
- PAZAR - S 1K1Not TEŞRiN 1935 idare itleri telefonu: 10101 F1ab 1 &.,.. • 

Gidenlerin Anıtı 
lzmir, Güzel 

Bir Tören 

• TORKL&R 
ROMA 

KAPILARlllDA 

a.. p.,. obJaCNlm ıota ....,. 
....,._ k tok ........ Wı 
.üaeli 4leltl,ek •ftf ,...,._ 
ala Wdal oaalıadırmekta•r : 
_ ülll ............... ... 
..... .....,.. .. ş ...... rlhlp-.... ,. ................ ... ............. ,..... ..... 
.....,. ıü'•11•• ....... ... 
6iaituaclıWWIİ ....... ..... 

-~_, Allllll. AIMMI. AlllMJ. ,,, .. ,..,,.,,.,.,.. 

D8nktl Maç 
....... , • "-lflll Y•••• 

T••ı 
B 

Yunanlst.nda Kırallık Mı, Cumhurtvet Mn 

Genoy Sadece Bir 
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Yunan Kıra/lığını Bugün Te•i• 
Etmiı Saymakta Hattı Yolctar. 

Ankara 3 (Telefonla)- Atatlrk~ clifnldl &amali li,ımncle bina 
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Sesı] l l~t '1 f Halkın 
, lu ahkemelerın 

J\lelerinden .1m ..................... affM~, ....... , .................................... ... 

Sangü •• 1• •~ •• ~:~~~i:i:.'.:~. Kanlı Aşk 
hane, Mustafa: 

Mahkemelerde. herkesin şikayet edebile· 
ccği şeylerin başında, koridorların kalabalı
ğı gelir. Mahkemelerin faaliyet saatlerinde 
omlar, kalabalıktan yana ikinci mevki 
tramvaylan bastırıyorlar. Bu, bittabi, ad· 
liye binasının darlığındandır. Bu itibarla, 
temenni olunur ki, yeni adliye binasının ya

Genç, Kendisine Varmıyan Hala
sının K zını Bıçakla Vurdu 

pılışı, yapılacağı senelerce dillere destan Ayvansarayda oturan Süleyman ad· 
olan köprüler, açılacağı senelerce ağızlara lı bir genç halıısanın kızı Asiyeyi sevi • 

sakız olan y~ll.ar gibi uzamasın... . ı yormuı. Asiyeye evle~me t~klifi yap • 
Bunun hanemde ben, mahkemelerın baş- mıı. Kız bunu reddedmce Süleyman kı· 

lama snntlerinde de biraz daha muntaı::am ı zı adım adım takip etmiye ve yakala • 
yürümesini lüzumlu görüyorum. b 1 

. . • dığı yerde de aıkını açmaya a§ amıı. 
Snat on dörtte faalıyete geçmesı la:z.ım . . .. k kr A d 

gelen mahkemeler baznn on beşten, on beş ı' Evvelısı gun ızı te ar yvansaray a 
buçuktan önce işe bnşlıynmıyorlnr. bulmuı ve kendisinden kesin bir ret Ce• 

Bu da bittabi, bir çok davnlann bir de 
1 
vabı alınca hemen bıçağını çekmit ve 

bu yüzden geri kalmalnnna ve dolayısile kızın arkasına üç defa sapladıktan son· 

uzamnlanna sebep oluyor ra kaçmıştır. Kız Balat Musevi haata • * nesine kaldırılmııtır. Hayatı tehlike • 

Ankara caddesi, lzmir terzihanesi sahibi 
Mustafa Özbiçer: 

- Geçenlerde, gazetelerde, Tüze Ba • 
kanlığının hayırlı bir karanndan bahsolun· 
muştu: Yalancı §ahitlere karşı mücadele a· 
çılncakmış. 

Bence mahkemelere işi düşenlerin en 
büyük dertleri, bu karnnn tatbikile çarelen· 
rniş olacak. Bence yalancı şahitler, adalete 
giden yollan kesıneğe çalışan birer hak ha
ramisidirler. Vfıkıa onlarla mücadeleltlıayli 
müşküldür. Çünkü yalancı şahitliğin kökü, 
adliye koridorlarına değil, insanların vic
danlarına dal budak salmıştır. 

Fakat Tüze Bakanlıiının bu mücadele
de de muvaffak olmak için müşkülleri en
gel tanımıyacağına kaniim. 

Şüphe yok ki bu hayırlı mücadele de en 
büyük seferberliği göstermek, Türk hak.im
'lerine dü§er. 

Onlar, şahitlerin yalancısile hakikisini 
ayırt edebilmek için bütün dikkat ve teşhia 
kabiliyetlerini harcamalıdırlar. 

Çünkü adalete giden yolları en fazla do
lambaçlaştıranlar, yalancı p~itliii meslek .. 
edinmiş olanlardır. 

* Çemberlitaf, Mahyacı sokağı, 147 na· 
maralı hane, Mükerrem: 

- Mahkemelerde kullanılan adli tabir
lerin çetrcfilli~i, bir çok kimseleri anlamak 
göçlüğüne maruz bırakmaktadır. 

Bilmem, Türkçe kelimelerin oraya gire• 
bilmelerine, adliye koridorlarının kalabalığı 
mı m8ni oluyor~ 

Maamafih bence, en temenni olunacak 
§ey, adliye binasının kalabalıklaşması değil, 
adliye koridorlarının tenhalaşmasıdır 1 

dedir. Polis te dün Süleymanı bıçağile 

beraber yakalıyarak müddeiumumiliğe 

vermİ§tir. Süleyman suçunu itiraf et • 

miıtir. 

Hukuk 
Fakültesinde 

Talebe Sayı11 (700)ü buldu 
Bu yıl, Hukuk fakültesine yazılanlar, 

kayıt müddetinin sonlarına doğru çok 
artını§ ve miktarı 700 Ü bulmuıtur. El· 
deki dershane ise, bu kadar talebeyi a· 
Iamamakta ve talebenin büyük bir kıs· 
mı hatta ayakta durabilecek bir yer 
dahi bulamamaktadır. Bu §&l'tlar da • 
bilinde iyi bir tabıil yapamıyacaklarını 
anlıyan talebeden bir grup lazım ge • 
len makamlara müracaat ederek yeni 
bir tekil dütünülmesini ve derslerini ta· 
kibe imkan verilmesini istiyeceklerdir. 

Taşlarm Altmda Kaldı 
Ortaköyde, Hamid iye aokağında, 11 

numaralı evde oturan Mustafa yapı 

yaptırmak üzere bahçesine taı topla • 
mı§. Derken bu taı yıjuıı çökmüt ve 
aahibi de altında kalarak aiır surette 
yaralanmııtır. 

Soba Satmışlar 
Kumkapıda oturan Simon vo Vahdet 

adlı iki arkadaı. Mithatpap. caddesinde Ba
yan Knmrnnın apartımanına girrniıler ve 
sobalarını çalarak aatmı§lardır. Adliyeye 
verilmişlerdir. 

Akrabası &Uleyman tarafından 
blçaklan11n Asiye .............................................................. 

Cevahirle 
Zümrüt 
Hikayesi 

Müddeiumumi dün bir cevahirle 
zümrut davasına el koymuflur. Cevahi· 
rin tevkif edildiğini söylersek bunların 
aüı tatlan değil, kadın isimleri oldu
iunu anlarsınız. Sabıkalılardan Ceva • 
bir kadın evvelisi gün Ramide Yeni • 
mahallede Palabıyık sokağında (13) 
numarada oturan Bayan Züınrüdün ka
pısını kırarak yükte hafif, pahads ağır 
ne varsa hepsini toplamı~ l'itmİ_Jtir. 

Zümrüt o vakit evde yokmuf. Geldiii 
ğını gorunce polise başvurmuf ve sa
zaman sandıklannın tamtakır kaldı • 
bıkalı Cevahiri yakalatJJllfbr. Çalman 
e_Jyadan bir kısmı geri alınını§tır. 

KUltUr f ı, Uf etti şli ki eri 
Ankaradan verilen haberlere a-öre, 

Ankara ve latanbuldan bazı öjTetmen· 
ler, kültür genel enspektörlüklerine a
tanmıılardır. Bu arada, fizikçi Hayri, 
Galataaaray lisesi coirafya muallimi 
Necmeddin, terbiyeci Halil Fikret var• 
dır. 

Bunların tayinleri hakkında, henüz 
İstanbula bir karar ırelmemiıtir. 

Bir ecnebi müellif: «Bir memleketin İçti
mai asa~i. terbiyesi ve hayatı hak.kında fi
kir edinmek istiyenler, evvela mahkeme 
koridorlarını gczmelidirlerl» diyor. Bir Araştırmadan Sonra 

Ve maalesef, bizim mahkemelerimize 
böyle bir tetkik niyetile dikilecek gözlerin 
edineceği intibalar, pek lehimize olmıya • 
caktır. 

Evin Erkeği Polise Götürülmüş, Karısı, 
Şimdi . Adamı Bulamıyormuş 

ı••••••••••••oouoo••••••HHH••••••-Hooooooouooasoo-

1 Bir Fırın 
}'andı 
Evvelki gece ıaat dörde doğru Ca • 

ğaloğlunda, Nuruosmaniyede, bakkal 
Halidin kiraladığı Kapalıfırın hanının 
ikinci katından yangın çıkmıf, itiaiye• 
nin yetişerek ateıi bastırmasına kadar 
geçen iki saat içinde han ve fınnın bi
rer kısmı yapnmı§tır. 

Fınn sahibi Yugoslav tebaasından 

Yuvan Markoviç hadise esnasında fırı· 
nın üst katında yatıyordu. Yanmak kor
kusile kendisini pencereden a~ağı at • 
mıı ve kalçasından aiır •urette yara· 
lanmııtır. Han ve fınn aigortaladır. 
Yanımın sebepleri araıtırılıyor. 

Fırtına 
Diniyor 

Yoldaki Vapurlar Da 
GeJiyor 

Bir haftadanberi Karadenizde aüren 
büyük bir fırtına, verilen malumata gö
re gittikçe sükiınet bulmaktadır. 

Kazaya uğrıyan vapurculuk Jirketi • 
nin Gerze fı'emisindeld yolcular, kara 
yolile İatanbula gelmiflerdir. 

Fırtına yüzünden, Karadenizden ae· 
len Deniz Yolları idaresinin Erzurum 
vapuru, iki gün taahhürle evvelki ıün 
gelebilmiıtir. 

Limanımızdan Karadenizo çıkacak o
lan vapurlardan bir kısmı da Büyük • 
dere önünde demirliyerek Ye ihtiyaten 
fırtınanın büabütün dinmesini bekle • 
mektedir. 

Dün Barlından gelmesi beklenen An· 
talya vapuru da fırtınadan dolayı geç 
kalktığı için, ancak pazarteai aünü li
manımıza gelebilecektir. 

Ekspres Geç Geldi 
Dünkü Avrupa ekapreai on aaat ka· 

dar taahhürle akf&Dl saat 17 ,30 da ıeh· 
rimize gelmittir. 

Taahhüre sebep Alpul)u istuyonun
da ve bir makasta bir vaaonun bir fe• 
ker vagonuna çarpmuıdır. Vagonun bi
ri tamamen parçalanmıJ, bu yüzden yol 
biraz bozulmuı ve bu taahhür husule 
gelmiıtir. İnsanca bir zayiat yoktur. 

Doçentlerin Maaşları 

Paz•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 
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Günün 

Bir iki 
Satırla 

iş Kanunu Ve EndUatrl 
Ulusal endüstri birliği iş kanunu 

üzerindeki incelemelerini bitirmiştir. 
etrafında fabrikatörlerin, işçilerin •• 
ğin mütalealan ayn ayn tcsbit e 
Yann Ekonomi Bakanlığına bildi 
Fabrikatörler iş kanununda bilh.,
dileri için tesbit edilen cew mııdd 
bulmuşlardır. 

* * • 
Muelllmler Birllğlnln 

Muallimler birliği bu ayın 
yıllık kongresini yapacaktır. ' 

* * * 
Unkepanı KöprU UnUn T8 
Son fırtınalarda üzerine gemiler d 

için hasara uğnyan ve bir dnha k 
mıyan Unkapanı köprüsünün kctfi 
nlmıştır. Köprünün tamirine de b 
tır. Tamir bir haftaya kadar bit 
köprü nakil vasıtalannın geçmrsiJle 
caktır. 

"'* * 
BuAdar Plyasasırid• 

Buğday piyasası hala istikrar 
memiştir. Evvelki günkü yükseliş 
muştur. Fakat tenezzül yoktur ve 
günü için de bir inişten ziyade bir 
beklenilmektedir. 

* * * 
TUrk • Alman Sanayi 

Almanyada Türk • Alman ana 
vuzu altında bir kitap neıredilmiflİ" 
kitap Türkçe ve Almancadır. Alın 
ve Türkiyedeki bütün sanayi mü 

rini, adreslerini kaydetmektedir. 
ııönderilmiş. ilgililere dağıtılmı§tıı 

• • • 
KlbrlHerda Az çöp Çık• rit 

Kibrit şirketine son günlerde kib 
tulannda az çöp çıktığı hakkında ııik 
baılamıştır. Şirket bu §ikliyetleri t 

melr.tedir. 

• • • 
Kuruçetme K6rnDr 
Belediye, Kuruçeşmedeki 

lan için henüz hiç bir yer bulamntıı 
nümüzdeki yaza kadar depoların 
maaı ve yerlerine yem evler .,. 
muhtemeldir. 

*** 
Şehirdeki l!czaneler Artta 

Nüfus Myunından sonra Sıhhat 
lüiü ıehirdeki eczahanelerin artt 
dütünmektedir. Yeniden bir çok 
eczahane açılması ve ilaveler 
muhtemeldir. 

••• 
KGprUnUn Açdma Ve ka 

&eatlerl 
Evvelki günden itibaren Karak#'. 

rüaünün açılma ve kapanma sa 
ğitmiftjr. Köprü sabah saat betı b 
çılacak. altı buçukta knpanacaktıt. 

• • • 
Askerlik Ve Memurı 

Ankaradnn gelen haberlere göte 
mektep mezunlan bu yıl askeri' 
cil ettirerek memur olabilecekler 

• * • 
Bir Otomobil çarptl 

2552 numaralı otomobil Kıı 
riik, Reıadiye caddesine hantal 
ba çarpmııbr. Yakup yaralıdır· 

- Hasan Bey! Bu işe aklım ermedi, 
sitti •• 

. . . lstanbulda, bir Kimsesiz Çocuklar 
Yurdu var •• ..' 

