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•• ran u 1P8nı Hazır Son tclgrallar 6 ıncı 

sayfamızdadır 
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ita/yanın Amerikaga Cevabı.. Boğazlar ve in giltere 

Siz, Demokratlar Zengin- . .. 
Biz fakiriz. Amer!ka Matbuatına Gore, Bu Iıte • • 

sınız, 

Fakir Olduğumuz için, Disiplinle 
Hareket Etmeye Mecburuz. 

ltalya, Almanya Ve Japonya Harp istemiyorlar 

lngıltere Zorluk Çıkarıyormuş. 
ÇUnkü, Bu lıt• 

lngilterenln Karıtık 
Hesapları Varmı9. 

Nevyork Taymis "ten: -Yeni lngi
liz d.,, itleri bakanının talihi, iyi bir 
yılbaşı geçirmesine mani oldu. Çünkü 
Mister Eden, günün büyük bir mese
lesiyle karşı karşıyadır. Ve bütün dün
yayı alakadar eden bu Akdeniz mese• 
lesi, Türkiyeyi de yakından ilgilemek· 
tedir. 

Londra rnahafilinden öğrenildiğine 
göre, Akdenizle Karadenizi biribirine 
bağalyan boğazlarda Türk hakimiyeti· 
ne engel teşkil eden tahdidatın kalk
ması için Fransız başbakanı, Türkiye· 
nin Paris elçisine teminat vermiştir. 
Bu münasebetle, İngiltere, Rusyaya 
kartı olan vaziyetini tespit edecek mü· Çanalrlcalecle AILUA lnıyıı 
him bir mesele karşısında bulunuyor, [Umumi harp esnumda] 
demektir. f takdirde Türkiyenin alacağa durum t~lebini reddetmesi, vaziyeti miifldil 

Büyük harpten sonra imza edilen hakkında İngilterenin sorduğu sual, bır ~ekle koyabilir. Maamafih bu ~ 
muahede, gerek lstanbul ve gerek Ça- boğazlar meseleıtinin ortaya atılmasına Karadenizle Akd · d .,..,_ 

Habesiıtanda •on vaziyet nakkale boğazlarının bitaraflığı nok· bir vesile olmuştur. sefer meselesini entız aratsın a ae,:.:; 
.. taamdan T" k.iYae .., bir 7'iik "k F oraya a mıyor, a,, ... 

8--. 7. (A.A.) - ~ Glı-ldemolauinln atefi altı ..... Ve ken· lemlfti ş~~~ _..06:° ı: .. -::.~: Türk j~~ taraftar zamanda lqittere ile Rusyanın m• 
0nıale d ltalia"da RuzveWin .Ozteri di re1imlerinin eeut bnunu olarak falYa ~ ehlik kuldu.. :o~. iiiünden. ııailterenm, artık. takbel aJAkalannı da meydana koyg. 
h kkınd~ bir takım mütalealar yürüt· harp istemekte olduklanndan 'üphe t eye eo au u lfl münakafaya döküp Türkiyenin yor. (0.oamı 11inci7Ü4•) 

ak d' edilmemektedir. Berlin ile Tokyo, di· A il A e· . . 
ıne te ır. ledikleri gibi cevap verebilirler. Bizim vrupa e ıyayı ırJeştırmek için .. 

~:::~:~ı:~:~:y!iy~.k::.ıy .. cevabım(~::!:·~ın .. ~., Ahırkapı ile Salacık Ara. 
Saylav Namzetleri 
Eski Muı Saylavı llyas Sami De sında Köprü Kurulacak 

N G l 
Sivas • Erzurum hattının müteahhidi 

amzet österi iyor Mühürdarzade Nuri Avrupa ile Aayayıl y Bir D ll 
birbirine bağlamak üzere ve 12 mil· aman e kanlı •• 

Ankara, 8 (Telefonla) - Münhal aaylavlıklara apiıdaki zatların yon lira sarfkil~ .. lstanbulla Oaküdar K d • • T 1 b s --et göıterilecekleri kuvvetle söylenmektedir: arasına bir opru kurulmaunı ve en ıs n .. .. 
ll1aa Sami (eıki Mut aaylavı), Ihsan (eski lıtanbul rıhtım ıirke • köprüye Atatürk .. köprüs~ ismi veri_l - ı e a e e usu 

liııde), doktor Saim (lıtanbul Tabibi adli müdürü), Bayan Hatice mesini teklif etmıttır. Vekıller heyetıne v k 
f("v aevkedilen bu teklife göre köprünün plan- er t 
oıretınen), ıeneral Pertev, mütekait miralay Mehmet. lan ı San Fransiakodaki 32 kilometrelik ere en •.. 

Kerestecilikte Kriz 
Ornıanlardan Kat'iyatın Menedilmeıi, 

Bu Yeni Buhranı Doğurmuştur. 

köprünün planlarını yapan mühendis tara-
fından yapılmıttır. 2560 metre uzunluğu, Bı•rçok K• d p E V N 
21 metre genitliii. sekizi karada. onu de- ımse en ara, şya e • 
nizde olmak üzere 18 ayağı, 4 kulesi ola • 1::$ Jd AJ s 
caktır Köprünün 701 metrelik kısmı asma U Uysa lp 8VUŞmUf• 
olacak, asma kısmının deniz yüzünden 3 5 Bir çok kitapçılan ve 1 S üniv ... iteliyi 
metre yüksekliği olacağı İçin altından en kendisine mühendis mektebi talebesi aiiaü 
büyük transatlantikler bile geçebilecektir. vererek dolandıran Eakitehirli Niyui S.. 
Bu köprü ancak 3,5·4 senede inta edile • lim pçenlerde poliae de >'anbt bir adres 
bilecek, parası da nakil vasıtalarına bilet vererek ortadan sır ohnUflu. Bundan 
bapna kırk para zammetmek auretile te- soma polise F..kiphir ve Ankaradan bir 
min olunabilecektir. çok miiracaatlar yapılımf ve kendiei a • 

Köprünün en mühim yerine pek büyük ranmaja haıl•n""fh. Dün Niyui tekrar 
kıt'ada büyük bir heykel konulacak ve bu poliain eline diipniif ve bütün auçlaruu 
heykel Amerikadaki hürriyet heykeli gibi itiraf etmİflİr. Niyazinin bir düaüne,e ya• 
çok büyiik olacaktır. lan İamİ vardll'. Hatti bir sün komü.ler-

B 
.. L L • Köprü yapıldıktan aonra Londradan den Ziya, BeJoiluncla kenclisind• .n-L-

••)'11111 111erede lallnlıan ., A b·ı k • • ,...,_ lı . . kalkan tren dosruca ıyaya seçe ı ece • elmİf ve çe't'll'el'ek aclma IOl'IDQflur. Niyui 
tanbula, ~n bir kaç ay ıçınde ke- Bu itibarla 1ab,larda da aeçen ae- tir. Salim: 

teste .ae~eme~ batlmıtbr. Bunun neye nazaran yüzde 30 bir diifüklük Çünkü köprünün orta yerinden tren, iki - Adım Dimitridir. Bulcanm. l>emİf 
~=hı, ~u~umet~ o~anlarclan ağaç görülmüştür. tarafından tramvay ve diğer vasıtalar ge • ve Rumca IÖylenen hir IÖ:ıe de Rumca 

.. ilmeaına ıuretı katıyede menetme- Bundan batka Bartmdald baza b·· .. çebileceklerdir. mukabele edince serbest bıralnJmatta. O 
ltidır. Hatti İnebolu iskelesinde kesil- .. k k f b .kal' d 'fi~ ~ Bildirildiğine göre teklif Vekiller He- vakit komiler ihtiyaten kendisinin bir fo-
hıit larak L-'-' lla yu ereste a rı an a ı aı etmıt- ec:1·ı • • K- .. .. h -L. t o oc:JU~yen ma nn bile Çl• • •• yetine aevk ı mıttir. oprunun mu te • tojr1111m almqtır. fte Niyazi timdi 0 fo-
lumlmasına izin verilmedig·inden t•• tır. Tuccar bundan dolayı da ayrıca mel tayyare taarruzlanna kartı korunma11 toirafla tekrar yakalanmı••ır Ni•ui Sa • 

ne- .. k ed' I r • ı 
car ııkıntıya dütmÜf ve fiyatlar d zarar gorme t ır. çareleri de düıünülmüotür. ki baıtaki ku· lim vaktile Kah.tat lisesinden kovulmut-
rükselmiştir. a Ayancık iskelesinde ise yalmz lelere tutturulmak au11etile ıerilecek bir ai tar. Son kurbanJannclan Bay Süleymam 

Költ kereste fiyatları geçen Zingal tirketi muamele yaptığından köprüyü tayyarelerden atılacak bomba - dört, bet defa nasal dolandll'dıian da diln l leymana selmit: 
l'au rnevaimcle 28 lirayı ı~k IC~e piyasaya oradan da mal gelmemekte- )ardan koruyabilecektir. poliate itiraf etmiftir. Niyui Salim hir sün ((- Senin plildaruu •• de ....... 
lene 32 Jır' aya -·'- ,_ en l '! dır' Şimdik' halde b"tü ı... _ _.. ile Bu k8prünün yanan eaki adliye bina • sm.,- Pnüt: vet edildiiim Fft• .......... o.ı.ı.. it ~mlf, çam &ereatc erı • ı u n •erço~ecı r d b b • ıaL _._ -.-ı:.. r .... __ ! -1&1.1..:.._ 
fiyab da metre mikabı ba • hllkGmetin' far hakkı amın oldup yer en •t :yarak Ahırka • Beai Amerik.. koDejindm •ir C-C im p- --. •----.. - s&a ...--. 
farkla )'Übelmlttir flDa aynı • orman nda çıb- padan Harem ve Salacık aruma uatd .. dawt etti. S. de pHr nii.ln7 ...,_ 91- c:liın ctllldW Slle,w ıetiau4ı 

· racapyem bnun11 beldemekteclrler •. mw 4ii.Un61mekteclir. "'1 ın ...._ ..... Elt.I ... ~ a ( 0.Nllll il inci 7iiscf•) 
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Son zamanlarda, muhtelif ma -
ta'lar üzerinde ihracatımız hayli 
çoğalmıştır. Bu münasebetle dün bir 
muharririmiz rastgeldiklerine yuka -
riki suali sormuştur. Aldığı karşı -
lıkları aşağıda bulacalı:sınız: 

* 
Muharrir Selimi İzzet Kayacan: 

Eroin Yutan Adam ••• 
Eroin Kaçakçısı Sayılmak Gerek Mi, 

Yoksa Değil Mi? 

Ticaret Odaıı İdare Batkanı 
Ticaret Odası yeni idare heyeti başka• 

nanı seçmiştir. Başkanlığa seçilen zat 
Devlet DenizyoHarı Müdürü Sadettindir. 
Tüccarlardan bir kısmı Avrupaya seya ~ 

hat etmek mecburiyetinde olduklarını ile• 

- İhracat denilince, her kafada bir 
takım klasik iktısadi hesaplar başlar. :Bel
ki biraz orijinal, hatta eksanterik buluna
cak amma, ben bu hususta büsbütün baş-

Polis dün yeni çeıit bir kaçakçılık aözına atta ve yuttu, demı" •tı·r. Polı"s b / t• 1 1 k • · • I e 3' u sure ıy e a ınaca mayı ıçınde eroin 
muadelesi karfıamda kalmı~lır. Beyoğ-

1 
iddia kar§ıaında Ahmedi merkeze ge· bulunup bulunmadığı tespit edildikten 

ri sürerek kambiyo müsaadesi istemiş • 
]erdi. Yeni idare heyeti bu kambiyo ta • 
leplerini tetkik etmektedir. 

• • • 
İspanya İle Ticaret Mukavelesi lunda Saray sineması karşısındaki Sa- t. tın" 1 'd · d · 1 ka türlü düşünüyorum: . ır 1§ ve auç unun mı esın e eroın sonra yapılacak muamele kararlatbrı· 

l
.h d"l k .. k'"I ray kıraathanesınde garsonluk yapan bulunup bulunmadığının tetkikine Iü- ı lacaktır İspanya ile ticaret mukavelesi imza "' 

landığma dair Ankaraya resmi hiç bit 
malumat gelmediği bildirilmektedir. 

raç e ı en mata , ço muş u pesent .. • 
insanlara beğendirilebilen mata demektir. 1 Ahmet dun Beyoğlunda mealekdaşlann- 1 zum görmÜ§tür. Ahmette hiç bir gay· Doktorlar az miktarda eroin yutu-

Binaenaleyh, en müşkülpesent insanların dan Cemalle kavga ediyormuş, polis 1 ritabii emraz görülmemekle beraber lutsa insam öldiirmiyeceğini aöylüyor

bile beğenecekleri nesneler harice gönde· bunların arasına girmiş. Bu sırada Ce- polis bunu derhal müddeiumumiliğe lar. Ahmet ise: Romanya Zeytin Alıyor ·ı b'I b · f 1 .. mal.· - Ben deli miyim. Eroin adamı öl-
rı mese ı e, enı aza uzmez. göndermİJ ve adli tıb işleri müdürlüğü 

Mesela, portakallarımızı, elmalarımızı Bu eroin kaçakçısıdır. Kendisi- dürür. Ben eroin yutmadım. diyor. Mu- Romanya hükumeti memleketimizden 
tarafından muayene edilmesini istemi•- adeleyı" tıbbı adlı"nm" vereceg~ı· ·· d ·1 k 1 harice göndermenin maddi zararını bol 3' rapor gon en ece zeytin tane eri için her za 

nın elinde eroin vardı. Polisi aörünce t" ş· d. Ah d" "d · bol portakal. dma yiyerek unutabiliriz. 0 ır. ım 1 me ın mı esı yıkanmak halledecektir. man beşer ton kontenjan ayırmaktadır. 

tü ~:s~~~=~ı: ~er:iça:~i~:i i:1iu:.eği1, kö- Kasımpaşa Cinayetı• Hava Kurumu~a Balkan Ek:~o:i Konseyi 
Böyle bir ihracata da başlıyabilecek, hiç Balkan antantı ekonomi konseyi bu a• 

bayatlamayacak boydan yüz yılda tüken• T b •• d B .. k l k 
miyecek kadar stokumuz da mevcuttur. Meg"' er, Bu ı·ş 72 Tane Sırp oı·narı. e erru yın onunı a uHreşte top anaca tır. Tra~ zon say avı üsnüni.in başkanlığındaki 

Ve ben asıl bayramı, bu imkanı bulabildi- Türk Hava Ku- murahhas heyetimiz bugün hareket ede f 

ğimiz takdirde yap;ağıml İçin İşlenmiş.. . rumuna yurddas- cektir. 

Aktör Küçük Kem~ : .. • • Bir ay evvel Kas1mpa§Ada lağımı yapıldığını ağızlarından dinlemi,tir. 
- lhracatımlZln çogalması, şuphe yok- ıçınde bulunan Eamanın cesedi üzerin- Abdulla.ll karısmıh koynunda bulunan 

ki sevinçle karşılanacak bir harekettir. Da· ı deki esrar dün tamamen kaldınlmış ve ( 72) Sırp dinarını almak için Kasım· 
ha bir çok sene önce, en basit ihtiyaçları- cinayetin auçlulan her ,eyi bülbül gibi paıada öldürmÜ§ sonra da cesedini ar. 
mızı bile dışandan temin etmek mecburi- I itiraf etmiılerdir. Bu itiraf üzerine po- kada§lariyle beraber lağıma sürükle· 
yetinde kalıyorduk. Bu, bittabi, bir çok lis Eamarun kocaaı Abdullahla iki ar- dikten sonra İzmire kaçmıştır. Suçlu-
paramızın harice gitmesine, ve milli serve- kada•ını d.. K ··tü· ·• 1 ı b ·· dd • 

larm yardımı d;
vam etmektedir. 
Dün de Taksimde 
oturan Fahri De
mirtaş Hava Ku
rumuna (2000) 
lira teberrüde bu
Iunm uştur. 

3' un aumpaJ&>:a go rmuş 

1 
arın u gun mü eıumumiliğe veril-

timizin azalmasına sebep oluyordu. ve hidiae yerinde de cinayetin naııJ meleri muhtemeldir. 
Halbuki bugÜn, aşağı yultarı bütün za-

ruri ihtiyaçlanmızı kendi gayretimiz ve 
emeğimizle, kendi elimizle ve kendi yur
dumuzda temin ediyoruz. 

Hatta ihracata başladık, ve toprağımı
zın mahsulleri sayesinde memlekete mü -
temadiyen para giriyorl 

lhracabmrzın artmasını temenni eder
ken, sevinçten ve iftihardan başka ne du
yabiliriz lci? 

* Tulün inhisar idaresi memurlarından: 
Sabih: 

- Bugün dışarı gpnderdiğimiz ma -
ta"lar daha ziyade topraktan, yani ta -
biattan biçtiğimiz mahsullere münhasır ka· 
lıyor. Yurdumun tabii zenginliği, kainatı 

imrendiren ezeli mazhariyetlerinıizden bi
ridir. Bunu istismar edcLili;:imiz, sevinç 
veren bir uyanışa delildir. 

Fakat temenni olunur ki biz, elimizin 
emeklerini de, yani emeklerimizin sun ı 
mahsulJerini de ihraç edebilecek hale gi • 
relimi 

Bu Tavcılara 
Aman 

Verilmemelidir 
İstanbulda, Çakmakçılarla Çiçekpa

zarı arasındaki çarşılarda altı kişilik 

bir grup nazarı dikkati ce1betmekte
dir. Bunlardan kadın olan birisi kol -
tuğu altına sakladığı meşin bir ceketi, 
kendisini Romanyalı muhacir kılığına 

sokarak satmağa çalışıyor ve kendisi
ni uzaktan iÖzet)iyen arkadaşları da 
usulü veçhile hareket ediyorlar. 

Almanya, İyi Bir Meyva 
Müşterimiz Haline Geldi 

Son aylar zarfında Almanya en ıyı fa deri almağa başlaması, piyasada da 
meyva müşterilerimiz arasına girmiştir, deri stokunun az bul R h 
T .. k 11 b"' ·· A UDU§U usyayı a
u~ ma an utün vrupa memleket- rekete getİrmİf, Rusya da mühim mik-

lermde mütezayit bir rağbet görmekte· 1 tarda deri almak faaliyetine aeçmit-
dir. tir. 

Fakat en iyi alıcılardan biri Almanya- Tiftik piyasası da pek hararetlidir. 
dır. En çok aldığı mal da meyvadır. İki haftadan beri hemen b ı 
Alm · d. tif "k d • im emen yı ın 

anya flm ı tı ve ~n a ağa en hararetli tiftik satışı olmaktadır. 
da ba~_Iamı.ştar: ~u. hararetlı alış diğer Yalnız yılbaşından bugüne kadar Al
dı! mutterılerıınızı de harekete geçir- manyaya satılan tiftik miktarı 821 hal
mış bulunmaktadır. Bu arada Rusyayı yadır. Fransadan da mühim miktarda 

saymak lazımdır. Almanyanın son de· siparişe intizar edilmektedir. 
Bütün o civar dükkancıları bu ha· 

le günde en aşağı altı yedi defa şahit 
oldukları halde ses çıkaramıyorlar. 

Çünkü bu adamlann şerrinden kor - Bu Akş B G •• -
kuyorlar. Poliş müdürü Salih Kılıcın 1 am ayram UnU 
bilhassa nazarı dikkatine koyuyoruz. Ay Tutulacak işlenen Cinayet 

Yangınlar Doktor imtihanb:. Bu akıam, Türk;yen;n her taraf•n- Yaralı 
Nişantaşında «Gözümıı apartımanı dan görülebilecek tam bir ay tutulma· 

Adam Hastanede 
Öldü kalöriferinin bacaaı tutuımuı, söndü- Oniveraite Tıb Fakültesinde birinci sı olacaktır. 

rülmüştü~: . I dokto~~ i~tihanlarına başlan~ıştır. ~u 1 Rasathaneden ~~rilen malumata ~ö: Bayramın ikinci günü Hasan oğlu 
·k Üsk~darda, B~Jg.urlu mahalles~~de. aenekı ımtıbanlar, geçen aenekılere nıs- ı re .. a~ tu~ul~~sı .. g~.ne~ t~tu~mas~. gıbı Kemalle Ali Tavukpazannda Gani İs· 

9 sayılı dort odalı, ıkı kat, ahşap koşk· betle daha çok aıkı fftXtlar içinde geç- muhım bır gokyuzu hadısesı degılse de minde bir marangozu bıçaklariyle ya• 
te yangın çıkmış, köşk tamamen yan- 1 mektedir. Ancak imtihana girmesi li.-1 bu akşamki husuf, tam olacağından ralamışlardı. Gani dün Cerrah paşa has· 
mıştır. B~ ~v ~a~ıköylü Husamettin zım gelen 350 talebeden 170 şi imtiha· I az çok ehemmiyet verilmektedir. 1 tanesinde öldüğü için cesedi morga 
adın~a bır1ı.ne aıttır .. Ya~gının . n~aıl na girebilmekte ve diğer 180 talebe, 1 .. Bu ak~am ay tam (6) yı (28) geç~ k~~dırı~mıştır •. ~~çlula~ d~ yakalan~r~k 
çıktıgı kat ıyetle tespıt edılememıştır. bundan evvelki vizelere girmediklerin- golgeye gırecek ve tam husuf (7) yı muddeıumumılıge verılmışler ve bırm• 

den bu hakkı kaybetmişlerdir. (58) geçeden (8) zi (9) geçeye kadar ci müstantik tarafından tevkif edilmiş-
Çantanıza Dildcat Ediniz 

Anastasiya iaimli bir kadın Beyoğlu 
postanesinde mektup yazıyormuı. El 
çantasını da yanına koymUJ. Ve kadın 
farkına varmadan aıırıJmııtır. İçinde 
1 O lira, anahtarlar vesaire varını§. Fri
man iuninde bir Alman, fÜphe yüzün
den tutulmu,tur. 

