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Sene 6 - No. 1876 Yazt işleri 
~ 

Dersimde DörfY.llı c Yeni 
idare Kuruluyor 

Süel ilbay idam 
Cezalarını Tasdik 

Edecek 
Muhakemeler Çabuk Bilecek 

'Vali Ayni Zamanda O 
Mıntakanın Süel Komu

tanı Olacak 

idare işleri telefonu: 20203 Fiah 5 Kurut . 

Türk Gencinin Ve Talebesinin 
' Dünkü Heyecanlı Mitingi 

Ankara 21 _Bitlis, Artüvin, Ha· bilecek, bakanların ıalahiyetini haiz 
ltari mmtakaları ile Munzur adile Der· olacak bir vali tayin edilecek, bu vali 
•İıni ve Murat adile Çapakçuru içine askeri komutan sıfatını da tqıyacak· 
•lacak olan dördüncü genel müfettİf- tır. Yani asker olacaktır. Bu kanunun Üniversite Talebesi, Arkad•tlartndan Adlll 
lik için çok genif ..lihiyetli bir idare 939 yılı sonuna kadar tatbik edileceği r------------- n nutkunu Dlnllyorlar 

kurulacaktır. kaydedilmektedir. ı Atatu··rk'u··n Tı .. u··rk Gencı·, Bu··yu··k 
Munzur ili için ayn bir idare kuru· Pulamer, Nazımiye, Hozat, Mazkirt, 

lacaktır. Hazırlanan kanun proj•İllde Ovacık, Pertek, Çemitkezek ilçeleri Teşekkürleri mahanın ihtiyaçtanaı yakından söre- Munzur ilinin hudutları içine girecek, On Jere. Olan Bag""lılı-
rek alacağı tedbirleri derhal tatbik ede- (Devamı 6 mcı sahifede) Ankara 21 (A.A.)- Atatürkün te· U~ -
r şek kürleri: 

---==---=-==-=:--====-c::mcı:=-c:=::m:ı;~ıı========:===========-=-ı=ı::- S on yagınç teşebbüsü dolayısile yur- \ıl B • D h G 
dun her bucağından ulusa\ kurum ve gını ır 'Q a o··st J. ·Büyük Savaş 

Habeş Orduları Hazır
lıklarını Bitirdiler 

IMPARA TOR CEPHEYE GİDiYOR 
lıerl Karakollar 
Arasında Şiddetti 

Çarpıtmalar 
Roma 21 (A.A.)- Basın ve propa· 

Randa bakanhğı 24 numarayı ta,ıyan 
fu bildiriği yaymaktadır: 

General Graziani'nin bildirdiğine 
IÖre, (18) ilkteşrinde İtalyan Somalisi 
hava kuvvetlerine mensup (10) uçak, 
ltalyan hatlarına hücum etmeğe hazır~ 
lanan ve Uadi • Şebeli nehri yakının• 
daki Şavelis bölgesinin Daguereideki 
.l-labeş garnizonunu bir saat kadar bom· 

bardıman etmislerdir. 
' 

imparator Cepheye Gidiyor 
Adisababa 21 (A.A.)- Royter a· 

jansının öğrendiğine göre, imparator 
Yakında otomobil ile hükUmet merke
zinden ayrılarak Habet kuvvetlerinin 

başlıca tahassüt merkezi olan Dessie· 
Ye gidecekti;: Bu mevki Adisababanın 
250 kilometre kadar timaiinde ve Ma
kallenin de 300 kilometre cenubunda
dır. İmparatorun eşyalarını taşıyan iki İtalyanlara teslim olan Ras Gukıa 
Yüz katır daha şimdiden yola çtknnş • rın yerlerine 'imdiden başka kıt'alar 
tır ve bir çok yeni kamyonlar da hare- , gelmektedir. İmparator bu kıt'aların 
kete hazır bulunmaktadır. kumandanlarını kabul etmekte ve bun-

Harbin imparator cepheye gitmedik- lara silah dağıttırmaktadır. 
Çe başlıyacağma pek az ihtimal verili-j Şimal cephesi i_le telefon muhavere
Yor. l leri yeniden tesıs olunmuştur. Ras 

1 y 
Bugün Adisab~badan hareket eden Seyyum bu telefonda .mparatorla ko-

Jınparatorun muhafız kuvvetlerine nutmuf, İtalyanların ileri karakollarını 
mensup askerlere karıları ağlıyarak · geri alarak Akıum • Adua • Adigrat 
Entoto dağına kadar refakat etmitler" hattındaki mevzilerini tahkim etmek-
dir. l te olduklarını bildirmittir. 

Adisababadan kıt'alar ,ittikçe onla· (Devamı 6 ıncı yüzde) 

orunlardan bir çok teessür telgrafları er u l 
aldım. Büyük milletimin bana karşı gÖs· D Ü teltiiği derin ilgi ve sevgiden kıvanç Ün, niversitenin konferans salo- :::-...;.::;~~!:t~~ 
duydum. Hizmetinde bulunmakla nu, Milli Talebe Birliği Reisi Rükned~ ~ 
övündüjüm uil milletimize ıükran ve dinin söylediği gibi, tarihi günlerinin 
.. ygı duygulanma aun~'I ftl ona -~ en hey.-:anbaını ve en önemlieini ya· 
mut ve genlik dilerim. 

K. Atatürk şadı. 
~==~~~~ ....... ------..) Çünkü dün orada, Üniversite tale-

- ...... • ·- ' • • ' •m• ·~ •• ..... _ ........... ,__ heleri, Atatürke el uzatmağa kalkışan 
Çanakkale alçakları telin mahiyetinde, çok coşgun 

IJog"' azını 6 Saati bir toplantı yaptılar. e Daha saat 15 ten itibaren gelmiye 

KapatırmlŞlZ başlıyan Üniversiteliler, koca salonda, 
Berliner T•aeblat t · . p . başka günlerde görülmiyen bir kalaba· 

-e gaze eıının arıs lık t k·ı t . l . 
muhabiri Yugoslavya naibi hükumeti 1 eş ı e mış erdı. 
Prenı Pol ile Dıt Bakanımız Tevfik tiaırUnnlaa KUrsUda 
Rüttü Arasın aynı zamanda Pariste Saat tam on yedide, evvela hep bir 
bulunmalarının bir tesadüf eseri olma- ağızdan istiklal marfı okundu ve ilk 
dıjuıı yazmakta, Enformasyon gazete· j söz, Hukuk Fakültesi üçüncü smıfın· 
ıi de lıtanbul muhabirinden aldığı fU dan Hayrünnisa Gürkana verildi. 
telgrafı nqretmektedir: Sözüne: 

- Hük:Umet icabında Çanakkale - Sayıglı dinleyiciler, genç arka .. 
boğazına 6 saat içinde ~tan· bata ma· daşlar 1 diye başlı yan heyecanlı Üniver
yin dötemeği temin edecek tedbirler siteli, uzunca süren hitabesinde, ez-
alınıt bulunmaktadır. j cümle şu sözleri söyledi: Talebeden HeyrUnnlaa 

söylevtnl verlror Ticaret gemilerinin geçebilmesi için - Hep ayni duygu ile buraya top· 
gayet küçük bir geçit bırakılabileceg·İ, ı lanan biz gençler, devrim ordusunun l k 

f k T ki 

. l b ece bir çok Türk nesillerine de -fiili 
a at ür ·ye bafka devletler tarafm- en verım i irer neferi olarak çalşıyQ· rr-ı etmesini temin saadetine kavuııurduk. 

elan tehdit edilirse bu yolun da kapana- ruz ve çalışacağız. B' d"k"I k .. . T. • ' ... .. 1 kt d' s· k d" 1 ... ız, ona 1 
1 ece gozlerı elımızle cagı aoy enme e ır. ız, en ı var tgımızı. Atatürkün k . . ' v ~ oyma ısterız. 

varlıgında buluyoruz. Eğer rnümkiin O .. d"k l . 

l d h 
na goz ı en er, vtcdanlarının s~ 

Siyasal Ve Süel 
Durum 

İngiltere ile ltalya arasında 
yaptlan ve F ransanm da 
tavassutu inzimam eden gö
rüşmeler sayesinde siyasal 
durumun gerginliği biraz 
hafiflemi~tir. Fakat 'bu, 
sözde... İngilizlerin hiç bir 
ihtiyat tedbirini elden bırak~ 
madtklarına göre bu görüşü-
müz doğrudur. • 
Süel vaziyete gelince: Ha
beşliler hala çete harbi yapı
yor ve İtalyanları yıpratmaya 
çalaşıyorlar. Mevzii muvaf .. 
fakiyetler esas duruma tesir 
yapamıyacağt için şimdilil( 

he!c.kmek laztm geliyor. 

o say ı, er genç, hayatının bir çok f'l k 11 w 

11 
. . ı yo su ugunu doya doya ve etraf• 

yı arını sevme sevme onun ömrüne l · 
k d b 1 d b

. arım çevıren heyecanın sonsuzluğunu 
atar ı ve u surete e ız onun ge- (D 8 · · ·· d ) evamı ıncı yuz e 

TUrk analar1 da gö•terlden geri kalmak latemedtler 



~----·-

2 Sa, 'a SÔN POSTA 

(Halkın Sesı] 
ı:.kmek 

Buhranı 

dli:y:d~~·~~~~~r.~;t~ Buhran Ekmeği Yükseltti 
pılan, Hnrbi Umumide vesika dağı- - -

tılnn yerler kndar kalabalıktı. Ek k 12 F ı 16 K s 1 
Bir çok kimseler, ekmek buhranın me ' ranca a uruşa atı a-

dan şikayet ediyorlardı. 
Halbuki İstanbul Şarbaylığt, ek- D 

mek buhranının mevcut olmadığını kt u N ) ) • t • 
~~::ı:.iy~:~!;~~a~:pi~::1s::i ::: ca ır. rum orma eşmış ır 
liişlanndan ileri geldiğini bildiriyordu. Nüfus ayımından iki gün önce İs- -
Bufımünnlsebı etle dübn birk~azıcılmılz, b~- tanbulda başlıyan ekmek buhranı ta- Tifoya 1 
zı rıncı ar a ve azı ımse er e go- 1 • ,...____ -----, 

nişmüş, onlara, yukancbki suali sor- mamen zaıl olmuştur. Ekmek buhra- K 
muştur. Verilen cevaplar aşağıdadır. nına başlıca sebep buğday fiatlarının arşı * normal hadden çıJap bir kaç gün içinde 

Şehremininde, tramvay durağında, fınncı yük&ek bir tereffu göstermesidir. Bu-
Ahmet: na İstanbul değirmenlerinin Karadeniz 

Bir An Evvel Aşılanmak 
Lazımdır 

Cümhuriyet 
Bayramı 

Ayın (28) inden (30) na 
Kadar Sürecek 

Bir iki 
Satırla 

lllçleran Pullenm•91 ....... 
Eczacıların yerli ve yabancı .... 

ilaçlan pul yapııtırarak satınalart ~ 
lamııtar. Kanun asıl yarın tatbik~ 
cektir. Fakat eczacılara ihtiyaç 1# 
tinde pul verilemediği için bilh•.,a ~ 
çok yabancı hazır ilaçlar pubUS 

mııtır. 

* * • 
ŞUkrU Kaya Gitti 

İç İfleri bakanı Şükrü Kaya diİll 
2,30 trenile Ankaraya aitmittİr· 

* * * 
Belediyenin Davaııtrı 

Ankarada belediyeye ait bazı d~~ 
Fırıncıların zaten çıkarabilecekleri ek- kıyılarına büyük siparitler kabul et • 

mek miktarı mahdut, ve muayyendir. Fa- . . • . 
1 k"b" . . b k t Se~ Cumhuriyet bayramı proğramı ha- ann ta 1 ı ıçın aıta avu a 

Sağlık ve İçtimai Yardım Bakan- I t Ba 
3 

.. d.. A tin olmak üzere 3 avukat AnkaraY• 
raza bir fırın, günde otuz çuval un kullanır. mqı bulunmaları da ınzımam edmce ve 
Ve bununla (3000) ekmek çıkarır. piyasadaki arz, talebi ımr.ılamayınca 

1 w l .. d d"W. b" .1... l 1 zır anmıf ır. yram gun ur. ym mı" lerdır" • ıgı gazete ere gon er ıgı ır ı an a f 
lstonbulda tifo vak'aları görüldüğü 28 inci gününün öğleninde bqlamak-

Halbuki sayım arifesinde, fınncıların ek· yükselİf devam etmek iatidadmı göster-

l~ck mkiktann
1 

ı b?nun"ldh~ç olmb.azsba" ibki mis- mit" bu da ilk önce değirmencileri, son-
ıne c;ı arma arı ısteru ı ve ıttn ı u. ye· .. .. .. .. 

rine getirilmesi güç istek, hem fırıncıların, ra da fırıncıları urkütmuı;tür. 
hem halkın sıkılmasına sebebiyet verdi. Buğday fiatları İstanbula buğday * müvaredabnm yüzde elli nisbetinde a-

fsmini vermek istemiyen bir fırıncı: zalmıt olması yüzünden yükselınittir. 
- Efendim. Un fiatı her giin biraz da· Fakat evvelcede yazdığımız gibi bir 

ha artıy.or, buna mukabil belediye ekme· kıtlıktan ve Anadoluda buğday olma
ğe on bir buçuk kuruş narh koyuyor. Bu 
fiat bıttabi, unu bahalıya alan fırıncının masmclan değil, müstahsilin bu yıl al-
masraftnı korumıyor. dığı mahsulü fiatlann istikrar kesbet-

Bu itibarla. hnncının ziyanı, ekmek sar· mesine intizaren elinde tutup piyasaya 
fiyatile birlikte artıyor. 

