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Hab r, Cepheyi Yarmağa Çalışıyor 
l\disababa Italyanların Tes

lim 01-.ıasmı Bekliyor 
Habeşler 4 · Uçak· Zaptettiler 

lialyanlann Vazi- IBulgaristanda Muhakeme
yeti Günden Güne leri Yapllan Türk Casus-

Gelecek Harp Ve Ludendorf 

Generala Göre Harbin 
Manaiı Değişmiştir. 

Muharebe, Sulh Zamanının Siyasaıına 
Ait Bir Müeyyede Olmaktan Çıkmış. .• 

Zorlaşıyor ları Varmu; 
Cenupta ( 160,000 ) ----~·- · .... ·--

Habef, ltalyanıar1 Meğer, Bunlar Evlenen Arnavut 
Bekliyor Neler Yapına- Prensesi 

Adisababa, 14 (A.A.) - Ha~ mıc.lar Neler .• 
htahafilinden alınan haberlere göre, Y 
fıer iki cephede de vaziyet günden gü- · 
lbe İtaly 1 · · dah ·· k""ll k Sofya, 14 (Özel) - Muhakemesi an ar ıçın a muş u etme - akl _ı_· 1 ~ir. Bulgaristanda mer a t~ıp edilmek· ı 

Şimal cephesinde şiddetli ve sürek- te olan casuslu~. ve. suikast davaları 
'.•yağmurlar, İtalyan kuvvetlerinin ge- hakkında 18 bmncıkanun 935 tarihli 
ri çekilmesi veya herhanii bir hareket- Novi Dni gazeteai fU malumatı ver-
~ bulunması imkanlarını tamamiyle mcktedir: 1 
ktadan kaldırmıftır. Ayın 16 sında «yani yarın» Bur-

Habeş kuvvetleri ağır zayiat ver- gazda muhakemesine bakılacak olan 
~ek istcmediklerindeq ltflY.anların casusluk hadisesi fU auretle 
aıüstahkem mevtilerlne ceplıeden hG- etm"lfdr: 
t.um ebniyorlar. 1934, eeneel mart aymm 26 nnda 

Habetler ltalyanlann Teslim (Nercasit) isminde «!» bir Türk Bur· 

Olmasını Bekliyor gaza gelmif ve bir kaç gün ıonra bura 

.. Askeri ma~afilde mevcut kanaate Türk halkından 1. Niyazi, 29 yaşlann-
lore, bu mevzılerde bulunan kuvvet- d M"" 50 da Hasan 
ıL 

1
• ] a ueyyet, ya,ın ve a-

wcr er, geç tes ım o mak mecburiye-
Undedir. Çünkü geri çekilemedikleri YUkat lsmail Celil vo B. Cemal namla- 1 
Ribi takviye kuvvetleri de alamamak· rındaki Türklerle temasa geçerek bun
ladırlar. Bütün yollar, batak haline lara maksadını anlattıktan sonra So-
•elmiştir. Arabalar çamurlara saplanıp zopol kasabasına aitmiştir. Bundan ı 
ltalıyorlar. ıonra da Bulgaristanı terketmiştir. 

,.,..,._ •• Seniye 

Abdülhamidin oiullanndan Abid 
ile evlenen Arnavut Krala Zogonun 
kız kardeılerinden Prenaea Seniye 

Bir Milletin Ya~ama 

Vega Ölm• Savaşı 

Haline Gelmiştir. 

Meşhur Alman Generalı Ludendorf, 
Münih'te kendisine ait olan tab mües
sesesinde, büyük bir akis yaratan yeni 
bir eaer neşretmi11tir. 

Bu eser, gelecek muharebeden bah· 
setmekte ve bugünkü Alman aıkerlik 
fenninin esasını kuran me,hur Klavze.. 
viç'in nazariyesini reddederek onun 
yerine yeni bir nazariye ikame etmek
tedir. Klavzeviç'e nazaran harp, ıulh 

ı zamanındaki siyasanın ıilahlı bir mü
eyyidesinden ve onun devamından 

l başka bir şey değildir. Ludcndorfa 

göre ise harp, yalnız ordunun deiil, 
onunla beraber sivil halkın, daha doğ• 

.ruw bütün hir "'metin mücadeleıidir. 
Öyle bir muı .. dele ki, bunun eonu. e 
.milletin mukadderatını tayin edecek
tir. 

Ludendorf diyor ki: 

«Harp, bir milletin mevcudiyetini 
muhafaza etmek için gösterdiği yük
sek gayrettir. Bu sebepledir ki sulh za. 
manından itibaren takip edilecek ıiya· 
sanın hedefi, milletin hayat ve memat 
mücadelesine her suretle hazırlanması 
olmalıdır. Ta ki, hazırlıksız yakalana--

(Deuamı 1 ncı )'Üme) (Deoamı 9 anca )'iUJe) 
-=======-=-=---------------------=:::ııııiıııııı------==--=------- rak feci bir ikibete yuvarlanmaktan kurtulsun. 

Bu bayandır 

1 Sis ••• (Deo.,,.. 7 inci )'hde) General Lflllerulorl Yemiş 
lake lesi 
Çölctü Şehir 

. 

Dün Londrayı Andırıyordu. 
Olimpiyatlara Gitmemeli Mlylz'l 

Halicin Y emit iakeleıi çökmüt. 
lelılikeli bir bal almıttır. lıkelenin 
kienize devrilmeıi ihtimali bile var
llır. Haliç vapurlannı iıleten yeni 
idare heyeti vaziyeti tetkik etmiı, 
bu çöküntünün arazi çöküntüsün • 
ilen ileri geldiği ve yeni bir iıkele 
Japılmaıı icap ettiği neticeıine var
hlı§tır. Fakat bugünkü idarenin Ye
ıniıte yeni bir iskele yaptırac* ka
dar paraıı yoktur. Bunun için iske
lenin yerine bir duba konmaıı ve 

Futbolcu Zeki, Futbol 
için Evet ... 

Fakat Atletizm 

Çünkü: Elde 
Derec•ler Var, 
Mukayese 
Edelim ... 

için "H o· ayır,, ıyor. 

(Deuamı 10 uncu yüzde)) 

Şehir •olıolelannda hayal meyal •Öriin•n arabalar 

.. ondra Botanma 
Mahkemesi Bir Günde 

465 Karar Verdi Bir aydan beri muhtelif fasılalarla edebilmek mecburiyetinde kalmışlar· - 1936 olimpiyatlarına lştirlklml-
Londra, 14 (A.A.) - Boşanma devam eden ve deniz nakliyatında mü· dır. ze taraftar mısınız} 

ınahkemesi bir gün içinde 465 karar him aksaklıklar tevlit eden ıis, dün sa- Dün Boğaziçinden ilk vapur Köp- «iş» aclamlan arasına karışan F e-
'\'ermiştir ki her üç dakikaya bir karar bah ta büyük bir kesafetle limanı ve rüye saat on ikide ve Adalardan da nerbahçe merkez muhacimi Zeki ma-
babet etmektec:lir. Bqğa~içini kaplamıştır. ayni saatte gelmiftlr. Havalann aüzel nidar bir eda ile: 

Dün sabah, saat üçten itibaren ce- gitmesine bakılırsa, bu sis bir müd- - Buaün, dedi, öyle sporlara ba.-
Çinde Soğuktan 153 nup rüzgariyle gelen sis Adalardan det daha devam edecektir. ladık ki, daha aletlerinin nasıl kulla-

• • •• .. Kavakli!.ra k~ar yayılarak aaat ona ---- "'" • ·- · ·- -· - - nıldıklarını değil, adlarını bile bilml-
K lf 1 Oldu "i ~ ·~ d~vam:etmiş ve bu müddet zar· yoruzl 

Pekin, 14 (A.A.) Burada kanunu• fı\da ·v~p~rlar işliyernediği gibi bir a- Efgan Hariciye Ve bu, aletlerinin nanl kullanıl· 
evvelden beri devam etmekte olan tid- r'1ık ıtehril . içi~· de girdiğinden tram· Vezirinin Beyanatı dığını bile bilmediğimiz sporlarda, o-
Cletli aoğuklar neticesinde 153 kifi öl- vay1ar v~m biller de önlerini gö- limpiyat müsabalWanna girmeğe bl-
nıU,tür. Soluk aafıruı altında 22 ye zememişle~ -ve ... balarını yakmak 7 inci eayfamızdadır kıfayoruz. 
lr.dar 4'ifmÜflÜI"· eureti1le l>ü~ bir ihtiyatla hareket (O.H1111 8 İMİ 7'W•J 

': ü·~ r · 

F .,..,-6d~nin alci lcoptaıu Zeld 



SON POSTA brincınnun 

Telejon1111 
ls/Muna 

Ne Der.ıı.iz? 
Halter aJcLiıuaza ~. relcfuwaa 

.1ı11ıı için 1Jir lmçnl •\il \ se
tirilecel:tir. Bu m.üna8eLetle dün Lir 

iki Sahtekir Tutuldu 

Oflatln Tarih 

Bir iki 
Sahrla .. 
Yeni Halkevleri 

Hallu:vlesinin 711......_.ünde 
biı ~ Ha.lk&""i açd•cakhr. Bu aıJla 
lurköy ve Y alev ada da birer Halke-
çılacabs. 

••• :r;.E.?0

• .=:: Biri Sofya Elçiliğimizin Vizesini Taklit 
ı.•e.:.;.:: J b~:··;. :~ •. ...- Etmiş, Öbürü De, Bu Taklidi Yaptırmış :::~.~~p: .. ek;zd •• 

pılması. hiç ~ .,. eıiimettir. Jm.f- Saillm- ... a ..... tebaa- ı mistanlik taıafımlan hakkında tevkif lniıın pasaportumu Yİze etmıİJow, dedi. nayi için Dl~ olduğumuz iptidai 

Telefonun da, hayli ..ıaba muhtaç ak.· undan bir Macar Sofya elçiliğimizin mm~· Bentle"-Pi iı - ;. kmsola. deleri .a.t.k va,7dimle lJ.l • 

aaklıklan vaıdır. Tizesiai taklit ettiği için geçenlenle 1 Bu adam suçunu fÖyle itiraf et• luğun ~i taklit ettim. Ve . bmm göz önüne alınarak bu memleketler 

Bu ab.ldaklamı lıir miitehessı• mari - --•...!~ _.J!tı 5--L ..... ...__~ L-.JMıj. mektedir: (JOO) liıaıa yaptım. (250) lirasmı ~-- L_ • tt 1--1-- k or 

t ...,ııLS em--. ~ - ....... -=mu_ • ,.er& O... (SO) lira da a..cu wrcLr saaıa:e •mı:ıı vazıye e ~a , 
fetile ortadan kaldırılması, alakada~Jarı nin yapmadığını ve Valtner Sudvig «- Jozef Sa11.ı. ile.im cııhmda- Ja.f .. taflrif ıllllren wk keneli mah..llerimi.D de Alabilmek 

~peylaaevindirec~~i.ı. T de~o-~~~ru~ • lldla bir Alıma tMafmıılaa ---l.lıömı ğmn evin bititiğindeki Mr ~de olm • Varna yol la 1 tanJllpb la 1 ,.. AI kinlmn maştınh J• ~ılmıştır. 
byaç r arasına aall!f!Dlf ~• ,,__ - ~- uy s u ge en, • 
lardan biridir. ft bu adamm da havin lstanl,ulda yordu. Bir gün bana: Karım huta. ill8HJaclan l.ovahzay Aıwııkolik .dit memleketlerle anlaşmalar yapılacak " 

Fakat buna rağmen lstanbulda, tekfo- ~iddia ettiği için polis dün Tirkiyeden geçerek fili.tine gİlmek bir Almanın da bulunchrğunu sö:Jle- caret ajanları gönderilecektir. 

*** nun yüzünü w.önuemi§ olanlara, telefonla bu admıı ela yablamıt Te dördincü mecburiyetindeyim. Tirk elçiliii be- mittir. Şimdi de o anmmktadır. 
konuşmasını bile bcceremiyenlere nilllbeten ---=--======-==;~::;::=-==::::;:====-==::z;..==-==---===-

::~'.:•la •• gö<enler 7ok denecok kadar Hukuk Fakültesinde.- iki Muharrir Üniversitede kq sömestiri tatili ba 
mıştır. lzmirli talebeler bundan ist" 

ed.erelc hmire bir gainti tertip etmişi incecik telefon rehberindeki aboneleri Arasında •• 
~.:= e!": ~~da müshet bir Eski idare Heyetinin Muhalifleri, Son A ı D Dü :~= hı:mirde bir de mÜııaııııeR v 

Vakıa. hakai memnun edebilecek biç "' • Çl an &Va D * * * 

h•·F~..:;!."".;.,. .. ,.,; ih""'?"" _ Kongreyi De Begcnmıyorlar ı ~eti~lendi . Sovyetle~·::.!':::ıa; bin, 
mız ....da •YJD&YIP ta dudak bükenler H-'-..L F L.!!L--· Ta'-L- Cemiyeti-)tirazlannm kabul ohm""""'cağr tah- Muharrır ErCÜl'!1"A& EID'emm mu- w L-ı _ _ı__ Alm l ela 
h )" --1-1-- ~ a1n1RC8I leDe .... _, - h • p . Saf -1-..hi w L- yapa8f .__,_wır. an ar 

ay 1 ,........... • .... Ala k"" kü d akto min obnvwJrtadar 1 arrır eyaım a -~ ne açbğı ... 
Çiinlm telefon telleri. medeni yurtlann mn pazar gunu Y Of n e . • 1 • • ~ k t d dün aetic:el • p ya yapağı mübayaa etmişlerdir. 

b"" eleinde hiıa damar baindcdir. lanan kongresine, usulsüzlik imadt l Diğer taraftan, evvelki kon151çUÇ ~e av- ~· ey&• yapağı atob azalmaktadu. a:n:a:.._ on1ama çop1tı':71anna. n ile itiraz eden eski idare hey' etine mu- plan gürültüler üzerine vaziyeti talı: mı Safa altı ay ~' 100. lira para * * * 
aelamete ka~alarma ne kadar balif olan bir lnsnn talebe, dün hiiyilr lök etmeğe baflayan hukuk fakültesı ~~ 3?° ~ \umiıat verme- Kaçak Şimfir 
gayret ct.k yeridir. bir mazbata hazırlayarak TJ1iyete ye Delmnlıjl, düD, cemiyetin fakültedeki ge ~mu~. Şile civarındaki ormanlardan · kaçaııt 

iptidai Ye .... ~ her kaia. Mülkiye Miifeftitliiine 'ftS'lllı,I rtlir. satıt hüırw ............... s· t T laral:. l:.eaildiği anlaşılan 350 kilo . 
bu • 1 lh-""n cluecci M.aberiiM anhyabi- ... --1-811 ll=--re neticeli.le Miil- Üainnite Rekt&liiiü de, o.hi1iye ıgor 8 amal • ~ ....._ Milli T:!!-L Hasltöyde yakalanmış, müsadere e 
lir. ~ e ilnirtijinill de imn_. hiflj- V eJciıletinin talelli izainıe, lira 
. şn , . , ı•nn .. • Fe • .: mubata hualwıdıiı ~ e.aa idme Talme Birliği ile, Fakülte Talebe Ce- Bir Kundakçı Mahlrüm mittir. • •• 

ridaa: lae-'elinin • idae he7'eline de'Vir miyetlerinia ......... ıiai ıöncle(:- Oldu 
- Telefae ili içiııa miilehaw cetiııtik- r ' JW __ L_ı:n__:_ ... • • tir" Portakal Fiatları 

...;;. _ ...__ ..l.-L- ...... -=nm •U 1- IDlf • 
cek. Ce' :ek ıoıı•d tetkilatta ha - Ja~ ~,,,., Dörtyoldan portakal az gdmekt 
lunaı:ü. ...,.._ ~ ha rapor 

müuıkeie olmwc.lr. meclilıte. seçirile -
cek. Ye onda. eoma tatbik ........ ko -

Kaçakçılık 
nulaıı:alt IBiitiia banJu L... NuıattiD 1'o- Ü 
canaa. • ...._ .. .__ •enliii mq1wr c:eTaba lkü Vapurunda 
batı....,_. ee. ae .......... enm. 'bir Bulunan Eıya 
telefaa al.J.ilmek için. telefon iicret1erinin JI • 
keaeJe ~ bir imama hahnaanu bek- Mersinden Rado. yola ile limam-
liyonlallL mıza gelen Olrü ._,,.. •ııda giimriik 

b 
a. lı~peaa anlapbyor ki. ha nimet muhafaza memurları tarafından yapı· 

ana dciil tonmama bamet olacakl L_ mad • • ---~elif -mn arqtır a gemınot IUUlft Y-· 

Deniz Blln .. _alannın Tetkiki lerine gizli surette yerleft~ ~n 
yw soraplıt.n, lıolAD f~ freak gaa. 

