabii bir haldeyken bırden· Yeni le ;kilit anunu 
bire gözleri dönmüf, ağzından köpük· Kamulaya Verildi 
1 I" baıta er s~ılmağa başlamıt ve evve a : w. 

'•hibi Karasu olmak üzere rastgeldıgı 
lcirnseye aaldırarak yakalıyabildiğini 
di,Ierni,tir. Diğer ııırılanlar Katiıtl, Ol· 
ta, Y anko, Sofya, Mina, Katina, Anna, 

( Ankar• mulıabirlmld11 t•l•· 
/onl• o•rdill lıtıb•r 6 ı11eı 
•ag/amızdadır.) 

Balıjın bolluk meTıimindeyiz. Bu- ihtiyac1 üzerinde tesir yapmaktadır. 

_. _ na raimen tutulan balık, umumi ihti - Maan afih bu vaziyet geçicidir. Çün., 
DdnkU Zelzele yacı kartılamaktan uzaktır. Bun~ ıe • kü ayın 18 inden itibaren ltalyaya knr .. 

Ltanbul ra111tlwvıai, aaat G,l9,20 de bebi. aon z~anda gerek Yunanııtan- !' zecrı tedbirler tatbik edileceii ~çin bu 
merk Ülti latanlNJdaa 600 kilometre dan, gerek bılbaua ltalyadan balık al • ı ıhracat duracak ve bu memleketin n • 

f~_.- t-L-· _.ı!ı__ !.J.ı_a.1• bir mak üzere memleketimize mütemadi· lidı, kendiıinin malı olan bahim la 
mesa ıısueı 1111111m aauca fıuucuıce • l idir' B ih hri d 
d 

__ ..... , 1en ıemı ıe mea • u racat, te n ına bakmak imkinmı bulacaktır. 
eprem ~--r-· 



[Halkın Sest) 
.Yeni iş Kanunu 

Lii.gilıa sına 
. l .. e Dersiniz? 
Yeni İş ka ununun liaz.ırlanan l.ayiha-
11 gazetelerde neşredildi. Bu layihanın 
ba-zt maddelerini tadile muhtaç gö -

renler var. Bu münasebetle dün bir 
muharririmiz rastgeldiği kimselerle bu 
lw.susta görüvnüştür. Aklığı karşı -
hJUan nqrediyornz. .. 

Çapa, Küçükhamam yamnda, 14 nu -
marada ~efnur: 

- Ben. yeni İ§ kanunu layihasının kiın
Jer tarafından hazırlandığını bilmiyorum. 

Şimdi gene gazetelerde okuduğuma gö
re, bu kanunun layihası hakkında, endüstri 
birliği bir rapor hll2lrlamış. 

İş kanununun yenilenmesincfe, işçiyi ko
rumak gayeleri görulmüştür. 

Fakat kanunu yenilerken tutulan yolun 
bu gayeyi temine kafi gelebileceği kanaa -
tinde değilim. 

Geçenlerde, berberlerin hafta tatilleri 
mevzuubahs olmuştu. O zaman, cemiyet 
bütün berberler arasında bir anket açmış, 
ve tatil arzusunun. berber adedine naza -
ran nisbetini tcsbit etmİ§ti. 

Olimpiyat 
Pulları 

Almanyada 
J•pılacak olan 
936 olimpiyat· 
lan için, Al· 
manJar.ıa her 
ll&anda hazır

Ja dığı propa
ganda polla

rı ıehr:mize de gelıniıtir. Bu 
pullar mlirseiAt tiıerine yapıt· 
tırılarak dağıtılmabta:dır. Olfm· 
piyat pulu ışte budur. 

Kumar y··zünden 
Cinayet 

SON POSTA: 

Limanda Emniyet 
Bir iki 
Satırla 

Ecza Pulları Ta malllllll'• .... 
Darphane ve Dam.aa matbaa"""" 

müatahzerat pullarını, ihtiyacı .. 

lıyacak tekil ve miktarda baanı~ 
•uretJe de pul buhranı ortadan Vapurların Tahmil Ve Tahliyesi için 

Yeni Sapan Kullanılmıga Başlandı br. 

• • • 1-' 
Sanayide Kullerulacak ~ 

7 ~· Sanayide kullanılacak tuzu ,,Jt 
mak üzere hazırlanan ka•--~ 
ta kamutaydan çılanaaı M~11 

dir. 

••• 
Afyon YUkseldl .Jtll': 

Afyon inhisarının afyon aab9 ~ 
ya baılamaıı afyon fiyatlarının ;,,-. 
meaini mucip olmuttur. Afyonun 
(825) kuruıtur. 

• * • 
Ucuz Telefon• Dol'"~ 

Halkın kolayca telefon edine~ fi: 
için muhabere, abonman ye te~ 

,. retlerini ucuzlatan bir tarife hP""ual 
mıı, tetkik edilmek üzere B•,......-
Bakanlığına gönderilmiftir. 

Vak"a bu anket neticesinde tatil isti -
yenlerin ekseriyet teşkil etmesine rağmen, 
berberler hali hafta azadına kavuşamadı
lu. 

Kumkapıda gece yansından aonra 
kahvede tavla oynıyan Agopla Gaspar 
kavga etmif, Agop bıçakla arkadaşını 

yarala.nmı.ttu. Fakat yaranın kanı İçeri Liman idaresi vapurlara otomobil pan kamyon veya otomobili teker- Sivas • Erzincan Yofcl"d' ..... 

ıızdığmdan hayatı tehlikededir. tahmil ve tabliyesi için bir ıapan !eklerinden tespit ettiii için indirİ· ~.ivaıta~ . Er~inca~a gi·tn>~ 

• • • 

Fakat yerine Ketirilmese bile, <ıhak» Bir Hamal Çalışırken Bayıldı 
meydana çıktı ya? Sil'k . I h J . 

Bence, iı kanununu yaparken de, işçileri ecı sa onu amailanndan ımaıl 
dinlemek gerekti. l yük taşırken bayılmıt ve ağzından, bur. 

Halbuki. kanun layihasını yapanlar, bu nundan kan botanmıfbr. Haıtaneye 
en mühim noktayı ihmal cttüer. yatınlmıfbr. 

Eğer bu nokta ihmale uğratılmasaydı 
yeni iı kanununun maddeleri. ~ilerin · 
dertlerine, ihtiyaçlanna daha fazla aşina Eczaneler 

Çoğalıyor 
la§JJUı kafalardan çıkmıı olacaktı. 

• Y edikule, fİmendİf er kampanyası ma • 
ranıozhanesinden Abduı: 

- Yeni it kanunu l.ayihaıında, ifçiye 
yüklenen mükellcfıyctler, patrona yükle • 
nen mükdlefiyetlerden fazladır. işçilerin 
dertleri, tamamen muayyen ve malum sa

nılıyor. Halbuki kısa bir tetkik neticesin • 
de, bu dertlerin anıldığı kadar basit ve 
göründüğü kadar sathi olmadığı anlııplır. 

Bunun içindir ki, bana kalırsa, yeni bir 
lş kanunu hazırlarken, yakında onu da de
ğiştirmek lüzumunu duyurmıyacak tedbir. 
ler almak eerekirdi. 

* Eczacılar cemiyeti kib'bi Mehmet Sım 
Hoııör: 

- Azizim, ben «münekkitıı olmadığım 
için, anlamadığnn mevzularda idarei kelam 
etmekte mazurum. 

Sarhoı Şoför Ve 
Hırsız Hamal 

Rahmi adlı bir f<>f ör çok sarhot oı. 
mut ve eski nİfBnlısı Atinin evinin ö • 
nüne giderek kendisine tecavüz etmit 
ve tabanca çelanittir. Müddeiumumilik 
dün Rahmiyi bu iddia ile tevkif ettir • 
mittir. 

Leon adlı bir hamal da kendisine ve
rilen bir bavulu eve götürürken için • 
den ceket pantalon çaldığı için adliye
ye vcrilmiftir. 

iki Hırsızhk Suçf usu 

Nüfuı SayımA Bunu icap 
Ettiriyor 

Yapılan liJOD nüfuı aayımına 
ıöre ıchrfn nDfoıu artmıftır. Ec· 
zane1erln tahdidine ait ninmna· 
meye 16re, artma miktan ıöı• 

lSollnde tutularak barı ıehlr Ye 

kuabalarda yeniden eczane açıl• 
maaına, Sağlık Bakanlıiı tara• 
fmdan iıln Yerilmlıtir. Burada 
da nUfua arthiına aöre bu nok· 
tadan eczaneler aayısmın ço&'al· 
hlması lUzumlu ıörDlmıktedir. 

Kazalar 
Vatman Beklrlm ldar11lndeld 

tramYay Necati Bey cedde1Inde 
Yuıuf adlı bir adamı baıından 
Ye ayafından zedelemfıtfr. 

* 901 ıayılı buıuıl otomobil 
köprü DıtUnde Karablaarh Ismaile 
çarpmııtır. 

Veni Evkaf Kanunu 
Yeni EYkaf Ka11unu Birinci 

Klnunun on dördOncU gUnU tat
bik edilmiye baflanacaktır. Ev· 
kaf Umum Mtldürlllğll bu hu· 
susta bir nizamname haıırlaya· 
rak DeYlet ŞfiraaıDa ·nrmlıtir. 

Bir Amelenin Parmağı Kesildi · 
Canto ve Kafir Recep isminde ilci ki- Beyoğlunda Bernann krem atelye • 

fİ, Yiikaekkaldınmda bir odadan bir ta- sinde çırak Alber parmağım makineye 

yaptırmıt ve bunu tecrübe etmittir. lir veya bindirilirken otomobil ve- tofor Bekinn ıdaresmdeki -"" .!. 
ya kamyon zedelenmemektedir. Erzincandan Sivasa gitmekte fl!l'l 

Otomobil ve kamyonlar evvela bu Ayr '-- _ ili.tim. il . d ... kamyon yolda çarpqmıtlardır· """'~~ 
ıca .1U12;& a erı e aıaarı __ _... ,...._., 

sapanla bağlanmakta, ondan sonra h dd · d" "imi • R . b • kamyonu uçuruma yuvarl~· lfll 
a e ın ırı ıtır. eaım, u yem 1 19 1 

- e ~ 
vince takılıp vapura • ..:::ı.•enmekte I 1 b. bm"l · · parça 0 mu1, yo cu agır • 

.JUA.1. a ,-pan a yapı an ır ta ı vazıyetı- 1 b" 
1 

··ım·· t=d 
d k 1 k . .. . ra anmıf, ır yo cu o Uf - • veya vapur an çı arı ma tadır. Sa· nı goıterıyor. kal 

1 
d 

Romanya 
Göçmenleri 

Dün (1000) Kiıi Daha 
• Geldi 

DGn Buraa Yapurlle Roman· 
1adaa phrimfze biıa aöçmen 
daha gelmiı, boalar durmadan 
aynı vapuarla doğruca Gelibolu• 
ya g8nderilmişlerdir. 

Kıılar baatırmadan enel 
Knıtenc• limanında birlkmlt 
olan bOtUn muhaclrlerln getiril· 
metine Y• yerlqtfrllmesine çalı· 
ıılmalrtadır. K8stenceden ıeI .. 
cek muhaclrlerla ytk6nu ( 13) 
bindir. 

Meyva EnstitUsUnde Amele 
Pansiyonu 

BuaDD 6ğleden ıonra, Bttylk
deredeki meyva Ye fiden enatl
tUıOnde 40 amelelik bir panıiyon 
açılmaktadır. Buraya alınacak 
ameleye, meyva yetııtirmek ve 
ambalAj yapmak usulleri öA'r•ti
lecektir. Bu pansiyon daimi au• 
rette çalııacak •• her yıl ame
leainl değiştirmek ıurellle, mey· 
vacı!ı&'t iyi bilen Amele yetlıUrmfı 
olacaktır. 

Berat Gecesi 
lstanbul Miiltiliğinclen: ikinci 

tevinin 11 inci pazartesi günü 
Şabanın 14 clü olduğundan ak· 
ıamı (Salı gecesi) Berat geceıi 
olduğu ilan olunur. 

Fevzipaşa- Diyar
bekire •• 

ya anmıt ar ır. 

• • • 
Efozurum • Shra• Deffl.,,,,. 

Tahvlllerl ~ 
Erzurum • Sivaa demiryolu ~ 

nin Gçüncü tertibi bu ayın Oll 

1 b ld Jlk T 
aabp çıkarılacaktır. 

•tan u an ren •** ~ 
Bugün Kalkıyor •••ktrlk Tarifesi o.ıı~ ~ 

1 aylık elektrik tarifesi te :., ~ 
_Fevzi~· Di~bekir hattının itle- lllİf, eakisi aibi 14 kurut 30 .,.,-~ 

~ıy~ açıldıgm~ dün yaz~. Bu hat rakılmı~tır. Tetkik mazbatası_,. 
uzermden geçılmek prtile latanbul • edilmek üzere Bayındırlık Balı 
dan Diyarbekire ilk tren bu akşam aaat sönderilıni§tir. 
yedide hareket edecektir. Tren Anka. 
ra - Kayseri • Malatya yolile Diyarbe • 
kire gidecektir. Dün akfama kadar Di
yarbekir için tren bileti almıt on yolcu 
'Vardı. 

KUltUr Genel EnspıktörU 
Galataaaray Uaeal coj'rafya 

öğretmeni 8e1lm1 KnJtUr Ba· 
kanlığı Genel EnıpektörlOğDne 
ta)'in edl!mif Ye emri blldlril· 
mittir, 

Bir Mektepte Dayak Atılmıt 
Beyoğlu Bahkpazanndakl Odl

yltrfa ilk okulu birinci ımıfından 
Semira, aınıf ~trelmeal tarafın· 
dan döyUJdüğünll iddia etmlı 
ve çocuğun babası Kültür Direk· 

törlUğUne şikAyette bulunmuıtur. 
Kutur Enapekt6rlerl vaziyeti tet• 
kik etmektedirler. 

• • • 
TUrk·lspanyol TIC8",,t _ ,ıJ 

Mukaveleal ~ 
Türk - İspanyol ticaret Jllu1'• • il 

yapmak üzere Madride sid~ ~ 
heyetimiz Londraya da uir•Y• ~ 
endüatri vupları ile temasta 
cakbr. 

* * * .. 
GayrlmUbadUler ."~'· .. ~ 

Gayrimübadiller kendılerı c:~ 81 
Ankarada teşebbüslerde buıuıı• t~ 
yeti ıeçmi§lerdir. Heyet •afi~~ 
Müıtak ile Mithat Şükrü •• at" aenel •ekreteri Şahaptan Jll 

dir. 

