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Çocuklarda Oıom Sebepleri ... 

'' .. Çocuklar Olmezler, 
•• 

Onlar Oldürülürler11 

d R dd d 
•ıd e Müatahdeminin buhran, müvazene verperi beyannameleri al•k•lı m6ee-

H b Yar im e e 1 1 ~ler ~afm~ nihayet he~ ayın o~ be,inci aünü aktamına kadar maliye 

a eşe ~~::::.::=.=ı.:··.!:~ i::· :ıı:.-..;:.; 
alınır. Yani beyannamesini on betinci aünü akpm üzeri vermeyen miiee
IMellin verpi (100) lira olarak teebit ediliree (100) lira da ceza vermek 

Ceple•~ 6i4•n manla"1ft ff•Nt '""111dlerl 

Tedbirler işi Habeşl•r '!o'!a 
G

•• .. ..1 k Kadar Dovuı•-
oruşu ece ceklerinl Bildirdi 

mecburiyetindedir. (0.Vdnu il inci ybde) 

Geçen Yılın Dava Rekoru icra HAldm
llğlnde: Burası 11,102 Davaya Baktı 

lata.bul acliy•inde bir MDede Jb ' tarafından (3428) botanma daftll .. 
binden fazla evrakı dava tetkik edil- ÇWmfbr. Mahkeme bunlardan (1133) 
dilini yazdık. Alikadarlar mahkeme- ünü karara bailanut ( 1046) aı clan
lerin bir HDede aördükleri ve yeni ae- elan sonra mahkemeye plmeclildm 1-
neye devrettikleri itleri de toplumt- çin davaları müncaata bınlnl""'f 1891 
larchr. Bu aradaı Asliye 6çünc8 hu- dava da 1936 senesine devrecBl11ıltJil 
kuk mahkemesine bir senede Be,oilu ( Deoomı 9 uncu )'imle) 



2 Suyfa 

Milli Oyunların 
lslahına 

Ne Dersiniz? 
Erzurum lisesinden yetiıenler ce • 

miyetiniıı yıllık kongresinde. Erzu • 
rwn ve bavalisine ait mahalli ve mil
it oyunların intipr ve ıslahına ça -
lı§llmuına karu vcrilmittir. Bu mü
nuebetle dün bir muharririmiz Tast
geldiklerine yukandaki suali 90mıuş
tur. Aldıi'ı karşılıklan aşağıda bu • 
laoaksınız. 

SON 

Kurnaz Hilekirlar ••• 
Zabıtadan Kurtulmak için Akla 
Gelmedik Çarelere Başvuruyorlar ... 

Maltepe, Mıt ~ doktorlarından Zabıta lrunıarcılarla yakından ben de dahil oldum. Etrafına dizi • Diyor ve yirmi beıliii veren için-
Vebbi: alikadar bulunuyor. Hemen her len adamın önünde üstü cam tahta de düğme umduğu yükıüğü kaldın-

- Erzurum lisesi mezunlannın verdik- gün kahvelerde veya evlerde kumar bir kutu vardı. Kutunun içinde • aa- yordu. Oyun hararetlendikçe bası
Jeri bu karar çok isabetli, ve isabetli oldu- oynayanların masa baıında yaka .. tılmak için olacak! • Bir çok kara- lan paralar bir liraya, iki, üç, batta 
ğu nisbctte de hayırlıdır. Mahalli ve milli landıklarmı ye mahkemeye veril • melilar vardı. bete kadar yükseliyordu. 
oyunlanmız. maalesef çok lazla ihmal e- diklerini sörüyonız. Fakat!. Garip değil mi; bu adam İçlerinden bir kiti düğmeyi iki 
dilmiıtir. Bazı k··-· .,ların _ İ•ı· hileye ır""vı-· k lA l · · d k b l k d.. ı· k ._..,._.. ._ ..., Y- arame a a ıı verıtı yapınıyor u. ere u ara ört ırayı ıvınnca 

Temenni olunuT ki, Erzururnluhmn bu 
kararları, diğer tchirlerimize de nümune re~k, yeni tarzda kumar oyunları Kutunun ü•tünü kaplı yan cam lev - karamelacı: 
olsun: tertip etmekte olduktan ıörülmek- ha 'Üzerinde yanyana konmu.1 üç ta· - Sana baahrmam artık! Diye 

Geçenlerde istanbula gelen clritc.ı1eri • tedir. ne yü)uük (dikitle kullanılan) gör- onunla hesabı kesti. Fakat netice 
mizin ne hudutsuz bir alaka uyandırdık • Ve bu yeni kumar tarzına billiu- düm. Bu yüksüklerin bir tanesinin itibarile karamelacı karlıydı. Çünkü 
lannı hatırlamnız. sa ıezginci sahcılar arasında rast .. içinde küçük bir düğme bulunuyor halkadaki İn!\anlarm ellerinde ve 

cıCirib te milli oyunlarunızdan biridir. I :L anmaktadır. ve ıLaramelicı ( ! ) bu üç yüksüğü ceplerindeki liralar üç dakika için-
Ve bu oyunun çok büyük bir zevk ve 

heyecanla seyredilişi de, milli oyunlnnmı- Bir arkadatİmız evvelki gün Tah- ıeri hareketlerle sağa, sola, ortaya de karamelacıya geçti. 
zın gü:r:dliğini anJatır. ttlkalede böyle yeni tarzda enlere • getirip götürüyordu. Halkayı çe - Bu sırada kö§e baıında bir poliı 

Eğer Erzurum liseııi mezun1an, verdik • aan bir kumarcıhia ıahit olmuttur. viren kimselerin hepsinin elinde görünür, görünmez satıcı yüksük • 
leri kararın tatbikında ihmalkar davrnn • Vak'a fUdur: kaimeler, yirmi bet kuru1luklar gör· leri saklıyordu ve hemen kutunun 
mazlarsa. milli oyunlarımızı tarihe kan~ • - Talıtakaleden Küçükpazara düm. içlerinden biri: camını açarak: 
maktan kurtarma yolunda ilk adım atıl • giden dar kaldırımda bir adamın - Elli kuru§! - İkramiyeli karamelalar! .• 
mış olacakhr. 

Ben, ondan sonra onlan imtisal ede • etrafına halka olmuı on kadar in • Diyince karamelacı: Diye etrafındakilere avuç avuç 
ceklerin çıkacağına kaniiml san gördüm. Merak ederek lıalkaya - Baı! karamelalar dağıtmağa bqladı. 

* Sirbci Yeni Vama oteli sahibi, Şaban: 
- Erzurum lisesi mezunlan böyle bir 

karar vermekte haklıdırlar. Çünkü mllü 
oyunlarımız. hakikaten ulaha muhtaç ha
Je dÜfln~r. Bir çok kimseler, Bizanslı -
lardan kalma çifte telliyi «milli oyun" di
ye oynuyorlar. 

f.tarlbulda fokstrot oynamasını bilmi -
yen az insana raatlaraınız. 

Doçent Maaşları .. 
Aldıkları Para Kafi Gelmediğinden 

Yeni Bazı Esaslar Hazırlanıyor •.• 

Tanassur Hadise
sinin Tahkikatı .. 

Galatadaki Sen Jorj mektebinde 
Selma ve Neriman iıminde iki 
Türk kızının tanassur ettirildikleri 
iddiasına ait tahkikat henüz bitme-

Gttnliiı 

·Bir iki 
Satırla .. 

Ticaret Odası Meclisi 
Ticaret Odaaı meclisi yann topla~ 

br. Bu toplanbda oda memurlannı~. -1'; 
tılmaaını istedikleri sandık iti ile tu;,.. 
nn seyahat için vaki döviz talep 
ticaret sarayı ~apılması iıi tetkik edil 

tir. 
* •• 

Ticaret Umumi Müdürü G~ 
Yeni ticaret anla§Jnasını iınzalaın tf/( 

zere lapanyaya gitm~ avdetle def)• 
Avrupa merkezlerine uğramış olan 
nomi müsteşarı Kurd oğlu Faik dün 

rimize gelmi~ir. 
Kurt oğlu Türkofiste meşgul oJınuŞ.. 

zı ihracat maddeleri üzerinde tet1' 

yapmıştır. 

*** 
F ırınlann Kontrolu 

Belediye fınnlann kontroluna 
derecede dikkat etmektedir. Bozuk c 

çıkaran, belediye nizamlarınn aykırı bl 
reket etmekte ısrar eden fırınlar :ıı S
katen ticaretten menedilrnektedirler. 
kecide de bir fınn sekiz gün müddt!tle 

pablmılitır. 

*** 
Halde Kavun Karpuz Sergi•İul 

Sebze halinin kavun ve karpuz. ~ti 
maaına tahsis edilecek kısmının ınş',d 

_ı·•1'J' 
pek yakında bnşlanac:akhr. Burası oU 

halinde değil. bir sergi halinde yarJı' 
caktır. 

• *. 
Belediyenin Oktruva Hisse•İ~ 

Gümrükler tarafından tahsil edılı11 \# 
olan oktruva resminden 934 yılı için p 
diyemize 430 bin lim düşmüştür .. o~ 
va reaıni belediye tarafından tahsıl ~ 
diği zaman bu faslın geliri 1,400,000 

idi. .. "' 
Fakat mescla zeybek oynamasını iyi bi

lenler, yok dcnecc.k kadar azdır! 

Bu İboarla. Erzurum lisesi mezunlanna 
muvaffakiyetdilCT ve, diğer gençlerimizin 
de, bu hayırlı karan örnek edinmdcrini 
bekleriml 

Son günler içinde bazı profesör-ı mesleki ne§riyatı takip etmelerine 
ler, Doçentlerin maaılannın az ol - imkan vermiyecek kadar az olduğu 
duğundan bahsederek bu maa§ların gibi, kendilerinin maiyetinde çalı -
arttırılması lüzumunu iddia etmiş - ıan bazı ecnebilere iki mişli ücret 
lerdi. verilmektedir. Bu vaziyeti gözönün-

Jimnaatik Şenlikleri ıJ 
mittir. Vekalet umum müfettiıleri, Kültür Bakanlığı jimnastik şC"rıli1' Jt 
hadiseyi hem mektepte ve hem için bir talimatname hazırlamıştır. ~ 
mektebin dııında tahkik eylemek • lcr bundan sonra mayısta değil • nı 
tedirler. yapılacaktır. 

* Y enibpı, Alaenk sokağı, 7 numaralı 
hane, Saip: 

- T emcnni ederim ki, bu hareket, bü
tün milli oyunlanm1zın ıslahına vesile ol· 
sunl 

Milli oyunlarımızın ııslah.'ı, sade bizim 
zevkimizi tatminle knlmıyacak, hem acy· 
yablara kar§ı küçük dÜ§tnemizc mini o • 
lacak, hem memleketimize gelecek aey • 
yabların ıniktannı artbracakbr: 

Çünkü aeyyahlann barlanmızda ((milli 
oyun» diye bir aürü soytarılık seyretme • 
leri milli itibnnmızı kırmaktadır. 

Sonra, seyyahlardan çoğu, milli oyun
lanmızı görmek imkunının yokluğundan 
şikayet dmektedirler. 

Bu knrar, hu iki mahzurun dn ortadan 
kalkmasına başlangıç olursa ne aladırl 

Bir Zehirlenme 
Hadisesi .. 

Filhakika, timdiki halde Doçent de tutan Maarif Vekaleti, maa§la • 
maaı ları doçentlerin mesleklerine rın arttırılması için yeni bir kanun 
ait tetkiklerde bulunmalarına ve layihası hazırlarunııtır. 

Bir Alacak 
Kavgası •• 

Kanla Bir Hadiıeyle 
Nihayetlendi 

I 

Vapurculuk 
Şirketinde .• 
Yarın Umumi Bir 
Toplantı Yapıhyor 

Bir liralık bir alacak verecek me- Vapurculuk ıirketi umumi heye-
acleai ilci kiti arasında kanlı bir ti yarın, Sirkecideki Liman hanında 
vak'aya aebep olmuıtur. toplanacaktır. 

Tahtakalede düğmeci Mehmet A- Şirketin vapurlarının Devlet De-
linin Küçükpazarda oturan lamaile nizyollarina ıatılması için yapılan 
bir lira borca vana1f. Enelki ak • temaslar bitmiı ve netice lktısat 
pm Mehmet Ali ile lımail Keres • Vekiletile, tirket umumi heyetine 
tecilerde Cemilin kahve.inde kar .. verilmittir. 

*. * 
~teırindeki ithalat Ve ihracatı~ 

ilk teşrin ayında ithalatımız 7.2 O>· 
lira, ihracatımız da 14,630,449 liradır• *. * 

. Yeni Adliye 
Sarayı 

Adliye aarayı için, ye:r olarak tay- Ecnebi Paraların Türk Parası 
yare cemiyetinin yanından ba§lıya- ile Kıymetleri yJ 
rak eski Devlet Şurası binası olan Ecnebi paraların Türk parasına çe ~ 

mesinde esas olacak fiaılar yeniden ıe 1ı' 
ıimdiki polis ikinci .. ubenin yanına ıurı :- edilmiştir. Şubatta muteber olacak o 
kadar devam eden geniı aaha seçil- fiatlar şunlardır: 61tı 
mittir. Fakat henüz bu sabayı mey- Franst:r: frangı 12,06, İngiliz lira~~ 
dana getiren arsalar satın alınma • dolar 0,79,5904, liret 9.8853, 1 1q1ı mı§tır. istimlak itine yakında baı .. frangı 2.4540, florin 1, 1745, mark ı .9 1,1 
lanacaktır. İlkbahara kadar bitiri • Belga 4. 7206, drahmi 84,2828. ~ 

• . • 64,5897, kuron (Çekoslovak) 19.2:.,.JI 
lebılırae, ınıaat ta o zaman batlı - Şilling 4,2413, Pezeta 5,8196. Zj 
yacaktır. 4,2230, pengö 4,5138, ley 104,8166• ; 

Klztl Hastalığı 
nar 34.9322, yen 2,769 ı, Çer~ 011 

1089,50 kuron (lsvcç) 3,1317. 

••• 
tılaşmışlar. lımail Mehmet Aliden Vapurcular, yarm bu husustaki Bazı Semtlerde Hastalık 
bu bir lira alacağını istemi! Meh - kat'i kararlarını verecekler ve lktı- Vak' alan Görül ·· yor 

Liıe İmtihanlan . ,1 
Lise ve orta mekteplerin birinc:.ı 'I 

imtihanları dün bitmi~tir. e'? 
met Ali de. ıat V:ekaletinin muvafakat kararı ş hri b ti · d k 1 · . e n azı aem enn e ızı 

Cezayir sokağında oturan Nec • - Bir lira ;için sen de çok kafa da gel~~k!en aonra vapurların teael- hastalığı görülmektedir. Fatih ci • 
miye, ·iddiasına göre, Balıkpazarın- tutuyonun. Ben dolandırıcı deği : _liı_·m_ü_ıı;;..ı_n_e_d_e_rba __ l _b_a..;f;..la_n_a_cakt __ ı_r._ varında üç kızıl bastaıı tesbit olun-

Neticeler bu hafta içinde talebe ., 
rine bildirilecektir. 

• •• 
daki işkembeciden aldığı baıları lim. Cevabını verince lsmail de: çevrilmiıtir. lıte bu kavgada lımail muıtur. Talebeye Konser il'. 

k eh. l · d I 8 d ·· l k b 1 h 0 dd t• • • k b .. Dün akşam milli Türk talebe biri ,, yiyere z ır enmış, te avi a tına - orcunu ver e oy e a ar· ı e mı yenemıyere ıçagına aa- Çok aari ve tehlikeli bir haıtalık ~ 

hk H ı h ·· ı-, d" l M hm Al • b tehir tiyatrosunda, konservatuvar o.: ..il 
alınmııı.tır. Aynca ta ikata ba•laıı- em suçu, em guç u. ıye mu- rı mıı ve e et inın acag"ına oldug"undan balkın dikkatıı· ve tı0 ti0z w-:r ::r tTa heyeti tarafından bir kanser vetl 
mııtır. kabele etmiı ve münakaıa kavgaya daldımııfbr. lımail yakalanmııtır. davranması pyanı tavsiyedir. tir. 

====================-====--==-=---===ıc•--==z:~=-=~==--====ı===-==-====-=========--=-ICllllCl:z::=====--=-===============/ 

- Ne bu böyle, Hasan Beyciğim?. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

1 

... Senin sibi ağır bqlı adam .. Eskiden 
·ldtaplann 6zerinden l>atını- kaldırmaz • 
ken .. 

•.. Şimdi sinema sinema dola1ır oldun! 

ıı 

H B N 
.. .,JJi' 

asan ey - e yapayım, azızıJIJ :. il' 
zim evde, çocuklar konu§urken, ne 5~~
diklerini anlayım diye böyle yapı-
mecbur oluyorum! 



··-···· N 1'03TA 

Her gün Rtısimli Makale il y.,.,,., Yarın, Dw• 11 Sözün Kısası 
-·-

Yeni Bir Kanun Ak•n Salar Dıırıır I 



~HKEHElERiE C-·· .. • • 
~DUKl_hR!MJı 
Gece Yarısı 
içki içmekten 
Çıkan Dava •• 

Hakimin karşısına düşen sıranın dava
cı tarafında genç bir kadın; suçlu tarafın· 
da genç bir erkek .. 

Şöyle bir ihtimal haura Keliyor! 
Erkek kadına söz atmıv. kadın da onu 

dava etmiş olacak 1 Halbuki, hu kadınla 
erkek, başka bir davaları altıncı hukukta 
görülen bir kan koca ••• 

Kadın diyor ki: 
- Bir iş tutmaz. Eve bir kilo ekmek bi

le getirmez. Bir akpm geç Yakit elinde bir 
şişeyle eve geldi ve içki sofrası kurmamı 

söyledi: hen: 
- içkiye para buluyorsun. Karın ne 

yiyor, ne içiyor bunu düıünrnüyoraunl de
dim; bana çıkıştı ve içmeğe bqladı. 

