
Sene 6 - No. 188S Yazı ifleri telefonu: 20203 
- PERŞEMBE - 31 BIBlNot TEŞRiN 1915 

~ fi 

A.U•laaliad•• ceph•P •in• ..... Hllllet a9kerl_. 

ltalyan Cenahlarına 
Taarruz Başladı 

Futm•n•• Y•pb •n , 

Dün Bufg°az Kı11larına 
Sular Hücum Etti 

karad.isde ilci Vapur Karaya Dittü, 
Atetçile Bir Çocuk Bojuldu. 

Atatürk'ün 
T eıekkürleri 

Ankara 30 (A.A)- Cumhur 
S.,bnhiı Genel SekreterJiiiııdem 

Cumhuriyet bayramı dolay..ıle 
yurdun her tarafından ve dıtarcfan 
kutlama yazılan aönderenlere te
,Kkür ve kutlamalanıu iletmi 
Afatürk Anadolu Ajansını ödevr: 
•;tir· 

------------
TOrkler 
Roma 

Kapılarında 
TUrlder bir Pm•nlar A.ya *Plerin
den blkm•tl•r, tl Roma ~ 
dayenmatfarch. Bfi>'fJk J.tcenchr H' • 
dwtana kadar sidebilmifti, ~ly:. · 
Petreebursa bile nraınunı,ta. 
Türklerin Roma bpılanna c1&y&m 
tarihin k&J'dettiii fütuhat harbinin fi. 

bü)'ili6c:lür. Bu büyUk seferi dünya en 
en btiyiik Cihaqiri Attila U. birlik": 
takip etmek iateneniz, RUetenu • 
)r.Jynda batJıyacaiı zuı 

Tllrkler Roma 
Kapılarında 

Tefrlkuam beldeJfnıs 
'N ODU okuuau 

iLK TORK GEMiSi 

Yağ Gemisi Fırbnadan 
Denize indirilemedi 

.............................. 
ltalyada Dairelerde De 

Tas~rruf Ba ladı 
Et 'V_ e Kiğıt Hakkında Ahnan Tedbir• 
lerın Şiı:ldetlendirilmesi isteniyor 

Roma 30 (A.A.)- Devlet dainl.-1 
kan tedbirler ahn

111 
Ma ~ mlttbsm lsill Wr ta-

&...1:..:1-:..&:.. Tı--L.L lfbr. '- mflbapuma ait tbirlt -' ...... 
-..._,_-. ,....... ft fenYİr .....wlanm lmaitmM !-L .. 1 • 1.1 -L
am .. tl,ri deiittirilmitti. llölQ w--r 

* ~ !JO (Özel)- ltalyada ...... ait Mitin ...... __ ....._ ..... 
oldup ilin edilmittir. ·---

Gazeteler Tedblrlarln 'fdd•tl•nc41r.llm rorlar 
~ 30 (A.A.)- Gmteler, et Ye~ titQPl4MN ueltmak iPn Mu:lini ..,_.... derpif edilen ....._ miizah8tet etmekle lralmıyank da 
ficWıitli te6irler ittihasw Ye in11ell ~ Jabana ef1ama '-- • 

manetile bo.rlrotaJ ,..,........ ............. • wp ~ 

lngiltere. Tarablustan ikinci Bir Fırka
nın Daha Çeki mesini istiyor 

Roma 30 (A.A.)- Mveeo&ai. Drummond müzakerel • • f, 
durum hemen hemen LZ- .w;:.._..,_:a&!.. L-!I ....... .. ..... 

kama daha ·ı- . ~ --~· uaautere Trabluttan Ddaci Wr fır. 
iiWcle ..,::;• .,.._._. Fakat İtalyan ~ilk hrlm flldldl. 
6., tarafmciuabmakartabk .. INr .. ;r,...,.....ke ss*d. 



2 Sayfa SON POSTA Birinci Teşrla 3~ 

Gazetecilerin Fena Bir iki 
Muamele Görmelerine 8 S Gu••nu•• l 

Ne Dersiniz? ayramın on ••• Satıra 
Şehir oı,ındakl Yoll•~ -"" 

Dünkü gazetelerde okuduğuncz ··"'· 
gibi, dünkü merasimde bulunmak va· -·----.. ·- -·--·--.. ' ' • -· -- Vilayet ve belediye tarafm~.aıı b~ 