"'. * 1 
Ö§retmenlerln M•9'~~ 

Kadrodaki bazı nokaanJıiJaf,,,,. 
)ayı maa§larmı alamıyan ort-.-_, 
öjretmenleri, maa,Iannı .~

• .... 
Gece H1rsuıı:I•" 111_ 

Mercanda, Suat Pat• ~ ~ 
&indeki SallhJn yapısın~~ 
bekçiliği yapan Halil 0}vr~ 
yamua bir adam girmlf, .~~ 
baıı albndakl ceketial ç ~ 
ceplerini yoklarken Halll ;!, !" 

lnm qya çalmak ıuçile tutulmuşlardır. kaptırınq ve keatİrmiftir. ı....-------------

Bir Kız Pencıredın oo,tu 
Arapcamiinde Ahmedin iki buçuk 

yafmdaki kızı Ayte evin üçüncü katın

dan cfütmüf, ağır ~tır. 
dyarctçlslol tutmuttur. 
lamiDde biridir. 

- Ekmek tzyaunoan sonra •• _. 

P•z•r 01• H•••• 8. Diyor Ki ı 

. . . Sil fiyatı da artJYOl'IDllf1 Hasan JJey ! . . . Buhran çocuklarunıza da airayet ede
cek.. Bu acaba nedendir, dersin? ·-· . ... -



"SON POSTA 
B ikinci Tetrln SıyP• 3 !'--·~.::::.::!:.:.--------------------...... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::---------=-~=-------------------=-..::::.:.....::. __ 

r---------, Resimli Makale 
Hcrgün 

Sovget 
ihtilalinin 
18 inci Yıldönlimii 

§.ovget ihtilalinin 

!§inci Yıldönümü 

-
Dün komşumuz Sovyet Sosyalist Cum· 

huriyetleri, ihtilalin on sekizinci yılını tes'it 
ettiler. 

Sovyct ihtilali, Fransız büyük ihtilalinden 
;nra en büyük ihtilaldir. Fransız büyük 

tilali tarihte bir devri kapamı§. yeni bir 
devir açmıştı. 
k Sovyet ihtilali kapitalist cemiyetini yı • 
ıp Yerine yeni bir sosyalist medeniyeti kur· 

hak iddiasile ortaya atıldı, on sekiz senede 
cnüz burjuvaji devrine bile tamamen gir· 

~eıniş bir cemiyeti sosyalist bir cemiyet ha. 
ınc getirdi. 

( 18) sene bir cemiyetin hayatında kısa 
bir müddettir. Fakat bu kısa müddette 
~0VJ.•etler, 1 70 milyon nüfusluk koca bir 
lilke'"··ı d"" ·ı · k ·· ·ı·~· f ra ı"n • J en u tn eştırerc • ummı ıgı sı ı • 
dırdiler. Cemiyet içindeki sınıf forklannı insanlığa yol göıteren, ona medeniyet yolunu açan, insanın 
tasfiye ettiler. Köylü sınıfını bile yüzde dok· dimağından çıkan nihayetsiz ıtıktır. 
tan amelelcştirdiler. Yalnız işçi sı· İnsan dimağı, yaratılııın en büyük mucizesidir. Onun önünde 
nıfından mürekkep bir sosyalist cemiyeti vü hiç bir kuvvet duramamııtır. İnsan dimağı, tabiatı d en yırtıcı 
cuda getirdiler. hayvanları da mağlup etmiştir. 

Bugünkü Sovyet Cumhuriyeti tam ma • Bugün oturduğumuz yerlerde Tokyoyu, NevyorL:u dinliyebi· 

ltll Kafa il 

liyorsak, baıka meml ketlerde oynanan oyunları burada aeyre· 

debiliyorsak, karalara, h valara ve denizaltlanna hakim olmUJ

sak, bunu insan dimağına medyunuz. 

insan oğlu dimağile yafar, dimağile yücelir ve onunla inaan• 

lıia erişir. Dimagı iılemiyen adam İnsan sayılmaz. 

~~s:lc bir sosyalist devleti değildir. Orada 
ı:'~ Proletaryn diktatörlüğü vardır. Fakat j ~1.;;.;~;.-•m•••••••m••••••••••••••••ac••~U•••••••••9' 
I nıne göre bir istihale devri için zaruri o- L • A H A B E L E R 
an bu diktatôrya, bir sosyalist devleti kur- D A HIL J 

tnak İçin elinden geleni yapmaktan çekin • 

tncznektedir. On sekiz senede alınan hız •••:::S::m~:mı••••••••••••-~m•ı••••••n1m:w•n•o•••••••••• 
•osyalist devletinin kurulu una doğru sü-
tcı.tlc } iırümeği temin etmiştir. 
, Sovyctler istinat etmek ıhtiyacında ol • 
duklan temeli kurmuş ve artık sarsılmak 
tchlıkesini atlntmışlardır. 

Jf 

~eirol Kırallarının 
ihtilale Karşı Hareketleri 

D Yun ista a 
Bozmak isteye 

muzu 

Türkiyede, Hala M .. badi] Varınış 

r,----------------
Sözün 

Etiketle 
iş Bitse ... 

Kısası 

·-------- Ek· T• 

Pek sevdiğim fıkrnlardan biridir: 

Zengin miınsyedinin biri, yanına dal 
kııvu ;unu alıp, Şchzadeb §ında 1ıczme~e 
çıkını§. ) olda giderlerken, önlerinde yü • 

ru} en ıri ) rı bir d mın çıplak ensesi n 
7 n dıkk tini cclbctrniıı. Bu takkeci kalıbı 

rıbı }alın \c > -;rı ense, mir sycdinin için· 

dl." bir muziplık he,esi U)andırmlJ. Dal • 

k 'uğun dl."rni ki: 

--Şu önden giden herifi 1ıörüyor ~u _ 
sun) Gidip te en e ine bır faplalc wnır • 

ıı be tane s rı lira varl. 

D lk 'uk, kı a bir tercddut 1ıcçirdikten 
sonr . ko mu • herife arkadan yetiımit ve 

:>ar d n sıgınıp, en esine bir tokat aıket

mi,. Herif dônt:'r, donmcz de. temcnnayı 
ba ıp: 

- Affeder iniz, demi~: tanıdıUardan 
birine benzettim 1 

H"ıdi e de boyle icap nmıı. Fakat mi 
~as;>edi be) durur mu) Pa gönlü qlmce 
~ tİ) or .. Bir beı lir d h çıkarıp, dalkavu. 
gunu hır d h s ldırmı Ayni komedi ikin· 
ci defa d cereyan etmi . 

Üçun usunde, herif gözlerini devirerdt 
ten, öfkeli ôfkelı doner, dönmez. dalka , 
'uk: 

-Dana bak 1 d mi;ııı, Sende bu ense ve· 
linimette bu para, bende de bu züiti~lu~ 
vark n, sen b nıın illeınden kurtulamaz • 
ıın il. 

Ben Lu fıkra;> ı J t nbul belediycnnm du
rumun pek U} un bulu.> orum. Hakik ten, 
O hırde bu b kım ızlık, belediyemizde bu 
'uıdum du} m zlık, bizde de 1ıazetceılık 
v rken, beledı)enin bızım tarizlcrimlı:den. 
tenkıtlerımizden kurtulma ına ben imkan 
goremı} orum. 

f le, buyurun 1 Senelerdenberi cılk bit 

) rn gibi ufunc.-tli bir halde devam eden 
S\İt ıne ele ini h 1 İçin bula bula ıu tedbirı 

bulınu 1 r: Bund n sonra, sütlere etiket ya 
pıştırılacnkmı~ 1 

&n yet ihtilali kapitalist cemiyet için 
büyük bir tehlike idi. Harpten yeni çıkmış, 
~cnüz istikrar kesbetmemİ§ birçok Avru. 

lla memleketlerine sirayet tehlikesini gös • 
lcliyordu. Almanyadn, Macaristanda, Jtal
~ltcfa yer yer işçi ihtilalleri patlak vermiş • 
t~. Büti.ın kapitalist alemi elbirliğile bu ate
tı •öndürmeğe teşebbüs ettiler. Sovyetlerle 
tni.inasebetlerini kestiler. Firarilerden mü • 
tckkcp ordular vücuda getirerek Sovyetle
tin Üz.erine saldırdılar. 

Atinada çıkan Ellinikon Mellon Adı ((Katina Atan .. yadu» İmİJ., bir İ! için Kavalada bulunduiu aıra-
azetesinde fstanbuldan gönderil· 1922 de kocaıı Samıunda öldükten larda bu kadının kuzeni Bolidiı ile 

~i! bir mektup çıktı. Bu mektubun sonra d~rt çocuğunu alarak, Am~s- tanıımıı ve bu zatın evinde miaafir 

1 l llıuki bu etıketin mlİ§teriyi aldatmalı:: 
tan b k hiç hır ıııc } aramadığına otı tanr 

delıl Lirden gı.i:.termek mümkündur: Taı 

delen oi el eri ... Şekerden mamul helvalar. 

Urf \ c Tr bzon y ğl n.. Saf tcreyailar 

Y ğlı Pe;>nirler ... H"li külçe aabunlan .. 

Bu, tabii bir hadise idi. Müdafaa ihtiya· 
tı h 1 hl"k .. . . . er can ı ma u ve muessesenın ınsı· 

hkında vardır. 
. (: akat bu karşı ihtilal ordularını bcsli • 
~enler, onlara silah ve mühimmat temin e· 

enler, dünya petrol krallnndır ve şimdi-
11,c kadar gizli kalmış olan bu gizli faaliye-
ltn j,. •• •• • k ·· ı·· b 1 '"' Yuzu, bütün milletlen açı · goz u u-
llnrnağa sevkedecek kadar mühimdir. 

O 'akit Rusyadan kaçan ve Baku pet • 
toHarı ·· · d' d b" k ~ uz:.ennde mülkiyet id ıa e en ırço · 
l Ua Prensleri bu haklarını İngiliz petrol 
k urnP~nyalıınnn ve meşhur İngiliz petrol 

~:a:ı ~Deterding) e satmışlardı. işte Sov· 
d ti erı Yıkmağa çnlı~an mukabil ihtilal or-

u arın . a Paraca yardım eden bu esraren· 
tıı: adamd B" .. "h d . 1 ··ı d . ır. utun cı an a ınsan arı o • 

Uren h""k• 1 "h ·ı·ıı hu ' u umet er yıkan, ı t.ı a er yapan 

k.. C8r rengiz faaliyet, yalnız Sovyctlere 
.. rıı nı 

uvaffak olamamıştır. 

* tnaSovyct kom§Ularımız böyle kuvvetli düş-
\ıla nlarına rağmen yılmaz bir azimle çalı~
'~c r ; c nihayet bugünkü muvaff nkiyet de-

~ ın · · "-.. e ırııtiler. 

E;bead~8i~. İ<~~ İ<a.çı~~a 
't Vak'ası 

S f o kat (Öze))- Erbaanın Aydın 
lcı 0 

lt köyünden Bacaksızoğlu Abidin 
~. 13 y d . . k" d ~.. •tın a Hatıce, aynı oy en 

IL'Ua • ..J1P tarafından dağa kaçırılmşıtır. 
şlia· ~k:a haber alınınca köyün muht~rı 
~l ~ıbı Yakalamış ve adliyeye teslım 

llıı tir. 

T eltirdağda Göçmen işleri 
•kı 'f ekirdağ (Özel) -Buraya göçmen 
d 1 fazladır. Gelen göçmenler tez el· 
fı en hazırlanan yerlere yerleştirilmekte 

ı e?1en müstahsil vaziyete geçebilme· 
erı · · · 1 k lct<fuıçın ıcab eden yardımlaı;_yapı rpa • 

htevaıı göstermek istiyor ki Tür· yaya, bır akrabaaının yanına gıl· knlmııtır. 
~;ede bir takım Rum .a~leler var· ~if; orada .~ç yıl kalmıı ve ~mi~~~: . Madam ~tanasyadu, Samıun ve 

d B 
lar ya .. abilmek ıçın kısmen nı satmak uzere Samıuna dondugu cıvarındakı köylerde çok Rum bu-

ır. un , ::r "b d l k . 
h. tebdili din etmek mecbu- zaman, mu a e e omısyonunun lunduğunu, bunlardan bir rokları-

ve za ıren .. d d•w• b' h · H · · 1 ::r 
riyetinde kalmı§lardır. Din değiıtir· gon 

1
e
1
r ~gı bı.r eky~~ın rıstıykanya- 1 nm müslüman kadınlarla evlenerek 

k 
· t i enler ise çok sefil vazi· rın e erme ırer agıt verere u- çoluk çocuk sahibi olduklarını kif-

me ıı em Y • il d w .. w • • , 

d
.. .. sürünüyorlarmıf Halbu- namıtana yo an ıgmı ogrenmııtar. fesinin Türk adı ta•ıdıklarmı anlat 

yete ufmuf, · h b d T'" k ::r • 
ki bu iddia doğru değildir. Bu memle • Bu a er en sonra, ur adı ala- taktan sonra, uBunlardan bazıları 

k d
. usu hilafına alıko· rak Samsunda kalmıı olan Rumlar· sefalet içindedir· bunları dü .. ünme-

kette en ı arz ı 1 • k d · · d A ' ::r , k" b lunmadığı aıiki.r- a temasa ıe mıf ve en ısı e <c )'· lisiniz!ıı dedi. 
nulmuf 11?15e . u .1 "k' t f .. fe» namını takınarak. ailesini geçin • A · k d . • 
dır Bu ıibı ne§rıyat ı e ı ı ara mu· . .. . .. .. . ynı a m (Marıyantı Anaataı-
na~ebetini bozmaktan batka bir dırmek uz~re bır tutun fabrıkasın- yu) namında Samsunda batka bir 
maksat ıüdülmediği de anlatılıyor. da çahımaıa batlamıttır.. kadının da bulunduğunu ve para-

İstanbuldan gönderildiği beyan Ma~a?" ~tan~s!adu, ılk zaman- sızlıktan Yunaniıtana gidemediğini 
I k ne§rolunan mektup tudur: larda ıyı ıeçınmııtır; fakat ıon za- de haber vermektedir. 

