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idare itleri telefona: 20201 Filli 1 JClftl 

Ankara Ağır Cezasında, Atatürk• •uika8t hazırlamak suçile maznun olanların muhakeme8l gapılırlcen ••• 

Habeşler Bir Süngü Sui~as!.S'!çlularının Mu~'!-ke
Harbinden -Sonra mesı Muhım - Safhaya Gırıyor 
Makalleyi Aldılar Gizli Bir Celsede Raporlar Okunacak 

Gelecek Celse ~İm / c h • J ele geçmif ve nihayet ak~ ü.ıtü Ha
~ 1 Q ep 8Slftue bC{I ordusunun elinde kalmıftır. Ha • 
Blrt-ok C' k Ç b~ler bu muharebede büyük miktar. )' ..,, ı ar- da esir aldıkları gibi tüfek, mühimmat 

pıımalar Oluyor ve. harp ~~ızemesi eıe seçirmiş1erdir. 
• • Fazla tafsılat yoktur. 

Perşembe 
Gününe Kaldı. 

ltalyanlar B H b I Londra, 11 (A.A.) -Habet kay- A k 11 ö . D . u • er nağından gelen bazı telgraflar HabC{I- n ara ( zel) - Suıkaıtçıla -
e Tekzıp Edlyorler Ierin Krelle bölgesinde muvaffakıyet - rm durunmasına saat onda başlandı. 

Adisababa, 11 (A.A.) - Ras Sey • ler kazandığını bildirmektedir. Salon evvelki günküne nisbetl~ çok 
.-um ordusunun sağ cenahının bir kıs- Fakat ayni te1graflar İtalyanların da i· daha fazla kalabalıktı. Salona sığamı· 
ın~ ~ün sabah Makalleye taarruz et - leriemİf bulunduğunu ima etmekte ve yanlar sıra ~le koridorlara ve merdi • 
ınıştır. Muannidane bir mücadeleden Ras Destanın takviye kuvvetleri iste- ~enlere, adlıye sarayının önüne yı • 
eon_ra süngü ile yapılan muharebeler diğini bildirmektedir. gılmışlardı. 
ateticesinde tehir bir çok defalar elden (D•,,.,... 11 .. a ~•) SUt 10 da hNd.- .alona airdi • 

,. 

.. 
> 

,San' atkir Galip için~. 
. .°~~' Halkevi Tarafından Alay . 

Koıkunde, Güzel Bir Tören Yapıldı 

Dün aaat 16 d Em· .. .. H Ik 1 
•österit bes' a ınonu 8 evil ·.Galip 'erefine bir tören yapıll'lllf • 
Park ·~ ı tarafından Gülhane tıf. 

ındaki Alay kötJtünde, aan"atkir . (De.,.,,.. 1 İMİ_.•) 

O:uytr •r•ada 
ler, sonra maznunlatdan sırasiJe Yah· 
ya, Hüseyin, Arif, Şemsettin, İdriı. Şa 
ban, İsmail, Üzeyir ve Ali Saip içeri ,....-..,.--~~,,..--,.,,,.....,=,_---~....,...,...~ 
girdiler. 

palasta yatıp kalkaıı Ali 13-iWıa e.kl 
polis mtifettişi Şevki ile .,....,_ ...... 

Raporlar 
Başkan evvela bazı veaikalarin o· 

kunacağını bildirdi. 

Ve Ankara emniyet direktörlüğü 
sivil memurları tarafından tevdi olu • 
nan raporlardan bazılan okundu. İlk 
önce Ali Saibi takibe memur olan Şev. 
ketin raporu okundu: ' 

Rapor şöyle baflıyordu J 

«6-10-935 tarihinde yanıma bit 
yardımcı memur alarak Ali Saibln ar
dını kovalamıya ~ladım. Çocuk ea • 
rayı caddeaindelö evinde 10-10-35 ta
rihinde ve saat 9 da Çerkes Muaa ile 
beraber gördüm, ayni gün saat 1 O da 
Çolak Aziz ile beraber karfılatmıt ve 
on dakika konufmuştur. 

Boyacı Rahminin düllinında ayak. 
kabı boyatmakta olaiı Aziz tarafından 
gene çağrılarak bet dakika konufmuş· 
lardır.» 

ken kendisinin takip edtltltiiııil ...... 
yor. Çolak Azizle beraher €umlmri • 
yet oteline gittiği ve orada f(lphel 
bir . tekilde ilCi saat kadar bldıia eCiyt.. 
niyor. 

Şevki isminde bir ba,ka peliein ~ 
diii raporda da şöyle cleniyOI'. 

Ankara emniyet mGclar wtlal 
'Behçet ve Osman ile beraber Adim. • 
ya gittim, istasyonda vali Tnfik .... 
ile karşılaşbm. Gene i8tuyonda Al 
Saibi buldum, Ali Saibe M.,... im • 
ıak almak üzere gitmekte olduiama 
.öyledim. O da bana Urfayı taniJ-ee
ti. 

Bir başka raporda ela nahiye ..... 
rti Şemseddinin bir ahpelvm .,...... 
büyük adam olacağım» clediii- ...W. 
olunuyordu. 

Reis Ali Saibe: 

Şevketin raporundan baıfka bir ra· ı 
porda da: 

Y tıla.)ltının .or6ıuu yapılırlıen - Bu raporlar haklanda Wr "'-' 

l aöylemek ister misiniz diye eorcm} 
«Her gün tebdili· kıyafetle Lozan (Deuamı 9 1111e11 71mf•) 

lnglliz Gazeteci Oldu
Aunu Söyllyen Genç, 
Hırsızllktan Yakalandı 

PoJiı, dün, müddeiumumiliğe İngi
liz tebaasından 

ve bir lngiliz ga• 

zetesinln muha • 
biri olduğunu 

aöyliyen Ro -
bert Aatruan adlı 

Hir genç vermiş
tir. Birinci mü; 

tantiğin tevkif et· 
tiği bu lngilizin 
suçu iddia edildi • 
ğine ıg6re fudur: 

Avrupada Müthiş Fırtınalar 

Şehirler Altüst Oluyor, 
Vapurlar Batıyor 

Ölenler Ve Boğulanlar Gittikçe Artıyor 
NeuH, «Almanyada» 11 (A.A.) - hafif yaralı vardır. 

Fırtına burada ve bilhassa şehrin * 
fİmal mahallelerinde dehşetli tahribat Kolonya, 11 (A.A.) - Haun teh-
yapmıştır .. Bir çok damlar uçmuş ve rinde bir kasırga çıkmıt ve oldukça 
çatılar hasara uğramıştır. 211 çocuk- mühim hasar yapmışbr. 
lu 44 işçi ailesi yersiz kalmıştır. Londra, 11 (A.A:) - fnsiliz ada-

Veissemberg mahallesinde bir kili • larını kasıp kavuran tiddetli fırtınalar 
senin ve mektebin damları da hasara yeniden altı k~-;ıinin ölmesine eebep ol-
u~ramıftır. muştur. 

Robert Aatruan 
iki aün evvel Ay_,.' 
( :O.yamı 8 haoi 

11ad•, 

* Bunlardan beşi Mereey nehri !D'D,.. 
. · 1 . Duneldrc) tehrinde de dolu ile ka- hında batan Bradda Yaptli'Unma taJfa.. 

fUllq.d• csl•Aa rıtılf çok tfddetll bir fırtına olmut ve aıdır. 
Q...t.f iki ldtl llmüftflr.18 ajır ve bir çok da (Deuamı 8 inci,._, 
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(Halkın Sesi) J ___ 0 __ 11n_11n __ .... --. 
Taşdelen 

Sugıınıın /;la.hına 
Ae Dersiniz? Kundakçı Kadın ••• 

Bir iki 
Sahrla .• 

Tahlisiye Jdareıinin Kurtard 
İnsanlar 

T aşdelen suyunun kaynağında ev· 
katın yapmakta oldutru yeni tesisat 
bitnıi§. Bu münasebetle dün bir mu· 
harririmiz rastgcldiklerine ybhnki 
11aali sonnll§ta:r. Aldığı k~lan 
ap.ğida bul.caksınız: 

Bayan Necmiye, Ümitsiz Bir Aşk .m!~=.n~27~d:.::~ 
N • • K s d M T 1 ? Sübaylara Elbise Bedeh * Şcdair tiyatrosu UD'atkirlarmclaa Ta -

lat : 
eticesı ara ev aya ı utu muş. ı.n."":·~:ı..=:.=ıru:.:~ın~~·;. 

T d l slah ediJ · Dü k- _..ı_ N · adında · · · rak b" • dır - d ·ı· - - ma aibaylanna mektepten ilk çık - &§ e en .uyunun ı ı m,.sı n u sayımıau1 ccmıye evm pcncercsmı aça JZI uyan - nun c ı ı gccıc ustüste yanan paçav -
şüphe yok ki herkesi sevindirecek bir ltey· bir kundakçı kadından bahsettik. Dün, madan tam üç kere dıfarı çı1anıf ve ü- ralar görerek, bir tdılikeye meydan zaman, ihtiyat aübaylanna da . mu 

fiyettir. Bu sayede, temiz su içebileceğiz bu bahis etrafındaki tabkikabmıza de- çüncü gece yakalanmış. Son gece bek- vermeden söndürdük. Ben bu halden ~ nakl~lundUklan_ ~ d~ıse ve 
demektir Hem artık inşallah bu sayede ettik V h li _ı:1_1 __ t d - . geldi A · karak ld . _-1!L •• hd dim ,, - - - lıizat bedeli olarak yuz ell11Cr lıra ve · vam . e ay UlJUUl e eger çı . nnemı o an ıstıı::w&.· şup en v c uçuncu gece saat . 
piyasadaki sular çoğalır da. aucular suyun l t b"t ettı"k 1 . . .. ledi A "tti" Ablam 24 de ""beti" alın L·· 1.. ...... -da L_L c:ektır. 

d 
w , __ _ı_ a1m~ '•- fCY er es ı . ennı soy . nnem gı . no ca a:oşe 'MU\'"• uca;· 

t r agına ıu.n• para ~tan vazgeçer • Şö J ki N · d da • · N · 1 - P...~~lad Saa iki d -
ler, biz de atq pahasına su içmekten kur- F yeki : __ L_n kaecmkıye e ora ıel~1!· ecmkenıye ı':'11degbe. ~ • ım. t ye ogru e-
tulunız. mdı ıda Ateşpare marnwcsinde ra olda üç ay evv ıo yangını • un e ır meş ale ile bir kadın görün -* 8 sayılı evi gazlı bezlerle at~lerken disi çıkardığını ve geri kalan evleri de dü ve 8 sayılı evin kapısı önüne gelip 

Kuzguncuk, Frenk tepesi, Yanddar ao- yakalanan Necmiye karakolda bütün yakmak istediğini söylem~. Necmiye oraya paçavralar sıkıştırdı ve ateşledi. 
kağı, 9 numaralı köık, Fuat: cürümlerini itiraf etmiş ve üç ay önce biraz safçadır. Sonra kandırarak ba- Ben de bu esnada yetişerek kendisini 

_ Bu netice de gösterir ki. lstanbulun ayni mahallede dört. bef evi harap e • şını derde soktular kadıncağızın.. 32 yakaladım. Karakola götürerek teslim 
içecek su buhranından kurtanlabilmesi, den yangının kendisi tarafından yapıl- yaşındadır. Ve on dört senelik duldur. ettim. Orada üstü arandı ve üzerin • 
hiç te büyük külfetlere vabeste değildir. dığını söylemiştir. Sevmek, sevilmek nedir bilmezdi. Us· den bir deste kibritle gazlanmış paçav· 

Zaten İstanbul gibi, her köşesinden su Dün bir arkadaşımız Necmiyenin lu ve namuslu bir kadındı. Fakat onu ralar çıkb. Nöbetçi komiseri huzurun-

= 

fışkıran bir memlekette. içecek temiz su Pürtelaş mahallesindeki evine gitmİf, baştan çıkardılar. Sevdi ve aevdiğine da sorgusu yapıldı ve orada her şeyi iti· 
bulunmaması, en hafif tabirile ayıptır. onı. • Neaniyenin kız kardqşi Bahri· varamadı. Kara :sevdaya uğradı. Deli raf etti. 

Temenni edilir" ki, evkafın bu hayırlı ye ile konuşmuştur. Bayan Bahriye gibi evlerde duramaz oldu. Necmiye Tıbbıadliye gönderilm!f • 
hareketi, belediyeye de .nümune olsunl Ve ki J k · T hk k b muharririmize demiştir ·: Hadiseyi Ateşpare maha lesi be çi· tır. a ikat ve ta i at oradan veri -
lstanbullular, yakın bir zamanda, ~mide 
delen• ~ardan kurtuısunlarl - Biz de ne olduğunu bilmiyoruz. si (826) Rifat ~öyle anlatıyor: lecek rapor üzerine lazım gelen ,şekli 

Evvelki hafta biz uyurken gece yarısı <<-Mahallede 4 ve 6 sayılı evler ö- alacaktır. 
-===.,,_,==,....,_,========-==--=-===-==-===--====-* Doktor Süreyya Kadri: Balıklarımız 

. .. . 
Muallim Zamları 

M-rif encümeni orta mektep rn 
limlerinin, eyliilden muteber olacak 
lıı.noı 30 ağustostan itibaren mut 
olmak üzere kabul etmiştir. 

• • • 
Yeni Tayinler 

Edime muallim mektebi müdür mu• 
Hamdi Ordu maarif müdürlüğüne. gii 
rük müfett,şi Kemal Anknrn gümrü 
tetkik müdürlüğüne tayin edilmişlerd" 

lzmit Kağıt Fabrikası 

lzrnitte ihşa edilen kağıt fnbrik 
martta çalışmaya başlıyacağı tahmin 

lunmaktadır. Fabrikanın mühim bir 
mının montajı bitmiştir. 

• • • 
- Sudan bahsedip te «suya 

dokunmama1rn. ve «stıdan laflan 
mek imk.annzdır azizim. Şimdi 

sabuna 

söyle -
kalkıp 

Asma Köprü Ve Bele-
dı.ycdekı· Akı .. sler Yeni Yeni Müıteriler Amerika Elçisinin Söyledikie 

sana: Çıkıyor Amerika elçisi Skinner vaki olan be 
- Bu İfin fimdiye kadar gecikmesi a - natında demİ:ltir ki: 

yıptır 1 Bazı işlerde ne kadar ihmalkar SUitanahmetle Oıküdar arasında ğına göre !köprüde her yüz metrede 2 Balıldanmız için yeniden bazı mÜf· - AJdiselim ile hareket etmeli, 

davrandığımızı anlamak için bundan da- uma köprü lkunılmuı haldanda bü- metre irtifa vermek suretiyle bu 63 teriler çıkmıttır. Evvelce yalnız Yu • uyu~aya çalışmalı, adil ve doğru ol 

ha mükcmmd bir vcaııe olamaz. kiimete yapdan teklif .:lika uyandır - metre yüksekliği temin etmek milin • nanistan ve ltalyaya satılan balıklan • lıyız. O zaman Allahın da yardımı ile 
Şu, her fırsatta dile dolanılan, ve ''ar - m•.t-T•. Belediye erkinmdan ve bu · kü" .• Fak S l hm ti Üakü" la bazı • ,ey düzelir, yalnız ~una eminim ki ne 

ı v • 1 ki w b" la kaf bil bu ha -:r~ lf- ndw. at u tana e e • mız, son yapı n tekliflerle Mısır ~L d T·· ı.! h . k 
ıgı e yo ugu ır •yı n ev: c • 1.._t_rı_ JL •• ··-l--L __ 1 !!L! • men&a, ne c ur.ıoye arp etmiyece 
yırlı itte belediyeye tekaddüm ettil lcr llM~ ~ _-.07.~ acuuuyeti dar arasına kurulacak ktiprüden timen- ve Suriyeden de iatenmektedir. Mısır dir. 

o1an bıruı demİftir ki: dif . mek k .. ____ ft s . t' t od d bu • . . 
Kabilinden eözler eöyliyccek. ve zülfü- fikir iyidir Yalmz deniz thın • er geçır ço guç ve munuıı o- ve urıye ıcare asın an, 1f ıçın 

yara dokunacağım. iyisi mi: <ıÜzümünü ı..~( 
35 

.".kseldilc __ ı_ sa.B lacaktır. Eğer köprü Bebekle Kandilli kendilerine vasıta olmuım İatemİfler. 
• • • 

Ekonomi Müfettiıleri 
d b w •--bil" d uuı metre :JU--- -.rwr. unun d" 

ye e, agıru sorma• ~ ı ın en. «suyunu , ___ liA mdı S 1 arasına kurulursa hem daha az mas • ır. 
iç te. mcnbaını sormaıı azizim! en az 63 0ldre o.unaaı _n __ r. utan- ' Ekonomi Bakanlığı teşkilat niznmn 

mesi Bakanlar Heyetince kabul edilmi 
Buna göre ekonomi ile alakalı yük 
mc~ebi • bitirenlerden 22 i]e 30 ya;, 
8lllda olanlar müsabaka ile müfettiş tn 

vini olarak alınacaklar ve kıdem üzeri 

Yanan ve Sarnıca Dü§enler 
Beyoğlunda, Çayır sokağında cd 20;> 

!1Umara1ı evin çocuüu beş Ylll!ındaki Set -
rak1 evde bırak1p gitnıi ler. Çocuk man -
galı devirmiı, ağır surette yanmıştır. Has
tahaneye .kaldınlmışUr. 

* 

aJımctle Harem aahi1lerinin iıtihı 42 raflı olur, hem de orada köprüden ti· Mısır ve Suriyeye de ihracat yapa). 

metredir. Köprü 2,5 kilometre olaca • mendifer. geçirmek iti kolaylatır .. )) dığı takdirde fiyatlann artacağı ve 
--------·•• müstahsilin kazanabileceği tahmin o-1 tf a İye Mektebi Bir Hamal Mahkum ıunmılktadır. __ 

Kumar Oynayanlar 
fatiyle Mordehay isminde bir titeciye Beyoğlunda Ahmedin kahvesinde 
götüren Hamal Tevfik dün asliye bi • Şerafeddin Hu··sey·m Maruf H 

Bu Yıl içinde -
Mitonun iki çuval f itesini hamal sı-

den terfi edeceklerdir. 

••• 
Filistin Ve Balıklarımız 

• · mahk 'nde d 1--_ı___ ' ' ' asan, Lüleci Hendekte kunduracı Mchmedin rmcı ceza emesı o AUWCKI • 1 il A .. • 
k lık · le ·· (SO) 1. sma , bdulganı, Ahmet, Ali, Yu-i i yaşındaki çocuğu Süleyman avludaki ıuçıy uç ay ve ıra para ce • . 

Açılıyor Filistin hükumeti bizden 
balık alacağını bildirmiştir. 

taze ve tU 

sarnıca düşmü~. faknt kurtarı!.rııştır. Yeni ıene belediye bütçcaine itfaiye zasına ma.hkU:m oldu. suf, Tahsin adlarında on kiti 
- ............ -==-==-====;:=-====-==-- mektebi için de tahüaat !konUlmUflur. Tevfik .sabahleyin Mordchaya ,işe- «Remin denilen kumar oyununu oy. 

• • • 
Rusya Zeytin Mü§terimiz 

Rusya zeytin tanesi almaktndır. ilk :P 
ti olarak Rusyaya 7 bin kilo zeytin tall 

T A K V i M Bu yıJ bir itfaiye mektebi açılacak, bu leri götilrmüf, alqam üzeri de tekrar narlarken yakalamnlflardır. Kumar 

İKİNciKANUN 

Hıırot eeı:ıo 

12 
Arabi sene 

1351 1354 - -}{asım fi.eami sene' 1 lııci klloun 
66 1936 80 

- --
PAZAR 

~~BA~ Şevval 
fMSAK 

S. D. 
S. l D. 2 2!i 17 12 19 

7 ~5 5 39 
Ügle llciııdi Akşam Yatsı 

s. D. s.ıı>. 8. D. s. D. 
E, 7 21 9 48 12 - 1 38 
z. 12 22 14 47 17 0 " 18 ~i 

mektepte hem itfaiye neferleri için, Mordehaya gelerek: paralan ve iskambil kağıtları müsade
hem de imir1eri için ayn ayn kunlar - Mişon gelemiyecek, paralan ba. re edilmif, kahveci Ahmet hakkında 
bulunacaktır. Mektepte yalnız İstan • na vereceksin.iz, demit ve almı,tır. da tahkikat batlaın1Jtır. 
bul ifaiye tqkilib için değil, bütün 
memleket itfaiyesi için mütehauu me-
mur ve efrat yetiftirilecddir. Haliç Vapurlarının 

gönderilecektir. 

" .. 
Bir Amelenin Gözü Çıktı 

Sarıyerde odun ynncılanndnn Al" 
gözüne kıymık sıçramış ve gözüniı çıkıı 

mıııtır. 

• * • 

~~!!~8~~!z!~~10:~. "HemmÜsÜ,, Bozukmuş!! 1 •• mzk~~ .. ~=:~::.vn.,. 
lerinde intizamı temin etmek maksa • Yapılan muayene neticesinde u_ı::.. pur da tamir edilmek u""zere havuza ko- mir verilirken vinç amele Aliye çarp 

:a~ ağır surette yaralamıştır. 
eliyle, her mmtab.da bir mümeuil bu- vapurlannın hepsinin bozuk olduğu nulmuttur • • • • 
lundurulmuı ve bu mümcaıilin inzi • görülmUf.. deniz ticaret müdürlügu"" ·· Bunlar tamir edildikten sonra ıefe • 8 . S y k l d . . . ' ır oyguncu a a an ı 
batı polis yardımiyle temın etmeamı bunların itleyebilmesi için cümlesinin re konulacak, yerine kadrodan iki va-

1 
. . .. . . ~ . 

,,__ J t b • _ _ı=ı __ ...i.!_' _ ı·· •• . . . .. d • stanbul polısı dun Kırklarelı vılu.} eti 
IHlTar af ırmıf r. tamir 1C1111111Jau.De uzum gostermıflır. pur tamıre gon enlecek, bu ıuretle b" 1 f .. . 1 k 

•• • • • ır te gra ı uzcrme soyguncu u tan s 
Cemiyet iki güne kadar her mmta • Bunun uzenne ihtıyaçtan fazla görül • Haliç vapurlarmm hepai tamir ettiri • Şaban oğlu Şerif adlı bir genci yaka1ı> o 

kaya bir mümessil gönderecektir. düğü için kadro harici çlkanlan iki va- lecektir. müddeiumumiliğe vermiştir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

O D O 0 
o o o o 
o o n ll 

o o o 
_____ o o o 

o a 
o 
fj ~ 

' ' I 

beyciği_Bak iyi dqünmiiJLer, 
lWaa 1 

• • • Giimriik müfettifleri, birer birer j Ap,.rtman sahibi olup elmadılda 
rını aoruyorlarmıı •• 

. . . Oturdukları üç odalı evin kira•~ 
verip veremediklerini sonalar daha ı 
ederlerdi.. Üç buçuk kurut a7lıkla a 

,m .. gümrük memmlarıDJ aiaaya çekip.. · ... . ~ , . 
man mı yapılır 1 
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j He~ün '"\ Resimli Makale il Azim Ve irade il 
Devlet 
Orman işletmesini 

l Nasıl Yapabilir? 
1 Yauaı Feyzi -

Ormanlarımızı kurtarmanın biricik 
caresi devlet işletmesidir. Kapitalin 

k kazanmak için çalasatır kestiği 
>rmandan artık bu baltayı çıkarmak 
Eamanı gelmiştir. 

