
V • tt Perşem e unu a ı e se e 
azıye eeee Raporlar Okunacak 

MAKALLE cıv ARINDA MUHA-
REBELER BÜTÜN ŞlDDETILE 

DEVAM EDiYOR 
layııiyle tamamiyle gayri bblft isti

:~-...........,,, maldir. 

Garp cephesinden gelen haberlerden 
anlatıldığına ıöre, Somali ordulan l: 
taJyan bat kumandanhğı mühim )'8111 

tahtidatta bulunmaktadır. Kuvvetle .. 
rin milhim bir kıımı, Ogedenden Ad-

::c=ı...- dur ve Lug • F errandi"ye 1evkedilmek· 

Ha6eflerift lt,!'lyanlartlan iftinam 

ettilderi tanWarclan ileüıi 

tedir. 
Habetlerfn Hilcama 

LonC:lra, 12 (A.A.) - RoY.tC ~ • 
diriyor: 

( Deuamı I meı 7'JM•) 

Yunan Sularınd• 

lngiliz Gemileri 
Manevra Yapıyor 

Habeşler (10) Ital
yan Tangı Daha 
iğtinam Ettiler •• 

Manevralarda .,.......,.,. ·~ iltiıtci --· malaiemenin iaranna diıd.,.,.,.,..... .,.,,. (x) iferetli ealau Ali Saiptir. 

Yunan Vellahb D• Aniara, 12 (Telelonla> - Bii • 
Bulunacakmıı 7"' Onderimis Aıatarlı'• aıilıa1 ı .. 

t\diaababa, 12 (A.A.) - Şimal cep· ,.66/laiinde 6alanmalıtan •çlu Ali 
Lesinden gelen haberlere ıöre, Makal· Atina, 12 (A.A.) - Pirede demli- Saip ve dil•lerinin malaalremeleri· 
~ civarındaki muharebeler bütün tid- li bulunan .!n~iliz torpido muhr:leri ,.. ,,.,.,.,,.,,. ıiıal ~ olaıı 
tletiyle devam etm.ktedir. pazaıteei srun~~ k&twrdtdit ,.,,. ...... ~. 'j ........... .. 

beler, bilhaMa tehrln 20 kil .. larda otuz kadar y~ sabld-=-~~= -..,,. ülılla mdamı ttawhnllon 
Clar prbinde gayet ııla ve gayet mu- ron Vima gazeteaine göre bu arada malalıemeye verilen raporlar olıa • 
Jaimdir. Velihat da hazır bulunacaktır. nacalı, amme ıahidi aılatile de Alan 
Habeşler, Makallenin, 25 kilometre Atina, 12 (A.A.) _ Burada bu .. /na dinlenecelıtir. 

tlmalinde bul~an Abaro'ya da hü- lunmakta olan lngiliz torpido muhrip. Cel• SileJen aolll'tl Mal 14 1• 
~m etmektcd~rler. - leri, manevralar yapmak üzere, ha • arılacaJıtır. lsJilaamın öna... •eril-

ltalyanlar bılhassa burada pyet ıı- gün açılmı,lardır. Yunan veliahtl • '"" dinleyicilere (llO) luular 
fa,ık ve fena bir vaziyettedirler. Yeni Ekımouth torpido muhribi Bzerinde, = dafılmlflır. Solda mlicld•am.....ı BoAtı AniG1Lı Solda Ali Sai6öt ..._ 
Ye eski, bütün yollar yaimurlar do- bu manevralara ittirak etmektedir. Hlmlt lnhl ince 

--~=---------=------==-=----==ı=ı-=-=-=----------------------------====-----, 
Kral Zogonun 1 Dünyanın Yeni Bir Taksimi... I 

Sarayında Düğün M ) t f Faılst ltalge Dünyanın Yeni Bir Tak
PrenH• Seniye Ab· O O O •İmi Şampiyonu Olarak ileri Atılmıı 
clUlhamldln Oilu ile o· Ki Bulunmaktadır ... Harp Bütün Avru-

DUn Evlendi ıyor payı Daha Sıkı Bir Surette Sarıyor •• 
I' eni Eol.il.r ltalJlllYG Geçtiler, Hu· 

-T ...... ~G-i,..,... Bir Umumi Harp Tehlikesi Var ... 
Roma, 12 (Telaizle) - Tirandaa Moekoya, 11 (Tu ajamı l»Udirl-liera komiteeiade ffl'dili nutukta bakımmd~ ~k ~yler !aptık. 

bildiriliyor: Busün 1arayda kral yor:) demiftir ki: Kunetlı bar iKı ve koylfi Kızıl 
ıosonun bemıireai prense. Seniye Molotof Sovyet Rusya merkat $on HDeler zarfında müdafaa orduau vücude setirmit bulunuyo • 
P Abd .. lbam"d· "'l AL•d,. ruz. Ordumuz kaclroaunun ebmal • 

e u 1 ın oı u Dl ın di . Lı·k M 1 ilk Devresi Bitti yetini arttırmak içia Kızıl orda Jm. 
lünleri törenle yapılmlfbr, Düiiia • 8 Ç 81Jnln manclanlanua ,.Jul riltloeı- ,,.. • 
~e ecnebi diplomatlar, Arnavutluk dik. , 

Saylau Ali Saip rei.in eor..-.... 
bbineıi azaları hazır bulunmuılar- Milletler Cemiyetine airitimiz, 1 

dır. Sovyetlerin beynelmilel aiyaauı ile ~ 
Yeni evliler öileden sonra bir a- diier kapitaliıt devlet aiyaauı ara. 

layla Draça sitmiıler orada bir aında buaünden itibaren biç bir e • 
1 Malı prenaip farkı kalmadıiı ma • tal yan gemiıine binerek Brendizı·. 

naıını ifade etmez. re hareket etmiılerdir. Yeni evliler ltalyan • Hab.t H
117

6i 

Luauai bir trenle Brendiziden Ro • Bilik;., mael& ltalyan - Habet 
IDaya sideceklerdir. harbı ıöıtermiıtir ki bu farklar var

BUyUk F•tlat 
Kongr•sı 4 

Roma, 12 (A.A.) - Bu ayın on 
'ek~inde toplanmağa çağnlıa~f .._ olan 

büyük fatiat konseyi, ~cak 1 tubattat 
toplanac•kbr. 

dır ve büyüktür. 
ltalyan • Habet barbı, tipik bir 

müıtemleke emperyaliıt harbı ltal-
7an fqizmi, açıkça Habeıiıtanm 
ilhakı ve bu memleketin bir ltalyan 

Feneıbahçe tabnı ilkte ea hafta plmektedir. Yubndakl realm dünjkoloniai haline i~iı ıiyuuını mi· 
yapılan maçlardan beyecanh bir uluıeyi gösteriyor. dafaa eylanekteclır. 

(Maflara alt ~am (7) .ı iqf••ı:ala ...- ....._..,, ...... l _ (O..- • lllCll 7bti•J NalaO. mi.idiirii Şemwldiıa ••ıfililli 
ınüdolaa eclerlıa 



z Sayfa SON POST,. -=--- -

(Halkın Sesi) 1 

Haluız Yere 
Dava Açılmasına 

Ne Dersiniz? 
Geçenlerde. bir ecnebi. Türltlüie 
hakaret 10çundan maznun olarak 
mahkemeye verilmifti. Muhakeme 
netİceflİDde. avalla adanma iftiraya 
uiradıiı anlapldı. Ve beraetine ka
rar verildi. Bu münasebetle dün bir 
yazıcımız rastgeldiklerine yukanki 
.uali aormUfhır. Aldığı kartdıldan 

apğıcla bulacak111nız. 

* 

ABI ABBBLI 
Erzurumlular Cemiyetinin Kongresi 

• 
1 Jstanbulda Bir Sene

de 100 Bin Davaya 
Bakıldı 

1 ·oantın 
Bir iki 
Satırla .• 
Kok Kömarii 

Almanyaya aipariı edilen 5 bİlt 
kömiiründen m-da 3 bin ton 
kömüıG getirilmiftir. Havalar iJİ 
için bu kömürlerin bu yılm ih · 
playacağı sanılmaktadır. 

••• 
ltalya Bizden Afyon 

Şehir tiyatrosu sanatkarlarından Vaafi 
Rıza: 

Yapılan bir iatiatiğe göre, t.. 
tanbul adliyesi 935 yılı içinde tam 
(100) bin davaya bakmıştır. Bu 
yekunda İstanbul müddeiumumi • 
liğine bağlı oJan kazaların davala
rı da vardır. lstanbul müddeiu
mumiliği varide defterine bir aene
de bu kadar dava kaydedilmiştir. 

İtalya bir senelik ihtiyacı olan 
kiloluk afyonu Türltiyeden almıya 
venn.İftİr. Afyonlann aevki 
bqlıyacaktır. 

- Bir dava ne kadar az zamanda ni • 
hayete erdirilse, gene bir müddet sürer. Bu davalar aulh, asliye hukuk 

ve cezalariyle. icra cezalarına ve a- ••• Bu zavallı adamcağız da, bir beı:aet kara
nm alıncıya kadar kim bilir kaç defa itini 
gücünü bırakıp mahkemeye gitmiı ve :kim 
bilir hakkını iabat için boı bo§Una ne ka-

ğır ceza mahkemelerine verilmit-

1 
Talebe Hariçte de Kontrol 

tir. Geçen seneki yekun bundan 
Kültür Bakanlığı bütün lise ve o 

daha azdı.. . . 1 b. d k 
'"---------------: tep ere ır tamim gön erere ın 

dar avukat masrafı altına girmiıtirl Dün Halltevinde Erzurumlular Cemiyetinin kongresi toplanacaktı. Ebe-
Bence bu iıte aevinilecek nokta. mah • riyet olmadığı için kongre toplanamamlfhr. Yubndak.i resim kongreye ge

kemenin verdiii çok idiline :karardır. Fa· lcnleri göstermektedir. 
Karacabey HaAra- rin talebeleri hariçde de sı~ı .bir. 

altında bulundunnalannı bıldırm 

sında Tesisat kat timdi. o biçare adamı maddi ma - c:::::===========ıı:::::=-===::ıı:=:::=::=:ı::ıı::::=====:=:=-==-
nevi zararlara 90k•n müfteriden hesap Galatasaraylıların Kahveler Sıkı 

••• 
Doktorlanmız Mısırdan 

eormak li.zımdır. Bir M erlnoa Y etiıtirme 
Çift'i§i Kuru!du 

Mısırdaki beynelmilel cerrahi k 
ne gİbnİf olan doktorlarumzdan 
Remzi. Kizun l.mail. Ömer Vasfi 
IDİD evvelki gün tdırimize dönm ·· 

Çünkü. Türk müfteri değildir. Ve o a- ~ongresı· Kontrol Edı·liyor 
danı. bu ihirayı eavurmakla. Türkleri U· "-

tancbracak bir harekette bulunmuı de -

Nizamnamede Değifiklik Kumar Oynablan 4 Son hafta içinde Anbrada Karaca-
* Yapılmaaına Karar Verildi Kahve Kapatıldı bey ~~mda L-~~ Vekili ile birlik-

mektir. • • • 

M&t-.... doktcw Nihat Tözae: t!" teuUa.tta UUIUllllD ziraat müstep- Belediye ,dıirdeki nizampz 

• -. Biz~e ~ir çok ~er. !ürkle_rin C-J.tasuayblar Cemiyetinin lmn- TalelJenin bh.e, pzino ve n Ahf, ~rimia ~'Ziraat Ban• rinden dolayı yedi otobüaün itle 
IZZetı nefialerme. ve mılh haymyetlenne • _ 4,5 .ı.. 1:=1=~ 1 •. . . _ =-: .-:a..: _ıı '-L-• edil kumda mctgul olınUftur. atiyesini almıftır. 
L d d--LJan -"' L_ı_ --L.ı=.. • • ..... diin mt 1 ... ....-!!!!! ~ m+•nw .... ·- :ranıere ....... __ rnewne- L-----. 
&arp uy U& 'f'e ezen llUll&aı~ı mis- • • • .... ,.. • .. Karacabey w-.maa yapılan mo- • • • 
mar gayesini güdüyorlar. heyetinin nporlan ulundu. ft he,et{ at - "- iri JUll8lll tatt.ilnna bat- dem tesiaath hayvan beetebaneleri ve 1 

Faraza bir adam. bir diğerine. Pi veya Da~ Banden IOlll'&.nna~~ lan~~n.:...b.ı buausta çok has- ahırlar Üzet"indeki tetkiklerinin netice- Ahırkapıda skele 
bu 9ebeple garez oluyor. ele tacilit ,...,.lmeu mu itibari,. .. -· W ua • . hakkında Atıf li muharririm• Alakadar bazı makamlar, Aln 

Bu garazı tatmin için derhal ona ağır bal edi1ııliiinden yeni idare be,etinin Y auk hilifma talebelere oyun oy • Si I .. I • • • ır ıze bir iskele yaptırılarak. gemilerin si 
bir iftirada bulunuyor ve meseli bu itte 1eçıı1meei _..,.. .... lalbMfbt. Kon- nalan, ftl'eÜye hesap açan Şehade • fUn an soy ermt::;.. _ • valarda bu iskdeye yanapmlmala 

olduiu gibi: • • L..-mda ilri bhve 't'e Jhane lwldnn- ~<- Kar~y mda bazı mühim min etmek için bir tekil düşünm 
- Türklüie hakaret ettir diyor. Ve bu l"e bir ~1' • ....,. ~ telıEnr ida- -t ça; ıntut ~e tes11at yapılmaktadır. Son ler. Fenni imkanlar tamamen sabit 

iftirayı savururken, Türklerin, kendilerine re heyetini seçecektir. · da zabıt varakası tutulmuttur. tetkikatunızda bunlan ıördüm. Ayn- takdirde bunun için resmen te 

yapılacak hakaretleri affetrniyeceklerini Kah.derde kumar oynatılması ya- ca memleketimizde Merinos yün istib- giriıilecektir. 
düıünerek, dü~anını mutlaka ağır birce- Yunanistan Bizden Balık Alıyor saiının c1a biWında hareket eden kah- Wi?':'ı? temin olmun.a "~til- -= ;; • 
ıraya çarptıracagmı anıyor. Son ...::...L-..L L-:.J • izde pek veciler görülmüt, alılik zabıtunım bu mesı lÇlD ıene handa Wr Mennos hk Mektep Hocalanna K 

Vlkıi Türkler, hakikaten. milliyetlerine •~ uıcuwaı ım , h taki talimat · "b" yetittirme çiftliji kunılmuttur Eaa-
ıla--L L_L __ etleri ff fazla bahk lmuılcta .._._ :1.-- e- uıus namesı mucı mce, • llkmektep muallimlerine beden t 

yap ~ na&ar a etmezler. ÇI '•11&17 •1'& .... 9!r F erd Unk da Bal tt E- sen harada mevcut altı bin kadar Ma 
Fakat Türk adliyesi. müfterilerin mak- diJemediii için ·de banlar dahilde il . ..::. ~ ,_:pa~ 'b'-••:_ a ve car Merinos .1ro ........ u bu ..:Al:~e ele....: ııi öiretilmek üzere 44 üncü ve 15 · 

atlanna alet olmıyacak kadar idildirf tihlik ecilmelctedir ,,. .. t"e Kllll'Ye 11U1pa ........ ~. .... • ~- ,,_.,... .mekteplerde kuralar açılm!ftır. Ku 
Bu da d -L! be t k d bu h • - • ' - • ·-· - • - dildiği gibı yemden Almanyedan bet müfettiıler ders vermektedirler. 

va 11&1 raa aran a. a • Şimdi0 "' LLI_ alı Y dir Fakat b yıl Y nİat -l.ı.~ ·· k luk b" M · ·· ·· ·· · kib . iab kafidir B .Eti 1 yegane IJIW& ~ımız una - , . u una•nın aawgl yuz oyun ır ermoa ıurusu geti- • • • 
da bti lunaa~-- aamhm~. udıı· ra_ a_r- ni.tanchr. Ymıaniand.n mütemadi- t balık yekanu ıeçen yıl a.ld.iı balık ye- rilmİftİr. Bu yeni ptirilen ve muhitin N y··ı·· Gö· d · • 

u ıuar. ya cu unyet a l)'esırun • • -1--.La- k"' dan ah azd orveçe u un n erı 
adaletinden fiipbe edi orlar yahut ta a- JCD balık almak IÇID ftPUI' •~ • unun d a ır. tenitine intibak ettirilmeaine çahfdan . . • .. 

y • T·· k Alman .. tıııılu.a 1 ..ı_.! Norveç ıle aramızda tican mu dalete giden yollan karartmak iatiyorlar ur ve mu _sıLerm uar 
1 

il 
1
_.,. _L edir N . 

H kuk Tal be 1 • K f ... • _1a....._ı.. L-L __ .ı. ___ ,__ b er er c:uame11.t . orveçm en y 
demektir ki. ual cezaya müstahak olanlar 0 e S 010 ODgreS mı nezareti IUUllua UUlllllUUl"Wlll u mil · d d" b. l··'- Ba d 

• •• •• _ı_ı_ edil 1 ___ ..ı__ erın en ort ın ton "" ua e 
onlardır! ~~e.n ve cwe ... ~ !.a~~UKllUI lebi ile ilk olarak Norveçıe 11 ton tü 

Bu İb°barla. bence adliyem:... bu : .. e if- y K ı K D •• ıyı nehceler A]ındııır:rı göriilm••·•••• Bu - ~ arı a an ongre un ... -y-• tecrübelik olmak üzere 4 sandık elma 
tiraya uğnyan tarafa beraat karan ver • neticeler üz~ bu ndide daha kuv derilmiftir. 
mekJe blmamab. müfteriler hallmda da r 1 k leket. • :de lm-
:kendiliğinden takibata geçebilmelidir. Tamamlandı ;;~~:ı;~(y:':tiJl,.. tık Mek • ;..· ır 

1 
· · 

T A K V İ M pan fabrika) faLrikuıyla kendi tep ua un e~ınıll 

. - tldNciKANUN 

RıJrat HDe 
13 Arabf MDe 

usı US4 - -Kuım Reımi senı 1 inci klaun 
67 1936 31 

PAZARTESi 

SABAH 
Şevval ~!SAK s. D. S. D. 

1 2S 18 2 38 
7 ~2 s 39 

Öğl& 1 indi Akfam Yataı 

s. D. s. Dl' 8. D. 
& ID. E. 7 21 9 48 12 - J 38 

z. 12 i3 H 48 17 01 18 38 

- --- mi k t•mizde ·· .. _.ı _ _!,_! •• Mesken Bedellerı 
L kih •!..L.-ed Şeb H Ş me e eı nyun~mum· Hukuk Talebe Cemiyeti aongreei l eyeti ...- en ap, uan, ev- kün olacakbr Şehrimiz ilk mektep mı..Utim ... 

dün sabah aaat (8,5) da Alay kötkün- ket ~lara cevap v":"diler. Ve~por~ .» ' birikmit mesken bedelleri benüS 
ne toplandı. Bu top1anb geçen aym ekıerıyetle kabul edıldi v_e yem heyeti Galata Tramvay Du· diye olunmamıttır. Her 
yirmi ikinci ıünü yuıda kalan idarenin seçilmesine geçıldi. • • mesken bedeli olarak senede 
konpenin devamı idi. ilk olarak! Yeni Heyeti idare rak Yeri Detıttiriliyor almuı icap ettiğinden yap 
eaki ruznamenin ikinci maddesi konu- Yeni idare heyetine birinci aınıftan Köpriinin Galata cihetindelö tram- hesaba göre bu paranın mecmull 
f'lldu. Sedat, Fahri, Ahmet, ikinci ımıftan vay durak yerinin hem caddeyi darlat- bin lira tutmalctadır. 

Bundan aonra kongre divan intiba- Hasan, ŞeTket, Rİ7.a, üçüncü auuftan brdıjı, hem de köprü üzerinde tram- Bu para bu sene aonuna kadar 
bı yapıldı. Birinci bafkanhğa Halda Nureddin, Hayri, Ertuğrul, teftit hey- t vaylann fazla beldemesine sebep ol- madıiı takdirde, kanunen bu hak 
Şinaai, ikiDCi bqbnhia Ahmet Bed • etine de birinci smdtan Mitat, Kimil, duğu nazan dikkati celbetmiftir. Bu bedilmit olacağından muallimler 
rettin, sekreterliklere Leman, Ahmet ikinci sınıftan Adnan, Hasan, üçün • durağın buradan kaldırılarak Karaköy- ft Anbrada olduğu gibi, ha 
ve Necdet 120 muvafık ve 16 muhalif cü sınıftan Şeref, Fethi seçildiler. palasın önüne nakledilmesi teklif edil- tabitle tediye edilmesi için t 
reyle MıÇildiler. Atattirke, ~Büyük Millet miftir. lere gİrİfmİflerdir. 

Bundan aonn idare ve teftit heyet. Meclisi Reisliğine, Kültür Bakanlığı • I Belediye teklifi tetkik etmektedir. Ayrıca bat muallimlerin 
)erinin raporları okundu. Talebeden na, cemiyetin fahri reiai Necip Aliye I Bu takdirde köpriiclen seçen tramvay. tahsisatlanndan henüz verilemİY 
F abri, Hüseyin, Kemal, Adil, Nuri, tazim telgraflan yazıldı ve koqre de lar if81et kulesi ile köprü araamcla a,.llk birikmİf panmm da b.ı seııe 
Hasan bu raporlan tenkit ettiler. Es- bu suretle bitti. lmç durmayacaklan:lll'. lemiyeceji anetdmaktadlr. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

-

. ·; Şu elektrik denil- lüumlu aea • j 
nenm.. 

..• Fiatuaclaıı GD para teuilit ~apda-ı 
JOrm•J. 
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H •• rgun Resimli Makale a Yarışa Sözün Kısası 

_,1 Dünyanın 
Gidişine 

Bir Ku~bakışı ... -
Almanya Faaliyete Başladı: 

to Habeş harbindeııbcri bir köşeye sine -
fl' sesini çıkarmıyan Almanya nihayet 

,:krar dünya siyaset sahasında görünmeğe 
bııı aşlad ı. 

