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~alkın Sesı] 
belediye Kurultayının 

Kararlarına 
/\e Dersiniz? . 

Evvelisi ~ün Ankaroda, Halkevirıde, 

Türk belediyeleri birinci kuru hayı 
umumi heyeti ilk toplantısını yaptı. 
Kurultayda, İsmet İnönü, çok önemli 
bir söylev söyledi. Onu müteakıp ve
rilen, ve kabul edildiği biidirilen 
raporlnnn. bir takım hayırlı teklifler· 
le dolu olduklan bildirilmektedir. Bu 
münasebetle dun bir ynzıcımız, rast 
geldiklerine yukandaki suali sormuş
tur. Aldığı karşılıklar atağıdadır: 

• *. 
Balat, Hasırcı sokağı, 25 numaralı hane, 

Yakup: 
- Ben, belediye kurultayının toplandı· 

ğından da, verdiği kararlnrdnn da haber
dar değilim. Fakat bence belediyecilerimiz, 
şehirlerimizin dertlerini, ihtiyaçlarını halk 
kadar yakından göremiyor. 

Çünkiı eğer belediyecilerimiz şehirler· 

deki dertleri ve ihtiyaçları halktan İ,)1 göre· 
bilselerdi, fikayetlcrden bir 9oklanna mn
hal bırakmazlardı. 

Böyle düşünmezsek, belcdivecilerimizin, 
şehirlerimizdeki dertleri ve ihtiyaçları hıı!k· 

DA BİL,. A BBLIB 
Ekmek 12,5 Kuruş 

Daimi Encümen 30 Para Zammı 
20 Paraya indirdi 

Belediye ekonomi direktörlüğü lanın da eskisi gibi ( 16) kuru§A sa- müteakıp günlerde durıunluk huıl 
geçen cuma ekmeğe (30) para 2am tılmaımakarar verilmiıtir. Bu karar olması, ekmek narhının evvelki tah
yaptı. Çünkü buğdayın borsadaki yarmdan (çar§amba) itibaren tat
piyasası, yapılan beyanatlara göre, bik mevkiine konacaktır. Bu karar, 
böyle bir zam yapılmasını icap etti-' dün öğleyin ilbay ve Belediye Bat
riyordu. kam Muhittin Ostündağın reisliğin-

minden on para apğı inmesini icap 
eylemiıtir. 

Ekmek Fleb 
Dün, cumadanberi buğday fiatla- de toplanan daimi encümen tarafın- lstanbul belediyesinden: 

rında hasıl olan dalgalanma göz ö- dan tasdik edilmiıtir. TC§rinievvelin 30 uncu çarpmba 
nüne getirilerek ekmeğin (20) para Buğday fiatlan süratli bir yüksel- gününden itibaren ekmek on iki bu
zam görerek (12,5) kuru§a, franca- me istidadı gösterirken cumartesi ve 1 çuk kuruı, francala «16» kuruıtur. 

Bulgaristandan 
Kaçan Türkler 

Gayrimübadil 
Bonoları 

Kültür 
Direktörlüğünde 

ı [ Gtllıtin 
Bir 
Satırla 

Matbuat Cemiyeti Bir Si,.. 
Sabn Aldı . S.--

latanbul Matbuat Cemiyeti ( ;IJ 
kunımu) kuruma merkez yaprn~aldd 
bir bina aabn almııtl1'. Bu bina,"""'
ainemaaının karıısında :mimar ~ 
yana aitti. Dört katlıdır. Kurtllll ~ 
( 15,500) liraya almı§tır. Jca!' edil' ıı 
Matbuat klübü de burada teııı 
cektir. 

••• 
lnglllz Sefiri DBndU "' 

Bir müddettenberi izinli bul~n ... lıf 
bir buçuk ayını Londrada geç•~ 
&'iliz .efiri Sir Percy Lorainc dibi ~ 
ki Semplon ekapreaile ıeJırimiı:e I 
ve akpm Ankaraya gitmiıtir. 

• *. \ 

Beledlyeler Kongreslndell 
Dönenleır . ~ 

Belediyeler kon~eaine gitnı•t A'4 
nan belediye ekonomi direktö~ ~,. 
Süreyya ve muhasebecisi Nail diiJI 
rimi:ıe gelmiılerdir. 

• • • tan İyi bildikleri halde bilmemezlikten ve 
halktan iyi görduklcri ha.ide görmemezlik- iki Vapur Daha Göçmen Tekrar Düımiye Baıladı Bazı Dahili Değiıiklikler lstanbulun imara ı,ı ~ 
ten geldiklerine hükmetmemiz lazım gelir. G dli Belediye yeni sene batından ~ ..e 
Ve bu. bclediyccilerimizi hüsnü niyetsizlik- e Gayrimübadil bonoları son günler- Q]du ıehrin imar i§ine ba§lamağa karat .-.t 
le ittiham etmek olur. lstanbul göçmen geliti devam et- de yeniden dütmeğe başlam1fbr. Bir Şehrimiz kültür idaresinde, yeni di- miıtir. ilk olarak tatanbulun en ~ 

Ben, belediyecilerimizin dertlerimizi ve mektedir. Evvelki gün de Köstenceden bono, 13 kuruta kadar dütmÜf ve artık rektörün gelmesile dahili, bazı küçük balık yerleri imar edilecek, diğer 
'h · l d"kl · · N B 1 ·ı - 1 b la takaıann imar planlan geriye b ı tıyaç anmızı göreme ı erme ınanmayı, azını ve ursa vapur an e goçmen sarraflar da bono a mamağa Bf mış- değitiklikler yapılnııttır. Yar direktör-
görmemezlikten geldiklerine inanmaya teı· gelmİftİr. Sayısı iki bini geçen bu göç- lardır. Buna mukabil, enıli.k satıfı gene lerden Şevket Süreyya, orta okul veli- lacakbr. • * • 
cih ediyorum. l K kt -L'L • lild • 

men erin ava a sınni temız en ya- pek ağır ve kıymetsiz bir tekilde devam sderle, Nurullah, -L--cı ve azlık Ş Ç 
1 pıhnlf ve dün akfBID yerleflirilmek Ü· etmektedir. okullarile ve Adil de ilk okul ; .. L~'e Bel d" --ı.. • d ki ·· ı · ba"k• 

Bu tercihimde yanılmadığıma ela kani- ,...._.. ehrln öpler ~ 
im. Bu itibnrladır ki, belediye kurulta}•ında, • • . "TMSJ"U e ıye ~ır e çop erm :r 

belediyecileri halka değil, halkı beledıye- zere A Tekirdağına göndenlmışlerdir. Ga~übıuliller kurumunun idare uğrat cak, kültür enspektörlerinden Jek.ilde yok edilmesi için yakında ~ 
cilere dinletmek da.ha faydalı olurdu. Nazım ve Bursa vapurları bunları beyetı, bayramdan sonra toplanarak, Kemal Edip te kültür itlerine bakacak- kararlar verecektir. Bu kararlar ar ~ 

Çünkü biz onların knrnrlarını her za- b:ı.raktıktan IOl1J11 tekrar. Köstence:e Ankaraya gönderilecek heyeti seçecek- tır. da Frankfo~ temizlik ko~VC:in.~•-:tı 
man dinliyoruz. Kurultaydan kurultaya da gidecekler ve orada bekliyen muhacır- tir. lunan beledıye fen heyeti mud~ 
onlar bizi dınıcsc1cr... lcri alıp geleceklerdir. • Bir Yolcu Kaçak EfJ& Getlrmif raporundan istif~d: :diıecektir· 

. . . * Recep Peker Ankarayı DöndU Köstenceden gelen Daçya vapuru 
Y edikule, Serdar sokağı, 11 numaralı 

hane, Atıf: Bulgaristandan kaçmıt olan 20 kifİ· Şehrimizde bulunan Cumhuriyet yolcularından terzi Kirkorun vaziye 
_ Bu sorgunuza cevap verebilmckli- lik bir göçmen kafileai Trakyada güm- Halk partisi genel sekreteri Recep Pe- fÜphe uyandınnıf. Muhafaza ve mua-

ğim için, kurultayda verilen kararların mn- rük muhafaza memurlarına iltica et- ker dün akşam Ar..karaya gİbnİftİr. yene memurlan Kirkorun üzerini ara-
hiyctlcrini bihnckliğim lazım. mi-:lerdir. Bunlar ana vatana kavuş- IDlflar. f:tyalan arasına mdıaretle giz. 

Fakat t met lnön "nün önemli söyl~i mcl< istediklerini, fakat Bulgariatandan angın Başlangıcı lenmİf, boyunbailar, ipekli kumatlar, 
büyük ümitler verici bir mahiyettedir. ~port alamadıklarını, bunun için istiklal caddesinde Hüsnütabiat çantal ... r, allıklar, çakmaklar falan bu-

h lsmetahlnlöln~:1 hı~assa.d lbeleddiyecilerinü~ kas=mağa mecbur kaldıklarını ıöyle- lokantasında ahçı Mu~tafa yağ kay-, lunmuttur. · 
ayat p a. ı ıgı e muca e eye avet etmeK- . . 

ı dehasına has isabetl 0 b" .. daha m· erdir. Göçmenler hükfunete teslim natır en tencere devrılmıf, yangın Suçlu hakkında kanuni muamele 
g~stermiş oluyor. er en mm edilmitlerdir. çıkmıı, fakat büyümeden söndürül- yapılmaktadır. 

Ve bilhassa ismet 1nönündcn gchnesi müştür. -----

:ö::~~~~::!"lı::.:..nn ·=.,.c1.ru,; Atatürk için lskelsd ;ı Duştu Eğlentiden Sonra 
• • • 5- · K d. '""·ı· i d Alttınizadede, K""oşu yolunda 3 nu- Davetliler Biribirlerine Yenimahalle, Kalafat ıo'-~, 33 numa- uryanı a im l'-l lSei n e 

aagı D B. r·· y ld maralı evde oturan Hidayet, tamir Girdiler 

Tramvay Şirketinin PlllnÇ 
Tramvay aosyeteai, 923 muka-ve 

ciliz aefiri Sir Percy Loraine dün ,
dırlık Bakanlığına göndermiJlir· 
kanlıktan cevap geldikten sonra 
kalan umumi heyet toplanbaını ya 
cakbr. 

• * • 
TUrk Mahaullerlnden ND11111 

ter istendi 
İstek üzerine Türkofis lstanb~ 

beai bir kaç süne kadar lakende:• ;,.J 
Türk mahsullerinden nümuneler 1 
derecektir. 

••• 
rah hane, Hayreddin: e ır oren apı l gören bir dükkanın iskelesine çık • 

- Bizim en ıslaha ve inkişafa muhta•;. İstanbul Su"ryanı"ı" kadım' kil;.~,...m· • ehi" ..,..,_ mı§, ayağı kayarak dütmÜf ve t ı-
teşkilatlanmızdan birisi de şüphe yol ki de aeçen pazar •<>babı saat 10 da 
b ı e _. keli ıurette yaralanmıştır. 

Onıveralte Rekt&rD 
Romoya Glttl .,A 

Kantarcılarda Namehrem aokağuı- Oniversite rektörü Cemil, .Ro---" 
daki evi?de _kah•oci Ha~ arJC~daı- reni yapılan Oniveraite binasın•" '1' 
lanna bır zıyafet •ermıt- Y emııler, ma merasiminde bulunmak üzere 
içmiıler ve bir hayli de sarhoı ol - maya sitmiJtir. 

clediyelerimU:dir. tiraf ctmcÜyiz ki, bele- Atatürkün sağlığı için büyük bir a-
diyeciliğimiz. diğer bir çok sahalardaki 

yin yapılmııtır. Ayinde Süryanii kahamlelerimizden hayli geri kalmıştır. Bu 
acı hnkikatın delilidir. dim patrik vekili Abdülabad tara-

Bu itibarladu ki, helediyeciliğimw ıslah fından önemli bir ıöylev verilmit ve 
yolunda bir adım sayabileceğinıi:z bu kuru]. bütün Süryanii kadim menıupları
ta.y, ümit ve sevinç verici bir mahiyeti ha- nm Atatürke kartı olan bağlılıkları 
izdir. anlatılarak büyük öndere bir bağlı. 

Yeter ki kurultay. mahiyeti henüz rna- lık telgrafı çekilmiıtir. 

Bir Araba ı azası 
Fatihte, ehliyetnamesiz olarak a

rabacılık yapan Muammer, bir ço
cuğa çarparak yaralaıiıııtır. 

Yollar 
lum olmıyan kararlannm tatbikatında se- Belediye bu yıl lstinye - Büyükde-
vincimizi ve ümidimizi bop çıkarmasını Bir Kuyucu Yaralandı re, Bakırköy. lncirköy, Heybeli as-

- --· · OtÔmob:f · 'ç' · 't' · · · -· ·-·- Kızıl toprakta, bet numaralı evin, falt yollarının inıaatını bitirmiıtir. 1 arp 1 kuyusunu tamin için Oıman ile Ab- Bu yolların açılma töreni cumhuri-
Mehmet isminde biri Voyvodada durrahmaıı isminde iki amele üzer-jyet bayramının ikinci günü yapıla • 

tramvaydan atlamış ve kendisine bir lerine almıtlar. Abdurrahman ku-,caktır. 
otomobil çarpmı,tır. 'yunun dibine inmiş .. Taıla~ı İpe bağ- Yedikule: Topkaf1 - Ed~~ekapı 

Palamut ihracı Arfü layıp yukarı göndenrken ıp kopmuı asfalt yolu ık~ J ~dılememı§tır. Bu 
Son günlerde tehrimizden yabancı ve taşlar Abdurrahmanın ba§ına dü- yolun açılma torenı de gelecek cum-

memleketlere palamut ihracı artmıl!br. terek yaralamışhr. huriyet bayramına yapılacaktır. 
= 

muılar. Araya giren kıskançlık mec- • * * 
1 lisin neı'esini bozmuf, davetlilerden GayrimUbadlllerln Soçlrrt 11'. 

Yusufun kansı yüzünden davetliler Gayri mübadillerin Ankarar• . ~ 
birbirine ginniı. Yusuhm attığı bir de~ek ü~eı:e aralarında a~ç~cek:;:., I 
ıite Cemalin bqını yarmı§. O has- yetm seçımı perpmıbe ıunu Y 
tahaneyi, öteki suçlular ela karakolu caktır. • • * ... 
boylamıılardır. Evkaf Genel DlrektörU ~;':-: 

Konservatuvar Binası Evkaf Genel direktörü F&Jır• ı' ol J 

KonservatuTar binaıı projesini 
yapacak olan Berlinli mimar Pölzik 
dün ıehrimize gelmiıtir. Bununla 
bir mukavele yapılacak, proje dört 
ayda ikmal edilecek, proje yapıldık
tan sonra inşaat hemen münakata
ya konulacakbr. 

l>uldaki evkaf te§kilatı ile meılf1' ,J 
mak üzere Ankaradan tehrinıiı:e 1 

miıtir. 

• * * 
·~of--:. t ~ 

Çapa Marka Pirinç Unu fabr• i~ 
Büyük Türk Ulusunun Cun1hıl1' 
Bayramım candan kutlula'~ 

Pazar Ol E a B. Diyor Ki • 

- Hasan Beyciğim! Bugünlerde tasar-! 
ruf haf lası bıı~lıyor ... , j - Herl;es birer tane kumbara edinip ... 

6 

- . . . Damla damla göl olur. temsilini\ 
kendi nefsinde deniyecek... Hepimiz na
kit tasarrufunu öğreuecejiz 1 

diif" 
Hasan Bey- Hazır ele fır.at . d• 

miif iken, •aktimizi tasarnıf etın~1' l 
öiren.ek, ben daha memnun olacaı•Jll 



Hergün 
Bedaoa Melctep 
• Beledigelt1ri11 Getirr 

• • 
.11.edafJa l'atı Mektebi 
isteriz 

Resimli Jla/Ca .. e 

......... 
· ... 

