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Ciritçiliğinin 

Sesi) j 

ihyasına Ne D~r~iniz? 
Sakip - (Aksaray Horhor caddesi 

48). 
Bayburtlu ciritçiler bugün Veliefendi 

çayırında bir oyun vereceklermiş. Otobüs
ler ve ıimendifer yüzde elli tenzilat yapmış. 

Bu tenzilat ta bilhassa Başbakanın işaretle

rile olmuştur. Cirit bizim milli bir oyunu
muzdur. Balkan feativali milli oyunlara 
başka uluslann ne kadar büyük bir önem 
verdiklerini gösterdi. Şimdiye kadar bizim 
eski sporlarımızdan ok ve cirit ihmal edili
yordu. Türkün kuvveti gibi Tatar oklannı 
ve sipahilerimizin meharetini bütün dünya 
tanırdı. Şimdi Amerika ve A vrupada ok 
yeni bir spor halini aldığı halde bizde ok 
atmasını bilen bile kalmadı. Cirit gibi ok ta 
ihya edilmelidir. 

* irfan Türk Ömer - (Beykoz Ayak-
kabı fabrikası memurlarından). 

Cirit bizim pek eski ve mühim bir spo
rumuzdur. Bu sporla hem binicilik, hem de 

SON POSTA 

1 
Ollnün 

- -.....-------------'L-------Bir iki 

Bir iftira Mektubu 
Burada Kalmış Mübadil Rum Hikiyesi

Uyduran Kadın, Bir Yalancıdır • 
Dl 

Bir kaç aün evvel bir Yunan ıazete- ı gazetesine bu mektubu yazan kadının Kavalaya &İtmek için latanbula selmit 

sinden naklen aldıj'ımıa bir yazıda, Katina isminde bir Rum olduğunu ve ve üç gece de, bu zatın evinde miaafir 
Türkiyede Rumlara eai7et yapıldıiuı- kendi rizasile çok sene ev-wel Garbiı is-

kalmıt- Mektubu yazan Valaamidia dan bahseden bir mektup -wardı. Bu e- minde l.ir Ermeni ile e-wlenip uzun müd- , 

Satırla 
B•tb•k•n Gellror J 

Başbakan ismet İnönü ve Ekono 

kanı Celil Bayar bir iki güne kaclal 

mize geleceklerdir. 

• • • 
Kanuninin Kıhcı 

lstanbul Alman Vis komolosu J-fet 
kin yabancı memleketlerde eline ~ 
Kanuniye ait olan bir kılıcı müzeye 

. · M·· 1 °d • kontoldll! ye etmıştır. uze er ı areaı 

telclcür etmiş ve kılıcı T opkapı _.,.,,. 
sassu: ve saçma mektup Üzerine gaze- dettenberi Samsunda oturdujunu bil- hakkında İse §İmdilik bir feY aöylemeie zesinde teşhire başlanu§tır. 
temize müracaat eden hir zat, Yunan dirmiıtir. Bu kadm bir buçuk ay evvel 1 lüzum yoktur. * * • 

Hastaneden 
Kaçırılan 
Çocuk HikQ.,,esi 

==- RU,vet Alan Kada• po ... 
Yabancı Bir Kon- Şeker lzmir emniyet direktörlüğü Jll 

K çük Y aıtakilere Tecavüz 

V k dan bayan Fütuhat, yasak oıma.ına soloshane Memuru naça çılarının küçük .. n·atlerden olan İ§İne d~ 
T •myı·zı• aini temin edeceğini aöyliyerek ~ 
6 b ladan rüıvet alırken yalcalanml•• 

avcılık öğrenilir. Müzelerimiz cirit oklarile EYTelki sün Haseki luutahaneainden Cürmünden Mahkemeye Şeker kaçakçdıj1 auçandan mahkiim ••• 
doludur. Bayburtlu ciritçilerimizi gördüm. •ir kadının, hastahanede· doian toru· edilen Salahattin Rifatla arkadqları llerlnoa MDteh••• ....... 
Tarihi oyunumuzu çok. güzel canlandırıyor- nunu kaçırdıiına dair bir. haber çıkb. Veri' İyor Bürhan ve Galip hakkındaki mahkU- Karacabey harasında vücude 

lar. Fakat e~crleri Çerkea eğeridir. Benim I ilk bakııta çok garip görünen bu hidi- Komplan, ae7oğlunda Çiçekçi ao- miyet kararı aekiz~ci ihtisas müddeiu- Merinos çiftliğinde çalı~mak üzere 

bildiğime göre eskiden bu oyun Osmanlı senin esası ıudur: kağında ( 48) numarada oturan Cena • mumiliği tarafından tem7iz edilmİ!tir. 1 hassıslar getirtilecek.tir. 
eğeri denilen düz eğerlerle oynanırdı. Bu Sofiya adlı bir kadın, bundan bir nın evinden fÜphelenmİfler. Polise ha · ~ Bunun sebebi karann müddeiumumilik 
münasebetle ciritçilerimize bir şey daha müddet evvel Haseki hastahanesinin ber vermitler. Polis dün eTde ansızın talebi hilafına çıkmıt olmasıdır. Müd
tavsiye edeceğim. Cirit oynayanlar asil Tfük doğum kısmına yatmı1 ve orada doğur- , bir arattırma yapmı,. o:n yaıında Sa- deiumumi cürmü aabit gÖrmemİf, IUÇ• 

* • • 

askeri olan yeniçerilerin elbisesini giyerlerı>e S f" · · k b h dl b" k J b k 1 
muttur. o ıyanın annesı ıae ızının za- a at a ı ır ız a ya ancı onıo os • Jularm beraatini iatemiftL 

bu suretle eski askeri kıyafetimizi de yasat- f" · • •• k ~ b k r1 d b" · • b" od d ıyetını gorere ve çocuga a amıyaca- ı hane memu ann an ınnı rr a a 

A,ı Ye Otomobil 
BalıkeJıirle Bigadiç arasında .Jd 

Besimin otomobiline altı ayı hücU111 

tir. Ayılardan ikisi otomobilin teke 

altında ez.ilmiş, diğer dördü bunfarı1l 
kunç bağırmalanndan ürkerek ka 

mış olurlar. lstanbullu gençler de bir cirit iını kestirerek yeni doğan yaYruyu al- bulmut ve Cenanla Sabahati dün müd-
teşkilatı yapmalıdırlar. ı· · · Bir kadım rantar Zehirledi 

* 
mıt. evine gitmİJ. Halbuki hastahane deiumumi ıie vermııtır. 

prensipi, çocuiun anası yanında bulun- Sabahat iılenen suçu itiraf etmiıtir. Osküdarda Mahkemeerkau mahal-

b k .. leaindea Süle ......... lam Masaffer -..lj. Nurullah - (Çemberlitaı Turan masını icap etmektedir. Bundan dola- Müddeiumumilik u memurun u • .r·- ,. ..... dır. 
kahvehanesi). 

Cirit oku atmakta dedelerimiz çok ma
hir idiler. Habrladığıma göre bir gün dör. 
düncü Murat eski saray denilen şimdiki 
Üniversite bahçesinde cirit oynuyormuş. 
Beyazıt minaresinin alemine bir karga kon 
mU§. Murat atını dört nale k.oftururk.en ci
rit okunu atmıı ve kargayı vurmuştur. Son 
zamanlara kadar bu avcılığı gösteren taş 
Beyazıt camünin muvakkithanesinin duva
nnda duruyordu. Başbakanımızın isabetli 
bir işaretile bu milli sporumuz dirilmek üze
redir. Gençlerimiz bu oyuna dört elle sarıl
malıdır. Bu oyunu bili yaşatan Bayburtlu
ları tebrik etmelt İaterim. 

Üç Suçlu Ahbaplar 
Münir ve Salahattin namında iki a· 

dam Edirn~kapı dıtında kestikleri bir 
dana ile birlikte auç üstünde yaluılan
mıJlardır. Yapılan tahkikatta bunlann 
hem sabıkalı, hem kaçak olduklan an· 
laıılml§tır. İddia1a göre kesilen dana 
da çalmadır. 

Knmarbaz Muha-
kemesi 

Haydar, Mahmut, Hüseyin Hasan 
adlı dört arluadq Küçükpazarda Ka
milin kıraathanesinde kumar oynamıı· 
larlar. Sultanahmet sulh ikinci ceza 
..culhkemesi dün bunları muhakeme etti. 
Oyuncular muhtelif para cezasına çarp
tılar. 

Knıtur EnspektörlUgU 
Şehrimiz kültür direktörlü;ü •aı 

enspektörlüğüne enapektör ŞeYki atan

yıdır ki polis vasıtasile Sofiyanın anası çille yatta bir kıza tecavüz suçile mah • 
buldurulmuı ve çocuk hastahaneye ge- kemeye verilmesini ileri sürerek polis-
tirt11miıtir. ten onun da yakalanmasını istemİ§tir. 

Haliç Şirketinde 
Memurlara Bu Aydan 

Sonra Maaı Yok 
Haliç ıirketi memurlarma ayın ao • 

nundan sonra maat veremiyeceğini, 

bu müddet .zarfında kendilerine it bul
makta serbest olduklarını tebliğ etmiı-

tir. Şirket memurlarına tazminat ola

rak OD beter &Ünlük maaf Ve Ücret tU• 

tarlarını vereceiini de biJdirmiıtir. 

Oftretmen Okuluna Ahnmıyın 
Talebe 

lıtanbul öjTetmen okulwıa 7amlmak 

için Bilecikten gelen bazı talebeler bu· 
rada yaptırılan müteacldit nlahi mua-

yenelerde sağlam çıktıkları halele, 

mektep doktoru bunların zayıf olduk

larını beyaa ile mektelae aluunalanna 

engel olmutlur. 

Bu çocuklar kiiltür direktörlüiüne 

batYUl'lllUf lardU'. 

Yapılacak Yollar 
Önümüzdeki yei sene zarfında tehinle 

gerek parke olarak yeniden yapdacak p-

rekse tamir edilecek olan yolların umumi 

bir I!...& • hazırla br Beledi, .. .. ..... ....fL. e, .... 

müzdeki sene içinde bu yol meselesini ta-

Bir Tezker••I 
Son Posta gazetesi yazı işleri müdürlü

ğüne: 

Gazetenizin 14 / 1 1 / 9 3 5 gün ve 1899 
sayılı nüshasının ikinci sahifesinde (Emine· 
nü kaymakamlığında bir memur fena mua
mele gördüğü iddiasile vilayet makamına 
şikayette bulundu) başlığı altında çıkan ya
zıda : Kaymakam Raifin Nüfus memuru 
Reşadı bir muameleli evrakı alakadara ver
mesinden dolayı muahezesi sırasında ne 
memurun, göçmeni kovamazdım demesi ve 
ne de kaymakamın kovmalı idin ve itte 
böyle kovanm diyerek memurun yak.a!lo· 
dan tutup kapı dı~ ettiği yolundaki sö
zün hakikate uygun olmadıiı anlaplmışhr. 

Mesele ise kaymakam, makamında bu 
memurdan hakaret gördüğünden ve bu ha.. 
li zabıt varakaaile tesbit ettiiinden memur 
Rcpt halclcında sereken muamelenin ya
pılmasını iatemit olmuından ve buna ku
fi da memurun kaymakam tarafından lü
zumsuz yere hakaret edildiğinden bahsile 
makama i.tifa ile müracaat etmesinden iba
rettir. 

Bu hususta tahkikata girişilmiştir, keyfi
yetin ayni sütunda tavzihi rica olunur. 

latanbul Valisi N. 
H. K.nıtahan 

Çakır Ahmet Tutuldu 

ii mantarla zehirlenmİf, llutabane79 

ll:aldırılmııtır. 

Esrar Kaçakçıları 
Üç Franıız Tayfaıı 

Yakalandı 
Evvelisi sün akpm üzeri hareket et

mek üzere bulUD&11 Fraaua lt.-ıdıralı 
Teofil Gotye •apurunun tayfalarmdan 
ÜÇ kiti kaçakçılık bürosu memurlarının 
nazarı dikkatini celbetmif ve üerle . 
rinde araıtırma yapılınca (10) kilo es· 
rar çıkmııtır. Polis dün kaçakçı Fran • 
sızlan müddeiumumib"ie göndermittL 
Müddeiumumilik te bunlan Sultanah • 
met sulh ikinci ceza mahkemesine Yel'• 

di. Mahkeme bu iti aali.hiyeti haricin • 
de gördüiii için ihtiau mahkemeaine 
aönderilmek Üzere müddeiumumilije 
iade etti. Suçlular aümriik ihtiau mah
kemesine verileceklerdir. 

Bir Adam Dayak Yediğini 
iddia Ediyor 

Mehmet oilu Melunet Uh hiriai diba 

bir iatida ile mGdcleiumamiliie miiraca· 
at ederek kaçakçalık •ürom memwlan 
tarafından dörildQün& iddia etmİftİr. 
Müddeiumumilik Melımedi tabi•i adli-
lere muayene ettİrmiftİr· 

• •• 
lakl11 Genel Dlrektarl ... 

İskan genci direktörlüğü teaİIİ1111 ., 
genel direktölüğün sağlık ve soysıtl 
bakanlığına bağlanmasına dair kanun 

huı kamutaya verilmiştir. 

* * • 
a.ıkanlerın Rn GUzel . ~ 

Atina belediyesi yaptıracağı hır 

bütün balkanlarda tetkikat yapınış. 110

6 
latanbul halini beğenmiştir . .Atina ha 

tanbul halinin bplcıaı olacakbr. 

* * • 
Şarap Mahzeni 

lnhiaarlar idaresi 40 bin lir• ,.r 

prap mahzeni yapmaya karar ve 

• * • 

Üniversitede ikinci sömestre ~ 
Jabana dilden bir imtihan y•P ,,P. 
buau kazanan talebe, ikinci .öın~ 
'ftlD mecburiyetinden muaf tutul~ ... ""
..... ı Kllla ... Matewelll 

Mahkemede 
Saltanah.met aulla ilüDcİ ce,. .. .. ~"'" 

kemesi dün Kumkapı Ermel'i t, 
llditeTellilerinden Nubar, M.,. ._..,._..,'{] 

!da, Mıiırdıç Ye JCarnikİD ---• 

Bir Muhacirin Kolu Krrtldı ı..m. •tl•dı. eun1ar kan-
Romanya malaacirl-mden All O.. de mütevelli aeçilip tasdik ed• 

man oilu Adem Sirkeci iataayonunda e...ı miitevellilik ve müaaad~ • ~ 
vagona eıya )'ildetirkea INr aaaclıim el~ tamirat ya~ ~la ~İl 

mıttır. Eski batenapektör yalnız kültür l mamen halle ça..,....ır Ye iatİ7aç d.eceü-
iflerile uirapcakbr. ne aöre sa ile yolllın ,......-kbıo. 

Fatih camii medreaeainde yatan tale
Mlerin oda kapılarını aece Takti kurca
layarak açmağa çalııan bir adam 7aka
lanmıf, üzerinde demir iakarpeli ve da
ha bir çok açma ali.tı b.Junmuttur. Bu 
ıahsın meıhur sabıkalılardan Çakır Ah
met olduiu anlaplmlfbr• 

altında kalmıt •• Wr kola lunlmaıbr. bit olarak E•monu MlediJ'9 ~ 
Cerrahpap hutaluuaelİlle kaldmbmt- laendiai Baki clinlendi. ~ 
br. için muhakeme luralulclı. 

- Vah, vah, Haaan Beydjim! •• 

1 

hz•r 01• M•••• 8. Diyor Ki ı 

• •• Şu kırk yılhk Haliç ıirketi de paydoı I 
boruau pb7or _ 

Bundan aonra Eyüp vapurlarının it- 1 
letme itini belediye yüklenecekmi•· Ne 
derain7 
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il Karı Koca Kavgası a 

Aile cemiyetin temelidir. Ailenin bozuldugu 
yerde cemiyet belini doğrultamaz. 

},,., ] -
ı r----------------, 

Sözün 

Köpek 
Besliyenler 

Kısası 

.__ ----- Ek • Ta 
lrı ·ı · I _!' ız ntihabatı: 

Aileyi bozan sebeplerin en büyüiü de karı 
koca kavgasıdır. Kan koca niçin kavra ederler? Artık bunda belediyenin kabahati 
Bunun sebeplerini burada tahlil edecek değiliz. yok! Sokaklarda serseri dolafAD kö . 

lngilteredeki m:lis intihabatı neti • 
ceaj tah · I · k h""k" ' ının erm hilafına olara , u u· 

Yalnız evlenecek olanlara, evlenmeden evvel peklere gücü yeterse de, evlerde beıle-
kavga sebeplerini ortadan kaldırmalarını tavıi- nenlere kadar kolunu tabiidir ki uza • ltıetin ı h" • . . . . • . e ınde tecellı etmıttır. Hukumet 

ltıılJi bl k • · · K b" d 0 a ıatinat etmektedır. a me· 
ye ederiz. Yeni evliler, eskilerin tecrübelerinden tamaz. 
iatifade ederek, evlenmeden evvel para gibi, kıs- Lakin, onun elinden bir ıey celmiyor 

~ deği!iklik olması ihtimali azdır. Bu· 
tunku İn ·ı· h""k" . . h . • . a 

kançlık gibi kaynana gibi, dedikodu gibi, evi diye, köpek beslemek modasının tadı • 
bozan, kan kocayı birbirine dütüren sebeplerle nı kaçıranlara da söyliyecek aöz bula-a . gı ız u umetının arıcı sıy • 

etı de • · · b"" .. az çok taayyün ettiğı ıçın, u· 
:u~. bir değiıiklik beklemek te doğru 

evlerini yıkmamahdırlar. mıyorum. 

Ev, bir yuvadır ki, orada asıl olan saadettir. Saadet İyi geçinmek ve sevi;mekle mümkündür. Evlendikten sonra Önüne gelen, • Paris. Londra, Viya-
erıldir. 