Bu seşsizlik içinde harp hazırlıklarını 

amamlıyan Almanya, şimdi Sovyet Bir -
of ği etTafında siyasi hnzırlıklarını tamamla-

nakla meşguldür. Bir tarnftan Japonya 
15 le bir askeri ittifak müzakeresine giriş -

niş bulunuyor. Diğer taraftan Baltık de
ıizi sahillerinde bulunan Estonya, Finlıin
liya devletlerini de elde ederek Sovyct 
ıirliği etrafında tam bir çember çevir -

'\ neğc çalışıyor. Bu devletlere kredi ile 
1 ıarp malzemesi, silah ve saire satıyor. Ti

rtş :ari münasebetlerde kolaylık gösteriyoı'. 
a le onlarla siyasi ve askeri anlaşmalar 
•apmağa gayret ediyor. 

it Almanynnın siyaset sahasında ikınci 
aaliyeti de, İngiltere ve Fransa ile anla, • 

Jf1ak teşebbüsüdür. lngiltcreye, deniz an
aşrnasına benzer bir hava pnktı yapmayı 
eklif etmiştir. Fransa ile de anlaşma te • 

'f ıebbüslerine girişmiştir. Fransa· başvekili 
,t ..aval, Almanya ile anlaşmadıkça Avru • 
le >ada sulhun teessüs edemiyeceği kanaa • 

İne varmıştır. Bu suretle Almanya, Fran-
5) ıa ve İngiltereyi temin etmek ve bütün 
e~ıCuvvetile Sovyetlere saldırmak niyetin • 

.eledir. 
e 

• Sovyetlerin Faaliyeti: 
Sovyet B' 1°" · d • . . ır ıgı e Almanyanın bu faa-

lıyetıne ka~ı lakayt değildir. O da bir 
·B araftan Moğolistanla askeri bir ittifak ak
lı iletmiştir. Öte taraftan da Fransa ve lngil
ıı tereden mühim miktarda para istikraz et
i İe~tedir. Zahirde bu istikraz, Fransa ve 

ol ngıltere ile olan tıcari münasebetin inki
e\J1afı gayesini gütmektedir. Fakat hakikatte 

1 keri mahiyeti haiz olması ihtimali çok
tur. 

1 ltalyada: 
t İtalyada vaziyet günden güne fenala 
ti ııyor. 
1 Habeşisto.nda yağmurların erken baıı -
1 mnsı ltnlynn ordusunu ıın~rttı. Hnbc;, or-
duları vnziyetten İstifade ederek taarruza 

• ıcçtiler. 
1 J Habeşistandnki vaziyetin ltalyanları.n 
. ı'lcyhine dönüşü büyük felaketin bir baş

ı:ıJ langıcıdır. Çünkü bu ıı.yın yirmisinde Ce -
oS ncvrede toplanacak olan On sekizler ko • 
İl ınitcsinin petrol ambargosuna da karar 

Verrncsi muhtemeldir. Bu takdirde İtalya 
Pek fena bir vaziyete dü§ebilir. 

Musolini daha şimdiden vaziyetin vn
harnetini hissetmiş gibidir. Çünkü artık se
sini kesmiştir ve scfirlerini Paris. Londra 

, '\re Cenevre arasında dolaştırnrak bir sulh 
t klifi yapılmasını temine çalışmaktadır. 

• Amerikada: 
t ::'mer:ika geçen hafta içinde yeniden 
altust oldu. Yüksek mahkemece verilen 

j bir karar, Ruzveltin bütün icniatını sıfıra 
indirdi. 

~ Ruzvelt, Amerikadaki iktısadi buhTa -
1'f nın önüne geçmek için esaslı iki tedbire 
tJ baş ~ırdu. Biri snnnyii korumak için çı -

kardıgı kanunlardı. Bir sene evvel yüksek 
tf mnhkcmc_: ~ıük?~ctin bu kanunları çıkar -

mnk snluhıyctını haiz olmnd - k . ıgına arar 
vermış ve Ruzveltin bu sahadak· . •1• .• •. ı ıcraatını 
sı ıp supurmüştü. 

Ruzveltin ikinci tedbiri ko''y)" .. h. uyu ı -
mayeyc matuf idi. Amerikada fazla i t"h _ 
•alin önüne geçerek fiatları tutm k 
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. . a lt'IO 
c;ıftçılcre hükumetin tayin edeceği mik _ 

tarda araziyi i lemeleri mecburiyetini koy
muştu. Bunu temin için de masrafa k 

1 k .ar -
fi 1 bir vergi ihdas etmişti. Yüksek mah _ 
ltem.e hükumetin bu salahiyetini de rcd _ 
dettı Ve bu vergiyi tarha mezun olmad -
na karar verdi. ıgı -

Bu suretle Amerika Cumhur rei~·ını'n 'k· (j ' 1 .ı 

h ç scnedcnberi yaptığı bütün işler bir 
mernledc yıkıldı. Kanunların hükmü kal _ 

ad.ı. S~rfcdilen paralar havaya gitti. 
Şı~dı Ruzvelt meyus, bedbin, ne ya -

!!!.'!~:!!! .. ~~şünmcklc mt'şguldür. ................................... Ölüm ........ .. 
lstanbulda H '' .. T b' hi l . usnu a ıat matbaası sa-

lt:ı e~ndcn . Bay Asımın oğlu ve Tıb Fa-
tesı Teşnh profesör muavini Bay Ham-

:tanın Yeg· . 0· I 
Şuh . enı, ıvanyo u Maliye Tahsil 
C esı ~ahnkkuk memuru Nesip ölmüştür. 

. ~nnzC3ı Cerrahpnşn hf\lıtahane. inden bu
&un ... 1 d °" ~g e en sonra kaldırılacaktır. Dost 

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

Talebe Ve 
Kahvehaneler 

Ek ·Ta -

Lise ve orta mektep talebesinin 
kahvehanelere devamdan menedilme· 
leri bir mesele oldu. Gazetelerde sütun 
sütun yazılar, resmi beyanat, tenkit, 
mütalea .. Sanırsınız ki bu haklı olduğu 
kadar basit yasağa maruz kalanlar ade
ta bir gadre uğramışlardır. 

Kahvehanelere devamdım menedi
len talebe ~imdi ne olacak~. Nerede 
vakit geçirecek bu zavallılar? Kendi
lerine bir kültür bahçesi, talebe klüp
Jeri, kütüphaneler açtık mı ki kahveye 
gidip tavla, iskambil oynamalannı çok 
görüyoruz.? 

Hiç yelkenli yarıfı seyrettiniz mi? Yelkenleri idare edenler, 
daima kotralarını ötekilerinin rüxgannı kesecek bir hizada 
gitmeğe ve bu suretle rakiplerini yolda bırakmağa çalııırlar. 

mizi ortadan kaldırmak için ahlaka uymıyan bir çok çarelere 

Bir haftadan beridir bu mesele et
rafında devam eden neşriyatın temi a
şağı yukarı budur. Halbuki kültür di
rektörlüğü bu tedbiri almakla, talebe.. 
ye sadece bir ahlak mübalatsızlığını 

hatırlatmış. kendilerini vazifeye da
vet etmiştir. Dünyanın hiç bir tarafın
da, yirmi ya,şından aşağı gençler kah· 
ve, gazino, kıraathane gibi yerlere de
vam etmezler. Ahlak nazariyeleri ken· 
dilerini bundan teamülen tahzir etmiş
tir. Zaten, talebenin böyle yerlere de
vama vakti de yoktur. Akşam üzeri 
mektebinden dörtte, dört buçukta çı· 
kan bir talebe, bir saat kadar, yolda, a
çık havada nefes aldıktan sonra, evinde 
vazifelerinin ve derslerinin başına çö
ker, ertesi günün işini hazırlar ve ya• 
tar. Tatil günlerinde ise onun can a
tacağı yer, spor klübü, spor meydanı
dır. 

bat vurmaz mıyız? 

Bu, at yarıtında da, otomobil yarıtında da böyledir. Y arı,a 
girenler dalına rakiplerinin zararına olarak muvaff akiyet kazan

mağa çalıtırlar • 

Halbuki ne yanılarda, ne de bayatta bu hareket doğru de

ğildir. insan muvaffakiyeti kendi kuvvet ve hünerinin müka • 

fatl olarak kazeınmahdır, yoksa bqkalarınm zarannı temin ede-

Hayatta da böyle değil midir? Y artfla olduğu gibi rakipleri- rek deiil-

MUHTELİF HABERLER 

yad er • rci ·k Bunu gençlere öğretmek, onları 
bu yola sevketmek için yasa ve nizam 
çıkarmağa lüzum yoktur. Bu terbiyeyi, 
bu göreneği aile muhiti verir. artta 10 Bin 

inşasına 
Göçmen Evinin 
Başlanıyor 

Evler 28 Yılda Taksitle Ödenecek 

Bizim yaşayış sistemimizde, ço
cuk, büyüklerinin her hareketlerine 
~ahit ve hazan da şeriktir. Kumar oy
narız çocuklarımız seyrederler.. İşret 
ederiz, çocuklarımızın meze tepsisin
den çöplenmelerini hoş görürrüz.. Lfı. 

Ankara, 12 (Özel) - Türkiyede 1 (10.000) olmak üzere 20.000 pul • 
modem şehircilik esasları üzerin • luk . ısma~lanmışt~r. ~u pullu~la~ı 
deki ilk çalışmalar ıemere ver • yerlı fabrıka ve ımalatbanelerımız 
mek üzeredir. Bu hususta Sağlık yapacak, beheri vasati bir fia.tla 10 
Bakanlığında salahiyettar bir zat 
bana §Unları söyledi: 

- 1936 yıh Trakya ıçın intaat 
yılı olacaktır. Bu in§aat önümüzde
ki martta başlnmı§ olacak ve ilk ön
ce en modem §ehircilik esaslarına 

göre 10.000 ev yapılacaktır. Bu ev
ler ve teferrüatı ilkbahar ve yaz 
mevsimlerinde tamamen bitirile • 

cektir. Bunların kapı ve pencerele
ri §İmdiden hazırlanmıştır. 

Yalnız göçmenler için yapılan bu 
evler paralıdır ve 28 yılda ödetti • 
rilecektir. Göçmenler ilk sekiz yıl
da hiç bir şey ödemiyeceklerdir. 
Fakat sekiz sene sonra devam ede
cek, 20 yılda muntazam takaitler 
halinde ödemelerini yapacaklardır. 
Şark vilayetlerinde yaptırılacak ev
ler için göçmenlerden para alınını -
yacaktır. Trakyada evler en fazla 
St)t:) liraya mal olac ktır ki hu he -
saba göre (10.000) ev (5.000.000) 
lirıt ile yapılacaktır. Maamafih lıu 
evlerin yarı fiata mal olmttaı için 
çareler aranmaktadır. 

Göçmenlere Pulluk 
Diğer taraftan göcmenler için 

(10.000) ve diğer vilayetler için de 

lira olduğuna göre hepsi için 
(200.000) lira ıarfedilecektir. 

Trakyada Yeniden Sayım 
Trakyada göçmenlere daha fa-ı -

la toprak bulmak için basit bir sa -
yım yapılması da mevzuu bahistir. 

Keresteler De Hazır 
Seyhana bağlı Pos ormanların • 

dan indirilen 2.000 metre mikabı 
kereste Tekirdağına getirilmiştir. -----------· 
Sağlık Bakanlığı 
Yeni Teşkilat Projesi 

Haz.r: adı 
Ankara 12 - Sağlık ve Soynl 

Yardım Bakanlığının hazırladığı 
yeni teıkilat ve memurin projesi ile 
bakanlıkta sicil ve memurlar ve mu
amelat genel direktörlüğü ile tıbbi 
istatistikler, Sağlık ve Propaganda 
genel Direktörlükleri ve Hukuk Mü
§avirliği kurulmaktadır. 

Kurulacak hıfzıuıhha mektebin
de de aıhhat memurları ile kültür 
bakanlığı sıhhat müfettiılerine, öğ
retmenlere tıbbi tekamül dersleri 
verilecektir. 

Gerekli olan köylere ücretleri 

Oradan mürettep yerlerine nakle • ubali, perdebirunane laflar sarfederiz, 
dilmek üzere vapurlardan çıkarıl • çocuk bunlara kulak misafiri olur .. 
masma ba§lanmıştır. Babalarının sosyetesinde sabahlara 

Şimdi Sağlık Bakanlığında te~ • kadar oturan gençler çoktur. Guya on
kil edilen bir komisyon evlerin da- ]arın huzurlariyle iftihar ederiz. Fakat 

ha gu"zel olma'" · · IA l b" d düşünmeyiz ki, evlatlarımızı bunınla-.. ı ıçın p an arı ır e- l 
f d h ·· d · k d" B rımızın dibinden ayırmamakla, on a· 
a a a goz en geçırme le ır. u . . - · ı· k ı 

k · d T k . k rın tazecık dımaglarını zehır ıyor, al· 
omıayon a ra ya ıa an mimari 1 d 1 l ·ı k' ··ıd·· ve er e a tmışa tı ı e va ıt o uren sa· 

ve Bayındırlık mÜ§aviri de vardır h 1 1 k d' ı· · 1 k ndı' 
Ö

w ·-· •• • • • yısız ay az arı en ı e ımız e, c 
grendıgıme gore ıımdıye ka ~ ı zafımız ve bilgisizliğimiz yüzünden 

dar. ~elen .mu~acirlerin iyice yer • biz yetiştiriyoruz!. 
leştırılmesı bıtmedikçe dışarıdan Aile nizamı yoluna girsin, talebeyi 
külliyetli miktarda muhacir geti • doğru yola sevk için ne yasağa, ne de 
rilmiyecektir. A. tekdire hacet kalmayacaktır. 

istin yede iç şleri Bakanı 
Büyük Bir Tersane Ku- iki Ay Mezuniyet 

rulması Düşünülüyor Aldı 
İstinye Dok kumpanyası iktisat Ankara 12 -iç İşler Bakanı 

Vekaletine müracaat ederek tesisa- Şükrü Kaya kalbinden rahatsız ol
tının s&.tm alınmasını teklif etmiş- duğu için iki aylık mezuniyet nl
tir. Teklif tetki~ edilmektedir. mı§tır. Bu müddet zarfında kendisi-

1 

Bu aradn lıtınye körfezinin bü- ne Ekonomi Et.kanı Celal Bayar ve
yük bir tersane haline getirilerek kalet edecektir. iç işler Bakanı 
lstnnbulda yen~ vap~r inş~~ı imkan- ı F enerbahçede kiraladığı bir evde 
!arının elde edılmesı de gozden ge- istirahat edecek lüzum görülürse 
çirilmektedir. Bu;;un için bir de tedavi için Av;upaya gidecektir. 
proje hazırlanacaktır. Şükrü Kaya istanbula hareket e-

•••··························································· derlc:en istasyonda kabine arkadat· 
hususi idareler veya köy bütçelerin- ları ve bakanlık erkanı tarafından 
den verilmek üzere köy ebeleri ve uğurlanmııtır. 
hekimleri tayin edilecektir. -----

,---------------------------------------------------------------, 
iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Hauptnıan 
Rurtulu ·or Mu? 

Bigadan yazılıyor: 
Burada eski ve fena bir adet vardır ki, o da düğün evlerine 

davetlilerden çok, davetsizlerin hücum etmesidir. Bir mahal· 
lede bir düğün olmayagörsün. 1500 evli ıehirde bu düğüne git-

miyen kadın ve kız hemt'n yok gibidir. 1 
Hele koltuk töreni yapılırken bütün salon ve odalar, insanla 

dolar ve törenden ıonra damada, adım atacak yer bulunmaz • 

Bu, düğün evi kapılarının ötedenberi herkese adet veçhile açık 

bulundurulmasından, düğün davetçi i olan kadının fazla bahfİf 

kopartmak için düğün sahibinin ehbabı olmıyan bazı kimseleri 

de fuzuli yere davet etmesinden ileri gelmektedir. 

Düğün evlerindeki bu izdiham yüzünden daha geçenlerde bir 

ev çökmüş ve bir çok kiJİ yaralanmıştı. 

IS1 ER JNAN i ST E .. ~ iNANMA! 

. 

e a rabnlarının cenazede bulunması rica 
olunur. \.-~------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------' 

Trcnton, 12 {A. A.) - Af divanı, 
Hauptman hakkındaki idam ceza -
sının müebbet hapse tahvili muva
fık olup olmıyacağına bugünlerde 
karar verece1~tir. Divan, bu tahvile 
muvaffak etmese bile New • Jerse 
valisi, Haup~mun'ın idam cezası • 
nın tatbikmı 90 gün müddetle tehir 
etmek hakkına malik olacaktır. 



Savla 

Dikkate Değer 
Karışık 
Bir Dava 
Arife isminde bir kadının geçenlerde 

.Fatihteki evi yanını§. Kurtardığı eşyadan 

bir kısmını komşulan Safiyenin evine bı· 
rakını§. Sonra istemi§. Safiye vermemiş. 
Polise müracaat etmiş. Polis Safiyeyi çn
ğırmıya gidince Safiye polise hakaret et• 
mi§. 

Safiye dün emniyeti suiistimal ve po
lise hakaret suçundan asliye birinci ceza 
mahkemes1nde sorguya çekildi. Şahit o· 
larak evvela Bayan Şazimet dinlendi. Bu 
kadın: 

- Ben Safiyenin polise hakaret etti{iini 
duymadım: dedi. 

Reis kendisine poliste verdiği ifadede 
Safiyenin polis Osmnna hakaret ettiğinin 

yazılı olduğunu söyledi. Şazimet: 
- Polis öyle kendi kendine yazım~, 

benim bir §eyden haberim yok: dedi. 
Bundan sonra polis Osman dinlendi. 

O. Safiyenin kendisine hakaret ettiğini ve 
zabıt varakaaı yapıldığını söyledi. Suçlu 
Safiye ise: 

- Bu memur, iki senedenberi beni ta
kip eder, benimle konu§tnak istiyordu. 
Reddettim. Bana bir gün elbette seni ton
gaya düıürürüm dedi ve nihayet bu ifti
rayı yaptı: dedi. Bundan sonra da polis 
Rifat dinlendi. 

«- O gün Arifenin ıiknyeti üzerine 
nrk'adaşım polis Osmanla beraber Safi • 
yenin evine gittik. Fakat onun arkadnp
r - · hakaret ettiğini duymadım, dedi. Hal• 
bukı 11akaret edildiğini tesbit eden zabıt 
vnrnkasındıı Rifatın da imzası vardı. 

Reis tekrar sordu. Rifat: 
- Zabıt varakasını arkadaşım Osman 

yapmıştı. Okumadan imza etmişim, dedi. 
Müddei Ferhat, hilafı hakikat zabıt va

rakası imza ettiği için polis Rifat hakkın • 
da takibat yapılmasını istedi. Mahkeme bu 
hususta henüz bir karar vermedi. Diğer 
phit]erin ça~nlması için muhakeme talik 
edildi. 

Çok Çocuklulara ikramiye 
Zile - Altı çocuklu ailelere para 

mükafatı verilmesi kararlaıtırılmıı
tır. Bu İ§ için Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden tediye e • 
mirleri ıelmeğe baılamııtır. 

Bir Doktorun 
Gün ük 
otlarından 

Pazartesi 

(*) 

( Şarko) Sinir Hastalığı 
Muayene odasına müşkülatla yürüye • 
rek giren ve §apkasını çıkarmak arzu
sile ellerini yukarıya kaldırmak iste -
diği halde kaldıramıyan altmış yaşla
rındıı bir hasta ile görüşüyorum. 

* Otuz sene evvel bir frengi geçirmiş, 
yarım yamalak bir tedavi görmüş, ar
kasından evvela baş ağrısı, sonra bel 
nğnlım başlamış, gözlerinde rüyet kuv
veti nznlmış ve nihayet ayaklarmda 
bir ağırlık başlamı_ş, bu ağırLk kol
lara da sirayet etmiş. Kuvvetli bel ağ
rıları, hastanelerde uzun uzun tedavi
lr-rd r-n cıonra azalmış, fakat yürüme 
müşkülatı günden güne artıyor ve ek
sıımıyormuş. 

Kan muayenesi 
gösteriyor. ++· 

* 
vasserman 

Nuhai §etki sinirlerini şiddetle mü • 
teessir eden ve diğamda da tesirini 
gösteren ve frengi neticesi husule ge

len bu sinir felcinin vücutta ateş yap
mak suretile malarya aşısı, tifo a§lsı, 
sülfozen aşısı, Pyrifer aşısı tatbikatı ile 
az çok bir fark elde edilebileceğini, 
hastalığın eski olması kat"i tedavi ü
mitlerini azaltmış olmakla beraber kı 
şın ılık su duşları, yazın da deniz ban
yolarından ve mekanik tedaviden biraz 
daha istifade edilebileceğini lıastaya 
anlattım ve gıdasına ehemmiyet ver
mesini tenbih ettim. İyot kuvvet §Uru
bu yazdım. 

( ıt:) Bu notlan keaip aak]aymız, ya• 
it.ut bir albüme yapıfbnp koUekaİyoa 
:rapmız. Sı..lanb z.amanınada bu notW 
bir doktor l'JDİ imdadmaza yet.itebilir. 

Mara§ (Özel) - Eski rejimlerin 
bilgisiz ve bakımıız idareleri yü • 
zünden geri kalan illerimizden biri 
de Maraştır. Sinesinde otuz bir bin 
nüfusu barındıran ıehrin genel gö
rünÜ§Ü toprak yığınlarından ibaret 
sayılabilir. 

Maddi ve mane,vi karanlıklara 
bürünmüş olan Mara§ın bir yıl Ön· 

cesine kadar belediye varlığından 

haberdar bulunmadığını anlamak 
için uzun boylu tetkikata ihtiyaç 
yoktur. Zavallı kasabaya ne bir yol 
yapılmı§, ne tenviri düşünülmü§ ve 
ne de medeni şehirlerin ahip bu • 
lunması ger~en müest.eselerinden 
birine olsun kavu§turulması yolları 

araıtırılmııtır. 
V aktile Amerikalı misyonerler 
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için en geniı bir çalı§ma ıahası ola- Mara/ın Benel görünüıü 
rak onaylanan ve bu yolda yaban • (x) ipretJi yerde Halkevi yapılacaktır 

cıların faaliyetine sahne olan Ma • İnkılabın yetİ§tirdiği bu üç değerli yaptırdığı yüz elli mantoyu da bir 
r&§ta Türk devrimi daha bir büyük Türk çocuğu da uzun yılların ba • taraftan dağıtıyordu. 
canlılıkla harekete gelmek mecbu- kımsızlıklarını gidermek için yılla- Halkevinde, ordu evinde aile top· 
riyetinde idi. Gerilikleri kaldırmak, rı güne, asırları yıla sığdırmak için lantıları yapılıyor, çaylı danslar ve
hızlı hamlelerle yenilikleri yarat • hızlı hamlelerle geceli gündüzlü ça- riliyor, medeni insanlara yakı§an 

h maktadırlar. Çalışan, hiç bir şey- ya§ama yolları ve onun icapları mu· 
den yılgınlık göateremiyerek sava - hite yayılmak için her fır attan isti
şına ablanların ektiklerinin verim- fade edilmesi ihmal olunmuyor. Yıl
lerini toplamamasına imkan ta - başı geces i verilen balo canlı bir 
ıavvur edilemez. örnekti. 

