
ncak müzakerelerinin durması üzerine Lon- A k t hl •k ı · 
il s~firimiz Parise geldi ve T. Arasta 2örüştü VrUpa ÇO e · l e l Ve 

· tıgiltere Tfı~kiye ile Fran korkulu bir ~~ziyet içinde 
bul k Fransa komünistleri her ırün tazyiklerini · cının arasını aca mış artırıyorlar ve isuanya Bolşeviklerine 

e ~ P t · 1., hOOffOO · d" d d•I • • • t• 1 ransız gaze esı ~ ransanın atasına ışaret e ıyor ve Türk dostlu- yar ım e 1 mesını D.S ıyor ar 
'. ~a meydan okuyamayız Türklerin gücenmiyeceklerirıden eminiz diyor Mançester Gardiyan gaze- I taarruz halinde bulunan bol· 

l-vkence gı•ttı.kçe artıyor ~:~:nin Berlin muhabiri yazı- 1 !~nvi~~:~~e~u~:~a;; ~:;~:=~ 
y Almanyanın Japonya ile bir halk cebhesi karargihları le 

pakt izamamasına karşı ele harekete geçmektedirler. 

, İr F t • d••oo .. T•• kJ • J k d Fransız - ıngiliz münasebet· "Karışmazlık" komitesinde 
, ~ ransız 2'8Ze eSI e Ur erlD S en erUD ferinin daha dostane ve ya· Fransanın gösterdiği alikalı 

l 1 
• d kın bir şekil almnsı, Alman yanın yer eşm~Sln en korktuğunu yazıyor resmi kamuyunda bir hoş- ısrara rağmen Fransız komll-

Mu•• ŞAHJ• D HEYET BUGU•• N GI• DiYOR nutsuıluk husule getirmiştir. nistleri bükümet üzerindeki 
Bu hoşnutsuzluk lngiHteye tazyiklerini her gün biraı: 

~tan ·ı d d s k · t · l'k F daha artırmakta ve •"ı1daa-\ı ıa ı e aramız a cereyan e en ansak meselelerinin kesilmesi üzerine bütün Fransız arşı memnun1ye sız ı , ran- T 

:lıı •teliri neg~i~atta bulunma~~~'. Fransanin Ar~~ların ayakl~nmasından korktuğunu bunun oaya karşı tahrikler, Rusyaya BLUM açığa lspanyol bolşeviklerlnı 
k Tiirk teıını kab~I etmedıgını yazıyorlar dıger taraftan ışkence ve tazyik gittikce art· karşı ise öfke halinde izhar "Şunu endişe ile söylemek yardım edilmesini istemekte-

' ~tadır. Bu ıababkı telgraf ve radyo haberlerini asağıya koyuyoruz : edilmektedir. gerektir ki ispanya' da filen dirler. 
O OCXX)Q~OOC~:MIO ... ~ 

' nin komünistlerin tazyiki ne
ticesinde ispanyadaki sivil 
harbde bükümetten yana bir 

~ tieyeti murahhassı bu ,,Tu·· rku·· m dı·yen her şehı· r Gazı·_ ta vur takıodığı ihsas edil
\ in buradan hareket mektedir. Bu bülten, "ti!h-

\ tek ve Pazartesi eabahı ayı•ntab)ıJ&rl kahramanlık mı•. tikeli alametler,, başlığı al-
bbulda bulunaktır. tında şu sözleri sözleri söy-

lataabul, 25 - Paristen S&)ı• 0Jarak a)abı• ıı• r)er'' lemekteı:.ir: 
~ea bir habere göre in- ~·...,_ 
~re hükümeti Sancak me- Ankara 25 ( Hususi ) - 1 E k• H b • 

• ~''•inde CHeyan ed~a g6- Gaziayıntab'ın kurtuluş günü- s 1 a eş ım-
'llleleri ehemmiyetle taki· nün 15 inci yıl d6nümil Hal- p&ratOFU artık 
~lllektedir. Ingilterenin san· kevinde büyük merasimle 

' ~ meselesinde Türk-Fran- kutlulandı. Bu münasebetle 
'C ır&rüımelerioi telif itini Atatürke çekilen telgrafa 

Atatürk ıu cevabı Yermiştir : 

londradan Parise gelen 
j Lontira sefirimiz 

FETHi 

~~trine alacağı ve mutavas· 
eti '1t bir oynıyacağı zannedili
tJ1 )or. 
ete Paris 25 - Türkiyenin 
jr· londra büyük elçisi Fethi 
,o ~iirkiye hariciye vekili Tev
di' 

1 
k Rüştü Arasla görüşme

erİ ;rde bulunmak üzere bugün 
ıi' •rise geldi. 
et' t Tevfik Rüştü Aras Pariı-
5,t t11 Ankaraya avdetini bir 
•"" t6ıı için tehir etmiıtir. 
jcle F ransıı gazeteleri, Londra 
ut• ~İiyük elçisi Fetbınin Tevfik 

l' 6ıtn Arasla görüşmelerinde 
j Grkiye - Fransa arasında 

S.ııcak meselesi etrafında 
tf1 ~tröıteren ihtilaf mllnase-
497 tiyle lniilİZ bllktimetinin iÖ· 

- Soın1 4 lncOde -

Ayıntab ki sadece bir Türk 
şehridir. Her nasılsa yabancı 
kuvv'?tlerin elina düşmiiş 

bulunuyorlar. Bu tek Türk 
şehri hiç bir yerden maddi 
yardım görmeksiniz kendi 
kahramanlığıle kendini kur· 
tardı ve Gazi unvanına 
bihakkin liyakat kesbetti. 

Gaziayıntaplılar o gün ol
duğun gibi bugün dahi derin 
~ Sonu 4üncüde --

.......................... ~·········· .. ········ .. ·· .... 
Berlinde kıtlık mı var ? 

Yağ vesika ile veriliyor, ekn1ekler bayatlatıl-L 
dıktan sonra satılıyormuş .. 

Daily Ekspresin 
tBerlin muhabiri ya
zıyor: 

"lkincikanun birin
den itibaren Alman· 
yada)ereyağı, mar
garin, •yemek yağı, 

sebze ve salata yağ
ları vesika ile veril
meğe başlanacaktır. 

Bu, 4 senelik pli· 
nın tatbiki esnasın· 
da alınan bir tedbir· 
dir. Bütün Almanlar, 
evlerindeki aile ef. 
radına göıe yiyecek 
vesikaları alacaklar
dır. Daha şimdididen 
birçok bakkal dük
kanları tereyağı sat· 
mamağa başlamışlar· 
dır. Dört senelik planda rol alan büyük 

Bir.habere naza- fabrikalarından!birini içi 
ran Berlin fırınlarına taze i ve!'ilmiıtir. Ç6nkü 24 saat 
...... tmamak tbere emir -= Souu 4 u,,eıde -

v 
varını vo2unu 

satıyor •• . 