Şişesi bitince kı% kardeşime: 
- Kalk Müzeyyen, bana çarııdan bir 

ıiıe daha ııetir 1 dedi. Kız kardeşim bir 
mektep talebesidir; onun ıece vakti mey
hanelerde rakı aramaia gönderilmesine 
razı olamazdım; fiddetle reddettim. 

l~e o zaman dumanlanmı;ı kafasile Üs -
tüme yürüdü; beni duvardan duvara çar
parak dövdü. 

F eryatlanmı duyan konı§Ular yetiıerck 

beni elinden aüç kurtardılar. Her tara -
fım yaıa ve çürük içinde kaldı. Raporum 
da vardır ... 

Suçlu erkek bu iddialan kabul etmi -
yor ve Bayan Rukiyeye ba§ka isnatlarda 
bulunuyor. 

Fakat, tetkik edilen rapor ve dinlenen 
şahitler genç kadını haldı çıkardı ve suçlu 
erkek yirmi beı lira para tazminatına çar· 

pıldı. Bu dava laalettayin iki kişi arasın -
da geçse belki tbif ııörülebilir. Fakat biT • 
birlerile münasebeti olan, birbirlerine ka
nuni bailarla bailanan iki genç arasın -
da seçen bay)e bir bidise fikre iyi görün
müyor. Altıncı hukukta davaaı bulunan 
hangi ailenin macerua yok.lansa içinde 
böyle bir acbep bulunuyor. 

Dayak. aile hayatını darbeliycn belli 
başlı vasıtalardandır. 

SON POST~ 

• 
JI LE ET HABERLE I 

Nizip Belediyesi 
Dar Bütçesi ile Bir çok 

işler Başarıyor 

Pazarda Hemşin 
Aşağı Köyü Kız 

Rize, (Ozel} - Helllfin Apğı Çalışzrsa 
lcöyü; Pazar ılıcasının Hemtin kamu-
n una bağlı, denizden on sekiz saat Aı1ıp Mıdır? 
içerde, kırk hanelik bir köydür. Evler ·"" • ~ 
taftan yapdmlfbr. Bu köyde ahşap ev « Bir buçuk yıl kadar evvel çok 

k ordur 
li bir genç kız beni sevdiğini itirıJ 

yapma z ; çünkü, ormanı iki sa- · 
nun hu itirafını hüsnü telakki ettiııı-,.. 

at mesafededir. Yolları pek bozuktur. F ~t"' de onu sevdim •• Dost olduk. a 
Keresteler, k:ıfm buzlar üzerinde kızak G·deı evvel ailece Adanaya gittiler .. . ı .. _., 
yapılarak öküzlerle nakledilir. bir mektup yazdı. Sonra sesını ı~tıP"". 

Atağı köyün yaz manzarası gayet dum. Tahkik ettim. Orada anası. 
güzeldir. Mayu ayında (Ot çiçekleri) ile birlikte bir fabrikada çalışıY0~ 
denilen bir nevi çiçek açmağa batlar: Çok müteessir oldum. Adanaya 
Ve köye sonsuz bir güzellik verir. için gittiklerini biliyordum. Onu fıı. 

Köyde arpa, çavdar ve faz1a miktar- bir İKİ gibi çalı§lyor dü§Ünmek ben• 
da da patates yetifir. sız etti. Ne yapacağımı tatırdım. Ne 

Otlak yerleri mer'alan genit ol- yım~ ti- S 
duğundan hayvan yetİftimıek k · Konya 'fili, 
l d d' K.. ·· 1.. .... h . kaço ı- Nedenbilmem, biz de erkekler 
;r e ır. oyun ,,_, ca verım ynağı dımn çalıpnasım af edemiyorlar· . ....i 
ayvancılıktır. tufeyli yapyan, bütün bayab erk~ 

_ Atağı köyde bir çok mesireler var- yal ederek geçen çıtkınldım kutari-
Ni:ip'in amami görünüfii dU'. Bunların en metJıuru (Verçen- mekte mahzur görrniyorlar da, I 

bek) m • "d' M 1 ·..:...ı · • .: 1 lduğu ·,.;o Nizi (Özel) - Sekiz bin küsur 1 lediyece satın ahnması ve bunun esıresı ır. uaY'!en zaman ar· ı"u~e yetıtmı~ ve oy e o ı, 
p . . · · d b 1 d. 1 b nk d · da, halle buraya çıkar, bır çok oyunlar tiklil ve plmyet kazanan kadını 

nüfuslu ve 235 köylü büyük bır ılçe ıçın e e e ıye er a aım an ıs • k .. 1 aki .. I A ... v ·· - ...:•-- Ben bun beb' t' 
1 k 1 1 

yapara guze v t geçınr er ~gı eorayonar. ce un ae ı ·~ 
kurarvı olan Nizip belediyesinin yıl- tikraz yapı ması arar a§tırı mıf - k'· ı··ı 1 •• ı.... _.__:d 1 .,.erektir. Erkek k• ... smda bi.li lr..,... oy u er ça ~n ve cana .J"CUUI• ır ar. • · -:r 

lık bütçesi. yirmi ik~ bin. liradır: Bu tır. . Köyün havası ve bilhassa içilecek ~ si~ mati ve ~ cö~ ; 
dar bütçe ıle beledıye bır çok ııler Beledıye gene 936 yılı zarfında sulan çok saftır. iki bin 1 önce bulu- Muatalôl Te pAWyet aabibı kacllD 
baıarmııtır. Bu arada üç bin liraya modem bir ıebze halile gazino ü - nan (Çevirme) admdaki~aynak mide rip bir ~~ ıilti &öriiniiJor. 

b h d . b. ı· A zerine ihtiyaca kafi gelir büyüklük- hastalıklarına çok iyi gelmektedır' • Bu- Halbuki ıyı bayat~· ark.adap • 
mez a a, ye ı ın ıraya asrı ve b' b I d' d . . ku d k . . . . bunu salonlardan değil, hayattan 
fenni bir et hali, dört bin liraya gü- te ır. .e ~ ı:e a~resı r. uraca - nun ıçm cıvardan ~ır çok hastalar bu- tercih edelim. Onun için ben bu 

zel bir belediye gazino ve dairesi, tır. Nızıbın onemlı dertlerınden o- raya akın etmektedir. sevgilisinin bir fabrikada çalııtığ~ 
yazlık bahçesi dört yüz liraya bah- lan su iti dahi düıünülmektedir. Fa- Köyde bir kahve bir dükkin ve bir ce müteessir olmasını man891% bu 

. . d b' ' ld v. . l kat su için dütünülen projenin büt- de eski bir cami vardır. Mektep yok- Bu lmı seviyorsanız onunla evlenir, 
çe ıçın e ır ye eıırmenı yaptın • • .. d ! _ ı- v . .. .. d t iht' t kurt h d e ... . . A "rk .. çenın musaa eaLLJıgı yuzun en fU ur. onu ıyaç an annıı, em e 
mıt oldusu rıbı tatu yolu du • .. I d b'k' kab'I d .. 'ld' ze kavunonuı olununuz. gun er e tat ı ı ı egı ır. ]1 k · -:..--· 
zeltilmit ve Ulu Önderimizin bu yol ş b 1 t h' · · b" d ra llQ Jf. ar ay zze , fC ır ıçın ır e ~ 

ortasına dikilen büstleri için yardım radyo makinesi temin etmiıtir. Hal- M ahsu ileri 
da hulunulmu§tur. kımız bu radyo vaııtasile cihan ha-

Beyoğlunda H. S. 
Mademki daha tab.siliniz 

T k A ••f tt' ı•V• Eko- timdilik evlenmeyi düfiinmenİS ff ra ya umumı mu e ı§ ıgı im O ı1 k bir 
• v , o az. ç sene sonra yap aca 

nomı Bakanlıgına Trakyada yetı - buıünden karar ftmlek hatah 0ıor: 
ıen mahıullerden nümuneler gön • dilik vaziyeti olduia gibi idare edd"" 
dermi§tir. Ekonomi Bakanlığı Türk- leıune kararım tahailinw bitirdiktdl 

ofis dıı teıkilatı vaııtasile bu mah- verirsiniz. 

Belediye kasabada mevcut elek- berlerini günü gününe almakta ve 
trik tesiıatından da istifadeyi unut- musiki ihtiyacını tatmin etmektedir. 
mamıf, ıokak ve caddeleri mütead- Belediyenin en mühim varidat 
dit lambalarla aydınlatmııtır. Te - kaynaiı pazar yerleridir. On bin li
ıisat bir mütetebbis tarafından hu- raya yakın bir para getiren bu yer
ıuai surette vücuda getirilmit olup lerin de düzeltilmesine çalı!ılacak

E.k.iden mekteplerde terbiye metodu 
olarak tatbik edilen dövme cezasının kö -
tülüğü dünya milletlerince tanınmış -ve kal
dınlmı;ıtır. Bugün hu ceza hayvanlara bile 
yakıftırılamıyor. Aklı başında bir insan 
hiddetini dindirmek için dayağa baş vur -
maz. Hele bir kadına el 'kaldırmak bugü - ' 

önümüzdeki bahar mevsiminde be- tır. 

Kızılcahamam 

Şube Reisi 
nün erkeii için çok fena, çok kaba 1. Kızılcahamam (Özel) - Kaza -

Zafranbolu 

Adliyesinde 
Çalışma 

ıulleri dıı piyasalara tanıtmaya ça
lışacaktır. 

Serik Çocukları 
nın Ebe Annesi 

* İzmirdc K. R. S. 
Aramamakta olma.sına söre, ~ 

unubnaia karar vermİf demektir· V 
düımek doğru olmaz. Onu siz de 
ia çalıısamz daha iyi ederıiniz. 

Evlilik fedakarlıldan icap ettirir. Bize mız askerlik fU- -,~---~-
kalına sençler evlcnmeie kalkarlarken besi reiıi Bin • 
evlendikleri insanla birlikte ihtiyarlamağı b C lA l kıy _ 
d .. ·· "d. 1 b" ··dd .. 1 atı e a 
uıunmeu ır er; ır mu et eg enme ve I' b' 

ayrılmayı deiil ı met ı ır sporcu-
Bunun içinse yuvayı yıkıcı hidiıcler • dur. Askerlik 

den sakınmak birinci şarttır. dairea-'nde va • 

Bir Doktorun 
Günlük Salı 

Notlarından (*) 

Bir Erken 
Bunama Vak'ası 
Evdekileri rahatsız eden yangın tC§eb· 
büsleri yapan hizmetçinin baııınn sÜ· 
pürgeyi çarpan 22 ya~nda bir delika· 
lıyı muayene ettim. 
Vak.tile geçirdiii menenjit hastalığın

dan başka aleti tenaaüJiyeııile devam 
eden ve ııenelerce süren suiistimalin 
neticesinde hırıını, ve çok defa 
muvazencsizliklerile beraber he -
zeyanlarını tesbit ettim. Eğer büyük 
korku süpöritleri uzamı§ olduğunu 

tahayyül etmeseydi yattığı odanın ka
pısının önünden birisi geçince: 

-Burnuma bamyorsunuz diye feryat 
eden bu delikanlıda bariz bir erken 
bunama gününün başladığını ve uzun 
ve dikkatli bir tedavi ile hastalığın 

ilerilemesine meydan verilmemesi 
icap eylediğini ailesine anlattım. 
Hezeyanları bir müddet tedaviden 
sonra durudu. Zaman zaman nükscdcn 
asabiyetleri oluyor fakat bunların da 
kuvvetli bir rejim ve kontrol altında 
tehlikeli bir şekil almamasına çalışıldı. 

( *) Bu notlan kesip aaklayımz, ya
hut bir albüme yapııtınp kolJckaiyon 

yapmız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 1 
bir doktor gıÖİ imdadınıza yetifebilir. 

tanda§ların· İ§ -

lerini süratle bi
tim)ek, herkese 

bir evlat ve kar
deı muamelesi 

Kızılcahamam As ~ 
yapmakla ken - kerlik Şubesi Reisi 
diıini aevdirmit Binbaıı Celal 
olan Binbaıı sporculuğu da himay~ 
etmektedir. Şimdi kazada geni§ bir 
spor sahası vücuda aıetirmeğe ça -
lıımakta ve aıençleri teıvik etmek • 
tedir. 

Somada SUrek Avı 
Soma (Özel) - Kaymakamla ka

zadaki büyük memurların da İftİ· 
rakile büyük bir ıürek avı yapılmıf, 
av bir hafta ıürmüttür. Av 11raıın
da 101 domuz vurulmuştur. 

Merzifon HalkevLıa Verilen 
Kitaplar 

Merzifon (Özel) Amerikan 
kız kolleji Halkevine bir yıl müd 
detle 850 kitap vermittir. 

Karamanda Kirişçi Camii 
Karaman (Özel) - Evkaf ida • 

reıi buradaki kıymetli camileri ta
mir ettimıektedir. Bu arada Kiriıçi 
tekkesi camiinin önündeki yüksek 
duvar yıktırılmıı, cami avlusu yola 
kalbedilmit ve cami bütün güzelli • 
ğile meydana çıkmıtbr. 

Serik (Özel) - Se~ · w ".n değerli 

Hamzabey Köyünde Yeni İlkmektep 

Ham:abey mektebinin açılma töreninde bulunanlar 

İnegöl (Özel) - Hamzabey köyünde bir ilk mektep yapılmış, törenle 
açılmıştır. Mctkep binası çok güzel olmuntur. Törende kaymakam ve par
ti bafkaru da hazır bulunmuflardır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler .. ~ 
Eminönü: (Bensason). Küçu1' di')' 
(Hikmet). Alemdar: (Abdü"'-(ı" 
Beyazıt: (Sıtkı). Şehzadeba~ı.: ı'I 

him Halil). Fener: (Emily.a~~)(f-1-' 
raııümrük: (Arif) . Şchremını· .rf' 
di). Aksaray: (Ziya Nuri). Sıııı1f°f'' 
(Erofilos). Galata: (Hidayet)· 1'el 
köy: (Halk). Kasımpaşa: }~e~""
Be§ikta~: (Ali Rıza). Beyoglu· )· ~ 
~k. Karekin Kürkçiyan, Güne~(~ 
li: (Necdet Ekrem). Üsküdar: 1'~ 
kez). Kadıköy: (Leon Çub~~> 
Oaman Hulusi). Büyükada= .. . ( 
met). Heybeli: (Tanaş). EyuP· 

met) . 
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Kipling'in Ölme
sine Rağmen ..• 

Orta Asya Tehlikesi .. Nereden 
Nereye? 

~~----- Jngilterede meşhur in· 
Alman kütüp- · · Ki giliz muharrırı P • 
hanelerinden 

1
. • 70 inci yıldö • 

K' l' ,. angın 
ıp rng ın e• numu münasebetile 

Ja on arYeni 
Kurarak So 

Qmeti 
aş 

Söz, sözü açar derler. Cazett'lerde su• 
dan buluta, buluttan yağmura, ) nğmur • 
dnn sele, selden tufnna, tufandan Pey • 
g mber Nuha ve ondan ilk insnna geçİ'. c· 

•erleri kaldı· şenlikler yapılırken 
rıldı J • b Fransız gazete en u 

lngiliz muharririnin bütün eserlerinin Al· 
illan kütüphanelerinden kaldınlmı~ oldu· 

Sovyet Mongoıistanı ile ançuri Kuvvetleri Arasındaki riyor1nr. Arasıra öyle yazılar görüyorum 
ki bn langıc.ı yer, sonu gok oluyor. 

Kavgaları Şı.ddetlen·ıyor.. işte size onlardan bir örnek: Şili de • Hudut 
iunu haber veriyorlar. Bu haber doğru 1 M 
tnudur, yanlış mıdır, bilmiyoruz. Fakat ge· Pekin, 20 (A. AJ - ç ongo • 
ne F rıınsız gazetderinin anlattıklarına gö· Jistan siyasal konseyi başkanı ve • 
re Berlin kültür odası direktörü bu kara· kili prens Tekuang bir sirküler ne§
tın sebebini şöyle izah etmiştir: rederek Mongolistanda MeniU~ adı 

- Kipling bütün eserlerinde İngiliz ile müstakil bir devlet kurulduiUnu 
emperyalizminin zaFerini teren.nüm eder, 
H lb ı· · ilan etmiıtir. a uki biz hiç bir devlet emperya ızmıne d 1 
tahammül edemeyiz, bundan bahsedilme- Mançuko' daki Japon or u arı 
sini işitmek istemeyiz.» genel kumandanı hu sirküleri imza 

'1- etmiıtir. iki bin süvarilik bir ku~ • 
~ 1 Bu ayın 20 inci günü vet Finditenjanden Mongol ıehrıne 
- oata bayramı yani dün; lsveçt• ilk }mittir. Mukavemet göıtermiyen 

lsveç postasının tesisinin 300 üncü yıldönli· ge 1 · K 1 · t"kame 
Çabar kuvvet erı a gan. 11 1 • 

mü ınünasebetile ıenlikler yapmıftır. Filha· d l 
k"k ı tı'nde geri rekilmekte ır er. 1 a sveç postası 30 yıl muharebesi esna· ~ 

sında ve tam 20 ikinci kanun 1636 ta • * 

iç Mongollstan, Men
gus Adile Müstakil 
Bir Devlet Olduğunu 

ilin Etti 

nizcileri, ( 1628) de Patagonyu ve ateı 

kf'rlerine gelince, Mogol hükumeti ıoprnk kıyılarında uzun bir gezinti yap • 

b 1 19 k A ld B 1 mış olan (ngiliz kaşifi Perker Kingten kal· un arı anunuevve e u un - . . 