Maraşta sokakları dolduran ka • Doğrusu bu kör ve karanlık mu-
dınların ummacılar gibi mavi beyaz bitte son yıl içinde yaratılan varhk
çarşaflara bürünmüş ve yüzlerini lardan göğüs kabarıklığı duyma • 
kalın ıiyab peçelerle örtmüş bulun- mak imkansızdır. Cesurane adım • 
dukları görülürdü. Kadına siyasal lar hedeflerine ulaımak yoluna gir
haklar tanıtan inkılabımızın varlı- miıtir. Taassubun ve tagallübün ba-

• 
lstanbula 
Ha ret Yaşaya 
Bir Kadın 
Uzak bir yurt köşesinden bir ol 

cum yazıyor: 
cıEvli bir kadınım. EvlenmecleP 

kocamla altı haf ta kadar ni§anlı h11' 

§Amıştık. Evlendikten altı ay soıır' 
ya geldik. Burada kocamın vnzh (. 
iyi. Kazancı mükemmel. Herkes bı> 
met ve itibar ediyor. Fııkat ben ~ 
nızım. Bütün hayatımda bir gün, 1 
dan dışarı çıkmııt değildim. OradıJ.. 
k.adaıılann hayatlannı, eğlenceleritıl 
§Ünüyorum. bedbahtLğımı du.)'l'f 
Burada kocamdan baıtka yüzüne bil~ 
iki kelime konuşulacak bir insan yo 
le zavallı mahlUklar ki bunlarla i#' 
arada yaşadıkça iptidailC§tiğini ~e 

Jediiini hissediyor. Kocama da ııiJc6' 
demiyorum. O, beni memnun ._e 
etmek için elinden geleni yapıyor· 
bu. beni tatmine kafi gelmiyor kil 

f e 

A kızım, sana dünyanın bir ze'V'J,; 

lenceden ibaret olduğunu ve h~ 
sana bunu temin ile muvazzaf ol~ 
kim söyledi? 

Kocan da seninle beraber bu il' 
razı olmuş, oraya gibniı. Fazla ot.~ 
lqıyor, kazanıyor ve seni mes'ut ~ 
gayret ediyor. Senin i.ıin yeyip içİPı 

kalkmaktan ibaret midir 7 
İstanbulda büyümüı bir kız hayştl 

kurakhktan kurtaracak vasıta mı b6 
maz? 

Ben size bir kaç yol göstereyim: 
1 - Okumayı ve okumaktan :ıe~ 

mayı öğrenin. Yalnız zamanlarda J 
mak kadar kıymetli ve snmimi ~ 
bulunamaz. 

2 - El işi yapınız ve ev İ§İ ile ~ 
olunuz. Bu mqguliyet sizi o kadar ' 
tacaktır ki sıkılmağa vakit bulamırJ 
silli%. 

ğı önünde bu manzara yüz kızartıcı ıı.ı ezilmiıı., devrime ilerleme yolları 3 A l ç kla _..ı,e :r :r - na o unuz. ocu meıgu-

idi. Adeta buranın yurdun bir par- açılmıştır. mak bir kadın için bütün bir ömre lı' 
çası olduğunda tereddüt edilirdi. Şimdi ihtiyaca kafi gelmiyen dir. 

1936 yılının birinci günü bir kaç Halkevi için Maraşın en büyük bi- Bunların haricinde arayıp bu]e.cl 

1 h. J" • • d" • egwlenceler hwusi ve sabtedır" . 5:..; ; ay evve şe ır mec ısının ver ığı nalarından biri ayrıl.mı§, bu binada .-
M P B k H l b 1 d lendinnekten ziyade sıkar. Hele d~ 

ara~ arti a§ anı a it, e e iye reısı çarşaf ve peçe taşımak memnuiye - büyük konferans ve dans salonları-
H S k · li M f Adi bi, çay gibi, mont gibi §eylere hiç öt' 

asan ü utı, va · usta a i tinin tatbikine başlandı. iki gün nı ihtiva eyliyecek bir Halkevi vü - meyiniz. Bunlar bir kadını küçültür, .f1 
mak bu muhiti karanlıklardan kur- içinde sokaklarda çarşaf ve peçe cuda getirmek üzere yirmi küsur aelhnez. TE'\'P 
tannak devrimin ihmal kabul ey • taşıyan kadınlardan eser kalmadı. bin liralık bir inıaatm planları ha • 
lemiyen bir ödevi sayılmak lazım Halkevi bu yenilik hareketini tak • zırlanmı!tır. inşaata bir kaç ay için- Karamanda 
ıelirdi. vıye eylemek için yoksullar için de başlanacaktır. 

Üzüm Cinsleri lslah 
Ediliyor 

Nasılsa bu ödevin yerine getirilme
sinde bir az geç kalınmı§. Fakat geç 
te olsa bugün Maraı ileri hamleler 
yoluna girmiıtir. 

Parti teşkilatının başına getirilen 
Burdur saylavı Halit Onaran, vila
yetin idari mes'uliyetini ·elinde tu -

lzmitte 

Sürek Avında Eir Domuz 
Bir Köpeği Parçaladı 

ı Kony da 
1 iki Köy Halkından 3 Ki i 

Öldü, 8 Kişi Yaralandı 

Konyadan bildirildiğine göre Kı
zılviran köyü halkı ile Ağris köy • 

.Karaman (Özel) - Üzüm c~ 
lerinin ıslahı yolundaki çalışlll1 

müsbet neticeler vermektedir. G~ 
lecek mahsul yılında alınacak 

zümlerin bu senekilere nisbetle ' 
ha nefis olacağı umulmaktadır• 

tan vali Muıtaf~ Adli Bayman, şe- İzmit (Özel) - Ziraat müdür • 
bir işlerini mansup belediye reisi o- lüğü tarafından 150 kişilik bir SÜ· 
] k 1 ""ki d k . d"I · • A 1. lüsü arasında, üç kitinin ölümü ve ara omuz arına yu enen o tor rek avı tertıp e ı mışlır. va va ı . . . . . · 
H S··•~ı· "b" · k I" b ·· d H" . . . k tm" t• A d b sekız kışının de yaralanmasıle ne • Antepte asan UKu ı gı ı ın ı a ın uç e- amıt te ı§tıra e ış ır. v a eş . l k 1 b" ak' 
w ı· d"" ·· . b"l· ~ · d l A d j tıceenen anı ırv aolmustur. ger ı yapıcısı, uşunce ve 1§ ır ıgı omuz vuru muıtur. v esnasın a H" d" Aw k". .. • 
·ı . 1 b 1 l b" d b" k"" w• • a ıse, grısı oyunden Mehme~ BI B k . K N . el le ışe sarı mış u unuyor ar. ır omuz ır av opegını parça • . .. .. .. .. . . r e çı aza etıc 

T .. k d • ·ı·w· . b"" .. k l ··ıd·· .. t·· s·· k J dm surusunun Kızılvıranın ekılı tar- Ô ur evrımcı ıgının en uyu amış ve o urmuf ur. ure av arı 1 1 d 1 1 Bı·r Adam ldu··rd:i 
f 1 il 

w d"l k . a arın a ot atı masından çıkmıştır v 
vaı 1 asır arı yı ara ııgdırmaktır. her hafta tekrar e ı ece tır. s·· " .. k"l" 1 1 . . • ö ( 

Karacabey Bandosu Dağılıyor Mu? 

Karacabe)I bando•u 

Bursa, (Özel} - Karacabey gençleri aralarında bir bando teşkil etmiş
lerdir. Fakat nedense bu bando heyeti faaliyetini tatil ctmi~tir. Şimdi ban
dodan istifade edilememektedir. 

Bando takımının satılacağı söylenmektedir. Bu şayia gençleri olduğu ka
dar Karacabeylileri de müteessir etmiştir. 

urunun e ı ı tar a arına gırmesıne Antep ( zel) - Bekçi imaJ11ı 
razı olmıyan köylülerle sürünün sa- zinoda çıkan bir hadise üzerine~ 
bibi Mehmedin kardeşi Ahmet ara- lise haber vermek kastile ha"11~ 
sında haılıyan ağız kavgasından tabanca sıkarken kurşunlardal1, 
sonra iş tabancaya binmiş, Ahmet risi yanındaki şahsın kulağıntı 1 

cebinden çıkardığı tabanca ile Kı- bet ederek öldürmüştür. 

zılviranh çoban Ahmedin üstüne a- f 
tef etmiştir. Kurıun rastlamayınca Nöbef çi 
bu sefer çoban Ahmet elindekj çif-
te ile öbürüne ateş etmiş ve bu gü. Eczaneler 
rültüler üzerine her iki köyün a • 
damlarından bir çokları koşu§arak 
kavgaya başlamışlardır. Neticede 
Ağriılilerden üç kişi öldürülmüştür. 

Hadise yerine koşan Kızılviran 
nahiyesi müdürü ile jandarmalar 
kavgayı durdurarak, her iki taraf 
hakkında da tahkikata başlamışlar
dır. 

Karamana Kar Vag~ı 
Karaman (Özel} - Etraf dağ • 

lara kar yağmııtır. Şiddetli bir so
ğuk hüküm sürmektedir. 

Bu geceki nöbetçi eczaneler §unlıırcllf' 
Eminönü: (Mehmet Kazım). Küçiİ~ J 
pazar: (Hüsnü) . Alemdar: (t.şf, 
NC§et). Beyazıt: (Laleli). Şehznde 
başı (Asaf). Fener: (Emilyadi). ~il 

·· " k (A 'f) Ş h · · cN:ı ragumru n . e remını 
Si' 

zım). Aksaray : (Ethem Pertev)· 
matya : (Erofilos). Bakırköy: (J\1ef r 
kez) . Beşiktaş: (Nail) . Galata: (f\i~· 
kez) . Hasköy: (Halk). KasıınP:lıl 
{Merkez). Sarıyer : (Asaf) . Beyorl) 
(Matkoviç, Kemal). Şişli: (Pertevoi' 
Üsküdar : (imrahor). Kadıköy: (~e "1 

Çubukçıynn, Osman Hulusi). Büyiİ~ 
da: (Mehmet). Heybeli: {Tan ş)· 



13 lkincikanun 

Yeni Bir 
Rus Holi1Judu 

1 

Ruslar munta
%am tesisat 
yapıyorlar. 

Moskovadan gelen ha
berlerden anlıyoruz ki 
Sovyet Rusya sinema 
sanayii, filim istihsa -

laıını arttırmak kararındadır. Bu münase· 
betle, Sovyet Rusynda. mevcut bütün si
nema atclye ve stüdyolarını yeni baştan 
ıı1ah ederek bir yerde toplamak isten -
mektedir. Bunun neticesi olarak Rusyada, 
Holivutn benzer, muazzam bir «Sovyet 
Rusya Holivud» u kurulacaktır. Bunun 
için cenubi Rusya tercih edilecektir. Tô. ki, 
asgari senenin 200 günü güneşli geçsin. 
Bu şehirde meydana getirilecek olan ilk 
tesisatın senede 200 fi1im meydana getir
mesine gayret edilecektir. Tesisat o suret· 
le geniş tutulacaktır ki yıllık istihsntô.t 
(650) filme yükselebilsin. Bu §ehir 
( 105,000) metre murabbaı üzerine ku • 
rulacak ve çevresinde bırakılacak 40 ki • 
lometrelik arazi, Rus Holivudunun tnbii 
dekorunu teşkil edecektir. 

* li'-. -:F::"i:':"lm_e_ç_e_k-il_e_n_ Fransanın iki büyük 
bir dera lisesinde verilen fizik 

. . den1eri gelecek aydnn 
ıtıbaren sesli filme nbnncak, ve bu filim-
ler Fransnmn iştirak edeceği arsıulusal ser· 
gilerde yabancılara gösterilecektir. 

• i 

e, 
Japonlar Son 

Vaşington, 12 (A. A.) - Dış iı -ı 
leri müsteıarı ve deniz konferan - 1 
sında Amerikan delegesi Philipps 
perşembe günü Amerikaya dönmek 
üzere lngiltereden aynlacaktır. 

Hull, gazetecilere beyanatında 
demiştir ki: 

«Müsteşarın Amerikaya dönüşül 
evvelce hazırlanmı§ olan plana uy
gundur. Esasen Londra'da bir kaç 
hafta kalacak ve konferans hakkın
da izahat vermek üzere buraya dö-

necekti.» 

Son Tallm t 
Tokyo, 12 (A. A. )- Japon -

yanın deniz konferansındaki kat'i 

hattı hareketine dair talimat, Ja -
pon heyeti murahhasaıına salı gün
kü toplantıya kadar yetİftirilccek -

* i"'"ü:---~--- 18 tir. 

1 
Y .. - 36 tarihinde çıkan h f · 

uz yıl evvel F Jyi malumat alan deniz ma a ı • 
b ransız gazeteleri Pa • • · ak' l 

----"..:K;:.;iı;~·n.:...._..J • h . d 1 k' line göre, Japonyanın ıştır ı o • 
rıs şe nn e ça ışan ı-

S ON POSTA 

•• Gü Salı Sözü u 

Deniz konferansından bir kö§e: 
lngili: delegasyonu 

Söyleyecek er 
ı zakeratının inkıtaa uğramaması 
için uğraşacak ve son ç re olmak 
üzere devletlerin kendi ihtiyarları 

ile aynı zamand bir beyanname 
neşrederek ilah yarışına kalkı§mı-

• yacaklarını ilan etmelerini teklif 

eyliyecektir. 

Romanya raİı 
Belgradı Gitii 

Cem 
Sultan 
İran irlcrindcn Envcri, kendi şiirleri 

ni benımsiycrek okuyan birine orar: 
- Sen Enveriyi tnmr mısın? 
Şu cevabı alır: 

- Enveri benimi 
Vnktile tefrika halinde neşrettirmiş v 

geçen yıl da kitap ol rnk bnstınnı oldu 
ğum Cem Sultanın mevzuu genç bir rnes 

lektaş tarafından bugünlerde ele alındı, 

tefrika edilmeğe başlandı. Bunu haber n· 

lıncn Enveri fıkrasını hatırlndım. Fakat 
benim eserimin adını taşıyan yeni tehi -

kanın tarih ile nltikası olmadığını anlayın
ca rahatlaştım. Yalnız bir noktayı aydın • 
!atmak isterim: Ben, Cem Sultan romanını 
yazmnk için Osmanlı tarihlerinin onun! 
ilgili olan bütün sahifelerini gozden ge -

Bükreş, 12 (A. A.) - Kral Ka - çirdim. Cemi bizzat gören Caorsin'in eı.e· 

rol ile Prens Mişel, dün Belgrad'a rini buldurarak evinde oturduğum Virum 
gitmişlerdir. Bu haber, gizli tutul - Şapohe'yc tercüme ettirdim. Algrettinin 
muş ve Romen matbuatına ancak Diar fantezisini de gene o dostumun dcla
bu sabah verilmiıtir. letile inceledim. Hayli emek ve para sarfe 

Kral, pazartesi günü dönecektir. dip nüshası gerçekten nadir bulunan Prince 
Resmi çevenler, bu ziyaretin ta _ Ottoman, Amourcux-Zizimi De Philippi· 

mamiyle ailevi olduğunu temin et- ne Helen De Sassenagc adb ve romanım· 
mektedir. sı eseri buldum. Fakat en çok « vakıatı 

* 
Belgrat, 12 (A. A.) - Romanya 

Ceml> den istifade euim. 
Demek istiyorum ki yirmi formalık bir 

kitap bana, üç beş aylık bir zahmete mnl rn arabalarının (378) taneye baliğ o1du- maksızın konferans müzakereleri 
ğunu yazıyorlardı. Bugün Pariste kira yakında üç devlet arasında bir ko • den sonra Londrada amiral Naga- oldu. Onun için eserimin üzerine titremek 
arnb k T k · b ı k · bah mütenekkiren bur ya gelmit • hakkımdır. Gerçi Ahmet Refı"k benden 

jansının öğrendiğine göre yüksek 
harp meclisi, deniz §Ubesi ile bakan
lar meclisi imparatorun tasvibin • kralı Karo] ile Prens Mitel, bu sa -

ası yo tur. a sı otomo i !erinin sa- nuıma haline gelece tır. no'ya gönderilecek talimat proje • 
yısa ise (25,000) den fazladır. Konferan ın Aklbetl lerdir. önoc Cem Sultanı yazdı ve bastırdı. Bir 

lerini muvafık görmüştür. Kendilerini istasyonda Yugoslav- başk~. meslek.tat ta yni mevzuu gene bcn-

çı•ngeneJer Londra, 12 (A. A.) - Tokyodan Asahi gazetesine göre bu tali - ld kr I' · M · ·ı den oncc. ele aldL Fakat bu eserlerin bi • 
b'Jd' "ld".... .. j .1. H · . ya va e a ıçesı arıe ı e genç . . . .h . 'k' . . . . C . 

ı ırı ıgıne gore ngı ız arıcıye matnamelerde reye müracaat su _ I l p· . p l kar rmcısı tarı tır, ı ıncısı pıyestır, emı, m m-h t • t • ? nazırı Eden, Main ti Ozaka ile yaptı- • .. . u-a ıerrc ve naıp prens au · lekeumizde ilk defa olarak ben roman 
arıye 1 ğı mülakatta Japonyanın fikrinden retıyle teslihatınm azamı haddılşılamışlardır. haline koydum. 

RUSYADA MUHTARiYETi dönmiyeceğini pekala anladığım ve h~kkında. bir ~arar veril~e~inin ö: Mi afirler, kendilerini kar§ıb - . Tefrika edilmiş, kitap olarak basılmı;ı, 
HAiZ BiR ÇiNGENE nune geçılmesı ve tecavuzı denız l l b' l'kt t b"ll d .. bınlerce okuyucunun gözünden geçmi 0 • konferans akamete ugr'" arsa bile yan ar a ır ı e o omo ı tıe ogru 

MINT AKASI iHDAS cüz'ü tamlarmm teslihatının tahdidi N . d • . 7. 
1 

d" - lan bir mevzuun ayni d altında yeni ha!!· 
EDh _,. ........... ·tş fngilterenin Japonya ıçın samimi ca ovısa av yerme gıtmı er ır. t t f ik d''- . b .___ 
~• müzakere8İnde bulunulması için ıa- an e r a e mnesınc mat uat sıuıunu 

Moskova, 12 {A. A.) - Havas bir dost olarak kalacağını söylemi§- rar edilmesi tavsiye edilmektedir. Bu av, bu seyahatin tek gayesi - müsait ise benim ele 8Ctı çıkarmnmakhğım 
ajansı muhabirinden: tir. * dir. znruridir. Ancak gurnsım söyliyeyim ki Ce-

Merkezi icra komiteıi, «muhta • * Tokyo, 12 (A. A.) - Yumiuri Cemi mutlaka okumak llız:ımdır. Halbuki 
L d 12 (AA) B b h any da Kan ı 09oa> den sonra dünyaya gelen bahti • 

riyeti haiz bir Çingene mıntakaıııı on ra, · • - azı sa a gazetesinin öğrendiğine göre ami -
a . 1 Old yar yurttaşlanmız arasında bu iki kitabı 

'hd t d d R gazeteleri, Japonya deniz konfe - l N T ky d k d" · r ıt:ıma a U ı ası asavvurun a ır. uıyada ra agano, o o an en ısıne ve- T okuyabilecek olanlann sayısı otuzu geç • 
takriben 61.000 çingene bulunduğu ransından çekilirse Almanya ile rilen talimata tevfikan, sah günü Madrit, 12 (A. A.) _Muhalif si- mez. 

söylenmektedir. Tasavvur olunan Rusyanın davet olunacaklarını Londra deniz konferansından ta • yasi kanaatlard bulunan işçi gnıp- Cem Sultanı yeni baştan tefrika eden 
tedbir bu nüfusun halnki _n_.. __ muhtemel görmemektedirler. arruzi deniz silihlarının ortadan farı arasınd .. d I I mcslckdaı bu otuz kişi arasında bulunu-

-- _ l.llllWl a musa eme er o muı d- - . 
rını teabite yarayacag"'ı u'"mı't olun • Japonlar larar Edecek kaldırılmasını iatiyecektir. ve bir İttr' "'im" tür" D'"rt ı,,:.· d .. yorsa eser, uzgun gıder. Yoksn çekilen 

nl O Uf • O ~1 agu zahmetler mutlaka heder o1ur. 
maktadır. Tokyo, 12 (A. A.) - Domei a • Amiral Nagano, konferans mü - yaralanma tı 
~~==:="!=-"~"=""'~~~~==~~==.;....~~~~~~~~~=--~-=---~~-=·------~--:-~ ·--:::-=-;:--7'"-=-~==--=!~r~·~====~=-~~-=~~==~==============~M~.~T~.~T~a~n-

OY 
ı 
Soyunur soyunmaz kendini yatakta yor, ~er geçen gün onu:h':m tarafla- gi izlikle beraber görgü üzlüğün de 
Luldu. rmı hıraz daha yontuyor, yeni bir kalı- eli olduğuna fiiphe yoktur

4 
Ne lise, 

* * * . ,. ba so.~uyor ve .~ynaştuıyordu.. kollej, hatta üniversite bilgisi öğrenmiş 
.. (l..ausa~ne) da bel~. ) uze yakın 1 Gulten, neş elı ve çalışkan bır Türk l gençler vardır ki geri düşünen ve bir 

T urk çocugu vardı. «Gultem> bunlar kızı olarak (Lausanne» ta,ebeleri ara· paslı r_ivj gibi onun ah_q;ıp anvd · 
k k d b. ·k· .. r ~ 0 - esıne 

arasına arışıncaya a ar ır ı ı gun sında kendi yerini bulmuştu. saplanıp kalan baha evJerinin gülünç 
sıkıldı. Fakat bu gurbet yolculan .şen. * * * ncletlerine boyun eğerler. Babadan. 

