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... .. -ı I Habeşler 3 Kol Halinde 

• 
___ ; ...................................... -.... 1.~ erli y o rl a r 

llulgarlatanda Buhran 

Yeni Kabine 
Zorluklarla 

~~--~*.:....,.._ .. ~. • Kar~/aşacak ı 

Dağlık Arazide 
Müsademe/er Sıklaştı 

·... 
1 

ır. dilrilen güsel Edirneye bir bakıı Kral Gelecek Ay 
Devri ve Kordonu Tesis Edildi 

~vru ır. 6 li 6 • anıl o araıc 
Pa acapılannda hey et ,, v Londraya Gidiyor 

Edlrnede Bugün Şenlik ar Sofya, 24 (Özel) - Bulgaristanda 

K t 1 ekonomik buhranla beraber siyasal 

. Edı.rne Bugu .. D ur u u- buhran da artmıştır. 
T oşef kabinesinin istifası üzerine 

1 1 
yeni kabineyi teşkile memur edilen Dış 

Kut U uyor işleri Bakanı Köse lvanof'un bir çok 

'
unu zorluklarla kar,ılapğı tahmin edil-

d mektedir. Yeni kabinenin daha ziyade Ed· o·· d- .. Defa Düşman an, bitaraflardan mürekkep bir İf kabinesi 
ırne, or uncu 1 olacağı zannedilmektedir. 

13 Y ı E 1 Bugün Kurtarı mıttı Toşef kabinesinin istifasını icabe-
1 VV e bUytlk ve den aebepler arasında suikastçiler da· 

l'ürk va 
1 

v Awnonna kapılarında luıuna payıtahthk ykapau::auılL Tilrldla vası da zikredilmektedir. 
•·- r ıgının ... -.- l t 'h • .. .,.afl~a mer es o v •ı B da b ~-L • 1 hi'~fı -..ı. ve heyb ti' bır" anıb olan ıüse arı ı . d l •• ta ına topra::a\..na çi- uta ütün ~mm er ua na o-
f:d· e 1 •• •• b"tün ifa e eruu f •• 
•. ll'benin bul'ün kurtu)Uf yıl d8nuın~- u k ırlarca Twk kalmıt asu bir 
a. Ur. 1829 da, 1878 de, 1913 te ve nı· zehre. ~dir 
111.•Yet • ı · tara• ıe rımız • f •oıı defa düıman çıznıe erı (Deuamı 8 inci yüsde) 
~d-.. çiiııenen Edirne, 92 yıl Türk u• 

Yunanfstanda Yeni Rejim 

-

Kral Bu Sabah Yunan 
Toprağına Aya.k Bastı 

Habe' askerlerl 

r 
ll•llPk •r•zlde ilerleyen 

• . Londra 24 ( A.A.) - Röyter ajan
•ının Harrardan aldıiı telvala •öre 

ltalgayı Yei•t1 

l<ondilia istifasını Verirken Parlimen· 
tonun Da Dağılmasını lstiyecek 

\, Atina 24 (Özel) - Buraya gelen ha • 
1 erlero göre kral Jorj Elli kruvazörile saat 
' 4· lO da Brendizi limanından hareket et· 
Qıittir. 

· Elliyi Hidra ve Psarada ıitroyerleri takip 
~t7ektedir. Kral pazartesi (bugün) .abah 
l • er liınanına vasıl oiacak, halk tarafından 
•rııla.nacaktır. 

Kral Korfodan Geçerken 
l(orfo 24 (A.A.) _Kral Jorj Korfoda 

levlt il 1_ d .:rt.u 
.. l e atartılanmııtır. Kral Atinaya 0

•· 
.. o un d 

a evam etmektedir. 
Şimdiki Kondiliı Hiikfunetİ 

L'· ~tina 24 (Özel) - Şimdiki Kondilis 
llkulll . k 

ceL • ~tı ral geHr gelmez istif asını vere· 
ıı:tır 1 t'f · ı· 'h ·ı it 1 · s 1 aname ile beraber bır ayı a 1 e 

ra da f--L· 
\>e n Yeni seçim, parlamentonun eıNJI 
ile.k~Yni hükumetin mevkünde bırakılması 

•tıda bazı isteklerde bulunacaktır. 
A . Cüınhuriyetciler Durumu 

tia· 
1
.t•na 24 (Özel) - Terakkiperver par-

ı •de· K ~ b' lc
0 

11 afadaris gazetecilerle yaptıgı ır 
nuiflllad,. d . . ki .. emı .. tır · -K .,, . 

olu ral geldikten ıonra da hadiseler ne 
-...:.sa. olsun biz cümhuriyetçiler eskisinden ............................ -........................ -

red .. 
....___ avuı mümkün olmayan 
8• -
~ ha.ıta öldürülmeli midir? 

1 
Bir hastanız var. Doktorlar 
hastalığının tedavisi müm
kün olmadığını söylüyo~lar. 
Hasta müthiı ıztırap çekıyor 
Ve öldürülmesini istiyor. Bu 
hastayı öldürmek doğru mu· 
dur, değil midir? Salahiyet
tar doktorlarımız bu sualimi
ze meraklı cevaplar veriyor
lar. 

Bugünden itibaren 
(7 inci sayfamızda) 

OKUYUNUZ-

Kral Torj Londradan Ayrılırlıen 

fazla cümhuriyet rejimine sadık kalacağız 1 » 

yeni Kral Askerdir 
İkinci defa Yunan tahtına çainlan kral 

İkinci Jorj Koıtantinin birinci oğl~ ve kral 
. . . J 'un torunudur. Ana11 eskı Alman-

bınncı orJ · S f' . t ru Vilhelmin kız kardetı o ı -ya ımpara o 

yadır. . d d w ] 

ikinci Jorj 1890 da Atına a ogmut o~ 

d 
w oöre buııün kark bet yaıındadır. 

uguna • y · t d 
A d 1 hezimetinden ıonra unan~s an a na o u . .. 

k 1 .. 1 ı'htilal komiteeinin tazyıkı uze· uru an sue . 
. b bası Kostantinin istifa etmesınden 28 

nne a 1· dilın' 2 8 
ı ~ ı 1922 de ilk krallığı iane lf ve 

ey u . d .. h . 
1924 Yılında Yunanıatan a cum urı-mart . 
.. . kabul edildiğinden Atmadan yet reJımı 

uzaklaıtırılmıştır. . . . . .. 
Yunanistanı terkeden ikıncı J orı bır mud-

det eski karısı Romanya prensi ile Bükret· 
te oturmut sonra da Londraya giderek on 
senedenberi orada kalmııtır. 

Kral Jorj Almanyada askerlik tahıili 
.. .. ve Balkan harbinde baıkumandan 

gormuı 

olan babasının karanahında calJ9Dlut1r. 

Kral Borla 

H abeıler Gorahinin 20 lıilomehe ıi
malindeki Gabredane lıöyünü telırar 
almıılardır. imparatorun lıuvvetleri 
her biri 25 ıer bin lıifililt üç kol ha
linde ilerlemektedirler. 

Santini Kolordusu 
Asmara 25 (A.A.) - Santini kolorduıu 

Oanakil cepheıi boyundaki dağlarda bir 
temizleme hareketine hazırlanmaktadır. Bu
rada Habeı kıtaatı görürlmüıtür. 

Makallenin cenubundaki Şelikat bölıe • 
sinde İtalyan devriyelerinin hiç bir muka· 
vemete maruz kalmadıldan ıöylenmektedir. 

Gavinana fırkasının dün Aduanın doiu 
(Deuamı f ıncı yüde) 

Dü~ürecek 

Bir Tedbir 
Paris 24 (A.A.) - Gazeteler. ltal. 

yaya gönderilecek petrollara konulacak 
ambargonun muhtemel ıonuçlan ile 
meşgul olmakta ve bu ambarsonun 
ltalyayı son derece ye' M diifiireceiini 
çnükü f talyanın bu suretle faaliyet naı· 
talarının başlıcalarından birinden mah
rum kalacağını ve nihayet bu amMrso-

(Devamı 6 ıncı yibıde) 

larak 19 mayıs 1934 te yapılan darbei 
hükOmet memlekette aükun ve huzur 
yerine aiyual durumu artırmıştır. 

Yeni kabine süel gruplar işini hal· 
lettikten aonra yakında yapılacak olan 
intihabata hazırlanacaktır. 

Kral Londraya gidiyor. 

Ciritciler Maharetlerini 
Dün Gösterdiler 

Sofya, 24 (Özel) - Kral Borisin 

(Devamı 8 inci yüzde) ___ .. ,_ .............. ·-··-······--.... ·······• 
Kuzey Çinde 
Muhtariyet 

Tiençin •de Ôrfi idare 
llia Edildi 

Bayburtlu Ciritciler 
Bugün Talebe 

Önünde Müsaba
kalar Yapacaklar 

Tokyo, 24 (A.A.) - Pekinden ge· 
len bir telgrafa göre Kuzey Çinin as- Bayburtlu cırıtcılar, dün Veliefendide 
kerlikten tecrid edi)miş bölgesinin u- büyük bir kalabalık önünde ilk müsabaka- ~ 
mumi administratör Yıngyouken bu larını yaptılar. Seyirciler ara11nda ordu mü

mmtakanın muhtariyetini ilan etmiş- fettişi general Fahrettin, Sipahi Ocaiı ve 
Halkevi erkanı eöze çarpıyordu. Sahanın 1 

tir. 
Yeni hükumet <cŞarki Hopei Komü- çamurlu ve kayak 0Jma11na raimen, iki saat 

nist Aleyhtarı Muhtar Komitesi» adı- kadar devam eden müsabaka, çok zevkli 
nı • almıştır. oldu. Ve oyuncuların gerek bin:\t\l\Yteid ee- I 1 

Tiençin'de rek oyunu sevk ve idaredeki meharetleri, ' 
Tokyo, 24 (A.A.) - Pekin ve Ti- büyük takdirle kartılandı. 

ençin orduları Baş kumandanı Gene· Neticede: Bahri, Salih, Mahmut, Oıman 

ral T soungteheyuan muhtariyet prog· ve 1\ lüraelden müteşekkil olan beyaz takım, 
ramını çürütmeğe çalışan Mareşal Ağa. Ali, Halit, lbrahim ve Mehmetten 
Şang Kai Şekin'in tabiyesi ile halkın müteşekkil bulunan kırmızı takıma dört 
ayaklanmasına engel olmak için dün puvan farkla galip geldi. 

Tiençin'de örfi idare ilin etmiftir. Talebe Önünde Göıterit 

(Çin• Ait Son Tel.,.allar 6 mcı 
Sıqılamı.Ho.dır.) 

Ciritcilar bugün Beyazıt meydanıı' ' 

Üniverıitf! ve yüksek tahsi] talebesi öm 
bir müsabaka daha yapacak.lardtr. 

' 