Sayım arifesinde, fırıncılnr, mümkün 
mertebe az ziyana girmek istediler. Ve on
ların bu isteği. bittnbi halkın ekmek bul-
masını güçleştirdi. · 

* Sultana.hmet, Gündüz sokağı 
maralı hane, Bahaettin: 

47 nu-

- Bence, ekmek buhrana vardı. Çunkü 
ben size eğer icap ederse, sayım gününü 

arzetmemesindendir. 
Bir taraftan piyaaya buğday arze

dilmemesi, diğer taraftan yabancı pi
yaalardan bilhassa Mısır, Suriye ve 
Yunanistandan fazla alıcı çıkması mah
sulümüzün kıymetlenmesini mucip ol
muttur. Bu kıymetlenif köylünün lehi
nedir ve eğer denildiği gibi hakikaten 

ekmeksiz geçirmeğe mecbur kalmış bir fiatlann istikarar kesbetmesine İntiza
çok aileler gösterebilirim. ren malım elinden çıkarmamlf ise bu 

Ceplerinde para1arilc. ve bütün gayret· J h ı·· d • · 1 kt 
1 · v k k b 1 .1 1 . yı ma su un en ıyı para a aca ır. enne ragmen e me u amnmış aı e erı 
gördükten sonra da, müsaadenizle, ekmek lstanbulun ekmek vaziyetine gelin-
buhranının olmadığını iddia edenlere ina- ce, lstanbulda tehri dört ay idare ede-
namam 1 cek stok vardır. Bef aydanberi stok ye-* kUnu hiç eksilmemİf, hatta onda iki 

Fınd~lı, Yemİfçi sokağı, 12 numaralı ı nisbetinde artmıtlır. Dün de piyasaya 
hane, Süleyman: mal gelmeğe batlamıttır. Dün muhtelif 

- Vakıa, ekmek alabilmek için hayli • ı· l d 5 
k t ek d.k d w·l F '--t b .. 1 l ıataayon ve ıman ar an 7 ton un, 

aı ın ı ç me ı egı • a&.a ana oy e ge- w • • • 

lir ki, hrın kapılanndaki kalabalığı yara· 965 ton da bugday gelmıttır. Fıatlarda 
tanların çoğunu. ekmek almağa gelmiı ahali istikrar hissedilmeğe batlanmışbr. 
değil, ekmek çıkamıağa gelmiı serseriler Maamafih borsada pek az alım ve satım 
teşkil ediyordu. • . 

için halkı aşılanmıya davet etmiş- 1 tadır. Fakat merasim ertesi gün yapı· 
lacaktır. 29 T qrinievvel saat 9 da Vali 

tir. Bizim yaptığımız tahkikata gö-
tarafından tebrikler kabul olunacak, 

re bu sene fstanbul Vilayeti hudut· 
saat 1 O da konsoloslar Valiyi tebrik 

ları içinde gündelik tifo vak' ası 
azami dört, beşi geçmemİıştİr. 1 edeceklerdir. Saat 10,30 da Beyazıt 

meydanında geçit resmine ittirak ede
Geçenlerde Beşiktaşta günde 

cek kıt'alar teftif olunacak, sonra ge
dört beş vak'a görülürken aşı sa

çit resmi bathyacak, alay Beyazıt, Sul
yesinde önüne geçilmiş, bu defa ı 

tanahmet, Sirkeci, Köprü, Şi,hane yo
da Fatihte görülmiye başlamıştır. 

kus. u, T epebafı, latiklil caddesi yolile 
Maamafih şimdi orada da hastalık 

Taksime varacaktır. Bu yolda saat 9,30 
seyrekl~miştir. Sanyerde ve Bey-

dan itibaren tramvaylar itlemiyecektir. kozda da birer vak"aya rastlanmış- ı 
Geçit resminden sonra Cumhuriyet a

tır. Aşılanmak, böyle bir vaziyette 
h k · f · · b d bidesine çelen'k konulacaktır. 

er esın men aatı ıca ı ır. Edim-l--- dı _J Ayni gün saat 14 te ~ı • 
-----.-. ------- I tındaki teJıitlik ziyaret edilecek, tehit-
H er Musademeden ler abidesine çelenk konulacaktır. 

Gece büyük yollardan geçmek üzere 

Her Zaman Plteı Ç•kmaz büyük fener alaylan tertip edilecektir. 
Bu münasebetle muhtelif yerlerde 

halka nutuklar söyleneceği gibi yine Amma ... 
Evvelki aabab, Kadıköyüne K()fCl.i- I muhtelif Hakevlerinde ve mekteplerde 

linden gelen vatman Hamdinin idare- konser ve müsamereler verilecektir. 

sindeki tramvay arabası, telefon tirle
ti binası önünde 18 numaralı ve Ada
pazar beleliyesi yazılı hususi otomo
bile çarpmıf, çamurluğunu zedelemif, 
tramvay arabasında da yangın çıkmı~

br. 

Bahkçıhk Enstitüsü 
Kapanıyor 

Necip Fazılın Piyasi 
•.. Şair Necip Fazıl Kısaküreğin 
yazdığı ve bat rolünü aan'atki.r Er
tuğrul Muhsinin oynıyacağı (To
bum) piyesi Cumhuriyet bayramı gü

nü olan 29 ilkte§l'İnİ sah günü akta
mı tehir tiyatrosunda sahneye kona
cak ve o günden itibaren oynanma
ya devam edecektir. 

Pencereden Giren Hırsız Nitekim, Beşiktaş fırınının önünde bir olmuttur. Bunun aebebı fırmacıların 
h 1ı f. ti b -d fı ıl d Balıkçılık enstitüsünde okuyan bq kadın. kendisini fazla rahatsız eden bir ser· pa a ıa a ug ay, rınc aruı a pa-

aeriyi tokatlamak mecburiyetinde kıılmı,_ halı fiatla un almak iatememeleridir. talebe, henüz tahsilleri bitmediği hal- Kadastro mektebi talehesinden Şe.--
Yine duyduğuma nazaran, Pangaltı f ın- Buna rağmen yabancı alıcılar alımda de, Ekonomi Bakanlığına stajyer me· kinin oduma pencereden giren luna 

nının önünde de, bir biçarenin cüzdanını l k l d Hasan tutuJm .. -"-. 
uçurmuşlar. devam ettikleri takdirde buğday fiatlan mur o ara at~nmış ar ır. -r--

• • v yükselmekte devam edecektir. Bu tak· Bu Y~ e~~itüye yeniden tal~~ ~- Bir -Ya_r_a-la-ma 
Mıllr EmlAk Oıreklör1UgU dirde de İstanbullular "ekmeği belki on lınmadıgı gıbı, memlekette bu ış ıçm • . • • • 

b lru f l ·· b "ht" b ı Mustafa ile Rizeli Cemal eeki bir Milli emlik direktörlüğüne t.yin e- et rup kadar yüksek fiatla yiye- az a mute assısa ı ıyaç ta u unma· .. .. 
r- ki d' Ancak ok eba ıd w •• •• •• d larak k 1 be dargınhk yuzunclen vunlflDUflarchr. dilen Jstanbul tahakkuk yardirektörü 

1 

ce er ır. fU n tayı t rüz et- ıgı goz onun e tutu , artı ta e M fa b ça.kJa yaralaaumftır 
Bay Şefik dün yeni vazifesine batla- tirmek lazımdır ki bu yükseklik bizim abnmıyacağ1 ve enstitünün çalışmasını usta 

1 
• 

* * • 
Edebiyat Talebeelnlfl 

Kongresi 
Edebiyat fakültesi talebe cemi 

bu ayın 26 ncı günü yıllık kon 
toplayacaktır. Baıkanbia Nusret 
rünün gelmesi umuluyor. 

* * * 
Belediyeler Kongre•• 

Belediyemiz namına ekonomi ' 
törü Asım Süreyya ile muhasebeCİ 
belediyeler kongresine i.1tirak ~ 
üzere Ankaraya gitmiflerdir. Pd 
din Oatündai da pertembe 1(ünii 
cektir. 

• * * 

Resmi 
alınacak parasız yatalı talebe~n 
si henüz bildirilmemiıtir. 

* * * 
Tıp T•lebe Yurduna 

Allnanler 
Bu yıl, yablı tıp talebe yurdun• 1 

liıe mezunu ahnmııtar. 

* * * 
Aydın Demlr~olu T•hv·ne 
İki aydanberi Londrada bul . 

nakit itleri müdürü Halit Nazsnl 
Osmanlı hankuı direktörlerinden 
teyye dünkü ekspresle ıehrimize 
mitlerdir. Aydan demiryolu tahvil 
nin teaellümii muamelesiade ı,..1 
caklardır. 

* * • 
Etlbb• Od•sının 

KUtUph•nesl ~ 
Etibba oclumın alt kabnda aça "'

kUtüphane için, odaya fİmdİye kads' 
1000 cilt kitap hediye edilmiıtir· 1~ 
tıp encümeni ile etibba odası yerı· ,,.1,,,~ 
Avrupadan getirtilecek olan kit•~ 
için 2500 lira hazırlamııtJr. 

*** mıştır. EmJik direktörü de latanbul aleyhimizde değil, bilakis lehimizde o- bitireceği anlatılmaktadır. Kaçık El 
tahsil batmemurluğunda meşgul ola • lacak, hem memlekete, hem de bilhassa - · · · · · · • · · · · · · · · · ·' · · · 1 

• • ...... - Feriköyünde Ahmet ve Saffet ismin- Mahpueler için Hastan~ 
caktır. köylünün cebine fazla pa.ra girecektir. Miraç Gecesi I de iki kişinin evinde onar kilo kaçak Tüze Bakanlığının kararile lst tdıt. 

Diin fırı~cılar belediyede llbaym ( et tutulmu•tur. hapilbanesindeki hastahaneyi k .,. 
Diyanet işleri Reisliğinden: Bi- T 111r 

başkanlığında toplanmıtlardır. Toplan- mak ve tevkifhanede büyük bir ~ ~ 
d b rinci Teşrinin 25 inci Cuma günü Hacısını Vuran Huysuz ak •.~ .. dile .,. 

Ekmek Fi ata 
fstanbul Beledı"yesı'nclen •• tı a ütün vaziyet gözden geçirilmiş ka hastahanesi yapm man,ı- ..11 

Recebin yirmi altısı olmakla Cuma h ııt""'. 
T . . li .. .. ve yukarıda kaydettiğimiz hakikat an- . . • Almanca muallimi Lüdneri vuran taata bat lanmıttır. Bu hasta a ·- 4 
eşnnıevve n 23 uncu çartamba l I t B .. • k w akşamı «Cumertesı gecesm (Leyleı ki tal bel den B rhan Ankara B T ı..: d w K ı· Bil~ aşı mış ır. unun uzerme e mege 12, es e er u ya ursa, eıur agı, ocae ı ve rl' 

gününden itibaren ekmek 12 ve .&an- francalaya da 16 kurut narh konmuş- Miraç) olduğu ilan olunur. _J gönderilınİftir. Durutmaları yapıldık- hapishanelerindeki mahkUmlar ted' 
cala 16 kuru,tur. J, tur. 

1
L b tiril" _'J ...... !_ edileb"l---1..&" . tan sonra uraya ge ecıc&lll'. • .. • . . ı ~,ır. ~ 

- Hasan Bey, dostum!. Şu İstanbul ıeh-. "' 
rıne •• 

• 
Pazar Ol• H•••• B. Diyor Ki • 

I 
. . . Biraz para akım diye.. Seyyah cel • 

betmek için •• 
• • • Komiıyon komisyon üstüne kuruldu • 

iu halde, hiç bir netice çıkmıyor. Neden a
caba?. 

- Seyyahları, ökıe ile tutulur isk ete k;, 
ıu aanıyoruz da, ondan!. Seyyüh dediğiıı .. .,. 
laylık, ucuzluk ve eğlence ister. Bun l rı 0 

g:,.hl~.!>..µlalım da_, •!ra onlara.ıelıin!. 
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Hergün 
Hürigetin Zevki 

• Ekmek Meselesi 

• 
Hürigetin Kıymeti 

Evvelki gün bütün Türk milleti esa· 
tetin kötülüğünü ve hüriyetin niha
Yetsiz zevkini anlatan bir tecrübe ge· 
çirdi. 

Hepirniz on saat için evlerimize hap
ledildik. Hapsedilmiş olmak derhal 
hepimizde bir mahpusun haleti ruhiye
•ini Yarattı. içimize bir sabırsızlık, bir 
lizüntü çöktü. Ruhumuz karardı. Eli
nıizden hüriyetimizin muvakkaten a· 
lınnıış olması, bir gün için dilediğimiz 
anda sokağa çıkamamak mahrumiyeti 
~a.hanımül edilmez bir azap gibi görün· 
et·· u. 

Akşam hüriyet topu patladığı za· 
rtlan, herkes sanki ciğerlerini bol hü
tiyet havası ile doldurmak istermiş gibi 

hemen sokağa fırladı. Hatta kapıdan 
fırlayıp hüriyetini tattıktan sonra tek
rar evlerine dönenler bile oldu. 

Bu ufak tecrübe bize hüriyetin 
luynıet biçilmez bahasını ne güzel an
J~ttı .. ' 

Ekmek 

SON POSTA 

Resimli Makale 

Fransa ve İngiltere cihan harbinden sonra dünyanm bü
yük bir kumuu kendi aralarında paylqhlar. Pay aLum • 
yanlar bir müddet sustular. Fakat sea çıkaracak kadar 
kuvvetlenince bağırmağa bafladılar. Bu bağırma, bir harp 
dojurdu. Bu harp, eski harplere benzemiyor. Silindir ıı'bi, 
makineler, önüne gelen sabayı çiğneyip geçiyor. Bugünkü 
harp düne nial>etle yüz defa, bin defa, mukayese edilemi • 
yecek kadar fazla tahripkardır. 

il Harp il 

Bu harp makinesi Avrupada da yürümeğe baflıyacak 

mıd1r? Bilmiyoruz. Bunun önüne geçmek için her türlü 
gayretler aarfolunuyor. 

Biz, yeni bir hayata tiren, önünde yapacak iti çok olan 
genç milletler, sulh taraftanyız. Harp makinesinin yurdu • 
muza girmemesi için elimizden gelen ber ,eyi yapıyoruz 
ve yapacağız. Harp bize gelebilir, fakat onu biz 1retirmiye • 
ceğiz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
SiY ASAL BiR HADiSE DAHA ÇIKTI 

Berlinde Çekslovakga Sefarethane
Eşgasını Tahrip Ettiler • • 

sının 

r-
S özün Kısası 

Toprağı 

Bol Olsun 

--------- Ek. Ta 

Mülga silahları bırakma konferansı 
başkanı Bay Henderson, sizlere örniir, 
ölmüş!. Eskiden, bizim neslin okuduğu 
hukuk bilgisinde bir düstur vardı: Ma
ni zail olunca memnu avdet ederi 

Öz türkçesi, engel ortadan kalkınca 
yasak olan geriye gelir, diye ifade e
dilebilen bu düsturun bir de tersi olmak 
lazım gelir ki o da mantık.an doğrudur: 
Memnu ortaya gelince, mani defolup 
gideri 

Toprağı bol olsun, Sayın Bay Hen
derson da tıpkı böyle oldu. Zavallı a
damcağız 73 yıllık ömrünün önemli 
bir kısmını genel barışın istikrarını sağ· 
lamağa hasretmişti. Özene bezene kur
duğu silahları bırakma konferansı bes
lenemeyip öldü. Derken, önce Şili ile 
Uruguay, arkasından Japonya ile Çin 
ve en nihayet İtalya ile Habefistan kn
pı,.ştılar . . . Biçare adamcağız, yumurt• 
ladığı yumurtanın cılk çıktığını, pi"i~· 
diği yemeğin kotarılmadan yandığın~ 
görünce, kafayı yere vurdu ve bir daha 
da iflah olmadı. 

Onun menetmek istediği harp, böy· 
le üç defa artarda patlak verince, ona 
da artık dünyadan el, etek çekmek dü· 
şüyordu. 