- 23 - - Bürhan Cahit 18 -1- 936 ç~lışkan çocuklardı. A~ala~ında s~~ı Kasabanın çarşı, pazar kahvelerin- cedden sürüklenip gelen görgüler ve 
Memura yemek yemiyeceğini söyle- tı. Şimdi ayakları toprağa basınca işit· im dostluk vardı. Hatta bır de klup de bir iki hafta dedi kodusu çalkanan itiyadların yapışkan bir hassaları var-

di. tiği bu yabancı sesle yeni bir heyecan yap~ışlardı: Ona ucuz ve oldukça ra- bu yolculuk vak'ası genç kızm oradan dır. Ağda gibi, Zift gibi, makine yağı 
Ve sonra Fahirenin getirdiği pasta geçirmekten kurtulamadı. hat hır pansıyon buld~lar. Bu: merkez· ayrılışından sonra rengini değiştirdi. l gibi. Ağır ve yayılgan bir ha n.. 

kutusunu açtı. Jstanbulda kendisine yardım eden den uzak •. tek hatlı hır t.ramvayın he- Muallim Haydann konferansından Bunları paklamak için bir kaç neslin 
. Artık talebe hayatı başlamıştı. Ken-lkültür ispektörü onun ilk zaman ya- men ~.0~ ıst~syonunda hır. ~nrı ~oca- sonra biraz durulur gibi olan bu dedi- çer ve çöpünü temizlemek .ister. Onun 

dı kendini idare edecekti. Para hesap-lpacağı şeyleri not ettirmşiti. ı~ın kuç~k b!r a~artımanı ıdı. Fakır fa-ı ko~u, şimdi m.i~ecle ic~~nayan kötü bir için devrimlerin sahası ve derinliği 
larını, yol masraflarını kabil olduğu Bu arada ilk gece nereye ineceğini kat 0emız bır 

8~ e .. b" . . yag tortusu gıbı en goz alıcı aydınlığı ne kadar geniş ve kökJü olursa olsun 
kadar öğrenmişti. Vilayetin k d. . bile söylemişti. 1 ç odaların .an ~rını ona ayırdı· bulutlu gören kafaları ztyankar bir kafaların ve ruhların bu hamlığını ol-
verdiği paradan başka bir san/n ıs;~~ 1 tırladı ve hamala cevap verdi: lar. Sade eşya, bı~ ~lbıse dolabı, bir ya- kurt kemirişiyle kazıyıp duruyor- 1 gunlaştırmak güçtür. 
yoktu. Onunla geçinecek ve ı::~ır~ - Continental. tak bir masa ve ikı sandalya. Zaten 1 du. • 1 Asya topraklarının binlerce yıllık 
cnktı. • S . . . d bundan başka eşya d .. a konamazdı k. İ !.. 1 Geri ve ham insan beyinlerinin bü- a'kide ve inan yıkıntılarını altüst eden 

1 . esı tıtrıyor u. d G ) b 
kı gün süren tren yolculu.. . R h d" J • d . . Fakat ucuz u. u ten urada yıye- tün ilifleri işlemez, o hantal ve bö- büyük Türk devrimi nesillerin kanın· 

.. .. . . gunun ti· 1 tını mer ıven erın en mıp mey- k d .. · · f k ' 
çuncu gecesınm tam yarısınd (La , . cek, ya taca ve ay a yuz yınnı ran dük beyinleri, açmak kabil o1sa şöyle dan, iliğinden, kemiğinden süzüle sü-
sanne) a indi. a u • ıdana çıkınca tam k rşıda otelın adını verecekti. ~und~ ~ah~ u~zu~u bul- bir manzara görülür. Bir köşesi işleme- züle gelen sakat, çürük itiyadları bir 

Kendisinden başka İnen de yolctu. okudu: Biraz fe~a~!o~ı. Fakat ~t~li~ mak ta kabı~ degıldı. lkı :uz dlı fran~ mekten örümcek tutmuştur. Bir tarafı çırpıda midi, süpürdü. 
Elmalılı Gülten, bir buçuk ay evvel a~tresınde kendı.~ı ~aı~ı:~yan . ıkınc~ aylıktan gerı kalanı ona ust baş ve ki- geri telkinler ve kötü görüşlerin tesiri Fakat bu 0 geniş gübre, fışkı yığını 

Anadolunun sessiz, tenha bir köşesin- hır yabancıy~ soylı~ec7gı .kelımelerı top masrafı olacaktı. ile düşünme ve muhnkeme etme has- içinde o kadar yabani ve muzır tohum• 
de liseyi bitirip emelsiz, arzusuz, düm- tasarl~rken yı.ne hafıf •. brr_. ra Ş~ .. ~uydu. j .. (Ecole de .~mm.erce) .in ikin~i sasını ka~~tmAiş~r. ~eri kalan kısın~ Iar saklıdır ki bunları tezelden yok et· 
diiz bir hayatın içine gömülmiye ha _ Ona oyle gelıyordu Ki soyledıgı anla- Somestr derslerını takıp edebılmek ı- o kadar ıptıdaıdır ki yalnız hayvanı meğe imkan yoktur. Sürekli bir kültür 
zırlanan genç kız karanlık bir gecenin şılmayacak ve yanlış yapacak ... Ve ... ı çin lisanını biraz daha kuvvetlendir- duygu ve .arzuların zenbereği olmak- kirizme i zamanın ezici ve değiştirici 
saat ynrımında kendini bir Avrupa is- Daha fazla düşünemiyordu. Bere-

1 

mek mcc~.ur.i.yet.~nde o.~~ .«~ült~m> il~ tan ~a~ka bir jşe yar~maz. Bir iİnsan yardımıyla bunların kökünii kazıyabi
tasyonunun boş rıhtımı üstünde yap- ket bir çok yabancılarla konuşmağa bir kaç gunun urkeklıgını gıderır gı- beynı~m. ~u par~sı hır serçe kuşunun lir. Devrimin bütün adımlan bunun i
yalmz buldu. alışmış otel garsonları onun dudakla- dermez çalışmağa başladı. Artık haya- kafacıgı ıçın de lazımdır. çin daima moloza, yabani otlara mu-

Pos bıyıklı bir hamal çantalarını al- rı arasında garip heceler alan kelime- tına sükunet gelmi~ti. Tanı~tığı ve az işte aramızda bizim :gibi yaşayan, zır haşerelere çarpar, ezer, fuknt ezmo-
dığı zaman sordu: lerin manasını çözebiliyorlardı. j çok meramını anlattığı yeni insanlara ekilleri bize benzeyen bu adamları bi-ı si yetmez, temizlemesi gerektir. 

-.JNereye matmazen Adını yazdı ve garsonun peşinde ısınması güç olmadı. lstanbuldaki bir zim gibi düşündürmeyen, eşyayı ve * * * 
Gene kızın kalbi çarpıyordu. Tren- odasına çıktı. !buçuk aylık yabancı mektep hayatı- hadiseleri bize gösterdiği gibi göster· ***L;sesinin Avrupaya gönderdiği 

de gelirken pasaportunu ve biletlerini Uzun bir tren yolculuğunu ilk defa ıun da ona tesiri olmuştu. meyen adese ve 7.aviye tersliği bura- genç kızdao gelen ilk haberler onu 

~ontrol eden memurdan başka kimse yapanların kurtulamadıkları yorgun· Şimdi öğrendiği her yeniş yin zev- dan başlar. Jgöndercnlere büyük ümitler verdi. 
ıle konuşmamr~ıtı. İki gün ona alışmış- 1uk ona kurşun gibi bir uyku getirdi. kini tadarak bu yeni hayatla kaynaşı· Bu ters görüş ve geriye inanışla lbı1-J ( ATkası var) 
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Gelen Telgral Haberleri 