Devletin orman işletmesi için bü -
.. k sermayeye ihtiyaç vardır. İktısadi 

hran dışarı kereste satmayı güç -
tiriyor. 

Şu halde: Ormandan tahripkar eli 
Crkarmak ve şimdilik parasız bu iıŞi 
>eşarmak lazım. 

Bu mevzuu ~öylece ele alalım. 
Memleketimizde ormanlardan isti

fade. :cJen başlıca iki sınıf halk vardır. 
Bırı aynen ihtiyacı olan odun veya 

erestesini keker, yapar, taşır. 
Diğeri ağacı keser, biçer pazara 

tctirip satar. 

Bu ikinci sınıfa göçebe tahtacılar 
. dahil olurlar. Hükumet her köy _ 
• ye kendi ihtiyacı için orman göste
~yor. Her iki sınıf da ihtiyacını bura· 

Azim ve irade, hayatta her birimize en zİ· 
yade lazım olan meziyettir. Hayat çetin bir 
kavgadır. Bu kavgada çarpıpbilmek için bilen
tnİf bir iradeye, kuvvetli bir azme ihtiyaç vardır. 

Bu iki meziyeti, küçükken terbiye ile kuvvetlendirenler, 
bayabn güçlükleri luU"fısında yı;lmadan ilerliyebilirler. Bir 
yumrukta bütün müıkilleri ezip ileri gidebilirler. 
iradesiz ve ve azimsiz adamlar bütün hayatlarında baıkala 

nnın kölesi olarak yaıamağa, yahut bayatın çetin darbesi al • 
tında ezilip gitmeğe mahkkUındurlar. Şahsiyetimizin en büyük iki unsuru irade ve azimdir. 
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MUHTELiF HABERLER 
lan temin ediyor. Bütün bu iki sını-

:ki~•v:::~~;'.*kcndi ·•yleri ve Ceza Evleri T eşkilitı 
Devlet bu hazır sermayeyi kendi 

ltletemez mi) K'" 1.. y . K e· k Ek .k v ril w. · oy uye orman göste· 

L ec~n: ağaç ihtiyacı olan köylü enı an un, ırço Si e 
K.endı alat edev t' ı b "h . 

. . • . a ıy e u ı tıyacın te- • • 

ını ıçın devlet emrinde çalışacaktır. Ak ki o •• •• Al 
Köylü artık ormana yalnız devletin sa arın DUDU ıyor 

atneleai olarak girebilir. 

. Köylüye muayyen yevmiye takdir Ankara, 10 (Özel) - Tüze bakan • j tekil bulacaklardır. Mevkuf, bir katil 
1 
takılmamaları için kendilerine telkin 

ılecek ve bir amele gibi yevmiye ' lığınca ceza evleri tetkilib, mevkuf ve de olaa ilk tahkikat sırasında kendisi • yapılacak ve cürümlerinin yüz kızarb
':eya götürü olarak çalıştırılacaktır. mahkiımların durumları hakkında ya- nin tethirine meydan verilmiyecektir. , cı olduğu kendilerine her fuaatta ihau 

akıl işi de böyle yaptırılacaktır. 1 pılmakta olan incelemeler bitmek üze- Hafif cezalı mahkUmlar, ceza evle - edilecektir. 

Amele çalıştığı istihkak mukabilini 1 redir. Bu husuta Kamulaya arzedil • rinde ağır ceza mahkfunlariyle bir ara- Kanun yoliyle aoıyalın arasından 
u~ veya keresteye konulacak fiat 

1 

mek üzere bir de kanun li.yihaaı ha- da bulunmıyacaktır. ayrılan adamın bir mucrım olduğu 
erınden odun veya kereste olarak 

1 zırlanrnaktadır. Adları kötü hadiselere karıp.n ve k d" · d • h t l hl cakt 
kt y · l · kil" B l . ah' . en ıııne aıma a ır a a ır. aca ır. enı ceza ev erı let ahınız e çı •

1 

m ıyetlen metlruk olan macerape- ku . * ka ceza evleri tqkilitma benziyec:ek • restler ve obee.ıleler münferit hücre • Mev f auçlulara aıt olan fo-
lşte devlet işletmeai ve faydaları: tir. Öirendiiimize söre eaaalan tunlar- lerde mevkuf kalacak~ göaterecekleri toğraflann gazetelerde nqrine mini 
Kereste veya oduna icap eden yer- dır: ahliki deiİfikliie göre haklarında da. 1olacak idari tedbirler alınacaktır. 

rde yüksek fiat konularak israfın ö- 1 - İdari tqkilit... ha umumi muameleler yapılacaktır. Layihada mahkumların çalıttırıl. 
üne geçilir. Ceza evleri, daimi surette bir umum Ağır cezalı mahkUnllarm itledikleri malan hakkında da önemli bazı kayıt. 

Devletin amele sayinden kazandığı müfettit ve iki müfettit tarafından 
1 
cürmü mazur gösterecek sebeplere , lar bulunacaktır •• -* 

rla devlet lehine ormanlarda yol, teftit. v~ mü~~be • cdilec~k_tir. Ceza • • 
ngın tertibatı ve haşerat mücade- evlen dırektorıuklerıne gctınlecek eıe- Ceza Evler ı n ı Etiler Üzerinde 

Bir Yugoslavyahnın 
Tetkiki 

i yap 1 1 manların muhakkak surette hukuk 

Ortadıaır~ara iışi olmadığından or- 1 mezunu olmalı:n tart kotulmaktadır. Te-'fic 
anlarımızın Türkiye için şimdilik ı Ceza evleri direktörleri, ceza evlerinin ~ ı r 

makul şekilde işletmesi temin edi- idari itleriyle, ceza evlerinin dahili ih
tiyaçlariyle, mahkUmların teacilleriyle 

Şehirlere yakın yerlerde rncsni ka _ mc,gul olacak ve müddeiumumiler ~a: 
dan husule gelen orman mamulat •ı rafından görülen «münakasa» gıbı 

e ınahsulatı devlet maliyesi tara- muameleler ceza evleri direktörlerine 
dan satılarak varidat l"min edilir. terkedilecektir. 
Ürrnan mühendisleri yarının i51iye- • 2 - ~üfettitler, .. ceza evi.eri idare

büyük ormanları için mükemmel ıınden zıyade mahkumların ıçael du -
• 1 h . h ed ki ahi~'- d ~· ., . a1 görürler. Ormanlarda fenni ke rumları, apıı an e a& egışı 

· m teessüs eder. likleriyle daimi surette alakadar ola 

işleyecek büyük ormanların hazır- caktır. 
klan yapılır Kö·vlu .. b ·· b' .. d Her mahkUraan, müfetti,ler elinde 

• J ugun ır gun e 
estiği odunu bu suretle d ı- f l bir tavır ve ahlak dosyası bulunacak • 

•1 a .a az a l b' h 
Y1 e elde edeceğinden (bazı l • tır. Ik defa ağır ceza gören ar ma • 

f .. yer er • ~. k k 
ennı tesisat yapılarak dah ) kumun ceza evınde gösterecegı ara • 

kr k a ucuz d 1 -ıık 8 ın ıymetini bilir. Kahvede otur- ter değitiklikleri, urum arı, aag . 
ıya vakti kalmaz. vaziyetleri bu dosyalara muntazam bır 
Ben bu şekil işletmenin hiç zararını tekilde kaydedilecektir. 

ulamadım. 3 _ Ceza evine girenler üçe ayn • 

* lacaktır: 
. Kocaeli ormancılık ıçın bir tecrübe A) Mevkuflar •• 

1 k k b l B) Hafif cezalı mahkUmlar •• 0 ara a u edilmiştir. Burada 
ngin kadro var. Devlete hiç yük ol- C) ağır cezalı mahkumlar •• 
adan lzmitte faydalı bir tecrübe ya- Her hangi bir sebeple hapishaneye 
labilir. giren mevkuflar, mevkuflar için ayrı· 

lacak hücrelerde, batkalariyle kabil 
lzmlrln Su Fl•tları olduğu kadar temas cdemiyecek bir 

İzmir, 10 (Ö • 1 Belgrad, 11 (A.A.) - Pravda ga • 
ı:el) - Ceza ev-

1 
zetesi, Etilerin arııulusal muahedele. 

lcri mütehassısı I ri hakkında Yugoılavyanın Ankara 
Bay Mazhar elçisi B. Branko Laaareviçin önemli 
Şerif Başoğlu, ce- 1 bir yazısını n~retmektedir. 
ı:a evlerini ince • Laaareviçin tetkik ettiği bu muahe
lemek üzere Ba- deler, İsanın doğutundan evvelki 
tı Anadolusun- 14 üncü yüz yıla aittir. 
da bir seyahate 

çıkmıştır. Bay Bir Mahkumiyet 
Mazhar Şerif lzmir, (Özel) - Burnovanın ltık. 
Ödemiş, Berga -

lar köyünde Yuıufu yaralayarak ö-
ma ve İzmir ceza 1.. . beb. 

umüne ae ıyet vermekten suçlu 
evlerini tetkik et- Pı '--· k" .. d k H" . . I nar.,_,ı oyun en 8$8p useyın, 

Mazhar Şerif tıkten sonra spar agwır hk · d b. 1 .. . I ceza ma emeaın e ır yı ve uç 
taya hareket etmiştır. lspartada mah- ay hapse mahkUm edilmittir. 
kumlar tarafından açılan ceza evi Halı-

cılık Şirketini gözden geçirecek ve 

lzmir yoliyle Ankaraya dönecektir. 
Bu Adama 
Ne Denilir? 

2000 Dolarıık Zammı Redettl 

lzmirde Bir Yllhk Boıton, ıı (A.A.) - Burada bir 
y Ölüm garibe vuku bulmuttur, Thoınu Gre-

Doğ um e en adında bir devlet memuru, esasen 
İzmir, (Özel) - 935 yılı içinde Jz.

1 
almakta olduğu paranın kafi oldu • 

mirde 3890 doğum, 4832 ölüm vak' ası I ğunu ileri sürerek aylığına yapılan 
olmuttur. 2.000 dolar zammı redetmittir. ---İzmir, (Özel) - Altı ayda bir de- r 

toplanan su tarife komisyonu topla
rak suyun metre mik'ibına eıkiai gi-

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
15 kurut fiyat koymuttur. 

ı~unlrde ı,ıkları Maskeleme 
TecrUbelerl · 

lzmi~, 11 (A.A.) - Bu gece Karfı· 
a cıvarında hava hücumuna kartı 

kları maskeleme tecrübesi yapılmtf _ 
·. T ccrübe aaat 20 den 20.30 a kadar 

a':' .etrnif. muvaffakıyetle netice • 
IDlftir. 

Bir ıazetede okuduk: 
"Bir iki ay evvel Kartal çar1111nda bir dükkan bir kaç ka

sap tanahndan kiralanmııtır. iki gün evvel bu kasap dükka
nanm önünden geçenler mütbif fena bir et kokusu duymuf
lar ve keyfiyeti belediyeye haber vermiılerdir. Belediye der· 
hal iıe vazıyet ve dükkanda araıtınna yapmlfbr. Dükkanda 
mezbahada kesilmiı, fakat aablmadığı için bayatlamıt sığır 

ve manda etleri bulunmuıtur. Bunlan elden çakarmak için 

ıacuk yapmaktan batka çare olmadığını anlıyan kasaplar 

sucuk yapmaya baılmıılar ve etlere bol bahar koymalarına 

rağmen bir türlü kokunun önüne ıeçememİflerdir. Dükkanda 

bu etlerle yapdımt külliyetli miktarda sucuk bulunmuıtur. 

Hatta kasaplar bu sucukların üzerine '•ekstra>) etiketini de 

tabettirerk yapııbrmıflar ve bir kısmım lstanbul piyasasına 

sürmüılerdir. » 

iSTER iNAN lSTER iNANMA! 

~'-------------------.. 
Sözün Kısası 

Istanbuldan 
Üsküdara Köprü 

~--,------ Ek ·Ta -
Kaç gündür, gazeteler alıp veriyorlar: 

lstanbuldnn Üsküdara asma bir köprü 
kurulacak, Rumeli "'e Anadolu yakalan bu 
suretle karadan birbirilc irtibat peyda e • 
decekler, trenler bunun üzerinden geçecek, 
Kadıköy semtinde oturmağa can atıp ta 
lodos, sis ve tipi korkusile bu emellerini 
tahakkuk ettiremiyenler artık dileclikleri 
yere taşınacaklar.. Hasılı, İstanbullulann 
ağızlarına bir parmak ta değil de, kepçe
lerle bal sürülüyor. 

Vakıa: «Olmaz olmaz! deme, olmaz, 
olmazlıı sözü kulağımda küpedir. Fakat, 
elhamdülillah, basiretim de bağlanmamıı 
olduKu gibi, muhakeme kabiliyetimi de 
henüz kaybetmedim. Onun için ben bu· 
asma köprü efsanesine bir türlü inana -
mıyorum. 

Neden mi diyeceksiniz? İ§te ortada. si
ze sayısız, hesapsız bir sürü deli1dcn. rast· 
gele bir kaç tanesi: Adaların suyu. Gazi 
köprüsü, bulvarı, Kuruçeşme kömür de -
polan, Yedikulede yapılacak ikinci liman 
meselesi '\'e .saire .. 

Hem de bu saydıklarım paraya bağb 
işlerdir. Bunların yanında, on para ar • 

fını istilzam etmiyen, yahut ki tehrin nor
mal bütçesine konmuıı tahsisatla bapnl • 
ması mümkün olan daha neler var ki «a .. 
ma köprü aerabrn nın hakikat olıruya • 
cağına phittir. 

Meğer ki bu işi eline devlet alauı; be • 
nimsesin. O zaman diyeceğim yoktur. 
Çünkü Cumhuriyet hükfunetinin bundan 
muazzam nice işler baıardığını. ideta 
dağlar devirdiğini inkar edemeyiz. Fakat 
belediyemize kalırsa, daha aittin sene la 
tanbuldan Üsküdar ve Kadıköyüne çü • 
rük çarık teknelerin içinde, canlanıruzı Al
laha emanet ederek, geçmemizin mukad· 
der olduğuna, isterseniz bir de eenet 'Ye • 
reyim. ................................ -........... ________ _ 

Çere.z ltabilinden : 

~ Bir YıldönümU 
·Ek· Ta· 

Jtiraf etmeliyiz ki, harbı umumiden beri 
esasen pek tatlı olmamakla f()hrct bulan 
hayat eskisinden de biraz acı oldu. 

Maişet çetin, kazanç. güç, hunun nıen
baları İse kıt olduktan baıka, ihtiyaçlan • 
mız da günden güne arttı. Hayat tartlan 
değiştikçe, bunlan temin için iki miali. on 
misli didinmeğe mecbur olduk . 

Bu arada gülmeyi, hatta gülümaemeyi 
nadide bir meyva gibi nadiren ve azar azar 
tattık. Neş" eli günlerimizin istatistiğini tut· 
sak, elde edeceğimiz yekün ahat banesin • 
den aşarat hanesine ya geçer, ya geçmez. 

Üzerinde ilerilediğimiz bu mCfllilatli 
hayat çölünde arada bir, müvezzün eline 
on kurug verip aldığımız «Akbaba.o ga • 
zetesi, her seferinde bize ncşat ve ümit ve
ren, hayata karşı güvenimizi artlran bir 
vaha olmuştur. 

«Akbaba ıı bugün on dört yapna baa • 
mııtır. On dört yıldır, nezih, kuvvetli nük
telerilc, Ramiz gibi, Münif Fehim gibi ha· 
kiki Üstatların fırçalanndan çıkan kıymet• 
Ji resimlerile. zengin ve daima değilik 
münderecatile, hu çok güzel mecmua, haf· 
tanın muntazam günlerinde, büyük, kü • 
çük, herkes için bir İnşirah kaynağı vazi • 
fesini görmüştür. 

Bu, yabana atılır, hakir görülür bir maz· 
hariyet değildir. Ekseriyetin iti elem aç -
maktan ibaret bulunan bir beteriyet ea • 
miasında. velev bir an için olsun o elem • 
leri dağıtabilmek, gülmeyi unutan dudak
ların Üstünde teebessiim yaratmak, gönül 
açmak, şenlik saçmak, zor olduğu kadar 
hayırlı bir i:ıtir. 

Bunu nıuvaHakiyetle başaran uAkbahaıt 
yazı ve resim ailesini bu muvaffalciyetin 
on dördiinci.ı yılına adım atarlarken can-· 
dan kuılulamakla bir ıuinn~t borcu ifa 
ediyoruz. 

Hem gazetelerine, hem de kendilerine 
uzun ömürler dileriz! 

Yeni Bulgar Konso
losu Ve Elçilik Katibi 
Sofya, 11 (Özel) - Bulgar harici• 

yesinde yapılan mühim dcğifiklikler 
neticesinde Prağdaki Bulgar elçiliğinin 
birinci katibi Dr. lvan Slivenski Bul • 
garistanın İstanbul konaoloıluğuna Te 
«l..a Bulgarie» gazeteainin direktörü 
T. Popof da Bulgaristanın Ankara el
çilijinin bat kitipliiine tayin olun • 

mutlardır• 



4 Savfa 

HAHKEHElEllE b.. .. . . 
OQDU~~~RWJ.Z 

Bir Küçük, 
l-Jir Köpek Ve 
!lir Dava .• 

Canı yandığı için kurtulsun diye çocuğun 
ayaiını hafif acıtmı1- Dava nisana kaklı 

ve genç kız çantasını koltukladıiı ııibi Ü
niversite yolunu tuttu. 

SON POSTA 

Kaymakamlar !Köy Çocukları için 
Bir Adamın Cese · ı Dere Arasında A nkara Kazalarında 

Balıkesir de 

içinde Bulundu Yeni Taginler Pansiyonlar Açılıyor Edremit y olundl 
Balıkesir - İvrindi nahiyesinin Kültür direktörlüğü üç sınıflı köy 

Rize kaymakamı izzettin, nüfus 

K K 
Sağır köyünden Mehmet Emin Ka- _d_ ı--- okuilarını bitiren köylü çocukları - Bir Genç Otomobildef 

amyon a umum mu ur ugu muavinliğine; ... 
zası rapp deresinin içinde kafuı kop - .. . .. . . nın ilk tahsili tam olarak &örebilme- o- k Ôld .. 

D 
·zı· · · · muı bir halde bulunmuştur mulkıye mufettışı Muzaffer umum leri için, Ayaıta bir pansiyon aç - uşere U 

Denizli Yolunda 

enı ı - 22 yolcu ıle Denizlıye · -f t · ı·- . 5 ı h k ka Balıkesir - Edremit ile -··_at 

el b
. k · .. Mehmet Eminin Mustafa isminde mu e tış ıge, u u an ayma mı mı§tır. Tecrübe mahiyetinde olan .t:SUJF~ 

g en ır amyon hır yol doneme - - ı niye arasında bir otomobil 
cinde hendeğe devrilmit ve §Oförle bir ahbabı~a ~iaafir .!i.ttiği ve o za- Ekrem; Bürhaniye kaymakamlıgı • bu teşebbüs muvaffakiyetli netice 
birlikte üç aiır olmak üzere bütün mandanben donmedıgı anla§ılmıı na, Çorlu kaymakamlığına Gelibo • verdiği takdirde gelecek yıl bütün olmuı ve Zekai isminde bir ge'flf 

yolcular yaralanmı§tır. ve zabıta tahkikatı ile ilk olarak üç lu kaymakamı Niyazi, yerine Çorlu kazalarda böyle pansiyonlar açıla • müıtür. J 
kiti nezaret altına ahnmıttır. kaymakamı Tevfik, Kağızman kay- caktır. Edremitten Bürhaniyeye V 

Bir Doktorun 
Pazar Günlük 

Notlarından (•) 

Yarı Aptal Çocuk 
On ya§lnda bir çocuk muayene ettim. 
Suallczime aldığım cevaplar beni tat· 

min etmiyccelı:: ve çocuğun yaşına gÖ· 

re çok zayıftı. Ve bazıları da mana • 
awh. 
Geç yürümiiftü. 
Sekiz yapna ııeliııciye kadar kelime 
im gll)'Iİ muntazam heceler halinde 

çıkmı.. daha sonralan ana • baba. ah· 
la gibi en :rakındakilerin imnleriııi aöy· 
liyehilmif ve ancak tanımaştı. 
Ana ve baba tohumu zayıf -Ye alkol 

ulıirile kanıık olduiu için cloiuıtan 

~yan hu aayri tabiilik bir çok mu. 
amıit tedavilere raimen 'büyük bir se

mere elde edilemediiini .öylü;yorlar -
da. 
Çocuğun dikkati zayıftı. 

Vücut ta b.lumaz Ye kaımzdı. 

Dimaida dikkat hiaalannı ayandırar 
cak tekilde (reedokasyonlara (hqla 
clun. Ailesinden bu çocı.ala batlı ba • 
ıına meşgul olacak ve tavsiyelerimi 
tatbik edecek bir mürebbiye tedavime 
yardım etti. Çok dar olan aJul daiar • 
cağındaki kelime kolteksiyonunu gün • 

den aüae zenginlqtiTdim. Dikkat t~ 
riihclerim eskisine nazaran yü-Ldc elli 
müsbet neticeler verdi. Spor hareket· 
leri, gwda hu8U9lan yolunda idi. Bir sc

aecle bu canlı mesai. atak, ve çelim
siz. dikkatsiz olan bu yavruda yeni bir 
dikkat ve hayat eseri uyandırdı. Şün
di de bu tedaviyi kontrol ediyorum. 

( •) Bu notlan kesip saklayınız, ya

•ut bir albüme yapqtınp koileluİ)'on 
JaptlllZ· Sdmttı zaınarmmda bu notı.. 
bir doktor KJbi imdadınıza yetitebilir. 

makamlığına, Doğrul kaymakamı bir tenezzüh otomobilinin çarıJ 
Barhnda OldUrU}en Kadın İhsan, yerine Kağızman kaymaka- Zilede Felaketz~delıre Yardım luğuna asılan Zekai rüzgarla " 

Barlından bildirildiğine göre mı Celal, Rize kaymakamlığına es- Zile - Evleri yıkılan ailelere ev fapkasını almak için eğilirken I 
Fatma isminde ihtiyar bir kadın ki kaymakamlardan Necati; Suıeh- yapabilmek için Kızılay merkezin- vazenesiııi kaybebnİf ve y~ ~ 
Aydoğmuı köy civanndaki dere ri kaymakamlığına Pazar kayma . 1 den üç bin liralık bir havale gelmi§- varlanarak bapnı taılara ça~ 
içinde ölü olarak bulunmu•tur. '-- Şak" · M·ı~ ka ak tir. t :r ıuı.mı ır, yerınc ı aa ym a- ır. 