Sır clrJtçJnlr., 11Uzel bir ..-



- ~~~- --- -

--- ---· ------------- -- --- - -- - - - ---- -- -- - - - - .~ 

? ~a · fa SON POSTA ikinci Teşrin ı5-:::' 

SesıJ l ı' 
Sıkı.rıttsı •---------------,----------------· 

(Halkın 1 ( Gllnün T~@ 
Bir iki 
Satırla Çekiyor musunuz? 

Dünkü gÜn İstanbulda bir şeker Sla 

kıntısmın başgösterdiği ctnıfa yayıl

mıştı. Bu münasebetle dün bir yazıcı
mız rasgeldiği kimselere yukanlı:i su
ali sormuştur. Aldığı ce,.aplan aşağıya 
yaz.ıyoruz. 

• • • 
Aynspafa, İstanbulpalas apartımanı, mu· 

allim Esat: 
- lş buhranı, ev buhranı, susuz süt buh

ranı, odun buhranı, kömür buhranı, ka7a~z 
geçmiş gün buhranı, para buhranı, vefakar 
aşık buhranı, şeker buhranı ... 

Eğer saymağa devam edersem, kafamı 
hiç yormadan üç yüz türlü buhran ıııralı)a
bilirim. Ve o kadar buhranı bir arada gö

rünce aen de ter döker ve buhranlnr ceçir
meğe bnşlnrsın azizim ... 

Bu gidişle İstanbul bir seyyah şehri de
ğil, bir ((buhranlar şehrin olacağa benziyor. 

Fakat ben şu «buhranı> denilen illetin 
heı.> şeker gigi tatlı şeylere arız oluşuna ya
nıyorum! 

• • • 
fstikli1 caddesi, Çağhyan gazınosu, pi

yanist Y orgo: 

- Azizim, faraza bir adam rasgele bir 
dükkfma giriyor; yüz paralık zeytin isti
yor: 

Telefonda Yapılacak Y enillkler 

Devir Muamelesinin 
Tasdiki Bekleniyor 

ŞehirJerarası Ve Dahili Mükalemeler 
çin 300 Umumi Kabine Açılacak 

Yeni İstanbul Telefon İdaresi eski 
ıirketin hükumete intikali İ§İ tasdik e
dilir edilmez her sahada faaliyete geç
mek üzere bütün hazırlıklarını ikmal 
etmistir. Bugünkü halde yeni idare es· 
ki §irket usul ve muamelatında hiç bir 
değişiklik yapmamııtır. Bunun sebebi 
§İrketin Londradaki hissedarlarının bu· 
radaki delegelerin kabul ettiği devir 
mukavelesini henüz tasdik etmemiı bu· 
lunmalarıdır. Hakem tayin edilen Pro
fesör firkete verilecek parawn bono i
le mi, yoksa tahvil olarak mı ödenme
sini kararla§tırdıktan .onra Londrada 
keyfiyet tetkik edilecektir. Londradalri 
aksiyonerlerin devir muamelesini tas
dikinden sonra da keyfiyet Kamulaya 
arzed ilecektir. 

Porselenlerimiz · 
Londrada 
Beğenildi 
Hükiiınetimiz de Londrada açılacak 

olan Çin 1ıleri Sergisine İ§tirak etme
ye karar vermiı ve 1reçenlerde de Top· 
kapı sarayından (18) parça kıymetli 
porslen 'l/e eski Şark Eserleri müzesin
den de bir bronz Çin tepsisini Londra
ya göndermiıti. Dün Lcmdradan müze
ye gelen bir mektupta eserlerimizin va· 

1 sıl. ~ldu~u v.e çok beğenildiği bildiri}. 
mııtır. Şımdıye kadar sergiye konan e
serlerin sayısı dört bin parçayı geç· 
miştir. Çin müzelerindeki (14) bin par-

ı çadan da mühim bir kısmı sergiye eel· 
mittir. 

1 
Balıkçılık Enstitüsü 
Balıkçılık Enstitüsü yeni §eklile ça

lışmıya baılamııbr. Evvelce burada ta
lebe bulunanlar enstitüde stajyer me
mur olarak çalı§maktadırlar. Enstitü. 
nün Alman mütebauıaları enstitünün 
gemisile tetkiklerine baılamıı ve ilk O• 

larak İzmire gitmiıtir. 

Uludağ Karlarla Ortüldii bİ' 
•. 5on 

Bursadan gelen haberlere gore taıı' 

kaç gündenbcri Uludağa yağan k•: dd 
miktarı 2 metroyu bulmuştur. Bu yuı 6• 

w• •• ·letıı:ıı bu kışın bu yıl şiddetli geçecegı so) 
tedir. 

• • • 
Çiçekçiler Cemiyeti Kuruldu •'f' 

İstanbuldaki çiç..:kçiliği ilerle~ek !b9'. 
sile tehrimizde bir <Çiçek ve fıdan ~ 

1 . . k l t Ceıtı van an ceımyeti» uru muş ur. el 6• 
bilhassa yazın çiçek sergileri t~il e eC 

tir. 

••• 
Karnhan Hafta İçinde Geliyor luıt' 

Sovyetlerin sanııyi kongresinde ~u 1' 
mak üzere Moskovııya giden Sovyet . iııd4 
Elçisi Karahan önümüzdeki hafta ıÇ 
ochrimize dönmüş olacaktır. 

* * • 
Y ılbap Piyang0S11 Hazırlıklart ,,ı1 

Türk hava kurumu tarafından het.,llıJ 
tertip edilen Yılbaşı piyangosunun bu ·~ecl• 
hazırlıklanna başlanmıştır. Yıllık ke~~ 

ı. 0 ,f• 
en büyük ikramiye yanm milyon ıra 

••• 
Gömrük Binasındaki Çöküntüler .

11
,.st 

- Bitti! Efendim cevabını aldı mıydı: Kamutayın devir muamelesini tas· 

Bunlar bu defa muhtelif yerlerden 
ve muhtelif derinliklerden olmak üze· 
re üç bin kadar su tetkiki yapacaklar 
ve bu sıdarı balık biyolojisi bakımın
dan tahlil edeceklerdir. 

Sirkeci gümrük başdirdktörlüğ~ bı bl{ 
dahilinde bazı çöküntüler göriilınu 'ııltıl') 
metre kadar toprak kazıldıktan sonra 

dan deniz suyu çıkmıştır. . ~ 
- Memleket zeytin buhranından kınlı- dikinden sonra yapılacak itler §Unlar- Bu hususta lazım gelen incel~rnelerın 

pılmasm başlanmı~ır. yor! diye ortalığı kıyamete ''eriyor. 

Bizde buhran havadisleri ekseriya böyle 
zeytin çekirdeği doldurmıyan sebeplerden 
doğar. 

Ve bence §eker buhranı hakkındaki ri
vayetler bu kabil sebeplerden çıkmı,tır. 

Çünkü ben şeker sıkıntısı bulunduğuna kani 
değilim. 

• • • 
Gümrük muhafaza memurlanndan Sa

libattin: 

- lstanbulda bir şeker ııkıntısı sezilmiş, 
fakat bir zelzele kadar kısa sürüp geçmiştir. 

Dükkancılar, yaklaşan ramazanı, bayra
mı düşünmcmi§ler, ve taleplerin bayram, 
ramazan yüzünden çoğalıverişi, hazırlıksız 

bulunan perakende satıcıları telaşa düşür. 
müştür. Hemen önü alınan ~eker buhranı 
da bu yüzden çıkmıştır. 

Zaten biz. ıeker kadar tatlı daha nice 
bol nesnelerin buhranını. bu kabil basit se· 
bepler ve tedbirsizlikler yüzünden çekmiyor 
mıyız.) • 

• • • 
Taksim, Sıraserviler, 105 No. hane Ma· 

rika: 

- Şeker sıkıntası mı? Allııh kimseye ver
mesini. Tam on senedir neler çektiğimi bir 
ben bilirim, bir de Allah... Bu kadar tec
rübeden sonra anlıyorum ki ıeker hastalı
ğına hiç bir ilaç kar etmiyor! ... 

Tacirler Limonun Halde 
Satllmesını istemiyorlar 

Limon, portakal ve mandalinanın da 
halde aatılması kararla§tırılmıı, alaka· 
darlara tebligat yapılmııtır. Limon tüc
carları bu karara itiraz etmekte ve ha
lin bu meyvenin muhafazasına mahsus 
tertibatı ihtiva etmediğini, mallarının 

çürüyeceğini ileri sürmektedirler, iti
razlar tetkik edilmektedir. 

Recep Peker Geldi 

C. H. P. genel katibi Recep Peker ev
velki gÜn şehrimize gelmi§tir. 

dır: 

J - Mükaleme ücretlerini ucuzlat .. 
mak, 

2 - Abone ücretlerini indirmek, 
3 - Yeni tesisat yaptıracak abone-

Kundura Fabrikası işçileri 
Kooperatifi· 

lere tediye kolaylıklan göstermek, Beykoz Kundura ve Deri Fabrikası, 

- ~ z en az a mu a· ra utuya atı ma suretile mükaleme :ı-4 Her yıl ı..-. yu·· d f ı ""k"' ı k k 1 k memurları ve İıtçileri için bir kooperati"f 
leme yapanlara aynca tenzilat yap· yapılabilecektir. kurmuıtur. Burada memurlarına ucuz f 
mak yatla her §CY satmaktadır. Beykoz bak· 

' Eski Telefon Şirketinin her yıl tesi-s C:.....hı"rler arası d-L·ı· ""k"'l kallan da bu yu""zden zuar etmeye ba§• - ~ ve auı 1 mu a e· sat bedeli olarak aldığı para (50) bm 
m eler ı"çm· 300 um • k b" k ladıklannı ileri sürerek •uraya buraya umı a me açma ı lira, mükaleme ücreti olarak aldığı pa· :ı-

6 Ş. k tt d • 1 k d d ba.. vurarak tiki.yet etmektedirler. - ır e en evır • ınan a ro • ra da (950) bin lira olarak tesbit edil· :ı-
tasfiye yapmak, · • ş· d" · •• · E k f M •• • 

7 M t t . t ı h tm k mqtir. ım l teaısat ucretı yüzde (60) v a uzesı - evcu esısa ı ıs a e e , • • 
8 T 1 f k·ı .. 1 . . nısbetınde azaltılacaktır. Sonra mun- E k f .. 1 • d 

- e e on na ı ucret erını azalt· 1 f 1 d ld b 
1
. . • v a muessese erm en toplanan e· 

k 
1 
zam te e on ar an yı a e§ ıra gıbı az •erlerle ku 1 E k" T"" k 1 ı· E 

Ş . k 1 b 1. 1 ve maktu bır ucret alınacak, buna mu- 1 . M"" . . . . 
ma • . .. 

1

.. ru an s ı ur ve 11 am • 
ır ete satın a ma ede ı o arak ve- er erı uzesının yıne eski adı verile· 

rilecek bono veya tahviller Türkiyeden kabi.~ iki metroluk, Üç metroluk kordon rek Evkaf Umum Müdürlüğüne bağ. 
baıka f ngiltere ve Fransada da borsa· usulu kaldınlacaktır. Her telefonda Innmnaı düşünülmektedir. Evkafın fs. 
da kote edilecektir. j mutlak olarak bir buçuk metre kordon tanbuldaki ve Anadoludaki muhtelif 

Umumi kabineler yapıldıktan sonra bulunacaktır. depolarındaki kıymetli ve tarihi ~-
eğer mükaleme ücreti be§ kuruı gibi Eski Telefon Şirketi kendisine hiz. ler de burada toplanacaktır. 
hacmi ve §ekli mevcut bir para olarak met etmi§ olan memurlara tazminat ve
kabul edilir..se kabinelerde nöbetçi bu- recektir. Bu tazminat bizzat Bayındır Elmalarımıza Rağbet Çoğaldı 
lunmıyacak, fakat bilfarz alh kurut gİ· hk Bakanı Ali Çetinkayaya vadedil- Bu yıl dı§ memleketlerden elmala
bi tıacmi olmayan bir ücret kabul edi- mittir. Fakat ıirketin bu tazminatı de- nmıza karıı büyük bir raibet gösteril
lirse 6 kuruıluk fiıler yapılacak ve bu vir muamelesi tasdik edildikten aonra 

1 
mektedir. Filistin Ye Hamburgtan sipa· 

fitler kabipelerde nöbetçilerden alma· vereceği anlaşılmaktadır. riı edilen külliyetli miktarda elmadan 

Gümrüklerde 
Yeni T eşkilit 

jTarihsel Bir Halter 
Bulundu 

kine b&Jlanılmııtır. Ankaradan da pey· Topkapı sarayı Direktörü Tahsin Öz 
Gümrüklerde yeni tcıkilatın tatbi· Hırkai Şerif dairesindeki eski ve tarihi 

derpey kadrolar gelmektedir. İlk gelen eserleri tedkik ederken Dördüncü Mu· 
kadrolarla 25 kolcu açıkta kalmııtır. rada ait olduğu anla~ılan bir spor hal· 

Bunlar silahsız muhafaza memurları· teri bulmuştur. Halter demirden yapıl
dır. Gümrük muayene, ambar, muha- mı§tır. Şimdi kulüplerde kullanılanla· 
sebe, manifesto, memurlarından da 40 t .d. ( 19) k ·ı ~ 1 ~ d d 
kadar memur açtkta kalacaktır. Bun· rın aynı ır ~e 1 0 agır ı~ın. a 1

:· 

1 k k ıd kl ""dd t f d Halter şimdıye kadar Garplılerın hır ara açı ta a ı arı mu e zar ın a 
açık maaıı verilecek ve gerek Anado- icadı sayılıyordu. Halbuki, Türk pehli-
luda, gerek İstanbulda ilk açılacak vanları bunu çok eskiden biliyorlar ve 

münhallere tayin olunacaklardır. Di- kullanıyorlardı. Müze Direktörlüğü bu 
ğer kadroların da yarın gelmesi bek-1 ha~teri de Sultan. Muradın _diğer eser-
lenmektedir. lerı arasında teıhır edecektır. 

hatk Breslavdan da pek çok miktarda 
elma istenilmiıtir. Bu talepleri diğer 
taleplerin takip edeceği umulmaktadır. 

Yabancı Ve Azhk 
Okulları 

Yabancı ve azlık okullanııda okutu. 
lan Türkçe derslerini tetkik etmek Ü· 

zere toplanan komisyonlar iılerini aalı 
günü bitireceklerdir. 

Z ~tin Flatlerı YUkseldl 
Zeytinyağı fiyatlan yükselmektedir. 

Bunun sebebi geçen yılın zeytinyağı 
stokunun tükenmiı olması, yeni mahsu· 
lün de henüz alınmaya ba§lannıı§ bu. 
lunmasıdır. Geçen yılın mahsulünü son 
aylar içinde kamilen ljalya mübayaa 
etmittir. 

Pazar Ola M•••• B. Diyor Ki ı 

I 

ı\!\ lll llJ!! l!l:l li 
~---

• • • 
Karışık Yağlar Boyanacak ~ 

Belediye şehirdeki bazı yağcı ve b ,,J 
lann yağlarda hile yaptıklaruu görınuŞ• d. 
yağ yerine kanpk yağ satılmasına ıtl..,ı 
den vermemek için kanJtk yağların bO> 
masını kararlaştırmıştır. 

••• 
Anupaya 27 Talebe Gönd~I~ ~ 

Maden tetkik ve araştırma ensutııs J;ıl" 
den mühendisliği tahsil etmek üzere .) a J.ııı' 
da Avrupaya 27 talebe gönderccektıf· 
tihanlar Ankaradıı yapılacaktır. 

• • * 
Muamele Vergisinde Tenzilat ıı1e' 

Ankaradan gden h berlere göre rn~.8 \il' 
le vergisinde yapılncak tenzilat cetve 1 

killer Heyetince kabul edilmiştİ't. 

••• 
Ecnebi Mekteplerde lürkçe Dersle:eb 
Kültür Bakanlığının bir tamimi ile cc ,ol 

okullarda türkçe kur.!lannın müfrednt:tı o 
ramlan hazırlanmağn ba~lanmıştıJ' ç~ 
kullarda bilhassa türkçe derslere dahil 
ehemmiyet verilecektir. 

• • • 
General Seyfi Ankaraya Gitti ~ 

Muhafaza. umum kumandanı ~~ ~ 
Seyfi burada yaptığı incelemelerini bitıf 
Ankaraya gitmiştir. 

••• 
Halı Antrepo Ücretleri .. t~ 

Yeni bir kararl transit halılar ~t fı1!İf 
deki antrepo ücretleri yüzde eJJi indır• 
tir. 

• • • 
Muallimler Birliğin iri Yeni f dare 

Heyeti Seçildi ,ı# 
Evvelki gün Halkevinde toplan!ifl be' 

allimler birliği yıllık kongresinde idare 

yetine şunlar seçilmişlerdir: fıJı~ 
Osman, Etem, Salahattin, Kenarı. ~bılr 

Hasiyet divanına Şevket SüreyYa· f:cl 
Hesap müfettişliğine de Süleyrnnn 
Yusuf seçilmişlerdir. 

_ Meyvacılığımızın ısla1ıı için, alına· 1 
cak tedbirler ara.unda ..• 

. . . Kendi yurdumuzda yetiıen meyva-ı 
larm .•• 

. . . Ve bilhassa armutlarımızın başka 1 
memleketlerin meyvalarile aıılanmaıı dü· 
§Ünülüyormuı. 

}(16' 
Hasan Bey- Bizde yetişen balkaba tıır' 

rının benzeri yoktur. Bari onlara dok 
masalar!. 



10" POIT:\ 

.Hergün 
'R-simli Makale il Otomobil il 

lla,,ganın 
Gidişine 
8• ır Kuş Bakışı . -
Zecri tedbirlerin tatbiki: 
ltaly k b'k' bi h aya arşı zecri tedbirlerin tat ı ıne 

t aft d · dil"k hu a anbcri devam olunuyor. Şım ı 
nı tedbirlerin İtalyada bir aksülamel yap -

ilaı beki enernez. 
Çünkü t db" l . . · · · e ka-dar 1 e ır erın tatbıkıne geçıncıy 

haliç talya tiddetlc muhtaç olduğu eşyayı 
..,,_ ten kıımen temin etti. Meseli Ame -
·-qdan b' l "k" 11\ial· ır ıenedc ithal ettiği petro un 1 1 

lltı 1 
Petrol aldı. Fransa, balyaya yaptığı 

o "Ylık könıür, demir ve çelik ihracatını 
llbeı"·· 11 ıır.... ıun ıçınde verdi. Almanya, ta yaya 
~ecek . . · "t "•lif . eşya ıçın mükemmel bır transı 

el. eaı KÖrrneğe başladı. Bu şartlar altın -
1;~d d kl ~. te birlerin tatbiki İtalyayı kor u • 

ı-rı2:~n ~aha şimdiden devletlerden _bazı. • 
lıı.thilt· erınden dönmeğe, zecri tedbırlerın 
~ ınden zarar gördüklerini söyliyerek 

Yet e•- v l bcı 
tedbirler ... ~~e.~c başladılar. z~~n a 

butün bütün gevşiyebıbr. 
\'aınız d"" d"k İn -tilte . • ıger devletler gev~ ı çe 
~ renuı iti daha ııkı tutması ve ablukaya 
Lirı~r Varrnaaı muhtemeldir. işte zecri t~
lit ancak o vakit müsbet n•tİA• ve~bı-. . 

lJ * lı ~4 farkta harp: 
1:ak k _ dan d fllr ta, Habeşte başlıyan yangın 

aha hl""h· l var Seıc· u ım bir yangın baş a~cı · 
l',llak 11; •ene evvel Japon başvekili Bar~n 
&la y a Japonya için Asyada bir istila pla-

•Pmııtı: 

ed • t un, otomobili aaclece bir nala1 vasıtası olarak 
M eıuye Otomobil bir kısmı halkın elinde dalavere ve 

kullanm;eti,~· doJanclırıcıbk .makinesidir. Bittabi adi bir (FOftl). 
aldabf • B lann ~--ı.L • bir ( Şevrole) den bahsetmlYoruz. un ..----.., na-
dan, Uç tavuk, iki köpek, bir adam ezmekten veya devrile-

=~ekileri kan,,. pıhb haline ptirmelden ~ ~· 
...._ ot . _ L... .. ı- L-.11.. suretlerle tehlikelidırler: Göz 

Fakat ....- omou....,., ....,... 
bajlar, pnül avlarlar· 

Gazetelere bakınız veya dedikodulan dinleyiniz, kaç aile 

aervet ve huiyeti bunlara kurban ıitmit, matbuat sütunlarına 

pçemiyen kaç facia vukua sehniftir. Ne yapalun ki dızdaca
larm önlerindeki para dolabım ve kalpuanlann körüiünl 
pkalayıp alan zabıta, henüz sefihlerin ve aenerilerin albnclaa 

t. cinayet makinesini çekip onlan kıçüstü aokak ortaama 

atabilecek kudretten mahrum. 

r 

MUHTELİF H ABERLER 

Yeni Teşkil Edilecek 
Viliyetler Kadrosu 

,, ,., J 

Sözün Kısası . 

LüpçiJ 

•-------- Ek • T• 
Mahalle kahvesinde, her gün, üç kuruı 

mukabilinde, içine dört parça da pu a-
arak içtiği çaydan maada, dört tane •hah, 

üç tane de akşam gazetesini isim batlıiın
dan, neşriyat müdürünün imzauna kadar 
okumak, adetidir. 

Sabahleyin, kaleme gider gibi, muayyen 
saatte buraya gelir, akşam, sular kararma
dan evine dönmez . 

Peşin de vermiyerek, tebctir hesabına 
geçirttiği o bir tek çay parasile kahvenın 
sanki gediğini satın almıştır. Lodoe ha"a· 
larda, kahveci sobanın ateşini aza.lttJiı za· 
manlar, bayağı çıkışır: 

- Ne bu kepazelik, be'? Bizi burada pa

ramızla donduracak mısın'? 

Diye bağırır. Zira, kendi evinde lııararet 