Bu aene, ilk defa olarak talebe fiz- sürecek ve (8) zi (26) geçe tam huıuf lerdir. Suçlulardan Kemal evvelce de 
yoloji ve kimyadan bir de ameli imli- bitecek, bundan sonra ay, (9) zu (51) bir adam öldürdüğü için 8 sene hapiste 
hana tabi tutulmaktadırlar. ge«;e gölgeden çıkacaktır. yatıp çıkmıştır. ------
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Havaların açık ve bulutsuz geçme- • 
---------·- ai memlekette dalına görülmesi müın- Lıman Mütehassısı Şehrimizde 

(Haberlerimiz burada bitmedi 1 O uncu k.. ı b hA un o mayan u entresan adisenin Ekonomi Bakanlığı Mütehassısı 
sayfaya bakınız) T k. • h d ··k .~r .. ıye.nın .e~ yanı.n an mu e'?melen IVonder Forten dün Ankaradan ,ehri-

gorulebılmesını temın etınektedır • mize gelmiştir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

• • • 
Gazdan Korunma Kursları 

Kızılayın Avrupaya ısmarladığı gaz mas• 
keleri ve korunma malzemesi gelmi!ltir. 
Yakında Halkevinde kurslar açılacaktır~ 

Kursları bitirenler öğretmen sayılacaklar• 

dır. 
• * • 

Vapurculuk Şirketinin Vapurlari' 
Vapurculuk şirketi vapurlarının Deniz• 

yo11arı idaresi tarafından satın alınması 

hakkındaki 

tır, tetkik 
gemilerdeki 
lci rütbeleri 
mektedir. 

muamele projesi hazırlanmış

edilmektedir. Projeye göre 
zabitan ve mürettebat şimdi .. 
ile Denizyolları emrine geç " 

• • • 
Yeni Saylav Namzetleri Kimler? 

Parti tarafından münhal sayJavlıklaı 

için gösterilecek namzetler arasında mer• 
hum Moskova elçisi Vasıf Çınarın kar 
deşi Esat ile romancı Hüseyin Rahminin, 
Bayan Haseki ile Bayan Hatiçenin, gene· 
ral Celalin eski umumi müfettiş İbrahim 
Tali ve İzmirden doktor Hulusinin isimle· 
ri seçmektedir. ......... ......... 
Haliç Şirketinin Umumi T oplantııi 

İşletmesi belediyeye geçet'l Haliç ~ir • 
keti heyeti umumiyesi dün sabah saat on 
birde şirketin Galatadaki Ovakimyan ha
nında toplanacaktı. 

Şirketin 1 50 bin hissesinin üçte ikisi 
temin edilemediğinden toplantı 1 1 şuha _, 
ta bırakılmıstır. 

* * • 
İndirilen Bina Vergileri 

1340 - 1932 yılları içinde tahrir gör • 
müş şehir, kasaba ve köylerdeki binala • 
nn tahrir ve itiraz işleri bitmiş olsun veya 
olmasın kat'ileşmiş iratlarının yüzde yir • 
mi beşi indirilecektir. Tahrirde 19 33, 
l 9 34, l 9 3 5 yılları rayislcri gözönünde 
tutulduğu tasrih edilmiş olanlar bundan 
istifade edemiyeceklerdir. Kanun vilayete 
tebliğ edilmiştir. 

• 4 • 

Osmanlı Bankası Meclisi İdare 
Azalığı 

Ankara saylavı Yahya Galip OsmanJ 
Bankası meclisi idare azalığına seçilmiş 

tir. 

- Y eıilay kongresinde, 
varmışlar, Hasan Bey! 

§U neticeye ı Git gide sarhoılar azalıyor .. 
J 

Meyhaneciler sinek avlıyorlarmııl Hasan Bey - Evet, doğrudur! Heroin 
çıktı çıkalı, rakı içenler azaldı!. 



Her gün 
Devlet 
Orman lşl~temez 
Diyenlere 

Bütü ka ı. n °rınanlann haritası kısmen er • 
nı narbi d ~t Ye en alınmıı ve kısmen de biz-
Yaphnlrnı b o ı ot • hülcu . 1 r. rman ann -;o 7 5 nı 

h" met ııletir ve mütebakisini müteah -
ıtlere verir. 

Köylüye para h" b 
DevJef sız ıç ir şey verilmez. 
h ın parasız v d"V• k u ıub er ıgı ereste ve odun 

e tarafınd d 1 h Yazılar. an ev et esabına borç 

Resimli Makale 

lzmlrde Bir Adam 
Arkadatını Öldürdü 

iSTER iNAN iSTER 

il lçtim•i Sigorta il 

Köyceğizde Işık Söndürme 
T ecrü ~eıi Y apılc.iı. 

Muila. 7 (A.A.) - Köyceğiz ilçe
ainde ıtıkları aöndürme tecrübeai ya· 
pılmııtır ve muvaffakiyetle bitmiıtir. 

Yakında Turgut Kamunu ile Datça ve 
Marmaris ilçelerinde de ıtık aöndürme 
denemeleri yapılacaktır. 

İNANMA! 
laviçrenin postalan methurdur. Faraza ccl.ozancla Ahmet Fuat Köpriilii tanmmıı bir adamdır. Bir saylavdll' •e bir 

Beye11 adresile bir meldup gönderiniz. Eiw Lozancla laelnı,•1• profeaörclür ve kencliai Ankarada bulunmaktadll'. 
bir Ahmet Bey varsa mutlaka ba mektup onu bulur. Poatabane zarfın üzerine ııbu adam buhınamanuttırı) ct.m-

Bu, diier ileri Q1emleketlerde de 8f&iı yakan böyledir. Hele ak ektub • ircl" 
mektup sönderilen kimse tanmm'f bir adamsa. l sumı vurar m u sen ıet 1

•• 

Geçen hafta Ankarac:la Cojrafya n Tarill Enstitüsünde Köp- Ankarada Köprülüzade Fuat aibi tanınm11 bir aaylavı da bu-
riilüzade fuacla bir mektup ıönd.-dik. lanuyan po.ta idareainin dirayetine, arbk: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 
----

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

Manisada Hava Hücumuna 
Karıı Deneme Yapıldı 

Maniaa, 7 (A. A.) - Din ......... 
nisada bava hücumuna kup ......, _. 
keleme denemesi yapılnut ve ı.. •= ı 
tam bir mllYllffakiyetle sona •mitlir. 

lzmit'te 
bmit, 7 (A. A.) - Gece iMi 20 .. 

21 arumcla telırimizde 'tık aöndiiııwww ..., 
nemeleri yapıhm,tll'. Deneme amnf&ıW. 
yelle bapnlmlfbr. 

Çerez kabilinden : 

Kart Piliç 
Borazan Tevfik, bir gün, Galat.da bir 

lokantada yemek yiyordu. Listede pilig 
kızartması gori.ıp ondan ısmarladı. 

Fakat bir türlü, getirilen parçaya dit ge

çiremiyordu. patronu çağınp, ıikayet ettiı 
- Bu piliç çok kart; yenecek IPbi de

ğil. 

- Aman efendim, nasıl olur) Burada 
kümesimiz var; kendimiz yetittiriyoruzl 

Tevfik, şöyle bir dültinür gibi yapb ft 

arkasından: 

- Öyle ise. dedi, bu, hazırlop )'WllUI'-

tadan çıkmış olacak 1 
Tafh 

Bergamada Yapllacak 
Ceza Evi 

l:unir, 7 (A.A.) - Tüze hapisha
neler mtlfettiıleri tarafından, tamir ce
za evinin projeleri tetkik edilmekteclir. 

Berıamada yapılacak ceza en İfİal 
incelemek için de müfettitle birlikte 
ilbay da Berıamaya aitmitt~r. 

Bir Tavzih 
latanbul Müddeiµmumiliğinden: 
20 ikinci tepin 935 günlemeçli psele • 

nizin 3 üncü yaprağının ikinci böl&ıııeüm ile 
Elaziz hapishanesinde batlıkh yUlda Ell
ziz bapiabanesinde mahkumlar _...... 
dövüt olduiu ve S lôfİnİn ağır ...U. 
yaralandığı yazılmlf ise de, mahkimllll'daa 
Celil ile Eyübün bir karpuz meaelm" .... 
birbirlerini tokatladıklan, ve hapil•....de 
batka vak'a olmadaiı pni, bet ldPııin de 
yaralaadıiı Ullsaz olduiu .............. 

Keyfiyetin ilk çakacak niitMntw1 a,al 
aahife ve bölümüacle tanih edİllDelİ İl • 

tenir. 
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4AHKEHELERDE 
f;,ÖQDÜKllQi Miz ML K TH BER E l 

Ancak Koridorda 
~4nlaıılan Bir 
.'Java Mevzuu 

ipince iki bacak üstünde yükselen upu· 
zun bir boy ve bu boya uygun ince bir 
yüz.. Sakal yok, fakat, dudaklan üstün • 
den kulaklarına doğru kıvnla kıvrıla U· 

zanmıı bembeyaz bıyıkları var. 8 3 yaşın
da olduğunu aöyliyen bu dinç. beli bükül· 
memiş ihtiyar: Dramalı Veli! .. Hem u • 
zun, hem fişman; heybetli bir vücuL Kos· 
kocaman bir ha§: bu bap uygun geniş bir 
yüz. Akla kara karışmış uzun bir aakal: 

Eskişehir De olsuz uk 
Derdinden Kurtuluyor 

Hoca Hayri 1. 
Dramalı Veli baba ile Hoca Hayri bir· 

bTr't'erile komşu imişler. Ekseri komşular a· 
rasında görüldüğü gıôi bunlar da bozuş· 
muşlar ve birbirlerinden davacı olarak 
mahkemeye düşmil§ler. Birinci sulh ceza 
mahkemesinde haklannı anyorlar. 

Fakat bılk anyan bu iki ihtiyar iddiala
nnı bildirirlerken o kadar kendilerinden 
geçiyorlar ki bulunduklan yeri unutarak 
bir çmardibi münakaşaaı yapıyorlannıı 
gibi duruşma u.lonunu ehneye çevirecek 
hareketlere kalkzyorlar. Hakime dertle • 
rini anlatmak isterlerken birbirlerine atıp 

tutmağa başlayıveriyorlar. 

Dramalı Veli baba yumruklaştırdığı par· 
maklnnnı önündeki masaya vurup kaldı

rarak: 
- Banfmaml diyor; bilakis.. Vardır 

bende namusl.. Haçan varsa kabahati, 
görsün cezasını •• 

r ''lYTİ hoca hasmından daha sakin gö· 
rüniıy~ :sa da iddialarında Veli babayı bile 
geçiyor: 

- Hakaret ve iftiramna uğradım. Darp 

Eakiıehir (Özel) - Yeni Eskiıehir 

valisi Talat yol iıine büyük bir ehem • 

miyet atfetnüf, bu sayede de Eakiıehir 

ezeli yolsuzluk derdinden kurtulmuıtur. 

Gene bu sayede Eskiıehirde otobüs ser• 
viıleri yapıbnıya bqlanılmıJ, bu aer • 

visler her gün biraz daha inki§af etmiJ 

ve halk rahata kaTUJmU§tur. 

İstasyon - Akarbaşı caddesi iizerin • 

deki eski köprünün inıaatı da tama • 

men bitmiıtir. Köprü 1relip &'eçmiye •· 

çılmıttır. Köprünün iki tarafındaki kor-

kuluklar demirdir. Köprü §ehre de tü· 
zellik vermiıtir. Köprüye müntehi olan 

cadde bulvar haline konulacaktır. 

Defteı-darlak, malmüdürlüiü, nüfus 

müdürlüğü Odun pazanndaki lise bina-

ama taıınmııtır. Diğer daireler de bu· 

raya taıınaca.k ve bütün resmi dairele

rin bu suretle bir arada çalıımaları te-

min edilecektir. 

Şehirde kadınların peıtemal &'İyerek 

Sivas • Erzurum 
Yolu 

iki Iıtaıyona Tren 
Jılemeye Başladı 

ve tehdit edildim. Haysiyet ve namusu Sivas (Özel) - Sivu - Erzurum yo· 
mukaddesimi lekcdar ~lcdi. Cezayi ş~ lunda inıaat ilerlemektedir. Sivagtan 

ait iJe tecziyeaini ister v:e tamam itibar~n 25 inci kilometredeki Bostan· 
«500,000» lira z.ararı manevi talep ede • kaya ve 43 üncü kilometredeki Tecer 
ıim. 

Hakiın her iki tarafı da susturarak ka -
ıan bildiriyor: 

- Bay Hayri r Sen geçen celsede bu -
lunmadığın İçin davan düşmüştür. Bu yüz. 
den dava ettiğin Bay Veli kurtuluyor. 

Bay Veli! Senin de iddian sabit olama· 
dığından Bay Hayri heraet ediyor. Muha· 
keıneniz bitmiştir. 

Salondan çıkan tarafeyn koridorda da 
bir iki patırtı yapmaktan kendilerini ala • 
mworlar. 

istasyonlarına tren itlemeğe ba~lamıı

tar. Buralara haftada iki defa muhtelit 
katar gidip gelmektedir. 

Sivas Çimento Fabrikası 
Sivas (Özel) - Burada kurulması 

kararlaftırılan çimento fabrikasının 

inıaaına ilkbaharda batlanacaktır. Ha-

zarlıklar tamamlanmak üzeredir. 

Eakİfehirde yeni caddelerden biri 

garip kıyafetlerde dolaJmaları yasak e· 
dilmiıtir. 

Kitap buhranı Eski,tehirde hali. de • 
vam etmektedir. İlk mektep talebeai • 
nin yüzde kırkı kitapsızdır. Kitapçıların 

bu buhranı mazur göstermek için ileri 
sürdükleri ıebep vilayetlere kitap ye • 
tiıtirilemediii merkezindedir. 

Ercişte Havyar 
istihsal 
Ediliyor 
Van - Erciş; Karaköse - Van yolu 

üzerinde ve Van gölü kenarında her 

Eakifehirde yangın 
Sivrihisar caddesinde bir yan11n çık

mıf, iki arabacı dükkanı yanmıttır. Za· 
rar 3000 lira tahmin edilmektedir. Yan· 
gın ocaktan kıYJlcım sıçramak ıureb1e 
talaıların tutuflD&aından ileri •el.m.İf • 
tir. Yangının söndürülmesinde itfaiye 
büyük mesai sarfetmiftir. 

Kırşehir 

Adliyesinde 

Yeni Yıla Hemen Hemen 
Hiç iş Devredilmedi 

türlü meyva yetiıtiren bağlık bahçelik, Kırıehir (Ö:r:el) - Adliyemizde ça

bir kasabadır. Buradan bir kaç yolun hıma cidden takdire değer vaziyette • 
geçmesi, kazanın inki§afı ÜzP.rinde mü- ı d' Aw • l k 4 d 

ır. gır ceza yenı yı a anca osya 
hinı tesirler yapmaktadır. 

E · · b ı 'h t d ı devretmİ§lir. Asliye cezada 1 dosya 
rcııın aı ıca ı raca ı araııın a av 

derileri, yapağı, koyun, sığır ve yağ devredilmittir. icra, aulh, hukuk ve ce-
ehemmiyetli bir mevki almaktadır. 1 za daireleri de bu vaziyettedir~ Cam

Erci§lileri.n Va~. gölünde ya~tıkları l huriyetten evvelki adli itlerin yılluca 
balıkçılık, cıvar koylerde de alaka u • sürüncemede kaldığı düıünülür ve bu
yandırınıf ve bilhaua havyar çıkarmak •. k" t" .. •· ·· getı"rı"lır' se gun u §U ne ıce gozonune 
teıebbüsleri iyi neticeler verrni§tİr. dl' . . halkın · 1 • • .. örmek hu· 

K 16 b • ı· l k b' :ı..··ı • ı a ıyemızın ıı erıru • 
azanın ın ıra ı ır 'UU çesı o-

lan belediyesi yol ve çe§me tı:..mirahnı susunda gösterdiği aüratin ne kadar 

tamamlarnıı ve bir dispanserle, güzel takdire §ayan olduğu anlatılır. 
bir de mezbaha tesis etmİ§t1r. Araziyi 
ıulamak için bir de .su bendi yapılmak 

üzere bütçeye yeniden tahı;uat kon • 
muştur. 

Afuon -Karakugu 
Hattı 

.lkincikinun 8 

Bir Erkek 
Kendisini Nasıl 
Tanıtabilir? 

c.Hayli zamıındanberi bir kızla sevişi ' 
yorum. Er geç onunla evlenmek fikrinde' 
yiın. Kızın ısrarı üzerine nişanlanmağa ~ .. 
rar verdim. Fakat ailesi, ötedcnberi ae ' 
viftiiimizi öğrenince kızlarını bana ver ' 
meğe razı olmadılar. Bütün teşebbüs]O' 
rimiz akim kaldı. Kız fevkr .. ade meyıllt 

ben müteessir, bu ijİn içinden bir türlü ı;t 
kamıyoruz. Siz bi~e biT ypl göstere!hiliı 
miıüniz~. 

Şevket 

insanlar göründükleri gibi değillerdİ" 
Oaua için bir eörü§te bir inaanı taıınn~ 

.. • .. d-ı:.:ı..ı::.. K _:, __ : • . • _11.ı mumKUD .:;gUU». ızm ..._ sızı oe-

iyi tanımadıkları için muhalefet etmİflet' 

dir. 
Kendinizi onlann yerine koyunuz. Biııl 

Ü milmet ve mepkkatle yetiftirdiiiniz -
.kmmz vardır. Bir gün karpnwl .sizin ~ 
tamamen yabancı bir aenç çıkıyor. KiııJ' 
dir, ııedir bilmiyorsunuz. Kımuu a-D' 
koymuıtur. Sizin içiniz titriyor. Tahkikli 
yapmak ihtiyacını duyuyorsunuz. Çünfıil 
onun hakkında elinizdeki maliimat tecrii' 
beaiz bir kum duygulanna dayanarak 11 

dindiği bilgiden ibarettir. Şüphesiz ~ 
muvafakat cevabı vermezamız. Eğer J>ıl 
genç Iİze kendini tanıtmak imkanlarını ~.
rirse, o vakit düıünüp laflnmağa vakit blJ' 
la bilirsiniz. 

Şu halde .. düşen vazife, bu aile1' 
kendinizi tanıtmak, onlara kanaat vere ' 
cek eserler göstermek, ve hakkınızda ınıı' 
llımat edinmelerine imkan vermektir· 
Kendinizden eminseniz nihayet oularm d' 
ai.zi kızlarına layık görmemeleri için hiç ~ 
sebep yoktur. .. 

«Ben Darülacezede büyütülrnü~ t!lonr' 
hayata ablmı§lm. Şimdi hayatımı kazanJ' 
yorum. Bir kızla sevişiyorum. Onunla eV' ' 
lcnmek üzereyim. Fakat benim Darülact' 
zeden yetiştiğimi bilmiyor. Öğrenirse -ev ' 

lenmeğe razı olm1yacağından korkuya • 

rum. Kendisine hakikati söylesem mi~ N• 
dersiniz~ 

Fahri 
Bence söylemeyiniz. Bu hakikati öğreıt" 

mesi ihtimali azdır. Durup dururken &ad 
hakkınızdaki aevgi.ôni kıracak yola girme' 
yiniz. 

* Jzmitte Vühit Dündar: 
istediğiniz adresi vermekte mazunn:. 

* 

Ben duruşma amsında anlıyamadığım, 
Neli baba ile hoca Hayriyi birbirlerine dü
ıüren asıl mesdeyi iki tarafın münaka~a • 
lnrında duyuyorum: Meğer yetmişlik ho· 
ca Hayri, Veli babanın torunu genç kızı 
almak istemiyor mu İD)işl 

Kögler için 
iyi Bir Teklif 
Kırklareli aaylavı Fuat Umay Ka -

Kazanın diğer kaza ve vilayet mer· 
kezlerile irtibatım temin eden bütün 
yollar tamir olunmuştur. Afyon - Karakuyu hattının açılma tö- İzmirde Sabahat ve MeIUhnt: 

Kütahya da 
Maden 
Tetkikatı 
Kütahya (Özel) - Seydiömer kö -

yündeki maden ocaklarında tetkikat 
yapmak üzere Ekonomi Bakanı Celal 
Bnyarın bu ay içinde Kütahyaya gele -
ceği h'ber ahnmıttır. 