Negüsün gumüş sofra ve 
saire takımlarının satışı 

250 lngiliz lirası ;getirmiştir. 
imparatorun bütün ihti

yaçları artık tükenmiştir. 
Kendisinin yalnız 1500 ili 
200 bin liralık Cibuti-Adis· 
Ababa demiryolu hisse se-

Arkası 4 üncüde~ 

Kurd : - lzmirde eşek eti 
yiyorlarmıf .. Bu gidiıle yakın· 
da ııra bize de gelecek .. 

tanesi 
----------------~~oo~--~--------~-:---
La vrens 1950 de neşredilecek olan e5erinde 

İngiliz tayyareciliğini tenkid ediyor 
Son posta ile gelen Lon

dra gazeteleri meşhur casus 
Lavrensin Amerikada neşro
lunan yeni bir eserinden 
bahsedilmektedir. Lavrens 
bu eserinde lngiliz tayyare 
kuvvetlerinde çalıştığı sıraya 

ait hatırlarından bahsediyor. 
Livıens, vasiyetnamesinde 

bu eserin 1950 senesinde 
neşrini yazmıştı. 

Amerikadaki Satur Day 
Reviv müessesesi bu eserin 
neşir hakkını almış ve eserin 
tabı hakkını kendine hasret
mek için 12 nüsha bas· 
mıştır. Fakat her hangi bir 
kimsenin eserini satın alama
masını temin için her nüshaya 
100,000 lngiliz lirası fiat 
konmuştur. 

Londra gazeteleri tarafın· 
dan verilen malumata göre 
Lavrens lngiliz bava kuvvet· 
leri zabitlerini son derice şid· 

LAVRENS ARAB 
KIY AFETiNDE 

detle tenkit etmektedir. 
Beyli Ekspres meseleJ; 

mevzuu bahseden bir bat ya• 
zısında diyor ki: 

"Lavrens·memleketine hia· . ' 
- Sonu 4 ünclide -

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
--~------------ .... --~------------

Eşek eti 
lin eğer güolerdenberi içimizde eşek eti yiyenler vır· 
L.W mış da haberimiz yokmuş.. insanların etini yidikleri 

hayvanlara benzemesi nazariyesini kabul edenlere i&re 
yakıoda bazılarımız da tepinme ve anııma alimetlerbaia 
görünmeside muhtemeldir. 

Şakayı bir tarafa bırakalım .. Meselenin şakaya tahammilll 
yoktur. Eşrefpaşada Çingene Yaşar adında bir açık g8ı 
kart eşek kesmiş, tam yüzmek üzere iken belediye memur· 
ları tarafından cürmümeşbud halinde yakayı ele vermiıtir. 
Başı kesik eşekle birlikte Yaşar belediyeye gönderilmiıtir. 

Bu küstah adam kart eşek etini koyun eti niyetine halka 
yedirmek kadar cür'et vesareti nereden bulmuştur. Bu hl· 
diseded sonra artık her yediği şeyden şüphelenmeğe hakin 
vardır. Bereket versin belediye zabıtası uyanık davranmıı 
ve eşek etinin satılmasına mani olmuştur. Çingene Yaıarıa 
işlediği ıuçun büyüklüğü nisbetinde cezalandırılması liıım· 
dır. 

Halk yediği ıeyin temiz ve hilesiz olması istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
•CS'C 
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lstanbul' un 
Deliler divarı 

!Futbol ajanına ! 

-2- YAZAN: ? 
IZavaJh kadın geldiğim gündenberi hep beni 

kıskanıyor. Bana ztrdeli der durur 
Pavyondan çıkark bir ih

tiya~eli haykırdı: 
- Deliler gidiyor... Şun-

lara bak. Hepsi zır deli. 
Bir başka kadın ilave 

etti: 
- Zavallı kadm geldiğim 

gündenberi hep beni kıska
nıyor. Güzelim diye bana 
zır deli der durur. 

- Acıyarak güldüm. Gü
zelJiğini 40 sene evvel kay
beden kadana ihtimal bir 
defa güzelsin dense hakiki 
çirkinliğine inanmamak için 
timarbaneden ölünceye ka
dar ayrılmak istemiyecekti.. 
Pavyonların dikenli tellerle 

ayrılan bahçelerinde sessiz 
sessiz dolaşanlar, sayıklıyan
lar bize istidalar uzatanlar 
vardı.. Borçlularının adresle-
rini vererek para istiyenler, 
deli olmadıkları halde bura
ya ceza görmek içın veya 
mahalleden uzaklaştırılmak 
için kendilerine deli diye 
iftira atbklarını iddia eden
lere genç doktorlar tatlı 

•widler veriyorlardı. 
YoJ keaarınde bir kömür 

çuvalı gibi ıslak toprağa bü
zülenlerl sordum. 

Bunlar milankolik deliler
miş. Kendilerini fevkalade 
ızdırablar, ruh acıları, aile 
matemleri, gönül illetleri bu 
h"1e sokarmıı. Onlar böyle 
biı yerde büzülür ve günler-

haftalarca censız gibi 
rmıf. insan; bu et yı-
görünce korkuyor. Vü

c ve aza itibarile tamam 
ofiA .mahlukün meğer ne çok 
eWkleri olabilirmiş diyor. 

8jr başka pavyon önünde 
g doktor arkadaşım: 

- Buraya girmeden evvel 
t r danışalım dedi. Gün-
lerte insanhktan nefret et
•k ve yemek yimemek ıs
tlrHn girelim. Sonradan bi
ze glicenme. 

- Girellim. 
Girdik. fakat daha kapı· 

dan bakınca korktum. insanın 
izzeti nefsi korkusuna iyi 
örtü oluyor .. 

Bu pavyonda deliler sınıf
lara taksim edılmek üzere 
toplanır ve hastalığı teşhis 
edilince badireden kurtulmuş. 
Bu dakikada dünyada en 

fena kokan mahlukun insan 
olduğuna inandım .. Zehirle
yici bir gaz dumanma dalmış 
gibi loş mahzenin köşelerine 
bakarken buğulmamak iç.in 
kapıdan ayrılmıyordum. Yüz
lerce insanlığını kaybetmiş 

mahlukun vahşi vab~i uğul
tusu ve şuursuz hareketleri 
cidden korkunçtu .. 

Ağhyanlara karşı şaşkın 
şaşkın bakanlar.. Durmadan 
bağıranlar .. Çırılçıplak ortada 
dolaşanlar. Hatta bizimle 
eğlenenler vardı ... 