11 lıık Ve Gıda latigorlar il 
Sözün Kısası 

iki 
Drolr 
Farkı 



' ~-· ,. SON P-OSTA 

HAHICEHElERIE ı' KET HABERLERİ GöR~Ü~LlRi~iz MEMLE .. . . 
Tavıa ·Trakya.yolunda Otobus Servısı En 
Oynanırken Çok Silivriye yaradı 
Yapılan Hırsızlık Tekinfoiı <Ouı> -T..ı.,. • ._.

1 Halicin iekele kahvelerinden birindf'l bul yola IOD JJllarcla pek İflek bir p 
iki kişi tavla oynuyorlar. Yanlannda çit halini alm,.m. Bütiin il ve ilçelerini 
da bet seyirci var. Bir arahk para la. yolculm pldrhak, ucuzluk ve kolay· : 
zım oluyor. On liralık bir kayme çıka- lık dola,..lle otobüsle gidip gelmeyi J 
nlarak tavlanın ortasına konuyor. Bu tercih ettikleri için yol çok kalabalık. 
aırada oyunculardan birinin cebinde- , tır. Yol üstünde olan lmuba ve köyler· 
ki ufak paralar yere dökülüveriyor. ele ele bu yüzden önemli bir gelİfme gö
yedi i>q, yere eğilerek masanın altına ze çarpmaktadlr. Otobüsler köylerde 
eerpilen ufaklıkları topluyorlar. Bu iı;ı 1 durak yerleri teaia ettikleri için bura • 
bitip te tekrar yerlerine geçtikleıi va- larda yeni it uhalen açılmuma Mbep 
kit ne görsünler) Tavlanın içindeki olmutlardır. 

banknot eır olmufl.. • Tekirc:laimdan otobüsle latanbula Teklrdatı • ıatanbul rolu Bzerladekl b-balartlan ı Çorlu 

t Şuraya, buraya bakılıyor; aranıyor, plinirken ilk merlude Çorludur. Bura· YURTTAN ATATÜRKE 
• taranıyor, yok.. Paranın aahibi Ah • ela bütün yolculu rahat rahat lmbve 

Niıanlımı 
Sevmigol'& 
Eolenegim 

«Bir eene evvel D:
0

ifalUU""! 
görüftiikçe nif8nhmdan 
DU gördükçe içime bir 
>yor. Ailem bu çocuğu eve 
Bir eene eVimize girdi, çıktL 
hammül edemedim. Yüziiil 
yüzüp daha atinadı ama, 
memiz mümkün değildir. 

ıiımemek ... lllıılltllee't:.JIRllP-~ ........................ 
nret.ellile~nm-~ 

met ınzlanmağa bafhyor: z içerler, ufak tefek yolcaluk İhtİy.çla· ş fi 
- Nereye gider canım!. Koskoca· rmıtecluikederler. Bu••tu .. n M~mleket e ·ne 

man kağıt.. 8andm ..... takip edilen yol E- <<20 YBl'1Jldayım. Bir 
Ayaklı değil ya bur. . elime • latanbul yoludur ve bu yolda B v 1 J v H k · yorum. Evleninek mes'ut 

••• 

Ve Bakıtları. hepsinin üstünde çok bummab bir ~~ma ._~... • Yol a g ) ıgı n) ay ırıyor ikimc:leizbencle ~aili~. f abubt: 
.. . . birkaç yerinden yapumıya -Tdllıfbr. ne un em 

fiiplıeyle gezıruyor: Silivri lıa al ~ otallİialerin • • • • • • dejiller. Daha clojraou o 
_ Bu para bulunmalı. • 1" Biiytik Öndere brp yapılmak illtenen ı- ve d.m .....,.... mlaa iPnde ,.... . . oktur 

. • birer mi durduldan ,..dir. Bunda auikut dolayuile )'U!'dun her tarafında uya- ~ ve ,..a;rac.am. bir teYden haberi Y ' 
Meee.le zabıtaya aksediyor. Polia ye- 1olcular yemek yemekte, al1t verit J'&P• nan heyecanı bildiren telsraflan yazmıya Aydmden dar olurlana memnun ° 

disini de foparlayıp karakola davet e- mektacllr. Bu Jfizc1en Si&vricle yeni lo- devam ediyoruz: Aydm _en... det- ........ brp ~ eanıyoruz. Evlenmemiz 
dince, içlerinden Cafer, arkadafina dö- bntalar açıl""" çal'f1 ıeniflemiftir. E- Aduwden pwh....k ilt-a.. 'M"ikeeti tel'in ICin ....._ mu) Yenifebir: 
nerek: c1rne, Kufdueli, ç.kelkly, Çorlu, Vi- Aclm - Hainler" -yer tiidwle ,.,.. ~ ..... pati •lenwda eotkUD Wr Siz mi..._._ .... 

- Osman ağal diyor; bana ödünç .., Teldrde;I, hGIUa iN yoldan itli • ,... 1aerkes iJi biWıa ld ..- tek IMr kalma ..a siW tnplen+lv. •• iliz mi d nıceldsclir? 
OD lira ver Allah atkmal. Bu it na· Y• hiitGn otolMia yolml.n Si6vri ele .tabi kilme ~. ÇW eon- fnegöldea inip hejenmipiniz. O ...... 

musuma dokundu benim •. Verelim on mutlak aurette abt verit ,.pbldan için V i A k --- ~::ı ~-:..~~ mea'ut ohmp ~ 
liraılafiiphedenlr.urtulıılım.. 1ıa ..... timıl • ...... bir c1a- nagser - 11 ara :....-.-ııerioc"-.~ ~ ........... .._. ... ~ 

Karakola gidiyorlar. Oatleri, batlan rum a1nut bulunmaktadlr. V / J G • f • sm p .._ silmwiai diler, .. ,....,....._ ... bhnaJllle 
aranıyor; kaybolan on lira çıkmıyor. 8.ıhkçılar ela IJanden istifade etmit- ı o unua eçıı ı- .......... . •. • .* .. 
~e meeele bu tekilde mahkemeye dü- tir. Ctnlrii Jolcularm elmeriai deniz • rı·lmı·_e Bir Kaza . . Merzifonclan «Ori een~ e~~:ııd uç te 
ftiyor. elen J'G çıkan1m1f, lüfer, harbmı,.a ve I" M.sifon - Bütla TUrklere ve T&ıkll- var. EvJendiiimın 18D 

ik• • uJh -1! L-1 kJ " clij" mek • X __ ı c P ~ caD ...., ... ~ Jİice bir metres tuttu. Ben vAlaf Bu davanın durUfDIW mcı ı -.. UL!Aft _,, • >'8 • Ka,.wı (vw) - w ııGnii )'e- ..._ ıııı.ı. ........_ olplıhiı ~ • • • 

0 
_... 

maıla Y"ııddı. , len ten:ih ......ı.tedirle. · ~ ni Ya- iataqommda afak lıir - ::.. .._ ':,. ,..... .ı - ...,_ = ~ ~.i..ıt 1.n1111n.ıııı 
Davacı tarafında Ahmet yer alclL Ad d ••• ahnat, s-- • Hay ..... •ite._. " ......._ el lreteC:elr'-a lrmp kacL la Aynlmak 

Suçla :verine c1e c.r... pçirildi. Diter. apazann a Mfmini ,_ 705 ..-ı. 1ıaıar v .. .,_ --...... ıcı-w- .._.... o_:... z::... P 
leri f8}ıit olarak dinlendiler. • niyapan iataqonana P..ba ....... 1-c n ~ ~ 1 ılıflMl•lw. tJID. m • · aram 

Ortamektep Bınam --•- bir hareketi - 6 11 yo1. .............. " ... ~ aını..- Wr eem yok. ÇJcuklanmı 
ifadeler fU neticeyi veriyordu: Pa- S k V cmm ı--.. . J'1lZ w . ......._ ......... ._. ......... cleğilim. Ne )'llplYll'ı l 

11a binlen bire bylıohn,,.. fabt nuıl ı ınhaı ar -. sı'omııt. lıılııııomd ile .,........,.. .......... ,.. .......,.. ıw ._ .ı.ı.. ..... . _... ..... 
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Kaybolan paranın ne oldujunu bil
mem .. Ben almadım ..• 

Hakim, evrakı aiizdü, bnunlari b· 
~ ve dütünc:eye daldı. Bütün din· 
leyiciler merakla lraran beldiyorlarch. 
Çünkü vak'a amip; maznun eandal • 
ye.inde oturan adamı euçlu tut.c:ak de
liller müphemdi. Bu karara, bakimin 
vicdanından kopan kanaatler bn,. • 
cakb. 
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SON POITA 

Italyanlar Kuzey Cephesinde flerliyorı. s o N D A K j K A ___ _. 
Habeşler De Bir Mukabil (TELGRAF, TELEFON, TELstz HABERLE 

TaarruzHazırlıyorlarmış" d • Ahi k Ih . il • 
(B&f taraf> 1 inci yüzde) yazmaktadır. Bugün lıalyan uluıunun Ba vın u a tım a erı 

mir ve altın madenlerini itletmeğe te- gösterdiği sükWı Yet kuvvet ~ 

tebbüs etmek üzere Eritreden bir çok ve Habefiıtandaki ttalyan 'ileri hare- 1 t Ed • 
mr.den mühendisleri gelmiftir. k~~erinin ~eniden batlamıf olması bu ş ar e 1 yor 

HaTTaT' elan fuıber yok gibi fena myetle yapılmakta olan neı-
Adua 28 (A.A.) - Harrardan hiç riyalı gülünç bir bale sokmaktadır. 

bir haber ahnmaDUfbr. Sanddıima gö- Son daram T . • N h • • 
re, radyo ve telgraf istuyonu, İtalyan Londra28 (A.A.) - (Royter) Bir- aymıs e rınJD Ağzını Müdaf a 
uçakları tarafından bombardıman edi- birlerile az çOk irtibat halinde bulunan 

lerek imha edilmiştir. üç İtalyan kolordusu bugün cenu~a 1 . 200 u k 1 Ed · ı · or 
IWeyceplıe•inJe . ~==:;~.,;:,: çın ça nşa 1 ıy 

Roma 28 (A.A.) - Reuter aıansı . . . 1 d' Bu !1 _ _! harek . _1_! b' tek ul ib" ı.A-' 
aytan bildiriyor: ~etre ılerilemlf er ır. . ~ eh Londra 28 (A.A.) - Bugün Wol- den emin olmadıkça, ab1uka:8' te~~ssül ı ~~t ır • ~ g ı a-r 

l l kuvv ı · b •· cidd" hi bır taarruz olarak tavsıf edilememek- :ver Hampton'da bir nutılk söyliyen etmesine asla müsaade elmıyec~m.» ıstiyor.» demıttir-
• ta yan ~.en •--~ı:u~ ı ç tedir. Zira Hahet kıtaatı, aldıkları em· Baldwin demittir ki· Silahlanma meselcaine temaa eden Tayntt. nehrinin müJtd 

bır mukavemet gorme~ızın ruzey cep- . ederek • ekilmektedir · Londra 28 (A A ) _ 1 
heıinde ilerleyitlerine devam etmİfler- re ıtaat • ' g~ -ç • v~ ((Yalnız başımıza bantı elde edeme- Baldwin <<Harpten ~el 7apılmıt olan •• · :._ diğio' 
dir İtalyan Pıttarlarile Habqlenn :gerı yiz. Bantı dünyanın diğer devletlerile harp gemilerini modem harp gemile- dard .ıazet~~ın ... ogren .. 

• müfrezeleri arasmdaki bazı müsnde- . . ... .1 d ... · · ı· · d • ti T aymıı nehrının agzını 
Mualdarrn vnrdımı .. lm-' - .. hi b' bırlıkte elde etmege çalıfıyoruz.l> rı e egıştırme ıyız» emış r. hu ~ tt t 'l ..! ı dil ek 

;;,- meler mustesna o a& uzere ç ır . . . . . •. • susı sure e eşıuı e ec 
Adisababa 28 (A.A.) - HabeJ kı- muharebe ol.ınamıttır. Baldwm, abluka ıhtimalıne ıtaret e- Malı.donaldın aoylevı lan kuDanılacaktır. Bu husu.ta 

zdhaçmda çallfacak olan 17 Mısırlı be- Mabllenin müdafaaama linc bu derek bunwı halen mevcut olmamak- Londra 28 (A.A.) - Macdonald, m1acak olan yeni tipten 200 u 
kim ile 62 baatabakıcı yakında buraya hususta ıeJen haberler m.::~ c)I. la beraber, zecri tedbirler dolayuile ile- ifç'i ıuJusal konfenumnda, uluslar IOI• Mançeaterde inp edilmektedit• 
geleceklerdir. Bunlar, ~eçenlerde Ha- miakla beraber Habeslerin fCbri ciddi ride mümkün olabileceğini söylemif ve yelesinin bantm bizzat temeli olduğu- Bombardıman uçaklarıDlll 
befiatana selen prens lama.il Daua'nm bir surette m;dafaa elmiyecdderi ve demiftir iri: • nu söylemit ve: atte 300 kı1ometre olacak 'f8 

)Iİmayeai albnda bulunacaldardır. ltalyanlan çok daha cenupta hazırla- «Lııilterenin, Amerika, Almanya ve «Ulualar tosyeteôüa müteunz se- aynı zamanda istiktaf uça.il 
Somafi cepheıinde yağmurlar mBkta oJduklan mevzilerde ibekliyecek- Japonyanın .empatik müzaberetlerin- aiııi dünyanm sesine kartı yükselttiği lrullanılabileceklerdir. 

Roma 28 (A.A.) - Gazeteler, IO· leri anlaplmaktadır. ltalyanlar bilhas
mali cepheainde tiddetli yajnıurlarm sa yan cephelerde ihtiyatlı davranıyor
telaar baf1echiuu bildiriyorlar. ltalyan lar, çünkü bu cq>helerde mühlm Ha
bombardıman uçakları Ha1Tar telgraf bq kuvvetleri mevcut ~lduğu bildiril
merkezini tahrip etmişlerdir. Eritre mektedir. 
cephesinde bir İtalyan yerli kıta.11 Mai Oıaden muıtakaaında 
nehrine varDUfbr. ()gaden mıntakasında, i talyanlann 

Adiıababada uçalrlaTa kartı Gorahaiye ya girdikleri veya pek yalon 
tedbirler olduldan anlatılıyor. Zira burada bu-

Adisababa 28 (A.A.) _ ftalyan lunan telsiz istasyonu susmu.tılur. 