;!;::: ... u~~;~:~:~:.:~~::~·~:: Diin, B!rçok Halkevle- Galatasaraylı :u:':.:~:ı:;:..b~,::· .'.:':' 
hoş bir muamelesine maruz kalmı~laı- Tev"ik Jl;e·"at caktD'. 
dı. Bu kabil müessif vaziyetlerin ınk- • d T •• ) y ) d 'J j 'J I 

~~~:~;1 r:s~:~~~:1:~::e d~:k:!~d~nk~h:~: rı n e O ren er a p I 1 Etti 
ali sormuştur. Aldıiı karııılıklar ap· Dün, cumhuriyet bayramının ü • 
t';ıdadır. çüncü ve ıon günü de Halkevleriııin 

* hazırladığı kutlulama törenlerile 

Haliçfeneri, Y eniçqme ~ağı, 19 No. b geçti. 
Gündüz, Kadıköy Halkevinin ba

hane, Rasim: 
• •• A • • • zırladığı temsil, 8 inci mektebin aa-

- Bence, bır gazete, dunya hadısclerınm l d ld b" ük' b' h Ik ı 
d kt

. onunu o uran uy ır a 
aynası eme ır. k . , . 

. . • ütlesınc göaterılmıı, saat 15 te de 
Muhbırler, muharrırler, hulasa gazetecı- O w Ik k ı··b·· d ş· l' H Ik · 

ler, hadiseleri bu aynaya aksettiren kimse· ı .agbc~ 1 
.. u u un . e, .1

1
! 1

• .a Aelvı • 
lerdir. • nın ır musameresı verı mııtır. ay-

ı 1 'd d'kl • 1 • • • . köıünde gösterilen İbaenin (Babala-
1 nsnn ar, gı eme ı en yer crı, ıçıne gı· ı •• • • • • • 

d 'kl · ~1 ı · .. d'kl · hA .. ı rın Gunahı) ısımlı pıyesı de son de- , reme ı · en u cm erı, goreme ı en aaı. 

eclcri ve duyamadıkları şeyleri tanımak, bil- fa olarak oynanmııtır. 
mek ve anlnmak ihtiynçlannı, gazeteler va· Eminönü Halkevinde de 16 da ' 
•tasile tatmin ederler. güzel bir konser verilmiıtir. Üskü • 

Sonra yine gazeteciler, bizim ııikayetle-1 dar Halkevinde gece1 büyük bir ba
rimizi heyecanlarımızı, minnetlerimizi ve lo verilmit ve çok parlak ve eğlen
isyanlnnmızı, hulasa müsbct, menfi bütün celi ge~miıtir. 
duygularımızı, icap eden yerlere, icap eden Beyoğlu Halkevi iıe, dün akıam, 
§ekillerdc duyuran kimselerdir. •ekiz buçukta, hazırladığı progra • ı 

Bu itibarla onları hadisabn en hayırlı ve mm en güzel kıamı olan spor ıenlik-
en bitaraf birer münekkidi saymak lazım· leri tertip etmiıtir. Beıikta§taki 

dır. Halkevinde de temsiller gösterilmiş 
Ve bütün bunlar gösterir ki gazeteci, hal- ve konserler verilmi§tİr. 

kın gözü, kulağı, ve dili mesabesindedir! Bu suretle, bütün İstanbul, cum • 
Bu itibarla, gazetecinin istediklerini gör· huriyete kartı candan bağlılığını 

mesinc mani olmak, halkın gözünü bağla- gösteren kutlulamalarile, en büyük 
makla, gazetecinin duymasına mani olmak, ulusal bayramı bitirmit oldu. 
halkın kulağını tıkamakla, ve gazetecinin 
konuşmasına mani olmak halkın dilini dU
ğümlemekle birdir. 

Bizim de gözümüzün bailanmasını, ku· 

]ağımızın tıkanmasını ve dilimizin düğüm-

lcnmesini hoıı görmiyeceğimizi ıormıya ha-

cet yoktur sanının 1 

* 

\ 

Eyüpte Kaza 
Teşkilatı 

Yeni Bir İlçebaylik 
Kuruluyor 

~ 

Tasarruf 
Haftası Bugün 
Başladı 

Galatasaray kulübü idare heye • 
., tinden bize bildirildiğine göre Ga • 

latasaray futbol takımı müdafilerin
den Tevfik, evvelki gün vefat et • 
mittir. 

Tahsilini İıtanbul liıeıinde yap • 
tıklan sonra Orman mektebine ıi . 
rerek iyi bir orman mühendisi yeti-

Arttırma ve biriktirme haftası yarın ıen Tevfik evvelce İıtanbulspor .lı.."U· 
başlamaktadır. Ulusal bankalarımız bu lübünde oynuyordu. Bilahare Gala
münasebctlc müsabakalar ve ikramiye-
ler ihdas etmişlerdir. lıı Banka81 mek- tnsaraya girdi. Milli, beynelmilel 
tep talebelerinden arttırma ve biriktir. birçok maçlarda' oynadı. Ahlakı te • 
me hakkında en güzel yazı yazana yüz miz bir gençti. Yatı daha (27) yi Af· 
lira mükafat verecek, (25) talebeye de mamı§tı. Cenazesi bugün Saraçha • 
birer kumbnra hediye edecektir. Ziraat neba§ında, Fatih parkının kar§ısın • 
Bankasında bu hafta içinde arttırma ve daki evinden saat on ikide kaldırı • 
biriktirme maksadile mevduatta bulu- larak namazı Beyazıt camiinde kı • 
nanlara ikramiye verecektir. Ulusal cko- hndıktan •onra Edimekapı Şehitli
nomi ve arttırma kurumu memleketin 
her tarafına yerli mallarımıza rağbeti 

arttıracak ve biriktirmenin faydalarını 
anlatacak vecizeler astırmıştır. 

ğindeki ebedi metfenine nakledi • 
lecektir. 

L--~~~~---------' 
Yangın Başlangıcı 

Taksim civarında Elmadağ da, İca
diye sokağında bir apartımana ku
rulan ıobanın ilk tecrübe ateıinden 
yangın çıkmıf, fakat ıöndürülmüt • 
tür. 

Beykoz Fidanlığı 
Çok F aydalt Neticeler 

Verebilecek 
Beykozda tesis edilen fidanlığın 

bir, iki seneye kadar belediye i~in 
mühim bir gelir kaynağı olacağı an-

Ayasofyanın 
Halıları 

laıılıyor. Fidanlıkta 500 bin kadar Edirne Camilerine 
muhtelif cinsten fidan vardır. Bun-
ların (50) bin kadarı saluılara kon- Gönderil ... i 
muıtur. Bir müddet sonra burada Ayasofya müze olduktan •onra bu 
yılda (2-3) yüz bin fidan alınabile- caminin halıları, Balkan harbinde 

Yenikapı, Akarsu sokağı, 27 No. lı hane, Eyüpte yeni bir ilçebaylık kurul- ceği kuvvetle umuluyor. Bu fidanlar- kilim ve halıları aıınlan Edimeye 
Fatin: maıı kararlaıtırılmııtır. Fatih ve l la b~lediye !~h~in ı:nuhteli.f yerlerini, ~ gönderi~i~lerdir. Fakat. b.u habla • 

- Biçare gazetecilerin dünkü merasimde Bakırköy ilçebaylık bölgesinde ka- bu ara~a Hurıyetı Ebedıye sırtla • i rın ekserısı çok kıymetlıdırler, bir 