0 ı::::buldan yazılıyor: «Anadolu mantarda !1aftada i.~i ~.nd.c:_lik bile Son söz olarak dedi ki: 
. 1 'nde mübadil soydatlarımız var yapamadıgından,. umıhızlıge düt· «Kimse bize dokunmamıthr· iı-
ıç edrı ? Bunlar için herhangi bir ted· müt ve dikit makıneıile bir büfesini siz kaldık; ve Yunaniıtanda 'k • 
mı ır. .. ( 5) r t k K l d ki a ra bir alınmıf olmaması mümkün mu: 2 ıraya aa ara . ava a a ak • balarımız bulunduğu için oraya ıit-

Koyun sucuk] rı ••• Ve irc. ve aairel 

Etiketli m llar, okuz tı} nt:tli insanlar ei 
bidir. Dısınd n iyi gösterir ama .. İç y{iı:ü 
nü bnz n } ımıd n T nrı bile bilmezi • 

-· ••••••••••••• 1 ··--~~----

Yeni Nüfus 
Kanunu 

Herkes Oturma 
Yeri Gösterecek 

dür? .. diye dütünerek Galata~akı rabaıının yan.ana. g.ıtmek üzere lı- mek istiyoruz.» 
Aya Nikola kilisesinden ıeçıyor- tanbula gelebılmıthr. Ve bu ıözlcrden sonra kadının yeni Kanun Düa Kamu-
dum. . .. Kavalada akrabaıı bulunduğunu eözleri doldu. Hakkı da vardı. Ba- taya Verildi 

Kilisenin avlusunda bır ana ve dort bu kadına haber .veren S~mıun tüc- tından geçen feyler cidden fecidir. 
kt mütetekkil fakir bir aileye carlarından «Bekır Efendm namın • ValıamiJiı Ankara, 7 (Ôıel) - Kam•· 

;:::dü~:ttim; bu sefalet içind.e yÜ· da biriıi olmuftur. Bu Bay Bekir, 20/10/935 HEllenikon Mcllonı> taya muhtelif kanun llylhalan 
n ailenin Anadoludan yenı eel- gelmiıtlr. Bunlar ara11nda 11rım 

ze. mübad'il Rumlardan batk• bir cumhuriyet Halk Bakanlar Kurulu ·urııiıl ve NUfuı Kanunundan baı-
;~ olmadığını ö~.re?dim. Kendile- Partisinde ka altı IAylha daha vardır. Kamu· 
rine para verecegımı zanneden ço- Ankara 7 (A.A.) - icra vekilleri taya gelen bu IAylha ile nllfuı itleri 
cuklar etrafımı almıtlardı. Kadının Ankara 7 (A.A.) - C. H. Partiıi heyeti bugün Batvckil Jımet lnönünün Medeni Kanunun ruhunı UJfUll 

yanın• ıokularak adını ıordum: . genyön kurulu 7 /1 de toplanarak par- reisliği altında toplanarak muhtelif i . bir tekle sokulmaktadır. TOrki· 

B. Samıunluyuz; vaktıle . I . h kkı d .. .. I d 
1 

.. . f } ed.) oturan her vatandaı bfı 
«- ız d"l . ld k ti ıf erı a n a gorutme er e bulun- er uzerı d .. ·· 1 d b I . d"k bugün ı encı o u .» n e gorutme er e u unmut oturma yeri gösterecek, ikamet• 

zengın ı ' muflur. b · l · •--dedi. -============-====-==::::r.=:~::-:z:====v:".lle=u 1f ere aıt Kuarlar vermittir. gAhrnı dcğiıtlrlrıe doğum kijı· 
~---==~~=== dınıı Şt rh vermlyo mecbur olı· 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Ekmek meselesi münasebetile Sofyadan bir 1azcte1• ıelen 1 y~pıl~~k~ır. Bu fırın, ilk ünl rd otuz bin, yavaı, yavaı ber 

ıu telgrafı okuyunuz: • .. • • • b 1 _ d' ıun yuz hın demek imal edecektir. Küıc, bucaktaki küçuk fınn-
1 d" • zahire ıhraut mudurıyetı ve azı a:re ı la k ek • 1 • 

- Sofya be e ıyesı, ld _ b" • i t b kkuk r, c m una etmıyecekl r, yalnız h lcdiyc fırınında yapılan 
müesseseleri ile mutabı~ kalmı§ 0 ugu ır prOJCY a a ekmeld ri aatac klardır. 

tt" ge arar vcrmiıtır. • • Ekrn k 1 • 
e ırme h lk "ht'yacını bol bol temin etmek, fakır, scngın c mese c ı Sofyada bu f kılde halledilince, bizde de 

Sofya a ının 1 1 
' • • b 11 • • • 

1 b
• ·ekmek yedinnek rnaksadıle aıri bır fınn a edılemıyeceaıne: 

1 cakt r. 

Türk Ve Sovyet Hava 
Kuru 1 rı rasınd 
Ank r 7 - Arsıulu al h va fede • 

r syonu Dubrovnik'd y ptığı bir top· 
lanhd Sovyet u y ı da federasyon 
k bul eln i ti. Bu muıı sebetle T. H • 
v Kurumu t r fın ıın gönderilen herke e va nız ır nevı 

!STER iNAN iSTER INANMAI J 
m ktub So" yet So yalist Cumhuriye
ti ittihadı m rkez Aero kulübü tarafm-

L--------·---------------------·----------------..--_..J_ dan s mimi bır cevap vcrilmi1tir. 



t'ıAHKEHElEliE 
S:ö~Dil.KL~W M ~ 
Ayıkla 
Pirincin 
Taşını .• 

Bu davayı; adalete giden yollarda 
rastlanan bir çok tezatların bir nümunesini 
daha görmek istiyenler okusun 1 

Ağır ceza mahkemesindeyiz. Davacı, 

Kumkapıda, Elmnspaşa sokağında tornacı

lık eden Cemal. 
Maznun, Çemberlitaıta, Kurşunlu han 

müsteciri Ali Rıza. 
Dava mevzuu: Katil maksadile cerh. 
Hakimin sorgusu üzerine, davacı Cemal 

anlatıyor: 

- Efendim, ben, Ali Rızanın tuttuğu 

handa oturuyordum. 

Ali Rıza, çok kavgacı bir adam. Bundan 
ev.vd bir adamın kanını içmiş. HapiShane
den çıkar çıkmaz bir kadını vurmuş. 

Ben onun. günün birinde bana da )Qy
masından korktuğum için, hanından ta§Ul· 

mak istedim. f.tyalanmdan bir kwnı dün
de. handan çıkarken beni önledi: 

- Senin, dedi, 230 kuruı borcun var. 
Onu ödemeden han deiil. cömlck bile de-

iiıtiremezain 1 

Kendisine. cebimde bütün paralan, yeni 
tapnacağım hanın sahibine verdiğimi söy
ledim ve borcumu ödemek için bir kaç gün 
müsaade istedim. Tam yanından aynlır
k.cn. Jimba lasıldı, ortabk karardı ve o an
da ben 8lrtıma aert bir ıeyle vurulduğunu 
hissettim. Döndüm. Ve can acısile yapıştı
ğım elini ısırmaya ba~ladım. Böyle haşa 

çıkamıyacağımı anlayınca da, elini bırak. 
hm ve olanca hızımla hçtmı. 

Bağıra bağıra ko~rken önüme tanımadı
ğım birisi çıktı. Sorması üzerine ona kimin 
tarafından \'Urulduğumu söyledim .. 

Ondan ayrıldıktan az sonra da dü§Illüş, 
bay1lmısım. 

mişsin~ 

- Ben o zaman ne söylediğimin farkın
da mıydım ki) 

-Peki bu çocuğu ıeytanlar mı yaraln
dı} 

- O, benim bayıldtiımı görünce öldü
ğümü zannetmiş. korkmuş, ve kendini vur
maya kalkmış olacak~ 

• • • 
Görüyorsunuz ya) İkisi de melaike .. 

Fakat dinlenen phitlerin ifadeleri, maznun 
sandalyesindeki meliıike (1) nin günah ke
fesini ağırlaıtıracak ~ibi görünüyor. 

Bittabi eğer cdplerine karar verilen mü
dafaa şahitleri daha ağır basmazlar ve da. 
vacı cımelaike» yi ıeytanlaıtırmazlaraal 

-.-......... ·----
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi ecaneler ıtunlardır: 

.Eminönü: (Azop Minuyan). Küçük
pazar: {Yorgi). Alemdar: (Etref). 
Beyazıt: (Cemil). Şchzadebaşı: (İama~ 
il Hakkı). Karagümrük! (M. Fuat). 
Fener: (Hüsamcttin). Şehremini: (Ah
met Hamdi). Aksaray: (Sanın). Sa
matya: (Rıdvan). Bakırköy: {Hil&l). 
Galata: (Mişcl Sofronyadis). Kasım

pa a: (Yeni Turan). Hasköy: Cfeni 
Türkiye) . Beşiktaş: (Recep). Beyoğ-
1u: (Taksim, Beyoğlu). Şişli: (Halk). 
Sarıy .. r: (Nuri). Üsküdar: (1mrahor). 
Kadıköy: (Sotnllci ve Üçler). Büyük.a
da: (M~ınct). Heybeli: {Tanaş). 

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

BERLER 
Kütahyada Yeni Bir Şifa 

-vurdu Kuruluyor 
Kütahya (Özel)- Burada pzel ve 

büyük :bir hutahane yaptırılması ka
rarlatbrılmtf, İnfUla da ba.tlanllllfhr. 
Hastahane .memleketin hava itibarile 
en güzel yerinde yapılmaktadır. T'elllel 
atma töreni büyük bir kalabalık huzu
unda yapılmış, vali vekili Şükrü bir 
nutuk irat ederek batlanılan binanın 

Kütahya için ne kadar lüzumlu mücs· 
seselerden biri olduğunu anlabmf, bu 
söylevden sonra kurbanlar kesilmiş ve 
ilk temel lafı kendisi tarafından konul
muştur. Törende bulunan halka fU?Up· 

lar dağıblmıfbr. 

Kütahyada umumi bir IMaymClırlık 

çalıfma&ı vardır. Şelıir ve istasyon yol· ı------==K-===U=ta=h=ya=Jl=a=s=te=n=•=•=ln=l=n=t=e=m=e=ll=a=b=b=r=k=e=n====-==== 
lan bOlvar teklinde yeni baştan ve aa- YURTTAN ATATu·· RKE 
fak olarak yapilmaktadır. 

-t -Biga da 
Öğretmen 
Değişiklikleri 

I Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Merzifon (Özel)- Uray binası üze- tır. 

K.aatamoımJan 

Kastamonu - Oumhmhık alanmda mi
ting için toplanan Kastamonululı:mn bıı.in -
leri ileyerck bu soysuzların ağır cezaya 
çarptınldıklannı sabırsızlıkla bekledikleri
ni dünyaya geliıiniz günün izninizle htt yıl 

Başkalarının 

INamusil• 
Ognıganlar 

• 1 •••• 1 • 1 • ' 1 • 1 

Bir Doktorun r'ıı~ 
GUnlUk _J.!., 
Notlanndan (') · Merzifon (Özel)- Yeni yapılan 

elektrik fabrikası törenle açılmıştır. 
Kastamonuda 'bayram yapılmasını diledik-11----·------~-=-

1, 2- Samsunda, 

3,4- Çorumda, & 

Niksarda, 7- Di 

yarıbekirde yapı1 --

Cümhuriyet 
Bayr mı 

Resimleri 

lerini yüce katınıza arzeyleriz. 

lan tenlikleri, 6-
Zarac3a nutuk söy 
liycn kaymakam 
Türkoğlunu iÖ•

termektedir .. 
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HARİCİ TELGRAFLAR 
•• Bulgaristan~ Yunanistanda Yeni Rejim 

Körlerin Casusların. Kıral Gelirken Paris, Ro-
Körlük Ufku Muhakemesı 

Hesap 
Zorluğu 

Bin yJI Türk fİÜ'İne de ölçülük eden aru-. 
z'u imam Halil adlı bir adam toplu bir bil. 
ıi haline koymutfu. Daha önce aruz yoktu, Nasıldır? 5o1y. 1 co..ıı-E::.; ;;·:.::. ma, Bclgrata Uğrayacak 

.-----. Oksfortta toplanan ~r· çakardan 7 kitililıı: .CMW ....:balalac.ı.. Atina 7 (Özel) - Kralın, Londradan 
Bir kongre I .. kon- · .._;.."'"" 211 - ~ 'ttihem al· ııeJidıen Porü, Roma ve Bel,....~ ;ı.;,... e. 6ı·rı..trı11 sıulusaı:_~zC S Flı"ck lan --·· .. da iftira ve ı . k 1 • 24 u··nde Atmada bıa.. 

" n::'ltU tır. Bun n --· mda b" Tü k te· cün a acaıı ve ayın zıt ıegl•r ne pro r · · d bnda bulunan Celilof nam_ :~ ha· ıu.....,.. resmen bildİrİllllİftİr. 
söglc:ndl tarafından dikkate ~ miicldett L-- k 

Bu bulunmaktacbr H muakuflar hakkında İl· Kıralı ptirrnelı için dün ÜfUll oare et • b 1 ul Uftur. ._ d M v erken ~r bır tebliğ ele u un m pille yatmaata ır. ~.~ kadar bapİI• eden b~ azaaı Laria'dan ıeç ıaze-
teblıg, körlerin etraflan hakkında k~- tenilen ceza en apga 0 tecilere mart isyanında mahkum olanların 
d ·ı 1 · uri fikirdır. liktir ı._ k b"'-. b" b. tauvvurda bu ı erınce edindik erı tasavv.. .. klan · ..:-.l"den aUılut uyanuuma • affı için iıaumetçe iÇ ar • 

.Bu zata ·· körlerin kör U u lunmadısı ıibi tekaüde sevk en ıener • 
1 k fu Dava daha ,....-ı edil al 

gore, __ ı. b" nk tadır. 
aiyah de· il tatlı, kınnızımtım& ır ; 1 Flllalln• Akla lerin tekrar orduya alınmalannm da mum· 
tedir. Maamafih kongrede hazır u u~ · O:ul) _ Bulpriat.an Yahudi· kün olamıyacag nı &Öylemiılerdir • 

. kö Jük uf- ~· ~ ~ .. etmeleri devam ediyor. Deniz Askerllll MUddetl il n bit cima doktor kendi r ld lerinin Filistıne ır.oç 
6000 

B ı Yahu· 

kunun daha ziyade kül renginde 
0

• u- Şimdiye kad_-'. FiliaBa" tin.:. ZO ... ~::;e:m• Atina 7 (Özel) - Deniz askeri~ ~ıi1d· - . . B" ..J:~er ama ıse, dW Piç........... -- 25 L:..:_ delinin iki Hile olduju ve fakat denız lf e-&unu söylemıştJr. ır ll.Ul5 • __ L:-J.-: .. ~- toplanan ...,.... 
ba k t öre bu telif BuI.- ~--=:;-d Filistine ridecek· ri bakanının bu müddeti iki ay kadar çofal-ını çc' irdiği iııti ame • g lik IHr Yabudı - • halı 
r 

· d . •v• • bunun bazan koyu tıp azaltmafa aalibiyettar bulundup • engın egıst:ığını, tir. • 

· bii -.lfl ._ ... idi •---da bir kararname n-redilmiftir. rna i, bazan ela madeni pi rttl&1D8 - y....- TeYft er • •r· IUD ~ 

tündü ünü söylemiştir. Salya., (Oul) - B.....da -~~~~~~ General Kondllla 
h ... ,.._ - Koaclilia, * de railc..tih ... ,_..:nr,aa arlraclflllan lehin.. Atina 7 (Özel) - Bati>+-

-----. Cüzam haataJıiuıın aDlrıp DwPD ~ ...,........... da- cumhuriyetçi partileri licl9deıiaia kirala 

Romerrg fazla miktarda görül • de ~ olarak bir çok kimselere ikinci bir mektup ıönderdilderi ı.ldunda 
dug .. v u·· memu--..ıerden ğıtan ve unzua ~-.. bMI kimeeleri ya- ıkarılan haberler t•hakwık eri.... bunlan 

ICACU ~I: rıldnplar ..,....,..._ Ç • • • r----- ada bu ..- ID A..,t-ı.w sonucunda hunlar· teftrif ederek mahkemeye verecepm aoy-biri de Romanyadır. Ramany .' kalamwftar. ..tekait bir yarbayın da bulun· lemiftir h ı v •• ı~ lmn• kimeelen te- Ja birlikte. mu • asta ıga mupteaa o ~ ydana çdmufbr. 
da . . . bü" ...:!L bir müewec vardır. dufu me tl8 1 Dell9tl 

cüzpm 

,, uı1•n krrah JorJ&an en aon ....,.., 

arap vezni derlenip toplanmam19tı, darı· 
nık Yllflyordu. İmam HaW, daha ıonra. 
Turkün ınelli Pir ölçüsüne dahi rakip ola. 
cak olan aruz vezinlerini on binlerce eski 
tiirleri eleyerek meydana çıkardı, ear.Jadı, 
her birine bir iMi koyup tark alemiae .-ma• 
ıran bıraktı. 