Bu şuursuz kütle bana 
örperme verdi.. isyankar 
kafileden korkulurdu.. Her 
hangi bir mev2ua dalan 
topluluklar tetkik edilirdi. 
Lakin bu biri adam boğar
ken diğeri faciadan haber
dar olmıyarak uyanan veya 
kahkahalarla gülen, öte yanda 
hadisatı hıç göremiyen, hu
lasa yeknasik bir fikir veya 
heyecan akıntısına kapılma· 

dan herbiri bambaşka alem
lerin yolcusu olan deliler 
yıyğıeı asabı geriyordu ... 

Şuursuz kitle hakikatte 
istikametsiz rüzgarlar önün
de sürüklenen yapraklar gi-
biydi.. Kendilerine uzanan 
yemek kaplarından korku-
yorlar .. Yemeği işkence, da
yak sandıklarından şikayet-
ler yağdınyorlardı .. 

Bir başka pavyona geçtik. 
Seneleadenberi konuşmı an 
bir hastayı gösterdiler. Dü-
şüncesi sağlam, fakat konuş~ 
ma kabiliyeti sıfırdı.. Onun 
civarında dolaşan bir harici
ye memuru bize sokuldu .. 
Birimizden para istedi.. Biri
mize diğer delilerin gece 
yaptıklarını anlattı. Ve bana 
da yaptığı bir resmi hediye 
etti.. Ne konuşmasında, ne de 
yaptığı resimde kusur gör-
medik.. Yeni çeri devrine 
aid asker kıyafetleri bir 
mektep salonuna konacak 
kadar zarauızd • 

Bunun aklında ve muhake
mesinde ki sağlamlığa muka
bil amelinde kusur ve eksik
lik varmış.. Dediğini bilir 
fakaf ne yaptığını ve hele 
ne yidiğini hiç bilmez miş ... 
Yazık ... 

(Arkası var) 

Babaların hatası 1 

-5- YAZAN : EROL TEKiN 

Ay yok .. l:.traf karanlık. ()y]c zannediyorum 
l{i volu bulan1adılar 

- ~vet öyle olac;k.. : - Evet bir oğlum vardı. 
- Oyle olacak denir mi?. Bu boş bağların çocuğu idi 

Oğlur.uz olduğunu demek o .. Silah omuzunda dağdan 
ıiz de bilmiyorsunuz. dağa bir kuş gibi sekerdi. 

- Biliyorum. Fakat hep Arzularını hiç kırmayorduk 
hayal içinde.. onun., Nihayet o bir şımarık 

- Şimdi nerede?. çocuk oldu. Fakat öyle se-
- Hatırlamıyorum. vimli bir şımarıklık ki... Ona 
- Nasıl lakırdı ediyorsun tapıyordum. 

Hasan çavuş .. Söylediklerini Yutkundu: 
d6tünüyor musun? - Karım ölürken gözleri 

- Ôfff!. Mehmed dayı yaşlı bana yalvardı; "Bir tek 
bunlar senin neyine lazım.. çocnğumuz. Onu kırma biç 
Neye bu kadar alakadar Hasan.. Bırak yine eskisi 
oluyorsun?. Öğrenmekle bir gibi yaşasın. Bağların çocu-
şey mi kazanacağını zanne ğu olsun. Sonra gözlerim 
cliyoraaa?. arkamda kalacak .. ,. Karımı 

Gözlerini yarı kapadı: çok seviyordum. Onun her 

Spor n1aharririmizin 
cevabı 

Bay Adnan: 
Bu yazıyı okuyunca buna 

karşı yaptığınız hücumlarda 
ne kadar haksız olduğunuzu 
anlayacaksınız. Bu yazıyı ha
reketlerinizden pek çok son
ra yazmaktaki yegane sebeb 
bayram arifesindenberi de· 
vam eden rabatsizlığımın:he
nüz geçmemesi idi. 

Bayramın altıncı günü sa
haya geldığimde beni aradı
ğınızı bay Aliettin söylemişti. 
Bunun üzerine sizi buldum, 
bana Halkın Sesindeki yazı
ların fena tesir bıraktığını 
söyliyerek şikayette bulun
muştunuz. Ben o dakikada 
değil yazılardan hiç bir şey
den haberim olmadığını size 
söyledim. Bun un da yegane 
sebebi -tekrar ediyorum- ra
hatsızlığım idi. 

Stadyom mikrofunundaki 
sözleriniz malum. Beni Türk
çe bilmemezlikle ittiham 
ediyorsunuz. Bu iddianız 

çürüktür, meSiJetsizdir bunu 
isbat edemiyecek vaziyette
siniz, velhasıl gülünecek bir 
iddia. 

Gelelim Halkın Sesindeki 
yazılara : Yazıyı yazan arka
daşı gördüm yazıları da 
okudum. Doğrusunu söyli
yeyim ki bunda ne gücene
cek ve ne de tenkid edile
cek bir şey vardır. Nihayet 
o arkadaş -kasdi olmıyarak
bir hakikati yazmaktan başka 
bir şey yapmadı hatta o 
yazıyı Tan gazetesinde çıkan 
ve üstan spor muharriri 
Eşref Şefik'in imzasını taşıyan 

bir yazıya istinat ettirmiştir. 

Eşref Şefik de bu takımın 
ikinci takımın ikinci sınıf 
bir ekip olduğunu yazmıştı, 

o zaman nerede idiniz ? 
Son söylediğimiz laflardan 

asli nıüteessir değildim, bun
lara güldüm bile. 

Yalnız beni düşündüren 

bir nokta varsa o da sizin 
gibi düşünceli ve münevver 
geçinen bir zatın sui niyetle 
hareket etmesidir. Siz verdi
ğim teminata rağmen istedi· 
niıi yaptınız. 

Böyle ulu orta ve durup 
durduğum yerde kabahatım 

olmadan çatmak hakkını size 
kimse vermemiştir. 

Aaletin Şok büyük şeyl\.re 
kadir oldunu hatırlatmağı 
münasip gördüm sayın ajan. 

A.ÖZGÜR 

dediğini yaptım. Ertuğrulumu 
kollarım üzerinde ta~ıdım. 
Fakat sonu ne oldu'?. Bir 
hiç ... 

- Bu ne demek. 
- Artık ötesini ben de 

bilmiyorum. Beni bıraktı. O 
zamanlar istiklal harbı içinde 
yuvarlanıyorduk. Askere git
mesini söyledim. Olur dedi. 
Fakat sonra öğrendim ki 
o sınırı terketmiş .. 

- Sabimi söylüyohun Ha
san çavuş .. 

- Evet o bir erkek de
gil bir kadından da betermiş .. 

Birdenbire ayağa kalktı. 
Gözleri alev alev yanıyordu: 

- Nerede kaldı muhtar?. 
Hani gelecekdi. 

Bekçiyle yeğen ayni za
manda kalktılar. 

- Nerdeyse gelir amca. 
- Bana da öyle s6yle-

mişti. 