para ile, burada ise bedavadır. Ve bedava 
sirkenin baldan tatlı olduğunu o herkesten 
iyi bilir. 

Öile tatilinde, ve akpmlan devalr teJ'· 
doı olduktan sonra, vakit geçirmek &zere 
kahveye gelenlerin tavla ve iakamWI par· 
tilerine seyirci olur. Bu, onun oyuna mmaklı 
olduğundan değildir. Parti bitip te. a,tmcU• 

lar dağılınca, tenezzül etmiyerek l:makbk. 
]an lokumlan, kağıda sanlı şekerleri: 

- Bari çocuklara götüreyim .•• Zi7aa ol
masın! 

Diyerek toplayıp, cebine koyar. 
.A.ıinalarından biri - huaulİyeti olılma ol

masın - yanında sigara paketini açacak ol
du mu idi, elini uzatır, dcıturauz bir tane 
alıverir. 

Bazan kahvaltı etmek için, üzüm. peynir 
ekmek getirtcnler olur. 

-Bu sene, mübarek üzüm amma da 
boldu, hal 

L <ıB~ d' · r ın 
qlpJeri , •Yordu, Mançuri ve Mogo ıstan 
'tıeğ nı başka başka yollardan zaptet -
eir ~ mecburuz. Çinin askeri, ekonomik ve 

1tii~1 inkilllfının önüne geçmek ve Rus 
L 1:unun ·1 1 . A · l k için 

Devre Sonuna Kadar yeni Vilayetlerin Kamutayda Kabilinden mütalealan gcrizglb :rapa-
rak, salkımın birine aarılır. 

Saylavları Olmıyacaktır. Valilikler A !8Slllda Degv işiklik.. Kibar müşterilerin masanın üstüne fırla· 
tıp attıkları teneke sigara kutulanndan. e-

.... nd ı er emesıne manı o ma 

19
•n baıka yapacak bir şeyimiz yoktur.» 

.Ankara, 23 (Ösel) _ Munzurla beraber tetkil edilecek Haber aldığımıza göre bu tayinler zamanında valilikler vinde, oldukça zengin bir kolleklİJOM var-
Bitlia Binsöl, Çoruh, Hikari vilayetleri idari teıkilatı ve kay!Dakamlar arasında da bir takım esaab deiitiklik- dır. Bunların içinde kaçak çakmak bıllt Çi· 
kan~ liyihasına merbut bir kadro cedvell mevcuttur. ler yapılacaktır. çekpazarındaki sergicilerden nilmuae ola-31 d . -ç ~llye . . e Japonya Çinin en ze~gın _u. 

'lırd tını alarak Mançuko bükumetın~ 
foıp u, 19 3 3 te J eholu alarak yeni Mançuko 

Bu liatede viliyetlerin diğer viliyetler gibi bütün me- Diğer taraftan bu taksimatın yalnız idari olması dola- rak istenip alınmış çeşit çeşit tohumlar •k· 

ınur ve müstahdemleri ve maaıları göıterilmiıtir. yısile yeni vilayetlerin Kamutayda devre aoauna kadar lar. 
ilratorI v • 

A. uıuna ilhak ettı. 

~İr ci zamanda Çini. Seddiçinin altında 
l . ım araziden askerini çeknıeie mec -

Yeniden tetkil edilecek valiliklere Munaura General aa:rJavlan olmayacaktır. Kamu~,. (4) sene mGddetiıd lk· Ömründe, kibrite para verdiiinl Utar· 
bdullahın tayini ihtimali çok kuvvetli olmakla beraber I mal ederek yeni aaylav seçimi yapılmaaı ve,.a bu • .,,... lamaz. Siıraruını ya baıkaanm kladıtile_ >: aliliklere ve yeni tetkil edilen ( 13) kasaJ'• tayin ı içinde Kamutay tecdidi intihaba karar verine ancak o ... ve yahut ki kahvecinin mangabndaa lltefler. 

""'" etr el lltiteı 1
' 934 te, Çine yapılabilecek beyn -

...._ Yard1hl A . 1 ... ·1A etti. Bu 

dı~ler vk ka-akamlaruı kimler olacaiı henils belli de- man yeni vilayetler kendi Nylavlar,. aeçecelderdir. Asmaaltı dükkancılarile, maheW'flki 
edı ece 1 - ıJ. b""t"" f k · · 1 E • • AD. 'L RIZA u un cana onu ço ıyı tanır ar. ftlen 

~-11erı. a manı o acagını ı an 
'il y •n t~hluz ayında iç Mogolistana doi
~d=~lrnağa başladı. Şimdi de Çinin fİJDa
~elt ulunan beı vilayet için muhtariyet is-

iildll'. kahveye, kahveden de eve Iİ~ b. 

c=:=> ı ç b k G •• ••ı k dar, hepsine birer kere başvurup. biti. yİ• 

tedir. 
~i. 

'ş er a a 0' PU ece J'eceklerin çeınisine bakar. Böylece. heda· ..l ~ I vadan ufra bastırır ve yemeje otaranca 
bir kaç lokmada, kolayca doyuvedr. 

çın timdi~ 
l . Jıı.Pon · · · 
"'il ~ Yanın, iatila hareketine devam ıçın 
ti<'\" lllanı leçınesinin iki sebebi vardır: Bi
'· tuP•nın Habeı harbi ile meşgul olma-

Kamutaya Verl.Jen Ycnı· Devlet Şu"" _ Ha •• ı •. lüpçü bir tiptir. Hem ö,..._ bir tip ki, bir çoklanru bel' eden zaman Wr türlü 
bunların kökünü kurutamamıttır. 

rası Kanunu Liyihasının Esasları 
~· ••••••• 1 •• ·~···------------

~-JaPon 
''ltlerjJt.Ya 191 S te de Avrupanın harple ve 'Y . nın muhariplere .aAh ve mühim-

24 
(Ösel) _ HükUmetin 1 dilen liyilaa eaki kanuna söre bir takım 1 5 - Bidayeten ve aon olarak Ştira-

~-~e~~ı~~e~le metııul olduğu bir sıradda, Ankar,.: müataceliyetle müzakere· ! yenilikleri ihtiYa etmektedir. Bu yeni· ı yİ Devlette kat'i karara bailanacak o-
~ --nııyetini temin eden 21 rna • Ka~~~· ~ i Devlet fW'UI kanunu likler ıunlardırz lan davaların aleni heyete verilmeaile 
"'- it.brn~ta]ip liatesi ortaya atmıı ve bu- ainı. Pt :• ye:..im eaaalar vardır. j 1 - İdare encümeni yerine Devlet dava aahiplerine daha müaait bir yazi. 
t._rPlc u ettirrnişti. Bugün Avrupa gene bir liyİh•~ .. • • .:: iflerin daha iyi ye ye- Şura ... reiainin ~e d~il oldu.iu bir reiı- yet ihdas olunmaktadır. 
'-'ek is ll'lcıguldür. Bu fırsattan istifade et- .!.~~ir :.lde yürümeaini temin ede- lik DıvanD ı te!kidl ~ı~.ektedkırd. • 1. • 6 -d hGıyabi• karar uaulü idari kasa 

I•-· temittir. rUJU. d f ki Jiyiha bet alb sene- r 2 - e&YI aıresmm te aıre çer- ıçm a a racıb olan ilk Şiirayı DeYlet 
lr._ IQnci •eb . h"" cektır. ~u e • üsteniden esa• ve u• I çevesi içine alınma•• daha faydab sö· kanunundaki tekle irca edilerek buna 
""lletı' . ep, Nankindeki milli Çın u- l'k tecrübelere m 1 ··ı ü tür çn-k"" b tar · 1 • • k k b" • · .._ rıın &'Ü •• " ı • d 1 olacaiı mülihasa e· ru m f • .... u u z •t en, nevı artı açı ır ıtıraz yolu bırakılmakta-

L. ~•karın .. rnuıü millileştirerek kig•t .. pa- aule daır fay •d~ller yapılmıtbr. Şiir•· itibarile muhtelif kanunların tatbikı dır. 
~tıt aaa teoebbüs etmesidir. Çünku bu d'I k bası ta 1 il .ı_ h t h lüf d ı 7 f d L·· ı_ Parıı t ç· ı ere • • h idari ve kasa itle· yüz n-n er sene e a e en muh· - a ei muhakeme mulü de telt-
"li111;fırnctinin ecrü~esi muvaffak olursa ıkn yı.· D.e. YletlD ~al ea ... artmaktadır. Şuranın telif itlerin m. uhtel.if sam. anlarda h.ü· dil olunarak idari kaza için daha mu-
e q·~ hlalı vaziyeti kuvvetlenece den ıiln 1 d 1 1 d 1 ltc 1ter 'IA rı ,.un . . 

1 
l927 haziranından cumu o ayıaı e aıre erın Y• pek yük· vafık olan bir ıekil diltünülmüı ve bu 

'-ktır 91 ayetler üzerindeki nüfuzu ar - te~il tarih•(;:,) den baılayan idari lii veya pek ifsiz kalması mahzurları tekil davacılara iadei muhakemden 
~hit bi~ Ç~ takdirde Japonyaya karşı nıüt- ber• aen~e 

1 
• h r sene ehemmi· kaldınlmıt olmaktadır. daha ziyade istifadeli olacaiı müliha-

"'r LI ın c h ı_ h . al' ar d -üracaat erı e 3- cı..A.. d A ile • • • • • • · ~ lb ep esi Kurmak i tını ı v - ava ... k b un·· ... nede y-aya eavı ameıı ıçm muay- za edılmıttır. 
ti a uk· ı· rette artar• US - n.....-. 1 )'et h 1 Iİhlali Çine verilecek nıuhta- yet ı au .. k dar çıkmıtlır· yen olan m .. .-...... zaman • tmıı silnden 8 - Deavi Daireainin yine kendi he-
'-cıı.1t e;;' rnerkezi hükıimetin kuvvetini sar- (7,000) mura~a~ :. tecriibeye miia· dokaaa cUne çıkanlmıt ve davacılara yeti içinden dava tahkik komiteleri ı.,-
~-lli 'ol em de böyle bir birlik teessüsüne fıte bunun ıçın 

1
11' 

1 
abuk olarak biras daha milaait bir vaziyet ihdaa kit edilmek auretile itleri teahil " ilk 

~- acaktır. "t en aatlam yo un ve ç ed·ı • tir hk"k. .., .._,.lttıllde ten• • ·ısaın etmek &sere Şu· 1 mlf • ta ı m daba alakadar ellerde yapıl-
'.ok.,o., hluhtariyet, bı"r mu""ddet sonra it çıkarm•Y~ ıatı •ıA •fe ve idari 4-Adli kasa ile idari kaza araaın· maaı temin kıhnmııtır. 

11 
J Ja p 1 tın tefki at, vası •• •ht"l*fl k 1 ı ~il 1:eno· tabiiyet demektı"r. Bu suretle Çi- rayİ eve • • d • eden ve amme da rüyet mercu ı ı a ı a an davala- 9 - Nihayet Şurayı Devletin yorucu 

.. ,· .. ın b· Jlerını erplf h ıı· • • 19 • "h •ıA f h • 't olac k ır kısmı daha Japonyaya geç- kaza uau d 1 tin idil kuvveti· , rm a ı ıçm ır mercı ı tı • ı eyetı olan mütenevvi itlerine kartı ŞU..a,.a 
a tır. hukukun• kartı e~ e edici «Buıünkü diifünülmUttilr• Halkın asılıp kalmıı o-

1

1 
da hakimler gibi, yıllık bir tatil veril· 

ni daha ziyade te~ID ıkma;or» aözü· lan bir çok davalarının hallini bu he- I meai düıünUlmüıtür. 
4'ııırd / .,•. Şurayİ Devletten lf i~ kuvvetle ümit e• yet kaaa bir samanda J'&pacakbr. ADIL RIZA 

~ er ngiliz düımanlıg"ı: ;;n··~a;r~ka;•;ın;ı~k;eae;c~e;;;~~~~::;;;~~~~~:;~~~~~~:~==~~~~~==~~~=~~;;;~~=; ) ısırd k 
Ot, a i lngiliz düşmanlığı devam edi- =--_ 

~·!·:~:· ...... talebe ammda gö<ül•n ı s T E R ı N A N 1 s T E R ı N A N M A ı 
~ ~i tır f' §ırndi köylere ve halka kadar .• .. .. ün evsafını öğrenmek iatemit- O da kömürcüler arumda bir anket açarak tetkike koyulmQf. 
iki ho. talyaya karşı zecri tedbirlerin tat Belediye kok k.?muru:ilir? DiifünmÜf, taımmlf, lıcaret Kömürün evsafını tayin İfİ, bir kimya, bir fen, bir liborata.. 

il) rıut 1 Bunu nereden oirene • 
L •ttır. ,.... &uz uğun devamını kolavlaşlır -Q~ r 1Jnkü M . • . . Od dan aonnaia karar vtmnlf. Odu kim 
1 

tcdb· ısır, lngilterenin hatırı ıçın asm b• f brika deiiJdir. T.caret mm ya 
Q~ •rlere · · Ticaret Odası il' Ti• __ _. Odası tahlil iti ile meflUl olmu. 

llcl"n c; ıştırak etmiştir. Mısır tüccarı t an yoktur· •~- --•- • · 

var itidir. Biz ancak bu sayede elde edebileceğimiz malUınatı 

nud temine çahııyoruz. 

Bizde fen telikkiai olduğuna, artık : 
bq,. ok zarar .. .. .. O 1 Jibora uv . • b ~--•=-= cevapsm bll'akınaa iatememıf. 

""llda gormuştur. n arın pro- aı---•fih Beledıyenm u auauau 
l't\e . 81

' siy • .....--·- J ı STER ::ne Yardı ası propagandanın kuv::vetlen· J S T E R N A N JNANMAI 
t;,,,rıcr h rn ctrniştir. 
-....ıl' alde 1 ·ı b" l----------------------------------------J 1 ha k ngı tere bu defa mühim ır 

re et k 
ar111ındadır. 

20 Yatında 5 
Çocuk lu Bir Baba 

Ka,, (Özel) - Kazamızın Çay kö
yünden Rifat isminde 20 ya,Lumda 
bir adamın fimdiye kadar bq çocuiu 
olmuftur. Bu şayanı dikkat rekor ea
hibi, daha bir çok çocu}t babam olmak 
saadetine ereceğini söylemektedir. 
-. ......................... ·----···-----

Çerez KabUlnden 

Ne Dlıecekler?. 

Koca Şair Abdülhak Hlmit. yiik.eek 
dehasını ekseriya zarif nüktelerle de Mis
lemeyi sever. Bir gün, o vakitler -t o&.n 
Süleyman Nazif, üıtadımn ziyaretine sıt· 
mitti. Bir, iki saatlik bir sohbetten eoma. 
Nazif veda edip, ayağa kalktı. 

Hamit sordu: 
-Ne o? Gidiyor musun) 

- Evet, üstadım. Muaaade ecleneniz •• 
-O halde, ben de çıkacağım .•• Bera. 

ber çıkalım. 
- Emrederainiz, üstadım 1 
Evin önünde bir takai duruyordu. Ha

mit, gideceii yeri ıoföre soylediktca aon-
ra, Nazife yol vererek: 

- Buyur, bin 1 dedı. 

Nazif, say ı ile ~eri çekildi. 
- E t furullah 1. 
- Canım, bin i dıyorum ... Mısafinm-

ıinl 

- Aman, u t dım 1 Emriniz bapm us· 
tüne ama, gorenler ne der sonra). 

Hamit sinırlcnıni ti. 
- Ne diyecekler'? dedi. Olea oı..: .ş. 

Hamit te ne terbiyeli, ne nazik ad•mfs 
derler; o kac:harl Tll'll 



fAH ICEH El ERDE 
GöQ DÜ KLCRj Miz - - - - - . -- - ~~- :: . - . -

iki Kiracıdan 
Hangisi 
Haklı 
Duruşma ikinci sulh cezada. 
Ziynet davacı, Remzi suçlu. ikisi de yir

mİ.§er yaşlannda birer genç. 
Remzi Ziyneti dövmüş ve ona fena söz

ler söylemiş. 
Rivayete göre hadise ıöyle: 
Remzi ile Ziynet, ayni ev içinde kira ıle 

oturuyorlar. Birbirlerinin kom§USU olduk
ları halde bu iki gençin arası pek iyi değil. 
Araaua ah§ıyorlar ve çekişiyorlar. 

Bir gün Remzi merdivenden çıkarken 
Ziynet te inmek üzere bulunuyor. Merdi
ven çok dar. Geçebilmeleri için birbirlerine 
yol vermeleri lazım .Halbuki, yine rivayete 
göre erkek, genç kıza yol vereceği halde o· 
nu önlüyor. 

Müth~ bir kavgaya tutu§Uyorlar. Erkek, 
kızgınlığından genç kızı aaçlanndan tuta
rak aürükliyor. Genç kız zor kurtuluyor. 

Fakat suçlu bunlan reddediyor: 
- Merdiven hadisesi doğru. Fakat be. 

nim tahsil ve terbiyem bir kadına ka111 o 
tekilde harekete manidir. Bilakis o, beni 
tahkir etti. Ben de ondan davacıyım. 

Hakim eenç kıza aoruyor: 
· - Şahitleriniz~ 

- Evdeki insanlar. 
- Sizin phitleriniz ~ 
- Onun phitleri benim de §ahitlerim. 
Gdecek duru~ıya ıahitler dinlenecek. 

Sarıgölde Vahşi 
Hayvanlarla 
Mücadele 
Sarıgöl (Özel) - Kamuna bir saat me. 

ıafede ve içinde bir çok vahıi hay
vanlar bulunan bir falılık kaldırılmakt dır. 
Kamonyas Faik bu çalılıkta bulunan vahfİ 
hayvanların öldürülmesini de menebniftir. 
Mücadeleye bütün köy halkı iftirak etmek
tedir. 

Digarıbeklrde 
Nafia Binası 
Diyanbekir (Özel) - İki buçuk aydan

beri bir \ht.ilil yüzünden inıaat faaliyeti 

durdurulmUf olan nafia binası inıaatının de
vamı için bayındırlık bakanlığı alikadar • 

)ara emir vermi,tir. Bu binanın ve Halkevi 

binasmm iııpab bittikten sonra Diyanbekir 

biraz daha giizeilqmİJ olacaktır. 

Akşehirde Elektrik 
Akıehir (Özel) - Hidro elektrik tesi • 

nbnm makine ve boru montajı ıona enniı
tir. Bir kaç güne kadar fabrikanm açılma 

töreni yapılacak ve cereyan verilecektir. 

Şehrin elektrik imtiyazını 30 yıl müddetle 

alm§ı olan Akfe}ıir Bankası bütün evlere 

müsait ıeraitle tesisat yapmıya baılaınııtır. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Paıartesl 

(*) 

Kulak Ağrısı 
Üç gündcnberi kulağında ağn, sancı 

ve bunun neticesi uykusuz kalmıı bir 
hasta bayan müracaat etti. 

1- Derecesi 3 7 ! du, 
2- Grip ıeçirmiıı hafif ökaürüğii 

vardı. 

3- Kulak dahilinde küçük bir aivil
ce görünüyordu. 

.f- T abiati munkabızclı. 
Grip ile beraber aelen hafif nezlesi 

için biraz kinin ve terpin banzoat dö 
sodlu ve kodainli öksürük tozlan ver
dim. Ihlamur içmesini tevsiye ettim. Ku
lağında ağrı yapan sivilceyi de açtım, 
temizledim. O geceyi rahat geçirdi. Er
tesi gün ateşi dü§tÜ ve ağndan da eser 
kalmadı ve iyile~ti. 

( •) Bu notlan kealp saklayınız, ya
hut bir albüme yapıftınp kolle ıiyon 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlu 
ltir doktor ırıöi imdadmıza yetifebilİI'. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLE l 

ilis Memleket Hastanesi 
Muhitinin Cankurtaranı Old11 

Kilis (Özel) - Burada bundan 11 yıl ön
ce açılmq 25 yataklı bir memleket hastanesi 
vardır. Yalnız Kilisin defil, bütün bu havali
nin sağlık itlerine bir düzen vemıİf olan bu 
sılihat yurdu disiplinli çahfmanm en gÜ • 

zel nümunesidir. 
Hastanenin kadrosu: Bir doktor, bir hem 

ıire ve 3 hasta bakıcıdan mürekkeptir. Has
tanenin yataktan bOf kalmamaktadır. Has. 
tanede eczane olmadığı için ilaçlan dışan
dan yapılmaktadır. 

Kilis memleket hastanesınin muayene salonu 

•• 1 

~rnıi~L&111J 
Birisile !viıanlı 
iken Başkasilı 
Evlenenler .• ~~ 

Bir çok gençler nişanlıl~gı . an~ 
tahmil ettiği hak ve mesulıyeh · :;,J 
lar. Önlerine bir fırsat çıkbğı~ı~~-~~ 
nişanlanıyorlar. Sonra alda~.wri ~'.":...i 
lıyor ve parmaklanndan yüzuğU p.ra~ 
yeni bir av peşine düşüyorlar.! nitlpı ~ 
erkek veya kızı bulunca derha 

zoveriyorlar. . rıl~ 
Geçende bir genç, bir kızla 111!;8bir ~ 

askerliğini ynpmak üzere başk~.w• ~ 
• v b 1 OönduğU 

gıtmcge mec ur o uyor. I 
0

r. 
• l • bu ııY nişanlısını başkasıle ev enrrıış ~ 

Diğer bir vak·a: ·""ıılı 0 

Kız n•.-- ~ iki genç nişanlanıyorlar. rııd•_~_.i 
duğunu kimseye söylemiyor. Bu ~a ııit": 
disine başka bir talip çıkıyor. l "'lo',;,J' f'li 

.., en• 
olduğunu haber vermiyor ve e • . ya 
şanlısına da evlendiğini, nikah ıçın .. -e~ 
ziyafetten pasta göndererek haber 

* ~' 

Bu hastanenin en faydalı tarafı polikin
lik tedavisine önem vennİ! olmasıdır. Bu 
yılın ilk 6 ayında hastanede 310 basta ya