Amerika, Uluslar Sosyetesine Cevabım Bildirdi 

Amerika Bitaraf Kalaca 
Nevyork Taymis, Bu Cevap Amerikanın Siyasi Tarihi 

En Utanç Verici Fasıllarından Biridir, Diyor 
orta elçisi Kont Vincinin hareketinden Belçikalı ıubaylar Brühıelde 

sonra, hava taarruzlarına kartı tehir ~1 28 (Özel) -. H~ ~rdu- Amerika Hükumeti Habeşlerin lsmarladığı Bet Tayyareyi Ver 
Ye civarına yeniden toplar yerlqtiril- sunda hizmet etmekte ıken hukumet 

· t' lt 1 ani 'unal ce~-inde tarafından geri çağnlan Belçika subay- Londra 28 (Özel) - Uluslar 10&ye-
mıf ır. a y arm f .,.JIÇ8 . hndan ,. tedbirler haldan 
• diki ileri hareketlerinin amacı Ma- lanndan bir kısmı dün buraya aelmit- tesı. tara. . .' ~ . • • . • 

fUD tir daki vazıyetını bildirmesı ıçm verilen 
ka!Je olduğu anlatılm&ktadır. • ota Amerika bükiımeti bugün ce-13 y A y 
Bute~ıi~ahalisin~.bopltıl~ı Habeşistanın Yeni :.p ::rmittir. Bu notada, Amerika Üncü ıla '' duva 1 

hakkındaki pyıalar teeyyüt etmem.... • hükümetinin, aığer milletler tarafın. 
tir. Parıs Elçisi dan dünya eulhunu muhafaza etmek Ad v •td• 

• M~ ~ Paris 28 (Özel) - Habetiatanın iÇjn wfeclilen gayretleri takdir Ye Hm· 1 en ) 
B1r Hahef tebliğinde, 1talyanlann yea.i Paris elçisi Gueta Holjea, ıbugüa pati ile takip ettiji ve evvelce de ilin 

fİmlduklaal cepheıin~e tTa~meden harfi ~ketttalıiz aeldi. Kendiaile eöriiten pzetecilere edildiji gibi Amerikanm tam bitaraf- llusolini, ltalya Sonuna Kadar Mevki 
o n ve pya ıgr ete enıı • u .. a....... miDetiu' lcamm damlUı 1Wım muhafazada devam edeceği hi}. Mild f Ed ktl Dl 
yanlar tarafma aeçtiji hakkındaki ·~ .. ID ı IOll•• • dirilmektedir Nota pyet iJatb'atlı bir 8 88 ece r, yor 
L-1---lerin cle----1 .-LL~. L.!U!..!l-.....1- - kadar dökerek TaDDJDI :mudafaa e- • n ___ 28 ( A A) a::.6::- -L:. f....• ~1 00. .. .. .. • etmd~ 
.....- ...... ~"' U11W1m• dec w• ... lem' • lisanla yazıhmt olup Amerikamq el- numa n..n.. - -.uu raua ._,ıat ,... numunu tesıt 
tedir. Bu haberde zibeclilen biitün i- egını soy lftir. ier mı1letlerden daha evvel ve daha se- dönümü bütün ltaıyada top ablmak ıureb1e ilin edı1mittir. Bütün 
simler buraca meçlauldür. iki cephede- 1 K al Pren• ri ıurette harekete geçtiğini ibıas et- lar bpahdu-. , 
ki İtalyan uçaklan artık bomba atmı- ngiltere Jf ının mek istemektedir. Düçe Venedik aarayuıuı balkonunda• aöy)ediji kısa bir nutukta 
yorlar, yalmz üzerinden uçtukları te- Pole Şöleni Nevyork Taymis gazetesi, Amerika- ki: .. 
birleri korkutmakla iktifa ediyorlar. Londra 28 (A.A.) - YugodayYa nm bu cevabını tiddetle tenkit etmek- (<Yeni yala, geçen 13 illıcü yılı bitirdiğimiz cesaretle giriyoruz. il 

Habq kıtaatınm .fimal cephaine Kıral naibi prens Pol ve bn.ı dün öi· te ve tunları yazmaktadır: «Adua yılm ismini almaktadır. 
doiru yürüyüflere ~ece devam etmek- le yemeğini Jneiiiz bal ve kıraliçai uHükiımetin bu cevabı Amerikanın Yeni sene için parola, ltalyanın her türlü muhasun hareketlere 
tedir. ile birlikte yemİflerdir. Şölende Dük clö siyasi tarihinin en utanç verici fasılla- nuna kadar :meVkiini mfidafaa edeceğidir.» 

Maluılleye Joinı Kent ve Yunan premlerinden Nikola- rından birini tqkı1 edecektir. Şayet ik- 100 000 y ı· J f J K 
Aamara 28 (A.A.) -Batıda ve ha- nm karıaıda bulunmuttur. tısadi tedbirler harbi durdumıağa mu· • emen 1 ta yan ara ar 

b .. tima~de Habet lataabnm taba.ttü- Yunan kıralı Yorgi, ikindi çayını vaffak olmazsa, bu muvaffakiyetsizli- H b H Old ki s·ıd· dı·ı 
du sebebıy!e, ı_tal:an sol c~~ahına Ma- kıralm aarayında İneiliz kıral ve .kıra- ğe sebebiyet vermİf olan, Amerika ola- ar e azır u arını l ır 
kalleye dogru ilen hareketini çabukl&f· liçeıi ilç birlikte içmi.ftir. caktır)) demektedir. Adi•baba 28 (A.A.) - Yemen İmamının Habefistandaki h~ 
brması. emredilmİftir. .. • , "' Amerika Habqlere tayyare muru Said Mohamed, Roytet" ajansuun muharririne verdiii beyaoad'f 
Hahqı.tamn Roma nuulahaqıaan Okullar lçın Cep Kı avuzu vermiyor be,iatanda bulunan 100 bin Yemenlinin İtalyanlarla muharebeye 

Roma 28 (A.A:) - Habefistamn Ankara 28 (A.A.) -Türk dili ku- Moskova 28 (Özel) -Amerika bir- duldannı bitdirmittir. 
Roma mu18batgüzan Gevre Y eaua, • 1-!._ h~·•~metı · · "tal ff-L...... ------------- . rumu ıenel sekretertiiinden: noy• wnı ennm ı yan - ~ • • • 1 
buıün Ade~e hareket e~yor. Cep kılavuzunun okullara indiril- muharebeliııe kartı bitarafhimı iiln Londrada Bınlerce Kı~ı Almanıı 

Şimal ceplaaimle mİf ederle satılmuı hakkında Kültür etuımi iderine lfabetiatamn pefin pa· B k v l v 1 f. r 
~disa~28 (A.A.)-~~ bakanlıimdan yapalan ıene]acnin ki- nleAmeribya~dörtlaom. oy ot ~ apı ma$ına narar re 

beainde Seti mıntakumda büyük bır mi yerlerde yanlıt anlatıldığı ve kültür bardıoıan tayyareaı hükUmet tarafm. Lonclra 28 (A.A.) - Hawd • Parkta • tedb · 1 • ale hinde a.ir 
bllfladıjı bakkmdeki mber Jlm. U .. L-• .tim ettirilmem• • J DUi .. en J ~ .,.. direktörlülderinde ıabcılara emir veril- •--Tıllana 1 lflir. Yit yapllmlfhr. Nüma,;,te binlerce kiti bulunmut ve aonunda ~ 

l . . meie kaBatildıiı öğrenilmektedir. O- yafada Araplarla yahu- nmn bo,lcutaja tihi tlllu1man mirim.; bir karar ahnDMftır. 
ı.ı,.,.1ar ı!ı~;;ua .. ,,ıuu indim için ya~ bu ko1ayhk, okullar diler Çarpıştılar 1 l A d 3 M•J T il 

Roma 28 (A.A.) - Mabet·- e~yle:e.~tet"?IOn~~bakaa- Kudüı 28 (A.A.) - Yahudilerin ta ya lmanya an 1 yon o 
durma devresi seçinnelltedir. Geaeloy lığa bildınlecek listeler uzenne toptan gizlice aili1ı taıpmalanm protesto iç.in K- .. S 
..1....,__ • ade ttal .. _,_ yapılacaktır. Herkese yapılan ıatıtlann Antp1ar tarafından yapılan pev 'biç bir 0 m Uf &bD Aldı 
UUJa zıy yan taarruzunun ...._. llu .:..1- bir lgie" -1--.L::.. söriilen - _-M# 
nr baf)amumı bekliyor. Y•kmcla Ma- AT- .. 

1
• VU:-15

• ıe- hidiseye meydan Yerı1meden geçmif- Roma 28 (AA..ı - haıya, RDeaİll ilk akı ayı Drfmda, ~-. 
kallenin zapb beldenm«tiectir. reldik Gzerme hildirilir. tir. yalnız Yafada ehemmiyeaiz bir iki milyon tondan fazla .lriimür ubn almıfla'. Bu miktar italya ~ 

ltal~anlanıa telu.ibi Kondlllaln .Mylevl çarplfma olmuttur. men hemen yarısıdır. Lehistan ve TürkiJeden yaplan mübayaal .. Jf' 

MUSOLINI KISA SÖYLEDi 

Roma 28 (A.A.) - Stefani a;... Atina 28 (A.A., - 1'1M e imal Fili.finde ltalya • Habet ton arlmıftır. 

bildiriyor: Evenina Stımclerd cazeteıi, naibi General Kondiliı, mep .. yet Filimleri Yasak Adisababada Yakında Barıf Görütmete' 
aynı ~~, Jtal:van uluıumm .W meydanında yüz bin kiti önünde, Ge- Kudüı 28 (A.A.) - iki lngiliz, bir v • r 
hareketlermm ~ heyecana neloy ve bükOmetin propamma .ait de Arap memurdan mülefekkil Fılistin Baflanacagı Tahmın Olunuyo ct-
diittüiünü ve aenç Jtal:ranlarm buse- büyük bir aöylev vennİftİr. anaür komiıayaaa hlya - Habet har- Ac:liababa 28 (A.A.) - ~ çevenleıin tahminlerine ıöre yakJıl 
hepten dolayı .ıilib altına alındıkLınm le aahifalara • .. ... aK- ... ... ... b!ni .mterea fitimleri 1..U ~. 8~ \ 11 •ec:Mbr. / 
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41 

lta:van Ma~larına Ambargo 

A.disababc:dlfl: 
Bugün Adisa • 

hahada, gayet ga
t'İp bir şey mey• 
dana çıkmııtır. Ev· 

'Velk.i mektubum -
da, İtalyanlnra kar r 

§ı a skeri tedbir a
lınınıyacnğının bu • 
t'ada fena bir tesir 
Yaptığını ve hüku· 
ınet rnehafilinin, ik 
tisnd i tedbirlerden 
bir fayda hasıl o· 
lanııya.cağmdan en· 
dişe ettiklerini bil -
dirıni tim. Halbuki 
bugün, b iz zat Ha

he~i tanın, İtalya 
ith lat ve ihraca· 
tına h nüz ambar
go hoymadığı anla
§ılrnıştır. 

Koymamıştır 

Habeş memur • 
ları, meselenin e· Yaralı H11bef muharibi hAll sllAhını 
hemmiyeti olmadı· elinden bırakmıror 
ğını, bunun ne zaman olsa vazedilebi· 1 suretle boJBlan mektep)er askeri hasta
leccğini, zaten hnlyayn yalnız silah hnne olarak kullanılacnktır. 
gönderilmemesi kararla§hrıldığı halde, * 
onun yine harp levazımı imal etmek i- Ol'adenin bir çok tarnflnrına 
çin elzem olan ham maddeleri tedarik şiddetli yağmurlar yağmakta ve bun
cdcbileceğini söylemektedir. dan hasıl olan aellerle bataklıklar İtnl· 

Bu yüzden, burada iktisadi tedbir· ynnlann Vebe Şibeli nehri istiltametin
lcrin i (yayı bir tereddüde bile düşür- den ilerlemelerine mani olmaktadır. 

Girit isyanı 
450 Kişinin T evkıflne 

Sebep Olmu~ 
Roma 28 (Telsizle)- Atinadan 

bildirildiğine göre Giritte iayan lıa· 
reketile alakadar görülenler epey • 
cedir. Bunlardan 450 ki§İ tevkif e
dilmiştir. Aralarında Panayoa adın
da bir general vardır. 

1 rens Stahrenberg Avus
turya Naibi Olmak 

Niyetin e 

Belediyeler Kurultayının Kararla ı 

V aşay ı cuz-atma Ş.~rt .. 
a ı Ve Bayındır ıl< iş eri 

Belediyeler Kurultayında Ekmek Ve 
Et _İş:eri Hakk nda Mühim 

arar.ar Verildi 
Yol Yerg·si Arttırılacak Mı? Londra 27 (A.A.) - Reuter ajansı 

Viyana aytannın bi di.rdiğine göre, bat· 
bakan muavini prens Stahrenberg, Ankara 28 - Ba kan ismet fnö. tetkili ile imar planından bugünkü nü· 
Linz'deki dostlarına ve yakın partizan- nünün önemli bir söylevinden sonra fusun yükselebileceği kadar bir Aaha 

lanna Avusturya naibi olffiek niyetin- kapanan birinci belediyeler !kurultayı ayrılarak projelerin ona göre yapılmı.-
de bulunduğunu ihsas etmiştir. encümenler tarafından hazırlanan m· I sı tavsiye edilmektedir. 

porlan da kabul elmiftir. 

Beykoz· 
Ormanları 
Geçen G ··n Müh·m Bir 

T hrke Atlatblar 

Bir Sabı lı 

- Daily Exprea• -

Zecri Tedbirler Müddeti Bitiyor 

ô e uvafakat 
Cevabı Verdi 

f sviçre Ne ltalya Ve Ne De Habeşistana 
Silah V erm meğe Karar Verdi 

Paris Görüşme.eri Suya Düştü 
Londra 28 (A.A.) - Royter ajansının, Fransız • balyan 

dair verdiği bir habere göre, İtalyanların F ransızlnra verdiği 
haklan da büyük ümitler beslenmemektedir. 

görü~melerine 

banf teklifleri 

Yunanistanda örfi idare Kalktı 
Atina 28 (Özel) - Bu geceden itibar_p örfi idare kaldmlmıtlır. Gazetele

re konulan llUUÜr devam edecektir. 



Kari Melet a6lıın 

Milli Raks/arımız 
Ve Bir 
Düşünce 

Balkan Fodi•all mlnaMl>etile 
ralnıaca orta Anadolu •• deniz 
loyılannda bulunu Werdekl dau
lar oynanda. Ancak baalardaa 
baıka iç Anadolumuzda 1Drek 
çeken çok flhel daulanms Yar
dır: Elhlzde Tamzara, Horam, 
Oçayak, ŞeYekırmak, Ze1bek 
01unları pek 6nemll claallarclır. 

EJizizin Tamzara OJUU ,_. 

dumazun her yerinde ıerile ıeYlle 
oynanacak çok latek pkıa bir 
danıbr. 

Folklor danılarımıı •alamıa
da en zengin il Er•urumdu. Er
aurumda birçok danalar ., ..... 
da en &nemlileri ıunlardırı 1· Tur
aabarJ, 2 • Ta•ukbarl, S • Haaçv
barl, 4 • Sarhoıbarl, 5 • Tamsara. 
6 • Hoıbilezik, 7 • Hlkkarl, 8 • K&
çerl, 9 • Dlzkırma, 10 • K&rotlu.. 

-Bu danılann orf jlnalhtuıı boz. 
mamak için Ellzllde, Enuramda 
doğmuı, bOyllmaı yurtclaflar OJ• 
namalıdır çalıı çalanlan blle or .. 
lann yerli Halkından Mçmek 
b•ğeomek ıerektfr. 

c.ıo ..... 

Karııık· Et Satan Kasaplar 
Y •dikuled• ot1Uu ltlı ob:Jilcumu 

l>iH yazdıtı bi.r ••ktupta diyor ki ı 

Y edlkulede Ye clYartnda •aıa
aan buı kauplar •uhtellf ıeldl
lerde koyu •• 11tır etlal bir 
araya karjıtmp halka koJUD eti 
1erine Nbyor Te koyan eti par .. 
ah7orlar. Ba arada Kulada ..... 
lelere ba çeılt mabl6t et · .. tıhr. 
Belediyealn bu,aaierde kauplan 
11kı bir teftiıten ıesfrdlil 11rada 
Y edikuleyl de ihmal etmemeılnl 
dil erim. 

Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

Y alva91n Bl7llklll kö:yincl• Ton· 
tul otlu lılehmede •• DHeoi otla 
Murada: 

- ÔnDm&zdekl a1 içinde 
Tnrkll • bq pehliYaalık mlıaba
kalr n yapılacaktır. Şerait n .. ro
lunduktan •oma ı!s dı m•acaat 
edel 1 "ralniz. 