Fatrnanın baıına sopa vurularak mı Ahmet; Sarıyer kaymakamlığı - Evler hususi komisyonlara yap - Bu suretle ağır yara aldığı 
öldürüldüğü sanılmaktadır. Tahki • ş· . k ka R f . tırılmış, açıkta kalanlar buraya kaldırıldığı hastanede ölmüJlÜ'' 
kata ba§lanmıftır. na 5ırbıncek aymak mıR a_u ; yen -

1 

yerleıtirilmiıtir. 
ne a ur ayma amı cşıt; Kartal -----

Manya sda kaymakamlığına Bursa Emniyet Borsada 
müdürü Salahaddin Saver; Soluk 

Bursa da 

Bir Adam Çift Sürerken 
Bacanağını Öldürdü 

Balıkesir - Bandırmanın Man

yas nahiyesine bağlı Mürvetler kö

yünden Sarı İbrahim oğlu Yahya 

tarlasında çift sürerken, bacanağı 

Eırefin tecavüzüne maruz kalmıı 

ve t~banca ile öldüriihnüıtür. 

Y etiıen jandarmalar katili ya .. 

kalamıtlar ve tahkikata batlanmı§· 

tır. Cinayetin sebebi henüz belli de

iildir. 

Zemheri Zurafası 

Işık Maskeleme 
Denemesi 

kaymakamlıiına Rasim, yerine An
kara maiyet memuru Ekrem, İne -

bolu kaymakamlığına Nezip kay • 
makamı Şemsettin, yerine meclisi Bursa - Hava hücumla.rına kar-

idareden Arif; Eceabat kayma _ şı io}'lll&lr için burada ayın 15 inde 
kamlıiına mülkiyeden Hikmet bir ııık maskeleme denemai yapı-

. ' 
Kolt kaymakamhima Dumlu na • lacaktır. Tecrübe akfam ıaat 20 de 
biye müdürü tayin edilmiılerdir. baılıyacak ve 20 dakika devam ede-

Bir Erik Ağacı 

Çai!alandı ' 
Bursa - Havalar günqli ..,. 

Hayvan Vergisi 
indiriliyor 

gitmektedir. Meyva ağaçlan <1' 
lenmiıtir. Bir çok ağaçlar da .ti 
culdarmıttır. Hatta bir ihritİ 
bahçesinde bir erile ağacı ilk ttJ 
vaaını bile vermiıtir. J 

cektir. ------------""""'" 
Deneme için bazırlıldara baflan- f A r•b f • 

m"'"' halka beyannameler daiıtıl- IYO e Çl 

mıttır. Ayrıca tehir için alınacak EBu C.:.~-!_ .. eçli ~ .. -L- - ,J 
Ankara - Sayım vergisi llakknı- canavar düdükleri için de tecrübe- ___ .. ...~-~· 

da hazırlanan "e mecliaia yarınki ler yapıhnaktadır. !".lı Emiaönü: (Bcfir Kemal). KliY"", 
toplantısında kooupılacak olan bir pazar: (Hulusi). Alemdar: (5ı~_., 
layihaya göre devlet sayım vergi • Konya Halkevinde Hazırlık sim). Beyazıt: (Belkıs). ŞehzacfP .l 

Şükrü isminde biri Apolyont gölü- sinde beı milyon lira kadar bir fe- Konya - Halkevlerinin kurulu • ıı: <fsmail Hakkı) . Fener: (~ 
ne l'İrerek saatlerce au içinde kal • dakirhğa katlanmaktadır. Çünkü §UDUD yıldönümü olan ıubat ayın- Karagümrük: {Suat) . Şeh ,,J, 

Bursa - Yıldırım mahallesinden 

"d .. d · "den ·· d 26 (Hamdi). Aksaray: (Sanm) . Sş·~ 
mııtır. Şükrünün bu &ayri tabii va- vergı e yuz e yırmı yuz e da yapılacak merasim için Halke • ~ 

L k d t •ıAt 1 kt d ya: (Rıdvan). Bakırköy: ( ;.1 
ziyetini gören bir arabacı, bir türlü 11 3 ha ar enzı a yapıma • ır. vinde fimdiden hazırlıklara baslan- Beşiktaş : (Recep) . Galata: (l·lı~ 

Layi anın son ıekline söre koyun . ~ .,..-1 sudan çıkmak" iıtemiyen Şükrüyü a- k "d 
4 

M . L mııtır. Temsıl kolu tarafından hal- Hasköy: (Yeni T ürkiye). ~ırıl"j 
ve eçı en O, ermos aoyunun • (~ 

rabasına atarak Bunaya getirmi.f • d 
20 

- t k t d 
60 

ka bedava gösterilecek bir piyes ıa : (Yeni Turan) . Sanye:r: ~.J 
an , ııgır, a ve a ır an , e- B wl (Cal V'nk "'j 

tir. Yapılan tahkikat Şükrünün a • fekten 25, mandadan 75, deve ve haznlamnaktadır. Bundan ba§lca eyog u: ~tasarny, 1 ·od~ Şişlı : (Asım) . Üsküdar: (Ahın-= 

kıl hastası olduğunu meydana çı • domuzdan 100 kurut verıi abna • çeıitli eğlenceler tertip edilecek ve Kadıköy: (İskender ve Namı~> · 
karmıflır. caktır. konferanslar verilecektir. yükada: (Şinasi). Heybch: (Y 



12 llôncilrinun 

[ Bir Tetkik 1 
Namık Kemal 

lçin Diyorlar Ki: (*) 

Anketi yapan: KEMAL TAHİR 

Diınyada tapacak diri bulmaynn -
lar, mnar taşlarını putlaştırıyorlar. 

p 

SON .-osTA S.,fa 5 

HARICi 
-Sovyet Rusya Konuşuyor 

Patrik ölusiı kndnr itibnr gören ölüler 
var ki, dirilerin ayazdan öldükleri diyar • 
lara kurulmuş saraylarda yatıyorlar. Ya -
kın giınlerde, ölülere karşı, bu itibar kn -
dar genis bir alrtka da seziliyor! 

"Almanya Çok Yakın Bir Atide Harekete Geçmek için, 
Memleketi Bir istihkam Haline Getirmiştir,, 

lki Müessese 
Ve iki Natuk 
1850 yılında sadrazam Reıit Pata bir 

akademi kurmak iatedi ve kurdu. Tanıl• 
mıı hocalardan Ataullah oğlu Şerif Eftn
di bu ilmi müessesenin birinci, büyük tair 
Abdülhak Hamidin babası Hayrullah [.. 
fendi de ikinci reis yapslm!f)arch. Fransaa 
akademisinin pek kabataslak bir ömep. 
İptidaileştirilmiş bir taklidi olan Oamanb 
((Encümeni Danışııı açılırken Reıit Pata 
bir nutuk okudu ve bu nutuk. edebi bir e
ser olarak yıllarca kitaplara geçti, mektep. 
!erde okutuldu. Halbuki Encümeni Danif. 
.doğar doğmaz öldü, açılıfile kapan191 bir 
oldu. Zira o, Osmanlı idi ve Ounanh ola
rak yaşatılmak isteniliyordu. Nitekim ku
rucusu Re~it Paşanın sözleri de Osmanlı -

Dostum Kemal Tahir hikmetine şnşı • 
lacnk hıç bir scy kalmamış gibi, Namık 
Kemalin kim olduğunu anlamak: mera • 
kına diışmüş: Kapı kapı dolaşıp sualler 
sormuş ve aldiğı cevapları bir broşür ha • 
linde bastırmış. Namık Kemalin sosyal 
lı::anaatlenni sôylcmeye davet edilenler a· 
rasında, kendi sosyal kanaatlerini bile an
lay m mış olanlar da '\"ar. 

Molotof Japonyanın Ademi Tecavüz Anlaşmasına Yanaşmamasına 
Teessüf Ve Alman Propagandasını Takbih Ediyor 

Moskova, 11 (A. A.) - Merkez 

Namık Kemalin din, milliyet ve va -
tan telakkilerini söylemeye davet edilen • 
ler arasında, kendi milli ve vatanf ve dini 
tcl&ıdulcrini tahlilden aciz olanlar bile var. 

icra komitesinin dün akıamki top
lantısında söz alan Molotof yaban· 
cı devletler münasebatını mevzuu 
bahsederken Edenin Moıkovayı zi
yaretinden hasıl olan intibaın iki 
devletin esaslı meseleler üzerinde 

uzlatmalarına 
söylemiştir. 

mani kalmadığını 

Almanya hakkında da dem ittir Fakat bunlar bile beni Namık Kemal 
hakkında söylenen sözlcr arasındaki te • 
zntlılr kadar güldüremedi: ki: 

Peyami safa: «- Sovyet hükUmetinin Almanya 

• - Namık Kemal cahildir! diyor ve ila- ile daha iyi münasebetler teıis et • 
''e cdıyor: mek istediğini açıkça söylerim.» 

- Fakat o, nasyonalist edebiyatın mü- fakat Almanyanın mütekabil hüs • 
be ~ridir. nü niyetinden fÜpheye düıen komi-

Hüseyinv Cahit, Pe;aminin cahil diye ser, §U sözleri ilave etmiıtir: 
damgalndıgı Namık Kemalin Montcskiyo- «Almanyanın yakın bir atide ha-
dan ilham aldığını tahmin ( ı) ediyor, 
o k ve rekete germeae hazırlandığı ve nun sanat nrakterine teşhis koyuyor: ~ • 

- Liberal burjuva ı Alman hükumetinin, memleketi bir 
(Devam 8 ici yü%de) istihkam haline getirdiği kimin 

[*] Basan: Şirketi Mürettibiye mat - meçhulüdür?» 
baası. Molotof Almanya'nın kolayca Sovyet Şuralar Mecliai Reiai 

Fiatı: 1 O kuru§. anlatılır bir maksat tahhnda Polon- Molotof 

Deniz Konferansı ya ve Baltık ülkelerinde yapmakta emniyet amili bulunan kızıl orduyu 
olduğu propagandayı takbih, ve Ja- kuvvetlendirmekle beraber sulh 

Sallanıyor ponyanın ademi tecavüz anla,ma • prensiplerini müdafaadan da bir an 
Londra, 1 ı (A. A.) _ Londra aını imza etmediğine teessüf etmif gerı kalmıyacaklarını ilave etmi§ • 

deniz konfA• ı hah t ı ve yegane korunmak vasıtası olan tir. -anıı sa ı ıa ı op a- . • • .. __ ._ ____ _.. ______ ...., 
nacaktır v . t h' t .. 't . i ordunun kuvvetlendırılmesı luzu - r "' • azıye ıç e umı verıc • . 
değildir. Japonlar yeni talimat al • munu tekrar eylemıttır. Hindistanda 
mışlar ve konferansta müpvir vazi-" Bundan sonra, Sovyetlerin, daha Ana Yasaya 
yetinde kalmaları Tokyodan evvel- ltalyan • Habe§ davasının başlan • K M•• d I 
ki tezlerini yeniden izah edecekler- aıcmda, her türlü tecavüz ve müs - •r91 uca • e 
dir. tcmleke harbi aleyhine cephe al • Bombay, 11 (A. A.) - Hindista-

nm milli başkanlan Gandi"ye müraca· 
Japonlar konferanstan çekildik • dıklarını hatırlatarak: at ederek yeni ana yasaya kar§I rnüca -

leri takdirde Almanya ve Sovyet ((Milletler Cemiyeti, fa!izmin Af. dele için bütün siyasi gruplann birle • 
Rusyanın çağrılmalan muhtemel • rikadaki tecavüzünün önüne geçe • §erek tek bir cephe kurmaları hakkın-
dir. cek tedbirleri almadığı için takbih da fikrini almaya karar vermiılerdir. 

MUthlt Bir Kolera edilmelidir.» Bu hususta yakında bir konferans top
lanacaktır. Efkan umumiye, idari hiz. 

Bombay, 11 (A. A.) - Bombay- Dedikten ıonra Habe§ davasının metlere karşı boykot yapılarak bu su-
dan yirmi bet mil ötede kain bir bir dünya harbi teblikeıi uyandıra- retle nna yasanın muntazam İ§lemcsine 
köyde kolera salgını çıkmıttır. Son cak mahiyet almasından korktuğu. muni olmak arzusundadır. 
&Ünlerde ölenlerin aayııı 45 dir. nu, fakat Sovyetlerin, ba,lıca bir 

·---. ·~ ... ·-. -- .... ,._.. 

Her Hafla 
12 Tayyare 
lngiltere Müthiş Hir Tay

yare Filosu Hazırlıyor 

Londra, 11 (A. A.) - Daily Te- cadır. içinde Türkün ne adı vardır, ne ru-

lelegraph gazetesine göre, lngiHz hu. 
hava silahlanmaları bundan sonra İki gün evvel Ankarada yeni bir ta • 

rih ve dil fakültesi açıldı. Kültiır Rakanı 
ehemmyetli bir tekilde arttırılacak- Saffet Arıkan bir söylev, Bayan Afet te 
tır. Her hafta 12 tayyarelik yeni fi. bir deTS verdi. Ben bu kutlu töreni bildiren 
lolar ibdaı edilecektir. yazılan okurken Omıanltlann Encümeni 

iki senelik program geçen mayı!- Danişini hatırladım ve Kültür Bakanuun 
ta nqredilelidenberi, hava filoları- söylevile, Bayan Afetin denini Re at Pa • 

na 265 ilk saf tayyareıi ilave edil • şanın nutkile karp)aJtırd~ .. Kültür Ba • 
kanımız nutkunda hep T urk.lükten. Tüık 
tarihinden şevk alıyor, ilham alıyor ve pr 
sesile, inanan yüreğile: «Çürümüı görünen 
dünya kültürünü yeniden yaratacak olan· 
lar Türk çocuklandır» diye haykınyor. 
Bayan Afet te ayni imanh irfan ve ayni 
irfanlı iman ile ilk medeniyeti karan. 
Türklüğün yüksek tarihini dinlitenlerin 
gözünde ve ruhunda c:anlanduarak T"ıirit• 
lerin medeniyetle bütün dünyaya tabd • 
düm ettikleri hakikatini ilin ediyor. 

miıtir. 

Bundan baıka, bir çok yeni tay
yare itlemeie hazır bulunmaktadır. 
Yeni tipte bir çok harp tayyareıi in
şa edilmiıtir. Gerek sür'at, gerek 
harp kuvveti itibarile bu yeni tay -
yarelerden çok İyi neticeler elde e
dilmiıtir. 

Büyük BirZelzele .. 
Kolomblyada Yüzlerce 

Kiti Telef Oldu 
Nevyork, 11 (A. A.) - Associa

ted Preas'in haber aldığına göre, 

Kolombiya cwnuriyetinin merkezi 

olan Boaota' da .bir zelzele olmuı ve 
bu yüzden ilci, üç yüz ve belki de 
daha ziyade telefat vuku bulmut • 
tur. 

lnglllz Kara Ordusu 

Halbuki Rcıit Pqa. Encümeni Oanip .. 
çarken «alemde ilmü marifet gibi bir ... 
ref ve meziyet olamaz. insanın metalibi 
zatiyesin}n esbabı tahıiliyesi sanayi ve 
maariften ba§ka bir oeyle bmul bulaman 
diye söze baılnmıı ve «aözünıt kıymetini 
ileri siinneğe çalıımaktan başka bir ıey 
yapmamıştı. O nutuk, baştan bqa sözdü. 
gene baştan bata ö.uüzdül 

Yeni tarih ve dil fakültesinin ölmez bir 
eser olduğuna bizi inandıran, temeliııe b· 
dar pürüzsüz Türk olutu ve )"afllmak hak
kını Türklükten almakta bulunuwudur. 
Böyle bir eser, dayancialı millet .. i. 

79 Londra, 11 (A. A.) - Dün ak • tar. Eski Encümeni Oinitin ölçW ele...,: 
pm :ıe.neral Harry Knox tarafın • ri Türk» bulunmaandmıdL Her iki ...._ 
dan yapılan beyanata göre, lngiliz sese arasındaki engin farla anlamak için 

kara orduıu halen 125.000 kitiden açıldıkları günde okunan nutuk.lan ıöz • 
mürekkeptir. Halbuki normal ha • den geçirmek yeter. 
rıı zamanı mevcudu 165.000 olmak . Biz .~un~ yapmakla bahtiyar olclak. Ye-
. k d' nı fakultenın genç talebesini imrenerek 

-~~ 
ıcap etme te ır. kutlarız. il. T. T• 

Yirmi otuz kadar Ermeni kızı ~.ati ide 1 Y :ni .. Y~pbrdığı .koyu gri seyahat bula bakıyordu. Bu ne cüz.ıel memle • 
mektepten çıkmıyor, arasıra sorlerle kostumu ıle tam bır turiste benziyen ketti. 

gezintiler yapıyorlardı. 1 genç kız kendisini sevgi ile selamlıyan Güzel memleketti. Fakat Ant.lya • 

KERVAN YÜROYOR 
Gülten bu geceli gündüzlü mektep' üç baş gözden kayboluncıya kadar ge- da kültür direktörünün dediği aibi ba

hayatından çok memnun kaldı. Fakat riye baktı. Fakat artık son vagonlann kımsız memleketti. Tarihi, coğrafyua 
artık Avrupa seyah~tinin ~akti. ~el • arkasında Sirkecinin tozlu, ağır ha • çok zengindi. Ne yazık ki bu mernle. 
mişti. Ağustos geçmış, ~ylule gırıyor- vasında~ b.aşka ~ir şey kalmamıştı. kete ilim, fen girmemifti. Yeni ı-m1t 

- 22 - Bürhan Cahit 12 -1 • 936 lardı. Başını ıçerı çektı ve kendini daracık devrimi işte bunu yap1yordu. FaW 
Liseye girerken kaymakam beyin ı nın bütün ömrünü hazmedecek bin- Mektepte iken bir kaç kere Fahire (kompartımanda yapayalnız buldu. gibi Avrupanın malnaa dejil, .tık ka-

hanımının sözleriyle, ilk defa eline lerce kitap sıralanmıştı. onu gelip buldu. Hatta bir defasında işte o dakikaya kadar zaptedebildi- fasını hudutlardan içeri alacakta. Bu • 
toplu bir par k""I ·· d" k ·· ı·· ı G l d · hep beraber sulara kadar gittiler. Genç ği göz yaı;:larını tutamadı. iki u··ç sır .. k nun için de kadın v,. er.·1-ek, Tu'"rL .. .. .. .. ~ veren u tur ıre tor u- ü ten burasını ken isi içın yep- T _. ... & 

5 g~knuhn sozlerı onun hayatında iki bü • yeni bir alem buldu. Genç kız adım muallim de yakında işinin başına dö - damla açık mavi gözlerini bulandırdı, gençliği seferber edi1mişti. 
yu areket nokt ı A k h d necekti. Fakat (Gülten) i geçirme - ıslattı ve yava, yavaJ: yuvarlandı. Ve Kültür direktörü banlan •letbk • J ası o muştu. rtı adım hayatın içine daldığını isse i· T 

ıayatının çerçevesin· ·· ·· d O h"d" 1 · h den gitmek istemiyordu. dudaklarının yanından aüzülüp kay - tan aonra sırtını o.._.,.. ilift et • k d' k . . . 1 goruyor u. yordu. Dimağı günün a ıse erı, a- ...,.,,. 
en ı·ı e~dısının sevgilisiyle avunacak reketleri ile katmer katmer açılıyor, Bu yolculuk işine bakmağa m~mur rboldu. mişti: 

ve mı letın kızı olarak çalıfacaktı. çeking~n hali gittikçe kayboluyor, o- edilen kültür enş~ktörü Naı~i ~C::Y Bu t~ürün lcökü nereden geliyor- - !şte bu. seferber.~ oıdamu-
Jf. Jf. 1JI.. nun yerini arayıcı, kavrayıcı bir ~ırzu (Gülten) in Lausanne seyahatı ıçın du. Gende kimi bırakmıştı. Onu ec _ nun bır neferı de »naın. Bize A\'l'Up9-

f ba ] rd lazım gelen her şeyi hazırlattı. kon - ven, !himaye eden rnuallim'Ier için mi nın bilgisini taşıyacakeın. Ona göre stanbula geli!:inin hahasında ada- tutmağa ş ıyo u. k 1 ı L 
" d d sül için resmi vesi a ar verdi. ağlıyordu, yıllarca azarını iAitip, eura _ ıça ş .. yavrum ... rnakıllı açılan (Gülten) in eski sıkıl- Kafası, görüş ve üşünüş ~~rzı e- "il" 1 G l h fırea1 

gan, çekingen halleri kalın d F h" ğiştiği gibi vücutça da serpılıyordu. Ve bir pazartesi günü kalkan eks· tına tahammül ettiği halde son bir iki ... ~.ten zam~ ~ er ta 
a ı. a ıre bah ı · d prese yerle!:tirdi. Gülten acı bir sevinç dakika içinde biraz ana yansı olduğu- ışıttıgı b~. nasıhatlen hıç unutmuyo.r-ile her gu··n do];ıı..aıyor,ı "tlerm· 1• hazırlı- Elmalının geniş meyva çe erın e T d B I JcaL ._. •editm 

-., ki k · · d t biniyordu. nu hatırlıyan Gülsüm teyzesi için mi u. u soz er raaına naıut 1f yorlardı. Hafta sonunda idi ._~ b" k""l- ve bol gün~ altında geçen çocu u ıçm e rene "b' d" 
ıu ır u . f L" r-. d 1 . .. k: . d M il' ağlamıştı gı ıy ı. 

tür müfettininin yardımıyla Pangaltıda yaşları bünyesi in~ da~ırkıgın, dg: as~z_ı- Onu geçıren ~·~k ışı var b~· d uaN ım- H H" b" • d -·ı 01 1 Şimdi mavi, buğulu denizin kucak. 
(Dame de sion· a yerlP-~tı", mektep ta- ğın kırıcı tesir erın en urtar ıgı ıçın leri Fahire ile u errem, ır e ami ayır. ıç ırı egı . gun aşan 

1 
d _ .. 

1 1 
t b 

1 
b' h 

1 
• 

.,. } k · b'" 1 h" l a ıgı guze ıs an u mor ır aya .aı-·ıd l' · b k ) d Be mu ıa emeın ona oy e yarım ıs er . .. . . . • tı i. Fakat hususi ders alanlar ı"çı"n ge ışmesı ça u 0 uyor u. Y· L gozd 1 "-·bol·_.- bir 
. • .. d-k .. d" O •. uı . en aı ınır, -Y urs.cn ~ 

bir hususi Cour vardı. Şimdi mektep- Şimdi daha on sekiz YB§ım bitirmiş- Üçü ele onu alnından Öperek trene ı •ç•~. ~o~ YB\11 0 .~ureı:ı~z 1• nun ~u- evvel gevşiyen sinirleri eaki halini b ... 
te yatıp kalkıyor ve bir Soeur hep ken- tı" kı" boyca, gösteric:ıre yaRından daha koydular Genç kız heyecanlanmıştı. regını titreten, goz ermı yaşartan, a - , - ba l F L h .:&:.... 