başlarına gelenleri okudum ve hayret ettim. l E .. h 1. . k . t' rmı agaçlandırmak kararındadır. l kısmı azimi büyüktür ve Edime ca-
G ·1 .. 1 · k f an yup ve ava ııı ço gem§ ır. B .. . . 
azetecı er goz cm· ... i derecede yum· M h il l . . k" l . . b' u muessesenın dırektörü bazı tet- milerine fazla büyük gelmektedir. 

dukları, kulaklannı kAfi derecede tıkadık- w a a .e .e~ının ve oy erının ırç~ • kikler için lngiltereye gönderilecek- Bu cihetleri gözden geçirmek üze-
ları ve dillerini kafi derecede tuttuklan hal- gu bu ıkı ılçebaylık araıında taksım tir. re Topkapı müzesi direktörü Tahı'n 
de bu muameleyi görmü•lcr. Ya maazallah d'ld•w• · · t · l"k b d 1 k ') .. e ı ıgı ıçın emız ı , ayın ır ı ve Edimeye gitmiıtir. 
biraz gözlerini. 1c.uınktannı ve aa.zıannı a· hh b k Tıkzı'p Hastalıg"' nın Bir ... ıı at a ımından Eyüp çok müh • 1 ·-··· .. ······-··············· .......... _ ... _ .. _ 
çacak olsalar, sade Bcynzıt meydanından • .. be kalkmışlardır. 
değil, her dog"ru aöyliyen "ibi, do'-uz Lo"y. mel hır halde kalıyordu. Burada nu· Numunesi Daha B' 'ht' l l k k d •W• • .. ~ ~ f 'h · k ır ı ıma o ara ay ettıgımız 
den koğulacaklarl uıun ı tıyacını arıılıyacak kadar Evvelk' mi T p F k··ıt . d k b' h b •w l 'b" t l~kk· d . . . . ı .-n, ı a u esı e a • ır a erıg o muı ıı ı e a ı e e • 

ec:zane de yok~~· Ş_ımdı y~nı ılçebay- nının istifa etmesi ihtimalinden hah- rek, sonra bunu tekzibe kalkmağa 
hgın ıınırlan uzerınde ıncelemeler ıeden bir haberimiz çıkmıJtı. Bazı ıaımamak mümkün değil. Kendile

Beıiktaı, Akaretler, Hocuadıll ıokağı, yapılmaktadır. Marmaradan Halice sabah gazeteleri, yazıyı iyi okuma.· rine her ıeyden evvel okuduklarını 
* 

l09 No. lı hane, Safvet: uzanan surun bu yeni kazanın ta • dıkları için, dekanın istifa ettiğini iyi anlamak tavsiyesinde bulunmak 
- Gazetecinin ne demek olduğu, neyi bii bir hududu olarak kabul edilme- yazdığımızı zannederek, bunu tekzi- isteriz. 

temsil ettiği halu anlaşılmadıysa, buna şa- si kuvvetli ve hakim bir fikir halin-
prım. de ileri ıürülmektedir. Eyüpte de ye-

niden birkaç eczanenin açılmaıına 
müıaade edilecektir. 

Gazetelcrde 11k sık, gnzctcci itibannın 
düşüklüğünden cikayct eden satırlar oku
yorum. Bu, halbn itibardan düştüğün:i ifa· 
de eder ve halkçılı~ımızla kabili telif de· 
ğitdır. KUtuphaneler Fenni Bir Surette 

Kapalı Sular Hakkında 
Umumi Bir Ş ·· phe Var . 

Bence bu İşin mcsuliyeti, bu muamelelere Temizlenecekler Taıdelen kaynağında yapılan te. disenin vukuuna sebebiyet vcrmit • 
İsyanlarında liızım c~ldi;i kadar sert dav- Kültür Bakanlığı kitap saraylanndaki ıisat münasebetile birkaç günden • 
ranmıyan gazetelerde değildir . I • f ~ b' kild • 1 1 b · h l • B .. d · kıymetli eser crı enm ır §e e temız et- erı te re ıu ge mıyor. u vuz en, 
. ~u işin. a~ıl ~ebebi, gazetecilerin bu kabil 1mek ve bunların kurtlarını öldürtmek için I evvelce kapalı §itelerle ıehre geti • 

şıkayetlerının, ıcap eden makamlann layık Avrupadan fenni tephir sandı.klan gctirt-
oldu~ alaka ile karşılanmamasındadır. mİye karar venniıtir. Müzelerdeki eserler 

Ve bence, ga:z:ctec lcre fena muamele c- için de böyle sandıklar yaptınlacakhr. Bu 
dcnlerin CC!laretlerini arttıran da, bu teessüf 1 ifle müzeler kimyagerliği meıgul olmakta-

tir. Yemek yemek için bu lokanta • 
ya bir kadınla bir erkek gelmi!. Gar
sonun kapalı ıiıe ıu açtığını görün
ce, herke•İn hayreti araıında: 

rilmi! ~lan Taş.~elen ıuları hakkın- - Aman demiıler, açma. Onun 
da dahı, bazı ıupheler uyaumııtır. yerine bize terkos ıuyu getir. Hiç ol
Bunun tesiridir ki geçen akıam, mazsa terkosu bile bile i~er, fU, bu 
Beyoğlunda, oldukça tuhaf bir ha • i ıuyu diye yutmuı olmayız. verici alakasızlıktır. l dD'. 

ı===--z::z=-=:.a:==:::cmoz:::ıı-..:z:m==ı-.:ııı::m:o---=====----=--=====--==-=======~ 

- Bu ne iştir anlamıyorum Huan Beyci-
w • 1 
ızım ••• 

P•z•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 

. . . Şehirdeki ağaçlar her gün 
kesilip odun yapdırkea .•• ı 

kökünden ı . . . Diğer taraftan da odun, kömür fiyatla- l 
rmcla ihtikar alabildiiüıe ıidiyor •. ' 

• * * o-'" Kimya MUteh•••••• ,.,..~ 

Sağlık Bakanlığı tarafından ~~ 
çağnlan kimya mütehassısı Tiib~ tJ 
veraitesi profesörü PolpoleınP ~ 
mİftİr. Prof. bir kaç güne kadar 
aidecektir. . . .. 

Cemaatsız Camuerd .. 
1 

Memurlar ~ 
Şehirdeki cemaatsiz camilercl• ~ 

memurlara evkaf idareai batka 
vazüe venniye baılanuttır. 

* * * 
lnclrll • Bak1rk5f Yol~ /, 

Bakırköyü ile İncirli arasında ~' 
dettenberi yapılmakta olan asfalt .p 
veJki gün açılına merasimi yapılrP 

* * * 
lspanyol • TUrk Tlc:•"

1 

Anlatması ~ 
Yeni Türk • fspanyol ticaret 

ımm esaalannı tesbit etmek ve ' ;,/I' 
için Ekonomi Bakanlığı tarahnd,ıt ı.iJ. 
bir bt:yet yakmda f&panyaya ıid,cr-

* * * ,.il .. , .. 
Liman flrketlnln 3 Mllf0 

Levazhnatl Satılık ~ 
Tasfiye edilmekte olan eski ~ ~ 

tine ait bir çok levazımat ve .. jrcOİ' ~ 
muma yakında batlanacaktır. 8111 ~ 
lann değeri 3 milyon liradan f~d~ -
lim.u itleri inhisar albnda old~ aıJ' 
qyaya, yine liman direktörlüiünd" 
talip yoktur. 

* * • 
Otomobil Çarprn••1 

bİt' 
Sultanahmette, Asiye adı.nda ··sde" 