tınlmak suretile, 1740 hasta da polikinlikte 
tedavi edilmitlerdir. Hastanenin muhiti itin 
ne kadar faydalı olduğu bu reklamların be
liiatinde pek gÜzel anlaıılabilir. Hastane • 
de 6 ayda yapılan ameliyat sayısı 1740 tır. 
Bu müddet zarfında 523 liboratuvar mua
yenesi, 9100 de pansunan yapılml§tır. Has-

taı.enin biricik doktoru Emin Bilee bütün J ta, bütün hastalara pek takdire değer 
bu nesa.İ!ini büyÜk bir tevazü ile yapmak- tefkat eöstermektedir. 

Fakat okuyuculardan birinin ~ 
bir len garip hadise kadar bu iJin hetll o.. JI 

YURTTAN ATATÜRKE 
Bütün Memleket Şefine 
Bağ ılığını Haykırıyor 

1 Tokatta iki 
Piya11go Talihlisi 

• i.Jn. """ hem acı tarafına rasgelrrıeını~ 
yucu vak'ayı şöyle anlatıyor: kl•f1Jl1~ 

Ha•ankaleden 'yüğümüzün o Türk atasının uğruna can ve-
Hasankale - Cumhuriyetin banisine ririz sesleri göklere yükseldi. Sana uzanacak 

ka11ı yapılmak istenilen suikasta karıı du- elleri köylüler kıracaktır. 
yulan nefret ve bu kasta cüret eden kara Borçkadan 
vicdanlı hainlere şerefli topraklarımızda Borçka - Biz Borçkahlnr sana el sür • 
yaıamak fırsatı verilmemesini içten gelen is- meğe aavafan Türk hainlerini bir daha lit-

Tokat (Özel) -
Tayyare piyango • 
sunun son ke§ide • 
sindeki 25 bin li
ralık büyük ikra • 
miyeyi memleket 
hastanesinde ebe 
Hatice ile hasta ba
kıcı Hakkı kazan • 
mıılardır. Bunlar bi 
leli mü tereken al • 
dJlclan için kazan • 
dıklan ikramiye • 
yi ikiye pay et • 
mitlerdir. 

ufstanbula yeni geldim. Tanıd.ı. ınettfl'. 
na bir kız tavsiye ettiler. Ailesını rrı•latJ 
ler. Kız hakkında onun lchindc··,ıe~ 
verdiler. Bir vesile ile kızı da go tt'· 
Talip oldum. Ailesi bir müddet tl ~ 
etti. Sebebini anlamadım. Sonra ra ~ 
lar. Nişanlandık. Ni&ınlandık aın•·~ 
garip bir hal var. Açılmak istiyor, bit ,-, 
yor, bir türlü açılamıyor. Nihayet a>J' 

1 bana benim için eski nişanlısından ı,ıJı 
ğından ve beni çok sevdiğinden d ıt1 B" 
Tuhafıma gitti. Eski nişanlısını sor l n ~ 
nim çocukluktanberi arkndaşırn ° Jclld,f 
genç çıkmaz mı~ Şasırdım. Ben. ar te fi~ 

ı ·a:ııYe mm nişanlısını elinden n mış " efe 
tcklerle talep edilmektedir. netler, Türkün atasına yurduyla beraber u-

SCJTayköyden zun günler dileriz. 
Sarayköy - Türklüğe ıeref, gençliğe Simavdan 

güven olan varlığınıza fenalık düıünecek Simav - Senin kanına girmek istiyen ca• 
hainlerin kafalannı parçalamak için Saray- navarlan karnunwı 6000 nüfusu tel'in eder 
köy gençliği tek yürek halinde ve heyecan ve hükümlerinin bir an evvel verilmesine 
içinde çarpmaktadır. Çok yıllar Yllfamanız sabırsızlıkla intizar ile bayramınızı kutla • 

tüm. Bu arkada~mı bir knç sen~~ 
kaybetmiştim. Gittim arkadaşımı ·"off' ti 
Kendisine vaziyeti anlattım ve se~~. i ,ti' 

Piyango talihlileri §llnlısını elinden almak istemedıgı~-~ ~ 
Hatice ve HaHı ledün. O bilakis kızdan kurtuldıı~.Jlı 

----- .. phe ~ memnun görünüyordu. İç.ime şu tıl'" Nik•arda Yeni Ben de nişanı bozdum. Doğru y•P 

öz dileiimizdir. yarak candan saygılarımızı suııanz. 
Bünyantlan Şavıattan 

Bünyan - Kadın erkek bin kitinin aa- Şavtal - Yüksek ıa}ıaiyetinizee kıy • 
na yan bakan gözler kör o4un. Hain eller mak isteyen alçak.lan duyduk. Kahrolsun • 
kökünden kurusun. Linet oln'.'llar. Bü • lar. Varlığınız, varlığmuzdır. 

Bir Köprü 
Kurulacak 
Niksar (Özel) - Niksarla Rqad\yeyi 

mı~ ıt I 
* ak' 1 a aııh' Buna benzer bir çok v a ıır 

bit oluyoruz. . ,e~ 
Hele kocalarını bırakıp ta yenı Jst f" 

lerine knçmnk istiyen evli kadın ıiP' f' 

Uzunköprülüler Kurtuluş 
Bayramlarını Kutluladılar 

1 • • ca : J/I çoktur. Bunlar yeni sevgili ennın (.f.,...-. 
birbirine bağlıyan Kelkit çayı üzerine Fad- kat aldatıcı yalanlarına inanırlar·~.-/ 
h mevkünde yeni bir köprü kurulması ka • barklannı bozup maceraya atılın tJ,ıP I 
rarlaılll'Jlmlflır. Köprünün yapılmasına Ö· kinmczler. Fakat ekse.riya kocalarıP i~ 
nümüzdeki ilkbaharda baılanacaktır. rılciıkları gün sevgilileri de onlar\~ 

bırakır. Bu suretle sokakta kalrnı§ 0 

Akşehir Gençler 
Spor Yurdu 

Bir Gösterit Kolu Yaptı 
Ak§ehir (Özel) - Gençler spor yur • 

dunun senelik genel toplantısı yapılmı,, ye

ni yönetim kurulu baıkanlığına Mustafa 

Şükrü, asbatkanlığn Nadir Tahsin, genel 

sekreterliğe Bef.ir Ünüvar, genel kaptanlı· 

ğa Taceddin Necmi Biricik, mes'ul mu • 

rnhhaslığa Ahmet Akgöl, mürakipliğe Hil

mi Alpan, veznedarlığa İbrahim Gülen se

çilmitlerdir. Bundan baıka Bedri Akıir, Ah

met Veli, Şevki Arat ve Mehmet Akifin de 

dahil olduklan bir cösterit kolu da seçil • 

· mittir. 'yeni heyet çalıpnalarına baılamıı
tır. 

Uzunköprü kurtulut bayramı kutlu1anırken 
Bigada Bir 
Av Köpeği 
Kudurdu 

Uzunköprü (Özel) - Uzunköprü kur • ............... - ............ _______ _ 

tuluıunun on üçüncü yıldönümü çok cüze1 
bir havada emsalsiz ırösterilerle lrutlulan • 
mııhr. Cumhuriyet alanmda beı bine yakın 
halk toplanmııb. Belediye tarafından çok 
gijzel bir tak yaptınlmlfb. 

Ordunun 13 yıl önce kasabaya ıririıi can
lı olarak temsil edildi, hpkı o zaman ya • 
pıldığı gibi kurbanlar kesildi. Dundan son
ra törene minimini talebelerin söyledikleri 
İstiklal marıı ile baılandı. Bir çok öğretmen
ler söylev söylediler ve geçit resmi yapıl • 
dı, geçit resmine askeri kıt'alardan batka 
kuabadaki bütün mektepler ve esnaf le • 
ıekkülleri iıtirak ettiler. Gece de fener a • 
laylan ve eğlentiler tertip edilmiıti. 

Balıkesir 
At Yarııları 1 Biga, (Özel) - Fırancı fdriain av 
Balıkesir (Özel) _ Sonbahar at koıu- köpeği kudurmuı ve bahçede bağlı bu

ları yapılmııtır. Birinci koıuda Ankarah E- lunduğu zenciri koparıp sokağa çıka-
• • Al d !1_• • k d B. b f • rak önüne gelene ıaldırmağa başlatnı§-mırın em an, ııuncı oıu a ıga smıu-

lin Serveti, üçüncü koıuda Karacabeyli Ke- tır. Bu arada bir kaç kiıiyi de yarala
malin büyük Al DerviJi, dördüncü kotuda mııtır. 
M. Kemalpllf8lı Ahmedin Cey)inı birinci- Kuduz köpek kırlara kaçmıJ, bir 
liği kazanmıılardır. kaç 1rün köylerde dolaıtıktan sonra 

Birinci koıuda 255, ikincide 260, üçün- Hoıoha köyünde ıörülerek öldürül
cüde 255, dördüncüde 445 Ura ikr81Di7e mÜJ ve ısmlanlar da hastahaneye ıön· 
daiıtılmııtır. derilmiılerdir-

* ~ 
Sö . . ·• ~ \. ın J.Jl-1' z vennenın, nı nın ve nııu•.. ıtt'j, 

.. v-erı~ .,J 
ti vardır. Nişanlanmadan ve s~z ı.rıt'"" 
evvel çok düşününüz. F kat nışaJl r'~ 

·· d0 k fik · · ·,.ek ve soz ver ı ten sonra rınızı . i.ı 

çamaşır değiştirir gibi değiştirınc~l~ 
.. -;/ ................ -.............................. . 

Niks rda 
Si' Kaza ile 12 yaıında 

Çocuk Öldü .. ~~ 
Niksar (Özel) - Kazalapa koY dl~ 

yqmda Süleyman oğlu Hüseyin ~o~~ 
duğu tabancayı karııtrrırken tetik ;'"o" 
tabanca atq almlf, çıkan kur!orı 

rastlamJJ ve öldürmüıtür. 

Nöbetçi 
Eczaneler t' 

Bu &eceki nöbetçi eczahanele' 
lardır: .. .,.,,.. 

Eminönü: (Bqir Kemal).~ 
zar: (H. Hüsnü). Alemdar: ( cfetıJ 
lu). Beyazıt: (Sıtkı). ŞehZll y..ı' 
(Hamdi). Fener: (EmilyadO· (~ 
gümrük: (Arif). Şehremini: ")· 5' 
Hamdi). Aksaray: (Ziya Nu~ıf'lı 
matya: (Rıdvan). Bakırkö~.: . () 
Galata: (Hidayet). Hasko:fıı 
Türkiye). Kasımpaşa: (Yenı , ~ 
8e§i.ktaş: (Recep). Beyoğ]u: (~il~ 
Karakin Kürkciyan, Güneş)·•) t"-

1'.I 11 • 
(Necdet Ekrem). Sanyer: (ı,.u (f 
küdar: (imrahor). KadıköY~ .. cY 
İakender ve NamJk). Büyükacla• 
ai). Heybeli: (Yusuf)~ 
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Almangada 12 
Çocuğu Öldüren 

BABIC:I 
FRANSADA 

Harp Zararlarının 
Tamiri için 

TELGRAFLAR 
trALYADA 

. Fırtınadan 70 Kiti 
Öldü 

Nelson - Jeliko 
Barbaros- Turgut 

Büyuk Harpte Alman filoauna f 1 
mahkum eden. yattığı lımandan d nızl e 

B
• ş• dd t'i y JC,._ 1 aaldıp korka ıle zalunetmz:ıce zaferler ka 

700 Milyon Franklık ır 1 • • ..... ur.ar .:fan unan ınsıtız Amirah Jeı.1ıo iki uç sün oı 
z •c '•'• Al-~ fıtikru y apıhJOI' 20 Milyo 1 Liretlik yo• k• •ldu. Şimdi yurtı,..lan onu Sen. Pol 
•• dM ,eiırinde Kari ~ _. ___.,,._ .... Zarar Oldu kıliaea.ındeki türbeye, Amiral Neleon 

mant .......... - _,,_ rm- ............ tamirini Roma, 24 (A.A.) _ a..Po. C-l•h- yanana somuyorlar. 
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..... llluayYen aaatlerd• deliriP. -~... ~ M (,\.A.) - ....... .,. Sergı· Açıldı ..,. q.ç ................. __ ... dun. Akdenma ba iki efendW. ( 19) "' 
tıtierde hali tabi17 nee ec1ea • te el- .... 

1 
il .. e.rafürllia y......_ eria ............... .w .. ara • aldfiler. Y ... rken TUrk ba,raiea· 

....... 'ıerinde .w-., rfllltm~ tMI Avuta:; •• ,~ ~· Dahe tu hildiriliJ'or. HGldimet fellketsede daki Ay Ytlduı sı"bi biribiriae Pkm w ~-* ~- ,
11

• • .ır ,..- on.·,. SUel Ruhu Gösteren ~ ,...._ -:-" .._ 11ı1 :r1a .......,... OWük ... _,. .ı. a,ı. ,.ıu • 
..- ,: ., ft19111 ........ '"97ll • •in lıret s&t4vmlftir. ohaalan serelW. Fakat BarlMuoe l.eubaıl-

KrallaJı Yunan mil .,... Yar • +ıl • 
1

, :,':' l!Mrler T e9hlr Edlllyor Solıalı leiınleri Deiiftirildi da. T•rıut Graptrabluwnda ıomülU. 
... •l•lf•~• si. tahta~_. .. -:" 

1 
Ws .....,...._, ~ im- a-u.a, 24 (A.A.) - 11 kkam Roma, 14 (A.A.) - Zecri te4l•lrlerl Fakat aal acınacak taraf. Nelaonclen çok 

•lallfre ..,.. otaraıkeD arı u.:... ....... .. , .. koJmak ............ U. terWı- ifleri .. ke•• Raat tathtk eden .....ı.ket ••J'& k ........ yilkM bır Amiral olan Baıbaroeun.....,. 
(I.,. ti~ orlı •eL Londıacla ~" ........... •• Jloeen ..... , Pıwp .ı.Yleti ldlliPlaa • bderi ........ fÜlalarm a4llanm ta llZ denecek 1:rir durumda blap :yahus tan 
...:;o""•) ......ım.. ktıolfk lılr ......... o- ~ "; , • IO ...-..ı tarloiade Ot· • ;. ı.ıı,ııı. ..ı.....ı. ,,,_,. - ,....._ ,..ı ..ıı.r ---· lıio k..,....ı. -111 ........ Ta.....ıua 
....ıc..._, Ordu_ H otelin bJodW .... ,akla. t IJ .[ ı" -Lllluluıinl kut1mıak ~:~ -L L _.:..: ~ el1'WD Bribel ....... Pilot l)a'-eslo .. - bü.bütü11 muaıms Jce .... m 
-._ ..::_ı __ _. .._ -~......., KnaJıa tD--.,-ı.a ,_ ._ ruuanan aun- awww• Y•· , _..1. I • I Bir k ilı_J _ _. -'--!.-...!.. ~ __ ...,.__ ....... ..- - ............. ... ... .ı.. .-·ı---·--... -.. ı.ı. ... ---lnnbabailıl 
... eti bir Utlp iJ. lair U ....... ..,.... :: •• ............ •• ..ıt-at taraf• SIU eMf' Ml'SUIDID aç a ID yanlann iddialarına söre Belç'lka m • kahramaıun. keadilennua müJku ...,.ı.cak 

"lale. bir orman yansmmda 08llll beba• ,.... Ölt*.... lftinık ....-. yapmıtlardar. fUDlarile iWMlmliltiir• hır r avuç toprakta ebedi uykulanna 
~ hayatını kurtarmıt bir ad••clı- Eekl --;- 1 _.::;-iM ......... tesadüf ola- Sersinin birinci ıubeli masideld u- ıeçırememelerl. hazin delil midır) Bar 
ıı. ...... dl de, ..... kin bol - ,.... 7 s.:.:::.. ..... :.. ............. lııtrlik flkriae alt -- ..... edil • I>ANZING'TE ......... .......ı. ........ .ı.ı.. T_.f ' 

n •Yırınarnıfti. ... 
6 

mit olup bir çok el 7uı11 ..-leri İll• s ı• ) J mezannc:la belki fatbol oyn&nıJor 
lı. a • .Wnbb atıalordt ;ı..doa. _..,... • •zltn tm ..-.,ı;... Vı .,.ı. tuıhl 1ıir defer 0SJ8 JSt er e o.ı.r. N.ı...ı. Jolik..,. ...-... d 

hıııın akıab.., oaaı RUSYAD~ sahibidir. K ı·kı ç m cılerch. Fakat ruhları. eupheeaz. onlann 

~Ça~nrlana sene YananiltaU sider 1100 B 1 k G . ikinci ...... _,__ .. .... ato 1 er arpıstı k.betlerine im,.ruyo.ı. 
) diye .orarlardL 8 J ÇI emJ• m-lekıalWia ... ••lklopMO-W O.· O.. 

1 

S S4 (A.A.) _ ....... ._.. il. T. TA.1' 
:: Elbette• d... . I A d tiYa e1mekte41r ... ,...... taDUUIUf 11.tWa ~ ............... wr ..... 1.e1tı • Çek~Vll ..... 

.._.:~~tehlike ,.ok-~, Mltemedl ıı Buz ar rasın a .. k.r1 muhanirlerla u ün .... ı.n Wr 0 1rnuh 1ce1...._ w.. çoia pralennuf- v•kr• lht11ıtı 
~ ibtil&llere ne deninid _.._ __ , t lunu~ br. -M tehlik &IOI Moakova, 14 (A.A.) - Aatr--. araya op • Pr-. 24 (A. A.) - ç. ..... .,.._ 

~~ekimdir. Elbette er• ı dd WlclirilcliilM ıire ffaMI' Deaida· C Kutu Denl-'111 De11ls ....... n .. da Amerllr• V91JOwa it sld.-i Smuhny ld .._w.et 
lce > I · ı ıoo parça hahkça ı....W buzlarm ... up p ır· •rall••l•n • lı ••ı LWı W w•cal alsa aa • 

lılt _rçekta krallık &a.&ldbı tehlikem de ' d loflP lrahmfbr· 8 _..... ri· Atnt•k için Vaıiqton, 24 (A.A.) - Londra De- lapn.a•bim bekma olile bellial hklf ..._ 
.._ .. ~ " deiildir. YusoslaYJa hnk&aıdan • eraauak ~ti~· .. :-.,. ID1IY&ffak olan •lr N..,-ork 14 (A.A.) - NeYJ"ork Ta)'lllia nis konferanuad4 Amerikqa temm .. Ç+o.lıı..k _.1 

1 

.__.__ 
11:atli L _• 11-..:-d h n- ,.~Jt za yece ye fua- • • -~ • L:...:& l:'L _. ___ L ' " p ......... rviUil)'a ~ n1etaa mnrrm ea eDUA _. • ,.lds ..... eki Wr puju, abp paatam• ,.......__ sore ~ -.art. _. o aa he,.e orman Davia, Aml· notaunı hamilen bura +·as 

L · Seçmedi. Fakat ha tehllkeniıa ~k • ' .:.up blap cleam.; apnals mek•dile ral Stanle,. Ye MU.tetar Vilyam Flipa'· Zannpln ... 1 ::.. •, 1 F• __.. __ 
~ \latUnd d 1.--d" ..JI .. L_L-1 et • pörmiftir• &---L-..JI .. L •• 1-----L • --- G.llJf -"-li. • o-.u- 1*IDI - __. Dil9' belıJ9 ka:raJdanma da aulara üPncti bir ---uua- üere Diıl- ten mOrekkeptir. He)'« hu ayın 29 ua- mutedil INr ı-.. 1......., olup bir ....... 
liıı t lô~ra ~ tehlikeye 111ukabil. •• M..W • - -•-·•·-......_ korlmha7or· ._ aclumd• lııeveS.nmlfts'. da Akitaa~ •epmll• J'Ola ,.._.._. &aaJ• ,,_. ••m W• etmektedir • 
...., eınUı ettiit. faydalan ela ~elif ka~--::: w ,, __ ._.~-:;;-:--:-w:-~~~--~----:-_;.,.-:-:-':-:-:;.::=::..::::;.,::==::. = lmifti: Sevıncinin beni coştunıuııdiiana c:a- - v-. benim evladım. 

~11·55 1111 ~ ~ S Ti HM - Dilerim Hudadan, benim gı'bi nı sıkılmıttı: - Ya kim ulan) . n ~ n L 1 yavrucuklarım böyle eemt 1emt eaça • - Aman, - del Pek bnı do- - Bizim - k-.-uz .. 

r 
caklar, ana olmuın1ar... nuk adamsın... Sevinmiyor muaun) - Kim eski komfunua. Ttıafl kea 

nr 1/L yr N L r Q. 4' Fakat birdenbire. fikiyetinden, ia. Yok, hani, sen eoylesen, aene inan te anlat. 
t:f t: f1 1: 1:: yaııuıdan lr.odmıut pydi; aöje .ça • mam O kadar katı yürekli cleiiWndir· lheaa ahi.. kekeliyordu: 

lan ellerini ve gene göğe dikilen söz .. Beai a6cendinait olmak ihtimali, o- - Bizim pı ... klann ...,. • 

-Sana. bir akil öjreı.yim bari. .. E- •"•na 11ll•na ölünür PK anlatıyor • terini indirdi. Urbk korkak baktı: nun karanaz .~ bülbütun ayan- yılar. 
~ lenedini, annemden pli ahımı- du: . . . _.. -Aman. neler eoyliiyonım •.. Cay- na bozu~~: PGriizlü, çetWs eeei, ~ çat· 
~ benzer ihti bduı mı yok> - Prk· ...... do ~ ..ır.Ua_ndı· nt AUııLa .............. Çocac:aldmtmo. - Bihnm ... Erkek it- böyledir. lamıfb: 
ile ele Yalancı ,.ı.f" bulunua. pı... landı, moplı..h. .. A.~~ ~rL; ,.. olda lıi> .. Hepoi aül p,; _ııaı. ... Rahmetli efendi de. böyle idi Ne ..., _ Apbop mı> &W. w ..... 
L:. lterhane e takrir verdiriniı; olur dejiJdi. Şimdi.._.,.,._. ~ .. ouyoı: Hepıri :de aleplerile. namuelarile, ırzla.. '* bdu icilae çek) Ne ftr W _... mki) 
~l y ' Yalım t.pna kehnca, kendinı derledi, rile ~· · • E. '1eymi9) Anacılde- ,0~). d~, durpn görikribdfl - Yan akr.a. ayıhr. 
1.ı_-Bu k.dan da mı elind- aelmifad topledt . .-:a.: d nndan blraı uzektalarmıt .. Elı, bu Jr.a.. Sai elinin ..,,.,...., ....... • • - Bmdt t. fuafıaoyul .. Nenin neıı 
I~ liiniin birinde, evi tlılaliJe ..-k Name" te.IX çekiy~ •-:-. u• eler dama GZüntü, Ülnb çekmiyeyım) )'.eh; d6tünen imenlarm tavnm ta • ili. OIN •}'lllıma) 