'- Yalnız İngiliz hükôrl'etinİft intiha • 
Qat 1 

karıılıklı fedakarlık ve fera.-at yoluna sapan çiftler mes'ut olabilirler. Kavga, evin eıiğini aımamalıdır. na ve daha sair Avrupa ıehirlerinin 
~--~~mmll::mıilll:llmmmm .... :mıl .. ~~~~~~~M::::::~::::~~~~====:=:::;:~~~~==::::::::::~:= tık bayanları böyle yapıyorlarnaJf di • d onuna bıraktığı bazı meseleler var• 

ır. Bunlardan biri Akdenizde İtalya· 
-# · ye • eline geçirdiği çomarın, yahut ki 

1 
. enciğin, boynuna tasmayı taklltı cibi 

llın ··f l . nu uzunu kırmak Habeı mese e • 
••nd f ' e talyayı geri dönmeğe mecbur et· 
b'ıektir. Bunu bugünden itibaren tat • 

MUHTELiF HABERLER aalveriyordışarıya .. 
Hangi apartımanın cümle kapısmdan 

:çeriye girseniz, inceli, kalınlı, çeıit 
L• ' Qlkin ı_ • db. l 1 e gaılanacak olan zecrı te ır er• 
e Yapamazsa, daha sıkı tedbirlere baf 
~~llıak suretile temine çalııacaktır. İn· 
tılız h""k• • . ld v eni le u umetı, mılletten a ıgı Y 
.., U':'etle, İtalyaya karıı daha sert bir 
•zıyet alacaktır Nitekim Romada in· 

tiliz • f' · ·ı · · · d cere .. e ırı ı e Musohnı arasın a • 
ran d · • d' l' e en anlaıma müzakerelerı ıım 1• 

lık keailmiıtir. Anlaıma 6 ilk kanunda 
o d . f n rada toplanacak olan deniz kon • 
er•nsına bırakılmııtır. Bu konferans • 

la 1 · l · J . ~gıltere Akdenizdeki kuvvet erın 
nrılı:a: lehine müvazenesini temine ka· 

t'ar v •• 
ermııtır. 

* 

Venizelos Yine Sahnede 
Kra1 ile Temas Ederek Ona 

Fikirlerini Bildirmiş 

• 

Diğer taraftan Venizelos, Krala kar~ı 
olan hattı hareketlerinde ihtiyat ve ba-

sireti elden bırakmamalarını da cum· 

Çaldaris Fırkası iki 
Parça 

havlamalarla karşılanıyorsunuz. 
Bir çoğu sözüm ona kurt, ımasb, fi· 

no, Rus, tazı, foka.. Daha biım.. ne .• 
Hadsiz hesapsız köpeklerle lstaabul, 
dai batında tenha bir çiftliie da.dü. 

"lrnanyada: 

Atina 16 (Özel)- Haftalık lmern 

mecmuası, Yunanistanın eski Paris el

çisi mülga ayandan Romano~un tavas· 

sutile Venizelosun, Kral Jorıe, Yuna· huriyetçi parti liderlerine tavsiye etmi~ Ati na 1 () (Özel)- Kralı Floranse-

Avrupada, her apartıman köpek ka
bul etmez. Kuntratların içeriaine tart 
koyarlar. Bizde, ili matallah, köpek sa
hipleri fermanlıdırlar. Yılda iç IMaçuk 
kuruıluk vergiaini ödedikten sonra, di
lediğiniz iti evinizde besliyebiliralniz. 
Ama bu yüzden, komıunuzun çocukları 
kapı dııarıya çılf:amıyorlarmıtl Ne o· 
lur? Gayrin hakkına riayet etmek, bi
zim halkımızın maalesef en az ltildiit 
bir ıeydir. ~ 

Ve bunun içindir ki, her giln cazete· 
)erde kuduz vak'aları okuruz; ltunun 
içindir ki, kuduz hastanesine cidene • 
niz, orada bir alay maıum yaYrUCalda
rın uzun ve kalın İğnelerle tedari edil
diklerini görürsünüz; bunun içindir ki, 
bugün, bir çoklarımız, köpek bealiyen
lerin şerrinden korkarak, bazı aparta • 
mantardaki do tlarımızı ziyarete side • 
miyoruz. 

Almanya mühim 'bir iktisadi buhran nistanm sükunete kavu~ması için dü- tir. iddia edildiğine göre Kral, Atinaya de karşılamak üze re Çaldarise muhalif 

~eçiriyor. Alman hükfuneti hariçten ge· şündüklerini bildirmiş olduğunu yazı
lirt~iği maUarın parasını ödi_:ememek· yor. Bu arada Venizelos, Kraldan, ken
ledır. Dahilde iısizlik artmaga ba§la • d" . . · d"I k u"'zere umumi bir af ..... 1 k ısı ıstısna e ı me 
-ıftır. Bütün dünyaya hudut arını a· ı . . 
P•r va:a:iyet alan Almanya siyasetinde ilan etmesini ve serbestçe arayı umumı-
h .. · b" • 'kl"k b ı t }'e yaptırmasını istemiş, bu suretle .. ı ır deiı§ı ı aı amıf ır. 

Alman maliyecileri Londraya ride • Krallığın daha ziyade kuvvetlenmiş o-

geldiği zaman yalnız krali) etçi partile- olan ahali partisi mebusları, kendi 

rin değil, öteki partilerin liderlerini de grupları namına üç kişilik bir heyet seç· 

kabul edecek ve fikirlerini soracaktır. mişlerdir. Sayısı ( l O:O Ü bulan bu grup 

Maamafih Papaanastasyu Kral ile hiç şimdilik bir isim alma maya karar ver

bir münasebete girmek istememekte- miştir. Çaldaris lıizbi ile birleşmesi de 

tek bankalara bat vurmakta ve para lacağı fikrini ileri sürmüştür. 
dilenmektedir. "Bize para vermezseniz 
l<onıüniat ihtilali gelebilir l> diye kapi • 
laliat alemi tehdide kadar ileri gittik
leri görülmektedir. 

dir. imkansız addolunabilir. 

Bir taraftan da Rusya ve Fransa ile tek· 
t'•r dost olmanın imkanlarını araştır • 
~•ia batlamıtlardır. Alman matbuatı 
tlı:ndi bu iki fikri itlemekle me§guldür. 

* lJzak Şarkta: 

U: U:a:ak farkta tekrar silah patlamak 
zeredir. 

• J•ponlar, Çinin ıimalinde, Mançuko 
;~e Mogolistan arasında sıkıfan bet vİ· 
•Yeti almaia karar vermiılerdir. Bu 
kar•rı İcra için, f ngilterenin Akdeniz • 
de ı:ne§lul olmasından istifade etmek 
fırsatını kaçırmak istemiyor. Çinde ka· 

taen öldürülen bir Japonun ölüm hadi
•eıini İıtiamar ederek Çini tehdit edi • 
)or "e nihayet bu bet vilayette merkeze 
~-r . . . b'' .. .. .fı ıayan çıkararak hadııeyı uyu • 
tuYor, 

Şinıdi artık Japonya için yapılacak 
•ey b 'I" · · · t min - u vı ayetlere girıp asayıfı e 
etı:nekt' ır. 

1 • Bu vilayetlerin itgali uzak ıarkın sÜ· 
•un "k l Unu Lozacaktır. Sovyetler Amerı a· 
~!ar ~e. İngilizler, Japonların bu ~are· 

tlerını dikkatle takip etmektedır. 

* ,. 
ranaada: -

lavaI hala İngiltere ile Fransanın a· 
... il L •• 

nı uulmakla metguldür. Fakat mu· 
t.•kereler Romaya intikal ettiğindenbe· 
.,

1 l~valin rolü hafiflemiıtir. 
d Şınıdi Fransayı en ziyade meıgul e· 
den llıesele, bir haftadanberi devam e· 

en St • k" • • d d avıs ı rezaletine aıt ava ır. 

d M•hkeme koridorlarında, gazeteler· 
e, sokaklarda kulüplerde herkesi met· 

tul ' 

Türkçe İsimler 
Kalkıyor 

Bulgarlann Doıtluklarına 
Bir Delil Daha 

l lzmir 
Şarbag .. 
Moskovada Vorotl· 

lofla GörüttU 
Sofya 16 (Özel)- Gazetelerin yaz· Moskova 16 (A.A.)- lzmir şarbayı 

dıklarına göre, Bulgar iç işleri bakanı, Behçet Uz Moskova kültür bahçesi mii

Burgaz, Vrace, Cumaibala, Kırcali, dürile görüşmüş ve lzmirde yapılacak 
Filibe, Plevne, Sofya, Tımova ve Şum· olan kültür bahçesinin planlarını mi· 

nu alanlarında bir çok köy isimlerinin mar Korjef, Antonof ve Şmide ver· 

değiştirilmesi hakkında çıkan emima· miştir. 
meyi imzalamıştır. Bu köy isimlerinin Ayrıca şarbay Vor°l'filofu ziyaret et-

oğu türkçedir. miş ve kendisine fzmir manzaralarını 
ç havi bir albüm vermiştir. 
Mısır Kredi Fonslyesl 

Çeklldl 
Kahire 16 (A.A.)- Yüzde 3 faizli 

ve ikramiyeli Mısır Kredi fonsiyesi tah

villerinin 15 ikinci teşrin 1935 te yapı· 

lan çekilişinde: 
il . d 78.7-'>'_> 1886 senesi tahvi erın en 

50.000 frank, 
1903 ten 5G4.628 numara 50.000, 

frank, 
1911 den 174.115 numara 50.000 

frank kazanmışlardır. 

Bir Hafta içinde Yakalan•• 
Kaç•kçder Ve kaç•k M•ll•r 
Ankara 16 (A.A.)-Geçen bir haf-

ta içinde gümrük muhafaza örgü~ü 68 

k kçı 3796 kilo gümrük kaçagı, 11 
aça • . . . 

kilo afyon, .) gram :rom •. 1400 kılo m· 
hisar kaçağı, bir tabanca ıle 49 kaçakçı 
hayvanı ele geçirmiştir. 

Tr•bzond• Fındık 8•btl•r1 
Trabzon 16 (A.A.)- 80 bin kilo 

tombul fındık 26,.) kuruştan 27,5 ku

rup kadar ve 18 bin kilo foşa fındık 
27,5 kuruşa ve (j bin kilo sivri fındık 
26 kuruşa utılmıştır. 

l1tglltere fehlrlerlnd• Harp 
Haz1rhklar1 

Londra 16 (A.A.)- Sü Bakanı 15 
ilk kinundan itibaren iki fırkadan mü
rekkep olan Londra ıarnizonu kuvvet· 
lerini devamla olarak hava müdafalllına 
tahsis etmittir. 

Hftlerln HUcum Klt'•laren• 
Verdlll Arlev 

Goslar 16 (A.A.)- Hitler, nasyonal 
sosyalist hücum kıt'alarının bir toplan
tısındaki söylevinde bu kıt'aların her 
ıeyden evvel Alman ırkının yüksek tu
tulmaıına çalıtmalarını istemiıtir. 

J 
Bulgar 

Kadınları 

Erkeklerle Müsavi Olmak 
istiyorlar 

Sofya Hi (Özel)- Burada Bulgar 

kadınlar birliği, Başbakan T oşef ile Tü

ze Bakanı Karagözofa verilmek üzere 

hazırladıkları bir mazbatada, yakında 

yapılacak olan Bulgar kanun temel ya
sasında Bulgar kadınına da erkek gibi 

müsavi' hak verilmesini istemektedirler. 

Affedilen Yunan 
Generalları 

Atina 1() (Özel)- 2 mart isyanı 
mahkumlarından Amiral Russen ile 

binbaşı Pinotis ve Kivodes affedilmit· 
ferdir. 

Tahliyeden evvel ( 50) fer bin drah

miyi depo etmişlerdir. Generallardan 

Mazarakis ile Petridis ve Kateniodiı 
birer derece terfi, General Kavellaı ile 

Kutulas tekaüt edilmişlerdir. 

lzmlrde Uzum 8abfler1 
lzmir 16 (A.A.)- Dün borsada 7 

kuruş 1 O paradan 1 :-J buçuk kuruşa ka

dar ~~:>48 çuval üzüm satılmıştır. 

Tr•bzonde Sotukl•r Arttı 
Trabzon H) (A.A.)- Havalar bir

denbire soğumuş, etraf dağlar karla ör

tülmüştür. Erzuruma otomobil nakli
yatı devam etmektedir. 

Bu rezaletin mutlaka çaresine ltak • 
malıdır. Herkes, her köpeii besliyeme• 
melidir. Köpeklerin cinsi a.ıatıladıkça 
vergiai artmalıdır .• 

Küçük çocukların girip OJ'll& .. klan 
bahçelere, umumi yerlere köpekle be • 
raber girenlerden aiır cezalar almalı, 
apartımanlarda köpek Leslemek :raaak 
edilmelidir. 

Kulağı ıaırılan imam da dahil oldu • 
iu halde, bir çok akıllı, uılu baaanlar, 
bu huıuata benimle müttefiktirler! 
-····················-----l!I AraD••ll• G•rlp Bir Rekor 

Te•I• Edlldl 
Melburn 16 (A.A.)- Willia•.- U• 

minde birisi İçine karısının hindili bir el 
arabasını çekmek suretile 1.200 ..a me
safe katetmif, bu suretle ıarip Wr re
kor tesis etmittir. ----· ............ ·~ ·--------

Çerez Kablllnden 

Köp•I• Dlkk•tl 

Bir tarihte, Ercüment Ekrem Talu. Çam• 
lıcapa geniş bahçeli bir evde oturu)'ordu. 
Ahbaplarından biri, Ercümendin oilaaa. el 
kadar, mini mini bir siyah köpek hediye 
etmisti. 

Erci.iınent, Bahçenin ötesine, berisine: 
11Köpeğe dikkat 1 ' diye, le\'halar aatırdı. 

Bir gün, ziyaretine gelen şair Yalıya Ke· 
mal, bahçe kapısından içeriye ıirip te iki 
adım atar atmaz, bu levhalardan biri ile 
karşılaşınca, durdu. 

- Ercüment 1 E.rciıment 1.. diye haykır· 
dı, faka t, bahçenin ta öbiir ucunda bulunan 
ev sahibine isiıti rcmedi. 

Korka korka, uç adım daha atan Yahya 
Kemal, bu 11cf er ikinci bir levha ile sene 
karşılaşlı. Gene durdu .. Gene seslendi: 

- Ercüment!. Neredesin, yahu) 
lı eden, konuıma mevzuu olan mesele 
b ~~budur. Fransızlar adeta, Habe~ har· ı r 
ını, Akdeniz meselesini, hatta Alman· 

h tehlikesini unutmuf gibidirler. iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
Bu defa duyup ta koşa koşa ıelen Er

cüment: 
- Oool dedi; hos geldin, üetatl Fakat 

* }' ll • 
rıanıatanda: 

I Y un•n krala nihayet yola çıkmıt bu· 

k
l.Jnuyor. Krahn Yunanistanda nasıl ı ... ' . le: ' anacağını bilmiyoruz. Fakat bı~ 
aç Avrupa merkezini dola~rak eskı 

tahtına dönen Yunan kralı Yunanista· 
:ın harici ve dahili siyasetinde her hal-

e bi ... takım def:i~iklikler yapacaktır. 
Onun İçin avrleti bilhassa ıarkta me· 

... ki •. 

Muhiddin Üstündai Avrupaya ıiclip celdikten 10nra 

yeni bir kelime öğrendi ı Norm~!· • d • k il im w 

B kelime fransızcadır, ve dalımız e yenı u anı aıa 

b l
u t Fakat galiba manaıı iyi anlatılmadan kulla· 

a, amıf ır. l 
nılmaia baılanmııtır. • •. .. .• 

Mesela memlekette tifo çıkar, sıhhıye mudurune sorar· 

Belediye reisi, İstanbulun bugünkü kötü vaziyetini an· 
latırken, vaziyetin normal o1dutunu söyler. 

Dün de Muhiddin Ostündai ekmeiin 13 buçuk kuru
.. satılmasını normal bulduiunu söylemiıtir. 

Halbuki ne fstanbulun vaziyeti normaldir, ne bu tehir
de tifo bulunması normaldir, ne de ekmeiin on üç buçuk 
kuruıa satılması. lar. ııVaziyet normaldir» diye cevap verir. 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

~--~-------------------------------------------------J 

ıormak ayıp olmasın. ne diye bağınyor· 

aunil 
- Na!lıl hağırmam, be birader) Bu lev

haları okuyunca, bende ho afın yağı keail
di I 

ErcÜnıt"nt giıld u. Ayaklarının dibinde 
yalıaklan.m köpek yavrusunu ipretle: 

- O l cdıalar bunca ğız İçini.. dedi. 
- Na ıP Bunun için mi? 
- F \et 1 Ö teki bNiki giirmeyip baırıyor· 

lar da, onları ikaz ıçinl .. 
rr11ı 



.ı Sayfa 

iki 
Duşman 
Komşu 
Davacı kahveci Abbas. Suçlu bakkal 

Haşim. Suç. bir reknbet meselesi. 
Bakkalla kahveci arasında rekabet olur 

mu~ diyeceksiniz. Oluyormuş. Davacı §ÖY

e anlatıyor: 

- Müşterilerimden biri para vererek, 
pul ve sigara almamı söyledi. Ben müştcrı· 
min istediği geyleri almağa giderken bu 
adam kar§lma çıktı: 

- Sen benim müşterilerimi ne diye 

ION POSTA 

• 

Silivrinin Hududunu Büyült
mek için 
Teşebbüs 
Yapıldı 

Silivri (Özel) - Silivri • lıtanbul • 

Macera 
Arayan 
Kızlar 

kaia"" Bir kaz nrkadaşım var. So e61 . .A 

elimden alıyorsun} diye beni dövmcğc Edirne yolu üzerinde Trakyanın en gü
başladı. Kucağımda heı kilo teker vardı, zel sahil kasabalanndan biridir. Kaza. 

gözü erkeklerde. Çok geÇınc% *' ~ 
si arkamıza takılır. Ben rahattı% 'l,fll'~ 
nm. O erkeklerle birleşir gad;~ 'I 
neden bu kadar erkeklere .d ııÇ .
terdiğini sordum. Bana bır re~-~ 
mümkün old~ kadar fax}a .. tedi-.~ 
manın bir meziyet olduğun~.::-,JY,,,. 
kit p.§Jrdun, ve o günden ıU .. ,.. 
kestim. Fakat o heni nerede .. S'!,.,., 
yor. Çok müşkül vaziyete cluf'Y"" 
ne dersiniz? Jll' hepsi sokağa yayıldı. Zaten bu adam bana 

düfman birisidir. İki arkada§tnı kandıra
rak sırf ekmeiimle oynamak için kahve
min yanına bir kahve açbrdı. Maksadı beni 
mahvetmek. Makmcnin adaletine aığınıyo-
rum •.. 