- Söylemiı ama bak va· 

lstanbulda bir bekçi idama 
mahkum oldu fakat cezaaı 

24 seneye indirildi 
inanmış ve arasıra onunla 
kavga etmiştir. 

lstanbul - Geçen sene · 
Aksarayda Yusufpaşa cadde
sinde feci bir cinayet olmuş, 
bekçi Cemal tabanca ve ka
masile iki rakadaşını kalbu
ra çevirerek ruhsuz sokağa 
düşürmüştü. 

Ağırceza mahkemesinde 
bu facianın muhakemesi biti-

Hadise günü Cemal Yu
sufpaşadan geçerken yanında 
bekçi Ahmed bulunan Zülfi
kara rastlamış. Gene kavga 
balşamış ve Cemal tabanca-
sını çekerek ikisinide yara
lamış ve öldürmüştür. Mah· 

rildi. Müddeiumumi e•nlce 
suçlunun idam 01 istemişti. keme, suçu sabit gördüğü 

Uzun süren ve hadiseyi için Cemali idama mahkum 
inceliyen karara gorö, Ce- etti. Fakat, Cemalin evvelce 
mal evvelce Zülfikarla bera- Zülfikarla kavga etmeıi ve 
ber Aksarayda Yusufpaşada sevmesini 59 uncu maddeye 
bekçimiş. Sonra T oakapıya göre hafifletici sebebi erden 
nakledilmiş. Cemal bu nakil- sayarak bu cezayı 24 sene 
de Zülfikarın rolü olduğuna ağır hapse indirildi. 
OO:>OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO~OO 

Dünya bu~dayı RADYO 
rekoltesi Bug~~· i:tan9ul 

Beyndmilel ziraat enstitüsü 
Teşrinisani ayı zarfında ci
han buğday rekoltesi hak
kında yapılan tahminlerde 
bundan bir evvelki ayıo tah
minlerine nazaran az bir de-
ğişiklik gördüğünü kaydet
mektedir. Avrupa rekoltesinin 
eeman 397 milyon kentali ve 
Avrupa ihracat memleketle-
rinin rekoltesinin de 125 ili 
127 milyon kentali bulacağı 

tahmin edilmektedir. Bu 
memleketlerin rekoltesinin 
şimdiye kadar rekolte rekor 
senesi olan 1931 den biraz 
fazla olacağı ümit edilmek· 
tcdir. 

Portakal 
rekoltesi 

Dünya portakal rekoltesi 
185,000,000 sandık ola
rak tahmin edilmektedi. Mü-
said şera!d altında cihan 
portakal istihsalinin 240 mil
yon sandığa çıkarılabileceği 

sanıhyor. 
Amerikanın son beş sene· 

lik vasati portakal istihsali 
52,500,000 sandıktır. Bu 
rekoltenin dahi müsait bava 
olduğu takdirde 80,000,000 
sandığa çıkarılacağı umul
maktadır. 

Yeni bir rekor 
Leningrad atletlerinden Ni

kolay Şatov iki e.le bir kal· 
dırışte 1091 kiloğram kaldı-

rn rnk gene gendisinin hafif 
sıklet atletler ıçın t -
sis ettiği 107,4 kilogram-
lık eski Sovyetler Birliği re
korunu kırmıştır. 

kit geçiyor .. 
iç cebinden bir saat çıka

rarak baktı: 
- Nerdeyse on bire ge

lecek. 
- Ne yapmamızı istiyor

sun amca .. 
- Hiç olmazsa bir iki 

lif atardık. 
- lsteı seniz ben yola çı

kayım. Belki geliyorduı. Kar
şılarız. 

- Hayır hayır olmaz. Sen 
burada kal .. 

- Neden .. 
Hasan çavuş bir müddet 

için sustu: 
- Haydi Mehmed dayı 

dedi. Sen bakıver. 
- Luzum mu var. 
- Ay yok .. Etraf karan-

lık .. Öyle zannediyorum ki 
bağların çapraşık yollarında 
geçitleri bulamadılar. 

-Zannetmiyorum. 
- Her ihtimale kartı bir 

programı 

Öğle - Saat 12,30 plakla 
Türk musikisi, 12,50 hava
dis, 13,05 plak hafif muzik, 
13,25 14 muhtelif plak neş-
riyatt. 
Akşam - Saat 18,20 plakla 

dans musikisi, 19,30 Şehir 
tiyatrosu kom~di kısmı tara
rafından bir temsil, 20,30 
Münir Nurettin ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıiara. 21,00 (Saat 
ayarı), 22,0& ajanı ve borsa 
haberleri •e ertesi günfin 
progr11mı 22,30 plikla solo
lar. 

Sovyetlerde 
1090 sinema 

vardır 
Bugün Sovyetlcr birliği 

şehirlerinde 1090 sinema ile 
kulüblerde 8 bin projeksiyon 
makinesi içlemektedir. K6y
lerde seyyar olarak işJiyen 

sinemaların adedi ise 4 
bindir. 

Sovyetlerde 
tayyare ile 

nakliyat 
1936 Yılının ilk on bir ayı 

zarfında Sovyetler Birliii 
dahilinde faaliyetle bulunan 
büyük hava yolla11nda, 
153,612 yolcu, 5 370 ton pos
ta ve 29,639 ton muhtelif 
eşya na kledilrniştir. 

bakıver. 
- P ek ala ... 

-3-
Bekçi kapıya doğru yavaş 

adımlarla ilerledi. Tam man· 
.dalı tutup çevirecekdi ki 
kapı birdenbire açılarak içe
riye kır sakalı, kilolu ve 
uzun boyuyla muhtar güle
rek girdi. Etrafa dirt dönen 
gözlerinde şeytanlığın bütün 
esrarı vardı: 

- Merhaba ağalar .. 
Hep birden cevap verdi

ler: 
- Merhaba. 
- Yine ne kavga edjp 

duruyorsunuz?. Sesiniz ta 
uzaklardan işidiliyor. 

Hasan çavuş muhtarın yü
züne bakdı : 

- Hiç .. Sizi görüşüyord~k .• 
Yine çekiştiriyorsunuz 

ya .. 
Hayır öyle işler bizim 

neyimize lazım.. Senin böyle 
geç gelme•de11 biraz kork· 

1 iad Kl•• -
DUNYADA 

NELER 
OLUYOR1 

ı oo ya~ında adamın 
ikiz çocuğu oldu ! 
~ aily Mail ~azeteıi Nej: 
~ york muhabirındea • 

dığı şu garib haberi nefret" 
mektedir. 

k' .. Oklaboma şehrinde mu d 
Edvard Eee'nin 100 yat•D ' 
rağmen ikiz çocuğuldlia)·aJ• 
gelmiştir. 

1836 da Kenttucky'de do" 
ğan Lee tam yüz yaıındadı'· 
Karısı 36 yaşında olup ~ 
ğan ikizin biri kız biri oı· 
landır. 