. . . Halbuki, sokaklarda, yağmur altın· ı 
da, bir alay serseri çocuk dolaııyor •• 

Hasan Bey - Sen ona ne bakıycıır
ıun?. Senin gördüklerin dilenci c 
mutebereıindeıı. Onlara ilişmemek • 
diyemizin an'aneleri iktizaaınJaıuı:• 
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HAHKEHEIEIDE 
GöRoüi<LcRi M iz MEMLEKET HABERLE 

-_·_: - _- ---· ... -- - -=-

Şehir Tiyatrosu
nun Paradiainde 
Başlayan Kavga .. 

Egede Yeni Bir Pamuk istihsal 
Sahası Hazırlanıyor 

Basit Bir Kızın 
Şikayeti 

Şehir tiyatrosunun paradisi .•• Opereti Köyceiiz (Özel) - Yurdun her ta• 
seyredenlerin yüzlerinden, vara yoğa, bol rafında yükselmekte olan dokuma fab
bol kahkaha atınıya hazır olduklan anlaşı- rikalarının Türk müıtahsilbae yeni bir 

Lyor. hamle ve hız vereceii &fİkirdır. Mem· 
Seyircilerden birisi, yanındakinin omzuna 

lekette 'imdiden düHi ve harici ihti· 
ığiliyor, ve sahnede şarkı söyliyen san' atkar 
Şevkiye hakkında nahoı bir iftira savuıu- yaçlara yetecek miktarda istihıal hare• 
yor. keti baflamıftır. 

Fakat hu iftira, arkada duran bir ıeyirci- Yeni kurulan fabrilmlara lazım olan 
nin kulağına da gitmiştir. O, sebebi meçhul iptidai maddelerin en önemlisi pamuk
bir isyanla iftiracının omzunu sarsıy~r: tur. istihsal miktan ne kadar fazla olur• 

- Ne söyledin? 
sa olsun daima müfteri bulabilecek 

Beriki hiddetle soruyor: 
_ Sana ne oluyor? olan bu madde için yurt topraklanın 
Ve seslerinin perdesini arttırarak atışını- hazırlamaia batlıyoruz. 

ya devam ediyorlar: Şimdiden bir iatilııal seferberliği 
- Bana ne olduğunu sonra anlarsın. Sen içinde hummalı bir surette çalıtan Köy. 

evvela şu söylediğini bir daha tekrarla! ceğiz ilçeıi çok müabit bir pamuk sa• 
- T ekrarlanam ne olacak? 

hasıdır. Kazamız Muğla ya bağlı de- Tekrarla da görürsün ne olacağmıl 
Seslerin yükselmesile keyifleri kaçan dı- nize on bet mil uzaklıkta Köyceğiz 

ğer seyirciler de kanşıyorlar: gölü kenarındadır. Gerek toprağın ter• 
- Susun yahu ... Burası er meydanı de- kibi ve gerek suyun bolluğu ve 

iil, tiyatro... iklimin mutedil olması burasını ya• 
• - Biz yarun papele, maraza seyretmek rınm endüstriyel inki,afını temin ede· 

için kıymadık 1 cek bir ilk madde memleketi haline ao-
- Payla§8cak kozunuz varsa, caddeye 

çıkını kacaktır. 
Bu sesler, aşa~ya da aksediyor ve koca Vali Cevat Ökmen çok ıistematili 

tiyatroda, engin bir başak tarlasının riiz - bir tekilde pamuk ziraatile alakadar ol. 
garda çıkardığı aeai andıran bir umumi: makta ve pamuk istihsal hareketinin 

Sussssss... batına geçnıİf bulunmaktadır. Her köy 
İhtarı dal&alamyor. 

en az beşer dönüm pamuk elmıektedir. 
isyanın sebebi meçhul mütearnz, sesini 

mecburen alçalbyor, ve dişlerini sıkarak En iyi pamuk tohumu celbetmek 
müfteriye fısıldıyor: için te,ebbüse geçilmit ve vaktinde 

- Dışanda gösteririm sana'? halka dağıtılabilmek için gerekli ted· 
Beriki, bu tehdide dudak büküyor: birler alınmıştır. 
- Senden gelecek bela Allah tan gelsin 1 ----- ı 

Şimdi; ceza mahkemesinde, o gece şe- <"inekç. v·· .. 
bir tiyatrosunun paradisinde tahminen böy- ..., 1 ı n o g u 
le baılıyan ve kapının önünde de devam e- V Ol 
derek müfterinin hayli dayak yemesile neti- namun uyar 
ceıınen bu kavganın davan görülmektedir. Biga (Özel) - Bandırma yolu üze-

Reis davacı mevkünde bulunan müfte- rinde bulunan Sinekçi köyünün kamun 
riye aoruyor: 

- Bu adamla aranızda daha evvel geç- merkezi yapılmuı kararlllftırılmıtbr• 
mit bir şey var mıydı'? Bu haber köylüleri ıevindirmit ve kö-

- Hayır. Yüzünü ilk defa o gece gör- ye bir hükômet binası ile bir karakol 
düın. yap~aya hazırlaDIDlflardır. 

- O halde, ortada hiç bir sebep yokken Bu köy kamuna baih bütün köyle-

sana ne diye çatnn? rin tam ortalık yerinde olduğu için bü· 
- Ben arkadaıın kulağına hususi bir 

ıey eöyledim. Bu adam yakama sanldı: kômetle İfİ olan köylüleri de sevindir· 

- Anlatbk.lannı ille bana da söyliye - mİflİr • 
cekain diye tutturdu ve içeride ettiği kü- A H 
fürler yetmemit gibi, dıtanda da boğazıma . ntep alkevinde 
sanldı. 

Maznun, davacının sözlerine «iftira» teı- Çalışmalar 
hisini koyduktan ıonra izah etti: 

- Bu adam, aahnede oynıyan temiz bir Antep (Özel) - Şarımızdaki A· 
aan' atkara çok ağır bir iftirada bulundu. merikan kollejleri Gazi Antep havali. 
Ben kemali nezaketle bu hareketinin ayıp- 1 ıinde bulunan ve kollej müzesindeki 
lığını, çirkinliiini aöyliyecek oldum. Bana a- ' saklanan bir çok eski paralan Antep 
ğız dolusu küfür etti. Üstelik kapının 8nün- Halkevine hediye etmİftİr. Evin mü· 
de de yolumu keati Ben de eadece kendimi l -:ı b • h ·· b" 

.. d f b k ld 0 k d j ze er ve ıer.uer fU eaı er gun ıraz mu a aaya mec ur a ım. a ar... • 
- O san'atkarla aranızda bir karabet daha zengınletmektedir. Evin halk 

falan var mı~ dershaneleri ve kurılan tubesi bu yıl 
- Hayır! da derslere bqlallllflır. Bu yıl yeniden 
Reis, davanın tavazzuhu için, zabıtta i- franıızca ve almanca kurılan açılacak

~leri geçen tahitlerin ce]bine karar verdi. 1 tır. 
Ve mahkeme baıka bir aüne bırakıldı. 

Bir pamuk tarlası 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bir genç kız yazıyor: _ Jdil 
«Güzel değilim. Güzellik (laiıt 'fi 

zaman ben orada bulunmaınış~~ 
liim okumama da yardım etın~1• "" 

basit, mütevazi bir kızım. Hanı:* 
tün hayatını evde geçirmiye ~ u/Jf 
kızlardan. Fakat görüyorum ki b 
kü gençler benim gibi basit~ 
hemmiyet vermiyorlar. Şımarık. 1* 
tık, yirtık kızları tercih ediyorlar· 
yapayım}» iJ, 

Ştiphesiz güzellik bir kızuı ~ 
, miyette en büyük meziyetlerin ~ 

l aayılır. Fakat bir kızda aranan OJ: "":)J 

, yalnız eüzellik değildir. Daha ~ f'!!1. 

f meziyetler vardır ki, güzelliii ~ 
\ bırakırz • ah" b" kıza ·• "!" ~ aten t ıat ır guzeııı-~ 

ken büyük haksızlık yaptığ~ ~ 
varmıt &ibi, ondan zekayı esıri • 

Bu suretle haksızlığı tamir etıııif ~ 
güsel olmıyan kızların hakkın1 

miftir. . . -
Güzel bir kız, bir resim gibıdit·1 

resme baktığımız zaman evveli 

görürüz? Resmi değil çerçeves~ 
çerçeve sonradan yapılmlfbl'• Bit~ 
da, çirkin olabilir, fakat nazarlatl_a 

Bütün Memleket Şefine :~~::rç;::~=~~ 
Bağlılığını Hay kırıyor ~ ~~~ıı!~: :.;ı:':i~~ 

heyeti umumiyesidir. Tuvaleti,~ 
Büyük Öndere kar§ı yapılmak istenen 1 ma acı ile cumurİyet alanında toplanan bin· • • • • . b d üh" • l 0-Af<~ 
k d 1 1 1 

A 

1 
w d ıı, gıyınıtı un a m un ro y ....--

ıui ast o ayısi e yurdun her tarafında erce halle mel'unlara lanet er yag ırmıt· . • .• l bir 
uyanan heyecanı bildiren telgraflan vaz- )ar, Atatürk uğrunda her fedak&rlıiı yapa· çerçeve çırkin olursa, guze 
mıya devam ediyoruz: caklarına bir daha and içerek ve Atatürk ancak değişmiyen gözlerinden 

Uzunhöprüden anıtına çelenk koyarak clalılmıtlardU'. biliriz. B 
Uzunköprü- Binierce Uzunköprülü Urfadan Binaenaleyh size tavıiyeın: 

Atatürk gençliği, parti kurağı önünde Urfa - Sevgili Atatürkiimüze kıymak güzel giyininiz. Giyinmesini bilet' 
büyük bir hassasiyet ve pek coıkun bir istiyenleri on binlerce kiti tel'in etti. HükU- dm olduğundan yüzde elli fazla 
heyecan ile bu menfur hareketi telin metimizin bu iJte gösterdili öng<irüye med- görünür. 
ederken her vakit her İ§te yüce ıahaını· yunuz. Sonra· tath dilli, konutkan ve . 
za bağlı kalacaklarına ant içerler. S k •-* il t~~ an am"%.an 1arını metgul etmesini b • en a Cif"" 

Adanadan Sarıkamq - SarıkamlfJD çocukları, ih· kız olunuz. Bugün erkekler VfJl)il': 
Adana - Atamıza göz diken hainlerin tiyarları ve kadınlı erkekli biitün balkınm ğil" cani kız 1 ,,,... __ ı_ı.lr • 

f ilLe • 1,. :x..: ela rd ku , ı arar ar. \,.llllDU"9 
gözlerini biz oğullann çıkarmak isteriz. a rı te m ett ... fU an ana yu u r- vimlilik . Se • li b • Jos, 

Diyarbekirden taran varJ.ıima bUtiin ben.liiimizle içten ae verır. vım ır 
Diyarıbekir - Türkün özünü yükaek bağlı olduğumuzu bildirmek isteriz. bir kızdan daha çok beğenilirTE1'-

varlığında yqatan en büyi:ik imana, Ata· Maainden 

türke kartı beıledikJeri yırtıcı kuruntularla Mersin - Şehrin ortaamda bulunan ıe-
içın;ae acı dolduranlara ulus J>ir ağızdan nit meydanlıkta toplanan binlerce halk 
ilenç okuyor. büyük önderimiz Atatürke yapılmak iste-

Alanyadan nen suikasti somuz heyecanlar ve hınçlı 

Alanya - Atatürke uzanmak isteyen 
kirli elleri tel'in etmek üzere toplanan halk 
bir tek ka1p gibi hain teıebhüsü tel'in et
ıniıler ve daima Atatürkümüzün başlarında 
Türk semasının pa;lak bir güneıi olarak 
kalmasını candan dilemişler ve ona uzana
cak elleri kırmak ve uğrunda canlarım ver
mek için andlarını tekrarlamışlardır. 

Sililkeden 

Silifke - 8afbuğumuz Atatürke yapıl· 
mak istenilen suikast teşebbüsünden doi· 

gösterilerle tel'in ettiler. 

l•partadan 
İsparta - Binlerce halk teessürlerini ve 

hainlere tiksintilerini bildirmek için biiyük 
bir miting yapIDl§br. Büyük ,eflerine her 
an sağlık dileyen ve onun varlığını ve eser
lerini koruma yolunda her teYİni vermeğe 
hazır olan Isparta balkı ve gençliği bu na· 
mussuzca, vatansızca olan kirli ~areketi 
lanet ve nefretle karşdar. 

Ged izden 

,-
Bir Doktorun 
GUnlUk ~ 
Notlarından 

Kuduz 
Adam 

(*) 

Hastahaneye bir hasta yatırını 
Nöbetçi hekimi muayene etrnif. SO 
miyor, yutkunamıyor, baıı air1>'0' ~ 
hafif ateşi varmış. içinde de bir 1'0 

dan tik.ayet ediyormuş. 
Hastanın odasındayız. Hasta t. ot

ile benim vereceğim karan bekli1 
Davayı dinleyenler bqlanru iki yanla

nna sallıyorlar ve: Herckede Amele Evleri 
Gediz - Türk ve Türld~ göz bebeği 

olan yüksek varlığınıza kartı dütünülen 
mel'unane suikast, derin teessür ve teessüf· 

- Sizi köpek ısırdı mı'? ~ ~ 
- Evet. Yinni gün evvel bir• 

- Yine. diyorlardı, yine kadın yüzün-
den ..• 

Halbuki, yüz)erini &önnediği, isimlerini 
bilmediii bu adamlann kendi yüzünden 
kav&aya tutu§Dlalannın biçare aan' atkar 
«Şevk.iye» n!n ne günahı var ..• 

Sizi hayalinizi biraz ııeniıletıneğe davet 
ediyorum: 

Davacının da, maznunun da çok kıskanç 
birer kadınla evli olduk.lannı ve benim bu 
yazıda, isimleri mektum seçmediğimi farz 
buyurun. 

Muhakkak ki o zaman kıskanç zevceler, 
bayraklan açacaklardı. Bu kavga davasının 
fuyuu, iki talak davasına, o iki taJak dnası 
da iki ocağın yıkılmasına aebep olacaktL 

Ve o takdirde, bu neticelerin incir çe
kirdeği doldumuyan aebebi yanm yamalak 
ve yapyanlıt dinliyecek mahalle kan]an, bi
çare Şevkiyeyi beddua yaylımına tutacak
lardı. 