Dmiz ~ Uıman Müdürü )ekleri :-.-U: 1..-.l.. .-:L.:. L--k 
Faill din .A.bı.d.a tdaiaaiae pi.. .e ıpc:an • ......,..... •- IMYl 

miflir. Fm, ~ Aka:r ve etyalar yalıalmmufbr. 
Ha..mlu ld.. ' i1le Dmiz TICUet T k•f QI 
Müdiialii&aiaa ~ tet1a1ı .. ev ı unan 
decelı olaıa lr.amiayona iıftiaik eclecek- K "" • 
tir. g. • JCW reilJik edecek olan De- atıp 
niz M!i'tqan Sadullah ile komi~yo- Müddeiumumilik dün lllya Behar 
nun divanı muh~~~ ve ~alıye: adlı bir Musevi gencini tevkif etmif
~n ayrılacak d"ıger azalan da bır ikı tir. T qçı zadeler ticarethanesinde 1'i-
gune ..... sefecıeklcsclr. tip olaa hu ıeaç idtlaya göre mieme-

. .., seyi bir çok zararlara solmluf, rakip 
Evkaila BeJedıye Anlaşmazhg1 nriieReselere para mukabilinde ticari 

Evlcafla Beleclye aruındaki İllti- luıberler satımt ve T-.sa Zadeler na
liflan halledecek olan hakem hec:' eti mma bir çok ticarethaneleri dolandır
verilen altı aylak müddet zarfında ken°· ımttır. 
disine havale edilen bütün ihtilifh it-I Birinci mistantiklik tahkikata el 
)erin tetkikini ikmal eclememittir. Bu- koymuttur. 
nun için müddet altı ay daha uzatıla-
caktır. q. •u müddette tetkikatın Bir Hammalm Ayafit Ezildi 
ikmaline kifi gelmezse heyete bir altı Sirkecide bir ham~ ayaime de. 
aylak müddet daha verilecektir. mir bir çubuk dÜfmÜf ve ezmiftir. 

160 Beyaz Rus 
Alır ceza mahkemesinde baten . . 
-L-~- -....L Pan Bwıun aebebı portakal fiatlanrun 

yangın \'UUUIUG.IUAll .... \'H& ayot a- -'- .. _1.__·ı· d"" !!L fi 1 1 
d daki t .. duru b"hırtıw•aS.... mın•ı. mustawn ın Uf~ ata ma m uccarm tınaaı ı . ....,.ur. 

Jddaya l'Öl"e Paoayat bandım dört ~tansa beklemeyi tercih etım. bul 

seaıe evvel Jılu""'' p '* (S2) Sll7I- maaıdır. • • * 
da --. ettiii ,...._eyi (15) W. 

F K bul ranaaya a 
ı=:clil~il~r 

dıiı- liraya sigorta ettirmİf, itlerinin boıaıll 
lup gitmal iıaıeria. yanhen-in m1Wtelif Yeni üç aylık elektrik tarifelerini t 

Yugoslavya .. 11ıım1mm 
w 

yaz 
Elektrik Tarifeleri 

) yerleıine pzlı bezler lmJarak içinden edecek olan k.omisyon dün Metro b 

atqlemiftir, Nafia komiseri lhMAln reisliii altında 

na söre Çar mdmmıa m " up o 
Tüdliyedea pbıtdwak olan (160 

::: Mablleme bu aaçu sahit görcfüiün- lıuımııtır. Komisyonun karan, tasdik 
eski be10 Rm •Mıilİlae F 

• • • B ~ y . 
u 'Yale -.auwı "ifl*· rl'- qna 

den Panayotun üç buçuk aene hapsine mek üzere, bugün Nafia Vekaletine g 

--~ i ka • de çl af kan derilecektir. 
g:y- rar vel'llllfle su u unun- • • • 

tan llıiildimetine müracaat etmİf 
YUDaD .._..iıınn lllUftfabt 
Termif tir. 

Bu zabitler Y ... a adııılanndan bi 
rine ~tiriaeceklıerdir. 

TAKViM 

- . IKtNcfKANUN 

Rıırot 1ene 
15 

Arabt HD8 

1352 1354 - -Kaaım Resmi sent 2 inci ka.• 
69 1936 ı 

-
ÇARŞAMBA 

SABAH 
Şevval 

İMSAK 
s. D. 8. , n. 
1 !O 20 12 Si 
1 M 38 

~ıWM•l~ r~ 
-

-
S. D. S. S. n -

E. .d: ı:İ:~ ı!I: z. 

l dan istifade eHiğindeiı yahuz aftı ay yeni Açılan Mektep Ye Şabe 
hapis yatacalrm. 

Kara Sulanmızda .. 
Bir Yunan Sandah 

Tutuldu 

S.... lörfezinde ve kara sularımız 
d•hi'inde balık avlayan Yunan bandı· 
ral bir aanıilal yeb'9wn1fbt. İçindılki 
üç kiti Çanakkaleye getirilmitlerdir. 

ilk mekteplerden çıkan talebelerin 

çıkta kalmaması. için Maarif Vekaleti 
niden 4 orta mektep açmıt. mevcut 

teplerde de 160 yeni şube ihdas etmiş. 
uuetl&. 4800 ders saati fazlalaştır mı§ 

*** 
Denizciliğimizi Yükselbltek 1ç· 

Türk denizciliğini yükaeltme.. içi.D 

nizyolları, Akay, Fabrikalar ve Hav 
idareleri namına Avrupaya talebe i

dcrilecektir. Yüksek makine mühendı 
için 3, yüksek inşaat mübe.ndieliği ;ç· 

Yanın Necdet Oldl makinİ9lik ve süvarilik için de iki 
gönderilmesi .brarlaıttıııbmttır. De · 

lir'~ M.sleh-ttin _ .. ilesinde 1 __ _] bi d üd" •• • ı·-· . ..._.., annua r e m u.: muavm ıgı 
polia -leai - et•dwtmclen Kema- düfiinülmektedir. 

letf fi; enelıi gia ............. eteji 

lul+ ' ıM iilai -- ym·· 6 ,.... 
. *. 

Kartal Kaymakamı 
~ PJClli• iter M. ......... .... Kartal kaymakamı Hamdi vekilet 
>\ ıle öl. -, ••• rine almıruıtır. 

Pazar Ol• 11119an B. Diyor Ki: 

/ 

\ I I 
/ -

cnğm: 
- !lfe, Hasan .Beteiiim; eenin anlrya-1 

niz konferansı ~.. · ..... bısr Termitler. 
... Bii)ik clewleürs, Londrada bir tle • ı ... Ve artık, deni:& kuVYetlerini azalt- ı Haaaa ı.,, -.. Ö1f9 i.e, ,...... 

harp daha ... , ....... Kara -...-~ 
mllma llıahr a • •"•.,..ı,,•I 
,.._. Habet harbi çaktı idi. -lA.ıııl 



15 İkincikinun 

Her gün 
Harp Hazırlığı 

• Köyli1 Çoğalmış 

Harp Hazırlığı · • -
Jtalya - Habeş harbinden sonra bütün 

devletler hummalı bir harp hazırlığına 
başladılar. Bu hazırlık daha ziyade hava 
kuvvetlerini arttırmnğa hasredildi. Çünkü 
Akdenizde lngiliz donanmalarının ltalya
ya karşı hareketi düşünüldüğü zaman 
tayYaresizliğin büyük bir eksik teşkil et -
tiği anlaşıldı. Yannki harpte tayyaresi bol 
olan milletin harbe hakim olacağı görül -
qü. 

Bunun üzerine lngiltere derhal fevka -
iade tahsisat ile yeni harp tayyareleri yap
brmağa baıladı. Şimdi her hafta lngili.ı 
ordu veya donanmasına 2 5 tayyarelik bir 
hava filosu ilave edilmektedir. Bir senede 
1500 tayyare yapılacaktır. 

İngilizler bunu da az görüyorlar ve tay
yare kuvvetlerinin di~er iki milletin hava 
kuvvetinden üstün olmasını istiyorlar. 

Amerika 1936 yılı içinde 507 kara tay
)'aresi için 6,200,000 dolar, ve 3 77 deniz 
tayyaresi için 5,332,000 dolar tahsisat 
kabul etmiıtir. Şimdiki halde Amerikanın 
ınevcut tayYare kuvveti 2200 kara ve 1193 
Cfeniz tayyareainden mürekkeptir. Demek 
lci A ·k b" men a ır ııene içinde hava kuvvet • 
1 .. 50 ennı 00 tayyareye çıkarmağa karar 
:Vermi§tir. 

I Habeı harbi tecrübeainden den alan 
talyamn 3800 tayyaresi vardır. Bundan 

maada saatte 500 kilometro sür'atle gi -
den yepyeni ve mükemmel bomba tayya
~eleri yaphrmaktadır. Çünkü İtalya Ak • 
llenizdeki hakimiyetini. coğrafi vaziyet -
ten istifade ederek, donanmadan ziyade 
la.yYare ile temin edeceğini anlamııtır. 

Hauptman Ölümden 
Kurtarllacak Mı? 

T oreııton, 14 (A.A.) - Lindber
Iİn çocuğunu öldürmekten ıuçlu ola
rak idama mahkUm edilen Hauptma
nı ölüm cezaamdan kurtarmak ıçm 
bir fey yapabilecek yegine tahaiyet 
\'a)j Hoffmann'dır. 

Halbuki bu da büyük bir tereddüt 
İçindedir. idam hükmünün valinin em
riyle tehir edildiği ilk defa vukubulmut 
olımyacaktır. Fakat Nevjer~y adliye
•İnin tiddetle itiraz etmesi muhtemel
dir. Fakat vali bu itirazı nazan itibara 
•lınıyabilir, bu takdirde iae valinin 
kendi ıiyui hayatuu mabvedeceji 
IÖ7lenmektecir. 

Resimli Makale 

insanların yer yüzünde y&flUNlia batladıklan günden bugü

ne kadar baUe<!ilmemİf bir mesele: Kadın mı erkeği battan 

çıkarır, erkek mi kadını. Yukarıdaki resim Yunan efsanelerine 

göre Plutonın Penefonu kaçırdığını tasvir etmektedir. Peraefon 

Plutonun kurbanı olmufhar. 

Bugünkü alemde bazan kadınlar erkeklerin, hazan da erkek
ler kadınların kurbanı olurlar. Bence ne erkek kadım, ne de ka
dın erkeği lıaıtan çıkanr. Bu itte ikisinin hissesi ayni derecede
dir. Iki tarafa dıı diifen mecburiyet, öteki tarafın iğfaline ka
pılmamak, vaitlerine inanmamak, hakikati görmeie çalıımak
hr. Aık ifinde bol vaitlere inananlar aldanmağa mahkUındurlar. 

iSTER iNAN 
J S ~:.. ~ım ~1M ~ ~uv~ ~*~ ~ ~.~ıau J Biaadan yazılıyor: 

«Biıa - Karabiga fOSC yolu üzerinde bulunan ve ahalisini eski 

Filibe göçmenleri tqkil eden yüz hanelik ,,Güleç» köyü, Biga· 

nm yağ ve )oiurt mandırasıdır •• 

' 'Bir ayakları ttıhirden ekıik olmayan Güleç köylüler eıki 
)Urtlarından ((efirdiklerİ adetlerini bırakmamıtlar, olduğu ıibi 

muhafaza edt>gelmiılerdir. Meseli: Düğün yaparken kınaıec:e

ıine rastlıyan çartamba aktamJ, ahenk baıJamadan önce da • 
dı avluya ç•karırlar. 

araya toplanır. Herkesin ıetirdiği düiün hediyesi,· kendilerine 
mahıus bir törenle güveyin yanına bırakılır. Hediyeler kimin 
tarafından getirilrniı ise köyün korucuıu bunlan birer birer eline 
larak •filancanın hediyesi» diye baiınr. 
cıHediyelc-rin çoğunu bakır kaplar tqkil eder. Bu törenin bit
ini müteakip köyün imamı o meclise gelerek iki tarafın iyi 

geçinmeleri hakkında bir dua eder. Ondan sonra imam çekilip 
gider ve damadın baıındaki duvak kaldırılarak davullar çalı. 
ıp ahenk edilmeğe baflanır. » 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Kısası 

Haydi, Bakalım ! 

'-------- Ek ·Ta 

Ncvyork Times gazetesinde, Duff
rees adında bir muharrir geçen yılın 
korku ve sıkıntı hususlarında muha
sebesini yaparak, hepimizin az çok 
bildiğimiz hakikatları sayıp döktükten 
sonra, içinde bulunduğumuz 1936 se
nesi hakkında ümit ve teselli verecek 
kehanetler savuruyor. 

Dünya korku geçirmeğe ve tehlike 
atlatmağa o kadar alıştı ki, doğrusunu 
isterseniz, böyle iç açıcı vaadlere icar· 
şı biraz lakayt davranıyor. İnanma
rnazlıktan ileri gelen bu lakaydi rna· 
zur görülsün. Ömrünü fıkaralık ve ih
tiyaç içerisinde geçirmiş, hep mahru· 
miyetlere katlanmış bir adamın: 

- Sana bu keşidedc büyük ikrami
ye çıkacak! 

Yahut ki: 

Eş'abın Kaygusu 

TIFU 

Cenubi Amerikada 
Zelzeleden 300 

Kişi Ö.ldU 
Bogoto, 14 (A.A.) - Niariuo e,a

letindelri zelzelede ölenlerin UJlll 300 
dür. Bunların 200 ü Lacborera kö7in
de ölmüttür. Bu köyde perJembe pc»o 
ıi Manzana dağından bir çıj yunrlaD
mifbr· Ordu enkazı temizlemeie ça
hfmaktadır. Ailelerini kaybeden ço-

1 cukJar aokaklarda çıplak dolatank ci-

'---------------·---------------------------------------------------------J ı lenmekteclirler. 



SON POST~ 

HAH KEtf ElEIH 
t(:ÖQDÜKlbRWjı 
60 /ık, lşıiz 
ihtiyarın Yaptığı 

Hırsızlık 

Antalyanın Can Damarı 
Birinci Ve ikinci Düden Suları 

Antalya için Bir Servettir 
Üçüncü ceza mahkemesinde mevkufen Serik (Özel) - Düden suyu Ye td· 

Altmışını apnıı. perişan giyinişti bir ih· 
tiyar .• 

muhakeme ediliyor. Suçu~ DolandınCllıkl laleleri methurdur. Bu su Antalyanm 
Emine adında bir kadının ihtiyar ve has- bir buçuk aat timali şarkilinde Y:ar

ta bir kocası vamııJ. Suçlu ihtiyar Eminenin sak köyü yakınında yukan Düden U
kapıs.ını çalıp: mile çıkmaktadır. Antalyanın elek • 

_ Be.nim Gülhane hastanesinde tanıdık lrijini, buz ve un fabrikalannı, de • 
doktorlarım var; kocanı oraya yerleştiri • ğinnenlerini lıep Düden suyu çahfb • 
· • Jhir merak etmel. diye kandırarak rır_ Su ilk çıktığı V:araak köyünden 

nm, ~n ır elik b' akın tıkt kadıncağızın tam ••• 3 ılirasıru dolandırmı,. 400 metr ır tı yap an son· 

H lbuk d_::.:ı d ,_ 1 t ,_ cu··1 ra kaybolur ve yarım saat sonra cenup a i ~ o&.tor annı anıma... -
. . . . b'l bilini en tarafından tekrar sathı irza çıkar. Bu. 

hane hastahancsının yennı ı e Y d D .. de • ·ı b" "'k b" k 
b . . . v .. r alınca savuıup eit· ra a u n ısmı e uyu ır ırma 
ınymı~.. e uç ırayı h lind b" saf kat tikt . a e epey ır me e et en 

rnış.. iki' l"l kil ed k d · Hakim soruyor: 1 sonra fe a e lef ere enıze 

_ Ni ·n a tın baha hu iti~ dökülür, bu mnağm bpartanın Eğirdir 
ÇI y p ··ı·· d h IA k il . 1 _ A L'L...... efendim. Param yok, go un en ta le arz ana ar vasıtasıy e 
ç~uınpptım -·ı..ı•v• •• 1 ekt d" B" • • Dü' 

b bakan yok., İf yok. .iıt olsa bile der • gt:JUıgı aoy enm e ır. ırmcı _ • =yok ı.. , dende altmıt metre derinliğinde mü • 
_ Fakat bundan evvel de bir hıraızlık teaddit mağaralar tahtelirz kovuklu Düden ..,ya, denize döküliiyor 

yapmışsın} vardır. Burada Hiriıtefaros isminde j tekrar arza çıkması hususunda muh • leketin sanayiini çahftıran hep bu ıu· 
_ Bu ıvaziyet devam ettikçe bundan bir Aziz metfundur. İkinci Düdenin telif faraziyeler olup bazdan her iki· dur. Membamdan menıabma kadar et· 

sonra da ayni teY olur. reis bey} menbaabna yakın 8-9 bin beygir kuv.1 sinin ayrı menbadan geldiğini ve ba • rafı eski medeniyet harabeleri ile do -
Müddeiuınumt .uçlunun uza1anmaaını vetinde bir telile vardır. Bu nehir An- zıları da her iki ıuyun bir olduğunu ludur. Çok etki devirlerde bile bü • 

istedi. talyanm 8 kilometre prkında Karaha- iddia ederler. Birinci Düdenin dere - yük bir medeniyet bu .audan istifade 
Reis: cet ovasının ortasında bir takım saz • cesi yedi, ikincisinin sekiz buçuktur. etmif, asırlarca Y8.f&DJ1ttır. Hili o me-
- Son •Öz •cnindir, dedi; nediyccek - ]ıklar ve bataklıklar husule getirir. O. İmlahı kilsiyesi fazladır. Havada temas deniyetin izleri, künk ve kanallarla 

sio} zerinde bet gözlü ve 370 metre tulün· ı neticesi hasıai rüsubi~esi artmaktadır. aynlmlf su yo~ı, nehrin ağında 'ff 
de büyük bir laf köprü vardır. ikinci Antalyayı güzelleştır.en. ve her mev- i solunda harap bır halde sıntmakta -_ Cumhuriyet kanunu ne derse ona ra· la 
Düdenin birinci Düdenden kaybolup simde bol bol sebze yetiftiren ve mem- 1 dır r. 

zıymı. 