1808 sayılı otomobil çarparak ı0 

bobnuıtur. Şoför aranmaktadır· 

*** "' 
Awrupaya Gidecek .... 

Talebesi ~ 
Ankaradaki maden tetkik ~e ~) 

titüsünün Avrupaya tahsile gon~ ~ 
Jebe için açtığı imtihan bitınit. "~ ~ 
Galatasaray lisesinin bu yılkı ~ j 
dan GaJip Ömer kazanmııtır. İrP ~ 
zanan sekiz ıenç bugünlerde Jııa~ff1 
decelderdir. 

• • • .,, 
Topkapı MDzeslnd• 

Bir Kı•ım ~ 
Topkapı sarayı müzesinde .-rl' ,r 

darlannın el yazılannı ıösteree:ek eli ~ 
bir kısım hazırlanmaktadır. sur-, 1. 

tarihçilerinin fİmdİye kadar -~ J 
bir türlü bulamadıkları pek "1 eflll 
enteresan vesikalar ve fermanat t 

lecektir. . . . """"' 
Bir ihtiyar Pencerede" ~ 
Koatantin adında ihtiyar bir~ j 

libiaannda oturduğu evin penÇ ~d 
karak dıprı bakarken kendini J• fi 
2,5 metro qağıdaki yola d~

tantin batından yaralanmıttır• 



Hergün 
Propaganda Fi/imleri 

• Birkaç Rakam 

• Sulh Teşebbüsleri 

IOR P.OaTA 

Sözün Kısası 
Yazı Çok Oltl,,,. ;,in 
Bagiln Konamollı 

-

.. -····································-.... -... ....... 



4 Sayfa 

H,&HKEHElERiE 
fiÖQDÜ~LCRjMjz 
Komşuların 

Kavgası · 
Mahkemede 
Karagümrükte Zehra ve Mahmure 

adlarında iki kadın mahallelerindeki 
çe~mede su doldurmak ~ırası yüzün· 
den kavga ediyorlnr. Saç uça, ba~ ba· 
şa geliyorlar. Etraftan yetişen kom -
tular iki tarafı ayırıyorlar ama, mesele 
kapanmıyor. Mahkemeye intikal edi • 

Bir Doktorun 
GUnlUk Per,embe 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERi 

(Arkan var) 

Nöbetçi 
Eczaneler~ 

Bu geceki nöbetçi ~ "~ 
Eminönü: (Mehmet Ki%JJ11(~);_,, 

. zar: (Yorgi). Alemclar: • (D"~ 
yazıt: (Cemil). Şehzade~.ıı.fl• ~~ 

aite). Fener: (Hüsarnettı~~: crJ5?. 
rük: (M. Fuat). Şehreınınl·. ~'f 

ıy•· Aksaray: (Sanm). Saına )• '11' 
los). Bakırköy: ( Merke~ ( fd,ıtl 
(Asri İttihat). Kasırnpaşa· (~ 

"}u: 
Hasköy: {Halk). Beyog. "). (J 

. ) ş· ı· (Oirnıtrı . moncıyan . ışı: O kadat· 
Nail). Sarıyer: (Asaf>· s o.-ıet> 

k · ve ,. "' hat). Kadıköy: (Setra 1 beli: (ı 
yükada: (Mehmet)· Hey 



..... -· D U ..... Yf.1 · ~.~J •• ~ ,· . ,..., 

BABIC:I TELGRAFLAR • 
18 IU t; [J "' 
Hangi•l 
Daha 
Bügük 



6 Sayfa SON POSTA Birind 

~ 

Suikastçıları Tel'·n I,. SON DAKİKA·· 
Halk Cumhuriyet Bayramında Suikast-" TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 

çılara Nefretini Tekrar Açığa Vurdu İngiliz _ Fransız: İtalyan Konuşmaları 
Ankara 30 (A.A.)- Cumhur Batkanımız Atatürk'e yapılmak istenen _ -----------

:::~erinin uyandmlığı heyecan memleketin her tarafında devam Londra, ltalyan Tekliflerinin Pratik 
Halk, Cumhuriyet bayramı münasebetileı yapılan toplantı ve gösteri· 

lerde Büyük Öndere olan sonsuz sevgi ve aaraılmaz bağlılıklarını ızhar K t • o) d "" B • I d • • 
::.;:::::::.::;;~k iatiyenlere ~~''' da kin ve nehet duygulanm tekrar ı ym c ı m a ı gı n ı ı ırıyor 

L lngilİere, Fransa Tarafından Bir Tecrübe Olarak Hazırlan•11 

Italyan Cenahlarına 
Taarruz Başladı 

Projeye 48 Saat içinde Cevap Verecek 
L dr ~ on a 30 (A.A.)- Lıgiltere Ha- ===~===============:ıı-===== 

riciye Nezareti Habetistan itleri eks
peri Maurise Peterson, Fransız eksperi 
dö Saint Quentin · ile beraber İtalya 

(Ba§ tarafı 1 inci yüzde} Andi'nin komutanlığı altında toplan· membalarmdan verilmit olan teklifleri 
mamasından dolayı pek ziyade zorluğa maktadır. tetkik etmittir. Her ikisi de bu teklifle-
uğramıttır. • Hararda rin pratik hiç bir kıymeti olmadığını 

___ müttereken beyan etmislerdir. 
MUslUmanlar1n Habeşlere Bundan bB.fka Harar bölgesi kıt'a· Taymis gazetesinin Paris muhabiri 

Fırtınanın Yaptıkları 

Dün Burgaz Kıyılarına 
Sular Hücum Etti 

Hediyesi larla doludur. Fakat Harardan bir kıfa Fransa hükUmetın• · b" t "'b 1 
Ad. b b 30 (A A ) Ç w .. li . ' . . ın, ır ecru e o a- ~ ısa a a . . - ogu mus- ge r gelmez bır kıta Cıcikaya doğru rak İtalya teklifle in k uk b'l (Bat tarafı ı inci yüzde) çarpmı•, iskelenin birkaç taht 

1.. im k ·· b. h ı· · 1 h k . ' r e arsı m a 1 :ı uman o a uzere ır ayı tecım er, are et etmektedır. Harar ve Cicika- teklifle · h · b' · b ' l d w rin yıldız poyr ı d d'kl · b ·· •ökmü•tür • .. A . . .. . . . . rı avı ır proJe azır a ıgım ve az e ı erı u ruz • .. :r 

Habet hukUmetine 600 bın frank gu- dan ve lngilız Somalısınden gelmekte bu projenin •imdiki hald t "lt h"' gar bir hayli de soğuktur. Sıcaklık Karadeniz.de . .u 
.. b . k tı b. tak l '18.h üh. •w• 1 T e ngı ere U· • • •w . K deıııSP" muhş Pd~ra, ey~1r, d~ r

8
ve 

1 
ır d ·~.elkf· o

1 
anhs:

1
_! vbeulm ımmkt atın ge~tıgı yo. kfuneti tarafından gözden geçirilmekte ~~recesı .bkırden (9) santigrada düş· k Dıge1r lı~anladrd.a vb~ b~rab bet il 

ya e ıye etmış er ır. azı arı a mu - ara -.ım unma a ve aynı zaman- olduğunu ve 48 saat zarfı d I T tu. Tazyı 746 ya kadar inmitti. Fa- aza o duguna aır ıç ır a . M 
lerini terketmitlerdir. da güneyden Cibuti demiryoluıru1 fıi. cevabının Parise tebli~ ediln a~· ~gbı .ız1 kat hemen müjdeliyelim ki bu hava lınmamı§tır. Yalnız Karad~ll~J 

B ·· b l b ·· b. ·· kt g ecegını ı. d d k d v•ıd· R h "dd tli b" f tm h""kü' sütdi" .. u munase ete ugun ır toren ya· maye etme e olduğundan bu iki mev- dirmektedir. evam e ece egı ır. asat ane. tı e ır ır anın u m . ff • 