Hatta içlerinde zavallı Şevkiye için: 
- Şıllık, meşum, yılan karı ..• İki ocağın 

dibine incir dikti 1 diyecekler bile buluna· ... 

• ler uyandırdı. Bu duygunun hınç ve kinle 
dolu nefretini bağırır, sana ve ülküne can· 
dan bağlılığımızın yalnız ıenin ve yarattı
iın devrim için yqadığunw inand• ve ant· 
la arzederiz. 

Küreden 

Küre - Kötü düıüncelerle sana uzan• 
mak istiyen hain ellere linet olsun. Diinya 
durdukça sen de dur sevgili babanım. , •• 

Kürenin Ağlı ura11 balkı 

Museui Cemaatinden 
İzmir - Pek kıymetli phemne tasavvur 

olunan suikaatten duyduiamaz derin tees· 
sürlerimizi huzuru devletlerine ibJiia ıitap 
eyleriz. İzmir Musevi cemaati 

Beyoğlu - Sana ve dolayuile memleke
te karıı yapılmak istenilen suikast bütün 
Musevi vatandaf)an müteessir etti. Bu ha· 
inleri lanetlemek herkeı için bir ödevdir. 

pefi. 
- Köpek nerede'? 
- Öldürdüm. p/4, 
Ve o gündenberi içindeki 1'ot ~ 

uyku buhranları yapan bu eıı~ı& .,
tanua boğazındaki yutkuna~~ 
ateti. vak· anın ağır ve gayri (ıl~ 
olduiunu, bir kuduz ve maalesef oıd' 
mahkUın bir zavallı karııllJlda 
muzu meslektata haber ve~cliıP" cı-ıs '-" 

Yimıi dört saat içinde a~ ~cil: 
len salyaların yaptığı köpük de 
bağıra bağıra bu hasta öl~Ü~il~ 

Kuduz mikrobu, tedavı ~ ı.fl 
bu hastanın en çok sevd~li. ~)'l 1"
kim olmu§ ve bu genç delik 
dırun süratile öldürmüştü. aı-'" 

Karilerim: Köpek ısırdığı zaıııa~ 
sİyem: Aşılanınız. Kuduz af1'1.;. fl1' 
nız. Sonra pipnan olursunuz. 

Hereke (Özel) - Fabrikada itler maktadır. Bu binalar kasabanın büyü. 
artmakta, bu yüzden amele sayısı da . 

Hayatını~ ülkenin ve bütün vatanda,Lmn •----------""'.'.":~ 
yükselmesi ve ilerilemesi için daima kaim 

• ..:ıt.. ..... lm kted" F b ika .dar • 1_ mesıne. ve güzelleımeıine de hizmet 
, UAMKı e ır. a r ı esı ameıc- olması ebemdir. Var ol Musevi cemaati 

nin barınmaaı için yeni yapılar yaptır· etmektedir • (Arkası var) 
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Habeşler ItaI}ranları 
içeriye ÇekiyOrlar 

c•-----ı 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLE!! 

' -(Baş tarafı birinci yüzde) daki Habeş kuvvetlerinin Tana gölü ,.., J ~ T.• J_ TI J 7 •ır J' 
rüyütleri devam ediyor. İtalyanlar Da· bölgesinde bulunduğu sanılıyor. Bu- ~enevreue 1 ~ lllQllef .11..arar V erı al 
nakil arazisindeki ileri hareketinde, çok raya mütemadiyen yeni kuvvetler '3 

:::~~n~::.::=~~:;ıa~~nkü bir ta- :::;ktt:~!inB:di~.::~~~~~r.ı~oa::; Anlaşmazlıgv ın--H--a--1-1-ı·--ç-aresı'. 
ileri hareketi 

1 
lerin hayan ileri hareketine burada 

Asmara 2 (A.A.)- Alman haber I mukavemet göstereceklel'i anlaşılı-

alh:1~~:0~:v~~j::rn~:: ileri hareke- il yor. Yağmurlar baıladı nı· lngı·ıtere' ·'eF ansa B laca~ 
tinin ik~nci safh~sı başlamıştır .. ~u Hiç ümit edilmediği bir sırada Ha- W r u 
hareketın hedefı Makalle şehrının befİstanda yağmurlar yağmağa basla· 
ele geçirilmesidir. Bu şehrin şimdiki · t' B ... l h k"t h 'b. }"' 
ı . mı• •r. u yagmur arın are a ı ar ı· L 1 F I I ti B O Ul s .,,, taklylıkan bdatlalrlın~anh 9okkıt~oru80etrk~lu- ye üzerinde büyük tesirleri olacağı ava ' ransanın ngi tere e eraber ldug" unu u 
za ta ır. erı are e ı ı O· d'l k d' 

.b. . b. b .. . d zanne ı me te ır. S d B D h A V :~~l:c~k:ı:.enış ır cep e uzerın e Tebliğ OSyeteSİD e İr 8 & ÇJğa Urdu ,. 0~ 
Bu bölge timdiye kadar Tigrede Roma 2 (A.A.)- Tebliğ: Har • Cenevre 2 (A.A.)- Zecri tedbirler konferansının aleni Lavalden sonra söz alan Samual Hoare hulasa 

İşgal olunan araziden daha sarp ol· mat ve Gerata bölgelerinde fatikşaf ce1sesinde ilk önce söz alan Laval Fransanın uluslar sosye
duğu için ileri hareketinin de daha hareketleri yapılmaktadır. Tirzehin tesi paktına ve Cenevrede elbirliğile alınacak tedbirlere uy-

demiştir ki: . ~ 

yavat inkişaf etmesi bekleniyor. muhtelif bölgelerinde gönüllü müf. 
Laval'in sözlerini büyük bir sempati ile ve taIJl b11.~ ,jl 

ile dinledim. Zecri tedbirleri derin bir teessürle tatbı Somali cephesinde rezeleri tetkil edilmiıtir. Bunlar bu gun hareket edeceğini bildirdikten sonra anlaşmazlığı barı1 
Roma 2 (Özel)- 35 numaralı rea· bölgelerde emniyeti temin edecek • yolile halletmeğe çalışmanın herkes için bir ödev olduğu- ceğiz. Maksadımız harbi kısa kestirmektir.» ,i 

mi tebliğ: General Debono telefonla lerdir. Bütün cephede bilhaaaa Da- nu söylemit,ı ~e demiştir ki: Sovyet delegesi Potemkin bir Afrika ve bir Avrıı~ ~ 
bildiriyor: nakilde hava istiktafları yapılmıştır. «Fransa ile İngiltere, aralarındaki teşriki mesainin bu laşmazlığı arasında hiç bir fark olmadığını ve diiPY~ 

Kuvvetlerimiz Aronah havalisinde Uçaklarımız Somali cephesinde sahada da kendisini göstermesi hususunda mutabık kalını~ felaketten korumak lazım geldiğini söylemiştir. ~ 
ilerlemektedir Tayyarelerimiz bütün Gorrahi bölgesinde düşman toplu • lardır, bu ödev hele Fransaya ehemmiyetle terettüp etmek- İspanya delegesi Madariaga, Küçük antantın ve ~ 

h l d f ·li tt d' S li h luklarını bombardıman etmİftİr. İ d T' l k p 1 d 1 . v 0 111arP cep e er e aa ye e ır. oma cep e- . . tedir. Çünkü Fransa 7 temmuzda talya ile bir dostluk and- antantı a ına ıtü es u, o onya e egesı ~ 
· d G h d d" ku ti . . Tıgre cepheıınde sın e ora ay a uşman vve ennı L d (AA) . laşması imzalamıştır. Laval ve Hoare'in sözlerine iştirak etmi~lerdir. .., ..ti 

k f d t I . . b ıılan bo on ra 2 • . - Royter ajansı ..., eP" 

ba
efde en ay~a1re e~ımız JJ m· bildiriyor: Şurasını da kaydetmeliyim ki, müzakereler uluslar sos- Bundan sonra konferans, Belçika Başbakanı il Ji 
r ıman etmıf erdir· T' h · d ... üh' • t · d d 1 k ' ki l k T kl l 1 d' 1 l ğ h ili 1 ' · ı .... asıtl" ı.~ ıgre cep esme ogru m ım a- yetesı ışın a as a at i şe ini a mıyaca tır. e if erin an ın an aşmaz ı ın a çare erının ar~tırı '" 1"., 
M 2 (Ö *1) G 1 S ı ze İtalyan kuvvetleri gönderilmek- incelenmesi ve bu hususta bir karar alınması ancak uluslar vam ödevinin lngiltere ve Fransaya verilmesi hak ·Lifi~ 

.. usa~ z~ -. , ener~ an· tedir. Bundan da anlatılıyor ki, İtal· llrJP' tını yerlı kuvvetlerıle bırlikte agır top· yanlar, taarruz hareketleri sırasında sosyetesine ait olacaktır. Sosyetenin en yüksek barış öde- teklifi ile zecri tedbirlerin tatbiki için 18 son teşrin t tıJS'· 
çu, tayyare filolan ve motörlü araba· §İmdilik zahiri mutavaat gösteren vini yerine getireceğine güveni~ vardır.» tesbiti hakkındaki teklif konferansça kabul olunmtlf 
larmı hep birden faaliyete getirerek j kabilelerin kendilerini arkadan vur· ı:mııı1..:::=-========================================--~ 
A.gadamoıda ileri harekete devam et· malarına mani olmak için dahilde Roma da u·· mı·tsı·zıı·k Baş G 0•• sterdı· mektedir. ciddi tertibat almak azmindedirler. 

Cephe gerisinde Şimal cepheaincle _ 1 
Londra 2 (Özel)- Asmaradan bil- ltalyanların 'imal cephesindeki • ' 

dirildiğine göre Adigratta dikilecek bir tazyikleri mütemadiyen artmakta • A 1 • • lıt l ~ ,,., kl ~ ı:ı rı·,, 
anıtın temelini kazmakta olan ltalyan dır. Bu, cenuptan ilerlemekte olan LOlZl, Q yanın I' ransız ı e fJ ~ e 
ameleleri bet kafatası bulmutlardır. Graziani orduıuna kartı Habeılerin Jd 
Bunların 1896 da burada ölmüt olan büytlk Deuie karargahından kuvvet Dıa Tiabul Etmı~ııece·Ciı·nı· AçırCi.a 17.urtı" İtalyan ukerlerine ait olduklan tab • ayırıp göndermelerine mini olmak· ~ ı1. '3 O . ;o , V • 

• edilınekt d. Bunl -' tadır. mm e ır. ann arasınaa, ı 
üstünde 40 sene evvel ltalyan ordu. General Graziani'nin motörlü kuv· INGİLTERE ITALYAYA ŞARTLARJNJ BILDIRD. , 
.unda kull ı b. ka bul vetlerle hareket ederek daha timdi. anı an ır tap unan ve d I I S . . . .. . ..Al 
kurtunlarla delik dctik olmut bir kafa en ta yan omalııı ıle mühım Ha· Londra 2 (Özel)- İngiltere Dlf r -, Vikıa ltalyamn böyle bir P"''°'i' 
kemiği de bulunmaktadır. bet merkezler.i olan Ciciga ve Har· Bakanı Samuel Hoare bugün ltalyan 18 Ler Komitesinin bul etmesi için münuip __.,,....,. 

l 
. . rar arasındakı yolun yarısını katet· in al \'e IJ. ngılız Somaliıi hudutlarında tiği söylenmektedir. delegesi Aloizi ile görüşmüt ve gil- Kararı gelmemiştir. Maamafib La'V ; 

At 2 (Ö l) G al Gr • terenin noktai nazannı anlatmıttır. böyle bir zamanın geleceğİJJ• 
mara ze - ener azı. Cenup cepheıinde . Cenevre 2 (A.A.)- Resmi bil· 

yani, lngil. iz Somalisi. ha ... lkil. e İtalyan . :Yabancı mü•abitler İtalyanların lngilteörenin ıartları diriğ: ler.» J b Jbifl tJ1 
ku ı d b b eli :r Cenevre 2 ( zel)- Burada Laval ngili:z gazeteleri e .A ", 

vvet erı arasın a ır a se çıkması· asıl darbeyi cenup cephesinde vura· ı k ı c-.J.Y'. 
na man ... · 1 k k dil b h ali ki ile İngiliz Dıs, Bakanı Hoare arasında 18 er omiteai, Kliring an atma· Londra 2 (A.A.)- .eµ--. ··_,,,p 

ı oma ma sa e, u av - ca arı miitaleasındadırlar. ı ! 1:.- ~Jt, 
deki kabilelerin süru"'lerını' • hudut cı"va· yapılan görütmelere büyük önem ve· arından dolayı alacaklı bakiyeler nutmalarmı tefsir eden lngJJ..11'. ~ 

Ogaden cephesinde b kkındaki k · · · · 1 L_! 1:~diJI 
d ti t 1 • . rilmektedir. Bu görüşmeler ııraHDda a arar sureti proJesmı eri, Fran11z. uıgİIİz iş bir ... ~ / 

rm a 0 ama annı menebrıiftir. ··· ltalyan bombardıman uçakları O· L-.ıl Sir Hoare'm ne gibi prtlar albnda in- telif ve tanzim komitesine vermeğe lattığı ve Fransız • İtalyan ı:;:;.;. 
Teeyyüt etmiyen bir haber gadende büyük faaliyet göstemıek· .1 . Akd . d ki il . . l d~ .J 

Londra 2 (Özel)- Romadan bil • tedir. gı terenm enız e gem ~aza· karar vermtitir. lerinin timdillk mevcut ,.,. ; 

dirildiğine göre cenup cephesinde de Bütün cephelerde ve bilhassa Mu· tacağını açık ~urette bildir~iği anlatıl· telakki edilmesi lizım geldill 
Gorahayın İtalyanlar tarafından zap- ıaalide keıif kolları arasında müte- ~aktadır • İngiltere tunlan ıstemekte • sabah Aloisi ile yaptığı görütme hak- dirler · .:tJ 
tedildiği söylenilmekte ise de timdiye madiyen müsademeler olmaktadır. dır: kında alman malfunata göre1 Hoare Daily Telgraf diyor ki: ,,; 
kadar bu haber teeyyüt etmemittir. ... Baskınlar 1- Trablusta İtalyan kuvvetlerin· İngiliz görüşünü bir kere daha izah e· ltalya ile hiç bir konu:;, ' 

Gazeteciler kervanr Danakiller geceleri İtalyan ileri den üç fırkanın geri çekilmesi, derek hükUmetin muslihane bir tarzı me_;~ut olmadığıt ..... ~erCkeziıı vre ,.~ 
Adisababa 2 (A.A.)- imparator, postalarına kartı baskınlar yapmak- 2- Akdenizdeki Fransız - İngiliz İ.f halli tercih etmekte olduğunu ve fakat lımes gaze esmın ene J 

Dessie genel karargahına kendisile -tadırlar. birliğinin teknik tartlan~m tesbit~. Negüsün muvafakati olmadan ve ulus- fUn arı yazıyor: . . del~ 
birlikte gazetecilerin de gelmesine Resmi tekzibe rağmen ltalyanlara 3-- İtalyan gazetelermde lngılteı·e l t . d d h' b' t h il' Fransız ve İngılız eP""..ıt 

1 h
• d k ıl ar sosye esı ışın a ıç ır arzı a ın l L ... cfşJ' ,. 

müsaade ettiğinden gazeteciler için , izcilik. yapan yerli kuvvetlerin Ma- a ey m e i yaz ara son verilmesi. ..mkü. l d .... b'ld. • t• evve ce birbirlerini ha.,.,r ~ . mu n o ma ıgını ı ırmıs ır. d c1,o~·' 
de bir katır kervanı gelecek hafta , kalleye girmif olduğu tayiası Adisa- * İt 1 h f'l' k ' t h' b' en ve aralarında konuf1118 ~ , a yan me a ı ı, sayanı ayı ıç ır " 
başında yola koyulacaktır. Bazı ga- babada dolafmaktadır. Cenevre 2 (A.A.)- Hoare'in bu t• ıkın ki ·b b .. .. hareket yapmamağa karal' " ıı. 