Bir de bakkal Haşimi dinliyelim: 

- Bu adamın, bütün iıi benimle uğuş
mak. beni batırmak efendim. Kahvesinde 
toplanan müşterilere her K'iin sabahtan ak
p.ma kadar benim mallanmın fenalığından. 
benim hilcki.rlıiımdan bahseder. Ne zaman 
bir müşterim dükkanıma yollanacak olsa 
önünü keser, bqka dükkan gösterir. Bu 
salahiyeti nereden alıyor) Son gÜn bir 
mÜ§teri dükki.ruma gelerek sigara, pul iste

di. Ben pul bıtusunu alıp arkama dönünce
ye kadar bu adam yetişerek müşteriyi çek. 
mİf. Bir de baktım ki onu başka bir dükkil
na götürüyor. Bu ite kim kızmaz bay reis). 

Fakat ben gene kendisine bir şey yapma
dım. «Esnaf arasında böyle ıeyler yakışık 
almaz» dedim. Bana ne dese beğenirsiniz? 

- Ben senin nzkına mani olacağım. 
Dükkanını kapattıracağım .. O kahveci ben 
bak'kall. Bu it doğru mu efendimi .. 

iki tarafın da phitleri dinlenecek ve şa
hitlerin ifadeleri de meseleyi aydınlatacak. .............................................................. 

nm 24 köyij vardır. Bu köylerin hep

ıi de iyi verimli Ye mah.suldardır. Son 
göçmen yerlettirme iti burada da gü- ::>illvnnin sene! görünÜ§Ü 

nün en mühim çalıfma mevzuunu tq- =::::ı1======m=::==-======ı=ıı-====:e::::::::c==-==-==---===-===:::ıı:ııs:= 

kil .;~;:~i=·rile Silivriye çok yakın YURTTAN AT ATÜRKE 
olan Kumhoğaz ve Kimiloba köyleri-

nin smvriye bağlanmuı, celiliye kö- Bu .. tün Memleket. Şefine 
yünün de kamun merkezi yapılma11 

;~b;.~:~:!~;.ı:ı:' ı···~dan ı. · Bag" lıJıgv ını Haykırıyor 
Bu takdirde kaza hududu biraz daha 

büyümüt olacaktır. Silivride bütün 

köyler birbirine bağlanmıttır. Köyler 

arasındaki yollar iyidir. Kırklareli ve 

Edime otobüsleri Silivride uzun müd • 
det tevakkuf ettikleri için babanın a
ht verit hayatında da bir gelişme var· 

dır. 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen 
suikast dolayısile yurdun her tarafında 
uyanan heyecanı bildirerı telgrafları yaz· 
mıya devam ediyoruz: 

Kili.ten 

Kilis - Kalpsiz, yurtsuz kimselerin 
eiriıtiği .on yağınç yeltenişini duyan 
biz bütün Kilisliler toplanarak bu hare
kete yeltenenleri tel'in ettik. Türklüğün 

büyük yaratıcısını biç bir mel'un kuv
vet onun ba§ından ve önderliğinden a -
yıramıyacalrtır. İcabında ulu önderimi -
zin yolunda kanımızı, canımızı fedaya 
ant içtik. 

Vizeden 

Vize - Senin yüce varlığına el uzat
mak iatiyen canavarlara li.net diye ba -
ğırır ve Vize gençliğinin içten gelen 
bağlılık ve sevgilerini sunarız. 

Bilecikten 

Hakk•D,. var. Şimdi ~ 
bir çoğunda bu macera nıerakl ~~ 
medikleri, tanımadıkları erk .-":' 

kadaılık etm;k. Bun!ar. ~u - ~ 
münuebetlenn kendılerlll1 ~ 
fena vaziyete düıürdüiüııiİO ıl'ı 
varmıyorlar. Genç çağda 1'0 * ,J 

yapılabilir. Fakat er geç o~':, 
lı baılarına gelir. Yalnız .ıs -1'.'' 
na yanmamıı olmak için, 00 p İı"ı 
sebetinizi kesiniz ve bir ar• ~ 
mayanız. Sizi onunla göreıılel'• 
ayni hükmü verebilirler. 

* ~"~ uBir gençle se'I: işiyordum. ...,...~ 
birimizi deli gibi seviyorduk. : i" J 
da başka erkek tanımadım. . . ~ 
bqka bir erkekle gördüklen~ı b"' ~ 
haber vermi~ler. O günden~rt rtıif"'-/1. 
dı, gitti. Bir daha barışmak ı.s~e IJt I 
buki ben kimse ile görü~edil1'-~ 
ya uğradığımı snnıyorum. ona . .1' 
sıl anlatayım? f" 

Ada pazarında 
Bir Cinayet Düzcede Yol 

Ve Tarım işleri 
oskiib': .J 

Bilecik - Bütün ilimiz çevresinde ktUpl• "".J 
Sevgilinize uzun bir ıne .,_..~'· binlerce kişinin i§tirakile yapılan gös - h re,..., Bir Adam Mlsafır~ikten yeti anlatınız. Onun bu • ~ 

terilerde büyük varlığınıza kar§ı ya - A • • • • sebe~P 

Ô . . mı ıse ınanmaması ıçın Do·· nerken ldüru··ı Jü Düzce - Havaların ekime mü • pılmak ıstenden alçakça suikast te - F k k d . d ayrıl ,,,, ~ Peçe V. Çar.af Ama d d · • · 1 bb'' ·· •. lA 1 k a at ma sa ı sız en •"'J sya 8 1 Ad (Ö I) K .. k ıaıt gıtmesınden ötürü ekim i!leri şe usunu anet e arııladıklarını ve b b" .1 1 k ort•Y• "., 
Kafkfl apazarı ze - arapurce hızla ilerlemektedir Şimdiye kadar büyük ba,buğlarma uzun ömürler dile - unuk"tır .vesı e 

0 araernıe:ı, ,il.,;' 
kamununda çallf&D Geyveli Nuri usta yapılan ekim i•leri Üçte iki nisbetini diklerini saygılarımızla arzederiz.d o "ha ı ksıze cevd~~ v ıiniı:. s~·,t 

Amasya (öz ı) Bel d. 1' · 'l • il b. l'kt ·--L! ı·-· d :s- ,. a a ar asına uımez ~ e - e ıye mec ısı aı esı e ır ı e gece mıaaur ıgm en bulmu•tur Simavdan • • . •. •.
1 

k L ·ıe cai• 
h d ıd - •b• b d :s- • mı7en ıçın uzu me 'uı 

er yer e o ugu gı ı ura a da çarpf dönerken görülmiyen ve bilinmiyen * Dü' Ad • • Simav _ T'' k ı k t 1 • • k' 1_ h _.n 
• _ • zce - apazar ıosesının ur. u usunun en u sa ıçın, o va ıt artı-. er ~-r 

ve peçenin bldırılmuını kararlattır : bır adamın attıgı tabanca ku11unları ıle Düzceye ait ve kıım geçit vermiyen ~alı olan kıymeth Tarlıiınıza yapılmak çalııırsınız. 
mıttır. yaralanmıf ve vurulduğu yerde ölmüf- lS kil tr l'k k d . I . ıatenen alçakça yağıncı ilemek için top· 

Amasyada Yağmurlar 
Amasya (Özel) - Devamlı yai -

mmlar ve soiuk)ar batlamıfbr. Bir 

haftadanberi havanın açıldığı vaki de
ii)dir. 

Gaz Toplanması 
Ve Haşlanmış Gıdaların 

Faydaları 
Bir hastam; bağırsaklanndan müte. 

madiyen gaz toplandığından ve bunun 
neticesi ıık ıık yellendiğinden, hem 
kendisi hem de muhitini müteessir etti
iinden şikayet ediyordu. 

Daimi kabız çeken ve en çok et ye
meklerini ve kavurma gibi yağda kızar
mıı yemekleri tcrc.ı"h eden bu hastada 
kalın bağırsaklar geni§lemiş ve keaecik
ler halinde ıişkindi. 

Kendisine iki aylık bir yemek listesi 
verdim ve bunun haricinde hiç bir ıey 
yememesini ve içmemesini tavsiye et· 
tim. Listede yalnız haş.lanmı;ı sebzeler, 
ha,lanmı§ beyaz etler, tavuk, balık ve 
av etleri ve meyvalar vardı. Yemekler
den evvel üç bardak su içmesini yemek 
arasında bir iki bardak su daha alması
nı söyledim. 

Yoğurtlu, dcşili ve sütlü yemekleri 
de biberli, ve kavurlmuş salçalı yemek
ler gibi yememesini söyledim. On, on 
bq giinde bir defa defi tabii yapan ba
ğırsakJanndaki gu.lardan her gün izti· 
rap çeken hastamın bir hafta zarfında 
ve ilaç almadan iyile§tiğİni gördüm. 
Kabız çeken .k.arılerim •İze de ayni usu-
lü yapmanızı tavsiye ederim. • 

( *) Bu notla-ı kesip saklayınız, ya
t.ut bir albüme yaplfbnp kolleksiyon 
yapınız. Sıkmb zamanauzda hu notlu 
bir doktor gıÖİ imdadınıza yeti,ebilir. 

ome e ı ıımın a yapı ıı erı ı b. ı s· :ıı b • tür. Tahkikat yapılmaktadır. 'I b• . l anan ın erce ımavaııun aınlere kar-
tamamı e ıtmıı ve yo açıhnııtır. §1 gösterdiği ilenç ve fiksinme duygula-

Sapancada * rını yüksek kahnıza iletiriz. 
İzmir - Borsada 8 kuru!tan Köylülerden 

16 kuruı 10 paraya kadar 3820 ~uval Boz.kır - Size yapılmak istenen kö-

üzüm ıatılmı§tır. tülükleri ifiten nabiyemize bağlı 'binler-

ce köylü halk toplanarak size kötü 
Orduda Çarşaf Ve Peçe Kalkl maksatla uzatılmak İslenen fena elleri 

Bir Sünnet Düğüııü 

Celal Bayann yardımile sünnet edilen lJmurbey çocukları 

Gemlik (Özel)- Umurbeyde Ekonomi Bakanı Celil Bayarm yardımile 
46 çocuğun sünnet düğünü yapılmıtlır. Bu ça_c~kl~a ~lbise, ~ta~'. defter 
da - 1tılm tır. Bunlara hep bir arada yemek yedırılıntı, bır at gezıntm yaptı· 
rıl~ış, k~y okulunda da bir eğlenti tertip edilmiştir. ~ö~ün baföğı-etmeni 
bu eğlentide Ekonomi Bakam Celil Bayan temail elmiftir. 

Elazizden 

Efaziz - Senin yüce varlığına çev -
rilen gözler kör, eller taı olsun. Türk 
uluaunan kalbi aenin yolunda atılmaz 
ve irifilmez bir kaledir. El&ziz halla 
toplanmı! ve hainlere !anetlerini hay -
kırmııtır. Türkün kurtu.luı 'Ye ülkü ba-

basma uzanan eller kınlar, diller ko -
parıhr, Tanrı Türke baiııladıiı atasını 
koruyacaktır. 

Kayaeri Ceza Euin4'en 

Kayseri - Vatanı, uhuu kurtaran 
yüksek varlığınıza yapılması tasa'rla -
nan yağıncın kHır kalmasından duydu
ğumuz sevinç ve kıvancı söylerken size 
uzanacak fena ellerin kınlmasını, yan 
bakacak kötü gözlerin çıkmasını öz yÜ· 
rekten dileriz. 

Ereğliden 

· Ere,ili -Konya- - Ataanıın uirunda 
ölmek anıdım bir kere daha tekrarlayan ı 
Ereğli laalkı kara vicdanlı auikastçıla
ra linet ederken ulu ıefine uzun ömür 
dileyerek sonsuz aaygılarmı sunar. 

MürelleJoı 

Mürefte - Bizi kalbimizden vurmak 
iatiyenleri Mürefteliler teessür ve he-

yecan içinde tel'in ederken ulus ıefleri
ne w:un ömür ve aailık dilerler. 

* 1 
Düzcede D. S. E. fi ~ 
Kız sizi seviyor, anlaırrıa:~ ~ 

leımek iatiyor, siz niye keJ'I ,_.,,,,_, 
çekiyorsunuz? Bir mektupla tti ~I 
edin. Maksadınızı anlatın, ... J>e" .... 
derse evlenmeie talip ol~ı:ı. _A 
-yafakat cevabı verecektır. ff:l":,ı 

... d~ 
-Ad~p;~~~.n • 

"il' Bu Y d 27 Milyoıa 
Pancar Çıkarıldı _Jı' 

--...dor ti" ' 
Adapazan (Özel) - rl'P-- 1 tfl' 

ıulünün sonu alınmıttır •. Bu~ 
dan 22 milyon kilo, Arıfiye cıS ti" 
nundan da 5 milyon kilo paJI 

dilmİftir. ltll'!, 
Şirket önümüzdeki yıldaJl ~ 

pancarın kilosunu 25 para~..,.. ~ 
hr ve çiftçi ile mukavelelerı ~ 
yapmıya batlamıttır. Bir ~. ti' 
ıiller bu fiati az gördükl~ -~· 
vele yapmıya y&D&f~./ 

Nöbetçi 
Eczaneler ,..ı1' 

.Bu seceki nöbetçi eczaneler J(uÇ~ 
Eminönü: (Salih Necati)· . (f-1'' 

zar: (H. Hul&ısi). Aleındar·ı: (~ 
) Şeh clebaŞ r" 

Beyazıt: (Belkıs . .. ~ . ( sııatl- ) 
him Halil). Karagumru~:. (ı-:~:, 
ner: (Vitali). Şehremını· s-ııı
Aksaray: (Ethem Pertev). c,.ı-"' 

.. (Hilil)· t4' (Rıdvan). Bakırkoy: eı,)· 9':, 
(Hilil). Kasımpaşa: (Merk ct:P)· :,J 
lcöy: (Halk). Beşiktaş: (Re .• Jo)·'1' v· "ko.P ..... JJ 
yoğlu: (Galatasaray, ·~ 0•~·~ 
(Asım). Sarıyer: (N~~).. (/\~ 
(Ömer Kenan). Kadık0Y". f-1, 
Rifat). Büyükada: (Şinası)· 
(Yusuf). 
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• __ ...... ııııı.. ......... .._ 
A Fransada Finansal Durum 

E Sosyalistlerin Lideri Leon Blum 
Hükum•tin Korunma•ını istiyor 

j lngilterede 
Seçim 

Vnutulan 
Öğretmen 

Vakit 
Geçirmek 
için 

f 
H Orta okullar için l;u den yıh b111ında 

Ukihnet Fırkaları kadro yapılırleen, insanlık bati bu ya, Kon 
Paria 16 (A.A.)- Sol cesala heyeti BUyUk mr Ekaerlyel ya liaca fizik öirctmeni bay Abdulkadir ve 

muralahaau•• toplanbaınü Leen okuttuğu der9 wıutulur, kadro KOAyaya 
BHiln lineMal duruman sorlaiu dola· Kazandı gelince öğretmen gatmp kalır ve okuttuğu 
yıaile hükumete kartı bir hatta hareke' Lonclra 16 (A.A.)- Seçimlerin mu- dersin gereksiz aoriılıip kaldınldığını sanır, 
ahnıaaaının dojru elmıyacaiını ve halk· vakkat aonuçlan, seçen parlimentod~ Ankaraya gelir. 
~· Wrlik taralmd- •erile• m•lard.f ki 413 saylava kartı 242 a)'favlık bir fo, bir yanlıolıktan ibaret olmakla bera-

Yukarıki resimde gördüğünüz tellin aol ae•at edilmekle beraber bütçe. cleak., çoiunluk temin etmittir. her öğretmenin çektiii ıizünti.ıye, harcadı ı 
tarafına yukarıc:Luı apğı dojıu Adan f ye Jiiİllİ IMtzahil«:ek ve .yalml ·~· PM'tilıuin kaaanç ve byıplan §Un• para~a acınır, kendisme lstanbul liseleran· 
kadar olan altt harf sırasile yazılmıştır. Şek- apeküli.ayon hareketlen uyandırabıle A. lardır: den birinde ders verilir. Türkçe yarJlf dü-
lin sağ tarafına gene aym harfler y~lmış· cek tedbirler almak~ .. knulnuaaı la Muhafazakirlar: 6 kazanç, 78 ka· zeltilır, yanlıolıktan ziyan gÖren yurttapn da 
sa da, sıraları değiştirilmiştir. Soldakı ha~f~ zım celdiğini .öylemiftir· • yap, lif>eraDer Sir Jobn Simon hizbi: 1 gönli.ı alınır. 
lerden birinden başlayıp okun istikametını Leon Blüma söre bası e.mıraameleı- kazanç, 9 kayıp, uluaal itçi partisi, 1 Ben bu vak'ayı duyunca vaktile Buraa 
takip ederek -&deki baTf)erden birine var· tidil edihnek prtile 1.a'f'llHn beyana!• kazanç, 7 l:ayıp. kadılanndan birinin başına gelen bir ip ha 
ına1t kabildir Şimdi bu ıemte bakarak §11 ..... tla)ıü._. •ilni...tçe aalD§•alı •· Muhalefet taralmda: ftçi partiai, 98 tırladım. Adını ıimdi hatırlıyamadığını ve 
suallerin cev~plannı veriniz! çin müzakerelere dev~ edilmek cere~- kazanç ve yalnız 3 li:ayıp, baiınsız İ§çİ fakat Naıma tanhinde hikayesinın yazıla ol· 

J _ Soldaki harflerden birinden başlı- tir. Sol cenah partilerı, maarafla~ varı; partiai J kazanç, kayıttı yoktur. Liberal- duğunu bildığım bu kadı galıba ispiri za. 
Yarak ve ok istikametlerini tak.ip etmek clata uydurmalı reddederek fmama ler, 3 kazanç, ı ı kayıp. de olacak • bir giın Uludağına, çıkıp alaba. 
tartile sağ taraha aynı ı..rfe naıl olın.k panik teftit ..,. fimdi yarJma.lda olan 31 milyon seçmenden 21,6 milyon kiti lak •fası yapmak i.ter. Ayajlna çevik bır 
kabil rnidir. Kabille bu lw.ıf veya hadler hıerilaenİll ~ mala.etmlf olmak· yani yüzde 71.4 niabefinde seçmen oy adam olacak ki ha.ylf yi.ıkaelir, it• lauyula 
hangileridir~ la itlaam edibıme!Wir. , _ Frt111t .. 1' wyalidLerinin rü vermittir. 1931 aeneıindeki aeçimlerde nnın bq)unduiu yere kad11r ubaın Otwda 

2 - Soldaki harflerden birinden batL- F...-~ de •himaa .ozle- Lcon Blum bu niabet 79.8 idi. dolaşırken ayağı kayar lw]lllya ııömüliar: 
Yarak ve gene ok istikametlerini takip ede· riDe ata.ak ........... Yalıus komii • fqitiz payıtahtanda hükumet parti· Habbeyi kubhe yapmak idetıi maıliaı. 
rek sağ taraha başka baıb harflere var- ...... ~ Wrfilia .. ,.ace kararlat· 'Y ... Fraw-l'ol.a~teı:int leri, t4 üyelik kaybetmiılerdir. Fakat Ka~ınm da .~yuyw~ ~~- ai~~ ._ 
rnak kalbil m~ir) Kalııiı.. t. harfler han· bl'lmf uldllP ~ bt:r, olarak anlaım- .......... 6% üyetifin 3? sine malik oldukların • ıeçınce teklini desıtbrır, kuyu çıg ollır, im· 
lileridir? ..-ı ,-.., ,· ie _.... ••• 1 6 · Puia 16 (A.A.)- Fraaaa..,. Polonya dan "enüz çoiunlufu muhafaza etmek· dı çijin altıada. kalıp boiahu. ceaecii bWl. 