RESMi TEBLiG 

ır SON DAKİKA .• ,_.~ l TELGRAF, TELEFON, :.ELSİZ HABERLERİ 

Dünyanın Yeni Bir Taksimi ... 
~~~---------. ...... ----------~~-

Türk -Efgan Dostluğu 
Molotof 
Diyor Ki 

Faş(st ita/ya Dünyanın Yeni Bir Tak
•imi Şampiyonu Olarak ileri Atılmış 
Bulunmaktadır •.. Harp Bülün Avru-
payı Daha Sıkı Bir Surette Sarıyor •• Ankara, 12 (A. A.) - Reımi teb- me etmek gayesini eıaı ittihaz et • 

liğ: tikleri ve bu yolda azami hüsnü ni-
Türkiye ile Efganiıtan arasında- yet ve azim ile yürümekten hali (Baı tarafı 1 inci yüzde) "'\ Japonya ve Almanya 

ki kardeılik münasebetlerini teyit kalmıyacakları hakkında mutaba • Halbuki umumi harp •0 • Amerika Japonya ve Almanya timdi cU 
etmek ve Türkiye ricali ile teatii ef- katı efkar hasıl olmuftur. nunda müstemleke ganimetlerinin İtalya, bütün dünya emperyali.e 
karda bulunmak üzere Ankara'yı iki kardet memleket rabıtaları dağılması esnaıında haklı muame- Harplerden Uzak devletler araıındaki yeni bir ka ~ 
ziyaret etmİf olan Efganiıtan Ha - nın her zamankinden kuvvetli ol • le görmediği telakkisinde bulunan rıtıklığın ilk safına çıkmıılardır ., 
riciye Veziri ekıelanı Serdar F eyz dugv u mü•ahede edilmi• ve bu ra • İtalyan, Habeşistan aleyhine müı • yahut yarın rıkmak irin hazırlan • 

:r :r Bitarafhk Kanununun :r :r 
Muhammet Han Ankara'ya vüru • bıtaların tarafeyn nefine olarak bir temlekelerini ıilah zoru ile fazlalaı- maktadırlar. 
dunda Reiıicumur Atatürk tara • kat daha inkipfına çalıımak her tırmak üzere yeni bir harbe batla- istihdaf Ettiği Yukarıda iımi geçen bu üç dev" 
fından kabul olunarak Efganistan iki devlet ricalinin itina ile takip mııtır. Gaye Bu imiş letio dıt ıiyaıa faaliyeti dolayıail4 
padiıahı hazretlerinin kendileri edecekleri battı hareket olmak ü • F aıist ltalya, bu meselede, dün • Vaşington, 12 (A. A.) - Hull ga- fU veya bu derece müteessir olma • 
hakkında duymakta oldukları de • zere teıbit edilmittir. yanın yeni bir taksimi §antpiyonu zetecilere dün demiştir ki : mıf devlet yoktur. Bu beynelmilel 
rin sevgi ve saygıları arzetmit ve Elgan Hariciye Veziri Geliyor olarak ileri ablmıf bulunmaktadır «Senatonun dı~ işleri encümeni ta • vaziyette, Sovyet Ruıyanın mesuU-
Atatürk Majeste Mehmet Zahir Ankara, 12 (A. A.) _Efgan ha· ki, bu, büyük hadiıeler ve Avrupa rafından bitaraflık kanunu üzerinde yeti pek büyüktür. 
Han hazretlerine bilmukabele say • riciye Veziri ekselanı Serdar Mu _ kapitalist ıınıflarına müteaddit yapılan tadilat, iptidai maddelere am- * 

1 b l ı bargo konması hakkındaki Amerikan y b gı ve büyük muhabbetlerini bildir • hammet Han bu akllAm Ankaradan ıürpriz er doğura i ir. Faıiıt tal eni ir emperyalist harbe gire• 
:r- ıiyasasını değiştirmemektedir. ..J 

meği Hariciye Vezirinden rica ey - lıtanbula müteveccihen hareket et- ya hükUmeti, aynı zamanda, diğer Bu projenin istihdaf ettiği gaye, A - cek olanın boynu, kendi ilhak~ 
lemiılerdir. mit ve istasyonda istikbali veçbile emperyalistlerden ve Milletler Ce - merikayı bütün harplerden uzak tut • planları daha meydana gelmedellt 

Misafir Hariciye Veziri Baıve • teıyi edilmit ve Riyaseti cumur bat miyetioden, kendisinin müstemleke maktır. Hükumetin eline verilen kuv _ kopmuı olacaktır. Emperyaliıtlerio 
kil İsmet lnönü ve Hariciye Vekili yaveri ve bazı vekiller de bulunmut- hücumun~· müdafaa etmelerini iı- ı vetler ne kadar ise, tadilattan sonra da 

1 

halk kütlelerinin seyirci kalmalari 

d kt T f 'k R'· t" A '1 B R · temektedır aynıdır. Bu hususta hiç bir degviQiklik bakkındakı" du·· .. u··ncelerm· ı"n, evvel •, o or ev ı Uf u raı a yap ~ tur. &§yaver e11icumur Ata • • ~ ;s' 

tığı mükalemelerde Efgaoistanın türkün selamlarını Hariciye Vezi • Devletlerin Vaziyetleri yoktur.» ce bir kerre olduğu gibi hiç bekle • 
Türkiyeye kar•ı olan sarsılmaz mer- rine tebligw etmittir. Devletlerin, ltalyan • Habet har- letler nilmeyen bir anda doğru çıkmasl 

:r Cemiyeti, bu harbin • 
butiyetini teyit etmİf ve kendisine Misafir Hariciye Veziri rükubu- hı karıısında aldıkları vaziyet, bun- .. .. . . . . ' ihtimali de vardır. Bizler için, halli 
T 1 h k 'kA . I onune geçmek ıçın hıç hır ıey de k""tl I . . h k•kA . t ki . . 

ürkiyede kar det Ef ganiıtana çok na tahsiı edilen bir salonlu vagonla arın a ı ı ııyasa arını göster - u e erının a ı ı ıs e erının ne 

ı kt d . B d 1 . yapmamııtır. Fakat §UDU da gör • ld v ı t k .. d V•ıd· B: .. 
samimi alaka ve ıevgi hisleri beı • stanbula azimet etmi•lerdir. me e ır. ura a en evve ve en zı- . . o ugunu ana ma guç egı ır. .. 
1 

:r d b k d I 1 . 1 I memezlık edemeyız. Milletler Ce • . b'l" k. 1. endiği tekrar ifade olunmuıtur. * ya e üyü ev et erı e e a mak la- . . . . yıne ı ıyoruz ı emperya ııt meın-
d tik b k b d 1 mıyetı, faalıyetınde, sulha yardım 1 k ti · h iki dah' h ·· ı• 

Gö.rüımeler esnasında iki mem • Ankara, 12 (A. A.) _ Şehrı"mı·z- zım ır. .. a ı§ta u. ev etle.r a - d I . d v·ı f k e e erın a arı ı, er tUT u 

1 d 1 k ıh k e en erı egı a at mütecavize 'Ih k I" ı b"lh f · ıı1. 
eke.tın ~ulh politikasına olan kuv- de bulunan Efgan dı.. 1.ılerı· baka • raıın a, muıtem e e .ı. a •. ııyasa- d d I ı a çı P an ara ve ı asaa atı•• 

_ :r k 1 d 
1 

yar ım e en eri iıkal etmiıtir. 1. ti . . IA 1 vetlı baglılıkları tebarüz ederek Ef. nı Serdar Feyzi Muhammet Han bu- •~na artı ara ar~n a onem ı pren • emperya ıı erının p an arına ta • 
ganiıtanın da Türkiye aibi bu si aiin 

0 
.. gvled .. d . I . b k ııp farkları oldugu sanılır. Halbuki Umumi Harp7ehlike•İ mamiyle yabancıdır. 

• • •- en once lf lf erı a anı . . J l F k b 
yasetin takibinde bütün memleket- Tevfik Rü tü Araa'la bi l"k I hakikatte hıç de böyle değildir. A- ta yan • Habeı harbı gÖ•teriyor a at izler, Sovyet Ruıya İ§Çİ • 

1 f r ı te gene d ·· ''k hi f k h L· b" • h hl"k · · ·k 1 · k d" · · · d f erle ve bilhassa yakin kom•ulariy kurmay t.:: k I F . Ç k ra a gozu en ıat ar , er ıey • 1ıı ır umumı arp te ı e•ı gıttı • erı, en ı eıerımızın mü a aaaın& 
• • :r • o&f anı mareta evzı a • d .. .. . . d h · d l .. k d. k l le en ıyı münasebetler teıiı ve ida magv · t tm• t" en evvel, buyuk devletlerın, Mıl - çe a a zıya e far. alaııyor. Ve bu- en ı uvvet erimize ve vatanımı • 

• ı zıyare e ıt ır. ·· J ...... ~=====-===::ıı:::::....=====-.:=:~~~;,... Jetler Cemiyetine dahil olmıyan tun Avrupayı gittikçe daha •ıkı au- zın müdafaaıına her ıeyden evvel 

l
·talyanlar Sıkışık devletlerin büyümeleri iti ile muh- rette sarıyor. Bu harp, bugün an. Kızıl ordumuza dayanmalıyız. Em• 

telif tekil ve surette alakadar ve cak baılamııtır ve bugün, bu har • peryaliıtler tar:afından memleketi • 
menf aattar bulunmaları keyfiye • bın ne zaman ve na•ıl biteceğini mize gelecek her hangi bir ha • 

V 
e tinden doğmaktadır. Bu devletler keıtirmek mümkün değildir. rici tecavüzü men için her türlü ted• 

a Z iye tt e arasında, fU veya bu zayıf memle • * birleri alacağız. Eğer buna rağmell 
e e e ketin istiklalini kendilerinin müı - Fakat ltalyan fatizminin bu 0 • bize hücum ederlerse, Kızıl ordu • 

temleke paylatmasındaki menfaat,. yuna bütün varını yoğunu koymuı muzun bunları layıki veçhile püs • 

.~Baı taralı 1 inci yüzde) i miş ve tanklardan yapılan ateşlerin lerinin üstünde tutanı yoktur. olduğunu kim göremez? İtalyan zi- kürteceğinden fÜphemiz yoktur. 
B~gun de Habeşler tarafından yeni- verdiği büyük zayiata rağmen nihayet Müıavat Prensibi mamdarlarının, İtalyanın kalkın _ Hayat güzelle§mit ve Sovyet Ru,. 

den ı~aa olunan ~akallenin alınması tanklar ele geçirilmiştir. Tankların Sovyet Rusya, Milletler Cemiye- maıı yolunu, dahili ekonomik ve yaya milletlerin önünde mes'ut ve 
h.aberı ~er halde dogru olmasa gerek • ı içinde bulunanların bir kısmı ölmüş ve tinde, devletlerin istiklali ve en kültürel inkiıafta değil de yeni müı- kültürel bir hayatın kapıları, her 
tır. Adısababada dahi buna inanılma- diğerleri de teslim olarak Dessieye ge- küçüğü, mesela Habeıistan da da • temlekeler için yapılacak bu teh • zamandan daha geni§, açılmııtır. 
maktadır. Bununla beraber muhak • tirilmiştir. hil olduğu halde, bütün devletlerin likelerle dolu harpte görmeıi keyfi- Fakat buna rağmen dünyada hali 
kak olan bir ~ey vara~ 0. da bu mm • Sardalya Kutuıunu Açar Gibi hukuk müsavatı prensibine sadık yeti yalnız başına bu mesele hak • Sovyet Ruıyayı parçalamak ve il • 
::k~da ftal[anların muthış surette Ha- Royterin Dessie muhabiri dün hal • bulunduğunu ilan etmiıtir. kında bir fikir edinmek için lüzu- hak etmek emelleri güden ve kuru• 
d ş e~ara ~~daHn sbeıkıştkırılml ış olmf alları- yan konsolosluk binasında bulunan · Milletler Cemiyeti Bir Şey mu kadar beliğdir. lan yeni dünyaya kör bir kin güdeli 

ır. er gun, a ş ıta an ta yan d"rt z b't "k'" k'" .. k b' 'k' f adamlar nı tt B 1 
k 1 

. h"" o a ı , ı ı uçu za ıt ve ı ı ne er Yapmamııtır B .. k •t ı· t l k l evcu ur. un ar ne ce • 
uvvet erme ucum etmekte, yahut .1 .. 1Ak b l B ugun apı a ıı mem e et er ·1 b T ? M h 

İtalyan hatları gerisine akınlar yap _ ~ e ;uta ~~ta u u~":ı~~ur. l . u~la.r Milletler Cemiyti, bünyıindeki az çok ıon yılların ekonomik kri • vap verı e 
1 ır · . ~ a~~ak olan bir 

maktadır. Daha garpte, Takkaze neh- e~ ~ ~nl arınım eskır d 1

1
me erı hadı- bütün bozukluklara rağmen, harp zinden çıkmakta oldukları bir za • flaey vara~ 0 

da ~ızım dunyaya bun• 
. . . sesını şoy e an atma ta ır ar : k d k I rın muıaadeaı olmadan ve mu rının şımal kıyısında kalmış bulu- H ı..~l b 'k" k ld .. .. un a çı arına ve mütecavizlere manda bile bu memleketler kendi h kk k • 

nan Habe~ kıtalan İtalyan karako1lan· k a'-"'t?d e~l ~ ı ıl tank 1 ~~ ~. Y
1 
un~r- kartı fren vazifesini bir dereceye hudutları dahilinde kuvve~lerinin b~IA fa ıurlett.e bun~arın istekleri 

k k d en evrı mış o ara gormuş erdır d ı a ına ge mıt oldug d nı sı ıştırma t~. ır. Habeşler tankları sardalye kutusu aça; Ka ar ifa etmektedir. Mesela İtal • inkiıafı imkanına inanmıyorlar. M 1 f' . umuz ur.» 
T. ayyare Hu.cumla. rı Kal'fllmda gibi açmışlar ve içinde sagw ltalyanlar yan - Habet harbi kartııında kafi Ancak bu bakımdan, yeni emper • 1 l okot~I un hır çok kerre alkıt • 

T h 1 t db' 1 ı d v · · M"ll ı· ·· ara eıı en bu nutku ıürekli ve 
ıgre, cep esındekı talyan tayyare bulunca şaşırmışlardır. Bize teslim ol- e ır er a ma ıgı ıçın, ı etler ya ıst muıtemleke harplerinin açı • .. .. 1 .. 1.. h.. . 

kuvvetleri her zaman hücuma hazır bir mamamızı ve teslim olduğumuz tak • Cemiyeti tenkit olunabilir ve lacağı kabul, olunabilir. Ve ltalyan- ~~ tüHu tkeza urat arasında bıt • 
h ld b 1 k f k l k te k"t 1 ı d d d mıttır. er eı ayağa kalkmı• ve bit a e u unma ta, a at tayyare er dirde ço fena muameleye maruz ka- n 1 o uma ı ır a, ıunu a ka • Habet harbinin derin ve eıaılı ıe,. • . ;s' • 

bombardıman için harekat yerlerine lacağımızı bildirmişlerdi. Halbuki bize bul etmek lazımdır ki Mil • bebi de buradadır. ı~ı, «yavfasın mareıalı Voroıılof>• 
geldikleri zaman Habeşleri tayyare hü- gayet iyi muamele olundu. Vaziyeti • dıye bagırmııtır.» 
cumlarına karşı tahaffuz etmiş ve da- mizden çok memnunuz mektedirler : mı.ı;ılar ve geritten rıkmak · t · ı k w l b" h ld b 1 .... . . • . . "'lf Y • Y ıs emış er • ı o unmuştur. 
gı mw ır a e u maktadırlar. Dıger esırler de ayni tarzda konu• - Geçıtte Kanlı Bır Çarpıtma dır. Ancak Italyan k ti . B . 

T nk N 
• . . T l . . . . . uvve erı • u emırnamede 20 ila 22 kanumı-

a asıl Ele Geçirildi? muşlardır. 800 beyaz talyan ıle 800 Eritreli nın gerısmı örten tankta bir j 'd b' h"' . . .• 
d 

.. . sanı e ır tayyare ucumu ıhtıınalı I" 
Gene Royter muhabirinin Adisaba • Habqlerin Yeni Bir Taarruzu en murekkep hır kuvvet, Enda - Si- pan olmuş ve geçidin tek mahreci lan edilmekt d' B .. l H 

had b"ld" d' ... 0 
• • Be d 0 IA • • t'k 0 d ba d "' o t k D'"' b' 1 e ır. ugun er, abef an ı ır ıgme gore, n egına ge- Adisababa 12 (AA ) _ Ortad asıe ısı ametın en ccnu ogru gıt- ı anmıştı.r. ıger ır tankta atecı al- Epı"f · ba .. l .d. B . ' . . a k . . . T anı yramı gun en ır. u esnr 

çidi muharebesini bizzat görenler bu dolaşmakta olan bir fayİaya göre Ne- ~~ te ı~e~ hır Habe11 kuvv~tı~e te~a - mış ve Habq,ler, halyan kuvvetinin da merkeze dini merasimde bulun • 
muharebe esnasında 10 hafif hücum caşi, şimdiye kadar Dessienin şimalin .. dufw etmıştır. Habeş kuvvetlerı çekıl • mütebaki kalan kısmına kıhçlariyle hü- mak üzere on binlerce halk gelir. 
tankının ele geçirilmesini ~yle anlat· de karargah kurmuş bulunan impar • mege haşlamış ve İtalyanlar tarafın • cum etmişler ve hemen hemen 1- ÇarpıfIDalar 
maktadırlar: torluk muhafız kıtalarının büyük ~ir dal takip edilmiştir. ı talyanları öldürmüşlerdir. Asmara, 12 (A.A.) _ 3 kanunuaaı' 

Tepelerde yer almış bulunan Habeş kısmına cepheye hareket emri vermiş- talyan kuvvetlerinin yarısı, önün - Tanklarda Yakalanan Esirler nide, şimali Şebela kadar 200 kilomet• 
nöbetçileri ltalyan tanklarının vadide tir. de tanklar olduğu halde bir çıkmazla Habeşler, tanklarda yedi esir yaka- re kadar yürüdükten sonra, ltalyanlaı 
durmakta olduğunu görmüşler ve der- ltalyanlara Kurulan Tuzak son bulan bir geçide girmişlerdir. lamışlardır. Esirler, hiç bir uzuvları • hesabına harbeden Sivali sultam bill 
hal bunu lazım gelen yerlere bildirmiş- Adisababa, 12 {A.A .) - Ahiren Bu esnada Habeşler, dağı çevirmeğe nin kesilmemiş olduğu hakkında temi- kişi ve müteaddit makineli tü,feklt 
lerdir.Bunun üzerine yüzlerce muharip Dessiedcn gelen beyaz İtalyan esirleri ve etraftaki tepelerde yerleşmeğe baş- nat vermekte ve kendilerine iyi mu • adeden daha çok faik Habeş kuvvet• 
gelmiş ve geceleyin yukarıdan aşağıya 15 ikincikanunda Şirede vukua gelen lamışlardır. ltalyanlar tamamiyle mele edilmiş olduğunu ilave eylemek- lcrine hücum ederek püskürtmüştür. 
büyük kaya parçaları yuvarlanmak su- ve Habeşlerin muzafferiyetiyle ve En. çıkmaza girince Habeşler, geçidin ağ- tedirler. Habeşlerin 474 ölü ve bir çok yar8' 
retiyle geçidi iki taraftan da tanklara de - Silasie ve Degiech'in ileri mevzileri zını gayet iri kayalarla kapamışlar - Büyük Bir Tayyare Hücumu ~!~r~!~l~~~n.i s_?f:l~~~!c'!~~i~.. . . _.. 
kapamışlardır. ele geçirmeleri ile neticelenen muhare· dır. ' Adisababa, 12 (A.A.) _ Bugün (Son telgrallarıM%ın devamı 

Şafakla beraber Habeşler hücum et- be hakkında aşağıdaki tafsilatı ver - İtalyanlar, bu hilenin farkına var - burada imparatorun bir emirnamesi 10 uncu yü~dedir.) 
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l __________ B_o_r_s_ad_a _________ ı 
BU HAFT.A Ç 

NELER 
N E 
DUYDUK? 

F enerbahçe Likte En 8 ·şta 
Yapağı: Son yedi gün içinde yapağı yasasının sağlamlaşmasına sebebiyet 

üzeri!1e hararetli muameleler olmuş- vermiştir. 
tur. Üç nydan beri piyasada seyırcı Ziraat Bankası geçen hafta piyas~ 
vaziyetinde bulunan Ruslar, geçen ya Zile, Sivas, ve Şefaatli mallannı çı· 
hafta faaliyete geçmişler ve piyasamız- karmış ve günde 45 ila 90 ton arasi 
dan önemli surette mübayaata başla- satın yapmıştır. 

Taksim ıtadyomunda yapılan 
Galataıaray • Hilal takımlan ara • 
sındaki müsabakanın ilk devresi 
Hilalin muvaffakiyetli bir oyunu, 
Galatasarayın §ayani hayret bozuk 
oynamasile geçti. 

Her hafta ha§ka baıka takımlar• 
la sahaya çıkan Galatasaray uzun 
zaman sakat olan Necdeti takıma 
almış, kaleye de Avninin yerine Sa: 
bahattini koymuıtu. Oyun. Galata • 
sarayın hücumile başlamıı, Hilal 
kalesine kadar giden bu hücum he
men geri çevrilmi§tir. 

İlk fırsatta Galatasaray kalesine 
kadar sokulan Hilal merkez muha· 
cimi yeniden çektiği kuvvetli bir 
futla beıinci dakikada ilk golü yap
h. 

Kendini toplamağa vakit bulamı
Yan Galatasaray yirmi dakika ka • 
dar bocaladıktan sonra oyunda ya • 
va§ Yava§ hakimiyeti elde etmif ve 
39 uncu dakikada penaltıdan Nec -
det vasıtasile ilk golünü yapmııtır. 
İlk devre Hilal takımı çok canlı Ga
latasaray ise hayli bozuk ve durıun 
oynamı§tı. 

İkinci devrede Galatasaray hü -

cum hattında değitiklik yapılmıı 
Salahattin sol içe, Salim merkez 
nıuhacime getirilmitti. 

Hücum hattının her birinde arı 
gibi çah§an Salimin merkez muha • 
cime gcliıi oyunun teklini hemen de
ğiıtirmİf Galatasaray hücumlan da 
daha canlı ve müe11ir olmağa bat -
lamıştı. 

Necdetten pas alan Eşfak kafa 
ile Galatasaraya ikinci ıayıyı ka • 
zan dırdı. 

mışlardır. Bundan maada geçen sene- Fiyatlar: Ekstralar 8 buçuk, TraKc 
den beri yalnız tiftik ve oğlak almak- ya kızılcaları 7 ile 7 buçuk arası 16 
ta olan Almanlar, yapağı da almağa çavdarlı yumuşaklar 7 buçuk kuruştur.ı 
başlamışlar ve ilk .. parti olarak mühim Deniz tarikiyle gelen sert buğdaylnf. 
miktarda rnübayaatta bulunmuşlardır. 6,35 para 7 kuruş arasındadır. 
Son satışlar her nekadar fiyatları yük- 72 kiloluk ekstra unların çuval• 
seltmemişse de ışehrimizde mevcut ve yumuşaklar da Cinsine göre 8 ile 
stok üzerine müessir olacak bir vazi- buçuk liradır. 

yettedir. Arpa: Bu sene Karatan deniz tari• 
. Ruslar geçen hafta i!k pa~ti olarak kiyle ilk defa olarak arpa gelmiştir, 

1 GOO balya muhtelıf cıns ya- Bunlar Anadolu ayannda ve serttir. 
p~ğı .satı~ alm~şlardır .. Bunlardan ~- Bu arpalar yeni çuvallar içerisinde ve 
k~şehır, Kayserı, Karahısar Ankar~ gı- ayni zamanda mevadı ecnebiyesi de 
hı ekstr'1 Anadolu mallarının ~ıl~s~ gayet az olduğundan piyasada derhal 

Maçlardan heyecanlı bir sahne 40 kuruştan, Konya ve bu ayar ıkıncı müşteri bulmaktadır. Fiyatlar: Kars 
kali~e ma~ları da 39 kuruştan mübayea malları beş on para, Trakya ve Mar .. 

küme maçlarından Beykoz ile Top- etmışlcrdır. mara çuvalı 5 kuruştur. Diyarıbekir Şampiyonanın 
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• Q, 
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kapı araıınd~ki müıaba~a hafta • Almanların alışları daha fazla Si· malları dökme Haydarpcwa teslimi ~ 
nın gol rekorıle sona erdı. vas, Yozgat, Kayseri mallarına inhisar buçuk kuruştur. 

Son haftalarda yaptığı maçlarla etmiş ve bu muhtelif memleket yapa• Mmr: Karadeniz limanlarının ihtl,.. 
nazarı dikkati üzerine çeken Bey • ğılarından 1000 balya kadarını 39 ile 1 yacını karşılayacak kadar Trakya ve 
koz takımı Topkapıyı 10 • 1 gibi 40 kuruş arasında satın almışlardır. Bandırmadan mal gelmektedir. Piya• 
müthit bir sayı farkile ezdi. Ayrıcn, Almanlar, öteden beri al- sada bir değişiklik yoksa da gelen mal

Beykoz takımı ilk devrede de bir- makta oldukları yıknamış ve kirli güz lar müşteri bulmaktadır. Trakya mı· 
bir üzerine tam 7 sayı yapını§, bu • yünü mübayaatına geçen hafta da de- sırlan 5 kuru§ yirmi~ para, Bandır· 
na Topkapı ancak 1 sayı ile muka- vam etmişlerdir. Yıkanmış Trakya ma cinsleri de 5 kuruş ;15 paradır. 
bele edebilmiıtir. İkinci devreyi de mallarından 70 balya 68 ile 70 kufUıŞ a- Fındık: Yılba~ından sonra fmd1Ji 
ilk devre gibi büyük bir süratle ba- 1 rası ve 78 balya kirli güz yününün ki- üzerine az işler olmuş ve dış pi· 
§aran Beykoz takımı 3 ıayı daha ya-

1 
losunu 45 kuruştan satın almışlardır. yasada yeniden satış olmamıştır. Dahi .. 

parak oyunu 1 O • 1 gibi bir büyük Hafta içinde Trakya malları üzeri-
1 
li fiyatlar: Levant 53, kabuklular da 

bir sayı farkile kazanmı§lır. Top • ne iş olmamışsa da fiyatlar kısmen: 24, 25 kuruştur. İhracatçılarımız fın· 