Bay Henderson da öyle yapb ... 
Frenkçede - ufak bir imli farkından 

vazgeçersek - imanla karaciğerin adı 
Berlin 21 (A.A.)- Üç delikanlı, ğu söylenilen mezalim dolayııile Çekı· mitlerdir. Sefarethane, açılmıt olan b'ırd 'ır Za il b d'' k'' .. h · . va ı arış uş unu em ıma-

Çekılovakya ıefarethaneainin bekle· lovakyaya aöğüp aaymıtlardır. tahkikatın neticesini beklemektedir. nına he d k •v • k ba , m e aracıgerıne ur n 
lstanbul ikidebir böyle bir buhranla me salonunun efyasmı tahrip etmitler, Tevkif edilen bu üç delikanlı, aslen Sefarethane, bu gençlerin hakikaten gitti!. 

)carşıla~ır. Ya buğday fiatları yükselir, pencerelerini kırmıtlar ve Çekılovak- Alman olduklannı, fakat Çekslovak- Çekoslovak tabiiyetinde olup olmadık- İncilde, Havariyundan Yahya, lsa· 

Üç dört gün lstanbul halkını heye
~na düsüren ve birbirine katan ekmek 
l>uhranı: bizce ortaya halledilmesi la
~ gelen bir mesele daha çıkardı. 

.,a un stoku azalır. Bunun cezasını yada Almanlara kartı yapılmakta oldu. ya tabüyetinde bulunduklarını söyle· larım bilmemektedir. nın ağzından insanlara hitap ederek: 
}ıalk çeker. -- - «Sizi kurtaracak olan imanınızdırh~ 

Niçin? Berlin Elçimiz Yeni Arnavut- Çiftçilere Kredi der. 
Çünkü ekmek bir gİda maddesı, ve Bu iddianın her zaman doğru olma· 

lıalkın zaruri ihtiyaçlarındanbiri olduğu luk Kabinesi Dün Kamu tayda Kabul dığmı bize akıbctile isbat eden Bay 
Avusturya Elçisini Kazaen H d fıalde hususi ve fakir sermayelerin e- Tiran 21 (A.A.)- Yeni kabine fU J EL ilen Kanunlar en ersona acımalıyız ... 

linde bir kar mevzuudur. y aralamıı De•ildlr ıuretle t-kkül e•-=·tir: A k 21 (AA )- Ka b Zavallı adam cenneti yer yüzünde • .,.- ..... ..,. n ara • • mutay u- .. k d d "d' B l 
S k k f l b ... d Bqbak T'" Bak kil' "nkü la da 'f 'l gorme sev asın a ı ı. . u ü küye o 

ermayesi üçü ırıncı ar ug ay Berlin 21 (A.A.) - Anadolu a· r_ı..: d lan A ve a..~~-•--- anıM hvde' F•.: ~ .. topk ntıııntiflçı tçı er kredi ve kadar belbağlamıştı ki, öbür dünyada 
fiatının yükselmesine, un stokunun a- b"ld' . ~ ev et turası __,.1NUUU11 e ı ı· zıraı a&tlf oopera eri hakkındaki Jca. janıının özel ayları ı ınyor: . lA ıh I •1 ka şayet cennete gitmiş olsa da, zevki~ 
~imasına dayanamazlar. Un alama- • A- rqerı. nun ay a arı e mutaym 1935 ey- k v k .. 
rİnca ekmek çıkaramazlar. Bu yüzden Berlin büyük elçimiz Hamdı pa· Dıt itleri: Londra elçisi Fuad Aalani. lul ayı heaabatı ile tahlisiye idaresinin çı aramıyacagına anıızl 
Cle h Ik k ı"'ın bir av partisinde Avuıturya ı .. itleri: '-'-odra ilbayı Etem Todo. 931 yılma ait kat'i hesap rapor'-- ka. -· · · ·9· · · -1 · -· · ·-----

a IZttrap çe er. s- ata b ( UUI U garistanda 
1 b d B fi büyük elrisini kazaen yaraladığına Kültür: Saylav Buahali. u edilmittir. stan ulda 360 fırın var ır. u ı- % .. -

tınlarda günde 3600 çuval un sarfe· dair Noye Fraye Preıae gazetesinin Finans: rmam bakanlığı genel ıek- ;;i·~~l· B~~~ttl-.--·- .. . ihtiyat Subayları 
Cfilir. Demek ki fırın başına vasati on vermit olduğu haber tamamen aııl- releri Gera. Bayındırlık: Poıta ve telgraf genel Pi d 
'Uval düşer. Fırıncı esnafının bu bol1u· ıızdır. Ekonomi: Geçenki kabinede ekono- direktörü Naraci. evne e 
iu hem ekmek fiatını arttırır, hem de · T J 
i!~nıek winin fakir esnaf elinde kalma• İngiliz Parlamentosu Bugün Toplanıyor op anıyor 
•ını mucip olur. Fazla olarak ta ek· Sofya 21 (Özel) - Bu ay sonla .. 

!neğin gayet pis ve iptidai şartlar al- Du" n Londrada Edenı·n lştı·ra kı .. le Bı·r rına doğru Bulgar ihtiyat ıubaylan-tında hazırlanmasına sebebiyet verir. nm fevkalade kongreıi Plevnede 
Qeh · k b · · toplanacaktır. Bu münasebetle Plev· 
~ rın e meğini temin mec urıyetm-
d, e bulunan belediye. halkın gıda mad- T l t Yapıldı Duru G .. .. .. 1d ... nede büyük hazırlıklar yapılmakta· 
d op an J m oruşu dır. Kongreye iıtirak edecek olan 

esini teşkil eden bir işi hususi ticarete t U murahhas ve misafirlerin aayııı 
bırakmamalıdır. . ft da M d' Bak la • · k •v• • · (1500) Ü bulmu t 

B . v• • • .. Londra 21 (Özel)- Yedi ha a D· aa m an nnın Iftıra ettiği bır Londra 21 (A.A.)- Yarın ltal f ur. 
eledıye halkın ekmegını temın..... Ed b .. içtimada bulunmuttur. yan. Kongreden sonra, ihtiyat ıubay• 

!necburdur. Bu mecburiyet onu ekme· beri Cenevrede bulunan ~ u~n Yarm parlamento içtim ed k 1 Habef anlatmazlığını müzakere ede- ları krala kartı olan sadakatlerini 
ii bizzat hazırlamağa sevkeder. Bina- Londraya gelmittir. Sabahleyın Dıt : ıe o .. itler Bakanı Sir Sa;uel~: 'c~. cek olan parlamentonun toplantıaı mü· arzetmek için büyük bir gösteri ya· 

- ... ... Ede 11·•vekil "T oareın be 'l ki d A 
enaleyh fırıncılık belediyenin inhisarı ler Bakanlıgına ugrıyan n...,...,.. bir nutkile açılacak ve Bakanlardan bir naae lı e Batbakan Baldvin bugün ar- paca ar ır. yrıca memlekette 
altında olmalıdır. Belediye, hatta kar- Baldvin ile görüterek Cenevredeki va· çoğu töz alacaklardır. Parlamento bir kadllflarından bir çokları ile görütmü .. suikastçilere ve muzır elemanlara 
~a b ı h · mittir T kar§ı şiddetli tedbirler alınması ve 
b .. n .. ulacağı bir sermaye i e, şe rın ziyet hakkında malumat ver • hafta kadar içtimalanna devam ettik- tür. Bunların arasında bilhasaa Mon· mücadele edilmesi için kararlar alı· 

uyuk semtlerinde elli kadar modem x~ıeden aonra, Eden, Müdafaa Ba· ten sonra dağılacak ve gelecek ayın 14 ıell, Amiral Emlechatfield J h s·. na".•ktır. 
elekt 'ki' f h . b"t" VK d • • 1..--lan ' o n ı •·n e rı ı ırın yaptırır ve şe rın u un Babnlarile, Ticaret, Hindistan ve ün e yem aeçıme ~ acaktw. mon ve Eden göze çarpıyordu. 
krneğini bu fırınlarda temin ederse, 

hern halk temiz ve ucuz ekmek bulmuş ".:r-::===:::::::::..-------------------------..::::::::====::::::::::::.,: 
~lur, hem de belediye ekmek başına t s T E R 1 N A N ı s T E R ı N A N M A ! 
(S) para kazansa, mühim bir gelir kay-
llağı elde etmiş olur. 

Belediyenin bu işi bir defa tetkik et· 
tirnıesini hem halkın, hem de beledi
:} enin hesabına karlı buluruz. 

,, Horhorda Molla Hüsrev aokaimda oturan Bayan Nadi· "7 Ayol ben sana 25 lik değil, gÜmÜf lira verdimL 
de adb bir okuyucumuz anlatıyor: dedun. 

Ayın on altıaında aabab Sirkeciden aut 11,5 te , D~I~medİt aramızda münakata baıladı. Fakat biletçi 

b 
«-k t den Edirnekapı tramvayma bindim. Biletçi geldi b1r tur.Iü~ dedljinden fatmadı. Bizim yepyeni giimüı lirayı 

are e e ...... x..- • b' _,,_.. lir er k 1 :!!.a 1 ve kendisine avcumda luuuauua yem ır ...... Uf • v • ema 1 illiyet e yutup, yerine 25 liğin arttiını verdi . 

Türk Heyeti 
Milanod;1 

Milino 21 (Özel)- ltalyada tetkik 

seyahati yapan Türk heyeti tehrimize 

gel mi,, fabrikaları gez mittir. Heyet şe· 

refine burada bir ziyafet verilmiştir. 

....................................................... -- d" Son duraktaki kondöktörlerden birine &Öyledim. Boy • 
Balkan Çocuklarını ~ Edimekapıl .. dedim. nunu büktü: Yunaniıtan a Büy k Miil-

Biletçi bileti kesti. Sonra g8ziimiin önüne bir 25 lik uza. • - Ne edelim, bayan, vaktinde gerekti. Şimdi 1-anginize k · t K lk Himaye manaı.mı .. deyip çddı. ı y e e : a mıyor 
• tarak: b" L--1...-. N 1 

Sofya 21 (Özel) - Gazetelere - Bayan, bu yinni betlik ezik. Geçmez, ır ...,_.am e o urdu, tramvay sosyetesinin bu insaflı biletçisi be- Atina 21 (Özll) - Yunanistanda 
! ded' nim gibi fakir bir kadının lirasını 25 lik yApıp günaha gire• - · · · 

IÖre, Atinada bu ayın 20. 24 Ü ara· ver Gc;zıen':n hayretten faltafı gibi açddı. celine, yirmi beıliğini lira yapsaydı sevaba girmez mivdi?. ıı büyük deı·eceli mülkiyet haklarının 
•ında toplanacak olan Balkan ço- kaldırılacağına dair bazı gazete:!!: 
C:ukları himaye kurulları kongresi l S T E R 1 N A N 1 S T ER J N A N M A 1 rin verdikleri h aberleri baıbakan 
Relecek 936 ıeneıinin niıan ayına 
•- 1 ı -------------------------------;-------------_) yal ... ı. I. m . Jt.ır. «a mııtır. ' • 

• 



4 Sayfa 

Kırk Sene 
Süren 
Bir Dava 
Salondan dıtan çıkınca her ikisi de 

derin birer nefes aldılar. Davayı kaza· 
nan, avukabna teşekkür etti. Avukat 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Salı 

(*) 

Kemik Çatlaklığı 

( * ) Bu notları kesip saklayınız. ya
hut bir albüme yapııtınp kollekıiyon 

yapınız. Sıkmb zamanınızda bn notlar 
bir doktor aibi bndadmıza yetifebilir. 

SON POSTA 

lzmirde Bir Kültür Paı:kı Yapılıyor 
, 

• 
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E ir Üniversite 
Grev Yaptı 
~------. Lit yanın Kaunaa n • Prof eaörlerin van .. 

. · · de profesor-
tu y ın / cri mtt• na ersatesan . . .. 
ae e~i ıJ n çr· ler hükCirnebn .. teii ile 

kan iJıtılaf deiil, fakat profe90rleı 
rnedi i m en liyakatli namzetler arasand~ 
Yaptı t seçme ile tayin edilirlerdi. Halbukı 
hu ·met eçenlerde bu seçme hakkını pro
fe orl r mechsınden alda. alınca da profe
aörl r ara anda fiddetli bir aaleyan bat aö•· 
tedi Munih gazetelerinin yazdıklanna b~· 
ltılır a profesörlerin toptan istifa ederek. ~
niver itcyi bot bırakmalan ~ekleneb.ilır. 
~mafıh talebe üç ıünlük bır sr•• ilAn 
etmiştir. 

SON POSTA 

HARİCi TELGRAFLAR 
Yunanistan da ----------------

Kral için 
Şenlikler 

·Yapıldı 
Atina 21 (A.A.)- Afta atadyomunda, 

Kral ikinci J orj ıerefine süel ıenlıkler ya
pılmlfbr. Bir çok halk da bu teıtlıklerde 
hazar bulunmuftur. Halk, Knlı alkı~larnıı
br. Biri Selanik olmak üzere Yunanıstamn 
clört tehrinde daha tenlikler yapılmıştır. Bu 
munasebetle Çaldaris Selinikte bir nutuk 

söylemiftir. 

Hood Ve Renovn 
Dritna vtları •• 

Cebelüttarıkta, Yaptıkları Manevralar
dan Dönerlerken ~azaya Uğradılar 

.... OVll (Juk•nd8) 

Hood (•falıd•) 

...................... --' 
Koyun 
Vergisi 

• -ıo.•ır it 1 s M• f• T No20 iye thUt~en dönclil: Şirket, on gün Zeldye,rnıektubu aldı, zarfı açtı, fÖy-ımut slbi, illide bir tafhp çakıyor, .... 
... .,., tatil! dedı. Kurnaz kurnaz gülüyordu: Je bir baktı: Ferdi Beyden, dedi. Ben, t•Jot ••. Bir..., pmma pldi, ,..ak•• 

ferdi Beyin dediği çıktı ... Pakize de, tirketten bir haberdir, samnıttmı. Me- du, etrahakla clönadl ••• Bendea iti • 
n r t/LTY· N L r Q. . sevincinden eherini çırpıyordu: Eh, jer, Zekiye ile eözletrnifler, buluta - kindijinden deiil. hali biliyor ... 
ti C f"\ 1:: 1::: arbk. bma ela yer .tıç•lacakl diyordu. caJdarmıtl Ferdi Beyin rnühun bir ifi dan ... 