M.:hkeme .uçlu Mehmet babaya Türk 

ceza kanununun (581) inci maddesi mu· 

cihinee üç ibuçuk ay hapia, 5 6 lira ağır pa

ra cezası kesti. 

lnegöldo Kütahyada ileri Bir 
Nahiye Merkezi: 

Sinopta 
Bu Yıl Tütün Rekolteıi Köprüören MaHye Veznedar1n1n 
Yarım Milyon Kilodur K.. .... (O l) K" .. - Arım Çıkb opruoren ze - opnıo • r6-

lnegöl (Özel) -Bu tene ilçemizde ren; Kütahya _ Tav§anh ıosesi ü • Sinop (Özet~ - Gerze hük\imet 
--------------, yelİftirilen tütünler eeçen yıla nisbet- zerinde 1050 metre irtifada kurul - konağında bir yangmıbaflangıcı olmuf, 
Bir Doktorun le çok daha nefmir. Henüz sabf hafla- muı, 300 evli, bin küsur nüfuslu bir d~I aöndürülmiit ~de bu Andık e-

Günlük Çarpmba mamıftır. Bugünlerde tüccarların gel- nahiye merkezidir. mını hakkında bazı fupheler uyandır-

Jandarma mahki.imu önüne katarak kır • 

mızı otomobile götürdü. 

(*) mesi ve piyasanın açılması beklenmek- Son pnlerde nahiye merkezinde Dllfbr. 
._N_o_t_l_a_r_ı_n_d_a_n ______ , tedir. Tütün inhiaar idaresi müstahsil- bayındırlık çalıımaları göz çeke • Bunun üzerine Teznede yoklama ya-

Açık Kı~ Günlerinde 
Hastalanmama 
Tedbirle~i 
Kıı mevsiminde havalann birdenbire 

deiifmesi ve adeta yaz günlerini an -
d.ıracak tekilde açılıvermesi bazı kim· 

seler için mahzurlu olacağını bir karii

min aıaline binaen yazıyorum. 
Kıı aylanna girerken yazlık elbisele -
rimizi değiştirir ve bir çoğumuz içi -

lere yüzde bqten yüzde ona kadara- cek kadar fazlala§mı§tır. Nahiye - dopılmkulf v~ vlira~edarkadar~ ~s~un 
İn · 28 k.. " 1 f l b" b' · z yuz 8Çlgl teSbit edile -vana dağıtmaktadır. Bu yıl egöl tü- nın oyu te e ona ır ırıne ve rek ,.__..!!_.. kif ohmm Hilmi. 

h. k . b wl tır acuwaı tev Ufhır. 
tün rekoltesi yanın milyon kilodur. na ıye mer ezınbe. ag akunm

1
1! · Radoalu adliyeye terdi edilmİftir. 

Gemlikte 
Kızılay için 
Müsamereler 

Merkezde bu yıl ır yatı o u a • 
çılmı§tır. Nahiye müdürü Ethem 
Kaya bu mektebin tesiıi hususunda 
çok gayret aarfetmiıtir. Bet sınıflı 
olan bu yatı okulunda 30 köy]ü ta -
mıftı. Şiıli, Nif&Dtafı ve c civarda 

. O lebede pansiyon olarak okumakta 

ine gölde 
Bir 
infilak 

• • 
Hl~LE,11 
Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarlm 

• Dört aydanberi bir 'k.ız1a sevi • 

Kendisile tanı§Uktan bir müddet ıı0 

mediğini ve benimle evlenmek. · 

söyledi. Fakat ailesine hu sırnnı 

cesaret edemiyor. Ni~anlısı askerde. 
de evlenmek istiyorum, 'fa'kat Ôı 
etsem reddedileceğimden koıkuyo 

Ne yapayım} » 

ılnsan zorla evlendirilemez. Kız 

lhnm sevmiyorsa bunu serbestçe 
•Öylemeli, ve nipnm bozulmasını 

lidir. Niıan bozulduktan sonra da sis 
olursunuz. K.-.-ı muvaf'ekati ol 

ıııôre, ailesi de bu evlenmiye nza 
miye mecbur olur. 

* 
u Ben bir müessesede çalı§lyoruO" 

me Kiderkcn vapurda beraber bu 

ium arkadaşlar.ın çoğu fU vey.a bu 
korte yapıyor. Onlann bu hareketi 

rahatsız ediyor, çünkü ben erkeklerle 
ıdcilde tanışmanın doiru olmadığt,.

niim. Fakat arkadaşlarımı bu adet 
vazgeçircmiyorum. Ben de onlardan 

laşamıyorom. Beni gördüler mi d 
yanıma geliveriyorlar. Onlann bu t 

reketi beni de şüphe altında bırakır 

Ne yapayım, siz söyleyiniz.» 

Erenköy: Ferhuıı' 
Kızmı, inan.lan arkadaılan ile •. 

5İ&1İa iaakkıımda hüküm verenler 

larama bakar, ona göre 1lükiim 
o.tar cilli erkeklerle diifüp kalkan ~ 
ittibamı 'karpsında kalmak istemiy 
ba ... dl\f!an~tzdan e.ynlmalınnız. 
mediğiniz bir günahın suçu a1bnda 
ymız. 

* 
u Üç aydır bir gençle sevi~iyoruın. 

birimin çılgınca 19eviyonız. Fakat bir 
aeveilim evJerırncmize ıırazı o1muyar. 

bir dereden su getiriyor, bir eürü m 
ler buluyor ve evlenmemizi uzatıyor. 

disinden şüphe etmeğe baıtladım, eil 
deniniz? 

Evlenmekten bu kadar korkan 'flff 

çan bir erkeğe 
aımmı. 

inanmamak doğru 

Giresun 
rnizdeki fanilaların adetlerini ~oğalt • 
mağa çalııırız. Bundan b~a boyun 

Gemlık ( ~~1) - Kızılay ~ru~u dır. lnegöl _Belediye aüpürgecisi Yab-

:ar~ında~ 3: .d~v8; ed~~ bır tg • 1931 yılında 30 ortakla tefkil e- yanın evinde 3 kadın ekmek pİfİrİrler- Bir Araba Uçuruma 
de
enti tril~rtıp ı ~llıttırh. "~ e~.eekncli~ ealr • dilen kredi kooperatifi ortaklarına ken ocakta bir infilik olmUf, bdmla. Yuvarlandı J. 

atkıları, kalın paltolar ve teneffüse mü
saade verrniyen mu~mbalar kulla -
mnz. Soiuk zamanlarda için harare
tini d1f8ndaki hararetle müvazenedc 

bulundurmak lüzumuna mani olan bu 
fazla yük yığını bazan gene klf gün -
leri içinde havalann fazla günqli ve 

soğuğun fiddetinin çok azaldığını gö -
rerek birer birer üzerimizden atmağa 

ve hatta fazla cesaret alarak' pa1toıuz 
gezmeic çahıırı.z. Fazla yük altında 

sıcağa alışan ciltler birdenbire bu el· 

bise değiJikliki karıısında f aila rütu· 
betten derhal müteessir olur. Bir ter 
bopnması ve arkasuıdan hava ecre -
yanları derhal müteeair eder. An • 
jin, hoğaz nezlesi ve nihayet gribe tu-

tulabiliriz. 

Böyle zamanlarda yapılacak ihtiyati 
tedbirlere riayet etmeliyiz. Odamızın 
hararetini sık 1'lk deği§tirerek dışarı

nın hararetile müsavi dereceye getir -
meliyiz. Ak.pm üzerleri güneş bat -
madan evimize dönmeliyiz. Daha geç 
zamanlarda paltomuzu asla çıkarma -
malıyız. Sabahlan. ılık ve hatta soğuk 
ıslak bezlerle ailinmeliyiz. Vücut ha -
reketleri ve yürüyÜ§ sporlan yapma • 
lıyız ki hararet durgun kanın canlan -

masım ve vücut müvazenesini mulıa -
faza edebilsin. 

( • ) Bu notları lı:eaip aaklayıruz, ya· 
but bir albüme yapı~np kollelulyoa 
yapmtt. Sdantt ftftllUHlllZda bu -tW 
lur doktor gibi imdadmı'Za -t~. 

ve en te1D1ı er auuu sur • • . k d bo rın üçü de yaralanmıttır. Pathyan te-
latlarını toplamı• Kızılaya da 500 Ji • .senede 7 bm lira a ar rç vere- · 1 tiikl"I harb!_..ı_ L...'lm ed' b Giresun - Kulakkayadan .,., k d d "nk' f t . . B yın ı a ~n JUi lf, y ı U• 
ralık bir menfaat temin edilmN.tir. U- ce erece e ı ı§a e mııtır:. u ki k b" · ld v nl im t ~ Giresuna aelmekte o1an ıbirotJ 

"T k 'f' k d h'l" d çu u ır mermı o ugu a 8'1 If ır. • 
murbeyde verilen bir temsilde de Kı • ooperatı ın mınta 811 a ı 10 e 1-. tehre 17 kil~ mesafede 
zılay kurumuna ıso lira temin edil • 20 köy vardır ve 20 köy de bu koo- Bir Mahkumiyet köy ciYarında uçuruma yuvarlan~ 
miftir. peratiften istifade etmektedir. tır. Yolculardan altı kifi yarat~ 

Polath Gittikçe BüyUyor Ve Güzelleşiyor 

Polatlıda bir sakalı 

Polatlı (Özel) - BeICdiye, bütün mahrumiyetlere rağmen çalı,ıyor. 
Belediye reisi temizliğe ve kaldırımların düzgünlüğüne fazla ehemmiyet 
vermekte ve kasaba gitgide güzelletmektedir. 

Kasabada elektrik yapılmış ve aokakJar aydınlatılmıştır. On yıl önce 
bir köy kadar bile büyük olmıyan Polatlı bugün büyük ve modern bir 
kasaba halindedir. Belediye reiainin çalıflllaa sayesinde de daha çok 
güzelleşecektir. 

Karan ue de ancak bir kaçının yarası .;vr 
Ankara - Hiaeyin adlı birisile Gtıneral Ktzım Etlzizdt 

gayri metru münasebetlerini devam il 
etiirmek için kocaaı Mehmet oğlu O- FJiziz (Özel) - Ordu müfettift:I. 
merİ öldürmekten ~ Muğlanm Ka- neral Kizım buraya gelm~, ~ 
rahmiyol köyünden Ümmühan temyiz rafmdan Halkevinde feTefine 40 · 
mahkeme6inde ölüm cezaıuna mahkUm bir ziyafet verilmiftir. 
edilmittir. Karar tasdik edilmek üure 
Kamutaya sevkedilınİflİr. 

Sinopta Bir idam 
Sinop - Katil suçundan 15 yıl hap

se mahkum iken Sinop ceza evinde Faz 
lıyı öldüren Adapazarlı Abdurrahman 
oğlu Nezir asılmıttır. 

izmirde Bir Hırsız Bir 
Polisimizi Yaraladı 
lzmir - Tüccardan Davit Sidiye 

bir tehdit mektubu göndererek 2000 

lira istiyen 27 Y•tmda Hayreddin adlı 
hırsızla polisler arasında bir müsade
me olmuf, bu müsademe sırasında ü
çüncü komiser Lfıtfi kolundan y.,a • 
lanmıttır. Hırıız yakalanmıttır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ceceki nöbetçi eczaneler ~ 
Eminönü: (Bensasoıı). Kil~ 
(Yorgi). Alemdar: (Eaat). Bey; f" 
(Cemil). Şehz.adebllJl: {Hamdi). 

ıaer: (~i~ali). Kar~gümrük: (ftJ: 
Şehremını: (Hamdı). Aksaray: ( 

mn). Samatya! (Erofilos}. G 
{Kuaköy). Hasköy: (Halk). K 

pqa: (Merkez). Beşiktq: (Reed 
Beyoğlu: {Della Sada. Ertuğrul. S
m-kyan). Ş.Ji: ( F cvzi). Ü.k ~ 

(Merkez). Kadıköy: (Alieddid 
Rifat). Büyük.ada: (Şinasi). H 

(Ya.af). 



Paglaşllması 
Güç Bir 
Miras işi 
Gerçekten A- Nevyork gazetelerine 

gene pek ho~lanna gi
decek bir iş çıktı. F ıı
kat iş Nevyork şeh -
rinde değil, San fran • 

merikalılara 

Yakıfacah bir 
dava 

siskoda doğmuştur. Bunun içindir ki Nev· 
york ile Sanfrıınsiskonun arasında mü • 
temadiycn telli, telsiz telgraf ve telefon • 
lar işlemekte, resim getirip götüren tny· 

yareler uçmaktadır. Hadisenin esası ıu • 
dur: 

Mister Cooper Hcvitt isminde zengin 
bir tüccnr ölür ve on milyon dolarlık bir 

servet ile bir vasiyetname bırakır. Bu va· 
aiyetnnme mucibince kızı Mis Cooper He-

vitt evlenerek çocuk sahibi oluncıya ka • 
dar bu servetin bütün gelirinden adamın 
zevcesi istifade edecek, kız evlendiği ve 
çocuk sahibi olduğu zaman bütün servet 

ona geçecek ve annesine az bir 1ıelir "a -
lacaktır. Halbuki geçenlerde bu kız has -
talanır, apandisit ameliyesi yapılmak üz~ 
re hastaneye kaldırılır vo bir müddet 80D· 

ra da iyilcterek çıkar, o zaman da iakan· 

dal başlar. Çünkü kız kendisinin apandiait 
bahanesi ile hastaneye kaldınldıiı, fakat 

orada k11ırlaobnldığı iddiasındadır. Müd
deiumumilik işe el kor, tahkikatta bulu -

nur, doktorları sorguya çeker ve neticede 
anlar ki, kısırlaştırma ameliyesi hakikaten 

Yapılmıştır. Doktorlar bunu saklamazlar, 
fakat derler ki: 

- Kız fikren geri idi, iyileşmesine ihti
rnal yoktu, zürriyeti de kendisine benziyc· 
cekti Bcoeriyetin bundan istifade etme • 
sine imkan yoktu. Binaenaleyh kendisini 
bilerek, fen namına doğru ııörerck kıaır • 
lagtırdık. » 

Kız.ın avukatlarının iddialan ise fUdur: 
- «Müekkilimizin fikren geri olduğunu 

inkur etmiyoruz. Fakat onun bu halde ka
lıfl annesinin maksadı nuahııuala takip et -
tiii aaycnin bir neticesidir. Servetten isti· 
fade etmemesi için tahsil ve terbiyesine 
bililtizam dikkat edilmemiştir.» 

Neticede kız evlenmemi§ ve çocuk ya· 
pacak vaziyetten çıkını§ olmasına rağmen 
babasından kalan serveti istemekte ve ay
nca annesinden de bir milyon dolar taz -
rninat talep etmektedir. 

Mahkeme henüz hükmünü vermemi~ • 
tir. Fakat Amerika gazeteleri iki tarafın 

iddialan, mütalealnn, resimleri ve hususi 
hayatlarının tafsilatı ile doludur. 

RICI TILG FLA 
Nihayet Bağ Kopuyor 

Deniz Konferansı Gene Geri Bır 

Çin Parçalanıyor 

Yeniden iki Eyaletin Ay
rılmasından Korkuluyor 

1 1 

Ras 
Guksa 
Meselesi 
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abab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

, SON DAKİKA ___ _., 
lTELGRAF, 'fELEFON, ~LSİZ HABERLERi 

Adisababa ltalyanların 
Teslim Olmasını Bekliyor 

Bütün Barış Yolları Kapalı .. 

(Ba1 taralı 1 inci yüzde) f 
Bununla beraber İtalyan 

kuvvetleri topçu ve hava kuvvetleri
nin yardımı ile bulundukları müşkül 
mevkiden kurtulmağa çalışıyorlar. Ha
beşler ilk hatlardaki kuvvetlerini taze
leriyle mütemadiyen değiştirmekte
dirler. 

lngillz • Fransız 
Süel Anla9masının 

Esasları 

Cenevrede Yapılacak Top 
lantılardan Da iş Yok ••• 

-
Londra, 14 (A.A.) -DeyliTelegravh Paris, 14 (A. A.) _Yeni sulh (ı"""-------------..,.,4\ Cenevre'deki Belçika müme11i 
gazetesinin diploması muhabiri, Fran· L 1 . K b. A a H b . , b 1 ·ı 1 b' 

teklifleri hakkındaki dünkü tekzin.. ava a ıne z - a eııstan a eyne mı e ır sız ve İngiliz erkanı harbiyelerinin r 

Akdenizdc İngiliz donanmasına kar§ı leri kaydeden Petit Parisien diyor sına Durumu Anlattı kik heyeti gönderilmesine müt Şiddetli Müsademe~ k' lik bir teklif dermeyan etmek • 
Her ~eye rağmen müsademeler şid- bir tecavüz vukuu takdirinde aşağıdaki ı: Paris, 14 (A. A.) _ Cumur Reisi- ki kt ld 

Y kt 1 d t b k k l ld '-1 H··1" • k l" b' k b müsait zamanı be eme e o detle devam etmekte ve Makallenin no 8 ar a mu a 1 a mı§ 0 UK. arı· « u asaı e am, ır ço semere• nin başkanlığında toplanmış olan a • 
ak nı yazmaktadır: siz uzla•tırma te•ebbüsleri yüzün • kanlar meclisinde Lava!, dıQ siyasa hak· larını ve yalnız mumaileyh ın .. şimali garbisinde ve Aksum mınt a- :r :r .,. 