kapı takımı ikinci devrenin seki • 5:J ile fi4 kuruş arasındadır. dık içleri için l 00 kilo başına Sif Ham• 
zinci dakikasında bir penaltı kaçır- Tiftik: Piyasada alıcı olarak ön saf- burg 59 - ()O lira istemektedirler. Buna 
mıştır. ta Ruslar gelmekte ve bir hafta içinde mukabil Almanlar Trabzon iç fındık., 

Ne olursa olsun Beykozun bu sayı aldıkları tiftik yekunu da 4000 balya larının 100 kilosuna Sif Hamburg 121~ 
farkı Topkapı takımını hiç beklen- gibi mühim bir miktara baliğ olmak- Gireson mallanna da üç mark fazlası 

oyun 2. O Anadolunun mağlubiye- miyen bir zamanda çok sarsmı§tır. tadır. ile 124 marktan talip olmuşlardır. 
tile sona ermİ§tir. Beylerbeyi _ Ortaköy Ruslar geçen hafta Kütahya, Kara- Ceviz: Piyasa durgundur, kabuk-: 

hisar, Konya gibi ince ve beyaz malla· lular üzerine muamele olduğu işitill Anadoluhisar - F eneryılmaz 2 1 
rı 69 buçuk kuruştan, Eskişehir, Yoz- rnemiştir. Ceviz içleri natürel harman 

2 2 ikinci küme oyunlarından olan gat mallarını da 68, 67 kuruştan ve 26 ile 32 kuru~ arasındadır. Hafta ii 
Anadoluhisar ile Fener Yılmaz Beylerbeyi, Ortaköy arasındaki o- Beypazarı, Ankara, Pulatlı, Sungurlu çinde az miktarda ceviz içi ihraç edil· 

Pek az sonra Necdetin kornerden takımları arasındaki ikinci lilc mü- yun Şeref stadında yapıldı. mallarını da 67 kuruştan satın almış- miştir. 
aabakaıı dün Taksim stadyomunda k 1 d çektiği ıutu yakalıyıın Salim ani ve A§ağı yukarı müsavi uvvette o-1 ar ır. 

•ıkı bir ıutla üçüncü golü yaph. Bir- oynanmı§tır. lan iki takım arasındaki oyun daha Almanların da tiftik piyasası bu 
b. iki tarafın çok düzgün ve ahenk 1 b · · hA k' · · haft cani · b' h ft l k 1 ırini kovalıyan hücumlardan kur • ziyade Bey er eyının a ımıyetı a ı geçmış, ve ır a a ı a ış Türk • İspanya ticaret mukavele· 

1 tar oyunile sona eren bu maçta ta miktarı 1500 baly b I t F" tu amıyan Hilal takımı Salimin lril· ile geçti. · ayı u mU:Ş ur. · ı - sinin imzalanmış olması piyasada çoli 

* Yumurtacılar Memnun 

1 b kımlar 2 • 2 berabere kalmışlardır. B l b . lk d d 1 b yatlar: Karahisar, Eskiı::ehir, cınsı :ze ir şutile pek az ıonra dördün • ey er eyı i evre e 2 • gi i k be 
1 

. Y iyi tesirler yapmıştır. Bilhassa yumur• 
CÜ gölü yedi. Beşiktat - Eyüp bir netice aldı. e stra Kyaz arın. kılosunu 72 kur~ş- tncılar vaziyetten çok memnundur. 

2 O tan ve astamonı mallarının da kılo- 1 
Oatüste gol fırsatları yakalıyan İkinci devrede iki t~_r.af hay.fi ça- sunu 60,61 kuruı::tan almışlardır. Al - stanbulda buzhanelerde 7 bin san• Şeref stadyomunda oynanan Be d d - ,. dık konservelik yumurta vardır. Bu 

Galatasaray sol tarafı nedense faz- şikta§ Eyüp takımları arasındakı lışmıt ise e oyun . eg~şmemı§ ve manlar bir miktar da deri malı tiftiğin yumurtaların ilk parti olarak İspan) . 
laca ihmal ettiğinden bu hücumla • müsabaka çok heyecanlı ve o nis maç 2 • 1 Beylerbeyı ta ımmın ga • kilosunu 58 kuruştan satın almışlardır. . .. d ·ı . d'' .. "J·· d ş· 

b · k k l b ·ı 'h tlenmiştir ya gon erı mesı uşunu uyor u. ır -
nn ır çokları haki i uvvetini kay- bette temiz oldu. e esı e nı aye · Rus ve Almanların yapağı ve tif- diye kadar Almanya da bizden konser• 
bediyordu. Necdetten, Salı'me, on • F b h Su"ley · tik p'yasa d · d f ı· 1 ı k Son yaptığı oyunlarda güçlükle ener a çe - manıye ı sın a aynı zaman a aa ıye- ve i yumurta almıyordu. Fakat son 
dan E§f aka giden top 86 ıncı daki • netice alan Beşiktaıın bu maçı ala 2 O te geçmeleri piyasamızda memnuni- günlerde Alman yada bir yumurta buh• 
kada be§İnci defa Hilal kalesine ka ile takip ediliyordu. Dün Kadıköyde yapılan lik maç- yetle karşılanmıştır. ~erek .R~slar ve ram başlamış, ve bizden konservelik 
girdi. O B 'k h' .1 b I I d b' • l gerek Almanlar yapagı ve tıf tık alısln· yumurta istemiı::tir yun etı taıın ucumı e af - arının son oyun arın an ırı o an d . • ,. · 

Bir çok aol fıraatlarile o-en Ga l d E k 1 b d S"I · rıım cvam etmektedırler. ispanyadan baı::ka Almanyanın < n • •-3" - a ı. yüp ta ımı güze ir mü a .. Fenerbahçe • u eyınanıye arasın - w Y 

lata.sarayın ikinci devredeki çok faa ile uzun bir vuru§ yapan bir o- daki oyun ümidin hilafında heye • d w .Bugda;: .Me~.ru;atın azal~asık ve konservelik yumurtalara alıcı çıkmt ı 
hakim oyunu sona ermiı oyun Hila- t I t egırmencı erın e ın e mevcut ısto un yumurta fiyatları üzerinde çok iyi te-

yun utturmuttur. canlı ve sert o mu§ ur. ··k k ·· b l b -d · . 
lin 5 • 1 mağlubiyetile bittniıti. Ga . tu enme uzere u unması ug ay pı- sır yapacaktır. 

• Sağ açıklarile gelen to;ıu yakalı Son maçlarında bır parça bozuk 
latasaray takımı; Sabahattin Os k h d k. 

_, • yan mer z mu acim 19 uncu a 1 oynamagva batlayan Fenerhahçe kikaıında havadan gelen bı'r topu d'ld'W' k d h 1 1 man, Lutfi; Fahir, Nihat, Suavi, k d B 'k 'Ik e ı ıgı a ar eyecan ı o muıtur. 
• a a eşı ta§ın 1 sayısını yaptı Süleymaniye takımı karıısında çok Süleymaniye kalecisi kendi kendine Tahmin edildigwi üzere bu iki ta • 

Necdet, Salim, Sali.hattin, E§fak, oyt:ın bundan sonra daha müsavi bir b b" "k t hl'k 1 · · · l F 1 h 
Danyal. ocalamış, uyu e ı e er geçır - ıçerı a mı§ ve oyun enerin e İne kım hemen hemen en iyi tekilde 

j ıe~il almıı iki taraf ta fazla gayret mit bir halde oyunu ıona erdirdi. 2 - O gibi bir netice almıştı. b k 
1 

d ilk d b" .. Maçı: stanbulıpordan Adnan ıarf t .. b •lamı•tı . . sa aya çı mııı. ar ı. evre utun 
idare etti. e mege aır ır ' Süleymaniye takımının cidden Hakemın de hır parça müsama • .. ::ı _ • • 

İlk devre 1 • O Beıiktaıın galibi- hesaplı ve muntazam oyunu maçın hası oyunu gittikçe kızıJtırmış ve mucadeleye ragmen ıkı taraf da tek 
Güne§ - Anadolu yetile bitti. k d F •ayanı hayret bir •ekilde baılıyan bir sayı yapamadan bitmiıtir. ikinci 2 O batından ıonuna a ar enerbah • ::ı ":!: 

\ İkinci devre Betiktat takımı Hüı- re için aiiç kazanılır bir oyun •ek • ıert oyun maçın sonuna kadar de • devrede Vefa takımı daha ağır ha .. 
Taksim stadyomunda yapılan h h I :ı- o- ır 

b nüyü ücum atlına a mıı ve onun• linde devam etmiıtir. vam etmittir. sanı bir oyun tutturmuş ise de bu • 
irinci küme maçlarından Anadolu cu dakı'kada Hüsnünün kafa il b' F Süleymaniyenin en muvaffakı· • 

'I G e 1 gün cidden büyük bir ıanıı olan la-
le üneı maçı ümit edildiği kadar ikinci golünü kazanmııtı. Oyun bu lk devrede ır sayı yapan ener- yetli oyuncusunu hakem saba bari-
% ki' 1 d b h k d s··ı . t tanbulspor bir çok tehlikeler at -ev ı 0 ma 1

' sayıdan sonra çok hararetlendi, E- a çe ar§ııın a u ey~ar;:ye a • ci bırakmış, bu vaziyet Süleymani • 
Daha ziyade Anadolunun hiki • yüp kalecisi pyanı hayret kurla • kımı daha canlı oynamaga aılamış ye takımını lüzumundan fazla sarı- )atmıştır. 

ıniyeti altında geçen ilk devrede rı§larla kalesini çok müdafaa etti ve ilk devre 1 - O Fenerin galibiye • mıştır. Çok parlak ve 0 nisbette mu- . Bir tek sayı için oyunun son da • 
Anadolu müdafaasının yaptığı ikı Beıikta§ takımı çok gayret etti tile bitmiştir. . vaffakiyetli bir oyun yapan Süley • kıkasına .ka~ar _m~cad~le eden ta • 
hata gol ile neticelendi. ise de fazla sayı yapamadı, Eyüp ikinci devre oyun bırdenbire sert maniye bir parça da talihsizliği yü- kımlar bırbırlerını maglup edeme • 

ilk devre 2 • O Anadolunun mağ- takımı da bütün didişmesine rağmen olmakla ve bu §İddetini gittikçe art- zünden sahadan 2 • o mağlup ayrıl- den oyunu bitirecekleri bir sırada 
lubiyetile bitti. bir tek sayı yapamadı. Oyun 2. O tırmağa başlamıştır. mıştır. lstanbulspor oyunun yegane sayı • 

A l~inci devre Anadolu takımı çok B§ikta§ın galebesile sona erdi. Eekiden her takıma çok gol çı • lstanbulspor _ Vefa sını yapmıştır. 
hakım bir oyun göstermiş bütün Beykoz - Topkapı karan Fenerbabçe bu mevsim sayı 1 O Bu suretle sinirleri geren oyun da 

gayretine mukabil bir tek sayı yapa. 10 1 hususunda hayli müşkülat çekmek- Kadıköyunde yapılan İstanbul • lstanbulsporun 1 ·O ıalebesile ni • 
ınamı§tır. Bu suretle nihayetlenen Şeref sahasında yapılan birinci tcdir. İkinci devrenin on be§İnci da- spor, Vefa arasındaki maç tahmin hayetlenmiştir. 
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Akdeniz incisi 

Pulahn Asık Yüzü, Bir Sorgu 

Şehirciliğimizin Tür 
Ustaları Y etiştiriliyo 

işareti Gibi Kıvrıldı 
- Bir softaya .•• Hoca Julıldı bir •• fendinin kolay kolay sürii)tüye pa- Göden 
Pulat sahiden dopu aöı:dfl, iyi buç bırakaa cinaiadea aclua olma

kalpli, hakla aevea bir çok .bocala- dıiım biliyordu. Hele burada her • Hoca Na.ullala Efendi meclnıe 
nn, ilim adamların aruma kan • ke.ia öaüade böyle ..,. yapmak a.. lrapıaınclan Çlktı Ye tesbilaiai çeke
p.n Nurullah Efendi için aöyliye • lemaya hakaret olurdu. Böyle hir rek, koca aanldı bafllll aja aola 
cek lif bulmakta siiçlik çekiyor • kabahat Ue, yapan ne kadar haklı sallayarak sallana allana Kara • 
du. olana olsun biyük Ye ağır cezalar- ıümriiie dojru uzak1efb. 

Pulat elini ıöiaüne YUl'du: la ka11ılanırdı. Pulat hemen Kelq Mebmecle i,.. 
- Bir aptallık ettin, paralan a • latanbulda bu sibi itlerin kaba • ret etti: 

tırttın ... Fakat sen bil.eydin oalan dayıbktan ziyade kurnazlıkla ya • - Yirii!. .• 
kümeye kaptmnazdm. Halbuki pılabildiiini çok iyi anlamıı bulu • Kapıdan çıktılar. 
ben ... Ben kendi elimle ... Ne bilir- nuyordu. O sırada Nundlalı Efendi ilk kö-
dün böyle olacaiını... Elpen~e ~ kıwdmlflı. 

Yumruklarını sıkarak deTam et· Dioan iki arbd., onun kırk elli adım 
ti: Bunun içia Keleı Mehmedin bir ardından aaia aola bakınarak n.. . 

- Ah, o paralar timdi elimde ol- elile kolundan tubnUf, ve diier elile liyorlardı. 
saydı!.. Şimdi nereden bir at bu1 • de aizına yavatça V111'arak sustur • - Kelet ! ... 
malı? Puau kurup ta adam soymak- muttu. - Buyur bey!. .• 
tan, at çalmaktan batka çıkar yolu- - Çeneni baila! .• Gene ba§ımı· - Sakın l'özden kaçırma ha! ..• 
muz yok ... Oaküdara çıkal1111 da1 za dert mi açacaksın! Altınları çal- - Sen meraklanma ... Gözlerimi 
bakalım ne olacak?.. dırdıiın yetmi7onnut gibi?.. bu medrese e,kiyuınm enaaine 

Bulunan Kelq Mehmet bu aoyulmak itini aaplamq gibiyün. 
Çare hatırlad~ karlı bir havada tepe- - Aferin! ••• 
Pulat kızgın .u:pa .oylenirken •İnden buzlu au dökülen bir zaval- Kalabalık ve gürültülü caddeler-

Kelq Mehmet birdenbire bir kah- lıya benziyordu. • den seçtiler. 
kaha savurdu ve yerinde zıplaya • Bunun için llemen auatu. Hoca Naanıllab Efendi aaib sol-
rak: Pulat iliYe etti: lu yerlere kadar ejilerek kendisine 

- Yap.sın!. .. Be. buldum pa • - Kenara çekil .•• Onun elini ö- selim Yerenlerin aelimlannı alıyor, 
nyı... Buldum itte... pecejim ve Pl'ID abala yola çıka • bazılarile ayak üatünde bir iki lif 

Diye baiırdL cajımı aöyliyecejim. konUfU)'ordu. Böyle zamanlarda iki 
Kendisini tutamıyarak Pulatın - Batüatüne... arbdq bir kenarda duruyorlar, gö 

sırtına zorlu bir tokat attı Ye devam Şimdi Kele, Mehmet Pulat Be • riinmemeye de dikkat ediyorlardı. 
etti: yin üç adım serisinde elpençe di • Fakat her halde Hoca Nurullah E

- Vallahi buldum, billahi bul • van duruyordu.· Fakat yaklatan ho- fendinin o gün pek ten olduğu, gü. 
dum. Anam avradım oJaun ki bul • cayı ela panldıyan sözlerle ve bü • lümıiyen yüzünden ve etrafa saçtı
dum... yak bir dikkatle battan ayağa ka • iı tatlı mlerden kolaylıkla anla • 

Pulat, Kelet Mehmedin parıldı - dar •Üzmekten kendini alamıyor • ıılıyordu. O yılın icazet bedelleri 
yan ıözlerine hayretle bakıyor, acı du. epeyce bbank bir yekUn tutmuş 
acı sülümaiyerek cevap veri7ordu: Hoca Nurullah Efendi manya • olmalıydı!... Anlı ... 7tflll mekebi H tal•6elerinden 6ir lıag •öriinif 

- Haydi ulan... Delirclha mi? tize edilmit sibi Pulattan önce ona Büyücek Ankara, 11 (Özel aytarmuzdan) - •P· hendeee. yurd biJpi. 
Nasıl buldun, hani ya?- baktL Gözlerini kırparak çekine çe- Bir Eo!. Yannki modern tehircUiğbnizin ilk rafya, askerlikten ibarettir. 

Kelq Mehmet duruldu. irine Myıetti. Dünkü çömezine dö- Kalabalık caddeler gittikçe ıaaız- Türk ustalannı yetiftirecek olan iptidai mezunları alınır. 
Çünkü o sırada avluya bir kaç nerek: laıtı. mütevazi mektep tehrin dıfında ve İeoo Verilen yemekler iyi ve gıdalı. 

çömez sirdiii sibi onun yeminle • ..- Kimdir ~a7 Bu ne biçim bak.,, Nasrullah Efendi sokaklardan taayonUQ arkasındadır. nn havası da sağlam olduğu i • 
rini ve kahkehalanm duyarak oda- boyle? / birine aapb. Mütevazi diyoruz, çünkü bunun belerin hepsi de dinç ve apo 

lardan fırlayanlar da olmuıtu. Hocanın (Arkası var) mevcudiyetinden bir çok vatanclatla - Halihazırda (165) talebe 
Pulabn kulaiına aizmı yaklq • Sol Cözi nn haberi bile yoktur. Bütün dünya tur. 

brcb. - Up.iundır hocam_. Kuaara Y!!rna Fafl&t KulUbU devletlerinin çalışma proğr~mlanna Bundan batb. bu ~ektebe · 
Fısıltılar oldu. bakılmuın. •• Aklından b" OnUnde Bombala bakınız: Hemen, hemen hepsınde de yapıla yapda o avar bir maballllll 

ıraz zoru r . .. h" ilik. . b" k kı 1m· . il "d daha -1. Pulatın asık yüzü öace bir aor • vardır da... mımarı ve fC ırc ıçın ır ço aım· ne ge ıştır. erı e ~ 
· t" "b" kı ılcb, -::ı _ y D.::-ı-1 _ _! _ _ ._ Patladı lar ayrılmıştır. itte bu mektep bizde mesi muhtemeldir. 

111 •f&l'e 1 Si 1 vr aonra ..... • aaaa... &aV7~ kor Sof 12 (Öz 1) h" ·ı·· · b" L--- .. 1 M k iki" bedi dü. Jm1w.... S.fka Ufak • . ya, e - HükWııetin fC ırcı ıgm ır 1J1URUI1agı sayı ır. e tep şu ır: 
O da • de ~lamadm mı emrıyle feshedilen Rodna Z.,tita ile . * 1 - Duvarcılık. 

. yerinde hop~ Llet MeJ.. = ·· · Luanm clelıaı haJYanm fatist milli lejiyonlar tetkilibnm Var- Mektep 931 • 932 yılında açalm'f • 2 - Dülgercilik. 
meclm ~ ZQrlu bir tokat ala • durmut'Dldaa dala better ohır • nadaki şubesinin binası yanına gizli • tır. Meccani leylidir. Kültür bakan • Duvarcılık: Tat. tuğla. 1t 
rak baiırdı: •ut!··· ce koyulan patlayıcı maddelerin, ge • hğına bağlı bir bütçe ile idare edilir. duvarlan, bütün yontma taf, m 

-:-. Ulan Kelet. eier bu İfİ bece • Son aizleri fuıltı gibi ıöylemit • çen akşam ansızın infilak etmesi üze- Avueturya. Almanya ve Macaria - sunı ta"8r ve mermerler, 11 

rebilinen sana bir tokat dalla borç ti. Hiç t6pheaiz bunlan Kele, Meh· rine milli lejiyonlar klübünün bütün tandan gelen bir çok müteha ... lan nm araziye tatbikinden iba:retl:P 

olıun!.. met duymamııtı. Çünkü d ) camlan kırılmıt, halk bir müddet he- vardır. Son zamanlarda Türk mühen- Dülgercilik: Kalıp işleri, 
brisi de stllütt&ler. aa•dı L-r hald h ub7~t 0 

• yecan içinde kalmlfbr. disleri bu mütehaasıalann yerini alma- -tılar gibi ,eylerden itı" ere~ 
Pala . d" " ae e ocanın oıazına p .. ı... .. •--··l ela h .. ikt __ ı. ,,.. 

t tun ı Keleı Mehmedin e • sarılmamak için çok rul caktı. atlayıcı maddelerin kimler tara • ga ..-,.~ ar~ . enuz m an ~ mektep talebeleri yaz tati"illeırine• 
tindeki icazeti de almıt. bUl'UfUk • Pula hoc y~ a fından koyulduğu timdiye kadar anla- azdır. Okul banası ılk olarak (85.000) tatbikat yapmak hem de para 
lannı düzeltiyor, aüzel ıtbel lovı- t aunıa ellerine aanlclı: tılamamıştır. ~i~aya mal~lmu9tur. Her yıl yapılan mak mabadiyle bir çok yapı 
nyor, bozulmamaama çok dikkat - Yarın lçele d&ıiyorum. Ah • ilivelerle bırlikte bu masraf (200,000) h la 

ediJ'Ordu. met Kactu.t Efendiye bir emriniz Yeni Neşriyat• liraya çıkmışbr. . . - . • ;~·ı ücldef 4 edir e. * ~na... • Esas plAn bu yapılan 1fm dörtte bın- 1 m 1
...:: mpİo 

-8- - Yaaa ... Ne kadar çabuk? Oy. Çoak "N•ıllli-Spc.:u acn. 22 na- ni bulmaz. Diğer ~ftan.~ yıl mek· elet eonunda Y111X 
1 .. 1 Orad bir .. masa tia çalrlNfhr. T•hi>-eri p17elerle tebin ön lmmma büyük bır ıllve ya. nır. 

Bozulan A'··oerl.ı.. d~a, 07 e J'B;·· • ~'- an Honce hazırlanan bu kitaplar çocuk babalanna pılmaaı muhtemeldir. Bu mektebin ilk Mektepte aiinde pir eaat 
"9 uuya cennetine snmcsa Yar... ay· ilk k 1 _.. 1 · · 1 -- ---1-19 ~ D--ı__ de l .. l .. 1.. lmak 

H 
u__ • • ve o u ogretmen enne tavuye o unur. llJeZ1lllUID ~r. ~ ame ı ır, nazarı ve ame ı o 

- oca ,~nıllaJı aeliyor_ dı bakalnn, Allah yohma açın et • 1 k ı · · · L _ d ·· !~L"!-K 1 M hm ! Beyoilu F ça J.fma, yapı te no OJll, ıaam. ne- ers gorUIUI". 
e et e et Pulabn a&terdiii sin . . . T" mnau 

larafa baktı: Hoca bunlan söylerken aol ıa • H ;~•;da ti 
- Ba mu7.. Vay canına... Ben zünü manalı manalı kırpıyordu. B: akıam ::., 

..._ bizim Kamber tayın bmanm Pulat onun ellerini öptü: !O.al ._ 

PPhrmam be ... Bir ele dnlete bch - Sa7enizde çabucak icazet al· DENiZ HAVASI 
;,etiıtirecek, vay babam vay_ dık. Bundan böyle de duanızı esir- Böyik operet 

k
Kelq ~~bet lkbelki sözü daha ıemezaeniz her ip aelimetle biti • # ; 'W 

So mata--, i küfür aaftll'a. ririz... C:AMILLA •••••• 
c:aktı. Hatti hemen oracıkta laoca- - Elbet ... Elbet .•• Hiç habrdan 
DID boiazma aanlarak: çıkanr mıyım? Sen benim icazet 

- Ver paralan! •• Al, icazet mi - verdiğim talebeiıin ea iyisi ve ea 
dir, nedir, batında parel•nam!.. Şu bilsiliıiıin. Kadı filin olmıyacağım 
paraları sökül b~alım, babalık!.. diyorsun amma, olsan da pek çok .. 

Diye )'UDll'Uğunu onun ıırtlaiına larınclen iyi yaparaıa1 Haydi aüle 
dayıyacaktı. ıtle ojlum... $en de ihtiyar hoca-

takdir nuaıJaile M1'NtmİfdİllİL 
Flllalt, 

AIBIM llNl••la 
(Eio Waber fuer Dlelı) 

7ul filmlııde prettif edeoebUU.. .. 
Pelr ,.1r.nc1a SUMER' ere 

PIERRE BENOİT'nln şahe 

KONIGSMAR 
filminde, GRANDE DUCHESSE AURORE 
rafından giyilen 80 rob ve elbisenin ib,' a ıe 
ffni paylaıamıyan Pariain en büyük terzi 

moda müeaseseleri münazaa etmiılerdir. 
Onumuzdeki Perşembe akşamı bayak gala olar 

S A R A Y Sinemaantl• 

Fakat Pulat, Hoca ...._.. • .llatlrüa pbnna!- J~--------., ~-----------------· 



Yazan: Gerhart Ellcrt - 60 _ 13/J/936 Çeviren• Arif Cemil 

Lüpüs, Aefüs'e: Sen Sezarın Devrinde 
Yaşamış Olsaydın, · ·İr Sezar Olurdun .. 
. Tatüllüs elini kaldırarak cevap Yer- ~ 

dı: ~~ ,-

- «Kral, kral! Zannedersem bir te· 
$8.düfün, meş·um bir tesadüfün ceza • 
Rını bizden almağa tenezzül etmez • 
sin I» 

v Romalıların katibi ve T atüllüsün 
oglu olan Orestes ilerledi ve· eliz çö • 
kerek: - <ff anyü, adil ol ı.. dedi. Ro- 1 
rnalıların bunda bir kabahati yok!» 

Kral gözlerini yere diktı" B .. l . u goz -
er kralın elinde tutmakta devam t 
tiği şa.~inin koyu ve altın gibi panld~ : 
yan gozlerine garip ve korku verici bir 
surette benzivordu. 

# 

Harp Alameti: Şahin 
Nihayet, kralın yüzündeki donuk • AetiiU'ün hüzat hudutları teltqe çıkmaaı kumandan Promotüa'ün 

luk zail oldu. Attila derin bir nefes hofana git memİftİ. 
aldıktan sonra· H · ı d ki ·k b' · t.k ·· -~ A · ·· · mam. ayır, ınanmam )) euıe e ı • ır ısı amet gosterw. etıü.S: 

- «Hayır, dedi. Sizi cezalandır _ tifa etti. - ((Önümüz ~in diye ihtarda bu-
rnak niyetinde değilim. Bugünden iti- Piskoposun asıl ismi Selesten idi. lundu. Adam acı bir homurtu ile ho-

!:ren ~ahin. kuşu Attila ordusunun Fakat .~ensup oldu~ şehir~~ Bag~t'la: murdandı: .. . 
ki rp a~ametı olacaktır. Romalılar, bel- nn mulk aleyhtarlıgıyla g~ter~ıkle~ I - «Evet, onümüz kış. Fakat şımal
. ~hın bu sayede bir gün sizlerden tahripkar faaliyete karşı açbgı şıddetlı (den Germanlar, şarktan Hünler geli