pılacaktır. kiin her ne pahasına olursa olsım mü- B D y I BI nin verdiği habere göre tazyik yük- haber verilmektedir. Yoldakıdit' 

u 8 en r Tekllf 1 kt h d"' ı k d. S l ı· 1 ·1 · t · ler ' Eritre cephesinde , dafaası icap etmektedir. p . 30 (AA) . seme e, ava uze me te ır. on pur ar ıman ara ı tıca e mı§ ld ı 
~i I ' · - Petıt Joumal ga- (24) saatte 39 milimetre yağmur Karadenize çıkmak üzere bU il' 

Ro~a 30 (A.A.).- Bütün Eritre Teblli zetes~ ta Y~ • Habe11~s.tan ihtilafını hal- yağmı§tır. Bugün de yağı§ olacaktır. nan 20 kadar vapur Büyükdere ~ 
cephesı boyunca Adıgrat - Adua. Ak- Roma 30 (A.A.)- Ordu tebliği: ledebı!mek uzere İngılız ve Fransız eks- Fakat hava ısınacaktır. manında demirlemişlerdir .. fd•erit' 
s~m. hatt~m ilerisindeki lta.lyan mev- 29 ilktetrinde son günlerde kıtaatımız ~erle~ı ta~afından hazı~lanmı' ol~n telr- Limanda Kazalar } ve ta~a~arın hareketine de izın., 
zılerı yenı kuvvetlerle takvıye olun • tarafından tesis edilen hat üzerinde liflerı hulasa etmekte~ır. Bu tekliflerde Dünkü nüshamızda da bahsetrni§· memı§tır. su fi 
maktadır. Cephane tatıyAn uzun kafi- devriye müsademeleri olmuttur. Ha • asıl Hab~ş memleketı ve Ethiopie ayrı tik. Fırtına ufak tefek kazalara se •... Zonguldak 30 (Telefo?la)- di-ıJı 
leler ifgal olunan mıntakalardan ileri beşler kaçırılmıttır. Uçak faaliyeti iki ayrı tetkik olunmaktadır. Asıl Habeşis- bep olmuı, damlardan kiremit uç • bah başlıyan fırtına çok tıddetlen l fi 
doğru yürümektedir. Her neviden top· cephede de normal bir surette cereyan tan uluslar kurumunun muaveneti muş, tahtaperdeler, duvarlar yıkıl • man içinde demirli bulunan c;aıe~ 
lar ileri hatlara gönderilmektedir. etmiştir. Yol teşkilib ikmal edilmiştU-. (Conco~rs) altına alı~acaktır. l!lıt, bacalar düşmü!, ağaçlar kırıl- puru k~;a düttü. M~ret.~ebatıt,..ıl 

ltalyan kuvvetleri genit bir harekete 
31 

V 
3 

İdare· İmparatora bır İtalyan müsa- mı§, sebze bahçelerı harap olmuş • on beş kışı kurtuldu. Oiuncu kaP 
baıtlamı,Iardır. Üç İtalyan kolordusu 8 2 Numarah Teblliler vAir veri~ecek ve Habetistanın hudut ~i- tur. karısı da kurtulanlar içindedir. aıİ 
Tigre bölgesinde ayni zamanda taar· Roma 30 (Özel)- 31 numaralı res- layetlerınde, bilhassa Adisababanııı Ada iskelelerini yıldız poyraz faz- Bir atqçi ile üçüncü kaptanıJl 
ruza geçmek üzeredir. mi tebliğ: garp tarafında İtalyan valiler veya mü- la tuttuğu için vapurların işlemesi yatındaki çocuğu boğuldu. 

Raa Seyum kuvvetleri Ayın 28 inde birinci Priyoli kuvvet· tavirler bulundurulacakbr. güçleşmiş, hatta dün saat (9) ve Gebze Vapuru Karllf' 
R S ku 1 

. • . • lerile Habes kuvvetlerinin bir kısmı Hudutlar: Harrar Habesistanda ka- ( 1 O) da yapılacak olan postalar yapı • O d 
as eyum vvet erının bırdenbıre · ı k b k . ' ı t D · · b f d tur U 1 • ih . . karsılatmıtlarsa da Habqler muhare- aca ' una mu abıl Ogaden ayrılarak amamış ır. enızın u ırtına a en d 

ku
taarruza geçme en tımalı var~~· Bu be ~tmiyerek kaçmıtlardır. Aksuma İtalyaya verilecektir. ıakin yeri Boğaz olmasına rağmen Yolcular Kurtarıl l ..ııll 

vvetler uçaklardan hareketlermı sak- B. k ·d I H orada da yalıların pencerel · d ".r. lıyarak M kaile c· d ki .l-:::.ı d hücuıtı etmek istiyen bir çete püskür- ır orı ora abeş memleketlerinin . . l . . . erın en Bartın postasını yapan Gebı:e ._. 
a ıvarm a uaıs ar a .. 

1 
.. .. 

1
• denizle biri . . 1 ıçerı su ar gırmıttır. 1 b l 1• k .dd lif tuı• J•i 

gizlenmis olabilirler tu mu9tür. Soma ıde Traşilau ve Go- etmesı temın o unacaktır. F H r . . . . .. - ru ıtan u a ge ır en şı et ır ~ 
' • reheyde muharebeler olmustur. Düt- ·· '· Romada _ ı~tına .a ıçte bı~e .tesırını gos • zünden dün sabah saat 9,30 d•~ 

Habeılerin hücumları 132 il~L b ak k ·. . . ,Roma 30 (AA) - ~- D termış, Halıçte demırlı bulunan A- b d k t• ki. de man s ıın ır ara gerı çekilmış- · · ı> rum. d d . . . t k U urun a aran ına mev ın 
Diğer taraft2'n Habeşlerin İtalyanla- tir. mond, Muaaolini'yi ziyaret ebnittir. kana vakp~ru .. ~mırım arıyara .. n· oturmuttur. Vapurda mevcut zOO_-.~ 

ahi b
.lh ... Bu görü•m ·· ı b" .. . apanı oprusune yanlamıştır. Kop- ..,. 

mı cen arma ve ı assa sag cenabı- * kt . :ı eye oze ır onem verıl- .. d d h k .. h. cu ve mürettebat tahlisiye vapuru.~ 
na karşı hücumlarda bulundukları bil- R 30 (0 1) 32 me edır. S~?ıldığına göre, bu ko- ~u w~l;.e vapur a asar pe mu ım fmdan kurtarılarak karaya çıkarılP"· 
dirilmekted. oma ze - numaralı res- nuımada, muzakere esası i in d • egı ır. 

ır. * mi tebliğ: tane bir tekilde hal çareleri ara:ı~ •... Merhum madenci Arife ait Abu tardır. . . . r•c:t- <ff 
P · ı· ku ti · 

29 
d ması görü•ülmü!lt.. Islah vapuru da demirini taramı• Tahlısıye tertibatı gerek ka ·* rıyo ı vve erı ayın un a Ha- ::t :ı ur· :ı' k "d d .,e ır 

Adisababa 30 (A.A.)- Süel hare- beş mevzilerini iş l t . l d. H Paris 30 (A.A.) _ Gazete! Fener koyuna yanlamıttır. gere gemı e tam zamanın • ~,..;;f. 
ketlerden öyle anla•ılıyor ki Ru Se- b I d h .

1 