1 
ına bir çömlek bulmuşlar. Bu, bır defıne 

dersu taarruzu esnasında Japon • 1 Çü ._,! b" ltı dan iba 
amına cı ız. nıı;u ır nvuç a n • 

Mançuri müfrezeleri tarafından gö- ret. 

türülen Mogol askerlerinin avdetin- Haberin belki değeri var. Fakat gaz.ete· 

den Sonra iadeye amade olduğunu cİ kalemi bu kadarla kalır mı ya, «SÖZ SÖZÜ 

bildirmittir. açnrn diyerek Perker Kingin o seyahati * Bcagl ndlı bir gemi ile yaptığını da söy· 

D · 20 (A A ) M k liıyor. Bu ela iyi, lakin gazeteci gene sus· 
aıren, . . - ançu o 

hükumeti Mogoliatan'a hakiki bir muyor, susamıyor. Beagl'm daha sonra te
kamül nazariyesini kuran Dan-ine intikal 

ültimatom mahiyetinde bir nota ve- etu'ğini ve onun da bu gemi ile dolaıtığmı 
rerek hudutlann mütemadiyen ih- anlatıyor. 
lalinin müthit neticeler doğuraca- Yetti mi?.. Hayır, şimdi sıra Darvinin 

ğını ihtar etmittir. nnznriyesine geldi. Onu dn söylemek la • 
* zım. Gazeteci bu işi dahi yapıyor, in11an • 

rlhinde kralın e~yalannı nakletmek üze • Moıkova, 20 (A. A.) - Ulam • 
r~ tesis edilmişti. Maamafih posta tcsi • bator'dan bildiriliyor: 
aınde İsveç Avrupa devletleri arasın~a 15 kanunusanide ıilahlı Mançuri 
Dördüncüdür. Birincilik Fransanındır. ilk M I' t h Jk 

l 'k .. f ezelerinin oıo ıı an a Postası 1622 tarihinde iılemiıtir. kinci ı mu r · 
~animarkanındır. Posta 1624 te işlemiı· umuriyeti topraklarına girmeıı 
tır, 1635 tan'hlle üçüncülük İngilterenin ve c .. betiyle Mogol hükumeti 18 

Tokyo, 20 (A. A.) - Japon dıt ların maymundan üreme ve türeme oldu· 

bakanı Hirota, bugün ıaylav • ğunu söyliycn Darvinin eski miistehaıe • 
lar kurulunda büyük bir IÖy- lerden nasıl vesikalar çıkardığını hikaye e

diyor. Bakınız, söz sözü nasıl açıyor ve Şi 
lev vererek Japonya • Çin Mançu • li denizcilerinin buldukları bir çömlekten 

~ ko arasında bir üçler bloku teıkili neler çıkıyor) 

1 
munaıe ................................ . 

636 tarihile dördüncülükte fsveçindir. • .. M;;·k·;;; 
Japon yada A d 
Milli Birlik vrupa a •• 

Siyasi Hava 
Değişiyor Mu? .. Deniz Konf er anıından 

Sonra Buhrana Karıı 
K k• GömbOf SugUn Mecerlstanın 

oymak Gere ıyor Harici Slyastdlnl Anlatacak 

Sovyet Mongollarından üç tıp, biri Sovy-.t 
gazetesi okurken 

kanunusanide Mançuri hükUmetiue 
şiddetli bir protesto notası gönder· 
mİ§tİr. 

lehinde bulunmuıtur. Fakat ben de gazeteciyim. Bu haberi o· .... .,. .................... -................................ . 
Almanya lle kuyunca durabilir miyim} Nitekim dura· 

madım, elime kalemi aldım. yazmaya ko-

An/ a 1111 ak ..• )·uldum: Bir kere Dan in nazariyesi deni • 
len şu meşhur fikir, hiç te onun d wildir, 
çok eski devirlerde vardır. Hattfı Mezo • 

İki Sene içinde potamya ve Mınr hurafelerinde bile izi gö-

Temln Edllmeliymlf.. rülür. Yunan filozoflanndan Anaksiman • 
dros tekamül mezhebini Darvinden 2350 

Bir Jnglllz Meb'u&u Bunu lngll· yıl önce kabataslak çizmişti. Onun düıün-
terenln En MUhlm işlerinden . .. •-·· .. h 1 eı 1 Sa l or cesıne gorc 'U\llun ayvan ar yavaş yavaı 

L d 20 r(A Ay y) B' · vukun celen bir değişiklikle vücut bulu • on ra, . . - ırmıng • Tokyo, 20 (A. A.) - Hükum~lt Prag, 20 (A. A.) - Avusturya 
Parlaınentoyu dağıtmıı ve uluıu mı · . ,. h 
li birliğe davet eden bir beyanna • başbakanı Şuş~ıg ın Pdrag ıeyadati 

, • .. yor, insan en sona kalıyor. Gene o, en eski 
15 kanunusanide Mogol toprak- ham da yapılan bır toplantıda ıoz h 1 k b 1 w k b 1 d" d ayvan o ara · a ıgı a u e ıyor u. 

itle 
11 

• • hakkında tefaırlere evam e en 
T ~fretmıştır. B h b Çek gazeteleri, ltalyan teıriki me· 

larında tevkif edilen Mançuri •• • alan avam kamarasının liberal üye- ş •·t 0 . d k .. b ar.-; a • gene arvııı en ço once • 11 

lerinden Graham White, gelecek fikri ele alanlar, Kınalızade Ali, Erzu • 

d 
0 Yo, 20 (A. A.) - u sa a .. · orta Avrupa ekonomik in • 

eniz b k O ., . baıkanlı • ıaıaının 
.... a anı ıumı nın k. f için olan mutlak ehemmiyeti-

Bütün Suriyede 
Umumi Grev 

gında bir amiraller konferansı top· ıp ı d kt d' l 1 ni kay etme e ır er. Kudüs, 20 (A. A.) - Fransız po • 

anınııtır. • . * !isinin milli kulüplere karşı aldığı ted-
Oauıni bütün deniz teflerını, Ja • 20 (A A) - Baıha· birleri protesto için bütün Suriye"dr 

l>o • f Budapeıte, · · 
nya Londra denız kon eranıın • G.. b .. ı'ün parlamentonun a • umum grev ilan edilmiştir. 

dan çekildikten sonra bat göstere· ka
1
n om .. noasebetile yarın (bugün) Fransız polisi bu kulüpleri diin sar-

b ·ı k k çı ması mu ' dıktan sonra içeri girmiş ve bütün ve-
1 ecek olan buhrana kartı oyma . h kkında büyu .. k bir nu • 

iç" b'" .. • I l w dıt ııyaaa a . sikalnrı mühürlemiştir. 1
11 utün kuvvetlerıy e ça ıtmaia k .. li eceii bildirilmektedır. '---------------· 

iki sene içinde baıarılmaaı lazım ge- rumlu Jbrahim Hakkı, ft\İr Bidil, Hazeni • 

len en mühim itin Almanya ile gö • dir. Bunların hepsi insanla maymun arasın· 

rü§melere giriımek olacağını söy • dıı bir münasebet, bir karabet bulmuşlar • 

1 • t' dır. Hele Hazeni insanların insan olabil· 
emı§ ır. 

S Ih l 
. d mck için bir çok mertebelerden geçtıklc • 

U ant aımasmın ımzaaın an rini, sımsile öküz, eşek, at ve maymun ol. 
sonra Almanyaya kartı takınılmıt duk\annı açıkça söyler. 

olan vaziyet, diplomasinin vazife - işte Şili denizcilerinin bulduklan bir a· 
sini liyıki ile yapmamı§ olduğuna vuç altından gazeteciliğin aldığı pay. 

bir delil teıkil etmektedir. M. T. Tan 
davet tm' t' tu soy Y e ı§ ır. 

cı gözi.i gibi kıskandığı Melahatin oy· ca tatlı tatlı ayrıldılar. lda istifade etmeyi unutmamıştı. Böyle 
namasını değil, izinsi~ ~omşuya git· I Hacı Sadıkm Güllü Nermini karşı· aşıkları, yanıkları, sevdalıları baş göz 
mesini bile yasak etmıştı. layıp Alanya yolundaki bağ köşküne etmekte. bir çatı altına getirmekte tcc· 

Böyleyken Firdes üstüne gelen, 1 götürdüğü günün akşamı alaca ka- rübesi olan Zehra zaten şöhreti lzmir· •• o y o R yerini alan Melahatin bu kabahatini ranhkta Hacının kasabadaki evının de çnlkalanıp duran Melfıhati Hacı lb-

K E R V A N Y U R Hacıya söylemedi. Jki ortak biribirle· kapısı aralandı. rahim hesabına kandırmakta hiç te 
. riyle o kadar iyi kaynaşmışlardı ki Melahat yüzü sıkı sıkı kapalı aralık· zorluk çekmemişti. O kadar ki Güllü 

11 -1 • 93C herkes şaşıyor: lan dışarı kaydı. Ürkek adımlarla loş Nermin in sevdası ile bağ köşküne ka-
- 31- - Biirhan Cahil b ld 1 · ı· M la" - Doğrusu Hacı idareli adam. ve boş sokakları dolaştı, meydan rna· panınak için etekleri zil çalan, sakalı . h b' . b" kusur u u. zmır ı e • 
Fakat kasabanın hemen her evmde her . ı~ı ır klan sıska soluksuz dedi· Karıları öyle kullanıyor ki çıtları çık· ı hallesinin Viran mescidi önüne gelin· oynayan manifaturacı Hacı Sadık ev 

~illlü Nerminin oyunlarından bahs:· I at ;J1~ ço Melahati kusursuz, sevim· mıyor 1 ce durdu. Biraz ileride bir otomobil deki kadınları, hele genç ve güzel Me-
Öıl~iği bu sırada daha uzaklard~, ~~~ı- 1~rbul~u:~rdı. Bunlar: Diyorlardı. bekliyordu. Kapısı açıldı. Melahat at· lahati tatlıya bağlamağa çalışırken kar-
tccı Hacı lbrahimin Dalaman çıftlıgın· ı _ O kadar zayıf değil. Biraz yağ Bunun için Hacının Güllü Nermini ladı. Otomobil eesaiz eokağm bozuk tıısında gizliden gizliye onun da arzu· 
de daha ba;şka bir alem başlamıştı. . . d"' k'" .. amma Hacı onu besiye ko· getirip bağ köşkünde kapatması bütün knldırımlannı çiğnedi. Motör sesi du- sunu kolaylaştıracak bir plan hazırlan· 

Hacı lbrahim temkinli, işini bılır uş unu b k gelişir diyorlardı. kasabayı dillendirdiği halde asıl kıs- var kovuklarına sinen kuşlan ürkütüp dığının farkında değildi. 
bir adamdı. yari ~a ru Melahat ~zun boylu, bir ka- kanmaları, kıyameti koparmaları bek· kaçırdı. Melahat yan kıskançlık, yarı eğ· 

Alış verişte kurt olduğu gibi kadın d dzmr 
1 
e belinden sonra genişleyen lenen iki ortağı hiç te müteessir etme· ı Yarım dakika içinde kasabadan çı· lcnmek. Ç<ıpkınlık etmek için duydu· 

llıeselelerinde de tilki kesilmişti. O Ha· 111

1 
ıl. ne '"ruduna billur bir likör sura· mişti. kan otomobil hemen sür'atini arttırdı ğu alı,şlmnlıkla Hacı İbrahimin daveti· 

" " 1 d'v • • k ça arı '\'U• (1 h • d k 
Ct Sadıkın Güllü Nermmı peye ıgmı ~. kli verıyordu. Uzun boynunun Hatta Hacı 8 a zıya e çe indiği ve bahçe yollan arasından Fethiye fO- ni hemen kabul edivermişti. Yalnız bir 
~erkesten önce haber almıştı. Fa~t f-.ısıdf~ başı simsiyah kıvırcık saçlarla Melahate bağ köşkünde hasat sonu ya- Besini tuttu. rezalet çıkmasın diye buluşmada baş· 
o~eki zenginler gibi kıskanmamış, a -,taşı ı!ıenmişti. Keşlanna kadar inen pılacak işlerden bahsettiği zaman daha Bu zahireci Hacı 1brahimin otomo- ka kimse olmasın istiyordu. Znten Ha
sıne sevinmişti. ~~~:lleri altında bir çöl gecesi gibi önceden işin aslını bilen genç kadın biliydi· cı İbrahim öyle şatafatı scvm~di. Her 

Güllü Nermin daha fspartadayk~n 1 al k siyah gözleri her zaman yıldız- oralı olmamı!: . . . 1 Kurnaz Hacı, manifaturacının on şeyini gizli yapardı. iki taraf bu nok· 
Ve Hacı Sadıkın emin adamları onu a par 

8 
- Sağlıcagla gıt Hacım. Bız de ız· beş yirmi günden beri Güllü Nermin trıdn da birleşmiş1erdi. 

S 1 v çalışır· lıydı. · 1 h ) l d · · 1 H k cı adıkın hesabına pey ~mege d Melahatin kıvrak vücudu ıle çok ııin o ursa amam yapa ım emıştı. peışinde uğraştığını, onu bağ köşküne şte manifaturacı acı Sadı bağ 
lc:en zahireci Hacı lbrahım kasaba a .. 1 çiftetelli oynadığı da söyleniyor· Orada adetti. Kw başında tanıdık- getirmek için kurduğu planlan yakın· köşkünde Güllü Nerminin şerefine C· 

b · b · kle mef· guze 1 b ] h kl l ır .~şka manevra çevırme du. Devri yıl A)aiyeti Esat Beyin kızı· ar ir o up amam yapar, yeme er e dan takip ediyor, kendi de ona göre 

1 

şe. dosta şan verecek bir eğlenti hazır· 
guJdu. dk . ka düğününde onu lzmirden tanıyan· hamama gider, geceye kadar kendi a- tertibat alıyordu. ladığı günün akşamı ikinci karısı Me-

Manifaturacı Hacı Sa ı ın yenı • nın . 1 El k k"ld"k ralarmda eğlenirlerdi. 1
1 

Kasabada böyle eli oynar, hovarda lahati Fethiye yolundan Dalaman çift· 
. . l ita bir tcyler l r ısrar etmış er. aya çe ı ı ten 1 

rtsı ıçın kasabada a ttan 8 8 k d k t l d Hacı böyle bir izin vermegw c r,oktan zenginlerin yazıhanelerind .. en eksik liğine u .. çu .. ran otom.obil, onu ne zaman· d" .. nra kadın a ıncı oyna mış ar ı. :ır 
onup duruyordu. so d razı idi. olmayan bohçacı Zehra o gunlerde Ha- dır gozune kestıren ve elde et· 

H Sad k .. lzmirde Bulgur· B mecliste bulunanlar an sızan ha- 1 
acı 1 tan once 1 u I d l 1 t M ı·h Cu""zdanından çıkardıgıw dört kurdu cı lbrahiınin adeta sırdaşı olmuftU. mek için fırsat kollayan zahireci Hacı ca "f ı•w. h" 1 · den biriye yaşa· dis dama ama yayı mış ı. c a a· 

çı t ıgı sa ıp erın va F Meliha tin dizlerjne koydu: Her eve gırıp çıkan bu kadının lbrahimin otomobilydi. 
dığı söyleniyordu. tin Hacıdan gizli oynayıııını ortağı ir· 1 

Hacı zaten onu Jzmirdeyken al· des Hacıya söyliyecekti. Fakat önce- - Güle güle kirleneain güzelim, herkesce belli olmayan bir çok marİ· Hacı lbrahim her zaman çiftli~te 
• • d'V k d dedı'. Amma halvette çok durma, ıı:e- fetleri kasabanın Hacı 1brahim gibi çal1t'}an işçileri uzaklara yollamış, çıft. nıwtı. )eri bir turlü geçınemıyen ıger a ın T 

K · d·w• man Hacının d 1 1 d B kersin, erirsinl bazı içinden pazarlıklı c~rafmn aşikar- lik kulesinde yalnız emektar ndamı Na· asabaya getır ıgı za v . sonra ne ense an aşmış ar ı. u oyun 1 
Yine bir kelepir yakaladıgı rıvay~t -~- meselesi onun elinde kuvvetli bir silah Hacının bu cinaslı iltifatı Melaha· dı. Hacı lbrahim lzmirli Mclahati ele ri çavuş kalmıştı. 
dildi. Kasaba kadınları onu .ortagı ı e 1 lduğu halde kullanmadı. Halbuki Ha- tin ho,una gitmiş gibi kırıttı. Karı ko· 'geçirmek için Zehranın planlarından j 
beraber harmanda gördüklerı zaman ° 

(Arka.sı vnr) 
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~- SON DAKİKA l TELGRAF, TELEF~N, '!_ELSİZ HABERLERİ 
FRANSADA BUHRANIN ÖNÜNE GEÇiLEMiYOR 

Sabah 

İkincikanun 

edbirler işi 
Görüşülecek 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) r 
Kabinenin Yarın istifasını 
Vereceği Muhakkak Sayılıyor 

Radikal Sosyalistler Bir intizar Hükômetinin T eıekkül 
Etmesini istiyorlar. Bazı isimler ileri Sürülmektedir ... 