Bu önemli İfİ batarm11 olan İmam Halil, 
bir sun dolaprken •fak .. tıcılarından bir 

rabudinin ihtiyar bir kadını, parmak beaa
bmda udattJiuu. üç ppl alacak yerele ... 
dJndan bet pal aazdırdıpu ıördıi, inunlık 
namına elem duydu. v.aktile •'mali erbu. 
diye anılan topl.ama, çakarına, çopltma, 

azaltma 10Uaruu lıolaylatbracak bir yeni 
heaap 9'k)i aramaya koyuldu. 

O, öyle bir toplama veya çıkarma yo~ 
anyordu ki • alık bir İman dahi o aQedt 
aldanmaktan lnırtalmuı ve kendi besabıllf 
yanılmadan yapmaya imkan kazanmıı ol 
Mm. Bu, alf'llDIZıllta bile yapılamadfuna ıö
re, 90k siiç bir İfd. Fakat İmam Halil ben 

liiini bu ülllÜye •amifti. poe sündüa clu. 
ıüniıyordu. Nihayet bu dU,Unce onda 1tiı 

dala'ınlak ylll'lllb .. Ot daJam dalaın dolatar 
km kafuaru bir mermer diNie çat'INU"aı.' 
öldü! Vı ıçın y ua ihti it 888 r 

Fakat, son zamanda bu müessese . - SolT 7 (A.A.) - Ekonomi aebe~ile, 
Yaca mukabele cdemediii için y~~~-- LaLm..:. kurula, devlet ~bıeaelkent nd.e 

. üzam wu.- ~ Oll ... I' uçu • nt• den (400) yataklık yem c .-t .-.ıe •• umanı kabul etmiıtir. 

lngilterede 

Yeni Zırhlılar 
Hazırlanıyor 

Yugoslavya ehi --------------- ---
Kabinede Değiıik-

Ola evimin Ö•Ünde bir Ü)'lü litdU.... 
yere çömelmitti, İplikten y..,.Jma kae.inl 

Vi müessesesi kurulmtJflur. hayet b~an bir lf 
11 

inden itibaren meri· 
Bu tedbir, bu aym * yet meftiine ıiıecektir. • 

Yirminci asırda bed - [ 

baht Çin ülkesinin en l8 T t1ırinievve 
ı.,.kılabı 

Londra 7 (A.A.) - D nİz bakanl ı, 
1935 yılı progr m nda m ve t Southamp • 

Jik Olacakmıf 
açıp avuaana bir tutam bozukluk para b°' 
tallmıttı, sayıp duruyordu. Herba~ b · 
ilkmektep çocuıunun bir çırpıda ıay-1>ılı 
cegi bu paralann buab nı o, bir turlu bata 

ı ve bu deiifik. ramıyordu. Parmaklanna, parmaklannur 
daki lf partisinin b mlanna bat vurarak u n uzun d d •· 

ti dume yordu. 

K rk 

bir d a. az ıc.ı. çu ute 

kabnakta aiçliik çel.en bu ka lupii ko ~ 
a al atab J dı ve bu, içinde a adı az 

uycµn dut yen bır 1f olur u 
Bu eb ple kendi kendıme dlit ndü : 

lngllterenln Silahlan dırılacakllU'dD'. M ilet meld pleri açunlak yüzdebir b" .Y-n;;• nJ 
Kanton bukumeıti, aynı tekilde bir emir• okur ve olcudqunu a ar açıme oy· tur z rarın yckUnu (1,600,000.000) la.....,..,. ıı. arada Kalen".' • ônkiliba Artıyor name Defl'elm;ft;,. duaumuz ..ı.; ummi '""'aılanmaa ı.;,.., 

u h~lmu tur 7500 kilometre murabbaı daÜ" ......... lıir .a,ı .. -"· ı.o...ı.o 7 (A.A.) _ DMly Henhl - - da ı...a::ı;:eın..ı. Unkano olup ohnadof,-
. · d d Honan vilayetinin * . ön, .ı..ı bükı.m.ı;,, ye.,;den Uarict haberlerimiz ı.-.ıa bil· ., araıt• ~'.azı u albn a '~ yliptan - C- .. _.... .... Anka • :.=.! ............... finoaoo1 ....ı. 2~ m-ittir. 0-....ı onuncu oayıfu. Börle W lmkim bmıırı.,..,, oönnek, 

" kı mı, her ne ııe aiaıda da .ı.ı.; So.,.t ..,,,,,,._., ..,.ı. 1-lıol ..a,- l..;ıia lirahk ı.;. iotiluula ı..- mızdadır. bele onlan, .. ıı..ıu ... ;..ı;.;.ı 
•un kalmı sa da. bu defa. m L--'- ~ 1-md• .. ,.ldöniimıi .-Wl törmıle edilec_,_.. -· - M. T. TAN k.tır · e ~ • Al•••-~ ca•ar· 

.,, ~~ık hükmünü ıöııteımı:r hıd"'"-·. v • = =.ı:;,. nın ;;:,:;;:;;da aynca kalan· ı ,;;,,;;,;;;:c,;un dokt:g: d.ııere, ahmak aattır. Huriy~nin toylugu ile bu fırsah 
~ :zs: :ez: f T ~ o86 ı bu 
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gibi kandım da, para iııtodım; yolıaıı lcaçırın k, hıç hı doğru değil. Huriyeyi, 
S.11·35 it ı ~ lıııı.ıııı& le" GöıülmiıflUr> yazı11 gôze çaıpı· ağzımı kirletmezdim Böyle alçak çı· .. n. ida.., et. ~ n laıcaiını doıırwu. hiç ummam .. -. Ben, ne zaman kurtulacagımı hıl-Tv L r Q yo~ ııçtmı. mektubu içimden olıu· Adaletin randevu e 'nde beraber bo- miyorum. Pek 11lu kontrol albnday z. gr l/L b N 1:: • - b ı..ıım: llldıııımız Nurhayat ta burada ... Benli Kaçmay, bın.ı., izinaiz pannajımızı, 

t: f1 }iifiMJW.-li't mapAbla• C.vrıyeyi dun aotirdilor, hatta katımızı, ııOEiimüzü oynatamı • "$: ,,_____ . . d lw « • . • 

_ Mektubu ıetıreyım, sen c 
0 

·• Burada pek ..Julıyorum. Saatle, da- < Kanım& alc:War, tahlil ettaler, menf& yoruz 
Ihsan ahla, tekrar nıı:r~fb· Mutfağın lı:apwnı ııeuizce açb ~ k . .: ik oturup kalkmak: saatle, dakika çıktı. Buna, sen de sevineceksin. Bu «Hani, AILılı ııöatenneoin, sen bura· 

elini koynuna attı ve küçük bır bez ke- 1 gaw seçti ve uiu'. yumupk gıcırdayıf .
1
1 

ek ycmelo. yatmak; saatle, da· da. bir -Uidır, deıııl mı) ya dü...,.ı. ol-n, çıldın..,n, Zekiye; 1 

__ , __ • aklarının uç- ı • yem _L be · --'-- . ...JJ_...ı_ o ... -'!'- h" -1..- ı. ı..ı. ~ çıkardı: Jardon, merdlv.,_,, ay kilıa ile haıelaıt -· nı """yor. ı Nurluıyatın hi. --,_; - ıç .--•ı y- 91 mnnın ... 
-Merak, benim banaldanma do- lanna buarM çılr.tıjını anlıyordum. Ben böyle ukıya ah,ı..n deıilim, pat· S...iya dıyorlor. Onun lıanı, miiobet 110..ktorlara, a•iııtanla.,.. ne zaman 

kunuyor . ., frır şeye meraldanm= Yulııın kau.. hig ... duru1'."-"lf' b~ğım... çıktı. Çok hl>f bir kız oyle içim acıdı çıkacagımı ooruyorum; hep baıtan lltuyuını hemen bmımda guruk tı. Meıodiveelor, tıııluar aoiır Mil''• yu· 11ı- abla. ııonıyordu: ld ... Doatu da kimmi , bılıyor mueun) aavma cevaplarla atlabyorlar. Bir feY• 

ha,hyor... • • kakule mutak yum,.ı. ıııcırdııdı. ".'~"':; _ Neye yilkselc oeale okumuyonun) Zımba Haklu... de çok luzırorum. Hastahaneye !Pre Keseyı. ağır ağır açtı, bır dıt fal ta- kaJllll açıldı; lh .. n abla, elın • Bir tevil yolu aradım· 
1
, Zımba Halokı, d yını:& tanı yaınaz. çıka artık alıfmıf olıırılar var. Onlar. -'dı, lcal>uğunu çıtlatarak açtı, u zarfla ııörünıılü: _ y Ukoek ... k okursam, ne oku· oın l Hani, iki kere rna vutkdyiıne, oyle alay ediyorlar ki ... 

•Ct:iklcri ağzına attı=.. . . midem _ Mektuııta çok~ :ııaah - duğumu onlaımıın. bir kere de Maalolıtak; &ılıa}a aitmif- , Eğmo fada uzaya .. ı. oluna, artıl 
.,- Biraz kakule çıgnedi mı, Zekiye, bana bir _..ı.~ 1 o- Ilı.an ııblıı, bu'."' !9"nnlfb: tik; şofOr muavini H lıl tanıyordu; A· hHm;yorum,.. Çok şeyler y_.m du2elıyor. Z.fı. ı-- uzatıS- 11PZ lurp Y -Aoaıipl Sahı mı ayoll Neden> dına da ZulUflıi Hat.lu dı)'Orlard,, Jw. ama. aklım. filırim, yerinde değil M Bır diş te bana. uzatrnJfb: k . d . . bi Bunu da tevil etmei liZamda: ru, Ml'lflD bir adam vardı, ifte ol sinirliyim ..• Hafta.içinde gel, bana, ça-

Se "d ferahlı v~r.. u. u __ araJaruıda kım • 

- n de al, mı eye_ . _Cahil -· _ 111..._lanı.. ~ lıalına ı Son ııünlerde, Sonıy dootu ile m....- g.ftr ... Sonra, Tebrizlı Ablı.ıaı Cö-• · · .-:L k gu .. lumtcdi. _1 •• __ , __ konUfur neler ya· H '- L__ • d · O ı <ıennı .·~~ . dur, bir ka· lir. ddi clow _.. ' bir ahşkanbk... erı<ea yazı Y~:"""' bvııah imif •.. Sebep te, lılaldu: bı'. p, ı.... .. para ...... anın. nun • z • 
- fsıcrmısınl oyle ue, ciı. ...ıa.> .. k k -1e bir fOY okunursa, Zlhınler ıenç luzı ııcvm- baolamıf: Sonıpeyı ton '-abımııevar, haotahaneden çıkın· 

luleJi kahvepifi..,yiDL Boblım orıa ,Zek4-e. ifte oralannı bana, oku· i:ıoemaz mı> atlatıyormuf buııdıınl Seni • Hakkı ca öderim. 
buru k ___ ı_ sm} • • b .. ··L tutuyorlar •• ' · · · k k '-- "f E 

11 

ıvı....,_,,,ı t..h-aıi ınadL K.eıulilennı. uyuı< .. · Ihsan abla, lwılOlfb; ıçını çe e çe • nın yeni ııoz ltoyduau -ç ...., tarı , Sen, '"' yapıyonun) ger, b.ni lıc ~na, kahve pişir~ektenk d' ine iş Eğer ok..- çocukluklarına ııulec.; batını .. lladı: etti; ben, Huriyaye nattun Aaııın dmler en, Gonul u, bir 1 kir ail nın gcndireceğindcn zıyade, en ıs ha w• diye korkuyorlar ••• c<Çocucak» B doğru Bak. ben bunu abla aklında ol.un Huriyenin kulağı ) nın manct et, komiır tlıccan ıle Çıltt • • -=s.:..ı: • hamarat - gım.. An le IA bile - ura• • . • ' k l H •gına acY1nmtf gıuı""' aldı· _ı, onurludular. acı rmın . ' _LJ cd istim. nı een de etrafa aoz kula 
0

; u R doaa gıt ... Hiç mırtın kırm etme . • IQa lca''-~ 1:__1.. . takımlarını • ~ ~-L im "stcmıyor· ~ emem h b 

rat llUJ, 1U111Ve h __ ı.. .. dan olsun US&I aamı 1 

k b · · den okuyordum: riye, çuruk ta taya masın · · dam, b z, ) flıc imi . çık r) 
p. . d" burada ra atı fGAO k kocalar Allahm Mc tu u, ıçım l 1 

- akızeciiim· pıın 
1 

' lar .•. Onlara diifece . . ' Ben bu"'ya duımiyeccktım ama, ı Hurıye daha ço uktur bılmez, a Z ngin ıa. . . tcdıgın gıhi a er. to· ç..ı. iyi ;ın;ı.... • la .. ııevgill. kullarıdır, bunu bilınlf ol... C..:: . ' . narine yandım O sabıkalı daıur, kapılı erine, v il hi son11 pek n Y , ne ı tı or un) H m zen ın, 
Su doldurduğu cezveyi manga su· Elime tutuflurduiıı arla bak';; nyenı~açaldanlanmı, •.. 'Polle, o- fenay varır. S•nıye ın halıni de anlat m d korpe sut ku usu ınu ol un "'ri.erı durdu: u· Pulun üstünde dampda ulstanbul, ..: mua~ene nı da b.nden çılcardı tıın Hun i, yanız borak kır mının h alını g rınd 
- Dün, mektup ta geldi... ıye, yoölu > yazılitli. Zarfın birbnannda nun9 ınadacı para lazım . Rizaya mek Ort } lı bar mır ı ' rdı, Hu ıl mi o sun, galıba) ole du ç k "b · w lacbm • ard l1tanbul Şehr < ur 

u , · · ocu gı 
1 

aa • : 
1
_ ayn bir damlfl v ı: " . dım p ra ıstedom ; ceup bole rıyenııı pe ni ko, 1 ) ordu; o, b r fır (Arloa ı var) ~ e'- i kıvılcımlı küle ıyıce yer.K'f · azı zühreviye ba.t.abanesı > : tup >az ' 