ga eki?'1I '· elr ıdr: a- Cenevre görütmelerinin ümı·tı· be~, Boğazdan gelen 9 vapuru dalga • kemmel olarak alındığı için nüfu~ 

T , eş er a a gerı ere çe mıt er ır. k'l . ~ ı ır 1 ·dd · ·ı · . · 
yum, Ras Kassa'nm da yardımile Ad K b"I . l . d D ky k ş· l §e ı de başladıgı kanaatini besle arın şı etı ı e Çubuklu ıskelesıne yıat yoktur. ~ ua a ı e reıs erm en e a ıre • kt d. l • ~ 
ile Adigrat'ı çevirerek İtalyanların Ma- talyanlara dehalet etmistir. m~ e ır er •.. 
kaile yolunu kapıyacak surette kuvvet- . ournal §oyle .. yazmaktadır: Mısır Ordusunun Gı·zıı· 
lerini il 1 t kt d" 200 Bin Altın «Şu saatte, İtalyanın diplomatik 

er e me e ır. d f · 
Adisababa 30 (A.A.)- Gümüt do· urumu ena değildir. itidal ve uz. 

Buz tesisatı lu torbaları hamil bin kişilik büyük bir ~aşma isteği .hususunda çok kat'i A h ç 1 d 
Asmara 30 (A.A.)- Eritre ltalyan tüccar kervanı, iki yüz bin altınlık bir ınançlar vermı~ bulunuyor.» na ta f l a ) n l 

ordusu levazım direktörlüğü günde 12 savas vergisini imparatora vermek ij. Echo de Par~s, hazırlanmakta o • _ ısl 
bin kilo buz çıkaracak tesisata baRla- zere 'Adisababa sokaklarından geçmia. IRan Fransfız ·dlngiliz tekliflerinin, . g&r'Yı mıstır • . T oma tara ın an muhtasar surette Londra 30 (A.A.)- Kahireden bil- j geldiği vakit içinin boş olduğu ~ 

• • tır. reddedilen 16 ağustos tarihli Laval- dirildiğine göre, Mısır ordusunun gizli İmüştür. Bu anahtar ellerinden g 

60 bin Habeı askeri Yenı· Bı·r Alman Kruvazo··ru·· Eden pr_~jes.ine. bir av. det mahiyetin- anahtarı geçen eylulde kaybolmus ve 1 f te~ 
d 

- b 1 B ah ' o an bir zabit vekili ile bir ne et 
Harar 30 (A.A.)- Arus'da bulu- . e oldugu fıkrındedır. u unarnamı,tır. u an tar, son de- t1e1f 

nan Habet kuvvetleri Mat ant'ın ku- Berl~n 3o <?,zel}- Deve.~ttayn B• ltalyan Teklilleri rece mahrem itaretile bir tabur kuman- edilmitlerse de hırsızlığın ne sure 
mandası altında toplanma~adır. Şim- d~nd~kıd~l v:ız?r bu sabah torenle de- F Londra 301 (A.A.) - Paristeki danlığına gönderilmif ise de zarf oraya pıldığı meydana çıkarılamaınıttıt 
di k d 60 b" k 1 . • nıze ın ırı mıştır. ransız • ngiliz görüşmelerinin 

ye a ar m as er ge mıftir Daha f ı • 
d im · b ki · · ta yaya veya Uluslar Sosyetesine 

a ge e~~ e ·~~nıyo~: Bir Belçikalı iç Mogollstanın lstlkllll her hangi bir sulh ıartı teklif edil : 
subayın. soyledıgıne ~ore Ha.bet o~du- llAn edlldl mesi hususunda bir anlaşmaya ulaş-
sunda hızmet etmek uzere ellı Belçıkalı Tokyo 30 (A A )- R . madığı haber verilmektedir. Bunun. 
subay gele kt" . . engo aıansı- l b b 1 

ce ır. nın bildirdiğine göre, İç Mogolistan sı- a era er, ta.lyan. kaynaklar!ndan 
Londra 30 (A.A.)- Royter ajansı- yasal konsey batkanı Prens Sun ve ge~en. son tekl~flerın de, pratık bir 

nm Harardaki aylarının bildirdigwine konsey ge I kr t . . M 1• degerı olmadıgı noktasında fikirler ne se e en ıç ogo ıstanın t b' b" · 
göre, burada Habet ordusu Dedjasmet erkinliğini ilan etmiflerdir. ı::i:.::;:. ır ırıne uygun bulun • 

lngi tere - Fransa Hava Karışlıklı 
Yardım Meselesini Konuşuyorlar 

Londra. 3~ (A.A.)- Niyuz Kronikl ler cereyan etmektedir. Bu müzakereler 
gazetesının Paris muhabirinin iyi bir 1 taarruz halinde, iki hükumet arasında 
membadan öğre~iği~e ıöre, havada denizde kar.ılıklı yardım hakkmda, a
k~r~ıl klı y~rdım ~mkanı hakkında fİm· hiren teati edilen notalar vesilesile a.çıl
dı Londra ile Parıs araomda müzakere- mlflır. 

Aloisi Cenevreye Geliyor 
Cenevre 30 (A.A.) - Resmi İtal

yan çevenleri Aloisi'nin Cuma saba
hı Cenevreye geleceğini bildirmek
tedirler. 

Londra 30 (Özel)- Mister Eden 
bugün Cenevreye hareket etmittir. Ha
riciye Bakanı Sir Samuel Hoare yarm 
hareket edecektir. Eden Paristan ge
çerken M. Laval ile srörüeecektir. 

ispanyada Bir Adam Linçedildi 
Madrit 30 ~A.A.)- Al Kampoda Zampra şehrinde, bir adam bi~ tco:f:, 

çalmıya yeltenırken yakalanınif hr. Ha Ik bütün gece bu adamın evin• t~ • , 
mtf ve nihayet yaralanıp ta hastahane ye nakledilirken kendisini linç euı>•P 

Cenevrede Faaliyet Başladı 
Cenevre 30 (A.A.)- 18 ler komitesi toplantısından evvel perfeıııb'\ 

günü için tesbit edilen telif ve tanzim komitesi toplantısı olacaktır. aı-
Bugün öğleden sonra Romadan mü tahit olarak Rokko ve Maıcia'ııuı ııı 

vasalatı beklenmektedir. 

Cebeliittarıka Yeni Gemiler Geldi 
Cebelüttarık 30 (A.A.)- Biriiıci denizalh gemileri filotillasın• ıııeJlf: 

Rovena, T orriot ve "T rutsol destı·oyer leri lngiltereden bugün bufar- 1 

mitlerdir.. · ·· . · · · . · 



Te,rtlt 

Cephe Civarında ... 
Casus Faaliyeti Fazla 

Bunların Merkezi Cibutidir 
Ve içlerinde Her Cins 

Adam Var 

SON POSTA Sa1fa 1 

illerde 
Büyük Bagram 
Yun.'un Her Tarafında 

Candan Tezahurat Yapıldı 
Isparta 29 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayramı bugün çok ilıili bir durum
la kulandı. Geçit töreni çok canlı ol
du. Yeni ıinıendifer iıtaıyonu cad • 
deıinin açılma töreni binlerce yurt
tafın önünde yapıldı. 

Kayaericle 
Kayaeri 29 (A.A.) - Cumhuri • 

yetin 12 nci yıldönümii bugün Cum
huriyet alanında büyük törenle ve 
binlerce halk önünde kutlanmııtır. 
Gece büyük bir fener alayı yapılmıt 
ve bir balo verilmiıtir. Halk coıkun 