TlJ T • { d d • b •• •• d •• ~ "' b ' T'" k maga Ş amıştı. 8~at eyecant Q11P disiyle me~gul oluyordu. r 08- unu gösteriyordu. Bu Antalyadan çıkJtla benzemiyordu ın 8 ogup uyu ugu u mavı ur · d s· ·k· danber· ha 
T :ı ' • ı .. I . d l "d" mıyor u. ır ı ı ay ı yatı o 

Bu mektep hayatı onun çok işine Dam Dösyoncla bir buçuk ay kaldı. Artık büsbütün yal~~ ka~ıyor~u. ~u-1 gok erın en :ban ması ~. ı. b1?1na.sını u-1 kadar hareketli geçmifti ki yıllarca evi 
yaramıştı. Buradaki yaşama, okuma, Bu altı haftalık zaman fransızcadaki gün o bir buç~~ ay oncekı ı:azıyetın - ı nutm~ştu. d"- ~ını k mçF ıkmıy~rclu. ve mektebi arasında ya,amamn ver • 
öğrenme usulleri, o kadar başka idi ki pratiğini ilerletmiye çok yardım etti. de olsa kim bılır ne kadar korkacak, Sevenı ~e sev ıgı yo tu .. a at ta El- diği durgunluktaıı JM>nra bu sürekli 
ayni derece mektebi bitirdiği halde Şimdi meramını serbestçe anlatabili - belki de ağlıyacakh. l malıdakı altın b~şaklı ekın tarlaların- hıreketler ona dinmiyea bir heye~n 
bir çok noktalarda görmediği şeyleri yordu. Fakat ne olursa olsun gidece - Fakat İstanbulda geçirdiği bir bu - dan, Antalyadaki port~kal .bahçelerin- \ermişti. 
burada öğreniyordu. Mektebin son sis- ği yerde b~r kaç ay daha ça11ışma&'l la- çuk ay onu çok değiştirmişti. O ilk den, 1stanbulun o kodıfe gıbi yumu • I Tren, hiç te alışmadığı tırmalaJıc."I 
tem bir kimya laboratuarı, bir koz- zımdı. zamanki ürkekliği, çekingenliği kal - şak mavi denizine kadar aşık olduğu demir, çelik giiriiltüleri içinde bir ka. 
rnoğrafy salonu, bir ziraat müzesi Bu bir buçuk ayı mektebin ycizlığı mamıştı. Hatta dôğma büyüme bir Is- memleketinden .ayrılması yüreğini ağ- ıabulul gibi süri.ik.lenip giderken ~ 
vardı. Hele spor salonu pek mükeın- 1 olan Tarabyada eski Hüber köşkünde,jtanbul kızından daha becerikli ve nef-, lrıtmış.tı. Gittikçe süratleşen trenin lridorda loknnta vagonunun davet bti 
meldı. Geniş kütüpanesinde bir insa- ı kimsesiz talebe ile beraber geçirdi. sine emniyetli görünüyordu. pencerelerinden geride kalan fstan • J çalmağa ba,~lamıştı. ( Arkaa •ar) 



6 Sayfa 

abab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

RUzvelte Birçok Teh· 
ditMektupları Yağıyor 
Sebep; 
Almış 

Amerikanın 
Olduğu Son 

ltalyaya Karşı 
Vaziyetlerdir .. 

Vaıington, 11 (Telsizle)-Reisicumur Ruzvelt ve bir çok nazırlar 
Amerikada oturan ltalyanlardan; Amerikanın zecri tedbirler karar -
larmda ltalyaya kar'ı aim1' olduğu vaziyetten dolayı tehdit mektupları 
almıtlardır. Bu mektuplar bin kadardır. 

Yunanislanda Seçim Dolagısile 

Birtakım Kat'i Tedbirler Alınıuor 
• 

Atina, 11 (Özel) - Hükumet yeni j likelere mukabele etmek ise kuvvetli 
yapılacak seçimde fırkacı vali ve polis I bir hükumetin hulunmasiyle kahil O· 

direktörlerinin nüfuz1arını kullanma - lacaktır. Bunun için seçime iştirak 
maları için bugün başlamak ve seçimin etmiyorum, demiştir. 
ertesi gününe kadar devam etmek üze· Atine Elçimiz Yunan 
re bugün vali ve polis direktörlerine on B b k · ı K t 
b 

.. . . . v 
1
. aş a anı e onuş u 

eş gun mezunıyet vermıştır. a ı - . . .. 
lerin vazifesini hakimler ve polis mü - Atına, 11 (Özel) - Buradakı Tur-
dürlerinin vazifesini de müddeiumumi- kiye elçisi Ruşen Eşref, dün baş ve dı§ 
ler yapacaklardır. hakanı Demircis ile iki memleketi ala-

SON POSTA lkincikinun 12 

, ·SON DAKİKA ··----ı 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLER 
.... -Petrol Ambargosu işi 20 ikinci 

Kanundan Sonra Tetkik Edilecek 
Övr Gazetesi Diyor Ki: 

"Siyah Bir Milletin Büyük Bir Devlet Üzerinde Bariz Bir Zafer 
Kazanması,Avrupa Müvazeneslne Tamir Edilmez Bir Darbedir.,, 

Paris, 11 (A. A.> - Lava) ile bildirmektedir. Bu, ihtimaller da - anlamışlardır. 
kont de Chambrun arasında geçen iresinde olmakla beraber, havadis Barış çarelerini · ara§tınnak İ 
mülakat münasebetiyle Jurnal di - henüz mevsimsiz gibi görünüyor. en doğru batlangıç, Milletler C 
yor ki: Hakikatte, zecri tedbir taraftarla • yetinin, ltalya'nın talebi üzer" 

Mademki artık mesele On üçler rının hemen ayın yirmisinde petrol bitaraf delegelerden mürekkep 
komitesinin ~line geçmiı bulunuyor. ambargosunun tatbikinı istiyecek • tahkik komisyonu teıkil etme 
~~ansanın bır uzlaıtırma tefehbü - lerine inanmamalıdır. Belki bunun, Bu komisyon Habe§istana gİ 
ıunde bulunmasına bugün için im - prensip itibariyle kabulünü istiye • h "t" · h 11· d tk"'· ,.: . arp vesaı ını ma a ın e te •~ 
kan tasavvur edılemez. Bununla be- ceklerdir. Fakat zecri tedbirler hali d k R d d ·· l d ..... ' b . ece ve oma a a soy en ıgı 
ra er bu, Lavalın her türlü hal ü - hazırda ltalya'ya filen zarar ver • b" b . kA l k 
midini terketmiı demek değildir. medikleri cihetle buna daha vakit 1 arıı ım an arını araıtıraca 
bilakis.» vardır.» Bu komisyonun varacağı neti 

Maten,in Mütalea•ı Ôvr'ün Dikkate Şayan Bir Yazın ler banş mukaddimatına yol aç 
Matin de diyor ki: Övr ise §Öyle yazıyor: caktır. Zira, bazılarının dütündü 
((İçerisinde biraz da kasdı mah • «Siyah bir milletin, büyük bir gibi, ltalyanın harekatındaki çi 

sus hissedilen bir Londra telgrafı, devlet üzerinde çok bariz bir zafer kinliği teslim etmekle beraber, 
On sekizler komitesinin, 20 son ka- kazanması ile İtalyanın da büsbü • misyon Habeıistan' da sosyal ve 
nundan itibaren, zecri tedbirlerin tün zabun dü§mesi Avrupa müva • konomik terakkiyatın lüzumunu 

teıdidini ve ezcümle petrola am - zenesine tamir edilmez bir darb~ tebarüz ettirmekten geri kalmı 
bargo konmasını tetkik edeceğini te§kil edeceğini büyük devletler caktır.» 

r -ki D Bak Sö·zl • kadar eden işler hakkında uzun bir ko-
.ı:.a ıt anının en 

Ö nuşmada bulunmuştur. 13 1 K •t 1 U 1 Ç Atina, 11 ( zel) - Bu defa yapı- B" y G r 1 er omı es z aşma areleri Ararken 18 ler De 
1 cak. . . . k 1 ki d ır unan ene a ı I 
a seçıme gırmıyece 0 an es ış ç·ğ d. Müşterek Hareket tile Ug" raşacaklar .... 
bakanı Mihalokopulos gazetecilere 1 nen 1 
yaptığı beyanatta seçimde kullanılacak Atina, 11 (Özel) - Bir taksi otomohi- C~ne~e, ll (A: A.> - Milletler ?1itesi kendisine tevdi edilen vazife Bu meselenin, 6 ikinci teırin 
olan nisbi usulün memlekete kuvvet- li dün general Skufosu çiğnemiştir.• Cem.ıye~ı _çevenlerı,. 13 l~rl~ ~8 ~er ıcabı Habeı • ltalyan anlaımazlı • rihinde komitenin bir prensip k 
li bir hükumet veremiyeceğinden ve Ağır surette yaralanan general hasta- komıtesının konseyın 20 ıkıncı ka • ğına dostça hal çaresi ararken, di • rarına mevzu te§kil ettiği malum 
halbuki ufukta beliren büyük dış teh- haneye nakledilmiştir. nunda ba§lıyacak olan içtima dev • ğer taraftan 18 ler komitesi de mi • Komitenin bu hususta alac 

Senatonun Dış işleri Komisyonu Bitarafhk 
Kanunu Projesinde Tadilat Yaptı 

Vatington, 11 (A. A.) - Hull ile' ya İ§lirak etmek mecburiyetinde 
uzlaşan senatonun dı§ iıleri komis - kalacağı fikrini ileri sürmekte idi • 
yonu bitaraflık kanunu projesinin lerProjenin başka bir maddesine 
bir kısmını kaldırmıştır. Bu kısım, göre, cumurba§kanı, böyle bir ted
harbin uzaması ve yayılmasını in • birin Amerikanın güvenliğini ve bi
taç edecek maddelerin ihracını ya • taraflığını temin ve Amerikan va -
aak etmek salahiyetini cumurbaşka- tanda§larının hayat veya ticaretini 
nına vermektedir. Projenin bu kıs • koruyacağı kanaatini beslediği tak
mını tenkit edenler, Milletler Cemi- dirde, bu ihracatı yasak edebilecek
yeti petrol ambargosunu kabul et • tir. Komisyan bu kısmı projeden 
tiği takdirde Amerikanın ambargo kaldırmamııtır. 

Mısırın Doğu Ve Batı 
Sınırlarının Muhafa
zası için Elbirllği 

Efgan Dıı Bakanına An
karada Verilen Ziyafetler 

Ankara, 11 (A.A.) - Şehrimizde 
bulunmakta olan Efgan dışişleri baka-

K h" 11 (A. A.) _Sanıldığı. nı Serdar Feyzi Muhammet Han şere-
a .. ıre, l~ k d k l M fine bugün lran büyük elçiliğinde bir 

na gore, a a a ar ma am ar, ı · .. w 1 . f . .1 . . B · f 
w og e zıya etı verı mıştır. u zıya ette 

sırın dogu ve batı sınırlarının ko - d · 1 · hak T fik R·· ·· A 1 ışış erı anımız ev uştu ras 
~nması. h~~uaunda 1.n~il.iz • Mısır ile Orgeneral Fahrettin, Cumur Baş • 1 

auel elbırlıgı meıelesmı ıncelemek- kanlığı baş mii§aviri ve özel büro di _ I 
tedirler. rektörü, dışişleri ve Efgan sefareti ile-

Halkta Aıabiyet ri idenleri de bulunmu~ardııı. 
Dışişleri hakanı Tevfik Rüştü Aras 

Kahire, 11 (Telsizle) -Yunait eks- ta, bugün Çankayadaki köşkünde Ef
pres muhabirinin vermit olduğu bir gan dışişleri hakanı Serdar Feyzi Mu
habere göre son gelen İngiliz askeri hammet Han şerefine bakanların, elçi· 
yüzünden yirmi bine yakın Mısır lerle, elçilikler ileri gelenlerinin, say .. 
kuvveti Libya sınırlarına dağılmıı • lavların ve diğer bir çok yüksek şab -
tır. Dün akpmki manevralara Mı • siyetlerin davetli olarak bulundukları 
ıırlılar ittirak etmemekle beraber bir çay ziyafeti vermiştir. 
halk üzerinde dehıetli bir asabiyet 
uyandınaııtır. icra Vekilleri Heyeti 

Toplandı 
ilk Defa Yapılan Bir Ayin Ankara, 11 (A. A.> - icra Ve· 

killeri Heyeti bugün Baıvekil Is • 
Atina, 11 (A.A.) - Bugün ilk de· met lnönünün reisliği altında vük

fa olarak resmen kral Konstantin ile sek müdafaa meclisi halinde top • 
kraliçe Sofi için bir ruhani ayin yapıl- !anarak muhtelif itler üzerinde gö
nııştır. Bu münasebetle gazeteler mii- rÜ§melerde bulunmut ve bu itlere 
teveffa kral Konstantinin yüksek me- ait kararlar verilmittir. 
ziyetlerini methetmektedir. 

resi esnasında muhakkak surette sakın tatbikıyla uğra§acaktır. kararlara, bütün delegelerin uh 
toplanacakları fikrindedirler. De Vasconcellos'un, komite top • lerine dü§en mesuliyetleri yükle 

Bu komitelerin baıkanları olan, lantısının baılangıcında, ekonomik mi§ olacakları ıüphesizdir. 
De Madariaga ve De Vascon zecri tedbirlerin geni§letilmesi mc- Umumiyetle sanıldığına göre 
cillos'un arkada!lariyle istipre et • selesi üzerinde daha ııkı bir tarzda merika kongresi bu hususta l< 
mek maksadiyle, komiteleri toplan- hareket edilmesini muvafık görüp surette kararını vermeden e 
tıya çağıracakları söylenmektedir. görmediklerini arkadaılarına sor - petrol ambargosu hakkında hiç 

Cenevrede bir taraftan 13 ler ko- ması çok muhtemel görülmektedir. karar almıyacaktır. 

r 
HQ/QYeni 
Bir Plan 
PeŞindeler 

Habeşler Süngü Muhare 
besile Makalleyi Aldıla 

(Baı tarafı 1 inci yüzde) • Bu geri çekiliş esnasında Habe 
Roma, 11 (Telsizle) - Milli ve E- pusu kurmus olan ikinci bir hal 

ritre kuvvetleri Gabat ve Gebat ü- kıtasının ani\ mitralyöz ateşiyle ka 
zerine hücum eden mühim bir ye • laşarak mühim zayiat vermişlerdir 
kfma baliğ olan düıman kuvvetleri- talyanlardan üç sübay yaral 

Londra, 11 (A.A.) - Pari•in ni topçu ve tayyare ateılerile kar • mış, üç nefer ölmü~tür. 
mev•uk bir kaynağından Royter a- §ılamı§ ve düıman geri çekilmiştir. Şimal Cephesinde 
ian•ına gelen bir habere göre Müıman kuvvetlerinin zayiatı mü • Şimal cephesinde bir çok kar 
Fran•a ve lngiltere, ltalyan • Habeı himdir. ltalyanlardan ölen: ı ca • çarpışmaları olduğu haber verilme 
muha•amaaına bir hal çare•i teı- VU§, 2 ((Askar» askeridir. w tedir. Bu cephedeki bazı Habeş grıı 
kil edecek yeni bir plôn hazırla • yaralılar: 2 zabit, 2 Eritre ve 3 ları büyük bir faal_iyet göstcrmekt 
maktadırlar. ((Askar» askeridir. Tayyareler bü • Roma, ll (A.A.) - Royter aj 

Bu hu•u•taki diplomatik tema• tün cephelerde faaliyetted. aytarından: 
tabii olarak pek mahdut olup ye- y . H k ti ır. Makallenin Habeşler tarafın 

• ·· ·· l · I w h L enı are e er ' d 0 ld•w• hakk d k" h he nı goruıme er yapı acagı aHkında Öw ·ıd·w· .. H h l U l zapte ı ıgı ın a ı a r res 
hi.r bir malumat yoktur. Bu m•••l• grenı ıgıne gore a eş er• a u- 1 l k d A · ~ ...... " al "st·ka t. d h k h' h h , ya an anma ta ır. ynı zama 

ı ı me ın e aş a ır cena are-
M illetler Cemiyeti konaeyi toplan • ketine teşebbüs etmektedirler. Ahbi Addi mevki!n~e bir 
tıanda mevzuu bah•edilecektir. M fih b h k sır seyyar hastahanesının bom 

aama u are et, tasarlanan ed 1 b kk dak" h be 
11 b"· ··k f ı ·1 ı · · · h dıman i diği a ın ı a r uyu ta yan ı er eyışını mec uren 

Londra 11 ( A.A.) - Time• ga- geri bırakmıştır. resmen tekzip olunuyor. 
zete•ine göre, Cenevrede ltalya ı'le E k d Musolini Somali Sömürgeıi llbo ritre aynağın an gelen haberlere 
Habeıi.tan ara•ında barıtın •Ür'at. göre şimal cephesinde Maka11e cenu • Baımuavinini Kabul Etti 
le te•i.i için yeni gayretlere intizar hunun yirmi kilometre kadar ilerisin • Roma, 11 (A. A.) - Yakında 
edilmektedir. Gazete, ltalyanların de ve Aradamdağı üzerinde mevzi alan zifesi başına gidecek olan So 
•İlahla elde ettikleri muvaffakıye- ltalyan hatlarını tehdit etmek istiyen sömürgesi ilbay muavini De Ru 
tin pek az olma•ı, bu memleketi mü- bazı Habeş kuvvetleri İtalyanlar tara· Musolini tarafından kabul edil 
zakereye daha ziyade yanaftırmah- fından R'iddetli bir bombardımana ma- kendisinden talimat almıftır. 
ta olduğu kanaatindedir. Buna ruz kalarak geri çekilmiye mecbur ol- Ana Yurt Filoıu Jngiltereye 
binaen, Fran•a tarafından doğru - muşlardır. Dönüyor 
dan doğruya veya va•ıta ile yapı- ,. Habeş kuvvetleri tayyareler tara • Cebelüttarik, 11 (A. A.) -
lacak teklifleri dikkatle tetkik e- f d ·· ··1·· f d 1 d ın an goru unce, topçu tara ın an milis zırhlısı yarın ngiltereye 
decektir. d 1 yar ım gören bir talyan kıtası Hn - ru yola çıkacaktır. Anayurt fj) 

Eğer Fran•a, bu teıebbüae mu- he} · ·· k .. rt k ·· ]] · ş en pus u me uzere yo anmış • nun İngiltereye dönecek olan Jı 
vallakat etme:ue, kürük devletler-
den mürekkep bir grup bunu vapa- tır. l gemileri pazartesi günü hareket 

., Bu arada başka bir talyan kıtası, 

P• D ı· • y t ğ J caktır. ltalya, Milletler Cemiyeti • deceklerdir. 
ır e ının ap ı ı 1 ciddi bir yürüyüş yaparak, Habeş kuv- ·----

ne karıı bazı fartlar ileri •Ürmeğe Japonya Deniz Konferan-
BükrCfl. 11 (A.A.) - Bu sabah bir mütemayildir. Bunlardan biri, vetlerinin geçtiği yolların Y.anında pu- Eden Grandi ile uı: 

sından Çekildi şahıs sokakta hahambaşı Nimerooer'e kendiainin mutaarrı% gösterilme.in- su kurmuştur. Kuvvetli bir bombar - Müddet Görüştü. 
dört el tabanca sıkmıştır. Kurşunla - den vaz geçilme.ini iatiyecektir. Bu dımana maruz kalan Habeşliler tüfek 

Tokya, 11 (A.A.) - Japonya Lon- ' rın hiç biri isabet etmemiştir. teklifin küçük devletler tarafında,. ateşi ile mukabele etmiş, fakat Ara - Londra, 11 (Telsizle) - Dışı 
1m deniz konferasından çekilmiye kn- ' Yakalanan mütecaviz Aurel Lones- iyi kar1ılanmıyacağı bildirilmekte • dam dağı üzerinde tutunamıyarak garp Bakanı Eden ltalya sefiri Grandi ile 
:ar vermiştif. Jto isminde bir delidir. '-=d=i=r·==============Ji~t~2metine doğru çekilmiye haşlamış 'Zun müddet götuşm.~ştür. 
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Yer Yüzünde Olup Bitenleri Haritada Onliyelim Fransada Kanlı Bir Mesele •• 

Hüv:yeti Bir Türlü Anla
şılamıyan Küçük Ölü •• 

Kanad.ı a kaz 
7etl,t1r111•k için 
80,000 metre it• 
nt,llğlnde ı•y•t 

Fransanın Amerikaya Benzemek 
Saha 

bUyiik bir ıröl t7----~~ 
istemediği 

Y•pılmı,tır. K 1 z 
Ye iird ckl• r bu 
ııöl ile etrafın. ~"~~~~~~ 
dakl çlftıikt• ta
mamen ıerbııt 

b "r hayat 7•ta
maktadırlar, 

•larak kar 
yaJmı,tır 

Tltanllıı gölU.ıdea 

elektrik lıtlhul 
ıdllmaktedlr, 

Tatlıeotta 

yeni oto•o
bll yolu 

yapılmı,tır 

k.lng Corc 11ç11· 

rumlarının fo· 
tografları alın
mı,tı r. 

Çl•ııtoata çelllıı 
lııadar ••rt bir 
taf bulunınu,tur 

Vapurlarda Ve Lokomotiflerde Ateşçilik 

Bu Kabiliyette Sun'i 

istisnasız olarak bütün Fransız ga
zeteleri bir haftadanberi ilk sayfala
rında hep ayni mesele ile uğraşmak • 
tadırlar. Bu mesele sisli, puslu, soğuk 

bir kış gününün sabahında, şehi; dı -
şında bir ormanın kenarında doğmuş· 
tur, ve o vakittenberi de esrarını mu
hafaza etmektedir. 

O gün iş güç sahibi bir adam ,ehir 
yakınlarında bir köye gidiyordu, yor
gundu. Biraz dinlenmek için bir ağaç 
kütüğüne oturdu, ve o dakikada da 
gözüne ormanın içinde bir çalı çırpı 
yığını ilişti. Merak ederek gidip baktı. 
Bu, on Yat1larında bir oğlan çocuğu
nun çırçıplak cesedi idi. Kimbilir bel
ki de yeni öldürülmüştü. Güzel, ter· 
temiz bir yüzü, ince bir teni vardı, 
uykuda gibi görünüyordu. 