..... ·-·······--··· 1 ••• _, ____ _ 

Son Posta 

--· 

A'-' = petlıdla .w,. .............. 
I& ..... 

a.ı • ....... ,., ...,,__ ................... ., ....... . 
Cevap iç1ıa mettuplara IO hrutWs 

pul ilAvea IA&amclar. 

Po• kutu-ı Hl ,....., 
T•lllf'llf ıSonrı>R• 
Telefon 120203 

• 
SON POSTA 

İstanlaala Blçlk Serserllerl.n 
Günde Bir Lira Kazanıp Yalnız 
Çikolata Yiyen Küçük Kingkong •• 

Papeli Doğrulttum Mu, Eve iki Ekmek, Yüz Pilık 
Gaz,. Anama Bir Sekizlik Paket Götürüyom! •• 

Üst Tarafı Bana Kalıyor!. 

8u zav•lll çoc•kl•n •ergin gece ,.nıanna k•cl•r aok•kl•rdll aUrllllekten, k8peklerle 
r•hll•ktan ... ....... kurtllr•bllec•ll•? 

B1r ıtın yolum dllıtl, Be1uıt 1 BldUrllr&m.. Uçlu bir kurufa) •• 
eamllala mermer dn,.u aTla- V • oturdufu J•rden hızla 
ıundaa ı•çeylm dedim. ôtlea fırlayarak arkadqının illerine 
ııcatı.. Gln... kıt kokulu laaYa abldı. Etraftaki çocuklar çll7a•· 
içinde hlll kııpı.. Kubbelerde 
ıaıa ıaıa1a ltlte• tl•..-daler, 
bnyak, 11rma 1uıh, ıl7ab kapa 
lrtlıl, klfelen •mit baharatçı. 
tublhçl 1er,Uerl De ba a•lu bana 
buzOn YercU. Solmuft dibi yo111n 
tutmuı tq bir diretin yanında 
durarak etrafa bakacak oldum. 
Ti lleridea paılı peacere par
makbldan ininden bir ayaz 
koptu ı 

- Ulu clbalm laakla için 
tara bel. 

- Kime ratturuyor1un?. Par
matw çeldla, meteUk kaydl?. 

- Ulan bel. Yuf 1ana beL 
Mın1or1un alanl. Anam mezara 
ıir•in ki tura bel. Hakkımı , .. 
me beL. 

Atar atar Jllrlyerek 10kuldum 
Ye pencere dibinde batdaı ku• 
rup oturan bir ıllrtl 11r1m ço
cuk buldum. Tım 7 çocuk.. A· 
raklannın r•nıt kaybolmuı. ••ç
lan kirden hotoz hotoz.. Kirpi 
dikeaf gibi diklll.. YOzlerinde 
beyaz olarak 1ılnız 16z aldan 
rar.. Yırtık, kirli, berbat ;e 
p:a - ı&mleklerl, ilme lime paa
talonlarlle ba çocuklar l•tunbalun 
ktıçllk aer1erilerL. 

K&çOcllk bir daire çevlrmJr 
ler •• Bir iklainln kucatıoda ufak 
mukana kutularda karamelalar, 
Dıtl toz tatm111 kurabiyeler Yar. 
Hepalnln de boyunlannda birer 
kir:I, koçak keaeclk aıalı .. 

içlerinden biri, •a1man tlbl 
yanı, blçlm•ll ıuratb, fıldır faldar 
ıözlll biri elind•ld parayı haTaJa 
atb Ye iki aYUCUDU birden para
nın DıtOne basbrch: 

- Yan mı, tura mı?. 
- Yza, açL. 
- Uçlan bir kuruıl Turaf •• 
- Klnkonı; ayaa 1apıyor1un 1 

Parmatında Hnin tutkal Yar r. 
Parayı çe•~rlyor1unf. 

Şebek ıuratb, yamn yumru 
kaf.ı 'ı k(çük, ellerlı.I dizlerine 
Yurap ıözlerini ıök yllzDne kal
dırdı: 

n•u ıibl daiaJclılar. Biri ıerldem 
- Y af& Kiakonıl. Ôldllr alan, 

boı ıunul.. Vur •lan, Y1ll' be, 
yapııbrL G6zllae patlatL Diye 
batırdı. Ötekiler de kaYpya 
lmqtırdıla. Klnıkoaı ile kumar 
ark.tdap altaltaa, llattıate yere 
yu•arlandılar. 

Bu d&•lltll benimle beraber 
Hyredea birkaç kifi zeyJde ıola
flyorlardı. Fakat ben ,Wemedlm. 
Gazam &nande bu kaçak ıer11rf. 
ler, iri. lzbandut birer Hr1erl 
laallne ıeldi •• lkiainin de bıçak· 

BUTON ULKEY I· 
HE RC.UN 

... 
DOLASAMAZSINI Z 
f.0.K~TI 

lanaı c•ktlklerlnl, birlblrlnl ta• 
kalplerladen yaralayacaklaruu Ye 
kamalaraaı ln.U..zça beı, aiti, 
yedi )'en upla7acaklanm ADdım. 

• KaYpJI ıBç aJarabUdlm. Kla-
konl' dedikleri, maymun •aratb, 
Habeı reakli klçlk. dmlklerial 
pkip fklerial •fuıtararak aj
hyor, pil. berbat, cl'ık bir Hile 
homurdaaıyordm 

- s- ae oluyor be, ae 
kanııyoraun? Benim dart buçu
funu yattuf 

Koluadu tuttum, oturttum: 
- Dört buçuk ma?. Al naa 

b9f lmntL Şimdi otar ıura1a. 
S:z de plla baka11m. 

Ha1dl hepiniz toplanıa da 
konuıalıml.. DecliiD. 

Etrafıma dlzlldiler. Gaderlnla 
parlayıfllldan, Klnkonıa Yerdltf m 
b91 kuruı ıibl bir ıey bekledik
lerini Hziliyordu. 

Klnıkonpa ylb:I ıtllllyordu, 
IOrduium ı•ylere neı'e ile ceTap 
Termiye baıladı, ıOmlltDnD çekl-
1or, ikide b:rde hauaa bir k&pek 
ribl ıslak burnunu çarpıbp titre
terek anlabyordu ı 

- Benim bir anam Yar Fatl .. 
de.. Moruklaıb arbk.. Bir dabald 
1ılda çamaıır yıkardı amma, tim• 
cik eli tutmu7or. Anama bea 
bakıyorum. Nuıl baloyoram ? 
Hiiil ı .. 

- KahYelerclea birer karaı 

- D.Dim laalda için Hlll Bu çocllk W, clhullkle ..... •Hll• •fi••-•-• .. nimi lllrl• 

r Dan,a lllı"tl 8 

Bulgaristan 
Ve Kümes 
Hayvanatı 
- Sot,a (Özel ) -

s ..... , ,,._ :. t 
ru•lı ,.,.it Ja .-llıılClll 

•tllgor Jlk ye 

ile kamu laay ranabadl9 
latlfadell bir ~ulyet el 
baflamıfbr. 

Buaa prerı 11,W 
faydanın utı taa•m 
lalkametla dt bu ite 
meılne karaı verml 
cOmleden olwak yeni 
projeli huırlanllllflır. 

Yalanda kabul eclil 
projeye ı&r" keaik ha 
cab lauıUll prtlarla t 
nacak Ye bazk imtiyazlar 
ıuetlle arthralmaaaa 
caktır. 

topluroram. f\mma b 
itler bozuldu •P•J·• Hat 
fada da, kim.., kahYeJ• 
Sabahları ıu kocama& 
mektebin• ricliyoram •• 
papell dotrullayom. 
eYe iki ekme~, ,Uz pllak 
kuruflak peynir, 50 
anama bir ı•klıllk paket 
llt tarafınla da kurabl 
llta, puta J11om 1 

- Yani aıtıncllzlerl 
Jeditla JOk ? •• 

- Y •••ti ne 1ap .. 
S.n de .,, mllln hersl8 

•• çikolata yemete ?. Pa 
w1ıeaiDe yl1•11tezler bef. 
lan bir lokma bir .. , 
O ela baabr•ın de7el. 

- Geceleri ••• ahili» 
muaua?. 

- Hila, ne cllyon bt 
Geceleri ••• blalp otu 
ben?. Gulyom. Geçeni 
Ramili Haıaala Yeaik• 
ıeceleyln 50 karpuz 
Ya ae P•Jonl. Yll• 
kenlly• ılttlk. karp 
yolunda bir çukura Jll 
taıla kapadık. Haaaa 
tafıyıp 18tb, iç kljıt 

Bu kDçDk MrMrld 
ruhiye, içi Nuhua ı• 
ı•nlt. bir earar anbarı 
Jllderle ağar!Aflyor. 
kllçlk fidanı yann, k 
budak 1almat bir ahta 
prar11 ıaım•aın. latd 
daha 1Dzlerc• kllçOk 
doludur. 

Etraftaki çocuklar 
bakıyorlardı. llmlnl 
koydukları lçia -•11119 

kabartan yırtık a ..... 
oalara lltlhfaf fa balaJ 

- Sen bunlara 
Banlar daha JenL. lld 
oluyor para kaumy 
larm içinde 111 kurabl,. 
yar J• karabi7e, 
•• ıatı.... Analara .. .u,. karablJ• Ym,or"t;~ 
D.U 111 Wlmlyorlar "" 
uluL. 

ltlerladen biri 
............ bl 

pdu ka•q Plma 
dedi. 

Klaıkonı alayla 
- .Aralda7amadll' 

erkek (I} oı .. ya~:~ 
Klaıkonpa ıı....-• 

dikildi •• ay d,..11 
llbl ıerlnd• lir~ 
'u kalabalık k&~lk 
çllyaYrUau pbl kerti 
CUfllUUl çıkan ~ 
batırarak ~ '-' 

- Polla uı..L 
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CUMHURİYETİ 
Cihanda İşgal kie Layık Olduğunu Asarile lsbat Edecektir 

12 Yıl Evvel Böyle Demişti 

Bugün tam on iki yıl oluyor. 29 Tepinl
evvelde toplanan Büyük Millet Meclisi 

Cuınburiyeti ilin etmit ve Cumbm Bafkan· 
lıiına Ulu Önderimiz Atatürkü aeçmİftİ. • 
Atatürk Cumhur Batkanı olduktan sonra 

detniıti ki : 

«Muhterem aralradaılar i mühim 
ve cihanıümul hadiıatı levkaldde 
karıısında muhtere111 milletimizin 
teyakkuz ve intibahı hakilriıine bir 
veaikai kıymettar olan teıkilôılı eıa
ıiye kanunumuzun ba~ı maddelerini 
tavzih için encümeni mahsus taralın· 
dan heyeti celileniu teklif olunan 
kanun layihaıının kabulü miinaıebe
tile Türkiye devletinin; zaten cihan
ca malum olan, malum olmaıı lazım 
gelen mahiyeti, beynelmüel maruf 
unvanile yadedilJi. Bunun icabı ta
bii~i olmak üzere; bugüne kadar 
doğrudan doğruya meclisin riyase
tinde bulundurduğunuz arkadtıtını· 
za ifa ettirdiğiniz vazifeyi Rei
aicumhur unvanile yine ayni ar
kadaıınıza, bu aciz arkadtıtını • 
za tercih ediyorıunuz. Ba mü

na•ebetle, ıimdiye kadar hak • 
kunda izhar buyurduğunuz muhab • 
bet ve ıamimiyet ve itimadı bir dela 
daha göstermekle yükıek kadirf i • 
na•lığınu;ı i•bat etmif oluyorıanuz. 
Bundan dolayı heyeti celilenize bü
tün samimiyeti ruhiyemle arzı teıek

kürat ederim. 
«Elendiler; aıırlardanberi fDTlrta 

mağdur ve mazlUm olan milletimiz; 
Türk milleti hakikatte meltur oldu
iu haıailden muarra telakki edili • 

yordu. 

«Son ıenelerde milletimizin li'len 
....... ~········ .. ·········~··~·~·~·~·.-·~·~·~·~·~·~·4•·-4 ......... ~ ..... 

Cumhuriyetin On İkinci 
On iki yılın tarihini bir kaç satıra ıığdırmak: Buna .~ mı var! • 

yılının 29 T etrinievvelinden bupne kadar yapılan bu yük 191~. on iki ... 
.. cak k d d ki Cumhuriyetin tarihini satıra dizmek, sutuna ıııd 

ııga a armı ır , 
mağa imkan bulunsun! . . . . 

A 
.. k"" Ö d (ia.inde --•ı-.0 Türk uluıu on ıki yılda yenı ve kudretlı 

tatur un n er e--· ~"T-" • • • C mh · 
b. d 1 ku ldu Bugun·· kü anıuluıal kudretımızı u unyete ve 
ır ev et rmuf o · 

Cumhuriyeti Atatürke borçluyuz. 
. . k b ... abancıların elinde bulunduğu bir zamanda 

Memleketin bır ço ucagı Y • --•- b" ki · dı· Atatürk' . d b ·· ·· örebılen ancml ır şı var · · 
toplanan Sivas kongreıın e ugunu g okluk · • d 

hi b" oktu Fakat o, bu y 1çm e 
Yurt yoktu, ordu Y?ktu, ,.. ç ır te1

1

1 Yı~· insanlardan dejildi o ... Yıl-
varlığı yaratmıya kadır yegane varl · lf 

I 

ınak bilmiyordu. t 
Türkün yurdunu kurtarmak gerekti. Bunu yapacakb, ve yap ı. 

-•-- • b"tnıedi Daha yapılacak çok ,eyler vardı. 
Yurt kurtuldu. F aaat lf 1 

• olan yenilikleri Ulu 
12 Cumhuriyet yılının sayıya gelmiyec~ ka~}::,. O bize ıtık verdi. 

Önderimizin büyük zaferden sonra yarathil 
8 

L-X.b olarak daha çok 
B

. 1 __ 1_ •••• hıı. Onun ... ~-da ona ı-a 
ız ondan ıtık aıaraa Y'iruaua. ._ ... 

Jürüyeceğiz, daha çok llerliyeceiiz. 

tla •ar6i Hun,.ıı.J'iııif1 •• 

3- Vol•a • 
/mparatorluiu 

4- Avrupa Tü 
torluiu 

5- Aurupatla Aua 
6- Garbi Türki.tan 

•ani.tanda Akhanlar d 
1- Tultyu imparatorlu 
8- Kutlult devleti 

9- Aral 6Ölü cenubunda 
ofulları tleuleti 

10- Aral •ölünden Hindi.tan 
clar uunan •ahada Gazneliler deu 

11- Sir nehri farltında Karah 
ldar 11e Karahatalar devleti. 

12- lran, Mezopotamya, Anadolu 
oe Suriye •ahalarında Selçultlar dell• 
leti 

13- Harzem kıt'a•ında 11e bütün 
/rantla Harzemfahlar de11leti 

14- Büyült Timur imparatorluğu 

IS - ffindi•tanda Babur lmpara 
torlulu 

(Dev 
M. T. Tan 

13 üncü yüzde) 

. , 

•ö•terdiii lıabiliyet, iıtidat, idralı, 

ltendi halılıında mizanda bulunan· 
ların ne kadar gafil ve ne kadar tel· 
lıilıten uzalı %evahirpereıt insanlar 
olduğunu pek giUel iıbat etti. JJfillc
timiz haiz olduğu evıal ve liyakatini 
hükumetinin yeni iımile, cihanı me
deniyete daha çok auhuletle izhara 
maval/ah olacaktır. Türkiye Cum
huriyeti, cihanda iıgal ettiği mevlıie 
lliyılı olduğunu ala.Tİie isbat edecek
tir. 