bir sevinç içindedir. 

KonyaJa 
Konya 28 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayramı aaat 9.30 da hükumette il
baylıiı tebrik etmek ıuretile baıla
dı. Bundan ıonra Cumhuriyet alanı
na ıidildi. Alanda, aıker, ıporcular, 
kültür tetekkülleri, aıkeri ve ıivil 
bütün lise ve ilk mektepler talebesi 
23 esnaf tetekkülü tarafından bü • 
yük bir geçit resmi yapıldı. 

Bolucla 
Bolu 29 (A.A.) - Dündenberi 

Bolu ve ilçeleri, köyleri geceli gün
düzlü coıkun ıevinç ve ıenliklerle 
cumhuriyetin 12 inci yıldönümünii 
kutlamaktadır. 

Zongulclalıta 
Zonguldak 29 ( A.A.) - Cumhu-

ıı ~-----1-•.t_•_n_b_u_ı __ a. __ ı•_d_l~Y-•_•_•.,_ıı_ı_n_ıa_r_ı ____ _.I 
Beher çiftine 6 lira değer biç.ilen belediye zabıtası memurlarına la

zım ol~n 269 çift fotin açık aksiltmeye konulmuıtur. Nümuneıi ve .-rt• 
Dttmeıı levazım müdürlüğünde rörülür. Eksiltmeye .rirmek iıtİyenler 
2490 No. h arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 121 lira 50 
ku";-tluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 1/2 incf 
tetrın 935 cuma sünü aaat 15 te daimi encümende bulunmalıdır. 

(8.). (6489) 

Senelik muhammen Muv.akkat 
kirası teminatı 

Oıküdarda imrahor mahalle ve aokaiıncla Çakal • 
zade Rüıtempap mektebi 60 
Osküdarda atik Valde mahallesinde 3 No. b Atik 
Valde mektebi 60 
Galatada Çeıme meydanında M. Builuca S. 4/2 Sa-

4,50 

4,50 

rı Emine hatun mektebi 60 4,50 
Yukarıda aemti aenelik muhammen kiraıı ve muvakkat teminatı ya

zılı olan mahaller 936 aenesi mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri levazım 
müdürlüiünde ıöriilür. Arttırmaya sirmek isteyenler hizalarında röa
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 12/2 inci 
teırin aalı sünü aaat 15 le daimi encümende bulunmalıdır. (6735) 

• •• 
Biçilen deier Muvakkat 

teminatı 

Unkapanında Haraççı Kara Mehmet M. Oıkfıbi S. 
13-11-19-21-23-20 No. lı han ankazı 
Beyazıtta Cumhuriyet caddeainde yeni 80 No. b 

300 22,50 

dükkan ankazı 20 1,50 
Yukarıda ıemti ve deieri yazılı olan ankaz aatılmak üzere ayrı ayrı 

açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde gö
rülür. Arttırmaya girmek istiyenler hizalarında ıösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 12/2 inci teırin 935 aalı günü 

aaat 15 te daimi encümendelidir. (B.). (6734) 

riyetin 12 inci yıldönümü bugün Hıfzı111hha kanununun yüz yetmiı birinci maddesine söre yapılan 
coıkun sösterilerle kutlanmııtır. süt talimatnamesinin süt kaplarına ve ıüt çıkarılan yerler ve yapılma11 

Irmak - Filyos hattı ile Akdenizin zamana muhtaç olan itler hakkındaki hükümlerinin yerine setirilmeai 
Karadenize bir daha kavuımus ol • için ilıili olanlara ilan tarihinden baılamak üzere iki ay mühlet veril-
masından çift bayram yapan binler- diii ilin olunur. (B.). (6814) 
uhalkniKi~p~nhükumdn ~-~---••••••••••••••••••••••••~ 
parti önünde toplanarak hükUmeti -
mizi ve partimizi alkııladılar. 

* Elbistan 29 (A.A.) - Cumhuri • 
yetin 12 inci yılı ilçemizde parlak 
gösterilerle kutlandı. 

Çanlıırula 
Çankırı 29 (A.A.) - Dün ajle 

topundan ıonra baılıyan cumhuriyet 
bayramı ıenlilderi halkın ıöriilme • 
dik tezahüratile ıeçmektedir. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
Şimd ye kadar binlerce kiıiyl zengl cı etmiıtir. 

Yeni Tertip pllmaı s6rtln0z. 

1. el K•tld• 11 2. el T•trln 938 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 5 •O O O Liradır. 
Dün yeni yapılan apor aabaıile, 

81 
ll•nz•nı•• tribünlerinin, busün de tehir nhtı • Ayrıca ı 15.000. 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

Clltutlnl• r im enlil Yolcular anamda fuıl· mının betonarme, büyük okulun, ( 50.000) liralık bir mllklfat Yardır. 
Cibut'lden: cenp ._~--•-::Yanımda duran birisiz ve San köyü okullannın, getirilen Pl&nlan okuyunuz. Vı bu ıengln piyangonu. talllilerl aruına glriniı . ... .,.,. _ _,.. . ~~~~~~im==·~ .. ~~~·~:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!. Onı.., _ Habet ordalarma muallim olarak ıa- yeni suyun açı toren erı yapı ı. 

fit-. ( Mare,a1 Jofer) npura Portaa- • lar dedi. • . • • . . . . 
~ h.reket ettiji ı...ı.rda ıörmiiftiim" ~ '. .• riik memurlan ıüphelenmıye batladllar. 811' - H...,. ıuet• tarafmdan ıelmitler a· ıuıt muhabm telazle bıldiriyorı 
lıia 1 nazan dikkatimi celbetmiflerdi. Se- Bil' ~· ..... b barbedecekJer .•• tün bu çimento çuvallanndan bir kaç ta- caba? dedim. Setit cephesinde bet giln devam eden bir 
"-t lôpy~iler. Bunlara pnç deneaıodL Fa- • -; :.Wad-:'1 ma neaini açtllar ve çiment?~ içinde, maki· • :- Bazı lakoç mecmualaruun muhabiri ~evir yapbm. C~~he, ltaly~n yerli ıkerle-
'-t bep11 de ıüçlü kuvvetli adamfanh. Yib- diJ • .. tJaasaa neli tüfek akaamı n çefit çetit cephane bul- mutler. n tarafından mudaf- edılmektedir. Bta 

liizairdan ve ıünefleD yaamıt. Afrika Bu ltalyanın. Mül 1 dular· Bittabi bütün bamuleyi müsadere et· - Muhabirlerini tanare ile banyA ka· askerler, nehri ııeçmek için tetebbüılerde 
topraklarından alueden 

0 
kör edici siya)'& Y"wmi .... H~tanda Japmlf olan tiler ve mümeaıilin de hudut haricine çıka- dar ıönderen bu mecmuaların DM••em bir bulunan düflllan hareketlerini tamami1e n .. 