• 'f S'ilf'*'wsı ~ avrucakların se~inci: _benim MTi1l .. çıkmljf: hafta içinde, ben, lize •annm 1 Mahzun mahzun a\ilüyor; beyninin 
2 bekarken. ıaıtl)'oıdu: cım, ~ı .zekı~e, bır wmüjde ckııha dlyormaf ... Zekiyenin halinden, biraz içini saran bulutlan dağıtmak için oy.-

Sabahleyin penceremden _Biri abırmca. öbürleri de abı • verdı: Şırketm tatıl oldugu günlerde, canmm 11kıldı~nı anladım ama, anla- lanmak iıter gibi, kendine İ.f anyan bir 
h~l~ık gök yüzünü. ~ havayı nr .•• ükiye, ayaklarmı yıkıyacak; p.,. benim aylıiım işliyCC:e~··· mamazlıta geldim. ııkınb ile dört tarahna ~nıyonlu: 
ıtorunce, Ihsan ablayı anıyonım. k" de· Bea del dedi. lhmn ahla, dalar gıbi durda, kek le- !üzüle stitak bakıyordu• - Benim de içim parça parça olu-

A ha Z ki . "tt'iıi tirket <<te- ıze . _1_ıa eli ' • M-'--11 L_ı_ ca , e yenın a• 1 • Sai elinin bat ve phlıdet paını~ • : - Ferdi Be)', t.afta içınde demit· yor ama, elim kıaa... ana edeki DBA· 

ınizlenmişı> miydi> Pakize de :ıne:e nın uçlarile yakasını tubnuştu: bir - A-. ne müjclel afuı, tayit t;tmemİf ... Zekiye: hiç .C:. kaldan, deiil veresiye, pqin para ile 
~lamış mıydı) Bu iki «ÇOCU »İ ~ rı ıkartmaktan korkar 11öi ürkek ür- Seti. ölü. bitkindi: kata çıkmadı, oturdu, bekledi. Hani. de rakı alamam ki ... Ziyafet ıecainın 
sert esintili, yaiıf havalarda nası aı- ~ çıilkti: -. Hep se_vindik •. · iki~ Mara ma, onu g3reft, hnaf sanır, deill mi) it dedı koduau, hal& bitip tilunmek biJ.. 
dip geliyorlardı. Derttir İlıUDl ~··· Bafka neydi~ Ferdi Bey çaka seldi. ÇMuldar, için olunca, o kadar sevdiğı, can attıiı miyor ... 

Cünlerdenberi kapanık dura~. Fd .. b' - ~1 ..J.-:.:ı... Kaç pndür, kaç misafiri, 8flliı odaya aldılar. Kahveler, eokokları, gezmeleri tozmalan unuttu,, Nihayet aradıiı İfİ hulmut gibi Jiımü 
".. 1 w _ı__ •• •• aülecegın en ır ,eye.. er ~· lim alar t k Bi • ik ,_. ' 1 lad t--•-- bir k ~un_~· acagın~. yuzu e- . • " .. nleıdir. çelrtikJerimi. bir ben mu .. onat ya~ 1 • _., ızzet, ram ~I evlerde kapaıup kalda... ecvınç e par ı; tel do...,..-.. Ü• 

Urnidimi kesnai,lim· ı.Jatmıyor ~hi So" ~ Se .. mayala. iç hafta mı, eonna ... Keneli kendıme: 111,.ne&.. ha- Derin derin iç çekişinde, gizU bir ö- çük kese klğıdı çıkardı: 
rünen ve ince ince ç~erek ~ b"_"l... n. :.: daha fazla mı oldu, yırfı haberdir. diyordum. iünüş te ftnb: - Patat~ fıathyayım ... Eane ..Ja.. 
VÜ d . . . . :..t:yen yagınura ır ay mı, y , -r -L-- ı_ıı. --ı L--L -~-L•~· --'-cu una aınsı un11 lif&& • artık hesap edemem. Ayımı, günümü a...-~r ~ acr aa UUl'•alc:ht: - Hafta eonuydu, Ferdi Bey, geç tallnl )favnKll&llU ll!~ICI". 
alduı, etnıedim. Topbp yolunu tat fSfUdnn· Hani ten, leadlliiinden pi.- - ,_.ı. W-L H.m cM. W. ftkft ıeM ... <lec vakit pllfi, benim, Onttne Mr ten~e 1'oydu. a.e U.. 
ttna. din e.e haber sönc::lerecektim... plecek L. hlr te hatırına gitmedi... iıdtnclan hlr hır ~ patate.ı.i, 
. Ihsan Hamm, Leni. pek yorgun, haf .. 111c;5,!.mı~ ptcl, _.mi yavaflatb: Kadeli, talibi ~innelu• ı..,.. C!zlerf, acı faayalfer ~ Lir bir OJlllKI mahatedle Szene hezeae ~ 

ıız, isteksiz, ıw,ıladı. Kapıyı açar aç- _ Artık Zekiye, firkete ,itmiyor 1 bn insanların ürkiinw.iM duuıld•xu dafıtfa, UD1'1aıa dalnııftı: yup .......... bqladı: 
n.az. yüzüme ı.ktt: 8afmı bLfırarak tavanı, yukarıyı •ınn•fb: - Atalı yubıı. yemek zamaaa... - Fdrdi Bey, ,ittiga zaman yatıı}'1 

- Öldiils mi, b)dtlar 11111 diye a-~ etti: - Söylemiyeyim, diyorum ama. Ocdta b:vnıyan, hir tek bp yeınek •.• ook pemiftf ... Kapa npanır lmpan -
ramaz. wım r •... _ FJı iki, iki buçuk hafta burada ... içim yanıyor ... O gün, Ferdi Bey, •f Hıt. de)'hlce, ne plffrtnltı) Para oı.. ıns. 7A"8. btldlnf trıutfl!lla attı, kc-

Mutfağa doinı yiı&ınö"6: Hep~... ahbaplık için aelmit- ŞlrMcin elzi ol- neyte) Mbk .. ,...,., ,aza mdar- l'e'Nti• ... 6fte terildf ... Metil tnelıl 
-Sokak•. pek TIClk ~; ·~- Kerevete. yanıma otunfg; Adeta lco· mamıf··· Sadece: ~ir haftaya kalmu. na ...... Verip ft~lerl. ~ yöııdlme bahyor, atıını bıçak1ar açmı· 

larını iyice sil de gel... . cıala. lalıaiaıa fısıldıyordu: muhakkak açılır; dı~f El. &D cla ne tlıltd ys. .. !oara, OllUn ili kadelı ym ... Pak2e ile Huriye de geldiler, on 
Ayaklanmı, kapıwn ~ ke- n~~ kavplar. ne kavplaıl .. Ne bir teeelli... iller ela...,, Bir de yaldızfı Uiıdı ma- lanllt da betbeni2 solgun ... ..Paltizenm 

Çe parçasına «iyice» aildilt~ 
1 
~n':; belrıyordul., neler oldu) Ah. aıraeilc. Ihsan aYa, !-'mı önüne iinıit. yor· den ıu~ndan lstey~erine, ne yapa- çeneıi~unnaz: Çok ayıp oklu ... Ya. 

ınutfaia ıilıtim, arada da ~-e~ .. anlatabif8em ... Aklım dalımk ... itte. pır 1oııun bir tfpra 1anyorcfa~ nz) BelU. a,.k ~~·••· fmda~ rım ağızla olsun, yemege alıkoyacak· 
kalan beur pmarlanm. liderini h • ziyafetten eonra idi ... Ama. kaç - Ilı fllt IOlll'll il, pli1»... p_. tunna. p.., .... • tliyGWlwa ZMi-ıtık t de!mez mi 1 Zekiye, yerinden ft 
lnizWİm. ~nı 0 'eli -1,. batıda,-amayorua. tMI Wır • 1 ~ ıi!lil~: Z l iyw Hmntr ,..- M .w.dlııa ll1lli ~·r "1• ladı brde9inın yuzune ba ırda · 

ı b 
.. '"k "ft.iimÜ aun eonra 1 p.,.... . . _._L...ı..._ ...1.- • • 

hsan abla, maltıza u>:'1 gu.,--~ Neyte. pçmit pn ... Bir akpm. ZeJD. W. Ü,~ WWWWlfW, ... ~ (A a var) 
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Biri ıci 

s vaş 
a 'eş Ordu arı Hazır
lık arını itirdiler 

iMPARATOR CEPHEYE GiDiYOR 
(Baş tarafı 1 inci yüzde) l durumu, ara~in~n arı~alı'. iklimin_ ~e 

Diğer taraftan Ras Kassanın kuv • ağır olması, ıhtımal ~ı bır zam.an ıçııı 
vctleri mütemadiyen şimale ve şimali ltalyanların burada ılerlemelerıne en
tarkiye doğru ilerlemektedir. Bu kuv- gel olacaktır. 
vetler yalnız geceleri yürümekte, gün- iki ltalyan Kolu 
düzleri ise gizle ektedir. Çünkü İtal- Adisababa 21 (A.A.)- Doğu cep--
yan uçakları 60 metreye kadar İnerek hesinden bildirildiğine göre, geçenlerde 
bütün araziyi mitralyöz ateşile tara - iki ltalyan kolu, ileri harekete geçmek 
maktadırlar. - üzere Musaali bölgesinden kalkmışlar-

Şlmal Cephesi dır. Birinci kol, çölde, boğucu bir sıcak-

Asmara 21 (A.A.)- Şimal cephe· ta ç~~ ~ızlı ilerlem!ş . v~ ~ihaye~ ia~e 
· d h' b' üh' · h reket yoktur servısının bulundugu ıkıncı kol ıle ır-sın e ıç ır m ım a • . . . . . 

ı 1 h ku ti · .. d lik L tibatını kaybetmiştır. Bırıncı kolun yı· 

,- ·SON DAKİKA<.---..-.. 
ITELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERLERi 

'oersimde dört Yıl
lıkYeni ·Rejim 

Süel Vali idam Cezalarını 
Tasdik Edebilecek, Muhake 

meler Çabuk Bitecek 
ta yan ava vve erı gun e uçuT . 
larını yapmakta ve Habeşler de tahti· 1 yeceği ile suyu uçaklar vasıtasıle te- (Ba§ tarafı birinci yüzde) bafmühendisi görecektir. ilbay lüzum 
datlarına devam etmektedirler. min edilmektedir. Eliziz bu ilin merkezi olacaktır. gördüğü yerlerde tubayların vazifele-

mevkufen devam eder. , ~ 

* Göz Hastahklar1 Munzur ilbayı ilin umur ve mua- rini kaymakamlara verebilecektir. 
Adisababa 21 (A.A.)- Habeş kili- Diğer taraftan, Musaali yakınlarında melitında il memurları hakkında ba- Ayni kanun projesinin adli kısmın· 

Durutmaların talik veya t~...11 I 
detleri zaruret olmadıkça 5 guaıı-

sesi bütün ulusu İtalyanlara kartı mu- yol yapmakta olan İtalyan askerler~ni~ kanların salahiyetini haiz olacaktır. da fU esaslar vardır: 
k~vemete ve .t~arr~~a tetvik etme~e~ I ~ö.z hastalığı çek~ekte oldukları bıl<lı· Bu ilin kaza kaymakamları ve nahi: - Hazırlık tahkikatında müddeiu- temyize tabi değildir. ~ 
dır. Habef kilısesının beyannamesmı 1 rılıyor. Bu hastalıga sebep:. od~nu, yol ye müdürleri ordu ile irtibatları bakı mum' acele itlerde celpname tebliğ et· 300 liraya kadar alacak dav~ 
burada ekalliyette olan müslümanlar da yapısında kullanı.l~n. Kaktus agacı su- kalmak şartile muvazzaf sübaylann tirrneksizin mahkemenin kurulduğu menkul ayin davaları ve icar J11 

alkıtlarla kartdamiflardır. yunun ~akıcı tesırıdır. hak ve kıdemleri mahfuz olacak, bura- merkez haricinde bulunan şahitler için biten mecurun tahliyesi daval~ 
Ra& Kass Ord ular1 Adi sa babaya Varmak için daki hizmet, askeri hizmet sayılacaktır. ihzar müzekkeresi verebilir. olarak görülür, temyize tabi d:~ 

Adisababa 21 (A.A.)- Raı Kassa 
3 

Sene Llizıın ilbay, bu ilde kullanılacak askeri me· Müddeiumumiler hazırlık tahkika· ilbay bir şahıs hakkında ~ 
ltalyanlara geçen Ras Guksanın yerİ· Londra 21 . (A.A. )- Gener~I Ten- mular haklonda inzibati bakımdan tında hakimlerin haiz oldukları salahi- tehlrine ve cezalann te' ciline sa 
ne Agam bölgesi kumandanlığını ele pemle_y, Deylı Tel~af g~zetesınde çı- askeri kanunların kendisine verdiği di- yelleri kullanırlar. Müddeiumumi im· lidir. fl/1fı 
almışhr. Burada İtalyanlar Dagamuya 1 kan hır yazısın~a ~ıyor kı: . . . . ıiplin haklarını kullanabileceği gibi, me hukukuna taalluk eden itleri tahki· Kat'ileşen ölüm cezaları ilbaY. 
kadar ilerlemişler ve siperler kazmış • «ltalyanlar, ılerı hareketme .~ımdıkı diğer memurlar hakkında da kanunla- kata tabi tutmadan iddianame ile doğ· fından tasdik ve tecile lüzum gö 
lardır. Ras Kassanın kumandanlığı ele yavaşlıkla deva~ ~derlerse, Adı~aba~~- rın inzibat komisyonlarına verdiği sa· rudan doğruya mahkemeye verebilir. diği takdirde infaz olunur. 
almıt olması gösteriyor ki Habetler bu- 1 ya _varrn~k ıçın en ... aşagı uç lihiyeti resen kullanabilecektir. Ha· Hakimin (sorgu hakiminin) reddine Munzur ili içinde oturanlardan 
rada İtalyanlara kartı tidditli bir muka-

1 

senehk hır zaman lazım ge • kimler hakkında hikimler kanunu cari dair olan dileğin kabul edilmemesine tarafından iflenmit olan suçların 
vemet göıtermiye hazırlanıyorlar. lecektir: Çünkü her s:ne1 yal- olacaktır. Bu ilde tayini ilbaya ait olan dair olan kararlan kat'idir. leri, Elaziz, Malatya, Sivas, •• 

ı 1 ki S . bö'l • d nız yedı ay kuru geçmektedır. talyan . k" • h Er c·· ·· h M rat il1 ta yan uça arı etıt gesın e mı- ' . memurlar ve müstahdemlerin harcırah· Hazırlık tahkıkahnda atıp uzu- zurum, umut ane, u 
sır tarlalarına burada Habct kuvvetleri- gen:lkurmayı da b.ır kaç ay evvel bunu ları geldikleri yerden memur olduklan runda yapılan ilk tahkikat tekrarlana- geçerek buralarda yakalanırsa .~u 
nin gizlenmit olduğunu anarak bom· ve uç senede ~dısa~baya vardıktan mahalle kadar verilecektir. maz. ilk tahkikat açılması kararı aley· mahkemelerinde bu kanun hukıO 
bal 1 d 90nra rnemleketın gerı kalan kısmını da . . . . 1 d" ·· uh k ed"lirl ar atmıt ar ır. . . . .. .. ... M ·ı· . ... meclisi olmı· hıne ıtıraz edılemez. d ıaname maz- gore m a eme ı er. ele geçırmek ıçın daha uç dort sene la- unzur ı ının umumı . ... . .. .. . bW-* ld"W · • "t' f t · t' yacaktır Daimi encümen itini de, def· nuna teblıg edılmez. Bu kanun hukümlerı maka A 21 (A A ) ~· d" ka zım ge ıgını zımnen ı ıra e mış ı. • ... . l hk'k 'ld' 

smara · · - 'S'un ıye - terdar kültür direktörü bayındırlık Ağır cezaya aıt suç arın ta ı atı mı ır. __,,J1. 
dar ltalyaya mutavaat eden halk 12 bin Yalnız Ha beti ere ;::;:~':::;::::=-::::=~~' ::::::=====~~==:~====~~=:::::::m-=~~~~~=:==::====:~===-
kitidir. Brüksel 21 (özel)- Belçika Salibi- L d p . Roma Arasındaki Görüşmeler 

e U k y 1 d ahmer heyeti, Belçikada toplanan ia· on r a, arıs, 
e' ç• ara an ı . k... .1 H ı.-ft· ·· d ·l 5 ... .. f k k 1 fı nelerın amı en a~ıstana gon erı -

dan huaçf::~; ::r:ıand:;;I:~~ ~:) ht:::ba:~ mesine ve ltalyaya bundan ~i~ bir hisse Lon J.ra, Mıusolı·nı·nı·n rreklıifıZerı·nı·n 
d d 1. k l d .. ayrılmamasına karar vermıştır. U4 J. ~ ıman sırasın a, yer ı as er er en nlu· 

rekkep kıt'alar hücum etmiş ve çetin 22 Devlet Zecri Ted- k l• 
müdafaalarına rağmen Ha~leri püs- birleri Tatbik Ediyor ~ Te Oldug"' unu Bildirme stemi11or 
kürterek müstahkem mevkilerini işgal r 

21 
(A A ) N Es 1 l' ~ '.::I 

venevre . . - orveç, -

1~7;~:~~r!:iı::~::tv:ı:::·ı-::,~:; ::.y:ı:.~;~~:;!'.!::~~~e ;~;·: MUSOLINf, INGILIZLERE YENiDEN TEMiNAT VERDi 
ler, 50 ölü, bir çok yaralı ve bir miktar t ki t bl' tt ~ tedb. 1 · 'lk. 