Sivasta Temsil 
Sivas (Özel) - Halkevi temsil ko

lu tarafından Mete piyesi temisl edil
miftir. Temsilden bütün halkın istifade 
edebilmesi için Mete erteai günü tek -
rar edilmiıtir. .................................. -......................... . 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (Ali Rıza). Küçükpazar: 
(Hulusi). Alemdar: (Esat). Beyazıt: 

(Belkis). Şehzadebaşı: (Asaf). Fc • 
ner: (Vitali). Kııragümrük: (Suat). 
Şehremini: (Hamdi). Aksarny: (Et
hem Pertev). Samatya: (Erofilis). 
Bakırköy: (Merkez). Galata: (Ka· 
Taköy). Hasköy: (Yeni Türkiye}. Ka· 
sımpaşa: (Yeni Turan). Beşiktaş: 

(Nail). Sarıyer: (Asaf}. Beyoğlu: 

Della Suda), Ertuğrul, Baronakyan). 
Şişli: (Nargileciyan). Üsküdar: (Seli • 
miye). Kadıköy: (Alaeddin ve Ri· 
fat). Büyükada: (Şinasi). Heybeli: 
(Yusuf}. 

mutaya bir kanun projeai vermi§tir. 

Bununla köylerde yardım tarlaları ih -

dası, her köylünün senede beş gün köy 
için bu tarlada çalışması ve ev başına 

Erciı mıntakasına, son zamanlar • 
da, mühim miktarda göçmen yerleşti • 
rilmi§ ve nüfusu oldu~ça artmıştır. 

Siv:tsta Pa,1ca.- lstihs~'i 
birer dönüm arazinin köy için ekilip Sivas _ Yağmurun zamanında yağ· 
biçilmesi teklif edilmekte, arazisi mü- mamasına rağmen, Turhal §eker fahri· 
Pit olmıyan köyler için ba!ka usuller i kası için ekilen pancarlar, iyi yctiı 
zikrolunmaktadır. miştir. Bu yıl, Turhala 150 '\·agon §C• 

Yardım tarlalarının geliri köy namı· ker pancarı gönderilmittir. 

na bankalara yatırılacak, muayyen bir 

yekuna çıkınca bu para ile köyün ih -

tiyaçları sıra ile yerine getirilecektir. 

Kütahya Köylerinde Telefon 

Karaburun - lzmir Yolu 
V'lğmurJ1rda·1 'aorı~ı 

Karaburun - İzmirle Karaburun a· 
rasındaki yol bir aydanberi yağan mü
temadi yağmurlar yüzünden su altında 

Kütahya - Merkez kazasının 210 kalmış ve otomobil nakliyatı aksamıJ • 

köylinden 190 ı telefonla merkeze bai· br. Bundan dolayı halk İzmire kayık
lanmış ve diğer bütün köylerin tele - )arla geçmeğe ba§lamıftır. Sele rağmen 

fonları temin edilmesi için çalı§malar , yoluna devam etmek istiyen Lir kam
arttırılmı9tır. K11a bir zamanda her 1ı yon çamura sapla~m~~ ;e ancak 60 a-
köyün bir telefonu olacaktır. mele ile kurtulabılmıştır. 

Antepte Mlnimlnilerln Koro Heyeti 

Gaziantep, (Ozel} - Halkevi kışhk konserlerine devam etmektedir. 
Evde miniminilerden mürekkep bir koro heyeti teşkil edilmiştir. Çok iyi 
yet~tirilen bu miniminiler her müsamerede büyük rağbet görmekte ve 
sürekli alkıtlar toplamaktadırlar. 

reni fUbatta yapılacaktı!".. Önümüzdeki Mektuplannm netretmekliğim gizin .-
leyhinizde olur. Onun için beni mazur gO' senelerde bu hatbn Adalar denizine ve 

Fethiyeye birer §Ube hattı ile bağlan-

ması muhtemeldir. 

Zehirli Gazlardan 
Korunma 

Karaman..ıa Haika Kon
ferans Veriliyor 

Karaman (Özel) - Dikbasan ca • 
miinde halka zehirli gazlar ve bun • 
lardan korunma çareleri hakkında bir 
konferans vcrilmiıtir. Halk bu kon • 
feranslara alaka göstermektedir. 

Yozgat Emnjyet Di ·aktörU 
Yozgat (Özel) - Münhal bulunan 

emniyet direktörlüğüne Erzincan em • 
niyet direktörü Ahmet atanmıf, &'elınif, 
vazifeıine batlamııtır. 

Sivasta 

Köylüye T ohumiuk Euğday 
Dağıtılıyor 

Sivas (Özel) - Bu yıl zamanında 
yağmur yağmadığı için Sivas ve hnva· 

lisinde köylü iyi mahs.ul alamamııtı. 

Ziraat Bakanlığı bunu gözönüne ala -

rak köylüye tohumluk buğday dağıt· 

mıya ba1lam111tır. Yalnız Siva~a 133 

ton, mülhakatma da 57 ton tohumluk 

buğday dağıtılmaktadır. İlkbaharda 
yeniden tohumluk daiıtılacaktır. 

rünüz. 

* Ankarada B. Sefer: 
Mademki kızın annesi evlenmesine U" 

raftardır, babasını kandırmak İfİni de oı>• 

havale ediniz.. O istene kocasını kandır•' 
bilir. TEYZE 

·····················-···-·············· .. ·······-···-.... r-------~~~~---1 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Çar!farnba 

(*) 

Yüzdeki Ekzema 
Alnının ve daha yukarı kısımda ba· 
§tndaki saçlnrm arasınn kadar şuraya 
buraya sıçramış ve yuzun yarı 

kısmını işgal etmi§ küçük, küçük sulu 
sivilcelerle kızarmış ve kaşıdığı yü • 
zünden ~kayet eden hastamı muaye• 
ne ettim. Geçirdiği göz hastalığı so 
nunda gözlerdeki cerahatlerin eller 
vasıtasile yüzüne sürülmesinden ileri 
gelen bu hastalığın bir ekzema oldu· 
ğunu anlattım. Gelişi güzel kullandığı 
merhemleri ve kocnkan ilaçhınnı, yu• 
murta akile yapılmış sürmeleri kullan· 
mamasını söyledim. 
Blö do metilen si.ilüsyonln yara yer • 
!erini temizledim. Süt şiringnlan ile 
knlsyum yaptım. 
Tuzlu, ekşili yemekleri ve alkolü 
menettim. On beş gı.in içinde hasta " 
lık şiddetini kaybetti ve nihayet üç 
haftada mühim bir cııer bırakmadan 

iyileşti. 

( * ) Bu notları kesip ıaklayınız, ya• 
l11ıt bir albüme yapıthnp kolleluiyoll 
raplDIZ. Sıkıntı zamanınızda bu notW 
bir doktor ıibi imdadıruza yetifebilir. 



lngil·z azeteleri 
Ha kında 
istatistik 

• 
ır 

lngilizlerin en 
fazla ho§lan • 
clıkları bahis. 

ler 

Londrnda lngiliz ga • 
zetelerinin siyasete ne 
derece ehemmiyet 
verdiklerini göster -
mek üzere güzd bir 

İstatistik yapılmıştır. Bu istatistiğe göre 
Daily Hernld iç politikaya umumi hacmi· 
nin yüzde ( 40) ı, Daily Express yüzde 
( 1 6) sı, Nenvs Chronicle yüzde ( 14) ü, 

(Daily Mail) yüzde (9) u kadar yer ver· 
mektcdir. 

Dı J" "k •v• ş po ıti anın bu gazetelerde İşgal et• 
tıgı yer ise sıra ile yüzde ( 1 1 ) • ( 9)' 
(11) ve (5,5) tur. 

Görülüyor ki İngiliz gazeteleri dış si -
yasctte sözleri geçer birer amil olmalarına 
rağmen en ziyade kendi i leri ile uğraş • 
mayı sevmektedirler. 

Müstakbel Mısır 
Ordusu 
Hazırlanıyor 

Gençlik, Büyük Bir Teş
kilat Vücude Getirmeyi 

Kararlaştırdı 
Londra, 1 ( A.A.) - Morning 

Post gazetesinin Kahireden aldığı 

malumata göre, Veld partiısine ta· 
raltar olan talebe, F a§İ•t cemiyet
leri feklincle bir Ve/el gençliği 
teıhil etmeğe karar vumi1lcrdir. 
T eıkilcitın ünilorması maui gömlek, 
gri pantalondur. Alametleri hayat 
anahtarını tutan bir eldir. Bu ala• 
met eski Mısır alametlerinden biri
dir. T qkilôtın parolası «itaat ve 
mücadele)) dir. * Sanıldığına göre bu teıekküller, 

5 milYon lira. , Dünyanm en Z<ngin mü.takbel Mmr ord.....,.a .. as t•f· 
lık hediye ndnmlallndan biri 0 • ı.-k-il_e_d_e_c_e_kti_·r_. _________ __. 

lan Hindistanm Ba • ÇINDE 
r~.d~. mihracesi tahta geçişinin 60 ıncı yıl-
donumiınü tes'it etmiş ve bu münasebetle Japon Ve ançuri 
yurdunun muhtelif müesseselerine 5 mil-

yon Türk lirası k t" d h d" el ları D· al-. . ıyrnc m e e ıy er ver- ayr 
mıştır. 

gal nıyor merik üyük 
• 'Y9 Pekin, 7 (A.A.) - Chahar'ın ahiren 

lr .l e/Q Çl de İ§gal edilmi! olan altı kazasının umu-

• Vatington, 7 (A.A.) _ Payıtahtın mi binalarmda §İmdi Mançuri ve Ja
sıyasal çevenleri, yüksek divanın ver- pon bayraklan dalgalanmaktadır. 
mi, olduğu karar yüzünden büyük bir Mançur:İ bankası banknotlnrı, te-
tela§ içindedirler. davül mevkiine çık rılmı§br. 

İstihsali.ta tahdit etmek için hükii- Yeni idare, beraberlerinde Japon 

SON POSTA 

Amerika Hava 

uYı Ye ·d 
Tayyaresi 

Kuvvetleri 

n 884 
apılaca 

~~--------~-~---
K a Iif or n i ya Önlerinde Hava, Deniz Manevraları Başl 

Vaşington, 7 (A.A.) - 1937 bütçe· 
ainde 884 muharebe uçağı yapılma&ı 

için 58 milyonluk bir kredi vardır. Bu 
uçaklaran 507 ai orduya ve 377 si do-l nanmaya aittir. Umumiyetle düşünül-

' 

düğüne göre, uçakların miktarı 1937 
senesinde pek az artacaktır. Çünkü 
bunlaran ikide birde yenile1tirilmcaine 

1 i~tiyaç hasıl olmaktadır. 

* 
BUyUk Harp M nevralarl 

Be 1 dı 

ı 

Benden 
istenen 
Vergi! 

SAyfa 5 

Vaktilc bir Fransız gazetesinde oku • 
muştum: Şimdi faşizm aşkına asker los

d tümü giyip Habq iline sefer eden boksor 
Kamera gibi çam yarması bir adam, Pa
rla lokantalanndan birine girer, ula ortn 
yliriryezck m tann birinden bir limon a· 
hr. koca dile fÖyle bir mkar, içini ozune 
kadar bo ltir ve k.upkuru kalan kabuğu, 
orada yemek yiyenlere gö&terip meydan 
okur: 

- Şo kabuktan 'bir damla su çıkarana 
hin frank var. Kendine güvenen buyur • 
sunl 

Üç be kişi, ya baht. diye sınamaya yel
tenir. Fakat bir damla su değil, bir zerre 
nem bile peyda edemezler. Pehlivan, lo
kantada uyandırdığı hayretle iftihar et -
meğe hazırlanırken zayıf, çok zayıf bir a
dam oturduğu masadan kalkar, o kuru ka
buğu incecik parmaklan aramna alır, sık • 
mıya koyulur. c ol iyi'?.. Tahta)' ben· 
zedi.len kabuktan şınl ;:nl sn akmaz mı) 

Pehlivan, mucizeye benziyen bu hadi· 
se iizerine !llnr. o cılız ve dermansız n
tlama sorar: 

San - Diego, 7 (A.A.) - 150 gemi
den mürekkep Pasifik büyük filosu, 
beraberinde 400 tayyare ile, yeni yıl 
manevralaranı yapmak üzere nçılmıı

tır. Üç gün sürecek olan bu manevra· 
lar cenubi Kalifomiya sahilleri nçıkla
nnda yapılacaktır. Gemilerin hareket
leriyle manevranın meseleleri üzerinde 
bir ketumiyet muhafaza olunmakta
dır. 

Amerika lıaoa filosundan bir par~ast 
açuı halimle 

- Yahu. sen kimsin, necisin) 
O, ]ağır bir sesle cevap verir: 

- Vergi tahsildanyıml 

Marsi ya 
Suikasttı ... 

Avusturyada Şüpheli Bir 
Adam Yakalandı 

BULGARlsTANDA -
Kral Şişmanın 
Tacı Aranıyor 

Vazifcseverlikte ihata ıraran hareket • 
lcri temsil etmek için Fransızların uydur • 
duklan bu fıkrayı başıma gelmiş bir \ak'a 
ile hatırladım: Benim Sivasta bir arsam 

varmış. Haberim yok! .. Bu arsanm kalübe
ladanberi ergi!ıi verilmiyonnu . Gnıc ha
berim )ok. Bu \:erilmiycn ı.ıergi, b.-: yüz 

nıetçe çiftçilere yapılmakta olan ve mÜ§ virleri .. bulunan. Mançuri memur
nıiktarı 1130 milyon dolara baliğ bulu· larmd~n murckkeptı~. Viyana, 7 (A.A.) - Styriya ilinde 
nan yard m b ec b. d b. d Suı • Yunn eyaleti memurları, Man· Hartberg'de Yucroslav tebaasından 

6 Fıçı Albn Da Bu T ela 
Beraber Sakhym1ş .• ek.sen beş lirayı bulmuş. Gene habcrım 

yok. Sivas maliye dairesi, arsanın bir t • 
sarruf şeceresini yaptırmış, ölenleri v on

ların ''arislerini bir yana hll'akıp v iyi 
benden almayı muvafık bulmuş ve bcnı 
rnmıya koyulmuş. 

ı u g c ır en ıre urmuı . • . o 
ve ziraat idnresi memurlarından 1 çurı ordulannın ılerle~esı korkusun- Maryan Bayer adında bir adam tevkif 
65,000 memur i siz kalmışlar. ! da~, hd~dttlarını tahkıme devam et- edilmiştir. Bayer sarhoşluk haliyle bir 

Şirndi Proccaaing n mı albnda tak-ıme <te ır er. • takım itiraflarda bulunarak, Marsilya-
riben bir milyar resim vermiı olan fab. J~~onlarm tar~ftarı olan bazı ~0?· da Kral Aleksandr ile Bartu'nun ölüm
rikatörlerin bu paranın iadesi için hü- &ol ruesaaınm Suı • Yu~n .c~~lctmı_n )eriyle neticelenen auikaııtc İl}tİr k cy
kiımet al yhinde takibatta bulunup b • on altı kazasının tcrkcdılmesını ıstcm•§ lemi§ bulundug~ unu söyl • t• u ld kla .. 1 . ç· l"' emı,t ır. 
lunmıyacakları meselesi vardır. 0 u rı aoy cnayo~. , ın 1 ler, Japon- ı Bunun pek te asla olm.ndığmı tah-

ların bu fırsattan ıstıfade ederek Su- min etmekle beraber v· b • , . • .. • , ıyanı:ı za ıtası 
Uk I• ı · Yuan ın bır kısmını Mançurı huku- meseleyi incelemektedir. 
d yor metinin otoritesi altına koymalann· 

Paris, 7 (A.A.) - Sen nehri sula· dan endişe etmektedirler. 

rı, tehlike çizgisine kadar yükselmiı J ponlar Bir Limanı 
~e bunun üzerine belediye, rıhtımlar- El G çlrdller 
daki e§yanın nakli vesaire gibi tedbirle· Pekin, 7 (A.A.) - Çin çevenleri, 
ri almağa mecbur olmuıtur. Nehrin I Japon askerlerinin Tiyen Çin limanı 
auları, fabrika iskeleleri enkazı ile di· olan Tung • Ku'yu İ§gal etmiş oldukla-
ğeı- ınuhtelif enkazı ta§ımaktadır. J nnı haber vermektedir. 

Ç kosl v ky d 1 stzler 
797.190 ı Buld 

Prng, 7 (A.A.) - Prager Tagblat 
gazetesine göre, kanunuevvel ayı için
de işsizlerin adedi 797,190 a yüksel
miıtir. Halbuki t~rinisanide 678,870 
idi. 

Sofy , 7 ( A.A.) - Radomir civarın
daki Oran köyünden bir kadın, dün Sof
ya Arkeoloji müzesi direktörüne gelip 
Aya Troyiça manaı.tırı ke§itlerınden 
birinin, ölürken kenduine altı fıçı altın 
ile kral Şi~man'm tacının gömülü bu
lu~d.uğu yeri göstermİ§ olduğunu aöy
mıştır. 

Bir çok bilginlerle beraber bütün 
Radomir bölgesi ahalisi bu defineyi a· 
ramağa çıkmıılardır. 

Kurt SUrUlerl Şehlrlere 
iniyor 

Sofya, 7 (A.A.) - Çok koyu bir sis
tem İstifade eden l..""Urt &Ürüleri, dün 
Burgaz ynkınlanna kadar inmİ§ler ve 
bir çok koyun yaralnmıılardır. 

Nihayet vergi tahsildarlarile kar ıla • 
tık .. Evvelce ihbarname filan almadı-ım 

için ~u- karşılaşma beni birıız şa ırttı, Fran-
z hıkaycsıni hatırlamak · . . b . ı c ıçrmc y ın-

lık getırdi. Şimdi kuru b" 1. ı__ • . • ır ımon Kıt ugu 
gıbı. sıkılmı:ıktan k.oı~uyonım Bo · rcu ) 
pan ~rs:ı~n niçin haciz altına aLnıp tıl • 
madıgını ıse bir türlü anlamıyorum B 
b · • . orç 
~~ım ~~giJ, arsanın. O da • rivnyt>t <'dil-

dıgınc gore - Sivnsta duruyor. Beni h r t-

mcktense onu haczetmek dnha d - d 
~ .

1 
. o ru • 

gı mı? 

Bakalım, işin İçinden nasıl çık • ., ca m,. 
M. T. T'. n 

1 
Eski müderris Hafız lbrahimin o kasaba halkı saman alevi gibi parlayıp teyze büyük y l 1 v ka 

sorgusu adeta eski kafanın son dü - · b h d l . 
0 

cu uga ç.ı n kardeş 
1 

son~n u cyecan an yoru muş gıbi kızı için günlerdenberi hazırlık 
şüncesi olmuşa benziyordu. Halkın eskı rahavetlerine daldılar. yordu. yapı -

ilmine, fazlına o kadar güvendiği ve Bu arada Gülten maarif idaresinin 1 «Gültem> in do·· ·· t dah . "ba 
· d w H f Nurin · 11' H ıı· ı · · d ·1 ı nuş e a ıtı rlı ınan ıgı a ız ın, mua ım ay- ve mua ım erınm yar ımı ı e hazırlık- olacağına inanmıst O . . h. . 
darın önünde bozulması, peşinden lannı bitirdi. Ve her perşembe Antal _ gel ek d · ı. k n~n ıçı~ ındı 

1 l . d w ec yer en tavu esırgemıyord 
ge en en on an ayırmıştı. yaya ugrayan Akdeniz postası o haf- Muallimlerin tavsiyesi ile tez elc.l n ~ı·r· 

Daha o akşam çarşı kahvelerinde taki seferinde onu ve tatili lstanbulda k -18- Bürhan Cahit 8 -1- 936 at seyahat tayyoru yapılmı tı. Giıl -
- Yarın lise bahçesinde toplantı dogwru gı'dı"yor]ardı. haya değı,ş.' ,ivermişti. Artık. ~ektep. le. - geçirecek. olan bir kaç muallimi aldı. ·· 

k k 
- ı sum teyze genç kı21n gidecegi yerlerin 

var. Beni de r!"lgvırdılar. Müftü de ha- Sövalye Hasan Bey bu gün çok ke- re ..• muallımlere arşı es. ·ı _ag.ır, çırkın M_uallımler arasında Mükerrem, h hal b r- ""' 1 k k J z er de yaşadıkları kasabdd n 
:r yollamış. Fakat ben yarın {Kırk yifliydi. Yanındaki kültür direktörü- hucum arın ar ası e~ı m~ştı. . aten Fnhıre, Haydar Bey ve ilk mektep baş çok üstün bir başka alem Id • 

goz e kadar gideceğim. Bulunamıya· ine: ıhavayı bulandıranlar sınmışlerdı. Baş- muallimi Meliha vardı. aklı t kl b be 
0 

uguna 
ca v ı d d" 1 t H t. Ak Osman oldug· u hald h. H k l . pek k" ya ma a era r onun çantasını 
.. g nı, e ı. Zaten Şövalye Hasan da - Ayranım kabardı diyordu. Hay- a a ıp e ıç are et erı sa ·m oldu. Bütçe- yerle~tirirken b" k"" · l oted be · ' b · · ·· ·· · ordu · d T ır oşesıne ne o ur ne 

l : r.de söylüyormuş. Bu kız me· dar Bey en acı yaralarımızı deşti. Tam 
1 

ın _gorunm~.Y · .
1

A •• sın en para ayırıp Avrupaya talebe olmaz yolculuk hali belli olmaz d" 
8~ :sı kasabada dal budak salınca hep· çıbanın üstüne basb. Fakat şu Hafız . Bır kaç gunlsoknra vı alyekt encume • gönderen vilayet halkı genç kızın se- bir to;ba tarhana bir toprak ka, ıye 
sının t kl · d bu mese e onusu ur en azad h · · be · ed" y • vanoz e e erı tutuştu. Ne yapacakları· Nuri amma bozuldu ha, herif ağzını mı:_. e . . Be . ' an ya atını nırnsem 1