3 - Soldaki harflerde_n bi~~ taatla· T..Iiy9, .tı.,.u O-•Jawtilıt.. tarım lete0k11Üll•İ miimeHilleri yeni bir tedir)er. namaz ve ..Ue ve saire. Halbuki Midir, 
h!p ok istikametleri takip edildiii halde -&..'LI: anlatma ımzalam11lardır. Bu anlqma Fırkalana ıon durumu kuyudan çıkanlmıştır, evine de gelm•r 

r J P"'"- itiltt ııücilc uiJqmaltadıL 
sağdaki harflerden hiç birine vası 0 ama· • • ı• (AA)- T..ti7i, A)ymıa aeçen yıl Vartovada imzalanan proto- Londra 16 (A.A.)- Sabahın aaat bi· ,.. _1 ,_ 

it l~-L! L- L rf a ..-.... L-fu • I • • • • uc geaalim ki bu fitirilmı haber f.t.nbu-rna kabil mi> Kabilse 90 ~ uu na vey _._ a.!I...&- idifa eli ijliır. ao genq etmektedir. rınde mtı'lıabata aıt 15 aonuç henilz bı· la habL'''- -'---• 
L _ fL L_ -"1.-:..11 o-ıııara.ı-- ı· . d F_L_l d ~wttıen ç~ kubbe o1+a...n nar ııer nanguc:ıo~n) anmıyor u. n;aa arm urumlan ıu • 

1 0 
_,_ - .... r1111.- Pi9a verde dar· sonra ae •r. zaman t,...r.af. faıan da ,._ 

.. Aftle M ... fa.sak...._ı Eald PM"liınwılo- Duyanlar kadının boiuJduiuna m.....ı.r. 
Meksik Bayındırlık lıleri Hindu Tecırii Mec- dalô4'9a~pk 380~1k, dostları acınıdu, rahmet okurlar. Bı~ ka-

ltaıyan Koasolosu Memurla• 7 Litıerallıer: » • lawp .....,.31, uı...ı ~i: ~ılık açı!masını dörtl go:lefı~ekliyen hocalar 

Y -~-ı ı Yal Ame .ka 1·11· B kanını Vur 13' t- • .._ ı· d 3 ._ JSC paça arı sıvar ar, .,,ey ıslam li:apı ın• r111d- Birini •ru• •r ~. g•• ft J 3C • • -r ut l"W&99 11 aaır..-: • -rtı dolarlar B k d ı - · w ,_ 
,,.. .., Y 2 ,,. IHilnlmet fa..W...-n t..pei bilıden • O~ a ı ıgını ~stem~ge -.oyu 

Corte <tKonika» 18 (A.A.) - Dün mi k mak lstedı•ıer turlar. Nıhayet '"çok verenın hesabına ne-
1 -L __ f ---urlanndaa Mah Kull aca 514 e ltarı11 alw ti" 1 . b r 1 talyan konaolollDanc.- ......- 8 ~ t.-! ce enır, parası o o anlardan biri Bursa 
Wri, ftal,.aa ol_,. nasal••• Wr ta· AY"t tanıf .... ı ı.n• f•kua S'J. say- kadtlıima tayin edılıp ııonderilir 
laıs .__, ...... ablaa rlwluw ~ Veı" 1,_ ı• (A..A.)-Camhur Bat· Pifaver 16 (A.A.)- Merkezi Hiadu lavlığa kartı 133 aaylaTik .W.etmİftİr. İapiri zad Ollt\J Jd kt. 

• • ..ll.. 1 ...... L_!'_ OA ı· . b k s· Abcl .. lk . ...._h_'L!J: ı.:L ___ ,L..,_: ~n a ,___ 11:. L.-L-. e p n e en çı ıgını 1rörun-
L _ ,_ -- _ •• - •~la .._..._. tia federa ü..u te•rn mec ıaı aı anı ır u erım, - _.... .___.__. - wfl -. -.m l --L-'- ~-QU'ile yaraee•Mfls· aNi - • kw ---. awume • :ı- • ce tmnrnua .......--. 9a4J old\ıguna haykınp 

met taraf..._ yapbnlacak bayındırlık kuzey batı aınırında yapmıı olduğu lııır uz liberaller: 4 e kartı 4, baiınıız itçi gene postuna t.-·--- 1 . F k 
1 L d O iz Koaferan• -L !__. _ _.,,, ___ L •-- b 1 k -·U\Kur.u masını ııter. a t talya on ra en i leri için Amerikan malından Jaaıka teltİ.f ae7 ... at-.n __.,.,.. ~, "'r'ver 3 e kartı 4, aiınsız ar: 3 e arıı 1, şu cevabı alir: 

sına ltttrak Edecek !alzeme aahn a1mıyacağını söylemiştir. yakininCle bir taarruz karıısında 1.ca~ komüniat1er: 5 e karşı 1. _ Sai olduiuna tükret. Ya ekten 
Roma 16 (A.A.)- Yabancı baamda •-- L- ... Nevpı.td• ,-.m lair ~ mıt. kse6i•e Ov el ailila. atalmıtbr.. Aynf partilermin hep t ;a w..t.n ~-. ...ı:- W. . CllımL>. lfMÇ 

~ t.&_,_ ı..ndra __ ,... ' .. ..---_ • ~ 11...-A etin •tir _,..... we 
7ayılan ha._..re •-- ~-. • ri1 .ı-. lciia .Ahwa çeliti m.ıı-ı· Kurıua ADUuıaerm .. a~ emıt .. durwaı a... AltdYa•diıt iaiı ..._ ,aın....lldR 
deniz konferansına iftirak edecektir. lac::-haberiıaia ort&J'• çalıımaa1 iizerine IC W hM Dell .. ll 99 a "-fi 179L Şu '-ide b'" knal uakii. laam ............ blrn.l.tan ı.u"· 

kama da hual olan hareket, aebelııiyet A-••.... • •• 1 
• • çoiunlujuaua elWe 242 iiyelik vardu. talu&sw. hem. Lıt.ı.uw.s .&taı.ıt '-tın 

8ovyel --~- ........ fDl'MU .". lllder' Olımm .. Yala•l••tll Hüllumet partı1erine OJ' verq seç. b ı 1 ç 
1 

a.. verm11tır. u uyor • 
Mo.ır:cnra t• (A.A.)- Sa.yet ~ A "h. KaıuıJa tecim anl"f'"Ot v.-. ıa (A..A.)- ~w..cle ,..._ menlerin matar.1 

da para ref01'911 dola,..U. ~tta vZ- •• (A.A.)- °" iflewi .... elen te•edıli:lit .a.c.at• hakkında~ ha· 11.561.163 aynf ........... ,,,,. ftlPM1 

franl'uı eaaa olarak kabul edılmeaı ka- ıur_11 -v , •h •-.... .- llec- bewler aalihareHu ,evenlercle kena o- Nfl a1 ls•w millkı.n: ._...,._ .... *· .... ~••• •k Mat 111••• 
kanı ...- ft ••- ~ ~ • k _.. Gro--ı 

.. arlaıtırılmııtır. • a-wk w lııiıdıill Jailcıi ıt ilerı larak yalanlanma tauır. - «Franaad'a» ıs. (A.A.)-
keasi8elıe~ ..._. .wq. laaWe ~. ;:;-- ilk ............ Y'apll6 ~--~~ ka~r Gnmre t:hartreuae 

iki T*lt_.d Çarllltll ___ ... _ tecim endlapnuım imzalaın•ı· - • ! ! et t.ıciaa 7 ~- ~· .._,. • Ven~i~ ~~ (A.A .. )- Ganlin ~erine ~mıuu~~ tııaktir.Jaaneri tamamile lah· 
Marailya 15 (A.A.)- S-C ...._ K.- karpWrle •••ı•• .... _. .......... odun komw-u .. O •• ia ......... Co.-/ nv etııw+·.r. in..- hyıı, oldutuna dair 

Yakınlarında iki aüel uçak prp1pnı1br· lardır. - .ı L.... • ~- d fa olarak dutunu aöylemiftir. clol laüpu. ı..n.a. çeWlmiftıir. bir laa.lııee seltm. 
•• Roavelt t- uan~n ua e · 

Bir kifi kurtuhnuı, iiçl ilmiiftiir• as !!l2Y e c 
2 '9!!!!!!"!"-!'!!!B-_.-.----------------

'"t:: 
22 = a T 1 Öbür dünyayı boyluyordu, dikiş bl-ıMısırfı niişanlısı ile gcç_inememit··· O·ıtılu. Tahkikatta. bui de hn'M. 91• 

17-11-55 it ıs lııııııı..ı.ııı S No48 dı... racla, ımam nillfu. ife evleniyorlarmıt. ğırdılar, bir hayli sı•ı,,..Mk. NUw,et 
~.... n L Mutfalta, kendini lerevefe attı: Herif, 'bir gün lızmış, ooı orr dryiver- ... hi• Mr _,_ oltn-&;:;.. L •· 

T 
- Huriye ile Zckiyenin ba\nna ge· miş. dt Serfıe • b-~;:_lf.,::·· Yau•KI anıaşı 

nr 1/L yr N L r n. !enleri eorma ... Elini l:erevetin ahına atmı9tı. i1ü . ·ı .. st llll&llWm.. alnız, etrata, 
l::f 1:: f"t 1::: 1::: K fa elife baf1tl1 ymmulfttyoıdtt: zarf çıbrch: rezı • ruway olnwf twn. Eski alıp. •·1 

•t±'@f'* - NediT hu «çocucd:» larumn k - llfe, iilsinin de meltubu... ~n. w anl• ... •'lf• iPiii-
Pakizeciiim. burada ... lnfUllah. )'h . ~.... "' . ra.._a.. d'a h iL ıma ı= ı -L ...,, ., (G·· ··ı) ..m.wm ..ftft'tVor ınu- - 'f'_l!-: d ta ı sızfii•··· t.ıttn ı:.ııu111ıre mga zara a .... m: ,.-•,._., " onu e ... e•-J"r ·-·-,, .. . • .. .. .. .ıeuıu uva-- ... . 

8Un) Nuıl büyüdii -~ Bna. OllUJl murveblll ~um. Batını kaldırdı; bana, ~an dit-- ((Palize, «Oteli deiiwltin:li.m. ICal\ircd-. otura• 

latanhu •epey' , - v~ .;.n1_ . ı:_ı... talr•"CI"'· ._-L.... M _a..-.= L__ • 

ld Lr-~ ~ _ ..... CIJIJJff' ınaıt IJlmllTI': « ısır seyana~, oana, yaramadı. mıyacağuna yanıyorum. Fakat zabtta• 
an ~ ys&. - )4 - AL • _L_l.I_ L- • 

Huriue.'" -'"'8t 11rcnr.e1111:1', 11•r:pU..c...-ar• Bizimki, bir mal çıktı, bir malf.. Tam mu beni ııriWetWiöi.. nw&..kkak. No 
J " TLL Bir z akflDDI En · · · b'I H · · .. - ·' n ___ , meL........L..- ~- ltı---. ya ··· '- ._.. sınız... ıyınız ı e... ~ • .., 111at.n göm... v __ _. 

uaı U8U9 ~. '--1.- l,lerimi erken bitirip ıezme-. ••~ıyo- - eldlia• Z . 1-· 6 ~ Bft. yapaagınu f&fuuım. 
la tencaeıeria ....... sidi>•• ....-- H d 1 d b1°ri küçük bir ita. ~ ··· . « 4111"1 • ••anılfd e,mn, «Bilaey..l:- bö'v'- ~..:.:.ı. '=hte. ba 

malbZDl rum. 8 eme er en Bni, ~ ~ k•fm.. heni .ile '--...ı........L. inandıırdt. F aL- -- ıı.am. ~ıc ,.__ __ __. • 
larını kaldırıp bakıyor; klh ~ mR" J- da K 
ateşini düzehivw; -ta •• k0f8rak ğıt getirdi : . . . hı· verdi: ....,. ele WTince, foya l!le)'Una çıktı. •• _,, m) aam ram-, ı.a.. bir 
.._'-!:.-~ u _1-:1.. dokuy.,._ - Bunu fimdi. FllÇ bir baıwn - ~ JWY• ek onwı i;i'a ileri Rmt ne nreydaına çılış t alal iir~ Elimdelii pare- da tiihnme'k 

-~~mıc:haı•clar- '~~eh aMlm: aai aö;~-.. S-.. hemi•..__, «Meğer bizim miras yedi. uhıkelı üzere. Ben, parasız, ne yaparım) 
duiumu aöriiace. yllDllD8 yakiafb: A. L :9Hanım nerede1 ... W••-· .. ~ eö,tiyeyün de kaçakçılardealftlf. Hem e•ar, koko ka· «Huriyenia lzmiR meclll'asına.canım 

~---' ..ı_ yiaıdin mi) "*' 'd .... dedi bak, bana bek ft'l'İr nmin, wınna.;.. çJqı•··· ııkılft, clbiruıra ... Sen, ne yapryonun) - ,._..., eea alJ ee . -Acele irim var 11 ecegırn, . 
hep bu benim talihim ı .. Zekiye.~~ H' d nnadı. gitti. ml (<Mı•a.nla.. bu. ciu kapk411-.. 1ıi1 Madama a ,._ ....._.iyeceğim. 
lara, sonra Mımra sitti. •• Hurıye,. ~- ıç uNa--' hu unım.) Ellerini dizlerine yaptftırdı, anJafr-. göz açtırtmıyorlar. Ama l>en, onun ka- (Gönül) ü atmaia kalkmaaın. Ne. ya-

• ~· - 1111 rdu ...... lnlrde... Evlitlarunı_n .. . ecek lledeme ,..a. ytiı,.lı 11ntıyordu: yo : iltrae ""'l!fıı",., .... 191' ıD. para yiyifindlm pıp yap1p m gıreeine i.ıl=caP,,, 
Yaftlnıda düa,,a IJÜDla ..,_..y ..._ Yüzü .ııonn; lap - Huriyeciğinai. Difallfısı bırakıYer- bırlulanmıffım dofrvıu... ICoJ'ay ve D--- • ~ı 1 ıs _. _ A.L.L_ ' Gençten, .,.~-·.. ' ·--- ._...._ - ,_ ~ 
•İyim) - bo alı. mif ... Yabancı~· yavrucak ne ya- bedava kazamweclen .... e paa ıra- Zeli,e-.,, 

Gözleri.dolu dolu olmuftu: kır.:;eki~pekif... par? N;~e:~.: •çe__~) .Nerede ~ır) mez... Zelıyenm meltubunu fhaan abla-
- Ah, onları, telleri d. uvak~~ KA.r..dı aç- : Erbk .... ı•egm• ta,a. ~ın. «Onun yüzünden, benim d'e l>a.tım ya verdim.. O .. jpli çeki.vww dua d 

'1"-"eril d VllA aa• ~-u N'ha . b<mt .__ El .. .. 1.....r. ..____ :.r-• e er 
görınek ne iaterdiınl. ıcu e, .. u - uAğabey,MMPI sizi aahelrkM ıör- 1 yetı ..,..._.. ermez, gucuı belaya .... l!tfr ti•. paı-• eft. DIW' ai!>i cl\ıdalfarını lımıldatıyordu: 
~ile k•ye otu~ . ~mek, aek i.ciyor. Ejılr ba .qam aelineniz. ,eeawz Hele Ye'r 7-' ta bilme....... ...... &ıı.. .._ i # ,.._ lir feJ' _.... - Taliflsizffk, evlidım bafka b' 
hir an için duyuiur keyif aıiclirr.. pek .Mnir. -Pakize.• ............. NUiyanla: n··- ~-,.,..... Jlm. feY değir... • ır 

Yen ile sözlerinin y.,laı'ını .iliyor- Ihsan AWa, beni niye çaftıyorda) - Ceae iman aclmn~ dıt _. clı9- <(Ben, eordum, 8?ruftu~dum, mese- Huriyenin mektubunu okuyordum: 
du: ezmek dilli Gll1I dinlemek zeni- iif ... Orada taftlfbir bir aile \lmllftf· le çakıldı. Aradaa bir hayli umanı '". «PaJU.. 