1
• 

ı arı e ıga a zecrı ır erm ı ın eli• 
esir bırakarak dağılmışlardır. . t' diki . • ltal .1,.h Lo dr 21 (AA ) R smi meha· ihtiyaç göstereceği mütaleasını ileri cevap vermİf olduğu söylenmeld _,., 

yenne ge ır ennı, yaya sı a ve n a . • - e Londra 21 (A.A )- Bu sababkJr-
2 Top, 2 Makine il TUfek mühimmat gönderilmesine ambargo fil, Musolininin Drummonda haliha- sürmektedir. . . t ı'.. 

ıt 1 k 1 · • • 14 ··ı·· k d ki H b · · · · Duçenin Drummonda ltalyanm in- zeteler Habct meselesınde mevcU• ':'_.& a yan uvvet erının zayıatı o u oy u arını ve a eşıstan ıçın ıse am· zırda Paris ile Roma arasında yapıl- . . ..... ' . . dolN" 
ve 40 yaralıdır. bargoyu kaldırdıklarını bildirmitlerdiı. kt . .

1 
• . giltereye kartı düşmanca hiç bir nıyet I gınlıgın hafıflemıt olmasından. ., 

. makta olan no aı nazar teatı erının l kt ld .. d · 'd b'lh 11 L-'lt · M )inıye Müstahkem mevkiden kaçan düş· Bu suretle timdiye kadar 22 devlet . . bes ememe e o uguna aır yem en ve ı a a nıgı erenın uso . ~ 
rnan, 2 top, 2 makineli tüfek, 2 kam- ltalyaya silah ve mühimmat ambargosu mevzuunu tetk~l eden b~zı tek~ıfler inanca vermit olduğu ehemmiyetle diği ~eminatla, geçen cumartes•. 8' 
yon, yüzlerce tüfek ve bir kaç cephane koymuf bulunmaktadır. hakkında malumat vermıt oldugunu kaydedilmektedir. terenın ltalyaya kartı münferıt eJll# 
sandığı bırakmıştır. Bükrq 21 (A.A.)- Bugün İtalya- kabul etmekte ise de bu tekliflerin esa· Fransız notasının memnuniyet ve- harekette bulunmıyacağını temin • , 

Habeş hükumetine bağlı bulunan ya silah ambargosu ve kledi yasağı ımın ne olduğunu bildirmekten kaçın· rici bir mahiyette olduğu yeniden teyit Baldvinin söylevinden dolayı se\'ill 
Şavelis bölgesi şefi Sultan Ololdinle

0

nin hakkındaki emirnameler çıkmıfllr. makta ve bunların uzun incelemelere 
1 
olunmakta ve Lavalin vazih bir surette mektedirler. .,.... 

~::~ıl~!r~~;=~.~~:.:~:~.~:!~~~:~ber ::'."' Cenevre kararlannm bir aure- Jiii·s;;p··················· İ~g··;it;·v~·~;;AJ ;;;;~~·;L;;;;;;;;i;;·;~Ja 
Sultan, durustlugunu ısbat ıçın mu- T. l 1 7 O • d 

harebeye iştirak etmek İstemiştir. 1.ngi tere v. ihtilattan Memnu Şiddetli Tedbırler Alın l 
lrltre Cephesinde Lokarno Paktı Londra 21 (A.A.)- Neva - Chro· baua limanına aelmit olan uS~ 

D · h be · · h Ankara 22 - Suikastçiler hakkında b b'l d dl Jtal · · t • _:ı ifP'."' aguerı mu are sının ir sonucu nicle gazete.i, Mairo i aytannın ı • gor a» a ı yan gemısı aJllllP _.A 
olarak bütün Şavelis bölgesi İtalyan Pariı 21 (A.A.)- Eski İngiliz ~ıf tahkikata devam edilmektedir. Uhki- dirdiğine göre, İngiliz doğu Afrikası bitirmeden limandan ayrılmak zotUP"" 
kontrolu albna geçmiş bulunmaktadır. İtleri Baka~ı Auıten .Chamberlaın katın evvelce tahmin edilen müddetten otoriteleri İtalyan hükiimeti tarafından kalmıttır. • 

Eritre cephesinden, f tal yan uçakların Fransız Man~e. ga~etesıne ~yan~tta fazla devam etmesi muhtemeldir. kullanılan gemilere İngiliz limanların· Bu gemi, ancak en yakın l~Y~:.a 
normal ve sevkulceyş keşif uçuşların- bulunarak de~ı~tır ~·: «Evvela v~nlen Ali Saip ihtilattan men ve tecrit da 24 saatten fazla kalmasını yasak e- manı olan Kiımayuya gidebı~ 
dan başka hiç bir hadise yoktur. sözün kıymetı uzennde durmak ııte • ed'lm· b 1 kt d den bir bitaraflık nizamnamesi tatbik temin edecek kömürü alabilmi•br• • ..:.. 

· B 1914 Bel ik · · ı ıt u unma a ır. .,. edJ>İı ... Hebetler Kuvvet Yıl•J"orler nın. unu le ç •nm garantıaı ' elmitlerdir. lngilizlerin aldıkları bu son t ıJ1' 
Ad. baba 21 (A A ) K muahedesi mevzuu bahsolduğu vakit T. M d' • , ··t·· ··1 k be · • db. l 1 h' b' ·ı · · _, ...... ısa · . - uzey cep- .. . . hed . d ~ f l aga ısıo ya go uru ece nzın, zecrı te ır er e ıç U' ı guı oı.....-

hesinde durumun durgun olduğu bil- g~sterdik. Belçika ~.ua esın e Y~P- Q Yan erzak ve arpayı yüklenmek için Man- söylenmektedir. 
diriliyor. Ogaden cephesinde, halyan- tıgımızı Lokamo ıçın de yapacagız. k H b J y d ) 
ların Gerlogubi su noktasını işgal ettik· Sonra fUnu da kay~~tmeliyim iri Lo- isli razı 8 eş Cre 3l im ar .. 
]erine dair şayialar dolaşmaktadır. Bu- kamo anlatmaları bızım asırlık menfa· Roma 21 (A.A.)- Yüzde bet ulu- Cibuti 21 (A.A.)- Havas ajansı bildiriyor: Mısır Krallık ailesine Jl'l~e· 
nunla beraber oradaki telsiz istasyonu atlarunıza da uygundur.» l . 'k . b .. k t l . sup Davut Pafa, yanında doktorlar ve bir çok ilaç olduğu halde Cibutı~ 

• sa ıstı razın ugun ayı muame esı l P h l A b . k aklı bit çalışmakta devam ediyor. Henüz ger· Yeni Alman aeflrl geldl . k .. bank lar .. ge mittir. aşa ususi trene disa abaya gıdere orada 300 yat 
. • . . başlamıştır. Bu ıl gun a ın o~ h ah ku cakt ı çekten bır muharebe olmamıştır. Ha- Almanyanın yenı Ankara ıefırı Von .. .. . . • ast ane ra ır. . J .. 

beşler Tigre bölgesinde kuvvet yığma- Keller ailesile birlikte bu sabahki ekı- nünde gorulmedık bır kalabalık olmuş- Paris, 21 (Özel)- Habefistana silah ve cephane götürmekte olan ilk 11 ' 

ğa devam ediyorlar. Burada, durum presle tehrimize gelmitlir. Yon Keller tur. Herkes kaydolmak için kotmakta- giliz gemisinin Süveyt kanalından geçtiği bildiriliyor. Bunu daha bafk.Jarl" 
kendilerine müs.a,ittir. Ahalinin çetin 1 bu aktam Ankaraya gid•ektir. dır.· · DU\ takip .edeceği, de söyleniyox.( 



22 Birinci 

İtalyan Uçaklarının Faaliyeti 

Habeşistana 100 Uçak 
Daha Gönderdiler 

Italyan Uçakları Makineli Tüfeklerle 
Habeşlere Hücum Edeceklermiş 

Londra 21 (Özel}- ltalyanla• • E- Merkez komutanının hazır bulundU· 
ritreye aon günlerde 100 tayyare daha iu bir törende, 1896 Adua muharebe
göndermitlerdir. Bu tayyarelerin her aine İf tİrak etmİf olan muhariplere pa· 
birinde ikiter tane gayet seri aletli ma- ra mükafatı verilmittir. Mültafat alan· 
kineli tüfek vardır. Bu tayyarelerin lann arasında, 1896 muharebelerinden 
alçaktan uçup Habeşlere makine1i tü- sonra İmparator Menelikin bir emri ile 
feklerle hücum edecekleri söyleniyor. sağ eli kesilmit olan muharipler bulu· 
Ele avuca sığmıyan Habetlerin hava· nuyordu. 
dan bomba atmaktan ziyade, bu gibi Gezh Bombe~er 

hücumlardan daha çok müteesair ola- Londra 21 (Özel)- Adisababadaki 
caklan tahmin ediliyC" Amerikan hastahanesinin başhekimi,. * hükUmetine gönderdiği bir raporda, 1-

Marailya 21 (Özel)- Ha~ İmpa- talyan tayyarelerinin klor gazile dolu 
ratorunun oğluna hocalık yapmakta 0 • bombalar attıklarını teyit etmektedir. 
lan yüzbatı Funka Gigli buraya gel • Bathekim klorla tesemmüm vak'ala • 
mittir. Yüzbatı Gigli Habe:flerin harbi rında kullanmak üzere kendisine acilen 
büyük bir sükUnetle kartdamakta ol· bazı mualece gönderilmesini istemek • 
duklannı ve harp biter ·bitmez tekrar tedir · 
Adisababaya döneceğini aöylemittir. * ltalyan Hastane Gemllerl Roma 21 (A.A.)- Aksumun 200 

Kopt kilisesi ile Tigrenin 15 camiine 
Aamara • Çima (A.A.)- Esenlik . 

yüce komiseri profesör Aldo Kaatella- mkieldnsulptaldın adam~arıl ~ollektif bir fe• 
· J l k 1 • • . .. • e yan otorıte erme baş eğmİf· 

nı, ta yan as er erman eıenlıgı mü • 1 d" 
ld 

.. er ır. 

kemmel o ugunu söylemittir. Bir ay Es h böl · D - · 
içerisinde, yalnız Kalifomia adındaki M . sa ~ I ~esı l ecc~zm ,:-81~ !"laılf 
hastahane gemiai, 4 subay, 9 yarsubay, arıam a tGa !.an ara aş egmıfhr. · 
15 deniz ve 94 kara askeri ve 95 kara- onUllUler 

·· ı ki' ·ı Er"tred k Ik t B Roma 21 (Özel)- Dün de vapur• gom e ı ı e ı en a mıt ır. un· l 
1 h · d h t d A 1 d b' arla Eritreye 4200 gönüllü aıker hare; 
arın epsı e as a ır. ra arın a ıç k . . 

~ b" l kt et etmıthr. 
~ ır yara ı yo ur • 

.;u hastaların ltalyaya gönderilmele- İtalyan Vapurunda 
imparatorun beyannamesini tllnleyen ve sonra geçit resmine lttlrak eden Heb~t muherlplerl rine aebep, taYet yeni muharebeler 0

• Yananlar 
• !~sa, cephe hastahanelerinde yaralılar lskenderiye 22 (Özel)- Limani .. 

1 a ator Askerlerine Arazı., v m k ıçm fazla bot yatak bulundurmak kay· mızda yanan Anaonia vapuru kurban~ m p r ' t er e - guıu olduğu söyleniyor. ları Camano vapurile ltalyaya gönde· •• 
1 

d D • Bet vapur hastahane ıemiai haline rilmittir. 

tense Olmek Daha Hayır ı ır, edı ~~!.""::~::!':."". M•m••tand• Top••ntıl•r , 
• • • • • •• 

1 
•• • dır. içlerinden bir tanui Musavva a . Budapefte 21 (A.A.)- Saylavla-1 

Adiıababa - Habet imparatoru, den bınle belındekı kılıcın fıl~ıtı 1 nu b~ıının u~tünde aavura~ak, orta· nünde demirHdir. kurulu dıı itleri komiıyonu yarın ve 
t f d h rbe ıitmek üzere ha· kabzasını tutuyordu. imparatora. ya bır muharıp daha atıldı. aenato komiıyonu da çarf&JDba gtlııı 

:ı:~a:.:ıa: h:rp kıyafetini giyinmit «-lan Hoyl» diye ~itap etti. Bu, . - Bak ... Benim ıilihım bile yok. 1896 Muharebesinde bulu· nü için toplantıya çairılmııtır. 
nazırları' bulunduğu halde bugün imparatorun Amharl hıanındaki li· Sılabın vana bana ver. y okaa .. bu nenlara MUklfat • . Komiıyoalar bqbakan ile dıı b 
'cephe e gitmeğe hazırlanan (115) kabıdır ve harp ve adalet batkanı bastonla ve yerd~? topbyacagım . Aımara 21 (A.A.)- Stefanı •JUlll kanını arııuluaal durum hakkınd~ 
b. J b h "b. . . ptıkları demektir » tatlarla harbedeceıım. İtalyanlara bildiriyor: ~liyeceklerdir 
ın • a e! mub alrı ının Y:unların Bunda~ sonra sözlerine devam kartı tüfek kullanmağa, belki, lü- • 

resmı geçıtte u unmuf ve b'l kalmıya k d d' ~~~~~-
ıela 

1 
al ı tır Bu (115) bin kiti· eden ihtiyar harbiye ~azırı: . zum 1 e. . -~~a ' e ı: .· , 

mın m ! . ., ru a harbi- - Sen daha doğmadan ben bır Meraaım bıttıgı zaman, ımparato-
lik kuvvet dogru~an dog y k • sürü İtalyan öldürdüm. Şimdi impa· run ayak ucunda kırık bastonlar .. 
Jde nazırı Ras Mu ugetkanıdn uman ratoru bulunduğun bu ülkeyi müda· dan, köhne silahlardan kocam~n bir 
aıı altında bulunma ta ır. _.. · · ı "' h 1 1 tu 1 ilk 
1 H 