Zecri tedbirler konferansının Eden Akdeniz De~ 
18 ler komitesi çartamba günü top- l1t 
ıantıya davet olunmuttur. letlerile Yapılan Ka-

Habeılerin Talebi Reddedildi nuşmaları Anlatac•IC 
Cenevre, 20 (A. A.) - 13 ler ko- Cenevre, 20 (A.A.) - Eden, Y~ 

mitesi, bugün Habeşistana bir tah- •abah kon•ey huzurunda /ngilter' 
Paris, 20 (A. A.) - Laval yarın tesis edecektir. mek . lazımdır. Radikal partisi, şim • kik heyeti gönderilmesine dair Ha- nin, mütekabil yardım haklııttd• 

Paris'e dönecektir. Çartanba günü Bazıları l:iir hatkcılar cephesi diki ekonomi sistemi islah etmek hu- betistan tarafından yapılan talebi Akdeniz devletlerile yaptığı aon 1' 
bakanların bir toplantı yapmaları hükumetinin tesisi imkansızlığına susunda ön ayak olmalıdır. reddettiği gibi yine Habeşistan ta- nu§maların neticeleri hakkında Jıııd 

B k d F ı . b b k bir beyanatta bulunacaktır. ve bu toplantıda Heryo'nun istifa • binaen ekseriyet radikallerde ol ~ an e ransa ge ınce u an a • rafından evvelce yapılmtf olan fi . 
sını vermesi muhtemeldir. Diğer ra- mak üzere içinde bir kaç merkez nın yalnız zenginlerin erişebilecekleri nansal yardım talebini de reddey • :.m_a_k_t_a_m_iı-.tt-e_fi_k_t-il-e-r.------
dl.kal bakanlar, Heryo'nun gittig-i b l b. . . h"'k"" bir altın külçesi kasası halini almış ol- I . . 

azası u unan ır ıntızar u ume • d v •• l kt dd.. . emıtlır. Doksanıncı Toplantı 
d b l d k . . ugunu soy eme e tere ut etmıye • .w 

yola gitmek arzusun a u un u - tının teıekkülünü terviç eylemek • - . A t k F d .k. k t Aynı zamanda Milletler Cemiye- . . Cenevre, 20 (A. A.> - Mili~, . cegım. r ı ransa a ı ı uvve , ya· ti 
larını söylemişlerdir. tedırler. ni asıl memleketin kuvveti ile bir ta _ ti konseyi, Habeıistanın finans yar- Cemiyeti konseyinin 90 uncu İÇ , 

Laval, bu takdirde kabinenin Bu bapta Chautemps, Regnier, kım aksiyonerlerin kuvveti bir arada dımı talebini tekit eder yeni bir be- ma devresi bugün başkan Avu,._ 
müşterek İstifanamesini Lebruıı'e Steeg, Bonnet, Bouiaaon, Paul-Bon- mevcut olamaz. » yanalı neşretmektedir. ralya delegesi Burce tarafındaO 
takdim edecektir. kur, Flanden ve Germain-Martain- Radikal Sosyalistler ikiye mi So·na Kadar Mücadele çılmıştır. l 

Laval'in dostları kendisi ile te • ni isimleri zikredilmektedir. AYTılıyor Habeıistan hükumeti bu beya • Bruce celseyi açtıktan sonra 
lefonla görÜ§mütlerdir. Bu zevat, H L' d Alkı l Paris, 20 (A. A.) - Temps ga - natında diyor kı": lahsızlanma konferansının haf ,. . . . . eryo ıyon a f andı 
Laval ın yem bır ıstızah esnaaında P . 20 (T l . l ) H zetesi, radikal sosyalistlerle, ekono- Habeıistan hükumeti, Milletler aıfatiyle sulh davasının minne 

d .k il I k d' . d k" "h arıs, e sız e - eryo bu h I 
ra ı a er e en ısı arasın a ı ı • k L" h k . . mik kalkınma programını bir i ti - Cemiyetinden şikayet etmemekte _ lığını kazanmıı o an müte~ 
·ıA f 1. h il d'l . h a şam ıyona are et etmw ve ıstas-

tı a ın mec ısce a e ı meaı uım • • lal programı ile değiştirdikleri için dir. Habe .. istan hükumeti, bazı ku·· • Henderson'u yadetmiştir. yonda halk tarafından tezahüratla = • 
sunda ısrar etmiyeceğini söylemek- karşılanmıştır. Heryo gazetecilere be- çalmaktadır. kfimetlerin, hiç te alakadar olma • Laval, Eden, Beck ve Madarı 
tedirler. Hükumet programının bü- yanatta bulunmaktan istinkaf etmiş _ Temps gazetesi, radikal sosyalist dıkları bu ihtilafa kendilerini ka _ ile Türk ve Portekiz delegeleri bl 
yük bir kısmını ifa etmit olduğuna tir. · partisinde bir ikiye ayrılma ihtima- rııtırabilecek bazı tedbirleri almak- yecanlı sözlerle Bruce'ye iltihak 
kail bulunan Laval, kabineyi yeni - Daladierin Hücumlar li olduğunu bildirmektedir. ta tereddüt ettiklerini bilmiyor de- miılerdir. 
den teıkil etmek vazifesini üzerine Paris, 20 (A.A.) - Dün Radikal lntransigeantise, bu ikiye ayrıl - ğildir. Habeş milleti, arazileri düt • Laval • Aloizi Mülakatı 
almıyacaktır. sosyalist fırkası başkanlığına seçilmiş manın seçimden evvel olabileceği - mandan tahliye edilinciye kadar ve Cenevre, 20 (A. A.) - Giiıl 

Yeni Kabine için Namzetler olan Daladier, bu partinin icra komi- ni sanmamaktadır. Çünkü saylav • istikbalde bu gibi tecavüzlere kar • bütün alakası bu sabah Fransız el 
tesinde ~u beyanatta bulunmus.tur : lar, seçimde muvaffak olmak için fi garantiler alınıncıya kadar mü _ ğinde Laval ile Aloizi arasında ..,..~ 

Paris, 20 (A. A.) - Kabineye Y ı l Al · · d at' 
«- istikbal, henüz bulutlarla do- partinin nüfuzuna ihtiyaç halinde • cadeleye kat'i surette azmetmit bu- de Lava i e oızı arasın a Y 

muarız olan radikal sosyalist ludur . Zirai buhran ve işsizlik her dirler. lunmakta<lır. Eğer yakında seri ve lan gizli konuımalar celbetmitÜ'~ 
aaylavların kanaatine göre Lava( tarafta hüküm sürmektedir. Devleti Liberte iae diyor ki: enerjik bir müdahale yapılmazsa, Bu konuımalar hemen heJll • 
kabinesinin toptan istifası radikal bazı iktısadi kuvvetlerin vasayetinden Lavalin hükumet başkanlığında harp çok uzun sürecektir. münhasıran ihtilaf etrafında c~ 
hizipler arasında anlaımayı tekrar kurtarmak ve paranın kirasını indir - kalacağını sananlar yanılıyorlar. Habet hükumeti, Afrikada ftal • yan etmiıtir. Bazı kimseler A.. , 

1 
B l yanın hiç bir kültür ve genitleme nin yeni teklifler getirdiğini .'°~ 

Habeşler Sona Kadar Do••• Üf Un ngilizfer hakkını tanımamaktadır. )emiş iseler de mülakat vazıY_. " 

Mı l d gözden geçirilmesine inhisar e • , 11 t • Beıler Komitesinin Kararı if 
ee ki • e s·td"' de a em çın e... ve esasen hiç bir netice vermelll M 

13 ler komitesinin 5 te•rinievvel ç k h ik" d I d ı ,, vuşece erını 1 ·ır 1 (Ba~ tarafı 1 inci yüzde) 3' tir. ün ü er ı ev et a alll- .Jr 6 

bir çeyrek zarfında toplananların mik- 1935 te vardığı neticeler ile Beşler yeni teşebbüslerde bulunabileV" 

(Baı taralı 1 inci yüzde) ı ltalyanlar Canale Doriada mağlup 
Ras Destadan alınan haberlere gö - edilmih' olan Ras Destanın ordusunu 

re, bundan on beş gün evvel Dolo cİ· takip etmişler ve hiç bir mukavemete 
varında ve Ganale Doria mıntakasın - maruz kalmamışlardır. İtalyanlar, 
daki harp hala devam etmektedir. Gulla Borana arazisine girmişler ve 

Habeş hükumeti n~rettj,ği bir teb· Doloya 2:iO kilometre mesafede bulu· 
liğde diyor ki: ' nan Filtuyu işgal etmişlerdir. İtalyan 

«İtalyan gazetecileri Dolo civarında kıtaatı, acınacak bir halde bulunan bir 
kazandıkları bazı küçük muvaffakıyet· takım firari kollarına tesadüf etmişler· 
leri büyük bir zafer haline koymakta· dir. 
dırlar. Eritre Cephesinde 

Memleketi Kurtarmcıya Kadar Roma, 20 (A. A.) Eritre 
Bu propağandanın diğer bir hedefi cephesinde, Makallenin T akazza 

de Habeş ordusunun ve milletinin ma-: 1 nehrine kadar bütün cephe Ü • 

rıeviyatını bozmaktır. Halbuki ne 1 zerinde tayyarelerimizin, topçumu -
gazlı bombalar, ne de hastahanelerin zun ve keşif kollarımızın büyük faali
ve şehirlerin borbardımanı Habeşleri yeti bildirilmektedir. 
mücadeleyi bırakmaya sevketmiyecek- in ilz Kızılhaçı 
tir. Bilakis bütün bunlar Habeşlerin L d 

20
g (AA) _ f ·1· h"" • 

· · · · k d on ra, . . ngı ız u 
enerıısını arttırma ta ır. k.. . H be · d k. t il" kız 1 

H be ·11 • v • v umctı a şıstan a ı ng ız ı -a ş mı etı en agır zayıata rag - ' . . · · 1 1 
b ·1 l k t k t lı k haç seyyar hastahanesının yerını ta • men ı e mem e e ur an ncaya a - . . . . h 

d ·· d l d d k · yan hükumetine bıldırm~tır. Bu as· 
ar muca e eye evam e ece tır. h . '1 b" u··zerı·ne 

R 20 (T 1 . l ) H be . ta ane ımparatorun ta e ı oma, e sız e - a şıs -
.. Dessise de kurulmuştur. tandan gelen haberlere gore son mu -

vaffakıyetsizliği üzerine imparator /ıyan Bastırıldı 
Ras Dcst;ıyı yanına çağırmıştır· Ve - Adisababa, 20 (A. A.) - Habet 
hip Paşa Ras Desta ordularının ku - hükumeti Dodjam isyanının bastı • 
mandasını ele almıştır. rıldığını bildirmektedir. 

Kral Bizzat T ayyerelere Ateı 
Ediyor 

Dessie, 20 (A.A.) - imparatorun 
umumi karagahmdan gelen haberler -

Musollni Sovyet 
Elçisile Görüştü 

de son günlerde üç halyan uçağının şi· Roma, 20 (A.A.) - Musolini bu
ma} cephesinde Koremi bombardıman gün Sovyet büyük elçisini kabul ede -
ettikleri esnada üç sivilin maktul düş • 1 rek kendisin le oldukça uzun müddet 
müş olduğu bildirilmektedir· 1 görüşmüştür. 

Dessie üzerinden uçmuş olan bir 1- -----
lngiliz Milli Müdafaa 

Komitesi 

talyan uçağına karşı bizzat imparato· ı 
run mitralyözle ateş etmiş olduğu ha - , 
her verilmektedir. Tayyareye mermi ; 
isabet etmemiştir. 1 Londra, 20 (A.A.) - Başbakan 

Reımi Tebliğ Baldvin bugün toplanan kabinenin 
Roma, 20 (A.A.) - Mareşal Ba. milli müdafaa komitesine riyaset et -

doglio, tdgrafla bildiriyor: miştir. 

tan iki bin kİ.fiyi geçmİftir. komitesinin 1935 eylulünde tesbit vaziyette değillerdir. 
Kralın kızı, düşes dö Kent ile ettiği prensipler bu ihtilafın halli Eden, Balkan Devletleri 

esasları olarak kalmalıdır. birlikte kraliçenin yanında bulun • Murahhaalarile Görüıtii 
makta ve Kanterbori baş piskoposu Londra Gazetelerine Göre Roma, 20 (Telsizle) _ 13 Jer "': 
da kraliçeyi teselli eylemektedir. Londra, 20 (A. A.) - Alman is- mitesinin toplantısından sonra f:, 

* tihbarat bürosu bildiriyor: den Türkiye, Romanya, Yugoıl:;_a 
Londrada büyük bir kalabalık Bu sabahki gazeteler, Cenevre ya ve Yunan mümessillerini k _.it 

f....... il halk, huşu ve sükun içinde Buc • konseyi toplantısının hiç bir kat'i ederek Akdeniz meselesi etra 
kingham sarayı etrafında birik • kararla neticelenmiyeceğini yaz - uzun müddet görÜ§mÜ§lÜr. 
mektedir. ••• -

Halh Eilence Yerlerini Sulh Davasını Yürütmek İçin ~· 
Terketti c B 1 •ı 1 

Londra, 21 (A. A.> - Kralın ııh- en evrede eyne mı e 11 

bati hakkındaki •on rapor, tiyatro,. eı·rKonferansToplanaca" danı salonları ve diğer eğlence yer- p 
lerindeki halk tarafından öğrenilir 

t 

öğrenilmez, Westend ile Londranın Kon~eransa Amerika, Almangaı 
bütün diğer mahallerini bir keder 'J • 
ve matem havası kaplamıttır. Her- }ıaponga Da Davet Edilecek/et 
kes dan11 bırakmıı, orkestralar sus- ;1-

• 

muı ve tiyatrolar ile sinemalardaki Cenevre, 20 (A.A.) - Milletler davasına ve milletler arasında da~ 
halk, oyun yerlerini terketmitlerdir. Cemiyeti konseyi Lavalin raporunu bir anlaşmaya yardım etmek . ..,-~ 
Herkes süratle evine, son haberleri müteakip önümüzdeki eyliilde Cenev- 1 radyodan istifade edilmesi ha~' ;v 
dinlemek üzere radyosunun batına rede beynelmilel bir konferans akdine bir proje hazırlıyacaktır. Milletler,,-_ a 
koımuıtur. Kulüpler ile büyük otel- ~?.~~~ .. ~~-~!~.~!~: .... ~~ .. ~~~!~~-~~~~ .... ~!!!~ ; mAliyeti azasAından.kbaşk8a b~l kon~;.ı,' lerde herkes ajansların teleskripör- h d (lSSO) . d .k. . manya, merı a, rezı ya, p<>' 
leri ba .. ında toplanmı• bulnmakta • meş ur ur. .. .. . seneshın e 1k ıncı rika, Dantzig, Mısır, lzlanda ve Ja 

3' 3' defa daha buyuk bır seya ate çı mış, d d l ki d 
dır. bu meyanda Yunanistanı da ziyaret et- ya a avet 0 unaca ar ır. le'' 

Bütün lngiltere, aynen Londra • Bunu müteakip konsey mekteP·-"' 
miştir. de okutulacak tarih kitapları hak~ 

daki keder ve matem manzarası Hayatının mühim bir kısmı bahri - bir karar sureti kabul etmiştir· 
ol 
n; 

göstermektedir. yede geçen kral 1885 senesinde müla- dır: 
ı karar suretinde şu iki nokta var .. !"' Ölen Kralın Tercümeihali zim olmuştu. ngilterenin Akdeniz ,.,..... a 

donanmasına mensup muhtelif gemi - 1 - Her memlekette, cihan tar dd ;v Dün gece yarısı hayata gözlerini yu
man Büyük Britanya Kralı Beşinci 
Jorj, Kral Yedinci Edvardın oğludur. 
18()5 senesinin Haziran a~ında Lon
drada doğan Kral Jorj bu sene yetmi
şinci yıldönmünü idrak edecekti. 

Kral Jorj tahsilini bahriye mekte· 
binde ikmal etmiştir. 1877 de kardeşi
le beraber bahriye mektebine girmiş, 
1879 da garp Hint adalarına seyahate 
çıkmıştı. Kendisi çok seyahat etmekle 

lerde çalışmıştır· ve milletlerin biribirine bağlı bu!J"eıe' 
Veliaht olan kardeşi 1891 senesin- ğunu gösteren hadiselere azarn• .. ıı'tı'' <3 

de öldüğünden kendisi veliaht ilan cede geniş bir yer verilmesi lı.ı 1'o" 
edilmiş ve 1893 senesinde kraliçe Vik~ selahiyettar makamlara anla~~~'jii" 
torya ile evlenmiştir. 2 - Her hükumet, gençlıs•• it> 

Ölen kralın dokuz tane çocuğu ol • milletlerin zararını mucip olacak 
muştur. 1910 senesinde Yedinci Ed - hattan koruyacaktır. ,,,_l"J 
vardın ölümiyle kral ilan edilen Be - Bu ka~ar Milletler C:emiyeti. ~!,' tı: 
şinci Jorj 26 sene hükümdarlık et· lan ve olmayan devletlerin ııtı 

arzolunacaktır. miştir. 