• almz bir kaç içine kuru köfte koyma} ı faydalı bul-
~ı ;şırdılar. Kitaba uydum:aga çalı- açtığına bile pişman oldu. Amma iyi Alaıyelı J?emıiro&!'ı~a bal ~e~tep arkadaşı, Halkevinden bir kaç du. Fakat genç kızın bütün hazırlık • 
ş Y rl~~- . etti. O kafadakilerin de çanına ot tı- - H~r~fler 

1 
d"l yo~ inmiş kışı vapura kadar geldiler. lariyle alakadar olan muallim Fahire 

ka Muderrı~ Hafız lbrahim sesini çı· kandı. casus gıbı ~rsem e ı er, dedı, sesleri .. F :kat gerek maarif idaresi, gerek huna lüzum görmedi: 
k' rmıyor, elındeki tesbihi ağır ağır çe· Kültür direktörü memnundu: çıkmaz oldu. hukumet onu teşvik edecek kuvvet - Bunlar kalsın teyze hanım dedi 
ıyor, dudakları hafif hafif oynuyor- _ Böyle faydalı konferansları sık Softa kafasının, yobaz ruhunun ne verecek şekilde hareket ettiler. Her • bı"z yanında "ark b" ı ·: ' d ı d" l b' "d ld ~ · · b'l .c en ır şeye uzumu 
u. sık vermeliyiz, dedi. Mekteplerimiz ye 1 can 1 ır CJ er 0 ugunu ıyı 1 en yile meşgul oldular. kalmaz 

Nalbant ustası Recep: yarının büyüklerini yetiştiriyor. Fakat Şövalyie Hasan Bey ?cı acı güldü : . 1 Belediye reisi iskeleye kadar onu GülsÜm teyze haklı bir itirazda bu-
-:-- Amma hoca efendi iyi söyledi, bugünün yurddaşlarını da aydınlatma- - nanmayın, ınanmayın, dedı. geçirdi. Yaptırdığı bir demet çiçeği lundu: 

dedı. Herif sıkışınca saçmalamağa baş- mız lazım. O habis ruh k~l~y kolay ca_n vermez. 
1 
verdi. j - Peki amma evladım, siz lstan-

ladı. Bir Avrupadır tutturmuşlar. Pey- Bu konferans hakikaten iyi izler hı- Onu boğmak ıçın memleketı aydınlat- 1 Gülten heyecanlı idi. Eniştesi daha bulda ayrılacaksınız. Onun gidC'ce i 
gaınber zamanında böyle şeyler var rakmıştı. malıyız. Çünkü o habis ruh karanlık~ iki hafta evvdine kadar evde adeta yer daha uzak değil mi? 
ınıydı. M~slümanlık yedi ülkeye nam Türkün düzgün muhakemesi kafa- ta yaşar, ışıktan korkar. merhamet edilerek beslenen ve bakı - Fahire gülümsedi: 
salınıştı. Öyle değil mi hocam. sını kaplayan müphem, meçhul, sakat • lan evlatlığına gösterilen bu itibardan - Zaran yok. Biz ona lstanbuldn 

Eski müderris gözleri yarı kapalı ve zoraki sokulmuş inanışları hemen «Giiltem> in Avrupa seyahati Ak- koltukları kabarmış, şimdiye kadar yenisini yaparız. Hemen gid cek d -
bu konuşulan şeylerden çok derin bi; atıvermişti. deniz kıyısının bu sakin kasabasını in anlık hali ile ara sıra gösterdiği ğil kit 
al~e, istiğraka dalmış görünüyordu. Daha o gece şurada, burada bir ara· bir kaç gün karıştırdı. terslikleri affettirmek ister gibi ona Ona Avrupa yolculu-unun ne 
Genızden gelen bir nefes gibi: ya gelenler bundan bahsediyorlardı. Kışın sert şimal rüzgarlarına sırtını nasıl ikram edeceğini bilemiyor. San- demek olduğunu anlatmak daha uzun· 

:- Allah cümleyi ıslah eylesin, iman Artık Gülten meselesi mayasını değiş· veren hemen daimi bir bahar havası dala giretken, eşyasını taşırken adam· du. Ve Gülsüm teyze daha il ri "ne 
eelaıneti versin, dedi. tirmiışti. Şimdi her yerde bir eski ve yaşayan bu giizel kasabanın halkı bu lar~ haykırıyor, emirler veriyor ve bir gidemediği için e1ceğıziylc yaptığı hu 

Herkes dağılmıştı. yeni kafa davası konuşuluyordu. iş için daha çok heyecan duymaya lü- yaver gibi peşinden geliyordu • nefis kuma~yavı çıkarma~n merbur 
Yalı' yanı d ·ı · 1 l Eski (Cem Sof ) d"l E I · . l k d A l _ l h 1 f du. Fakat bır pakete sardıgı elma, ay· 

c n a ı erı ge en memur ar · iyeti iye azasL boz- zum görme ı er. v erının ı ı sun ur- yrı ıgın ası eyecan ı tara ı ev- . 
ve encümen ~z" ·ı d . '-- v "b d"l 1 d h h . d k k d ı c··ı .. l va ve erık kurularını çıkarmadı: 

u ası ı e enız cyısına guna ugramış gı iy ı er. ma arın a ra at, za metsız Yrir~ayan en çı ar en uyu muştu. u sum (A k ) r ası cJar 
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Sayfa SON POST•A 

ri 

r 
o 

Şimalde, Şiddetli Yağmurlar, Askeri 
Hareketleri İmkansız Hale Sokmuştur 

Adisababa, 7 (A.A.) - Şimal cep-lduklannı bildiriyor. Sık sık istikşaflar 
hesinden bildirildiğine göre, gayet şid- ve hava bombardırnnnları yapılmış fa
detli yağmurlar her türlü askeri hare- kat Habeşlere nazaran ltalyanlarm 
ketleri imkansız bırakmaktadır. bölge üzerine yağdırdıkları yangın 

• 

N 
TELG AF, t . ELEFO 

• Bir T. 

-
Yapılan Anlaşma Son 

• 

' TEL z ABE LE -
arruz a z •• 

•• 1 ue 
1 

' 
Derece Gizli Tutuluyor 

Somali cephesinde ltalyanlamı Do- bombaları adedine nisbetle zayiat pek Paris, 7 (A.A.) - Nevyork Herald ga- ( ' yaliolarak tavsif etmektedir. Bu sıfat bilha~ 

IMUSOIİnİ Yeni Teklif• ) sa ~talyan taarruzuna kargı Fransaya motör• 
lü lngiliz kıtalarının gönderileceğine dair o-. 

lu mıntakasıyla Donun cenubunda azdır. Habeşler, İtalyanlar tarafından zetcsinin Pariste çıkan nüshası, lngiliz ns· 
yapmakta oldukları tahşidat devam et- kullanılan gazların ağır zayiata sebep keri eksperlerinin Londraya dönüşü mü - lerde Bulunacakmış lan h,aberler hakkında kullanılmaktadır.· 

Paris, 7 (A.A.) - Bir kaç gündür Eksperelr arasında dahn 1 O kWıunuevvel 
mektedir. İtalyanlar bütün Ogaden olduğunu ve fakat bu zayiatın başlıca nasebetile diyor ki: . 
eyaletini tahliye etmişlerdir. Cephe kadın ve çocuk dahil, sivil ahali ara- «İngiltere ile Fransanın karada, deniz -
şimdi Ualual'dan başlamakta ve Ger- sında olduğunu bildiriyor. Ölenlerin de ve havada beraber çahşmoları için ar - sayfiyede bulunan Lava! çarşanba gÜ· 1935 te bitirilmiş olan müzakerelerin tc ~ 

Jogubi, Garahay ve Kuban yolu ile ce- adedi azdır. tık kat'i bir plan hazırlanmış bulunmakta• 

D k dır. Öyle zannediliyor ki, Fransa ve Jngil~ 
nü Parise gelecek ve F ransanın Roma 
büyük elçisi Şambrön ile görüşecek -
tir. Bazı mehofillcr elçinin Habeş işi· 

nin muslihane halli yolunda Musolini 
adına tekfiflerde bulunacağını zanne
diyorlar. 

ferrüatı tamamiyle mahremdir ve Londr~ 
da bu bapta bir şey ıöylenmemiştir. 

nuba Yet ve olo'ya varma tadır. Habeşlerin son zamanlarda bir kaç 
1 

tere, §imdi İtalya Akdenizde İngiliz donan· 
aneler tayyareyi dii~ümıegw e muvaffak olma• -rr masına veya Alplerde Fransız hududuna 

Mütekabil yardım anlaşmalan tama ~ 

miyle gizli olup işaeleri her iki memleke~ 
de menfaatlerine uygun değildir. Resm, 
mahafilde ehmmiyetle kaydolunduğun~ 
göre yapılan mütekabil yardım anlngma t 

lan ancak bugünkü krize aittir. 

Dünyanın her tarafından Adisaba- ları üzerine İtalyan tayyarecileri artık taarruz ederse, buna knrşı koymaya hazır 
baya bombardımanlar neticesi zayiata alçaktan uçamıyorlar. bulunmakta?ırlar. Planda İngiliz kuvvet • 
uğrayan seyyar hastanelerin yeniden İtalyanlar Beyanname Ahyorlar. )erinin Fransız üssübahrilerinden ve tez • 
vücuda getirilmesi için ianeler gelmek- Röyter ajansının Adisabahadaki gahlanndan istifadesi derpiş olunmaktadır. 

Bununla beraber Ekselsiyor gaze • 
tesi, böyle bir şeyin mevzuu bahsolmı
yacağını çünkü ne Londro ne de Pa
risin yeni tekliflerde bulunmak mesu-

tedir. muhabiri, İtalyan uçaklarının son gün- lngiltere. Fransn sahillerinin denizden * Mısır Kızılay Bombardımanında ler zarfında şimal cephesinde beyanna- ve bazı endüstri merkezlerinin de havadan 
liyetini yalnız başlarınn Üzerlerine al· 
mak arzusunda bulunmadıklarını bil
dirmektedir. 

Paris, 7 (A. A.) - Nevyork Herald 
gazetesinin Fransız • ingiliz askeri anlaıs .. 
mnsı hakkındaki yazılarını mevzuu baht~ 
eden Joumal gazetesi Fransız askeri ma .. 

Yaralananlar meler attıklarını bildiriyor. Bu beyan- müdafaasını deruhte etmektedir. Hatta 
Evvelce verilen haberlerin aksine namelerde, imparator, kanunuevvelde icabında cenubu şarki hududunda Fransız 

1 k M K 1 h · l k k l L G mevzilerinin arkasına motörlü kuvveti r o ara ısır ızı ay seyyar astanesı· o an es i ra ijyasu'yu ve ojjam vi- e 
bo ha d d 

')O k" · göndermeyi bile kabul etmiştir. 
nin m r ımanı esnasın a - ışı !ayetinin eski şefi Ras Hailu•yu öldür-

Reımi Mahafile Göre 
yaralanmıştır. mekle itham edilmektedir. 

ıt l 1 Y 'd a. -k Be 1 H ·1 S 1 · . Londra, 7 (A.A.) - Royter ajansrnın a yan ar enı en na er yan name er, aı e e asıyı son- Paristen öğrendiğine göre, resmi Fransız 

hafilinde iki memleket askeri eksperleri a• 

~aha~~li Fransız.-. İngili.z ask.eri eksperleri-ı rasında mutnt noktai naza11' tebtisinde1' 
nın muzakerelerının netıcelerı hakkında A· başka bir şey yapılmadığını ıöylemekl

meriknn gazetelerinin verdiği haberleri ha iktifa edildiğini yazmaktadır. 
Gönderiyorlar rada11 gelme imparator olarak tavsif 

Roma, 7 (A.A.) - «Tevere» siyah ediyor ve büyük imparator Mendik 

gö~lekli.ler ~ırk.asının S~mali'ye ~ön: 1 hane~a~ı~a ait olan tacı cebren ~l~ış 
derılmesı bıtmış oldugundan şımdı oldugu ıçın Habeş ulusunun kendısıne 
VaJpusteri Alp fırkasının gönderilme: karşı isyan etmesi icap edeceğini bildi
sine başlanmıştır. İkinci nakliye vapu- rıyor. 
ru bugün Napoli'den hareket etmiş- Röyter ajansının Magadiçyu'daki 
tir. Fırkanın kurmay heyeti dün vapu- muhabirinden alınan bir telgrafa göre. 
ra binmiştir. Alp alaylarından miirek- yirmi ~ yıldır komşuları için kor• 
kep olan bu fırkanın mevcudu 12 bin kunÇ bir muhasım olmuş olan Mulla 
kişidir. Funun oğlu İtalyanlara dehalet etmiş-* tir. Şimdi Ogaden bölgesinin bütün 

Londra, 7 (A.A.) - Röyter bildi·· fiefleri mutavaat etmiş gibidir. 
riyor: Muhabir diyor ki: 650 erkek. ka· 

ltalyan uçakları ve ileri müfrezele- dm ve çocuğun bin sığır, 250 keçi ve 
ri istikşaflarına devam etmişlerdir. bir o ka~ar ~a.deve ile cephe~en D~lo
F akat Habeşler tarafında tam sükunet ya geldıklerını ve İtalyan hımayesme 
vardı.r. Zira bugün, Habeşler için no- sığındıklarını gözlerimle gördüm. 
eldir. Cephelerde Sükiınet 

ltalyanlann Faaliyeti Roma, 7 (A.A.) - Mareşal Ba-
Royterin muhabiri ltalyanlatın son doglio, tşu telgrafı göndermiştir: Her 

sekiz gün zarfında Dolkait - Makallc iki cephede de iş'ara şayan mühim bir 
bölgesinde yeniden faaliyette bulun- şey yoktur. _____ ............................. .__ .......... -- ........................................................... .. 

Bir Fransız 
Gazetesine Göre: 

Italyan Davası Manen .ye 
Maddeten Çürümüştür 

Paris, 7 (A. A.) - Övr ıazetesi diyor tanda zebun düımesini beklemek tarafta· 
ki: ndırlar. Li.kin Eden ihtima) kabul etmi • 

tıCenevre'de Habeıistantm dilekleri yecektir. Zira İJllİ).İz efkarı umumiyesi ıu 
ıon derece hararetle takip edilecektir. üç sebeplen ötürü harbin bir an önce bit
ltalyan'm davası manen ve maddeten o mesini istiyor: 
kadar çürümüıtür ki Fransa hüklimeti Ü • 1 - Afrikadat ıiyahlarm beyazlara 
yelerinden en çok İtalyan dostu olanlar ıalebesi çok bariz obnamalıdar. 
bile bunu ıimdiden kaybolmuı addetmek· 2 - Avrupa müvazeneıi bakımından, 
tedirler. İtalyanın askeri kuvveti fazla zi.fa uğra • 

Bir çok mabafil, bu ifin neticelenmesi- mamalıdır. 
ni zamana bırakmak ve ltalyanm Habeıis- 3 - BilhaHa Almanya korkusudur.» 

ltalyanın Amerikaya Cevabı .• 
' (Ba§ tarafı linci yüzde) ]yet kolaydır.» 
Biz, Faşizmin otokrasisi ile sulhu Ruzvelt'in bitaraflık hakkındaki 

tehdit etmek arzusu arasında herhangi beyanatına dair mütaleatta bulunan 
bir münasebet bulunduğunu kabul et- bu gazete diyor ki: 
miyoruz. İtalya, Almanya ve Japonya «Bizim telakkimizc göre Ruz
milli topraklarının kifayetsizliğini te- velt'in petrol meselesi hakkındaki tck
lafi etmek ve demokratik bir rejim al- lifleri, Amerikanın Habeş - İtalynn ih
bnda yaşadıkları takdirde elde etme- tilfıfına açıkça bir müdahalesi olmakla 
lerine imkan olmıyan mahreçleri elde kalmamakta belki Amerikanın Cenev
etmek için bütün dahili mesai gayret- re siyasetine iltihakı ve İngiliz siyase
lerini tanzim ve bunları kontrol etmek tine itaati manasını tazammun eyle-

iztiranndadırlar. mektedir.» 
Paralarını santimine kadar hesap Gazete, şu neticeyi veriyor: 

etmek mecburiyetinde olmıyanların ve «Petrol sevkiyatının menedilmesi, 
dünyadaki servetlerin mühim bir kıs- 1 Habeşistandaki süel harekatı durdura· 
mına sahip olanların bahsettiğimiz I maz. belki b~r takım ihtilaflara sebcbi
ıe~ir.ıleri tenkit ve t ... J.!.,~!ı etmeleri ga- yet Y"rC'c,.ktır.n 

İtalyan Gazeteleri Ruzvelte Hücum Ediyorlar •• 

Bitara ık K nunu, alyan 
Harek Atını Durduramıyacak 

Roma, 7 (A. A.) - Ruzveltin beyan· dilerine uygun gelen rejimi seçmek bak • zete bu hususta diyor ki: 

namesi burada baılıca gazetelerde tefsi • 
rata sebep olmuıtur. Gazeteler, Ruzveltin 
otokrat rejimler aleyhindeki sözlerini ve 
İtalyan - Habef anlaımazlığına yaptığı tel· 
mibi tiddetle tenkit ediyorlar. 

Curnale Ditalya ezcümle ıu satırları ya-
zıyor: 

Kendisini bütün hürriyetlerin mürşidi 

gibi gösteren Ruzveltinki gibi bir rejimin, 
diğer uluslara bu hürriyetlerin tatbikini 
çok görmesi gariptir. Bütün milletler ken-

kını haizdir ve kimse diğer devletlerin İç 

iflerine müdahale edemez. 

İtalya harp fedakarlıklarına diğer dev

letlerle birlikte kendiliğinden iıtirak etmiı 
tir. Fakat müstemleke ganaimi dağıtılırken 
kendisine bir fCY verilmemİ§tİr. İtalya 

Cenevrede 1920 de ham maddeler me • 
selesini ileri süren bir noktai nazar beyan 
etmiı, fakat ucundan tutulan tahkikat dos
yaların içine defnedilmiştir. 

Bitarafhk kanun liyihasına gelince, ga-

Cenevredeki zecri tedbir taraftarları ı 

nm petrol ambargosuna atfettikleri ehem<' 
miyet bakunından, Ruzvcltin projesi yah 
ruz bitaraflık prensibinin bir ih1ili ve A ~ 

merikanın ıimdiki anlaımazlığa açıktaq 
açığa müdahalesi değil, aynı zamand• 
Amerikanın Cenevre siyasasına muvafa : 
katini ve bunun neticesi olarak ta İngil~ 
siyasasına tabi olması demektir. 

Bu bitaraflık kanunu İtalyan harekatuıJ 
durduramıyacak, yeni bir acun karııık 

lığı doğuracakbr. 

Yuna 
1 

istan Süel Hazırlık
ın Hız Verdi 

Yunan HarbiytJ Bakanı, Umumi 
Takdirde Yunanistanın Alacağı 

Bir Harp Çıktığı 
Vaziyeti Anlatıyor 

Atina, 7 (A.A.) - Harbiye Ba- diyoruz. Fakat ihtilaf geni;}liyecek o- duğumuzu söylemekte o kadar yani~ 

kanı General Papagos umumi bir harp lursa Yunanistan Milletler Cemiyeti I olur. Herhalde efkarı umumiye şunu 
takdirinde Yunanistanın alacağı vazi- üyesi sıfatiyle kendisine düşen vazife- bilmelidir ki, askeri teşkilatımızın ha c 

yet hakkında «Eleftoros Ant::opos>> 1 yi yapacaktır ı b l · · h · 
gazetesine şu beyanatta bulunmuştur: ı . · ,.. zır u unması ıçın er şeyı yapıyoruztı 

H k k ld 
w Yunanıstanın asken hazırlıklarına Gücümüzün yettiği nisbette bütün 

« avanın ço ızgın o ugu mu-

1 

. ha . ~ 
hakkatır. Fakat büyük devletlerin daır gazetelerde zan mübalagaya va- ı gayretlerimiz bunu istihdaf etmekte. 

diplomatik yollarda muslihane bir tarz ran yazılar gördüm. Bizim askeri ci- dir. 
bulup bulmayacakları henüz kestirile- hetten hazır olmadığımızı iddia etmek Hazırlıklarımızın en kısa bir zama1J 
mez. Sulhu samimi olarak temenni e· 1 ne kadar yanlışsa, tamamiyle hazır ol- içinde biteceğini söyliyebilirim.» 

Habeş lmparatorununj 
Harici İşler Müşaviri 
Adisababat 7 ( A. A.) - Saray çeven· 

lerinde Neçaıinin harici işlerinde müte • 
hassıs müşavirliğini yapacağı zannolunan 
yirmi sekiz yoılanndıı genç bir Amerika • 
lının evvelki gece Cibuti' den buraya gel
mesi beklenilmekte idi. 