«Ardalıaılar; ba müeHeıci aliye
yi vücude getiren Türk milletinin 
ton dört •ene zarfında ihraz cttit; i 
zafer, bundan ıonra da bir ka~ miıli 
olmak üzere tecelliyatını göstere
celrtir. Acizleri mazhar olduoum bu 
emniyet ve itimada lreıbi liynlı:' d· 

telt için pek mühim gürw:..; :.m ~ :, 

:J/dadaki ihtiyacı arzetmek mecbu
riyetindeyim. o ihtiyaç, heyeti ali
yeni~in ıahıım hakkındaki teveccüh 
ue itimadının ve müzaheretini11 de

vanudır. Ancak ba aayede ve Alla
hın inayetile ıahıuna tevcih buyur• 
daiunaz ve buyaracağınız vczaili 
hüınli ilaya muvaffak olabileceğimi 
limit ederim. 

<(Daima, muhterem arkadaşları • 
mın ellerine çok aamimi ve sıkı bir 

surette yapııarak onların ınhısların

dan lrendimi bir an bile miistağni 
•llrmiyerelı ,alııacaiım. Milletin te
vecciilıiinü daima nolıtai iıtinat te-

lalılıi ederek hep beraber ileriye gil 
deceiiz. Türkiye Cumhuriyeti meı
at, muvallalr ve muzaffer olacak· 
lır.n ...... , ............................... , 

... 

ler Yapıldı 

• 
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Eskrim Şampiyonu Enver Anlabyor: 

iyi Bir Eskrimci, Eli Kamalı On 
Katili Önüne Katabilir 

Bunu Polisler De 
Öğrenmelidir 

Güzelleşmek lateyen Ka
dınlar Ellerine Kılıç 

Alıınlar 

Şampiyon Envn 

Bir tek baıtonla 
Fakat bu garip aporun bittabi eğlenmek· 

ten ve eilendirmekten başka faydası yok· 
tur. 

Halbuki eskrim insana her yerde, her 
yaıta, ve her ıekilde fay dalıdır. 

Avrupada pmpiyon olan eskrimciler a· 
Hareketlilik Ye tehlikelilik bakımın• rasmdli hahamlar gibi sakallan bellerine in· 

dan, Epeden sonra kılıç gelir. Çünkü mit yetmiı betlik, seksenlik ihtiyarlar bile 
kılıçta., rakibin her tarafına vurmak vardır. 

Bu gÖ5teriıleri güle ıüele seyreden ıerbeattir. y • kr" f b 1 "h" k 
b ı 1 Fi 

• • • • ana e1 ım, ut o gı ı, anca muayyen 
Of anan ar bize «çifte lilahtorlau a- ore ıçm de, eskrimın süsildUr diye· ı,· k d ı bil b" d ··ı 

dını takmı,.lardı. bilirim.' . ç!:-'I..!: b d bel il' yap a ar yapı a ı en ır ıpor egı • 
.., .. ı.uuı.u u oyun a · den a,aiı- dlr. 
ilk mühim _ _ı_ ya hucum tamamen memnudur. Seleden 8 h .. d 1 •.. .d- b• k. ~ .... unun arıcın e mese a wtuıı il' es rım· 

Daha sonraları, Moaro adında ihtl· ~k~ıya ~a vurdurtmazlar. y a1nız ci, elindeki bir kamtf 'butonla, eDeri bıçak-
yar bir Fransız Ünyon Framude bir es- urtuıe muıaade vardır. b yarım dürine mütecavize karp koyabi • 
krim derahaneai açmıtb• Ondan hayli Hayret eden kadınlar lir. 
ders gördüm. Ve bu, milli miicadeleye . Sovyet müıabakalannda bir arahk, Bu dersi, bilhassa zabıta menııurlanna 
kadar sürdU. arkama düten kadınların konuımalan· öğretmek çok faydalıdır. 
Hnr.~tcn sonra ajabeyim ..kriın na kulak vermİftim: Eskrim dersi eörmüı bir zabıta memu· 

federasyonunu kurdu. Ben, Bulgar • - Aa, diyorlardı, kadınlar da eı • ru, belindeki ~.eçle, ~bir değil, on kamalı 
larla y~ılan atletimı baftaamda, krim yapıyor. Halbuki, bence aııl fA§I· ~a~dudu ka~ .dokmege mecbur kalmadan 
Bulgar eskrim fampiyonu Vasili • lac~k c:ihet onların buna hayret etme- onune katabılır! 
yefe karşı ilk mUhim zaferimi kazaa • leriydL bAyrılmıya ha:urlandaiım ıında muha-
dım. .. .. • . ta 1m: 

1928 olim i adın • Çunku eskrimde ... flore, tamamıle ka· - Eğer, diyor, federasyona yapılan yar· 
. dp 1 . a ~-~~· On altı dın aporudur. Vakıa -kadınların kılıç ve dım çok değil biraz daha geııifl tillr 

rnıllet arasın a dilnya _,inciJiğini al • Epe oyİıamalarına mU..ade edilmez j 1936 Ji · • 'd d d" •--!- e s~, dun. • o mpıya ın a unya e&&rUD tampı· 
Fakat floreyi ,erkeklerden fazla ka· yonluğunu mutlaka alacaiunıza kaniim. 

931 senesinde yapılan Balkan oyun- dmlara ötretirler, oynatırlar.- • . Selim Teolilt 

• 

Birf ci 

Atina Mektuba 

Bugünkü Durum, Kra 
Gelmeden Evvel Sakin
leşeceğe Benzemez 

Akla Hayret Veren 
Marifetli Bir Fakir· 

k'"" Kuda Bako Londrada gözU balll olarak blslkletle gezer ~ 

Kuda Bokı iıminde Hintli bir fakir, bir müddettenberi Loıadra 
kının hayretini uyandıran marifetler ıöateriyor. Bu adam leÇ il 
ıokağın ortasına bir halı gibi yayılan kor ıibi atqin Uzeriıad'°..,IJ 
yakları yanmadan geçmiıtl. Bu defa da ıözleri yumupk b~ ıı:;;..
\tapandıiı, bu hamurun üzeri pamuk ve üç katlı aaraı bezi ıle 
dığı halde bir bisiklete binmi§ ve Londra ıokaklarında, biç bir 

yapmadan serbest ıerbest dolaımııtır • 



• 

10 

..... ,,. Op ..... 
Fıuaaa aa,a&ro•wu:la ba aktam 20,30 ela 

Uadne 18da 
BAY• BAYAN 

büJlk .,.. 

Natlt • lrtutnal Sadi 
Şehsadtbatl TURAN 
tiyatroRDcia ıo,J0 

llatıae 15 t• 

OZLeR 
~ ... ,.. 

C... ..... ıBAM 

~-.-. B11b T 0 R K Sinema11dl 
Tirk~• eöı!tl 

E K s Vlfffl ATLAR DIAU 
a. prop ... illnlla: YlLU FR1Tl • LlLlAH 1L\RVBT • U 
MAGI • IUNS ALBSBT • PAUL BORBIGBR ma. Ufa Jlliılllll .. 
99vrllen IYOll •ubteı• alsik ... 

A,..a Pob a.-. ..... tphtll .... ..._ Y.••t'1Dh .. 

f at .. .....• ... , 
t• 
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f Çocuk Tiyatrosu Açıldık· 
tanS 

Çocuk tiyatrosunun çok eski bir ta-' 

rihi yoktur. Çocuğun kıymeti biitün 
dünyada bilinmeğ~ başlandığı zaman 

çocuk için de bir tiyatronun gerektiği 
anlaşı1mış ve tiyatroda ileri olan ulus-

lar bu işi bizden evvel başarmışlardır. 

Arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrlnde Banka 
Şub~ ve ~andıklarında bir biriktirme hesabı açtlrarak en 
aşagı 10 hra yatıranlar arasında 100 kifiye aşağıda yazdı 
ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lira 

" 
ikinciye 80 
Üçüncüye 60 

" Dördüncüye 40 
Beşinciye 20 " 

" Ellinciye kadar 10 ,, 
Elli birinciden yüzüncüye k. 5 ,, 

Kura Birincikinun 7 sinde Ankarada Merkez binasında 
çekilecektir. Kuraya girebilmek için para yatıranların pa· 
ralarını 7 Birincikinuna kadar çekmemeleri lazımdır. 

nra 

Çocuk Tiyatrosunda rol alatl 9•dit 
cocuğıı ile l>lrlilri• 

Kavağa Asfalt Yol ~ 
Rumeli Kavağının deniı "~ f 

daki caddesi tamir edilnıei;, L 6' 
nişletilmiye baılanmıttır. ~· 
metre ve asfalt olarak yapıl~ 
•• 1 ,,, ••• ,,. • ı ı ı •• ı r.-a._.,....-..•"" 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ~ 
ıcçiik~ 

Eminönü: (Beşir Kemal). u (Cd"", 
zıı.r: (H. Hüsnü). Alemdar: Jel>-'' 
o~lu). Beyazıt: (Sıtkı) ._ ~h~• (,b.t;f): 
( Ismail Hakkı). Karaguınriik· (rJJ 
Fener: ( Emilyadi). Şefıre~iııl: ııı•u'': 
zım). Aksaray: (Ziya Nurı)· Sa) v' 
(Teofilos). Bakırköy: (lsteP•~k). 1(1' 
]ata: {Hidayet). Hasköy: (1-l~ (ftıı')• 
aımpaşa: (Merkez). Beşik.tal· .. kçif"" 
Beyoğlu: { Kanzuk, Karekin J(ur s-rı ' 
eüneş). Şişli: (Necdet Ekrefll~~rkeı)· 
yer: (Osman}. Üsküdar: ( N~~)
Kadıköy: (Faik lskender "'e .• C{tJ ' 
13üyükada: (Şinasi). Heybelı· 
suf). -----------------
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M0SABAKALI 

öıam 
Yolcusu 

Bugünkü 
Muhtelif 
Gösteriler 

BiBlTBLBB 
Dokuzuaca 

Cumhuriyetin 12 inci 71ld&nfimfi 
münuebetile buaün 7apılacak olan "' _ 9 _ 

y llı ororı. - tO - 2G/l0/9'6 muhtelif toplantı ve n1111i a&teri· Ga baait. ~ ela Ba 

BMauhşanmiriıu.;f,.e,'tİiş~ "Bu Kanaatta isen Frenç :!:.:~. -ı.a.1er afaiı1a .. ,. v;;.,..:: .. .........::ı:..-_:....:. 
G ı D d · ~ * de okumUfbun. Ortalı a., Hiberti .., Hemen lrlanday~ it.,. e 1 11a1cırı.c;y c. H. r. ıarafmdan p1ıoon-.11117cın1um. 

if8nmeie ltqladı. H• Cumhuriyetin 12 inci 71ldönümü Bundan eonra, mütneffaam ima • 
Frenç sene• .. .LL!L-- edfıcek ka- münasebetile bum; .. 1&&t 9 dan on ımı tetkik eden JUi miitehe•an u. ae kadar hinbapJI ın- --

dar delil yoba da, oaua...,....... «- .ikiye kadar ıürmek üzere lıtuyon Mllen dinlenctilıer. 
Wr tipbe uy........- ..,W ..- · ıpor alanında bir tören hazırlanmıt- Netice bt'i idi. 1900 tarihli YUİJel· 
da. Zaten lrlbchıda top.......... ~ tır. Törenden aonra yeni yapılan İn· name iptal edilerek 1891 tarihlİIİ meY• 
liınat ta Sir Conu ortada ~ \ • cirli ufalt yolunun açılma reami Y~- kii icraya koyuldu. 
ınaaı muhtemel J'ePae ad...- 1ı palacak, •ece de Sümerbank fabn· Mabk . kararını ütealap ta, 
llinba,ı olahileceii fipbaİllİ ~ \ kaıı aalonunda bi~ balo verilecektir. , Bay P~=:.m. .Ut.:.. ve iifal. lbitti. Bu para ibtilih da c:İllaYete '. . ~l "T' 

Mili bir aebep T. 1. C. 1. nın bayram lıatlulamaaı cürümlerinden dolayı, mücldeiumuma· 
teıldl edebilirdi. Çiin- T. 1. C. 1. lıtanbul bölseai bafkan· nin emrile tevkif edildi. 
kü binhap fena Wr lıjı11dan: Cumhuriyetimizin on ikin· - 3 -
~etteycli ~ ....,._ ci yıldönümü münasebetile ltütün iki sün aonn, Penini telmrdan hl-
-... ölümile eliae birletik klüplerimize ve bütün ıpor· kimlerin ....,..._ çddliı nldt, IUf • 

Sahte Vasiyetnamı 

Sa1fa ta 

___ .J 

hayli para ~elrti. cu •ençlerimize tebriklerimizi ıuna· J auzluiunu bilen Ye .daletin -seç te • • 

Maddi Dellllel' nz. ( ee;leaine pyenen laer inan siW ... m, Ba7 Veterheclin içeriye cloiru 
Yok . * kin ve hatti biru ela mairur INlunu • ·· le 1 dij1!-.! d ı... F birci_... , Havaeılılc w•m fOJ ...._iDi 1ijau: .....:: ........ y.... Hna lnmunu Fatih tpbeoi, Fatih yordu. • ..mde lıile 

1
• -Şimdi arbk ..ı.;,, ohm. Üzülme. 

Jolclan pu,.orcla. I Halkevinde bir aersi hazırlamııtır. hk. ~IJ~.::! bahmaa milJO- Jİn. ff•teJ yohmdachr. Vuiyetname-
t.t.ddi delills .We ' ı. O · Serp buıün 1&&t 15 te törenle açıla· nemli bır.Ml'Vete -.. nis lleaim cebimde bulunu

7
or. Sizin 

--~ L!.. ldlldiln F f- Na•: .. _. de i.ticvap etti. Şoför efendiainin . cakbr. nerzadenin ° ~~ ~ .. ı; emriniz elmadllcça onun tek bir keli. 
-• ... renç IO or ...... ili E · ·• 1f. daJd durumu cİuumı ....u.JIC& -. • ..1-u .IJ.:---- ı 
•91nek kat'iyfen dol- ppkuuu tanıdı ve Sir Conu otomob' • "•tona ıo• Kad" 1 be dund dikil • : ih • D--•-- u1.n-a IDell ...... ,...~I 

türdüiünü aöyled: ır•a ta e JUi' a en 8ıttabi, aorp, tiJU .....ua VRlllll Ba '-det dikkat sak ,aach. Bu-
"' .-.. . .ı. ...._ ~ Atatiirk lıiillii ile, 7.wıea tamir ,,. ile, yuC>k altmdu çı1ıaa ....,,__ - ı.· 4 • • ........ 