-clQı .,,..1:__ _ 'L~I-- • • A.LI--•• Jumıldlltırken. pzlerinı ele All-L-:.. L-- ' borc ,._1 • kıncfa• 9\-i 1.-~~: eeki verp ~· IGlll. amaw- """""- w,-. .,an unu uaemlf. · &.na. men••• olmm. ·~yarları c:lıemal kupplyordu: . n içi EerahlemJlb; ~ile aöıderini eildi, - Soma. .... oarendim. Mejer. Mmditeade, bir pabrtr elıhr ......... 
~ böyle ..,... akla • • - NuaJ ciedeyıp tapleme?I , •• e yorsun yorauD IOl\l8 aeçinli: bdm lu.muaa U.,.. böyle cla'fl8MMk zanlar il udecla. Ihsan abla müatakbei 

...... c.ı...a. de. öy1ır fa ....... lq mı ,.ınızhk~ .. "-- ~ ,.km,_, - Dik.- pi olar ->. Zekiye • l&zmıDllf L ~ 111 c:uum, erkekle b • ~ ıa&illt .-ıelt - ~ 
~Wııi1ıi,.... .. Blrdr,_ "'dm. yldmt ,..ıııaV'".!': ciiiı ılonW-tldım ... Awoiw ela clıa!:'t·..ı~ .W. çıbu,ıı. Yıibn laNi ,. ............. 
tıııa ııelir> LM- ...ır, erk b • -. lıic _, . ••._;,ti· . diller clöbnk onıyor •• • Hufwadiibıı . ·= lıalm .ı;:t"'.ı- ıyxe du omıyoaluaı 

« ~ıa .. ,.1,..lı> ~-a:::·~cle. cle~ımif..Eli.~nemaim> .. ::;......,.w~;t"· ~-- llim~"-obla.plincikııihi 
hat,, li.rıı '""3Efkoo ...-ı .._,., • Hrnl. ,..... lıalınml Gibiler , Y&zü. erkror ..... üttll: Airrl*. mbYiiia ...ı..ı ı.-...,. --. -.ıı lıS ..... ., • 
~ n.. .................. ..ı ·-• lıütfln bUttla -~ diller dölıwı .. llrfuıı • .. ejdi, . ... aayardı.. rundü. 

). ct.n... . L~.t...- aı• ... Pakizedlimin akallılıjı uye91nde ... n: .. .ı .. -1..: .... ~~-- •--~~ ..-t-L -n.... - Eleaııclm. laMi - Fre cleiil • «E a--=- a.._..: hefiftılB _.._ u-ljUlllU • '---- :_L_ ede • UUQCllUIR:o 1'-• WUUlo ~ ....- ,..1...- L!.. .ııl..t. L.....__L_L ~ Eh 
ile " ll>-'erlııl pılıalı lıdlt" - .,_, lılr HariJec1i1- Doirutu _..u ,,,_. -ı · Ui ' riidG bir erbk • lodi • •·- - ... - - ne 
!-.. ""1nı.cıa el 1ıjM __.,.. _ - ~== pile bir da- yeye. Haıi)oecliimin lıutalıfuu JOZ • - Anne ı..ı ";.. lıiınüde .., N••· ;xıı.ı ................ .,...,.. 
ı-:..-·. ~- .... bdla .......... mi. Paki f~· ::e pek ,. maDllf· •• pçkyoNUDi.. ... .... , ••• ,., S-lmi henlu
;::aı- ıı........ı. ~ a • ha ai&m.;-~ ayıı .::: , Sninciae beni "'!"" etmek iotiyor • e. çrdrlt ...ı .ı.y... ""18* hlm .,.. Y• 'a ....ıı. lıir ilıi ....,ı,.. 
'"-~ ::'." ,.ımz. """' Wı:"m- ka&vw mat ailıi .....,_ lıir aliliifle ıık ı..r • .b1anın ...,.; rlnnflt elindMi :rmım Pt-. .._ ..,.._ ..-,..., '-de 

CA...~- ............. bw;:f 1 r ,,_ .-ıon- ,_.,.......~ ..,....ıu: wolıildlii 9- lıınıb. tiiliin pııb. ouıırleri clilzeliyormUf • Şıindi. uyku 
~ öpmim. - ,....... blıi- ·.,.ı.n facia,._.--. -DıoiilmiJ&>. Kmd.tçiilniııı-. tini-"' ......... lo,nuna ookta ~e oenemılıalltb, ne ol ... içkinm de,,,.. 

ı'L..ıı ZJhnı .::-riDirlorlııi blioblitüa ı.lıimı ....,_ oloaJdı, ...... ._ ,... J: • Lrloıılı: - -· Şöyle lıinmal lenı ooylen • 
lorııy .ııı., ıııı-ı-mıa lııi ........ -. - eclôJm'Çh _.azı.rı _. mqdı> T....., Jırlıor abııc:ı;a bdu, - ~ - Nerdocçijim> ....,;, oııclra. .• 

ordu: ıa.,ıae•2 ,. orclllı ,.macak Gzülerek .. Hani ben, fQ yap Bir hamlede...,_ Çlkımfb; onla- Hemen eezveyi hulmaf ,...,_. 
-Zekiyeciiimin. benho için 'JO'ı·-~ ~:;e..... iMie. helak aefdim, ibdJar, düfünceli bdınım; k• ruı eeeh±i~on:lam· _Şimdi bhftlllll ..., ~ 
~ obdım. deid .... , p.ıa.cı • ~ A...tılı. ı..: ...... eler ..,mnhiı .......... bu kadar lem- - Kim o ........... -~ "- ........... ı.- .. fı 

• aôylerbo IÇim ~ ~··: -::..t....W ...... elik- kinli dütünemeıılim. kadmlMden biri mi~ 1 (ArU. 
Ellerini dizlerine wrap iki yaqma iki eliai .ptt. su--:-



6 

S~yetlerin İtalyanlara Cevabı 

Italya, Sualleri Uluslar 
Sosyetesine Sormalı 

Moskova 24 (A. A.) - Litvinof, ltnl
~a hükumetinin 11. 11 tarihli notasına ce· 
vaben bu ayın 22 sinde ltalyanın Moskova 
büyük elçisi Baron di Valentincye §ifahi 
nota verrni§tİr. Notada şöyle denilmektedir: 

ftalya büyük elçiliği notasında, hükiime· 
tinin talimatına tevfikan, dış işleri komiser· 
Jiğine, Milletler Cemiyeti ile konseyin ve 

, Assamblc tarafından teşkil edilmiş olan telif 
"'e tanzim komitesinin İtalyan • Habeş har
bi münasebetile verdiği bazı kararlara kar
tı mülahaza ve itirazlarım bildirmittir. İtal
yan hükumeti bu kararları nizamsız ve 
haksız bulunmaktadır. İtalyan hüku -
metinin, beynelmliel bir teıekkül tara -
fından elliden fazla devletin iştirakile kol
lektif bir surette verilmiş olan karnrlar hak
kında Sovyct hükumetinin münferiden iza. 
hat vermesine intizar edebilmesi muhtemel 

değildir. Bahusuıs ki, bizzat İtalya bu teşek
külün azasıdır ve bu teşekküle doğrudan 

doğruya her türlü suali sorabilir. Sovyetler 
birliğinin Cenevredeki mümessilleri her 
durum hakkında reylerinin ve Sovyetler 
birliğinin alınan kararlara iştirakinin sebep· 
lerini kafi bir açıklıkla izah etmişlerdir. Bu 
sebepler kısaca şöyle izah edilebilir. 

Sovyetlcr birliği yalnız ltalya ulusuna 
karşı hiç bir husumet beslemek şöyle dur· 
-sun, bilakis bu memleketle en iyi münase
bat idame ve inkişaf ettirmek arzusu ile 
mütehassistir. Sovyetler birliği, devlet ol • 
mak sıfatilc ltalya • Habeş anlaşmazlıgile 
ve bunun neticeııilc asla alakadar değildir. 
Bu anlaşmazlığın mü:ıakcresine ve bu hu -
susta alınan kararlara münhasıran devamlı 
bir barış siyasa!!lnı ifade eden, Milletler Ce. 
miycti azası olarak iştirak etmiştir. 

~-~~-----------···------------~~~-ita 1 yada Petrol Ve Benzin Tasarrufu 
Roma 24 (A. A.) - Roma belediyesi, petroldan tasarruf etmek mak

ıadile yeniden yedi otobüs hattı ilga ederek seyrüseferi azaltmağa ka
rar vermiştir. 

ltalyan papasları zecri tedbirlere karıı dayanmağı kolaylaştırmak 
için hükumete altın ve demir bağıılamakta devam ediyorlar. 

* Roma 24 (A. A.) - balyaya karburan ihracı, zecri tedbirleri tatbik 

eden devletlerle birlikte Amerika tarafından da pek yakında mene4 

dilince İtalyada büyük bir benzin kıtlığını mucip olacaktır. Benzin 

fiyatı çok yükselmi! ve çok ıiddetli tasarruf tedbirleri derpif edilmekte 

bulunmu§tur. Hükumetin pazar ve diğer tatil günlerinde otomobil kul

lanılmasını menedeceği zannedilmektedir. 
he§ maçı baxtan sona kadar zozpk bir şe·Ceye kadar ltalyada büyük benzin 

ltalyaya Şiddet Gösterilmesi istendi 
Brüksel 24 (A. A.) - Uluslar hukukunun muhafazası ile me§gul olan 

parlamentolar konf eranıı, ltalyan • Habeı anlaımazlığı hakkında bir 

karar sureti kabul ederek, mesaisini bitinni§tir. Bu karar ıureti, İtalya. 
ya, kömür, demir, çelik, ve bilhassa petrol ithalinin menedilmesini ve 
transitin mutlak ıurette tevkifini istemektedir. 

Er kanı harbiye Reisleri Belgratta 

SON POSTA Iklıcl Tet~ 

SON DAKİKA -- -
ELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERL~ -Çinde · Durum Çok ;Karışlı 

iki Taraf Şiddetli Beyan
name er Çıkardı ar 

. 
Asya lttihadıııın Başarılmasını 

Pekin 24 (A. A.) - Çitung Hopci ile tikleri beyannamelerde bütün ahaliyi Çini 
doğu Hopci muhtariyet komitesi, halkın parçalamak ve mıntaka mıntaka muhtari • 
müzahcretini isteyen bir beyanname dağıl· yetler tesis etmek teşebbüsünde olanlann 
mıştır. Komite bir Asya ittihadı programı· düşmanlıklarını yaymaktadırlar. 

nın başarılması için, şimal Çini, Japonya v • Bunlar merkezi hükumet, Çinin idari, 
Manc;ul'i arasında sıkı bir teşriki mesai lüzu· ı arzi bütünlüğünü müdafaa için ulusun bü
muna işaret etmc"ktedir. tün kuvvetlerinden istifadeye davet ediyor-

Beyannamelerde bilhassa • Mavi Cemi· lar. 
yet - azasına bilhassa hitap ediliyor. Halk . * muhtariyet komitesinin ilanlarını yırtmıştır. 
Filozof Huçin ile şimal Çjnin meşhur şahsi
yetleri üniversite mahfelleri namına neşret· 

Tokyo 2-4 (A. A.) - Havas ajansı bil-
diriyor: Doğu Hopeinde muhtariyetin ilil. 
nını şimal Çininin muhtariyeti takip edece· 

isteyenler Var 
ği bildirilmektedir. 

Durum Tehlikeli •1et~' 
Tientsin, 24 (A.A.) - Muhtar~ıı,ıı' 

/erin idare merkezini kuvvet 1'~ 
mak suretile ele aldıkları b• J"' 
§ayiaJar dolaımaktadır. puru7 r. 
gindir.İhtiyat tedbirleri aJınnı•f 1 

idare Merkezi btf ~ 
Pekin 24 (A.A.) - Pekinin .0~1 

lometre ıimalindeki TungfOV yerli ıtı"j> 
len komünist a)eyhtarı muhtariyet 
nin idari merkezi olacaktır. 

Afyon - Isparta Haltı Tamam 
Bayındırhk Bakanı Bize Birço~ 

Şeyler Müjdeliyor 
Isparta, 24 (A.A.) - Afyon • Isparta demiryolu- -bu-1-an b-e-ya-n-ahnda ezcümle demiıtir ki: eıJI'. 

nun açılma töreni yakl~hğı için bütün yol ve bina kı- - Elazizden Vana ve hududa kadar yapılacak olan ıiıı1 ~ 
;ımlarında gür bir çalıfma devam etmektedir. - , hattının ilk istiktafı yaptırılmııtır. Şark demiryollarının_.ııı ,i 

.Ispartalılar tören için timdiden geoit ölçüde hazır· yeti devlete aittir. Bu hattm devlet hatlanna iltihakı ~aw-_M. 
hklar yapmakta ve bu büyük günün kutlanması irin • · • t d b lrnak uıetC"" "" :r mı§tir. cap e en ted ir ve te,ebbüslerde bulunu ...i "'" 
sonsuz bir ilgi göstermektedirler. Bütün esnaf ve tecim arelp· 

tetekkülleri ve kutlama komiteleri oroszram dahilinde yakında prk ve cenup istikametlerinde yolcu ta)')'~ il 
çalıfıyorlar. - - liyeti bqhyacaktır. Bunun için yeniden bet tayyare a 

B d 1 k B k o· redir. · • ~ ayın lr 1 8 anının IY8Vİ fstanbul ve Ankaradan belki de memleketin bütün vil•Y-
Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya Adanadan geçerken vuku ıamil bir telefon tebekesi kurulması mukarrerdir. ,,,,,,/ 

Ha beşler 3 Kol Halinde ilerliyorla~11 
(Baf taralı 1 inci yüzde) maksatlan en önce, Ras Desta'rı ~it 1 

cenubundaki Mikael - Songiyi işgal ettiği ltalgagı VfJl.$tJ etmektir. Ras Desta, 50.000 kişil~. poll' 
bildiriliyor. ltalyan kıtaatı Takazze boyun· .1 ~ du ile Arusi kabilesini tahşit eyleclıgı ',JI 
ca bir devriye kordonu tesis etmişlerdir. D •• •• k dan gelmiş ve ltalyanların garp ctt1ııt. 

Kaçamo civarında yapılan İstikşaf UÇUŞ· uşurece taarruz etmeğe hazırlanmakta bulu~jl 
• larında, İtalyanlar Habeş müfrezelerine halyan ileri hareketinin durlllu~, ;/ 

müessir mukabelede bulunmuşlardır. Düı- Bir Tedbir Habeşlerin maneviyatını yükseltfllC:gt 
Belırat 24 (A. A.) -Alman iıtih barat büroıundan: Gazeteler bil 

diriyor: 

Bugün küçük anlatma erkanı har biye reisleri 
yapmıtlardır. 

Belgratta bir toplantı manın zayiatı çok mühimdir. dım edecektir. 
Bir Habeş süel kervanının ~anakiJ ce • (Bat taralı l inci yiUcle) ltalyan Saflarından J(açd'' 

· Atatürlcü11 Manevi Kızının 
Acıklı Ölümü 

Cenaze Ankaraya Nakledilecek 
/ Acı1'h bir kaza neticesinde ölümünü teessürle haber nrdiiüniz Atatürkün manevi 
kın Zebranın ölümü hakkında lngı1iz ıu eteleriııin verdiii tafeilita ıöre Bayan 

1 Zebranın Aı'lly • Sun • Noye iıtasyonuna yakın bir yerde vagonların birinin arka
ımdaki kapıdan düttüiü teabit edilmiıtir. iki köylü bu diifüıü görmüılerdir. Ceset 
hastanededir. Fransa bükUmeti namına cesedin yanma bir çelenk konmuıtur. Belediye 
reisi hastaneye gİtmİf, cesedin önünde eiilerck ıon rasimei hürmeti ifa etmiıtir. Ce
naze Ankaraya nakledilecektir. 

Fabrikası için 5 Milyon 
Sarf edilecek 

Malatya 
Lira 

Ankara 24 - Malatya bez fabrikaımın bir an evvel inp ve faaliyete geçmesi için 
fı, Sümer ve Ziraat Bankalan tarafından milli bir teıekkül vücuda gctirilmiftir. Bu 
teıekkül yalnız Malatya fabrikuını İnp etmiyecek, Jğdırda da bir mensucat fabrikası 
kuracak, Adana fabrikası da ıon sistem bir hale ıokulacakbr. Malatya fabrikatına 5 
milyon lira sarfedilecektir. 
Yakında İstanbulda muhtelif fabrikaların açma ve temel atma törenleri yapılacak

tır. Baıbakanla Ekonomi Bakanı salı aün ü lstanbula gidecekler, oradan da diğer 
fabrikalar için İzmit, Bursa ve Gemliğe geçeceklerdir. 

Karadenizde Fırtına Tekrar Başladı 
Moskova 24 (A. A.) - Fasılalı bir yatıımadan sonra Karadenizde 

fırtına daha fazla §iddetle tekrar baılamıttır. Rıhtımı hasara uğrayan 

Novrosiski limanına kırktan fazla Sovyet ve yabancı vapur yanatmıt· 

tır. Çernomor vapurundan gelen hir telsizde, Grosni Sahmeç vapurunun 

mühim hasarlara uğradığı ve Moskova Sahrneç vapuru ile Çemomor 

tarafından yedeğe alındığı bildirilmektedir· 

istanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Bir borçtan dolayı haczedilmiş olup paraya çevrilmesine karar veri

len Karamürsel mensucat ve ticaret anonim ıirketinin altmış dört hisse 

hisse senedatı 26/11/935 tarihine rastlayan salı günü saat ondan on 

ikiye kadar İstanbul menkUI kıymetler borsasında satılacağından ta

liplerin mezkur gün ve yerde bulunacak memuruna müracaatları. 

(278). 

nubunda Aussa ıultanın muharıplerine rast· nun anlaşma vücuda getirilmesi ihtimal· 
1

• HA d' l • "/ 
ladıiı ve kervanın imha edildiği bildirilmek- lerini uzaklaştıracağını yazıyorlar. a ıse erı 

1 
iUSİ- -' 

te ve bu hadisenin de Aussa sultanının Ha- Bourques Pctit Parisicn gazeteısinde Paris 24 (A. A.) - Habeş e ç pJ~tfY. 
" l d' b" ''k H b kornut• beşlere muhasım olduiunu göstermekte bu- ıoy e ıyor: paratorun uyu a eş . ,e 

lunduiu ıeklinde kaydedilmektedir. Böyle bir ihtimal karşısında dimağlaT bozgunlarını önlemek maksadıle . -~ 
iki Marepl Asmarada daha ıimdiden ton derece heyecan için- etmiş olduğu hakkındaki haberleflh~U' 

R 2 .ıı (A A ) M l d" B dedir. Siyaıset, petrolün yanında kıvıl- maktadır. Bu münasebetle, Habeş ı.o#"/ oma "' . . - areıa o ono, b ş ~ 

1 B d l. • k l k .. cımın çıkmamasını amirdir. Ras Gugsadan gayri hiç bir Ha e marep a og ıo yu arşı ama uzere ya· ., nJ jtıl .. ll 

A ·d kt• M l d" B Maten gazetesi ise diyor ki: tanının ltalyanlarla anlaşmadıgı _..ıl"' 
rın smaraya gı ece ır. arcşa o ono, k f k · flle>·-
rt · .. it 1 'tmek u"z b' Zecri tedbirleri şiddetlendirme i • teyit etmektedir. Harbin neticesı. .ıtfİ e esı ıun a yaya gı ere vapura ı· .... o .. 

kt. ri mevsimsiz olur. tin bütün kuvvetlerini impnrntoı~., .. ' nece ır. 1 ;;.,ı,. 

R S C . K l Ve soruyor: Her ne bahasına olursa da top1amak surctile imparator uı.-
aı eyumun esaretı ırı mış olsun ltalyayı boğmak mı arzu ediliyor? detini sağlamak olmuştur. 

Roma 2.f (A.A.) - Havas aytanndan: Pcrtinax, Eko dö Paris gazetesinde R • b 0 b'ld' •W .. ftaly•ll~ 
B ı · · d ki .. h 1· esma ır ı ırıge gore, ura gazete crının yaz ı nnna gore a a ı. t•be 

· h h k · d · k I I diyor ki: rından kaçma hadiseleri o mer.. ~ 
nm attı are etın en cesaretı ın mış o an İtalya petrola ambargo koymak sure· k' b ,_ l l 1 clıı !I .. ıl 
R Se T b. "t k t · T 11 mıştır ı, unu artıK ta yan ar ı::t' 

as yum, em ıen 1 er e mış ve ze en- tı'le tatbik edilecek zecri tedbirleri ha"· 1 1 · Ak' ·yete f' 't k .. T kk • · maz o muş ar ve kendı ha ·1111ı · 
1 ye ~ me uzcre e aze yı aşmıştır. mane bir hareket addediyor ve bunun k ki · h d 1 ki kar~• 

H ·· T b. 'd b l kt l '-1 açma n ıt am c i ece ere it enuz cm ıcn e u unma a o an r a- l · · E b" "k k ...,jş 
yapı mamasını ıslıyor. n uyu avga eczalar tatbik edeceklerini ilan et ... 

be§ gurupları bundan böyle kendi başlanna V 
normal surette Roma, Londra, aşin,g· Habe .. Jer Reddedı'yot • hareket edeceklerdir. ':t: ton, Moskova ve Bükrcş arasında hü- ıJjji 

ltalyanlara Yiğitlik Nitanı küm sürmek lfızımgelir. Adisnbaba 24 (A. A.) - rı .11 
Asmara 24 (A.A.) - Bugün uçak mey- Le Journal gazetesi ltalyanın zecri neşrettiği bir bildiriğde, Habeşterı~,~ 

danında büyük bir askeri tören yapılcnı' ve tedbirlerin tatbikı devam ettiği müddet- dumdum kurşunları kullandıklafl Jı 
bu münasebetle mareşal de Bono ıubaylar- çe Cenevre müessesesinin faaliyetine İş· daki ltalyan isnatları reddedilmeİ'' b~ 
la askerlere yiğintlik madalyaları dağıtmış· tiraktcn geri durmaia karar vermiş ol· Hükumet Tigre bölgesinde D~ ~ 