·ı S 1 ·e bu aıker- faa ve muhafaza etmek ıçın sene er· yıgm ası 0 mut · mparatoru 
mparator aı e e ası . E k. dü d f .. b h .. 

lere kısa fakat müessir bir hitabe ce çalııtım. Hila askerım. s ı b !· de ah~orenk. u va .tı h~ubaripler on· 

lr 
.' b d , manlarımız Aduayı unutmuıa en- an ıç Çf; ınmemıı, ıç korkmamıt· 

at etmıı ve u meyan a. • b .. "l"h j ı d S l , . 
1 1 1 

· terketmek· ziyorlar. Ben, ıtte ugun aı a ımı ar ı. orguauz, aua ıız ıadakatlerı-
«- ta yan ara arazı d'"..... "d" · • t · ı l 

t 
. ., 'h d · >> diye alarak tekrar oguımeye gı ıyo- 1 nı temın e mıt er, can arını vermeğe , 

ense ölmegi tercı e erım. . b ... rum. Belki bir daha aai ve aalım av· hazır olduklarını ıöylemitler ve 
agırmııtır. . ... S · h d ı t k · 

M 
det edemıyecegım... enı cep e e, upuzun yere ya ara , ımparatorun 

Heybetli Bir anzar• b ki" - · · h f d · · . . harp sahnesinde e ıyecegım ım· ta tının etra ın a serılı olan halıla-
lmparator, ılk defa olarak grı parator!» demittir. rın tozunu öpmü§lerdi. 

renkteki Habeş orduau. ~atHkumHan· Bundan sonra Raı Mulugetanın imparatorun Hitabesi 
d ·· "f ·ymııtı er a· 
banı unhı o?11b.asıl?ıd1rık. w··f~g-in me· eıki Adua muharebesinde kullanıp imparator ayağa kalkarak Adua-
eı mu arı ı e ın e ı ki d ~ d 11 k k 1 

k . k ak kılıcını timdi ye kadar ta a ıgı a vu ar da, ır sene evve harp etmit olan 
anızmasını açıp apıyar ' l · ki h · ı · l" k d ., ilerledikçe çalındı. Bunların aes erı ta uza ar- ı bu mu arıp erı ıe amlamıt ve: 

~vup rarta ' .?1~a eyooırrudu dan, tepelerden aksediyor, tekrar 1 - Muharebede beyaz elbiae aiy-
un ara or gu uma · r d D I 1 • • • • • A f l heyecan göıteren kulaklarımıza ıe ıyor u . .. •vu. ıes- 1 meyınız. Bu, gerçı sızin milli kıya. Hebeşlatenın delhk •r••l•lnde flllerle nakllret v•pıhyor 
nıuhra~ırla,. az a ırlan ellerindeki j ıeri kesilince, bu kızgın gunetın al- fetinizdir. Fakat uzalltan dü•man· 

arıp erı, naz b" · "t b l d · · k ı :r ıil"hl d" "ki rile uzaklaıtır· tında uzun ır resmı geçı ata ı. larımız sızı o ayca görebilirler. a arın ıpçı e l H"k" lb" . . . sizi hiddetli ve toplu bir halde bu-J olduklarını, bütün hayvanların zapt 
mali 111ecburiyetinde kalıyorlardı. . Muharipler Si llh latlyorlar a. ı e ı~e gıyın~z. Ben aize haki luraa derhal tayyareleri ile hepinizi 1 ve müaadere edildiğini ve h~lkın iç. 

Henüz dokuz yaımı geçme~ı§ Kambatadan gelen yar~ vahti mu-
1 
e~bıs~ dagıttırac.agı.m ... Kartımızda- yakar, mahveder. lılrtan kırılmakta olduklarını bildi· 

Çocuklarla ak sakallı ihtiyarlar, koh· haripler, yalın kılıç, ımparatora kı duıman~ ~en~ ... ~ır. dutman değil. Çadırlarınızı daima reiılerinizin riyor. 
ne ıilablarını sallıyor, imparatorun doğru koıuyor ve kendilerine iyi ıi- 1 Ötedenb.er~ bıldıgımız ltalyanlardır. çadırının yakınına ve ağaçların, ça- Bu reami teblii, timal ve cenuP. 
önünde yeri öpüyor, Ha.b~t impar~· ı lah verilmesini, adeta tehdit ederek I Bu harbı ım~a~atorunuz iıtemedi. lılarm dibine kurunuz. Fakat her cephelerile muhaberenin tekrar te
toruna dualar ve Muaolınıye de.kü· istiyorlardı. Bir aralık bu askerlerin 1 H~rp .. etmek ~·~~yenler İtalyanlardır. çadırın arasında yedi sekiz yüz met- ıis edildiğini, fakat bu cephelerde 
fürler savurarak yollarına devam flarından uzun boylu ve tıpkı Zu- Bır gun, ya tıfuıten, yahut ta zatür- re meaafe bulunmaıına dikkat edi- mühim bir harekat olmadığını da 
ediyorlardı. ;: a benziyen bir muharip ayrıldı 1 reeden, hepimiz öleceğiz. Herhalde niz. haber veriyor. 

Raa Muluget• v: elindeki köhne ve kırık tüfeği '_yatağımızda ölmektenıe, ıilihımız Havada bir tayyare gl;rür görmez Bir İtalyan tayareıi Setit nehrinin 
Yarın ıafakla beraber bu ordu- • t n ayak ucuna savurarak: elimizde, memleketimiz için döğü- derhal yoldan çıkıp ormanın içine cenubundaki Amba Ferjuta köyünü 

nun ba§ına aeçip cepheye gidecek ımparBa orub. k ... B d türken ölmek daha ıanhdır. ltalyan- aaklanınız. Bu ıırada yalnız en iyi ve diğer biri de Dolo civarındaki 
o •• • _ en ır er egım. ana a ama- . 1 ı G k 

olan ihtiyar Raa Mulugeta, uzerı L. ··f k 1 H 1 S . lar makineli tüfeklerile bizı" .. nıpncılar tayyare ere atet açma •· anale asabasını bombardıman 
. l k kıllı uır tu e ver an oy. enın ' puı- • . 

kırmızı sayvanlı, ve hır kary~ a a· ı . . d .. ğü,meğe gidiyorum! diye ba- kürtmeğe çalııacaklar... Onların dır.» demııtır. etmi§tİr. 
dar geni§ olan tahtının üzerınde o- i ~çı~ 0 j makineli tüfekleri varsa, bizim de Ealrlere Fena Muamele Dolo civarında bir de İtalyan ca• 
turan imparatora yaklattı ve çatlak : gırt ı. rator bu adama da gülümse- allahımız vardır. Şimdi neıredilen resmi tebliğ, susu yakalanmıştır. Casusun bir ak· 
b. 1 1896 d Adua muharebe- mpa s· d · d"i" · · k k d d h b 1 d w f k .ır sese a, .... .. .. - üne an· I di. Cepheye hareket etmeden evvel ız en ıste ı ım tey, eakı an'~e- ltalyanların esırlere ne adar fena 8 aşı a a u un ugu, a at ne-ı 
ıınde yaptıklarını ogu~e og bunların hepsine silah ve cephane vi usulde harp etmeyip reialerinizin muamele yaptıklarını, Eritrede ka- birden geçerken bir timsahın bu •ı 
latmağa ba§ladı. ~ etn;ııt bet ya~n· j verileceğini biliyordu. Onun için içi vereceği kumandaya itaat etmektir. dınları ve çocukları gece gündüz damı yediği söyleniyor. 
da olduğu halde dımdık duruyllor . u. ; rahattı. Bu sırada elindeki bastonu· itidalinizi kaybetmeyiniz. Düıman ~ çahıtırarak zorla yol yaptırmakta , - Daily ExpreH -

a 1 buruıuk e erın· ı 
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OSMANLISALTANATIGÖCERKEN 
(Mltareke devrinin farllll) No.1e3 

-~ Her hakkı mahfuzdur . ._ • Yazan: Zlg• Şakır •2i/10/35 

lngilizler, Siyasi Bir ilim Heyeti 

. . 
1 

Eakifehir ve ı lan orada toplanmaama meydan vermemek 1 pek ziyade müteneffir olclaldan cihetle, MIAflrhnl• Bo-.et Ruay•ll bllum 
lnıılizler, her ıeyd~ evve k daha icap ediyor. 1 bunlarm men'i için biikUmete her auretle A k d ki F Afyonkarahisarına bırer alay as er t 1 (Bu mabadı temin ebnek için her teY· müzaherete hazırdır Bana binaen orada n .,. • utbol Maçı 

T cşkiline Karar Vermişlerdi 

ıö~er~rek ~radaki. karargahlannı ~~ ... evvel Sivuta, hükUmetin teblita~ı 1 yazdacak jandarma~• efrat .....,.le için, 

lendinniflerdL Aynı ~a ~ eticesin· barfinen icra edec:elc ve itimada pyan br bazı ep'af ve müteıııeffuan tarafmdan SU• A k M ht ı•t• B :Yaptıkları bir müzakere ve ıtilif D zatm vali olması Jbundır. 8u da; Eliziz reti mahauaada muavenet olunacaktır. n ara u e 1 1 u 
de, ıayri resmi kuvvetlerle ve bir akın b~ valisi Ali Galip Bey olacaktır. Buna binaen (Bu itlerin kemali sühulet ve muvaffa· 
linde, Sivası abluka edip Mustafa Kem Ali ci.ıq, Bey, bu ite memur edilecektir. kiyetle tatbiki için, yapılacak hareketler M · K b • 
Paıa ile arkada,tannı bastırmaga karar ver- (Gerçi Sivasta konıre akdetmek iste- son derecede gizli tutulacaktır. açı ay ettı 
mitlerdi. mekte olan birkaç kifiye müm•m•t etmek {Galip Beyin Sivasa vali ve kumand_.ı 

Konya valisi Cemal ( 1) ~yle, .~~-:- o kadar aiiç bir ıey değilse de; erkan, üme- tayin edildiğinden ve oraya Pfecejinden, 
valisi Muhittin ( 2) pap Babıiliye buyuk ır ra ve zabitan ve askerlerden bazıları da bu biç bir kimıe ve hatta efradı ailesi dahi Q s t QJd y v D ı K 
sadakat göstermektelerdi. (K~~on~) .. ya kongrecilerle hemfikir olduk.larmd~n, ~un- haberdar edilmiyecek· ve kendisi de, Sivu YUD er . Ut agmur 8 şe 8rJ• 
\da Ali Riza Bey isminde, yenı bır valı ıro~-, Jar bükUmetin itt?haz edeceii t-:cıbarlen, ~I- tehrine girinciye kad~ maksadı yanında- J s• 
aerilmqti. Bu üç valinin bu~~i .kuvvetler•, ıerinde~ .ıreld~ ~dar süçl~ar. kilere dahi sezdirmiyecektir. , ıınca ş ır Nebze Çıg"' rından Çıktı 
muhtelif noktalardan Sivas üzenne akm e- Bunun ıçm Ali Galip Bey, Sıvasa aiderken (Gali B k" ede lmvv ti E.11 
decekti. Ayni zamanda. Sah.alinin en ba· kendisinin itimadına pyan olan adamlar· • d hp ekey, edüi derec ___ ,_ efraedıe n_· Ankara 21 (()zel) - Ankara 

• lan Eli d bir iki •• kİfİyİ refakatine alacak ve bZ en ar et erken, ır~ aur uh l• . "l ilk (3 ._.) be 
raretli ve en cüretkir (fedayi) •o ... . : an, yaz • • • • 1, j aine ve gerek sairlerine· afiretl-' teftit içiwı m te ıti ı e maçım ..., ra-
zi.z valisi Ali Galip Bey de, cenup~~= bunlarla munffakiyetiıai temine ÇL pc~ • çddıiuu ve bet on _, sonra avdet ede- berlikle bitiren doıt Sovyet futbol-
:recek • { Konsnciler) ha kunelier Plrlll u.- tar. · • pn lan d.. takımla dan .' bilimerlulmet • imha ediJec:elrti. {Oradaki Kürtlerden, kendilerine güve-~ ~yliyecek; ve :rollarda da o auretle cu • ~.aynı ' aynı I&• 

bnı.-· Ali Galip nilebilen .. , yüz elli kadar süvariyi bera- idareı lisan edecektir. hada ikincı kartılatmalarını yapb· 
D-~ ~usmta ~ v~ veriJmitti. Hat· ber ~fakat, ne~ ve nereye si· ({Sivas) a, behemehal birdenbire Pi- lar. lıtuyon ıtadyomu, timdiye ka· 
"-7e, ... udubuz ye er -_ _n...:1-:..ec:ek, lecektir d ·· .. im • b · bl b lık 'l ti, (S' ) . dili takdirde bütün idareyi dilcUii biç kimleye ..-unu ... ,. • ar soru emıı ır a a ı e 
eline ~a.~ {fevkalide 'salihiyetle Si· Ali Galip Be,., hiç kimsenin belclemediii (Ali Galip Bey, (Sina) • IİriP te vali dolmuttu• Tam saat 3 de Sovyetle-
vaa ali ~anhfma tayin edildiii· bir zamanda (Sivas)• dahil olacak ve der- ve kumandanlıjı ele alır almu, derhal ma· rin tehlikeli bir a.kmile oyuna bat· 
ne) ~air ,...:.U Galip Beye bir de emir gön· bal valilik ile kumandanlık umurunu ele kine batma aelaek ve Bab.aliyi vaziyetten landı ve oyuncular araıında tiddetli 
denniılerdi: alacaktır. haberdar edecektir. bir çarpıflll& baıgöıterdi Fakat kt· 

M b 
__ ,__1:a den (Kiru) likabile (Oradaki jandarma ve asker miktarları {İsimleri malôm olan kimseler, bugün • b" • · d f d • • I . et ur muuauııer w • • _L.ı. tedbiri 1 le d Siv b" .. ld ki 1a ıran ıçın e nııı aıre enne çe· 

ınqba lan (H "dl Pap) kumandan ta- az olduiu ıçm, eter muvaı- ere va· r e asta arlepnek u:ıere o u ann· k.I uh 1• uha • • 
. r 0 ~ •• d,eriJ • ..: Kir • t h:;· .. ü idare edilirse· Galip Beyin kar· dan Ali Gali Be be h d b. d-'..! ı en m te ıt m cımlerı derhal 

:rın edilerek Eakifehre gon mlfu. u zıye ..... . ' p y y u eyere ır _.. ık b' h"" • 
H 