Adları Alberd ve AlieC" 
dir. Alica doğduktan bi!~~ 
gün sonra ölmüştür. Al~ 
fe, babası Lee hükümel 1~ 
dımile yaşayan itsiz!erd.1, 
oldugu için başka bır ~ • 
tarafindan manevi evladlıJ 
kabul edilmiştir. k' 
Kadınlar dert dök~ 
ten mennedilirlerse··· .... 
iY'\ acar Meclisi Meb uf&J" 

UıLJ nında kadınların • d• 
kat olamıyacakları bakk: re 
bir kanun layihası mü~-·~•' 
ediliyordu. Muhalif meb ....-
kıyameti komanyorlar· bi'-

- Her türlii hakka, ,. d• 
olan kadının meı ld 1'1" 
olmesı IAzım geldiiiaİ •6 

yorlardı. ti" 
Meb'us olan avuk• ,I• 

salonu terketmitler, b6-" 
bir meselede söz s6yla111 pe· 
istememişlerdi. Nihayet b ~ 
metin meb'uslarınd•• ..,lif 
olduğu halde bu işi 1110 dl'IJ 
kalmıya karar veren ısı• 
Mermoz kürsüye geldi ..... 

- Kadınlar dert ~61' 1_ 

isterler. kendi dertlerı ;: .... 
sa bile başkcllarının d ti-' 
tercüman olmak zaro"800 
hissederler, dedi ve ı6J 
şöyle bir ıual ile bitireli de~" 

- Bu kadınlar derd _..ala" 
mesialer de sıkıntıdıo ~ 
sıalar mı? 

Puıkin'io 
Yüzüncü 

•• 
Y ıldönüıll"JıiJf 

Sovyetler Birliği, bOyD~8111o· şairi A. S. Puşkin'in !-uoli 
1 

nün yftzüncü yıfd6D aıe• 
layıkı vechile kutJaasalc b•" 
re bgyük bir faaliyetldsr· 
zırhklarda bulu~ 

muşduk da.. kilde 
Muhtar hafif bir şe 

güldü: k••· 
- Haydi canım. BeD ço· 

dimi korumayacak kaclat 
cuk m~yum ?:. 1'i., 

- Oyle .. Oyle a~~·· iJdtll 
bili seni çok sevdıgıJO 

olacak. . ıi•' 
- Teşekkür ederılll··1clif" 

size niçin biraz geç ge erit" 
mi söylesem bana bak v 

SJDız. .~~-
Üç çift ağız hayretle 

dı: ıdo . o . 
- Yine bir şey ~· -1ar? 
- Bir bavadiı ali doY" 
Muhtar biç bunları dı: 

mamış gibi etrafı aratllf 

Nazmi nerede ?İ-1••'° 
Bir sessizlik oldu. ftf 11b-

çavuş bekçiye bakd•· 

tar bu sefer: ti•••" 
- Nazmi nerede 

çavut? 
(Arkı•• var) 
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Hediyesi • 
çın Yılbaşı 

czac a ı 

hu 
Pudra ve krenılerini tercih ediniz 

)'eni ·i~elerini çok beğenecek çok 
beğendirecel·siniz 
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Ncş'eni ~İ1 hayatınııın zevki i. :ıhhatınıztn 
daimi surette emin edecek ancak 

ilyonlar 
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UGURLU kişemizden 14 7 41 numaralı bilete 
200,000 lira isabet etmiştir. Müteaddid defalar da 
•bir çok vatandaşları servete kavuşturan kişemizden 

• etlerinizi 
Mutlaka bu uğurlu ( MiL YONLAR ) kişesinden ahmz. 

~1uhtere111 n1üşterilerin1ize 
Bir cemile olmak üzere ve müjdeyi yetiştirmek için en 

büyük radyo temin edilmiştir. 
ızmirde Keçeciler caddesinde 134 numarala Milyonlar 

Kişesi sahibi HA. YRİ AKDÖLEK 

r ı:::-.-:::rı::-~~~~~··•ı==i"=ııt~~~~~I\ 
~ _ T ZI rNecmi_ Teker _ ,1 
~ Mağazamıza yeni getirttiğimiz Yerli ve•lngiliz ~~ş:_ 1 

• ~ ıclarmı sayı~halkımıza haberdar ederim. Teşrif edecek 1 
-------- il en müşkül pesent zevatm gerek kumaşlardan ve gerek 1 

GÖZLERİN ~1UHAFAZASI Aı J .. AK 
G.. << PERFA PUNKTUELL » 

azlftk camlarile kabildir, her cins en şık ve sağlam 
tlük çerçiveleri ve güneş gözliiltleri İzmir Kemeralb 
~trret oteli altında Nafız Gözgördüren saat ve gözlük 

de bulursunuz. 

Birinci Sınıf Mutabasırnı 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIObLU 

CiJt ve ·renasü1 hasta lıkJarı ve 
eleKtrik t <lavisi 

İzmir • Birinci beyler sokağı Elhamra Sineması 
arkasına~ o. : 55 Telefon : 3479 

lımir kahvecilerine müjde 
~İr müddcttenberi piyasada bulamadığınız !kahveler ıçıo 
iti . olarak yapılan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvit-
.nı tekrar pıyasaya ıkardık. Sayın iz.mir halkının rağbe-

''. ~aıanan Bebe ve Başar marka Paket Bisküvitleri güzel 
•rımizın en iyi bisküvitleridir. Şekercilerden arayınız. 

Yapım yeri : iki çeşmelik caddesi asmah 
mescit cami karşısında 17 4No,da 
Dervim Bisküvit yapım yeri: 