- Nasipte olmayınca. elden ne P'" G fed zet' ' Nif811lısı ile ayrılınca. onlıııra •i11•111ff ti; zabıta, meğer, onları durmaclan din- ((Vacidin bana ovna..J.::.1 oyunu sor· 
ne a et un. • ıde • kad .fo Y'4 

lir? . •. lhean abla. beni. uzun bir aynlık.tan Am•, et eYI~ lllwt ne ar zmnan haııec:len gözetlyomıuft Bir aece, ası? ma ... l:turada güzel ııüz,eioturuyonl.k. 
Kendini tevekküle kaptın~ermıft'Lsr kaV11f1DUŞUZ PJi ~: ~)Be,~ ~-nydı> yerlerini baamıfllr, paket paket esrar,. Tütün tiıccarırun biı' Almaa .ı.e. 
- Aman. ne yapayım. aaa o19Wl -Ah. pi ... Gel .. b.wı .bla. gidi- f9ni ~~~nr döi6Joıdu:- fife fite loko !Mı1mus1ar. var. Vacide •viıtmezler mi? 

da... - Zekiyecıpnmkı de ayn dert. 0 ccBiziınkini. cal vaka edip deliie tık· (Arkau YU) yordu ••• 
Ve ce11e teae11iJi buw-: 
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,.. ·SON DAKİKA ·· -ltalyaya işi •• Karşı Zecri Tedbirler 

Fransız ~uharipleri JI TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE!! 

[(ararın Tehirini stiyortar ·~----İıa~:;; Rahibeı°:re T:avüz Edilmemiş •• 
Faşist Ko:ıseyi Siyasal Toplantılara 

iştirak Etmemiye Karar Verdi -Zecri Tedbirler 
Ve Türkiye 

lnebolu Vapuru Faciasında 
Kaybolanların /•imleri 

Ba9bakan Geliyor, Cam Fabrikasını Açacak 
Ankara 16 - Baıbakan lımet İnönünün pazarteıi gilnü fıtanbula 

ıideceği bildirilmektedir. lımet lnönünün lıtanbulda kaldığı müddet 
içinde cam fabrikasının açılma töreninin yapılmaıı kararlaımııtır. 
Törende Ekonomi Bakanı Celal Bayar ve it Bankası genel direktörü 
de bulunacaktır. 

Bir Makedonya Çetesi Bir Silah Ve 
Mühimmat Deposuna Saldırdı 

3ofya 16 (A.A.) - Perıembe gecesi çekilmiıtir. Bunlar takip olunmaktadır. Bu 
Makedonyada Cornacumayo ıehrinde si- hadise hakkında hiç tafsilat bildirilmiyor. 
lihh bir gurup ıilih ve mühimmat deposu Ancak mütecavizlerin geçen sene dağıtılan 
nu basmaya letebbüs etmİf, fakat asker Makedonya ihtilal teıkilatına mensup ol 
devriyesi ile yaptığı müsademe neticesinde dukları söyleniyor. 

ihtiyat Zabltlerlne Harcırah VerlleceK 
Ankara 16 - Silah altına alındıkları ve terhiı olundukları vakit· ihti

yat zabitlerine, muvazzaf zabitler gibi harcirah verilmesi kararlatmıt· 
br. 

Mısırda 4000 Talebe Grev Yaptı 
• Kahire 17 (A.A. ) - Dört bin talebe greve devama karar vermiıtir. 

Vilayetlerdeki tarım mektepleri de grev ilanını kararlaıtırmıtlardır. 
Kültür bakanlığı bütün aanat mekteplerinin 21 ilkkanuna kadar ka· 
P•lll'ııuını emretmittir. 

~ . 

Yeni ltalyan Başkumandanı f şe Başlat 
Başlamaz Taarruza Geçecek 

Habeş imparatoru Harp Gereçi Siparişlerini Ödemek 
[çin Para Tedarik Ediyor - Bir Habeş Generali Maktul ... 

da bir muharebe olmu9tur. 
Habqler, Sabbeneh ile Daggaburu 

terketmitlerdir. 
İtalyanlar, buraları tiddetle bombar

dıman etmitlerdir. 
İtalyanlar, henüz bu mevkileri, kat'i 

ıurette İfgal etmit değillerdir. 
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SON POSTA 

sanın Aşkı 
Yazan: 
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Ka/lı ıı 
llaiacf T.P 1?---

lneboluFacıasında Coya 
ile Kizımın Mac~raları 

:1 ya hyanın, Ebu Eymene ihanetinin (Baflaralı 1 Tinci yilıde) . • lan ile yakından temas etlll~--;; 
bal vapuruna kaçtıkları tarzındakı ıfa- dün akşam lzmire gitmiştir. Miif!" 

Vesi. kası Mey dana Çıkmıştı desi üzerine incelemeler yapılmaktadır. mirde bir kaç gün kalıp dönecektil'· 

E 
Denizyolları direktörü Sadettin; teh- Yardım iatiyen 1ta2a:r.J•'61 

- 37 
_ t likeyi sezer sezmez, san.dal indirjp ka- Evvelki gece Ege vapurile l~ 

1 
Y ahyanm ölümüne hüküm vermi• •· tt b t it ec1· k" · · le · ........... -:; çan mure e a ın, a 17 y ı ışıyı geçe- za ge n lnebolu vapuru 1<azazeOP""'-

Gürültü o kadar büyüdü ki Sut • ıihiydi. mİyeceğini ve b\Dldan doliıyı bütün den bir gnıp dün vilayete aıü_.,ı 
tan Ebu Hamu bile duymuı, kapıya O -~ n Bin m.üretteba.tın itham edilemiyeceğini bil- mi•ler ve kendilen·ne Karadeniıe ~ 
bakan balkona çıkarak: .....,. rr_ 

- Ne oluyor orada?.. ıt Atlı dırmddedır- hareket edinciye kadar yar~ ·_:.de 

Diye bnğırmııtı. içeride konuımalar sürüp rıaıyor Mürettebatın, lzmirde verdikleri i- masını istemişlerdir. Bunlar."°:~ 
Zab 'tter ve askerler 

0 
tarafa dön· ve Abdullah merakla bekliyordu. fadelerin ayni olan buradaki ifadelerin- kendilerine verilen onar lira ;le-~ 

müştü. En ıonra Sultan dıp.rı çıktı. Ve • den çıkan neticeler de yine kaptanı suç aldıklarını, sair ihtiyaçlarını t~f'llll 
Abdullah bu ta§kınlığı fırsat bil. zirler, teYhler ve kumandanlar da altında bırakmaktadır. tiklerini ft burada parasız kaldlP"~ 

di. onun arkasında idiler. Direktörlük, kendi yapacağı incele- söylemiflerdir. Vali muavini ~ _.&. 

Bir h:ımlede sarayın bahçcıine Sultan Ebu Hamu Abdullaha dö- meler aonunda suçlu görülen tayfalara bunlan soysal yanfım fas~ ~ 
girdi. On beı yirmi adım ötedeki ıa- nerek: suçunun derecesine göre idari cezalar lerine ikiter lira verilmek ~tir 
rayın balkonu önünde ellerini göğ • -. Şeyh l~nilöı_n~r timdi on bin verecek ve icabı halinde, bazılanna da, direktörlüğüne gön~· .J 

sünde çaprazhyarak yerlere kadar atlı ıle. ~ezayıre .~ıdıyor. Sen de be- bundan böyle İf vemıiyecektir. Ancak .. Batan pamuklar piyasaya t-~ 
iğildi. Sonra doğrularak haykırdı: rabersın ••• Haydı.... tayfalara verilecek cezaları tesbit etme- İnebolu vapUrunda bat.an ~~ 

- Ey büyük sultanımız.. G~- ,. • ~ey~ lbnil~?1er uzu? _boylu, ~.ır~~ den evvel, lzmirde yapılan acili araştır· yüzünden tebrimiz piyasasmd-~ 
gündüz demeden, yorulmak bilme • gıbı bır gençtı. Ceza.yırın en bu yük maların da netic · beki ktir fiatlarmda k"· --:ı.. t vvu·· -w ~I'.! 
d b h ld b ld

. Ad kab"l • l El U kril · b esı enece · u~ua eme ~ 
e ırC«I.oT agunun e gr ı mege l1ADUaur unun DSt-- -~ en, u a e uraya ge ım. a. J ı eıı o an ase erın a§ın• lıletm d" _L..&- t··~- - t l al ... ba , ___ _.__ B L--•--

let istemeğe geldim. Becayede kan da bulunuyordu. lzmirde su·· • · !_a!__a._ı_ beklenil · · · ·. _,_ _.i_ ,_ 

d D b k k b S 1 k 
.. d·-· d d , varının, PU1WUD arasın- en partının gC11Dem~.;,ı; 

gövd yi götür ü. a a pe ç.o a utanın en ço guven ıgı a am ı d ::-.,--'=~ :.ı idar • - _,_ k b--L·---•--- _ı __ • 

b G l ı 1 1 
•· b • h Eh y h a g~ıı;;nu151, ..,.ebne esmın tıı:ag- pamu UJLlll&IJliU'JD buna--

erlerim var... iz i ıöy eme iyim • ve oleden en fey u a yanın fı .. . direkt""rl-- - - . . . 
- Becayede savaı mı? •• Naaıl O· Cezayirdeki hareketlerini beğenmi • · ra uz~e, 0 ~ ':aptığl •· etmek ıatemelendir. -""' 

lur? Kiminle? ) yordu. zah, gemiler.le, bu tekilde dauna mu- Souydler lacıa müntuebetil• t 

Sultan Ebu Hamunun yüzünde Sultan Ebu Hamu, lbnilömere habere edildiği ve bunun gemiyi babra- balurulular " 

hatırı sayılır derecede bir tela§ gö. Sultan Ebu Hamu biraz: ıonra kapıdan son emirleri veriyordu. Abdullah ta cak.~~ yük alınmasını değil, tücca- Moskova 16 (AA.)-~ 
ründü. Çünkü bu adam her şeyden göründü onun arkaaından dıp.rı çıkmak için rın.~ının ~la~ t~.mm~n p~un lzmirde batması ın·· •• fJIJ 
·· k d" h d"' ·· ·· k hazırlanıyordu. ettiği mahiyetındedir ve bu gibı emır- Litvinof Türkiye Büyu-k Elçill 
once en ı ra ntını uıunur, ay -

1 
tiyordu. Bir defa Ebu Yahya üzerine 

k · t d" H tt" b ·· Fakat bu sırada korkunç nal ses- lerde hakkı takdirin dalına ._ _ _. __ a bı· Apaydına •·..;_ede buiunm·-.tdl· gısız ya§ama ıs er ı. a a u yuz- k .. d ·1· f d" • • ·· •• IUILj.'uu. .._., u,.-

d i 
aa er gon erı ırse, e en ısının ocu l · d ld O k d ti b" k rakıldığı bildirilm' _ı_ .. edir K·-•---- J en spanyollara karıı güler yüz k . erı uyu u. n a ar a ı ır a - au. • 11.MUU.J'UI yar ınt• ~ 

·· t · l b .. 1 .. k I I w yarı yarıya alınmıf deme ti. Hele o· ıırga gı"bi sarayın d•• kapısından Gemi 9-luınlmıyor İzmir 16 (A.A.)- lnebolu . "" 
gos erır, on ara er tur u o ay ıgı • • • ~ in ~ 
gösterir, hele deniz kıyısındaki §e- nun Kemal reıale bırle§erek Cezayır avluya girmi ti. ebolu gemisi, 25 kUlaç suda batb- faciasında kurtanlanlan şehr~1 
bir kumandanlarına ve ıeyhlerine sultanlığını ele geçirmeği tasarladı- Bir uıak haber verdi: ğı için bunun çıbnlmuı çok masraflı zılay kurulu hanlara, otellere Y~ 
daima: ğtnı söylemesi pek iyi olmu§tu. Sul· - İbni Ci.hir Cezayirden geldi. olacaktır. Bunu göz önünde tutan de- miştir. Sabahleyin kahvaltıları ~j 

- İspanyollarla iyi geçininiz!.. tan bunu duyduğu ıaniyede Ebu {Arkası var) niz yollan idaresi, geminin çıkarılma- \e ihtiyacı olanlara çamaşır, ~ 
Diye her fırsatta emirler verirdi. sından sarfınazar etmİft:İr. bise ve ayakkabı, diğerlerinin de .Jtl-

Ebu Y ahyanın Arasın da: 4 Müfit NecJ.et lrmire gidiyor olan pantalon, ceket, manto. ,_ · 
Küstahlığı Romanya Göçmenleri Deniz ticaret direktörü Müfit Nec- kasket, yün hırka, çorap, ayakk~ 
Şimdi en çok güvendiği ıey Ebu 

Eymen ne yapmışb da İspanyolları 
gücendirmit savaıa sebep olmuıtu? 
Hele gizli söylenecek haberler ne O· 

la bilirdi? .• 
Hemen emir verdi: 
- Bu adamı içeri alınız! •• 

Abdullah ona yolda Ernebin yo • 
lunu kesmesinden ve mektubu al -
masından baıka her fCyİ biraz da ıi· 
şirerek anlattı. Sonunda ıunu ili.ve
yi de unutmadı: 

- Şeyh Ebu Yahya bunları size 
haber vermek için adam bile gön -
dermedi. Çünkü Kemal reisle birle
şerek Cezayirde bat kaldırmak ve 
sultanlığı ele geçirmek istiyor ••• 

Şeyh Ebu Yahyanın vaktinde her 
şeyi haber vermeyi§i aa.hiden şüphe 
edilecek bir hareketti. Sultan §İmdi 
büsbütün telita dütmüı: 

- Benden izin almaksızın Ebu 
Eymeni nasıl a\abilir? Buna bir tür
lü aklım ermiyor... Ebu Yahya bu 
küstahlığı yapar mı? •• Hele bu Ke • 
mal reis kim oluyor? Türkler Ana
doludan Cezayire na11l gelebilirler?. 

O zaman Abdullah elini koynuna 
attı. Şeyh Ebu Eymenin göğsün • 
den aldığı yaftayı çıkardı: 

- Ey büyük sultanımız, itte ıa -
hidi ... Ebu Y ahyanın imz.aıile ıeyh 
Ebu Eymenin ıöğıüne asılan kağıt .• 
Çabuk davranırsanız Kemal reisi de 
Cezayirde görebilirsiniz! •• 

Artık şüphe edilecek bir ıey kal • 
mamışh. 

Büyük 
Toplantı 

Ebu Hamu hemen ellerini birbiri
ne vurdu. Vezirlerle bathca kuman
dan ve teYhleri toplantıya çağırdı: 

- Hemen, şimdi gelsinler!.. 
Dedi. 
Ayni zamanda Abdallaha dön -

dü: 
- Ebu Eymene olduğu kadar ba

na da candan hizmet edeceğine gü -
vencim vnr ... Mükafatını görecek • 
sin!.. Yanımızdaki odada beklet... 

Abdullah oradan çıktı. 

Dört Erkek Bir Yalakta 
Yüz Yıkayorlardı 

det, lzmirdeki fen heyetinin arattırma- iskarpinleri hemen temin etlll~ 

Mısırça-rşısı Esnafı Ve Belediye 
- ,; 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) Fakat ~naf kendi noktai nua'~ 
larak her birisi bir baıka sahibin eline geç- sürerek bunun böyl olmadıiıol9 lf 
miıtir. kendi mallan olduğunu ileri sÜ~~ 

Şimdi bu dükkanların sahipleri Mısırçar. lediyenin bu tenbihini yerine ı.~ 
fısı için ıu noktai ~az:ı ileri sürmektedir· !erdir. Belediye de bunun ü:ıe~ ~ 
le.r: Mısırçarıısı sahıplen müteaddit bir tek bqer lira ceza kesmiıtirBunun üa~ ~ 
bmadır. Çarımm sokaldan bpk1 Am1ca birlepniı, dün miiftereken bir vekil ~ 
hanında, Rameli pasajında, sair pasaj ve lar ve belediyenin kendi maUarı ~ ~ 
han:ıanı.a . oldağu gibi bu binanm hususi naya müdahalesinin ~ni için d•~ ~ 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 
kizi hala sağ. Fakat 19 dan çok fazla hay
van doğdu, ve bir tanesi yaşamadı 1 

Arabacının yola çıkma saatini geçirdi
ğiınizi bilmem &.açınca defa tekrarlayışı, 

göçmenleri daha fazla dinlememe imkan 
bırakmadı. Bedbinliğimi, gideceğim köyler• 
de giderebilmek ümidüc yola çıkarken gÖ· 

züme, az ileride, göçmenler ili ti: 

Mikrop ta nedir? 

yokmuş ve Edimedcn hareketi duyulan 
umum müfcttiı Ki.zmı dirilmiıl 

Kazım Diriğin Eclimeden çıkmasının ha· 
beri. dünyadan habersiz yaşıyan Evre§ede 

Bu gdi~ haberi, Evreşede kuvvetli bir geç~tlen~ır: Na~ 0 • hanların ve pasajlann Eanaf, eVTelki alqam Eminöıll' ~ 
munebbih tesiri uyandırdı: ..Jııpleri istediklen zaman ita geçitlerin kamlığma da bafvurarak hakla...-~ 

Vazife ba nda Tc faal görünmek isti· ~pılannı kapar ve balkın oradan geçmesi- kar.arın usulsüzlüiünde.n fikayel ---.~ 
yenler, nahiyede derhal kazma kürek se· n~. ~ edene Mıst~at'fllHmn aahipleri de Bunun Üzerine vaziyet gözden geÇ il' 
f b l

•w• , 1,. l k-I-.. sunun muayyen saatınde çaqmuı alh cÜm· Eminönü kawmalr·-· yapıl•• ~ ..llllf 
er er ıgı uan etti er ve yan <Ull~ göçmen " ~ - "" 

çarçabuk duyuluyor. 

evlerinde. İ§baııı yapmış bir fabrika fa aliye· le ya~i sokak kapısını . kaparlar ve balkm durnuqtur. Esnaftan hir çoğun• 
Dördü de, derin oyuğu su dolu bir k.tü- kendi mallan olaA bu hususi geçitlerden olan zabıtnameler g .... ,· -L--·bl'· ~ ~ 

t ti ba!!!ladı. Şimdi, Kizım Diriğin otomobi- ..... uaun..,. ~ ' 
ğün etrafma çömelmişlerdi. çine sümkür- aeçmesini menede.rler. Bu tariJôam olmadı-

linde hayali bir seyahate çıkıyorum: 
dükleri oyuktan aldıkları lcapkara suyu a- ğı için belediye bu geçitlere karıımaz. hal-
vuçlayıp yüzlerine çırpıyorlar, Ye gUya yı- Uzunköprü ve KCfCUl köylerindeki bütün buki belediye bu seçitler içia tarikİİlm olan 
kanıyorlar, temizleniyorlardı. Yanlarına so- yapı yerlerinde, an kovanlarını gölgede sokak ve caddelere mahsus usul ve nizam
kuldum, onlara, bu ördek usulü yıkanıŞ?n bıralc.an bir faaliyet görüyorum: lan tatbik etmek istemi9, mal sahiplerine 
SJhhi mahzurlarını saydım ve: Kerpiçler keııiliyor, taşlar taıınıyor, ke- dükkanlarının altlarındaki bodrumlan dol-

-Bu suyun içinde, dedim, sizin saçla- reatcler rendeleniyor, &.ireçler dökülüyor, durup kapamalanm, dükkanlannın önün-
nnızın tellerinden çok mikrop vardır! evler, mahalleler kuruluyor. deki sofa denilen yerleri yıl(maLmıu, cad-

Durdu birden ıordular: 
- Mikrop ta nedir) 
En kestirme yoldan ce\'llp verdim: 
- Yani bu su sizi hasta ederi 
Göçmenlerden biri, benim gafletimle 

eğlenir gibi güldü: 
- Doktorlar kolumuza budumuza tam 

iki defa aşı saldılar ... iki aŞJdan sonra has· 
talıktan korkumuz mu kalır ki~ 

Anlaşılıyordu ki göçmenler, kendilerine 
yapılan tifo ve çiçek aşılannda, bütün mi~ 
roplara, ve bütün illetlere karşı ebedi mua
fiyet kazandıran bir hassa vehmediyorlar· 
dı. 