* Roma, 7 (Telsizle) - Asmaradan bil-
diriyor: 

Habeı imparatorunun yeni müıavin 
Amerikan hukuk düvelcilerinden ve bey· 
nelmilcl ıöhreti haiz John Spcnscrdir. 

Türk - spanyol Ticaret Muahedesi 
Dün adridde imzalandı 

Madritt 7 (A. A.) - Dün burada dış işleri bakanlığında, bir tarat, 
tan dış işleri bakanı diğer taraftan Türkiye elçisi ve ekonomi bakan 
lığı müsteşarı arasında Türk - İspanyol ticaret muahedesi ve klerinf 

mukavelesi imzalanmıştır. 

ngi iz Gemisi 
Atina, 7 (Özel) - İngilterenin Akdeniz filosuna mensup dört tor• 

pito muhribi bugün Pire limanına gelmiştir. 
Üç geminin daha geleceği bildirilmektedii", 
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Harbı 

den 
Kay be· 
Ada1n 

Yarba' 
Hentaclıdır. 

1914 yılı •1lll· 
lllıı.llo 8 inci 1ıı. 
ali Alman baı ... 
kumandanı Mol-

~ke birinci ve lldncl ordularclaa laaber alamayıaca Voo 
M;n~achl nılyetl lSğ enmek lzere cepheye ıBadermlttl· Ba 
d ': •1 aldıiı emri .J'•Dllf anhyarak musaffer Alma• ordularını 

ur urlmuı, bunda• da fıauıdaran lılara. saferi dedikleri 
••naııı • lc'at deiaıuıtur. 

Oa yedi yıl 

Bnce tam 

baıllnlerde 

SON POSTX 

incilin 
1 inci klta'9ıoıo 
2 lacı faa'ının 
1 inci aureılnde 
ıu aahrlar vnrd111 
"C•nıbılıak Hazreti 

SOlırymana •t"r Hn 
bea.lm emlrlerlıal din· 
lo•euea ben ıenln 
elinden krallıtını ahr 
baıkaaına verlrl•.,, 
Almın k tollklerl Al· 
m•D lmparatorlutunun 
Uıaaını bu emre sı3re 
kabul etmlılerd:r. 

Savfa 7 

Amerika ın 
latlklll sava· 
tında bir sılllle hinl 
tqıyan duvar par
çaaı kealleıek Kon· 
try ku üpte n\ı l n· 

mııtır. 

Mark Twala 
1835. 1910 

7atatıoda bir re•an 
ruarkea lllmllıtlir. 

AJmaa imparatoru Holaa.da huuu<lı.ı• 
a• ıeçmlf n karııtaıtıiı 1111 Skotlaadda lllıter Haallto•-
Holaada aeferlae ı - Bea Alman 
imparatoruyum, de•lıtı. :kBpeilnlu JI ynruıu •ardır. 

·············· ......................................................................................................... . 
··ç~·;;;;··Ej"i;~-;;;;~~···Aslan Yavrusu Şu Garip Dünyada 

Moskovada Kızak Süren Deve Neler Oluyor? 
istokholmde Araba 

Çeken Lama 
·~ 

Çocuğa 
Dadılık Yapan 
Maymun 

ı 
insanların kendilerini ve yükle

rini taşıtmakta en eski zamanlardan 
beri bildikleri ve en iyi kullandıklan 
canlı vasıta şüphe yok ki attır. Bunun-

Amerika hayvanat bahçelerinden birinin 
hıalı olan bu maymunun iki zaah •ardır n·. . . 

ırınc.ı (golf) oyunudur, ikincisi de ço • 
;:k ~adılığıdır. Filhakika bayağı iman gi

rnükeınmel golf oynar, kazanll'all mem. 

la beraber insanların zevk için, eğlen· 
ce için gösteriş için diğer dört ayaklı 
mahluklardan istifade ettikleri de gö
rülmemiş şeylerden değildir. Mesela 

1 

«Moskova» bahçesinde bir deve var
dır ki sıcak memleketlerde doğmuş ve 
oralarda yaşamak için yaratılmış ol-' 
masına rağmen bu şimal memleketinin 
karlı topraklarında kızak çeker, çoluk 
çocuğu eğlendirir, sonra (Kalifomi
ya) hayvanat bahçesinde bir tane yav
ru aslan vardır ki, vahşi ormanlarda 
hükümdar olarak yaşamak için yara
tılmı;; olmasına rağmen, burada araba 
çekmeğe alıştırılmaktadır ve şimdi de 
küçük çocukların arabalarını çekmek
tedir. Sonra lsveçte bir Lama vardır ki 
bir birik arabasında kuUanılmaktadır. 

Tabiat bütün bu hayvanları başı 
boş ve daima hakim yaşamak ve ın
sanlardan kuvvetli olmak için yarat
mıştır, fakat insan aczine rağmen ze
k5sı sayesinde bütün bunlara hakim 

~1!1?~~t ... u.r: . . . ... ~ •... , ........ 1 

nun olur, güler, kaybederse sıkılır, kızar, 

müthif bir kuvvete ıahip olduğu için hiç 
yorulmaz, bırakılsa ve karıısında oyuncu 
bulaa sabahtan akıama kadar oynar! 

Bu maymunun golf haricinde en çol: 
sevdiği teY çocuklar ile oynamaktır, bun • 

Buzlu Denizde 
Banyo Yapan 
Kadın 

Günefin /ilmi 
alınıyor/ 

Bir Amerika stüd • ı 
yosu güneıin filmini 
almaya karar ver -

Tahtadan el· 
biae yapılıyor 

Lancashire fabrika • 
!arından biri evvela 
rendelenerek, su ile 

miıtir. Şimdi bu maksatla Mi§igan üniver- yuğrularak hamur haline getirilmiş, sonra 
sitesinin telcııkoplannı resim almaya mü • kurutularak, elyafa ayrılarak iplik şekli 
sait bir hale getirmek için iki tane hususi verilmiş ağaç gövdesinden elbiselik ku • 
adese yapılmaktadır. 

1 

Otomobilin İi•· 
tüne clüıen 

adam 

* Bir Fransız ressamı 

geçen ııün 7 katlı bir 
>İnanın traçasında 

resim yaparken mü -
vazencaini kaybederek aşağıya düşmüş, 

fakat bu kazadan da hiç bir amaya uğ -
ramadan kurtulmuştur. Bunun sebebi a • 

maş yapmayı denemektedir. 

* 
Kinde rekor.. I Bir Amerikalı doktor 

. uzun denemelerden 

sonra hayvanlarda en fazla kin tutanların 

bir listesini yapmıştır. Bu listede birincilik 

file. ikincilik deveye isabet etmiştir. Ame 

damın fevkalade talih eaeri olarak yumu- rikah doktorun iddiasına göre fil kendi • 
fllk eıya ile dolu bir kamyonun üzerine ıine yapılan her muarneJeyi elli yıl sonra 
düımüş olmasıdır. da hatırlamaktadır. 

75 Yaşında T ayyareyc 
Binen Adam! 

Geçenlerde Sibiryanın wız bir köte • 
ıinde, ve timdiye kadar tayyarenin ne ol
duğunu gÖrmemİf, hatta İfİhnemİf bir kö
yün üzerinde deneme için bir tayyare uçu· 
ıu yapılrmttar. Köylüler havadan büyük 

bir gÜrültü ile bir ciıimin indiğini görünce 
evveli kU§ olduğuna zahip olmuılar, ıon
ra bu cismin içinden bir adamın çıktığını 

görünce kaçm11lardar. 

Köylülere tayyare hakkında İptidai ma· 
lumak güçlükle verilmiştir. Fakat bir defa 

da bu kutun insan icadı olduğunu anla • 
dıkları zaman hep birden tecrübesini yap· 
mak istemiılerdir. Köylerin arasından İs· 

teği ilk olarak ia'af edilen 75 yatında bir 
ihtiyardır. Bu zat UÇUfU müteakip yere İn· 
diği zaman: 

- Cennete gidip geldim, demiftir. 

Adı Henüz Bulunmıyan 
Yeni Bir Nakil Vasıtası 
Yukarıda resmini gördüğünüz na-ıle yürür. Hem deniz, hem de kara va· 

kil vasıtasının adı henüz konmamış- sıt~sıdır •. ~a~at bunu icat eden ~lınan 
tır, çünkü bu evvela bir deniz motörü- muhendısının kafasında bu nakıl vası

, dür saatte 25 kilemetre süratl dal • tasına gördürül~ işler bitmemiştir. 
' e ga Zi b ··h d. b k·ı 

Kara kıtın ilk günlerindeyiz. Bütün 
ıiltere karla örtülrnüı, bembeyazdır. Buna 
'1lğmen a~ğıda resmini gördüğünüz genç 
Jladın her sabah otomobil içinde deniz ke
narına gelir. Yünlü mayyosuna bürünmüı 
.olduğu halde görünür. Sonra bu elbiselc
rh1i çıkararak çırçıplak denize dalar. Ban
yosunun müddeti 15 dakikadır. 

•• ' .......... 1 •••• 

lardan birisini ve tercihan en sevimlisini 
kucağına alır, ona bir dadı gibi bakar, o
yunlarına gözcülük eder. 

ra u mu en ıs u na ı vasıtasını 

lann üstünde kotar. sonra karaya çı- bir ~rvane ve bir çift te kanat ilavesi 
kar, aynı zamanda mükemmel bir o- ile tayyare haline getirmeği de düşün
tomobildir. Satte 120 k.ilemetre sürat- mektedir. 

• 



• 

• 

8 Sayfa SON POSTA 

Yazan: 
Kadircan 

Kallı 

8/1/936 
Akdeniz incisi 

-13- C Günün Davaları 1 
Bir E bise Hırsızı 6 Aya, 
Bir Diğeri 9 Aya~ ahkôd Pulat Nihayet Bir Medreseye 

Baş Vurmuştu 
Hırsızlık Suçlusu Bir 

Tanassur Hikayesi 
Kadın Da Bit 
Anlatıyor 

Aptest alanlar medreaenin bp1a1ndan 
çıkarak yakındaki camiye sicliYorlardı. 
Pulat bunlardan her hangi hirİDe boca 
Nasrullah Efendiyi aormJtk ~ hir kaç de
fa davrandı. Fakat hepsi de sanki o urada 
dilsiz ve dargın idiler. Yalnız dad•ld.nnm 
arasından bazı duaları nunldanchldan gÖ• 
rülüyordu. 

Hoca 
Naırullah 

Aptest almıyan veya beniz yeni gelen
lerden bir ikisine doğru yürüdü, fakat on
lar daha çabuk davranarak musluk baflD• 
çömelmiılerdi. 

Bu sarada medresenin en köıedeki o • 
dasının kap111 açıldı. Oradan kua boylu, 
biraz kanbur, kır düımüt seyrek sakallı, Cl• 

lız bir adam çıktı. Sarığının büyüklüğün • 
den ve kılığından hoca olduğu anlatılıyor• 
du. Fazla olarak avludaki çömezleri fÖyle 
kut bakııı süzüyor gibiydi. 

Pulatın yanına kadar geldi. 
Pulat ona dönerek: 
- Hoca Nurullah ... 
Diye söze bafladı. Fakat aözü yarıda 

kaldı. Çünkü hoca birdenbire kaılannı çat· 
mi§, çenesini titreterek çı)nfmqtı: 

- Lazım değil timdi .. . Hak divanına 
varma zamanıdır. Dünya kelimı edilmez. 
Haydi, çabuk aptestini al, müezzin kamet 
bile getirmiıtir. Çabuk ol! .. 

Pulat bir saniye baka kaldı. 
H enüz geldiği dakikada böyle karfıla • 

nııı onu biraz kırmlf gibiydi. Bununla be
raber hak verdi: 

- Öyle ya ... Önce Allah borcunu ödi
yelim, dünya iti için vaktimiz çok .. • Diye 
dütndü. 

dı. 

Deveci Arabın 
Hikayesi 
Elindeki heybeyi bir kenara bıraktı. 
Şadırvana doğru yürümek için davran· 

Fakat boca onun yolunu kesti: 
- Heybeni neden bırakırsın orada? 

sen Peygamberimiz Efendimiz Sallallah 
aleyhi vesellem hazretlerinin deveci arap
la olan konuımasını duymadın mı? 

Pulatın olraduju medreıenin bir 

airaeıin, İnsan kifır olur ... Ben burada 
tam yirmi yıl dirsek ve diz çürüttüm . .. Bu 
sakal değirmende ağannadı. Amma, so -
nunda (Hoca Nasrullah Efendi) oldum. 
Sağ cebimde M11ır kadılığı, sol cebimde 
Rumeli kazaskerliii var. Amma, benim 
gözüm dünya malında · değil. . . Her ne 
ise . .. 

f smail adında bir genç elbise almak 
bchancsiyle girdiği Zağarm mağaza

aından bir ceket çalmak suçu ile 2 inci 
aulh ceza mahkemesinde muhakeme 

edilmiş, İsmailin suçu kendi itirafile sa
bit olduğundan (6- ay hapsine karar 
verilmiştir. 

Senin İsmailin yaşı küçük olduğundan 
Adın Ne? altıda biri tenzil edilerek ceza (.J) aya 

cinde görmüş, evrakı müddeiumurıJ 
ğe göndermiştir. 

Birinci asliye ceza mahkemesi ~ 
cısı Mahmut ile avukatlardan biri 
çenforde mahkeme kapısı önünc!J 

sandalyede oturmak meselesinden ~ 
zuşmuşlar ve §Ck~mişlerdi. 

Duvarın üst tarafından demir parmak- indirilmiş, fakat hırsızlıkta sabıkası Odacı Mahmut bunun üzerine 
bkh küçük bir penceresi olan kubbeli kü- 1 bulunduğundan yine altıda bir arttın- v ukat tarafından dövüldüğünü i.:Iİ 
çük bir oda. . . Rafta bir çok kitaplar, ke- lıarak (fi) ay (26) gün hapis cezusına ile birinci sulh mahkemesine baş "" 
narda bir minder ve yerde bir hasır .. . Kö· 

1 çarpılmıştır .. Suçlu bu müddet kadar muştu . iki tara f barışmaga karar "" 
fe(le büyücek bir sandık, ortada bir pey- da emniyet altında kalacaktır. dikle rind en d ün odacı Mahmut yaı' 
ke... Jtf ğı b ir: istidayı sulh hakimine verJ 

Pulat buraya girdiği zaman Silifke- Yalancı adres ve siparişlt"rlc bir çok davacısıyla barı~tığını bildirmiştir. 
de okuduğu mektep)e medreseyi ha • · h ] d l l ••••••••••••• ··········································-' 

1 
tıcaret ane er en parasız ma a an ve J 

brlladıd ve df&fhmadı. _Bu n~ kladar 
0 ~ 1 hamalları yolda önliyerek ellerinde- ( Toplantılar, Davetler _,; on ar an a a temız, guze ve genıı . .. ; _..;...::;...... ___ ..-... _____ _ 

.d. kı eşya ve paraları dolandırnn Huse- K l Ol z b•t N l · 
1 1· . C • . d d k. b. • a mıt an a ı amzet erı 

_ Otur evlat!.. yın elalettın a m a ı ır adamın rna- ı 
Mindere bağdat kuran hoca böyle rifetlerini tafsilatlı surette yazmış ve Kartal Askerlik Şubesi Baıkanlığındl 

söylemiıti. üçüncü ceza mahkemesinde muhake- Kartal As. Ş. mıntnkasında bulunan 1 

- Admı nereden öğrendin? 
Pulat ta mindere oturdu, bağdq 1 me edilmekte olduğunu bildiı miştik. ve yabancı zabit nnmz.cdı olarak şirndl 

Yerini kurdu. C l•J tt• · d d" b.tm. t • kadar kalmış olunların ellerindeki a~ e a e mm uruşması un ı ıs ır. .. . 

M hk C l
.l · · ·· dd. 'd belge '\ e nüfus cuzdanlarıle hemen ~ 

lıöıe•i 

kim söyledi? 
- İçel kadısı Ahmet Kuddusi Efendi 

söyledi. Bana bir de mektup verdi. 

a eme e a cttmın mutea ıt o- b 1 ·ı ft ı ye acı vurma nrı ı an o unur. 
landırıcılık suçlarını sabit bulmuş ve 

Cam Ve Şişe İthal Resmi kendisine (9) ay hapis cezaEı vermiş-

( Arlraaı var) 

- Yaaa .. . Şu bizim Kuddusi! .. Hey &İ· 
di aiinler, hey!, Hoca Nasrullah Efendiye Ankara, 7 (A. A.) - Cam ve tiıe it- tir. 
mi mektup gönderdi? hal resminin artınlma11 hakkmda hazır • ll-- "TlllW ''"""" $thirTUjatnw 

Tepe baıı Şe~ 
Tiyat rosunda 

8/l/ 936 Çarıaaallf 
gündliz 1aat 14 1 

Çocuk Tiyatrotf 

- Evet!... lanan kanun layiha11 Kamulaya verilmİJ- Necmiye (ikinci namı Hermine ) 
- Ver o mektubu evlat!... tir. adında bir kadın hırsızlık ::;uçu y la dün 

- Fakat.. . Bir Yunan Uçağı Düştü ikinci cezada sorguya çekilmi tir. Nec-
- Daha tanımadın mı? Hoca Nasrul - miye Kohark adında bir m ad lmın e-

lah Efendi karıındadır ... Odama gel, hey- Atina, 7 (Özel) - Atina hava kulü • vinde h izmet ederken bir çok eşyalar 
beni de al hal... Unutma!. .. Bakalım ne- büne mensup bir uçak dün talimler ya • çalarak savuşmuş ve lzmire kaçmıştır. 
ler yazmıı? parken Arerhovi köyü civarında yere Necmiye tekrar lstanbula dönünce 

Mektubu aldı, evirip çevirdi. Yürürken düımüı ve içinde bulunan iki kiıiden bi- d h l k 1 F k N · er a ya a anmıştır. a ·at ecmıye-
ilive etti: risi yaralanmqtır. 

n in iddiası başka türlüdür: 
- Sen burada çok kalacak mısın? Yol- isyana 1ttirak Eden Memurlar 

cu musun, yoksa çömez olarak mı . gel • Atina, 7 (Özel) - Mart isyanından - Evinde bulunduğum a ile beni 
din, beri memuriyetlerinden azledilenlerin tek· e rmeni yapmağa karar verdt. Ve b u 

- Çömez olarak geldim amma, ne ka- rar yerlerine getirilmesi için hazırlanan maksatla beni bir e rmeni delikanlı i]e 
dar az kalsam o kadar hofuma gider... 1 kararname yaran neıredilec:ektir. Ahali birleştirdi. Ben bu hale tahammül e- l 

- Ne?... Ne?. .. Bir ilim ocağından partisi lideri Çaldaris bu kararnameye demedim ; kaçtım. 

böyle çabuk gitmeyi istemek .. . Allah e- muhalif kalmıştır. Mahkeme davayı selahiyeti hari-

uıııııııınııı 

lt~I GUlmoyen ÇoC: 

ak~aın saat 201 

HÜLLl!C_!; 

K dıkoy 
rlale Tıyatroıuo 
Halk Opereti 

Bu akf ın ~,80 
Emir Sevlyotı 
opere\ 8 perde 

yakında: 
DENiZ HAVA 

= ~;~::·a=:~~na göre ameı et _ Başbakan ismet lnönü, Dün Afgan Dış işleri 
miyorsun? Bakanına Bir Öğle Ziyafeti Verdi DAMPiNG GECELERi 
H 

- Heybe ile deve arasında fark var. Ankara, 7 (A.A.) - Başbakan İamet İnönü ile tehrimizde bulun 
eybey:i bağlamasan da kalkıp gitmez, j · · 

·· k.. d Fak t d . .. b - 1 makta olan Efgan Dlf tlerı Bakanı Serdar F eyzı Muhammet Han terefi-çun u cansız ır. a eveyı once ag· 
layıp sonra Allaha emanet etmezsen ye • ne bugün Anadolu kulübünde bir öğle ziyafeti vermiıtir. 
rinde durmaz. .. Ankara, 7 (A. A.) - Efgan Dış itleri Bakanı Serdar Feyzi Muhammet 

- Gözünü aç evlat, heybe de çok za- Han mihmandarlariyle birlikte bugün öğleden önce ismet İnönü, Gazi 

man kendi kendine olmasa da, birisinin eli- Enstitülerini öğleden sonra da Ziraat Enstitüsünü gezmiştir. 
le kalkıp gider. --

Hoca ıimdi Pulata ayak üstünde deve lstanbuldaki Italyanların Altın Ve 
hikayesini bir defa daha ve arapça olarak 

anlatıyor, bu hikayeye bağlıyarak birbiri- Gümüş Hediyeleri 
nin arkasından hadisler, ayetler, tefsirler 
söylüyor, bir türlü sözünün ardını getiremi
yordu. 

Hocanın 

Piıkinliği 

Pulat, zaten bildiği bu sözleri tekrar 
tekrar dinlemekten usaruyor ve ikide bir: 

- Fakat, namazı kaçıracağım, izin ver. ., 
ıenız • .• 

Demek için davraft'ıyordu. 
Likin hoca oralarda değildi. 
Ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. 

Likin camie giden çömaler dönmeğe 

baılamıılardı. 