21 lkincikanun 
SON POST~ 

lle.i ci~ ehemmiyetli bil' bahü meriıule münakafa ederlerken Cemiyet Rei•i tatlı bir İfQretle konu1uyor 

Dilsizler Kongresi Konuşuyor! 
Ayağa Kalkıp lşaretleşenler, Çene 
Patlatmış Gibi Ter lç:nde Kaldılar 

Biri Kapıyı Gösteriyordu : - Ne Deniyor ? Dedim. 
- Muhaliflerin Kongreden Çıkarılmalarını istiyor!. Dediler 

Sayfa 7 

1 Tiyatro Bahsi =ı 

Şehir Tiyatrosunda 
MIRNAV 

isterdik ki ı ' naştırı lmalıdı r lar. 
Afif Obay'ın yazdığı Adnan Bo - Şunu da hatırlabrız ki; ehemmi .. 

zer:in bestelediği «Mırnav» opereti ö- yetsiz bir nükte yapabilmek ıçın 
tekı oper~tler~en daha iyi olsun.. korunması gereken bir mesleğe fena 

lsterdık kı: tnrzda dokunulmamalı ve fazla te-
«Mırnav» ı seyrettikten ıonra yal- kerleme ile bilhaasa müatehcenlerin· 

nız Mırnavın zevkini değil, «Mırnavm den sakınılmalıdır. 
yazanla «Mırnav» ı besteleyenin ile- :Jıf. :Jıf. lf. 
ride verecekleri eserlerin de zevkini ccMırnav» da müzik güzeldir. Din• 
duyalım. Ve ümitle bekleyelim: leyenler büyük bir zevk duyuyorlar. 

*** *** Mırnavı seyrettik; mevzuu şu: Mırnav sahneye fena konuldu: 
«Bir genç kızı, zengin, yaşlıca bir Balet çok zayıftı ve iyi hazırlanma~ 

erkekle evlendiriyorlar. Genç kız bir mıştı. Dekorlar gelişi güzel yapılmış
başkasını seviyor. Kocasından ayrıla- tı. Ziya tertibatına iyi denemezdi. E
bilmek için de etrafındakilerini kendi- lektriklerin yanıp aönüşünde sunUilf 
nin bir erkek olduğuna inandırmak is- göze çarpıyordu. Şehir tiyatrosund~ 
tiyor. böyle fey olmazdı. 

Kocası avukata, doktora müracaat * * * • 
ediyor. Doktor, erkek olduiunu iddi- Nasıl oynandı: 

Adliye Bakanlıiı zat itleri mü • 
dürü K.aıım rahatsız olduiu için izin 
almııtır. Yerine Edime mıntakaıı 

müfettiıi Bay Muzaffer vekaleten 
tayin edilmiıtir. 



8 Sayfa 10 

Akdeniz incisi 
Yazan : 
Kaclircan 

Kallı 

21/1/936 

Marçelloı Nişanlısının Ağır 

Sözlerile Karşılaşıyordu 

POSTA 

Türkü imha Siyaseti 
Sob:'a, 20 (Özel) -Komşu bir dev- 'ı tesbit edilmiştir· Bun 

let ~ehınde yapıldığı bildirilen Burgaz- (50) yi geçmiftir. Müddei 
dakı casusluk davasının bakılmasına rinof, bunlardan sabık polis 
başlanmıştır. Bu casusluk su çiyle, Aleksandr Angelofu ve diğer 
çoktanberi Burgaz hapishanesinde dinledikten sonra ceza 

Març~Uoyu nqeli ıörünce Lüb • 
nan güzeli de oyunlarını büabütün 
kıvrak yapmıttı. Bundan batka Mar
s:elloya timdi p.rap veren de o idi. 
l(adehi uzatırken en babayiiit er -
kekleri bile çileden çıkaracak de • 
recede sokulgan hareketlerde bu -
lunuyor, Venedikli fÖvalyeden ıit
ti~çe yüz buluyordu. 

mevkuf bulunan Türklerden Müeyyet 350 inci maddesi mucibince 
Vehbiyef, ve avukat İsmail Celilof nın hafi surette yapılmasını 
Burgaz mahkemesinin ilk celsesine, a- tir. Maznun avukatlarının 
ğır zincirlere ve kelepçelere vurulmuş raz etmelerine rağmen, mü 
olarak ve kuvvetli zabıta muhafazası raz etmelerine rağmen, m ·· 

çekindiğini açıkça anlatmayı da gu- altında getirilmişlerdir. minin isteği yerine getirilrnif 
runına yediremiyordu. Jülyano bu ~urgazın zenginlerinden ve Bul - susi kartlarla içeri alınan l 00 
iti kendi kendine de yapabilirdi. garıstan Türk münevveranmdan sayı- dinleyiciler ve maznunların 

Nitanlısını dıpnda karıılamıya la? avukat İsmail Celilof, evvela, hey- yakınlan dışan çıkanlarak nı 
karar verdi. etı muhakeme huzurunda, bitkinlik - nin kapıları kapatılmıftır. 

Böylelikle ayni zamanda ona kar- ten şapkasını bile çıkarmağa mecal bu- Heyeti hakime huzurunda 
fi nazik davranmıt olacaktı. lamamıştır. Büt~n. maznunl~r itham- Müeyyet on senedenberi Bu 

Kapıya doğru yürüdü. Henüz iki named~ okunan ıftıra ve ıthamlan da mülteci sıfatiyle yaşamakta 
adım kalmııtı ki kapı dı!andan bir- r~detmı~ler v.e masum olduklarını id - nu ve bir çok defalar vatana 

Uıalı 
Kelceliyor 

dıa etmııılerdır · · t bb"" 1 d b l d ~ denbire açıldı. Tüylü ıapka11 ge • T • ıçın eşe us er e u un uv .... ~-
. t ki. k d.f lb' ' · Gene bu casuslukla alakadar olduğu miştir. 

nıt ve uzun e e ı a ı e e ısesı ve "dd" ed"l B·ı~• N" . f l B h .. l .. .. ·ı L .. k .. .. d ·· ı ıa 1 en 1 aı ıyazıye i e a a • Bu casusluk muhakemesi 
Marçellonun batı epeyce duman- guze yuzu ~ e u ~~~:a goı:_un u. ettin Celilof hali firarda bulunmakta - kate değer tezahürü de şudur: 

lanınca kendisine sokulan Mariya- Her ıeye ragmen gulumsemege ça- dırlar· M k f . h 1 da 
ı k M n d ·· d ·· ev u ve ıt am a tın 

yı •okıamağa baıladı ıpra arçe oya on u: 17 son kanun tarihli Zarya gazete suçluların vekili eski Sobran 
Tam bu sırada kapı hızla açıldı - Muhterem nip.nbm, limana sinin yazdığına göre, casusluk hadise - na avukat Malinof 

~e sivri çeneli köse upk büyük bir kadar gelmediğiniz için sizi ıuçlu si şu suretle cereyan etmiştir: karken milliyetperver olduk 
teli.fla göründü. Kapıyı tekrar ka- bulmuyorum. Çünkü geleceiimden j ~4 mart ~34 _tarihinde Recati (Ne- leyen talebenin tecavüzüne 
~ıyarak Sinyör Marçelloya doiru haberiniz yok... catı olacak) ısmmde bir Türk Burgazı mıftır. 
J<oıtu. gelerek, yukarıda isimleri geçen Bur- Muhakemenin baf1angıca-ı: 

Sinyor .. . Sinyor Marçello!.. Marçello gaz Türkleriyle temasa geçmiş ve bun- gün sonra yani ayın on 

b
. k . Kopc birdenbire açıldı oe Lülıreaya Ve Ni14nfıaı lada, para mukabilinde askeri malumat maznunlardan mütebakisinin 

. Marçello Mariyayı ır enara ıte- eplrte wöriinclii. A . d d b vermeleri için anlaşmıştır. malan yapılmı .... r ve sayısı 
·,ek doğruldu: ynı zaman a genç a amın oy- B .. . T·· • 
· .,_ı:... ., dince fÖvalyeliie yakıp.cak bir kı- im k · · k il t u gazeteye gore, ıstencn malô - tutan f8hitler ôinlcnmİftİr. 

- Ne var Julyano ... Bu ,~ ne. . nuna sarı a ıçm o~ arını uza - mat: «Elbiseleri 120 den 150 liraya Filibe hapishanesinde inliye11 
- Şey... Şey... Sinyor... Yalnız hlctan bı~e. ~ ~~~ttı da, ıe- mııtı. F ~at konup.n agız v~ ~zanan kadar sabnız» ve « ... 90 dan 140 a bir casusluk meselesiyle 

size söylemek istiyorum da ... Ezi - rek kendısınm bu eluıımı tamamla- kollar bır anda oldukları gıbı dur - kadar» satıldılar ... gibi şifreli ve tel - bulunan hafız Cevdetofun Dl 

~iyor, büzülüyor, tatkmJıiı sittik - mak, '·erek ba .. bumm ~larını ka- du. Genç kız sağa doğru bir adım grafla verilmekteymiş · L--1 br Scbeb" ·-
tab im k b l · sı ~ amamıf · ı 1

-• 
çe artarak ilave ediyordu: pa 1 e ıç.m u ~p.n anmaya çekilerek Marçellonun arka tarafı- ilk duruşmada f<Jıitlerin hüviyetleri 1 tın bitmeınif olması imİf. -
\ - Yalnız size ... Çok mühim... razı olmuıtu. Donato ile kızı, Mar - na bakıyor, salonun lotluğunda 
, _ Haydi oradan, ben gemileri çelloyu beğeniyorlardı. Yannki Jülyanonun yardımile toparlanmı - BU Da 
görmedim mi sanıyonun, aptal!... kaynata l>u delikanlıya Venedikte ya ve yan taraftaki kapıdan çıkma- PO Şövalyeler geldiler, değil mi? yüksek ve parlak bir yer hazırla - ğa yeltenen kızları seyrediy~rdu. Bir Mesele ••• 

_ Evet geldiler ... Fakat batka mak için Kıbrıaa göndermif, Türk Bunlardan Mariya bir türlü ıitrnek (Bq taralı 1 inci yüzcle) idman Cemlye 
ıLı'rı'sı" daha geldı" ... kıyılarınl kartı akınlar için onu istemiyo~, Venedikli genç kızı el y 1 '----- •• 
11 • a nız AaZa11Ç vergıaı ayın yirmisi- lttlf k K 

_ Olabilir ya ... Bir tövalye da- kııkırtmııtı. den geldiği kadar iyice görmeğe ça- ne kadar verilebilir. Verilmezse yüz.de 8 ının ong 
.. a vardır. Belki kırk tane M var-· Delikanlı bunları becenniı, epey- htıyor, onu battan ayağa kadar sü- on cezasiyle tahsil edilir. Ayın on be-1 ldma? Cemiye~leri İttifakı 
J.Benim için ne kadar çok ~luraa 0 ce tanınmı§tı. Dayısı Pragadinonun züyordu. ~inci günü maliye fubcleri kalabalık kongresı şubatın ılk haftası 
kadar... da yardımları vardı amma, her an Marçello nipnbımın önüne geç- olduğu için bazı müesseseler vergi toplanacaktı~. Uzu.~ zaman 

J ··ı ... lA arb • yanında gezip te onu kılıcının ıöl - ti: borçlarını postahaneler vasıtasiyle zırlanan pro3eye gore, spor tef 
u yanonun .. e qı yor. . d ki d aöndermek suretiyle bir rnı"ılı' cezadan da büyük değişiklikler yapıla 

Ö 1 d 
w•1 s· Bu ok gesın e sa _amıyor u yL.. ' - Lükresya!... e 

- ye egı, ınyor... Ç kurtulmak :iatemişler, fakat poataha _ mumi kongrede yalnız idman 
fena .. . Bunlan hemen aavmalısı - Zala Diyerek katlarını çattı. haneler bunu kabul etmemiflerdir. leri başkanı seçilecektir. 
nız? Bwıları görmemelidir o ... Bu- Alayı Bir rezalet çıkmasından fena hal- İstanbul maliye amirliği bunu tetkik Bu bat,ıkan, federasyon 
nu yalnız size... Zevke, eilenceye düfkün ~)4'n de korkuyordu. Genç kız onu kolun- etmektedir. Ayın on beşine kadar rını, umumi merkez ve fed 

Marçello hemen cevap verCti: Marçello ise ilk zaferlerden mağrur dan tutarak yana çekmek istedi, çe- postaya yatırılan paralar kanuni fCkil- azalannı aeçecektir. Spor 
- Anladım, maskara herif... olmut, kendisini kapıp koyuvermit- kemedi. O zaman kendiıi bir adım de vergi verilınif sayılacak mı, sayıl - da çalıfBcaklann m~h olard 

Belki Magosadan Pragadino gel - ti. K.irinya kalesinden gelen zafer daha aaia gitti. Sıska oda utaiının mıyacak mı? Burasını tetkikatın neti- nılmaları hakkında çok kuvveti 
mittir. Dayım bana kızdı iıe .• Bu • haberleri arasında onun burada bir hemen hemen zorla yandaki odanın cesi meydana çıkaracaktır. Diğer ver· reyan vardır. de 
nun kulağa söylenecek neıi var? ..• __ ,.;1, prensi mribi yaaad•aı da Vepe- kapısına götürdü:ü Mariyaya .rat k giler posta vasıtasiyle gönderilebil - Halkevleri spor şubeleri 

,...... •· r ... ~ 1 mektedir. Cemiyetleri t~kilatına bağ 
Amma haydi, gene öyle olsun ... Fa- diie kadar sitmif, kayııata ile krzın katlar, sert gözler, mermer gibi bır lngllterede Kral l(U 

kat çabuk davran, vaktim yok... kulağına varmıttı. Hatti son feli- yüzle baktı. Kazalar İngiltere kral kupası ma 
Kenara çekildiler. ketlerden önce artık düğün yapıl • Sonra Marçelloya dönerek. onu çüncü turbuna 44 klüp iştirak 
Marçello aldırmıyordu. mak üzere Venediğe dönmesi yazıl- tepeden tımaaa kadar süzdü. K O K M b I f Bu müsabakalarda 80.080 

• e- ç iıi u te i 
Senatör dığı halde Marçello buna kulak as- nardaki sedire doiru yürürken itile lirası hasılat olmUf, 
Antonyo Danato .mamıı: gözlerini ondan aTJrmıyor, dudak- Suretlerle Yaralandı 1.170,361 seyirci hazır bul 

- Buraya geleli ancak iki yıl ol- lannı bükerek batını aallı•or ve Tünel • Şifli arasında itliyen bir KUrekçller Kar Aiti 
Fakat Jülyano sahiden bir sır ve- ,, 

k . "b' d d Sinyö- du. Henüz ne yaptık ki ••• Asıl bun- söyleniyordu: tramvay arabası dün lstildil cad - 4 Nisanda Taymis nehri 
r~e kmlaıt - gı ı d advrakalnıyor u. pııtıra dan sonra beni ıörün ! .. Venediğe desinde y akomina acllı 65 yqmda yapılacak olan meşhur Oksfo~ 
run u gına u annı ya - . . . ' - Demiflerdi de, inanmamııtun. b O . d . daki 
~k kadar yaklattırdı ve fıııldadı: esır edilen Türk gemılenle levent - Burada bir prk prenıi gibi Y•tad bir kadına çarpmııtır. Yakomina riç nıversit erı arasın • 

_ Nı' aanlınız oeldı·.. Hemen ·ıçerı' )erinden koca bir zafer alayı ile d V •· muhtelif yerlerinden yaralanmıı, yarışları hazırlıklarının birinc:I 
~ • im ojru imit-·· enedikte mete • L--tabane•e bldınlm• .. ••. nını kürekçiler müthiı;ı bir kat 

sirecekti. Güçlükle tuttum. dönmek isterim... likaiz ıezea fhalye, burada bir sal .... ,, ar- T 

Halbuki çok ceçmeden Türkler- ani • * yapmışlardır. 
Jülyano henüz aon sözleri sö1le- t ık kurmut ta laaberima yok 2149 n··-·-h otomob·ıı de 1-.L!•-. _ ............ - ..................... -• 

w k•t b la ... ki .. __ l den yaman bir dayak yiyerek ka - s· tiirl- d- • • - - Hıa 
meıe va ı u mamı"... • ... ~'!l'e • m.,... il' u oraya OlllDeyıfiD W caddesinde Ahmet adlı bir sence 
lonun yüzündeki bütün sevinçler l~ye kapan~ıiı 'Ye iki cemisini bir bundan ötiirii İmif.·· Ali! Bakal 
aarhotlaiuna rajmen birdenbire si- fılo yapacagı halde Magoeadan ye- ba .Wtanlıim daha kaç tin süre..._ çarpmlfbr. 
liadi: ni ıemiler istediii de duyulmuıtu. cek? •• * 

- Ne! ... Lükresya mı?.. Güel (Ar'-ı Nr) 
----------·---,-- Elbet . .. Baıka nifanlınız var Lilıreaya 

Lükreayanın kadınlık duyplan _____ T_A_K_V_l_M ___ _ 
Marçellonun kaflan çatılmıfb. hemen kamçılanmlf bulunuyordu. IKtNctKANUN 

mı? .. 

Lükreıya Venedik Senatörlerin • _ Mademki 0 gelmiyor, ben si • 1-------::------:------1 

den Antonyo Danatonun biricik kı- d erim .•• 
zı idi. Uzun boylu kumral saçlı, ma- .. __ U b. L-.- • d b · ·· ı·· b -L maı-çe o il'~ aanıye e un • 
vı ıoz u, urnunun ucu 7uaanya lar c:liif5nmü keatirmİf, clalsın 

doiru biraz kalkık, güzel fakat ka~ t ve • 

mağrur bir kızdı. Onda sertlik ve ı. 
cururile tanınmıt olan methur ve Birdenbire dofnılda. 