-Geliyor! 
- Edirneden harelcet· etmişi 
Evreşc nahiyesine vardığım zaman orta· 

lık. bu mahiyeti meçhul rivayetin sevincine 
benziycn telil ile çalkanıyordu. Tahminle· 
rimin hangisinde isabet gösterdiğimi anla
mak için, ilk karşılaştığım köylüyü ıorguya 
çektim: 

- Pedavra tahtalan mı geliyor) 
- Hayır! 

-Tohum mu) 
- Hayır! 

- Buğday mı) 

- Ne münasebetf 

Bu manzara, Kazım Diriğin gözlerinde deyi genifletmelerini etmretmiJtir. Çünkü 
haklı bir sevinç uyandınyor. belediyeye nazaran Mısırçarfm alelade bir 

O sırada yanına bir gazeteci 90kuluyor, çarııdı.r ve sokakları da tarikiimdır. 
ıoruyor: 

- Göçmenlerin yersiz kaldıkları söyle
niyor, ne dersiniz) 

Kiizım Dirik. bu suale. haldı bir nikbin. 
lzikle cevap veriyor: 

- lnanmaym ... Onlar. Trakya köyle· 
rinde durmadan kalkıp inen çekiçlerin mes
ut takırtılarım duymayan kimselerdir. 

Yakında Trakyada ev sahibi edilmemiş 
göçmen kalmıyacakhr. 

Bu sözlerimin hakikaten ne kadar uygun 
olduğunu anlamak için kısa bir trakya sc· 
yahati yapmak kafidir. 

Onlar, gece yarılarından ıonra uğrıya~ 

cakları yerlerde bile. ustaların mum ışığın. 
da ev kurduldannı göreceklerdir! 

Fakat eğer tesadüf, karşılaşmamıza yar· 
dun etseydi, müsamahakarlığına ıığınacak. 
ve ondan, tefti~lerinden btfini mütenekki· 
ren yapmasını rica edecektim. 

T rakyadaki göçmen evlerinin beklenilen 
ıür"atle tamamlanmasında çok müessir ola· 
cak bir çare daha var: 

Beyaz Kadın Ticareti 
BUtUn MltleUer Bu Hususta 

Flklrlerfnl BHtllrecek 
Cenevre 16 (A.A.)- Uluslar sosye

tesi genel sekreteri bütün üye hükumet
lere gönderdiji bir tamimde bunları, 1 
15 ıubat 1936 tarihine kadar beyaz ka
dın ticaretine kartı 1936 aenesinin bas
lannda toplanacak olan arsıulusal k~-1 
feraııa hakkındaki diişüncelerini bildiY
meye daTet etmiıtir. 

Flllatl• Y•udllerl Alnu1nya 
Ale~hl11e Miting Yapamad11ar 

Kudüs 16 (A.A.)- Almanyada Ya
hudilere kaqı. çdr:anlmıı olan Nuren
berc kanunlan aleyhinde dün ve bugün 
için tertip edilmiı Olan protesto miting
leri polisin yasaiı üzerine yapılama -
mııbr. 

BiT Onivermeli öiJ.:. ~ 
Kahire 16 (A.A.)- Bu sa ';/ 

nan Oniversite talebesinden birisi 
nede ölmiiftür. ~ 

Londra 16 (Telsizle)- Jtöylef ~ 
veriyor: Kahirede bazı mah.llatt• rlJ ' 
tafkınlık olmuttur. Kahireden tSo ~ 
metre mesafede bulunan Dagast ~ 
çarpıımacla 6 polis ağır surette Y 

tır. ~ 

-- En bUyUk Fransız filaıİ 

SAADE1-
< Le Bonheur ) 

CH AHLES BOYER .... 0 1>1 
OABY )l(}P' 

T O R K sinemas11111 
llinteu ı Dftnya . haberi•~,. 

Bugıın saat 11 de tenr.ilitlı ptJ 

Halk OperetJ od• 
Bu guo Iı"'ransJZ tıyatro•11 

0 
d• 

Matim" 16 da ~"m 2n,3 
BAY - BAYAH ~ ~ 

___ Yalan la TE~~ 

bıwltllAllll Tepe.~·~ 
$ehirTiptrow Tıy•t,. ~ 

\ 

J7/Jlf. 1 ~.1'_!-
gu o lı ıtıl ,-_ 

Çoc-" 'ff11 ıt' 
güaduz _,. ye _, 

Yanı başındaki odada sedirin bir Meğer gelişi, sevince benzettiğim bir te-
kenarına iIİ§tİ. laı uyandıran feyin, tahtayla, kiremitle, to· 

Bütün Trakyaya her gün üç kelimelik bir 
haber uçurmak: 

- Kazım Oirik geliyor! 

Natlt • Ertufrul Sada 
Şel\aadebaşı T~RAN 

tiyatroıunda matıne 15te 
HAMLET 

aham 20,30 da 
(Afacan)..., 

(9Bnnd,.. Atetf 
SiY1AZ 

Bir an önce kararın Terilmesini ;._ bumla, buğdayla hakikaten hi; ...,;;..eebeti NAd SADULLAH 
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TURNLEA 
ROMA KAPILAllN\ 
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ı.tendiyar ofgllarının oturdukları tarilai eu 

Filyos- Irmak Hattında 

Yolun Açılııına Giderken 
Neler Gördüm? 

-'alendıyar ailuinın 6alıiyelerinden iki 

,,_."·· 



10 Sayfa SON POSTA 

Geç•nki ,,,.. 
Bilmecemlzde BiKAYE 
Kazananlar L Arapçada• 

BoyaKal<mi ESKiCi EBUSABR 
lstanbul Süleymaniye 7 inci mektep _ _ _.1rJ 

226 Mecit, Afyon Marulcu mahallesi . ~ nlulıarriri: Freeman Wıllı Croftı - 28 - 17/11/935 

Polis Müfetjşleri; Motör Meselesinde Havuççu sokak No. 1 de, Üsküdar 30 Dünkü kısmın hula.ası: mı§tır. Çok dikkatli tamır e ~ 
uncu mektep 177 Celalet, Konya 19 Ebusabr ihtiyar bir eıkicidir. Bir gün, zımdır. Yarın arkadaılarile dil ıt 

De Bir Netice Elde Edemiyorlardı mayıs mektebi 181 Vahram, Be!İktaı şişman bir adam ona çizmelerini ta· ava gidecekler, bir hafta k• ._... 
Te!vikiye cad. No. 7 de Sevim Mutlu. mir ettirmiş, beğenmemiş, biçareyi lanacaklar, onun için ya~-JJıl 

Frenç bu adamları bi

raz daha söyletmek iste

di, düıündü, bu ge

micilerin dilini ancak 

bir kaç kadeh içki 
açardı Onları derhal kö-

~i 
Büyük Suluboya fena halde haşlamııtır. Bu arada bunları tamir etmeni iıterıaı. ~ 

Adapazar.ı Sabiha Hanım mektebi Ebusabra genç bir kadınla bir delikan- Ebusabr, genç kadanmıD ~ 
sınıf 4 ten 224 Zerrin, Y ediku)e Hızır- lı müşteri olmuşlardır. Bu kadın, Ebu- sesinden, kocasının bu bir ~ 
İlyas ıokaiı No. 8 de Y orgi kızı VJasia, sabrı haşlıyan adamın karısı. delikan- gaybubetinden bilistifade ~ 
Sultanahmet Çata)çe§me sokak No. 48 lı da sevgilisidir. Onlan beraber gör- ile kaçacağını anlamııtı •• 811 -~· 
de Hüseyin, Konya Abdülaziz mahal dükçe Ebusabr §İşman, kaba adamı her ikisi de kaybetmek ııteP'-

fe batındaki meyha • 
neye davet ederek bol 

bol içki ısmarladı. Ni -

hayet gemicilerin dili 
Liraz daha çözülmeğe · 
batladı. 

Motörün Hikayeai 
Bunların ifadesine 

söre 3 teırin per

tembe günü saat 

9,30 la 1 O arasmda li

mana bir motör gelmif. 

Bu limanda liman ida-

resi ve liman rüsumu 

1 · N 14 t M hatırlamakta ve için için sevinmekte- l d eıı o. e uazzez. ar ı. .._!ı.lls 

Küçük Suluboya dir. İhtiyar eskici hürmetle e~ 
Ni!antaıı Güzelbahçe Şafak apar - Bir hafta sonra Ebuıabr iskarpjn- - Yarın sabah çizmeler 

tımanı No. 3 te Ziya Sezgin, İstanbul leri genç kadına teslim etti. .. O gün dedi ve hafifçe gülümsedi. • ~ 
2 inci mektep 33 Kadri, Kadirga 3 ün- genç kadın da, erkek te gayet dü - Çizmelerin konçlannı ~ 
cü mektep 5/B den 285 M. Yılmaz, şünceli duruyorlardı. iskarpinleri 1 önliğile onları parlatıyordu. ~ 

, Bursa Namazhk cad. Akçardak sokak aldıktan sonra dalgın dalgın yürü- - Muhterem zevciniz bllf .. 
~ No. 8 de Lutfi Uçak, İstanbul erkek li- - b l d l Eb b • · d l 1 · "d klel' 

' ~ mege a§ a ı ar. usa r ıçın en çizme ere mı ava sı ece 

J 
sesi 728 Lutfullah Şevki. l b k b' k -1# 

1/ 1 ge en üyü ır arzuya mu avemet sordu. ..,ar: ı ~~ Kart edemedi. Yavaı yavat yerinden - Evet, ilk gün atla ıey~ 
·- ,,....,. ..._ Konya lsm•~ lnön~ m•kt;b! 

2
/ A =~~ kalktı, kirli bornosunu zayıf vücu . 1 cekler .• . Bu çizmeler de, öt _., /1 

~' ')\tı 827 
Nedret, Sıva~ lase ~ıİı :e~ d dunun etrafına sıkıca sardı. Bu genç daha rahat olduğu için buııl .. • 

~J) \ Lebibe OJcKa~tko, aKyse1rı Katan ut ela 
0

1 
çiftin yanına sokularak takip etme- mek istiyor. Borcum ne? ~ ~~....,~~ ~ ı No. 47 de ır or, oz u asap ar as _ . .. .. 

~~;.,.......,~7.f ı1 • t b D b k k bzı Mina Üs- ge baıladı. Bır muddet sonra da yan Ebusabr kadının aaydııı I' 
\
\ ocagı us a a~ııı u e ı ' 1 ki b' . 8' k d . • • . _lıM' 
J k .. d 47 inci mektep 203 Murat Aytuğ- soka ardan ırıne saptı. ır aç a- cebıne koydu ve çızmenın ~ 

,:ı, ~nkara erk•k orta m•ktep 2/~ kika. içinde is.te~iğini Ö~re~mi~ti; lıplarını yerletlirmeie baflJ'~ 
dan ı 72 Celaleddin, Balıkesir Kuvayı Ha~ıkaten bu ıkı g~n~ bırbırlerı~ı kalıpların ayak kıımı yo~ _ ·~ olmadığından herkes Gemicinin anlattığına göre karadan gelen iki adamı motörde 

1rözünün tuttuğu yere kısa boylu bir adam karşılamış milliye cad. Paşaıaray sokak No. 8 de sevıyorlar, hatta bırlıkte kaçmagı çizmenin konçlarını ıen~ 
Mü§erref, Ankara Kal~kapısı T?rke1 kuruyorl~rdı .. ~rkek bir kaç güne bozulmasına ma~i. o~ İ~I' 
sokak No. 22 de Nermın, Kayserı fa -

1 
kadar Çıne gıdıyor ve kadına bera- mı§tı. Bu iti de bıtardikten j.,lıf 

tanbu) cad. No. 47 de Arşagühi, Anka - , her gitmesini yalvarıyordu. Genç ka- şını kaldırdı ve genç kadı ... 

demirler veya beiendiği §&mandıraya - Ali. Demek ki postahaneye uğrı-
bağlarmıı. Bu motör de iç limana sirip yacak kadar vakit sahibiyiz. 

demirlemiı. Motör Yolcuları 
Motörün kaptanı orta Y•flı, kısa boy- Postahaneye sittikleri zaman Frenç, 

lu ve ıen yüzlü bir adamını§, Motörde 
1 arandığı takdirde binbaıının evinde bu

birisi daha varmıı ama gemiciler onu lunacaiını ıöylemiı olan Viktora JU 
1rörmemi.1, güverteye çıkmamıı. Fakat telgrafı çekti: 

güvertede bulunan kısa boylu adamın 1 <r Liitfen bulunduğunuz yeri telgrafla 
bazı sualle~~~e~ ~~ağı.dan, kamaradan 1 bildiriniz. Sizi her halde görmek İsti : 
cevap verdıgını ıııtmı§ler. yorum. Stranraerde Kingı Arms otelı· 

ra Ulus mektebi 4/E den 432 Mazhar dın buna muvafakat ediyor, fakat rak: /İ 
Osman Aksoy, Sirkeci Murad~ye c~d. kocasından ödü kopuyordu. _Tamir için kullandı~~..I· 
No. 28 de Koço kızı Anna, Fatıl~ 1U.~ ın1- Ebusabr bir müddet daha dolat· parçası yastır. Kuruyup Ç~~; 
. mektep 3/A dan 239 Nec a na' k d d'b" d k" . ~ • • • I cı . • T 3 Bl 11 d A- tı tan sonra uvar ı ın e ı yerme timali vardır. Onun ıçm çı · _ _. Tekırdag alay 159. · • · en ld" k · k d • b k l 1 ~ 

T k .1• t t h • t ge ı ve eçesıne oturara erın yilinciye kadar u a ıp an rif oğlu Satılmış, o Rt vı aye a rıra • .. .. - b l d El' d . 

Motör geldikten bir kaç dakika ıon- ne cevabınızı bekliyorum.» 

ra kahve renkli ve altı silindirli bir Mo- Trende olsun, Stranraerdeki otelin 
rlı otomobili gelmi!. Otomobilden iki ki· salonunda olsun, Frenç hiç bir ıey ıöy
ti çıkını§. İkisi de iri yarı adamlarmıJ. )emiyor, mütemadiyen dütünüyordu. 
Hele bir tanesi dev gibi iri imiı. Bu es· Sir Con ile motör yolcuları araıında
mer , ve siyah saçlı imiı, fakat arka - ki bu münasebet onu çok taıırtmııtı. 
daıının saçları kıp kırmızı İmİJ. Bunlar Tek ba§ına alınırsa, amcasının öldürül
rıhtıına gelmi§ler ve İç limanda motörü düğü bir sırada Viktorun fskoçyanın 
1rörünce ıeslenmiıler. Motördeki kısa garp sahillerinde bir seyahat yapmak • 

f,oylu adam, rıhtımda bailı olan bir ta olması hiç bir ıey ifade etmezdi. Ce

b k At•b' T f
0

k Demı·ral kızı Gönül derın du§unmege af a 1··• ın en karmayınız .. dedı. ~' 
as a ı ı ev ı ' 'l'l d • Jd 'P 

K:merburgaz kahveci Recep ·oğlu Sa - gel~~ bu genç ~e~gı 1 ere yar ım et- Genç kadın çizmelerı a 1 

l'h Ömer Kadıköy Cevizlik Hacı Ah - megı ne kadar ıslıyordu.. kiciye gülümsiyerek uzaklatll-

ıandalı işaret etmiı. Sandal bu gemi -
cilerden birinin imiı. iki adamı motöre 
kadar götürmÜJ. Yolda bunlar, otomo -
bili kimin geri götüreceğini müzakere 
etmiıler, ama nereye ırötürüleceğini aöy· 

lememisler. Motörün güvertesinde du -
.. n kıs~ boylu adam bunları karııla -
mıs. Tam vaktinde 1reldiklerini, kendi
sinin henüz limana girdiiini söylemit• 
Yeni gelenlerden biri Vikinin ne alem
de olduğunu sormuı. 