• J maneti cmr t~dıkten ıonra dojrutdu: 
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Ankara Telelon 
Ve Telgralları 

Şarkta Islahat 
Teşkilat Kanunu 
Kamulaya Verildi 

Kcndiler,ni Mütcgallibelerin Nüfuz
larından KurtaramıyanJara Yeni Ka
nunla Derhal Hakları Verilecektir 

SON POSTA ikinci 1..... f --

• 
,. SON DAKiKA ·----~ 
lTELGRAF, TELEFON, ~ELSiZ HABERLE~ 

• • 
lngiliz - Italgan Konuşmaları 

Akdenizdeki Durum için Hiç Bir 
Hil Sureti Bulunamadı 

ltalyanlar, Bir Hil Sureti Bulunursa, Habeş imparatorun°' 
Da Fikrinin Sorulması icap Ettiğini Kabul Ediyorlarlll~ 

Roma 7 (A.A.) -Yetkili çevenle-Jdaki sah günkü konutmalardan aonraı «Almanyanınltalyan-H~~· 
rin tasrih ettiğine göre, son Muaol~ · durumda bir aalih bat göstermittir. .Aartısındalri bitaraflık ve zecr• .... 
Drummond konutmalarında Akdenız- Röyter ajansının verdiği bir haber, lere kat'iyyen ittirak etmeoad ~ 

Ankara 8 (Tele fonla) - Munzur ' diye vazif eıini kaymakamlara verebi- deki İngiliz • ltalyan durumuna biç bir nikbinlikte biraz daha ileri gitmekte ve sunda herkesçe malum hatb ...,.,.-. 
vilayeti tetkili hakkındaki kanun layi- lecektir. hil sureti bulunmamı9tır. Bu meselenin t I • l I . H be . • d h" b. d w• iklik I -ıttır•>t 

b
.. .. 

1 
.. w .. il . 'ba lınm l ta yan sıyaaa çeven erınce, a f 191- e ıç ır egıf o ma ... 

bası Kamutaya gelmi• ve iç itler encü- Adliye itleri ulun ugu e nazarı ıtı ra a lf o· Jflffll"' ~ 
menine verilmİftİr. Müddeiumumi hazırlık tahkikatında duğu teyit edilmektedir. Her iki taraf, ne bir bil sureti bulunur.sa .b~un için Petrol müeaaeaelerinin iliı ~ 

Munzur vilayeti Blamer, Haziniye, hakimlerin haiz olduklan salahiyetleri İngiliz - İtalyan gerginliğinin müla .. Habet imparatorunun fıkrinın de so- Londra 7 (A.A.) - lnı 111": 
Hozat, Mazkirt, Ovacık, Pertek, Çe • kullanılır. İlk tahkikat açılmaıı kararı yimletmeıi hakkındaki dileklerini izhar rulmaaı İcap ettiğinin kabul edilmekte e~d~strisi meha~linde, lt~I~ 
m~kezek kazalarından ibarettir. aleyhine itiraz edilmez. etmitlerdir. olduğu söylenmektedir ki, bu, iki gö • butün petrol mueıseaelerı , pek , 

Vilayetin merkezi, merkez tetlril e- Cezalar Mevzubahs çevenler, bu temaılann rüt arasında bir yalanlatma demektir. ambargo konulması ihtimab 
dilinciye kadar, Elizizdir. Ağır cezayi müıtelzim ıuçların tah- fazlala9masını temenni etmektedirler. Her halde lıisıiyat, yakında Akdeniz • olduğu kanaati vardır. A 

Bu vilayet merkezine Kor komutan kikatı mevkufen yapılacaktır. iti •Ü· İtalyan. Habet muhaaama~ının ~~ ~~- den. müt~~it İngiliz ha~p gemiler~nin lngiliz h~kUmeti, petrol ötJl."(I 
rütbesinde ordu ile itibatı baki kal • rüncemede bırakmak kutı ile tahitlik rütmelerde mevzu bahsedılmedıgı ıla- çekilmeıının yakın olduıu merkezın • hakkında bır karar vermeden. -_, 
mak üzere ve rütbesinin salibi yeti ile iddiumda bulunanlarla yol gösteren- ve edilmektedir. dedir. nevrenin bu husuıta müttehide" ~ 
bir zat vali tayin edilecektir. lerden 100 liradan qağı olmamak üze- Habetlerin Filrri aorulacalı Almanyanın durumunda defitilrlilt yolt ceği karan bekliyecektir. zjra, ~ 

Memurlar Hakkında re para cezası alınır. Talik ve tehir Londra 7 (A.A.) - Gazetelerin Berlin 7 (A.A.) -D. N. B. yabancı gİ bir karar lngiliz petrol~ 
Vali, viliyet umur ve muamelatın· müddeti bet günü geçemez. Romadan aldıkları haberlere göre Mu- kaynaklardan çıkan bir takım haberleri lannın istikbalini müteeüİr 

da ve vilayet memurları hakkında ve- Vali her hangi bir tahıı hakkındaki aolini ile İngiliz büyük elçisi arasın • tekzip ederek diyor ki: cektir. 
killerin kanunen haiz olduktan bütün takibatın tehirine ve cezaların teciline 
salahiyetleri haiz olacak, viliyette aı • salahiyetlidir. Katilden idam büküm - r ~ı 
keri memurlar hakkında inzibati ba • leri, ilbay tarafından tasdik ve teciline Mısır Hududundan 
kımdan askeri kanunların kendisine lüzum görülmediği taktirde, infaz o· Tunus Hududuna ( Baftaralı J rincİ yüıde) ketler devam etmektedir. 1"". 

Kanlı Muharebeler 
verdiği disiplin hakkını kullanacaktır. lunur. Paris 7 (A.A.) - Figaro di -
Diğer memurlar hakkında da kanun • Bu vilayet için maliye bütçeıinden yor ki: «Bundan 10 gün evvel, Mu-
ların inzibat komisyonlarına verdiği 30,000 lira tahsisat konmaktadır. aolini, Trablustan bir tümen geriye 
salahiyeti haiz olacaktır. Kanun netri tarihinden 939 tarihine çekeceğini haber vermi9ti. Herkes 

Umumi Meclia Yolı klııMr muteberdir. te bu ilk uzlatma ve yumtama ha-
Bu vilayetin umumi meclisi olmı • Kendilerini bir takım ağaların ve reketinden sevinç duymuttu. U-

yacak, bu vazifeyi valinin Teya tevkil mütegallibenin nüfuz ve teıirlerinden kin bu tümen acaba geriye mi 
ettiği zatın riyaseti altında vilayet ida- kurtarmağa muktedir olamıyanlara bu çağ~ıldı, yoksa Mısır hududundan 
19 lieyeti azası ile, kaza kaymakamla- kanun basit yollarla derhal hak vermek Tunuı hududuna mı kaldınldı? Bu 
nndan mürekkep bir heyet görecektir. ve suçluyu da tecziye etmek hususun· hususta izahat almak mümkün de-

Resmi Habet çevenlerinin bildirdi .. Gece Giriyorlar, Gündü~ Çılı~·ytfl 1 
iine göre, Makallenin timal ve timali Adiaababa 7 (A.A.) - Ro 
fBl'kisinde vahtiyane bir muharebe ce- janıı aytarından: . ıJ!.. 
reyan etmektedir. ltalyanlar, dün ak • Habef otoritelerinin icld~J0!.4 
tam tehrin 11 mil yakinindeki tepelere Habet kıt'aları geceleyin M~.;,f 
varmıtlar ve geceleyin Tigre çeteleri ı~_I etmekte, gündüzün de lt~Y'° ~ 
tarafından mevzilerinden püıkürtül .. hucumlarından kurtulmak ıçill 
mütlerdir. maktadırlar. . ,.-

Bu çeteler, Ras Seyyum ve Ru Kas- ltalyanların lfgal Ettikler• )- :. 

aa kuvvetlerine mensuptur. Bu sabah Roma 7 (A.A.) -ltalyan~J 
tef akla beraber, İtalyanlar ileri hare • ettikleri Habq toprakları Vali lüzum gördüğü kazalarda bele- da bir kanundur. ğildir. 

TÜRK SOVYET DOSTLUGU 

Bitaraflık uahedesile 
Deniz Anlaşması 10 Sene 

Daha Uzatıldı 

.J ketlerine yeniden batlamıtlar, Habet • mil murabbaıdır. L-------------- ler de mukavemet göstermeden çekil • ltalyanların Zayiatı J 1 
lngiltere Mısıra mitlerdir. Resmi çevenlerin söylediği - Asmara 7 (A.A.) - D .. ~· , 

'T'•m z• na f V B r di ne göre, Habetler, gece olur olmaz, mu- jansmm radyogram ile bildir~ J 
~ 4 kabil taarruza geçeceklerdir. Hausien güneyinde bir çarpıt 1i ~ 

Londra 7 (A.A.) - Röyter ajansı İtalyanlar, saat 11,30 da Makalleye muftur. Bu çarpıtmada iki Y.~ ;J 
Kahireden öğreniyor: hakim olan bütün dağ ıislsilesini itgal zabit, iki İtalyan zabiti ve bı 

İngiliz Dıt bakanlığı, Mısır hükume- etmİf bulunuyorlardı. uker ölmüttür. ,,;ı .J 
tine arııulusal durum hakkında temi- İtalyan otoriteleri Makallenin yarın Keain Çarpıtmalar Ne f~~ 
nal vermittir. Kahirede netredilen res· sabah itgal edileceğini tahmin etmek - Adiıababa 7 (A.A.) - ti ,;, 

l d T tedirler. hazırlıklarına faaliyetle devanı ' 
Ankara 7 (A.A.) - Bu akuım saat 17,15 te, n.. Bakanlıg"inda Tevfik mi bir tezliğde ezcüm e em ıyor ki: ~ 

T-
61~ 1 ltalyan Reami Tebliği bildirilmektedir. Yakında ya 

Rü9tü Araı ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri birligıw · büyük elçisi Karahan ngiltere, Mısırın statüsünü değittir- R (A A ) R b ld k k 1 d l ki ~ f d oma 7 . . - esmi i iri - e er en si ah gelmesi be eıı ,,...
111 uuında, 17 birinci kanun 1925 tarihinde Pariste imzalanmıt olan doıtluk mek için fırsattan isti a e etmeyi asla tir: İkinci tetrin içinde, bazı ~ lı'!l'. 

ve bitaraflık muahedenamesile 17 birinci kinun 1929 tarihli protokolun ve dütünmemit ve lıkenderiyede bir de- General de Bono, ltalyan kuvvetle • noktalarının İfgali için öneıoli. ~, 
7 mart 1931 tarihli deniz anlatmaımın 10 sene müddetle uzatılması hakkın- niz üuü tanzimini taaavvur etmemek- rinin bu sahalı f8fak sökerken bütün de kesin çarpıtmalar vuku bll~ 
da bir protokol İmza edilmlf· tir. tedir. h · d l · d · l dah"l' ce~ e ~z~rın e yürü~ü~ e~n~ evam tıma ı ındedir. .. ,,,J 

Bu ptotokol, müddetin hitanimdü veya onu takip edecek temdit mücf. İtalyan "' Habet anlatmazlığı halle- ettiklerını telgrafla bıldırmJttır. Habeı imparatoru Mii-'",,.,.-. 
detlerinin sonundan altı ay enel ikitlerden biri tarafından ihbarname ile dilir edilmez, bütün İngiliz harp gemi- Yerli kolordu Gondi dağı üzerinde Teteldıür Ediyor ~ 
feshedileceği bildirilmemİf olursa, ikiter senelik zımni temditlerle uzabla- leri lskenderiyeden çekileceklerdir. bir Habef kıt'ası ile çarplfarak dağd • Adiaababa 7 ( A.A.) _ l~ "'.i 
caktır. · iki t bit ~ mıttır. · talyan sübayı ile 10 yerli man kabile reisi imparatora ,-W' 

Sovyet Elçiliğinde Suvar• lstanhulda Cirit asker yaralanmıf, iki asker de ölmüt· tup göndererek davasın•-;;' 
Ankara 7 (A.A.) - Sovyet Rus 1-luaal bayramı olan ilk tetrin ihtilalinin O tür. l kadar hizmet edeceklerini .a 

18 inci yddönümü Ankarada büyük törenle kutlanmıt ve bu ıeneki kut- 'gUnU İkinci kolordu, Akaum batısında bu- dir. tJdl' 
lama töreni her alanda önemi çok büyük Türk • Sovyet Rus dostluk mua- Bayburttan ,ebrimize 12 kitilik bir lunan Selachava'yı i9gal etm~tir. İmparator kendilerine t~ 
bedel erinin on ıene müddetle uzatdmaıından dolayı bir kat daha revnak c;irit takımı ıelmittir. Bu milli oyunu- Doğu Tigreainde birçok kabilelerin mit ve müslümanlar için ~ ~ ~ 
almıthr. dehalet ettikler·i· ha .. ber. verilm. ekted .. ir. bir camı.· ve bir mezarlık yap~ ti' muz bir kaç gün sonra T akaim ıtadyo-
a.. y h dl p · UçaJ-Iarın buyük bır faabyet goater- re 50 bın metre murabbaı to 
ır a u ara Ka- Tarım Bakanhgv ında munda lıtanbullulara ıösterilecektir. 

dikleri Somali cephesindeki süel hare- diye etmi9tir. I 
çırırken Yakalandı Seferberlik Şubesi Batbakan takıma 250 lira hediye et- ı'd 
İzmir 7 - Ege vapurile Pireye git- Ankara 8 - Tarım Bakanlığında mittir. Amazon Bir Prenses llalganlaf 

mekte olan Yuda ailesi, 3 bin liralık bir milli seferberlik tubesi tqkili için ç 
kağıt para ile 200 Türk altını, bir çok baka!llık kadrosuna bir direktör, bir tef Hayvan Vergisi arp ışıyor ~ 
ecnebi parası kaçırırken yakalanmıt· ve bir memur iliveaine dair hazırlanan Kanunu Londra 8 (A.A.) - Reuter ajansının Adisababadaki ınuhab ~ 
lardır. layiha Kamulaya verilmittir. Ankara 8 - Hayvan vergilerinin bir kaynaktan aldığı malumata gtire, vaktini batı timal daiJar111~ ~ 