tır. duğunu yazmaktadır. Kat'i karar, am- ve Houzien ahalisinden 200 ki~ioıll tı' 

Tekzipleri Yine Baıladı bargonun konulmasına Cenevrece karar pek feci bir vaziyette Habeş saffllrıl1
11

e 
b r' Roma 24 (A. A.) - Basın bakanlığı verildikten 18 gün sonra büyük faşist mnğa muvaffak olduklarını ha c: ~-

Garahinin tekrar Habeşler tarafından işgRl meclisi tarafından verilecektir. Bu adamlar ltalyanların bilhll5ş11 ıl• 
edildiği ve Oaggahbura doğru yapılan ileri lara karşı irtikap eyledikleri] şe:~ed 
hareket esnasında yerli İtalyan askerlerinin dolayı kaçmış olduklarını söy efll .ı 

göre, milis ve fen aübaylarının kumandası e""' 
isyan eyledikleri hakkındaki haberleri ya· altında bölük halinde çalışan İtalyan işçileıi Zonguldakta Celal Sahir G ıa' 
lanlamaktadır. 1 d 1 k SıJ> I"' 

* Adisababa 2.f (A. A.) - Habeş hü-
kumeti, Asab'dan gelen ve Aussa sultanı· 
na mensup çetelerle muntazam Habeş kuv
vetleri arasında, oralarda bir çarpışma ol· 
duğunu bildiren haberleri yalanlamaktadır. 

Aşılmaz ve yaşanılmaz bir çölden ibaret 
bulunan o bölgede hiç bir zaman muntazam 
Habeş askeri bulunmadığı beyan edilmek-
tedir. 

Ezici lıler 
Roma 24 (A. A.) - Resmi bir tebliğe 

fctholunan yerlerde ezici i~ er e ça ışma · Zonguldak 24 (A. A.) -
1 

tadırlar. C l" l S h' . ··ı·· .. Z ldaJ.lılD' 1 e a a ınn o umu _ongu celi 
Habeılerin Maneviyatı Yükseldi ncılnndırdı. Bu gece Halkcvinclc 10,~ı Harrar 24 (A. A.) - Habeş kaynağın- z nsu hir gecesi yapıldı. Bütün o " 

dan alınan haberlere göre, İtalyanlar Dag- 1 rı' 
toplandı. Eroznnın hayatı, hatıra 8 ı, 

gahbur'un 60 kilomctro cenubunda bulun. . o"' 
maktadırlar. Zannolunduğuna göre, miis· rimen hizmetleri anıldı. Eserler• 
tahkcm bir mevzi tutmakta olan Habeşler Yüce ölünün ruhu saygı ile ı:ınılcl•· 
saldırmazdan önce İtalyanlar toplanmakta 
ve daha kesif bir kuvvete malik bulunmak 
için gelen askeri ayni yerde temerküz ettir
mektedirler. · 

Yine zannolundujuna göre, İtalyanların 

Kondilisin Telgrafı 'l.o~j 
Atina 24 (A. A.) - Başbakafl c:1' 

krala «Yunan harp gemisine h0~ 1 

diyen bir tel~raf çekmiştir. 



ıoıt re TA .. ,,. 1 

r .... , mi•lclr oı. .... Artık Kervan Yok 
Bir lıa•t• öldiiriilmell midir 1 

Biz Hasta 
Diyarıbekir Demiryolile 

Birlikte Elektriğe 

Öldüremeyiz? 
ZAMAN ZAMAN D()NYAYI iŞGAL 

EDEN BfR SUAL: ~ lllHllUI 

Yazan: 
Dr. M. Kemal • 

De Kavuştu 
Diyarıbekire Gitmek, Eşya Götür
mek, Ticaret Yapmak Kolaylaıb 

ca.,,. kablll tedavi bir haata• 
lıla tutulan ve mbrap çeken 
bir haal8 öldUrll•blllr ftll 7 

Diyanbeldr, (ÖseJ aytaramsclaa)- '~------------........ 
Diyana..kir eaki shleriai uautmuı bir 
Taziyett.aciir. Diyanbeldn selmek, Di
yarhekirclen çdup batka bir ,..... sit· 
mek dünyada ıörülehilen en 'bU7ük 

İnailiz doktorları, bu fikrin lehinde süçlüklerden biri idi. Trenin yoklutu 
Lir cemiyet te,kil ettil•· ffaltaD"! UZ:- anayurdun bu eaki tehrini kut uçmu, 

Ata türkün 
Çetinkayaya 
Tel Yazısı 

ıu, ailenin muvafakati. JriikimetiD m. • kervan seçmes bir yer yapnufb. Diyar-
laadeaile bö1le bir ..... ,.. aldürmeDUI nbekire Yarmak için tola çıkanlar, me- Ankara, 24 (A. A.) - Fevzipa. 
öldürülebilecejini iddia ediyorb~~et cleaiyetin clifediti clemiryollarmdan ia- ta· Diyarıbeldr hattının açılat tire-

Biz doktorlarıma araamda ar tifacle ed .. ili7orw, fakat yan yoldan Dinin yapılmua clolayıaiyle Ali ç.. 
açtık. Onlara a,.ni ...U aorduk. trenden inmeye mec'bur kah,...lardı. tinkaya tarafmclan çekil• telırafa: 
· Buaünden itibarm cenplann• Def"- ÇUnlril hat DiyanhekiN kadar ............. Cumur Bqkana Atatiirk fU kartılıp 
eliyoruz: · . 1ordu. fıte stlçlik burada kencliainl .......U,tir ı 

~ -~ı~--1.::--· ........... ........-.,..- - _,,...., söateriyordu. Bay Ali Çetiıııabya, Nafia Ve-
~ ....... ··~ Wda lal ;;,,.'t le ,...._ ......... Artık iptidai Tuıtalar y .. at ela ... kiliJ ..!:7 4le :.Onpelye om.::.... .,.W ~ " Wbhim nelerce çalıf"'akla yapraaDUf otomol.il Fnsipap • Df7anheldr hatbn1n 

Proleeörii Emle F..-• • Aa ,.. JOldaL eskilerine ihtiyaç ... slat.i:rorclu. açılma töreni dolayaaiyle Tatandaı-
1-.i ele la c~ .m altaMla p.a Wr Hlıltl o nldtld Bir inaanaa sitmeai hile aiiç olan ha larm aamimi tesahiirabm •e ae•si· 
:!.~ 90k mHhim olan .. aw•-._ tedaTi .......,._ tehire tabii ticaret emtialan daha stıç. aini bildiren tellnizi bU,ek aevinç-
--...i .. brby ........ ızbr8plan ta• IUkle yollanabiliyor, tehir aanayilefti- le aldua. Yurdumuzun demir atlar• 
~ten ·= .ı-L- _. olaa ab- JaammiU ec:lilemiJecek rilemiyor, Ye ihracata el--=·•i madde· la &illmeai aahaaında kazanılan bu '-it.... o -- • .. ....... la. ~ öliimle pmselıı• Wr ~ clereceJİ . ~ 1 

• _ Oliim döteiinde bi luutan~ var· O luular çalı lerin ihracı 'bU,.Uk bir süçlUk olu1ordu. yeni mUTaffakıyet ıü•ea •e ıenli· 
..: be'9lnidane t.claTiJe ... .,.. bir elam ediJirdi. ıstırap çelıiyor ki, her 6Ün sizden bir an evvel öldü- Diyan6elıirtl• ,_;,tirilen ,,..ıt1eler timlzi arttıracaktır Bu yolda bap-

• 90k alikaclar ec:I• Wr uwusacl•· Bu helki de 0 .a • rilme•ini yalvarıyor. Ha.talıiı, tedavin mümiiin ol- Diyanbekir, bol 'butda,., arpa, J'at, nlann de .. nunı dilerim. • 
"la a.....;_ diier bir ceplaeden ele, ,..ai •dJ! ldt için llir taraftan mıyan htutalıklardan. Dolıtorlar atuap içinde çırpı- pirinç, badem, ceTiz, pamuk .... ipek AtatürJı 
L"•_abiik kanunu ı.ı-m....t• da tetldld 'bir Ekonomi me: na çır_p~a .. öl~c~iini.~~rl~rorlar. Bu. ha.tayı lıurtar- yetiftiren bir yerdir. Bu maddelerin Baıbakan funet fnönU de ıu kar· 
--.......... aeleaiydi. Bu iptidaı malı ıçın oldu':"" mıuunu.z? daha fazla miktarda iatihaaline de im- tılata ıönderıniıtir: 
llir.ı FaJcatnıevzuaıirifmezchaSece..- miJ)et)erin, AatbaaolİtİJİ. ba ~a .tatbik tal~uruana konan·~· hu~~' me- kin •ardır. Ti ki, nakil Taaıta .. bulun- Ali Çetinkaya, Nafia Vekili: ! ı 
'e edilnıeliclir ki t.u .....ıe • aıdU bp etmeleri ancak cella)etle izah edilebilir. Bu- seli mesane tatlan, mıde onellen, ilih . .. aun ve kolayca batka taraflara sönde· Yüluek batkaahğınıA albnda ya• i 
1ıı. .. c1•.~ kanualan babnmdM kolayca pn, ..n, bir ()tanazi santimantal bir fe • Busün bbban terakki n tekimiilü aa~e. rilebilain. . pılan açılma törenile ıUsel duysu• ~ 
~bilecek bir me19le telfıldd edilme- kilde tatbik edilmelidir. Bu da hu~~ az· ·~~tedavisi basit hutalıklar aaruma ıır· Tren hattının Diyanbekire ulafl'DUI lannızı bildiren telırafınıza can-

Biai •.. .. • • • braplarau Pi~ ölecekse onu olume IDlf~· w • !»u noktadan çok fa,.dala olmuttur. elan te19kkür eder, daha çok bata· 
'oliinıe abtkm pr.al« ...... IÇ9I adlraPSIS ıötürmektir· Dün bayat hakkı olmadaıa zannedilen bu Bundan böyle Diyarıbekirde yetifen •• nlar dilerim. 
......... daha basit Wr te1 .~ Batlıa Memlelıetlerde Neler pöi hutalıia tutulmut olan ~~a bp eakiden ihracı ıUç olan teYler, kolaJ'• Bapelıil lmtet lnönü 
~ ~ler. Nitekim Francall eli g..,.I Yapıldı? terakkiyab bay~ ~kkana ·~· lakla nakledilebilecetinden tehir iktı- ______________ ...,,. 

I\::.._ IQ: Buaclaa 27 aeae enel Alman1ada Salı· Bunun içindir ki bp terakkı ettikçe te· aadi cihetten büyük bir inkipfa maz· • . • , • 
-~- ölüme .... baka ~ ... IOll)'A Meclisi meb'manana, hutahiı tedav~ daviai imkim ...... olan hutalann adedi- har olacaktır. hetten alerı ~ar n .halane selecektar. 
~ lllUf insan....,.., edilemiyecek baataı-rdan iyi bir öl'?", y~ nin çoialac:aiam dütününek bqünden ya· Elelttrilt • Ş~rkın bu eakı tehrine can Teren de-

,.. Ol' Ye papaa.ee Oto-•,.: temenni edenler oluna hekime mU• nD iÇ• İn bir kanun hazırlamak Ve bu kanunla o• L-k• d • )") b• )"kt - 1 k mıryolJara O)mUftur. 
ı.ı.uz . . . ahfmıt te1lldd .ı... ..... . . . ıyarıue ar emaryo ı e ır ı e e e • 

J.ıı. ~ ~ ~liiıme • h • elia bil- aaade edilmesi hakkında bw kanun pro}ea• bu baldo hekime Yermek çok yanlat olur· trlte ele lra'YllflDUflar• Ealdcl- Diyar- H• DiyarbeldrU laWnimetin demir-
... licUrl• ki, mastariP lf r., ...-.., füat nclded....... ela. .. kircl lafı ipek el tıeqülarmcl it-

..._ •e ııztaaplauz~ ..,H ... ... 17 ......... Reiclllhlp ı.cla...W kabil Oliim• Malılmm Olanlara Omit 1 ~kum. h r ptirilirclL Bal yolu .. ,. ... tini ,c1..ır,..ıunc1an edecetl 
~ itti.'1111 eden hekim)er, ..... iclD pek lmayan baatalara Otonui tatblri hakkın• V ermelı Lôzun ;;~ kr a~ n;,• el ~ :- iatif acleyi hilditi içindir ki candan kut• 

lair alubet ..,.dan ölilme ........,._. ~--"'---ı;,.;.. bir teldifcle bahmulmllft ye o Bu ıibi nk'alar lrarfumda mesJetimWn tri.kaıı· te kin~ "ı L "':__~&.IOlll'aete •ta· lular. 
~ lbDldm olcluia .._..._ ....- edilir • . ulUa ediline ı ma e ere uıra--.. l'aY • 
--..; .. -.. ..... ı.utama mL_....._ ..,..,. Takit llula tarafmdan miiracaat_ .. ,_!L edil•• W- telkini bir f~L~e h"lüme .__..1 __ biiclir. Eaki tezsih aahipl..min pek ya- Artık kenan clurclu, .-una erdi. 

~ nt imicli, ,...... - L- da .U.. aıdU ...... tarafmclan teuua • yuifemİz ....... ~ ta 0 --- 1--d t '"hl :t-tirm ) • LoL tifl • -"--t) JL.llLI • • 

Bu 
L!-L.... u• • • L..!.-. t-n.:.. - .._ _..19!....I" O _ı..:aı- _ _.____ .__._ ted • _..1=-----: IUD a ezsa anna Y•...., e en, e- •OIDO enn - e aurua1eclıii Ta• • ....... mıı-.ımmwa - .- miilaade ~L ...... ~ tahfifiae ,_......_ o-, aY1 - • • • 

~ -.ı Wr c1..,,.ıar. = :. cliifünea'- JatamaY• li11k kabil oimayaalarda da iimidi uzatmaktır. ~~~trikl ~lmlf~~~~ makineler setirtmelei palar stinlerce dren uzun J'Ollan 
..._ ltil..rıa J..lömln ala' ........... ~kaJcl111Jmaem1 bile 'l'bomat d'quin diyor ki: Beni teaelli -• enı •••-lr• kOIDfa kapıaa laaJlae setirmittir. 
~ rikLmcliii M nzile, ı.,ab _... ~M'"İl'-ı •• abclallann imbaal ed• Wr hiue, a.-i teDYİr eden bir Jııakilcab Bu tanda. ipek ~ameye batla- Diyarıbeldn aitmek kola ı-..-. Di-

Wle ı...ta,a yardana ...ı,etinde me.:.::. .. teklif etmiflenli. Nite- t.ala ed..-.1» oaan için baataya hakikati ~ta umaa Dıyanbekir lpeklllerinln • • • ,...,....., 
~ phP'Mlrm-. it~-= da abl ..ıahuu istila- ~clwe, oaa teMlli edici baJal pıyaaacla Baemli •ir ,_ tutacata mu- Dıy~ sitmek kolaylqauf, Dl-

... ..... ..... ..,cim ......ı .,.. .,.. kim IOD ~ bamm laafifleb1mit .......... daha miitfikane olur! hakkaktır. yarbekire etJ'a l'll•m•k kolaylAflllllt 
:::.:-.. lenahk yapmaktaa ...... clll- ~ ecl4!8. ~ · 27 aeae enel ' Vldor Haao eliyor kiı Allah iD1an1ara Ami hrMll tin• · · · · · · · · · Diyanbekirle tİcaNt yapmak kola11at-

11_._.tatWlı elmelıle mlkelWtir· WrN~·;_ _.,..,.::-bir hekim niik· ld llecliye ....... , Umit n lııillwnek... Diyan'belcir 7alma Wr atWe ._ el- mıtbr• 
~..._ Wr salı defa laaJal • 'R h .... .;;

7
-.:.:...... .... kabil o....,_ Bwada bilmemM • iJiaidir. ------

it ._ ...,_. anlarcla Wle kat - ... ,.:... laaptlarm JmaJblmaa baldan- lfaldbt• keacli mukaclderabm Whne-
~ rubl teld.Jerle ~ da söz 11,......, " 0 nkit Wr çok milna· mek imanda ba,.ıi, &midi idame ettirir. 
.... etincWir. çw ,._ 81.c .. 11nıit laıfal- • lmufla· Meleli, tifaa kabil olnu,.aa Wr kamerli 
..,. ~ ula l1miJec:elJ11Mt slli tallf- Bö ı. .... :lan bir takan iliçlarla ltialeaini balta kencliei için makadd• olam takdir 
~ diataailllan ma•em• pek 1Ji tMdir ~ _.etile rahat öliime bwclfl•mak bu- ec:1-ıdiii içiaclir ki ölüme kadar imit n 
'~ laedbaltt 11utaı-m ....... • imanl Wr ~la müc1at.a ec:lee c:eeaN1t11 JaflJOI'· Halbuki nziyeti takdir a. ~için .....wl n _.f ...... --::..... ,.,at ye imaai dif6nmelinden ed• basta bir llekim kendi hattal.P.m IMi-
~ele ederken ~ p uapla da- ba ellPT'ekh ..... ._, Jııutahimm en tiia aafabatau, oaan f.a ilnbetlerini kendi 

.._...... .:':'~ Tecla.W lrüil ollws• all- =-- deure1in&I• wı. Wirniacl• tila " 6w'iade oks, adan adan takip ect... 
~ ...._!__ ~ e ıa.......... bir ..... brfl • ba,.t cliJeruc:ek kadar llmicli ıa•Jmamrt Siileymen N""!"" PQflUtın MiMıli 
.... :--...... M,.ecan " • ..- ...... Wr --- lııu clq,&ncel:..i tatllik e- Karacils ............ maztarip olaa Si-
.... .:::: tecla.W llnWıa kxid• ..... = kalbinde ...,ı.;w&:b;ecaam ,.._ leJman N ...... P.,. Hoamız, .....U,abn 
~ ~ atnplann ı lhirıe -;.. el anan 0 .......,.... bW etmi- ilk ......... aldaba k~ llımcli-
.._, et •-....... .... Wr ..,uzıti bl- b:I. ~ w. Wrimler hutalaim ast•· sini endifeye dOfinniyecek bir t ....... 
.... ? .,. .. ,.... •ahlaraamdaM ....... ae- Y°':.. .-•nla allf8n bir baltada öliimiin milterihen bac:aimm tiltiiiai sörflace ha. 

lf ... L.. - rap ııÜ eclilmecfiiini ıörlJOl'llL kikatİ anJa•lf ft arbk O TUte kadar cela-

~~ .. Iİlli llaatalan .... b pek .=tam. fiddeti altmcla: Beni öldü- ret .... ünridini lr&J'betmiy• hu lktad, 118-
lildit ...._. olacaia lrabal eclı•'• u ele- riia, cl(Je 1...,.ı ecl• Wr Usta Wle .. ya· me iNie bile ............ 

17°· • pmak iltediiiai ihau eder. T.......- da ws,Je -llmlittil.-- Alabetiai 
-.. llaci ..... Bacoa ......... Wr fi)osol •• Hata OIJüremeyis yabtd• ...... Wr ....... Wi niııNla 
~ Ottra 0.......... ümW. Wr _. D8fNI- • :. İltiJeD bir ı.uta brtaamda bile daima hlirıH w tath Wr ölUm ı.t., öllm . . 
'-tL . ~ ......_ ifade eltili -. iJ1 ~ ~ 8• • onu ceaantlendinnek •• tetkin cliı ılhzle tlili tatulan Mirabean bir kalem Di)'anbekir W ııda Kökeu fryadükU 

l,t ö~ IZbrapm lllmcl•. :::!:':'ut- •utınaJIZ. Fakat mbra· " kiilt İlt• " ,.... ymr: Dormir, (U- olaaycl1, mn...in ae kadar 1'lif " hot ol- .___ 
~· -aa Otanazi ...... or. l,i....... . etn..k için ölime mük6m bir JUDIÜ) ............ de ona Opa... ••iıw. daimm ,aw:a1mm.,, J•'"7'" da~ mlllEelleftir • 
..._ obna1an lair Jııaatalak da .....,.. ill- 'blm ~&nnek • mea1eiimizin, ne ele Hakikat• •Yalan .ö1leme" Opiam ha- Opiwndaa morfiaclea dalla .._. • itte ~ yolma plran Wr lautacla Wd-._. -:;-Pllz kaYUflmk dar r• ·ti• iıııt- :::r....,.....,.... miilaade edemiJ'eceii yal n morfin» IÖDeD bir ltayab, öliime ka· uta te.alliyet' Yerici ~ ... /mm ......_ 10D _....,,. kadar ona Umit 

~itelcinı ......... Wr .... ettir. ffatti hayabam aon aaJaruu dar mUrac:aatİ sitürea m yiilcaek nrcfana Ba, İnwu ahNte raJaatca-..... Wr T&. =---~~- oomo•oo•--
..... • • S.Con diyor ki .H.,.ı ld Jmtu .. ~ .,....._ flphe ......,._ bir hu- lmYTet)erclir. HQal betle-mit bir bclrettir. lltadar • 

... .... ı Biri dotum ~ ele ~· Olınmlr tada.:, __ ha,.tall TeieT !'8' kaç. dakika Fakat ~ , .. lüa ..... ~ ~ Tıclaarl.oa RicharUoD cliyw 6't - iyi T ı 
-._ ~ kadar tebidir. BilauiJ,... ...,. ohm azatacak iliçlar ._...,., tec:lbwler al- ta11 tasip ed• vaaa•la nem haletini u- doktor. ümit - ve hayalı yatabnuuıı balen A K V M 
..._. filoaofun aöylecfiiiae ........ illi- .. ,. bile ilunal edemeJİs.. utmak, bir auliimclür. Bir feY yapalamıya- clir. G F-'""._-.--ll 
1.:... clotar1ı. öhirbaden fazla 111nP P- r...ı. ...ı&U.. ki elin " llasfia öltime. mah· caba butaJa. ". .. ...... a. ........... IÖD- itte ha manni ın.......etaer t.nm.a. ı...ta,. ün PAZARTESi Kaıırn 
~Ol'cl ~ ..-- L-1....&!-...I L:.. L!- ao as 2cl TEŞRiN 93• ıs .ur. > Wm aclcl....._ ... talana ilcltilmeai halda cliiil __. -• 11119\' _. .., Y ........... rahat Wr llüme kaYQfllll'Dlak, t.a uaph, u 

11•ndi.tanda Omitm H_,.,.,. WdmWe yeriJmİlliı': ÇW el• din • cloiru olarudll'. Çtialdi al~ dakikalann- mbraph " çetin pçiti kola1 ıeç8bnektir. 
Ji· . Nehre Atılırlar · 1ra1aiJi tacla'Yi acllleclU. hutabklarla da o Takt• kadar çok mmtarip olan lluta- l,te • meclenf Otanui bu maneTf olana-