Frenç birdenltlN badini topladı.! a1ar llııt lunup yurda katılan iki pavyonun •· a. __ nA•- edi . _ _ı_ iddia L:mma n1811a ....._, -izmetç:I, bır olunun ıe· 
y .-ı..aı..-.a Madcli delil· "T' 1 7e Ulllllua Junıu. -- L-.L. bir ~IA- ..a-1-:.. u..::. anbı ~l.lan •-;;ı.~ .......k F Sir Conua ninden çıktılı sa· ~ıllf töreni busfin 7apıı.caktır. aöre, bu Teeib mittehemin 

0 
dlrece ne:- • vau7e _,,,__, o.u-.a 

ler elde etmed- renç, ilerlemitti. Bu saatte * . . . ekleri mldedi1orclal 
lıat'in...toira oh....h. et ~ ·~=kabil fftildi. Ert•i •· Bütün fırka merkezleri, buıfin 6· W.inde icl ~ ~ mtekaniı .... 0 ETet, p7et batb plütl.in de ifa • 

BuM•n aoma Fr:""' Bir C- ilet • ~ Sir Conua laalmk miipYir- 7elerin tebriklerini kabul edecek Ye J&Pllllf. olab~ • del..i olmem'f ola7cla, Muinin fÜa• 
.............. lpeloli ~ ~ ....._.. litW ~·- H~,...ı " t_... m~ seceleyin toplanbJar tertip edecek. Peniftl ~ ıttilıomı: a&ılmiaılo Wıl- doti ihıin.I ki ·-- 1ıi1e lıatdmı:ra • baı.aı .ı.ı.. Anh ..... S. Cem,~ Wr.- .,,,..._ slttl .. Miotw 1-amla eo- !erdir. detle, füat oilldlnla dinledi. caldı. Lilıin Bay ......_,,, da ........ 
,..,.... icia ~ ft ac:as llir mal de i&.t rlftG. Talmüa .ttlii sibi bunlardan da * Avukab, buz Iİbİ aoiuk cluruyorda. • .. • • 
etmit. f.at Wr _... .. .......,. ı.. mit- fasla malGmat alamaclı. Sir Conua ta: Eminönü HalkeTi de bu akf&lll 1&• Siz, avukat OramnonJi hiç ıördinls, cleti olduiu ~. ~ M~ da 
ldUlıta ....,.. k ...... .._ .. mllcl E" W- limab mucibince iatediti •ui,.etname11 t 22 d _ ,..... L-d d et bilir" • • • ? old.ıkça &wM bir inde Terecelm. 

r• ..ıs ... d" a en •eç •we - ar eTUD • DUPDIJ: Bu L-1..!- --L L-.L • ahlalrli l.ıtmeklPn Wr ··• .. • a&IF tan•im .. ip ken•Wne sind--1fler ı. ek.. b. bal terti etm" f Dik • tablolarmclald ...... anclt- .....,., ,,.~_,..,tema aı1111u ... 
,. lrMsdara .Wtt ıw ..,. ': ,,. _. Malatm:rabna selince, alallanacla kal· m uzere ır 0 P lf ır. -~ Ye mealeiinde teme,yiia etmit bir a• 
1.,1 Pıl ...,.._da .... • ...... et. clıtına sön, Fnnçin dediti ıihi idi. nr. ~qh bir bynana11.habrla~ ~ damdı. Onun da IÖaleri hizmetçi lmm 
.... Kendileri de fazla bir teJ hatırlamıyor· cu••mlıUTl~ ııet yüzü, kaUnk burnu, küçük aözlsi ye lklerini teJit etti. 

Slr Conun yeni lc•dı lardı. Frenç, ihti1ar hukukçuyu fasla ~ iri, kirli .u.i balmtldıtlwe .. .. Da.. .. ld . ....,.. .,,.............. ....... ... B ..... ~-· -· ı "'"::· .....,. _____ .. , ......... ....,....... agramı .. -.........._ ... .......,. ... ~ ... -.-.......,.ıa .. ,, 
_......:. ............... , .... -. ·a....ı;:"":i"' .. ~-.::: , ... -.-.--.s llıoatoıdıecoil ................. ~~~~~-

- TUi. ~ ~= sitti " Miat• Hop- ,..._ Aqcı, A""'JM H Al"""41o rinci1i ·-n ... MI. K111Ja 0..0, !- ~ ~wuu. 7 ..-- IOll 
- AcUa ............. .._. " R' ı•nle .:.. Wr kife7e çekip wleein cidcli· Tirlr • O__,. I...,,,.,.,_,.,, 1r..-inin 7eniclen Tiki olma -.Jlmi. derlice clenmw olmeld. ......,_, 

aöriiııceldl, WliJor • -·
7 ~ bala ettikten aonra Vlktor laak· lY- rar-.,,. CımtlamVefi. ne ......... y •etnameJi a.

7 
P.-. kencliaai WIİJOr ve alda bulunu1ordu. 

- Bana ıiJ....U ama Makaftl ~ ~ela maltmat iltedi. Fakat Hopwcl, F""'11 •• tl..ı.tleriıt H ulcrı 6a nl'a ukhm uat on birinde tndi .,. Mua7ene aeticeliıMle, lmlHnde vahim 
Melnnün -. .. .-. ~ = Vlldar laaklrrM'a çok bir .. ,. • bUmecli- _,.,.,. _,,..ı..o- flhliıeelerle iti • lemit olduiunu Wl&t.ncldlt .a,w. Wr uma •W..m, Olim mulwkkakb. 

~ ~.:::-..::::lwdl.. ..... wwıı.ı.ı.:ı-·-- ..ıa. __..... .... TlirWoo hllne, - fı- lıaaua ........ ..,... .. 8- lıiıaplaı «Mlolorilıim, dobırl 
Fakat lrlanda polıi .. _._.... da .,.._ tacaima 11,.wi. ,_,...,._, ,..,,.,.,,_ H tarilaine ... Takat, ftli)'etnam.,i .,_.... elin • deci. V~ JaPbm. O fimcli, 
...__ Sir c_. ....... ·-dw•.... -- ... KomllefOll ~ .,_, Tllrlıqe Cımtlaari~ir. den ahmt olan aaterleri ......... hu- Veterbedin ceWnderlr. Artık ona kim· 
llit ... .;.... ~ ... Sr c....... ıı • ...._ ~. Vildor .. Mt = o,,,_ ıqtl• ,_.mile Tirlıtiir. O. sunma pPtb. 

19 
el llremea. Hatta 

0 
ppkm .. >> lhle-

ketincl ...... ......,. ...... ,. srh ............. ,. mtiaap etmif. .H. ... laoıtlıJıffır .. ,..,,_,,,,,_. 7" D-L-..L._ D-. n _ __._._ .. D- riai .. _....,...., c... ==~ 
~ lıir ....... ptmlla - ...... ...wtleN• ~-....-ı ..,. .., ..... .,,.., ,.,..., fl..ı.ti ~ ... ., ...__, , ...... ~· 

- y ......... nr. _,. a. .,..-. oWulıc• abf ppımeta '-- 1ıQi1ı, bıl .. w iaatini .... • liTalia, iMi • la,e M•• ..... ,.. t.thmaftL Hatta, iJle __._ ld, o an. 
ıa;..~· L 1ee mdl nt ,...., Wla " mlıtnrl .... •la ~~..: -ıhnlır. TlrlQe C-'•Vwci llof- mknnine ... dilini .s,lctlii slll. or- din .._ ..._ da tamnma • 
keia • • ti •• • 1 ,_. " WS,. _,. it• .. *° ••••• (IOO) ... - "*'- _,,_,,. _,.,.. .,,_ ..,_ • taiı Bar Maacl. ild lrltip te api teJI LIUfbr • .. Lir-:: • • ~ ..,.._ ................ ..,. ..... ....,._... .....,. ..,,.,.,,...,,,.,,;,.. s...r. •• teknrlachlar - 4 -
de mm • riJwlamufo a. lrıamia:roa ~ ut• c_,...q.,, WtiR alri Tirlı .,_,.,. • 11.a:__ 

.......... cleilWL Wr .... enelili {JIOO) lqiUs leriM H ,..,,. 6ilift ti~ ffıri 0 •IND, awDt 0nnmare, pek... ....,_, 
••un Gs.m. F..-ç, Sir C-.a :_ :!.:a Mili oa. .. ViktoruD .wtiltl 1aw':'. ltllrlimetlenl- lıatlr• 6ir • Jilk hir maablda, P...nalia le f9JNk - C&ii1wwnaa ,..? eledi. lcldia 

lbd Viktorla olaa mln•aehatmm • ..7.ta ltalahna, laerlaalcle lrendiaia de ,,.,,.., • .,. ...,,,_ ,_.,,.,. altllldo dol- aat içeriainde, bir kliltçl clftldslgm • laralhJOftlu. ATUkat Orenmure, onun 
:-- olap obnaclaima .. uda~ amca laaaaai Wr .-wtl olmua iham .....,,_. O.- lraralllflOUla iliime .a. claa, YUiyetm.,.,ia klilllma t.-ka tip- elaJ811Chi1 Mitin ....... baltala)'IY• • .:::-~ ....... =-Falıat h ......... ~ - w.. ....,,_, Tıı.- tı- ....._ lıijıt-olıp, - da llliılf. y.-,.._ a1ıte iıl; fllııhe t1aı • .._ ;,ııtlilal ."'!_ .ıa W.. <ArUo< -> ..., ...._.., _,, '-- w.. Bay Veterheclin ,....ıı. ......... ,,-1 Lllıln ... Alııolılrhim, Penm. a Brind- kat'I -- .... Ll--I ,.,, ,..,. ww. ~ iri- • 
lir Coala 79t-ı aratmd• para ...-· .ar • lr~ h _,.,, , • 6 ldhJUUD Ye ..,- MUDiaia ............ lia .U.wlm çd.mlf olduiana, hatta o-
ohap olmadatma WlmıdllW. fakat.:: Narı Atın Al'a•ıCI _,,:,,,.,., ..._ ;;,. ... ,..,...... ~ taklit elınnine Ye fazla olarak ta ,....1 n• handen haberdar buhmcluiana 
...._ •k •k ... plip ....... ile K.arqlmrllde aulaot olarak ara- ,. .,. WHIR ._ tlia tAı•& nm u•tllc .,.,W. bulum DOter dair. dair ortada m ufak bir delil dahi ,ok• 
tllttıııtı ~ı..ıı. ..ı -- alahUdlifae .._ .,. ı.. ..,.. o.ıı- .,.,__ lol c_,_.,,., ıılıoe ııiıwooiao hwlıh ............ , ilolı I tu. H~ Mari • ılııldıır Mtollp • 
, lhtl,.... y~M da nara atarak etrafa Jrorlm apD ~ lüf 6ir ..,.....,. ~ etti. D1D ..... detJeri pJri bWli ret idi. Her 

P'-" Brine ~ ettikt.a-: Zira a.inde biri tuta•...-. .,. 7iM ~ ""~ w..-.,.,. Bu ..., miihim bir ............ a- irili ele, ftliretwmnia Mat dkclil 
~-ynbww\ı ~-=- elifi -~~ft -· lfis - ......,. iplidol .. ] ........... 0 pJNk - .......... S:... --
-.U Ye ilatiyana Miatlanm w-r-- ........ _._ - ......... • w • • _ • ........_ •• ~-L-, -L 
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B ş TAN 
Orada Trenler Gündüz 

Gi. er, Gece urur 

Terfi Eden Vali 
Ve Polisler 
Ankara.- Trabzon valisi Rifat 

birinci, Çanakkale valisi Nizamet
tin, Diyarıbekir valisi Faik ikinciye, A
masya Kadri, Aydın Salim Özde • 
mir, Afyon Dumıuf, Erzincan F ah
ri, Gaziayıntap Ali Riza ve Yozgat [ 
valileri üçüncü sınıfa, Edime, Bur
dur, Çankırı, Eliiziz, Muğla, Antal-

- --- ya, Kütahya va!ileri dördüncü sını-
Aihrlıklanmızı daha önceden hat bo- 'dan müteşekkil bir sahaya geldik. fa terfi etmişlerdir. Marmaris, Da -

1 
yundaki Avaş istasyonuna gönderdik. Trenimiz kıvrıla kıvrıla jJerliyor ve r~nde, Genç, Kırkağaç, . ~e~li, Be-

Biz de hazırlıklarımızı bitirdikten arazi de gittikçe alçalıyordu. Alçaldık- ' ~ıktat kaymakamları bınncı sınıfa 
. 'd k kafil ı~ d h d h' d' terfi etmişlerdir. sonra oraya gı ece ve eye azım I ça a avanın ısın ıgını, ısse ıyor- . 
olan develeri burada satın alarak kef- duk. Ak,ama doğn.ı m~hur Av~ köp- 1 C Ikdincibs~~ıf ~olisBmluık"fe~tlerin~en 

ktık. ·· .. d b' k kil il d k" " ev et ırıncı, a esır emnıyet vanımızı tamamlıyaca rusun en ır aç ometro er e ı ~- .. d .... S . K h' . 
. . . mu uru aıt ve ırse ır emnıyet 

Adisababadan hareket VBf ıstasyonuna geldik. Avaş nehrmin ''d" .. Ş 'f "k' • ~t f' . l 
ıd• mu uru erı ı ıncıye er ı etmış er· 

Hareketimizden bir gün evve ı. buradaki sahilleri gayet sarp ve dimdik dir. 

Akşam olur olmaz maymunl~~ i~- old~ğu için köprüyü uzaktan görmek ı İkinci komiserlikten birinciye ter-
sini de serbest bırakbm. Ökaliptus fi. kabıl olamıyordu. fi edenler: 

danlıklarını, karanlıkta, kimse görme· Cibuti ile Adisababa arasında işliyen r Çankırıdan Abbas, Balıkesirden 
"den geçebilmeleri için alqamı bekle • 1 trenler gün battıktan sonra durur ve Ömer ve Salahattin, Aydından Kad
miştim. Gün do~m~dan evvel, el~ g~- ı geceyi oldukları yerde geçirirler. Zaten ri, Sivastan Emin Naci, Gaziantep-
meden uzaktakı daglara varıp h~rrı • , daha ileri gitmiyeceğimiz için biz de ten ~~gı~. . . . . . 
yetlerine kavu,acaklannı hesap edıyor- ı G · · t d k. t Jd . Üçuncu komıserlıkten ikıncıye 
d B l .. d"' l . l • w eceyı ıs asyon a ı o c e geçır- terfi edenler: 

um. un arı gun uz sa ıvermış 0 say mege mecbur kaldık. Ferdası gün ci- . . ı 
d kakı d ukla ta f d k .. . . . . Boludan Rıfat Ankaradan Şahın , ım, so ar a çoc r ra ın an var oylerı dolaşarak, kafılemızı ta- z k' K 'd ' M h H . 

l ı l ki h tt t t ı ı l k . . A e ı, ayserı en e met ayrı taşa tova anaca arına, a a u u up marn ama ıçın lazım olan develeri N" w d d M H · Ka 'd . y 
1
' 

.. l" .. ı · · · k l k 1 ak t Idık B · t d b" ··k .. 1 ıg e en · ayrı, yserı en 1 • turu turu ış ence ere maruz a ac - sa ın a . u ış e e, uyu mus- N . M wl d R·· .. s· 
' k""IA k ld k nk ~ maz urı, ug a an U§tii, ıvas • larına hiç süphem yoktu. u ata maruz a ı . Çü ü burala- t B k" S tk M d" d y k 

· ' h ı· · h .. .. an e ır ı ı, ar ın en a up 
ipek gibi tüyler rın a a ısı ep muslumandı; ve ra- K d . K 1. d M h t R.. .. 

d . . . . a rı, ocae ın en e me uştu, 
Boyunlarındaki tasmaları çıkardığım rnazan ayı a -~ırmı§tı. Bu dındar ~- İstanbuldan Cemalettin ve Se fi E-

lzmlrdu kartı.laflln Sovyet Ruar• • lzmlr Karışık h:,<1iflı•rt 

\. f A k w lı l al damlar bu mubarek ayda alış verıf d' d C - Y ' zaman, o şanmaga a fMlf o an zav • 1 k' . . I d D . b . ırne en emal, Mugladan Nusret, 
ttıla ı k yapma ıstemıyor ar ı. evelerı u- A d d fi K · lı hayvanlar, ba,lannı uza r, pe 1 b'ld•v• .• ük" 'k k y ın an yas, ırşehırden Ragıp 

'b' .. r· b 1 kas d s· .. d ı a ı ıgımıze § rettı ve no san o- ı ve Kazım Şinasi, lstanbuldan Ömer gı ı tuy u 2l-f arını ,ı ım. ır mu • ı lan katırlarımızı tamamlamak için 
lzmırın hararetle cereyan eden Cuma maçınde bulunan ••'11,Iİ 