JI l=·=-==--=:":M=--=.=.=d==,=-./.---==,,..-==-"d·-.=b=======~~=:::::=....... indirilmesine dair olan layiha kamuta- Uaziro isminde güzel ve aarıtın bir prenses, Tigre muhari~le .~ 
,.,~ısır u aJ aa ~ e ir /eri Alıyor ya verilmittir. Liyihaya göre tranıit rekkep bir çetenin batın• geçmittir. Bu çete, geceleri, prenıın 1 tr~ _, 

Kahire, 7 (A.A.) - Hava Aja aı Aytarmdan: etyanın naklinde kullanılan lran deve- dağlardan inerek ltalyan ileri karakollarına baskın yapmaktadır· 2 
Mıur hükümeti, çok önemli müdafaa tedbirleri almaktadır. Sel- yafetile gezen prenses, süngü ile hücum etmektedir. Bu AınaZ~0li~, 

J • d k d 1 leri mütekabiliyet tartile kayde ithal ' 
um cıvarm a l ağ arın tepesine ağır l<>plarla haYa topları yerl•ı· ketin her bucağını ve her kayadını tanıyor. Evli bir çok Tigre ~ 

ti ·• kt dl A k v l 1 M edilmiyeceklerdir. Doğu illerindeki rı ıme e r. ı er ve cepane yıgı mıt o an eraa Matruk bölgui çocuklarını Dessie'ye göndererek prenses Uaziro'ya iltihak e . 
tah

1
<im edilm:ıtir. Bata sınırlarına ula9hraa bUtün yollar tamir edi?· köyler içinde sayım zamanı üc- Bunlar iltihaktan evvel, Habet topraklarında bir tek İtalyan .,1ıet1 

mektedir. Kalıire )'O!lle lıkendcriye araamda bir otomobil 1·olu ya• retli" mııvakkat memurlar tayin edile- müddetçe evlerine dönmiyecekleri hakkında yemin ediyorlar· 
pılaca ~t.r. k · ce ~ır. Prenae.in.kocqJ Habet ıenel karargihmda çahtmaktacbr· 
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Büyük 
Deniz 
Romanı Korsa 1 şkı 

Yazan: 
K•dircuı 

Ka/lı 

ya; Ebu Y ahyaya, Ebu Eymen~ 
Asılmasını ' 'avsiye Etmekte idi 

-29-

lbni Cabir böyle feylere alı,kındı. 
Artık yaV&f bile konutmıyacaktı. 
Nitekim İbni Hüzeymeye bakarak 

ıek söz söylememif, sadece: 

- Ani dım, peki ..• 

- Buyurunuz, siz de dinlenirsiniz 

Diyerek konağın biraz ötesindeki as
ker odalarımı doğru götürmiye başla
mışlardı. Zübeyir: 

- Ne oluyorsunuz? ... Yavaş ... Biz 
kendimiz de gideriz. 

dedi. 
Onu tutanlardan birisi alaylı alaylı 

ceva~ verdi: 

1 

ı 

malı ve göğsüne de niçin asıldığını gös
teren bir yafta konulmalıdır. 

- Bunda dütünülecek bir ~y yok ... 

Zaten siz onun kumandanısınız. Her 

baf, ayağına hükmeder. Ona ceza da 
verir, mükafat ta. . . Sultan Ebu Ha
mu da bundan batka türlü dütünınez. •• 

fena ... Zeynep .. O güzel, iri eli göz-
ler ... Alçak herif, oğlum gibi ıevdiğim 
ve güvendiğim halde bana hainlik etti. 
Elbette hakkımdır. Ne yapsam h kkım
dır. Değil mi Hüzeyme? ... 

- Elbet ya Şeyh!... Yerden göğe 

kadar hakkınız var ... 

- O halde çabuk git ve lbni Cabiri 

çağır.. . Hazır bulunıun ! ... 
B .. t"" h' - qus une ya fey ...• 

lbni Cibir zaten böyle teylere alıt-
- Çok yorgunıunuz. Yardım ediyo- Onu utıktan •""nra davullar rı 

- 9'I r· kın, cellat yürekli bir adamdı. itin veya 
ruz. bnlmalı. Bütün halle gidip görsün ... k"t'" d ... ı 1 b·ı .... • o u. ogru veya yan lf o a ı ecegını 

Bu sırada Köse Şeytan yuvarlak o- Ayni zamanda eli ıilih tutanlar Bahül- bir an bile düşünmedi: 
danın kapısını a~ıf, Şeyhe yol ver • azamda toplanımlar. Kumandayı ele B .. .. Ş ·h' D'I ..... 

. . larak b b. ~-"tik b" d ·ı - af ustune ya eJ •• • • ı edıgı-
mıfti. a q on ın Z'Ufı ır or u ı e izci daha .. ül' •• •• -·Luk l n en gur tü5UZ ve !rO"' o a-

Kapıyı kapadılar. Becayenin lrurtanlmasma gidilir. Ci· caktu. 
Gene fısıltı ile konutmaia bafladı • var teyhlere de hemen haber gönderilir- dedi. 

lar. · se bu ordu Becaye önüne varıldığı za- (Arkası Y&r) 

Yiğit Bi,. 
Kumandan kaçmaz 
Şeyh, kihyuma baktı: 

- Çabuk söyle! ... Öcümü o ıuretle 
almalıyım ki, kimse benim bu İfİ ken
di kinimden dolayı yaptığımı aanma -
malı! ... 

- Efendimiz, ben de böyle dütün· 
düm. Başka türlü yapmanın doğru ol

madığını anlıyorum. Zaten bunun için 

fırutı kaçrrmıyalım, demittim. 

Söyle~. . Çabuk söyle! ... 

- Ya Şeyh, bu dakikada Ebu Ey • 
men bir asker kaçağıdır. Kumanda etti-

ği askeri bir ecnebinin eline bırakarak 

kaçmıştır. Yardım getirmek için çıktı
ğını söyliyerck bizi aldattığını sanıyor. 

Korktu ve kaçtı. Yiğit bir kumandan, 

ona v ri1en vazifeyi ölünciye kadar bı
rakmaz. O ise ... 

- Doğru söyliyorsun !.. . • 
-Elbette doğru ... Bu nerede görül-

müş? ... D'-=nizden gelen üç buçuk kor· 

sanın ·· "inden kaçmak ... Türkler bu
raya k ' r sağlam olarak gelemezler. 
Çürük c k bir filoya kMft Becaye gİ· 
bi büyü., \ e zorlu bir kaleyi koruya • 

man yirmi otuz bin olur. Beş gemi ile 
gelen bir kaç yüz koraanm hakkından 
gelmek iften bile değildir. 

Öc 
Almalıdır 

Şeyh Ebu Yahya hem bunları din1i
yor, bem de dütünüyordu. 

lbni Hüzeyme seıine bir yılan ıslığı
nın manyatize eden vahfiliğini vererek 
bin dereden ıu getiriyor, ayni zamanda 
tunları ili.ve etmeyi de unutmıyordu: 

G . b"li . . Şe h' - ene ıız ı rsınız, ya y •... 

Fakat bu fırsat ve bu bahane sanmam 
ki bir daha ele geçsin. . . insan Y8.f8dığı 
zamanlarda öcünü alamazsa ölürkfm 
gözü arkada kalıyor ... 

Sahiden böyle idi. 

Şeyh Ebu Yahya biraz daha ıustu: 
Köse Şeytanın yüzüne ve gözlerine 

bakakaldı. Şimdi bakıtlannda bir zafer 
rengi vardı. Köse Şeytan bunun mana
sını anlamakta güçlük çekmedi. 

l'epebatı Şehir 
Tiyatrosunda 

8/111935 Cuma 
ak~amı Hat 20 de 

TOHUM 
Yazan: Necip Fazıl 

Kısaktlrek 

&Urerr• OpereU 
Frao11ıı: *lyıatroaunda 

Bu ak~m 20,30 da. 

BAY - BAYAN 

biiyllk optr•' 

Naıit • Ertuğrul Sadi 
Şehıadebaşı TURAN 
tiyatroıuada Bu ıeoı 

20,80 da 

HiSSEi ŞAYiA 
VodTil 3 pıırde 

Ze~ri Tedbirler Kanunu Kamutayda 
Ankara, 7 (T eıefonla) - Zecri T et birler hakkmdakl kuun pro

jesi bugün Kamulaya gelmiş, Dıı lıler Encllmenlnde mU:takere 
edilmişt.r. t 

Ekmek Mese esinin iç 
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y··z··ne 

v T 
kil eşti 
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Hauadan,, irili ufaklı «Yaian paraıütçüler ~ 
Tayyareden parqütle yere atla- dÜflnan kuYYetiııin ar'P"fll' ~ 

m~~ ~yyarenin bir gün ujny~bile- tütlerle bir çok aililıh ~ t!> 
cegı bar kazadan, tayyaredekı yol- mak ve onu, hiç beklelll "1'~ 
cuları kurtarmak için emniyetli bir rada en zayıf noktaıırıd;;;.,.J' 
tedbir olarak kabul edilmiıtir. Bu- Bu uıul, en ziyade Kızd 1,.~f 
ırün, bu tedbir, aıkeri sahaya nakil bik edilmektedir. Ya'lf•fr ;; 
ve orada tatbik edilmektedir. ğer ordulara da inti~I e 
Makıat ıudur: Muharebe eden bir dadını gösteriyor. 

M A K S ı· M 'in BOYOK SALONuHIJJ 
k•d" 

Yarından itibara o ( Pazar darı luışka ) hergtin ıaat 17 den 20 ) • 

Pek ucuz fiatla Dansh matineıer.,. 
KAHVE - ÇAY • ÇIKOLA TA ve ŞURUPLAR 2.5 ~~ot 
KAHVE· ÇAY - LIMONATA KOMPLE S0 • 

Pa•ar gUnlerl aaat 17 den itibaren fevkalide rn•tl,. 

'şu~~ R ~~ i;~ ........ Aş f(' 
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s~;·~; ı(';;.g,esi Aleyhindeki Hareket-
ler Birçok Noktalarda Akim Kalıyordu 

.. , . temif• but arihet ve illtslmnla llulun· Yeni vali, eylUlüa l 8 mca sini, laebolu-
latan bula ClllMl• ... c~ tl9r . :.._• SOlll'a, Sam·rre •• _..... ela ı.. ~ selmifli: ~~ tar~ valinin onda tn-
r~-- ., __ L_a.:... Paı=-- • •'- · .,ı bula .. d rmı'ıü' lııif edilmen açm emırler yeren Mmlafa Ke. ..._.. -- · fik. tan ıon e . 

~ttiğimiz fU cevaplan, ..ıi c.IİP BeJiıa .• I t y tal ıad- 811'1 mal Pap, diğer taraftaD ... ete pyan ve 
rini değiftirmemif; fat...,_la bir be1et ıon- haae a•.• ar . p hDe muktedir bir ulMain KW• ı .,. a-önde-
derilınesi noktasında. ve bilbaasa bu heyet· Bu suretle, P~~ ve F=.ı=d rilmesi için Ankarada halunan kolordu ku-
te, saray ahvaline vikıf olan cinriifhane kUmetinİn en ~ ~ v k par: mandanlıima ıifreli bir teJırıif ıöndermİflİ. 
lb....._ Zeki Beyin W..J .......... ' biri daha mağlup e'!'~· Fakat sere a Kolorcl11 tuafmdaa (minılay Ounaa 

Sayfa 9 

Spor 

T amaşvar Geldi 
Romanyanın Bu En Kuvvetli 1~akımı 

iki Maç Yapacak 

llrar etmifti. diph ve ı~ek Fent Pap; .b~t: Bey)) isminde bir zat, (mnki kuımndanı) 
Artık. (Ltanhula bir ı.eııet ıöadermek) birtnrini talrip eden ııwileı~.:.,. .. ılfatile deıLal Kaat.ıdOllUJ• ~ti. • 

llleseleainin izli bir plin olduju, tahakkıık 1en1- den ~lir bd• ~ b" .::: Bu zat, hem Kaatamonadalııi vaziyeti idare 
elıni§ti. Bun:n üzerine (Torul) da '&al~ terememektelerd~. Çamura duıen ır de edecek, hem de yeni valillin lnebolua MINftrler 91 ... d...,.lfll k•rfllayanl81'la beraber 
b -- valiyi derhal tevkif llllll debeleaınna, •• debelendikçe o tevkifi esbahlnı temin ecleceldi. R ku---1! a-•--- lan G M . . . ~ Ha&t ucy, • ....... • .. ülmeai r.ila4 badi fdiket'-ile . omanyanmen VTaUI Ul&IDUO enel erkez Reıaı ıın 
etanit, -.e mjtaca (Erwww .. ) çamura Fiil ,...,,_. Fakat mır.ı., O.... a., Kaatamonuya Maçar Tam8fvar oyunculan cliin teh· B 
1bit1i,. _. • Tnkonda ......... neticelenecekaykınroldedaha plir ...... ;HüaiJetnflilafkodamanlan, • • • • eyanah 
hareket;. Padiph De D~ Fent Pata~ etmektelerdi. • • latanbul a.ükiımetine wlık viliJet erUm mm::~~.:.. . Ankara 7 (A.A..) _ idman cemi. 
en L::-.:!•- m f -..1- bile t...-a et1emede11 Kaatamonu valiai threbim Be,, konıre n jandanna alay.....,.........,... miirek- T ___ ,..., --- ....... illı lmÇI ...almi iltifala __. __ı_ •• 

~ •r- . . .s... iJe &et.ere D--:w--1- ikin • ela Gala " .-~- re• " Lir.! ... felce aırayıvermifti- larafbn idi. (Sina) la...... am kep Wrilaanet te'beltesiain ............. diite- ~---T-· CI maça ....... ,. Er _ ... w ... ....!..... ... L ._L. .. 
.__.__ lta:tl .. _ ___!.L. ... Cd auluı kaY- -L ..L....L-• • • • la --L.6- &&Uitt T-Y• ~ ,...j ICll, • 

Fabt bana w..ar.a. ~.., .... • ..,_; IC:..tmım .,_ , ~ ua"IUU tntif ecfilmitti. o,,m,, ..... LV. • tanbuf gazetelerinin lririncle çılam ltir 
"".._ K..,a•; ..... _......" ndı: :Ew:re çallwaı•cf& HiriJel" ~ Kutamonudald HAdlaaler latanbul futbol heyeti bu maçlarm LL. :ı- • U1 • 
"- ı · ....!. --..: .. _. .._.. • ipOr oauen ..... enne uı aazeteııne fU 

• ııı. ... aiW••I -.. Jiff&I -~ ~~........ Hiikllmetçiler. aa.,-~ Tabımatadyomundayapılmumamü- beyanatı vermittir· 
· Kw•E d Blrr• • W .o.mat Felil •..--.,. • .. lau muvaffalöyettea pek..........,.;.._ eaade etmemiftir. · 
S.. ..,_.._. • • ' t lie• • Adil llef• ,;...ı t 'ti•; ,._ (w ~ büyük bir _,_ tıelildd efn ;• rcll. Lüiıa n .. .-::- -~ı..- mürwt1ar •-L--• uFederaıyonlann Ankarada ç.ht • 

,... .... ..... •) _a: • • ' .. l'rs. --- ,.......... ...... ~ _ _. ---L--.!_ L..-...1...._ !,! ___ L! LI... 
~ -.riJıat .-m. .... «•ti!F meta ...ilk) bir •- •- Z bu sevinçleri, iki •ette. fasla ti..---... edil T IDllÇlan S.,ildaf- •-~ uuuumı U1Xau _.. 
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Ölüm 
Yolcusu 

Mubarrjri: FrHma.n Willı Croftı - 20 - 8/11/935 

Polisler; Sir Conun Kasasını Açmış 
Meşhur Vasiyetnameyi Bulmuılardı 
Bütün hunlar tasfiye edildikten sonra ka

lacak olan ( 124000) liralık bir meblai da 
binbaşıya kalacaktı. Frenç aktama kadar 
uğraştıktan sonra, nihayet her ne de olsa, 
bahuının ölümü ile hinbqının eliıne 

( l 7 4000) lira kadar bir para geçeceğini 
hesap etli. Sir Conu öldürmek için bundan 
daha iyi bir sebep olabilir mi idi? 