'-1.r iıacliatancla teclaTİai kahil ~ .... ::.;.._. ..._ yani ba siWJerd• ölümfin nm ...... Wr aikinet " istirahat İCille P.. dır. 
~lerile Wrlikte Ganj ..-1 •Hine ~ Wda wwwilaMt .-,c1ı lııu- cliiisi a&iiıfiz. l.ni 1aabnma ıe..._ ~ bi-
..... ~ Aiızlanna " ........... .._. ... bp......,.,....,.,...., tet='.,.... VPliam H-. iliim 1'ataimda cl-.ittir riai eliyor ki: uÖltimdm delil, 'beni öhime vi'ı a. .........,, n.......... ._ eclD-it •• ...._ mı hl' ..... ldı ıötilNI ,.,Waa korbyoramln 
ea.....o.._..ıp.. ............. · ._..11Hollq rıl:I •-Q.r,.._bltMilecek bclretiat DeldGr,iliml .... W.. ... lıor-j 1 "' '
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SOR POSTA ıtc·ncl 

BUyUk 
Deniz 

Romana 
Korsanın Aşll:ı l y;;:,~h 11 1 ~orsada 

Eh Y h EI A G" 1 .. z b. Eld Bu Hafta içinde u a ya, a oz u eync ı e T 1 D d k? 
Et k 1 . PIA 1 D.. .. .. d e er uy u , me çın an ar uşunuyor u Afyon: ıı~hnfoza ediyo;. Alıcılar karar•.:: 

- 45 - ı - Aferin köse ... Bu sözünü çok beğen• 935 aeneııi mahsulü uyuşturucu mnddeleı l ıen mallar giiçlükle müşteri bulrıı 1~ 
Eğer timdiye kadar size ıelmediyse bun- elim İ§te ... Çabuk ait, yarın hazırlığa bat- inhisar idaresi tarafından satın alındık.tarı Bu h fta içinde Haydarpaşa vejdaYİ 

dan haberi yok elemektir. lasınlar •.. Günefle beralter harem balla Ba sonra bu ürünün durumunda bir değişik- dan fdırimize 220 vagon kadar ~u ..1' bl' 
Zeynep Farika SidiYor. Yalnız Akile burada kala· lik olmamıştır. Yalnız ınükerrerciler Ilgın, mı~. aynen Ziraat bankası da pıY8 • 
- Var, ona bakıı n hallerimle bmıa cak. Zeynelle hizmet için birebirdir. Akşehir gibi 12 morfinli malları kendı ara- miktar mal çıkarmı~tır. oro'v' 

anlattım. Fakat benden çekiniyor n pi • Akile dibD bir cariye idi. Füat dudak • lannda 325 kuruştan alıp satmaktadırlar. Fiatlar: Ekstra beyazlar 6 ku~ 'it~ 
. lann OJl*ll&Sm& Hkarak laerkain söyle • Yayağı: ra yüz.de 15 çavdadılar eekiz bıJÇ ,y.t' 

mıyor... k 1°" 
N I? Buna • __ ._ ? diğini anhyor, iıvetJerle meramım da !ÖY· Piyasa geçen haftaya nisbeten daha gev- de 20 çavdarlı beyaz sertler 8 u bit f'!1' 

- ası . .• ına...-- mı ••• 1. 
le böyle anlatabiliyordu.. O, bir makine R'İ· -ktir. Sovyetler son yedi gün ;...;nde yeni· Polatlı 9, Trak- sertleri 7 kurul, _ı..ıt"' - İnanmalısın!. . • ..- ... ~ - ~ 

_ O halde siz ona &idiniz!.. biyeli. iyi veya kötü, yanlıf veya doğru, den mübayaatta bulunmamışlar. yalnız son ve yüzde 35 çavdarlı Trakya bıt 
_ Bundan bazı zarar1ann çıkmasa bek. emredileni hemen :Japardı. Sanki acımak, aldıkları partiyi tesellüm almışlardır. yedi kuruş yinni beş paradır. fi~ 

lenebilir ... Hatta 'bucün- kadar 
01111 

ele ce· sevmek sibi hisler ona yabancı idi. Dünya· le; piyasada mükerrerciler 200 balya ya- Çavdar 6 kuruştan muamele 
çirmekten çekiniyorum. da .evdiji ve hailandıiı tek IMr te'Y vardı: pağı kilosu kırk iki buçuk kurustan ve Al- dir. 

Albn... manlar tarafından da 30 tonluk hir parti Arpa: ~.,; 
- Evet ... Amiral .AnrWezin donanması- Şeyh Eha Yahya ondan l.alııPt e9İrgemİ• güz yünü 6 l kuruştan satın alınml!ıtır. Son günlerde şehrimizin ih . al ~ 

nı ıördükten sonra korkum biru uaJdı. yordu. Çinkü cariye ölcliiğii zaman malları Yine bu hafta içinde piyasamızda horit- yet cdemiyecek derecede az rrı ~ 
Hatta pek azaldı. zaten efendisiae kalıyordu. ten yeni alıcılar cörünmüş ve bazı nümunc- tedir. Trakya ve Bandırma ~ ~ 

-O b ]d Zeynep İse inadına bu cariyedea hiç hot- !er almışlardır. ltalyan ve Fransız tecimen- teslimi bq otuz bq para ile .... 
a e... -. 

- Fakat ben öyle aahrorum ki ba kıs lanım1onluo leri aon günlerde yapağılanmızla al&kadar Anadoludan mal ııclmeınekt 
bana teslim olmamak İçin ölümü bile söze Her fey tasarlandıj;ı gibi yapılch. olmağa başlamışlar Ve mallarımızı da be- ...... : ..,11 
alacaktır. Çünkü bir aeqilisi var .. Hatta O: - Deniz!.. ğenmişlerdir. Fiatlarda uyuşulduju takdir- Bandırma mab 6 kurUf, T~ ,,iİt' 
nunla nikahlıdır. Yani ba aikihb bir kız- Ebu Yahyanın üçüncÜ lcan~mmü Gülsüm Deniz!.. de mühim miktarda mübayaatta 'buluna - nış otuz paradır. Hafta içiPO• #" 
dır... setti. B•, Atlas daflanncla pek seyrek ba· Zeynep, Ommücülsümün 0 kadar yaJ.. cakları söylenmektedir. mmrlan üzerine muamele obu*2 6 

- Şimdi anladım, efendimia!.. Zey • lunan kalın yaprakh bir ottan çılcanbyordu. varmasına, kandırmak iç.in çalqmasma rai· Tiftik: Fındık, Ceviz: .,,,111_r 
nepten bahsediyorsunuz... Sinirli olaıılara ve uyku tumıyanlara bir men Cezayirden aynlmağa razı olmadı. Almanlar alışlarına devam ctmi•ler, 100 Geçen hafta 58 • 59 kurU.-~Jf 

_ Evet... dmnlası sa ile veriline rahat ediyordu. A- Atlas dailannın eteklerinde, güzel bahçe • balya Kastamonu malını kilosu 7~ kuruştan selen fındık c:Ut piyasalardan· -~ 
- Bundan kolay ne var? Kendi sara • eh Binnu.m idi. Eter ba ilicın üç damlasa ler ve sularla dolu ölen bu sefin ve cüzel ve 7QO balya birinci ve ikinci nevi oğlak silmesi üzerine kıymetinden ~ 

yrnızda bulunuyor. Avuc:anunm içindedir. IMr İnsana .--.. bir kaç dakika sonra es· kasabayı 0 kadar methettikleri halde al • yetmiı üç Ue seksen iki kuruş nra•ı satın kadar kaybetmit ve bu 6atlar ~ * 
Nikahlı olmasının değeri nedir? DİJe elllİye tatla bir uykuya dalar, sekiz on dmnadı. Sanki o ka11mndaki ıa engin mavi almıılardır. iş olm.aDU§tır. İç fındık 55. ka 

ibni Hü:ı:eyme burada tarihten misaller saat kendine plmadL denizi göremezse rahat edemiJecekti. De • Yine Almanlar tarafından 150 halyalık 26 kuru tur. 
getirdi. Baıkasınm nikilıb karılannı birer Zeynebe ba ilif la nrildiktea eonra ar• niz ona her an geygifiııini hatırlabyor, o- bir parti aıra malı tiftik 70 kuruştan satın Ceviz: 

sebeple ayartan büyük adamlardan bir ka- tak laer teY bİtmif demekti. nun varlı.ğuu., yaıadığını anlahyorda. alınmıştır. Sovyetler tarnfından iııtek olma. Bursa, fnebolu mallan kabuklıı ~ 
çının adını saydı. Ommü Cülaiim ile Zeynebin odalan ara· (Arkası ver) mıştır. kuruş, natorel harman cevıziçi 3S Jel 

Şeyh Ebu Yahya bu a8zleri dikkatle din· 11ncla bulunu Ye vaktlle carireleri uykuda o· . --b k .. -·--· Buğday: aiti kuru tur. Fındık gibi bu ınal~" 
Jiyordu: avlamak için kullandıiı sizli bir kapı da ıyarı e ır Piyasa mütereddit '\e gevşek vaziyetini !isi olmadığından piyasa ge-vşektil'• 

- Kemal re.D fıpanyoDann ellerine ıeç· çok İJe yarıracaktı. Do'· nu·· şu·· 
meden buraya gelirse, emaneti isterse o Bu sırada kapı vunddu. Bir ufak fU ha- Edirnede Bugün '~enlik Var 
zaman ne yaparız?... beri ıetirdi: y< 

-Kemal reis oelirse onu lünana .ve .-L. -Ticmsandan bir postacı geldi. Sultan E- Ali Çetin kaya y o!larda (B f ı . . .. d il "!..t 
• ll:ll b H aı tara ı ıncı yuz; e) 1 canı ı e Edirneye bağladır. "-

re sokmayız. u amu hazretlerinin bir mektubunu ııetir- T h- ti K l d · · · ~ . eza ura a arşı an 1 Geçırdıiı bütün kara aünlere rağ· kalkıtmaları kadar manasız 0 

Büyük Dllf· •• Keneli elile vermek İltiyor... Ed' · d b yük b dir t1 ~JI E Adana 2 4 (A. A.) _ Diyanbekirden men ırnemn ört Ü .. a eden leri kartısında Türk ulwıu jJıl y 
Bir Engel manet dönmekte olan Bayındırlık Bakanı Ali Çc· kurtuhııu da ıöateriyor ki, Trakya top· na kadar bütün kanı ve canı 
- Sultan Ebu Hamu bizim ona ıület- yüz Ve G:~itnel. tlnkaya bugün saat J 3.28 de buraya gelmiş raklanmızda, bu heybetli §Chrimiz, neye bağlıdır. ~ 

göstermemizi, konuklamamm hoı ıördii. - Ça seWnL. ""e istasyonda ilbay, hükumet erkanı, bele· bütün dilfmanca sözler önünde göğsü- Bugün kurtuluşun sevinç ."• ~ 
Bu sefer kavga çık nrsam ne der? •• Gene Şeyh Ebu Yahya mektubu okuduğu za • diye reisi, subaylar, asker, jandarma, polis nü gererek dim dik ayakta duran canlı bütün Edirneyi ~turan taribi ~ 
böyle eli gözlü ve Zeynep admda bir ca- man yüzünde sönlünün son korkusunu da müfrezeleri ve mektepliler tarafından kar- bir bekçimizdir. Yalnız Edirne.Yalnız Trak~• ~ 
riye yüzünde.o baıım beliya elliyordu. savan adamlann aydmlaiı görüldü. ı oılnnmıştır. Bakan trenin burada kısa bir Edirne aon defa bundan 13 l'·ıJ önce bütün Türkiye en uf ak köylerial' ~ 
Omınü Gulsüm de Zeyneple pek dost. .. Es- Postacıyı aavdJ ve köse ıeylana: müddet durmasından istifade cdeı-ck şehri kurtulmuıtu. itte bugün yapılan büyük bu kahramanlıklar ve zaferld' ~ 
kiden bu engel de yoktu. ~jde... gezmiş ve bir müddet belediyede kalmışnr.1 §enlik bu kurluhq sevincinin ifadesi· nin bayramını candan ve içtel' 

Ommü Gülsüm feyhin üçüncü kansı idL Dedı. Saat 1 S te hareket eden Ali Çctinkaya aynı dir. lamakla kıvanç duymakt.add'• 
!k! karısından çocuk olmayınca ona alnttf, - Ne var efendimiz?... trenle yol1anna devam etmiş ve samimi te-) Yapıcı ve medeni eaerlerile Türklü· Edime Bayrama ~_, 
iki çocuk babası olmufbı. Hatta ilk ÇOCU• - Bütün Cezayir liman ve fehırferi Ke- zahüratla uğurlanmıştır. gu-.. n bütün nıhunu temsil eden Edirne r:" _ı y E'.dP'_ 
- d Yah k dukt mal reise yasak edilmiftir. Suh n Ebu Ha- ~ ' ı::..aıme 24 (A. A.) - nn _-;tr 
gunun. a mı _ya • ~y an sonra arap• Bakım. Adannya gelmeden önce Os-, 13 yıl önce, düfmandan geri alınmıştı. tulu unun 12 inci yıldonümü biiY~ ~-..; 
Jarda adet oldugu gıbı (Yahyanm babası) mu hazretlerinin fermanı böyledir. maniye ve Toprilkk.ale ve bütün diğer istas- B d •. t • k. b b · • I · il"~· 
manasına olarak kendi adını da Ebu Yahya - O halde sevdiğiniz kıza sahip olmak yonlarcla da civnrdan gelen binlerce halk huk ~ddg.os erıykoralkı, alzı elyındsız erm kutlan caktır. Genel mufctti Jık, ttlJ 
d

. d • • • • içm' biç hır· el k 'dı. F _, larak a ı ıasına t§ma an ta ar ma· uray ve parti başta olmak uzere fJ 
ıy e tirmiJtı. ens atma azıa o ma- tarafından karşılanmıı ve uğurlanıll13tır. attf1 
İk" ci çocuğu kızdı. demki Kemal reis timdi bizim düımanımız. BilhaS!la Osmaııiyedeki karşılama ve u. nasız olan istekleri karııaında Türk ulu· kkülll'r \ e mektepler hazı~rlıkl 
Birisi beJ, diğeri üç 7apnda bulunuyor. dır. onun emaneti de ganimet sayılır... ğurlama çok coıkun ve samimi olmuştur. su 17 milyonuna kadar bütün kanı ve yorlar. _ . 

du. -=-== =-=2:~==============:"'.'::::====== 

Bu sayede Ommü Gühüm haremde tek 
Laıına saltanat sürüyor, cariyeleri bırpalı • 
yor, kocam n onlarla dİİfÜp kalkmasına 

engel oluyordu. Haremde onun Güllüden 
baflca bir dostu roktu. Zeynep seldiii za • 
man onu da iyi ka11ılamam'fb. Ama, ni • 
kablı oldugunu, sevgilitiai camndan çok 
sevdiğini öit'enince ona da çabac:ak mn • 
mıflı. 

Uzun uzun konıqtular ve törle Lir plan 
kurdular: 

5'caklar da epeyce çoiaJchil içia Ommi 
Gülsüm ile çocaklan Ye cliier bdml.n er
tesi gün erkenclea Ce.,..._ ,..zLk telari o
lan Bu Farihaya söndereceklerdt Zaten ıl.
panyollarJa Kemal reisin birbir:lerine düt
manlıkları sırasında Cezayirde savat olması · 
da belclcnebilirdi. Da da haremin LotaJtıl-
mıuı için yetecek bir aelaepti. ·~ 

Kaçırma 

Planı 
Ommü Gülsüm Güllü ile Zeyaebi de l,e. 

raber götürmek istiyecekti. Zeynebi kan • 
dırmak için de: 

- Bu Farik uzak bir r« deiil. Baraya 
atla ancak bir kaç saat uzaktır. Güzel bir 
yer. . . Hiç sıkılma:uın. Kemal reis döndüğü 
.zaman hemen bir atı. rönclerir haber verir-
ler, .en de dönenin! .. 

Diyeceği fliphebzdi. 
Bunu da düıündiiler. Genç kmn kabul 

edeceğini ummamakla beraber eğer böyle 
olursa Zeynebi bir kaç atJı ile Ba Firikten 
kaçmnak, gizlice Cezayire getirerek kona
ğın bi rodasına kapamak İft~ bile değildi. 
Hatta bu daha iyi olacaktı. Kemal reia 
• hiç Ümit edilmemekle beraber ~lir de onu 
ararsa - kaçınldığuıı, fakat arandığını söy. 
liyerelc oyalardı. 

Q;,. aralık İbni Hiizevme bıir i.lictan Jaah. I 

1 Fransada Siyasal Mücadele 

:.:;:1s ... ,. 37x100121 \ Cumhuriyetin M iidaf~ 
~~E .... ,. 31X52S/U ~ 1\ eselesi Görüşülece~1 
s:~~3S ! · Pari. 24 <A- A.) - P•limento ikinci- ni birlilder ve 1ııi1ı..s.a •Awt tfll' ~ 
700 X 

20 3 
teırinde açdllellktw. Parlimento hüklimet- meselesi. ~r..ı 
ten bet aylık tatil devresindeki idaresi bak- Piırlimeato tıopbımr top__.-~ 

) 90 X 20 3 kında hesap sorsaia haztrlanmaktadır. IM:llk aiy...ı miicacWe, ltu , 

36 X 6 4 Parlimentonun ruznamesinde iki mesele ~ dalaa nvel ........... ~ 
730X 130 3 vardır: haldr.sie olwekt.r. / 
765 lOS 1 l 1 - Finans ve bütçe meselesi ile, temin F' •aal kaz 1 un saylıavlar ~.,,;j 
880X120 8 10 ed'I • ..u ___ n__ '=== L .. komisyonundaki müzakeresi ~~"~ 

T · lilr -LL~ ı mlf ~...: mese- ""' uanaın mu· .. -· • L____J 

eınız ' a111111ye, ıaraj, hutahaneBeyoğlu, Eminönü, mezarlıklar kam- nu ._ ereceaıı -e• --~ 
--•-- el.af ... ~i ~er. talaiirde 1931 ~--- .it 

YVlll&l"I için 48 tane İç, 38 tane dıt liatik açık elailtmeye konulmuttur. Bu v-ır -~ ... ~ 
liatilderin hepsine 2,145 lira 2 kurut bedel tahmin edilmittir. Şartnameai 2-Ca~etill mıiidela..I rnesel..i ya- ilk kanun bidayetinde ~ 

Levazım Müdürlü~ ıöriilür. Eksiltmeye &Smek iste)'ell). 2490 No. Bulnaristan Ja Buhran 
lu arttırma ve ekııtme kanununda yazıla v~ "ie 161 Jiralalc munkkat te. 6' Uı 
mi .. t nwldıu'E veya mektubile beraber 3 biriacikiaun 935 aaJa IÜllii uat (Baı ıar.fı 1 ~i yüzde) rü Bakırciyef telcaüde ~ 
15 de Daimi l'!DcÜmende bulunmalldar. (B) (7229) birincikAnunun befinci günü Londra- iç &kanlığı müfetti~le~ 

* * • ya gideceğini haber aldım. ~u ~iY_B~~ ruh Lukof bu vazifeyi a~~ 
Ebadı 

30XS 
32X6 
34X7 

600X20 

O., iç tin resmi mahiyette olacaaı bildırilı y K b ı•L 1 41 44 - · eni a inenin • . --_J 
7 10 yor. Solya 24 (A. A.) -Yenı ~~ 
7 7 81 saraya giderek krala takdiıO 
4 4 Sofya, 24 (A.A.) - Yeni Başvekil dir. Bundan ıt0nra yeni kabine ;it 

59 65 Bay Köse lvanof hiik»metin icraatı m yapmı§tar. 
• Belediye, temizlik, ıahhiye, garaj, butabane, Beyojlu, F.mioöai, mezar. hakkında katiyen beyanatta bulun- Bul11ar Dıı Siyınaıt~ 
h'klar kamyoruan için lizım olan ve yakuıda cimi, •JISI. et.da Jaıb olan mak iatememiftir. Yeni kabine prog· Deiifildilr Yo• ~ 
iç ve dıt liıtikler kapalı zarfla eksiltmeye konula..,tur. EbiJtme 3 W. ~mı~ kanunu esasinin iadesini. yeni Sofya, 34 (A.A.) -Ka.e j ~ 
rincikinun sah günü aaat 16 da Belediye Daimi Encümeninde Y,apılecak- bir ICÇJID kanunu hazırlanmasını ve lııineaimin ilk toplaabaa.,_ ~ ı 
tır. Şartnamesi paraıız olarak Levazım Miidürlüiünden ahmr. FJEliltmeye yeniden eeçim yap1lmaeını istihdaf e- Mat& Yel'tlifi ite natt• soıf". 
girmek iateyenler 410 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubunu dcceği .anılıyor. ,. ...... 1n cletif:yeceiiai ·· 
havi zarflannı 7ubrıda yazılı günde 1aat t 5 e kadar Daimi Encümene Yer· Yeni polia müdllril Hiilriimetin bepnnam.I ,.,-
melidir. (B) / · (7236) r Sofya, 24 (AA.) - POlia Oirebö- lııcaktiw. 



SON POSTA 
~3 ikinci Tefrin 

Sayfa 9 

Dil Yazlları 

Denizcilere Ve Gemicilere ilan 
Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 

Marmara Hayırsızadan Feneri yanında bir adet Tifon sisteminde si dü· 
düğü tesis edilmittir. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti. 

o " 
Anı = 40 «38)) 40 timali 

:+ 
Snk6t 

6 + 
Seda 

4 
SDkGt 

36 60 

..... ' •• -ı.. 



IO Sayfa SON POSTA iki .ci T etirn 

Ölüm 
Yolcusu 

Lik Şampiyonası Maçları 

Galatasaray, Istanbulsporls 
Muharriri: Freeme.n Wıllı Croftı -35 - 25/11/935 Berabere Kaldı 

Cos, Sir Conun Planlarını Okadar Ara-