Kı•a Boylu Ve Deu A.clamlar 

Motördeki adam: 

.:.eı B. •~kak No. 4 te Leyli. Dikmen, O gün öğleden sonra talih ona Ebuıabr derin bir nefes•'""', 
Bursa Selçukhatun mahalles i Kurun güler yüz gösterdi. Genç kadınla y bb' 

1 
S n -=•-abıJlll~# 

G . . B d f l - ara ı. e •IUA sokak No. 7 de Huriye, Karaman azı sevgilisi tekrar geldıler. u e a e • d' ld d önündeki I 
• ? ı_JA1• . • d 8 ıye mırı an ı ve - ...JJt Kemal ilk mektebı sınıf 5 te 4-1 -ıa ıse lerinde bir çıft ıarı çızme var ı. U· kk l d b" · • )arak tp""" 
k A kt h • • 1 d ya ap ar an ıranı a Cemal, Konya as erı orta me ep e- nun tamir edilmesini ııtıyor ar ı. w b l d ~ 

sap memuru Mes'ut oğlu ı:1ikmet, Sa~- Ebusabr çizmeleri aldı ,evirdi, çe - mege aı a -~· birde bii,. ·.,a 
sun adliye karıııı arzuhalcı Mustafa og- • . f k b' t . lA mdı Ferdası gun, fe ~il'_ 

. ~ vardı· gayet u a ır amır azı • d B k na•""~ lu Münir, İzmir İstanbul otelı Nazım ' d k beki k b 'l heyecan var ı. eyaz 0 • ~ 
Kadri, Samsun barut bayii Abdi oğlu Genç ka ın oracı bt·i· d" ;r k e~ .h1t~ bi, o iri yarı adam birdenb~.-W, 

hemen bunu yapa ı ır ı. a a ı ~- t" Her nasılsa çizmesinin ~ , 
ne tek batına ahnıraa Coıun, yani Sait. yar eskici hiç bir fCJ aöylemedı. u: l k.. ük. ebır· lı" bir rJıı' Kot.u

n, motör volcularına iltihak et - De/ter b' d f d h .. k mıf o an UÇ ' Z iiftilo 
, Genç kadını ır e a a a ııorme d h l ··td=- ' ~ mek için Sir Conla ayni trende seyahat Kayseri Boyacıkapı Karaku~ sokak . . d ıokmuf ve er a o ...... ~ 

etmiı olması da - sahte iaim vermesine ı No. 2 de Cevat Çangatin, Adana Kapa- ıatıyor u. . k . Ebuıabr bu haberi duJUlld 
' l 1 t h f

0

y c'ı Kazanlı Sükrü İzmit Bunlar benım ocamın çızme- "'' ve yan yana kompartıman muammasına ıçartı u a 
1 

e - ' - • • k • • b" d d kendine güldü ve tekrar: 11..ı J' 
raimen - sene bir ıey ifade etmezdi. Tepecik mahallesi Çarşı~a~ı cad: .No: leri. Kendıaı ço tıtı.~. ·~ a am. ·~· • "nahım• arı-

(Ark.ası var) 4 te Hadiye Erdi, İzmir Dıbekbası akıncı Çizmeler de en ıevdııı çızmelerıdır -. Se~ benım lfU 
k N 28 d G li kızı Ke - h l b' d ·d n yapıl • rabbı ! dıye mırıldandı. -· ···· -· . • . . . ............ · . ·- Murlu soka o. e a P ve gayet pa a ı ır en e · 

1

1 male, Çanakkale Bebeklievler N~. 
ADEMi iK TiDAR l ı 3 teNurinnisaTeksöz,Konyaerkektı- Nı·şantaŞJ Yangını sesi 4/ A dan M. Emin, Yalvaç orta o -

ve ı kul türkçe Öğretmeni Remzi oğlu İlhan, 
Bel gevşekliğine Tarsus Türkocaiı mektebi 342 Ali Dön- Or .... 

1 
.N l mez Amaayaortamektebi2/Adan220 Ateı, Binanın Boı Olan "" HORMOBı Hay~ti, Amasya orta ı_nektep 13~ A. 

- Bir kaza· ıeçirdi. Merdivenlerden 
düıtü ve dizini fena halde çarptı. Ap· 
iıda kamarada yatağından kalkacak 
Kaide değil » demİJ. Bunun Üzerine dev 
sibi adam aıağıya inmiı. Gemici aıaiı· • 
da iki kitinin konuıtuğunu iıitmif, fa -

kat ne söylediklerini anlıyamamı§. Za
ten bu sırada 1rüvertede duran adam da, 
yarım saat sonra karaya çıkacağını, ce
lip kendisini almasını tembih etmi!, o 
da kayığı tekrar rıhtıma çekmİJ. Yarım 
;aat sonra dev gibi adamla kısa boylu 

Fevzi Konya kız mualhm mektebı tat- K t d Çı kmıı Tafeılı\t : Galata Poı<ta lcutuıu 1255 bikat 'kısmı sınıf 2 den. Selma ~k.~~~ 8 10 80 
,. Ankara Adliye Vekaletı evrak muduru 

Memduh oğlu Süreyya, Tokat orta mek-' 
tep sınıf 3 ten 368 Aziz, Siva!\ et·kek Ji. 
f>esi 3/B den 58 Şehap Tan, Sivas Karne 
emir zabiti vasıtaıile Necati, Vefa er • 
kek lisesi 346 Süleyman Özkan, latan -
bul kız lisesi 1602 F. Yüksel, İstanbul 
kız lisesi 766 Handan Fevzi, İstanbul 
44 üncü mektep 437 Nejat, fsbnbu) 44 
üncü mektep 4/ A dan 73 Refet, Kum -
kapı orta mektep sınıf 1 den 104 Turgut 
Beçel, Bakırköy Zeytinlik Türkeçi so -
kak No. 7 de Lamia Hasan, Vefa erkek 
lisesi 3 ; Adan 876 Salahaddin, f stanbul 
kız lisesi 131 Nezahat Dervi§, Kabala! 
erkek lisesi 395 Bedri Atak, Erenköy 

Son Posta 
Yu ... .ı1ul, H"ıdrı ve all& •aa•t..C 

ülü,.labtiy~ Ç.atelçeşme eokat-. 2S 
ISTANBUL adamı alıp tekrar karaya çıkarmıı. İki

si de otomobile atlayıp gitmiıler. Bir iki 
saat sonra dev gibi adam yalnız batı· 
na dönmÜJ. Kısa boylusu ise, akıam Üs· 
tü, ortalık karardıktan sonra avdet et
mit ve derhal motöre gitmi.t• Bundan 
sonra artık ne kimse motöre girmi§, ne 
de kimse karaya çıkmıJ. 

Gece yarısında motör limandan çı -
kıp gitmİJ. Motörün ismi Sep Hawk imit 
ve Baro limanında müıeccelmiı. 15 
metre boyunda ve oldukça eski bir mo-
törmüş. 

Gemicilerden öğrenecek başka bir 
ıey kalmamııtı. Frenç içki. paralarını 
vererek, gemicilere veda ettı ve Mak -
langın koluna girerek sokağa çıktılar. 

1 Frenç: 
- Demek ki Kota ta Viktorla bera

ber seyahat edenlerdenmİ!·· Nasıl oldu 
da bunu daha evvel dü,ünemedik? 

-
Caıetemlıde tıkan )'Uı 
" reılmlterlo bütUo haklan 
mah,,,ı ve ruetemiae aitt& 

ABONE FIATLARI 
t 8 3 t Xozyatağı Sahrayi cedit İç Erenköy 

Sen Ay Ay Ay yolu No. 37 de Ihsan kızı İhsan, Vefa j 
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X • V t" Vakit Ezani Vasıalt 't akit !:'.tanı aaa ı 

ta ıle ve Emniyet Sandığına merhun imit• kesilerek yangının önüne 1e4i,' ~ 
a ı .. . dde••" ~ Bu münasebetle hadise etrafında tah- * Lulecıhendek. ca b• 

·· ·· ·· k fabrıkaıınırı • ~ kikat yapılmaktadır. zumozu ra ı nd•ki 

* Yine evvelki gece seç vakit Mer- ııçrıyan kıvılcımlar yaııı rni•l,..... ...,M 
b k umlal"I te • .....,-::;; da Semaverci sokakta, bir numarfth sarmış, acanı~ u~ .. :: .. e ıeÇ• 
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Kari llelctdları ı: 

Sarfa 1J 

Spor 

Lik Maçları 
Fenerin Beşiktaşla Bugünkü 

Karşılaşması Mühimdir 
Bir Türlü Kat'i Karar Veremiyordu 

Armutluya 
Vapur 
Seferleri . latanbul lik ~J?i:ronumın en önem-, lik maçlannda büyük bir kalabalık tnı .. 

h maçlarından barı olan Fenerbahçe, ı · · · · · 
" Armutluya yazan haftada iki aefer Betiktaı Jik maçı b~ Kadıköy ata 1 unmu1tur. Barmcı lıkte en fazla 58.000, 

"1 Kaabaryan, ıabredemedi. Yerinde J - Haaa, bak bu olur. Bedroı, resmı LtaDbuldan ve iki sefer de Mudanya • dında oynanacakbr. - jkinci likte 43.000, üçüncü likte 20.000• 

\'tanarak: J memurdur. Sen onu tamyor muıun. dan vapur uğrar. Halbuki asıl ihracat Futbol birincilik müaabakalannın ı dördüncü likte 9000 seyirci bulunmuı .. 
- Kırk Mllll' lirası, he. Vay baba· - Uzaktan tanırım. Merhabamız mevsimi kıtındır. Binaenaleyh vapur hemen hemen ilk turlarmda kufllat • tur. Dört likte bulunan bütün seyirciJe. 

'lllın 8fıgına yoktur. seferlerinin kıfın çoğaltılmuı k ge- mak zaruretinde kalan bu iki kuvvetli rin miktan 633.993 kifiyi bulmaktadır.ı 
dedi •• E, Bedroa bu herifi nud bulacak? __ 1_1!..ı!_ Şimdi' Arm ti baftadaço b" takımın yeni lutboJ mevaiminde yapa • Brı6iinltü ·..:. 

• - • n_..ı_ __ n:auwr. u uya ar ki . .. . cı ... oymıu 

V Ga 
et kolay Şimdi bak. Dcxuu- ca arı J&mpıyona uzerınde oynıyacaiı B b d .. 

ohan Kaıbarvanı Yemliyor - Y • w• • ' vapur uğruyor. Bu yüzden mahsulünü rol 0 niabett b" .. kt" ay urttan un gelen ciritciler, bu .. 
" r~ eli k · r degıl mı' e uyu ur. " 0 k 0 d V ı· Vahan, Kaabaryanm üzerinde yap- ı:.1en omıae •• satmak için gelen Armutlulular Jıtan- Geçen lik maçında iki defa Fener· gun saat ı ı .. e e ıefendi çayırında O• 

tığı tesirden .. .. • emnuniyet - Evet. bulda bir hafta kalmak zaruretinde ka- bahçeye mağlup olan Betikta.tın bu yun!arını soatereceklerdir. Oyunları 
Liıaetti T b""bb~yükt blaır ·~e devam - Tabiidir ki onun Galatuarayda lıyorlar. Ve bir hafta da latanbulda ka· müsabakada kuvvetli rakibini yenmek tertlr ed~n Beyokağlud Halke~i,_ oyunlann 
•"'ledı':• a ıı ır avır IO b'ldikleri vardır. ,. im tt klan L_ 1·· için her zaman olduiu .b. bü "L b" yapı acagı yere ar tenzalath otobii~ 
""J ı ca sa ı mauau un yarıdan faz- Si 1 yua ır t t • • · B .. 

- Şü hesiz. kuvvet aarfeclecetine hiç 9üphe yok • ve ren emın etmıtbr. ugun 12,4 vfl 
- Fakat İf, timdi bu adamı bulmak· Şö" ple lakırdıyı bir biçimine ge- la paruını harcıyorlar.. tur. !3.20 de kalkacak trenler Veliefehdide 

ta. Ben biraz •-•tırdım. tanıttırdım. - y l d h . kolayca Bu hususta Ekonomı Bakanlığının latanbul lik maçlarmclan enoel 'ki ıatuyon yapacaklar ve a)qam dön il, s· . ' --,. ' tirir Arkadaş arın an er ıeyı dikk t' • lbede • 1 treni . • h . b d . . 
11 ız Yakaladım. .. w • • • • nazarı a ını ce nz. ecnebi temaaı yapan Be.fİldaf iki Uç ae- ermın epa1, ura an aeyırcıler 
- Anladım. Herif, bizim mahalle- ogrenebı~. dah Galatuara da- Armutludan Z. Ahmet Aymutlu nedir hiç aaraılmadan klGhünün renk- alacakbr •• 

de, On . . . - Herıf acaba a Y lerini müdafaa eden oyuncularını mu- Evvelkı siln, Spahi Ocatının sahasın• 
un ıçın bana geliyorsun. . dır. Bir posta, telgral memaranan hafaza etmektedir. da küçük bir ekaerU. yapan ciritçiler. 

• :- Hayır, Baron Kubaryan. Herıf _Belki oradadır. Belki de Zaptiye acıklı hali Yunanlılar .,.. Romanyaldarla Y111>b· baıta reialeri Ahmet olmak üzere kap· 
·~ ınahallede değil. N etine yahut tevkifhaneye ve ya· l1mi ve adresi nezdimizde mahfuz ğı oyunlarda muvaffakiyet kaaanan tan Cemil, Bahri, Ağa, Mahmut, Sü1ey. 

- Ya nerede 7 ezar ka 'b. ·· c1e-=•-:·tir bulunan eıki ve emektar bir poıta ve Betik tat her iki maçta da aonlara doiru man, Ali, Mürael, Salih, Halit, Osmaıı 
• • but bat ır yere ıon nuuAT • 

.___:- itte o.nu bilaem, hemen gı~; uarar•tlı" Bı"r Pazarlılı telgraf memuru bize çok acıklı bir baıhyan yorsunluk alametleri kartmn- ve Baariden mürekkeptir. Fevzi ismin • 

....._ Mıı1r liraımı alır· kıtır kıtır yenm. u ~ mektup yazıyor. (6) çocuğile ıokak- da bocalamaktan kurtulamamıtbr. BU- deki bir arkadaılan da birdenbire ra .. 
kaabaryanın yeniden ağzı ıulandı. Kubaryan, kır bıyık!~ını çeke çeke larda kaldığını, çocuklarının peritan tün bunlara mukabil Fenerbahçe kar- hataızlanmıt ve Cerrahpaıa hastahane. 
_ V k" ... 

1 
h .

6 
K k tan dütünüyor; görülecek ıtm faydalarını, ve zavallı hallerine dayanamıyarak tısında çok heaaph ve o nisbette hassas ainde tedavi albna ahnmıtbr. 

~ ay opoı unun en • ır e hlik l . . dikkate ld k d I • ld•w• . .. bir oyun oynamaia çalı•acakbr. -~ • · • • • . • ••. . . . .• -----· , .. -. , __ • . • 1 
1 

te e ermı nazarı çı ırma erece erme ae ıgına ıoy- :I' - --.. - ~ 
b Mısır lirası ha Hem de bılirsm, zarar aran, k . . rd 1. d' k" Fenerbahçeye gelince; latanbulaporu Donanma Cemı·-"' ' ·• al ak b. ap verme 11tıyo u. ıyor ve ıyor ı: • llır liraaı İngiliz liruından kıymetli- ar ır cev . • 12 J f I k B" 6-2 matlup eden Fenerbahçe seçen 
dir. _ Pekili Kaç ki Bedroı herıfı .. - •eı_ıe ite gral çı ı y~ptımktu. u- hafta Topkapı ile yaptıj1 maçı oyunun • 

.. ul . be b 1 tün gayretım e ça ıttım. Bır me p 1 d - k b' · gefını•n 1kramı·yell - p k f 1 d w•ı B. • lata b 1 b ld Bedroı herifı b ur ıae, n u. 1 . aon arın a athsı te ır sol ile kazan· 1.,~ L .. e aza egı. ızun n u un u u. : O b" • açma meae eaınden dolayı mahke • mıttlr. 
'-runkü par~sile yüz yetmİf ku • du~ demek_tır Ya;•· zaman ız ne a me ilamile dört ay hapse ve bir sene Asıl kadroaunu bu sene de muhafua Tahvil Piyangosu 

t'Ut. (1) lacaaız bu ıtten • • muvakkaten memuriyetten mahru • eden Fenerbahçenin Topkapı kal'Jıaın-
- Aferin be arkadaf, piyasayı bili- - On Mııır liraıı. miyete mahkum edildim. Cezamı ve daki bocalaması dikkate al1nacak bir Donanma cemiyeti ikramiyeli tahvi• 

)oraun. · _ On Mııır liraıma bu halt yenmez. bir ıene müddetimi bitirdim. Tekrar mesele olmakla beraber, Befiktatla ya- l~t piyangoaunun 15 ikinci te.trin 1931 

-Ne, tabii c:lejil mi ya ... Alacağım _ E canım on f>etö olıun. memuriyetime müracaat ettim. Ba- pacaiı maçın bütün bu dütünceleri ber- ~~n= ~apılan 5.9. uncu keıidesind~ ikra• 
lctr1c lir kil h •• 

1
·ki defa Ga· Ge E. · • b" __ ...__ na: taraf edecek bir tekilde olacaiı da ha- Y e amortı aaabet eden tahvıl nu • 

1_ anm af e er gun - ne yenmez. aıer lfl ır !rAAaa• .. • • • • d 1 1 d F b h . .. maralannı gösterir cetveldir 
"'la sarraflarına uğruyorum. Piyasayı ı ___ yok mu' Adamın tantuna &İt· - Mahkumıyetınızle de teeyyud br a tutuma~ ır .. ener a çenın "ur- B k 'd .ı 'ti l •. 
lortı ~ .. .. · · ' eden ıuçunuza mebni alınmanız at ve mehareh, BeJıktatın her oyunda u eıı eue ı a o unan tertıp numcıt. 