Ismail Atamer. 

~~~~ı~~~r@Jıi1j~ 

lzmir ~!!·~.~~~~ucatı 1 
Halkapınar Kumaş Fabrikasının i 

Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : r+i 

-Sa ilam 1 
Zarif il "Arti,, kvmaş~boy !iı 15 kuruştur 

V U d ~ E YLUL-ıBalıarat denosıl · 

atış ~rJeı~UZ Ur ı ---~;;;.;m.;;;=:=;:::=======:=-._T_eı_ef_on_38...::8:;;2 ~ 
81tinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T. A. Ş. ~ TE 
Mimar Kemaleddin caddesinde Fahri Kandemir OğJ~~ Z m 
~~ :~~~~~~~~ 

~~*~~~:k~tbt*~_!t*:bt**lt1c>t Kemeraltın~a ~ükümet k rşj_sında nunıaı·a 24 
Hıç bır yerde şuh s1 yoktuı 

DOKTOR ~ 
A. Kemal Tonay ,. 

Bakteri:yolog ve bulaşık, saiğın 
hastalıklar mütehassısı 

Baıma1ıane istuyonu karşısındaki Dibek sokak başın
da 30 sayılı ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den 
•lrtam saat 6 ya kadar bastalumı kabul ~der. 

Müracaat eden hastalara yapılması lizımgeleo sair 
talaHllt -ve mikr09kopik muay neleri ile veremli hasta
lara yapılmasına cevaz görülen Pnomotoraka muayene-

li llade muataıaman yapılır. Telefon: 41 lS 

·~--.:1• 

'l'ürk Hava Kurunıu 

• a 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGI 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmiş olursunuz. Müşterilere 
k.olaylı~ olmak üzere günde on ve haftada elli kuruş t k
sıtle bılet satılır. Zengin kişesi birçok vat oda lari zengin 
etmeje karar vermiştir. 

Adres: Hük t c d C6İ Kemera'.ltı k r kol itti alinde 

:Z I Ki Si 

tt ise dikişlerden memnun kalacakları şüphesizdir. 
\1 Zabitan elbiseleri de en son nizamesini bihakkın tat-
tt bik etmek suretiyle dikilir. 
~ Adres : Kemeraltı ikinci beyler~tsokağında 

f 

1;;:1a~L.t:1~~~ ••~~~~~~ 

• 
BıRıNCı Si lF 

l)c. bili hastalıklar mütehassısı • .. .. 
Almanyaoın Hamburg üniversite inde okumuş. Hasta- I> 

larmı her sabah saat d'"':cu:ıa kadar ve öw leden sonra • 
birden ıtibaren geceleri dahi muayene ve tedavi eder. • 

Muayenehanesi : Beyler sokağı bay emduhun abo- • 
ratuvarı karşısında 36 numaralı muayenehanesinda. ~ 

[ Akciğer, karaciğer, kan hastalıkları kansıZJık, za- 9 
yiflik, kalb hastalıkları, mide, barsak böbrek hastahklans 

! :ıı ... 

• * • • ~~SSUri~liEEESBll 
YY ARE sineması TE~~~PNJ 

Yılbaşım karşılamak için senenin en büyük iki filmi 

1 - Çin2ene Baron 
Adolphe Vohlbrück - Gabrielle Gabrio tarafından 

temsil edilen fevkalade filim 

2 - Kadınlar klubu 



Mekteb 
ihtiyacı 

I 

Kllltiir direktörlüğü bölğe 
kültür müfettişliklerine birer 
tamim göndererek mıntaka
larındaki mekteb ihtiyacını 
sormuıtur. 

Henüz mekteb inıa edil
memiı olan köy miktan ile 
bunlardan hangilerinde mek
teb inıuına lüzum olduğu
nun da bildirilmesi istenmiı
tir. 

Kadını 
yaralamış 

Ôdemiıin Türkmen mabaJ
lesinde Osman oğlu Mehmed; 
Meırutiyet mahallesinde otu
ru Mabmed karısı 21 yaıın· 
da Havvayı biç<ikla arkasın
dan yaralamıı ve yakalana· 
rak adliyeye verilmiıtir. 

Otoray 
Tire yolunda bir ada-

ma çarptı .. 
lzmir'den Tire'ye gitmekte 

olan otoray, Hüseyinağa 
k6prilı6 mevkiinde ray Oze-
riade dolatan Bayındır'lı Se
lim oğlu Mehmed' e çarparak 
yaralanmasına sebebiyet ver
IDİftir. Yaralı derhal hasta
neye kaldınlmııtır. 

Kadın hırsız 
Namazgihta oturan Hayı

bir el terazisi ile camekin 
•e Muiz'in içinde 350 kuruı 
bulunan kumbarasını; İbrahim 
ojlu Ali'nin paltosunu çalan 
hınız Fatma yakalanmıı ve 
etyalar aahiblerine iade edil-
miftir. 

, ........... 

Hitler, Fransayı muhak-: 
kak surette ezeceğim diyor 

htanbul 25 - Sunday Cbaronicle gazetesi, noel aayııında Alman devlet reisi Hitlerin 
heyecanlı akisler uyandıran bir makalesini neıretmektedir. Baıtan a9ağıya kadar çok vahim 
meydan okumaları ihtiva eden bu makalede Hitler diyor ki: 

- "Alman halkının bugünkii müthiş düşmanı Fransadır ve daima Franıa olacaktır. Fran
sanın imhası, Alman balkının tam manasiyle yayılması için esas bir anahtar olarak telAkki 
edilmektedir. 1914 deki hudutlarımız kafi değildir." 

~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~ 
istiklal ver2isi kanunu 

Ankara 25 - lstiklil vergisi kanununun tadili hakkında 
hazarla nan kanun layihası Büyük Millet meclisine verilmiıtir. 

An takva 
meselesi 

1 •ıt d h b h ) "' - Baı tarafı l incide -n gı ere e ar azır 1 gı rüşleriui bildireceğini tahmin 
Londra 25 - Gaz harbrna karşı lngilterede haftada yarım ediyorlar. 

milyon maske hazırlanıyor. Blakbornda büyük bir muke Paris 25 (A:A) - Ernou-
fabrikası hazırlandı faaliyete geçiyor. vel gazetesi Yeni Tirkiyenin 

1 d F kendisini Fransız ibtililinin Po on ya a ransaııın menfa- kızı teıakki ettiğini batırıa-
1 • • • •tarak diyor ki: af eri araSIDa mi gtrlyOr lıkenderun TOrkiye için 

Bükreı (Radyo) - Polonya dış bakanı bay Bek beyana- Kilikya kadar mühim bir ba
yat meı'eleıidir. Hiç ıüphe· 

tında yakında Romanya dıı bakanına ziyaret iade edeceğini ıiz Sancak meı'elesini umu· 
söylediği gibi ayni zamanda Polonya Cumhur reiıi bay politikayı ihlll etmiyen ale-