ıntikamını almağa muvaffak oldu.» mücadeleden dolayı kendisine kurt de- yor. Her taraftan üzerimize felaket hü-
.. Orestes kralın elini öperken, T 

8 
• mek olan Lüpüs ismi takılmış~. lhti-1 cum ediyor. Bizi neden korumuyorsu

tullüs korkusundan kekeliyerek te • mal ki ince, uzun kafası, yeşil sarım- nuz} Sizler l Romanın büyük adamla
şekkür makamında bir kaç söz söyle • trak gözleri de bir yırtıcı hayvanı ha- rıl Bize iş veriniz! .. Para veriniz! As
meğe çalışıyor, diğer Romalılar da brlatıyordu. Bu suretle müruru zaman- ker gönderiniz!.)> 
yanlışlıkla şahini vuran 'Romalile be- !a a.sıl ismi unutularak yalnız Lüpüs Adam bunlan gayet hiddetli bir ta· 
r~ber oradan uzaklaşırlarken de At • ısmı kalmıştı: . vırla söyledi. Atın ürktüğüne hiç e-
tıla ölü şahinini kendi elile atının sc • ... lkı Eakı Arka~af .. hemmiyet vermedi. Aetiüs.ün bindiği 
merine bağlıyordu. Eli yaralı olduğu .. Actıus cevap vermedı ... Atı~ı sur- hayvanın dizginlerini yakaladı ve ba
için bu işi güçlükle yapabildi. Sonra du; yumuşak çayırlıklar uzerınde atı ğırdı: 

Ezilip MahfJOluyoruz!. atlıların genç kumandanı Edekoya la- ile yürümesi, ona Daçiya ovalannı ve 
kaydane işaret ederek: o zaman arkadaşı olan Attilayı hatır· 

- «Av eğlencelerine devam ede _ lattı. O valcitlerc:len beri aralannda bir - «Fakat sizler bizi hiç düşünmü-
ceğiz 1» dedi. rekabet uyanmıştı. yoraunuzl Romada keyif ve sükunet * * * Aetiüs.ün bizzat Promotüs hudutlan- içinde yaşamak size kafi gdiyor. Biz 

Para Ve Asker nı teftişe çıkması kumandan Promo- ise hudutlarda ezilip mahvoluyoruz, 
tüs'ün pek arzusu hilafına olmuştu. bu sizin umurunuzda bile değil.» 

Aetiüs endişeli bir tavırla ufku gös- B led k dam 
k h d 

Virinüm ve Noreya'nın teftiı::i bile ho- unu söy i ten sonra a diz-
terere omur anıyordu. ' · ı · b - ,_ ük tl ld 

B h d d 
. şa gidecek bir şey değildi· halbuki Ro- gın erı mudı ve s·· une e mırı an-

- <c u u u u muhafaza edebıl - . .. .. ' dı. 
mek için paraya ve askere iht" madakı buyuk zevatın hudut karakol- · ıyacım l d k4 k"' ··k h" 1 · b d - «Biz de mahvolup gideceğiz. 
var. Evet para ile asker lazı arın a ı uçu ızmet erı, nö et e-

Bu s<izıeri söylerken g~~;~rdig· i ğişm.esini. vesaireyi .t.etkike kalkışma- Çünkü Romaya kadar gelerek rahatı-
} h ah 1 l k ı nızı kaçırmağa kafi gelemiyecek kadar 

tavrı hareketten kendisinin ne as- arı ıse ıç t ammu o unaca şey er-
kere, ne de paraya malik oldu v la- den değildi. Aetiüs'ün hudutta alınan azız.» 
şılıyordu. gu an bütün tertibatı gayri kafi göreceğini ..................................... ~.~:.~.~~ .• :~~~ ... .. 

- «Hem mesele 0 kadar zor da de- Promotüs daha evvelinden biliyordu. 
ğil. Kıymet itibarile kendisine lüzu • Onun için, baş kumandan Aetiüs'ün 
mundan fazla faik olduğumuz bir ra· maiyetinde giden Promot_,~s kendisine 
kiple harbedeceğiz. Romanın bir za • sorulacak suallere verecegı cevapları 
ınanlar malik olduğu gibi bir ka l ··• evvelinden hazırlamakla meşgul olu
Yon 1.. Biraz da para ı.. İşte 0 kaJar ~~ı yordu. Kendi kendine diyordu ki: 

, ~ 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acentc'leri: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42352 • Sirkeci M!ibürdarzade 

Han Tel. 22740 
Aetiüse refakat eden Treko pisko- - «Bunu yapamazdık, çünkü kafi 

posu Lüpüs başını çevirdi: miktarda askerimiz yoktu. Onun tatbi- lmım::1•mı•llCJ:I"' 
- «Sen Sezarın devrinde yaşamış ki imkansızdı, çünkü Roma bize hiç lzmir Sür'at Yolu -

olsaydın, bir Sezar olurdun» dedi. para göndermiyor.» 
Aetiüs acı acı güliiyordu: Halbuki Aetiüs, ya göreceği şeyleri 

IZMİR vapuru 14 ikincika • 
nun SALI günü saat 1 l de 
IZMIR'E kadar. e<l 76u - ((Evet, Sezar olsaydı ba,.'lka bir evvelinden tahmin ettiğinden veyahut 

çare bulamayınca gönüllü toplar ve Promotüs.ün vereceği cevapları bildi
bunlann parasını vermek için borca ğinden ona hiç bir şey sormadan ya- '-taı111wm•••m=~••••••••' 
girerdi. Halbuki ben L Gönüllü ara • nın da Piskopos Lüpü! olduğu halde 
sam, bulamam, hiç bir kimse de bana (1} Fa i, nis şehrine girdi. 
ödünç olarak metelik bile vermez. p2 ... Zavallı Millet 
ra ... Esasen bugün kimin parası var?> . . 

Üzerinden geçt"· · · . .. . Sokaklardan geçerken abalının yarı 

K 
"'hıgıAatrazl ıyı gosterdı: 

1
1 korkak. yarı ümit beliren bakıc;ılannı 

ararga eı eri B 1 da . gördüğü zaman azavdlı millet 1» de-
- « ura.ar zerıyata kabiliyetli mektcn kendini alamadı. 

topraklar, hır zamanlar ekiliyor bici ı p · · k nrl. f La . . • . - azar yerının apısı a, yo un -
lıyordu, Romaya zahıre gidiyordu B · k "" • d v • ••• T h · .. · u I una um e ogru gıttıgı ve urın ne rı-
gun neden bu yapılamıyor?>> - ld v k d R 

th 
. l k" 11..

1 
ne dogru ayrı ıgı no ta a, omnnın 

- « tıma ı ıv ısırdan ve ş· IA b k d b" h · k f') · Af "k h . ıma ı aş uman anı ır mu acır a ı esme 
n ·adan da a ucuz zahıre geliyor da tesadüf etti. Bunlaır. varlarını yokları-

ondan.'> ı k 1 h ı · k k b" .. k .. .. k"" ba inı, çı ın ar a ıne oyara ır o uz 
•• - < Çun u yalnız şına Mısır, bu arabasına yüklemişlerdi. Aralarında 

gun ltalyanm muhtaç olduğu miktar b' d be k d d d h. · 
da 

• . . • . . . • ır c ge · a m var ı; o a ıssız 
n fazla teslım ettıgı ıçın !. Ah Lü b" k d ba k b. d v "ld" A .. . . . • • ır çı ın an ş a ır şey egı ı. Q. 

pus Roma mılletı hır elekten sızan t" ·· ··k·· ba d ·d . . . e ıus, o ·uz ara sının yanın a gı en 
su gıbı kayboluyor, eskı medeniyeti d h"t d k · b . . • a ama ı ap e ere : 
mız arbar mılletlerm karargah atP_c:]e N " ..ı: d • 1 -rt - - « ercyet">> wye sor u. 
ny e buhar olup uçuyor l>l 

P. k L"' .. b söz}" Adam omuzlarını kaldırarak: l 
ıs opos upus u ere karııı . . · · 

k b
. Y --<<Cıdıyoruz.n dedi ve elıyle cenup 

verece ır cevap bulamadı l · •. . . • ya nız, ve garp taraflarında gayrı muayyen 
? . sozlere karşı hısıyatı galeyan ettiği 
ıçın: ( 1) Cenubi Avusturyada Tuna üze-

- (1Sonumuza eriştiğimize inan- rinde bugünkü Mautern kasabaar. 

-----

a~t ~..:-~ c •4- Q~o~ GI(>• 

.- \....,,,,. <.6loE 

.....un Etibba Muhadenet Cemiyeti senelik kongresi yapıldı. Yu' 
kandaki resim kongrede bulunan doktorlarımızı gösteriyor. 

[ EmlAk ve Eytam Bankası llinları -1 

Galatasaray'da Avrupa 
Pasajı Satı ıktır. 

Bankamızın marı olan, lıtanbulda Galatasarayda yirmi iki dükka
nı mÜ§temil, Avrupa Pasajı namile maruf çarıı, peıin para ile ve 
kapalı zarf usulü ile sablmak üzere arttırmaya konulmuıtur. ihalesi 
29/1/1936 tarihine tesadüf eden, çarpmba günü u.at on dörtte An· 
karada idare Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

lıteklilerin ıubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinda 
bir ıartname alarak ıartnamede yazılı hükümler daireıinde bedelin 
be§te biri nisbetinde (34,400) lira depozito ve teklif mektuplarıni 
nihayet 27/1/1936 pazartesi günü ıaat on bire kadar şubemize ver
meleri ve yahut 29/1/1936 tarihinde saat on dörde yetiıebilmeli 
üzere posta ile iadeli taahhütlü olarak Ankarada Genel Direktörlü .. 

ğümüze göndermeleri. (297) 

1 latanbul Beledly••I lllnları 

150 kilo bezir 

150 » Neft 

bir kilosu 40 kuruş 
)) )) 50 )) 

150 n Süliyen n )) 36 )) 

1 

ltEaiye için lazım olan yukanda cinsi, miktan ve bir kilosunun 
muhammen bedeli yazılı olan üç türlü malzeme pazarlığa konul • 
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir • 
mek istiyenler 2490 No. h kanunda yazılı vesika ve 14,50 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 23/1/936 pcrıembe 
günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. «B», u114». 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca yirmi be§ adet Standart ve be§ adet kırk be§ ila elli 

santim ıaryolu yazı makinası kapalı zarfla eksiltmeye konulmu!tur. 

Eksiltmeye iştirak §artları: 
1 - Teklif mektubu (Teslim müddeti tasrih edilmelidir.) 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinalardan 

birer adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - % 7, 5 teminat akçası. 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 23 ikincikanun ak§am saat on dörde kadar bana 

tercih hnkkmı muhafaza eder. (142) 

Dr. l:IM 
Caıı~ lo u ı<eç ö en a arlı 1 n .T ı. 2. 011 EY. K .. dı Öy Bahariye U.ri ıokıak ,.,. • mu 
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-----------



10 Sayfa 

Hususr idarelere Ge· 
çecek Memurların 

Hakları 

Fransız Parlamentosu Toplanıy 

Mulıalif ler Lava/ Kahi11esine 
Karşı Ardı Arası .K.esilmeuen 
Hücumlarına Devzm Edecekt 

Muharriri ı Fruman WıUı Crofıt - 72 - 13/1/936 

Frenç'in lzahatı Üzerine, Karter De, 
Ayni Mütaleayı Kabul Etti 

Bina ve arazi vergileri yeni bir ka -
nunla idarei huıusiyelere geçmiftir. 
Yeni kanun henüz maliye tahakkuk 
f ube.ine tebliğ edilmemif tir. Bu iki 

ver~i ~azirandan itibaren İstanbul be- Paris, 12 (A.A) - Parlamento top- Lavalin düşmesi onlar için in· 
ledıyesı tarafından tahsil edilecek, lantısının yaklaşması dolayısiyle Pa- bakımından bir zarurettir. Fakat 
bundan •onraki •eneler için de tabak- ris gazeteleri dikkatlerini dahili vazi -kuk ı hususta şimdiye kadar ekseriyeti 

it eri hususi idareler tarafından yete çevirmektedirler. Bazılan kabine- · d 1 le 
1 cakt rnın etmiş eği dir r. 

yap~ a . . ır. . ye muhalif olanların hiddet ve şid -
Nazariyeniz gayet mükem· Şund~ maliye ~kkuk memurla- detlerinin ilkkanun ayı sonunda hiç Peti Jurnal'dan: 

mel... Hatta bundan . daha kuvvetli r~dan hır lmmı beledıyelere verilecek- te sükunet bulmamış olduğu mütalea- ı<Radikal grubunun Cenevreye 
bir nazariye olamaz. Fakat anlıya- tır. Bazı gazetelerin verdikleri yan • sındadırlar. reketinden evvel başbakan istizah 
madıiım bir nokta var. Lutfen onu lıt haberleri üzerine tahakkuk memur- Figaro yazıyor: mek üzere salı günü azasından 
da izah eder misiniz? dedi ları tarafından dün maliye amirlerine Bir çok radikaller, Lavalin bu ayın tevkil etmesi muhakkaktır. Me 

frenç memnuniyetle: bir çok müracaatlar vaki olmut ve ken- on dokuzunda Cenevreye gitmesine bahs'olan mesele hül8aaten fUdur: 
dileri?~ hususi idarelere verilmesi is- mani olmak istemekte ve sol cenah Cenevrede petrol hakkında ya 

- Hay hay Karter ... Hiç tered- tenmıftır .. t h ·ı b. l k k b' . d 1 
düt etmeden söyle ... Zencirin hangi H . . . mun e ası ı e ır eşere a meyı e- cak müzakereler Fransa namına 

albuki vazıyet tudur: virmek için bir gün bile kaybetmemek La aı· ·d · • la lar k 
h ık f · · b k lını dedi fd · h • d . v ın ı are etmesını aay v a ası zayı ımıt a a ' · areı ususıyeye evredilecek me- arzusunda bulunmaktadırlar. Salı gü - . . . 

Karter kendinden tamamile emin murlarm müktesep bakla baki .. d .. ba d.k l b k lunun ekserıyetı kabul edecek mı, n ve nun en ıtı ren ra ı a gru u, arar-
değilmi§ gibi bazı gayri tabii hara• mahfuz kalacaktır. Yani bunlar idarei larını almak üzere toplantılar yapacak- miyecek mi? 
ketlerde bulunduktan sonra, niha- hususiyelerde de çahtırlarken devlet tır. Yeni Kanunlar 
yet: memuru sayılacaklar, tekaüdiyelerini Radikaller, büyük küçük bütün me- . Paris, 12 (A.A.) - .. Resmt 

- Efendim, dört arkadatın bü- de bu esas üzerinden alacaklardır. seleler hakkında istizahlarda buluna - hücum t~kilitlan hakkında bir 
tün bu hareketleri, bütün bu manev Çanakkale Bo~azına caklardır. Bu hareket, 1935 sonundaki ile, memnu silahlar hakkında ve 
raları bana biraz lüzumundan faz- Frenç gülerek: -Anlayamadın ha? il ardı arası kesilmiyen hücumların de - buat hürriyetine ait ahkamı itmam 

ô"le"•e ben •ö"le"ivereyim? dedi. Yenı· Fenerler l k d b" k · · la karıtık görünüyor. Eier bu adam " " " " vamı o aca tır. en ırer anun nctretmiftir. 
ların maksadı Sir Conu öldürmek ter, artık itiraz edemedi. O meseleyi Konuyor 
idise, beynine bir kurtun sıkamaz· bu cepheden muhakeme edememit- Boğaziçindeki Balıkçılık Enstitüsü Yeni Saylavlar Dün Seçildiler 
lar mı idi? Uyku ilacı yerine doğru ti. Frencin izahatı üzerine, o da bu profesörleri ile, Tahlisiye Umum Mü
dürüıt bir zehir içiremezler mi idi? mütaleayı kabul etmek mecburiye • dürlüğü mühendisleri, enstitünün ge _. Ankara, 12 (A. A.) - C. H. Par- larına, Hatice Ozıenel, 
Böyle uzun boylu motör ve otomo- tinde kaldı. misi ile Karadenize bir tetkik seyahati· tisi Genel Sekreterliğinden: aaylavlığına, Ihsan Kurtkan ye 
bil kombinezonlarına ne hacet var· ikna Edici Bir Nazariye ne çıkmıtlardır. Botalan ıaylavlıklara partimiz • yas Sami, Mut Çorum aaylavl 
dı? Maklang ise ağzı kulaklarına va. Tahlisiye mühendisleri bu sene için- ce aday gösterilen general Pertev na, Raif Dinç, Zonııuldak aayla• 

Dedi. rarak: de ~akkale ~tak~~~a kurula. - Demirhan, doktor Saim Ali Dilem- lığına lbrahim Tali Öqören, Di 

Z h. V K . cak yem radyofar ile buyuk fenerın re, Erzurum saylavlıklarına, dok • rıbekir ıaylavlısına ovbirlij"i ile e ır eya urıun H h kk h d b k 1 • .1 - em a ınız, em e a ı - yer erini tesbit etmek üzere Baba bur- t H 1 A • Al ta A d ı l k l ·1 · ı d. 
b 'l K · d.k · k t '"t" b" . . k or u usı a f, y ın say av ı • a ıp seçı mıt er ır. F renç atı e arterı ta• ı ettı: a en ıu go urmez ır nazarıyenız nuna adar olan sahada tetkikat yapa-

- Bu hakikaten mühim bir nok· var Mister Frenç; fakat, meselenin caklardır. ... J ·ı• f•J y k d y J 
ta ve buna nazarıdikkatimi celp et- fenalıiı fU ki, bütün mükemmeliye- Balıkçılar mütehassısları da bu se- Dgl iZ 1 OSU 8 10 8 UgOS 8VJ8 
tiğine de çok iyi ettin Karter, dedi tine .rağme~ bu ancak bir nazariye- yahatleri~de, ~ilh~aa Marmara hav.. Limanlarını Ziyaret Edecek 
ve bir müddet dütündükten sonra: den ıbarettır. Bu dört arkadatın, de- zasındaki nehır agızlarmda tatlı su ba-

- Buna rağmen ben se~in fikri- diğiniz gibi hareket etmit oldukları lığı üzerinde tetkikler yapacaklardır. 
ne ittirik etmiyorum. Bu adamla- yalnız muhtemel değil, muhakkak • 
rın kurdukları plan gayet güzel bir tır. Fakat, gelgelelim ki elimizde de lıtanbul Limamnm Kalkınması 
plindı. Hattl bundan daha mükem- diklerinizi isbat edecek biç bir delil için Tedbirler 

Sof ya, 12 (Özel) - Havaı ajansı Malta adaıına gelen 19 parça 
mürekkep lngiJiz zırhhlannın, yakında Yugoslav suluma plerek 
ziyaret edeceğini bildiriyor. 

Uzlaştırma Yolları ••• mel bir plan tertip edilebileceğini yok. Müddeiumumiyi ve bir jüri he- . .İstanbul limanı hakkında hazırla _ 
zannetmiyorum. Sir Conun bebe- yetini ikna edebilecek tam bir de te- nan projeler üzerinde izahat vermek 

1 • • k d d" Paris, 12 (A. A.) - Petit Parisien gazetesi, Necatinin bir uu11&1lall' mehal trende katledilmit o duğunu zımız yo , e ı. üzere Ankaraya çağrılan liman umum 
kabul etmeliyiz. Çünkü aksi takdir- Frenç güldü: müdürü Raufi ~yas, İstanbula yapılması talebini mutazammın olan notasını Milletler CemiJ'etinin 

d lattınnağa tctebbüs etmek için yenibir fırsat olarak kullamuı mıu··ım1d9 
de hiç vukubulmamıt bir cinayet - Buraya bak Maklang on da • önmÜflÜr. olup olmıyacağını sormaktadır. 
hakkında mütalea yürütmüt olu • kika sonra bu söylediğin' sözleri İktisat Vekaleti b&f müpviri Fonder c:::======--=======-=-=====~"""""=-=--==ıa:::::ır;"""'"'-----o::::-=ıı...,ıııı 
ruz. Eğer, dediğin gibi Sir Con kur- geri alacağına nesine bahıe ıiri • Po~enle limanda .. yaptığı tetkikat neti-
ıunla öldürülmüt veya zehirlenmiı tirsin? Delil mi dedin? Tabii de • ~esmde h9:,2ırladıgı rapo~, ~karada 
olsa idi katilin tren yolcuları ara· ı·ı 5 d b d 1·1· ld limanla alakası olan vekaletlerm mu -

, ı var. en e u e ı ın ne o u • hh l d ·· kk b. k · 
sında bulunacağı tahmin edilecek, ğunu benim kadar bilyorsun Ka - ra as arfından m:~ ede~l ırkt o~ıs • 

1• hk.k b l k . · yon tara m an te ı me edır. 
po ıs ta ı ata at ıyaca , yan ya- fanı ıılet dostum, kafanı! Gel sana B tkika ·· k d ·· k 

b . · d d'.. · ·1 "k" u le t on gun a ar surece 
na ve ırın en ıgerıne geçı en ı ı biraz yardım edeyim. İki mesele, b d h ı· kil 
k 

• K . . d b. . ve un an sonra eye ı ve e-
ompartımanın .. ota ısının e ırı ta- iki hakikat bunu isbat ediyor ve de görütülerek, hiikfunet tarafından 

rafından tutuldugu meydana çıka • bunların her ikisi de tahsi ifadeye Kam uta ya bir kanun teklifi yapılacak
cak, Kota hakikatte Cos olduğu tes- müstenit. Şunu da söyliyeyim ki, 0 tır. 

Yunan MOdafaa Mecli
Bulundu sinde Kral 

Kararlar Hemen 
Atina, 12 (Özel) - Dün öğle -

den sonra dıı bakanlığında kralın 
batkanlığı altında milli müdafaa 

Da 
Tatbik Edilecek 
Sar'ın Almanya',a Dönüpmin 

Y ıldöniimii 
bit edilecek, cinayetin maksadı an- gün Glaagow'da bana meselenin ça- Raf mü,avir, bugünlerde Deniz Ti-
latılacak ve Cos ta bittabi, yüzde rei hallini ihsas eden de itte bu iki caret müdürlüğünde, Akay ve Deniz- meclisi toplanmı§tır. zasının Almanyaya dönütünün 
yüz idama mahkum edilecekti. Hal- mesele arasındaki münasebettir. yollan idarelerinde tetkikat yapmak • ittihaz edilen kararın hemen tat- dönümü bugün bütün Sar'da 

Sarbruk, 12 (A. A.) - Sar ha 

buki Cos böyle bir akibeti hiç te Dütün be adam! Hala bulamadın tadır. biki için meclis muntazam surette yerde yapılan tezahüratla kutlaa 
göze almak niyetinde değildi. Onun mı? toplanacaktır. Gazetelerin aldıkları mııtır. 
için dört arkadat batbaıa verip bir Karter, Harvi, Ormsby bunların Beykoz .. Paşabahçe Yolu haberlere göre memleketin müda • --------------
kurnazlık dütündüler. Cinayetin ne oldug"unu bilemezlerse mazur _ Beykozla P&fabahçe arasındaki yo- f . h" h . . 

aasına aıt tec ızatı emen sıparıt 
trende itlendiğini gizlemeği kurdu- durlar, çünkü onlar meselenin bü • 1 lun intaatı henüz bitmemittir. Pata 

b h f b ile d lı dilecektir. Ahali üzerine hiç bir ver-
lar. Bu nasıl gizlenebilirdi? tün safahatını senin ve benim gibi a ç.e cam a r asın a ç~ !8n ame- . 

bilmezler d d' lelerın hep bu yoldan gıdıp gel - gı 
Kurnazca Bir Plan ' e ı. l d'kk al 

tarhedilmiyecektir. 
dik erini nazarı ı ate an Beykoz 

Ancak onların nihayet bulup tat- Uyku ilacı kaymakamlığı ihtiyacı takdir ederek 
Çaldariain Seçim Söylevi 

Atina, 12 (Özel) - Ahali parti-bik ettikleri usulle, yani cesedi sak- Maklang, taıkın bir vaziyete düt- Beykozla Pa.şabahçe arasına bir yaya 
)ayıp, onun yerine canlı biriıini ika- müftü. Diğerleri ise bundan büyük kaldırımı yaptırmaya ve elektrik lim- si lideri Çaldaris dün seçim müca
me etmekle, değil mi? Eğer Sir Co. bir zevk duyuyorlar, adeta alay e- balan diktir?1eye karar vermittir. A- delesi söylevini burada ıöylemiıtir. 
nun Belfasta kadar sağ salim git • der bir tavır takınıyorlardı. Fakat mele. ~lektrıkle ayd~latılacak bu yol
tiği görülürıe, onun trende katledil. Frenç onların alayı daha fazla ile • dan ıstıfade edecektır. 
mit olması akla gelmezdi. Cesedi riye götürmelerine müsaade etme
aakladıktan sonra, cinayet, her dört di: Çanta Kapan Bir Genç 

Çaldaris ahali partisi programım 
anlattıktan sonra partisinin Yuna • 
nistanda birlik husule gelmesi için 
yaptığı fedakarlıktan bahsederek 

arkadaıın da Portpatrikte beraber - Daha anlıyamadın mı Mak - Behice adında bir dul kadmı üç ay- Atina rey sahiplerine ahali partisi-

Son Posta 
Yevını, Siyası, Havadla ve BaUt eazetesl 

Eski Zabtiye. Çatalçepne eokaiı. J9 
iSTANBUL 

Gazetemizde çıkan y~ .e 
resimlerin bütün baklaıl 

----
ABONE FIATLARI 

• Sene A;/ 
a 
Ar 

bulundukları bir sırada Vaythedde lang? ... Öyle ise beni dinle. Bütün lık maa,ını aldığı gün takip ederek 