Bıırat Hne 
1352 -Ka11m 
75 

21 Aral>! Hne 
1354 -R..ım! H•• 1 iaoi klınm 

1956 8 

SALI 

zen°in ıenatörün karakteri tam ma- Ayaimı yere vurarak: • SABAH İMSAK 
naaile vardı. Buna kadınlıiın kıs • - Susunuz!-. / s. D. Şeyya) 8. j D. 
kançlık ve benlik duyıulan da ek • Diye bağırdı. ı ıo 28 12 t6 
lenince ezici bir prenses rolü oyna- Cariyeler de, Marifa da f&fkın 1--7--,-~2_s......,.~--r----.---5-ı.....;.3.::.6--1 
mağa hazırlandığı hemen belli olu- tatlmı bakıyorlardı. Ortada fena bir Oğle İlclndi Aham Yatlı 
yordu. Marçello bu kıza derin bir rüzıirın estiii besbelli idi. S. D. S. D. S. D. S. D. 
aık duymuı değildi. Kendi babası MarçeHo bunların hepsini çabu • E. 7 H 9 '6 12 - 1 36 
. ;r 1anıında bütün Tarlıiını kaybe- cak kovma11t t.öylelilde biriaindea 1 lııiiiiiiz..-..1_2.....,ts.-..ı_,.....,58..._1_1 .. ı_ı.._ı_ı ... 48.....,__. 

Unkapanıncla, ifürükçü Handan 
sokağında oturan istim kızı Fatma 
evvelki gün evin üıt kat heli pence
resinden sokağa dütmüı, bir ayağı 
kınlarak baatabaaeye kalcbnlınıt • 
tır. 

Emiıiyat Mudurıuıu 
Başhaki mi Oldl 

Emniyet Müdürlüiü bat hekimi 
Haydar basta yattıiı Cerrahpaf& 
hastahanesinde evvelki Uf&ID ve • 
fat etmif, dün 'defnedilmittir. 

Allah rahmet eylesin 

Lo11dra • Perl• Maça 

Londıa ve Parla likleri arasındaki 
senelik futbol maçı tesbit edilmiftir. 
Londra ve Parie takmıları bu eene 26 
Ni8anda Parla de kartıla,acaklaıdar-

Nıaflt 

Şehzadebatı TURAM 
tiyatro1Unda 

Bu aktam 20,30 da 
ilk GBzalnSI 
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21/J/936 Çeviren: Arif Cemil -68 Yazal\: Gerhart ~lcrt y·· •• 
ı, 

a d .. 

Çocuklarda Ölüm Sebepleri ... 

"Çoc 

eçen 
cra 

' •• u 
Mesela, ilk çocuğunu gene bu sebeP"' 

l~r yüzünden kaybetmiş bir ana farze,. 
dm: 

ava ekoru 
ded· 
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Oıom 
Yolcusu 

Mubarriı i : h t!eman Wlllı Crofıt - 80 21/1/936 

Katillerin Hepsinin Bir Araya 
Ge irilmesine Çalışılmakta idi 

Reyni onu papaz kıy af etile gö -
riince birdenbire tanıyamadı. Frenç 
kendini tanıtınca: 

- O ... Buyursunlar papaz efen· 
di •• Tam papaza benzemit değil mi 
Maklang? .. . Partiyi kazanıyorsun 

aaliba Mister Frenç, dedi. 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Ne demek mi istiyorum? Bas-

bayağı .. . Herifleri harekete getir • 
din. Bunu sen yaptın değil mi? 

Ayrı Ayrı Yol Hareketleri 

Frenç bir teY anlamamıtt tatkın 
Pfkm bakıyordu. Reyni izah etti: 

- Şimdi Londradan, polis mü • 
düriyetinden bir telgraf aldım. An
latılan doatlanmız burada gizli bir • 
topl~ntı yapacaklar ••• Viktorla Tier 

Reyni: -Anlaplmayacalı 

ne oar 1 eledi. Biribirlerine 
itimatlan yolı. 

bu aktam 5,55 trenile Londradan, likesini gözüne aldıramıyor. Bun • 
Liverpola hareket etmiıler. Coa dan maada aralarmda birinin, di • 

1 

SON POSTA 

• Boa Poıta • 
latanbul Gelir ye Para 

BORSASI 
20. ı. 1936 

Türk Devlet Borçlan 
Llra Lira 

o/o 7,5 T. B. I 21,so % 5 Hazine B.ı,,so 
% 7,5 T. B. n 21,75 DahlU istikraz 91,00 
% 7,5 T. B. m21.20 

Devlet Demİryollan Borçlan 
Lira Lira 

Ergani YS,00 il Anadolu Ivell 42,60! 
sıva.s Erzuruın9l,OO Anadolu M. 45,15 

Sosyeteler Eshamı 
Ltra 

İf. B . Mtl. 
• • Hl. 
• • Name 

Merke-z B. D. 

911,00 
9,8j 
9,60 

60,s..ı 

ist. Tramvay 
Bomontl 
Terkos 
A. Çimento 

Lira 
2!,lt> 
l,OI 

Jt,SO 
11,35 

1 İsterin 

ÇEKLER 
Kq. 

622,00 il Llret 
I. T. L. için .... 

t,784' F. Frangı 

· 20 F . Frangı 
ı Dolar 
ı isterlln 

20 Liret 

12,06 Dolar 

NAKİT 
Krş. 

167,00 1 1 Ma&k 
1~,00 20 Drahmi 
62l 20 Leva 
Hl 20Ley 

Borsa Dı,mda 

Kq. 
32 
24,IJ 
24 
15,IO 

L.K. L.K. 
1 Kredi Fonslye il Mübadil Bon. 7.~ 

188l senesi 109;00 Gayri • • ıa, ?S 
1903 • 13,SO ıl Altın 94' 
1911 9 8l,OO Mecidiye 42,sı 

-bunlardan yarım saat sonra Ulster ierlerini ihbar etm~si, onların a • Oni Türk 

ekapreai ile Hey§&Dla, Malas ta leyhine phadette bulunarak ceza • Oni Türk tahvillerinin borsamızdaki du-
r,40 trenile Stranraere mütevecci • elan kurtulması ihtimallerinden rumu hala düzelmemi~tir. Dün borsada 
laen hareket etmiıler. Bu hareket • çekiniyorlar. Onun için de birbir • Üni Türk tahvilleri 23 lira 50 kuruştan mu· 
lere sen sebep oldun deiil mi? dedi. lerinin peıini bırakmıyorlar, dedi. amele görmüş. bu fia; etrafında ufak te· 

Frenç son derece memnundu. Se- Frenç bu fikri makul buldu: mevvüçler olmuştur. Paris borsasında da 
dün Üni Türk 262 franktan muamele gÖr· 

L __ ._i_B_A_" _T_·ı_ fngilizceden 

iKi VASiYETNAME! 
DUnkU Kıemın HUIAsası ra bana tevdi etmiş olduğu zar& 

Avukat Matyö kasabanın en kalpsiz tım. İçinde evvelki vasiyetnam 
atlamı ve tahta ıurat iamile anıbrdL daha muahhar tarihli üçüncü bit 
Bir sün merhum Hami Blaytin karıaı siyetname vardı ve bunda, ikinci 
aelmİJ, ken.d~e ikinci bir ~aaiyet.. yetname dolayısıyla, ~yet dul 
name vermiftir. Kadın Hamı Blaytin oğulları tarafından ihm 1 ecf 
ikinci kanaıdır ve bu vuiyetnamede 1 b"" .. · . b la ada 
büt .. ·· · • b" . . 1_ la utun servetının un r n un aervetinı D'IDCı aanamdan o n 
iki kızma bll'alonaktad1r. Kadın va • karısına verilmesi vasiyet 
sİyetnameyi çekmecede bulduğu bal- du. . Bunu da ben yaptım ... 
de getirip avukata vermİftir. Avukat damcağızın bütün servetini o ·· 
luzJan çailnyor. Onlar aevinç için • kardeşlerin elinden aldırıp za 
deler. Ve anahklanm iatibfaf edi • dıncağıza verdirdim Mia Stella, 
yorlar. Dorin: 

- 2 - - Çocuklar birinci vasiyetn 
Her iki kız birden sert ve adeta u- muteber kalmasına muvafakat 

tanmaz bir eda ile: olsalardı ne olacaktı~ diye sordu • 
- O .... O olmaz .... diye protesto Matyö: 

ettiler. - O zaman, bana bırakılmıf 
Stella barit bir tavırla: kapalı zarfı yırtacaktım. A 

- Kanunen, bu para bizimdir. O bana öyle tenbih etmiftİ, dedi. 
parayı istediğimiz gibi earfetmek te Stella da acele acele: 
kendi bileceğimiz bir iştir. Evdeki an- - Çok entrcsan bir hikaye 
nemizin hayir işleri olabilir.... Fakat Vardlav, fakat tamamiyle dinl 
o da, onun bleceği bir şeydir. Hayır dim .... Affınızı rica ederim ...• 
Mister Vardlav, babamızın eon vasi- doğrusunu isterseniz üv~ ann 
yetnamesinin muteber olmasını isti- şünüyordum.... Bu dü9ünceden 
yoruz, dedi. da zavallı kadıncağızı hayatının 

Matyö ayağa kalktı: parçası haline gelmif olan zev 
- Son vasiyetname mi dediniz? di· den mahrum etmenin doğru o 

ye sordu. Bu suali gayet manidardı .. na karar verdim .... ilk vasiyetn 
Sonra pencereye kadar yürüdü; bir muteber olması ve üveği anneındİ 
müddet dışarıya baktı; tekrar yerine rastan mahrum eden ikinci vasi 
döndü; elinde mavi renkli, fişkin ve menin imha edilmesi kabil mi? 
kırmızı balmumu ile mühürlenmiş bir Matyö: 
zarf vardı. Bunu dalgınLkla iki de bir - Gayet kolay Mis Stella. 

Kızlara derhal, icap eden vesaiki h 

yİncinden ellerini uğuıturarak: _ ihtimal ki öyledir. Fakat bir müştür. 
- Evet Mister Reyni, onlan bu tıraşsız çenesine vuruyordu. 

tuzaktan fÜpheleniyorlaraa, o hal- Zahire Ve Ticaret Borsasmda döndü ve: 
laarekete ben sevkettim zannediyo- 1. l ? H" 1m· lstanbulda buğday stoku normal he.tine siz de imza ediverirsiniz. Bulunan . de niçin ıe ıyor ar •• ıç ıe ıye • - Babanız ihtiyar bir adamdı .... ci vasiyetnameyi de göZünüzün hım. AJlah vere de ümidimiz bota gelmiştir. Günlük müvaridat artmaktadır. 

bilirlerdi. . . dedi. b wd 1 . . F. Hatta sizin de bildigw iniz gı"bi pek garip de yakanm, dedi. •' -'- M f"h be yalnız Dün de ( 342) ton ug ay ge mı!ftır. ıat-
çuuuaaa.. aama 

1 

n huylu bir adamdı.... K•ndisı"nı·, sı"z Her iki kız derin ve rahat bird Vik b 1• k" Malıinenin Gömüldüğü Yer larda büyük farklar yoktur. Alakadarlar "" 
· torun uraya ge ıp yazı ma 

1 
• du""nyaya gelmezden evvel bile tanır- fes aldılar. bu yıl buğday fiatının bugünkü durumunu 

"Peaini araması için ona lizım gelen Reyni süldü: muhafaza edeceğini, ancak yeni mahsul dım, dedi ve tekrar pencereye kadar Resmi Muamele bittikten ve 
.. salı yutturdum, fakat dördünün _ G bn "'e mecburdurlar azi • yılında esaslı bir tenezzüle intizar oluna· gidip geldi. Sözüne devam ederek : vasiyetname de yakıldıktan eonr• 
J~ sleceiini hiç ümit etmemiıt~. zim. Ge~=ek yapamazlar. Zaten bileceğini söylemektedirler. - Bir avukat, bir hukuk müşaviri yö kızları dış kapıya kadar tet1İ 
Jmbaıı Malkolmla ne yaptınız M,.. onlan bu vaziyete dütürdüiün için • ·-- ··- • -- . . . . . ..• ·-- - olmak sıfatıyla ben ve mü,ıerilerimin I Odaya avdet ettiği zaman, odaY' 
ter Reyni? dedi. • t b "k etmek isterim. Onlara ( Toplantllar Davetler ) bütün arzularını, hiç itiraz etmeksizin, layan yanık kağıt kokusunun senı e rı ' ' - bcb ak · · · B' s· b Mallıolm m·-lewe dair oldukça malumata b A k se ini sorm sızın, yerine getirmek- ması ıçın pencereyı açb. ıraz ın Cifi ,.._ 

1 

S•n'at Erb• 1 S er• le mükellefim. Fakat hazan öyle acık- elinde tuttuğu mavi renkli zarfı Revni: malik bulundujumuzu, elimizde ba- I i D t 
ı- h- er 8V8 lı vaziyetler hadis oluyor ki, kendi dij_- mamıttı. Bunun üçüncü ve itte 

- Maklanıla sönderdiiin haber :ıı deliller olduğuıau 0 
kadar iyi i Eminönü Aakerlik Şubesinden: tüncemi de eöylemekten kendimi ala- dar bulunmayan bir phit h···-~ 

Jberine ben de binb~tı ile ((tesadü- aaa ettin ki, makineyi aömdükleri ı _ Gayri isla.m efradın 31 b-329 da- mıyorum, dedi. Sonra ciddi bir eda ile yakılmasına dair emir aldığını 
lfenn aörüıtüm. Fakat anlatbjım yerden çıkarmak, bizim elimize seç· hil doğumlulardan duvarcı, elektrikçi, kızlara bakmağa başladı. Bunlar bu miş, kızları kandırmı9b. . 
t yler onda hiç bir akaül&mel yap- meaine mini olabihnek onlar için nakkaş, betoncu, camcı, teneked, ma • bakışlardan son derece rahatsız olmuş ı Pencereden eğildi ve iki kıZJll 

adı.. Alakadar oldu amma... Jıte son derece mühim, adeta hayati bir rangoz, dülger, sıvacı sanatlarını bilen • gibi Y. erlerinde . kıpırdanıp duruyorlar- , kola bin~an. ç~kı~ ~~ ~ 
•- d d d" d" d d" lerin 25 ikinci kanun 936 tarihindeki cu- d B k dak k M ·· fı t ki rdu e gayrı t> aa ar... e ı. te'J ır, e ı. ı. ır aç ı a sonra atyo: na geç ı erını go v 
F ba il d martesi günü sevkedilmek Üzere . şubeye s· k"" .. ""k b" h"k"' l .. renç fmı sa a ı: Frenç mütevazıane bir surette, - ıze uçucu ır ı aye an ata- rı: 
- Binbaıınm btitün bu olan bi • Vikt-·a -~ylediklenn· den de bunu geleceklerdir. .. yım.. Belki bu meselede vereceğiniz -Vay yılan yavrulan vayJ ..• 

..,.. - 2 - Bu çağırılan sanatkarlardan bedel . . . . Y 
&enden 

0
mahimah olduön.n u hiç L-·tettı"ı"'m"ı," tabı ... ı bo""yle bır" vazı"wet k . . 1 . d b d 11 . 2 , .k. . karar da sızın ıçın faydalı olur. avaf yavaf masuma 

'Ji •- -T ı verme ıstıyen enn e e e erı .., ı ıncı Stella: iki kız kard i o kadar yıldıran 
-.ınetmıyorum. Maamafih çok ihclu etmek istediğini itiraf etti ve kanun 936 akşamına kadar kabul olu - - Dinliyoruz Mister Vardlav, dedi. zarfı aldı v:'yırttı . . .. Birdenbire 
•eçmeden onu da anlıyacaiız, de- tam 0 dakika aklına gelmiı gibi: nur. 1 d .. bn 
a· 3 - Gelmiyenler haklunda kanunun Matyö, söze ~yle baflan119tı: zünün önün e, yüzünun ı. - Ha! •• Miater Reyni, çıkardıiı· ceza81 kısmı tatbik edileceği ilin olunur. - Tanıdığım bir adam vardı. iki de ucu yukarıya kalkık kadının 

Reyni omuzlannı ailkti: nız yazı makinesi yerine bqka bir büyücek oğlu vardı. Kansı öldüğü za- canlandı. Gözleri bofluğa dahnlf 
- Ben de senin fikrindeyim Mia- Korona gömmeği unutmadınız in • D•ktilo Makinalarının man ikinci defa evlendi ... Fikirleri sa-, halde: 

ler Frenç. Fakat ben de Maklans pllah? diye sordu. bit bir adamdı, adeta bir pisikoloğdu. - AIJah günahlarımı affetsin·· 
ta, 1e11in son •eraüzeıtlerini dinle- Reyni: Hikayesi insanların r .. ·,,una, tabiatına vakıftı. ğer o menhus Blayt'la evlenecek 
pıek istiyoruz. Şu heriflerin bura • d Aldığımız varakadu: ikinci defa evlendikten eonra bir vasi- de benimle evlenmif olsaydın 
Ja selmelerini nasıl temin ettin 7 - Hiç merak etme ••• Onu a yap- Saygılarımla: yetname yaparak bütün servetini, ınü- 1 ya, bu sahtekarlığı yapmağa 
ı\nlat•na ... dedi. tık •• Kendilerini yakalamazdan ev- 18/ 1 / 936 günkü nüshanızda müek • tesaviyen taksim edilmek üzere kansı kalmazdım, diye mırıldandı. 