Yorum. tiği gundür. Anlıyorsun a... .. k.. d w•td• C b 'ld" söze batar dereceyi bulan kuvveti bu raları: 
_ ı;o . kilA B doktordur nedir w mum un egı ır. eva ı verı 1. • 
~ a;.; ~ ~ ••• .u' .... .., ' - E, ahbar ... Aldıgım paranın hep- Suçsuzluğumu bir tarafa bırakayım, maçta tam mana11le kartılatacak; ıon 140. 1023. 1734. 2617. 3075. 343& 

Un hiç y~n belli .degıl mı.. sini de sana verecek değilim a. fakat mahkemenin kararı ancak bir dakikaya kadar oyunu kendi kuvvetile 4409. 5194. 7283. 8557. 9612 • 
.L -E~endım. Yerı, !u derec~ye. ka· _ Hepsini iatemiyorum. Otuz .. aene memuriyetten mahrumiyettir • .Urüldiyen taraf mevaimia ille zaferini İkramıye iaebet eden numaraları 
"ili' Llli D kt r AJj C!-..l-t ummde b'tk" b" tatmıt olacaktır. ikramiye TL Tertip No. Sıra No. bir· 11e 0 0 ..;,cua istiyorum. 6 çocuğumla peripn ve ı ın ar • • • 

ı, bundan ap.ğı, yukarı bir buçuk ay _Çok. haldeyim. Nereye, kime baıvura • lOOO 3075 3 "-ct 935, 936 yılı latanbul lik tampiyona- 300 7283 23 
ar evvel, Nifantafında. · · - Nasıl çok?. Sen, oturduğun ys- yun? bilmiyorum» aında Calataaaray taktmı bugün ilk ma- 100 

kasbaryan iki tarafa baktı. Endite d ıkı tıkı kızıl lır' a alacabm P. T. T. nun deierli umum müdürü .. ını Takaim atadyomunda Süleymaniye 100 
9612 45 

:ı e, t r r on • N .f . d" B wd :r 1734 21 
-.e: . . • d ıkar - Bed- azı ten rıca e ıyoruz: u mag ur ile yapacaklar 50 4409 50 

Bız lfl mey ana ç acagız, 6 uk b b . . 
.. - Yavaf aöyle ... Nif&lll&fl diyorsan ' raber arı beyan otuz lira ala- v_e ç~ a aıı memurun vazıy~ lstanbul lik maçlarında mühim bir SO 3075 57 

~Jceı" h il .d. Lif ek b.I rosla be y ttle alakadar olacak oluraa herbal- ı kuvvet olarak en batta siden Calataıa· 1 O 5194 29 
ua ma a esı ır. ını etm ı e w ç k mu., d h 1 b" • •• •· ı k 'ela 

1 
caaız. o " e ayır ı ır lf ırormuı o aca tır. ray takımı bu mevaim zarftnda yapaca- 10 3075 91 

rnın batına beli getirir . . · Sonra. - Çok ama •• Hadi, it olsun. Belki iıtendiii takdirde aaklı bulunan tı maçlar hakkında bugünkü oyunile a- ıo 140 41 
Kaıbaryan Korkuyor arkadan bafka itler de söker. mektup aaym ıenel direktöre ıön- ıağı yukarı~ fikir vermit olacaktır. 10 9612 73 

. I>iye mırıldandı. Vahan, Kaabaryanı Vahanın Yalanları derilebilir. Calat~aaray bugün: Avni, Oanu\D, 10 1023 13 
"1ı>h 1 Lutfi, Kadri, Nihat; Suavi, Necdet, Ad· 5 5194 20 
-. e endinnemek için bafıW. ijdi. A· - Sen timdi onu ıöyle bakalım, •· ( Ceveplerrmuı J nan, Gündüz, Fazıl, Danyal ile sahaya. 5 2617 27 
llr •iır devam etti: dın ne?. .ı J, çıkacaktır. 5 8557 76 
• - Nitantafında Sokratm eczahane- _Vahan. Ramelihiıarınua miite ait H. A- • • ., 5 5194 83 
~ otururmut. Bir aıün Harbiyenin _Ne it yapanın?. pa: Bugün Şeref atadyomunda Vefa ile 5 2617 62 
"Q1111d b akalam f--.!I! A hk - Vaziyetinizi tasrih etmemipi • Anadolu takımları araa1nda birinci kü- 5 1023 30 ı_ e u adamı polisler y 1f • _ Ayak tellill•m, Te ~İıik. Y mak -.ar Al la .. ... (l) niz. Nereye, banıi ama müraca· me maçlanna da deYam edilecektir. 5 3075 82 
~·· ınıt r doğruca Galataaaraya ıo- kırarım. Kiğıt kavaflıiı yapama • at ettiğinizi yazınız. Ona ıöre hare- Bu aene ikinci kümeden birinci like 5 2617 4s 

Ufler. _İyi itler. Fena değil. Üstüne ba- ket edelim. seçen takımlar araunda en çok muvaf- 5 4409 St 

\>e -.Acaba, bir haıtaya yanht iliç mı tın• bakılıraa, kazanıyonun demektir. - · · -- · ·~ · · ·---- - - · - fakiyeJ ı•teren Anadoluaun Vefa ile s 5194 34 
~t, -Eh, geçinip gidiyoruz. Habec./i Rahibe• yapacaiı maça da ayrı bir önem veril- Baladaki tertiplerin hizalannd11 gös-

oayır. U!I~ Zib . . kurcah an bir r mektedir. terilen aıra numaralarından mi tebaki 

... _:ı_Öy. le iıe mutlaka birini divmÜf m-·lePedahô..a.kaldı.nıSnuen beni ~ ler• Tecavüz Dfinltii maçlar ayni tertiplerin diier •ıra numaraları-

..... _I( ~ Dün Takaim atadyomunda B. takım- na ve 3438 numaralı tertibe ka milen 
tanıyorsun? Edı.lm em iş.. lan Hk maçlanndan Eyüp ile Güne, amorti iaabet etmiştir. 

~ - liayıı; canım, hayır. Öyle itler 
'-le. değil. Galiba, bir politika iti ola-

- Eh. Kal doıtum, sağlıkla. 
- Nereye Kubaryan Efendi. 

- Ben böyle itlere kantmam. 
Iİlı - Dur, canım.. Sen bnpcak değil
-._· "lckırk Mıaır liran, malUmya •• Ada· 

liiJ ola! JUtturmazlar. Elbette, gö-
tcek lfin biraz pürüzlü yeri vardır. 

~-:- Ahbar !. Pürüz olaa bir ff'Y dejil. 
ise •n bu itin balık kılçıiına benziyor. 

11 Yutamam. 

'9t - Gel, Kasbaryan Efendi; dinle. Bu 
he ~n bir fey yapacak dejilain. Zaten 

._;rnak istesen de yapamazaın. Sen, 
ece \'asıtalık edeceksin. 

- Kime?. 

- Komiıe1 Bedroı Efendiye. 

Paranın Yüzü Sıcaktır 
- Bizim Bedroaa mı?. 
- E.\'et 

t ~aaba,;an biraz yumutar gibi oldu. 
el()' ar • 
....:....._ Yenne oturdu. 

f 1) C " .. 
urnuı para zamaıu. 

_ Seni tanımaz mıyım, biç ... Bizim klübü araaındaki maçı 2-0 Eyüp kltibU ikramiye ve amorti bedelleri 22 ikin· 
kilisede papaı Der Oıepin yanında kaç ( Ba~ tarılfı 6 ıncı yü~d• ) kazanmıttar. ci tetrin 1935 tarihinden itibaren tedi-

1. h · d f h · · h ,._. F •n•r ıtadında ecl'I kt' kere gördüm. Soma ı cep eam e aran ne rınm er aı ... ,.. ye 1 ece ır. 

(Arkası var) eahili boyuna ltalyanlann ileri hareketi te· Dün Kadıköyde Fenerbahçe atadın· Amorti bedeli beher tahvil i in bir 
,_._. ektedir. Tayyareler ltal an kolla- da yapılan Fenerbahçe • Betikt•t B ta- Türk liraaı ve on kuruıtur. 

O d . d • dairelerde para ra .... ı etm y '-mi b" . • h-LL- d 4 •ı_!_ 
( ı ) evır e, resmı ·ı l L h ... S. ba aı an maçı ınne1 ..-1aJIDI a , llUD• ......... ·-····-11- 11_ 11_•·-··-· -·-··-· •• ---·-··-··----· mukabilinde it takip edenlere (kağıt ka· rile beraber ı er eme .. te ve er ııun saa - ci haftayımda 1 olmak iiaere 5-0 Fene- • 

vafı) denilirdi. neh ve Dasaburu bombardıman etmekte - rin salibiyetile neticelenmİftİr. 
• • ....... , , , , , , , , , , . , , , _ -· , ·- dir. Cuma günü Oasabura 60 bomba atıl- Sere/ daJutda 

SEKSÜLİN 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

gevşekliği, 

oermansızı ık, 
vücut ve Dimağın 

yorgunıu~unda 
pe~ ·müessir ve emin 

' bir ilaçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL . MAHMUT CEVH 

Eczanesi r Sirkeci 
' 

mıttır. flk oyua fatanhalapor • Topkapı ara· 
Çamara eaplanan lanlrlar Mnda, hakem Saim Turptan idaresi al-

Harrar 16 (A.A. )- Çok tiddetli yal- tlnda oynanan O)'UD çok stlzel, zevkli 

murlar dolayaaile 12 İtalyan tankı çamurla- oldu. 
ra aaplanmıftlr. Sıtma ltalyan lutaatı ara- Birinci deYre)'i 2-1 bitirea fatanltuJ-

. k d H b -d sporlular ,U.el ltir o~ OJ1U7arak, ra· 
sında tahnbat yapma ta ır. a eı mu a- • . • , • • ·ı. 

kibını ikıncı devretle yapbll 3 aa)'I ı 
faasını ıimdilik ancak hava bombardıman- S-I yendi. 
)an tehdit etmektedir. Sahdanbcri Jtalyan /,..ad maçları 
tayyareleri her gün Daaaburu bombardı- Cumarteai rünü fnaiJterede yapılan 

man etmekte ise de ender telefat vcrdir - ...... r;·;~i~···K~·~·f ;;;;;;-y;··-· 
mektedir. Hava bombardımanlanndan ya- M hh J Japon ura a ı ar 
ralanan asker geriye gönderilmektedir. Yeni . • 
yeni kuvvetler Harrar cephesini takviye ey- Tokyo 16 (Telıızle)- Denız kon· 

!emektedir. Jtalyanlar geriye gönderilen ya- feranıına ittirak edecek olan Japon 
ralılan da bombardıman etmektedirler. 1- murahhaıları bugün Siberya tarikile 

tal an tayyareleri dün Ciciga yakınında bir l..ondraya hareket etmiflerdir. Heyet 
kö~e de bombalar atmıılardır. Amiral Naıatanm idareıindedir • 

.- lo• Poıta • 
lı.AN FIATLARJ 

1 Gazetenin .... yuıade 
b"r ıiltünan iki aatın bir 
( euıtim) ıa11br. 
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3 - Hır ııaııtıınde vasati (8) 
kelime vardır. 

4 - luce vo kalın yazılar 
tutı&cakları yere gürt-
eıuıtimlc o ı;; ıılilr. 



bekleyen akıbet · 
~-... • .... L. 

oı,ıerinizi kaplayan kir tabakası ai
nek kağıtları gibi yapııkandır. Mikrop
ları çeker, muhafaza eder ve bealel'. 
Dilinizi di,Ierinizin Üzerinde gezdirir· 
ıeniz bu tabakayı :ııiz de biaaedersinia. 

Tehlike bat göstermif demektir. Bir 
sün ber t•Y olup bittikten sonra difle. 
rinizin donuk aan bir renk aldıiuıı gö
receksiniz. Bunu dif ağrllan ve bir çok 

. vahim hastalıklar takip edecektir. 

RA.DYOLİN 
Sizi bu tehlikelerden kurtaracak yegane di9 macunudur. Di!lerinizi temiz
ler, parlatır, mikropları öldürür, dit etlerini kuvvetlendirir. Günde iki de

. fa Radyolin kullanmakla pek kısa bir zaman içinde hakikaten beyaz par· 
lak ve temiz diflere sahip olurıunuz. 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletme Umum idaresi illnları 

Ankara • lıtanbul arasında iıliyen gündüz trenlerine halkımızın gÖ&· 
terdiği rağbeti nazarı dikkate alan idaremiz Haydarpaıadan Ankaraya 
pazar, perıembe günleri ve Ankaradan Haydarpaıaya pazartesi, perfem
be günleri hareket eden trenlerden baıka Haydarpaıadan salı ve Anka· 
radan çarıamba günü hareket etmek üzere birer tren ·daha ıefere koy• 
muıtur. 

. Haydarpaıadan ıalı ve Ankaradan çarıamba aiinleri kalkan sefer· 
lerde her ıınıf yolcuların, her cim biletle hiç bir munzam ücret ver· 
mekaizin rahatça seyahat edebilecekleri ve bu trenlerde bir yemekli 
yagon da bulunduğu mubeterem yolculara ilan olunur. «3362», ((7188» 

SON POSTA 
= -

Denizyol ları 
IfLITMESl 

AHateleri ı Karak4J Köprtlbaıı 
Tel. 4lH1 • llrlı .. l MGlalrdarnde 

Haıı Tel. 2U 40 
.... ~ .. ~ cg ...... ıı 

Trabzon Yolu· 
CUMHURiYET vapuru 17 

İklnciteırin PAZAR günü Hat 
20 de RIZE'y• kadar. "72 t 7,. 

lskenderlye Yolu 
EGE Yapuru 19 lkinciteırin 

SALI gUnll saat 11 de IS. 
KENDERIYE'ye kadar. "7218,, 

~--~----' 3 gün zarfında 
Bu güzellik tedbirini 

T ccrübe ediniz . 

Her gün bir sinema yıldızının yuzunu 
gördüğünüz zaman, cilt ve teninin sehhar 
güzelliği adi bir tesadüfün tesiri değildiT. 
Onun güzelliğindeki sırn, sizin de olabilir. 
Cildinizin, onun gibi latif ve nermin olma
sı için yalnız 3 gün kifayet eder. Şimdi, 

T okalon kreminin terkibindeki taze krema 
ve musaffa zeytin yağı ile beraber kıymetli 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ~~etl~ vM~L Be~z ~q~d~i (~~ 

• \ ~·it.. " iJ,, 
efl 
Kr~mı , 

•• • 

KREM VENUS 
asri kadın güzelliğinin 

tılsımı oldu. 

Bltla Tirli Bayanları 
,ımdl onu. kallanıyorlar. 

EVLiYA ZADE 
NUREDDiN EREN 

Ecza alit ve ıtrıyat \!epoau : 

latanbul Bahçekepı. .......................................... ~ 
f Her akıam 

EFT ALYA SADİ Ye best.ekAr BfMEN'i 

ÇAGLAYAN 
Danslı ıey bık türküler, Dınia km 

( Eaki Mulea Ruj' da) 
dlnleyiniı. 

tarafmdan. 

J>r. ETEM VASSAF Sinir vı akıl 
haıtahkları müteha1111eı 

Ca:alojl11 ICeç' Ören apartıma•ı Te.l. 22033 Ev. Kaduöy ihbariye ileri .olcak T~'. 60719 

sız) yeni Tokalon kreminin günde bir veya 
iki defa istimali ile cilde yeni bir hayat 
vermekte, beyazlatmakta ve kuvvetlendir
mektedir. Ayni zamanda siyah benleri, kır
mızılık1arı vetenin bütün gayri saf madde
lerini izale eder ve münbesit mesamatı sık
laştırır. 

Teni bütün gün ter ve taze tutar. He
men bugünden bu şayanı hayret güzellik 
tedbirini tecrübe ediniz. Ve cildinizi sinema 
yıldızlarının cildlerile mukayese etmekten 
çekinmeyiniz. 

FARUK T'nln 

CiCi SÜRME Si 
Avrupa rlmellerinden Uıtündtır. 

Yakmaz 1 
DökUlmezff 

Leke yapmaz 111 

Fırçalı eGrmeler ara111nda efıizdir. 

Her yerde bunu ıraymıı. 
Faruki n Oioi markasınR dikkat. 
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l-IUSUSİ ŞARTLA!<IMIZ 1-l.tı.k'ftlr'~~ 
GIŞE:U~lliMiZDf N MALUMAT .ALI~ 

A.sipin · K~nall_ 
Sizi soauk algınhlından, nezleden gripten, b•f ~· 
•Dr1larından koruyacak en iyi Ulç budur. 

~ lımine dikkat buyurulma11 

Türk Hava Kurumu , 

Kurumumuz maİı bWuna!~!:~:~ant~~~:!~~ 
merdivenlerin çürümüt olan 40-50 metreden ibaret küpettd °' ~ 
pazarlıkla yaptırılacaktır. isteklilerin 25 ikinci teırin 935 _.t 1ı;t' Cağaloğlunda şube merkezine müracaatları. '' 

ŞiŞMAN 
MAGAZASI : lstanbul Yeni Poıtane cadde1i No. 39 

Mantoluk _ve Robluk YUnlülerlrnl' 

GELMİŞTİR 
Her ne'fl -6 
ipekli, Pamuklu, Patiskalar, Ket•"' 

Beyaz vı renkli it 
Tuhafiye Dairemizde En Zengin Ç•f 

Hazır ve 3lçü lizerine "' 
Gömlek, Pijama, Kuan dö fö, RobdÖf~~ 

. a:ı•" Kıtlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müıterilerılll 
teırlflerlnl haHaten rica ederiz. 

iCHAZ TAKIMLAAI 
~ NEFASET· METANET • UCUZLUK ~ 

İstanbul Mıntakası Varidat 
1 111 

Tahakkuk Müdürlüğüıı~e l 
İstanbul mıntakası tahakkuk ve tahsil müdürlüklerile dl~~ 

leri ihtiyacı için (162500) kilo odun pazarlıkla satın al~,!'; 
hammen bedeli (1690) liradır. Pazarlık 20/11/935 çar I tPI 
saat on be§te dairemizde kurulu komisyonca yapılacakt~r. ~ # tf' 
şartnamesini görmek üzere dairemize ve pazarlığa ~e f' 
(126) lira (75) kurutluk muvakkat teminatı malıandıg.-.~) 
makbuzile birlikte muayyen gün ve saatte komisyona gelSll c'tl.ı 

--~--~~~~~____/' 

· Slnıer Banll 
Beykoz Deri ve Kundura Fabril<asmdan : b-1' 

~ t• ~ 
Fabrikamızda 1/1/1936 tarihinde me'ıcut bulunac11•· 0ııt' 

edilen 200,000 kilo iri ve ufak kösele parçaları toptıo .,d• il' 
2/ 12/935 tarihinde öğleden ıonra • saat 16 da aıuıa1 
11atılacakbr. . 

Teminat akçesi 3000 Iiracl•';.ı 
ı rl 16' ~' Bu huıusta malnmat almak, şartnameyi ve ntıınuoo e fııb" 

tatil günleri haricinde hergün öğleden aonr• 
Ticaret şeflifı:ne müracaat edebilir. 

ı•d 
t> Dr. lbrahl~ .,ıod TifOBIL 

Dr. Ihsan Sami 
Tifo n para\ifo hutalıklann.a intul
mamak itin ağızdan alınan tıfo bap
handır. Hio rahat11shk Yermes. Herkeı 

---- .. ı.hiJir. Kut111u 65 Kr. 4m_.,, 

Belediye karııııad• Pft·· ./ 
caddeılad• No. ~ ,J 

HerfÜ• ötlecl•• llOP,. 
kauul eder. 