• • _ _,,1:..
1

_....1- __ _._u ...__._ • ıuma, vazifesini ifkil edecek bir kuvvet ka bııe v-ut . _ _. b" e1 ha- ı ı ır ucuma seçtiler. Top Ve-
amcli Papa, .... --_. .--- mev d •• d büktlm tin .. aaı geçırm-en, ar an evv h Fik ... • d 

cut1u kuvvetlerine süvmerek clerlud ileri çıknuyac~! ~e ~~ uı. e e nu· ftket edecek ve bir saat evvel Siva .. azi. ~ptan rete .. ıeçtıgı ve yüz e yüz 
ablmak istemitti. Fakat kolordu zabitanı im n hikimiyetini tesise, kolayca muvaf- mete aayret gösterecektir.) bır .ıol yapacaıımız ııracla hakem 
verilen emirleri dinlememifler; kendisinin fak olacaktır. nıreci1 ) d bal Harbiye Nez•r•Undekl ofsayt çaldı. Mütekabil hücumlar 
ı,0 hareketini, memlekete ihanet telakki et• d ~Orac:ru ~ <!:ı,fuzen eri tan~ula Dellflkllk ııra11nda kaleci Cihat büyük bir 
b"klerini y6:ılh1e karp söyliyerek fstanbula ~:.~d· ve s Bu macla Harb' d . . • N" muvaffakiyetle bütün tehlikeleri at· Ankara muhtelltlnln en kıymetti 
firara mec'bar etmit1erdi- 1 ır. ıye Nazın eiitmif, a• lat d Uç elemanı ı Fikret, Nuri, Hakkı 

{Ba suretle hükimetin nüfuz ve kudreti mn Papmn yerine, Süleyman Şefik Pap ıyor u. • . • •. .. • 
IUpaf Bir (itim) H•••UI hikimiyet lcesbettikten sonra arbk dahil- ıelmitti. Tertip edilen bu plim, 0 ela be- 25 inci dakikada ıüzel bir paalat· ınen mııafırler (3) uncu gollerınl 

Yapılacak ~ete, sa:rri res~i ~le de bu 11öi ~aü:ıeıtç\ıyane ~etlerin ö- iemnitti. Nihayet ba plan; (1335 sene1i ma ifo yıldırım sibi Sovyet kalesine yapmaia muvaffak -oldular. ~ö!l~ 
~yı .~ler ~ muv~ &örm~; aüne geçilebilecek ve, (nzayi ili) ye mu- eyliilüniln 2 nci giinü), ayni tarih ve (2) inen oyuncularımız güzel bir tatnt· ce maç (3 • 2) Ankara muhtelıtının 
ElisUı v~sı Ali Galip Beyle bır~ek 5•· vafı~ olmıyan harekata meydan veri1miye- numaralı ıifre ile Vali Ali Galip Beye bildi- ma yaptılar. Vehabm güzel efllpe pa- mağlubiyetile bitti. 
'VU ~enne ~apılac~. har~ke~e ıttır~k ~t- cektir. rilmitti. • .. Dünkü oyunda Fikret, Hakki, 
mek uzere Mıster (Novı1) ısmmde bu· hm· (Orada derhal h!!l-l!.-et k 1,. Ali r_ı: Be ald... bu -=-ı: 1~- ıını yakalıyan Hakkı ııkı bır futle N . M ff y .. 
b 

.. 1 EIA • "nd • lerdi. en· ' UKUID e a ıyyen sa· UIWP y, .. •"" PlllD ve ilk lü b urı, uza er, atar en ıyı oynı, 
atıyı, surat e rwe ıo ermq ın· dak ve miktarı kafi jmadm r+calr .. -- -•irıce. ...... -~ ..... itil so yap • ul d Kal • c·ha t batı Növil) e resmi bir ..uife de wwwaait-1 Güp ~ ..._ ••-...... _.P bal ..._'-'dan P1en c.ıa•et ,,. D..... AJi Biaim takım lııu ..... eoara ha· Pli 

0~ ~r ~· ecı.. 1 ~ ~ 
lerdi. Guya bu zat, sulh konferansına ıön· müklfat verildikten .ama • memleketJel'İne De (DiprlNıkirli Cemil P...-de Ellr.a) rikulide bir O)'Ulla bafladı. Hilcum· muvaffakiyetlı ~ır 0 >:'81 sosterdı. 
derilecek olan istatistiie dercedilmek üzere \iade olunacaktır. ve fnıiJD •mbatm Mister Növil de (H.- lar ptikçe açılıyordu. Bu ıırada ha- Anlaradakı tenı• ma!ltuı 
Eliziz Malatya ve civanndaki lurk, Kürt, (Sivas ahalisinin muteberanmdan bazı· put) a selnüflerJ A& Galip ~le ~.t fif bir rüzıirla bqhyan yajmar Ankara 21. (Özel) - Dun ak~ 
Hıriati,.an nüfutlan hakkında tetkikat icra larmdan mevaukan tUlclr ohmdufa veçlü- ıfzli olarak nıiizalrseye ıiritmitler; artık oyunun tadmı kaçırır ıibi oldu. 3:İ yapılan teniı maçında Karabet • 
edecekti. Halbuki uıl vaDfesi, tnpmler ta-\ le ahali; bu ~~ikac:a~m tahrilWmdan, 10D kararlan vermit'-di. üncü dakikada Sovet Ruıyab oyun- Sedat da, Narabet • Bidvaniye 6 • ~ 
rafından külliyetli miktarda para verilen para toplamak ıçm vaki olan tazyikabndan (Arkan var) cular kalemiz önünde çok tehlikeli 8 • 2, 6 • 2 mailup oldular. 
Kürt kulüplerinin, o civardaki mümess~le· 

1 
vaziyetler ihdasına bqladılar. Kö- Bidvani ·Ferit maçında 6 -2, 6-Q 

:.~ ..... edecek, bunt.n ı..r.ı.eıe .-.- l•tanbul Beledlye•I lllnlar1 1 tü bir Jıarsaphk arasında ortada~·..'!_ ~id~ ~P. ~~~L _ 
1 

İnailider • • unıancle Ltanbuldalci • • .. • • • • dönen top oyuncul&l'llDIZdan birinin , ' 
Kürt

.. kul"b~. .. ymd b • • tir. ak ettirmek it- Hepsıne 25 lıra deger bıçılen Edımekapıda Kahriye mahalleıinde ı ayağına değdi ve .beldenilmiyen bir 
UUDU e Ulf4!11 • Kah' d 'ank Jm •• temif1erdi Esasen (Kürt istiklili) için ha· Türbe S. 33 No. lı abpp nye me reseıı azı satı ak uzere açık akıilikle kalemizden içeri prdi· 

rekete g~iye hazırlanan Kürt kuJGbü, ile arttırmaya konulmuıtur. Şartnameai levazım müdürlüiünde ıörülür. Gol... • 
İstiklil taraftarları birdenbire mhar eden Arttırmaya ıirmek iıteyenler 188 kurutluk muvakkat teminat makbuz Oyunun bütün devamı müddetin
bu fırsatı, büyük b~ ganimet bilmitJerdİ· Bu veya mektubile beraber 28/ 1 • ci tepin 935 pazarteıi ıünü saat 15 ce Sovyet hakemin oyunculanmıza 
ıibi meselelerde daima önayak olan (Be. de daimi encümende bulunmalıdır.(i) (6388) verdiji favl miktan 50 • 1 · ti. 
dirhaniler) den bazdan, yİpe ilk ilıanet ... '1- 71 eçmıf 
fuıa ıeçmitlerdi. Bunlardan (Celidet) ve * En canh akınlanmız v~ muhakkak 1 
(Kam Al.) • ·ndeki iki adam yanla- Takım Beherinin tahmin bedeli sol fırıatlanmız hakemın lüzumsuz 

ran ı ısmı • O 5 f 1 ı .. 1ar·1 . rdu rı"da bir hayli para olduğu halde; sessız Amir için elbise 3 1 av ça~ ı e erıyo • 
sadasız, (Elim) e ıitmifierdi. Şimdi, Eli· Efrad için elbiıe 418 9,75 Birinci haftaym böylece (1 • 1) 
zizde toplanan bu ihanet kuvvetini idare e- 448 'beraberlikle bitti. 
den~er vazifelerini ,u auretle taksim etmit· itfaiye imir ve efradı için yaptınlacak 448 takım elbisesi açık eksilt· /irinci haltaym 
lerdı: • v meye konulmuttur• Elbileler bir ceket bir pantalon ve bir kasketten iba- İkinci devrede Vehabm yerine 
d - ~liziz. valia~, er~ıbarp (r;n1•'.!t) rettir. Kumat nümunesi ve prtnameai levazım müdürlüğünde aöriilür Ankaralı Niyazi aeçmiıti. Oyuna 
an~ .Ali Galip Bey. N"':-(.:Za. ekıiltmeye airmek iıtiyenler 2490 No. lı arttırma ve ekıiltme kanunun· baılar baılamaz bizimkiler Sovyet 

rulı - ~ bmbapsı, Mister 0 da yazılı vesika ve 340 lira 50 kuruıluk muvakkat teminat nıakbuz veya kaleıine doiru aktılar. Fakat Fikret 
.::{Bed" b A) ail ·efradından (Celi· mektubile beraber 24/ 1. ci tepin 935 pertemf>e günü aaat 15 de dai- sörülmemiı bir sol fırsatı kaçırdı. 

det) ve (~n AJie;. (Kürt kulübü na· mi encümende bulunmalıdır. (8.) (6325) O~ mütekabil b~c~larla devam 
lbına· Kürt · tleri anamda icra vasıta- edıyor. Ankaralı Nıyazı fena bir o-
•-- ' llf8'e •• t ' So ti .. ba -.n). yun IOI enyor. vye er agır ıı-

HASNA 
KUVVET 

ŞURUBU 

ZAAFI UMU~~KANmZLIK 
ve KEMiK haıtalıldanna ,·ıaı 
t .. irleri çoktur. Çocuklar, • 

Gençler, Ge:lç .kızlar ve 

ihtiyarlar her Jatta iatimal 

edeblllrler. 

HASAN ECZA deposu. 
fenl Bir Plla . I p O t & yorla~ ~e kelemiz mütemadi bir ab-

Bu hazırlıldar söriilürken, Babıilide de - OD 1 • luka ıçmde .. Oyunculanmızm yap- • --------------
ladrüam damat F.it Pata ile Dahili:r• •· iLAN FIATLARI tıklan lüzumsuz çalım yüzünden HA·SAN Ziri Adil Bey baıbata 'VelllÜfler, "yapılacak 

1 
_ Gazetenin esu yazıaile açılamıyoruz. Neccletin bir akınını 

laarelı:etin plinmı tamim ebnitlerdi. Efimiz· bir ıütüoon iki ••tın bir hakem ofsayt saydı ve bu arada 
de hahman pek Jmnetli Wr v~; na:; ( aantim) ıa11br. Hakkı yaralanarak dıpn çıktı. Haf· 
::., en:.~ tertip en 

1 
_ Sayfaaına göre bir ıao· taymm 18 inci dakikaımda Sovyet-

(ı:ı:: alili Ali G.u., Beyin, (salihi· timin ilan fiatı ıunlardm lerin ofMytden yaptıldan pi sahada 
:reti riaia ;. Siva vali ,.. kuınand-1ıima ve oyuncular arasında biiyük bir İtİ• 
tarid için alman (iradei aeniye) ile bera· .,t• .. 11• ..,ı. sa,f• Dti, ~o• raza aebep oldu. Yan hakemler a&• 

her kendisine atideki t.)imat veriJecektir: i 2- ___!_ 5 '"'er,~ bayı terkettil•. Uzun mflnakaplar-
(~ toplanan ethası maJUmenin, ~ 250 200 100 60 30 dan sonra batalı aayı ıol sayılarak 

k.rınen Sivuta da hir içtima akdetmek is- Krt. ICrfo ıc.,. Kr'" K·.. Krt- yeniden oyuna batlaaclı Ye ilk akm-
tedilderi, mahaherah vikıadan anl•ıılmlf" ela Nuriclen aldıiı bir puı Hakkı 
br. ~le, iç INıt ldfinİll orada top~ s _ Bir ıantimde YaUti ( 8) kafa ile Sovyet kaleaine soktu. Böy-
llncla hiç bir teY ~ JaiikUme; kelim• urdır. lece vaziyet 2 • 2 berabere olmuıtu. 
tnaliıındur. Fakat iMınlan, A~8: _: ' _ lnce 98 kahn yazılar Oyunculanmız canlanmlftı. Müte-
bıak m&nldln değildir. itte, bunun ıçuı tut"cakları yere göre madi akınlar yapıyorduk. Fakat ha-
rı. ( 1 ) Artin Cemal) diye metfıur olan aantimle ö!çülür. , kemin tarafsirliii yüzinden akınla-
1,;enı..ı Bey. nmız kesiliyordu. Oyunun IOll daki-

(2) Alemdar aaa1tınin' ~ (Refi kalarmda ..t hir akınla kalemize 
Cnacl) 1D babam. r 

6KS0R0K 
PASTiLLERi 

Ôkallrük, nezle, broDflt, 

Bopz •e g6ğ6a badabklarlle 
aeai kıulaolara ıifat tulrlerl 

çoktur. 30 kuruttur. 

HASAN ECZA deposu. 
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)22-10.935 No. 4 & ~ Yeni Neşriyat 

K .. şelerladea •Hafla• mn '!.~:~ .. baıtan bata 

ld S "'I a meraklı yazılarla dolu olarak çıkmıı· 
Yı iZ ara., tır. Haftanın akisleri, karikatürler, §en 

Anonim 
Şirketi Müdürlüğünden: 
Türk Elektr~k 

Her hakkı mahfuıdur fıkralar mecmuanın zengin münderica· 
:~--~Yazanı z. ş. 411•••••••~.. J tını teşkil etmektedir. lstanbul Elektrik §İrketi cumhuriyet bayramı esnasında umumi ve 

Çerbo ile Vera, Aralarında Karar aş- . Herfey - Haftada bir, zengin hususi donanma tesisatına lazım olan elektriği vermek için, müıteri I&• 

ı d münderecat ve bol resimlerle çıkan atinin kudreti dahilinde bulunmadıkça mezkiır tesisat hakkında bir 
tırdık~arı iş Etrafında Konuşuyor ar 1 bu mecmuanın 4 üncü •ayısı sayılı ihbarname verilmesi icap ettiğini tekmil alakadarlara arzeyler. 