1 - Büyük Britanya, Fransız üs - den cesareti kırılmı• olan beynel • kında etraflı malumat ve izahat ver· silin henüz bu müsait za sında her iki taraf ağır zayiata uğra- sübahrileri ile Fransız dok ve tezgah- :r ld ... fik • d b 1 
k d ml'lel dı'ploma•"ı, Afrı'kadakı' a•keri miştir. Mumaileyh. Romada'ki Fran- gelmemit o ugu rın e u ma ta ır. !arından istifade edecektir. ., .. 

ı k 'l 1 ... b ki sız büyük elçisi Kont De Charnbmn aunu haber vermektedir. C C h ... · de 2 F ı va <ayiin ne ..,. ı a acaaını e e • • 
enup ep -m - ransız tayyare erinin işaret :r- • ile Paristeki İtalyan büyük elçisi Cer- Habe,Utana Tahkik Komiıyolfll 

Cenup cephesinde ltalyanlar Oga· tertibatı, muhtemel bir hava taarruzu- meği tercih etmiıtir. ruti'nin kendisine Habeş ihtilafı hak • . 
d k hl. tt.kt k k b'l · · · 1 'it · Cenevre mu··essesesı'nı'n yakında Gönderilmeıini Muıolinı en mınta asını ta ıye e ı en sonra na artı oya ı mesı ıçın ngı erenın kında isal ve tebliğ etmiş oldukları 
şimdi Bale mıntakasından ilerlemek emrine amade bulunacaktır. aktedeceği celsenin bu vaziyeti de· malumatı bildirmiştir. lıtiyormuı ~ 
için hararetle hazırlanıyorlar. Kuş u- Londra, 14 (A. A.) - Daily Tel· ğiştirmesi mümkün aörülmektedir. Uzlaıtırma ve yahut zecri tedbirleri Londra, 14 (A. A.'> - Deyli 1 
çuşu 600 kilometre olan Dolo-Adisaba- ı legraph gazetesinin emin bir kaynak- Konseyde İsveçli'lerin f talyan'larm şiddetlendirme sahasında yeni hiç bir graf gazetesi Süviç'in geçen : iıl 

') l tan aldığı bir habere göre, fngiliz ve k ld " nd 1 '} ' · R 'tJl!f: ha yolu evvela _50 kilometre geniş iğin Habe•istandaki harp usullerine kar· unsurun ortaya çı mamıı o ugu zan· sonu a ngı tere nın oma :.: 
Fransız kurmaylan arasında yapılan ':t d 1 k d' M 1 • l""i; 

de bataklık ve susuz çöllerden geçmek- I •ı hu··cum etmelerı·ne ı'ntı'zar oluna- ne i me te ır. maıli.hatgÜzarına uso ininın müzakereler, ngiltere Franıanın :r 

te ve sonra da yüksek dağlık araziye çok zayıf bir teşriki mesaisini tc- bilir.» maamafih böyle bir tetebbüs bu da· letler Cemiyeti tarafından Habl 
varmaktadır. İşte 1 G0.000 Habeşlinin min etmekle neticelenmiştir. İngiltere . . k.k d k ht 1 .. "I k fİıtan'a bir tahkik komisyonu 18' 

ld kl b d "lık 'd' Echo de Parıs gazetesınden: ı a a pe az mu eme goru me • . • • ~ 
mevzi a ı arı yer, u ag arazı ır. Fransanın deniz üslerinden ve dokln- Ö .. .. d k' h f .. d C d' derılmesını arzu etmekte bulull"" 
H be k l . . . h' d'l numuz e ı a ta ıçın e enev- te ır.» ... b'ld' • ld .., h b ~ a ş as er erı gayet ıyı tec ız e ı - rından istifade edecektir. Fransız or- rm f o ugunu a er ~ 

... rede yapılacak toplantının en e • ltalyanlar Toptan Tekzip Ediyorlar gunku d1
• ı 1 miş olup çok kuvvetli bir mukavemet dusu ancak tedafüi bir vaziyet alacak t 

h · ı· f 'h ·1A f Ih me e ır. göstermek kararındadırlar. Daha şim- ve son iki sınıf bir emirname ile ailah emmıyet ı tara ı, ı tı a ın su en Roma 14 (A. A.) - Salahiyet • K il k ·ı E . M l • 
' o e tı mnıyet eıe e., diden Ras Desta'nın ordusu Dolo mm- altına çağrılacaktır. tesviyesi imkanlarının mevcut olup tar İtalyan mahafili, sulh teklifle • Londra, 

14 
(A. A.) _ J>.t 

takasında sık sık mukabil taarruzlar lik bakımından hiç bir ehemmiyeti olmadığını göstermesi olacaktır. rine dair son zamanlarda ortada Ekspres gazetesinin bildirdiiİ 
yapmaktadır. yoktur, zira bu gibi yerler ancak ku- Petit Joumal gazetesinden: dolatmakta ~lan pyialann asıl ~e ne göre, kabinenin yarınki tof 

Londra, 14 (A.A.) - Röyter: Şi- lübelerde oturan bir takım kimselerin Şimdiye kadar ne usul hakkında, esası olmadıgını beyan etmektedır. lantısında Eden Milletler Cemif' 
maide ise Makalle mıntakasında Ha- bulundukları mahallerdir. Manevi te- ne de sulh müzakerelerinin esaıına İngilterenin Roma elçisi Sir Eric tinin bir ideal ~larak müdafaa " 
beşlerin giriştikleri hareket devam et- l siri ise hiçtir, çünkü buralarda oturan- d . h' b' im d ... 'ld' Dru d' d f · t 'l tın 

B d H b 1 k ı aır ıç ır ıey yapı amıı egı ır. . . mmon .un av e ,ını ac.ı e .e. • tig" i kollektif emniyet fikrinin .. 
h 1 k bb d Ekselsior gazetesinden: sının se e 1 oma ya ır ngı ız lebes'ı yolunda bir kat daha aa 

mektedir. ura a a eş er te .r.ar.. - ı lar motörlerin sesini işitir işitmez kır- b b R b 1 l ~ 
talyan at arını yarma te~e usun e lara ve çamlıklara dağılmaktadırlar. • 
bulunmuşlardır. Bundan dolayı pek az telefat olmak- «Lnval - Hoar projeıinin uğramıt projesi getirmek olduğu suretindeki gösterilmesi hususunda mezun 

Eritre kaynaklarından alınan ha- tadır. olduğu &kametten sonra artık hiç haber de tekzip olunmaktadır. 1908 istiyecektir. 
beri ere göre, Habeşlerin T embien ·de Gazlı Bombalar bir hükUınet, neticesi ne olacağı bel- sınıfının silah altına alınacağı fayi- lngiliz bakanları İtalyan • Ha .. 
ve Makallenin cenubunda yaptıkları Dessie, 14 (A.A.) - İtalyan tay- li olmıyan her hangi bir tavassut ası tekzip olunmaktadır. ihtilafının barıı yoliyle halledil~ 
hücumlar şiddetli müsademeler neti- yareleri 1 O kanunusanide Makallenin teşebbüsüne kalkıtmıyacağından Müıait Zaman Gelmemİf ği ümidini hala muhafaza ediyot 
cesinde tardedilmiştir. yüz kilometre cenubunda Sakota'ya böyle bir teıebbüs ancak Milletler Londra, 14 (A. A.) - News lar. Maamafih her hangi bir su 

Eritre mahafilinde dolaşan bir \KlYi- ateş vermişlerdir. Diğer taraftan atılan Cemiyeti konseyi ve yahut daha Chronicle gazetesi, dün net • ancak adilane olabileceği hakkı 
aya göre, Makallenin garp mıntaka- gazlı bombalardan on kişi kör olmuş doğrusu On üçler komitesi yapabilir redilmiı olan tekziplere rağmen, da musır davranıyorlar. 
sında bir takım HabCjŞ muharipleri is- ve beş kişi de yanmıştır. Sainte Marie 
yan etmişlerdir. Fakat isyan kanlı bir kilisesi yıkılmış ve ankaz altında on 
tarzda bastırılmış ve 50 kişi idam o- kişi ölmüştür. ita yanların Tekzibine Rağmen Bir lngillz Gazetesi lsrar Ediyor: 
lunmuştur. İmparator Cepheye Gidiyor 

İtalyanların Beklenen Taarruzu Adisababa, 14 (A.A.) - Kıpti ki-
Röyter ajansının Dogadiscio'da, 1- lisesi reisi,NeçaıŞiden aşağıdaki telgra

talyan kuvvetleri nezdindeki muhabi- fı almıştır: 
rinin bildirdiğine göre, cenupta pek «Bütün kıt'aları cepheye sevkettim. 
yakında mühim hadiseler olacaktır. Kendim• de yarın Dessie'den hareket 
General Graziani'nin büyük bir taar- etmek niyetindeyim. Askerlerimiz İ· 
ruz yapması bekleniyor. Taarruzun çin dua ediniz. » 

10,000 den Fazla Italyan 
Askeri Avusturyaya Kaçtı 

kat'i istikameti belli değilse de Ciciga Burada zannolunduğuna göre Ne
ve Harrar'a giden en kestirme ve ko- çaşi yakında Tigre cephesine gidecek Alp Alayların da Da isyan Çıktığı Bildiriliyor ..• 
lay yol Fafan ve Jerrer nehirlerinin tir. 
vadileridir. Muaolinin Oğlunun T ayyareıi 

Yeni Bir Habet Taarruzu Yaralandı 
Adisababa, 14 (A.A.) - Pek ya- Roma, 14 (A.A.) - Vittorio Mu-

lcında Habeşlerin Makalleye karşı bir solininin uçağına son günlerde 
taarruz hareketi yapacakları haber ve- Makallenin cenubunda ve otuz 
rilmektedir. Hatta bu taarruzun bu sa· kilometre kadar mesafede kiin 
atte başlamış olması ihtimali bile var- Amba • Aradam'ın bombardımanı 
dır. Dedjaz Kadede .. ye yeni takviye esnasında bir mermi isabet etmiı 
kıt'aları ile Aouassa mıntakasını terke- olduğu öğrenilmittir. 
derek Tigre cephesine gitmek emri ve- Mermi, uçağın odasında 
rilmiştir · mıı ise de pilot yaralanmıt 

Habetler Dört Uçak Zaptettiler bir maniaya uğramadan 
Habeşlerin Aksum yakininde dört 

ltalyan uçağı ile 12 motosiklet zaptet- hatlarına dönmüttür. 

patla • 
ve hiç 
İtalyan 

Londra, 14 (A. A.) - lngiliz 
matbuatı tarafından cenubi Tirol
da geç.tiği iddia olunan hadisele • 
rin İtalyanlarca kat'i olarak tek
zip edilmesine rağmen Evening 

Standart gazetesi lnsbrück' daki 
hususi muhabirinin bir yazısını ne!
retmektedir: 

Bu yazıya göre, Habetistan' da 

Subayların Terfileri 
Kanunun ikinci Madde
sinde De~iıiklik Yapıldı sıiş oldukları haber verilmektedir. Reımi T eblii 

1 1 U ki Bo ba d Roma, 14 (A. A.) - 12 ikinci • M'llA M'·d f ta yan ça an m r ıman k" .. .. .11A E . 
1
. k Ankara 14 - ı ı u a aa en-

Ediyorlar, Fakat... anun gunu mı 1 ve rıtre 1 uv • 1 terfilerine ait 
ti · · Takkaz t k da cümeni subay arın 

Adisababa, 14 (A.A.) - ltalyan ve enmız . e mm a ~sın kanunun ikinci maddesinin değit • 
uçakları, bu sabah Ogaden cephesin- v~ ~akallenın ce~up ve cenubı gar- tirilmesine ait kanunu aynen kabul 
de kain amele su merkezini bombar- bısınde faal keııf hareketlerinde 

1 etmittir. Bu kanun neıri tarihinden dıman etmicılerdir. Nüfusça telefat o- bulunmuf ardır. 
Y d w evvel muteber olmakla beraber ha-lup olmadığı be11i değildir. Diğer cephelerde kayda eger 

va sınıfına mensup subaylardan Bu gibi bombardımanların asker- bir fey yoktur. . 
_.,, kanunun neırinden evvel emsa1leri 

Bir Suikastçının Daha Ya· ı Yeni VIUlıyetlere Vall terfi etmiı ve kendileri de ayni ter-
kalandığı Yala~:Janıyor Veklllerl Tayin Edlldl 

1 
fi ıartlarını haiz bulunmuı olanlar 

Ankara 14 - Bir ıüpheli adamın Ankara 14 - Yeni tetkil edilen varsa terfi ettirileceklerdir. Ve bu 
komplo işinde alakalı görülerek Ha- ı Tunceli, Bitlis, Çoruh, Bingöl, Hak- terfileri emsallerinin terfi tarihin
lepte yakalandığı ve hükumetimi • kari vilayetlerine yeni valiler tayin den itibar edilecektir. 
ze teslim edileceği hakkında Suriye edilinciye kadar vali vekilleri tayin ·-·····-···· .. ••••• .. ••••• .. ••• .. •• ...................... .. 
gazetelerinde ,çakın haber salihi • edilmiıtir. Artvin kaymakamı Hüsnü Çoruh, 
y~ttar mabafil tarafından yalan • Eliziz valiıi Tevfik Sırrı Tunceli, Çapakçur kaymakamı Recai Bin • 
lanr.ıaktı-tlır. B:tlis kaymakamı Yahya B=tlis, göl vilayeti vali vekili olmu,lardır. 

1 
askerlik yapmak üzere gönde • 
rilmek istenen askerlerden A • 

1 
vusturyaya kaçanların miktarı 
her gün biraz daha artmaktadır. 
Doğu Afrikası harbinin baılan • 

gıcından beri cenubi Tirol' dan A • 
vusturyaya 10 binden fazla asker 
iltica etmiıtir. 
Doğu Afrikasına gönderilen 

Alp alaylarında çıkan İsyanın Jt ... 
yanlar tarafından tekzibine ge 11 

lince, bu gazetenin muhabiri rflf' 

mi bir ıahsiyetle yaptığı bir ınii r 

li.kattan bahsetmekte ve mevz ... 

bahis hadisenin Merano kıılaıatl' 

da çıkmıı olduğunu teyit eyle • 

mektedir. 

Yunanistanın Dış Siyasası 

Demircis, Balkan Devletlerile Sık 
Teşriki Mesaide Bulunacağız, DiyofJ 

:Atina, 14 (Özel) - Baıbakan,nevralarda bulunmaktadır. 
Demircia Avala ajansının buradaki Seçim Mücadeleıi 

aylarına verdiği beyanatta «Yuna- Atina, 14 (Özel) - Seçim ~!, 
nistanın Uluslar Sosyetesi muahe- cadelesi hızlanmaktadır. Hürl'I,..... 

desile taahhüt ettiği bütün borçla- perver partisi lideri Sofulis Sel~ 
rını irca edeceğini ve Balkan anlan- ten dönmÜftÜr. Çaldaris dün Pıt~ 

tı devletlerile de pek sıkı tefriki me- de söylevini verdikten sonra ~ ~ 
saide bulunacağını söylemİftir.H Y8:rım adasının diğer ıehirleriıı• A 

/ngiliz Filosunun Manevraları laımaktadır. Kondilis de mubl 
Atina, 14 (Özel) - Yunan sula- yerlerde söylevler vermektedir. 

rında bulunan İngiliz filoıu dünden- Şimdiye kadar müstakil olaJI 
beri manevralarına baılamı§hr. tiya gazetesi dündenberi Kaııel 
Yunan filo kumandanile erkanı har- pule.in «milli birlik» partisine 
biyesinden 25 deniz aübayı bu ma- hil olmuıtur. 
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DostEfgan ar·ciye 
Vezirile Konuştuk .. 

Spor 
Kayak Ekipimi.z ... 

Sekiz Kişilik Ekip 
Hareket Ediyor 

1936 Berlin olimpiyatlarına iştirak 
edecek olan Türk Kayakçılık ekibi u .. 

Gelecek Harp Ve Ludendorf 

Ge era a Göre Harbin 
Manası Değişmiştir. Misafir Dostumuz, Türkiyeden Bir Hayli 

Mütehassıs GötürecekleriniSöylüyor ludağdaki denemlerden sonra sekiz ki- (Bat tarafı 1 inci yüzde) b·ı ı pamasını ı me i ve verilen karar üze· 
'i olarak tespit edilmiştir. Ekip şehri· Çok zaman oluyor ki harbin derin rinde mutlak bir azim ile yürümelidir. 
mize gelmiştir. Bugün veya yarın Al- mahiyeti ve onunla beraber siyasanın Çizilecek plan, düşmanın ilk du· 
manyaya hareket etmesi muhtemeldir. tabiatı tamamen değişmiştir. İşte bun- rumlarına ait olan günlere inhisar et· 

Ekibimizin ba!ıında kayak sporları d ··t ·· ·· h b" "d j ı· · · k f • an o uru, ar ın ı aresine matuf si- me ı ve vazıyet ın işa ettikçe tatbik 
Antrenörü Her Rider bulunmaktadır. d d 1 1 k ı yasayı ata i etmek lazımdır. Klavze- o unaca P an da ona göre inkişaf ey-

/
Kafile başkanı Federasyon Genel Sek· viç'in bütün nazariyeleri, artık sepete !emelidir. Çünkü, çok defa düşmanın 
reteri llyastır. Kayakçılarımız Ziraat atılmağa layık olmuşlardır. Çünkü zaafı, mevcut tasavvurları altüst eder. 