ı 
ne ıce ç ama a era er, gorutme- . . . . L.- • ,. 

zeteci er kamyonlarla hareket edi- . . . b' b .. d t . Aloısının Romaya ellerı l1U'J .1..il' ..d 

yorlar. Go·· ru .. ıu·· p lşı·tı·Jmemı·ş :;~u~~nuırbil::y:~~ e cereyan e mlf sanılmaktadır. Sir Hoare'i:ı~~ 
Habeşlerin planı Al . . d. , yapacağı konutmadan da f ..... ~. 

R 2 (A A 
oııı ne ıyor. ..,,p)lt.~,; 

oma . . ) - Gazetelerin Bı·r cı·nay et Paris 2 (A.A.)- Cenevredeki du- beklenmemektedir. Bu kon~-"' 
öğrendiğine göre, Habes kuvvetleri t b. k t h k · Jar&,. ~ rumda hiç bir yenilik yoktur. ye ır neza e are eli o 
ıimdiki mevzilerini terkederek ltal- t 
yanları üssülharekelerinden uz.ak _ Oeuvre gazetesi fU malumatı ver • ır. lı •-"' 
laıtırmak ve daha sarp arazide hü- Bir Kadını Kazığa Geçirip Ateş Üze- mektedir: Romada ümit y~ tedbit"",J 
cum etmek için emir almıflardır. Bu. ö «İtalyan sinirliliği her saat geçtikçe Roma 2 (A.A.)- zecr• git"'bİ 
bapta ehemmiyetle kaydedildiğine rinde Ktzarta Kızarta ldürdüler bir parça daha artmaktadır. Aloiıi dün 18 ikinci teşrinde meriyete Jı,.ı,er 
göre ltalyanların hareLetlert· bu ta- A d d b ·ıd· Jd"W B d ak•am yakınlarına demi•tir ki: bakkın·d· a .. Cen.evr. ed.en ge~,_....ııfll',Ji 

R y ın an ı ıri ıgine göre oz oğa • ı ait o1an 13 altını vermeğe, tarlasını, T T ,.,.dl''" P"' 
biyeyi akim bıraktıracaktır. Al d k.. ·· d · d. k d <<Eg"'er bundan •onra ltalyaya, La- rada buyuk hır mtıba uY. ", _..;) ""'' n_~n.. .a~un . oyun. e şı": ıy~ a a~ gö- evini de kendilerinin üzerine yapmıya razı • be~yr 

Yeni Habeı kuvvetleri rulup ışıtılmemış şekılde hır cınayet ışlen-, olduğunu söylemiş, fakat iki kardeş bunu valın kendisile konuımaıı eınaıında ~li:lo;atik gö~şm ... ~lerı irı•ıııl~, 
Adiıababa 2 (A.A.)- Bu sabah. miştir. Verilen tafsilata göre bu köy hal - kabul etmemişlerdir. Ve nihayet kadını bir anlattığı tekilde bir teklil yapılırsa fe ı e evam e ecegıne tı~~.Jı 

tanberi asker kuvvetleri Gore bo··ı. kından Velinin 180 lira parası çalınmış, bu teklil Roma tarafından hemen İtalya, Fransanın dostane ~ 
V r T b k dl b. k d d .. h I kazığa geçirip büyük bir ateş üzerinde kı - d IJe 

gesı'ne dog"'ru ı"lerlemektedı"r. Bugu··n e ı om a a ı ır a ın an şup e en - k 1 tam surette red edilecektir.» tunu hakkile takdir etme f lı' zarta ızarta ve pişire pişire ö dürmüşler -
b miş, kardeşi Hüseyin ile birlik olarak ka - J l l "' db' I h da """ uradan 35 bin asker geçmiştir. Bun d dir. Ceset önce tarlaya go··mu··1mu··s, sonra ngi iz erin teklifi zecrı te ır er ususun ıJıJS. 

- mı tarlaya kaldırmıştır. • 1 O 
0 

t..tit 
far iyi teçhiz edilmİ§ bulunmakta • Tarlada kadına bin türlü işkence yapıl- çıkarılıp kuytu bir yere bırakılmıştır. Jan _ Perşembe sabahı, İngiliz büyük elçi· karfı da diğer memleket er:cıe'~ ... ' 
dır. Bu askerlerin nerede harp hat- mış, fakat kadın bu parayı çalmadığını, darına cinayeti meydana çıkarmıs. katilleıi liği Lavala şu tarzda bir teklifte bulun· dar enerji ile mukavemet ıJı .ti 
tına sokulacakları bilinmiyor. işkence yapılmamak şartile kendisine yakalamıştır. muştur: Aloisi Cenevreden ayt'~ f4~ 

* Anadoluya İlk Kar Düştü «Kızıldenizde kendisine bir liman Cenevre 2 (A.A.)- ıa:o;.. fJıi 
Asmara 2 (A.A.)-D. N. B. ajan- verilmesine mukabil Habeşistan tara· ve Aloisi bu akşam Cenevt ~ 

ıının hususi muhabirinden: Bala 2 (A.A.)- Bir kaç gündür bava kıt~ andırır bir surette soğuk git· fmdan ltalyaya verilecek araziyi Ha- ket etmitlerdir. Eden ıabY• 
Ras Kassa'nın kumandası altın • mekte idi. Dün yağmurlardan sonra kasabamıza ilk kar dütmüştür. betiıtanın bizzat i<endiai ayıracaktır. rada kalacaktır. 
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BUyUk o sanın şkı Yazan: 

1 
Deniz Kadircıırı 
Romanı Ka/lı ... !. lı.ra 

c Atlı Dört Na1a, Kanatlanmış Gibi 
Cezayire Doğru Gidiyorlardı 

İngiliz Dış Bakanının Söylevi 

"ihtilafın Halli için 
Zaman \ 1 e Sabır Liizıın" 

Ö 1 H • l ·· · .. u"f ve tJlılf Londra 2 ( zel)- ngiliz arıciye a ınmasını munasıp gorm . 
8
"" 

Nazırı Sir Samuel Hoare telif komite- lar sosyetesi de bu tedbirl':~ ~:.ıl ... 
sinin içtimamdan sonra radyoda bir nisaniden itibaren tatbik ~ 

- 24 - Fakat acaba frnat mı bekliyordu. -Beni tanıyamadın mı aptal... söylev verınit ve: rarlaştırmıştır. ilfjrl"-
eyh Ebu Yahya ş h Zabit hem tatlan hem de kızgın bir - Umumi intilıabıtm yapıldığı şu İttifakla verilen bu karar biit ~ 

e ir halde baka blmı-tı. Askerler anıların- .ırada İngiltereden ayrılmak istemez- ların, harbin fecayiine nihayet .. ..aJ Aşağı yukarı on gün kadar sonra icli. v l r hi l ukl P'::"_Jİ 
O l b d Ce . d ... n.apt arı da fısılCJaftılar: dim. Maamafib Cenevreye geldiğime için mütte •t bu und ar':11ı . ..,... 

Ç at ı ecaye en zayıre ogru . . E h ~ · Ul l · · 'ba ·ı d üh' • .ndir• ~ .. 'd' l d Şımdı Ebu ymen em \.:ezayıre _ F.Lu Eymen! •• F.bu Eymen!.. de çok memnun oldum. us ar sosye- sı ıti rı e e gayet m ": ...-. 
dort nal gı ıyor ar ı. d ... .. .. h d b d- .. . b .. .. mli l hl d d d ak . . h H-L.. .. 11~ 

l d b. . . .. d .di Arka- ogru ah auruyor, em e unu UfU• Zabit yakınlarda Telimsandan geldi· tesı ugun en one top an arın an ur urm ıçın em ~ 
Bun ar an ınsı en on e ı • .. d D- .. • . kad 1 b. . . .. em1· k la ft ı b d Ulu·lar sit 11. 

b. bo ı.G. d il nuyor u. utuncesını ar an ge en ği için bu adamı hiç tanımıyordu ama- ınm ya~Dllf ve en on ı arar rın- a yayı ve em e .. ..-.r-
aında beyaz ır mus, ..-,m a yeş . • dık d Abd UaL - d dan b. • • • . t t . d bil k rtlar bulUJPP""'" 

k 1 'pekli be b. k f en ıyı ve sa a amı u n.ı a bu adı iyı' biliyordu. ınnı vermiftır. amme e ece ta ve sırma aytan ı ı yaz ar e - . faka k d' · · d ~ 
d A .. A d b söylıyecek olmuttu, t en ısını ça- Hatta onün Ebu Yahya ile olan eski Bu içtimada bilhaasa milletlerin bir- zım ır. 

ye var ı. ra sıra ruzgar an omusun k l dı .. l kt B 1 l d l · n-~ 
.. .. al · ·ı · bu topara ve soy eme en vazgeç- sıkı fıkı doatlugun" a, sonradan bir cari- birlerile olan iktisadi ve ticari müna - ugün ta yan e egesı J>CU--onu açılıyor ve onun bna gıyı mış . . •. .. • . . . . . 
olan çelik tellerden örme hafif bir zırh ti. ... . . • . ye yüzünden çıkan kavgalanna da ya- aebetlerı buyuk bır ımtihan geçırmıştır. ile görüştüm. • WA 

.. ·· .. d Fakat üstü başı biraz Eğer elındc olsa Cezayıre gıtmek u- bancı değildi. Yerlere kadar iğilerek ae- Ve neticede pek parlak olmuttur. Ulus- Bu ihtilifın halledileb~ ~ 
gorunuyor u. . . 1 k l . temiyordu. Fakat eğer oraya gitmezse limladı· lar sosyetesine mensup 56 devletten, zaman, sabır ve uzlatmıya ibti1'1 yırtılmıştı ve elbısesmcle kan e e erı .f . • la k S it • 
vardı vazı esını yapma!Dlf 0 ca ' u .•n - Kusura balona ya Seyyit! •• Hot hemen hemen hepsi iktisadi tedbirlerin dır demiştir. _/ 

· . . . . . . . Ebu Haınu Zeyyen tarafından venle- geldiniz!_ "* "" 
Arkadaki iki atlı da onun gibı gıyın- ceği fÜphesiz olan ölüm cezasına da Dedi. Avrupada iki Tarafh Anıa,malar ... ~ 

mitlerdi. Fakat onların - kefyeleri adi hak kazanmıt Olacaktı. • Berlin 2 (A.A.)- Korreıpondam Diplomatiko Politik Alınand ,_,. 
bezden olduğu gibi bomuılannm altın- Ebu Eymen abnı mahmuzlıyor, kır- Yakışıklı Bır .. .. L~-1!--J • d bah ed k d" ki ~ 

gunun lllUll5C enn en s ere Jyor : • ....,... 
da da zırh yoktu. baçlıyor ve alabildiğine ıürüyordu. Za.. Arap Yiğitl Akdenizde bir Franıız - lııı:iliz anlatmaaınm, Avrupa kıt'aaında ~ 

Dağların sarp geçitlerinden, dP.re vallı Abdullah efendisine yetişebilme~ Ebu Eymen ona fU emri verdi: anlllfmalara örnek teşkil edeceği fikri bazı endişeler uyandırmıttır· •-~ JM 
boylanndan, deniz kenarından geçerek 

1 

için o kadar çok kuvvet harcıyordu ki _ Arkadan Zübeyir adında bir atlı anlatmaamı imza eden devletleri hesaba katmadan hususi mukaveıcııı
yıldırım hızı1e gidiyorlardL Üçü de o zamana kadar atile birlikte yolun or- geliyor. Benim adamımdır. Geldiği za. dini istemek, bu anlatmanın amacını anlamamak olur. 
Berberiyenin biraz kısa boylu fakat tasına diifüp kalmadıklarına kendisi de man hemen şeyh F.bu y ahyaıun sarayı- llf 
güzel atlarına binmişlerdi. Şllfıyordu. na getirin. ltalyaya Bir Gü de 12 Bin Vagon Kölll 

Akfam oluyordu. Günq lmçıl dağların ardında b!ıt- -Bq üstüne ya Seyyit!.. Ve Demir Girdi "" 
O sıralarda, Tunus, Cezayir, Fas ve ~üzere idi •• Tar~, bahçele- Ebu Eymen şehrin daraak ve kala- Paris 2 (A.A.)- İtalya, zecri tedbirlerin tehirinden istifade ed~ 

Endülüs kıt'alannı birlettirerek uzun nnden yahut cıvar koy ve kasab Iar- balık sokaklarından da dört nal geçi- olduğu derecede fazla iptidai maddeler ithaline çal1fmaktadır. .~ti 
zaman yaşıyan Muvahhidin hükfuneti elan Cezayir fe~ ~elenlerin ardı he- yordu. Halle bu çılgın atlıya çiğnenme- Yalnız dünkü gün Sen Gostardan ltalyaya 12 bin vagon köınür, ~ 
yok olmuttu. F.ndülüsü İspanyollar men hemen kesılmiftı. mek için sağa sola kaçıfıyor, gözleri saire gİrmİftir. 
zaptetmişlerdi. Garnata ile onun etra- Neredeyse bpılar kapanacaktı. korkudan ve ~ büyüyerek 

fmdaki daracık topnlklarda Beni Ah- Babülazam'm yüksek kulelerinde onun ardından bakıyordu. Sofyada Bir General Tevkif Edildl ~ 
mer denilen bir Arap hükfuneti vardı. ~ız1:8klı_ lahçlı n~betçiler dolaşıyor, Alqam vakti tam kapılann kapana- Sofya 2 (A.A.)- Geçen hafta tekaüd edilen topçu generalı SerD~'fıd.'# 
Fakat bu da artık son yıllannı YH"'Of· bırbırlenne ıeslemyorlardL rAm sırada böyle atlılann g-ı:~ıeri ha- G 1..:1: )ON-

-Y'J l im 1 idil -o& ~ öğleden sonra tevkif edilmi~tir. eneralın son komplo ile iıısı.u o 
du. lspanyoUara ka'l' hiç bir varhk ti• p~cı ar ge 1 er. yırlı bir tey sayılmazdı. Hele halkın dirilmektedir. Afi 
gösteremiyordu. Kalın agaçlardan yapılan ve dış ta- arasından bir çoğu Ebu Eymeni tanı- ,..5<:========================~ ;., 

M hh.d. d I . . . r rafları çelik levhalarla kaplallllllf olan ymca, onun üstünü bafJDI yırtık ve 
uva ı ın ev etinin yerme '"asta b" "k k lar el · ·· .. d 

B · M Telm" da Be · z uyu apı 'mentq erın ustün e kanlı görünce bu haber bir kaç dakika 
enı T eryen,da B ~H L _ b'~~-~- gıcırdadı. Beter kifi bunları zorla ye- içinde fehrin her tarafına yayıldı. yen, unusta enı a11P u-.uıuec.- · d tabili. l dı. 