Maşkinski de Romanya kralını ziyaret edeceği öirenilmek- lide ehemmiyette bir iı ıay-

1 DONVA l"OLITIKASll 

,ln2iltere ile ltalya anlapyorlat 
1 talya ile lngiltere araıında Akdeaiı ıtatlkoau '!'•~ 

vaki olduğu bidirilen anlaıma bir Akdeniz deYlıti obD 
itibarile bizi de alAkadar eder. 

Bu anlaımanın eauı ıudur: ılll-
abeı harbı ortaya bir Akdeniz meaeleai çıkardı. l!kat ff tere ltalyanın Habeı iatiliamı durdurmak iıtecli. F Hal• 

bunun için Akdenizde bir barba göze almuı ilam&. • d ' 
ki ltalya evvelden bazırlanmıfb. Have kunetleri rıa,Wı ; 
nanması için bir tehlike teıkil edebUirdiı lngilteıe biç ... 
mazsa donanmasından birkaç parçayı feda etmeji 11&..:,.., 
madan maderaya atılamazdı. Bunun lserlae Bunun rr 
lngiltere kuvvetlenmeie karar Yerdi. Derhal hayada, ka cak 
da, denizde d6nyanın en bly6k kaYvetlerine sahip ola 
surette hazırlamıya baıladı. 11-

F akat bu hazırlanma ancak iç senede tamam ola::,. 
O vakte kadar Akdenizde ıtatlkonun boıallD .., 

lizımdı. Binaeaaleyb hedefi, hazırlığı tamam oluncıJ• k• 
bugünkü vaziyetin olduğu gibi deYamı idi. ..-

ltalya, Habeı barbı bittikten ıonra lnıiltere ile ol•I .... 
istedi. Fakat tuttuğu yol yanlııtı. Evveli Habeı bar~!ık191 
zanmaktan mütevellit hikimiyetinin lngilizlerce t8dİ ilt 
istiyordu. Sonra da bunu Almanya ile birleımek tebcli 
temin etmeğe çalıııyordu. tal1' 

Bu yol ı6kmedi. Ne Hitlerle yapılan anlatmalar, Dl~ 
Hariciye Nazırinın Berlin ziyareti, ne Viyana koaf .. 
lngiltereyi korkudamadı. Bilipiı lngilterye doıtunu, :d~ 
nını tanıttı ve lnriliz hükt\metİDİ Fran• ile anlaım•J8 

etti. at1•1' 
1 ng here ile Franaanın tamamen anlaımıı olmaıı it .,. 

uyandırdı. ltalya artık dikine fitmenin fayda yertll 811'" 
ğini gördü. Hatti Alman-Japon anlqmuına rirmedi. 111 • kis lngiltere ile anlaımayı tercih etti. lıte burtnkü loıi 
ltalyan anlaıma•ı b&ı suretle huıule ıeldi. ,JJI 
•w§44fi 

tedir. Bu ziyaretten maksat Polonyanın da Franaanın men- ki b t d'I • ti Ak 
ma a a a e 1 mıı r. - B 1 k.. Yannkı· faatleri arasına girmek için bir adım daha atmıı olmal.:br. denizde •e yakın tarlrta em· U i(UrCB o• 1"' 

Çinde Şan - Kay - Şek taraftar- niyet•İ• hiçbir dostıu;a mey- •• d .. b.. maçları 
dan okumamaj1 emretmek- yun e cum u-

1 v J tedir. •• fatbol aja•lıjanclaD ~..ta! /. 
arı Ç02a IVOr Eko D& Pariı diyor ki: fUn SODD Alaucak ıtadyom.....-

Paris (Radyo) - Ha•as ajansının Şanıhaydan baber Yer- - Tlirkiye'yi ısrara ıev- Cumaovaıının Bulgarca takımlan •at 9 da • -""' 
diğine göre vaziyet Mareşal Şan - K•y - Şek lehine d6n- keden ıebepler ıunlardır: k&yünde oturan Muharrem Baca Eıeıpor orta ..-_:1., 
müıtür. Zira bütü Çin ahalisi bu umumi kumandanın tara- kü ~nekb::aı,ınbaiktiimbı'hlı·ial1.knıı·n dı'ıiitne: tlHiialerini ıathiı ıerefin bir Sabri 1 S JUmibak~O· 
fını iltizam etmiıfir. Bu suretle Maraıal Çang - Su - Ling'ın ü bn t t' d k N ı F t• l S F b ,.. miyor. Sonra ltalya'nın bir c m uf er ıp e e•e arı· e ı • . e 
ehemmiyeti tamamen sukut etmiıtir. d d H ı·ı· Hll S t 11 d gün lıkenderun'da yerleıme- ere göyiin en a ı ı, ee· aa e ~ 

Loid Corc sa bık Krala sinden korkuyor. seyini ve Murtazayı çaiırmıt· Demirıpor Gaıtepe ~-
ihtimal Fransa-Suriye itti- br. Bu abbablar Balprcaya Eaat K. S. K. yaa S 9'· 

bailılıiını anlattı fakının devamına da itimadı gitmiıler ve Halilin metreai- ler Şe9ket, Hamdi ıc. . 
Londra 25 - Loyd Corç Dük Dö Vindıora aıaiadaki yortur. Tiirk tezi Fran111 ni de ı&türmltlerdir, Saat 13 de .,._.., 
1 f d . . mandaaile uzlaıamaz. Kaba- Muharrem mı'ıafirlenm· • K. S. K. Albaord• L ~ 

te gra ı göön ermııtır: k F h · Al - "~ 
O••demı•şte 1 b 1 k k Hl bize karı• Arab dllnyaıı- .. 1 F tb' . em e mı tay 1 -" Noe yortusu münase etiy e rallıiın es i bir naıın ki d 1 1 'd arar amıı ve e ıyenın ma- S b F 1 S nı aya an ınr. ngi tere e d'k a ri, eti . • 

olan ben samimi temennilerimi arzederim. biyetini öğren ı ten ıonra Havayı yaraladılar buna muhaliftir. Yalnız ade- Sut 15 de • ·"--" 
- Sizi fevkalade takdir etmekte oldug" umu ve bu ihlla ve · k · t b'I· • ailesinin buluaduiu bir eye it ı · orta llP' Ôdemiıte Oıman og" lu mı mer ezıye vere 1 ınz. A ay murapor a --~ 

muhabbetimin size kartı yapılmıı olan son muamele dola- L J ı d' k' böyle bir kadının ıetirilmeıi M taf A O ..-.....-_.. Mehmed, Meırntiyet mahal- e ourua ıyor ı: UI • • • J•D .. ~ 
yısiyle daha ziyada artmıı olduğunu ve imparatorlutun son - Akamet o kadar tam- y8ı0Dden rakı alemhii ter· M t f A O Ka4ri .,...-

leıinden Mehmet kızı yirmi uı • • · • 1Jt11 
yapnda Havayı bazı ıebeb- derece sevmekte olduğu bir hiiktimdardan mahrumiyetinin dır ki -diyor- neırolnan teblit ketmiıtir. alu göıc&s& Alaettİ•• 

acısı ile muztarip bulundug" umu arzederim." bunu örtbas etmiye kalkıı- Yalnız kalan Halil ye met- Halk t d ela · dea bıçakla kaburğalanndaa ı a yom• • 
.. c:o mıımıyor, karıılı"lı Taziyet- resi Fethiye ye Kllrk Hl- S t 9 da 

a11r ıarette yaralam•ı ve leıia açık~ telifi imkin111- aa ..... 