Spor 
det sonra kendilerini serbest görünce I de Ausaya kadar sabretmeğe karar Fazıl, M. Celilettin, M. Şevket, Ni-

baştan a~ağı silkindiler, öteye beriye verciik. . yazi, 110 Raşit, 107 Raıit, 107 Ali oo··rt Mu··h··ım Kuıu··bu·. ·ınıı~·,, 
h 1 dk dıl Haydar, Balıkesirden Niyazi. /1 op a ı tan sonra omuzuma sıçra ar B · ·ı ı · · · 
v~ k~lllannı kbloy~~ma doladıedil~. Tel ~r Ferdası ~=:~:lı~ ~;!:ırken yo~ ·;·············T· .. ··A· .. ···K-·~·V·:·~···t·.··M· .............. , B •• ~~ 
zıncır enece erını zann yor arw. 1 kt k tk· .. .. d" .. 1 l ugun r 
Bogazlanna tasmalannı takmadıgımı "d ··1ct y M Ik d d 'k I ·-~ ..... ·-=...,...=~==-=-==== ~ · w ... ~ a çı 1 • 1 gun mutema ıyen yu- ı arşı aşıyo 

ru u en aonra ara a a e ı - .. - G -
görünce ta•ırdılar. Etraflarına ba~n~ı- ı leri bir köye geldik. Burada Hail is- ı la &ALI Hıs.ıı · C 
lar. Onlan yavatça omuzumdan ındır- minde bir Alman ailesi büyük bir ıı 29 1 el TEŞRiN 935 177 Galatasaray- Beşikta,, Fener - Güne1 
dim ve elimle ittim. Nihayet, artık zin- me,.;.a çiftliği vücuda getirmiş ve ol- Arabi 13.;4 il RJmf ıssı · 
cire vurulmıyacaklarını, tamamile ser· dukça ıağlam bir çiftlik binası yap. :.ı9 Hecep i ı el T•trin l6 1 Kavışık Takımları Maç y apacaklat 
best olduklarını anlar gibi oldular. Te- mı§. Fakat çoktanberi buradan git- Evkat ~ ~ Vakft • saal Vuaıı ~ 
reddi.it ede ede yanımdan uzaklaştılar. mi§ olduklarından meyva bahçeleri, Glln•t ı 16 6 '.l6 .#\Kta111 ;;7 =;;-1; 1 

Bir kaç gün sonra baflıyacak olan yanarlar. Maç yapılan gün ve ı~ 
Her üç dört adımda bir duruyor, arka- bakımsızlık yüzünden birer orman Oile 6 ı. 1 ıı 57 'xataı J 32 18 46 İstanbul lik maçlarına hazırlık ol - da oyuncuların hız ve neı'etİ 1"'. 
larma dönerek bana bakıyorlardı. Son halini alınıt ve bina da yıkılmağa İkindi 9 39 14 so lm•tk ıı 56 "47 ı mak üzere bugün dört büyük klübün de olursa, netice de hayırlı ol"'~ 
bir baklftan aonra garip garip sealer çı- l ba§lamı§tı. Bekçi olarak burada eski ~tı...· .: .. . =·-·-·· ····•·a-~·-....:-- ·-~· .. -:_ k~rı§ık takımları kartı karşıya özel Binaenaleyh, her zaınan riY_.f I 
kararak duvarın üstüne brmandılar vel bir Rus ceneralmı bıraknıı~lar, fakat ları elde edemezdik. hır maç yapacaklardır. saplara istinat edilemez. Ve ~~ 
öte tarafa atlıyuak &"Özden kayboldu· o da, buradaki ı.ssız ve yalnız ha • Danakil çöllerinde Dört ay evvel bir defa daha kar· ı heple, bugün, iyi bir maç göJ111 
lar. Bana aylardanberi refakat eden bu yattan usanarak batını ahp Cibuti- Dört bet gün kadar Ausada, sul- tılatmıt olan bu dört klübün karııık timali çok kuvvetlidir. .J 
b l b' dah .. edim. ye gitmİ§ti. iyi, kötü çiftlik binasına tanın misafiri olarak kaldık ve biraz takımları o zaman §Öyle bir durum- M ak .

111 
fP' 

a~van an uçak~ gorm d yerlettik. Burada bir iki gün kalıp dinlendik. Ondan ıonra sultanın bi- da oynamıılardı: Galatasary-Fener- aç, saat on bette, T sı 
d :ra~?nunbanA b yavnuun ;:.:a· bize yol gösterecek bir Danakilli ze verdiği rehberlerin deliletile a- bahçe takımları Betiktaı • Güne§e yomunda bathyacaktır. bJil' 

a ıç ır ya ı ayvanımız • bulduktan ıonra tekrar yolumuza sıl Danakil çöllerine dalarak seya- kar§ı. l•tanbul mıntakasının bir te 
mıttı. koyulduk. Ava§ nehrini takip ederek halimize devam ettik. Danakilin bu ilk maçın aksine olarak, bugün, T .. esi bf.f'.· 

l•tcuyonJa Auıaya doğru ilerliyorduk. Her ko- kızgın çöllerinde birçok sıkıntılar Galatasaray • Be§İktaf karıtık ta - • 1. C. 1. İstanbul bolg .~ 
Et · ·· rt lık ... dan 1 ki d · lıg"'ından· Tak · t d oınU ı- _'ttl r esı gun ° a agarma evve 1 na a ığımız yerde Rosina devele • çektikten sonra nihayet Eritre hu • kımları, Fenerbahçe ·.Güneşe kar§ı .. . · sun s .a. Y et"L 

Pastori otomobilile geldi. Birlikte Aliki rin yüklerini indirtiyor, yolda rast • dutlarını attık ve Kukuli dedikleri oynıyacaklar. ilk nazarda hangi ta- bolge ıle yasa mucıbınce S ; 
köyüne kadar gittik ve trene bu iatu-1 geldiğimiz yerlere dağıtmak üzere bir köye vasıl olduk. Burada bir hal- rafın bu İ§de ağır basacağı kolay ko- mukavelenameyi yaptığındaJl e rl 
yonda bindik. Rosina ile diğer hizmet- Adisababadan satın aldığımız bedi· yan ileri karakolu vardı. Kukulide lay kestirilemez ce kaldırılan müttefiklik sıfl 
çilerimiz ve ~yalanmız da bu I yelerin bulunduğu sandıkıarı kendi ı bazı maden ocakları ve hunlardan Niyazi, Salahattin, Rasih, Şaban, geri verilmit olduğu bildirilir· 
trende idi. Bizi teıyi etmek üze- yanı batına yerlettiriyordu. Bunlar, çıkarılan madenleri sahile naklet • Fikret teklinde dizilecek olan hü • 
re Vi·'erle Farago da istasyona gelmit- 1 bütün yolculuğumuz esnasında ço~ mek üzere Kızıldenize kadar uza - cum hattı hemen hemen lstanbulun 
lercli. Kendilerile vedafatbm. Fermorla itimiz.e yaradı. Bir diz~ boncuk, bir nan bir dekovil battı vardı. Kukuli- en kuvvetli oyuncularının toplandı-
bfr gece evvel vedalatmıttık. mk endılb v~ dya~ut taklbırbkaç h~ektro de bir gece kaldıktan sonra deko • ğı bir hat olarak göze çarpar. 

Al!' '-'d t ahh la kalk aput ezı agıtma a, u va fi a· ville sahile ve oradan da yerli ka -
wn en e ur an tren tan- b"l 1 · k d. · d Bunlara mukabil Galatasarayın . . ı e erı en ımıze ost yapı.1·or ve yıklarla Musavva limanına geldik. gırdıya sangırdıya ilerbyordu. Sürati, ı· 1 d ,;, b'I' üç oyuncusu, Sovyet maçları dola -

• • sa ımen yo umuza evam eve ı ı · Burada Rosina bizden ayrıldı ve 
bır deve katarının süratinden farksız- yorduk: Asmara tarikile tekrar çiftliğe dön- yısile İzmirde bulunduğundan Ha-
da. Öğleye doğru Mojo denilen bir İs· .. dü. Pastori de Musavvada kaldı. yati, Hakkı, Gündüz, Şeref, Eşref 
tasyona geldik. Yolculann rahat rahat Ausa sultanlıgınJa O akşam arkadaşlarıma ve yol- halinde bir hücum hattı dizmek za-
yemek yiyebilmeleri için tren bu isW- Birkaç hafta, Ava! sahillerini ta- da bize çok büyük hizmetleri dokun- rureti husule gelecektir ki bu hat 
yonda tam bir saat kaldı. kip ederek, yol aldıktan sonra, ni- muş olan rehberimiz Abdülkadire diğer karışık takım hücum hattın -

Sarp tepeler hayet Ausa sultanlığı arazisine gir- veda ederek Napoliye hareket eden dan nisbet kabul etmez bir şekilde 
İstasyon, yeşil bir ovanın ortasında dik. Oldukça münevver oian Ausa 

1 
bir vapura bindim ve benim için bir hafiftir. 

idi. Diz boyunda yükselen yetil otlar, sultanı, bizi karıılamak üzere hu • 1 sürü acı ve tatlı hatıralarla dolu o-
.. " t · ·ı d · 'b. clalg l dutlanna kadar memurlar gönder • lan Habe• ülkesini arkada bıraka -ruzgann esın e enız gı ı a anı • . . . s 

d .. . . . mııtı. Hedıye olarak ayrıca da ka - rak yüzümü Avrupa ufuklarına Çe. yor u. Ovanın otesınde bensmde deve d "'ki ·ı ••t h .. .. I . b . • 1 tır ve eve yu erı e su, su ve un virdim. 
orguç enne enzıyen bır takım sarp 1 da yollamıftı. Bunlardan mada, ta- Sırf Ava§ nehrinin ve şimdiye ka-

tepeler yükseliyordu. Bütün bu ova- t ·ht' t • t k .. d h" b' A 1 ... d k b. .. . ze e ı ıyacımızı emın e me uze- ar ıç ır vrupa mm geçmege 
a te ır agaç bıle yoktu. Ancak ara. re sekiz, on sığırla bir o kadar da muvaffak olamadığı arazının iyi 

da sırada fazla büyümüf, fakat kuru- koyun göndermiıti. Bunlara muka • kötü bir haritasını yapmak için A
yarak bodur kalmı~ diken çaWanna bi~ biz de sultanın adamlarına bol disahabadan kalkarl't.k Ausa ve Da
rasthyorduk. Ufukta mavimtırak bir bol hediyeler dağıttık. nakil çöllerinde böyle zahmetli bir 
sis tabakası dalgalanıyor, trenden ür- Birkaç gün sonra Ausa sultanı biz- seyahate katlanmııtım. Bu küçük e
ken ceylan sürüleri sağa sola kacısı· zat konakladığımız yere kadar ge • serimde karilerime, Habeşistanda ve 
yordu. Uzaklarda, sis tabakasının. ~r- lerck bizi gayet samimi bir surette bilhassa Adisababadaki hayata dair 
kasında. ufku çerçeveliyen bir dağ sil~ kar§ıladı ve çok iltifat etti. Hatta hi- birkaç portre çizdim, kendi intiba • 
sitesi görünüyordu. zim şerefimize askerlerine bir de lanmı anlattım. Ausa ve Danakil 

resmi geçit yaptırdı. Köylere adam çöllerinde yapmlJ olduğum coğrafi 
AvaR köprüsü tkik b d l · · · 

• • 3' • göndererek bi~e lazım olan devele- te · ve mü§a e e erımı ve geçtı -
Bıraz daha ilerlediklen sonra mahru· ri ve katırları derhal tedarik ettirdi. ğim yerin haritasını nasıl çizmeğe 

ti ~kilde, sönmüş volkan tepelerine te- Gerçi biraz fazla para verdik ama, muvaffak olduğumu ba!ka bir eıe
sadüf etmeğe brlfladık. Gitgide bunla- kendi batımıza köylere çıkmıı ol • riınd-. izah edeceğim. 
rın acfo~i artb ve nihayet büsbütün liv-, saydık, belki de günlerce bu bayvan-lr. - SON -

' ;,., .;;. . } --·· ~.., . :;..ııJL..;:,,<,' .:~, .:-:, .~,,. __________ !!'! 
• •• .. ...... • ·~.' - - ... ~~f ... .,.... • 

Posta 

ABONE 

Abone bedeli peşindir. Adff' 
değiştirmek 25 k-ur6ttUI• 

Gelen nrıdc geri oPli"'1~ 
UAnl rden moa'uUret 111•" .ı~ 

JO kuııJ~ 
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ZIDda• Sişelerllldea 

Tddls la•arma 
~-• Yazal z. f. H• hakkı .Ufuda ----~ 
Doktorun Feryadı Tesirini Göstermiı 

Birçok insanlar imdada Gelmiıti 
- .. ...... ıı.r; sidçe ...... ..,;etle ..... 
- Varan bluma •ir fq··· rma ..,_..... 
- t+m •Jaimdaa. Aba af&iı.·· Doktorun Çıldınn .. ın• 
C-.ç ti"*• uaı fimcli • büJii!' dan ŞUphe Ediyorlar 
~t ıöatermenin zamanı ıeldı· f -==.1-
k.!_ Oradaki manzaranm eca•uuuaa f!JY• 
•uae hükmetmiıti. perhal feryadının b :le, lair 
teldiai cleiittirmitti: ye), .... bili ....,o1aıma tep 1 

- Ey ahali! .. Ey kardetl•·· Bu· llalile pmı:ereye uda~ doktor.~ 
~i zalimler, beni öldürüyorlar. Sedat aawı dikb•Jeriai ~s:,'"" 
.-.difll)ı bap için, elite,..~-- Hümti .,, ..,_ cWılCll' Corci ,. 
~Jet wrmiyorlar. Bu haın a- pviamif: 
daaaıar, bu... _ Sakm çdda ... oJmesm? .. 
~' on bet üızclaa ~n 191• Deııpifd. Ba _.., bimt ıenc doll-

orun fsp.dmı k....uıtt• tar cınap ıw11 ifli: 
- Ulu .-i çeldi&. _ &e,efmdi!.. Hm&s Pdnıwhm. 
- Ulan ilifmeyia. F.Dt .;. IMt Mık ... 1etifme • 
~erinde Bir Yardım aeydiniz, belki c1e dedijiniz P>i. plch-

.. • w ıaaıkt• AIWa nwı içia ,..,., ... 
- Eıer bu adama kim parmap • raE.... balan. ş hal içinde JaflJU 

illa llcu ile dokunuru... u 
- Vallahi billiltL Teaaa, DUD' Wr immıı nud pldaaaz. • • 

P.pmn baw:.,.. kadar çıkar; bi- Hümü Be,le, ..... ~ BeJiD 
ter hirer haber Yel'İrim· ıözleri etrafa Ja,....; IMr ..-, her 

karma kantık birbirine çarpan iki.min 7iizünda de • ..... ba imi
~~ .aöaler arumcla mülayim bir ıeı mamıftı. 
lfıtılnıifti: Hakikat Anlatılmıya 

- Birader ef•di! .. BajırmaYll1• I 
Nefeamizi tüketmeyin. Bir fikiyeli • B•t ayınca 

SON POSTA Sarfa 15 ' 

COCUJ( BÔYÔl2, ADAM OLUR 
j 

KlJMBARASf DA KASA OLUR. 
2 

, 
iŞ ı<UMBARASI 

sız de 31 ilk teşrin ımtıuluuı arttırma gllnft 
bir KUMBARA alarak para blrlktlrmlye başlayınız. 
Gelecek sene bu tarihte kOçOk bir sermaye 
sahibi olmuş olursunuz. 

iliz nıi Tar 7 .. Bize aöyl.,U... Doldol' Ali Sedat, oldaia ,erden 

• Doktor Ali Sedat, aeainin toaUU Jtll'e ....... ; kem) iai .. lwJıcrn ve ----------•-a laıç dejiftinneden. haykıra Jaa,kıra fn..- Mtkedea ....,... .... ..... .. 

cevap 'ftll'di: .. ...,. ICapa ... .,....n, 1•1 a a&e- Deni zy o 11 arı 
. - Nuıl bajırmam?- Nuıl aefe • wclii 0 .-..- anlumda ppa eöz. 