Cesedi Ketll MI GömdU? 

Belfasta geldiği vakit doğru Reyninin da
iresine gitti ve vasiyetnamenin çıkardıiı bir 
suretini kendisine verdi. Reyni bunu oku
dul:dan sonra: 

- iki gün evvel bu vasiyetnameyi ele 
ceçirmek için her ıeyi göze almqtık. Fakat 
ıen gittikten ıonra ben bazı cihetleri dü
tündüm, ufak tefek tahkikatta bulundum. 
Binbaşının bu itte alakadar olabileceiine 
bir türlü kani olamıyorum. dedi. 

- Ne gibi? 
- Evveli, ıurasını tesbit edelim. Cesedi 

cömenin katil olduğuna kani misin? 
- Evet. 
- Şimdi diğer cihete geçelim. Vak' adan 

bir gün sonra, yani cuma günü binbatı Mal
kolum her zaman olduğu gibi Belfasta inip 
fabrikalara g-İrrn.İJ, akşam üzeri Derry'ye gl.. 
C:lerek o aktamı, cumartesi gününü, gecesini 
bazı arkada,larmın evinde geçirmittir. Şu 
halde binbaıı cesedi perıembe ~nü cece 
ve yahut ta cuma günü sabahı ııömmemipe, 
hiç gömmernİ§ demektir, değil mi? 

-Şüphesiz ... 
- Binbaımm pertembe günü akıam • 

ki barelcatım, 11,25 de evine dönünciye ka. 
dar tesbit ehııİftik. 

Katli lngllterededlr 
Hatta o saatten sonra ev balJcı uykuya 

daldığı bir sırada dııan çıkıp cesedi cöm-

yepyeni bir muamma çıkardı. 
İstintak hakimi doktora evveli : 
- Y apbğınız muayene neticesinde ölü. 

mün sebebini tesbit edebildiniz mi? diye 
sordu. 

Doktor: 
- Evet efendim. Sir Con, sai ıakağma 

indirilen bir darbe neticesinde ölmüıtür. 

Kafa ke..nllğinin çatlamıı, fakat derinin hiç 
çizilmcmiı olduğuna bakdıraa, kullanılan 

silahın kum torbası nevinden yumu§ak, fa
kat ai'ır hir cisim olduğunu :zaıınediyonım. 

- Sir Conun kendi kendine böyle bir 
darbe indirmiı olması kabil mi? 

-Kat'İyyen efendim. 
- Darbenin indirildiği yere nazaran ka-

til ile maktulün o zamanki vaziyetledni tes
bit edebilir misiniz? 

Doktor Finley hiç tereddüt etmeden ce
vap verdi: 

- Katil eğer sağ elini kullanan bir adam
sa, maktulün arkasında ve biraz sağında 
dunnuı olması lazımdır. Yok, solak bir a
damsa, katil ile maktulün karıı karşıya bu
lunmuı olacaklanm tahmin ediyorum. 

Uyku llAcı 
- Bundan batka bir ıey tesbit edemedi

niz mi? 
- Ettik efendim. Her ihtimale karıı, 

maktulün dahili azalarından bazılarını, tah
lil edilmek üzere kimyahaneye gönderdik. 

- Bir cevap alabildiniz mi? • 
- Aldık efendim. 
- Bir şey bulabi~iıler mi? 
- Evet bir miktar Trional bulunmuf. 
- Triona) mi? Müsekkin bir ıey olacak 

caliba. 
- Evet, uyku ilicı olarak kullanılır. 
- Çok fazla muktarda mı alınmıı? 

- Hayır, ölümü intaç edecek miktarda 
değil Olsa olsa sekiz on saatlik bir uyku 
verecek derecede ... 

mÜf olması ihtimalini de düıünmüıtüm. 
Ben bu ciheti de merak ettim ve binbaıı
nın evinde bazı tahkikat yaptım. Kamının 
ifadesine bakılırsa, zaten bir kaç ıünden- - Demek ki maktulün ölmezden bir 
beri rahatsız olan binbafı, 0 akıaın yaltak- müddet evvel Trional aldıflnı iddia edi
tan sonra birdenbire sancılanmıı. Airılar yorsunuz. Bu ilaç ne kadar müddet :zarfın
o kadar fiddetlenmiı ki hizmetçileri uyan- da tesirini yapar? 
dırıp su ısıtmak, sıcak pansuman yap • - Orasını kat'iyetle söylemek kabil de
mak mecburiyeti basıl olmuı. Binbaıı ,.. ğil efendim. Herkeste yapbiı tesir ayrı ay
bahm saat betine kadar kıvranmıı, nihayet rıdır. Bazılarında çabuk tesir yapar, bazı
ıancılar bir aralık durmuı ve binbaıı da UJ'• larında ise bu tesir gayet yavq olur. Bun. 
kuya dalmıf. Buna bütün hizmetçiler taba- dan maada ilacı alan adamın vaziyeti sıb
det ettiği için, binbaıınm karısının bu ifa- biyesini de nazarı dikkate almak lazımdır. 
desini de hakikat olarak kabul edebiliriz, (Arkası var) 
değil mi? 

- Evet, onu da kabul edebiliriz. Fakat 
bütün kurduğumuz bina tamamile yıkılıyor 
demek. Ortada fÜphe edebileceğimiz bat
ka kimse olmadığı için, İfe yeni battan bq
lamak icap edecek. 

- Ona ıüpbe yok. Fakat ben katilin bir 
İngiliz olduğuna ve bütün bu muammanın 
İpucunun İngilterede bulunduğuna kaniim. 
Mesele bizim ilk zannettiğimizden çok daha 
karı§ık. Her ne ise elimizden geleni yapaca
ğız. Ben timdi binbaıımn evinde toplana
cak olan istintak heyetine gidiyorum. Sen 

BUTON ULKE.Y I· 
HERGrUN 

bir parça yemek ye, öileden sonra orada 
birle tiriz. tf• 

DOLASAMAZSINIZ 
F.AK.6..T 1 

* Kum Torbası Darbesi 
istintak hakiminin tahkikatı gece ıeç 

vakte kadar sürdü. Binbaıı, Reyni, Frenç, 

Ma~lang, binbatının hizmetçileri, polisler ~ n Do sıa 
ıabıtler sıra ile ifadelerini verdiler. Fakat j D.O.Kr &f R. fLAN 
reni bir şey öğrenmek kabil olmadı. Yalnız 6UTUN Uı.KEYI HER C.UH DOLJ4111j 
tabibi adli doktor Finley'in ifadesi ortaya r "M.., a;ımw 

Adli Tıo .. isleri Genel 
Direktörlüğünden : 

Elll ton Gazhane kok klSmDrll beher tonu tahmin edilen yirmi 
lkl buçuk lira bedel ile açık ıkıiltmıye konmuıtur. isteklilerin 
eksiltmenin yapılacaiı 25 lkincitıtrln 935 Pazartesi gUnn . saat on 
beıı kadar hergün aaat on iki ile on dört araıında Soğukç~ımede 
Adli Tıp işleri Genel Direktörlüğün~ milracaatları ilan 
o~unur, (7012) 

Devlet Demiiyollarından : 
12/11/935 tarihinden itibarın, Ankara • Çankırı tenzilll yolcu 

tarifeal, Çankırı • Filyoı kısmında katedilecek mesafelere alt ücret· 
ler umumt tarife Uzerinden % 50 tonzilatla hesap edilmek ıuretilc, 
Ankara • Filyoı kısmıodaki bUtDn mesafelere teşmil edilmiıtir. 
F atla tafsillt için lıtaslyonlara mUracaat edilebilir. "3267., "6984., 

'soN !klnd Tet~ 

Mısırda r 
KapitülaaYonlar 1 BiBAYE 
Zecri Tedbirlere -L----------- tagillH•••• ---

Mani Mi? 
Ka.hire 7 (A.A.) - Tecim çevenleri. 

kapitülasyonların balyaya kartı yapılacak 
zecri tedbirlerin tatbikinde ciddi bir mani 
teıkil ettiğini ileri sürmektedirler. Kapitü
lasyonlar tarafından himaye gören yabancı 
tecimler, sabflarma serbestçe devam ede
bilmektedirler. Ancak örfi idare tecim ser
bestliklerinin önüne seçebilecektir. 

Bit bakanlar komitesI, bu mesele ile ui· 
raımaktadır. 

Amerikada 

Rozvelt Seçimler
den Memnun 

Demokratlann Kayıbları 
Zahiri. lmiı 
AVRUPANIN DURUMU 

Hyde-Park (Amerika) 7 (A.A.) -
Roosevelt, Avrupa durumunun ıimdi Ame
rikan İş durumundan ziyade hendisini mef
gul ettiğini söylemi,tir. 

Amerika hükumetinin arsıulusal durum 
hakkında biç bir yeni hareket tasarlamadı
ğını söyleyen cumur baıkanı seçwlerin bil
hassa Nev-Y ork hükumetindeki sonuçla ~ 
rından memnun olduğunu ilave etmiştir. 

Roosevelt, ülkeyi ilgilendiren meseleler
den ziyade mahalli meselelerin seçmenleri 
müteessir ettiğini kaydetmİ§tİr. 

Tahminler 
eNw-York 7 (A.A.) - Mü,ahitlerin 

söylendiğine göre, demokratların hakiki 
olmaktan ziyade zahiri olan kıyabları, bü. 
yük bir piskolojik tesir yapacak ve baıkan
lık için yapılacak seçimlerde muvaffaki
yet imkanını ileri sürmek istemeyen cumu
riyetçilere yardım etmİf olacaktır. 

Japonların Çindeki 
Faaliyetleri 

Londra 7 ( A.A.) - Times gazetesinin 
Pekinden haber aldığına göre, Japon ordu
su, Pekinin cenubundaki demiryolu boyun
ca çok büyÜk mikyasta manevralar yap• 
maktadır. Bu gibi tedbirlerin büyük ve va
him hadiselerin baılangıcı olup olmadığı 
Pekinde sorutturulmaktadır. 

Graf Zepllnln Uçu,u 
Friedrichshafen 7 (A.A.) - Graf Zep. 

pelin balonu bu sabah buradan cenubi A
merikaya ellinci seferini yapmak üzere ha
reket etmiştir. Bu uçu9, bu yılın sonuncu 

seferidir. 

LehlJler ltalyanlara Kredi 
Açmıyorlar 

Vartova 7 (A.A.) - Ticaret hakanlığı, 
İt;.ln.va her türlü kredi açmaktan kaçın
mak lazım ıeldiğini ticaret odalarına batır

latmı~tır. 

Darphane ve Damga matbaası bir· 
lesik bir mutfak kurmustur. Burada 

' ' 
memurlara ve işçilere her gün öğle ye-
meği verilmiye başlamıştır. Müessese

de Avrupai bir de yemek salonu hazır
lanmıştır. İki idarede (360) kadar me-
mur ve işçi vardır. Bir et, bir sebze, bir 
pilav ve bir tatlı (25) kuruşa verilmek
tedir. Yemeklere kap hesabile de fiat 
konniu,tur. İstiyenler daha az yemek
le de karınlarını doyurabilivorlar. 

KEÇi KILI TÜCCARI 
Dünkü kısmın hulisuı: dumları ticarethanesinin meJll~ 
Hursey yaman bir elmu kaçakçısıdır. danım. Beni şahsan tanımasanı' Sİ' 
Bütün işlerini kendisine verdiği «Ke- herhalde ticarethaneyi hatırlar•~-"" 
çi. ~.tüccarın na~ .albDda ya.par. ze son defa satmıt oJduğunU% ~ 
Bır gun gene 40 hm Iara k.ıymetınde b' . d I d d y~!-1 lira ıı1-
l 1 k k 

. b' .. 1 l ızı o an ır ınız. .. ~erce e mas arı açınr en p91ıne ır aıVl . • • • 
polisin düştüğünü farkeder. Üzerinde- ettik. Bu yetmı~o~m.Uf ~·~" ,çosatr 

ki 40 bin liralık elmaalan yok etmeğe Hurtsey gayrı ihtıyarı açını 
lcarar verir. aptal aptal bakıyordu. 

Güverteye çıktı ve en rüzgarlı bir - Kıl mı? dedi? .... 
yeri seçerek parmaklığa dayandı ve va- - Kıl ya! BB.lka nee olacaldL 811' 
purun hasıl ettiği köpüklü dalgalan bile bizi dolandırdınız, aldatunıı-· 
seyretmeğe ba,Iadı. iri yan, kırmızı na hırsızlık değil de... . • 

y~lü adam. da o~un. pqinden gelmit f Hurtsey artık kendinden g~ 
guvertede bır a,agı bll' yukarı dolaşı • Herifi yakasından yakaladı ve• ~ 
yordu. - Siz beni kıldan bahıetıııek 

Hurtsey'in son şüpheleri de zail ol- mi salona getirdiniz? diye ~. 1 
du. Bu polis memuru yalnız takip et· _ Tabii . .. Neden bahıedeC, 
mekle kalmıyor, batta fU dakika bile Kıl ... Keçi kılı... _-"'16) 
onu vapurda mı, yoksa karada mı tev· Hurtseyin gözünün önüne(~ 
kif etmenin muvafık olacajmı dütünü- ı· ı k 1 1 ld' b lar bir~~ • • ıra ı e mas ar ge ı, un ı 
yordu. Herhalde İngiliz polisı, onu ya· .. .. d k d • . • • . yuzun en yo yere enıze tJI 
kalamak muvaffakıyetim baskalarile K ' d' kti? s~!-Lu"tilıl~,..-_: • race a ne ıyece g..., 

payla,mak istemezdi. Bundan maada d" · k b tti" mrukl--'""1 • . • . ını ay e ve yu aı .u- ~ 
onu vapurda tevkif etmenın polıs nok· h ifin' .. • tıldı enı·1.-..d 

er uzerme a ve y ~--
tai nazarından bir fayduı daha vardı. h l d'" - L--lad BiP'~~ . ln ırs a onu ovmege __, ı. .-..~ 
Vapur bir lngiliz vapuru idi ve gilte-- l nl ll .. -L-1 ile ;-"' ge e er zava ıyı gu!rUA P 
re toprağı sayılırdı. Halbuki karada k t b'ld'I M 1 mabkeıot1' ur ara ı ı er. ese e "' 
tevkif ettikleri takdirde iadei mücrimin setti. Fakat Hurtsey hafif bir pıtl '• 
mukavelenamesi mucibince bir sürü U· .", _..ı,t zasile kurtuldu Fakat timdi ~_J.r,ı 
sul ve kaidelere tabi olmak mecburiye- "l · d b'I Ü bel _ .. ,.,,.-_,_ o go gesm en ı e f p en.- -JJJ.I 
ti vardı. Hiç şüphe yok ki onu Alman hı t - 'd" k-..1 ,_1. yur~ 

rsız ya agına gı ıp '"!r" ııgı. • 

kara sularına girmeden tevkif edip ka· d 1 1 · · d _ı_ tt·~ırll en e mas arı nıçm euu;e a ._ ....... 
marasına kapatacaklardı. etmek IA d 

lr 
azım ı ... 