Adam jandarma karakoluna koştu, 
polise, adliyeye telefon edildi. Polisi, 
hakimi, doktoru hep birlikte geldiler, 
muayene ettiler ve çocuğun öldürül
meden önce dövüldüğünü ve bir aya
ğının da kırıldığını anladılar. Fakat 

Nevyork gazetelerinin anlattıkları• hüviyeti meçhuldü. Çok geçmeden 
na göre Milton T enenbaum adını ta • ayni şose üzerinde bir çocuk pelerini 

Bir Adam Yapıldı 
~ ~ıyan bir mühendis yıllarca denemeler bulundu. Bu pelerinin bir damgası da 

Yaptıktan sonra vapur ve lokomotif • vardı, ölen çocuğa ait olabileceği dü· 
tünüldü, ümit belirmişti, maalesef bolerlcrde ateşçilik , lokantalarda ve yati 
şa çıktı, pelerini bir hastane memuru 

mekteplerinde bulaşıkçılık, kışlalarda kaybetmişti, gelip istedi ve 
0 

zaman-
ve çamaşırhanelerde çamaşırcılık ya • dan sonra mesele sırriçinde kaldı. 
pabilecek kabi]iyette bir makine, mil· Çocuğun cesedini morgta teşhir etti _ 
hendisin kendi kullandığı tabire göre ler, binlerce kişi gelip gördü, tanır gi-
•un'i bir adam yapmıştır. Bu sun'i bi olanlar da çıktı. Fakat takip edilen 
adaın elektrik motörleri ile techiz e - her ipucu neticede sonsuz kaldı. 
dilıni;ştir, yapacağı işe göre ayar edil- Şimdi Fransız gazeteleri iz göste -

nun yapılmasına lüzum görülmeslditf 
Fransız gazeteleri: 
- F ransanın Amerikaya benze ~ 

mek istemediği ba,lıca saha da buy • 
du, diyorlar. 
.............. -..... '"'--·-·-----·~--~ ..... 
Bütün Dünyada 
Eıi Bulunmayan 
Bir Şapka .. 

inekte, sonra serbest bırakı1maktadır. renlere mükafat vererek zabıtayı teş-
ş...J Bozu]up durması ihtimali yoktur. O, vik ve teşci ederek karanlığı aydın • 
y~ mesel~ ateşçilik için ayar edilmişse I kürekle kömürü alarak kazana 1 cak yerine koyacak, yahut da çama - latmıya çalışmaktadırlar. 

.. Tecrübe ile sabit olmuştur ki, er • 
kekler kadın tuvaletinin başa ait olan 
kısmına pek ehemmiyet vermezler. 
Bununla beraber resmini gördüğünüz 
genç kızın şapkası muhakkak gözle • 
rini çekecektir, çünkü bu şapka bir de· 
fa gayet güzeldir, sonra da gayet u
cuzdur, zira ister inanınız, ister inan
mayınız, kağıttan yapılmıştır. Bir tek 
mahzuru vardır ki o da yağmurlu ve 
fazla rüzgarlı havalarda giyilemiye .. 
cek derecede bozulmıya müsteit olu· 
şudur. 

~.uayyen dak'ika~-~ ~~t~~~ğ!~i~ atacak, sonra hareketsiz bekliye - şırlara çamaşır makinesinde icap eden . Fransız ~a~etelerini~ bu de~.ece ei
L()ndra .. Bahçesinde lcektir. Yok ateşçilik için d~~il hareketleri !aptıracaktır. nırlenmelerının .sebebı son gunlerde 
2 de bulaşıkçılık veya çamaşırcılık ıçm Bu makme adamın at arabasını çocuk kaçırma, aılelerden para kopar

SO Liraya Minyatür ayar edilmiş ise yine tam zamanında kullanması, sigara içer görünmesi de ma vak'alarının çoğalması, ve binne • 
Köpek tabakları sudan geçirecek, kurulaya - mümkündür. tice bu gibi suçlar 1çin şiddetli bir ka-

Her Hastanede 
Bir Kan 
Verici .• 
F ranıız ıazeteleri bu yılbqindan 

beri bütün Fransız baatahanelerinin 
«daimi bir r kan verici» bulundurma-

ya t8febbiia ettiklerini yazıyorlar. Bu 

<Ckan vericin muayyen bir aylıkla has
tahaneye bailanacak ve ıece gündüz 
hastahanede oturmak sureti1le çok 
kan kaybeden bir hasta çıktı ım ona 
icap eden kanı verecektir. 

Bununla beraber muhtelif hastaha .. 
nelerin ukan ·vericilerin nöbet tutmak 
suretiyle haftada bir gün aokaia çıka-

lo~dra hayvanat bahçesinde Cenubi bilecekler, 24 aaat tatil yapabilecek • 
~m~nkadan bir Minyatür köpek aönde- I rdir 
rilmııtir. Bu köpek relİınde gördOiünü.z e • 
d~ fırçası ile mukayese ediniz. bir avucun Bir ukan verici» nfn damarından 
İçınc wıığacak kadar küçüktür. Ceket cebi- alınacak kan azami 600 gramdır. Maa
nc sıgmaktadır 

Londra hayv. anat b h · · b Mi mafih bu miktar hiç bir :ı.aman lizım .. a çesının u nya. 
~r köpeklerinin sayısı timdi biri difi di~e· olmamakta, ekseriya 250 gram ile ik
; erkek olmak üzere ikiye baliğ olmuıtur. tifa edilmektedir. 
ı..:nlar çiftleıtiriler& Ür'etilccekler, 10nıa 
h. Veıkirlaı:ına aatılaıcalıJardır. Şimdidon 
k:nlcrc~ talip vardır. Köpeklerin beherinin 

Yrneti 250 liradır, 

Kan vericinin yeyip içmesi liutalia. 
neden temin edildikten sonra bizim 

paramızla, ı&JJıii ( 60) liradır. 

J 10 Yaşında 
Çocuk 105 Kilo 

Amerikada 100.000 
Casus Yaşci.maktadır 

Nevyorkta çıkan T o day mecmuası ' aatmıftı. Bu zat tutuldu ve caauslulC 

Amerikada takribi bir hesap ile ettiği için değil, fakat bir komünist ile 
100,000 caauı bulunduğuı:ıu yazmak- münasebette bulunduğu için mablriim 
tadır. edildi. Yalnız talii 'ftl'IDJf ki Reisi cu-

Bu mecmuaya göre Amerikada bu mur tarafından suçu bailflanclı. Cu • 

kadar fazla miktarda caauıun banna- ı mur ~~ının a~ emrin~ yazdığı ea
bilmelerinin sebebini Amerika kanun- babı mucıbeden bır taneaı tudur: 

larında casuslara ait mac:lc:lelerin ga-I <'Panama kanalmm müdafaasına 
yel hafif olmalandır. Filhakika harp· ait planlar iyice, itina ile aaklanmıyor
caauılan Amerikada diğer memleket-

1 lardı. Binaenalehy bunlann ifta e. 

lerde olduğu gibi mahkemeye veril • dilmeleri bir suç te,kil edemez. >> 

memekte,, idam edilmemekte, sade • 

ce huduttan dı .. nya atılmaktadırlar. Her Evde 
Uğrayacaklan biricik ziyan üzerlerin • 

de bulunan bulunan para ve vesika. Bir 1e!e/on 
lann müsadere edilmesinden ibarettir. 

Diğer taraftan Amerikada harp 

111rlannm iyi aaklanmadıklan da mu -

ı ·ı · G ı k d bakkaktır. itte ıize bir miaal, hem de ngı terenın <( a » ısının a yaşa- . . . .. 

Neşredilen bir istatistikten anlatıl· 
dığına göre Berlin tebrinde kullanılan 

telefon makinelerinin aayıaı bu tehir • 
de mevcut olan evlerin tamam nısfı 

kadardır. Bu münuebetle Alman saze. Bca . ld O h . . d k' Cumurreıımın dılınden: yan trıa a un am ısmın e ı 

genç kız, on yaşında olmasına rağ • 

men tamam 105 kilo ~ğırlığındadır ve 
kız ç~ukların en. a~rı aayıl~aktadır. 

ccBir müddet önce bir Amerikalt teleri bundan sonra yapıh:.c:ık yeni bi-
Panama kanalının müdafaa tertibatı- nalara telefon vaz'ının mec:hu:i kıbn
na ait ulinları bir Rua komüniatine mumın dütünüldüiünü yuıyorlu. 
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Yazan : 
Kadircan 

Kallı 

' 
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iz lncis· San'atkir Galip için .. 
(Ba.ı taralı 1 inci yüzde) lsüren candan alkışlara çok heye(Bf 

12/1/936 Bu törende, Beyoğlu ve Eminönü ve çok mütevazi bir lisanla teşekkiir 
kaymakamları, gazeteciler ve bütün miştir. 

Pulat" inci,, s·ni Kurtarmak şehir tiyatrosu san'atkarları hazır bu- Ondan sonra, san'atkar BehzB1 

lunmllf,llardır. sahneye çıkarılmış, ve ona da ÜÇ 

Törende evvela. gösterit şubesinin evvel yapılan jübilesine yetiştiriJerf. 
korosu, muhtelif şarkılar okumuş ve yen diploması verilmiştir. 5e' 

için Harekete Geçmişti 
Vali l'Qfa 

Geliyor!. 

Ondan sonra F erh_at Paıa köy • 
leri ve kasabaları gezmeğe çıkmış. 
Her gittiği yere varmadan önce ken
di Arnavut silahıorlarından üçünü 
beşini önden yollar, §U haberi uçu • 
rurmuş: 

- Vali paşa geliyor. Ziyafetler 
hazırlansın. Her ev bir armağan ve
r ecek. Bunlar yükte hafif pahada a-
w l k ' 1 gır o aca •.• 

Ferhat Paşa ziyafet sofrasını be
ğenmezse onu tekmelerle devirir, 
atarmış. Verilen armağanlardan 
beğenmedikleri olursa verenin ka -
fasm a çarpar, ayni zamanda saygı- Pulat kötü kötü diifünüyordu 

- Düğünü, 

bahane tutuyor! .. 
- Evet ... 

toyrnak 

- Demir Bey timdi nasıl? 

için 

- Gelirken yatakta idi. İnmeye 
uğramazsa çok iyi ... Fakat onun 
hele bu düğü nolur da zavallı inci 
kendini öldürürse sag kalkamıya -
cağı besbelli ... 

- Ya İnci? 
- O sadece sararmıştı. Bana de-

di ki: «Mademki Pulat beni sevi -
yor, kuş olur yetişir .. Yetiıemezse 
ölümü bulur... Son dakikaya kadar 
onu bekliyeceğim, yaşarsam onun 
için yaşıyacağım. O isterse dünyayı 
yerinden oynatır, o kadar güveni -
yorum» dedi. 

Pulat bu sözleri dinlerken elin • 

zevkle dinlenmiştir. san 'atkar diplomayı alırken gülJlf 
Ondan sonra, Halkevi başkam A- ve: 

gah Sırrı, sahnede yirmi beşinci yılını - E, biz de bir diploma sahibi 
dolduran Galibin tamaşa hayatımızda- duk. ve alaycılıktan kurtulduk 1 d 
ki şerefli mevkiini anlatmış, ve san'at rek, hazırunu güldürmüştür! 
tacını, alkışlar arasında başına giydir • Ondan sonra misafirlere çay ~ 
miştir. olunmuş, ve sahne hikayelerinin• 

f. Galip, bu taca, kendisine verilen masiyle neş'elenen merasim ge( 
diplomaya, gümü~ kupaya ve uzun 1 te kadar devam etmiştir. 

Avrupada 
( Baf taralı 1 inci yilıde) 

Tayfaadn biri yüzerek kurtulmuş -
tur. Bir çok lngiliz vapurları imdat is
temektedir. 

* Londra, 11 (A.A.) - Son 48 saat 
içinde Britanya adalarında hüküm sÜ· 

ren şiddetli fırtınalar neticesinde 17 
kişi ölmüştür. 

Fırtınalar 

Emden, 11 (A.A.) - Şimal(! 
zinde çok şiddetli bir fırtına esll1 
tedir. Bir İngiliz vapuru batmak iı 

bulunuyor. Harnburgtan Norderıı' 

hareket etmiş olan Hollandalı }-1 
şilebi henüz bu limana varmaıııı1 
Şilebin batmt§ olmasından korkJ 
yor. sızhğından ötürü beline kadar so- mat Rüstem Patanın bu belalı kah

ynrak kırbaçlattığı olurmuı. ya•ından kendilerini kurtarmasını 
0 deki icazeti sıkıyor~ buruıturuyor • 

Böylelikle Ferhat Papaz zaman- yalvamııtlar. du. Demir Bey hem onun, hem de Namık Kemal Spor 
da zengin olmuş. Bu aralık «devle - Fakat bu mektupt ta ele germi•. 1 o· Ki 

3' :r kızının saadetlerini bu kağıt par - çln ıyorlar • 
tin Kıbrıs seferi masrafına kar§ılık» Mektubu götürmekte olan adam • G J t T kı~ 
d. b. d . k . y l çasına bağlamı§tı. Yirmi altınla sa- (Baq tarafı 5 ı·nci yüzde) 8 8 8S8Y8Y a I' 
ıye ır e vergı esmı§. a nız c··k k.. .. .. .. b c.ı d b Ikın " o su oprusunun a::;' n a a tın alınan bu kağıt parçasına . .. 

Demir Bey vergi olarak lbin ~ltın önünde cellada verilerek boynu vur- Falih Rıfkı: Namık Kemalin Türk ol - Ankaray~ Gı•d,ı·yo 
. F k ta b l Şimdi İşte bir akça bile etmiyordu. madığını söylüyor. nı 

v~ıf.. ~-a~ .paranın .. s .? u a durulmuş. Ondan sonra da (lçel) Halbuki o yirmi altın elinde bulun- Ça il 
-- d ld ki ne nnuL ne Sadettin Nüzhet: Ankara nkaya ve Gençler J" 

gon erı ıgını mse go P den dıt:arıya ku• bile uçurulmamağa saydı hemen Üskü"dara gPrPr, do .. rt !".r d • • • :r :$ -:r- cı- Namık Kemal. işet sofrasında Pey- ği klüpleri tarafından bir davet " 
e ıııtmıJ. · · başlanmııı.. nal İçel yoluna du .. c..r, sevgı"lı"sın· e ye- d · 1- · · d" F Gal b" · fu b 1 -_l K 1 M hm b :$ :$- gamber a ı geçınce sa avat getinr ı. a - ne atasaray ınnci t 0 t1" 

e C§ e et sozun urasma Pulat Keleş Mehmede sordu: ti§irdi. kat dindar değildi. Çünkü ömründe bir iki maç yapmak üzere önümü 
geldiği zaman derit ~eri? ~öğ&ü • - Sen nasıl çıktın? Medresenin avluduna varmı§lar. defa yıkanmamıştır. Hnlbuki islamın şar . hafta Ankaraya gidecektir. Galat 
nü geçirmi§ ve fÖY e emııti: - Kadın kılığına girdim. Eşek dı. tı necasetten tabarettirl ıı diyor. roy takımı cuma akşamı Ankıı 

Bir Dünya Güzeli sırtında, pazardan dönüyor gibi Ve nihayet Nazım Hikmet §U cevabı hareket edecek, cumartesi ve P' 
Pulat derin derin düşünüyordu. veriyor: 

ile Bir Dünualık yaptım. Görmüyon mu bıyıklarımı?. günleri maç yapacaktır. " Bir - Zenci kölesinin abanoıı ellerinden, ~ 

- Başımızar bu belayı saran iş
e o para oldu. Demir Beyin devlet 
uğruna diye yaptığı o cömertlik!.. 

Kele§ Mehmedin üst dudağının som ltın taslarla rap içerek, ve didarı Kafile 14 sporcu bir antrenör i 
üstüne bakılınca nhiden onun hı • Aptallık!.. hürriyetin dizinde kendi kendinden geçe- beş kişiden ibaret olacaktır. 
yıklarınm on be§ aün kadar önce Elinde buruş'turduğu İcazeti ye- rek: «fırkai mümtazc» ye: Galatasaray - Hital M çı 
kazınını• oldugwunu anladı. Kafası re çarptı ve çiğnemek için üstüne y-k 1 ı...· • ı.. d ~ ·u· Dün Taksim stadyomunda 8-

Pulat büyük bir sabırsızlikla: 
- Sonra!. •• Sonra ne oldu? 

:r u ae ııı yenn uu yer egı'"ır; . 
İncinin merakı ile dolu oldugu.. ndan yüriidü. Fakat Kele§ Mehmet bir - Dii -ı:. h- d ~ .ld" 1 kımlan maçlarına devam edilaı• 

Diye soruyordu. 
Keleş Mehmet: 

o zamana kadar gözüne 
mıfh. 

- E .. . Sonra? ... 

çarpma • 

- Sonra ... 
- Sonra, Ferhat Paşa Kavaklı • 

Diye yeniden aöze ba§lamıt ve dereye, kadıyı, subaşıyı, diğer a • 
anlatmıştı: damlarından bir kaçını yolladı. De-

F er hat Pata bin lirayı alınca ağ- mir Beyin on yıldanberi devlete o
zını ıapırdatmıı olmalı ki yanında- lan verginin ancak onda birini ver
ki dalkavuklar, hemen Demir Be • diğine, kalanını sakladığına dair 
yin zenginliğini Ji§İre §İfİre büyüt- mazbata yaptılar. Bunu Ferhat Pa
müşler. Herifin gözü kalmıf. Bir tek p Demir Beye gösterdi. Üstelik va
kızı olduğunu da öğrenince bütün liye karşı halkı kıtkırttığına dair de 
malına toptan konmayı, bir dünya bir zabıt yapıldı. Demir Beyin boy
güzeli ile tam bir dünyalığı bir vu- nu vurulmak vacip oluyordu. 
ru!ta ele geçirebileceğini dü§ÜDmÜ§, _ Bana karşı gÖStet"diği inadı 
kızı Demir Beyden istemi§. Ferhat Arnavuda kartı da . .. 
P.aşanın evvelce bulunduğu Ahlat - Gösterdi Pulat Bey... Razı ol-
sancak beyliğinde iken gene ayni d F k ma ı. a at ... 
maksatla oradaki Kürt aıiret reis - y t - aaaa •... 
lerinden birinin ahlat gibi üç etek- E t c·· t d" F k t 1 · - ve . . . os er 1. a a ncı a-
li bir kızım almıf amma, böylelikle . d" B b b · · b b raya gır ı. « a a, u ı§ı ana ı • 
evlenme kapısı kapanını§ olmuyor k S f lık l · f K ra . ana ena ge mesın. a • 
ki ... Dörde kadar yol açık ... Hatta j b l t Ali h d d p u e ... a yar ımcımız ır. u-
görüıüne bakılırsa çok karı almak 1 h b Ok ı :ı.. 

h 1 ata a er uçururum. o ayını ou-
bir yandan da hem sevaptır, em de t O ı· · k d d b .. · . l k ur. ge ıncıye a ar a en oya-
5UJ1Jleb tcrıfe uygun u tm. larım. Zaten iki bayram arasında • 

Bu istek üzerine Demir Beyin te • yız ... n 
pesi atmış. Kızın nip.nh olduğunu _ Ne demit? 
söylemiş. Fakat böyle bir ni§anın _ Demit ki: «Şu oğlan deliydi 
olmadığı, yalnız tarta bağlı bir söz amma hala canrm gibi severim. 
bulunduğu öğrenilince Ferhat Pa- Keıki 'inat etmeseydim de, seni. .. 
ta köpürmüı: Şimdi bu haller baııma gelmezdi?>1 

- Beni aldatmayı görür o ... Şük- - Türkün aklı sonradan batına 
redip dört elle elime sarılacağı hal- gelirmiş ... 
de bir Alanyalıyı önüuıe sürüvor. - Şimdi lçelde düğün hazırlık -

Diye bağırmı§. .. 1arı var. Ferhat Paşa §ehir ve köy 

Keleı Mehmedirı 

Bıyıkları 

Sonra haber göndermiş: 
- Ya. kızı namusile verir ve hem 

b ana, hem de ona layık bir düğün 
yapılır, yahut kendisi bilir!.. 

halkının düğün hediyesi olarak bi
rer ıey getirmelerini emretti. Hatta 
bunların yükte hafif, pahada ağır 
ıeyler olmasını bildirdi. Gözüne 
kestirdiği zenginlerden ise onar, 
yirmi§er, otuzar kese altın istedi. 

• nyaya g~ uner egı ır 

denbıre atıldı ve onu yerden ala -
0

. Namık K 1 .. t 1 Birinci müsabaka Calatasaraf • 
rak: ıyen cma ' yanm mus cm e· lal B. Takımları arasında yapıltt1 

kclcşcn münkariz Osmanlı imparatorluğu- ilk devrenin baı:ılangıcında GalP 
- Ne yapıyon, bey? Delirdin mi? nun içinde kendine yol açmak istiycn ray takımı sağ iç TBülcndin güze1 
Dedi. «burjuvazi» nin bayraktanclul. ~ 

D 1 fiÜtÜ ile ilk sayıyı yapını~, ilk 
e irmediğime ta§ıyorum... * jf 1 - O Galatasarayın lehinde bitJ1l 

Şimdi ne halt edeceğiz ulan Kelq?. Hülasa ben, bu okunmaya değer nkete İkinci devrede Galatasaray takırtı1 
Bir tek altınla e§ek bile satın alın- göz gezdirdikten sonra, kıydığım on ku • hakim bir oyun oynamış ise de o~ 
maz. Halbuki bu paçavraya tam ru~un acunnı unutacak kadar güldüm. 40 ıncı dakikasında bir gol dahıı f 
yirmi altın vermi§tim. Bu Münkir Nekirane sorgulara verilen rak maçı 2 - O kazanmıştır. 

- Ne? •• Yirmi altın mı? cevaplar arasında, ((sağ» tarafından hort· ikinci müsabaka Anadolu - O 
- Evet . . . Tam yirmi altın... )ablan. ve «aob lar tarafından canın ikin- B. takımları arasında yapıldı. iki ıf 
- Kime verdin? ci defa kıyılan Namık Kemal hakiki mahi- fın karşılıklı hücumlariyle t 

(Arkası var) 
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SAZ 

T epebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 
12/1/ 986 Pazar 

gündüz 1aat 11 dt 
Beyaz 

Gömlek iller 
Leylt ve nihari 

talebeye 

glindttz saat 15 de, 
akşam saat 20 de 

CAZ 
Yazan: Ekrem Reşit, Muzilu 

Cemal Reoit 

Natlt • Ertutrul Sadi • Halide 

6ehındobaşı TURAN 
tiyatroaunda 

Bugün m&tint ıs tı 
akşam 20,30 da 

Bir RUye GördUm 
vodvil 8 pHde l tablo 

DENiZ 

Beyoğlu Franııı 
Tiyatroaunda 

Halk Opereti 
Buglin matine 16 da 
akıam 20,80 da 
Emir Seviyor. 
operet 8 perde 
Y ıırın akşam 

HAVASI 

yetini tamamen kaybediyordu. bu maçı Anadolu tali 
Fakat ben, uğrunda katlanıl n külfet • nın yapbğı bir sayı ile sona erdi. C 

!erin büyüklüğüne bakınca, onun «mühim takımı bütün gayretine rağmen 1 
bir adam» olduğunu sanmaktan kendimi mağlubiyetten kurtulamadı. 
alamadım. 