••nıi tiiketmeaa? .. NuaJ tikiyet et • leri ....... aman clolrtJCll' Corci Bey J f L 1 T 111 S l 
lllenı? .. Belraanna bir kwe fU ı.le. ..1-. • Awateleri ı Karaklr U,,.abat 
Bu .... • 1 Bu .. ,.-- I• fe. aN2. ltrkul Mllllr .. rude 

E.Walade TEK KOLLU CEMAL flfESi •WW 

CEMAL GOVEN 
__, lmaa cam dayanır •• - • _ Kafi, ........ ICifi... Haıa Te . 22741 

na zene ka41ar vicdanı olan teham • eli il dia ·--~ 41m--· Sayıa değer aantterilerinin c-hurl1et Bayrammı btlal•. nıill •clebllir ·7 Bunlar, intan ._ n.Aım IOlll'& IU' J&W9FJ• • .... ____________________ ., 

iil illi? •• La:, id.m ~· miit: . 
bile, en kııa çare ile öldürmek iıtİ· - Kimdir buranın gardı yanı?·· 
}or. Hau..M • 
tattığı inanlar, en clQaa..... • Clıi'tlı•ı1•flt ... ..,_ ......_ 
ltencelere terkediliyor. Ve onlar, ha bibek jçia bü7fik Wr •rılıs rt lınn 
ltkencelerle inim inim inliyerek. g. takpnık '-flDI ild tanla çatldp ,_. ...... ________ _, 

liirlerken, bir JUdUID ıu bile veni • ruiımı tenle p.lwiai lil km; ,_. Zihni Pata V.W.cLm: Ere..._ 
iniyor. aağm anıda ................. W. yinele 1.taaıa- caMeainde bet _. 

Ortalık birbirine kanımıJb. Dok· riae uaetnnfh- ...-ah JC ••a • ... müddetle_.. 
~Ali Sedadı mülayemetle yola ıe- Doktor CGrc:i leJ, llu .m-,..._ •yede,. ~ır. Tarıp ol~
~ iatiyeaı ıardiyanbqı; eb'afa ..- l+4"'f ileri doinı çeJ=it; il- lıir yüzde yedi b~ pey akçead~ 
IGZ cezdirir aezdirmes; feaa hal- • . i,...-.. lep'iniwıiain cUSrduncü -pazarteıı 
de teiip baela••fb. kedmtiblfeD • ... l aaat on bette Evkaf idareain· 

8 dl Jmana llahtel deki mGzayede komiıyonuna müra· 
ergar ~an _ Herif!.. Nedir bu hal?.. sam aat .,temeleri ilin olanur. 

Gelıyor .......... ,. mu? .............. 
- Ayıp deiil mi, ,_ın.t.. Nedir ·7 

lan ..._ .. ! Ah • .-z • -aal? .. Recep .. SuaeJIDAD .. a.. D , ti 1Q l • 1111 tiri lil· 
a.ıet Efendi! Çabuk bldınn fU i ..LL..-L 
1'ilen ... Fed;.t Efendi!- Sea de ••. a:-t1s " • __,__ ~ 
ltof B" t--: -t:r D- taba• ..... tfi: ··· ır ... u ıu .~- ··• ~ ..._.. 
~ "•da aut-uf'!"'- .Şu efeadi· - Efı• ' L. D ltr. Aaador 

BAYANLARA 
Eid ıf. J•ğt&n " lekeleri -+ık 
.a U. çılcarul, bpJ n temlslJ7ea 

ve p1trlatan 

MiM )~ bar acara verill, aklı b...- pi · di, ıelir -- ... ,. i* 
•ı~··· Ne duruyonun, Ahmet Ef_.. -E. •''ii a• 8 • ,.._,_ .__a.kaap alinth c•kı1-..__., 
da?_ Sen ele bltM• fll öliiniin ba • _ ~-- ....,.... H z • ' dea; 
Ca~ 1 L---s111d•a • "t - L.--- -1- E • m ... M .. .. . d" .... • ,,__ -u. .,....., 

Utemadlyen emir nnm pr 
1 ·ı._ 

::atının IÖzleri, boiazında kal. :__ E, lteldlere an bakar? •• 

Doktor Ali Sedat, eskiainden da· - Oteki1ere mi? •• Ben bakanm. 
t._ ~ llir f..,.tla ~:. - Nuıl babnm?. 
L-:- Bırak!.. Elini aflrm~! .. Şımd~ - F.;er çak ..... ise, .... 1, •
-=lllllı bu feryatlanm ad1ı1eye ak o.dan _. da ._.,. p . 
ledec:e&. Ondan midcleiumumi ge-~ 
iece1c. Banlan alrecek. Hepiaisdea til'll', _,........,..-... he 

~P iıti7ecek. Hele o, demin be • - y:"8Jıltu - .. ... 
lliınle demirkapı arkaamdaa kona • deiil •'·· 
kıa •elam yok mu? .. Bakalım, o na· Cani Bey, aeıt iSi iN "': ~: 
'1l 1a1cuı.; ......... ilwt. At•-. ....... poll ... _ .... 

Ja.a °. •ada, lrapmm ~~~ .. çıavW: , 
~ 91ri1Mhliill ...... - - G&IJS *' 1 •• - ..,. 

lea Jillcaelmifti: llu ballerin öaiille .... ni için 

Dr. lbrahlm Zati 
Beled ye kart • D a Pıy ı otl 

ca4 •.ıade No. 21 
Her.O• 3j edea aoa • baateluıaı 

aWec&.r. 

BUTON ULKEYI 
HERC.U 

wı.;:: Açılın bakayım. Nedir bu si.~ defa rapor ver•I Ftılssl E letı • 
--111?.. D...L- ....,.w.r. .... 
_._ B.tlar &eriye çevrilmit; ve~~ JDMI°= ~~ itte banlar, hizim .. 
~ ..... LJ-•- !I..! Lo.!l!:-n.yennifti. iablD ............ • • La DO~ A M A.,SINI z ... _ ... _.,e ~ ~ öaün+w ciaplin • _.. """'Ul'W. 

-Ha.ili Be7L. ...a1.. --L:.1-Mlir. l'AK~ 1 
-Cora&ey!.. 7-..---· 
a.. ilb Wm, - ,_....... ....... Dedi. 

"-' ~ ıeçmifti. • • corct Beyin la•nlyetl 
. lia.nü Bey, polia mec&i reill, c:; VasiJet. Hilni 8eJi • W 11 nlrl n111W1111 

ti Bey de. zapti,Je ...,eli -'sh-
ldi. 1(-.. ...... , ..... , (ke-..lai-1411•• ,..,.._..,) ----------• 

latanbul'd• 

i' Birası 
MU9terllerlne : 

8-ontl Şirketi 1 lanbel tite Mruı mllıterilerl ara11nda 
1935 •••il yaz •Jlan için ı 

BiR MOSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her tltede etiketi• altında numarala bir kAiıt Yardır. Bu 
... ,. ı alular ananda "- •J alba,.tWa bir Htsin kontrolu 

altında 111 aıbaka yapılacaktır. 

Veri ecek prim er 100, 80 ve 30 liradır. 
Mtııabakada kuanaa numaralar hır ayın 5 inde auetılvle 

111• ecl.ee.ktir. Kaa11aalar •Jlll yırmlalne kadu 
flrbte .aracaat ...ura.. 

Şirke\ dlkd.ıılarda w lobDWarda D•marw tlte bkl .tmı .. l•rial .. 
•teMrtn tiaulerlndeld • ...,. ytıüannı llM&hafau .,hmel.nni •fiil 
miifteıileruulea r • eder. 

KIRAUK AHIR ve RBZI! BAHÇaSI 
Topkapı UrioiaM ır-..a Pqa oiftliliade y rmı inek .., .. v• iflMe oarl 

IUJU ... buıajllelı ft .. ,. ocluı bıılanuı feDDt ahır ... HbH -~ 
klrabldar. latey..._ 8-iaöainde V aJde la•-•• İltaobGI ÜvQllal ot.I 
Hü.ameWo Ha)"dar 0.--'• mtlracaal 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimd Je k dn bia erce kii yl zengl ı etmittir. 

Yeni T•tlp pllaaaı (&6111. 
1. el K•tld• 11 2. el T•trln 838 -.Ur. 

Buyuk lkramJya: 2 5 • O O O Ln6r. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Urahls lkraml ... --• 

(50.000) Drôk bir ml.<&fat Yudlr. 
~ ekuJuau. Ve b• seaPı pıraoıecı '••'-' anw PiaiL 

Şirketi Hayriyeden: 
C.U.llurJret 8arra1111 na.DnaHbetlle llktefl'lnla 99 n 80 nn ...... ç.,...... _... .. ,..... 71 _ ...... . 
( DON.61J(.MfŞ OLDU?iıJ HALDE) r•pacatı ... _,_._. 
..,.... ...... .. ,.,.. -•l•lfllr. 

........ ili_ ............ . 
--'-~~~~~~.__:_._~""'""'-"....;___;_ ........... ~----~!............-.~~a...ı::.M---~~&bılL.aal~ı.ı....AUıl:aııillll:ııtıtl~~..w.ı.i~ ..................... ~..,~:...L...:..............:.--_.__;_.;;..;&:~ 
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16 Sayfa SON POSTA 

DiKKAT! 
Radyolarınızı almazdan evvel 
•• 
Onümüzdeki hafta gelecek olan 

Yeni model· 

PH L i P S • 
1 

Bad_ıolarıaı girin iz . 

Türk Phllipı Limited Şi!·kı · f'renkyan Han Galata, Telefon ı 44690 • 44899 

:r·ZABITA MEMURLARiNA MUJDE~' 
200 metroluk ışık veren -

DAiMON 
FENERi· 

GELMIŞTIA 
DIKJ<.AT: 
Ampulleri Dalmon 
Pilleri Daimon - ,. 

Bilba11a fenerine Ye 1526 numaralı Dalmon fenerlerine dikkat edilmeti ve taklitlerinden aakımlmaıı. 
Batka marka Verirlerse aldanmayınız.• D•po•u: TahtakaleNo. lOHer yerde arayınız. 

BASURA ÇARE HEDENSADIR 
Ameliyataız m•melerl kurutl!r. Kanı, aj'rıyJ derhal keser. .. , .................. ~ 

Spor klUplere, Llaelere, 
Kurumlara alt 

Rgi~Tr~R ~: ti- ® reaimh kata- ·a 
log ve proje.~er .· 
meccanon gon-

derillr. f ıtan- • • bul Postane 
Caddesi Büyük 
Kınaeıyan Han 

'9:ı. No. 15 Poda Kutusu No. 308 

Aç karnına bir kah ve kaşığı alındıkta 

kabızlığı def'eder 
Yemoklerden Lırer ıaat sonra nlınınıı. 

Hazimsizligi, "mide ekşilik 
ve yanmaJarmı ~~iderir. Ağızdaki tat
eızlık ve kokııyu iza 'e eıler. 

MAZON marxaıuna dikkat. 

Yanınızda balan
darmaıı aaat
mayıaız. 

Eczanelerden 

ASiPiN 
KENAN 

Baı ve dlı atrılarındaa 
ve ıolllktaa korunmak 

için 

" 

HAS KALMiN 
lıteyinb:. 

Baf - Dis • Romatizma va Gripa kartı emıalıizdlr. 
u HAS ,, kelimesln.• dikkat. ------• --· ·--·-::------------..----..,.....-----f:.::. 

Ca.cııJoihı l{eçi Ören apartıma•ı Tel. 12033 EY, Kadıldl)' 8aharl1• heri mokak Teı-:0019İ 

Dr. ETEM VASSAF ~ .. ,o~~~!:. v!M~!~ıııa 
~ 

Saygı değer mUıterllerlnln 

BilyUk Cumhuriyet Bayram

larını kutlular. 

HALK 
eozKuR1 

tıraş bıçaklan aablpltıl 

_.. ÇAÖLAYAN. 
( Eski Mulen Ruj ) 

,-----,, 
TUASiL 

/.~~ 
')~·~! 

TURSIL'i ıoğukta eritmeli n 
llU ılıkken kazana cökerek iyice 
kar ıtırma'ı. 

Çamatırınızı l u ıuya iyice 
batırınız, kaynatınız. TURSİL, ıl.dn 
için kendi b~t ı na itini rlJrece ktlr. 

10 • 15 dakikalık kaınamadan 
sonra çaınat rınız mOkemmelen 
yıkanmıt o'ur. Sotuk ıudan geçi
rerek kurutunuz. 

TURSIL; emıalılz bir mClıtah· 
zardır. Okıljenle tahrik edilen 
köpUA-01 kumaıların dahiline nüfu• 
eder ve ııöı kamaıtırıcı bir be
yazlık vererek çamaşırı mlkem
melen temizler. Bundan maada 
TURSfL, terkibinde uruh madde
ler bulunmadığı lçla kumaoları 
kat'lyyea 11pratmaL 

TURSIL, Turan mamu!Atıııdan
dır. Turaıı imzalı iyi cloı bir 
mUıtah.zardır. 

Güzelliğimin s 
Çiçeklerin merkezitı 

Fransanın Midi havaliai kurb 

şıyan kadınlar, Tabiatın çiçekle~./ 
zine vazettiği bakir bir balrnUJll A 
beyazlatmak ve güzellqtirmek h 
ki şayanı hayret hassasını tanırlat• ,;I._. 

Bu nazik cevherin taafiyeııile b~ 
len ve (Cire Aseptine) teıınf~e ;oı',j 
cilt üzerinde fevkal!de bir tetit ,ti'.) 
bu güzellik tılsımı; akpmlan >" ~ 
evvel tatbik edildikte cildinizin ,.tf' !j 
harici tabakasını yumuptarak P etP""J 
düşürür. Sabahleyin tluavvur ed 'rl;J 
bir güzelJikte taze ve nerınin yeısf ,J 
karşılaşacaksınız. Aynı zaınand•, '°' 
mesamab, siyah benleri ıJde~j 
tır. Bu Cire Aseptine denilen ~ !J 
mını kullandığımda y{lzümiln çili~ 
cildini şayanı hayret bir 1Uretl• ~.,J. J'j 
mi§ ve beyazlatmı§tır. latim•li P1;1"' 

ve fiyatı ucuz olan bu Cire ,A.~ett;~ 
nma, omuzlarıma ve ellerime d• 
yorum. Bütün eczanelerle P 
satılır. 

Karaköy Topçular 

. pd~: .. 1. 
Üsküdar hukuk bakiınb .,, ' 
Elza Viranya dö Zar:ııe•Jdd• fr ~ 

latada Büyük Tünel Han10 o...! /. 
No. h yazıhanede Avukat~~ 
tarafından Kadıköyünde Yo rJo- IJ ~J 
desinde Çıkmaz sokakta 6l do ı-'
de profesör Tadeo ViranY• ~ 
aleyhine açılan boıanın• d•:..ı ~ 
aleyhin ikametgahının ın.~ İP ,J 
anlasılarak müddei vekıliP at '1 
·ı~ ~ hl" t • na kal'~•" ı anen te ıga ıcrası ___ ti.,... 

. uhali •"" -bu baptaki dava arz dif 
vetiye varakası mahkeıne .• U oı-' .J 
ne asıldığı gibi tahkikat 'U: o'ı 
12/935 persembe saat 10 •" <ti 

~ tbııne"' 
hu}<uk mahkemesine. ~~ .. rıdıaO • 

, ____________ , zuhale karşı da tarih• 1 • •J,ıııelı 

Son Posta Matbaası 20 gün zarfında ceva~ .. ver~"r 
Ne1rl1at Mlldllrü Selim Ragıp ayrıca sazete ile de i1iD 

··- SablıJltrlı A. Ela ... S. RqQJe H. LCltli 