1 · kurulm lard rm en oyna yor ar Ebu Eymen bütün Cezayir civann-
en Uf ı. T b da l dö' • d 

anı u sıra yo un nemecm e da en tanınmış, en becerikli ve atılgan, 

Ye i Bi a V ergisiniıı 
T enzilit Esasları Ebu iki atlı göründü. Biribirinin izlerinda ve aynı zamanda yakışıklı bir yiğitti. 

E bir kasırga hızile geliyorlardı. {Arkası vnr) ıJI. 
gmen Kapdarın kapatılmasına bakan za- (Ba§ tarafı 1 inci yüzde) ı de bina iratlarının takdir~~ 

Becaye ile Cezayir gibi bir çok bü- bit onlara dikkatle baktı ve Arap olduk- DövOIUp lsırıfan Ev Sahibi kat'iyet kesbeden itiraz veya tem- temyiz muamelelerinde ta ıll 
yük şehirler ve kaleler de İfte bunlar- larmı gördü: Ayvansarayda oturan Veli, polise yiz vaziyetinin 930, 931, 932 mali landığı &enenin rayici nazafl 
dan Beni Zeyyen sülileıinin ellerinde _Kapamayın! •• Açın! •• Açın!.. bq vurmuı, kincisi Hamdi ile kar111 rayiçlerine göre icra edilm~k ıure- alın~~ak~ır. . .. iiıa' f 
bulunuyordu. Diye haykırdı. Şahinde tarafından dövülüp yüzünün tile kat•iyet iktisap eden ıraf!arın Bınncı maddenın ıumul. ~ 

B · Z 1 d Eb H mrılclığından pkAyet etmiştir. yüzde (25) i (935) mali senesinden miyen yerlerde umumi ta}ırif •• ~ ~~ em eyyen er en u amu zev- Beni Tanıyamadın Mı .,..~_., 
kine düşkün, kendisini halktan ve din- - · '· - '' ~' -- ''" ' - · ' .. _ itibaren terkim ve bakiyesi (1837) lerinin tatbik tarihinden .ıtılii:Jt~ 
d dah k b. d dı. B Ab-' /'., "!>dur ldtll!Jltl Tepebaıı Şehir numaralı kanunun (9) uncu madde- sene g--memiı olan dahı, en a ço seven ıra am unun ua r •• S h' ~· f Tiyatrosunda -3" d 

r ır uya rowa 3/1119ıı:. pn .... r sine göre vergiye matrah ittihaz e- içinde yeniden münferi eJI için Endülüıten sonra fİmali Afrikaya Sonra yanındaki on kadar askerle .,., .. .... 
1 l .. f llffmruıu gündü& saat 10 da dilir. yapılabilir. da gelen spanyo larla sav8f yapacagı birlikte kapmm bir kaç admı ilerisine R m H çocuklara ı k • l k ------ , 

yerde onlarla iyi geçiniyor, alıt verifte kadar yürüdü. Elini havaya kaldırdı: gündllz eaat ıs te ıtinaf ve temyiz omısyon arı a- c h • t Qa 
b k • ı d l ld 1 k il ~ akşamı uat 20 de rarlarında hangi ıene rayicine göre um urıye ~. ' ve a, a •fer e on ara e en ge en o- • -Duuuuurrrr!_ ı l ıJ 

SAZ CAZ 
karar albna alındığı yazı ı o mıyan laylığı gösteriyordu. Bununla beraber Diye haykırdı. V T brl 

1 ... gayri aafi iratlar o tehir, kasaba ve ramı e e ~ eğer oraya spanyollardan daha kuv- Fakat bunu ne duyan v--J. ne de • 
cuıı.u, uıı köylerin tahririne batlandığı tarihe • ~· 

vetli bir devlet gelmit olaydı bu sefer dinliyen... opereti müsadif mali ıene rayicine göre tea- .. c~~h~riyetimi~in ı:;.., 
de onlarla hof geçineceği füpbesizdi. Kale bekçilerinin topulanmalnnna bit edilmiı addolunur. Birinci fıkra- numu munasebetıle C ""{ /. 

Becayeden Cezayire üç atlmm dört vakit kalmadı. iki atlı birer yıldırım N ıtit. Ertuğrul Sadi da yazılı mali •~nelerde mali ~o • nı~ı~ ~.a~i.l ~tatürk.i~: ptı~3' 
nal gittikleri sırada o taraflar itte bu gibi onlarm. üstlerinden yahut kenara ŞehaaJeba.şı TURAN misyonlarca takdır olunan gayrı ıa- naıbı hükfunetı Kondılı • ri(~ 
halde idi. ~erin ualuından geçerelc iadeye liy•tr,::~~~· ı::ıi~ da fi iratların ·uııulü dairesinde tebliğ bi Horthy, I~ ~ahı ~ı;;.,. ~ 

- Ya Seyit ... Ya F.bu Eymen!.. girdiler. B A B A edilmemesinden dolayı itiraz bak - Irak kralı Bırmcı Gazı, ibİ 1, 
Orada birdenbire at1armın dizginle- piyP• 3 perde larını kullanmadıklan iddiasında lbni11uut, Yugoslavya n••~.:; 

rini çektiler. Şaha bL:hrdılar. Oldulda- ayrıca Naşıdin komedili bulunan mükellefler hakkında da Pol, ispanya Cumhur S-lı ~ 
n yenle bir iki defa döndükten sonra birinci fıkra dairesinde muamele ya-1 kala Zamora, Mısır krS ~-~ 
birdenbire dunlular SUreyya OpereU h Ba kaJSI ~ 

• Fransız tiyaıroaunda Buglin pılır. Fuat, Çin Cum ur f det': J 
.Eğ.~ L-•---L .__._ ka lan F.bu Eymen askerlerin batında kız- matine 16 da. aksam 20,30 da, Ve ...Uzde (25) tenzilattan sonra Bulgar kralı Boris, So.Ye ··-~~ 

- er ona uaaanaa ıııuue pı 1.-_ ...L:.-. , • J - I K • . R • · Kateıı•- r. lcapanır, sabaha kadar L-1.1......!_ gm ~uı ona -.uı ıelen zabitin üs- BAY • BAYAN kalan iratları kat'ilqmif addolunur. cra omıtesı eııı ~ ... ~ 
uauau. tüne yürüdü: A • Baıvekili Bitler, Arna"° d J'~ - Tanıhnz. büyilk operet 2-931, 932 malı ıenelerınde tab- "k kr 