1 h . bi -yden fÜphelenemiye • killerimden Matkoviç tarafından benim j G l ·· "'d b" Frenç, Reyninin uzattıiı yaprak ve ıç r r ile iki oğluna bıraktı. öz erinin önünu a eta ır 
• ld Ceb" d --•- cekler •• Şimdi bizim asıl dikkat ede- ile merkez memuru Bay Kadri ve bay a- V k ka l e· b" kaç ı•ıaaraaını a ı. m en ~ısını ... • • . b. vukat Sadinin dolandırılmış olduğumu _ asiyetnameyi tanzim etti ten on p amıştı. ıraz sonra ır 

i;akararak kemali itina ile ucunu c~ıunız cıhet, bunlar~n .tekrar ıze za dair bir havadis okudum. Filhakika mü- sene geçtikten sonra bu zat beni gör- 1 gözyaf.~ y~naklarından yuvar 
lı:eati. Gene cebinden çıkardıiı bir bır oyun °Y119:Y1P, elunızden •~vıt- ekkilim Matkoviç Belçikada E. Paillard meğe geldi. Oğulları o zaman artık bü- yere dU§tU. . . . .. 
sakmakla bunu yaktı. Bir kaç ne- malanna min~ olmaktır. Hen~er kumpanyasının mümessili olduğundan ha- yümüşlerdi. Bana bir zarf bıraktı ve Yırttığı zarfın ıçı?den bır s 
f,• çektikten sonra trende, Viktor fevkalade. ze~ı... Ve ~~ların zeka • hisle peıin aldığı bedelle~ muk~bili~de ve anla~tığı bazı hadiseler vukubulduğu ~~siy~tna~e su~etlen çıkardı, 
._ y· 1 -'-! l ··ı~'--t lannı bakır gormemelıyız ••• Her teY· kırk beı gün zarfında teslım edılmesı tar - takdırde bu zarf hakkında ne muame- ıtına ıle duzelttı ve masasının ,,. a ıer e vuu o an mu aaa mı uzun ki . . w. ban 

d latt den evvel onlan buraya ayak ba • tile bize birer yazı ma nesı gehrtmegı le yapacağıma dair de a talimat ver· sine yerleştirdi. 
iLia ıya an ı. sar baamaz adım adım takip ettir· taahhüt e~ti. Bu müd~etin hitam~ .~~rine di. Hissiz dedikleri «tahta suratJJ 
Hu~arın Birbirinden Şiiplaui mek lbun... Öyle deiil mi? dedi. ~~~inelerın .gelme~e.~ı .. v.~ kendısının de Bir kaç sene sonra adamcağız öldü zumsuz yere bof klğıt israf e 
,, . gorunmemeaı her uçumuzun hakh olarak · · d hk h 1 d 
ve: Frenç· .. le . . . lb -• ·\ F k M k ve vasıyetnamesı e resmen ma e- Of anmaz ı. 

• ıuphe rımı:ıll ce et .. -,ştı1 a at, at O · _ _ı·k d"ld" A d b" 'k" h f - Viktor, ne ise •.• Fakat öteki- - Tabii. .• Tabii ... Hem yalnız viç fabrika ile aralannda bir ihtilaf zuhur mece t~saı e ı ı. r~ an ır 1 ı ~: 
lerin de buraya •elmelerini bir tür- l d "'"I b" ba M lk l d . . ... d k. 1 · ı d·w· . ta geçtıkten sonra, ogullarından hırı, • on arı egı , ın fi a O mu a etmeaı yuzun en ma ıne enn ge me ıgını k" . . . . 
lü anlı yamıyorum, dedi ve Reyni • takı"p ettirmek lizım, dedi. beyan ederek paralannuzı iade etmiı ol- babaa_ ının ıtaplan arasında ı~nç.ı hır dan: ~ 

b l ba t d l..İlnga Bostan sokak 18 No. Diıı yüzüne baktı. R • F · b fikr" • d k duğundan hasıl olan ıüphelerimiz zail ol- vasıyetname u muş, na ge ır ı. 
eynı, rencın u ını e a • B "k" . . "b" oturan Agatiye Reyni, Frencin anlattıklarını dı"k· . muıtur. Bir yanlıı anlafllladan ibaret olan u ı ıncı vasıyetname mucı ınce I 

1 
w• • 

11 
/1 

bul ettı: f" . h.h .1• d"l . . b "" .. t iki" w l kalıy d İstanbul cra hakim igının L_ l • • key ıyetın tas ı en ı an e ı mesını aay • utun serve ogu a or ve ev e- ilah aat e dinlemiıti. Şimdi onun bu aua- M f k S meselen n o cı günlü kararında Halim Abdu 
- uva 

1 
•• en ı • gılarımla diletim. ki anneleri de onların merhametine bı- d 

line cevaben: hetini bana bırak •• Şimdi nasıl bir Avukat rakılıyordu. dan dairemizin 934/ 918 UYlh Ani l k ? H k tak" ki""'• • I" Be·=- c::_ _ _:ı: ipotekli olan gayrimenkule istihkak - atı mıyaca ne var. ır- hattı hare et ıp etme ıpmız a- ..... opru Bütün nasihatlerime rağmen, iki . . . b k ı naa 
1 b • b • • d •• h 1 • ... • • b k d "" ·· asıyle ıcramn gerı ıra ı masl. ._,a. ıız arm ır ırın en fUP e enmeaı... zun gelecegıne daır aı a Uf Un • - ·- - kardeş te bu .ikinci vasiyetnamenin karar olarak mahkemenin neti~. 

Bu dört arkadaıın da birbirlerine celerin var mı? F 1 R 8 A T 1 .. muteber addedilmesinde ısrar ettiler. vanın reddine karar verildiği ınü 
itimatları yok, birbirlerine güvene- Frencin bu hususta bir çok dü • 4 kişilik pek az kullanılmıı. mukemmel Zavallı üveği anneleri, buna muhale- taraflar vekilleri iddia etmit olın 
miyorlar. .. itin içinde bir tuzak bu- ıünceleri vardı. Reyni ile kartı kar- bir halde Ford markalı, •ekiz silindirli ve fet etmek istemedi ve bet parasız kal- naen bu bapta merci hlkiınlijinee 
lanabilmeıi ihtimalinden fÜphele • ıiya oturup uzun müddet müzakere radyolu dahili idareli güzel bir otomobil dı. karara göre keyfiyetin tarafınıza 
Diyorlar ve tabii hiç biriai tek ba • ettiler. aatılıkbr. lıtanbul poata kutusu 176 (0.S.) ihtiyar müşterimin talimab muci- on gün içinde itirazınızı >' .......... 
f1DA böyle bir tuzaia ditmek teh- (Arltcuı uar) adreaine müracaat. bince aradan bir ay daha geçtikten IOD- tebliğ olunur. 



=:=·=-lki~ncikan~un~==;;;;;;=;;:;:;;;:=:;:::=~==-=======:;=:::=;<::==::::~~==::::S:O:N:::P:O:S::T:A::::~;=====:==:==:==--==z-====r====-=::a=============Sa~yh==~ı~r===-
1 Meclisten Yeni Kanunlar Çıktı RADYO 

Bu Ak amkl Proğram Bina Vergi i anununun 
Yazan: .... ş. 18: Hafif m!!tr::~~aberler, 19.15: Bazı Maddeleri Degv işti 

21 • 1 • 93G _ 41 - T riyo, kem n, viyolonsel, piyano. Stüdyo 

Madam Lab ÖJdürülmesİnİn $anatkfularımız tarafından, 19,45: Nefesli Ankara, 20 (A. A.) - Bugün Re- kanununa bir madde eklenmesi ron un sazlar (oda musikisi eeerleri). 20.30: akk 

G
. ı· T ı K rlaşmıştı Sıüdyo caz, tanıo ve orkestra gruplnn, fet Canıtez'in baıkanlığında yapı - h ındaki layihanın da birinci mü-
ız I U tU m&SI ara 21.35: So nhaberler. Saat 22 den sonra lan Kamutay toplantısında lmıir - zakcreıi yapılmı§tır. 1 

b d 
. . ah Anadolu ajansının gazetelere mahsus hn· 1 t b 1 l" • l · ··d·· Kamutayın ruznamesinde bulu • 

~ d' . ·· t um a sımııy ı an u ıman lf erı umum mu ur- d""" 
n..adınl ""l kla r lık d . 1 ra mer ıvenm us -,. , ,•adis servisi verilecektir • v ..... . . .d nan ıger kanunlardan öğretici ve 

8İne '-- arın çıg 1 rı se am aıre- b.' h al gözüne ilittiğini söylüyordu. BERLlN. lüklen ve an go u gemı ıtletme 1 a- teknik fı·ıı·mıere aı"t kanun laAyı'hası 
a11&etmiş orad d b. kantıkhk ır ay · ·· ·· · · 1935 yıl b'. --1 • d ·· htııu)e 1 . '. a a ır ... fakat bu hayalin, görünür gorunmez, 18: Bilad ve .... rkılnr (Şu bert), 19: resının 1 ut~enn e muna- t k 'k •• · · 

.,ı __ B g_e mıftı. Yalnız harem agaların· b. ··1g gı'bi eriyip kaybolduğunu Münihten, 20 45 ·v-Aktüalitc, 21 O: Al - kale yapılması hakkındaki mazb ta e rar ı tısat encumenıne gt:rı ve • 
"CUl eşır b .. t.. ··ıru · · hafaza ır go e ' · ' rilmit ve bina vergisi kanununun bazi 
etrniıı.. u un. su netını ~u • ilave ediyordu. man · Yunan ak.tamı (şarkılı Alman ve tasvip edilmi§, hayvanlar vergisi dd I . · d ... · · ·ı , d . 

_::• t~d~nın odasına gırerek. Selamlıkta yapılan tahkikatta c:la, ak· Yunan müziği), 22,20: Küçük radyo or· ile askeri tıbbiye mektebinden çı - ma e erının egı§tıı<ı meırne aır 
.. ftL Efendımız! .. Meseleden derhal . kl . }ayan bir bahçivan, kestrası, 23: Haberler, 23,30: Halk mü· kanun layihası da müstac("liyet ka· 
~ıl~ay~. haberdar edelim. Sonra töh ·ı~m çıçdel erı su yavaA saraya yaklat- ziği. kan kimyager ve di~ hekimlerine rariyle müzakere ve kabul olunmuı .. 
--=t ı duşeriz bır san a ın yavaş T b' da MON1H verilecek techizat bedeline ait ka - t 

D · · " . ... i · nde balık tutan ır a mm .. ur. 
rak ernı9ti. Ve aldığı emir üzerme ka- tıgını,, ç.ı. elere baktığını iddia 19: Radyo orkestrası, 20.50: Sozler, nun layihalarının ikind müzakere- Kamutay çar§amba günü topla .. 

ola haber göndermitti. j da=. dık dık pencer 21 : Haberler, 2 1, 1 O: Büyiik radyo or • )eri, artınna ve eksiltme ve ihale nacaktır. 
Zabıta ve adliye memurları derhal eylıyordu. l k 0 ha· kestrası, 24: Halk müziği. ·---------==----

&araya ko . . . . -1 Fakat gerek o haya ve ~ere . . 1 VARŞOVA j S 
lerdi. FJmu~lark taı!:!'ıkat~ gırıf~l~e lıkçı, müsbet birer fBhıs halıne gıremı- ı 17,45: Şarkılar, sözler, 18.15: Plak, kinci Beş Senelik anayi Planı 

a s k 
suretle &._t . u or nç cınayetın or; tahkikatı meçhuliyetten ~urt~ra- sözler, 19: Piyano ( Grieg. Erkli. J ensen, 
diğn.e ;~ ~ı_·nın.tara~ndan vukua g~l- ~k birer iz şeklinde telakki ecblmıyor ISinding), 19,30: Sözler, monoloğ, 21, 10: •• t 
Jerdi. aır ıç bır debi elde edememıf· ı 1j..' • • ! D~ns. k~rosu .. 21,55: Sözler, 22: Ozi -

Yal • . Zabıta ve adliyenin o gece hançte ıc: ~ınskı ıdaresındc orkestra (şarkılı), 23: 
lrad n~ anlaşılıyordu kı; katıl bu ..... .. terek tahkikat: meseleyı Kuartet konseri, 23,30: Sözler, 24,05: 

~ı oldürürken epeyce mücadele ra ~t~~ mufhf ··rüklemisti. (Mak- Dans pluklnrı. a ı etnııt. . ... 'Ik nnZ! .. ır sa aya su . 1 1 d fa ' ınce yüzlü ve uzun bıçagını ı . Al an tebaasından olması; V YANA 
:. olarak gırtlağına saplayarak bü • tule) nın, mB Hubiştayn) gibi ıa. 3o: Avusturya mü7iği. 19: Muhte· Ankara, 20 (A. A.) - ikinci beş 

Yük kan damarlannı kesmı"ıı. ve sonra, (Madam. L.a. aron sı· ve bahusus lif sözler, 20: Haberler. 20,30: Repor -
mütaleaları dinlenmiş ve birinci 
celseye saat 12,30 da nihayet veril" 

miştir. 
d 

T k b taıı.ıma senelik sanayi planı programı esas-
ora an çıkart k k lb. • "ıtü yükse ır ısım T ı' taj. 21: Prag - Viyana müşterek ve mii -
ne &apladıkt ara tamb ~ ınınd uterk. iki buçuk aydanberi BudgaAr l~rE,ıaf md: tekabil yayımı (Prağ ve Viyana radyo or· larını hazırlamak ve görü§mek ü • 

1 an &onra ıçagı ora a • d .... ı...,." e ı en ı k l ) 22 h d t d'l . ) ••t h ey eınit. d h ' d 
11 

• • daki apartunan a F- hA d. . estra nrı . Skeç. 22, 30 Htı.ftanın a- zere ave e ı mış o ıın mu e as • 
kanını · ve a a sonra .. a ~ e;"nın ile metres hayatı yM,&ması; n ıseyı bcrleri, 23: Haberler, 2'.10: Piyano ken· sıslar bugün ekonomi bakanı Celal 

Saat 17 de ikinci bir içtima ya • 

sonra b~at~k ç~r~~ı~a ıyıce sıldı~en alelade bir cinayet şeklinden çıkarıver· tctı, 2 3,25: Sö71er, 24. 35: Dans. Bayarın riyasetinde saat 1 O da bi -
rn. . uyuk bır sukiınetle çıkıp gıt • . . EUDAPEŞTE 

pılmış ve bu içtimada encümenle · 
rin adedi ile bu encümenlere seçil .. 

lfb. mıştı. ed h be d 18 rı· 9 l"k rinci içtimalarını yapmı§lnrdır. F k En Paşa mesel en a r ar o- : uk, 18, 30: Konferans, 1 : p a ·, 
rn· a at katil kimdi? •. Nereden gel- lver d ğruca Babıaliye gelmiş; 19,55: Konfe::'ans. 20,30: Mozartın ııDO~ Kongre başkanı ekonomi baka -

miş olan üyeler tasvibe iktiran ede'! 
rek celseye nihayet verilmiştir. 

l 
lf Ve nereye gitmişti? Buna dair iz- lur ~ mpaz, .1° unca bir mülakat icra JUAN» opera!fı, 22,05: Haberler, 23,55: nı, yapılacak işler hakkında izahat Bundan sonraki içtima, cuma gfü 

er tarn . 1 d l Talat aşa ı e uz ç· .. •w· 24 K f ( 1 da' . aınıy e meçhul bir per e a tm- . . üliikntta, şuna karar ve- ıngene muzıgı, : on erans 8 man • verdikten sonra söz alanların da nü saat 10.30 da yapılacaktır. 
gizlenınekteydi. e~ı.ştı,' Bu m ca), 24,20: Caz. 

retlT~at yapanlann en ziyade hay- rılml ~:Şimdilik hadise gayet gizli tu- 12 30 15 ı O~OOKRkEŞ h b 1 
erını • 1 b. d kan • f t' • , . r estra ve a er er, 

'- · · ~ucıp 0 an ır şey e, la ak ve bilhassa Alman se are ıne 18 15 · Pi" k 20 · B 20 1 S · Ç'ft 
'tll' l~de b .. 1 .. kad hüviye- tu c . • d . · u , . orsa v. s., • . ı 
ti idi yatan u? u ı_nm . . duyurulmıyacaktı. Bunun ıçı~ e piyano ile modem müzik, 20,50: Şarkı • aorut Şehzade Alı Efendı, kend~~e gerek saray halkına ve gerek tahkikatı lar. 2 1, 1 O: Konferans, 21. 30: Senfonik 
c:e,,aan suallere büyük şaş~hkara 'dare edenlere, bu mahremiyete dik · j nıdyo orke!tras1, 22,30: Sözler, 22,45: 

P verm· ··dd · i ıle ara - 1 bih l k K • · 'tnda •. ış, mu euımum . . kat ebneleri sıkı sıkı ten o unaca -
1 

onserın devamı, 23,45: lngilizce, fran -
foyle bir münakaşa geçmışti: ı ızca haberler. 

aıf~e Efendi Hazretleri! .. Bu :adın ne tı. 
2 

_ Maktul Madam Labaronun -----

-sayınızda buluııuyord' .. Al 'bugünlerde Bulgarista.nda bulunan yaman Bir 
lnaıı f!f on gün evvel, ken ısını • ed . 1 tanbula gelir de kızını ararsa, S 
nıift~ hocası olarak saraya kabul et- Peh::~e s Ali ile Bursaya gittikleri söy- a l kalı 

ıın. . :enecek ve bu felaketzede peder avu -
d' - Bana Madam Şarlot; dıye tak - 1 caktı Be o cu emzi ·n 
ıııı ettiler. tu a • (Arkası var) 
- Size bu kadını kim takdim etti? rmedığı Ceviz 
- Emin olunuz ki unuttum.. ltalyad .. a .. ki infilakta Kalmamış. .. ti...;:- Efendim; aradan seneler geçm.İf Adına baloncu diyorlar. Sebebi ma-

:~ıl ki ..• Aradan beş on gün geçti - Olenler lm değil. Fakat kendisi yaman bir 
Rlni buyuruyorsunuz.. Bari 20 (A.A.) - Bazzellerini hırsız. Geçenlerde Lalelide Reşide na-
htı - Unuttum, dedikten sonra. ~rtık yağlıa~elerinde ~ukua gele? i~~i~~k ~e mında bir kadının evinden (2500) lira 

•uat karşısında israr edemezsınız · 1 angın neticesmde yecb kışı olmu§ çalıp kaçarken yakalandı. Zabıta, bu 
- Falmt efendim, kanun israr eder. ~e yirmi kişi yaralanmıştır. adamın arkadaşı Zekiyi de tuttu. 
- Anıına, ben, cevap vermezsem. Deniz Konferansı Remzi, bu suçu Zekinin üzerine at· 

8\ıa-Öyte.zannederiz ki, kanun bu hu- Ve Japonlar tı· O, kabahati kabul etmedi. Derken 
ta da sızi cevap vermeye mecbur D . k Remzinin bir takım başka hırsızlıkları 

eder. Maktulenin odasında bulunan Londra, 20 (A.A.) -hhenızh ont.- daha meydana çıktı. Bu suçların mey-
~ Alman d k" J n mura as eye ı, l Portn nıızaren bu kadının feransın a ı opa kk d k" d f dana çıkışı, bir takım yenilerinin orta 
ehaaaından yüksek bir familyaya müşahit bırakılması ha ın a 

1 
ave 

1 
ya atılmasına vesile oldu. O suretle ki, 

Kahirede Y enid ~n Ça "pışmalar Oldu 
Roma, 20 (Telsizle) - Kahireden bildirildiğine göre, talebe tekrar nü· 

mayişlere başlamıştır. Hükumetin nümayişçi talebeler üzerine sevketti~ 
askerlerden yirmi beş kişi yaralanmıştır. 