!Enstitüsünden Sadri, Ülker, Nazım, muharebe, bir milletin yasamak ·- Halbu ki kat'i bir planla hareket, bu 
M h Ce A k ·· ·· d ' azmı ""' a mut, .~al ve . n ara gucun en nin en yüksek tezahüründen başka bir zaafları ihmal ettirir. 
Reşattan murekkeptır. . f}ey değildir. Mesel& meşhur Fon Şliffen'in Al .. 

Ekibimiz Berlin kış sporları olım-ı M··d f T man seferberlik plaAnı, Fransanı~ 
· d d l .. • k t u a aa mı aarruz mu? •4 

pıya ın a ya nız sur at ve mu aveme ' l HO 1 - 1 H05 durumu için ideal bi~ 
olmak üzere iki müsabakaya girecek· Bu esas kabul edildikten son- )" d F k ( 1914 P an ı. a at ) 'ün ihtiyacın(\ 

·tir. ra Klavzeviç ve bazı nazariyecilerin mukabele edemezdi. Çünkü 1 !JH te, 
-· • • • • • , , , , •• ·-·· •••••• • • • • M yaptıkları gibi, ideal harp !ıeklinin mü- L k k 1 

T orrene arşı uvvet i bir Fransız c r .. 
( Toplantllar, Davetler~ da.~aa mı, yoksa taarruz mu olduğunu dusu hareket edebilirdi. General F 11 

munakaşa etmek abestir, çünkü, kara· Molteke her ne kadar bu planda de-

Ve.z:İr Feyz Muhammed Han, Algan Sefiri Cle gazetecilerle bir arada Terzilerin Balosu rı istih:ı'1l ~~~n ~atrruz o~duğuna gö· ğiniklik yaptıysa da, tesirinden kendi· 
Efgan Hariciye veziri ekselans ve istikamete muhtaç olmaktan çok Terziler, kumaKılar, şapkacılar ve re:. netıce ıtı ar~y e anca böyle bir ni kurtaramadı ve harbin idaresinde 

S d k 
kürkçüler cemiyeti tarafından önümüz - mucadele şeklı mevzuubahsolabilir. tercddu··t hasıl oldu. 

er ar Muhammet Han, dün saat uza tır. d k. '> ı d ıy k · · ·ha · ] ··d f 
b

• I Ea h . . b• k h d e ı cumartesi günü akşamı saat - e o sa, vazıyet ıtı rıy e mu a naya Şu halde: Bı·r şef, bı·r başkasının 
on ırde stanbul tbuatı mum·· es asen seya atimın ır te e e-ı 1\1 k · l ı k · · · ··k 1 · 1· b. k d beh h l ma • . .. , . • a sım sa on annda memle etımızın. yu .. - e verış.ı ır no ta a eme a taar- 1 ' 
11.ll ' · k b 1 f d Karde• T rkıyeyı zıyaret P anını, kendine tam bir surette mal 

erını a u etmittir. ı var 1• •• ..:r u . sek kadın terzilerinin gece tuvaletlerı ~os- ruz edıp etmemeyi konuşmak, abesle 
E k A k d h etmeden tatbik edemez. 

fgan Hariciye Veziri, gazeteci- etme , ta tur ume pa tfa ımın se- terilmck üzere büyük bir balo verilecek- uğraşmaktan başka bir şey de w ildir. 
lerle haabuhalini çok iyi konuttuğu lamlarını ve ıahai hürmetlerimi ib- tir. il" H y k g Ordu Şefleri 

T k l
A ~ k B b . . d b··t·· anı arp o tur. 

Ür dili ile yapmıt ve ilk ıöz ola • ag etme · unun arıcın e, u un Hukuk Fakültesi Konferansları Yüksek askeri şef o adamdır ki, 
rak •• temaslarım umumi mahiyette olacak .

1 
_ Bir muharebenin, behemehal bir mı"lletı0nı"n hayat ve mematı mevzuu· lstanbul üniversitesi hukuk fakülteııi ik- - h 1 b 1 l 

((Bir medeniyet ve irfan di • ve her hangi huıusi bir hedefi ihti- tısat" ve içtimaiyat enstitüsünün tertip et - ~ anı arp e aş ama~ı azı":1 geldiğine bahsolan muharebeyi zekası, irade ve 

1
, . kt• •v• k f 1 b .. t ınnnmak hatadır. 18.)4 Çine, 1 D04 te k lb. ·ı .d d H· k. 
ı olan Türkçe ile istediğim kadar va etmıyece ır. tıgı on eranıı ardan üçüncüsü ugun sna R l k . I a ı ı e ı are e er. ıç ımse, onun 

f P b 
.. .. b d l 17 d f k""I d h . d l b ı · us ara arşı Japonlar, Çın ve Rus .. . ld v , 1. . l e asih konuşamıyorum. Esasen bu • ertem e gunu ura an ayrı a • e a u te ers anesın e stan u vı • .1 . . uzerıne a ıgı mes u ıyetten onu ıt nK 

V P . L d C layeti mektupçusu Osman Nuri tarafından gemı erme taarruz etmek suretıyle d T k" h b" "d d 
rada karAı]aıı.tığım hüınü kabul 0 cağım. iyana, arıı, on ra, e- h be b l d l e emez. « opye un ar rn ı are e en 

:ır :ır d verilecektir. mu are ye aş a ı ar. d ·ıı . b.. .. h k 
kadar ıamı·midir ki ve ben de 0 ka • nevre ve Moskovaya gi eceğim. 0- N· k" 1 .1 d B 'l k a am, mı etın utun ayatını avra· 

B h d ıte ım ngı tere e oer ere ar- b 1 l d H ·· ·· 
d h 

. . k" k d. 
1
. radan Karlsbada gideceğim. Sıhhi a çıvanlar Cemiyetin e .... 11 •. b" I .1. k , b. mış u unma ı ır. ayatın butun saf-

ar müte assısım ı en ı ısanım- B h ı·dare şı, gonu u ır ngı ız ıt asının ır te- h l d k f" . . 
l b l d l vaziyetimin icap ettirdiği küçük bir a çıvanlar cemiyeti bugün yem ..... 1 h be ba l d a arın a, san arar, şe ın ıradesıne 
a konuşmu§ olsam i e uygu arı- heyeti intihabım yapacaktır. cavuzu ı e ar ş a ı. .t b l 1 d B. d h k.k,. 

istirahat devresinden sonra memle- Al B k·1· B H 1 . 81 u unma ı ır. ır a amın a ı ı 
ını size arzu ettiğim kuvvetle anla - man a;?Ve ı ı etman o vegın 

ketime döneceğim. Avdetle yıne HH 4 t F R k.t . . şef hassalarını haiz olup olmadığını da 
tamam.» demiştir. • e ransa ve usyaya va ı sız ı-

Türkiyeden geçmek ve karde• + 8 OD PO 8 t 8 + lanı harpleri ise, henüz hatıralardan ancak muharebe meydana çıkarabilir. 
Vezir Türk matbuatının kendisi- :r K memlekette bir müddet daha kal _ çıkmamıştır. Bu şekil, düşmanın ma- afi derece otorite sahibi olmadı· 

ne kar§ı gösterdiği alakadan ve k 1. d . lstanbul Gelir ve Para v ld v hah d ma eme ın eyım.» neviyntını kuvvetlendirmİ!J ve ayrıca, gını veya genç o ugunu ane e e· 
Türk • Efgan dostluğunun bakası Vezir, İran • Efgan münasebet -1 B O R A S 1 aleyhimize bir propaganda vesilesi ol- rekordu şefini ikinci plana atmağa ça .. 
İçin gösterdikleri yardımdan do • leri hakkında ıorulan bir suale de ~, muştur. lışmak doğru değildir. 
1 . h. 1 . . •f d 14 - ı . ı 936 • 
ayı memnunıyet 19 ermı 1 a e et- fU cevabı vermiılerdir: 1 Hnlbuki bizim harbimiz zahiren bir Hakiki ordu başları, bir milletin 
·.ve demiır.tir ki· <<B••t•• k 1 .b. 1 Türk Devlet Bo t .. } k.ka b. ..d f h d d" d . mı:ır :ır • u un omıu arımız gı ı, ran - Ltrn Llrn . ~nv~~· m ·ı . tta ı~ mu a aa harbi ~!8t~~ a na ıren mey ana gelırler. 
uAnkarada yaptığım temaslar • lılarla da iyi dostluk münasebeti de- % 7,5 T. B. 1 22,ss 1o/o 5 Haz!ne B.fi~,so ıqı. l~u.şmnn çızmelerı altında ezilme- Çunku sulh zamanının şefinin harp 

dan çok memnunum. Temas ettiğim vam etmektedir. iki kardeş memle- % 7,5 T. B. n 21,00 Dahlll 1st1kraz99,ilO mek ıçın bu suretle harekete mecbur-1zamanında işe yarayıp yaramadığım 
bütün devlet erkanı, her türlü tah • ket arasındaki küçük hudut ihtilaf. % 7.5 T . B. III 

21
•
20 duk. Halbuki efkarı umumiye şekle I gösterebilecek olan, ancak muharebe· 

minlerin üstünde bir samimiyet gös- ları, üçüncü kardeşin hakemliğiyle l I Devlet Demiryollan Borçlan baktı ve ~.ann~tti ki, biz, Fransaya ta- dir. Bir millet, böyle bir şefe liyakati· 
terdiler. ismet lnönö, Tevfik Rüştü halledilmiştir. Türkiyenin bize bu Lira L1ro darruz ettılk. B~lna~naleyh ~e her. şey- ni, ancak ona tam bir surette teslimi· 

Ergani \15,00 il Anadolu IveII 41,35 en evvc mı ] t k - t b · 
A ' ·· t d ti ki d · h d ·· t d'V• b .... k d 9 00 ' e ın as erı er ıyesıne ·· kl · d bT B k rasınmumdaz ~~s Tu .. akrı~ı 1~ıma sa a ~ goser ıgı uyu ~stluk •

1 
SivasErzurumS, Anadolu M. 44,90 ehemmiyet verilmelidir. Böyle 01_ Yd~tdgost~rme eısp~t·e·e •.ır: uta· 

muhafaza e ecegım ur rıca ı a • tan mınnetle bahsetmek ısterim. Sosyeteler Eshamı lmazsn fert b··t·· l v J •• ır e mılletle ~ef, bırıbırlermı tamam .. 
G h 

ı • , u un var ıgıy a muca-
rasındadırlar. eneral Fa rettin, büyük bir nüfu- Llrn Lira deleye iştirak edemez v · · ·ı .. larlar, ve aksi halde, şefin hiç bir fay .. 

1 1 · "h • · ü 911 OJ 1 İst. Trnmvny 22 SJ e gırışı en mu- d d k 
Burada bilhassa Atatürkümden zu nazar a mese eyı ı ata etmış ve 1:· ~· ::C\ · 918, Bomontt s:ı)J cadelenin, kendi varlığıyla mutlak su- ası 0 unrnaz. 

bahsetmek isterim. her iki tarafı aynı derecede mem • I • • Name u,60 Terkos :ı9,:iO rette alakadar olduğunu anlayamaz. -------------· 
uAtatürk» üm diyorum. Çünkü, nun bırakan bir mü§kül halledilmiş- Merkez B. D. 60,Stl A. Çimento ıo,oo Seferberlik ( TebllAler 

büyük ı·n .. anlar sadece bir milletin tir.>> ÇEKLER Mısır Konsoloshanesi Ve ° K L T L Harp kararı verilir verilmez vazi-
değil, bütün beşeriyetin malıdırlı(r. . Ekselans M~hammet Han, Tür - İsterin 621,0~· 1\ Liret . o.!~~n yet o şekilde olmalıdır ki bütün hava Türkiyedeki Mısırhlar 
Kaldı kı" kardeı: millet olan Türk • kıyeden Efganıstana gidecek müte- F. Frangı 12,06 Dolar o~ İstanbuldaki Mısır konsolosluğunc n :ır h h kk •' 985 kuvvetleri, süvari fırkaları, büyük bir ·· d ı b 1 f k l 
lerle Efganlılar bütün degv erli var • assıslar a ında da §U beyanatta NAKiT son eri en ir teb iğde, nü us ayıt ar ıı 
I b 1 t kısım piyade kuvvetleri, donanmanın karşılaştırmak maksadiyle,Türkiye arazı • 
ıklarına müştereken sahiptirler. u unmuş _ur: Krş. Krş. bazı hafif parçaları ve iktısadi harbe sinde oturan bütün Mısır tebaasının 15 

Ben de, bütün Efganhlar gibi bü • «Efganıstanda bir çok Tür~ Amüte-1 20 F. Frangı !~~::112~ ~::~ 33 Hızım olan nakil vasıtaları mutlak bir ubat 936 tarihine kadar adreslerini bil .. 
Yük Ş ft b h d k «Atatür • hassısları vardır. Bunlara ılaveten 1 Dolar 618 1 20 Leva 24,00 dirmelerini rica edilmektedir. 

e en a se er en KA b"I .. · . . . . f 1 ı isterlln 2~ surette hazır edı·l · b 1 } d kij._ d ~ k d. . h ki b lu a ı unıver11tesı ıçın pro esör er, 20 Liret ıss 20 Ley mış u unma ı ır. 
•u» emege en ımı a ı u • h k k .. . • !2,ı:;o O d d·~ ı ·· k"b " u u mu&avırlerı, doktorlar ve r unun ıger unsur arı, mutea ı en 1 

J orum :r Borsa Dlfında 
·»_ mühendisler götüreceg .. iz. Bunların K ve ça,bucak seferber hale getirilebilir. 

se anı u amme a~, soru • kıymetli mesailerine Efganistan çok Kredi Fonsiye Mübadil Bon, 7.~ Karn ordusunun bu kısımlariyle Posta Son Ek 1- M h t H L. · ıı L.K. 

lacak suallere cevap vermege hazır .. t kk. k 1 k 1888 senesl ıoJ;OO 
1 

Gayri > • 16,'25 hava ve deniz ordularının mütebakı· ld .. • T·· k. Ef mu eJe ır a aca tır.» 
1903 

• Sl,OO j Altın 91u Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 
0 ugunu söylem•§ ve ur ıye, ~ parçaları nihayet iki gün içinde hazır-

ı d 
1911 9 81,SO Mecldlye •3.00 Eski Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

Kan, ran ve Suriye arasın a esas • y • _A lıklarını tamam lamı~ olmalıdırlar. ı ı 5 TAN 8 u L 
ları takarru··r eden ademi tecavüz eDJCe H b l Ticaret Ve Zahire Borsasında arp aş amasının üçüncü günün-
paktı etrafında demittir ki: f k • J • z h. B den bP!ıinci gününe kadar da dı·g·er cu··. ramıye ert Dün Ticaret ve a ıre orsasındıı un ....., 

«Alakadar dört devlet bu paktın ve buğday fiatlarında hafif bir dü§ükliik zitamlar hazır bir vaziyete girmelidir. 
eıaslarında tamamen mutabık kal- inhisarlar Umum Müdürlüğünden tebliğ başlamıştır. Bunun ııebehi son hafta zar _ ihtiyat kuvvetleriyle menzil teşki-
ınıtlardır. Ve pakt parafe edilmit - edilmiştir: fmda fazla zahire gelmesidir. Dün de latı ve ihtiyat taburların hazırlıkları 
tir. İmzası bir zaman meselesi olan 21 / 1 1I 1935 den 31 / 1211936 günü • borsaya 105 ton un, 207 ton da buğday için daha bir kaç gün fazla zaman bı-

ne kadar lstanbulda 745 liralık Yenice ıi-
bu pakt, dört memleket arasında d gelmiştir. rakılabilir. Ben, bu müddetleri, geç-

garası ikramiyesi ağıtılnııştır. · ~ 
esasen doıtane olan münasebetleri Bunlar araııında: Son zamanlarda zeytınyagı fiatlarında mişteki tecrübelere dayanarak ileri sÜ· 

b d k 
bir durgunluk vardı. Dünden itibaren fiat- b 1 

üsbütün takviye e ece tir. Pakt Kadıköy Muvakkithane caddesinde 38 rüyorum ve i iyorum ki sulh zama· larda temevvüç ve yeni bir yükselme b;ııı-
imkan nisbetinde yakın bir tarihte numarada bayi Haydar lsmaile 100 lira nında bir kıt'a ne derece iyi talim gör-lomıştır. Vilayetlerden gayet az mal gel-
imzalanacaktır. Nerede imzalanll • verilmiştir. Aznavuryan mektebi doku;ımn- mektedir. ihracat durmuştur. Yüksekliğin, müş ise, seferberliği o nisbette çabuk 

1 
v h b. d·ı · • cu sınıf talebelerinden Virı"ine de 100 ıı·ra 1 yapılabı

0

lı·r cagı enüz tes ıt e ı memııtır.» mal gclmeğe başlar bag amaz zail olacağı · 
1 

.._ _ çıkmıştır. Galata inhisarlar satı" magwaza _ H PlA 
Vezir, diğer bir sua e cevaoen şu " tahmin edilmektedir. arp anı 

sındnn ismini vermeyen bir müşteriye Je in it 
&özleri so··ylemiııtir: ı 00 ı· 1 k b. ·k Üzüm Ve cir mracatımı:z Kat'i bir netice alınacak olan m\··1• ~ ırn ı ır ı ramiye çıkmıştır. 