dığı Halde Bulamadığını Söylüyordu Güneş Takımı v ef ahları Bire Karşı 

Planlar Yok!.. 1 2 s 1191 M V ı A Et • t• 
_Fre~~=~y:::i;:\!~:~~eil~~vrıyorum. ayı e ag up mış ır 

Dıfarıdan hiç bir müdahale olmadan kom· İstanbul Jik şampiyonasının en mühim 
partımanlarda istediğiniz gibi hareket ede- oyunlarından biri dün Taksim stadyomun-

J>ilecektiniz, dedi. da Galatasarayla, lstanbulspor arasında oy-
Cos, acı acı gülümsedi: nandı. 

, - Evet. .. Ben de o vakit planları ara- Galatasaray sağ muavin ve sağ açıklan 
mağa koyuldum. Sir Conun e§yalarını, ÜS· yerine ihtiyat oyuncuları koymuştu. 
Jünü, batını, yasbğının altmı aradım. Hatta Oyun iki tarafın birbirini yoklıyan hü-
kendisini bir tarafa yuvarlıyarak çarpfm cumlarile başladı. İlk dakikalarda daha düz-
~e yatağın altını bile aradım. Fakat plin- gün bir şekilde oyuna başlıyan İstanbulspor-
ları bir türlü bulamadım. İhtiyar bunları lular göze batan bir hakimiyeti hemen he-
kağıt üzerinde tesbit elmemif, belki de zih. men kolayca elde ettiler. 
ninde tafıyordu .•. Her ne ise, bunlan bula- Galatasaray müdafaasının hemen her de· 
~yışım benim kendi planlarımı altüıt et • fasında topa bozuk vuruşu İstanbulspor hü-
miıti. Her feyİ, Sir Conun planlan bera • cum hattını sık sık Galatasaray kalesine ka-
berinde getireceğini farzederek heaaplamıt, dar indiriyordu. İlk on dakikanın verdiği 
yolculuğu ona göre tertip etmiJtim. bu bocalamadan pek yavaş bir halde ken-

Kapının SürgÜ•Ü dini kurtaran Galatasaray sol taraftan yap-

Halbuki ihtiyar planları beraberinde ıe• tığı hücumlarla müdafaasına nefes almak 
tirmemitti. Fena halde kızdım. Fakat elim- imkanını verdi. 
~en ne ııelirdi? Oturdum. Saatlerce dütiin· Bütün kuvvetile soldan hücuma geçen Galataaara;y • l.tanbul•por maçında Galata•araylıların 6ir laaeııt"' 

itifdl' d.üm ve nihayet bütün bu itten tamamile Galatasaray oyunu bir taraftan oynadığı i.. fi, Fahir, Nihat, Suavi, Yusuf, Adnan, Gün. 
~az geçmekten baıka çare bulamadım. çin İstanbulsporun bütün kuvve tile o tara- düz, Fazıl, Danyal. 

Kompartımanların arasındaki kapıyı ki- fa yüklenmesine sebep oldu. Uzun vuruş ve lstanbulspor: Hikmet, Samih, Sabih, En-
litledim ve tekrar sürgüledim. Sir Conun uzun paslarla oyunu açmağa çalışan İs tan- ver, Hasan, Aziz, Tevfik, Orhan, Sami, Jı-
ferdası sabah uyandığı zaman ilaçla uyu • bulsporlular ilk dakikalarda başladıkları mail, Nihat. 
fulduğunun farkına varmıyacağmı ümit e- güzel oyunu ilk devrenin sonuna kadar de- Maçı Kasımpaşalı Nuri idare etti. Ve ne-
diyordum. Stranraere geldiğimiz zaman... Sir CMt •un'i keten imali için bir takım vam ettirmeğe muvaffak oldular. Zaman tice oyun sıfır sıfıra bitti. 

ak C . .. .. k planlar hazırlamıffı. zaman kendini toplıyan Galatasaray takımı Frenç elini kaldırar osun sozunu es-
ti: min edecektim ... Görüyorsunuz ya Mister bu maçta ümidin fevkinde bozuk oynuyor. 
. _ Bir dakika müsaade ediniz. Şu kapı Frenç ... Size her ıeyi oldiığu gibi anlatı • müdafilerin, muavinlerin, nihayet hücum 
meselesini İyice kavrıyamadım. Aradaki yorum. Hakikatte bunların hiç birini ya • hattının her zamanki ahenkli oyunu bir tür-
kapıyı sürgüledim diyorsunw:. pamadığım için beni de hiç bir cürümle itti- lü kendini gösteremiyordu. 

Bunu Sir Conun kompartımanı tarafından bam edemezsiniz .•• dedi. İlk devre İstanbulsporun ağır basan o~ 
ııasıl sürgülüyebildiniz? Tekrar koridora mı Frenç omuzlannı kaldırdıo: yunile sıfır sıfıra bitti. 

N k • • d ld w " İlk devreyi gün .. ., altında oynıyan Gala-~ıktınız? dedi. - e yapma myetin e o ugunuzu soy -Y 

tasaray ikinci devrede güneşi arkasına al
mış, hem sağdan, hem soldan kuvvetli hii
cumlara başlamıştı. İngiliz antrenörün mi
tas bıraktığı Dablyu sisteminden bir türlü 
aynlmıyan Galatasaray her maçta ayni şe
kilde oynamaktan bazan zarar görmekte -
dir. 

. _ Hayır. Ben Sir Conun kompartima. lediniz ... Şimdi de hakikatte ne yapmıı 
tundan ayrıldığım zaman vakit oldukça iler- olduğunuzu söyler misiniz? 
lemiftİ. Koridorda görünmek istemiyordum. - Ne mi yaptım? Gayet basit. Stran • 
Onun için Sir Conun koridora açılan kapuı· raere selmezden evvel Sir Conun komllar • 
~ın sürgüsünü açtım, kendi kompartimam • tunanına gittim. Üçüncü mevkide basta bir 
Jn• geçtim. Aralık kapıyı tekrar maymun· ·arkadap rastgeldiğimi ve kendisini evine 
~µkla kilitledim ve kendi tarafımdaki a&r- 1ıötürmek mecburiyetinde kaldığım için 

·· ile de ıürgüledim. BeHasta kadar celemyİeceğimj. öteki va • 
p "' . purla İrlindaya geçip kendisini ertesi gün 

Bir ihtiyat Hareketi S eli R daki • d b idi w• • •• an ov evım e e yece11ım ıoy-

. - Fakat evvelce dediiim cibi, Sir Co • ledi.m. 
sıun tarafındaki ıürgüyü açık bırakhmı: d.. Bu Suç Sayılmas mı? 
Jı:.:1 • ., 
~· mı · Stranraere geline~ bittabi ııvııtım ve 

- Tabii. . . O dakikada onu da ıürsil • Portpatrike giderek arkadatlarımla bulut· 
Jeyemezdim. Zaten onun açık kalmau o • tum. Vallahi Mister Frenç, yaptığım bu İt· 
kadar mühim değildi. Nazarı dikkati celbet- (erden iftihar değil, büyük bir hicap duyu • 
ae bile, herkes onun bir dikkatsizlik eseri yorum. Kendi kendimden ikrah ediyorwn. 

1blabileceğine hükmederdi. Halbuki o saat· Keıki §eytana kapılıp ta böyle itlere girit· 
te koridorda görülmekliiim benim için IOD memİJ ol.taydım.. Evvelce de dediğim gibi 
aerece tehlikeli olabilirdi. Maaınafih o d· her teJİ olduğu gibi size anlatbm. Fakat 
heli de talihe bırakmadım. Stranraere ıel- ortada ifleruniı bir cürüm olmadığı için ba
~iğimiz vakit mahsus arkada kaldım. Sir na bir feJ' yapamazsınız değil mi? 
~on çıkıp gittikten ıonra kompartimana - Soymak maksadile bir yurttap uyku 
fÖyle bir daldım ve aralık kapıyı onun ta. ilacı vermeli ıuç saymıyorsunuz demek öy
rafından da sürcüledim ve ondan sonra le mi? 
trenden indim. Coı baımı salladı: 

Frenç Cosu battan aıaiı süzerek: - Beni böyle bir feyle ittiham edemez-

Çok kuvvetli takımlar karşısında yapı -
lan bu sistemin her maçta tatbikı hazan 
faydalı olamıyor. 

Mütemadiyen haf hattında oynayan iç 
oyuncuların hücum hattında bıraktık]an 

boşluğu bir türlü do)duramıyan üç mühaciın 
adeta teker teker oynamak mecburiyetinde 
kaldıkları için Galatasarayın bütün hücum
ları tesirsiz kalıyordu. Teker teker yapılan 
bu hücumlar İstanbulsporun canlı ve olduk. 
ça sert müdafaası önünde hiç bir netice ver
meden eriyip gidiyordu. 

Bu devrede İstanbulspor hücum hattı nis-
beten kesilmiş, müdafaa hatları bozulmuş 
ise de, ilk devreyi berabere bitirmenin ver
diği bir hızla bütün kuvvetlerile işi müda
faaya dökmeleri Galatasaraya gol fırsatı 
vermiyordu. 

İstanbulsporun hiç beklenmiyen bu oyu
nu kendilerine ne kadar kuvvet ve cesaret 

Vela 1, Güneı 2 
Taksim stadyomunda yapılan Vefa, Gü

neş maşı baştan sona kadar bozuk bir ge
kilde cereyan etmiştir. 

6 ihtiyat oyuncu ile sahaya çıkan Vefa 

l•tanbul•por koleci•inin bir lı:ıriarlfl 

takımı kadar, Güneş takımı da çok zayıf ı. 
Penaltıdan ilk golünü atan Vefaya pek 

az sonra Güneş takımı bir col ile mukabele 
etti. 

İlk devre birbire sona erdi. 
İkinci deVTe nisbeten sert bll§layıp öylece 

devam eden oyun büsbütün zevkını kaçırdı. 
Son dakikalarda kale yakınlarından çeki

len bir frikik ile Güneş takımı ikinci golü 

- Demek ki arkadaıınlZID yeni bir usul siniz. Evnli. bunu iabat edemezsiniz ki!. verdise, Galataearaya ;da o nisbette dur- yaptı. 

htfettiği de doğru değildi .•• Öyle mi?. Şayet beni böyle bir suçla ittiham etmeğe 
H ıraız Olmaktan Kurtulan Co• kalkarsanız, size söylediğim her feyİ inki.r 

- Ne arkadafı Mister Frenç? Arkada· ederim ve •İz kendiniz bizzat fena bir va
flm falan yoktu. Bütün İf battan bap bir zİyete düımüı olurıunuz. Ortada pbit ma· 
blöften, bir yalandan ibaretti. Keten ve ke- bit olmadığı için mahkeme her halde ıizin 
ten imalatı hakkında hiç bir fikrim veya iddianızdan ziyade benim .öyliyeceklerimi 
malumatım olmadığı gibi Belfastta Sandi nazan İb'bara alır. Siz de takdir edersiniz 
Rov civarında evim bile yoktu. Niyetim Sir ki, -ıize yapmlf olduium. bu itirafın mah -
~onun planlarını ele geçirmek ve bunlar keme huzurunda hiç bir kıymeti yoktur. 

vasıtasile mühimce bir para vurmakh. Şim- (Arka11 var) 

gunluk ve şaşkınlık vermiştir. Oyun Güneş takımının 2-1 ga]ibiyetile 

Oyunu kazanmaktan ziyade, mağlubi

yete düşmekten kurtarmağa çalışan f stan
bulsporun karşısında ıaınpiyonadaki mev
kii dolayısile oyunu mutlaka kazanmağa 
gayret arzusile pırpınan Galatasaray şuuru
nu haklı olarak kaybetmiş, İstanbulspor da 
o nisbette hem sert ve hem de cansipara
ne oynamıştır. 

Galatasaray takımı: Avni, Osman, Lut-

bitti. 

Kasımpaıa 2, Haliç l 
İkinci lik maçlarından Kıuunpaşa ile Ha

liç arasındaki müsabaka çok zevkli cereyan 
etti. Kasımpaşa hücum hattı ne kadar güzel 
oynadı ise, Haliç müdafaasi da o nisbette 
kuvvetli bir oyun gösterdi. 

İlk devreyi 1-0 Kasımpllfll galip bitirdi. 
Jkinci devrede Kasımpqa bir gol daha 

Cli, böyle bir feye kalkıftığıma bin kere pİf- -------------------------------·---

manım. Fakat bir defa giritmİJ oldum ..• 
Hakikat bundan ibaret Mister Frenç. Gfl • 
11ahımı, olduğu gibi itiraf ettim. 

Frenç omuzlarım kaldırdı: 

- Anlıyorum Mister Cos. Planları Sir 
Çonun üzerinde veya efyaları arasında bu • 
Jamadınız ve bu da sizi bir hırsızlık yapmlf 
olmaktan kurtardı. Fakat fByet planlan ele 
geçirmiş olsaydınız ne yapmali niyetinde 
idiniz? Onu merak ediyorum, dedi. 

/§in Hakikatı Ne? 

Cosun alnında iri iri ter taneleri peyda 
olmuştu. Alelacele elinin tersile bunları sil
di: 

- Yanıma çeşit çeşit kağıtlarla zarflar 
almıftım. Planları ele geçirmiş olsaydım, bu 
bof kağıtlarla zarflardan, planlarm tıoman
na benzer bir tomar yapıp Sir Conun ce • 
bine yer1e~tirecek ve bu suretle her şeyden' 
evvel Belfasta vasıl olmazdan evvel nlin • DUnkU cirit mUsabakalarmnden iki enstantane 

atarak oyunu 2-1 muzafferiyeti• b 
Kadıköy maçları: . • . . . . • · · 

Fenerbahçe 9, BeylıoS O~oı 
Kadıköyde yapılan Fenerbahçe. lo bil' 

arasındaki müsabaka F enerbahçeı:ı 
yük hakimiyeti altında geçınittir. .,,1' ~ 

Bu sene lik maçlarında çok t1i f fllf 
kadro ile oynıyan Beykoz kuvv• Jttl!: 
bahçe takımı karşısında büyük bir Ol~ -
yete uğramıştır. F enerbahçe bu ~'' 
devresinde 3 gol yapmıJ, ikinci de 
yıların adedini 9 yapmııtır. y.tf' 

Fenerbahçe: Hüsamettin. ~aD~ ~ 
Mehmet Reşat, Esat, Lebip, N,yaZI• 
Ali Riza, Naci, Fikret. 

Hilal 3, Eyiip.2 yiiP ,rlJ 
Birinci lik maçlarından Hilal, E 

sındaki müsabaka çok aert o~uıt~ 
Bu iki rakip takım aruındakı rP cf1"' 

da hakem iki Hilalli oyuncuyu dı,at' 
mağa mecbur olmuştur. ~ 

lki takım ilk devrede sıfır sıfır• 
kalmışlardır. fı' 

İkinci devrede Hilal 3 ıol at.ınll' 
te iki gol yapmıştır. •• ....Jı1i 1 

Anadoluhisar 3, Karcıgi.İIP!~ 
İkinci küme maçlarından ~·d~ ~ 

la, Karagümrük arasındaki mu .. 

1 

çok heyecanlı olmuştur. ~ J-1 

Bu müsabakada Anadoluhiaar 
5alip gelmiştir. 

Şeref: 

Beıiktaf 4, Toplıa~~ O~ -
Dün Şeref stadyomunda dord 

maçları yapılmıştır. etli ~ 
Fener bahçeye karşı muvaffakif tJf 'ı/ 

oyun yapan T opkapı takımı Betik 
ıısında mağlup olmuştur. ~ 

Tam kadrosile maça çıkan B 
ilk .devrede iki gol atmıılardır. . aft' f 

ikinci devrede kuvvetli bir rniid .ıtJI ~ 
pan T opkapı takımı iki ırol daha~ 
oyun 4-0 Beşiktaşın galebealle bi I 

Süleymaniye O, AnaJ~ ~ 
Süleymaniye ile Anadolu ar .. ın~. 

baştan sona kadar heyecanlı olın . ;JI 
Çok eski bu iki klübün arasınd~ 

bakanın tarihi bir kıymeti de vardı.~ 
. İlk devrede Anadolu bir ırol ~ 
ikinci devrede Süleymaniye takırP1 dtif'~ 
düzgün oynamış, buna mukabil~ 
gol daha yaparak oyunu 2-0 k 
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Havalaf soğuLtt, sıhhatinize 
dikkat ediniz. Ehemmiyetsiz 
görülen bir hastahk hoyuk ve 
vahim neticeler doğurabilir. 

SON POSTA 

AGRILARA • SIZILARA ın tesirli illçtır. 

ALGOPAN 
NEZLEYE, SOGUK 

ALGINLIGINA, GRIPE, 
ROMATiZMAYA, BA' 

ve oı, •irılarına 

Anadoludaki eczaneler kıı!ık lhtlyaçlannı flmdiden temin 
etmelidir. Toptan lataabulda ZAMAN ecza depoaunda aabbr. 

harici tesirlerden korun
mak için madeni kutu
lara konmu,ıur. ııım 
ve markasma dikkat. 

•••••••e•e••·················································································· •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Di_ş macunu piyango bileti değildir 

adece talihe güvenilerek 
rasgele seçilmez 

RADYOUN ıüzel kobla Ye hoı leuetllclJr. Çocuklar bile 
kullanabilirler. 

RADYOLIN mine tabaka11aı tahrip etmeden çok kı• bir ıaman 
içinde dltleri be1azlatir Ye parlabr. 

RADYOUN atızdald her çqlt mikropları yDzdeylz 6ldlrlr. 
Atız kokuıuau izale eder, nefell tatlılaıbnr. 

RADYOLIN dit etlerini kuYYetleadlrerek birçok tehlikeli laaata• 
hldarın 6aDall abr. 

RADYOLiN 
Bütün bu eYaafı bir araya topladıj'ı lçla hiç tereddllt etmeden 
1eçllen en mllktmmel dit macuaadur. 

ParfOMl•İL T. P I V l R. A: ş. 
~ ....... 

flfll AhlMt Ber .... lı No. H 
.T ....... ı•ao.. 

ve MATuı• 
ll&YHTMIYEC!Ktlll ı 11.R, 

L.T.PIVER 11• 

TALKSIZ 
MATITE 

GOZ!LLIK 
0

PUORASINI KO'LLANMANIZ iÇiNDEKi 80T0N M.0: 
OELER MAT OLOUGu IÇiN o DA MATTIR va. lf8iZ -

tLTISAIC KAlkJYe1I VAROIR. 
---------------

Aslpln Benan 
Sizi soluk algınblından, nezlede• gripten, 
•lrdarından koruyacak en iyi Hiç budur. 

lımine dikkat bu1urulma• 

-----• Beroııund• Yeni Açllacak ~----~ 

GENÇT0RK 
1'rl1at ıubeaiae hizmet edecek bir Bayana ibliya9 vardır. Falla li .. a itilen 
tercih edilecektir. Saat dörtten beıe kadar Mahmutpaoada Hnuzlu han·ada 

15 No. ya müracaat 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Tıp Fakülteıi: • 
1 - MilRobiyoloji, salamlar bilsiıi ve parazitoloji enıtitüıünde iki, 
2 - Marazi te§rih enıtitüaüncle bir. 
Doçentlik açık bulunduiundan iıteyenlerin ima bir zamanda Rektör-

lüie ba vunnalan. cc7388» 

•so ır•mllk •mb•llJ 

TURY AC aaf, hazmı kolay ,,. biitb yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbab yatıdır. 

Çok idareli olup, atef teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi deiildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay tan olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY AC ile piıirilea ,.mekler çok lezzetli 
olur. 

Taksitle 

KORK 
MANTOLAR 

CAKETLER 
TiLKiLER 
G~RNITÜRLER 

Bahra do~ayıalle her yerdea 
eh•eD 

TaDIYATTA KOLAYLIK 

V. HACI YANI 
.A.drH ı Malı•utpaı• Kürkçü Han 

ııçidiııde ıol kel N o 4 7-•9 
'l'elefell 11987 

ŞubHl ı Kapalı Çıqı Kürkçll1tr 
No H 

YAZI, HESAP 
Mubaaebe , teksir •• amele 
if lerlniz için en mlltekimll maki
nalan •• en aırl uıullerle 

teklif eden ı 

ZIY AEDDIN SAiD 

TüRı<iYE YAG VE MAMULiTı 
S•N~Yii LiMiTED ŞiRKETi -

istanbul • lzmlr 

- .. - - .. 
Hem kendisi ıztırap çekiyor, 
Hem de başkalarını üzüyor. 
Dev•saz bir dert mi? 

Hayır, Birkaç lcaı• 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

GBİPİN 
Bütün ıztırapları dindirir• 

Dit, adele, bel •lrllartnı, UtUtmekten mUtevellll 
ve aızll•rt k•••r, Grlpe, nezl•J• karfı çok .... 

GRİPİN: Radyolin diı macunu fabrikasıDID. .. 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedir· 

___ Ga .. ta • l•tanbul -~ - .. -- .. 
_Po ........... • 

Nepl1•t ....... Sella Ra11p 
.... lllertl A. Ela,... 1. Rarap. tL Lltll 

or. ITB• VASSAF ıa..=-
Ceialet·• "-f• Or- ..-.... Tel. mu il• "8da•lı 8A1aarl1• b.I ..,,_ 