1 
Lec>P'11 ' V.:. 

~~~~~~ ... -~·~"···A··"···N···.··.·N·.-.·A··"···.··.·s··.···r"·"··E··-N·"·····.··~-·"·"···.-F.-.R.-.·E·.-.0·."-.E.-R.···~·-c·-----M·--·.-A.-.R;-;c;·;H __ ~~=~~I~~~~ 
Ebu Eymen bu acı günde eski ve acı ve 1 rır ve ıtıraz muamelelen bıtme.mıt B k K deııal 

bir hatırayı düfünerek üzülüyordu. olan tehir, kasaba ve köylerde, bu j Cumhu~k llf anı ~~r tel~ 
Ebu Y ahyanm ne irin güdücü bir adam s mahallere münhasır olmak üzere da ~ebr~ ~e teıe diğer 111z 
olduğu çok iyi biliyordu. Sultan Ebu Bu hafta A R A Y Sinemasında tahrir, bidayet, istinaf ve gayri mu- t~ati edıaklmıt,1 ayrıcaba1'ici1e ;r ~ 

• • A • nn ba§b an arı ve t!k 'Jtlfl"'" .... Hamu Zeyyen onlan banttırmıfh. Ebu amelelennde 1935 seneıı malı rayı- I I .. .. 'fe~ .... 
• . . • ri ile smet nonu ve Eymen sevgilisini kaybetmekle bera- fÖr&lmemit bir muvaff akiyetle göıterilmekte olan cı nazarı dıkkate alınır. Bu gıbı ıe - l""'af1$t 
• .. A arasında dostane te e.· ~erçs~ltküanm arakya girmesine sevinmiş- A~ V 

1
. H 

11
. R hır k~ba v~ koylerde ~~ malı. se- verilmiştir. .w 

ti. ün ·· anca böylelikle feyh Ebu L R 1 nesi nihayetme kadar ılıraz edıl - ~,,.,.. 
Yahyamn düşmanlığından lrurtulabil- meksizin veya itiraz halinde temyiz Yugoslavya Kıral 
miş ve Becaye kalesi kumandanlığına komisyonu kararile kat'iyet kesbe - ~.J 
geçmifti. Şeyh Ebu Yahyanın emrinde Fransızca s~zlft btlyUk aık Ye ihtira. filminde bütün aeyirdlerl den gayri safi iratlar hakkında da Dönüyor d" ~ 
olduğu halde itte kaç yıl oluyor ki ona ıreşyediyorlnr ve gözlerini ~amaıtırıyorlar. birinci madde hükm~ tatbik olunur. ~~ris 2 (A.A.)- v;:::- .,.,...~ 
kar'ı.hi~ ~ir dütmanlık ve hınç göster- lliiveten ı HOLIYUDDA BiR MÜSAMERE hakiki bir Bu kanunun mer'ıyetinden sonra nnıbı Prens Paul Lon Jl.e' 
memıştı. ~--.. MIKI MA VS ve P ARAMOUNT JURNAL .._ __ _, yeniden yapılacak umumi tahrirler- ı dönmüt ve Belgrada bar 

- Ne var Abdullah? •• 

- Zübeyir bize YetİfemİYOI' ••• 
- Patlaım!.. 





10 Sayfa 

- ·-
•• 
Ol Dm 

Yolcusu 
Muharriri ı Freeman Wıllı Croftl - 15 - 3/11/935 

'Müfettişlerin llk Tahkikatı Sir Conun 
Öldürüldüğü Şeklinde İdi 

Viktor: 
- Memnuniyetle, dedi. Bu motör seya· 

bati fikrini arkadatıın Mallas ortaya attı. 
Barrow ıehrinde, çok tanıdıkları olduğu 

için orada ucuzca ve oldukça genif bir mo· 
tör bulmuf. Beni ve daha iki arkadatı da 
Skoçyanın ıimal sahilini takiben Skayya ka-
dar bir deniz gezintisine davet etti. 1 

Alelade bir deniz seyahati 
Motör on metre uzunluğunda vardı. Za· 

ten bu denizlerde, bilhassa adacıkların ara· 
smda birdenbire fırtına çıktığı için, motÖ• 
rün biraz büyük olması lizım. Bizim mo
tör tam bu denizlere göre idi. Hatta bir ki
ti bile onu idare edebilirdi. Y almz yolu 
yoktp. 

- Benzin mi kullamyordunaz? 
- Hayır motör gazyağı ile ifliyordu. 

Gerçi fena bir koku çıkarıyordu, ama daha 
az masraflı idi. 

Viktor sustu. Bir polis memurunun ale
lade bir deniz seyahatine bu kadar alika 
göstermesi tuhafına gidiyordu. 

Fakat Frenç, seyahate nasıl bqladıklan
m anlatmasını da rica etti. Viktor'un canı 
sıkıldı, fakat polis müfettiıinin ricasmı red-
<ıedemedi anlattı. · 

Viktorla arkadqı mallaı. Çarıamba gü
nü, yani Sir Con'u son defa gördükten ~ 
gün sonra Londradan trene bine"rek Bar· 
rovya hareket etmİ§ler. Sekizde Barrowya 
vasıl olarak biç durmadan motöre atlıya
rak doğru Portpatrike gitmiıler ve blU'ada 
Üiğer iki arkadaşlarile bulu§lDU§lar. Bun
lardan biri Skoçyada otomobili ile seyahat 
etmekte olduğundan Stramaere kadar ıe
Up, otomobilini orada garaja bırakmıtb. 

Diğerinin, son dakikada iti çıktığından, 

çarıamba akıamı Londradaa trene atlamıf 
ve bütün gece seyahat ederek Stramraere 
ve oradan da Portpatrika gelınİf. 

Ayni trende yolculuk 
Viktor hikayesinin bu noktasının gelin

ce Frenç yerinden biraz doğruldu ve: 
- Öyle ise Sir Con ile ayni trende yol

culuk etmit olacaklar, dedi. 
Viktor hayretle Frençin yüzüne baktı: 
- Ya, sahi, bakın orası biç aklıma gel

mem itti. Daha doğrusu bu sabaha kadar 
amcamın ne yol ile geldiğini bilmiyordum. 
Hakikaten garip tesadüf. Ne İle, Coı her
halde onu görmemİ§tİr. Görse bize söyler· 
di. Fakat Cosla amcamın tanııtıldarını bile 
zannetmiyorum. 

- Demek ki dördünüz de ancak Port• 
patrikta toplanabildiniz öyle mi? 

- Evet, biz oraya vardıktan bir kaç da· 
ldka sonra diğerleri de geldi. Fakat Malla
s'm Stramaerde biraz iti olduğu için oraya 
gitti, biz de bütün gün Portpatrik limanın
da yattık. Gece hareket ederek Kambel-

Polis müfettı\ eline aldığı mektuba dikkatle 
baktı. Makine ile yazılmıı basit bir kağıt ... 

meydana çıkar. Ya dalgalar onları kenara 
atar, ya bir vapurdan görülür, ya bir ba
lıkçı ağına takılır ve yahut ta başka bir 

suretle bulunur. Tabii bu kat'i bir hüküm 

olamaz ama ben bir cinayet qlemit olsam, 
herhalde cesedi denize atmam. 

Her üçü de bir müddet cesedin nereye 
gömülmii§ olabileceğini düıündüler. Bir çok 

ihtimalleri tahlil ettiler ve ortada yegane 
fÜpheli adam binbqı olduiu için onun e

vinde ve civarında arqbrmalar yapmağa 
karar verdiler ve tekrar buluşmak üzere 
ayrıldılar. Reyni dairesinde kaldı. Frenç ile 
Maklang civarındaki bir lokantaya girdiler. 

Heyecanlı bir mektup 
Yemekleri yiyip tekrar daireye geldikle

ri vakit Reyniyi oldukça müteheyyiç bir 
halde buldular. Ayakta duruyor, elinde tut
tuğu bir mektubu büyük bir dikkatle oku· 
yordu. Onları görünce: 

- Oturun. İtte size yeni ve gayet mü
him bir haber, fU mektubu okuyun, dedi. 

Frenç mektubu aldı ve okumadan evvel 
kağıdı ve yazıyı muayene etti. Kağıt, her 
kağıtçı dükkanında satılan bloknotlardan 
birinden kopanlmlf alelade bir kağıttı. 
Bundan bir ipucu çıkarmak kabil değildi. 
Yazı, makine ile ve gayet acemice yazı.lnu~
b. Hurufattan, makinenin oldukça kullanıl
mıı ve eski bir makine olduğu anlafıbyor· 
du. 

Frcnç huna çok memnun oldu. Çünkü 
bu sayede makineyi bulmak kabil olabile
cekti. 

Mektup ıöyle yazıhnı§b: 

Bellast polis ba§mülettiıliğine 
Efendim; 
Ortalıkta dolaşan bazı şayialar dolayısi

le, şahit olduğum şu vak' ayı size bildirmeği 
vazife biliyorum: 

(Arkası var) 

SON POSTA 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Loayon 
İstanbul 49 uncu mektep 4/B den 17 

Neriman, Fatih Çırçır No. 15 te Neri • 
man, İstanbul Caialoğlu Maltaf en eri 
sokak No. 5 te Agop. 

Muhtıra Defteri 
Kurtuluı Beyzade sokak No. 11 de 

Sezen, Elaziz tüccar İlyas Taşa vasıta • 
sile Sami Aksoy, İstanbul sanat mek • 
tehi 333 Sabahaddin, Ankara polis mü
fettiı muavini Kazım Baykal kızı Se
rap, İstanbul kız lisesi 1112 Nüzhet öz. 
dağ, Söğüt ilk okul sınıf 5 ten 27 Mu· 
zaffer, Aksaray Taıkasap No. 2 Neca· 
ti, Samsun orta mektep sınıf 1 den 4 
Sabahaddin Erol. 

Liiatik Top 
Küçükpazar Hoca Şecaaddin mahal

lesi Mektep sokak No. 21 de Mualla, 
Kabataf erkek .Iiaeıi 395 Bedri, 44 ün
cü ilk mektep 4/ A dan 121 Adil. 

Boya Kalemi 
İstanbul kız orta mektep 72 Bedia, 

Biga İnönü okulu baıöğretmeni Fatma 
Aysel, Samsun İnönü ilk mektep 311 F. 
Lemdu, İstanbul kız orta mektep 320 
Müterref, Samatya Hacıkadın M. Pa
mukçu sokak No. 65 te Hayriye. 

Büyük Suluboya 
Edremit orta mektep sınıf 1 de 100 

Sabahaddin, fstanbul erkek lisesi 456 
Bürhan Özbek, Ezine 25 sayılı bina tah
rir komisyonu baıkanı Ziya kızı Sa • 
bahat, Vefa erkek lisesi 3/H dan 876 
Salahaddin. 

MÜSABAKALI 

BiKAYELEB 
Onuncu 

Bayan Ovenin Ölümü 
-5- . 

Delikanlı tereddüt eder gibi oldu ve zandan kurtaracak deliller. ele g::;:, 
nihayet fU cevabı verdi: yeniden bir takım tahitlerın !il 
• -. ~ayır! ~e Ove~'in, ne de para ce dinlenmesini dile~ifti. ps)f ~ 
ıtlerının bahsı geçmedı ! Bu sefer, öncekilerden de ll1J 

Bu, Oveni gören olmadığı gibi, ban- kalabalığın huzurunda, rnazJJUO-' 
ka veznedanndan gayri de mevcudiye- sakin göründüğü gibi, babası da 
tini duyan olmamıı~tı. Zabıta, onun nuniyetle gülümsüyordu. ~ 

mevcudiyetini dahi inkar ediyordu. Za- Persi sokağında, atelyelerin f 
bıtanm kanaatine göre, odabaf ı (<yeğe- ğu bina ile kapı kartı dükkiJıl oı-..., 
ni~>~ tabirile, sadece Grinhilli kastet- kerci Bayan Holl, vak'a ... •ıJ>abı tfJ' 
mıştı. dokuza çeyrek kala, dükk~JOIO..,; 

Muhakeme erteye atıldı. tırasmı düzeltmekte oldujU fi 
Grinhill büsbütün bitik görünüyor- Bayan Oveni, ba~ı ile omuzları bl' ..... 

du. Halbuki, babası ~.ilikia fe:kal~~e kitki gibi bir atkı ile un~ .. ~ _.,lr 
sakin duruyor ve kat ıyyen endışe gos- mermerleri silerken görcfüiiiD il' 
t~rmiyorclu. Şahitler ifade ;erirken, ih- di. Hatta onu kocası da görıofi!~ 
tıyar avukat, bayan Ovenın son defa, soğukta bu i'i gören zavallı~ 
sağ olarak görüldüğü saat hakkında, za acımu;tı. Jı1ı 
kendilerini, kurnazca, tenakuza düşür- A kakt t ~~- bir~ 

ynı so a o uran uıe,... ~Lhı r" 

mek iste~ti .. Kiracıların, 
0

0 sa~ah, ~i- Bayan Martin de, sabahleyio, ~ ,.J 
naya geldiklerınde, her feyı yerlı yenn- k l d B Qv-İJl,~"91"" -çu su arın a, ayan _. 
de, her işi basarılmış bulmut oldukları .... d h 1 'lkt•v• • k-dİ ~ · onun e a ı sı ıgmı .. p 

keyfiyeti üzerinde ısrarla durdu. • d .. .. .. K- .ı.-111 o " 
B O b • I ... ı.... d .. sın en gormuştu. awu SJ1 
.. aylan vden ~ ıe' erı unıra~danl g?r· kıyafeti hakkında verdiği tarif, ~ ~ 

mut o amaz ı ya. u, onun a et erın· Ba H il 'fi · bPlo iV' 
d h . . H il k. . yan o un tan erıne, 

en ançtı. usus e ı o gece tıyatro- d 
d ·d· d N d ki b 1 na uyuyor u.. ~ Küçük Suluboya ya a gı ıyor u. ere en va t u up la ı.f1"'.J 

İstanbul 54 üncü mektep 105 Hulu- ta, odaları silecek, süpürecek, yerletti- • Grinhill b~banm .iti ~o 1 ~; 
si, Samsun inhisarda Bay Mustafa oğlu recek, sonra da giyinip vaktinde oyuna Zıra, muhtelıf ,ahıtlerm, ttb""' _ 
Abdullah, Vefa erkek lisesi 346 Süley - yetitecekti? Bu kabil değildi! gördükleri bu saatte oğlu, a ...ı" 
man Özkan, Samsun 19 mayıs mahal • d w•ı lik" b b • de,......- 1 Buna kars,ılık, iddia makamı da: O egı, m a asının evın J.... 
lesi Hürriyet geçidi No. 4 te A. Tarhan. h k h l kt di. Bun' ""'.Jt 

Albüm halde, diyordu, İfinİ sabahleyin bitir- at a va tı etme e i ~ f" 
dikten sonra, pencerelerini arıp, kar al- halkından maada, gene bir 44 üncü mektep 271 Sabiha, Samsun ., ..ı 

galvaniz fabrikası Tecelli, Beyoğlu tında soyundu, öyle ıni7 Buna nasıl ler vardı. llJ" 
akşam kız sanat mektebi Halime Ten • ihtimal verilir?. Hem o gün, hava öyle fen' , 
g?z, Kayseri lisesi 4 ten 433 B~haed • Bu iki karşılıklı iddiayı telif edecek Artür evden ~ışarıy~ Ç~..., 
dın, Beyazıt No. 14 te Necmeddın De • yeni emmareler arastırılma.k üzere bir kenarından bır dakika a~ ~ 
mirel, Sivas lise 4/ A dan 410 Lebibe k ·· taİik dil h k B h k bili" d • y.,,M 
Ol S 1 h T k 'fh k 1 aç gun sonraya e en mu a e- unu er es yor u, ~r cayto, u tana met ev ı ane ar- • . . . . 
,ısı No. 22 de Sofu oğu Rifat, Tarsus meyı tacıl ettiren, maznunun babası gel~n bazı ~Üf.~erıle.r ~' .. d . ~ 
Türkocağı mektebi sınıf 4 ten Ali Dön- oldu. vazıyette gorduklerını soylüY ,J 
mez. Filhakika ihtiyar avukat, evladını (Arlı";/ 

Kart .-r 
Sivas Erkek lisesi 4/ A dan 309 Cev