Pulat bu sefer kendisini tutamadı: 
- Hoca efendi, bana namazınu kaqot. 

bnız. Bunun günahını. •• 
- Oiul, hangi günah •• • Alqama ka· 

dar vakti var. O zamana kadar ferah fe
rah kdarsın. Telif etme!. .• 

Pulat doğrusu bu pİfkinliğe tatmak
tan kendini alamadı. Hocayı ba sefer tam 
bir alıcı gözile batından ayağına kadar 
süzdü. Onda bir bocadan ziyade bir ba • 
zirgim kılığı gördü. 

Şimdi boca birdenbire sözünü değiştir
mitti: 

- Ha!.. Ne diyecektim ... Ben değil, 
sen ne diyecektin? Hoca Nasrulalb Efen
diyi mi arıyorsun? 

Hoca Nasrullah 
Karfında! 

- Hımmm . .. Sen onu tanır muın? 
- Yooo!... 

Roma {Telsizle) - İstanbuldaki İtalyan tebaası arasında da, ana vatan 
için altın toplanmasına hararetle devam edilmektedir. Bir çok evlilik yü
züğüyle birlikte pek çok altın ve gümü~ teberrü olunmuştur. 

Mühim bir yekun tutan bu kıymetli eşyayı, Türk parasını koruma kanu
nu mucibince dışarı çıkarmak mümkün olmadığından, bu eşyanın bedeli 
ile mal satın alınarak ltalyaya gönderilecektir. İstanbuldaki ftalyanların bu 
hareketleri, bütün halyada sevinç uyandırmıştır. 

-
l)ış işleri Bakanı 

fzahat 
Parti 
Verdi 

Grupunda 

Ankara, 7 (A. A.) - C. H. Partisi Kamutay ırupu idare heyeti bat
kanhğından: 

C. H. Partisi Kamutay grupu bugün öğleden sonra asbatkan Hasan 

Sakanın ba,kanlığında toplandı. 

Dıı lıleri Bakanı Tevfik Rüıtü Araa'ın ıenel ıiyaaal durumu bak • 

kındaki izahları dinlenerek tasvip olundu. 

Deniz Konferanaında Projeler Veriliyor 
l..ondra, 7 (A. A.) - lngliiz - Fransız ve İtalyan heyeti murahhasa • 

ları deniz konferansına bugün silah yarııının önüne geçmek için bir 

proje vermiılerdir. Bu projeler birinci komisyonun yarınki toplan • 

tısında görütülecektir. Bunların tetkiki biribirinden ayrı olarak ya • 

pılacaktır. 

Fransız - ltalyan An1aıması Parçalandı 
Roma, 7 (A. A.) - Fransız • ltalyan anlatmasının yıldönümü mü • 

naaebetiyle Giornale d'halia gazetesi 7 kanunusani 1935 te baılanan 
eserin tiddetle parçalandıjmı ve bir müstemleke ihtilifınm mantıksızca 
Avrupaya teşmil olunduğunu yazmaktadır. 

,.. 
1 Şehzadebaıı HİLAL ainemaıınan 

yeni bir sürprizi : 
Ekonomik durumu gözönüne a lan ıinemamı:ı ı:ıy ın seyrcilerindeo 
gördUğU ilgiye karşılık olarak bundan böyle h e r haftanın Çar
ıamba, Perıembe ve Cuma gündüz ve gecelerıni 15 kuruş yapmışbr. 

Bugün ve bu geceler ~e 15 kuruşluk biletle 
ıinemaya girecektir. 

Bu haftanın fllmlerl: 

Birinci film : Ç A R D A Ş F Ü R S T İ :N 
ikinci film : K o R K u N ç c ANA v AR 

'8 Ayrıca Deniz Kızı Ettalya'nın Çoban Ayşe Kız ~ -,; 
,----------------------------~ 

SÜMER Yarrn akfam 

Artistlerin en ıeYimliıi 

n sabık Rue Prenaeıi 

sinemasmdl 

PIERRE RICHARD WILLM 
NATllALIE BALEY'I 

(CHARLES MERE ) nln eseri 

AŞK ve TAHT 
filminde göreceksiniz. 

Göı kamaıbncı dekorlar araaında bir aşk •• ihtiru eorikuıoı taa.i' 
eden bu film, her yarattığı fılmio hakıki bir Şabeaer olduğu tanıoaO 

PIERRE RICHARD WILLM'ln yeni bir munHakiyetidir. 

Yarm Akşam SARAY sinemasında 
Şayanı hayret aioema ve mmıiki manıumeıi olan 

IBSEN'io 9nheıeri ve GRIEG muıikiBİ tarafıadan ıe1lendirilmit 

PEER GYNT 
muazzam •• muhteşem 

eYvelden 
fJlm baılıyor. 
aldanmz. 

Yerlerinizi 
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Bulgar"standa Komünizm 
Heyetile Dağa Çıkan Kom:· rıist Bir 
Bulgar Köyü, Nihayet Ele Geçirilmiş 

Yazan: Cerh art Ellert - 55 - 8/1/936 Çeviren: 
Sofya, 7 (Özel) - Bulgaristanda tilleridir. Tevkif edilen komünist kafi .. 

nümune komünist köyü sayılan Enina lesi suçlarını itiraf etmiılcrdir. Att· A 

a ın, Prenses Erel· evadan Uğur
Bir Çocuğu Doğmuştu suz 

köyü komüniatleri, 1 mayısta köyde Bundan başka, ipucu bulnn znh·ta, 
nümayiş yapmalarına müdahale eden eski Zağra kasabasının etraf köylı'-rin
zabıta ve askere kartı ate§ açarak üç de bazı araştırmalar yapmı~ttr. Bu"tun 
jandarmayı öldürdükten sonra dağla- neticesi olarak Belçovo köyünde Mitü 
ra kaçarak izlerini kaybettirdiklerin- Raçkof adında bir köylünün samanlı· 
den dolayı bir türlü yakalanamıyorlar- ğında gayri resmi komünist partilinin, 
dı. Fakat son günlerde Bulgaristanda bir kaç deri bavulların içerisinde mah
dağlarda kıı münaaebetiyle dayanıl- fuz evrakı ile beraber birer daktilo ve 
maz, tiddetli soğuklar olmasından do· ppoğraf makineleri vesaire bulmu~tur. 
layı zabıta, Enina köyü komünistlerinin Evvelce eski Zağrada komünist partisi 

Ayni sesleri çıkararak bir ~rkı s(;y. 
lemeğe başladı. Bu bir ~arkıdan ı.iyade 
ağustos böceğinin devamlı cırıltısına 
benziyordu. 

Erelieva elini uzatarak sazın telle
rini tuttu ve rica etti: 

- «Bunu bırak ta benimle biraz 
~~n~ş. Ordu hakkında yeni bir ~ey 
ışıttın mi~» 

- «Hiç bir şey işitmedim.» 
- «Kral Ardariliden haber var 

mı?» 

:- «~ardeşinin yukarı taraflarda, 
dag geçıtlerini tutmakta devam ettiği 
söyleniyor.)) 

- «Acaba Attila ne yapıyor?» 
Attiliuıın Kadınlan 

. Suomi kızı bir müddet sustu, Ere • 
lıeva tarafından sorulan bu sualin ne 
maksatla sorulduğunu düşündü. On
dan sonra sualin manasını anlar gibi 
o~du, fıkırdıyarak güldü ve mülayim 
hır tavırla: 

- «Bilmiyorum l» dedi. 
Prenses başmı kaldırarak dirseğine 

dayadı ve dedi ki: 
- «Vard, hazan bana öyle geliyor 

ki Attilamn harem dairesinde bulunan 
kadınlar içinde kral hakkında en ziya
de malumat sahibi olan sensin.» 

Finlandiyalı kız itiraz makamında 
e~inin parmaklarını açarak cevap ver
dı: 

- «Hayır, dedi, omm 1ıakkında 
hiç bir şey bilmiyorum. Yalnız ben 
değil, kadınların hiç birisi bilmiyor. O 
adeta bir cin.» 

Erelieva sancılarını unutarak sor -
du: 

- «Ünu sevmiyor musun? O se
ni sevmiyor mu?» 

Suomi kızı sorulan şeyden hiç bir 
şey anlamadığına delalet eden bir ta· 
vırla başını salladı: 

- «Ü bizim sahibimizn dedi. 
Allah Bizi Korusun! 

Erelieva yanlış sorduğunun farkma 
vararak dedi ki: 

- «Bana cinlerden bahseder mi -
sin}» 

Suomi kızı parmaklarını elinde tut
tuğu sazın telleri üzerinde gezdirerek 
cevap verdi: 

- «Bir çok cinler vardır. Öyleleri 
Vardır ki kırarlar, yıkarlar, öldürürler, 
Öyleleri de vardır ki kurtarırlar, ko -
turlar, bazıları havada ve ateşte ya • 
f,larlar. )) 

Cepid prensesi haç çıkararak: 
- <<Allah bizi onlardan korusun» 

dedi. 

B' «Vard, sakın beni yalnız bırakma. 
ı1;e dost olan cinlerden bahset.» 
Suomi kızı anlatmağa başladı: 
- «Cinler arasında insanlara dost 

0~~?ı yoktur. Yalnız bir felaketin. gel· 
dıgıne ~elalet . etmek üzere meydana 
çıkan emler bıze müfit olabilirler. Fa· 
k?.t bunlar da ekseriya pek geç görü
nurler. içlerinde bir tanesi vardır ki is
mi Ceismdir.>l 

- «Anlat I» 

Gece Kutunun Feryadı 
- «Erkeklerimizden bazıları or -

manlarda yollarını şaşırırlarsa, o cin 
beyaz, bir geyik kıyafetine girerek ka
rargah civarında görünür. Bunun üze
rine yollarını kaybedenleri aramak için 
üdnınlarımız yola çıkarlar. Fakat ara· 

ı:ıanların bulunduğu nadire-n vaki olur. 
Ölüm getirici bataklıklar kurban iste -
diği z.ıman o cin kurşuni bir gece kuşu 
kıyafetine girerek istenilen kurbanla -
rın akrabasına ait çadırların üzerinde, 
dolaşır. Arada sırada bir yoldaşı batak
lıktan kurtarmak kabil olur, fakat ek
seriya gece kuşunun feryadı çok geç 
kalır. Bazan bir kabilede karma karışık 

Erelieva: - Kral Attila, iıte çocuğun! .. diye bağırdı 

saçlı, açık renk gözlü, zayıf ~ollu ve 

1 

rum, .. d~i. Ôlm?şlerdir. Ceism b~şu • 
zayıf bacaklı, koca kafalı bır çocuk na gorunmez kı.. Bazan her şeyı ka
doğar. Bunun Geism olduğu ve bunun sıp, kavuran, mahveden, öldüren so· 
o kabile tarafından ölüm getirici bir 1 ğuklar, hastalıklar, muharebeler 9 • 
yol tutulduğunu ifade ettiği söylenir. kar. Cin]erin sebep oldukları tehlike
En şimal taraflarda oturan Suomiler - ler çoktur. Onlardan insanlara pek 

kıtı geçirmek için Sofya, Filibe ve eski . . _ 
Z d ki b.. ""k k b 1 •1 • adına gızlıce dagılmakta olan (( Prole• 
ağra a uyu aaa a ara ı tıca e- k R 

1
.. • p 

1 
"h •ıAı• . 

d w. d . h b 1 • tara a evo utsıya - ro etar ı tı n u 
ecegıne aır a er a mıı ve geçıt yer-

1 

lerine, dağ ve orman kenarlarına zabı- a.dındaki gazete ile gizli beyannamc:le• 
t k d ·· kk ul kıJr 1 rın bu makinelerle ıazıldıkları anlajıl .. a ve as er en mure ep pus ar -
d • b t 1 t b" mıştır. urmuı ve ıstasyon za ı a arına en l· ı .. . z w d d 
h tt b 1 t Bu munasebetle eskı agra a a a a u unmu§ ur. 

Geçen gün her nasılsa çoktan beri bazı tevkifler yapılmıştır. Bunların ara• 
beklenmekte olan bu komünist grubu, sında avukat Taço Daskalof ta bulunr 
Burgazdan Sofyaya kalkan ekspres maktadır. 
trenine binmeğe muvaffak olmu§, f a- ı Şiddetli soğuk dolayısıyla Kaloya• 
kat Mihaylovo garında ele geçmiılerdir. 1 novets köyü komüniatleri de dağlardan 

Bunlardan üçü, üç jandarmanın ka- inerek zabıtaya teslim olmu§lardır. 

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

iki Bulgar Müfrit -T eşek
külü Feshedildi. 

de bir kere böyle bir çocuk doğdu. O nadir olarak iyilik gelebilir.» . Sofya, 7 (Özel) - Bir kaç seneden 
kabilenin reisi akıllıydı. O çocuğu gö- Suomi kızı kapının önünden çekıl- beri Türk akalliyetine yaptığı İ§kence 
rür görmez, rahipler de onun Ceism di. Yanan odunları nefesile üfliyc:rek ve zulümleriyle tanınan Şöven ve müf-

ıd w l l z k b"l . alevlendirdi, yeni odunlar kattı. Ü - rit Fa-.ist «Rodna Za-.tita • milli mü-

Ba§kanı ve önderi ihtiyat generali 
Şkoynof olan akalliyet, ecnebi ve gay
ri Bulgar düşmanı Rodna Zaştita ile 

o ugunu an ar an ama , a ı esme . .. . . . k 1 :r :ı 

ge ıgı yo an emen gen onu mesı-ld•w• Jd h · d"" ··1 · ı Zerıne ateş duşmemesı ıçın sazını a • dafaaıı ile «Natsionalnite Legioni ·mil-
ba§kanı 1van Doçef olan milli l.ejiyon .. 
lar teşkilatları, fırkaların ilgası hakkın-

. tt' F k t kabil ı" 1 · b dırarak ihtimamla bir tarafa koydu. li Lejiyonlar» namlarındaki teşkilatla-nı emre ı. a a en n genç erı u . A 

· d" 1 k · t d"I ç·· k"" ·· 1 Ondan sonra başını kaldırdı ve hıka- rın, iç Meri bakanı Gospodin Sa pof tara da çıkarılan kanun mucibince feshe
dilmiş bulunuyorlar. Bunların emliıki emrı ın eme ıs eme ı er. un u on- :s 

. . . yesine devam etmek istedi. Fakat Ere- fından yeniden kaldırılmaları, Bulga-
Jerınde genı.ş meralar, arkalarında ıse ı· k d ld w •• k rı"stan Tu""rkleri tarafından memnuni- de hükumet tarafından müsadere olu

nacaktır. 
f k" 1 d O . . "h . ıevanın uy uya a ıgmı gorere sus-
a ır step er var ı. nun ıçm ı tıyar t yetle kar§ılanmı§hr. 

reislerinden ayrıldılar, sürülerini bera• u. * Gazetelerin yazdıklarına göre, iç 

berlerine aldılar, gelecek sene geri Attili.nm Biçimsiz Olğu ıehirlerdeki ıubelerinin de feshi için, 
dönmeği vadettiler. Fakat içlerinden Erelieva bir oğlan doğurdu. Çoc:u- iç bakanının imzaladığı emirname, bü-

Son Posta: -O mit edelim ki, fe:ıho
lunan bu te§kilat, Trakya komitesi gibi 
iaimlerini deği~tirerek kültür cemiyeti 
maskesi altında yeniden ihya edilmezr 
ler. 

bir tanesi bile geri dönmedi. cuğun kolları, bacakları zayıf, kafası tün valilere, polis direktörlüğüne ve 
- «Onlar ne oldu?» biçimsiz ve köşeli, simsiyah saçları da polis kumandanlıklarına bildirilmiıtir. 

Cinlerden Nadir iyilik Gelir karma karışıktı. Öne doğru çıkık du· 
Suomi kızı basık kapının önüne ran buruşuk alnının altından açık 

çıktı. Akşam olmuştu. Ormanlardan renkli iki göz bakıyordu. Bu bakış, ço
csen soğuk bir rüzgar etrafa yayılı • cuk bakışına benzemiyen ıztıraplı bir 
yordu. Sonra dönerek: bakwtı. 

- «Onların ne olduğunu bilmiyo - (Arkan var) 

" 
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BERLiTZ'de Yer:is6ıı~~ıan KURSLARI 
TUrkcc, Fra . ıııca, lngilizce, ltalyanca. Almanca, Rusca v. ı. 

KA YiT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR 
Tecrübe dersi parasızdır. 

JST AN BUL ANKARA 
373, IatikUil caddesi Konya caddesi 

IM&W 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emn"yet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına 10804 lira kıymet takdir edilen BüyOkadada Maden 
rnahalleıinde Eski bahçıvanoğlu yeni Alp, Arılan sokağında eski 
59 , eni 4:!, 44, 46, 48 numaralarla murakkam olup üzerinde 50 
No. bulunan içi d.ıı yağlı boyalı bahçe vo iki göz ahır 0

v• oda,, 
havuzlar ve kuyuyu ve diğer müıtemllAtı hui katları •.hıap köı
kün tamamı açık arttırmaya vazedl.miıtir. Arttırma pefındlr. Art
tırmaya itlirik edecek mnıterllerin kıymeti mubammenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi yeya millt bir bankanın teminat _mektubunu 
hamil olmaları icap eder. Müterakim verıf, . tanzıfat, ten
vir;ye ve vakıf borçları ye 20 senelik · vakıf ıcaresf borçluya 
aittir. Arttırma ıartnameai 8/1/936 tarihine mü5ad.f Çarşamba 
gllnU dairede mahalli mahauauna talik edilecektir. Birinci arttır
maaı ı 2/2/936 tarihine mOsadif Çarıamba günO dairemizde aaat 
14 ten 16 ) a kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. 
Ak · t kdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak llzero arttırma 

sı b a giin daha temdit edilerek 27 /2/g36 tarihine mUsadif 
on eş l k "k" • 
Perıembe gUnU saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapı aca ı ıncı 
arttırma net ceslnde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
20J4 numaralı icra ve iflis kRnunuııun 126 ıncı. maddesine t~~fi
kan hak!arı tapu -ıicillerile sabit olmıyan lpoteklı alacaklarla dıg.er 
lftkadaranın Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususıle 

;aiı ve mas r;fe dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gl\n zarfında evrakı mUsbitelerile birlikt~ D~iremiz_e bildirmeleri 
lazımdır. Akıl takdirde hakları tapu alcıllerıle aabıt olmıyanlar 
ıatıt bedelinin paylaşmaaından hariç kalırlar. Daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 9341240 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu iÖrOp anlayacakları 
lliin olunur. (107) 

Dil, Tarih Ve 
Coğrafya Fakültesi 
Buradan ÇJkacak Talebeler 

Ne Yapacaklar? 

iz mir 
Kıyılarında 
Bir Ceset 

İzmir, 6 (Özel) - Evvelki gün Urfn. 
Ankara, 7 (Telefonla) - Şimdiye ka- da Menteş denilen yerden 200 metre u

dar orta mektep ve liselerde yabancı dil zakta denizde bir kadın cesedi bulun
hocalığı yapan öğretmenler muayyen bir muştur. Bu ceset 18 yaşlarında tahmin 
formasyona tabi değillerdi. Kendilerinde edilen bir kadına aittir. Kumral ve sey
IAzun gelen ehliyet aranmaksızın merkez rck saçlan kırmızı bezlerle bağlanmı~ 
müesseselere mensup kimseler bu İJİ ya • tır. Yüzü ve karnı şiımiş bir hald '• 
pıyorlardı. dir ve vücudünün bir çok yerlerine 

Aldığım haberlere göre Ankarada 9 yanık izleri görülmü§tÜr. 
kanunusani perşembe günü açılacak dil ve Yapılan incelemeler neticesinde h\I 
tarih coğrafya fakültesine muhtelif lise • cesedin İnebolu kazazedelerinden bi
lerden mezun 30 talebe alınarak istenildi- rine ait olmadığı anlaşılmıştır. 
ği gibi muallim yetiştirilecektir. 

tan sonra muhtelif orta mektep ve liselere 
Bu talebeler fakültede 4 sene okuduk • 

Balkan Birliği 
yabancı diller için muaııim tayin edilecek· Ekonomi Konferansı 
lerdir. 1 S f 7 (Ö 1) y h""kA . o ya, ze - unan u ume· 

Bu talebelerden on tanesi Fransızca, 10 . . t kl"f" ·· · B Ik k · 
ı 1 tının e ı ı uzerıne, a an e onomı 

tanesi Almanca ve (15) laneai de ngiliz- k . 
17 

· t h" d"I • t" 
ce ogrenece hr. .. •• w k · 1 ongresı ayın sıne e ır e ı mış ır. 

O t kt 1. ı d h kk"l · t" Gelen haberlere gore, kongrede r a me ep ve ıse er e a ı e ıs ı- . 
f d d·ı · b "b• ··- t 1 • b" Balkan andlaşmasına giren devletlerın a e e ı emıyen u gı ı ogre men enn ır 

arasında ekonomi r "inasebatın tak· disiplin altına alınarak daha iyi neticeler 
ld d •· · Kül" t"" Bak 1 w k viyesi hakkındaki meseleler görüşüle· e e e ecegını ur an ıgı umma -

tadır. 

Loyd Corç Tavuk Y•tlttlr
mekten Vazgeçti 

cej'inden dolayı, Balkan Ekonomi ma
hafilinde kongreye, çok Önem veril, 
mektedir. 