Maltadan ki it lyan Daha ıkarlldı 

Malta, 20 (A.A. - iki ltnlyan öğretmen istenilmiyen hareketlerinden 
dolayı Maltadnn dışarı çıkarılmışlnrdır. 

Bulgaris\anda Siyasi Cinayetler Başladı 
S9fya, 20 (A.A.) - Burgaz civarında Dülger köyünde dün a~am zi· 

mat kooperatifinin yaptığı. toplantıda siyasi bir nutuk söyliyen eski köylü 
partisi saylavı Ganef toplantıdan çıkarken dışarıda gizlenmiş olan biri ta
rafından tabanca ile öldürülmüştür. Katil karanlıkta kaçmıştır• 

Edirne e Işıkları Ma keleme Tecrübe 1 
Edirne, 20 (A. A.) - Bu ak am Edirnede ışıkları maskeleme de • 

Qemesi büyük bir muvaffakiyetle başarılmıştır. 

Varşovada Yahudi Mağazalarında 
Bombalar Patladı Yaralanan V af .• 

Varşova, 20 (A. A.) ·-Bir yahu
di mağazasında bomba patlmı§ ve 
üç ki§i yaralanmı§tır. Diğer bir in -
filak neticesinde de bir yahudi ec -

zahanesi harap olunmuştur. 

Bu auikastlar yahudi aleyhtar\ 

teşekkülün eseridir. 
lllenaup olduğu anlnfılıyor. Bundan kabul etmiştir. • 

1 1 
zabıta bu adamın son hırsızlıklarını 

~rnatınızyokmu? .• • Bir :::~~zmGô~:~ecs tesbit
0

etm~kiçintam~ir hafta onu, Tahran Kadınlar n n üsameresi 
h Hayır. Ben, kendısını Almanca B l 20 (A A ) - Barselon muhtelif kımselerle muvacehe etmekle 
Ocası olarak tanıyorum. a~se ~n, .

1 
T 1' 8 

h muha- uğraşmıştır. Baloncu Remzi, ancak Tahran, 20 (A.A.) - Dün akşam edebiyat ve san'at adamlnrı zevce" 
- Fakat gerek maktulenin odasın· beledıyeaı, Daı y e egr p ke" • dün akıı.am tevkifhaneye tıkılabi1ıniş • kadın ocağında bir müsamere ya - lerile birlikte hazır bulunmuşlardu·. 

d ki ' b" · b'n peçeta para ce7.ası " T 
._a ihtifama ve gerek saraylı hanım • ırıne 1 b b' b ska , tir pılmış ve fahri başkanlar olan prcn- Söylenen nutuklarda kadının te • 
lCll'd ik . t' Bunun se e ı, cumur n ·ı . l 1 • . . ·ı .. b an yaptığımız tahk ata n~aran, mış ır. . _n te ebbüs e _ .k d seslerle bak nar, aay vlar, aıyaset rakkısınden bahsedı mııtır. 
u kadının mevkii her halde bır Al - nma suıkast ya~mag.ld'""~ h kk merl a a =====---;=='---=.:::'.~ 

lll~ h .... .. b .. · ~~ıf~ı ıgı a rn- ~-------------------------~, ca ocasından farklı gorunuyor • den ırının . . . • ., • f ) 1 1 1 
~e bundan da, zab fahi.?1~eni~Ieıdaki asılsız bir haberı bıldıren tel - Şıddet .. ı ırtına ar.. stanbul Beledlya•I 1 nları 
aktuıe arasında batka türlu bır mu· eraftır. K F t asında 17 Ki~i 

llaıebet olduğu anlaşılıyor. . Lltv nyada~I L hlller ar .~r l v Birincikô.nun 935 ıonuna kadar değiıtirileceği evvelce gazetelerle 
- Beni çok tlayonıunuz. Şimdıye Tezylk GörUyorlar Öl u Yaralı Da Var.. ilan edilen yük ve binek ve ziraat arab larının plakalarından bir çok .. 

kadar hiç kimseye hesap venneğe .a- Varfova, 20 (~. A:) -. Gerek Nevyork, 20 (A. A.). -.. K~r ~~~.: larımn tebliğ edilmediği yapıl n tetkikattan anlaıılmıştır. Değittiril . 1 
llfnıadım. Bu sualinize cevap veremı - Vilna gerek bu bolgenın bır çok ~e- tınaaı neticesinde 17 kıtının oldugu miyen bu plakaların tebdili mu melesi l mart 936 gününe kadar uza • 
l1ec:eiim. birlerinde gösterilerde bulunan ve 40 kitinin yaralandığı haber ve- tılmııtır. 

Şehzadenin bu ,imankça cevabı, halk, Lehlilerin Litvanya'da maruz ·ı ktedir. Fırtınanın merkezi O günden sonra eski plakalarm hükmü kalmıyacağı cihetle nerede . . . . . rı me 
ltıtiddeiumumiyi mütecasir etmıttı. kaldıkları tazyikı protesto etmıştır. Meksika körfezinden Bahrimuhit görülürae sökülerek aeyrüaeferlerinc müsaade edilmiyeceği bilinerek 
F'a~t fU anda büyük ~ir sinir butrı;:~ Bir E.ina Yıl<lırılıyor kıyılarını takip ederek Okyanuı'a bu müddet zarfında Emniyet ltınc tube müdüriyetine müraca tla yeni 
~ Çlren tehzadenin hahne acıyara 'h Belediyenin arka tarafında bu - d ""' ·1 'rlemektedir. plaka almaları ilan olunur. «B.n u324u 
ııticv ha fasıla vermif, batka cep e- ogru ı e * 
l l · ti V lunan ve tramvay caddesine nazır ----------------------
berden tahkikata devam ~ye;:~ . de~ olan ahıap bina yıktırılmaktadır. Nevyork 20 (A. A.) - Florida, Q u 1 
u tnhkilrt ikindi vaktme ar k h b" h l l b·· ' G · 'd ·· h' b. ~ ..... ---~J!:r.,,.,~ ___ !6··-~~··!!~··~ ... u· .. ·~~:=.,,,=-·--1 ' \1 ,. b. tice el- Burası pe arap ır a a mı,, u - Alabama ve eorgıe e mut ış ır • l l • 

arn eylediği bnlde, kat 1 ır ne yu'"k b·ır 1·nhidam tehlikesi arzdme - k ,__ d" k' · · ··1·· de ed.l . . asırga !;-IK..uılf, on ye ı ııının o U· 
ı ememıştı. w b 1 1 ctı ki · · d lan Kızl d b. •. e yansından son- ge nş am "I' • müne ve otuz beş şınm e yara • r an ın. gec . . . 

1 a r masınn sebebıyet vermıştır. 

Ja o .ar, 8 r an Cumur 
1 ı ru 

• M ·ng Resmi mahnfil iki memleket arasın-

p l okyo, 20 (A.A.) - Aorlnı an da her tiirlü askeri anlaşma veya mü -
o t . • b" Japon - m h k ' k ~<"t,.sının ır . azısı bu- zakereyi bir da a at i olara tekzip et· 

d"h·rl nl sınası hnkkındakı Y j k d" 
d 

dırm,ştır me te ır. 
lil il derin bir heyecan uyan · 

Ba kan Seçildi 
Berat, 20 (A. A.) - Lübnan par

lamentosu Emile Edde'yi cumur 
başkanı seçmiştir. 

Ahırkapı tütün ambarı önünde ynpılacak (1831) lira (37) lturuf 
muhammen keşif bedelli iskele pazarlık suretile 25/1/936 tarihine 
rasthyan cumartesi günü saat 10 da ih le olunacaktır. latel Iilerin iha· 
leden en az üç gün evvel inhisarlar in nt şubesine evvclct~ hu gibi iti 
yapını§ olduklarına dair vesika göstererek proje ve diğer evrakı al -
maları ve o/o 7,5 teminatlarile ihale günü Kabataştaki komisyona mü• 

racaatları. (265) 
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iyi giyinmesini seven şık adam 
Elblselerlnl, Galata'da, Karaköy'de kAln : 

[ Emlik ve Eytem Bankası il&nları 

Taksite Satılık 
Apartıman: 

1 

Bankamızın mali ol.,.n T e!vikiye' de Hamamcı Emin Efendi sokağın
da eski 3 mükerrer yet.., 19 No. lı ve 8 daireli Teıvikiye apart1manı 
birinci takı iti pefİn ve 7 takı iti 7 senede ve fU suretle 8 taksitte faizsiz 
adenmek tartile satılmak üzere kapalı zarfla arttırmaya konulmut -
tur. ihalesi 29/1/1936 tarihine tesadüf eden çarp.mba günü ıaat on 
Clörtte Ankarada idare meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

isteklilerin 3500 lira teminat akçesile Ankarada Umum Müdürlüğü
müze veyahut burada tubemize müracaat ederek alacakları §artname 
IJe teklif mektuplarını o gün saat on bire kadar ıubemize vermeleri. 

(298) 
~---

LiO M a 
Mevsim sonu dolayısile yüksek cinsli 

mallarını çok ehven fiyatla 
satıta çıkarmıttır. 

iskonto 0

/ 010 dan °/050ye kadar 
lstiklil caddesi 272 - 274 

f ıtanbul Asliye Mahkemeleri ikinci Y enlleme 
Bilroaundan : 
Davacı inhisarlar müdiriyeti tarafından Nitantatında beylik fırınında 

lstelyanoı Karlidiı aleyhine yangından evvel asliye ikinci hukuk mah· 
kemesinin 341/778 numarasile açılan davanın yenilenmeıi aıraımda: 

Mücldeialeyh namına gönderilen davetiye zahrına mübaıiri tarafm
"1an verilen meıruhatta bulunamadıiı ve tanıyan olmadığı anlatıl • 
malda bir ay müddetle ilanen teblisat icrasına büroca karar verilmit 
olduğundan tetkik günü olan 27 /2/9"36 saat 10 da yenileme bürosunda 
lıazır bulunulmaıı ve gelinmediii takdirde gıyabında muamele yapıla
caiı 2367 numaralı kanuna tevfikan teblii makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. «332» 

Dr. T v Sinir v• alılll 
haıtalıkl&ı1 mlHehaıaısı 

c.ı .. r ... ı. ı.".eç ı Ôreo apubıaalU Tel. ml3 EY. Kadı.ılSy &alaarlye ıı.,. soluk r.:. 607U 

KANZUK 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Ea oıuıı.nui t ök ı:sü. u ... . ..:u"' , rımşit, 
aıtım, ve boğmaca ökıürüğünün kati 
il&cı dır. Oöğüıleri zayıE elanlar& 
•İkaye edici tesiri tayanı . dikkattir. 

1NG1L1Z KANZUK EOıANESt 
Beyoğlu, lı•anbul 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentelen: Karaköy KöıniilMtı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürclarzade 

Han Tel. 22740 .. ---~ Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 21 lkinci

kinun SALI saat 20 de Rize'ye 
kadar. «283» 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 22 ikin • 

ciki.nun ÇARŞANBA günü sa
at 19 da AYVALIG'A kadar. 

«321» 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 23 ikin

cikanun PERŞEMBE günü saat 
11 de PAY AS'A kadar. ((322,, 

Doktor 

u o • 
1 

Eaiallntı Valde luraathanHl yaaıncl 
hatalarını k a bul eder. Tel. 24111 

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

•~ı 4J..,~ .. 4 6~.,4;~. 

• "'"''r4 C.41İl91 

---._ _____ _ 
"'İ" .. 'p lll,;~I v••CU 

.-••a·•- .. -."•"'-'•• ••oe 

bUyük elbise mağazasına ısmarlar. 
Mahir bir makaatar tarafından biçilen Ye bnyok bir 

itina il• dikilen en iyi kumaılar•an ı 

le111•rl•m•, kusursuz ve flk kostünd,ı 
24Iiradan itibaren takdim edet• 

Kachn, erkek ve çocuklara mahsus: 

PALTOLAR, PAROESülER VE MUSAMBALARll 
En müotahab ve müteaevvl ç91itleri vardır. 

Tecliyatta kolayhk gösterilir. 

inhisarlar Genel Direktörlüğündeıtı 
Lise ve orta mektep mezunu olup yatları 35 den yukan olın~ 

dan memuriyet talebiyle idaremiz~ ~ür~caat etmit olanlann p,el 
ııününe kadar :müracaat edeceklerın ımtıhanl~rı b~ ~yı? 28 

ünü aaat 14 de Sirkecide Meydancık caddeaındekı ınhıaarlar 
~in kursu binasında yapılacaktır. imtihana a-irece~lerin yaıl-:::
tahsil derecelerine ve evvelce bulundukları memunyetlere ve 
lik muamelelerine ait vesaiki de birlikte ıetirmeleri gerektir. ı1M 

Yukarıda tayin edilen gün ve aaatte hazır bulunmaları. « 

lstanbul Sıhhi Müosselcr 
ve Eksiltme Komisyonundan: .A 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için mayıs 936 sonun• ~ 
lüzumu olan azı «17000» çoğu 18000 kilo süt olbaptaki ~J 
veçhile açık ekailtmeye konulmuıtur. .. .. 5'İ 

Eluiltme 5/2/936 çarıambil ııünü saat 14.5 da Cagaloılund• 
Müiürlüiü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Tahmini fiyat: Beher kilosu için 12 kuruıtur. 
Muvakkat ıaranti: 162 liradır. 
Şartnameler bedelsiz olarak müesaeseden alınabilir. ~ 
Eksiltmeye ~ireceklerin 2490 say ılı kanunda yazılı belge ve ;i 

kat garanti makbuz veya banka mektuplarile belH gün ve aaatta 
yona gelmeleri. (263) __.,./ 

Sana; 
Perestif ediyorum 

lıte ufak, fakat parlak bir izdivaç 
tahayyülünde bulunan bir genç k~ 
için çok manidar üç kelime... Bir 
erkek; daima tatlı yumupk ve be· 
yaz bir cildin ve nazik bir tenin 
miknatisi tesiri altında cezbedilme• 
ğe meyyaldir. Zamanımızda her 
kadın, beyaz rengindeki {yağsız) 
TOKALON kremini kullanarak 
sehhar sevimliliğini çabucak fazla· 
laıtırabilir. Yalnız iiç gün zarfında 
daha cazip bir tahavvül göze çar
par, cilt yumuşayıp beyazlanınca 

açık mesamat, siyah benler ve yor
gunluk izleri de yavaş yavao zail 
olurlar. Bir erkeğin hararetli agkı· 
na nail olmanızı arzu ediyorsanız 
bu basit tedbiri tecrübe ediniz. 

T•clrler 1 
Sizia içia; aağlam, muntasam, ucuz v.,,....,_. K•-· Kebir· M•adln 

e.tterteri hasırlanmı,tır. 
Sabt 1crlerl : A•lı:ara caddeıl Yeni 

Kitapçı Ye Akıam mat1Jaa11 

Bakırköy ıulh hikimliiinden: 
Meliha ile Nuriyenin f&YİaP rn:., 

plduklan Bakırköyünde KartalteP 
fa sekağında 1 7 No. maabahçe .,,. _,, 

bası mevcut kuyu ile üç sofa ı,.tl 1 
sandık odası ve helayı mn,tondl ~ 
2000 lira kıymeti muhammeneH af' 
hanenin izalei ıiıyuu zımnında par 
rilmesine karar verilmit ve icra ıutıo". 
zayededc tamamı 1 '450 Ura l'P. il 
hissedar Nuriyeye ihale odilmit _. 
ier hissedarın parasını mah~eın~ 
etmediiinden yapılan lha1enın f 
yeniden müzayedeye vaz'ına k~ 
miş olduğundan 9 36 senesi fU 16 
nuncu pazartesi günü .ut 1 S teli 

kadar müzayedeye vazedilecaiind_. 
lerin yevmi ve saati mezkClrda 
sulh hikimliiine kıymeti mllh 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pc1 
müracaat eylemeleri ve daha fasi' 
mat almak istiyenlerin sofaya a.Jı 
mesini görebilecekleri ilin olunur• 

Kayıp: Fırka 61 Alay t 7 4 ten aldığım 
kıt'a terhiı tezkeremi zayi ettim. Şubem -
tlen esasını alacajımdan hükmü yoktur. 

322 doğumlu 

Hasan oilu l•mai1 Hami 
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Netri7at MüıUirü: Sellin Rasıp 
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