H t yazıcıların yazılarile çıkmı§tır. Bu ihbarname en geç 25 te§rinievvel 1935 tarihine kadar ıirkete gel· 
G . • led' hastane· 1 renlerle bir gün bile bulunama~- a • -· . . . . . ......•. n-··· ...... .,, . . ·-- melidir. 

ece, Taksımdeki Be ıye t tA böyle bir ihtar ve tavsiye bile beni Beyoilu Sulh mahkemesi baıyağzan-
~İnin sokağında Mada~ At~ov~ı: f:~a halde sinirlendirir. Bir kibrit çak· lığından: Takı zaferlerin ve tekmil miihim donanma tesisatının rabıt imkan· 

evınde toplanan (Ermem ~oınıte1ı m da suratıma fÖyle bir dikkatlice fatepan ile Zekinin müştereken mu· ları evvelce ıirket tafarından tetkik edilecek ve bunlar ruhsatlı tesisat 
b.nbul merkezi, icra heyeb), Vahanın sbak ' acaba ben de botboğaza ben- taaarrıf oldukları (Beyoğlunda Tünel 'müteahhitlerine yaptırılacaktır. 
v d'W• • h dini . l sonra· a sanız, . 
er ~ ıza atı em1' er ve a: zer bir hal var mı?. Madam! Zannede· civarında ~üeyyetz~de ma~allesinın Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız buna sebep olan teıiıata değil 

ellerıne geçen prenses Nadyanın esr . ki . d bT siniz· bosboğaz a • Yazıcı aokagında eskı 79 yenı 93 ıayı· b"tü' b" h il . d t t'b t b'l' 
ed k la ak rım sız e ı ır ' • 1 ) (JSOO) .. b" · 

1 
.. 1• h u n ır ma a enın onanma er ı a ına zarar vere ı ır. 

nna bir kat daha nüfuz ere a c • .. ah klandır Bu ı uç ın a tı yuz ıra mu am· --·---------------------·---------
ları infk .. e almak için ıui- damlar, dunyanın en d~~ • j men kıymetli hane tamamı ıuyuun iza-
'-·t kal amı tonh~ gotr. lerdı" aciz kulunuz ise; ken ıını, msan a~ın lesi için bilmüz:ayede satılmasına ml\h• Dr. ETE .. 
IUl., rannı e ır e mış · · l · d ddederım IW& biraz akıllı geçmen erm en a • kemece karar verilmi~ olmakla açık 

VASSAF Sinir ve akll 
aatalıkları mütehassısı 

Tel. 2J033 EY. J(adıköy Baharlyo heri Hkak Tel. 60791 Gizll Bir' Bu1uşrna Eğer sözlerime inanacak olurıanız size arttırmaya konulduğundan 22/11/935 Cafa:o~lu Keçi Ören apuıım~qı 
~~,~ey~~~~M~~~~&il~edey~~ub&~~~ili~~n~f ~~g~MdlS---------------

1
---------------

Aşkovanın evini terketmıf; dogruca sında gayet garip bir lakabım vardır. den saat 16 ya kadar Beyoilu sulh ~ Aw i! UQ)) lNJ 
N~anta~ına giderek, yıkık duvardan ı t seniz onu da söyliyeyim. malıkemesi başyazganlığmca müzaye· Hayatın neşesi 
. . ... de s er , . 
ıçeri girmişti. Küçük kapının o~un. - Söyle bakalım. de ile aatılacakt~r- A:~ttırma b~delı mu- Dinç olmaktır. 
durmu• etrafı iyice gözden geçırdık· B b"'t" arkadaslanm. Sır· hammen kıymetın yuzde 75 §ı bulursa 

" - ana, u un · ' " "h 1 d"l · 1 d ~ t k ten s ka h fifçe üç fiske vur· .. .. o gun ı a e e ı ecektır. Buma ıgı a • 
onra pıya a küpu derler. .. .. dirde en 50n artlıranın taahhüdü baki 

nıuştu. - Çerbo!. Sözlerin bana çok buyük kalmak §artile ikinci arttırma 9/12/ 
O zaman kapı yavat yavaf açılmıf; emniyet veriyor. Sen, hakikaten çok 935 tarihine tesadüf eden pazartesi gü

~ah~Ja Madam V~r~ kar!ıle.şmı9tı. olgun ve çok uysal bir İf adamısın.' . nü •aat 15 den 16 ya ka~ar icra .oluna· 
Ş~mdı; 0 zulmetler ıçınde bırer hayal _ Ha, şöyle, Madam. Bu sözlerınız, c~k ve en çok. a~ttırana ıhale. ~dıl~cek· 
Rtbi görünen bu iki vücut arasında, b d dnh kıymetdardır. tır. İhale tarıhıne kadar bırıkmı§ ve 
.n l b" l t • ence para. an a .. 1• b'I" birikecek maliye belediye vergileri va· 

HORMOBiN 
TABLETLl!RI 

Yorgun vücuttan 
dinçleıtirir • 

T"'Y e ır fısıltı baf amı~ ı · Şı"mdi her emrinizi açıkca soy ıye ı ır- k f . . 1'1 ~ 1• .. t . "tt" 
• . 1 ' 1 ıcaresı ve te a ıye mu~ erıye aı ır. 

- Sen mısın Çerbo · · · (Arku~• v ı) ki Aç karnına bir kahve k ~ıg alındıkta ' • · smız. Arttırmaya İ§tİrak edece er mu· iKTiDARSIZLIGI 
-Evet, benim Madam. ~:sa ' hamamen kıymetin yüzde 7,S kıymetin- kabızlıg" 1 def'eder 
- Dün geceyi nasıl geçirdin?· T u A 5 •ı L de teminat akçesi veya milli bir banka-

ve 

BEL GEVŞEKLiGiNI l 1 • Yemeklerden bırer 11ut sonra alıoır.a - Haaa, bakmız, size doğruca ana· nın teminat mektubunu getirme erı 
tayım. Evvela Galata meyhanelerin- ~ ~ §&J'ttır. 
den birine gi~im. Kafayı bir güzelce ~· · h/JyA' ~~ Arttırma bedeli ihale tarihinden iti· 

Hazimsizligi, mide ekşilik giderir, yaQaınak neşeıini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. 1atanbulda 
fiyatı 150 kuruv. Tafıilat igin Galata rekt" S · d dıgın·-· iz para ile - haren be§ gün zarfında mahkeme ka· 

:r ım. ayenız ~' ver l" . . kd" d . -ı d' So sasına tes ım edılecek aksı ta ır e ı-

ve yanmolarını 11idcrlr. Ağızdaki tat
ıııılık ve kokuyu iza\e eder. 

Posta kutuııu 1255 
&abaha kadar güzelce eg en un •.. nra hale fesih ve farkı fiyat ile zarar ve zi-
&abahleyin oradan kalktım, kilıseye yan faiz bila hüküm kendisinden tahsil 

MAZON markaıuna dikkat. 

gittim. Kalben çok büyük bir hürmet edilecektir. iz ve masrafa dair olan iddialarını is-' paylaşmasından hariç kalırlar. 
ve muhabbet beslediğim muhterem Çar 2004 numaralı icra ve iflas kanunu- pat için ilan tarihinden itibaren yirmi Şartname, mahkeme divanhanesinde 

gün zarfında evrakı müsbiteleri ile bir- herkesin görebileceği yere asılmııtır. 
likte satJf memuruna müracaat etmeli- Fazla tafıili.t almak isteyenlerin 938/ı 
dir. Aksi takdirde haklan tapu sicilli 29 numara ile baıyazganhia müracaatt 
ile sabit olmayanlar satıt bedelinin leri ilan olunur. ( 481) 

h ı · • fi d t' e dua nun 136 ncı maddeaı"ne tevfikan aayri azret erının a yet ve saa e ın ., 
ettim. Hatta, büyücek bir de mum dik- menkul üzerindeki ipotek sahibi ala

tim. 

Tath Bir Valt 

- Bravo, Çerbo ! .. 
- A, evet Madam. Ben, hem dindal" 

bir hıristiyanım. Hem de hükümdarına 
çok sadık olan bir tebaayım. 

- Hakikaten bravo sana, Çerbo. 

Sonra? .. 
- Sonra da, bütün günümü uyku 

ile geçirdim. Şimdi de, emrinize itaati

ırıi göstermit olmak için buraya kadar 
geldim. 

- Anlıyorum ki Çerbo, sende iyi ve 
temiz bir ruh var. Fakat, yazık ki, fena 
bir hayat takip ediyorsun. Eğer benim 
•nıirlerime tamamile riayet ederaen, 
bunun çok büyük mükafatını göre • 
c:eksin. 

- Aziz madam!... Size bir daha 
aöyliyorum. Mademki siz beni sefalet
ten kurtarmak istiyorsunuz, ,u halde 
ile isterseniz emrediniz. Görüyorsunuz 
ki; gücü kuvveti tamamile yerinde o· 
lan, ve hiç bir şeyden korkmıyan bir 
adaınım. Tepemden tırnağıma kadar 
bütün varlığımı, tamamile ıize satıyo-
t-ı.. b" • . ? • ~m. Bu pazarlık; oldu, ıttı mı·· · · · 

- Evet. Oldu, bitti. 
- Şu halde emrediniz?. . 
- Çerbo !. Sana, emirden evvel, 

rtıühiın bir ihtarda bulunmak isterim. 
- Hay, hay ... O da, emir demek

tir. 

- Bak arbk sen istediğin gibi te· 
fikki et. ' 

- Söyleyiniz Madam. Siz, ıadece 
IÖyleyiniz. B~nce her sözünüz bir 
enıirdir. 

- Öyleyse dinle ... Benimle temaı· 
ta bulunduğun dakikadan itibaren, a

ramızda geçen sözleri, aana vereceğim 
v.aıif el eri; hiç kimseye söylemiyecek • 
•ın. 

- Eh, Allaha ısmarladık Madam, 
ben gidiyorum. 

Yerinde Bir isyan 
-N ? N'. 7 ereye • • ıçın •• 
- Ben de evvela size arzedeyim ki, 

benim hakkımda en küçük tereddüt 
besliyen, 'Ve yahut halimi tüpheli gÖ· 

Çamatırınızı bu r;uyıı iyice 
batırınız, kE J natınıı:. TURSlL, ılı in 
için kendi bıııına ltlal 1r8recal tir. 

10 - 1G dakllıalık kaynamad n 
ııonra çameıırınız mükemmelen 
yıkanmıı olur. Soğuk ıudan reçi
rerek kurutunuı. 

TURSIL; emaııblı bir mOatah
r:ardır. Ok•ijenlc tahrik edilen 
köpüğO, kuma,Iarm d:ıhilloe. nilfu:ı 
eder ye aöz kamı:ııtırıcı bır be· 
rzlık ,.ererek çamaşırı mClkem· 

~elen temizler. Bundan mnada 
TURSIL, terkibinde zararlı madde· 
Jer bulunmadığı için kumaıları 
kat'Jyyen yıpratmaz. 

1 
_ 

TURSIL Turan mamu.&tıacıan• 
dır. Turau' imzalı iyi clnı tir 
mUstahurdır. 

caklılarla diğer alakadarlar gayri men· 
kul üzerindeki haklarının bahusus fa· 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrlnde Banka 
Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en 
aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda yazıh 
ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 
ikinciye 80 
Üçüncüye 60 " 

" Dördüncüye 40 
ee,ınciye 20 " 

" Elllnclye kadar 10 
" Elll birinciden yüzüncüye k. 5 
" Kura Sirincikinun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 

çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıranların pa-
ralarını 7 Blrlnclkinuna kadat çekmemeleri lazımdır. 
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Yağlı, Yağsız 

Goma, Likid HASAN BRiY ANTiNi Hasan Depos 
Ankara, istanbll~ 

Beyoğlu _.,/_ 

lstanbul'da 

ZABITA MEMURLARINA MUJDE: Bomonti Şişe Birası 
200 metroluk ışık veren 

D M O 
Müşterilerine: 

A •ı N Bomontl Şirketi Istanbul şişe birası mllşterilerl ara11ndı 
1935 seneıi yaz ayları için : 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 

F E N E R 
• Her fİşede etiketin altında numarala bir kağıt vardır. Sil 

1 
numara) ı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrol• 

altmda mliıabaka yapılacaktır. 

,~ Veri!ecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
• • DiKi<. AT: Müsabakada kazanan numaralar her ayın 5 inde ııaıetelırl• 

G E L M 1 Ct T 1 R Ampull•rl- Dalmon ilan edi '.ecekt:r. Kazananlar ayın yirmisine kadar 
4l!ijjj' Pilleri Daimon jlrkete müracaat etmelidirler. 

Bllha11a fenerine ve 1526 numaralı Daimon fenerlerine dikkat edilmeıl ve taklitlerinden ıakmılmaıı. Şirket, dl!kldinlarda ve lokantalarda numarasız şi~e kabul etmımıleriııl" 
şiıelerin Üzerlerindeki numara kağıtlarına muhdaza eylemelerini ,.,-

Başka marka verirlerse aldanmayınız .• D•posa: Tahtakale No.10 Her yerde arayınız. rniiıterilerinden rica eder. 

, ...................... _. .......................... _..._. .. ...,.,ac ..... !.'llE':ım511 .. ..amzt ... ...ıır.mmmnımm----~~ 

_. istikl81 Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Orta ve liae kııımlarının bUtUn ıımflarmda nehart talebe için yer kalmamııtır. Ancak llk 

kısmına leylt Ye nehari talebe alınabilir. 
2 - Diğer ıınıflarda yalnız leyli talebe kaydedilebiilr. 
3 - Pazardan başka herglln 9 dan 17 ye kadar me:ctebe bat vurulabilir. 
4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebeni.ı yerfoe yeııi talebe ahnmıftır. 
5 - lıtlyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane paraaız olarak 

Şehzadebaıı Polis karakolu karıııında. Telefon ; 22534 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arttırma günüdür, bu münasebetle: 

iş Bankası, Çocuklar Arasında 
Bir Müsabaka Açtı 

~ Ber çocuk •• Ar.ttırma " hakkındaki 
dlşlncesial on satırı geçmiyecek 

surette .yazmalıdır. 

Bu yaz1lar: 

29 T. Evvel tarihine kadar 
iŞ BANKASI 'JST ANBUL ŞUBESi 

adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 kişiye 

birer KUMBARA hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teırinievvelde dağıtılacaktır. 

Tereyağı nasll vücuda beslerse 

KREM PERTEV 
de cildi böyle besler. 

Gıd&1ını Krem Pertevden alan kadın ciltleri, çatlamaı, 
buruımaz, kararmaz ve lbtiyarlamaılar. 

h• Posta Matbaası 

\ 

N•trl1at MldlrU S.Um Raııp 
Sablpl•rlı A. Ekr•-. S. Ra .. ıp, H. l;ltfl 

VALNIZ 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimd:ye kadar binlerce kiıiyi zengl :ı etmiıtir. 

Yen( T ertlp pli nanı i'ÖrUnUz. 
1. el Ketlde 11 2. el Tetrln 935 dedir. 

Buyuk fkramiya: 2 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.00l>, 12.00(), 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 50.00iJ) liralık bir mükafat vardır. 
P:aaları okuyunuı;, V • bu zengin piyango'lua talllileri ara11na girini .. 

, ......................................... :>-

Yanınızda balaa· 
darmatı anat
mayınız. 

taliplerin o gün ve o saatte mezkur ma

halde hazır bulunmaları illn olunur. 
'15740) 

ASiPiN 
KENAr' 

Baı ve dll alnJanll~ 
ve soıJalltaa lıı:o~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank ş11b• .. 

Merkeıi: BerliD 

Türkig•dekl ıu6el•rl: 

Galata • latanbul • 1•"'1' 
Depoauı 1.et l'titün GüınrUS'il 
il Iİ•r türlii iGnko 11' _. 