ta.kif edilmiıtir.ı Atatu·· rk Lavrens ıeyin kendilerini bilmiyecek Altay l:ıminpor ~ 

ken diplomasi yolu ile anlat· d d b ld ki Yeni hat mak nasıl mllmkün olabilir? erece e sar oı o u an kem Şahap D. ıpor dediler ki - Baıtarafı 1 incide Tezlerdeki ayrılık teşrinisani halde Halil k11kançlık y6zlln· Saat 11 de ..... ~ 
Y 1 met etmiıtir. Fakat icap et- notalarından belli idi. Suri- den tabanca ile Hllseyinin K. S. K. Altuaordll .... apl lyor -Baıtarafı birincide- tiği derecede hizmet etme· Ah O · 1-

YI 

p 

~üş 

b 
ye milliyet .. ilerini ayaklandı- üzerine ateı açmıı ve birbir· met ıgırıau 

S 1 k ·ı A · · muhabbetle takdir ettim. diği anlaııhyor. Lavrenıin .,. S t 13 d e çu 1 e zızıye arasın- k racak tam bir tadili yalnız lerine girmiılerclir. aa e .. ,,, " 
d k T- kü d' h b' h itabında yüksek mevki iı- G .,... uq a i iki tundin tevsine sekiz ur m ıyen er ıe ır, er cemiyeti akvam tetkik ede· Jandarma Fehiyeyi ve ya- Demirapor ösepe "L 

d d d·ı k 'd' kasaba ve en küçük l ürk ğal eden şahtiyetlere ıiddet- b ı· 8 h K Alta'/ l Qlk ay ar evam e ı me te ı ı. le hücum ettiği bildiriliyor i ır. ralı olarak Kilrd Hllaeyini a a onorap ıqı) k 
Son yapılan bir tetkikatta köyli Gziayınteplılar kahra· ve kitak hakkında ancak bu Türklerin bu aralık, tadili yakalamıttır. Pençereden ka- Saat 15 de Jl•fl• ~· a 
Selçuk ile Çamlık arasında manhk misali olarak alabilir- kadar malumat veriliyor. elinde olmıyan bir vaziyet- çan Halil de jandarmalarımı· Egespor Buca bakelll Mf .;:• 
yeni bir hat inşası mnvafık ler, Eu esği çağlardanberi Livrens yaıadiğı sıralarda ten Fransaya gücen'1liyecek· zın sıkı bir takibi netice1in- tli G&ztepe alaD ıl-' fe 
görülmiiıtür. Miihendislerin tarihi Türk yurdlannda Tür- lngiltere bava idaresinde lerioi ümid edebiliriz. de bahçe arasında tutulmuı- Ahmed Ozgirgin # ~ıv 
teabit ettikleri bu küzergih ._ k k k h suiistimaller gördüyse bunları lstınbul 25 (Hususi) -San- tur. Su .. Jular adhyeye ... eril- I ,.. Q •. ün yii se varhğını a ra- k .,. " • ht d 
Nafıa vekiletince kabul edil- apaçı snrette ortaya atacak cakta :tedkikatta bulunacak mı'ıtı'r D .-:rSB habef ~ 11 ° manhklar teabit etmiı ola11- t 'd B DU '\I miıtir. Bu hattın inşasına sure te ı i. unları 1950 de olan Mill~tler cemiyeti mü- ••• r .. 11 illa 
yakında başlanacaktır. larla şahsen beraber olduğu- bildirmek kimsenin itine ya- şahid heyeti buiün Sancağa Çaya) Cinıi ıı·f! \ . 

Bu küzerkihta yokuş binde mu beyan etmekten duydu· mıyacağı gibi Livrensin ha- hareket etmiıtir. Berlin'de 1586 Ozım 375.~ Vi 
onu geçmemektedir. Bu hat ğu zevk ve saadet yucedir. brası namında da bir iyilik Sancakta işkence ve taz- 1 k ? 730 Buğday 6• 1s-4~1f i.ir 
ikmal edilir edilmez Devlet K. ATATÜRK teşkil edemiyecektir. " yik gittikce artmaktadır. kıt 1 mi 42 Burçak 4• 61~ tty, 
demiryollarının b6y6k loko- - yaşa Vahab M6ntebibi oanilikten istifa -Baıtarafı 1 incid- 43 Nobad 6•12~5.~15 lçi.d 
motif ve son sistem vagon- Eski Ha beE ed4:n iki Tilrk hapsedilmiıtir. bayati atılan ekmeklerin da· 135 Çavdar • 4, 480 .. J.! '-aaer 
larla doğru seyahat temın 'S' Son gelen Franıız glazete- Tazyikin artmasının ıebebi ha doyurucu olduı· u tabak· 29800 Pamuk .. "'1..~~ '-lcu 

lerinde siyah incimiz zmirli ı k ti b · d b · 14400 p ) t """ ;.· C 
edilecektir. 1·moaratoru ge ece m ıa ı eyetıne kuk etmi~tir. •uma ~ Ed 

Vahabı medheden yazılarla '-- b lk d d dök · ... ıı:: .. n p k Çe -~ 

1 doludur. &artı a ıo er meııne Lokantalarda yemek yi- ;;nv ama . 4'·~ ttya 
E bankasının - Baı1 tar~fı)jnc!de- ~ mani olmaktır. yenlerin de ınabdud bir ,'liı· 53000 Z. J~i'-~~7' t.a,,1 Y Vahab Rasing saflarında ~,..,_-• •ı• kJ • d nedi kal~ışl!!:_ ltalyanlar, bu bir Fransız takımına karıı futbolun en Jnce teferruatını teden yemek seçmeleri te- kakbr Şilı~ 

iYi ! erlD en hisse senedlerinin satılmasını oynamış ve iiç gol yapmııtır. gösterdiler. Bü iki oyuncu min olunacakbr. Geçen ıe- Dii~r taraftan 1 
lı bankasının Kadıköyü protesto etmişlerdir. ltalyan- Oyunun kritikini yapan ga- iste.elerdi gol adedi fazla uc barice yiyecek için 6 yllz borıa11nda ylkıelen b• 

ajansından kumbara alan ve ların fikrince, bu hisse se- zete Vahab için diyor ki: oludu. milyon lira çıkaran Alman- fiatları, 65,000,000 )ok eeltO" 
3775 hesab numaralı bay nedleri Haile Seliseye değil Ortada Vahap ile Kenediy Bunlan o\\udukca yaıa yanın bu sene israfın önüne klltleaini beslemek • .. ,,yı 
Erol'a (2000) lira ikramiye fakat Habeşistan imparator- muhacim hattının yızdızları Vahab demekten kendimizi geçmek üzere her tnrlti ted · riyetiade olaa Allll 
iaabet etmiştir. Kutlularız. luğuna aid bulunmaktadır. idiler. Bu iki oyuncu bize alamadık. birlere baıvuracaiı mubak- eadiıeye dllflrlDOttlr· ; " 

. t "' 
Her av bir cok vatandasları (Saa Jet)kisesinden yıl baıı pivango biletleri~,~ ~ 
ltüyük bir servete kavufduran a~ laka almaiı unut.ayınız. !:':t;·H~.-\!':.r. 'r.8...:.: t 