iılenmit gibi tertip edildi. Bana ka- cinayeti Cos ele vermittir. Hem de köprü üstünde el çantasını kapmak is-

ne rey vermlerini tavsiye etmittir. TÜRKiYE 
YUNANiSTAN 

Hürriyetperver partisi lideri Sofulis ECNEBİ 

~Er. 

1400 ' 750 
2340 12!0 
2700 14 

Ki'. 

lıraa, bu hakikaten gayet ince, kur • garibi tU ki, bunu tamamile lüzum- t~r~e~ yalhkalananhkAli ~mda b(ir) genç bugün Selinikte seçim söylevi vere • 
d .. ·· ··ı ·· ··k l b' N - bırıncı su ma emeıınce 2 ay nazca uıunu mut, mu emme ır ıuz yere yapmıttır. e yaptıgını, ne h ahkU I cektir. Papanastasyo seçim itlerile 

plandır ve gördüğümüz gibi gayet söylediğini dütünmeden, farkına apsem m 0 muftur. 
basit bir SW'ette ve kolaylıkla da tat- varmadan, kendisini itham eden o 
bik edilmittir. Hayır, azizim Karter, müthit ifadede bulunmuıtur. Hila 
bu itin senin dediğin gibi fazla ve lü- anlıyamadın mı? dedi. 

Bir Köy Muhtannın Güzel 
Bir Hareketi 

uğratmak ve söylevler vermek 
zere Tripolise ııitmittir. 

V enizeloıun Renni 

Ü • 

zumsuz derecede karıtık olduğu ka- Frencin bu sözleri de Maklangı İzmit, 12 (A. A.) - Taraklı na· Hürriyetperver partisi 26 kanu • 
naatinde değilim. Onların yerinde ıatkınlıktan kurtaramamıftı. Frenı- hiysi muhtarı Kemal Yılmaz Ken - nusanide yapılacak seçimde «hür • 
olaam, ben de böyle tertibat almağı cin ne demek istediğini hi.la anlı • di hesabına 23 erkek ve 10 kız ço - riyetperver partiıi» iımi ve Venizelo-
•ayet muvafık ve yerinde bulurdum, yamamııtı. cuğunun elbise ayakkabı ve nıek - sun resmini de rumuz olarak kul • 
dedi. Frenç gülerek: tep kitaplarını almak suretiyle 33 lanacağını iç bakanlığıca bildir • 

F rencin bu sözleri üzerine Kar • (Arkan var) yoksula yardım etmiıtir. miıtir. 

Abone bedeli Pefİndİr. Adree 
değiştinnek 25 kQlllflur. 

Gelen euralc .en Hrilma. 
ilanlardan mea'qet almmez 

Cevap için mektuplara 1 O kuru,Juk 
pul iliveai lbımdsr. 

Poıta kutum: 741 İatanbul 
Telgraf : Son Poata 
Telefon : 20203 



Bir Sarar 
Faciası 

13 • l • 936 34 - Yazan: '"" Ş. 

Top Seslerini Duyan O Civardaki 
Köylüler, Sahile Koımuşlardı 

Çift lokomotifin bacalarından iğini ne bilecekler? Demek ki ev~~l
ıimsiyah dumanlar taşıyor; sert dü- den malumat almıılar. Ona gore 
dükler, hırçın ve asabi haykırıtlarla 
etrafta uzun akisler yapıyordu. Ar
tık; Kart"'l, Pendik te geçilmişti. 
Şimdi tren bütün hızı ile ileri atılı • 

davranmışlar. 
Bu sözl-eri söyliyen köylü de bir-

denbire sesini kesmi§, parmağının 
ucu ile ileride bir noktayı göstermi! 

SO·N POSTA 

Bir yıldönümü 

ziyafeti 

sebetile 

•• muna-

büyük 
endişe 

Bayan M. R. bize yazıyor: «Kocamın 
doğum gününün ellinci yıldönümü mü • 
nasebetile bir ziyafet vermeğe karar 
vermiş ve bu münasebetle ziyafetten 
iki gün evvel evde büyük temizlik yap • 
mıştık. Bundan mütevellit yorgunluklar • 
dan olacak, arkamm aşağı tarafında bü· 
yük bir ağrı duymağa başladım. O ka • 
dar ki ayakta duracak bile halim yoktu. 
Ziyafetin suya düşeceği düşüncesile çok 

yor; gürültülü bir demir §angırtısı, ve sonra: müteessirdim. Bir çok devalar tecrübe et• 
bu••t •• b d wl l ••kA - Bu adam kı"m? ... Her halde bi- b". b un u ag arın ve ova arın su U• tikten sonra dostlanmdan m ana 

nu arasına yayılıyordu. zim köylülerden değil. ALLKOKS yakısını verdi ve derhal ağrı-
Gebze istasyonu da yıldırım sü • Demişti. yan yere vazederek bütün gece orada bı· 

ratile geçilmi§ti. Yarmadan yarma • Şimdi bütün gözler o noktaya raktım. Ertesi sabah ağrım geçmiş ' ' 

l D ı · nuyordu. Dostuma karşı minnet ve 
ya at ıyan tren; il iskelesinin yal • çevri mi§tı. 

ranımı elbette anlarsınız. 
çın kayalarla sahil arasına sıkışmış Şehirli kıyafetinde bir adam 

ALLKOKS yakılan adelat ağrılanna 

Sayfa 11 

Memleket Sanayileşirken ... 

Madenciliğimiz, Yurt 
içinde Yetişen 

Elemanlara Muhtaçtır 

olan dar g--itlere gelmis.ti. O zaman, zeytin ag~ açlarının, üzüm kütükle - d Madencılik müe••eaui -~ :r karşı çok müessir bir ilaçtır. Bu yakı a eta 
her taraftan: rinin arasından dolaşa dolaşa gi • otomatik bir masaj gibi iş görür. Saçtığı sı· Geçenlerde Ankarada lktısat Ve- edilerek kurulan bu mektepten 50 

- Tahtelbahir .. Tahtelbahir... diyor, üst taraftaki patikaya doğru caklık sayesinde ağrıyan yeri hemen teskin kaletine bağlı olmak üzere bir mü- kadar orta derece teknisyen ve o • 
Sesleri yükselmişti. ilerliyordu. ve ağrıyı büsbütün defeder. Yakı iki sani· essese kuruldu: Maden tetkik ve nun yar111 kadar da mühendis ye • 
Deniz, sakindi. Sahilden yarım - Bu adam, yabancı. ye içerisinde acısız ve kokusuz derhal çıka· araştırma enıtitüsü. Bu enstitü, sa • tittirilmiıti. 
·1 k b" d bu""tu""n rılır. Siz i•:inizc bakarken yakı da kendi işi· ·ı T"" k" • b"" ""k · M"' ·· d b · l mı açı ta denizin sathı kaynıyor·, Bu iki kelime, ır an a " nayı e§en ur ıyenın uyu vazı • ue11eıe, o gun en erı, meme • 

ni görür. ALLKOKS mesameli yakılnr ec· ak y d 
bembeyaz köpükler arasında koyu köylülerin ağzında dola§tı. felerinden birini ba§Brac tır. e • kette maden mühendisine yeni en 

zanelerde ve ecza depolarında 40 kuruşa 
kurşuni renkte iki düşman de • - Evet yabancı .• Baksana, bağ- satılır. Kırmızı bir daire içerisinde kırmızı tiştireceği mütehassıs elemanları bir ihtiyacın uyanması için bekli • 
nizaltı gemisinin çelik tekneleri ların arasında dolaşıp duruyor. bir kartalı gösteren fabrika markasına dik· memleketin dört bucağına salarak, yordu. Memlekette bu ihtiyaç, es • 
parlıyordu. · - Yolu arıyor. kat ediniz. üstünden hayat fı§kıran toprakla • kisinden çok daha şiddetli olarak 

Bir tarafı yüksek kayalardan, Ö· - Hadi §U herifi çevirelim. rımızın altında gizlenen serveti di- uyandı ve bir çok fedakarlıkla ku • 
hür tarafı da incecik bir sahil par- - Öyle ya .. w Çevirelim de, bura- ı R A D y O riltecek ve 780 bin kilo metrelik rulan müessese unutuldu, Avrupa • 
çasından ibaret olan bu daracık 

1 

larda ne aradıgını "soralım. . Türkiyenin her karış toprağı bir ve- ya talebe gönderildi. Bu, niçin böy-
• yerd~, trenin vaziyeti pek müşkül • Bu ka~an verdiler. Ve yüksek Bu Aktamkl Proğram rime tekabül edecektir. le oldu? Tekrar açılması ve çalıp .. 

leşmışti. Hiç fÜpheıiz ki dü§man, sesle bagırdılar: Kısa bir zaman sonra batı Ana • bilmesi için hiç bir fedakarlığa ihti· 
pek hesaplı hareket etmitti. Şimdi - Hey .. Hem§eri .. Arkada, ... Sa- ısTANBUL doludaki geniş sahadaki krom, ve yaç göstermeyecek olan bu mekte-
top ateıi başlıyacak ve bu yalçın ğır mısın, be mübarek?.. 17: İnkılap dersi, Üniversiteden na~i!· demir, doğu Anadoludaki bakır ve bi niçin tekrar ihya etmedik? 
kayalıkların arası feci bir hadiseye O adam, acaba sağır mı idi? .. Bu Recep Peker tarahndan. 18: Dans musıkı· ~ümüşlü bakır, fabrikalarımızın Bunun sebebini bilmiyoruz. An • 
ıah ı kt sözlere hiç aldırmıyor; zeytinlikle- si (plak), 19 = Haberler, t 9.ı 5 : Ses mu: potalarında kendi makinelerimizin cak, bildigwimiz s.udur ki, Avrupaya ne o aca ı. .._, . 20 T · (k · ı ı ~ . . . . .. f d k" "k d w sııusı, : rıyo: eman, vıyo onse • pı- I b d k Denizden denizaltı gemılerının rın ust tara ın a ı patı aya ogru ) h r·r 

1 20 30 S .. d hamurunu yuğuracaklardır. ta e e gön erme tense, bu rnekte • ' • . yano a ı eser er, . : tu yo caz 
}tekneleri üzerinden birer şimtek ılerlıyordu. tango ve orkestra grupları. 21.35: Son Bundan başka Zonguldakta yal - bi tekrar açmak daha çok hayırli 
çakmıftı. Ve iki mermi, korkunç Köylerdeki gençlerin hepsi askere haberler, nız bir ucu işletilen ve bir koldan oluyordu. Çünkü, Avrupaya gön • 
ıslıklar çalarak gelmiı; trenin üs - gittiği için oradaki köylüler ihtiyar- Saat 22 den sonra Anadolu ajansmm iç Anadoluya, diğer koldan da bü • derilen talebenin tahaisatı ile bu 
tünde patlamıştı. Artık felaket mu- lardan ibaretti. Bu zavallılar da, aç- gazetelere mahsus havadis servisi verile • tün Karadeniz havzasını kaplıya • mektepte 50 ve 100 talebe okuya • 
hakkaktı. lılctan ve eefaletten birer iakelet cek.tir. rak Erzuruma kadar uzanan ve ti • bilirdi ve bundan hem daha fazla 

Fakat lokomotifi idare eden ce • haline gelmitlerdi. Kotmak ve bu BERIJN mali tarki dağlarımızda aaırlarm ve adam yetiıtirmt olmak bakımından, 
ıur makinist regülatörü bütün bü • §Üpheli yabancı adamı tutmak için l S: Viyolonsel konseri (Hnydn, Svo • tabiatin elile soyulmuı olarak, sim- hem de bu paranın yurd içinde kal-

b" b" 1 · · ·· l · bak l rak) ((Kampf um», 19: Bariton sesle .ka • 
tün açmış·, trene son sürati vererek ır ır erının yuz erme ıyor ar; siyah kütleler halinde sermayenin mıı olması bakımından ı"stı"fade e• rışık akşam müziği, 23.45: Yaylı sazlar 
öndeki yüksek yarmanın içine dal- fakat o dik bayırları tırmanmayı A • Dur Haydn, Mozart konseri. elini bekliyen kömür madenlerimiz derdik. 
mı§tı. göze alamıyorlardı. MONIH de hem çok kıymetli bir satış mataı Bundan batka, burada yetİ§ecek 

Tren bu büyük tehlikeden kurtul- - Yahu!. Herif aldırmıyor .. Gi- 19: Akşam müziği (operalardan par· ve hem de sanayi kalkınmamızın en olan maden mühendisinin, Avrupa-. 
muştu. Fakat bu büyük avı ellerin. diyor. çalar), 21.10: Yeni eğlenceli müzik. baş unsuru olacaktır. da yetişecekten çok daha üstün 0 • 

den kaçıran denizaltı gemileri de - Sakın bu adam bir casus ol • VIY ANA Bu itibarla, bugün topraklarımız- lacağı da au götürmez kat'iyettedir. 
kudurmu§tu· Şimdi, canavara ben- masın. 22: Viberin eserlerinden konser, 23.1 O: da susan bu varlıkların yarın, üstün Çünkü, Avrupada madencilik tah • 
ziyen sırtlarından mütemadiyen - Ona ne fÜphe? .. Tam, dü! Sihring kuarteti. medeniyetin dilile konu§tuklarını ail etmek, Avrupada pedagoji tah-
!İrnşekler çakıyor; Dil iskelesinin manın §İmcndiferi topa tuttuğu za- VARŞOVA duyabileceğiz. sil etmekten çok daha farklı mahi • 
küçük koyunda keskin ıslık sesleri man... 18.20: Şarkılar (Mozart, Verdi, Mas- Ankarada kurulan müessese tek yettedir ve nıühendisinden çok tek-

E d b G.. ·· kanyi, Massenet), 22: Fitelbergin idare • b l . •e korkunç gürültüler dalgalanıyor, - ' ne uruyoruz, e... oz go- aşına yanız bu İ§ için çah§ıyor. nısyenine muhtaç olduğumuz ma • 
b. d ld k sinde senfonik konser (Bah, Zoltan, Oı • 

§İmendifer hattı üzerinde ateş kay- re göre ır üşmanı e en açıra. • Enstitü, bu sahadaki ihtiyacımı • dencilik sahasında çalı§acak ele • 
naşarak her tarafta taş ve toprak cak değiliz ya?.. terk). BOKREŞ zı karşılayacak faal ~lemanların ınanlarımızın yurdun içinde yetiş • 
yığınları havalanıyordu. Millet ve memleket kaygusu aç - 20.25: Snrvas kuarteti, 22.1 O: Şarkı • yetiştirilmesi için harekete geçmek- meleri zarureti vardır. 

Bu bombardıman, bir çeyrek ka. rıktan ve sefaletten birer iskelete lar, 22.45: Mandolin orkestrası, 23.20: le işe başladı ve ilk olarak, maden Biz, Anadolunun kara topraklı 
dar devam etmiş, şimendifer hat • benziyen bu adamlara birdenbire Hafif müzik. mühendisliği tahsili yapmak için Avur- bağrında sallanacak kazmanın 
tını tamamile tahrip eylemişti. fil.! umulmaz bir gayret ve kuvvet ver • BUDAPEŞTE paya 7 tane lise mezunu gönderdi. yurd içinde yetişen ellerle idare e • 
hakika, cesur bir makinistin saye. I mişti. 20.40: Ernest Dohnanyinin idaresinde Ve tekrar göndereceği yirmi yedi dilmesini çok daha uygun buluyor 
· d B" k k"" 1·· ·ı · l k · Budnpeşte filharmonisi (Bruckner, Men • 1. b sın e, büyük bir facianın önü alın- ır aç oy u ı en atı mıf, estırme ıse mezunu için de bu ayın üçünde ve u husus için değerli e'rnnomi 

ld b d k k delssohn, Bartok). 23.20: Cnz. A 
mtştı. Fakat böyle mühim yerleri 7~ an u a amın önüne çı ma nkarada imtihan açtı. Bu yirmi bakanımızın nazarı dikkatini çeki • 
tahkim etmeyi ihmal eden hüku _ ıçın ko mıya başlamıştı. Ve nihayet A yedi genç te bugünlerde, ilk giden- yoruz. Müntekim Halit 
metin gafleti yüzünden asker nak- bunlar, yolun bir dönüm yerinde o Evknfla Belediye rasmdaki lerin arkasından Almanyaya gide • J 

liyatı bir müddet iç.in geri kalmışt'· i yabancı ile karşıla§mıştı: lhtilAf Halledilecek Mi? ceklerdir. lzmirde Lik Maç arı 
* - Uğurlar ola hemseri. Evkaf tarafından belediye aley • Gelecek seneye kadar da Avru • izmir, 12 (A. A.) _ Lik maçla • 

Top seslerini duyan o civardaki - Ey\ lah, ağalar. hine yangın yerlerihde bazı arsa • pada maden mühendisliği tahsil e- rına bu pazar da devam ediadi. ilk 
köylüler sahile koşu§mu~laıdı. - Böyle., nereden gelip nereye ların istimlak paralarile yola çev • decek 50 talebemiz olacaktır. maç Demirspor • Şarkıpor arasın • 
Herkesin yüzünde derin bir elem gidiyorsun?. rilen arsaların icare ve mukataala- Ancak, bu çok yerinde hareket, da oldu ve Demirspor bire karıı 3 
ve teessür vardı. Bir çok §eyleri, 1 - Herekede biraz alacağım var- rı hakkında hemen her hukuk mah- bize üç dört ıene evveline ait bir sayı ile galip geldi. 
en münevver !ehirlilerden daha iyi dı. Onları almıya gittim. Şimdi dö- kemesinde bir çok davalar açılmıttır. noktayı hatırlatıyor ki o da yine Bundan sonra yapılan fzı ·rspor-
kavrıyan zeki köylüler; artık ya • nüyorum. Belediye de evkaf aleyhine bir çok lktısat Vekaleti tarafından Zogul • Bornova maçı da heyecanlı 0 du ve 
vaş yavaı uzakla§an denizaltı ge • - Nerey dönüyorsun?. kulei zemin davaları ikame etmitti. dakta kurulan maden mühendis lzmirspor Bomova'yı 3 _ 2 yt: ndi. 
milerinin arkasından hiddetle yum- - lstanbula. Bu arada Dördüncü Vakıf hanın ye- mektebidir. Sıra günün en mühim Altay • 
ruklarını sıkıyorlar, ve söyleniyor- - Sen kim. 

1
sin?. ra· eskı"den kale oldugw u için beledi • Yepyeni binaları, bütün levazı • c·· t l . . oz epe maçına ge mıftı. Hava gü. 

lardı: - Ben mı... Bana, sarraf Jozef ı yeye ait olması lazım geldiğinden mı ve a Jetleri tamamlanmıt mükem- zel olduğundan türübünler 6 yirci • 
- Yapacaklarını yaptılar .. Defo., derler. lstanbulda, Karaköyde dük- hanın ortadan kaldırılarak yerinin mel tesisatı ile maden mühendisi lerle dolu idi. 

lup gidiyorlar. kanım vardır. beledı"yeye teslimi davası da vardı. yeti§tirilmeıi uğrunda lise mez\ln • ilk d G evre öztepenin ha .imiyeti 
- Ah .. Fğer ıurada bir kaval to- - Öyle ise, zengin bir adamsın. Davaların yeniden bu ıekilde ço • ları için açılan bu yüksek derece • altında geçti ve Altay'ın bi olüne 

PU olsaydı, bu iıi zor yaparlardı. - Eh. Şöyle böyle geçinip gidi • ğlaması itin hakemle halledilmesi • I~ m~ktebin bir kaç se~elik faa- 2 golle mukabef~ eden "ztepe 
- Ona ne şüphe? .. Fakat herif- yoruz. . . p ettirmiatiı Kurulan lıyetı sonunda memlcketın bu s • d . 2 1 l h" b" . d' I nı ıca :r • • • • evrcyı - e ıne ıtır ı. 

er buraların bomboş olduğunu bili- . - İyi amma, çorbacı .. Senin gibi dört kitilik bir hakem heyeti bu işi h~dakı ıhtı~~cını . kar~ılı!~bi.l:~ek 1 İkinci devre başladığı • man 
Y~rlar. Böylece serbest serbest ge- hır sarraf adam; İstanbul dan Here- halledecektir. İki tarafın avukatları mıktarda. muhendıs yeh§hrıldıgın • I Altay·m ufak bir değiıiklik aptı • 
zıyorlar. keye, Herekeden de İstanbula ka • heyete layihalarını vermiılerdir. d~n .. bahısle mektep ~apa~ılmı~ ve ğı görüldü. Göztepe oyuncu! rı yor· 

- Bu işte mutlak bir casusluk dar yayan gider gelir mi?.. ı Ayın on dördünde de hakem önüne bulun Balkanlard~ hır eşıne daha ; gun dü tüğünden bu devreo Altay 
'Var. - Yayan gidip gelmiyorum. Bi- çıkarak tezlerini müdafaa edecek • raıtlanmıyacak hır mükemmeli • tamamen üatün bir oyun o~ dı ve 

- Öyle ya .. Eğer casuıluk olma- ıikletim var. ler ondan aonra da karar verilecek- yette kuru\an müessesenin kapısına 4 kol atarak müsabakayı 5 2 ka • 
aa buradan aaker treninin ·-ece • (ArL-11 •ar) b" kTt 1 t e-y _ tir. ır ı l . aıı mıı ı. zandı. 

Y anılmıyoraak, bir çok para aarf 



SON POSTA lkincikinun e; 
Kuru, nefis, sıhhidir. 

Hasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyatından ve Hasan kreminden yapılmıı çok mükemmel sabundur. Türkiycde bunun kadar gü:ıel sabun yoktur. En nazik cildli ka•ınlarla .. 
çocuklar ve bebekler mutlaka Hasan sabunu ile yıkanmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çeşitleri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU. 

Yarın 
Okuyacağınız 

havadisi 
PHiLiPS RADYOLARI 

• 

. ile bugün 
6 lamba 

aktımUlitHrlO Dinliyebilirsiniz. 

DİKKAT : 
PHtLIPS ismine benzer 
markalardan •akınınız. 

Satış salonlarımızı ziyaret ediniz. 
IST ANBUL : Philipı Salonu, Galata, Voyvoda cadde, 17. Jeneral Han 

Oroıdi Bak 
ANKARA : Pallipı Şubeıl, Bankalar caddHI. 
IZMIR ı Peanettl T• Parelnte ikinci kordon No. 1 l 

Ve diter Anadoludakl 20 kadar resmi acentalarımıs 

TÜRK PHILIPS LiMiTED ŞiRKETi 
latenbul, Galata, Frenkyen han. Telgraf: PHILIPS • ISTANBUL 

----·----------------~--------~----~--------------------------------~·- -c=a 

VIM tencerelerinizi 
Çızıntı yapmaksızın 

temizler 
bıçakları. boyala tahtaları ve 
çinilpri de Vım ile temizllyebilir
' siniz. Vım bunlara mOkemmel 
temiz saldar ve asla size 
zahmet vermez. 

VIM 
'TAKLiTLERJN .. OEN 

SAKINrNız 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

-·-·Erkek kafasındaki 

ideal kadın 

dişlerini ıabah akıam 

O OLi 
ile fırçalayan kadındır 

Ditleri en fazla beyazlatan , 
mikroplara kartı en müessir, 
terkib itibarile en mükemmel 

dit macunu 

-·-·VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentahğı 
Liman han, Tele fon : 22925 
Galata ıubesi Tel: 43663 

TRABZON YOLU 
GÜNEYSU vapuru J 4 ikinci 

kanun SAL 1 saat 20 de 
RIZEYE kadar. 

RE v u E 8aatı 
ao senelik bir tecrübe mahaulOdür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 

• Kontörler, Kronogr!flar 

S p o r a a atı e r.I. 
a.,ııca aaatçilırdı ntılır. 

\.lmumt Oepoau ı lıtanbul, 8aho• Kapı, Tat Han I~ Telefon : 218M 

,. Aeri katlının i.eteııdiği krem 

. CREME 
SIMON 

4er kadıaın ııhhi n mükemmel bir 
kremden beklediği yani yüıde cildin 
mükemmel.yetini, yumuıaklığıoı, 

tatlığını, b~terenin tnra ve tini ve te· 
nin lıeya:ılıı<ını te min eder. 

Her yerde satlhr. 
SlMON KUEM, SABUN VE 

~·--... PUDHASI ..---~ -----------
69~ Dr. IHSAN SAMI ~-... 

GONOKOK AŞISI 
Bılaoğuk.utu n i hti'itlarına kıs rşı 
pek te8rJi ve taze afıdır. Divanyolu 

Sultan Mııhmut tilrbeai No. 113 

BULDUM 
Hiç dökOlmlyen 

PUDRAYI 
ur okalon pudrası,, 
rllzg!ra, yağmura, 

• ıpora T•Y• dansa 
rağmen, hiç dökUl
mlyen ve cilde ta
rif olunmaz tazelik 
TO güzellik veren 
pudradır. B u n u 
kullananın hiç bfr 

~~~ 

Yakıt burı.u parlamaz, yüzü kıı~ 
maz. Bu p udra ıayeıiode, parl 
burun, pa: ı Jayan Ye kızarRD 1! 
kalmamışt ır. Meıhur aktriıl .
sinema yıldlıları, her memlek• '* 
nam verml? anıellerl, hulA ti' 
3,000,000 kaelın her aabab ••Jı ~ 
ma köpUğü., ihtiva eden ''Tokal 
pudraaını,, kullanıyor. ~ 

,-
10,000 cilt makbuz baıtırılacaiından a,ık eksiltme ile 16/1/936 ............................................................ .. 
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Her dilde gazete. mecmua ..._ 
kitap. Bütün mektep kitaplan ~ saa e muna uaıı yapı a tır. ıte lı olanlar prtname1ini her . . .. .. . 

·· p· D" k ·· ...... ·· .~L---b • - Netnyat Müduru: Selım Ragıp 
gun ıyan•o ıre tw up muu..a utnde cörebilirler. (166). Sahipleri: A Ekrem. S. IUeıP. H. L!.itfM kırtuiycyi. Telefon: 337 