det lk:arabulut, Adana Namık Kemal 
okulu sınıf 5 ten 115 Melahat göç • 
men, Davutpaıa orta okul 315 Faruk, 
İstanbul 44 üncü mektep 133 Cahit 
Özbey, Kastamonu P. N. T. baş M. Mh. 
memuru Suphi, Ankara genel kurmayı 
şube 15 te binbaıı Kazım Aras kızı 
Mes'adet, Beyoğlu 46 ıncı mektep 

Aybek, Ankara Cebeci Cumhuriyet fı
rını yanında No. 15 te Orhan, Kırkla • 
reli karargahı birinci şube yüz
ha§ı Enverin yeğeni, Ödemiş Zafer 
mektebi 4 üncü sınıf Fethi, Ankara ya
pı ustası okulu sınıf 2 den 147 Remzi 

Ba§buğ, İzmir Dibekbaşı 2 inci Mar • 
hane sokak 280 Kemale, Konya Ereğli-

Yunanistanda Kırallık Mı, 
Cümhuriyet Mi? , 

~ . ~~ 
(Bat tarafı 1 inci yüzde) parlamentoyu dağıtmak fikrÜl ~ 1 

girmiyeceklerinden bu karar durumu ğildir. Buna Kralın kendiei 

değiştiremiyecektir. recektir. f'. 
Yeni HUkQmete Doğru Atina 3 (Özel)-Büt~.~J 

Atina 3 (Özel)- Strait Kralın hü- tilerin iştirak.ile bir temerküı~~~ 
kumet teşkili hakkındaki fikirlerini an- nin kurulması dünıünülınekt~ 
latmak üzere buraya gelmektedir. daris) ile {Metaksas) ın da __ hol il 

Atina 3 (A.A.)- Gazetecilerin bir bu kabine ya Vozikisin. Y~p/I_ 
sorgusuna General Kondilis fU cevabı Straitin başkanlığında olacak~ 
vermiştir: mafih ( Kondilis) böyle bir tavna, oradan Port Elene, oradan da Cura 

ve Oronsey yolunu takip ederek Obana git- • 
tik. Obanda bildiğiniz gibi amcamın orta
dan kaybolduğuna dair çekilen telgraftan 
alınca, arkadaılarımdan ayrılarak doğru 
buraya geldim, dedi. 

Sir Conun cesedi nerede? 

Son Posta 
- Gayet hot bir gezinti yapmtfslDIZ. 

Ben de gelecek yaz İnfallah o denizlerde 
böyle bir gezinti yaparım, dedi. 

~ka~ıabüye. ÇatalçeŞQlt eokağa_ 25 
ISTANBUL 

Viktor, baımüfettiı Reyniye döndü: 
- Bir iki gün daha burada kalacağım. 

Bana ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum 
ama, ıayet lizım olursam, binhaıının evin
ilen ararsınız. Tabii tahkikabnıza elden ge
len sür'atle devam edeceksiniz değil mi? 

• rt .... 

·oaıetemlz<le çıkan yaıt 
" reaiml~rio bütUn haklan 
mahluı ve gaıetemiao aJttir. 

" si huğdan alımında depo memuru Ham
za kızı Memnune, Erenköy kız lisesi 
914 Matilda Fintz, Ankara Ulus ilk 
mektebi 4/C dan Mazhar Osman, Kon· 
ya kız muallim mektebi 1/ A dan 201 
Melahat Özyalçm, Kastamonu Hanife 

mahallesi Çukurçeıme sokak No. 22 
den Necla, Bursa Altıparmak Beyazıt
paşa mahallesi kıraathaneci İsmail va
sıtasile Turan, Bursa Ata Türk cad. No • 
83 te Kemal, Yozgat İsmetpaş; okulu 
No. 71 de Rüıtü Sakarya, Kayseri lise
si 3/B den 164 Güzey, Konya Ereğlisi 

Kralın dönmesinden evvel hükumet taraftar olmadığını anlatırııftıl'· 

1 lstanbul Beledlye•I llAnlan '-
Dütkünler evine lazım olan 2000 kilo mercimek açık ekti~~~ 

nulmuttur. Bu mercimeklerin hepsine 260 lira değer biçilaıı~:~ 
namesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek 1 ı...-;. 
2490 No. lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 19~ ~ 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 4/ 2 in1s6") 
935 pazartesi günü saat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. """ . *. * d""'~ İstanbul Belediyesinden: Belediye kanununun 15 inci JJJ•~ d• ~ 
58 inci fıkrasına nazaran toptan alım ve satımı Merkez Half ~ ~ 
pılması mecburi olan meyva ve ıaireye ilaveten limon, nı-:nd• ~ .. dJ l 
portakalın dahi her türlü toptan alını ve ıatımı ikinci tefrıD .,.........-~ 
in.len itibaren ancak Halda icra edilebileceğinden bu taribteıı 0;d' 
baıka yerlerde bu meyvaların hiç bir ıuretle toptan satıtııı• ısı dJ> 
edilemiyeceği alakadarlar tarafından bilinmek ii2ere b: lı:.,., / 
ilan olunur. (6886). (B) ~ 

- Tabii, tabii. Şayet yeni bir haber alır
sak derhal size malUınat veririz. 

ABONE FIATLAAI 
6 
Ay 
Kt. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr Viktor veda ederek odadan çıktı. Reyni, 

Clirıeklerini masaya dayadı: 
- Viktordan da işe yarar bir ıeyler öğ

renemedik, timdi ne yapacağız? 

TORKIY! 1400 l"""-!'-1so-.-400-1liö"" 
YUNANiSTAN 2340 U20 710 270 
5.CNEBI 2700 400 800 300 

- Bana kalırsa, her feyden evvel cese· 
Cli bulalım. Reyni birdenbire doğruldu: 

- Hakkın var. Ben de arbk Sir Conun 
öldüğüne kaniim. Fakat ölüsünü nasıl bula
cağız? 

Katil cesedi gömmüı midi? 
- Tabii, kolay olmıyacak. Katil berhal

Cle cesedi ortadan kaldırmağa mecburdu. 
Bunu da ancak iki türlü yapabilmiftir. .Ya • 
denize atmıthr, yahut ta gömmü~tür. Bana 
kabrsa gömmüı olması ihtimali daha kuv
vetlidir. 

- Nasıl? 

- Çünkü denize atılan cesetler erıeç . 

Abooe bedeli peşindir. Ad re• 
clefiiştirmek 2& kurittııt. ... 

Gelen •vr•lt geri flfll"ltme .. 

illnlarcl811 mea'ullreı ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuru~uk 

pul ildvesı ldı1mdar. 

Poata kutusu ı ;41 Utanbut 
Telgraf ı Soopo9ta 
Telefon : 20203 

2/ A dan 26 Kemal, Konya Ereilisi 
buğday alım memuru Ali Ulvi oğlu 
Gökhan, Bursa kız enstitüsü sınıf l /B 
den 63 M~zaffer, Konya Gazi Alemşah 
mahallesi No. 1 de Beria, M. Kemalpa· 
şa Şeyh Müfti M. Delikadı oğlu sokak 
No. 15 te Hasan Eraslan, İzmir Dara-
ğaç Şark sanayi kumpanyasında ka • 
vışçı Ali, Konya erkek lisesi No. 84 Ci
'->at Türkoğlu. 

Defter 

Konya Pürçüklü mahallesi No. 27 de 
\telahat, Balıkesir J. mıntaka K. lığın
la Ali, İzmir Pazaryeri Alaybeyi cad. 
'lo. 97 de Bedrünnisa Tevfik, Balıke-
ir Mithatpaşa okulu sınıf 5 te 158 Sad-

>erk, İzmir Emlak ve Eytam Muhtere~ 
\rkaym vasıtasile Afif, Balıkesir Mit~ 
ıatpa§a mektebi 4 üncü sınıf 4 7 Ne • 

iat Erglln, Havran 1 inci mektep sınıf 
~ te 145 Hüsnü Günay, İzmir Karantine 
)uatepe sokak No. 16 da Nezihe, Üs-

•"'~ Dr. ETE. v AS SAF haeta~~~: ~;ut~b ,,1" 
Jıı 1''" 

Cajıılof'11 K'.eç: Ören aparbmaaı Tel. 22033 E-~. Kadı..öy Bahariye ileri •ok• ~ 1 

küdar Çınar Cad. No. 127 de Fikret, 1 bite mümeyyizi Aziz kı:ııı ~ ı-~ 
Burnuva pulcu Mustafa oilu Yaşar, , tasaray Pastalı apartınıaıı c°'ıııoJ'.at'1p
Konya erkek lisesi 4/ A dan 606 M. E- 1 sriro Mamo, Çanakkal~ sıd-'' ,r 
min, Ankara İstasyon yanında No. 121 mektebi sınıf 4 ten Melıh•. 3 uıaell '
de Muslu, Sultanahmet terzilik mekte- kara Miınar Kemal mektebi fpOll~ 
bi 4 üncü sınıf 187 Mustafa Güngör, nıf 361 Müfit Oğut, Ankar;3 d• ,ı~ 
İstanbul 20 inci mektep 1 inci sınıf Do- hallesi Qmağ sokak No. 2l· I~·~ 
ğan Ferit, Ankara Cumhuriyet Mer • Bursa Kayahan No. 1 ~S te i11', 
kez Bank 1. Öğüt kızı Cabide, Ankara !Yusuf, Ankara Necatıbef 
gümrük tetkik kaleminde evrakı müa- Taceddin Tunçer. 

ç 
d 
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ikinci Tetrfn 3 

~~l!l~S~a~lf~n~======~===========================::::::::~~:::~::~::::::::~~:=;::::ı=;::~:::;~~~========:::ı:ıı::;::~::==::;.~~:=::::=~:;:::=;:: 
SON POSTA 

-- ("ayn üç gece onllflum. Fakat bununllaima sitmiyecektir. (nalık mı edecekler diye, korkmıya baf-
4 

<1----------~No. 56 4mmJ!~ d kim olduğunu sormadım. iye, Vahana teminat verdi. ladım. Ne olursa olıun, ben bu itin diıo 

O
• •eler• en Verilen •Ö~ ı Vahan, tam bir taf<labanlılda töze bini deler, eğer korkulacak bir tey vato -----

'T - Niçin?· baf ladı: aa, gider haber veririm dedim B•i 

'Yıldız S a lna - Çünkü itime gelmedi. - Efendim! .• Bundan, yirmi sün- • f" 1 • • ~ 'ı. ld • ... 
Ş h ld 

--..L~ ~ k dm .. d . . a...... mıA ır enn ne ~e,ıt a~m_r 0 ugun11 
- u a e, tanu~au ıuu a • mu eaem; yırmı ~ günmü, desem .. ... • • . . 

mz .. Her hakkı mahfuıdur la, böyle gizli bir yerde ne konuttun?. evvel ... Sefir hazretleri batkitip ile 
0~~~k IÇID bır ~.ile onlarla 

E 
... Yozııo: z. ş. - • G.. ··ı t•• zum Vahan, biraz duraladı. Mahirane bir kendi odumda konuturken, ben de bir gorutmıye karar verdim. Bır kaç gün,, 

rnıeninin Istıcvabı, oru en u roı oynamanın zamanı geldiğini anıa. i, için odaya gİrmiftİm. Bendeniz, ... konağın etrafında döndüm, dolftftım. 

O . ç· K•• k•• d Yapılıyordu eh. Gayet masum ve endi,eli bir tavır yenizde tefarethanede batın sayılır ha· Orada bir takım adamlarm beklet~ 
zerıne ıt oı un e aldı. demelerden olduğum için çekinmedi- lerini görünce, meselenin, benim da.! 

li . . . d "bi b• gebep olduğunu - Beyim .. PafQ.Jn! .. Ben ıizi hiç üz- ler. tündüğümden daha mülılm olduğundl 
lir ~lı~ Bey, Vahanı Çit köşküne ge- d~esı~ e :ı m :ı da bulunanla- meden bu İfİn doğnııunu bafmdan ıo- l•tanbula gelecek mUalir anladım. Artık her 'eyi göze aldım.~ 
\r lllıttı. Birbirine geçme odalarile, dar bissetnılf; A ~~us ~ ve ihtiyatlı nuna kadar anlatırım. Ancak fU var ki, Sözlerine devam ettiler. nağın içinde olup biten f81leri gözle 1 
~ ~zun bir pavyona benziyen, bu kü· nn fevkalide ~rme kendisini Padi~ıı- b ımdan orlmnm. Eğer, aöyliyece - Şöylece bir kulak misafiri oldum. rimle görmek için bir gece duvar~ 

Ç\id Cüd k &arayın methaline bititik olan o- tavırlar elmasın an, . • . b' ğim sözlerin burada kalacağına ve sefir Anladım ki, lıtanbula mühim bir mi- attım. Bahçeye atladım. Şansım, Yat-:1 
a V di ıec1·~· hükmebnif ıyı ır dı · a, ahanı istiçvaba bqlama,tı. Bu hın n ıgme ' . . hazretleri tarafından duyulm~cağma ıafir gelecek. Fakat bu miaafirin kim m ettı. O bdına raıtladun. 

odayı Yanındaki oda ile birlqtiren ka· manevra çevirmey~ karar vermışti. dininiz, kitabınız üzerine söz verirseniz olduğunu da kimse bilmiyecek. lnıan Halil Bey, dudaklarmda hafif bir teır1 
Ptnuı .. . Abdülhamit gelip te paravanın nr· b d '~ ha .. .. h ı·b Ald b . . b .. 1 al • ' d .ontinde Şam mamulabndan se· ... Halil Be isti • en e evveın ç.ımm putumun ustu· a ı uya... ı em hır merak. Aca· e11um e ıu etti: 1 

defle ıtlenmi,, kafesli bir paravan var· kasına oturur o~unnaz y ç ne yemin eder, doğrusunu söylerim. ba bu gelecek kimdir? ... iyilik için mi, - Gece vakti kadın bahçede ne a.-
': Bu Paravanın arkasında Abdülha· vaha batlamıfh· Ef d'! dedi. Halil Bey, bir lihza tereddüt et- yoksa bir fenalık için mi gelir? ... ·Dü- ziyormuf ?. 

ltıit oturuyor, bu istirvabı dinliyordu. - E, söyle bakalım Vahan .. ~ 1 
• ti. Vahana hissettirmeden paravanl!ya fÜndükçe dütündüm; nihayet bunu - Haaa, bunu ben de merak ettlnt. 

~ Se kü .. k bahçe kapuıının onunde " d' d. Abd .. lh · 1. d ki .. ~ · k d' O kadı k. ili? n o çu goz gez ır ı. u amıt, e ın e ogrenmıye arar ver ım. Aradan çok Efendim, anladığıma göre bu kadın U 
Vahan b n ım t amen bir kadınla konUfurken yakalandın. mendili aallıyarak İfaret etmİftİ. Bunun geçmedi. Misafirler geldi. Gene aefa- konakta kihya kadın gib' bir ı. 

)' ' u paravana am O kad k' d'? .. . H l·ı B h ı teYmay .• -ı an gel~ek b" . tt turtulmus· ın ım ı..... . . ... uzerıne a ı ey: ret anede bir fiıkoıtur, bat gösterdi. Efendisi, çOk titizmlf' • Günd"il......t 
tu O ır vazıye e o • Ef d' ı Şımdı dogru· D' . . . ki b .. . B d k . l' b' . l - u .,... 
itnı.~ :ı:ın u amı ı go .. ..

1 1 __ • • •• • • •• • -· • • • • :r- ~ rmazmıf. un ıçın a..ı.tL · nun ı"r' Abd .. lh 'd' ··rnıesine - en ım, pap.m.. - ınımızın, ta ımızın uzerıne un a, ço gız ı ır ıf o dugunu anla·,bahr-ye rıka On •. k • 
~ Yokt Fak b ki k mitacı sunu söylersem, üstüme gu eceKıimız .• aoz venyorum ki, burada aoyliyecegın dım. Oradan bır komıtacı getırtılerek, kimse görmede h alm km --ı 