A k d h . b. · 1 T Bu sen'" incir ve üzüm ihrncatımız.ın h. b. kt h t h · d.l « n ara a ıç ır !ey ımza an • rnmvay şirketi nakliye amiri Emile ve ...... ım ır no aya, arp e ta sıs c ı e-
Ef E mühim bir miktan Almanya ve lngihereye k l k · "k k d ınamııtır. Türk • gan münase • minönünde tütüncü malul Cemale 50 şer ce o an uvvetm mı tarı, ne a ar 

betleri rok kuvvetli esaslar üzerine liralık ikramiye çıkmıştır. yapılmıştır. fazla olursa o nisbette iyidir. Diğer 
-:ır j Geçen teşrinievvel ayının ilk yarısında k 

esasen kurulmu11 bulunuyor. Bütu··n 20 liralık ikramiyeler stiklal cnddesin- harp no talarına ise, ancak, icap cde-
:ır Almanya 13.144 küsur ton üzüm ve 5 bin 

bu mevzuatın fevkl"nde 1·kı· karde• de Saltiye, Eminönünde Yenicami soka - 1 cek kadar kuvvet tahsis etmelidir. 
:r ton da incir almıştır. ngiltereye de 4 bin 

ğında tütüncü Seyfi Rızaya ve Ankar"' V t hs· d 0l k ti · b 0 "k 00 l-milletin müııterek dostluğu vardır. dd d •• ton üzüm satılmıştır. c a ıs e 1 en -uvve erı, u u 

Ö 
:ır en esin e tütüncü Mehmet Temele rık· ____ b" · ·ı t ·· f v k d k I 

yle ki bu dostluğun şevkiyle idare mıştır. ~ --~·-· -··- ---------- mez ır nzım ı e son u ege n ar ·u -
dan 76 tane 5 liralık ikramiye dağıtılını~- lan malıdır. Tehlike ihtimalleri karşı· 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıesimlain bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 

~ Kr. 
TÜRKiYE 1400 7nfl 
YUNANİSTAN 2:i40 12~0 
ECNEBİ 2700 1400 

3 
Ay 
Kr. 

400 
710 
800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği,tirmck 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

1 
Ay 

Kr. 
150 
270 
300 

Cevap kin mektuplara 1 O kuru luk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posla kulusu: 741 lstnnbul 
Telgraf : Son Posta 
T clcfon : 20203 

edilen bütün iıler, yeni bir nizam Bundan bagka muhtelif bayiler tarafın- t 11• smda bütün bir ruh kuvvetiyle göz ka- _______________ _. 
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Yazan : 
Kadircan 

Kallı. 

l !i/ 1/936 
Akdeniz incisi 

Olimpiyatlara Gitmemeli Miyi 

Futbolcu Zeki, Futb 

Pulat, icazeti Atmış Yirmi 

Altınını Da Geri Almııtı 
Kadınlar seriye çekilerek baiı

racak oldular. Fakat Feyzullah o

danın kapısını kaparken onlara da 
çıkıt ıyordu: 

- Sus, kaltak! ... Baıunıza bela 

için Evet ... 

Her D 
yer A 
15 M GEC 

DAMPIN 

ti: 
- Nereye?... / 
Diyerek bıçaiı F eyzullabm ıöi-

aüne dayadı. Dün akşam ağır ceza mahkeme- ı met te yine böyle bir sarhotluk ıçın· 
Sonra da Kele, Mehmecle emır . d w bir d · de k Hasa ın IÖZleriyle hiddete • sın e agır auçun urutmaaı netıce- y en n 

nrdı: ,,. lenmittir: gelmiş ve: 
- Yerinden kımılda~ Ye ,,. Bundan 61 bet ay önce bir sabah - Bak ben ondan parayı nasıl alı-

zmı açana bu bıçağı... Önceden kahveci Ahmet adında kırk yafların- nm 1 diye kahveden hrlamıfbr. 
pazarlık. .. Ualu dururlarsa kimıeye da bir adam toför muavini Rüştü a- Ahmet Hasanla R~tüyü fırın ö
fenalık yok, durmularsa kendileri dında bir delikanlıyı Karaköy fırını ö- 1 nünde yakalayınca delikanlı ile ikisi 
bilirler... nünde bıçaklayarak yere sermifti. Ve arasında önce münakata. sonra da 

Hocaya döndü. Bir elindeki ica· bu kanlı cim~yetin bütün sebebi de kavga bat göstermit ~te bu arada ea-
zeti uzattıı (180) kuru9luk bir alacak meeelesiy- rarkef Ahmet ne yaptığını bilmez bir 

- Ben bu pazarlıktan vazıeç· di. Arzuhalci Şebabettin adında bir ih- halde bıçağına saldırarak Rüttünün 
tim. Al icazeti ver parayı!... tiyar adamın oğlu olan ve otomobil- bir kaç yerine daldır~~· ve senci can• 

H ·· 1 • ı · d" f ( lere mü.teri bulmak toförlcre yardım l SliE olarak yere eermıttır. ocanın ıoz en aaı ıun ı a T.. ' • k Ah edin 
"b" ılm .._ etmek gibi itlerle para kazanmağa ça- Bu cınayet gere m ve ar• 

laf! Si 1 aç ı,.... kad Ha "k 1 · 1 k 
_ Hangi parayı?... hpn Rüştü adındaki genç ara sıra de- --L. ~I . ~f ndeın1 ı . rarle anyb.et veld ~re 

• ld dı. vam ettiği Ahmedin kahvesine kahve ,_..ıt erın ı a erıy sa ı o ugun· 
Dıye mı~ı .an hesabı olarak (180) kurut borç yap- dan mahkeme suçlu Ahmedi 15 sene 

HiLAL 
Sine· 

masında 

ı 
N 
G 

He 
Yer 
15 

Yırmı Altın Ha? . I h w h · hk'" t · . rnış, işte bu borç delıkan mm ayatına agır apıs cezasına ma um e mıf 
Pulat Feyzullaba döndü: mal olmuştur. Rüştü bir sabah yanın- Hasanı da kavgaya iştirAkle suçlu bul- Franııı ıinemaoılığının zaferidir. Yerleriniai ıneldıa aldırımı. 
-~~~boca~ nrm~inda~ı~·~~~~W> ~a~.~~~~~c1a~~4~~~---•••••••••••••••••••••~ 

mi?... bunu gören Hasan adında bir genç te sine karar vermiştir. Rüştünün vere- -,. 
- Fakat... derhal kahveci Ahmede koşup: sesine verilmek üzere mahkemece tak- ANNABELLA • JEAN MURAT • CHARLE8 VANEL; 
- Fakat, makat dinlemem. Ver- - Rüştü uıta,sından para aldı., Şim· dir olunan (500) lira tıwninat her iki s o N u ç u· ş 

medin mi? Ben icazet almaktan di yanında para var. Görüyor musun) suçludan alınacaktır.: .. . . ( L'E-'-*paıe) 
YUseçtim. Al da blltma ~... Qa- lana borcu olduğu halde getirip ver· Ahmet ~an t'1kunetle -diııleDUf, '1~ 
halt paralan ... Hem ele bir akçe faz- miyor .. Diye müzevirlik yapmış. (Es- Hasan ise katardan *>nı'a: BerkNia ıötmele kottalu film • Sis de ıörl1Db. 
la iatemem. yalnız JinDi ~ rarket) ii6ımt)1a amtm\ ve ·tıer Zaınan - ben bigün~ım, iddiaaında f>ü.ı ~---- T 6 R K Sine,,.,,. 

Fepallah c:aa korkwwwawlaa m· esrar kullandıiı eöylenen kahveci Ah· lunmUftur. 
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TÜRKLER 
OMA KAPILARINt ,,~~-

Yazan: Cerhart Ellert - 62 - 15/1/936 Çeviren: Arif Cemil 

Hünlü Elçi Küçük Bir Ata Bindiği 
Halde Görünmüştü 

Piskopos parlayan gözlerini başk.u· 
mandana tevcih ederek dedi ki: 

- «Akıl ve fikrimizin ve imanımı
zı? bütün kudret ve kuvvetiyle hepi
rnız harp edeceğiz.» 

Aetiüs gülümseyerek cevap verdi: 
.- .«Ben askeri~. İyi disipline edil

nuş hır orrJunun kuvvetlerini tercih e
derdim.» 

Sayfa 9 

1 Kadın Kaçırmaktan ç;:
kan Silahlı Gürültü 

Adapazarı, (Özel) - Şehrimizin Diyerek ayni köyden Fahri adınd• 
Tavuklar köyünde bir kaç gün evvel birine kaçmağa karar vermiftir. 
silihlı bir çatıtma olmuttur. Bir saat j Evvelki gün Fahri Türk Çaycı kö
süren bu çabfmada bir kiti ölmiif, di- yünden Kör Mustafa, Abdullah oğlu 
ğerleri de yakalanarak adliyeye veril- Mehmet çavut ve Kulaksız Ahmet ile 
mitlerdir. Hadise tudur. Sudiyeyi kaçırırlarken, vakayı Sudi. 

Tavuklar köyünden Ali, bundan yenin kocası haber almıf, yanına bir 
bir müddet evvel kansı Sudiyenin ü- ' k k d k t k ••t · l • . . ka • aç ar a 8fID1 a ara mu ecasır erın 
zerıne bır dm getinnİf ve araların- I k · · iki f 
d · · l'k ba •--·-- yo unu C.DUftir. tara m pusu ku· a geçımıız ı f~· 

Sudiye Nihayet: rarak kartılıklı devam eden silahlı çar· 
- Mademki sen benim üzerime ka- Plfmalanndan sonra Fahri arkasından 

dm getirdin, ben bafkımna varaca- aldığı bir yara ile ölmüttür. Diğerleri 
w ' gun •• » yakalanmıtbr. 

~--------------·-·---------------~ Bulgaristanda Muhakeµıeieri Y apı!an 
Türk Casusları Varmış. Bu aralık nehir kenarına vasıl ol

du~CU:· Nehrin gümüşi dalgaları biribir-
lerını takip ederek uzaklardan ~ (BOf taralı l inci yüzde) ı karmağa ve göçmenlere lazım gelen 
karanlığının perdesi arakasında kaybo- Casusluk maksadiyle Bulgaristana kolaylığı göstermeğe başlamış. BuJ 
lu}'ordu. Faviani'nin pazar yerinden gelen bu Türkün arkasından yukarı-,nun üzerine eski ortağı uydurma mek· 
tek tük ışıklar görünüyordu. Karan· da ~s~~leri g~n ~ü.rkler,. Burgaz ~- tuplarla ve iftira ve ithamlarla Vahde-
hk A t'" •. l Aetiüa hemen mektubu alaralı acele ile okumağa baıladı. h 1 le f h t '"- _.__ ' e ıus i.ın yüzündeki çizgi eri ve va 1 ının ve or ezının an a ve pıan- ti yaıuılattırmışbr. Bilahare kazdığı bu 
sertliği silip attı. Yanındaki dostu Lü· Hün atlısı: ln~~le. beraber. ateşe yaklaş ta yüzünü lariyle Bu~gar askeri mı~takalan hak- kuyuya Stefan Caponof'un akrabası 
r·üs ona doğru baktığı zaman Aetiüsün - «Favianiden!..» diyerek Tuna goreyım» dedı. kında malumat toplamaga koyulmuş- olan Jorj Caponof ta düşmii§se de Bul~ 
Yüzünü Mars ilahının yüzü gibi genç nehri istikametini gösterdi. Kral atti- I Genç Hün prensi şüpheli bir tavır • lardır. gar olduğu için sonradan kcfaletl4 
ve güzel buldu. ladan kral flasiteüse haber götürdüm» la: Elde edilen bu askeri malumat, şif- serbest bırakılmıştır. 

Uzaldara Kadar Akıp Giden sözlerini ilave etti. - «Aramızda sulh var değil mn» re ile ve telgrafla bildirilmektcymw, Yine Filibenin en eski Türk mual• 
Aetiüs ona sordu: Aetiüs: diye sordu. bu da şöyle yazılıyormu~: )imlerinden Bay Salahattin de casu~ 

- «Attila isminin ne mana ifade _ «Ya öyle mi?. dedin. Demek ki Aetiüs teminat verdi: «Elbiseler 90 dan 140 liraya kadar lukla itham edilmiş, suçu ispat edile· 
ettiğini biliyor musun?» Attiladan Rugiya kralına bir mektup - «Sulh varl» satıldılar», bu da 9 tan 14 üncü kur'a memiş, maarnafih kendisinden :-JOOO 

Lüpüs bunu bilmiyordu. Aetiüs dü- götürdün}» Buna rağmen Hün prensi: efradı seferber edildiler» manasını leva kefalet parası alındıktan ve Filibe 
'Ünceli bir tavırla izahat verdi: Bunu söylerken o mektupta ne ya· - «Ben Roma askerlerinin ateşine vermekteymiş. emniyet müdürlüğünde adamakıllı bir 

_ ccAttila, uzaklara kadar akıp gi- zılı olduğunu öğrenip öğrenemiyece - yaklaşamam, dedi. Yanındaki adama Casusluk suçu ile zannaltına alınan dayak çekildikten sonra serbest hıra• 
den demektir. Bu isim, şarkta akan ğini düşündü. Hün atlısı ba .... nı eğe - söyle, 1r-,ık getirsin. Ondan sonra Atti- Burgaz Türklerinden B. Cemal ile şe- kılmışhr. 
bir nehirden alınmış. O nehir İster'den rek tasdik ettikten sonra dedi ki: lanın mektubunu okuyabilirsin. lsmi • bekenin tefi hali firardadır. 
daha büyükmüş. Şimdi mesele bura- - «Kral Attiladan sana da bir mek- mi sormuştun . Bana Dengezik derler.» Gazetelerin yazdığına göre, bun-
da: insan bir akıntıya karşı gelirse .... tup var!.» Aetiüs mıraldanarak: dan evvel Alaettin namında diğer bir 

Piskopos bir yarım gülme ile sözü- - «Bana mı? Mümkün değili.» - «Demek ki bir mektup getirdin, Türk Sofyaya gelerek lmperial oteli-

Balkan Antantı 
Ekonomi Konseyi .•. 

nü keserek: Hün atlısı aldığı talimatı harfiyyen ver de okuyayım.» dedi. ne yerleşmiş. Kendisini gazeteci ola-
- «Aetiüs, dedi.» Yaptığın muka- tekrar etti: Keskin ağzı panldıyan bir tırpan se· 1rak tanıtmış ve otelin müdürü sayılan Cuma Günü Bükreşte 

Yese iyi bir mukayese değil!» - «Sen Magister Militum, Patri - ri bir hareket yaparak havayı kesti. o 1 Mois Menaşe ile temasa geçerek Bul- Toplanıyor 
Başkumandan sözünde ısrar etti: ciüs Aetiüs değil misinh> 1 tırpan Hün atlısının semeri üzerine u· ' garistanın techizatı, tayyareciliği vesa- Bükref, 14 (A.A.)-Balkan antanti 

- «Muhakkak öyledir. Attila, bo- - «fakat kral Attila benim bura- 1 zatılmış olduğu halde duruyordu. Ae·,iresi hakkında askeri malumat almak -cL • K . 17 h 'cik" d 
. al k . cd... d ld - 1 b'l b'Ti .,. ... k l kt .. . t' . . . O J • M . M B ı:..&onomı onseyı, unn anun a Yunduruğu içınc ma ıat ıgı mcm- a o ugumu nası ı c ı ır,.» tıua onu aranı a gorcmeınıf ı. ısternıştır. te cı oıs enaşe ulgar B"kr l cakt .. 
. ak 'b' . ·ıA ed' B . b b h . b·ı· 1 H'· . c zd cı f . u Cftc top ana ır. Muzakcrat lekcti bir nchır mı gı ı ıstı a ıyor. - « enım a anı er şeyı ı ır » un prensı: ro an anosano vasıtasıle el- . d ln - e1 k , 

l f ı k A ... b' 'k. d ·1 r k E r k 1 . da sonra d .•. b T" k d·-· k A ruznameam e ya iZ gen e onomik J3en uzun sene er ona aza ıymet. ve etıus ıdr ı ı ka kı?1 ı erAıye.r1~ : -k bvveka ışı ge sınb on n . . e 1e_.ttıgı ve u ~r e Aver. ıgı as c:r• siyasa meseleleri değil, aynı zamanda 
ehemmiyet vermiyerek hata ettım. - «Ya, eme ı sen ttı anın o -

1
me tu u o ur ve ceva mı vcrırsın» ma umata mukabıl Alaettınden «35» B ika l k l . d ki .. 

Halbuki Attila son seneler zarfında, g"ullarından birisini Adın ne? Gel be- dedi. (Arkası var) bin leva kndar bir para almış. Geçen dal I ~"::~de eteden atUJnl al dmuba· 
e e erı 81AK8 ar en mese e er e var. 

gökte biriken fırtına bulutları gibi bü- ay bura~a .bunların cereyan e?en m~- • dır. 
Yüdü. Onun için kendisine artık ehem- Ankara Sebrİ fçme Su hakemesının sonucunda otelcı Moıs l Müzakerelerin mevzuunu teşkı1 e-
ıntyet vermemezlik etmiyorum.» ~ Menaşe .~le Grozd:ın Glanosanof mü- decek olan meseleler, şunlardır: 

Rugia'lılar, Herül'lerl. Komisyonundan: ebbet kurek hapsıne mahkum olmuş- 1 - Romanya Türkiye Yunaniac 
Piskopos başka endişelerden hah- lardır. Kararı duyunca mahkumlann tan ve Yugoalavya' arasında 'emtia mile 

actınek için dedi ki: t _ Ankarada Sarıkı§la civarındaki filtire binası ile Keçiören ara- aileleri ve yakınlarından bazıları ağla- baclelelerini arthrmağa matuf iktısadl 
_ «Sen daima Attilayı ileri suru- sında boru dö,enmeıi i§i ve bu hatta muktazi su borusu tulumba ve yarak bayılmışlar ve bunların boyun- bir plin tanzimi. 