Hurtseyin korktuğu batma geldi. i 
yarı adam kararını vermifti. Birdenbire 
Hurtseye yaklattı ve hiddetli bir sesle: Müsabakafı 
sordu.İsminiz Hurtsey değil mi? diye Hikagelerimit 

Hurtsey soğuk kanldığmı muhafaza B İ f f İ ~ 
etmeğe çalışarak, sadece: ıt.,.. 

İki aya yakın bir zamandanbe . .ı.&• 
- Evet, dedi. al .,.,..... retmekte olduğumuz müeabak 1 

_1• • 

- Kıl tüccarı olduğunuzu iddia edi· Ok .n.ıc:....-yeler serisi bitti. u.,-~,. 
yorsunuz, değil mi? nmız bu hikayelerin aonunda o b ,,ı.: 

- İddia etmiyorum, hakikati ıöyli· nin neticesini tahmin edecek .,e ~ 
yorum. Kıl tüccarıyım. cek pazartesi akşamına kadar acJr ~ 

- Yalan söyliyorsunuz Siz na • le hirliste «Son Posta mü.aabakalı ~ 
mussuz bir hırsız, bir dolandırıcısmız ! yeler memurluğuna» k.aydile jcJsr 

nemize göndermiş olacaklardır. _,, 
Hurtsey sesinin titrememesine çaba- ·r h L roıı1" . a minler üzerinde en çoa. "tit' 

lıyordu. Daha sakin bir vaziyet alabil- fak olanlara şu hediyeler verileC~ 
mek için cebinden tabakumı çıkardı. Brinciye: Bir gUmÜf kol ti-

Kırmızı yüzlü adam yine hiddetle: ikinciye: Bir gümiif cep·~ 
- Siz bir hırsızsınız. Nihayet sizi e- Oçüncüye: Bir fototraf oı• ;,; 

le geçirebildim, diye bağırdı. Onuncuya kadar birer ~ ,1' • 
Hurtsey titreyen bir ıeale: onuncudan 20 inciye kadar b~ 

rekkepli kalem, 20 inciden tO 

- Deli misiniz azizim 7 Bu kadar de muhtelif küçük hediyeler.·· / 

insan içinde böyle söz söylenir mi? di· Hal varakalarını~ı ,ö11tl• 
yebildi. acele ediniz. 3 gününü lıalJı. 

~tdedkitlHurtseyikkolundan yakaladı I ~~ ............. -·-·-.. ~ 
ve fi e e sarsara : 1 ~ 

- Haydi aşağı inelim de konu,alım 
dedi. j 
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ikinci Teşri~ 
=====~-=======-==========:o==-::=========-~ 

----------------------------,, ~yoğ~~~ü~h~~~~~ 
iine: . 

Bir tek tt~r) sizin 
Almanıza ·kafi 

de bu neticeyi 
gelecektir l 

Eugllıa ilk it olarak bir 

RADYOLiN 

ı Mahkemenin 935/1343 sayıh dosya
sile doktor Nuri tarafından Beyoğlun· 

1 da Kalyoncu kulluğunda Şekeroğlu 
aparhmamnda mukim iken halen ika

metgahı meçhul olan Agop Sıvacıyan 

· aleyhine açılan haczin kaldırılması 

hakkındaki davanın durutmasmda İcra 
ve iflas kanununun muvakkat maddesi
nin 4 üncü bendi mucibince haczin kal

dırılması İstenilmİ§ ve bundan bahisle 
muameleli gıyap kararının 20 gün fası
la ile ilanen tebliğat icrasına ve mah
kemenin 2/12/935 saat ona talikine 
karar verilmi~ olduğunun itiraz etme
diğini ve mahkeme günü mahkemeye 
gelme~iği takdirde vakıaları kabul et
mi~ sarJacağı muameleli gıyap kararı 
tebliğ makamına kaim olmak Üzere 
ilan olunur. ( 492) 

istanbul birinci iflas memurluğundan: 

Müflis Todori Kostantinin masasma 

' 
....... .... 

sonradan gelen alacakla Şapat Çiprotun ,6.,,, 
talep eylediği 524 lira 42 kuru~tan 337 Basit ve az masraflı olan Doktor Stejs- nasında tamamen ci]de oüfıa e<le 

lira 62 kuru~un kabulile altıncı sıraya kalın keıfi; ber kadına kendi yaşından pek buruşuklukları giderir. . . ~ 
kaydine ve 186 lira 80 kuru!un reddine daha genç görünmesi imkanını veriyor. Cildi yumuşatarak cençlettı::ı,.-
karar verilerek sıra defteri düzeltilmİf Yüzdeki buruşukluklar, Biocei tabir edilen zayıflamış adalelerini kuvntlen ~·~ 

J ··fı· • b 2 2080 ı· 53 j ve cildin en kıymetli bir unsuru gidaiıi blan altı çukurlarını tamamen lr.•Y _..I .,,. ve mu ısın umum orcu ıra , ..,..,.,. . JI 
k b 1. ~ d .... l lm kl •ı4 cevherin kaybolusundan tevellüt eder. Bu, hahları, pudralanınazdan e • .,.. 
uruşa a ıg o ugu an •Jl a a ı an · etti" , 

olunur. (16389) Viyana üniversitesi Profesörü, genç hay- renkteki (Yağsız) Tokalan lr.r .. .,. ~ 
vanlardan istihsal edilen bu cevher sayeşin- nınız. Bu da beyazlatıcı, b~e~_J ~ 
de ensaca gençliği iade çaresini bulmağa k ·d· M "" b ·ı matı ~..lı ~ 

avvı ır. un esı mesa ,.,.... 
muvaffak olmuştur ki bu cevher, timdi pen- . h b 1 · "d · B _,-tle ,. ,_,_ ~ 

sıya en en gı erır. u .... ~ eıaİ""" 

be rengindeki T okalon kremi terkibinde akııam kullanılan bu kremler, t .,-
alınız ve bitinceye kadar ıDnde iki defa kullanını%. Bu müddetin ~ 
ionunda ditlerinizi ı evvelkinden çok daha parlak, çok daha ,§ 

beyu ve çok daha temiz olduğunu ırörecekılnlz. ~ , __________________________________________________ ../ •..-1 

RAOYOLIN'in belllbaı!ı iki hus:.ısiyeti vardır: EvvelA di§lerdeki 
kir tabakasını söker, yemek, içki ve ılgara dumanının huıule 
getirdiği leko!eri çıkarır, ıonra ditleri yıkar, parlatır Ye 
• m:kropları % 100 ö:dürUr. 
' 
' Bugünden 

itioaren 
siz de RADYOLİN 

Diı macunu 
kullan mı ya 
baılayıniz. 

Türkiyede satllan bütün 
kremler ve bütün 

pudralar yerli mahdır 
. 

KREM 
PERTEV 

ise yeril kremler içinde 
adı herkesin kafasında 

yer etmit olanıdır. 

.-a• Fransızca - Türkçe resimli ---~ 

BÜYÜK DİL KILAVUZU 
2 büyük cilt 

Grand Dictionnair• lllustre Français - Turc. 
Y aıanları 1,MAIL HAMI DANl,MAND, REfAT NURi GÜNTEKIN, 

Dr. ALI SÜHA DELILBAŞ, NURULLAH ATAÇ 

Franıız diande kullanılan kelimelerin bepılnl, ılze ht11uıl1etlerile 
ıstılahlarını, ilmi tabirleri Yt Franaızcaya Latince ile diler 
dillerden gelmif bQtU:ı sözleri ve bunların TOrkçe karıılıklarını 
toplayan bu eserin birinci cildi M harfine, ikinci cildi de Z 
harfine kadar bütün Franıızca kelimeleri ihtiYa eder. 

Birinci ve ikinci clldln •yr1 eyrı fiyatları dörder 
llradır. iki clldl 8, Tatr• için 9 llradır • 

.-.. İstanbul : Kanaat Kitap Evi ..... ~ 

·------------------------------------------------------· inhisarlar u. Müdürlüğündens 
.1- 1 /11 /935 günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmiye konulan 

6900 lira muhammen bedelli üç adet kamyonun ıartnamesinde ba· 
zı tadilat yapıldığından ayni §ekide eksiltme 9/11/935 tarihine 
müsadif cumartesi ~nü saa 12 ye talik olunmuıtur. 

2- Şartnameleri parasız Kabataşta Levazım ve mübayaat ıube
sinden verilecektir. 

3- İstekliler yüzde 7,5 muvakkat güvenme paraaile birlikte ka· 
nunun tarif atı dairesinde .kapalı zarfları yukarıda tayin olunan 

saatten bir saat evveline yani saat on bire kadar komiıyon Rei .. 
sine m~kbuz, mukabilinde vermeleri lazımdır (6723), 
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Aç kıırnı n4 h·r kahve lwşığı aJı nılıkta 

Kabızhğı def'eder 
Yemeklerdttn birer l'laat ıoura alınırsa 

Hazımsızlığı mide ekfillk 
n yanmalarını giderir. Ağızdaki 
tateız '. ığı ve kol uy u izale eder. 

TOZU iLE liLCüML! 
HUT8AlıC E $YA VI 
E Dl VATINIZl,BANYO· 
LAAINIZt VE SAiREYi 
VORULMAWSIZIN TE· 
MiZLI YiB PAAL ATABi· 
LEClGiNiZi UATIAINIZ· 
OA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIOIR~ 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta kutuıu 1255 

Son Posta Matbaası 
Neırlyat MGdllrüı Selim Ragıp 

Sahlı;ılerlı A, Ekrem. S. Raiıp1 H. Llltfll 

mevcuddur. Yalnız geceleri yatmazdan ev- ge~çlik tazeliğini verecektir. t-1eOI" 
vel tatbik edeceğiniz bu krem, uykunuz es- günden tecrübesini yapınız. 

,----------------------------:-
K l Z l LA Y CEMİYETi . 

Genel Merkezi ambar direktörlüğünd•"' .. 
Eıkitehrin Karacaııhir köyUnde Kızılay ambarında buhııı•0 ~ 
(1700) Ura değerinde olan ( 3) Fiyat ( 9) Berllye ( 2) I' ti 
( 2 ) Lalli kamyonu ile ( l ) Alblyon marka tamirhane otolll~ 
Ve bir prH tezgahı ferek perakende Ve gerek toptaO ,J tf~ 
Uzere açık arttırma JOlile 1at11a çıkarılmııhr. Görmek lıtey•ol ~· 
hergUn ve arttırmaya girmek için de 14/11/935 Perıeınb• ,~ 
pey akçe!erlle adı geçen ambar• sıelmeleri ilan olunur. 

latan bul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına " 
2000 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup par•Y' ç'clil" 
meslne karar verl:en .,.. tamamına (4000) lira kıymet takdir ~ 
Fatih Saraçhane Dülderzade maba1lesinde Kıztafl J{j ~ 
sokatında eaki 3t S, 7 yeni 11, 13, 14 numaralarla 111dr• ~ 
bahçeli Lir evin tamamı açık arttırmaya vazedllmlttlr· ~ 
tırma peşindir. Arttırmaya lıtlrak edecek aıott• ~ 
kıymeti muhammenenia % 7,5 niıbetinde pey akç••' "' 
milli bir bankanın teminat mektubunu himil olmal•~ 
eder. Müterakim verıl, tanzifat, tenYiriye ye vakıf borçları d ~ 
aittir. Arttırma ıartnameıl 19/11/935 tarihine mllJ•oP ,ıt'.: 
1ılnll dairede mahalll mahauauna talik edilecektir. s1r111cl -,; 
aHı 10/12/935 tarihine mUaadif Sah ıtınll dafremfıd~ .,.r 
14 ten 16 ya kadar icra edil•cek, birinci arttırmada it•~ 
meti muhammenenia % 15 ini bulduj"u takdirde tıatt• ~ 
Akai takdirde ıon arttıramn taahhüdü baki kalmak nser• 111~..;J on ilet ıün daha temdit edilerek 25/11/935 tarlbla• '111: 
Çartamb• ıUntl ıaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapıl.ok~ 
arttırma neticesinde en çok arttıranın OıtUnde bırıkıl• t•I 
200.f numaralı icra ve lflAı kanununun 126 ancı madd•t1°' ~ 
kan hakları tapu ıicillerlle aabit olmıyan ipotekli alacaklaıl:~ 
alikadaranın ve irtifak hakkı 1abiplerinin bu haklarını •• ltİ~ 
faiz ve mu.:ırae dair olan iddialarını ilin tarlblndeD ._,ır~ 
20 rün zarfında enala mtlsbltelerlle birlikte Dairemize bll'":1~ lazımdır. Akıl takdirde hakları tapu sicillerile ublt allll ,ıt_. 
aatıı bedelinin payla§mHından hariç kalırlar. Daha faıl• 111,~ tf 
almak isteyenlerin 934/6319 numaralı dosyada mevcut ••'~ 
mahallen haciz Ye takdiri kıymet raporunu görüp a.d•Y' 
llAn olunur. (7016) 

Şimd:ye kadar binlerce kiı.yi ze:ıgi 1 etrnıf 
Yeni Tertip planım i[Örlloilz. 

1. el Ketlda 11 2. el Te,rln 935 dedir• 

BUyUk ikramiye: 2 5 • O O O Liradır. 
Ayr&ca: 15.000, 12.000, 10.000 liral ık ikramlyel•rl• . 

( 50.000) liralık bir mll ~di ~at vardır. giriıtl• 
PIAnları okuyunuz. Ve bu zengin piyango .un tnll!i:t!ri a.raıunıı 