Londra, 7 (A. A.) - Loyd Corc, elin- Amerlkah Plcket Ro1neda 
de mevcut 3.000 tavuiu sahp savmıı ve Roma, 7 (A. A.) - Banker Ricket'in 
bundan böyle tavuk yetiftirmekten vaz hali hazırda RomRda olduğu söylenmek• 
ıeçmiıtir. tedir. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye k dar binlerce kiıiyl zeıgl 1 etmiıtir. 

3. cU Ketlde 11 2. el KAnun 936 dadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 

Ayrıca: 20.00(), 12.000, 10.000 Uralık ikraıaiye!erle 
( 20.000) lirahk bir mllkif at vardır. 
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SON POST/il. 

.. 

Ölüm 
Yolcusu 

Muharriri: Freeme.n Wıllı Crofıt - 67 - 8/J/936 

Frenç, Arkadaşlarına Cinayet Hak-
kında Bir Konferans Veriyordu 

sını açarak başını uzattı: 
Bu sırada Pag kompartimanın kapı· ı 

- İrJandaya geçecek misiniz? Eğer 
gec;miyecekseniz, bu işi nasıl becerdi- · 
ğinizi ben de anlam.&k isterdim.. Bat -
kaları söyleseler, bizim trende böyle bir 
işin yapılabileceği imkanına, vallahi 
inanmazdım, dedi. 

Frenç hademeyi kolundan tutarak 
içeri çekti ve kapıyı kapadı. 

T ecrühenin Mükemmeliyeti 
Hademe sözlerini tekrar ediyordu: 
- Cidden, bu itin nasıl olduğunu an

lamak istiyorum, dedi ve elile Karteri 
İ§Aret ederek: 

- Bu efendinin Londradan trene bi
nen zat olduğuna eminim.. Ne kadar 
makyaj yaparsanız yapınız, onu bu ka· 
dar deii§tiremezsiniz.. Vallahi ıatır -
dım kaldım •• Eğer bana itin içyüzünU Koncloltt8r de bütün hadi.ede tek bir 

anlatabilirseniz çok minnettar olurum, 
dedi. 

Hademenin bu sözleri Frenci bir kat 
daha memnun etti ve gülerek: 

- Miıter Kerter hakkında söyledik
lerinde haklısın. Mister Ormsby, Kasıl 
Duglasta trenden indi ve onun yerine de 
Mister Karter geldi, dedi. 

Pag düfünceli, düıünceli çenesini U• 

ğuıturuyordu. 
-Dediğiniz gibi olduysa... Tabii 

inanmağa mecburum .•• Amma benimle 
alay etmiyorsanız ... Fakat bütün yolcu· 
luk esnasında ı-özlerimi dört açbğun 

halde hiç bir ıeyin farkında olmadım ••• 
Yalnız bu kadarla kalıa iyi... Aynca 
kondöktöre de iti çıtlattım ve onun da 
gözünü dört açmasını tembih ettim. 
Halbuki o da bir tcYler ıörmemit•• V al
i ahi Mister Frenç bu İ!i nasıl becerdiy
ıeniz, her halde ıayet güzel becermİf • 
siniz, dedi. 

Bir Cani Çete•i 
Frenç gülümsedi: 
- Ben, zaten, ne kadar tembih et • 

ıem, senin gene gözlerini dört açacaj1 • 
nı ve etrafı kolhyacaiını tahmin et • 
mİ§tim. Bu da bizim tecrübemizin doi· 
ruluğunu bir kat daha ıailamlattınyor 
demek. Şu kondoktörü de çağırsa.na 

Pag, dedi. 
Pag, kondoktörle birlikte avdet etti• 

ği zaman Frenç her iki tren memuruna 
dikkatle bakarak: 

- Şimdi, ıizin ikinizin de, memuri • 
yetiniz esnasında, arasıra poliı esranna 
vakıf olmanız icap eder. Bizim bu ge· 
ce yaptığımızı, bir cani çetesi, Sir Con 
Magil gibi bir ihtiyarın katlinin izlerini 
örtmek için yapml§b. Biz onlann peıin
deyiz; fakat kendilerini yakahyabil • 
mek için elimizde kafi delil yok •• Yap • 

f•Y 6Örmediğini •Öylüyordu 

takları kurnazlığın farkında olduğumu

zu haber alırlarsa, belki memleketten 
de kaçarlar ve onları bir daha ele geçi
remeyiz. Onun için bu tecrübemizden 
haber almamaları lazım. Ne demek i ... 
tediiimizi anlıyor musunuz 1 

Dedi. 
Her iki tren memuru da, İfin mahi • 

yetini anladıklarını ifade etmek için 
gülümsediler. 

Mey hane Arkadaıları 

Frenç ıözüne devam ederek: 
- Tamam! Görüyorum ki ne de • 

mek istediğimi anladmız. Dilinizi tutu· 
nuz ve bu it hakkında kimseye bir tek 
kelime bile söylemeyiniz. Biliyorum ••• 
Bu sizin için oldukça güç bir it... Çün • 
kü meyhanede arkadaıa anlatacak bun
dan iyi bir hikaye olamaz.. Fakat çete 
yakalanıncıya kadar sabretmenizi rica 

edeceğim. Nasıl? Söz veriyor musunuz? 

dedi. 
Pas da, kondoktör de söz verdiler. 

Fakat Pağ, bu i.tin nasıl yapıldığını bir 

türlü anlıyamadığım tekrar ediyordu. 
Frenç, yan ıaka, yarı ciddi: 

- Baksana buraya Pag ! Sen zaten 
lüzume-.-ıdan fazla biliyorsun. Fakat sa

na vadediyorum. Çeteyi ele geçirir ge
çirmez ıaiıa bütün meseleyi battan a

ıaiı anlatacağım.. he Stranraere de 
geldik. Ha~di bakalım çocuklar ... Şöy

le bir gezinti yapalım ..• Ondan sonra 
kahvaltı ederiz, dedi. 

Stranraer 

Oç polis memuru King'ı Arını oteli
ne geldikten biraz sonra Harvi ile 
Ormsby de otomobille geldiler. 

( Arkaaı var) 

Kızdhaç Hastanelerinin Bombardımanı 

Londrada Bir Tebl"ğ Çı
karıldı Tahkikat Yapılıyor 

[ BOKS 

İki Teıvik 
Müsabakası 

Yapılıyor 

J 

İstanbul bokl heyeti İstanbul birinci • 
lik müıabakalanndan evvel iki te4vik 
müsabakası daha yaprnağa karar vcnnit· 
tir. 

Birinci tqvik müsabakası 26 kanunu· 
sanide Galatasaray kulübü salonunda ya
pılacaktır. İstanbul boks birincilik müsa -
bakaın fUbatın son haftag yapılacaktır. 

Bokı heyeti falllpİyonadan sonra Yuna
nistan veya Romanyadan bir kaç hokaör 
davet edecektir. 

YUrUyU9 MUeab•kaeı 
Beyoğlu Halkevi tarafından tertip edi

len büyük yüriiyiiı müsabakası 19 kanu • 
nuıani pazar ıünü yapılacakhr. YürüyÜf 
müsabakasına 32 müsabık yazılm11tır. 

58 kilometroluk bu yürü}'Üfün çok ca· 
zip olacaiı ümit edilmektedir' 

Şifli • Kilyoı yolu üzerinde müteaddit 
kontrollar müsabakayı takip edeceklerdir. 

Hakemllk Kureu 
İstanbul atletizm heyeti gelecek mev • 

ıim hakemlik yapacaklar için yeni bir 
kura açacaktır. Atletizm federasyonu eh· 
liyet gösterecek bu hakemlere lisanı ve • 
recektir. 

BiBAYE ._J 
1K1 MEKTUP 

Dün~ü Kıımın Halaıaıı 

Hidayet karısını bof81111f, metresin
den ayrılmıı bir adamdır. Arkada
fİle buluıup bu bopnma ve ayrılışın 
sebeplerini anlatıyor. 

Sebep fU: Hidayet seyahate çıkıyor. 
Seyahatte karısına ve metresine ay
n ayrı iki mektup yazıyor. Bu mek· 
tuplar §İmdi elindedir. Ve arkada-

§ma birini okutuyor. Bu mektup ka
rısına gönderdiği mektuptur. Ona 
bin türlü sevgiden bahsettikten met
resi olan kadından karısının ıüphe· 
lenmesini abes buluyor ve metresini 

kötülüyor. 
ikinci mektup da metresinedir. Ay
ni tekilde sevgiden bahsederek bu 

sefer de kansını kötülüyor. Mektup 
fÖyle devam ediyor: 

· - Ala. Birinci mektup karıma 
ğım mektuptur. 

- Güzel. Devam ediniz. 
- Benim bir metresim vardı. 

-00 ... 

yazdı .. 

- Ne şaşıyorsunuz} Adamı ayıplarİnr. 
Bu asırda şaşılacak pek az şey vardır. 

- Haklısınız. 
- Her ne ise ikinci mektup tarafım • 

dnn rnetresime yazılmıştı. Mektuplnnn ta• 
rihlerine dikkat ettiniz mi} 

- Hayır! 
- Ya .. Gördünüz mü ya .•. Tevekkeli 

değil. Dikkat bassanız pek zayıf. Siz iyi 
bir polis hafiyesi olarnazaınız. 

- Ne münasebet} 1 
- Öyle ya .. Sizin de halkınız var. Her 

ne ise dikkat ederseniz bu iki mektubun 
ayni günde ayni yerden yazıldığını eöre -

Son dakikaya kadar senin benimle be· ceksiniz. 
raber geleceğini ümit ettim. Hatti\ bu - Bundan ne çıkar} 
maksatla kanmın benimle beraber gelmek Dostum fena halde hırçınlqtı. Yumruk• 
hususundaki arzusunu §iddetle reddet • larını sıkarak: 
miştirn. - Ne mi çıkar> diye haykırdı. Felaket 

Ah bu menhus pamuk işi de nereden çıkar, boşanma çıkar, iflia çıkar, çıkar oi• 
çıktı) Seninle ne güzel bir kararımız var • lu çıkar. 
dı. Sen annene gitmek üzere kocandan bir - Ne münasebet> 1 
haf talık bir müsaade koparacak tın. Bütün - Ofl Bıktım bu sizin «ne münasebet»: 

Hakem kursu 28 kanunusanide 
yoflu Halkevinde mmtaka merkez 
binasında toplanacaktll'. 

Be • dostlarımdan ve dostlanndan habersiz lerinizden. Hikayenin sonuna ııeldik.. hAlA 
heyeti kaçacak, uzaklaşacak ve senin tayin edece· olan bitenden haberiniz yok. 

ğin bir yerde bir hafta baıbaşa seriizat ve - Ben bir şey anlamıyorum. 
İki ay devam edecek olan bu kuna İı • 

tanbulun lanınmlf eski atletleri devam e
decektir. 

mea'ut yaşıyacaktık. Ah zalim pamukları - Şimdi anlarsınız. Bu mektuplar ayni 
Bilsen dünyadaki bütün pamuklara, pa - günde, ayni yerden yazılmııtı dedim de • 
muklu eşyaya, pamuk üzerine İş yapan ka· ğil mi> Öyledir. Bu, büyük bir felaket de

_______ • -=--• • • ·- yıtsız ve kaba insanlara ne kadar kızıyo • ğildir. Asıl felaket nerededir biliyor mu • 

Bir Haylazın 
Yaptığı 

Bir Kızcağıza Ateı Verdi, 
Amma Kız Kurtarıldı 

rum. Ne denir talih. . . Ha cici sevgilim, sun uz> 
hazır sırası gelmişken onu da yazayım: Şu - Ne bileyim ben ... 
meseleden bana biraz kızgın olduğunu bi- - Sizde de kendi kendinize bir §CY bu• 
liyorum. Neden bahsettiğimi anlıyorsun lup çıkarmak kabiliyeti yok. Size meram 
değil mi~ Bizimkinden bahsediyorum. Bel- ımlatmağa mecbur olan zatın pek talihsiz 
ki bu mektubumda sana ondan bahsedişi· olduğu muhakkaktır. 
mi pek münasebetsiz bulacak81n amma.. - T amamile haklısınız. Bu, benim bir 
Hayır kat'iyyen değil. Senin suizannını dü- tanecik kusurumdur. 

Altı yatında bir çocuk kendinden zeltmek isterim. Buna muvaffak olamaz· - Ve en büyük kusurunuz. Her ne iao 
umulmayan bir muziplikle 4 yaıında sam rahat bana haram olur. dinleyiniz. Asıl felaket buradan baılıyor. 
bir kız çocuğunun muhtelif yerlerin- Sana her zaman söylediğim gibi bu • Aksi şeytan mektuplan zarfa koyarken 
den yanmasına sebep olmu§tur. Vak'a rada da tekrar edeceğim. Kanm, soğuk, knrıma yazdığım mektubu metresimin zar• 
§Öyle olmuıtur: nobran, zevksiz bir mahluktur. Onu sev- fına, metresime yazdığım mektubu da ka· 

Kırıkçeımede oturan itfaiyeci Tev- mek şöyle dursun ondan nefret ediyorum. nmın zarfına koymıyayıın mı> 
fiğin 4 yatındaki kızı Zeynep evleri ci- Fakat ne çare .. Şu son zamnnlnrda işlerim - E ... diye haykırdım. Vay canına ga· 
varındaki arsada oynarken ayni ma- biraz ters gidiyor. Babası ideal bir kayım- liba biraz anlamağa başlıyorum. 
halleden 6 yatında Hau.n, Zeynebin baba .. 1 Iiç istemiyor, daima veriyor. l~tc Dostum: - Oh! diye derin bir nefes 
oyununa İftİrak etmİf ve az sonra da, bu yüzdendir ki onun huysuzluklarına, hır- aldı hele şükür. 

- Haydi ıenin baban gibi biz de çınlıklarına tahammül ediyorum. Feci, fa· - Sonra) 
yangın oyunu oynayalım. Sen yanma- kat hakikat bu. Ne yapalım .•• Her zaman - Sonrası filan kaldı mı ya}.. Tabii 
ğa batla, ben de ıeni söndüreyim.. di- aşk evlenmesi yapılmaz ya... mektuplar gidince iki tarafta da kızılca kı· 
ye kızcağızı kandırmıttır. Bu yeni ve Beni karımdan kıskanmakta tnmamile yamet koptu. Karım boaanma davası açtı, 
heyecanlı oyuna karar verilince Zey- haksızsın. Bu kadınla aramızdaki müna • kazandı ayrıldık. Metresim gururuna indi· 
nebin Üstüne batına kağıtlar iliıtiril- sebet iktısadi safhadan ileri geçmemiııtir. rilen bu darbenin acısını ancak yeni bir 
miıtir. Yaramaz Hasan bu kağıtları tu- Aksini iddia edenler yalan söylüyorlar. aşık tutmak suretile unutabildi. Küçük 
tuıturmuı ve oyun mucibince küçük kız Bunlar bir takım muzır ve müfsit kimse • bir yanlışlık hayatımı ve talihimi değiııtir· 
ko_Şmağa batlamııtır. Fakat tutuşan lerdir. Aşkımızı kıskanıyorlar. Hem doğ- di. 
kağıtlar Zeynebin entarisini sarmıf, rusunu istersen kanm gibi kendini beğen • Biraz daha oturdum. Ccç vakit aynlır• 
küçük kız acılar içinde feryada hafla.· miş, budala bir mahluka beni aııık zannet- kcn dostum mühim bir sır tevdi edecek • . 
mı§tır. Zeynep komıular tarafından mek adeta hakarettir. Böyle bir zanna ka- miş gibi kulağıma eğildi: 
kurtarılmıısa da kalçasındaki ve elJe- pılmak beni anlamamak demektir. Sen.. Mektuplarını zarfa koyarken dikkat et 
rindeki yanıklar hastaneye kaldırılma- , Sen b eni anlamazsan benim halim ne olur? ha, dedi. Sonra sen de benim gibi iki ta .. 
sına lüzum göstermi,tir. Küçük Hasan M I k · ı · b d h" b. raftan olursun. • • . c e sevgı ım, en en ıç ır zaman ------
ve velısı hakkında da tahkıkat ba§la- k k ı B l · · B k 1 ·uş u anma. en ya nız scnınım. u ey· 
mııtır. ' c· Ad b · ·d · d dd B ıyet a ela enım ıra emm ışın a ır. en 

Ş h • d H istesem de başkasmm olamıyacak, başka • e ır e avagazı sına bağlanamıyacak kadar seninim, sana 

lstanbulun ekser semtlerinde hava- bağlıyım . 
gazı tesisatı yoktur. Bu yıl ıehirdc ha· 
vagazı istihlaki artmıı, ıehir halkı da 

Sen .. Sen, yalnız sen sevgilim. Buseler. 
Beni mektupsuz bırakma.» 

Saff an Karamürselde 
Kayıp olduğu sanılan genç sporcu Saf 

fanın Karamürsel elektrik santralında ça 
lı şmakta olduğu bildirilmektedir. 
•• l :MI . l :::ıııl •• • • ·~. .. • • • 

Son Posta gazetesi idarehanesine 

2 5 / 12 / 9 35 tarihli gazetenizin 9 uncu 

Londra. 7 ( A.A.) - Dıt ifleri bakan
Lğı, dün atağıdaki tebliği nqretmittir: 

kikata baılanı mııtır. havagazı kullanmayı diğer teshin va· Hidayet» sahifesiniıı son şÜtuııunda satııı ilanını yap• * sıtalarmı kullanmağa tercih etmeğe Mektubu okuyup bitirince gene, birin • mış olduğunuz Emniyet Sandığına mer • 

1 numaralı Habe, kızılhaç seyyar ııh· 
biye heyeti kamyon ve otomobiJlerinin 
ltalyanlar tarafından hombardnnan edil • 

mit olduğuna dair Aclisababa'daki İngiliz 
sefiri Sir Sindey Barton'dan bir g\ına ma-

lumat almadık. Bu heyeti, Mııtl'lılarla İnııi
lizler idare ediyorlardı. 

Bombardıman, 4 kanunusani cumartesi 
cünü Dagaburda yapdmıt ve uçaklar mit

ralyöz aleti açmıttır. Ecnebilerden ölen 
yoktur. Heyet bombardıman esnasında 

Dagaburun dqarııında bulunuyordu. Şeh
re karşı evvelce yapdan bombardıman -

larda da heyete bir ıey olmamıttır. Tah • 

Roma, 7 (A. A. )- Suviç, bu aabah baılamıttır. Şehrin bu ihtiyacını ı-özö
İsveç elçisini kabul etınittir. Görüıme, lı- nüne alan belediye havagazı tesisatı 
veç kızılbaçının Doloda bombardıman e • olmayan yerlere tesisat yapılması için 
dilmesi hakkında cereyan etmiştir. ıirketler nezdinde te§ebbüste bulun· 

lıveç Kızılhaç Hey'eti muştur. 
Amsterdam, 7 (A. A.) - Dıt itleri 'ı İlk olarak Topkapı ve Şehremini 

bakanı Degraef, Fransanın Adisababadaki semtine havagazı tesisatı yapılacak
elçuinden Felemenk kızılhaç sıhhiye he .1 tır. Bu mmtakada ana borular döıen· 
yetinin emniyetine nezaret etmesini iste -1 mittir. Bu hafta içinde fUbe hatları te

miıtir. . . . . l siaine baılanacaktı~. Bu sem~len sonra 
Fransız sefirı Bodart, heyelan Adısaba- Y enibahçe. ve F atıh semtlerıne de ha

ba'da bulunmakta olduğunu ve ıüel hare- vagazı tesisatı yapılacaktır. 
katın yapılmakta olduğu bölgelere gitme
sine mini olmak için heı· türlü tedbirleri 
alacağı teklinde cevap vermiıtir. 

Kazalar 

Tedhişçilerin Muhakemesi lçin, Bey
nelmilel Bir Mahkeme Teşkili fsteniyor 

Narh meıçit müezzini Ahmet Rüf
tü Çenberlitat'ta, caddenin bir tarafın
dan diğer tarafma geçerken bir Yedi
kule - Sirkeci tramvaymın sadamesine 
uğramıttır. 

cide olduğu gibi, yavaşça katlıyarak yazı
hanenin üzerine bıraktım. Dostum, karşı
ma geçmiş dalgın, dalgın gülümsüyordu, 
neden sonra: 

- Nasıl, nihayet anlıyabildiniz mi? di· 
ye sordu. 

Budala görünmekten pek korktuğum 
halde, kemali cesaretle: 

- Hayır 1 diye haykırdım. Hiç bir şey 
anlamadım. 

Kahkaha ile güldü : 
- Ben zaten biliyordum, dedi. Hak -

lısmız. bir şey anlamamakta haklısınız. 

Bu, olur şey değil ki.. Bakınız. ben siLe 
anlatayım da dinle~iniz. 

- Sizi dinliyorum. 
Mektupları gördünüz. 
Evet 1 
Hatta okudunuz. 

- Ona şüphe mi var. 
- Ala 1 (Burada yutkunarak ilave et· 

ti) . Ben cesareti medeniye sahibi bir ada
mım. Hiç bir şeyden korkmam. Size her 

a • şeyi anlatmalıyım. Evli olduğumu biliyor
kö- sunuz. 