Yorsun. Halbuki burada, hudutta da~ motörlerin tedariki, ve Keçiörendc bir su deposu inp.sı kapalı zarf larına atılmışlardır. Edirneli olduğu 2 - Demiryolları idarelerinin tqrİ· 
ha yakın tehlikeler gözönünde bulun· uıuliyle eksiltmeye konmuıtur. - bildirilen Yosil Abel ise beraet etmiş- ki mesiisi, 
duruluyor. Rügiya'lılar, Herüllerl» 2 _Bu iıin keıif bedeli «terfi boruları font olduguna nazaran» tir. 3 - Balkan antantı i.ziıından olan 

Aetiüs mukayesesine devam edi- 66808 L. 57 K. «Çelik olduğuna nazaran» 58933 L. 47 K. dır. Gene komşu bir devlet lehinde ya- memleketler arasında muntazam hava 
Yordu: 3 _ istekliler bu iıe ait fenni ve münakasa tartnamelerini projele- pıldığı bildirilen diğer bir casusluk su- münakalatı vücüde getirmesi. 

- «Küçük dereler tehlike teşkil e- ri ve mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı çu ile tevki,f edilen Filibeli Hafız ve 4 -Turizm için kolaylıklar. 
demez, meğer ki onlar da büyük nehre 3 L 35 K. mukabilinde Ankarada içme su komisyonu muhasebesin • son Cevdet of namında diğer bir Türk 
akarak onunla birleşsinler.)) den alabilirler. te Filibe hapishanesinde D aydan beri Arap Kongr si 

Aetiüs tesiri altında kaldığı karan· 4 - Eksiltme kapalı zarfla 28/2/936 tarihine rastlıyan cuma günü yatırılmaktadır. Bunun, casus diye ha- f 
lık du'"şu··nceler"ı sı'lkip atmak istiyor- K pishaneye tıkılmasına sebep te sabık ı~kbaharda, Hağdat a 

saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi oç apartımanı -
rn~ gibi bir tavırla şu sözleri de ilave nın 3 üncü katında içme ıuyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. ortağı Stefan Caponof namındaki Bul- ··J op Pnıyor. 
etti: . gardır. Cevdet oğlu Vahdet, bu Bul- Bağdattan yazılıyor: 

b 5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 28/2/936 cuma günü saat ) F 1 becl k - «Esasen, hudutta, German ka i- uk b gar a i i e açtı ları «Kuriyer» a- Umumi bir Arap kongresinin top-
1 ı h · ı k 14 de kadar Ankarada içme su komisyonuna makbuz m a ilinde ve- d d k' h b eleriyle bazı müsademe er arıç oma ın a ı seya at ürosunda bir müd- lanmaın lüzumu, bir kaç zamandır A· 
Üzere gelecek yazdan evvel bir tehlike rilmif bulunacaktır. det beraber çalıştıktan sonra ayrılmış- rap mütefekkirlerini ~gul etmekt• 
ile karşılaşacağımızı zannetmiyorum. 6 - isteklilerin iıbu eksiltmeye İ!tirak edebilmesi için 4600 liralık lar. Bundan sonra Vahdet kendi hesa- dir. Hatti geçen sene bu fikir oldukça 
l.üpüs, ~yet bana refakat etmekte ~e- muvakkat l minatla münakasa !arlnameainde yazıldığı veçhile bu gibi j hına ayrıca müstakil bir büro açarak ilerlemif, kongrenin Baidatta toplan
vam eyliyeceksen yann ~~~o~na ya iıl~ri yaptıklarını gösterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektuplarile 1 Türkiyeye göç etmekte olan Türklere muı bile mevzuubahsolmuttu. An-
gideceğiz. Orada Promotus un vucuda birlıkte vermeleri p.rttır. u42» ul29» , daha ucuzca ve kolayca pasaport çı- cak bütün gayretlere rağmen o t~ 
getirdiğinden bahsettiği büyük Cami- ---- 1 büs sözde kalm1'h. 
zonların ne halde olduğunu gö~ec~~iz. ~ ~ 1 Son günlerde dönen bir ,ayiaya 

~i:nv:o;::o1:;a.~ao::~~ :~~~:r::: Altın sesli M A R T H A E G G E R T H ~ö~r.::~t~~zp~:=~:~~:: 
ğim. Senato azasından ~sker ~e;kiy.~tı grenin toplanması günü üzerinde kati 
hakkında bir karar alabılmek _ıçı~ ruş- Macar yıldızı surette anlatm1'lar ve kongrenin önü-
vet olarak bütün şahsi servetı~~ sa~f- Bugüne kadar ya · attığı en güze~ filmi olan müzdeki ilkbaharda Bağdatta açdma-

tan bile çekinmem. Gel, artık donelım s A R 
1 

1 N ıını kararlathrmıtlardır. Bir knç gün 
Lüpüs.» evvel saylavlar meclisinde Br.,.vekil 

Aetiüs arkasına döndüğü zaman Ö- 1 Yasin Patanın bu mevzu etraf ındaki 
nünde küçük bir ata binmiş olan bir at- bir nutku, Irak hükfımetinin böyle bir 
lı durduğunu, beyaz bir bez sallıya • kongrenin Bağdatta aktini me '"1DUnİ-

rak latince: K A R M E yetle karşılayacaf!tnı ihsas etmektedir. - «Sulh ve selamet, ben ~lçiyiml.» Atk • GCze~llk • Nefil 
dediğini gördü ve işitti. muıiki n danslar. Çok lnLgllldz Milli MAıJ JAaf)aa KBo tbsl 

Ortalık artık kararmıştı. Küçük a- on ra, 14 ( · · - ı a • 
H 1 h egw :enceli bir mevzu kanlardan müte•ekkil milli : ıtida • tın üzerindeki adamın ün ere ma - 'S' 

ıus techizat taşıdığı güçlükle seçile - k M E L E K • faa komitesi d ·:.., öğlede... onra 
biler Yarın akşam gala müsameresi olara aınemaaı ıda Baldvin'in bafkanlığmda top1aPmtttır. 
~((Nereden aeliyoraun}» • Numarah biletler eatallnaktadar. Telefon: 40888 1 Eden toplantıda hazır bulunnuttur. 
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Öl Om 
Yolcusu 

1 a A D y o j Deniz Konferansında Manall Bir Hidl 

au Aktamkı Proöram Sovyetler Londraya Bi 
ISTANBOC 

Deniz Ataşesi Gönder 
Aluhauiri: Freeman Wıllı Crofıt - 7 4 - 15/1/936 

Frenç, Maklang'a Uzunboylu Talimat 
Verip Yollamıştı 

18: Dana musikisi (Plak). 19: Haber· 
ler, 19.15: Muhtelif plaklar, 20: Sonat • 
Bethoven - viyolonsel ve piyano (plak), 
20.JO Stüdyo caz tango ve orkeatere gu- Londra, 14 (A. A.) - Japon he-ıleri, Japon teklifleri neden 
ruplan, ı ı .35: Son haberler. yeli murahhaaaıı deniz konferan - kabul edemiyeceklerini anla 

S 
sının yarınki toplantısında müşte - lardır. 

aat 22 den sonra Anadolu ajansının k hadd' • · · • 
t 1 h h d. . . .

1 
re ı azamı hakkmdaki son be- Konferansın ıatıkbalı bua 

Şimdi anladn mı Maklang ?? Bütün 
bu itin her safhaamı ispat edecek de • 
liil de vardır. Meseleyi bir jüri heye
tine kadar götürmezden evvel onu biç 
ıu götürmez bir bale getirebiliriz. ve 
getireceğiz de.. dedi. 

gaze e ere ma sus ava ıs aervısı verı e -
cektir. yanalım yapacaktır. manalı bir hi.diae ıudur: Sovye& 

BERUN Bu beyanattan sonra konferans kumeti Londraya bir deniz a 
cuma gününe talik edilecek ve cu - göndermektedir. Atqmaval 

19: Yeni operetlerden şarkılı parçalar. ....., 
(Sopran, tenor), 23.30: Gece müziği ve ma günü diğer murabbaa heyet- dır. dans. _.._ _______ _ 

Cinayetin Makaadı Ne? 
Frenç'in arkadaşları hayretler için • 

de idiler. Bu kadar kanaat verici bir 
izaha hemen hemen biç tesadüf etme
mİflerdi. Meseleyi bir müddet daba 
müzakere ettikten sonra, dijerlerinin 
de hiaaiyabna tercüman olan Ormsby: 
. - Onların dördüne de artık uılmıt 
nazariyle bakabiliriz. Bu İf te hem aİ· 
zin phseıı, hem Skotland Yard'm hem 
hem de timali İrlanda polisinin en bil. 
yük muvaffakıyetlerindelı biri olacak
tır. Müsaade ederseniz bu munffalo. 
yeti kutlulayalım, dedi. 

Frenç buna zaten hazırdı. Derhal 
garsonu çaiırarak içki ıamarladı ve bet 
arkad&f İngiltere ve İrlanda polia tet
kilib terefine bir kaç kadeh yuvarla • 
dılar. Bir müddet sonra Fren§ gene 
mevzuua avdet ederek: 

- Ayrılmazdan evvel, cinayetin 

MONİH 

) 9: Radyo ırammel orkestrası. 

BUDAPF.ŞTE 

22.40: Opera orkestrası tarafından 
Jenö Hubay'ın eserlerinden (p.rkılı). 

VİYANA 

) 8.05: Avusturya müziği, 20. 30: Sen
fonik konser. 

VARŞOVA 

17.20: Zenci tarkıları, 21.57: Şopen 
konseri. 

BÜKRF.Ş 
18: Radyo orkestrası tarafından Bi -

zet' nin eserlerinden konser, 20.40: Şar -
kılar, 2 J : Piyano - Viyolonsel konseri, 
22.35: Şarkılar. 

Yemiş iskelesi 
Çöktü 

makA.dı hakkında da bir kaç söz IÖy • (Btıf taralı 1 inci yüzde) 
)emek isterim. Bana kalırsa, bütün bu iskele vazifesinin bu dubaya gör -
İpekli keten meselesi dört arkadafm . dürülmesi düıünülmüı, ancak duba 
b. d d 1..--ka b" de Tıer'cle Frenç'i ltı.ac:a Hramlamlfh • • d ır uy urmaım an ,_,. il' teY • ıçın e yine 18 - 20 bin lira para 
ğildir. Sir Con'un böyle bir İte dair ba- nun olduklarını gözlerinden anlıyor • sarfı icap etmiıtir. İdarenin bu ka
zı planlan olduğundan da tüpheli • du.. dar parayı da aarfetmeıi mümkün 
yim. Her taraf ideta elekten geçiril. Bu ~ ve feci dramm son safbaamı görülmemiıtir. Bunun iç' b l d .• 
diği halde bir tek krokiye bile tesa • tqkil edecek olan bu yeni plindan ol- yeye mu" l d'I . t' ınş· ed~ bı. 

. . . d k b racaa e ı mıt ır. ım 1 ır 
düf edılemedı. Halbuki Sır Con'un u ça eyecana gelen Frenç ile üç po- d b 1 d' ''h . . . 
•~-ı be be • d öt' .. :ı. ı.ı..=.. liı memuru 0 .L •• mk' lr I Lo d e e e ıye mu endıslerı tetkıkat 

pıan an ra nn e g unn..,. o uuıJu -r ı en e n raya k . . 
fatzec:lilae bile, bunlarm iptidai kroki- avdet ettiler ve Maklang da vapura yapaca lar, bır keııf raporu hazır • 
)eri bulunması lizım gelirdi. atlayarak lrlandaya döndü.. lıyacaklardır. 

Viktorun lladeai 
Sir Con'un bu mesele ile mqgul ol-

< Arlıaı """J 

- Son Posta ... 
tLAN FİA TLARI 

f - Gazetenin esas yazısile 

bir sütünun iki satın bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiatı §unlardır: 

aayfa aayfa I uyfa Hyfa IOli •r s .. 
1 2 3 S ynlcr u1fa 

400 250 200 100 ı'' 60 30 
Krfo Krt• Krfo Krfo K fo Krfo 

3 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnce ve kalın yazılar 
tutacakları yere 
aantimle ölçülür. 

göre 

Bukovlnya'da Vahim Hadiseler 

3 Saylav Kaçırıl dl, 71 
Kişi Tevkif Edildi 

Bükreş, 14 (A.A.) - Bukovinya- dan kaçırılmış ve Bukovinya 
da kısmi saylav seçimi mücadelesi do- bir köye götürülmüştür. 

)ayısıyla vahim hadiseler olmuştur. Polis bir kaç saat &raftırmadan 

Milli köylü partisinden üç saylav ra bunları bularak kurlarmlf ve 71 
Hıristiyan köylü mensupları tarafın- şiyi tevkif etmiştir. 

Ağızlık Takmıyan Köpek 
ler ÖldUrUlecek 

Son zamanda sıklaşan kuduz vakalarını nazarı dikkate alan Bey 
kaymakamlığı, ağızlıksız ve başı boş dolaşan ev köpeklerinin imha 
sine karar vermiştir. Köpekler, sokak ta ve bu halde görülürlene, <! 
öldürüleceklerdir. 

Amerikadan Firar 
Artiıt Marlen Ditrih Pragta 

Yerleıti 

Frensada Fe~ezan 

Strasbourg, 14 (A.A.) - Strubo
urg civarında bir çok çayırlar su altın· 

Altın Yerine 
Çelik YUzUk 

Roma, 14 (A. A.) - Bütün 1 
yada vatana hediye edilen albD 
züklar yerine çelik yüzükler 
nacaktır. 

EIAzizde F aslanı Memurun 
Marifeti 

da kalmıt ve yollarda münakalit ke- Eliziz (Özel) - Millet 
silmittir. · ambar memuru Şükrü hutanede i,e 

Ren nehri seviyesinin yükseleceği ramaz qyayı satıp tutarmı zi0imılll"'I 
tahmin edilmektedir. geçİrmİf ve ortadan laa,bolm 
•••••••••••••lllıl. Hastane idaresi tutulmuı için m 
,. OSMANLI BANKASI., umumiliie ve zabıtaya müracaat 

mittir. 
TÜRK ANON'M ŞlRKEl l 

TESİS TARlHt: 1863 

Sermaye11i: 10.000,000 İngiliı lirası 

Türkiyenin başlıca oehirlerile 
Paria, Marailya, Nia,Londra ve 
Mançeater'de. Mısır, Kıbns, Irak, 
lran, Filiatin Yt> Yuoanietan'da 

Şubeleri, Yugoslav ıa, Roma.uya, 

Surıy1ı1 ve Yunanistan'da FıJyalleri 
vardır. 

Her tuı-IU bankı muameleleri 
yapar 

····-·· .. ··-····-· .. ··-·----------.... 
OOYÇE ORIENT BANK 

Dreadner S.nk fube91 
Merkeıi : Berliıa 

G•l•t• • lsblnbul • lz111lt 
Depoıu: lat. !'ütün Gümrügil 

,.. Her türlü 6anlca i,l .+ 

·······································-····--
Yeni Neşriyat: 

Yeni Kültür - Ankarada bu ad 
yeni bir terbiye mecmuası çıkmağıl 
lamıgtır. İçinde bir çok tanınmıı t 

yazıcılarımızın yazılan varda. 



15 İkincikinun 

Bir Sarar ' 
Faciası 

15. ı . 936 -38- Yazan:-· Ş. 

M üstantiki, Bir Gece Divanıharp 
Prensin Misafiri Olarak Kalmıştı 

Fazla gevezelik edip de efemfımizi ra-( dilik bendenize müsaade .b~~n. 
h_atsız etmyieyim.. Gelelim, fU vakit- Bu akpm 1-izim rakı te~sı•ı~~ ba
ıız rahatsız etmemin sebebine... tına .reçeyim. Şöylece bır duıune -

Şehzade Ali Efendi, lbralıim Beyin yim. Elbet, bu ite bir kulp takanz. 
yüz~ne dikkatle bakmıtb. Pavla, batı· Şehzatlenin aklından, yıldırım gi
nı bıraz daha bu tarafa doğru mabmf- bi l>ir fikir geçti. Fakat daha bu fi
tı.. kir te~ellür etmeden, Pav1anm ıesi 

- Efendimiz!. Vazifemin baricin • . d' 
de olarak d I ... b A tıtre ı: 

zab ev etmızı usuıı ıu • A . . , H üz kim ol-rette ziya tt _ı ___ .:ı h . . · - zız prensım.. en 
re en mCUUGUım, anı sızın d'V• · tavur 

fU yaver Nuri Bey meselesine aittir • duğunu bilme ıgım §U garıp . • 
Pavla, titremişti. Şehzade Ali Efen- lu zabit, pek yorgun ve k~rnı aç hır 

di, hafifçe yüzünü ekşitmişti. Fakat, adama benziyor. Bu .v~~ v_e bu 
nıüstantik lbrahim Bey, büyük bir ka- halde onu koyvermenız m~allp ol
yıtsızhkla sözüne devam etmişti: maz zannederim. lstersenız, ken -

SON· POSTA 

f SaoJırı döküleolerı 

KOMOJEN KANZUK 
ıkslri 

Saçların dökülmesine n kepeklen
meıine mani o ur. Sıı.~ların kökle
rini kırnetJendirlr ve beıler. Tabii 
renklerıni boımaı. latif bir rayihas ı 

Tardır. 

lnglllz Kanzuk Eczane•I 

- Bugün bu adamın tekrar ifade- disini alakoyunuz. Beraber yemek 
sini aldım. Kendisine atfedilen cürmü, yiyelim. · '••am:emmm•••••~ 
~rna~en. inkar ediyor. Tabii, bu be- Dedi. Prens, birdenbire ba!mı 

Beyoğlu - İstanbul 

nım uzennıe vazife değil.. Ben tabiri - · d · . ' 
katı d çevır ı . 

yapar, evrakını divanıharbe a~a- _ Amma .. Ne, telepati, Şarlot. 
rım .. Ancak 'u var ki, bu adam, ıpe S. d. ben de ayni §eyi dü§ünüyor· 
sapa gelmez bazı teyler de söylüyor • ~ ım 1

' C b d' Ve sonra 
Şeh de Al' . b - d d"" dum. eva ını ver ı. ' 

_ za ı Ef endı, o gazın 8 u- . h" B d ·· ek sözüne de -
günılenin bir &esle sordu: ibra ım. eye oner 

- Ne gibi?.. vam ettı: . . . ,~ 
Ef · , ,. . . . . - Eğer evinize gıtmek ıçın katı 

- endım ... Guya, kendıame ıfti- . . . . k burada 
ra ediliyormuf Benim aklım pek o hır mecburıyetınız yo sa, 
ka • · · · k l B k amı beraberce ge-dar ınce frenk itlerine ermez, ma- a sanız.. u a f ' 
danı bilmem ne, adında bir kadın var • çirirdik. 