N. Sadullah 

lngiliz Gazeteci Oldu
ğunu Söyliyen Genç, 
Hırsızhktan Yakalandı 

(Baı taralı linci yiizde) 

Yüksek Mektepler Futbol 
Turnuvası 

Geçenlerde Türk talebe birliğinitl f 
sek mektepler arnsında bir futbol rl 
vası tertip edeceğini yazmıştık. Biri~ 
gönderdiği bir mektupta bu tutı' 

henüz bir tasavvur halinde olduğtııı' 
dirmcktcdir. 

rupadan lstanbula gelmiştir. Trende yunan DonaJI' 
Yugoslavya sefarethanesi kuriyelerİn· ı 
den birisile tanı"111Ş ve bu yol arkada- ması çin .. 
file beraber de Beyoğlundaki Alp ote- Sofya, ıı (Özel) - Yunan 1'. 
line inmiştir. Kuriye ile Robert ayni müdafaa komisyonu Yun~ 
,odada yatmı;.;lar. Evveli.si gün Robert müdafaa kuvvetini arttırmak içİ' 
otelden erken aynlmış, biraz sonra ni kararlar alınıftır. 
kalkan kuriye (500) İsviçre fnıngiyle Ezcümle Birleşik Amerika~~-' 
bin Sırp dinarının cebinden çalındığını torpido. muhribi! .. lngiliz. ~riP/ 
görmüş ve polise müracaat etmiştir. d~ yem deniz aı)ahlan ~ ~ 
Polis Roberti bir bankada çaldığı pa- bılhusa hava la_ı~etlennın ~si~ 
raları bozdururken cürmümeşhut ha· ması ve bunlar ıçın adalarda u;I 
linde yaklamıştır. rekeler hazırlanması kararlaf 
.••••••.•.•......... :......................................... tır. 1 

yeni Neşriyat: 1ta1yan gazeteleri, lngiıtereııiı'j 
nanistanm silahlanması için ~ı 

.. (6) d . 1 •• ile Ekonomi Haftası - Bu isimde Fran • hgını ve enıza b gemısı 1 
mzca - Türkçe bir mecmua intişnm baıla • deniz uçağı göndermek üzere bll 

mıştu. ilk saym dolgun ve zengindir. ğunu yazmaktadırlar. 

Bazı yürekleri yanık adamlar De
m ir Beye dert yanmı§lar ve hep be
raber Sokullu Mehmet Paşaya bir 
a.rize yazmışlar. Eski sadrazam da-

Sinema artistlerinin en çok ıeYilenl • Bugüne kadar çevirdiği filmlerin en gilzcli 

,MARTA EG GERTH: SA.Rl ·ŞIN K 
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u ·kast .. ~uçl arı r.l -ha • es a 
---------~-

Yazan: Cerhart Ellert Ba1tarafı 1 incide) şahidin her hangi bir zamanda istenil .. 
59 - 12/1/936 Ali Saibin Cevabı diği gibi mahkemeye şahit olarak çağ, .. • E d R J ı Ali Saip cevaben: rılacağını söyledi. Avukat Hamit~ rı s ası a o a ı arı Şevkiyi 22 senedir tanıdığını ve cv- ı ket ise ,ileri sürülen kendi noktai nn '( 

vclce arkadaş olduklannı, eyllün 14 ne 1 zarını teyit ettiğini beyan eyledi. Vd 

ı·r HaA dı·se Ol kadar Urfada kaldığını ve burada bu-,mahk~meni~, bu hu~us~a.bir karar ita· 

ene 
o Ş U lunduğu müddet içinde cenuptan bazı sını rıca etti. Heyctı hakıme, bu 8l'fl 

kimselerin hududu geçtiği şayi olduğu kararını vermek ve müzakerede bu • 
- Calyada Bagodların rcısı olan -~ cihetle çiftlik adamlarına müteyakkız lunmak üzere celseyi muvakkaten ~ 

Odoksiyüse gönderilecek dördiincü _..,/, ~ olmaları lazım geldiğini ve şüphelen - til etti. 

mektubu yaz: dikleri takdirde jandarmaya teslim et· Verilen Karar 
«Galyaya bir sefer yapacağız. Ro • ~. / meleri hakkında bir talimat verdiğini ve Müzakereden sonra heyeti hakime 

malı Bagodların bizim tarafa geçme- Ankaraya geldikten sonra bu in etra- salona geldi ve reis şunlan söyledi : 
!erini bekliyoruz. Çünkü seferimiz Gal- fında bazı şayialann dolaştığını söy- Şahitlerin raporları olması ve va • 
yaya karşı değil, atalaıımız zamanın- ledi. zifelerini ifa etmelerinden dolayı b"f' 
da Hünlerin hakimiyeti altından ka • Hattô bir gün Mecliste Denizli say- ka bir sebep gösterilemiyeceğinden it• 
çan Vizigotlara karşıdır. Biz 0 Vizi • lnvı Mazhar Müfidin hadiseyi kendisine tifakla bunların dinlenmemesine ka • gotları tekrar hakimiyetimiz altına al- anlatarak iki firari tutulduğunu, bun • rar verildi. 

mak için kendilerini İspanyaya kadar ların Azizle Yahya olduğunu söyledi- Bu karar üzerine, müddeiumumi a-. 
takip etmek niyetindeyiz.» ğini ve kendisi Mazhar Müfitle bera • yağa kalktı, dedi ki: 

Kralın Islığı ber Şükrü Kayaya giderek bunun ne -Ajan dinlenebilir. Fakat celse hu .. 
Yunanh kendini tutamıynrak ba • demek olduğunu sorduğunu, Şükrü fi olmak lôZJm demiş ve bir çok giz. 

ğırdı: Kayanın tekzip ettiğini ve kendisi li ajan isimlerinin zikredilmesi l:lzım 
- « T anyü 1 Bizans, Roma, T oloza, hakkında f Üphe& olmadığını söyle • geldiğini, bu ise devletin bir çok gizli 

Calyal.. Buralara Yazdırdığm mek • T ,.,, '<l'I 11 Romaldann bunda bir miş. Ve: memurlannın isimlerinin meydana çı· 
tuplarda bildirdiğin ~eylerin hakikat- Ore•tea ilerliyerek diz çöktü: - an,, .. , a 

1 0 
' • Ben KaçabiliTdim! kacağını, bunun ise doğru olmadıği .. 

T kabahati yolı !.. 
te hangisini yapmak istiyorsun~» . ak - Eğer benim bu işte dahlim ol - nı yüksek sesle söylemiştir. 

Kral önüne baktı. Bir ıslık çalarak linde sımsıkı tutundu. Kuşun boynun· rınden kurtardı ve kanatlannı açar saydı hududa bir saat mesafede bulu- iddia makamı aynca, raporlardan 
kafasını kanatlan arasına gizlemiş o- da bir ok titriyordu. onu göğsüne tuttu. Sonra Romalıla: nuyordum, hududu geçip kaçabilir ~ ~ka, İzzet isminde birisinin daha 
lan şahini yanına çağırdı ve mırıldan- Attili bağınlı. Bunu ~itenler km • ra baktı. Genif, dümdüz çehresi kül dim. dinlenmesi lôzım geldiğini söyledi ve 
dı: lın duyduğu acıdan dolayı feryat et • gibi solmuştu. Bu şayialan duyduğum zaman Ha- Ankarada bulunmadığı için davetiniı: 

- «Ne mi yapmak istiyorum di • tiğini zannettiler. Çünkü şahin bmak- Hün kra]ı Rom.ahlara bakarak ya • lep yo1ile Ankaraya geliyordum. Jste- icap ettiğini ve hafi bir celsede, bir 
Yorsun, Oneges~ Amma da zeki bir larını Attilanın parmaklarına 0 kadar vaşça: seydim, oradan da kaçabilirdim demiş, kaç gün sonra dinlenmesi icap eyledi. 
n~ım varl. Git Vandal prensine sor, saplamıştı ki elinden kanlar fışkırıyor- _ ccBu bir Romalı oku. dedi. Fa - Çolak Azizi tanıdığını, bunun hem ğini beyan etti. 0 

bile maksadımın ne olduğunu anla- du. Fakat sonradan kufun ölümle kat Romalılar, benim ~ka şahinle - bir polis memuru, hem de Evkaf a • Ali Saibin Avukatının itirazı 
"."'1'ta güçlük Çekmiyecektir, zannede- cenkl~tiğini ve bir iki defa kanadını rim var, bunun gibi Sakr şahinleri. partımanı direktörü olduğunu, Cum - Bu sözlere, avukat Hôrnit ince CC' 

rını.ıı çırptıktan sonra düştüğünü gördüler. Leyleklere hücum eden şahinlerden h~riyet '.'telinde iki-~~ kalmımm hiç vap verdi: 
Oneges yere kadar eğil" di, kralın elini Romalı Oku d w ·ı · .. .. hın.ler Bun- hır şey ıfade etmedıgını, buranın An- B d l b" . d w .

1 
b"" tü'" 

egı • ınsan gozu oyan ~ · d b" ld w - u ava ya nız ızı egı , u 11 tuttu O el soğuk ve hareketsizdı" Son· l l d k R Jı karanın tam ortasın a ır yer o ugu- T·· k ·ıı · · IAk d k eli · · Attila kuşun boğazına sap anan o • an mey ana çı arayım mı, oma - I d·w· l d ur mı etını a a a ar etme .te r, 
ra dedi ki: td I "\ nu ve memur arın ver ıgı rapor ar a K l w d akl d" il ben de ku çıkardı, onu di.§leri arasına a ı, arr» . . . . k u agı uyan, ı eren on ye ı m • 

- «Tanyü, korkarım ki h . 1 (Arkası var) birbirlerini ıumal ettıklerını, An ara T"" k b l IAk d d Bf kanıyan parmaklarını şa inm pençe e- .. b. . yon ur ununa a a a ar ır. ı maksadını biliyorum. Evet, bilmekten polisinin iç yüzünü gosteren ır vesı-
168 

. . dd "b" "dd" 
• ıncı ma e mucı ınce ı ıana · bile korkuyorum. Plônlann çok ce - Romanyada Parıs Tiyatroları ka olduğunu söyledi. mede mezkôr madde ile huzurunu" 

suranedirl Her hükümdar için niha • Hitlerciler Greve Hazırlanıyorlar Suçlulardan Üz~yiri eskidenberi ta- ııevkedildik. Bu maddeye göre silôh: 
yet bir hudut çizilmlıtir.» · mmakln beraber dort buçuk seneden- lnnmıı. bombalnnmıı bir çete vardir 

Attiln elini Yunanlının ellerinden Bükre§, 11 (A. A.) - Polis Parla, 11 (A.A.) - Entrenaijan beri görmediğini, aksi isbat edildiği Ve Türkün göz bebeği olan Atatürkü kurtanlı ve göğsüne koydu, aivri par- Braıov yakinindc bir ormanda Hit- gazetesi, tiyatro direktörleri cemiyeti- takdirde kendisine isnat olunacak suç- '"ld'" k . . t l I d . 
maklarile Aetiüsün yüzüğünü ziyaya ler üniforması ile süel talimler ya - nin aalı günkü toplantısında yeniden ları kabul edeceğini ilave etti. lol ~r~e··ıenıçmd liollp anbmış ar, e~tııyolr. d w ta ak · d" y·· .. w.. ak l 8 l ' , erı suru e er, unun vnrı o " ogru .. tu .. r .. ç __ evır ı. uzu_gu~ pa - pan 25 talebe y a amışhr. un ar, ve esas itibariyle grev yapmağa karar Nahiye Müdürü Aglıyordu d v •• t . Ew . d ı~ı 

Id d - Id S sak b ma ıgını gos enyor. ger yem e u 
n a ıgı goru u. onra ·ın ır ses· Romanyada ikamet eden Sak.on • verdiklerini ve direktörlerin grev tari- B?ndan _sonra nahiye müdürü Şem- varsa çıkarsınlar. Fakat bu deliller ido 
le mırıldandı: yalı talebedir. Polis, isticvaptan •on- hini jf.. etmemeyi taalılıüt ettiklerini seddın ayaga kalkarak: dianame dava ikamesinden evvel izhar - «Hudut muL Hudut muL Ben b 1 b b km k -r- E 
h .. . . k . . ra un arı ser est ıra ıı ve me • yazmaktadır. - ğer bendeniz bu komploda da- edilmiştir. udut lafını ışıtme ıstemıyorum. t "d l . IA t • ı· ı ·ı ı d t d ~ b. h"tt 

ep ı are erıne ma uma vermış ır. u o say ım anıma ıgım ır mu ı e Reis bunun üzerine: 

* Boluda Bir Yangın.. ve tanımadığım bir adama tellallık mı - Bu delil ikamei davadan sonn 
Cevap Geç Geldi KOb Cumur Helal Seçlldl .. yapardım, dedi. gelmiştir. Deyince: 

.. l 1 b k Labavan, 11 (A. A.) - Cumur &lu, 11 (A.A.) - Dun aabah sa- N h" ""d"" .. b l .. l k k k . d Ertesi günü, av eğ ence eri üyü a ıye mu uru un arı soy er en Avu at no taı nazarın an vaz geç• 
bir faaliyetle devam ederken, murah- başkanlığı seçimine ait olarak şim- at 4 de Dabağl~r mahallesinde bir ağlıyordu. miş, fakat bu esas dahilinde hakkın 
has T atüllüs ile maiyeti için felaketli diye kadar neşredilen sonuçlar, bir- yangın çıkmtf, uç ev tamamen yan- Biraz sonra Ali Saibin avukatı em- mahfuz tuttuğunu söyledikten sonrr 
olabilecek bir hadise zuhur etti. leşmi§ cumuriyet partilerile, milli mtftır. Yanan üç evin efyası da kur- niyet direktörlüğüne rapor veren Şev- Atatürkün ülkesinde her şeyden evvC: 

Öğleye doğruydu. Attila şahinini liberal partileri namzedi olan Dr. tanlamamıştır. Nüfusça zayiat yoktur. ket adındaki memurun adresini iste _ kanunun hakim olduğunu, bu kanun 
bir leyleğe doğru atmıştı. Leylek kor- Miguel Marian'ın kazandığını göa • di. değişinceye kadar mahkemenin aleni 

ku içinde göke yükselirken Şahinin o- tennektedir. Amerlkada Altın ihtiyat Müddeiumumi de ayağa kalknrnk: olmasını söyledi. 
nu takip etmesini seyrediyordu. Şim- I K u 8 · ld s· d"l kt" deci" Müddeiumuminin Cevabı 81 K ı 81 9 ÇöktU Akçe enunu z ı ı - ıraz sonra arze ı ece ır, ı. 
di fahin daha ziyade yükselmişti. Ka- r e' • An)a 

1 
T k V . t 11 (A A) _ Ruzveh Ali Saip, Atatürkün kendisine ver- Bu sözlere, müddeiumumi ceva~ natlannın alt tarafı altın gibi parıldı- Gratz, 11 (A. . - opçu ış • aşıng on, · · •v• • 1 d" 

h k l .. •ıA d 1 ·· b 29 unda müddeti bitecek o- dıgı Ursavaş adını taşıyan vesıkayı da 

1 

ver ı. Yordu. Yırtıcı kuş biraz da a yü sel- asının mu•temı atın an o an uç u ayın k .. . . . B" · kd" t •v• • ı .. 
:r ·h · t k · k mnh emeye vermek uzere getırmıştı. - ızım ta ım e tıgımız rapor arıu di; vakti vardı, her halde şikan elin • katlı bir bina çökmü§, bir çok yar -, lan altın ı tıy~ a. çeaı anununu Al" S "b" E S h.b. . ll d . behemehal dinlenmesi lazımdır. Bun• d k zd O d b .. ·· b ) f ı d k I b" · e ıle hır sene daha u • ı aı ın v a ı rnrn a esı ~ . en açama ı. n an sonra utun su ay a e rat enkaz a tın a a mış- ır emırnam R . Al" S "b" Ik" b lar her medeni memlekette oldugu gı~ süratile leyleğin üzerine atıldı ve onu 1 d t cıs, ı aı ın evve ı azı • . . I 

ar ır. zatmıt ır. "f d 1 . . k .. 1 d" 11.1.. bi te~kilatı mahsusaya dahı1dır er. yakaladı. ı a e erının o unmasını soy e ı. u u - '\ B 1 k 
k"b Al" S "b" J ta b ld K Hepsinin fedası doğru değildir. u ara ı Attila önünde duran Ro- [ 

1 
tea ı en ı aı ın s n u a, a - . 

hh T E lik Eytam Bankası ilanları dk"" d k" · d h.b. . Ü k"" iddia makamı bu talebınde ısrar eı ma mura ası atüllüsü hatırladı. m ve 1 oy e ı evm e ev sa ı mm s u • . ~ k" 1 

- d ·· ·kı·w · d 1 "f d . dince hakimler heyetı aşagıda ı cara• - «Roma vaktin ne demek oldu • ar mustantı ıgın e a ınan ı a esı o- h k it C! 

E k k d n ·verdi ve mu a eme ayın on a ın ğunu bilmiyor. Matalibim hakkında • K • ı k A V un u ı·k ed"ld. 

ı m a e · perşembe gününe ta ı ı ı. ki cevap geç geldı" ç k ld" } r a Bu İsmail Hakkının karısı Saadet-
, 

0 

geç g,. ı.» Mahkemenin Kararı Tatüllüs kekeliyerek: tir. 

- «Geç mi geldi} Tanyü, ben İm- v ı"' ı • Kadın, ifadesinde, Ali Saibi saylav «iddia makamından mahkemeye tev .. 
parator Valentinyan namına . .. » 0 1 er • olıuak tanımadığını, kendisini pamuk di olunan ra~rların g~z!i teş~i~a~a ~a· 

- <tÇok geç, rok geç. Tatu··ııu··s, sen .. l k b"ld"·· . d Al" S . hil bir çok aıanların ısımlerını ıhtıva ~ N Mevkı"ı" ve Nev'i Depozito tuccan o ara ı ıgını, ev c ı aı • 
1 

• d 
1 

.
1 

. 
1
. b" ] d · d'" b"l" · Ben h r_aa o aı . . - ., . etmesı o ayısı e gız ı ır ce sc e o -begerı onc ı ırsın. icap eden a - ı:.a • ada•ında JJalik Voliai 45 Lira hın hır ay kadar oturdugunu, oır ata k 

1
.an f

7

..,etin suç mevzuu et ri Romaya go"'nderdı"m.>> 343 Burgaz • -. .... k k k l.d ·ı B ·unması, a oLL • 

D 26 > buyu ızı ve ayınva ı esı e ursa- fı d k" b"l .1 . · d-'- · · ·zı· Öl 
406 » » am » > •• •• ••w•• •• Ad . d"" ra n a ı ı gı erının illlı aynı gı ı ümle Cenkleten Şahin d 8 N I d·"kk. 46 ya goturdugunu, sonra anaya on· l _..ı d" l . . "dd" ka A 165/8 Beyogwlunda Avrupa pasajın a o. ı u an » .. . ce St:Ue ın enmesını ı ıa mn mı ttila bunu söyledikten sonra eli • düğünü söyledi. Bu arada muddcıu -

ni uzattı, eldivenini çıkardı ve ~ahi • 258 Büyükadada Kamino Voliai 55 » mumi ile Ali Saibin avukatı arasın- 'i~temiıŞ ve bu talep ceza usulü rnuha • 
nini çağırmak için ıslık çaldı. Kuş ona 165/14 Avrupa pasajında 14 No. lı dükkan 75 ,, da bir münakaşa geçti. 

1 

kemeleri kan

1
ununa ı,nuvafık r örül • 

doğru geldi. Yırtıcı hayvanın kanat 165/18 •> » 18 » » 75 » .. . .. . A müş. ancak zzetin (.~-4) gün sonra 
75 Bunun uzerıne muddeıumumı, em- A k d b l w ı ld · darı çarpmasından hasıl olan madeni bir 165/19 » » 19 » » » Ç . n ara a u unacagı an aşı ~ın ı 
75 niyet memurlarından olak Azız, h f" l . l k d n la ya uşırtı işitiliyordu. Bu esnada Romalı- 165/20 » >> 20 » » » . . ~. . a ı ce senın ge ece uruşm. c • ı ı 'I b. h t .. ..d Mustafa ve Şevketın dınlenecegını l h k . avın on ardan biri bir yabani ördek gördü, ya- Mevkileri yukarıda yazılı Emli.k ve Vo ı er ır, ya u uç aene mu • .. . pı masma ve mu a emenın 

yını gererek ona doğru okunu yolladı. detle. kiralanmak ve 17 /2 inci kanun/ t 936 cuma günü saat onda ihale soyledı. altıncı perşembe günü saut on dörde 
fakat ı<ıikanna isabet ettiremedi. Hal - k 1 Ali Saibin avukatı ise, bu ~ahitleriıı talikine karar verildi.» 

rr leri yapılmak üzere açık arttırmaya onu muştur. h l hk d · d · . ·-- .... ·--buki, bir iki kanat çarpmasilc sahibine da a evve , ma eme e, nıye aır •.....•....... 
isteklilerin Bankamıza gelmeleri. (294) h' l"k ki t "h" · Doktor Hafız Cemnl eriı:ıecek kadar yaklaı:ımış olan şahı"n şn ıt ı yapaca arının asrı ını 

Y T d B ·· l ·· k" 1 .ı.JahJ iye mll ohauıu olduğu yerde sarsıldı. pek zorlukla bir VASSAF Sinir ve akll i6te i. u muta enyı mu ten ·ıp 1 Pn:ııır ıaıı mııu ltt hergün x - 6 
kavis çizcbı"ldı"kten sonra gelı"p Attı"la'· Dr ETE.. iddia mak"amı söz aldı ve ceza mu-

• iV& hılatalıklar& mütwhaasısı l . h I . b" (l ivuıı~ olu (l h) l\ ı. 'l'elefon : ~2398 llın eline kondu. Penrelerı"le kralın e- hakemeleri usu üne göre er ıangı ır , ~ Çağaloilu ICcç: Ören apartımHı TeL 220Jl fy, Kadı ... ısy 8.ıhnrlye lıerı ıo..ı.•k Te. 6J7Jl 
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lillATE 
Türklüğe Ait _ R. S. Çavdarlı 

ilk Muhacirler 
Muharriri: Freeman Willı Crofıt - 71 - 12/1/936 Galip Karaca, İstanbul 49 uncu mektep - 2 - parmaklarile saçlarını taradı. Ve: 

Frenç'in Arkadaşlan Bazı Noktalar ıınıf 4 ten 70 Abdürrahman, Andirin BiRiNCi KISMIN HÜLASASI - Ha, dedi, iyi ki aklıma geldi. Ya-
telgraf müdürü kızı Perihan Altan, Af· Jun üzerine bir dev tesadüf edecek o • Türde: kabileı-i, ketıdi yurtlarmda O· 
yon avukat Ali Tafkapılı yeğeni Rüttü, Sa- tururlarken mes'ut ve rahattılar. Fa- lursa, ondan daha kuvvetli olmak içİll Üzerindeki Şüphelerini Anlattılar matya 39 uncu mektep Zinnur, Balıkesir ı· · l l Sen' k ])a" kat zamanla bu yurt, onlara dar arel· ev ve a nışan ına sarı . . . m o 
Necatibey Muallim mektebi 169 ihsan miye batladL Çünki nüfus ~oğal • rın ancak ona sarıldıktan sonra d~ Boğuıma izleri Özüt, Pqabahçe ilk mektep 285 Orhllll mııtı. Kabile halkı, onnan kcna •

1 

kuvvetli olacaktır ... Kadınını zayıf gO' 
İstasyon müdürüne aidiyor ve 

0 
• Enç, Etimeı'ut Yab mektebi amıf 5 ten nncla oturmuı, kimi itini ,.örüyor, rerek onu tahkir etme! .. Bil ki kuV"e-

rada bulunmadığım pekala bildiği 232 
Kemal. kimi masal •kuyordu. Bu ıırada 1 tin ondadır ve ondan alacaksın! .. Haf 

bir kimsenin adresini soruyor. Mak - Loıyon genç Tem geldi ve kabile ihtiyarına di, artık, git!. Yolun, saadetin arık of. 
İstanbul 54 üncü mektep 3/B den 315 · led'w• · :ı-sadı istasyon müdüründe kendisinin 1§ agı cmayeti anlatb ve ondan, sun ı. 

b k Mehmet, Fatih Hattat Nazif sokak s~ - etrafı demir ka al kla la ·· r·ı·· b ' 
Sir Con olduğuna dair ir anaat la.haddin Ünal, İstanbul Vemeciler ca - Y ı r or u u u Tom memnun ve müteşekkir ihtı" 
uyandırmaktır. Bundan sonra am - d hmi yurttan çıkıp l'itmenin çarelerini sor- a il . d .. t•• V . le nİ' 

b mü kart111n a Fe . du: İhtiyar, ltu; masum aörünen ka- y rın e erınl e~ op u .. kel sevakınç b".' 
caıının ıeıini taklit ederek bin &fi Muhtıra Defteri tile iatediw• olu österdi. şanlısının e lermden ya a ıyar , u 
Malkolma telefon ediyor ve iıtas • Samatya 43 üncü mektep 3 ten 62 Ya- G • 

11 ~ g yük dağın, büyük tepesine yetişlll~ 
yondan çıkarak Lam yolunu tuttu • pr, Ayvalık Gazi mektebi sınıf 3 ten Ü· ene aglamaga başladı: 1 için süratle ormanın ağaçlan arasında 
ruyor. Belki de, binbaıı Malkolm o- mit, İstanbul 2 inci mektep 5/B den 7410 - Ben ilk katil 1.. Kabile halkının kayboldu. 