lialiJ Beyın' uocl. adt u bze 0 akle Ben 
0 
kadınla yalnız bu gece dEiil, ay· sözlerden bir tek tanesi bile sefirin ku- hata .. hqa .. Padifah efendimize bir fe- n ava (Aırlcya çı )lfe 

~..;~;;a~s~m:;a:n~~u;r;ay~a~n;;;~·"4Mt~M4tecı..O~T..0"4~ .. 9!"~~ ası var , oecıe.•••o•••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıııeıııııııııııııeııııeıııııııııııııııeeı .. 

İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 

Zat Maaşları Sahiplerinin T. sani/1935 ikinci 6 Aylık Yoklamalarına Ait Cetveldiı 

T.A RIH 1 
Emini5uU MalmUdUrlUğUndea : Beyoğlu MalmUdUrlüğU~den : Üsküdar MalmUdUrlUğUnden : Kadıköy MalmUdUrlOttlnden : 

~/111935 Pazarteıl 
6 " Salı 

7 
,, Çarşamba 
,, Perşembe 

8 Cuma 9 " 
" Cumartesi 

il Pazartesi ,, 
12 Salı ,, 
13 Çarşamba 

" 
14 Perşembe 
ıs 

,, 

16 
,, Cuma 

Cuınarteıl 
" 

18 Pazarteıl ,, 
19 Salı 
20 

,, 
•• Çarıamba 

21 Pcrıembe 22 " 
~3 

.. Cuma ., Cumarte-1 

TARiHi 

~/11/93) Pazartesi 
,, Sah 

6 Çarşamba ,, 
1 

Perşembe ,, 
8 Cuma 9 

,, 
,, Cumartesi 

lı 
Pazartesi ,, 

12 
Salı ,, 

13 
~arıamba 14 

,, 
H erşembe 

ıs Cuma ,, 
16 CumartC!I 18 

,, 
19 

,, Pazartesi 
20 " Sab .. Çarıamba 

21 
22 ,, Perşembe 
23 ,, Cuma 

A•· 7etlmo?rl 

3001 - 335Ô 
3351 - 3700 
3701 - 4050 
4051 - 4500 
MüUdyo yctlııılcrl 

ı 350 
351 700 

701 1200 
Aa. tckaUtlerl 

5001 - 5350 

5351 - 5700 

5701 - 6050 
6051 - 6400 
6401 - llA 
?dlllklye tckaUtlerl 

1601 - 1950 

1951 - 2300 
2351 - Ha 
Hldeıaata yatanly• 

poıla maııı 

~eılktaı 1DalmUdOrlOğOndon ı 

l Aa. ye•fmlerl 

1 - 250 
251 - 500 

501 - 150 

751 - ili 
MOlklye ycıtlmlerl 

3500 - 3750 
3751 - illi 
Aakcrt tek.aDtlerl 

1600 - 1850 

1851 - 2100 

2101 - 2350 
2351 - ili 
:Mülklycı tekaUtlcf 

5000 - 525f 

5251 - ili 
flııılt• ye A••DI 

Kıısımpaşa şube1lnden Beyoğ u tubeslndea 
As. yctlınlcrl A•. yetimleri 

4001 - 4150 
4151 - 4300 
4301 - 4450 
4451 - 4550 

4551 - 4600 
4601 - 4723 
M ldy• 7etlm

0

crl 

6001 - 6050 

6051 - 6112 

A... tekaütler! 

5001 - 5150 
5151 - 5250 
5251 - 5350 

5351 - 5450 

5451 - 5550 
6551 - 2759 

MQlkfye tok.aUt 

6201 - 6300 
6301 - 6322 

Umlye n aYAD• 

1 
151 
251 
401 

150 
250 
400 
550 

55J 700 
701 805 

Mülkiye yetimleri 

~001 - 2150 

2151 2300 

2301 2522 
Aa. te1'aUtlerl 

ıooı - 1100 
( ıoı - 1200 
1201 - 1300 

1301 - 1400 

1401 - 1500 
1501 - 1685 
Mülkl7cı tekaOt 

301 - 3150 
3151 - 3300 
.330J - 3532 

MOlkfye 7ct mlarl 

5001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 
5301 - 5400 

5401 - 5500 
5501 - ili 
M ikiye tekaDlertl 

4001 - 4100 

4101 - 4200 

4201 - 4300 

4301 - 4400 
4401 - ua 

ilmiye n p .. I• 
maaı 

Aa. yetimleri 

2001 - 2150 
2151 - 2250 
2251 - 2350 
2351 - 2450 

2451 - 2550 
2551 - 2650 

2651 - 2750 

2751 - 2850 

2851 - 2950 

29:;1 - aoso 
3051 - 3150 
3151 - 3250 

.3251 - na 
h teblltlerl 

1 - 300 
301 - 600 

601 - 900 
001 - 1200 

a201 - l1l 

EyDp Ş. EyUp meaf 
tediye mohalllndo 

Fatih malmOdftrlftğllnden ı 
Snmııtya ftlbeai Samatya 
mnaı tediye maballlndt 

Fatih ıubul malmOcltlrllill 
binumda 

Aa. ycıtlmlcrl 

1943 - 2200 
2201 - 2340 

As. tekaOtler 

5075 - 5250 

5251 - 5462 
MQlklyo yolla: 

7391 - 7766 

Aa. 7etlaleri 

IJ47 - 1400 
1401 - 1700 

1701 - 1942 
Aa. tekMltlerl 

4~83 - 4600 

4601 - 4900 
4901 - 5054 

MOlklye rotJm 

7059 - 7390 
JIOIJd1• telıaltJerJ 

8579 - 8700 

8701 - 8956 

Aa. ,..Umlwt 

J - 600 
601 - 1148 

2341 - 2603 

2601 - 3200 
AL tekaaııer 

3501 - 3900 
3901 - 4100 

4101 - 4283 

5463 - 5950 
llWJdye 7•tJıalerl 

6701 - 7054 
7767 - 7967 

7968 - 8150 
MOlkl7e tekaUt 

8201 - 8350 
8351 - 8579 
8960 - 9400 
lJml7e Ye ey-

-

MOlklyo ıcıttmlert 

1 1 {)() 
N>J 200 
201 300 
301 400 

401 
501 

601 

701 

500 
600 

700 

Hl 
llllld1• tekaatı.a 

1500 - 1600 

1601 - 1700 
1701 - 1800 
1801 - 1900 

1901 - 2000 

2001 - 2100 
2101 - ili 

Aa. 7etlmlert 

300 - 3130 
3151 - 330() 
1301 - 34SO 
3451 - .3600 

3601 - 3750 
3751 - 5900· 

3901 - 4150 

4151 - 4300 

4301 - 4400' 
A-. ..... ti .... 

8000 -=· 1111 -
5301 -

5451 - 5600 

GOOI - 5800 
aaoı - uaı 

'' Cumarteı\ ı E "kt K d köy Üsküdar ve Fatih matsandıklarmdan maa alanların yoklama muameleleri cetvelde yazılı olan mahallerde cetvelde numaraları teıbft 
- n:ıinönü, Beyoğlu, Be§• a§, ki a 

1 
• İeri de cetvelde tayin edilen günlerde !kaza merkezlerinde İ<'ra kılınacaktır. 

2 
edılmiyen diğer ka~aların5Y

0 • ;~; ı§ zartesi günü ba§lıyarak 23 cum rle$İ günü bitecektir. 

3 
== 

2
Yoklama muame!eın ~ T. anı kl!a yoklama ilmühaberlerile birlikte yeni ve fotoiraflı nüfuı cüzdanı, re.mi ıenet, maaı cüzdanı ve malul ise raporlarını getirecektir 

4 
at ma ıları sahıplerı yaptıraca d d • 

- M·· 1 10 12 ve 14-16 ya ga ar ır. • 
5 uracaat zaman arı • f ... fi n zamk ile yapıı.ıtırılması. Ve reımi mühürle ıptal ettin1meıi talimatname icabındandır 

6 
- Yoklama ilmühaberlerine otogr~ ar! fi r yeni çıkar~lmış olup kopyalı olm yacakbr. • / 

7 
- Y oldama üzerine yapt§!ırılacak ... ot~a ı:sdikli 'Ve resm mühürlerin okunaklı olman prthr. 

8 
- ~oklama ilmühaberle~nde 

1 
foto~:i;~n cüzdan verileceğinden kopyasız fotoğraffarile tatbik :mübürlerirv, )oilama ilmübaberlerile birlikte ıetirmeleri prttır ı 

9 
- nnkadan maaşını kır ıran ara farın yoklamaları umumi maat tediye1inden ıonra 7&Pılacakbr. , • 
- Gününde yoklamasını yaptırnıayan --



• 

12 Sayfa SQN POSTA 

, 

ALK1SLıra . 
~ 

MODEL 1936 
18 • 2000 n1etreye kadar 

tirir. Yüzün zayıflamıı ~ 
lelerini kuvvetleadlrtr. -" 
hahları; beyaz reoıfod 
( Yağsız ) Tokaloa krt' 

RADYOSUNU 
. H E R K E S A L K 1 Ş L 1 V O R. 

Doğ tııguuuz tar ıh ne olursa 
olsun, bu sene kazandığınız 

•e nıüteakıp ıene:erd• ka· 
zıurncağınız par:ak muvaf· 
fakıyetl ı: r yı ldıılara değil, 

bizzat kendinize medyun • 
dur. Şimdi her kadın hatta 
ıolmu, veya buruıınuı bir 
yUıe malik: ol.a bile cildi· 
De geııçliği iade edebilir. Vi· 
yana Ü rıiver,.;İtesl profeaörll 
doJı:tor Stejı\cnl' n buıuei u· 
ıulii da ireaıntla geno hay
vanlardan iatibsal edilen ve 
Biocel tııbir edilt!l gençleş
tirici cnber ıimdi, pembe 

mi kullanı
mı. Mün
beııit me
Hmatı 11k
laıtırır ve 
ıiyall ben
leri giderir. 
Bu krem 
beyaı latıoı 

ı.e11leyiel n 
muknim • Veresiye satış : 

Ankara, Ntırettio ve Şld. 

lımir, A. V etter, 
Zonguldak, M. Mahir. 

E~kişehir, Hasao Alanya, 
Samıun, C. Celal n S. Kemal, 
}forsa, İı:ak Şoıf, Y eoi elektrik ticarethant1I 

dir. Bu yeni ıeoçleıtirioi ~ 
rlheyl yapınıı. Y'tll~ __. 
huıl olaoak f&JaDI ...,,_ 

tebeddül, ıise m\ı'u~. ~ 
munffık•yetli bir illİP""" 

rencindeki Tokaloo kremi 
Sahibinin Sesi, Beyollu, Galatasaray Merkezi kereı sında terlı:lbiııde mevcuttur. Yal· 

~----------------------------------------------' 
ııız geceleri yatmaadao eY· 

ve1 tatbik edeceğiniz bu 
krem, uykunuz esna11ında 
cildıni zi beııler n gençleş-ÇARPINTIYI NEVROL CEMAL 

derhal keaer. Teeasllrle bayılanlara blltün a'.nir nöbet:erlne 20 damlası hayat Yerir. E\llo:zde bulundurunuz. 

temin edecektir. 

ı,t. 

RADYOLİN 
in 

mucizesi 1 

Yalnız bir kaç haftalık . tecrübe 

'RADYOLiN 
in emıalaiz bir diı macunu o!du§'unu ıize 

filen iıbat edecektir. 
• RADYOLIN: Atızdakl mik· 
ropları % 100 kat'lyetle öldftrOr. 
e RADYOLIN ; Diş?eri çlrll· 
mekten, dlı etler:ial baıtalıklardan 
muhafaza edu. 

e RADYOLIN: Ditlerdekl le
keleri çıkarır, kef ekelerl eritir. 
e RADYOLIN ı DiılerJ mlae 
tabakatını çizmed•n beyaılatır 
ve parlatar. 

RADYOLiN 
Kullanacağınız yegane diı macunudur. 

Sultanahmet 3 nc3 Sulh Hukuk Hakim!iğinde!l : 
Davacı Emlak ve Eytam Bankasının dava olunan İstanbul Ankara cad

tlesinde Sudi Kütüphanesi sahibi Sudi aleyhine açtığı (200) lira alacak da
vasının icra edilen durutmasında: 10/10/935 tarihli celsede Sudiye tebli
gat icra edilemediği gibi davetiyenin zahrmda da mezk\ır Kütüphanenin iki 
aene evvel kapanıldığı ve Sudinin dükkanı terkettiği mübqirin metrultatın· 
dan anlatalmaama binaen ilanen tebligat icraaına karar verilmİf olduğundan 
Sudinin tayin edilen 2/12/935 tarihine müaadif pazartesi günü saat 14 te 
mahkemede hazır bulunması veya tarafından musaddak bir vekil gönder
mesi akai takdirde gıyabında muhakeme icra edileceği tebl.ii makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. (262) ..._ 

I' Hayatın neşesi ' 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
Lİnçleflİrİr. 

iKTiDARSIZLl~I 
ve 

BEL GEVŞE~1LiGi. i 
ciderir, yaıamak neşeıiui iarl~ eder. 
Ecııı.oelerde bulunur. lııtanbulda 
fiyah 150 kuru9. Taftildt için Oıılııta 

Poıta kutusu 1255 , _______ , 
İstanbul asliye birinci hukuk haki'D. 

liğinden: 

Madam Margoritin Beyoğunda fatik
lal caddesinde Süreyya Pafa aparlı • 
manmda mukim Madam B. Merkel a- ! 
leyhine açtıiı alacak davasınja tebliii 
muktezi gıyap kararının mumaileyh B. · 
Merkelin ikametgahı meçhul bulunma
sına binaen hukuk usul mahkemeleri 
kanununun 141 inci maddesi mucibince ' 
bir ay müddetle ili.nen teblijine ve tah
kikatın 21/11/935 tarihine ınüıadif 
perıembe aiinü .. at 13,30 a talikine 
karar verilmit ve bu huauaa müteallik 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOS. 
Şimd ye k ~.dar bin.erce kiı iyi zengi 1 etın'

Yen i Tertip plimnı görünüz. 
1. el Ketlde 11 2. el T•trln 935 dedir• 

Buyuk ikramiye: 2 5 • Q Q Q Uradlt· 
Ayrıca: 15. <JOJ, 12.000, 10.01)0 liralık ikramiyeleri• 

( bO.OOJ) liralık bir mU~ifat vardır. ~ 
okııyuıııız. V • bu zengin piyango nua tallli leri arasın• 

k d hk d h 
., .~ ~ .. , . . . . . 

l'ıyap aran ama eme ıvan anesi- ;,:A.'·~ ··"·".:t.•·:-;> ~..: · .. ·:·"".!t'·'-~;:· .-.~:;!";:'..,; . . • ••. r1r::.~ . . ı 
ne talik edilmit olduiunclan müddei ··~·'>:~-~· :: . ;·:·,·:··.: .. ' ... ··'.~T,.,•:n;,:;;•·.:···.\ ;: : :·."·!~·. ~:.· .· : · · 
aleyh itbu gıyap kararına bet gün zar- ~::;..~~ ·: . G ELİ Rf NtZİ. Al2TTH~M.Ald(lr-I 
fında itiraz etmediği ve tayin olunan : <.~ç BA~.t: PARANtZI 8ANk'AYA YAT1121NIZ ı 

d b• .....c; "' • sün e ızzat selmez veya bir vekil '""' ~ 1 
göndermediti takdirde mahkemeye i ~ ı, '-IUS.UST ŞARTLARIMlZ ı 
kabul edilmiyeceii ve müddenin idde- ~ ;z GIS'L'RiMiZDt:N SORUNU 
alarını kabul etmif ve aenetdeki imzayı ~ . . ~ OL AN re r f)A N I/ ONI 
ikrar eylemİf addedilecetine karar ve- ~ ~ ) t:. lS k fot · ./ 
rilmit olduiu mezk6r gıyap kararının ~8T~P.~ l(ARA9'ÖY PALAS-AlAlEMCI UN' /' 
tebliği makamına kaim olmak Uzere - ____.,.-
ilan olunur. ( 488) # ~ 

Denizyolları 
IfLITMISt 

Ankarada ı A K B A 
Her dilde 1ıazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitap)an ve 
kırtasiyeyi. Tele fon: 3 3 77 

,_. ECZACI KALFASI ~ 
\ aranıyor. Bebek ecıaaneılDe mUracaat J 

...... ı. 

-----------------·-----=--wrn,_•-~----
.,_Posta Matbaaaı 
Ncfl'IJ•t llldtlril Selim RaJ1P 

.......... A. ............. Lldl 

Aeeatel•i ı Karaldly ltlJprDbaıı 
Tel. 4:Jl62 • llrluel Mlhlrdanade 

Haıa Tel. 12740 

l•k•nderlye Yolu 
E G E Yapuru 5 lkinclteırin 

SALI ıDnl aaat 11 de IS. 
KENDERIYE'ye kadar. '16857,, 