Balıkesir Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Balıkesirin Aygörcn mahallesinde Gıızi 

mektebi muallimlerinden Bay Sabri veki
li avukat Şamil taTa fından Diyarıbekir Vİ· 
!ayetinin Ergani Osmaniye kazasında M ~ 
keri mütekrıit l erinden Bay f ehmi kızı Ba
yan Mes'adet ha la otmduğu yer belli ol • 
madığından a leyhine açılan boşanma <la • 
vası için tebliğat yapılmamakta olduğ•m -
dan 24/ 1 / 936 cuma günü saat 10 da Ba
lıkesir asliye hukuk mahkemesinde bu -
lunma!lı ve tebligat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

nıtf .. Galiba o, bu kadına münasebet- _ Aman efendim! .. Efendimizi 
· · l Ucuz Satılık Hane sızce bir şey yapmıf .. Aralarında bir daha fazla rahatsız etmıye nası ce-

'-- fih. M Sahibi gidecektir. Evin nezareti fevka-1\ClVga çıkmıf. Bu da size aksetmi,... saret edebilirim?.. Maama · a-
f_ la.dedir. Ahşap altı odalı ve sahild edir. 
.lfle böyle, bir takım saçma, sapan demki irade buyuruyonunuz... k ·· 

Davutpaşa iskelesi Şimendifer Öprlisu 
ıözler... Şehzade Ali Efendi, Pavlaya d<>t- karşısında No. 245 

Pavla, agara maaumm üzerinden, ru ilerledi: I' mv 
bir cigara almak ve yakmak bahane _ Bu adamı, memnun etmek la- D i ı J 
aiyle onlara biraz daha yaklllfmlftı. zımdır. Çünkü, kendisinden istifa . en z y o ar 1 
Şehzade Ali Efendinin rengi biraz de edeceğiz. Derhal sofraya bir ta- l Ş L E T M E S 1 
daha kızannlfb. kım ilave ebnelerini emrediniz. Acenteleri: Karaköy Köprübaıı 

- Bendeniz, bu sözlere ehemmi - Dedi. Tel 42352 - Sirkeci Miihürdarzade 
yet vermedim. Arkadaı, ben böyle * Han Tel 22740 

sözler dinlemem. Kendini müda • ,,, .. ---•I 
Yemekten evvel şöylece bir iki Mersı·n Yolu faa edecek batka bir şey vana onu 

anıh kadeh içilecek iken, İ§ u~yıver -
söyle; dedim... Fakat Div arbin b . h ,. VAT AN vapuru 16 ikinci -
hali malum. Onlar, kılıkırk yararlar. mişti. Kadehler~ ~çüO etı -~~ ;t~ ı kanun PERŞEMBE günü saat 
llabbeyi, kubbe yaparlar. ihtimal ki sekizi geçivermı§t• .. k çlbünchu' aBe - 11 de PA YAS'a kadar. «201» 
•öylediği bu sözler, kupkuru bir dudır ten sonra, müstantı ra ım ey: i l------~-=--=:-=-~-·---ı 
dan ibarettir. Ammaaa .. Sinek küçük - Şehzadem! •. Sen, iti bana hı - ı Ayvahk Yolu 
olaa da mide bulandırır. İtle, onun rak. Ben, ne yapar yapar, o Nuri 1 ANTALYA vapuru 15 ikin -
İçin efendimizi ikaz etmiye geldim. Beyi sustururum. cikanun ÇARŞAMBA günü 

Şehzade Ali Efendi, telişını gizle • Demişti ... Bu teminat, tehzade - ıaat 19 da AYVALIGA kadar. 
Yernedi: nin enditelerini teskin etmİJ, ve «202» 

- Tesekkür ederim, Müstantik hatta onu bir hayli netelendirmi~ti. 1------------·---ı 
Bey ... Fakat, ben .. Ne yapabilirim?. Sofraya oturacakları zaman, şch- lmroz Yolu 

Dedi. zade: l ASYA vapuru 16 ikincika -
Müstantik lbrahim Bey, ayağa nun PERŞEMBE günü saat 16 

- Almanca hocam, Madam Şar· kalkarak mendilini pantalonunun da IMROZ' A kadar. «229ı> 
arka cebine yerleştirdi. lot. y 1 

Diye İbrahim Beye takdim etmiş- Trabzon o u - Vallahi orasını bilmem, E -
fendi hazretleri. Bu Nuri Bey, biraz ti. Fakat, ihrahim Beyin divanıharp 

dik kafalı bir adama benziyor. Am- müstantiği olduğunu, Pavlaya söy .. 
lememişti. illa, biraz aşağıdan alınırsa, derhal 

Yuınupyıveriyor. &endenize kalır- Şehzade Ali Efendi, Pavlanın bir 
sa, aiz de onu biraz tehdit etseniz. Türk kadar türkçe bildiğinin daha 
Şöylece biraz korkutuverseniz. hala farkında değildi. İbrahim Be-

- Ne gibi?.. yin tuhaf tuhaf aözlerini Pavlaya = 
_Mesela .. Nuri Bey, maiyetiniz- tercüme ediyor; bir taraftan ken -

de uzun zaman kaldı, değil mi efen- disi gülın k en katılırken, diğer ta
dim?.. af n da Pavlayı güldürmeye ça -

- Evet. lışıyor; ikide birde: 

- Bu müddet zarfında, kendisi- - Amma, ne ömür adam. 
nin Enver Paşa hazretlerine kar§ı Diye söyleniyordu. 
beılediği hisleri tabii bilirsiniz. İbrahim Bey, pek neıeli rakı ıçı-

- Pek o kadar farkında değilim. yor; ve pek aaf bir adam tavrı ile 
- Canım, efendim.. Ne zararı türlü türlü şakalar ediyordu. Ve b~ 

var. Mesela; evet, bilirim. Hiç te §8.kalar araaında gerek ıehzadeye 
İyi bir fikir beslemezdi, diyemez ve gerek Pavlaya mütemadiyen ra-
nıisiniz? .. kı içiriyordu. 

Şehzade Ali Efendi, sükut elti. Aradan iki aaat bu suretle geç • 
Pavlanm hafifçe öksürdüğü işitildi. mitti. Artılc kafalar, tamanıile ke . 
Bir kaç saniye, bu sükiinetle geçti. male ermisti. Birbirini müteakip 
Ve gene, müstantik İbrahim Beyin boıalan kadehler, bilhaaaa Pavlaya 
•esi iıitildi. garip bir CO§kunluk vermiıti. İbra-

- Efendimiz!.. Kafam, kazan gi- hin Beyin doldurduğu kadehleri bir 
hi. Malum ya, serde, ak§amcılık hamlede yuvarlıyor; ikide birde at
Yar. Akıama kadar yoruldüktan tığı kahkahalann uzunluğu, arttık
•onr., bir iki tane çakmazaam, bir ça artıyordu. 
turlü kafamı toplayamıyorum. Şim- (Arkut nr) 

CUMHURiYET vapuru 16 
lkincikanun PERŞEMBE gü -
nü saat 20 de HOPA'Y A ka -

dar. «230» 

...... ,.... ... IB'-mmsmm•m•m4f112 ...... ~'. ~ 
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Sayfa 11 

Ankara Şehri içme Su 
Komisyonundan: 

1 - Ankarada Sankııla civarındaki filtire binası ile Etlik araıında 
boru dö,emesi iti ve bu hatta muktazi ıu borusu, tulumba ve motiir • 
lerin tedariki ve Etlikte bir au depoau inşası kapalı zarf usuliyle ekailt· 
meye konmuıtur. 

2 - Bu itin ketif bedeli '<terfi boruları font olduğuna nazaran>• 
46864 lira 65 kurut «çelik olduğuna na:ıarann 39609 lira 77 kurut dır. 

3 - istekliler bu ite ait fenni ve münakasa tartııamelerini projele • 
ri ve mukavele projeaini ve boru tedarikine ait listelerle aair evrakı 3 
lira 35 kurut ınukabilinde Ankarada içme ıu komisyonu muhasebe •. 
sinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 28/2/936 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi Koç apartımanı • 
nın 3 üncü katında içme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 28/2/936 cuma günü saat 
14 de kadar Ankarada İçme suyu komisyonuna makbuz mukabilinde 
verilmit bulunacaktır. 

6 - isteklilerin işbu eksiltmeye iıtirak edebilmesi için 3515 lira 
muvakkat teminatla münakasa tartnamesinde yazıldığı veçhile bu gi
bi· i!leri yaptıklarını gösterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektuplaı. 
riyle birlikte vermeleri §arttır. «41» «130» 

Saatli Maarif Duvar.Takvimler.i , ~ 
1 7 . . . . - .,- ~ 

"f. ·~Taki.itlerini -~ınıanıak içi.o dikkat etmelidir.- · : 
-. Hc;r . t ü rlü - ma '..ımat· aaatler ı vakıtler l fuhnalllrı, 
ha~~ değttlk ltklerln i Arabi Rumı ayları , .mevsimler, 
tarihi' ı V akalar ,.:- ;' darbım •ı elter maniler la tif E '.er hlkayelf'ri -
hn~i · bu kıvmeÜl Ta·kvı:nln tekll dı çıkmıtt ır. Aldanmamak için 
Saatli Maar ıt·. Takvim• adına ve saat reımlne dikkat etmelidir. 
-~ Me.ri.;.aı ı\h-ı-ı;:_I- Kitapıı" .:sl'.l: ı '·' -.\ · · - ;.-.nıar ~ y<ı~'h 

lnhiaarlar U. MüdürlüğUnde .• : j 
1-Şartnamesi mucibince beheri 4750 lira muhammen bedelli iki 

adet lokomotif kapalı zarf u&ulile eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Eksiltme şartnameleri parasız olarak Kabataşta Levazım ve Mil

bayaat şubesinden alınacaktır. 

3 - istekliler prtname mucibince fiyatsız ve mufasaal tekliflerini 
ihale gününden on gün evvel komisyona vermit bulunacaklardır. 

4- Eksiltme, 10/2/936 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 te 
Kabata,ta Levazım ve Mübayaat şubesi binasında yapılacağın • 
dan isteklilerin o/o 7,5 muvakkat güvenme parası olan 712 lira 

ile birlikte tayin olunan gün ve saatten bir saat evvel yani saat 14 te 
teklif zarflarını makbu.z mukabilinde Komi•yon reisine vermeleri ilan 
olunur. u8117» 

** 
1 - Şartnamesi mucibince 6600 lira muhammen bedelli 140 adet va ... 

gonet kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 
2 - Eksiltme şartnameleri parasız olarak Kabataşta Levazım ve Mü .. 

bayaat ıubesinden verilmektedir. 
3 - Eksiltme, 12/2/936 tarihıne rastlıyan salı günü saat 16 da Ka

bata,ta levazım ve mübayaRt ıubesinde yapılacaktır. 
4 - Arzu ednler, tetkik olunmak üzere fiyatsız tekliflerini eksiltme 

gününden on gün evveline kadar Tuz Fen şubesi Müdürlüğüne 
vermiş olmalıdırlar. 

5- isteklilerin % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 495 lira ile 
birlikte kapalı :zarfları eksiltme için tayin olunan saattan bir 
saat evvel komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde teslim et ı 
melri ilan olunur. (52) 

* * 
Şartnamesi mucibince elli kilo tuz istiap edecek, Dıtı Kalküte malı 

birinci jütten ve tuza su ve rutubet tesir ettinniyecek su • 
rette empermeabl kağıttan yapılmı§ 150,000 adet çuvalın pazarlığı 

3/2/936 gününe rastlıyan pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 
istekliler, l§&rtnameleri almak için her gün ve pazarlık için tayin olu 

nan gün ve saatte% 7,5 muvakkat güvenme parasiyle birlikte Kaba 
taşta alım satım komisyonuna müracaat edebilirler. ((214» 

ol ..,r 
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iZ Sayfa SON POSTA 

HASA SURUB 
-ZAAFI UMUMi, KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. 
cuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA dep 

HERKES BiR NOKTA ÜZERiNDE 

MÜTTEFiKTiR ••• 

18 • 2000 metre 1936 mode!i 

En tabii sesi veren radyodu.r. 
Verea~ye 

Saht 
Mahalleri: 

Anlmra: Nurettin •• Şld 
lzlnir: A. V etter 
Zoilpldak: M. Mahir 
Samsun: C. Celil ve S. Kemal 
f.akitebir: Huan Alanya 

Adana: Ahmet Rma ... 
Buna: bak Şoef 
Sivas: Mtiezzjn oilu AH Raa 
Antalya: Hacı Veli Bir.derler 
Adapu:ar: Saatçi Ahmet Hilmi 

soauoa karşı 
tedbir alınız 
Yalnız aıkı giyinmek 

kili ciefildir 
cebi•lzde bir tip 

kate 

GRiPIN 

Opbndd(imütwR ~i.~ e ~ N 
emaline kartı en seri, en kat'i tesirli i.liçbr 

10 tanelilı ,,.,.; om6cılijl_.. tacila ecliniII 
(RADYOUN falNikumm mütelauua kim1aserleri tarafmdan yapelrneldedw.) 

Bu ltekl•il•e-J•D ziyaretçi bir sin 

" Adını 1 H T 1 Y A R L 1 K ,, 
•ının llu ziyaretçiyi va
kitsiz kap1nıza getirmemek 
için bıllınmiş tan1nmı' va 

dınınmit olan 

___,,..--- R EV 1 ...... 1 

uva et 1! -

Kayıp: Adapazan Emniyet Banka•n • -- Cllll ve ZUbreYlp 
da namıma kayıtlı 9/4/932 tarih ve 409 Ha•tahlıdarı mltelaauı• 
uşab 30 liralık muvakkat hieM makbuzu· Dr. Ç 1 p R U T 
mu kaybettim. Y eniaini alac:aiınıdan eti • aeptlu, ••• HfareU.Dqt a 

latanltul 1 8ehlltlnln ..... ••roııu • G•l•t•aar•r merkezi k•rtı•ında ı kisinin hükmü yoktur. Hendek: Naili zade PH:a Hkajı llJt-tade ··~--
-..ı ___________________ ... _______________ ., Hüseyin oilu Hamdi b•••ı. Telefoa ı a:tl3 

........................................................................................................................ 
Pref. K. KamUrc1Ja11'1• 
Hesap, muhaaebe ticaret ff 

kitapları: 

Yeni harflerle: - T enzilli bedel 
Ameli ve tatbikt kambiyo 
Yeni muhasebe uaulü 
Ticari malumat ve banbcıblr. 
iktisat ilmi 
İhtieu muhasebeleri 
(Şirket, •nayi, ziraat ve banka) 
Ticari ve mali hesap 
Zillnt heaap kaideleri 
LGgaritma cetvelleri (yeni rakaııı) 
Bateıca aatıı yeri: İkbal Kötü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 1 1 1 z.,.i _ Çorluda fırka 61 alay 61 bi - Jstanbul Jnhi•arlar 
8tllllbUI .. ledlye91 · llnl•rı rinci tabur birinci bölüiünden almıt ol • 

duium eakerlik tezkeresini kaybettim. Ye- Ba1:müdürlügv ünden : 
Düıkünler evi için lizım olan 10000 kilo kuru çala faaulyeai açık ek- ni.ini alacaiım eskisinin hükmü yoktur. Y 

ailtmeye konulmuıtur. Şartnameai levazım müdürlüğünde ıörülür. Bir Şebinkarahiaar Ordut köyijnden Kaaımpap tuz ambanmızda bir çuvaldan ekaik olmamak -
•ilo kuru fasulyeye 12,50 kurut bedel tahmin edilmittir. Ekailtmeye Üçdirhem oiullaÖmnndan Hilaeyin aatılmaktadır. 100 kiloluk bir çuval tuzun çuval bedeli de clabil 

• k • • 1 N I k .1 k ela I Hınr oilu er 323 kuru (lG3) sırme ıatıyen er 2490 o. ı arttırma ve e aı tme anun yazı ı ve. ftur. 
aika ve 93 lira 75 kurufluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile -D---.---T-.--.---v--.-.~"""'.8:-:--1.-::::--::r==---...... --.. --:-; 
beraber 20/1/938 puarteai atini laal JŞ te da.imi endfm•tle ı.alua- =a& -::ı:-::.. r. ... butabldUI • 
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