Cenevre, 7 (A. A.) - Marsilya cina • ı art'ın baıkanlığında toplanmııtır. Müza - * Beşiktatlı Mehmet adında bir ço • 
;etinden sonra Milletler Cemiyeti konseyi kerenin e!asını, Fransızların verdiği bir cuğa Altınbakkalda Bomonti fabrika-

f d b 1 il l d
L: •• 

1
. w 

1
__ teklif tetkil eylemektedir. Bu teklifte Fran- sına ait bir kamyon çarpmıtlır. 

tara ın an eyne mı e te ~çı ıge ... rtı 1 dh" "l'k • 1 • • b k · • · 1 k - d M h" · sız ar, te IJÇı ı ıı erının mu a emesı ıçın 1 * mam so agın a u ıttınpa§B 
bir proje bazarlamak Üzere kurulan komi- beynelmilel bir mahkeme tefkili fikrini partımaru kapıcısı Halili mangal 

te bugün BcJçika delegesi Carton de Wi- ileri sürüyorlar. mürü çarpmıthr. - Tamamile. 

hun Boğaziçinde Anndoluknvnğında is • 
kele meydanında bulunan gayri menkul 

ler için icra dosya numarası yanlışlıkla 

2778 yazılmış olduğundan tashihcn 227E 
şeklinde ilanı istenir. 
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Kaçak Mezbaha işleten l ___ •_&_•_Yo ____ I 
Bir Adam Tutuldu 

Dün Çapada kaçak et keserek bir arsa 
mahzenini mezbaha haline aetiren Manas
tırlı Jzzet İaminde bir adam Yakalanımt • 
br. 

I Eakiden Sütlücedeki mezbahada ça)ıf8D 
net bundan bir müddet evvel ifinden 
~ ve kaçak et aatmaia haflamıt
br. 

Ev.eli Çapada Molla Şeref mahallesi 

:·~ Pata aokaimcla 28/1 numarab 
~1 Arifin Yanak konalı anaamdaki mah

zeru yavaı yavaı bir mezbaha haline ge-

Bu Akt•mkl Program 
ISTANBUL 

18: Muhtelif plaklar, 19: Haberler, 
19,15: Vokal musikisi (plak), 20: Viyo
lonsel aolo. Piyano refakatile, 20, 30: 
Stüdyo caz, tango ve orkestra poplara. 
21,35: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile • 
cektir. 

PARts 
16: Muhtelif havalar, 1 7: lngilizce 

dersler, 17,20: Deniz bahisleri, 17,30: 
Senfonik koruıer, J8 Müsahabe, 18,30: 
Senfonik konser, 19,30 Müsahabe. 19,45: tİrrnİf, et kesmek için IUun olan bütün 

~t ve edevab lamarnlamlfbr. Sütlücede
ki mezbahadan hafif et ı> tabir dilen za. 
yıl ve keaime müaait olmayan hayvanlan 
da ucuza satan aldıktan sonra Manastırlı 

Müsahabe, 20: Kitabiyat, 20,20: İngiliz 
matbuatı, 20,30: Matbuat, 20,45: Şarkılı · 
suvare, 22,45: Müzik, 23, 15 hafif müzik. 

=t bu m~hzende geceleri çalıımaia bat-
•ı ve pıyaşaya kemiksiz ve kaçak ola • 

~ ~5 ~u~uıtan her aün sığar ve koyun 
eti sunnuıhir. 

İzzet suçunun meydana çıkmaman için 
yanak konagııı hamam kiilbaıund da k 
.a,: ha a es· 
..._. yvanların kemiklerini yakıp k"'J t 

• t" u e • mJf ar. 
Gi%li mezbahayı İfleten 

VİYANA 
16,25: Piyano, 17: Müsahabe, 17,30: 

Fransızca ders, 18: Nakiller, 18, 1 O: Muh· 
telif havalar, 18,30: Musahabe, 19, l O: 
Konser, 19,35: Revü, 20,35: Haftamn 
tefrikası, 22,20: Dans musikisi. 

BUDAPEŞTE 

16: Filüt havalara. 16,50: Caz. 18,30: 
Verdinin operası, 2 1, 5 5 : Çingene orkes· 

?n beı. gün mütemadi bir çalııma sa • Manadırlı izzet 
)'ealnde &izli kalan bu mezbab ib ROMA 
din polis tarahnd k f d"l .a n ayet koyun eti, baçaklar, kemikler ve uire f»u· 

trası. 

bUftar. Mahzend ~n00 ekıile ı m11 ve ~basıl-,lunmlılf, fzzet yakalanarak adliyeye veril· 16: Radyo jurnal, l 7,2S: Yabancı dil· 
e o kadar sıgır ve mittir. ]erden haberler, 18: Varyete müzik, 

~F;~1=--~--~~--=~===~----------~~18.20=~~·~~k~rl~ 1&45=~~~ oğazlar v c lngilterc ~:~."le" 19.lSo Radyo iu9'al. 19,35, 

BOKREŞ 
( Baı taralı 1 inci yüzde) . 17, 15: Konser, 18, 15: Piyano. Şan. 

Bugün, Türki R . " da bırJeşmeleri hakkında Pariate yapı· 19,20: Senfonik konaer, 21,45: Haberler, 
b" ye, uayanın samımı 1 ·· k l T·· ki · il · ·· 21 55 ır dostudur. Bununla beraber Mosko- d~~ ~~za ~~re er •.. urle ylmenın en sur- , : Son haberler. 
va, kendı· Karad . 1. ugu ıstegın teaırıy o uştur. v ARŞOV A 

enız ım 1 ·ı b·· ·· 
dünya ı: __ ·nl daakn arı e utun Boğazların askerlikten tecrit edil- 16,45: Polonya -rlulara, 17, 15: Kon· uma an arasın · ·· ba ,,.. 
Türkiyeniu lutf bo 1 mu~se tı mit kısımlarına yeniden asker eevke- Hır, 21,S: Vart0va konaervatuvan. 
rin, yani çarlık deuna. _rçlu ~ldugu d~v- dilmesi ve buraların tahkimi, Şarki 

.. vrının gen gelmesıne . . .. . . .. 
goz yumamaz. Akdenızdekı aakerı vazıyeti altust e-

l..ava] Türk ı"dd" 1 .. bet decektir. Bu sebeple, lngilterenin, • ıa arına mus ce- . 
Vap vermekle R Akd · .. Türkıye tarafından ileri sürülen isteği , uayanın enız u· 

• Boa Poıta + 
latanbul Gelir ve Para 

BORSASI ze~indeki tesirlerini zayıflatmak iste- reddetmesi pek mümkündür. Maanıa
nıış olabilir. fih, harp gemileri hakkında bir anlaş· 

lngilterenin dütünceei ise bafka- ma yaparak Türkiyeyi tatmin çareleri 1,_ ____ 7 ... ·=1 ....... • =1=-9=36=-==-----ıı 
dır. Onun muhakemeaine göre, ileride, de aranabilir. T'ürk Devlet Borçlan 
Uzak Şarkta bir kara 1 hk çakana. Saa Poeta: --IW'atle e&Jiendiii Ura u.a 
R~ bütün kuvvetlerinden -- sili. hoiuh- mnıleei, J-1-- - Ha- "'" T. B 'I n.• ~ % • Baalne B.H,OO -- ~ 90 'l,1 T. B. U 21,525 .DalıD! JaUlcru9f.OO 
bestçe istifade etmesine engel olabile- bet ihtilafı ile •lalradar bir teY değil, 4'o 7.5 T. B. m tU5 

cek vaziyetlerin doğmasına taraftar- dir. Bu İf, doğrudan doğruya bizim ha- 1----:'.:D_e_v:-le-t-=o=-e-nury-:.-o~llan--=Borçlan----

Cfır. yati İfİmİz, meselesidir. Ve binaen- Lira 1Jra 

Binaenaleyh, lngiliz ve Fransız de- aleyh fırsattan istifade etmek iddiası Ergani 95,~ il Anadolu ITell -45,80 
11~ kuvvetlerinin Akdenizde, icabın- ileri ıürülemez. Blvas ErzurumDl,OO Anadolu M. 46,91 

Sosyeteler Eshamı 
Ura Lira 

iş. B. Mil. 9o,Ol 1 İst. Tramvay 22,1:> 
• • Hl. 9,a.; Bomontl 1,00 

~~-------..................... -------~ 
Yaman Bir Delikanlı .• 

• • Name D,60 Terkos 29,SO 
Merkez B. D. 60,25 A. Çimento J0,50 

lim elleri, kollan çamur içinde tekrar Sü· 
leymanm yanma aelmit: 

(Btıf taralı 1 inci yüzde) 

- Adapazanndan 24 çuval patates ÇEKLER 
lor - Gramofonu kurarken zembereiini 
Se ~ Kaa karp çok mahcup oldum. 

nan P'Unofonu ricaya geldim demif. Bu :7 de aramofona alımt, evden çakar • 

Krf. 
göndenniflEır. Hamal bulamadıım. Ken • İsterin ISl\f,25 1 Llret 
dim çıkardım. Yarın satacağım. Sana da P'. Frangı 12,06 Dolar 

L T. L. 1çln 
9,3263 
o,;9 b 

iki çuval sönderecejiın. Fakat yann yola 11---.::.....--::N:-:-A-:KfT~:-----
ho - Çok Üfiyoe um 1'11 aenin eflU'PIDI da çakacagaz. Elbiaemi tamire verdim. Bana 

• '-~ ~-- onu da alm1t ve ait· ( 14) lira ver de yarın mabsupfatmz. De
::- Ertesi siin SiJe,mana tekrar selmit mİf. Ve bu paraya da ahnlfhr. Ertesi gü. 

- ~de Porsuk suyu içinde, de
den.in lııir çiftJiii YardL Dedem Kafkas • 
J'aladır. Kaflcaqadan kaçarken bir sema • 
~~rin İçinde altınlar Setİrmİf. Ben küçük· 
tiiın. O ahmlan oraya 1~ __ ..... _ .. d"" 
Deci-. ben" --.en aor um. 
öldi. ~:aarla~ı .• ~ da dedem 

nü Süleymana posta ile bir mektup ıön • 
dennit: 

- Ben Gülhanede apandisitten yarın 

ameliyat olacaiun. Gelirseniz orada ıö -
rütürüz; demittir. Süleyman hastahaneye 

aitmif Niyazi Salimi bulamayınca dolan • 
dınldığuu anlamlJ ve polise bat vunnuı -

Y9'uu elimle kOJ'lnutum 
aa"hi bilirim. Gidelim tur. 
hm! Teklifini ya tav"-;~ · Çok tak aeaen, .._gün bir elbise deiit· 

PllUf. e mure 81 • • N" • c._11!__ • bu "b" la d dibne.i kararla ~ . . .. tiren ıyaz1 .,._., ifle gı ı suç r an 
frnlf. llllDCI lfÜDÜ N"ıyazi Sa- dolaya dün tevkif edilmittir. 

Beton Arme ~Öpr : aı atı ekaltme i i ·' 

Nafıa Bakanllğı 
Şose ve Köprüler Başkanlı~ından: 
Buna vilayetinde Buna • Karacabey yolu üzerinde "60200n lira 

keti! bedel.ti Karadere ve Hanife köprüleri inpetının kapalı zarf 
'llıulıle elcııltmeıi 27 /1/9~ tarihli pazarteıi günü aaat 16 da Nafıa 
Vekaleti Şo K·· ··ı R · ı· ae ve opru er eıa ıği ekıiltme komisyonu odaıında 
Jllpdacaktır. 

Elui!t?1e fartnameai ve buna m:.iteferri diğer evrak u301» kurut 
nıukabılınde Soıe ve Köprüler Re"ıliiinden alınabilir. 

Muvakkat teminat u4260 > Jirad r. 

isteklilerin yapmıt oldukları işlere ait vesikaları eksiltmeden en 

az aekiz &iin evvel göstererek Naha Vekaletinden ehliyet veıikaıı 
alnıaları li.zı~dır. 
~eklif nıektuplannın 27 /1/9'36 pazartesi aünü ıaat «15» e kadar 

arada Şose ve Köprüler Reiıliiine verilmeıi lazımdır. 
C<3756», <c81S8» 

20 F. Frangı 
ı Dolar 
ı İsterlin 

20 Liret 

Jtrş . 
161,00 l Ma~k 
U6,00 20 Drahmi 

620 1 20 Leva 
170 20 Ley 

Borsa Dıtmda 
L.K. 

Krf. 
33 
24,0J 
2-1 
13,00 

L.K. 
Kredi Fon tye Mübadll Bon. 71 
1888 senesi ıo ıOO Gayri • • 18,"?5 
1903 » 82,SO Altın tU 
1911 9 81,00 Mecidiye 53, o , ________________________ J 

Şehre Gelen Buğday 
Şehrirrize fazla buğday gelmeie bat

lamıttır. Dün (.f23) ton buğday, (50) 
ton da un gelmiftir. fiatlarda çok hafif 
bir dü üklük vardır. 

.~-~------~---

son Poıta 
llAN FlATLARI 

- Gazetenin e9U yazıaile 
bir sütünun iki satan bir 
( .. ntim) •yalar. 

2 _ Sayfasına göre bir san • 
tim ilin fiatı ıunlardır: 

.. ,,. 
1 

400 
KJ'fo 

.. ,, . 
2 

250 
~rfo 

• yb .,,. 
3 5 

200 100 60 30 
K,.. K,.. K ft 11.rfo 

3 - Bir santimde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 - ince ve kalın yazalar 
tutacaklan yere sih• 
unrimle ölçülür. 

LEZZETLi 
ÇOt-< 

OLUR 

Ertik Öğretmeni 
ARANIYOR 

lstanbul Kültür Direktör üğün~en: 
Ertik okullarına alınacak dikit, f8pka, ve çamatır öğretmenlik ıi • 

navı 15/1/936 çarf&Jllba gününe bırakılmıttır. 
lati7...ı-in Be7ojlunda Aktam kız Erlik okulundaki komiıyona 

ye)'&laut dairemize l,af ~lan. ((102» --

Basit ve az masraflı olan Doktor Steja- naauıda tamamen cılde nüfuz ederek bGo 
kaim ketfi; her kadana kendi Yllflndan pek tiin burutukluklan sicferir. 
daha aenç aörünmai imkinuu veriyor. Cildı yumUtatarak aençfettirir. Yiizüa 
Yüzdeki bunqukluklan. 8iocei tabir edilen ayıflamlf adelelerini kuvvetlendirir ve aia 
ve cildin en kıymetli bir umuru 11datai olan alta çukurlanru tamamen kaybettirir. S.. 
cevherin kaybolutundan tevellüt eder. Bu. bahlara, pudralanmazdan evvel beyaı 
Viyana üniversitesi Profesörü. genç hay · renkteki (Yaiaaz) Tokalon kremini k.ulla
vanlardan iRihaal edilen bu cevher •ye - ruruz. Bu da beyazlatıcı. besleyici ve mu • 
ainde enaaca gençliii iade çaresini bulmaia kavvidir. Münbesit maamab aaklattanr ve 
muvaffak olmuttur ki bu cevher timdi pen· siyah beDleri giderir. Bu euretle sabah vı 
be reneindeki T okalon kremi terkibinde akpm kullanılan bu kremler, teninize bir 
mevcuttur. Yalnız ıeceleri yatmazdan ev- gençlik tazeliğini verecektir. Hemen bu " 
vel tatbik edeceğiniz bu krem, uykunuz es· günden tecnibeaini yapınız. 

• 

ADEMi iKTiDAR 
.... 

VE BELGEVŞEKLiGit-li TEDAVi 
• 

i~iM EM EMiM ilAÇ 

HORMOBiM 01 R 



YENİ UFUKLAR 
N E O N'un ne olduğunu kimae daha 
bilmiyor! 

Fakat, tatlı ve kuvvetli o!an bu ıfığın 
cazibesini kim hiııetmemiıtir? 
Her renkte ve her tekildeki harfler 
ve resimlerin karanlık içinde 
masının kim aihirli tesiri 
kalmamııtır? 

ııılda
aitında 

Bu ışıkla yoldan geçenlerin gözleri 
teshir edi~miştir. Zorla kendini oku
tur, z:hni e:ıberlemeğe mecburdur. 

Herkes biar ki, reklam; muvaffaki
yetin cambaz tahtasıdır. 

N-EON 
da reklamın harikulade iletidir. 

Saçları dokuleo1ere 

KOMOJEN KANZU 

Saçların dökUlmeııioe n kıpeklen
meaioe mani o1ur. Saoların kökle" 
riui kıınetlandirir ve bealer. Tablf 
rıoklırıni boıma.ı, latif bir rayihat• 

Yardır. 

lnglllz Kanzuk Eczaneal 

Beyoğlu - letanbul 

Tereddiid etmek, kaybetmektir, işleri kaçırmaktır. 

Buglln çok •taiı ffatı, eh•mmiyetaiz sarfiyatı •• debıetll ilin tealrile ahi Aleme tanıtır. l11ainlz bbalerce kitiaio aklında ateıten 
harf ıibl ) uıb kalır. Malınızın markaaı herkH tarafından bellenir. 

etmeyiniz, SAT i E' de ~ 
PETROL 

NiZAM 
iyi Ten Tirat BUro•una mllracaat ediniz. Sizin tarafıaııdan hiçbir taahhndn icap ettirmekılzin proje hazırlarlar. 

Adres: Necatibey caddesi, Salıpazarı - Telefon: 44962 - S 

iLE VERESiYE Doktor Hafız CeM•I 
Dahiliye mlltelaaua .. 

-- - - -p N GR • 
1 

• 
1 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş 
diş, adele ağrılarını unuturlar 

Nezle, kırıkJık, Ro11~a • 

lizma, grip ve emsali 

hastalıklara karıı bil-

haııa müeııirdir. 

Terkibi ve tesirindeki sur'at itibarile emsalsiz olan GRIPiN'in 
1 O tanelik yani ımbalAjlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan ağrılara kırfı ihtiyatlı bulunmuı olursunuz. 
(RADYOLIN fabrikumın mütehauıs kimyagerleri tarafından yapılmıttar.) 

---·--
Dr. BTB• v ASSAF • ..!~ı! v=a~T!.1111 
~- "-ti 0tM aprta.aaaı Tel. MJJ ı._ Ka ... r ......,. 11.J _.. Tel. 11111 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba11 
Tel. 42352 - Sirkeci Mühürdanade 

Han Tel. 22740 
.. ___ I .. 

Mersin Yolu 
ERZURUM vapuru 9 ikinci

kinun PERŞEMBE saat 11 de 
PAYAS'A kadar. «77H 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 8 ikinci

kinun ÇARŞAMBA günü saat 
19 da A YV ALIGA kadar. «78» 

Trabzon Yolu 
EGE vapuru 9 İkincikanun 

PERŞEMBE günü ıaat 20 de 
HOPA'YA kadar. «124n 

~ .... - .............. lllWJ.- ~ l 

, -•:; 1 
Zuhrevi v~ ı ·ı! : lıcıStil ııt .·~r~ •• u ,eııır. • ~ıı-ı 1 

D•·· Hayri Omer 1 

Öğleden ı-;oıı r a Beyog u Agııcamı 
kar~ıeında 1.J3 :No. Tul. 4 >5H.; 

~~ .................... , 
1ıtanbul Birinci İflas Memurluğundan: 
Müflis Rella şirketinin yenilenmeye te

şebbüs edildiği halde takip edilmcdiiin -
den mevkii muameleden kaldırılmış olan 
dosyanın tekmili için talep vaki olmuştur. 
Yenilenmenin yapılması için 22 ikinciki
nun 935 çarıamba saat 13 buçukta yapı· 

lacak toplanmada alacaklıların ellerinde
ki vesikaları ve vekil olanların vekaletna
melerile birlikte hazır bulunmaları ilan 
olunur. ( 18731) 

TiFOBiL 41•-, .. 
Dr. lh••n S•ml 

Tifo ve parafüo hastalıklarına t•tul
mamak- ioin ağızdan abnıuı tifo hap
Jandır. Hiç rahatıııılık nrmes. llırkeı 

alabilir. Kutuıu M Kr. 

__. .... ·-·----··-····-··········· ... · ..... -··--
&o• Posta Matb•••• 

Nqriyat Müdürü: Selim Raapp 

S-bipleriı ~ Ekr9111t S. ~ }i Lğtfj 

Paurdan maada hergil• 3 • 
Dinnyolu (118) No. Telefon ı 113 

lst•nbul Belediyesi lllnları 

Haıköy Kumbarbane caddesi 91-93-95-97 No. lu dükkanlar•• 
)erindeki evlerle arkasına düten ve yüzü kalafat yerine bakan ye 

kılma tehlikesi ıösteren harap titehanenin dairemizce sahipleri 
lüm olmadığından ihtarname yerine kaim olmak üzere 15 ıüıı 
da mahzur izale edilmediği takdirde Belediyece yatırılacaiı 

olunur. «B.» «112,, 

** 
Tahtakalede Rüstempa§a M. Canbaz ham ıokağmda yapılı 4' 

marala dükkan 937 ve 939 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya 
mek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Senelik muhammen 
650 liradır. Şartnameai Levazım Müdilrlüiünde ıörüliir. !.tekli 
)ar 48 lira 75 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektub 
raber 10/1/936 cuma sünü aaat 15 te Daimi Encümende bul 
dll'. ,(8152). 