ı Cemal Özdeınir, Manisa orta mektep 2/4 yüzüne ; kabile kadınlarına nasıl ba -tomobili ile geçinciye kadar yo un 
ten 27 Hilmi, Vefa erkek lisesi ıınıf 1 / A kacağım.. Sen bilirsin f.. Bana şeytanbir tarafına gizleniyor. Biraz da * Tepeler, dereler, aşblar; dağlar, O' 
dan 465 Sabahaddin, Kütahya jandarma Jardan, fena ruhların tasaUutundan valar geçtiler .. T om bir elile söndür• 

böyle vakit ıeçirdikten sonra, yolun m~ebi 4 üncü büyük kamutay Yz. Asım kurtaracak tütsüler ver. «yedi·· mediği ate~ini tutuyor ve diğer koli' 
kenarındaki boğuıma izlerini tertip oglu Orhan, İstanbul Sarmaıık cacWede lere» ( 4) galip gelmem için koluma 1 le de sevgilisinin beline sanlm11 oldo' 
ediyor,· onları ayaklarile yer yer çiğ- Saime, Babaeski 2 inci sınıf Akif Apak. t 1 t k TA k. b im • h ld .. .. d A . ı.. 

A .k T ı sımı a .. a ı u aşı ıyan ve a - gu a e yuruyor u. raaıra nışanar 
niyor, çalıların dallarını kırıyor. Dir- La•tı op şılmamış olan dağları, kayaları geçe • sından kopararak yakbğı saçlarla fe • 

.... • ·· ·· d k 1 h f
0

f k Pangalb Derebqı sokak No. 7 .le Na- · I c· l il .:ı· hl kal , segının uıtün en o unu a ı çe e- . t b 
1 44 

•• .. ,_ N . t yım .. ın er ve per er oıyarına va - na ru arın taarruzuna maruz rnı 
k h t t d . ti •• k zıre, stan u uncu meııı;;tep eJat, a - O d k b.l d k ' . . . l k . , ıere ve ya u a lf e ennı ana • tanbul Güzel San'atlar sokok No. 5 te rayım... ra a ~ ı em en ımseyı yor, hıç hır şeytan yo unu esmıyor 

tarak Sir Conun ppkuını kana bu· Nezahet. görmeden, yaptıgım fenalığa neda - du. 

layıp yolun kenarındaki hendeğin Boya Kalemi metle ağlıyayım ve oyle yaşayım 1.. Karışık bir yola geldiler. Bu yolda, dl' 
içine fırlatıyor. Frenç: _Bu hakikaten mühim bir Çangırı ilk mektep betirici sınıf 355 ş.. ihtiyar bu m~su~ katile -~e~~a~et· ğın büyü~ kayasına gi~ecek ia~~ 

Yürünecek Yol nokta/. dedi. hap, İstanbul 42 inci mektep ımıf 2 den le bakıyordu. Bır yagmur gıbı dokulen ti kaybettıler. Nereye gıdeceklennı .,._ 

b ı .., 5 Metin, Konya askeri orta mektep hesap göz yaşları merhamete layık değil ,~ırmıı:ılardı. Yaptığı günahın cezasıtl' Fakat bütün un ara ragmen, u • N l? ku k im b. ı· T " 

ası mazça uru Uf ır P an memuru Mesut oğlu Hikmet, Aksaray 922 miydi?. Bütün bilgilerini toplar gibi bu iri kayaların arasında helak olın~ 
nutmayın ki cinayetin ne maksatla değil mi? No. la kondöktör kızı Sevim, İstanbul 2 İn· bir müddet düşündü. Ve sonra genç suretile mi ödiyecektil .. Bütün ünıil 
yapıldıiı bahsine henüz gelmedik. 

1 Anlaıılmıyan Bir Nolrta ci mektep 4/B den 792 Kemal. T omun elinden tutarak ayağa kaldır- kesilmişti! Yorgun ve bitap olduklat' 
Yalnız vakayiin ne suretle cereyan Frenç sustu ve arkadaılarının bu Büyük Sulu Boya dı: yere düşmüşlerdi. Bu aırada hiç tf 
ettiğini tahmin ediyoruz. Vi.ktorun meselede ne dütündüklerini ıöyle- Bursa kız muallim mektebi 2/ A dan _ Yürü ı dedi. beklenilmiyen bir manzara hlsıl olddt 

bu sahneyi de tertip ettikten sonra melerini rica etti. Bunlar bir aralık 551 Kayahan Pekkal, İstanbul 44 üncü Şimdi sessiz gidiyorlardı. Genç Yabani bir urt göründü. Vahşi ha~ 
yapacaiı ilk it bir an evvel Larigana hiç ağızlarını açmadılar. Fakat bir mektep 216 Muzaffer, M. ~· pqa ilk Tom, hiç bir şey sormağa ceaaret ede- van bunlara taarruz etmiyor, hattl 
~armaktır. Bunun için de yürümek- müddet sonra bunların Frencin na- m

29
ektep ama~- 5 

te
1
n
74

24
Ali

0
. RaKımız, Sams· ~-ly~ miyordu. Büyük bir yurdun önüne taarruz etmeği hatırından bile geçir' 

b k • k Ar d k. • • • uncu meıdep ye nay, ırııı;;ecı . ı . .. "} ··1·· . d B.1 .. k· b il b. . 'ka ,,, ten at a çareıı yo tur. a a ı me- zarıyesını tamamile kabul etmedik G.. ..v.. b 1 .1 vl K geldılerl çerıden Şemanın, guru tu u mıyor u. ı a ıs aşı e ır ıstı 111 
- umrugu an ar memuru smaı og u a- İ d'V' · 'ka tf 

aafe a§aiı yukarı on dört mil kadar leri anlafıldı. Evvela Karter biraz dir. patırdılı duaları duyuluyordu. htiyar: gösteriyor, ve göster ıgı ıstı . m~. 
vardır ve bu mesafeyi aktam ıaat kekeledi birkaç defa ökıü.rdü ve Küçük Sulu Boya _ Burada bekle. ilerliyor, takip edilip edilmediğini got' 
dokuz buçukla sabaha kartı ıaat diğerleri~in dütüncelerine de tercü- Kırklareli orta mektep 1 /3 ten 84 O.. Dedi. Ve uzaklcwtı. Vo biraz sonra mek için. de dur~yor ve bekliyorddt 
iki buçuk arasında katetmeıi la - man olarak: man, Edirnekapıda Sarmqıkta Müberra, elinde öir ayı postu olduğu halele av- Tom sevınçlc bagırdı: .. . 
zımdır. Üzerinde hala Sir Conun el- (Arkası var) Samatya 29 uncu mektep 174 Aliye, Ka- det etti. - Bu kurtu Şema gonderdıl. Haf 
biaeleri bulunduğundan ve herke • dirge Kumkapı cad. No. 101 de Hayrün - - Haydi içeriye girelim 1. di takip edelim. ~ 
• d k d 5· C F"" • 8 0 D p 0 I t 8 niaa, Ankara lsmetpaıa mahallesi Uzun - Giremem 1 Kurt bunları, ihtiyarın söyle aın e o zamana a ar ır onun + · - ·· b.. ..k d · k al t' Jl 

k ti d 'I · ld .... k • b I yol sokak No. 6 da Neyire. Genç T om, bu sözü söylerken elle- uyu emır ayanın tına ge ı~ 
a e ı mıt o uguna anı u un· K k d .. d" b' d h ·· ·· p 

• • b 1 ·· ·· k k. latanbul Gelir ve Para art rine bakıyor, kendi kirli elile, Şema - te rar on u, ır a a gorunmem 
~

11 

ıçın! • ~ Y~ u ~ e~ ımıe- Samsun Fayilkadi ilk mektep 2 inci ıı· nın temiz ruhlarla dolu elini tutmağa üzere gözden kayboldu. • l.l 
nm kendııını gormemeıı lazım. O B O A S A S 1 nıf Cemile Urfa askeri ihtiau mahkeme- d · v • • l t k · t• Bu·· yük iri kayanın altındP" 

• h 1 ' cesaret e emıyecegını an a ma ıs ı - , 
saatte tamamıle ten a bu unan ıs- 11 • 1 _ 1936 ai üyesi yarbay Avni kızı Nermin, Ankara d büyü kateş yakıldı. Ateşin l'i'iddetind.,-
taıyonun içinden geçmek en kestir- yapı usta mektebi amıf 1 de 171 Turban, yorlh~· l d . k d' h )' d eriyen kayadan akan sular toprağı' 

d b Türk Devlet Borçlan A k D . h 11 . H M tıyar an a ı, gencı en ı a ın e ' , 
me ve en oğru ir yoldur. Fakat Llra Lira ~ar; ;~llf G.:: a es~nk acı U~sa bırakarak içeriye girdi. Ve sonra elin· üzerine düşünce, taştan daha sert ke • 
burada da büyük bir talihsizlikle mo 7,5 T. B. I 23,62 o/o 5 Hazine B.~s.oo ca k.t b?·4/C da 475N ez, tt' arBaal k ~s de yanan büyük bir odun olduğu hal- siliyordu. T om bu kurumuş demirletlı 
k l L . d 7< me e ı e ure m, ı esır ki d.. l k · · ofı artı aııyor ve am ıstaıyonun a- % 7,5 T. B. n 22,87 Dahllt tsttkraz99,00 : Kayabey M. sınıf 4 ten 307 Mustafa Bal- de çıktı. O, bu mukaddes ateşi ayı pos· taşlara sürtme e uze tme ıstıy , 
ki lokomotif temizleyicisi onu görü- % 7

•
5 

T. B. m 23.~S · kan, Beıildat 18 inci mektep sınıf 3 ten tunu vererek Şemandan almıştı. Bir fakat bir türlü muvaffak olamıyor 
yor. Mamafih, fena halde ürkmüı Devlet Demiryollan Borçlan 355 Azmi, Kumkapı küçük deniz No. 35 müddet daha yürüdüler. Tekrar or - du. Nihayet genç kadın: 
olmasına rağmen yoluna devam Lira Lira te Artin Satinkyan, Ankara Hacı Musa manın kenarına geldiler. Burada ih - - Tom, şu ağaçlardan 
ediyor ve Lurigan'a vaııl oluyor. Ergani YS,OO il Anadolu IveII 42.IS mahallesi Küçük sokak No. 1 de Dündar, tiyar durdu. Bir ıslık çaldı. Tom, sıka- kes, içini oy, kayadan akan suları 

Slva.s Erzurum9S,OO Anadolu M. 4S,7!$ 
Son Sür'atle Ank~a Hacıbayram cami Ata sokak ma- ğaçların arasından bir melek güzelli - nun içine dök. 

birisi-' ,, 
Sosyeteler Eshamı ballesı ~man Uugur, Yozgat İımetp~ ğile süzülüp gelen nişanlısını gördü. Dedi. 

Si:~:::•;e~!~~:iüta~~~·b:~~n~: t,. B. Mft. ;::.~, bt. Tram.a7 ::.: ::~·~~~:~.~~.d~0~;,.;~ka,S.~Yj:''. Kaç~~k isHyord~. Fakat ihtilydar~n Tom bunu dinledi, kılıca müşa~ 
• • Hl. 9,8.> BomonU 8,00 b l H lı vl z·· d A Ş k' verdıgı hır ıtaat ısaretı; onu o ugu bir şekil yaptı. Akan demirin suyu motörle Portpatrich' den hareket Terkos tan u a cıog u urnreza e . a ır ' . . 

1
. h _ .. 

• • Name 9,60 l9,iO f b ·k f·· .. C d t B H Ali , yere mıhladı. Burnu dıbıne ge ıp ay- nun içinde donduktan sonra tahta,,. d k ·· ' ti L • ' J' M k B o 60,50 A. Çimento 9 60 a rı ası ıo oru ev e, ursa oca 
e ere son ıur a e urıgan a ge ı- er ez · • ' zade ilk mektep sınıf 2 de 19G Dilsat retle kendisine bakan nişanlısını gör - ayırdı. Demiri biraz ilerideki kayn -!J 
yorlar. Burada sahile yakın bir yer- , ÇEKLER Kastamonu B. T. T. M. A. ~ğ : memek için gözlerini kapallı. ihtiyar, suların içindeki kayalara sürtıneti 
de demir atarak motörün aandaHle İsterin 819~t il Liret I. T. ~.;~~~1 lu Lutfi, Silivri hisar hakimi Faik kızı T omun gözleri üstündeki ellerini çek- başladı. Demir inceldikçe inceleşi~ 
cesedi karaya çıkarıyorlar. Beraber- F. Fran'" ı noı M t K t B T T k tr ı tı· .. d h ·· b .... k le ate;or ... 2,06 ar o,;9so; eserre, as amonu . • . on o u ve o a er gun, uyu aya _ .. 
lerinde getirdikleri kazma ve kü- NAKİT Vecihi kızı Perizat Araslı, Bolu orta mek· - Bak! Korkma!.. Sana tılsımları altında erirken bu ameliyata de~ 
reklerle bunu gömerek, bu defa her tep sınıf 3/ A dan 173 Refia, Samsun fnö- getirdim. Bu ateşi söndürmeden dağın ediyordu. 
dördü de motöre atlıyor ve ıon ıÜr· nü ilk mektep 129 Neriman, Beyoğlu Mu- en tepesindeki en büyük. kayanın dibi- b h le k ki l ,.1. 

aevi lisesi 384 Jak Pepo, İzmir kıtla ae • k Bir sa a gene artı es n ef ~ 
atle Kambeltavn'a gidiyorlar •• Vik- "" ne git ... Orada büyük bir ateş ya !. d · · · ··rtmekte devam eder1'.,. 

dildi aıhh. batçaVUf S. Bilil, Ankara Atıf emırını su ~ 
tor zaten yava§ yavaı itlediği cina- bey mahallesi 531 de Hatice, İstanbul Ve koynundan çıkardığı bir tozu nagihan karşısında hücuma hazır 
yetin cezasını görmektedir. Çalılık- Borsa D1J11Jda 20 inci mektep amıf 3 den Nüzhet Türkin, verdi: .. . bir ayı g~rdü. Fena ~iradede alış~IJI 
larda saklandıktan, bet saate yakin L.K. L.K. Havran ikinci mektep 145 H. Hüsnü Gö • - Bu tozları da onun uzerıne at .. dığı demır kılıcını elınden atb. 1"! ~ 
yol yürüdükten sonra bir fedakar· Kredi Fonstye il Mübadil Bon. 1.1 nay, İzmir Bornova 9 eylul mektebi 116 Yanındaki nişanlının arasıra saçların- kaya yakala~•·. Bunun ile ayı~.ın ""j 
lıaa daha katlanması, dizi yarala- 1888 senesi 10~;00 

1 
Gayri • • 18,25 ilhan Oktay, İzmir Türk birliği smıf 4 ten dan bir kaç tel koparıp o ateşin üze • nini ezmek ıstıyordu. Ayıya bucufl!.& 

• 1903 • 83,001 Altın ,,, 9 N f. A ~L Ber rta k - d N. 1 iV' 
. k d. o· . d 1 8 a 1 l'illl, gama o me tep ıınıf rine atmagı a unutma.. . ıŞdn ının decegv ı· zaman niııanlııı yanına ge ... n;aası ıcap etme te ır. ızı a am- 1 1911 9 81,SO Mecidiye •3,00 , T P"' 

ak 11 1 k k d _.h 1/B den Yuıuf, Edremit Yukan çarııda mukaddes su ile yıkanmış saçlarından Onun elindeki kayayı alarak yere ıt ~ ı ı yara ama ta ar a aıları hiç k h · H kk ·ı M af k .,. 
ı a vecı a ı vasıtası e uat a, Çangı- çıkacak kokular, fena ruhları ovma- ve biraz evvel fırlattığı kılıcı eline 

de kuıur etmiyorlar. Bu huıuıta, ev- talya Afyon Aldı n orta mektep 1/6 d~n 237 Mustafa Um- ğa en büyük vasıtadır. lşte 
0 

kayaları rerek: 
velce aktörlük etmit olan Coı'un ltalya, ıon günler içinde bizden jyj nor- ran, Bursa Alaca mescıt Tekke çıkmazı No. . 

1 
D • ..b.. t afına gerecek bir 

ı b b. k · ı fy ı ·· · · erıt agın ° ur ar ~ B 1 b 1 hücum eti~ tecrübesinden istifade ediliyor. Ya- mal fiat a on eı ın ı o a on a mış ve 7 de Guzm, Gazıantep Kurtuluı mektebi V . - unun a, unun a "" 
ranın etrafını büyük bir maharetle bedeli Merkez Bankasından tediye olun - amıf 3 ten 127 Yıldırım Peker, Adapaza- Y0 } a~! e tıt. .h .. yoklar gibi, Dedi. T oın gayri ihtiyari itaat . 'I. 
boyuyor, yara da zaten birkaç saat muıtur. rı Uzun çartı Sarraf sokak elbiseci İbra • htıyar te r~z~ mm Kılıcı eline aldı. Ayıya öyle şiddet~ 

Dıı piyasada, afyon üzerine bize rakip him İdris, Adapazar Alibey mektebi sınıf ( 4) En eıki Türk dininde me§hur darbe indirdi ki?.. Bu keskin kı:- _., 
zarfında adamakıllı §İfİyor. Dört olan İran ile bir anla§ma yapılması ihti · 5 ten 20 Ya,ar, Kadı.köy Bahariye No. ıeytanlardır. . -a~·- ·-. ·- altında ayı ikiye bölünmüş, demi~~, 
arkadat bir müddet ıonra Kambel- mallcrinden de bahsolunmaktadır. İran, 76 da Ayhan Ziva, Amasya orta mekt .. p .. - . • · ·-· · · · • · · · ••• h b. - k ld a\J 

•
1 

... iç ır zarara ugrama sızın o u., 
tovn'a vasıl oluyorlar ve Viktoru müzakeratın Tahranda yapılmasını iste • 2/ A dan 120 Hayati, Kayseri İstiklal mek- 47 inci mektep 4 üncü 11nıf 181 Behir, b. k ] 

· ı a mıştı. .ı. doktor Magregor'a muayene ettire- mektcdir. tebi S/B de 474 Cabir Güner, Çorlu kah- Beyoğlu 6 ıncı mektep 4/B den 311 Ki - 1'" 

k · b d T' t ve Zahı·re Bora ıı d · O t il A C '- K d ._.. mı.le, Adap·-ar kahvecı· Mehmet o>.Ju Artık bir_ iki, üç kılıç yapılmışı_•· "' re , ıca ın a, onun bir iki gün ev- ıcare a n a vecı aman vaaı as e . enaer, a ııı;oy ..,., 5 _ Je r 
D.. T· Z h. B 439 11 . . kt 64 e··ı t T .. k Al r Beh··t, Kadıköy lisesi 896 Necip, Yozgat bir sabah, onların bütün dünya 1 vel yaralandığını, motörü terket- un ıcaret ve il ıre orsasına ıncı me ep u en ur er, pu - - r 

ton buğday, 15 ton un gelmiıtir. Fiatlar lu ilk mektep 575 Sami, F.dirnekapı lımetpafa mektebi 71 R. Sakarya, Kayseri ]akalarını kesen iri kaya, heybet 1 ~ 
mediğini, binaenaleyh Lurigana gi- normaldir. Yarın narh komisyonu topla • Sarmaııkta Mübeccel, Balıkeıir kız orta yoUama memuru Rıza oilu Zeki, Konya rültülerle büsbütün eriyip yıkıldı. d' 
demiyecek bir halde bulunduğunu nacaktır. Fakat ekmek narhmın değişme- mektep ımıf 2 den 205 Müterref, Eakife- Şems mahallesi san'at mektebi arkası No. ni kalmamıştı. Şimdi öbür alem 
İspat edecek delail hazırlıyorlar. yeceği umulmaktadır. bir lise 4/8 den 300 F. Kayıün, Üsküdar 12 den Necati Yılmaz. (Deuamı 11 inci yİUll•) 
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~!!vkuf Yaveri I<.urtarmak için Bütün 
Uçüncü Keşidesi Bugün Bitti 

Umitler ırılmış Gibi Görünüyordu KAZANAN NUMARALARI AŞAGIDA y AZIYORUZ: 
GEÇEN KISIMLARIN HÜLASASl 'söylemeyiniz. Hiç buna imkan ve ihti

Prcns Ali, her ıeyden zıyade bir mal var mı? •• 20000 lira 5o lira 4o Lira 
eğlence adamıdır. Bir çay ziyafetinA 1 Saffet Bey, oturduğu yerde kıv
de tanıştığı Pavla isminde genç bir 
dulu çıldırnsıya sevmektedir. Bu randı. Sağ elinin tersini, sol avucu· 

Kazanan 
yüzden her eyi ihmal etmektedir. na çarptı. 
Yaver Nuri ise, bu kadmı Sclanik E w ? A • · Go .. z 
b 1 d . . - , ne yapacagız • •• zızım. ar arın a şantoz ıkenkı zamandan 
tanımaktadır. Prensi, bu kadından baka baka bu zavallı arkad8'ı kurşu- B d 750 u numaranın 750 yukansın an 
uzakln§tırmak için Pavlaya, mazı·sı"nı" na mı dizdirecegwiz,.. ~ k d 4 ) kk "le 
hatırlattığı zaman. kadın büyük bir Diye bağırdı. 
tccahülle Nuriyi atlatmıştır. Fakat 
aşıklarından bir Avusturya zabiti * 
vasıtasiyle de Nuriyi, Yakup Cemil Lokomotif, uzun bir düdük çaldı • 
hadisesinde alakadar göstererek 
Başkumandanlığa ihbar ettirmi' Arka arkaya dizilmiş olan vagonlar, 
yüzbaşı Nuri de bunun üzerine te~~ sarsıldL. Ranpada duran birinci fırka
kif olunmu tur. nm bandosu çalmaya başladı. Vagon• 

F~.at. bunların casus olması ay- Iardaki askerlerin sesleri de muzika • 
rı hır ıştır; bu suikast meselesi gene nın ahengine karıştı. 

aşagısına a ar sonu ( ra ·amı 

biten bütün numaralar yirmışer lira amor· 
ti alacaklardır. 

12000 lira 

' ayrı. bir iş~ir. Başka bir delil .• Nuri 
1 
Ey gaziler, yol göründü, gene garip 

• Beyın bu ışle alakadar olmadığına serime... Bu numaranın 750 yukarısından 750 
başka bir delil lazım. . • aşağısına kadar sonu ( f ) rakkamile 

Saffet Beyin kalb. d k" k b' Pencereye kollarını dayayan ıkı 1 biten bütün numaralar yirmişer lira nmor· 
ın e ı an, ır b' b" · ·· ı · l k anda yüzüne ta t D" I . . k k genç za ıtten ırı, goz en ıu anara ti alacaklardır. 

§ ı. ış ennı sı ara 
, mırıldandı. mırıldandı: 1 o . , kı ' Rft-ka - Gene mi bu meş um 9ar , •• ··k' d? bir delil mi?. işte en bü- Arkadatı boğazında kuruyan bir O Lira 

~~ Ne ~; kadının bugünkü vaziyeti- ı;esle homu;dandı: 
ır. urı, kadını t t d w ? 

ke d" • • .• nnıyor, anı ıgını i - Niçin meş'um olsun .... 
. 1°. ısıne hıssettınyor. Kadın, kendi _ M , Hem okadar m"'•'um 

aza nan 
ış erıne en el l N . . c1 eş um. .. -r 
k l ~ . o an urıyı orta an 1 k. H f IA k t bu şarkı ile sürüklen- • 

a dırmak ıslıyor. Kendisini çıldırası - 1 1
:·. eBr e 

8
b. e ek Jmrkısı değil.. Za. l ..t11ıı;;_- ~-~ 

Ya seven ""L-~d .. ed' mıfız. u, ır as er ~ 
T-nz.a eye muracaat ıyor. il T" ki · •ı · Şehzade ·1 N . d b" k va ı ur erın cenaze mar 3' ••• 
ı e un arasın a ır avga 

zühura geliyor. Bu kavga, Nuriyi sa- Dağlar, taşlar dayanmaz benim 
, raydan atmak istiyen şehzade tarafın- Ahü zarime .. 

dan icat edilmiş bir bahanedir. Fakat, Kal selamet nazlı yarim bir yana 
bu casus kan bununla da iktifa etmi - b 
Y N 'd 1 sen ... Bir de en. or. urı en ge ecek tehlikenin önü-
ne geçmek için, 8fıklanndan birini Genç zabit dayanamadı. İçeri 
harbiye nazırına gönderiyor; zavnllı çekildi. Ö§eye oturdu. Kirpikleri -
Nurinin btıfma bu çorabı ördürüyor • nin ucunda iki damla yaş parladı. 

Müstı.mtik İbrahim Bey, elindeki ç·· k"' 1 · · d. h k. 
ku k l . . h f.f h fif un u onun naz ı yarı, §ım ı, a ı-

rşun a emının ucunu a ı a 
raporun üzerine vuruyor ve düşünü • k a len bir yauda kalmıştı. Ve kim bi-
yordu. lir? .• Belki de, ebediyen kalacaktı. 

- ihbar .. İhbar . .. Evet. Bu mese· Tren, gittikçe hızlanıyor; bando • 
le, çok mühim. Acaba, bu ifi harbiye nun sesi, artık pek derinden geliyor

nazırma haber veren kim?. du. Faknt vagonlardan, derin bir 

- Nurinin bütün şüpheleri, şehza- iman ve tevekkülle §U sesler duyulu

yordu: 
' denin üstünde toplanıyor. 

- Siz ne fikirdesiniz?. 
- Ben de Nurinin fikrine istirnk Altım toprak, üstüm yaprak gene 

' ediyorum. Malum ya, Nuri; gayet cid
di, son derece namuskir, rezalete ve 
hayasızlığa kat'iyen tahammülü olma
Yan bir askerdir. Refakatine tayin e

gönlüm sendedir 

Genç zabit, artık ellerini yüzüne 
kapamış, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

dildiği şehzadenin kepnzeliklerine da- Tren: gittikçe artan bir ıüratle, 
Yanamamif, bu masknra herife isyan Kızıltoprak, Göztepe, Erenköy ve 

etmek mecburiyeti karşısında kalmış- bunları takip eden istasyonları ge -

tır. Bilirsiniz ki bu adam da salma çiyordu. Hat boyundaki kö~klerin 
ıığır gibi büyümüttür. Tabii, Nurinin . 
bu uyanı ·· ·· "t • • N • • pencerelerınden kadın bafları sar -gucune gı mıstır. unyı sa-
raydan ~ çırmak için bir bahane icat kıyor; mendiller, yastık örtüleri sal
ettiği gibi, rezaletlerinin şuyu bulma • )anıyor: 
maaı için de, Nurinin vücudunu büs • 

- Allah, selamet versin .• 

- Allah, zafer ihsan etsin .•• 
bütün ortadan kaldırmak İstemi t. 
N. '-! N 'ır. 
ıteK1m uri aarayd n uzak18fır u-

zakl ~maz; 0 pis kaltağı da saraya - Allah .. Düfmana, birinizi bin 
getirmi tir. gösteuin . .. 

- Evet, azizim, bütün bunlar çok Sesleri yükseliyordu. 
kuvvetli bircı ihtimal olabilir. Fakat (Arkan var) , 
hen; çok tecrübe görmüş bir adliye - · · · • · • · · • · · ' • ' • · ' • · · ' · · · ' ·.:..:. ~ -
ınemuruyum. Bütün bu tecrübeleri. ( Toplantllar, bavetJer ) 
me binaen, bir nokta üzerinde du . 
ruyorum Bu ihbar ıehzade t f Halıcıoğlu Spor Klübünün Kongreai • ' ara ın-
dan vuku bulmamı§br. Halıı:.ıoğlu spor kulübünden: 

S ff Be "l Kuli.ıbiımüzün senelik kongıesi a et y, üzüntu Ü bir hareket 
gösterdi : 19 1 9 36 pi.iz.:ır giinü saat 11 de kullip 

Bu numanının 750 yukarısından 750 
aşağısına ko.dnr aonu ( 4 ) rnkkamile 
biten bütün numaralar yirmişer lira ıımor• 
ti alacaklardır. 

looo Lira 
zananlar 

14635 19938 
23462 

5 o li a 
azananlar 

14012 14964 1324 15792 
18481 26109 25275 
6912 28305 28654 

2 
1 o ra 

Kazananlar 
26438 11169 14721 91i 
23980 22109 27063 17208 

5549 20495 7886 15943 
4916 16566 22395 25302 
6102 9324 
4515 9720 10793 18615 

29309 28112 
25288 29912 7452 27975 
6624 8557 13705 
4200 47 9508 8404 

27335 23211 23027 19167 
10539 19678 9710 25710 
6779 19276 1247 14867 

10179 13352 16915 8540 

400 

100 Lira 
Kazananlar 

14199 11498 11289 26888 
14213 20079 

Kazananlar 
17623 8345 8698 
5847 334 27193 
9145 6873 27744 
7475 22162 21642 
5185 28940 21939 

12972 12636 19866 
21906 1991 5855 
7867 2279 7233 
7996 10917 27894 

14458 11308 24171 
2629 12921 8823 
9877 1133 22759 
1023 19650 20365 
7826 22942 10557 

12451 21363 24402 
1779 26419 24454 

29288 15890 1883 
24488 8893 20282 
4804 24700 7466 
5802 18886 8785 
453 3700 28452 

2987 21549 144 
5440 6022 7818 

18541 15586 17389 
7869 27520 4166 
625 306 300 
482 1999 620 

26206 5787 7743 
3257 19339 26126 
8271 645 2612 
1230 26178 15224 

22598 26662 sıı1 
14555 18303 8690 
2004 17850 19685 
5269 3481 23596 

28525 25743 19452 
25863 6271 4347 
21798 19326 5722 
8500 17484 4838 

17079 16891 
20913 2968 1762 
6822 9293 1932 

19198 23020 29021 
9588 23045 11592 
6378 10347 11119 
7283 27900 4850 

ilk 

19897 
10899 
17676 

260 
10096 
27741 
6374 

18586 
14150 
4099 

24590 
15000 
25854 
9407 

13715 
20683 
23530 

1062 
4640 

29085 
7368 
6847 
162 

9871 
21796 

3225 
29821 
5770 
8874 

29488 
3283 

28688 
9505 

24455 
13062 
1705 

15187 
10674 
6246 

22340 
13131 
11865 
25403 
25820 
12837 

Kazananlar 
27921 3258 22529 2704 
17219 26497 9690 12846 
19608 7395 8771 17565 
27268 11085 25669 17914 

22 7431 21124 7174 
19895 28491 28304 10218 
10218 4774 17846 26183 
13948 17192 29943 8189 
14919 2867 6635 2640 
1298 3659 4914 29152 
9174 6010 12352 23036 

17967 1474 12155 17619 
10160 25349 4890 9039 
29592 13109 1661 29110 

7599 10862 20105 21380 
11018 25370 8721 15574 
28120 808 6494 24981 
28992 1532 7938 19580 
2596 9300 10588 10575 

16376 2448 319 27395 
17401 15323 937 9047 
8043 1839 26876 

14327 10635 75080 178 
23155 7777 12580 17471 . 
17911 7108 22439 9671 
29829 6121 10069 7569 
27198 8998 21069 9457 
29036 21858 10418 20262 
22113 16117 14667 2350 
14725 13972 5632 23488 
10598 11869 14961 218(.4 
24386 7965 6723 

·--····••H•-••ııııea••eaaH1eeaeHe8aaa•aa-•aaeneawll .... 

20 Bin Llrahk MUkAfet 
20 bin liralık mükafat en son çeltı• 

len ~u 40 numara arasında beşer yÜJ 
lira olarak taksim edilmiştir. 

14177 23222 18505 
5364 29291 6674 

24811 21190 3284 
23817 7086 7727 
22871 
16803 
23426 
3391 

11427 
805 

1391 
8270 
5191 

25522 
21314 
29270 

3447 
24189 

2227 
26994 

811 
8676 

15819 
11856 
26040 
17168 
8068 
3131 

23375 
21200 
1931 
4686 

uhacir er 
Baştarafı 10 uncu yüzde l Iıcım kabilesi efradına birer birer gös-

dikleri dünyanın yeşil, zümrüt ova - teriyordu. 
lan üzerinde sürü ile dolaşan yubani * 
geyikleri ve atları görüyorlardı. T om Şimdi yurtlar, çadırlar yıkılornk hay• 
sevinçle bağırdı: vnnlara yüklendi. Ağaçlardnn vücude 

1 

- Kurtulduk l getirilmiş düdüklerin ahengine iştirnK 
Ve nişanlısının bileğinden yakalı • eden kadınların şarkıları arasındn y(i-

yarak, asırlnrca kendilerine meçhul ı r·· k b·ı h Ik k I d . ~ ~ uyen a ı e a mı ar a arın an ge-
kalan bu yenı yola dogru koşturmaga len sürüleri takip ediyor, şarkılar, 0 .. 

basladı. Fakat genç kadın bir türlü I _J 1 d l d 
. . . . ~ yun ar, aans ar arasın a yo a evam 

gıtmıyor, mat ıle oldugu yerde kalmak d·ı· k tt ·ık k t 1 . . ı e ı ır en; esare en ı ur u uşun 
ıstıyordu. T om hayretle sordu: 1 ba t •·t - .ı·ı· d . . . . . yrnmı es ı caı ıyor u. 

_ Ne ıçın gıtmek ıstemıyorsun) !.. &· k 1" d" T • 
G k dın: ıyen ayanın yanına ge ın ı: o-

enç a 1 .. . ] ·ı ı.. k L d " b" - Tom, dedi, sen bu cinayeti, dar mun gosterış erı ener es Ken ısıne ır 

- Niçin? •. Niçin vuku bulmaıın ·!.. merkezinde yapıbcaktır. 
Bu adamın tahımı, yaşayıtını, ve son- ......................... ı;···ih·~·İ·· .................... . 

22573 26950 
27930 20179 11985 4060 

mer'anın, dar toprağın, çoğalan halkı silah yaptı. Ve dağ ıwılarak ilk defa, 
için işledin!.. Bu iri kaya, orada çoğa-hık muhacirler; masallarında öbür alem 
lan halkın çıkmasına meydan vermi -'diye naklettikleri diyarın mer'alan, o
yordu. Onu erittin .. Ondan başka de- vaları üzerine düştüler. Artık durma .. 
mirden silah ta yaptın 1. Şimdi git ka· 

1 
dan yiirüyorlar; yeni yeni güzclJikler. 

bileni al... Onları hayvanlarile bera • yeşillikler arasında, daha başka bir gü
ber şu görünen yeşil, zümrüt, serbest zcllik bulmak üzere, mütemadiyen iler-

' ovalarn getir ... Yaptığın cinayetin ka- 1· 1 b"" .. k b t .. · kt., . . .. ıyor ar, uyu ma u guneşm çı ıgı 
hahatini kabılenı kurtarmakla ode... · t"k t "d· 1 d 

ra cereyan eden h&disah nazarı dikka-
t~ alınız. Muhbir bu adamdan bllfka Sabık hamallar Esnaf Cemiyeti Re-
lum olabilir? · M ı ı S 1 f R · J ld lSİ a alya l a İ l eıs mÜpte a O U• 

- Bu sunle cevap verebilsem orta- ğu hastalıktan kurtulamıyarak hakkın 
da mesele kalmaz. 

- Pekala ... Bunu sorup 
lnez misiniz?. 

-Kimden? 

rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi ya
öğrene -

rın Cihangirde Büyükada apartımanın-
dan knldırıkııak öğle nnmazı Fatih ca-

- Harbiye nazırından.. miin<:le kılınarak T opkapı aile kabria· 
- İlahi Saffet Bey, bari bunu, ıiz tanına defnedilecektir. 1 

29245 17684 
10859 6905 
8399 26276 
879 12795 

8324 391 
17835 19567 
28047 29124 
8806 10164 

29952 5523 
2779 2870 

19530 24887 
22039 5979 
15176 8276 
17954 2701 
1308 24034 

11086 25312 
19324 4974 
15302 10756 
20327 1381 
18563 29 

~ .. .. . ıs ı ·ame e gı ıvor ar ı. 
Nişanlısı dogru soyluyordu. Surcıtle 

geriye döndüler .. Yolu kaybetmemek 
için işaretler koyuyorlardı. l\I, hzun 
kobilenin her zaman toplandığı orma
na geldikleri 7.aman, T om, orada bun

Bir gi.;n geçilemiyecek biiyiık bir 
uehrin kenarına geldiler. Pi~t.-ır vazi • 
le-sini ifa eden ihtiyar: 

_,.om, geldik .. dedi. Ve sonra illi-

ları gene toplu olarak bulmuştu. Elin- '\e etti : 
de demir kılıcı sevinçle sallıyordu. - Bu suyun ismi Tom olsun.. Ve 

- Kurtardım 1 Kayalım yıktım 1 T om do kabilesi ile bunun etı .ıfında <>-
Yolu açtıını.. tursun ... 

Diye bağırıyor, demirden ynplığı kı- 1 -SON-
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ONUN 
o 

E.MSALSI 
OLDUGUNU: 

Q . 
GORECEKSINIZ 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Grip • NevralJI • aa, ve dit •Grdar1 • Artrltlzm • Romatizma 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zenglra etmiıtir. 

4. cU Kafide 11 'ubat 938 dad1r. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O Q Liradır. 
Ayrıca ı 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) lirahk bir mUklfat Yardır. 

Beton Arme köprü inıaatı eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanllğı 
Şose ve Köprüler Baıkanlığından : 
Bursa vilayetinde Buraa • Karacabey yolu üzerinde «60200» lira 

ketif bedelli Karadere ve Hanife köprüleri inpatının kapalı zarf 
usulile eksiltmesi 27 /1/936 tarihli pazartesi günü saat 16 da Nafıa 

Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltme ıartnameıi ve buna mü tef erri diğer evrak «301 » kurut 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat «4260)) liradır. 

İsteklilerin yapmıt oldukları İf lere ait vesikaları eksiltmeden en 
az sekiz gün evvel göstererek Naha Vekaletinden ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. ' 

Teklif mektuplarının 27 /1/936 pazartesi günü saat c<15» e kadar 
Ankara da Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

«3756», cc8158» 

Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M i 

Dünyada emaalıiıdir. Her yerde arayınıs. 
Perl• r•zıll etiketlere a•I• eldanmer11uz. 

SON POSTA 

Nezle 

Bronşit 

kullananların 

Asla tutulmıyacakları 
haata~ıklardır. 

Ağız:, burun ve nefes borusunu mikroblara 
kar11 koruyan en mükemmel ve en seri 

tesirli antiseptik: 

Tecriıbe ediniz. 

v~niis 

DiKKAT 
Siıll, rDtubetll baYalarda NEZLEYE, GRiP& 

tutulmamak lçla çok faydalı bir lcad 

SANOL İNHALA~ 
Üç • dört damla aeaclile damlatıp bDtlln j 
"Antiseptik Ye IAtif keluuunu koklayıp ten:. 
edildiğinde nededen mulıafaza olunduğu I'. 
edeye ttatulanl&rıa dalat nezle akıntıaım b,, 

ke1er, bq •in••ı kale edip •lcudu fer~ 
dmr. Sağlıimı Mftll bir ılt• Saool lnbP 

cebiDde bulundurmalıdır. 
iter eczanede bulunur. Flab 80 kuruttu_!, 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
1 - Yalova kaplıcalarında methal köprüsünün bulunduğu no~ ! r 

baren sağ tarafta ve yeni yapılmakta olan Büyük Otelin arka cih'!'. 
doğru uzanan üstü örtülü dere kanalila aafalth cadde arumdaki bot 9' 
sahasının doldurulması ve tesviyesi açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Doldurulacak olan yer takriben (bq bin bet yüz metre) mik'" 
sahadır. 

3 - Eksiltme IS/ikinci kanun/936 ÇU'famba günü saat (15) de il 
Merkezinde Şefler Encümeninde y,f:lpılacaktır. _ .t 

4 - Eksiltmeye girecekler (350) lira muvakkat teminat g~ 
ihale kime yapılırsa bedeli ihale üzerinden bu miktan yüzde on bete "-
edecektir. 

5 - Bu hususta bazırlanımt olan f&rlnameyi görmek ve ~ 
malumat almak isteyenlerin idare Levazım Şefliğine müracaat.lan. (1' 

Venüs Ruju: ~-.. Karyola ve Mobilyanın " 
••• ueunau hem gtlzeliui almak içia Iıtaatuld.a Rızapaea yokuıund• 

Gayet cazip renklerile kullananlan i İL 
hayretıere düıürür ve 24 saat dudaklarda 66 No. ASR MOB YA ma§'azaaını ziyaret edfnl~ 
aa1tit kalır. .-.llİlllİ~ AHMED FEVZi Tel. 23407 j 
VenUs Kremi: 
T erkib~ esrarlı, güzellik kremlerinin 

içimle en taYani emniyet ve itimat olanı
dır. 

Venüs Pudrası: 

Clld ve ZUhrevlye 
Heıtalıklvı mtlteba111ıı 

Dr. Ç 1 P R UT 
••1eflu1 Rua aefaretbaneal aaraaında 
Pe•I• ..kajı kitulnde lleymeoet apar-

.__. tı•aaı. Telefon ı t3353 41111-~ 
Şık ve kibar familyalann rağbetini ka • """ 

zanan, narin ve nazik cildlileri teabir eclen ~-----------... 
yüksek evsafta ef'İz pudradu-. 

Venüs Rimeli : 
VenÜI Rimeli ile tuvalet gören kirpik • 

ler kalplere ok gibi aaplanır. 

Evliyazade Nureddin Eren 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: KarakÖJ Köprübqı 
Tel. 423•2 - Sirkeci Mübürdarzade 

Han Tel 22740 .. ___ ,.. 
Eczayı kimyeviye aıat ve ıtriyat Tr•bzon Yolu 

deposu. İstanbul. 

Valını• ı 

J J, ROUSSEL. de satılıt~ 
IST&NBUL : Tunıl Mıydanı No. 12, 
ı Nıırneroııı katalogumuıu 

fllırlnlı, bıdawa gönderlllr, 

Karadeniz vapuru 12 ikinci
kinunun PAZAR günü 1aat 20-
de RIZE'ye kadar. «175» 

lzmir Sür'at Yolu 
IZMİR vapuru 14 ikinciki -

nun SALI günü saat 11 de 
IZMIR'E kadar. ((176» 

~--------------' - ,.-
1 

Ankaratla ; A K B A 
Her dilde ııazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitapları ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3 3 71 

~---------------------' 

~KANZUK4' 

MEYVA TUZ~ 

T abii meyva usatelcrile ha%.1tl-' 
mı§ yegane m eyva tuzudur. ,J 

Mide, barsak, kara ciğer, bo~ 
hastalıklarında fevkalade fayd8 i/ 
Hazmi kolayla§tırır, inkıbazı 

....... -................................ -.............. -
&on Posta Matbaeaı 

M u T u K edi~ciUZ 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Ragıp, H. Liitfü 

Şarabı İçini& Beyoğlu - İstanbul 

Galata Necati cadde8i238 .ti-----------". 
İl 