~lerce maruz kabmt ünaelerd• olduia bir ltaiyan 1nıJatuna iiilerek: .. n1muını kararlafhrcblar. aahfl olaa ıerek .. . dedim. tic•iz bırakmaya muvaffak olmuılardır. 
•llQI töz ka olmİlfta. U- - Eter Mabetler Awupadan asken mu- • d' bili burad d ? * 
"'6cid Paklan kat kat uk • • • lene ftalyanlar da Habet - Peki, ne IJ'e a unıyor Sudan hududuna yakın aOmagern civa• 
'et .. naüatemJekelerde JapnPI old • aDimler ~ • ' eki • Avrupaldara en -Vapur hekliyor. Tabii İngiliz Soma· Cibutiye selen yokulardan biç biri uSo• nnda birinci tqrinin sekiz ve dokuzuncll 

tupbe yoktu. ~ ~= ~ik etmek üzere, liaine seçecek ve or~da !a Zey~ ~e y~ut n_ı&~ köyü)) dedikleri, tdrin yerli mahalle- ııünleri ıiddetli muharebeler o1muttur. Nch• 
Se/tq Enarengİs Yolca :-armadan Çinden bir kaç tane meth• cel- ta Berberada yeri-:'! . yme ~1 ~etme aım sezmeden b~9? a~ ri geçmek iatiycn Habqliler büyük zayiatla 

)o~.ıc.t bunlar, ne bende, ve ne de diier lil ptirtmelidir, dedi. devam edecek::::om;. limandaki lftl'lm me- Buraya araba ile pmir. H ... de ne •· 1ıeri püıkürtiilmüılerdir. Buna mukabil hal· 
~ larda, eaki, hot 1Def1'9P, lııot tobbet Şehre çalonca iki kalyan dostuma raacel· mar~ ~ti ak d ranaız m;:urlan b- ra-:1 ~blettarib .. · • • yan zayiatı hafiftir. Cephede mütemadı tÜ• 
~ ten:ıl~kec:ilerin ekseriya uyancl~ dim. Zaten beni beldiyorlard1. Her ,eyden dar mce eleyıp • ~ • Birb'"?8 ~·~erle, ip1-le ~ tatta- fek ve mitralyöz atqleri olduiu haberi ve• 

P•tıYl uyandmn--·-'--'• Jeat)eri eiddı 
1 

L-.....: otele inmek mavafık olac:aj1111 GaTıp Gauteciler rubnut bir IÜrÜ tahta ve denur pu-çalarm- rilmektedir. ~ _ 
~. .. ı ~- evve _.... b' · ı-., ao_z eri gibi ölçülü idi. TaVll'" ~- aonlum. Jkisi de bir qudan: Tam bu , ... da, yüsü Felemenk peynirine dan yapılmıt U' araba. Beypleri arbk Yat- • • • 
--ıQcle bir · lik b ' __ u tik vardL bati• L-..:.. adam masadan L-ILA. b" lanm doldurmut• Tatriyen ayaldanm IUc- İtalyan kuvvetlenmn aEntıayo ıı cephe • 
-.ı . acaıp • il' _.. .. e • * _,,en --.... ve U' • • d k. · ı . h . . . 
• • kı ıeyabatJerindeki mabat ta fiipbeli • • müddet .onra yerine batka biriai oturdu. beJi yerden kald1rabiliyorlar. un e ı ı en areketı, tabıye noktaı nazann• 
idi. Portaaitten Cibutiye kadar bet sün de- Rıgaa Otel~ , eline Bu yeni ıelen aun boylu bir adamd1. Bol Somali köyünün kulübeleri de bpkı bu- d~n cephelerini kısaltmak, düımana HAc 
~eden seyahat üddetince diier yolcu- - Menelik me7danmdaki Riaaa Ot ' olf pantolon1mua paçaamm altmdan ince- ranm arabalan l'l°hİ öteden beriden toplan- dıgratn hattı üzerinde siper yapmak imkl· 
~ daima .,U.::. durdular ve Jııeme9 dediler· • ~ b..:aldan ıörünii)'ordu. Y.U.. oturur o- IDlf muhtelif etralardan yapılmq; fUat en nını ortadan kaldırmak cihetlerinden tam 
~n kiın.e il "...!!--~iler - Niçin? dedan. turmU bir viski lllDU'lad1. zi)'ade kullanılan teYler ıu tmekeı.i ve bir tabiye muvaffakiyeti tqkil etmiıtir. 

p . e ıo.-..,..- • • N" • mi? Ripa Oteli, bUtiin Habet 
~- h;-eket ettild• ~ ~ -:- l•-:;D, İtalyanlann aleyhine .kıl ve Yanımdaki.sat:.. • • ~-çuval. ~lan. • General Santini'nin kumandUI altında 
~ Belçikalı olduldanm öpendim. muhip ıeJmiTea, en kötü handialerİ 791• - Bu da bir lnıilia ıueteau. Bütün sün On iki bm yerli, kulube bile denemayecek bulunan aol cenahın yeniden ilerlemeeinı t .. 
' 1Ual_1erime ve aararlanma rajmea P- hayale sevk alan ..-..ilerin toplaadıjl otelde oturur ve beJecanh havadisler bek- olan bu derme çabna meakent..de dofuyor, min için yerli aakerler, iatihkim lut' alannın 
~ zabitanı bundan fada meliimat. ve-~ d onlann klübüdiir de oaun Jer. MalUmet almak, bavadia toplamak i- afbyor, OJIUJor, IZbrap ~or, MYifiyor yardimile ve bu havalideki süvari yolların• 
~ 0 rlardw, Belçikalı olduıldanm biliyo- ~ ..,_, i eta çin bütün meeJektatlarma, Habet, siyah, be- ve ölüyor. Kulübelerin eraamdald, taılı, dan ne dereceye kadar iatifade edebılece• 
hi.. F~t biz de, sizin sibi ı.u,.dM fula iÇ&• ~ he ......_otelin kah· JU, arap, Somalili, Hintli, MıaırL velbaaıl topraklı, çamurlu dar yollarda Somalilil• iini teabit etmek üzere Makalleye doiru 
'N~ bılrniyoruz, eliyorlardı. Bir '°nı; ~orduk. kim olursa olsun, buraya selen bütün müt- aabehtan alqama kadar birbirini İte kaka taarruz ketifleri yapmıtlardır. 

tiİııd~•Yet~ Cibutiye ıeldijimİS saman, bet"~~ birinde kıpkınmım terilen d~dan.içki ~~~··:Fakat bu ~ip pliyorlar •• Are~a ı1rad~ •ahfi laakrth Habeı kuvvetleri Makalle'de ve civar 
~nben beni üzen bu maemmaJI hal- .. .. _ t içinde iri yan bir adam otur· onun d11 JÜSÜ• Kim bilw iÇ JÜZÜ naaıldır? bll' Danakile, ıözlen liinı.li, JW :retile mıntakalardan yer ahmtlardır. Bu kuvvet• 
led· P ... port komiaerinin kaplllllCla bek· y6sü '°:~. · o:..ı ... Rado.ta tamftltan Her halde dlf yüsiinden daba merakh olaa çalan Araplara tewlUf ediJorm. S--IDile- lerin miktan hakkında malGmat yoktur. 

ini ve bu fiipheli pun reİIİ oldujuna lllllf, a iÇi)' adamı bana • et ede- serek, dedi. rin hepsi de ıayet azan boyWar. ~- . . 
'in ~ ~._.,1Lı:: ırat -1..aa.; ftalyan doatam bu lfU' ... __. __ ..J tabaf tuhaf baktun. N n bplu bir '-lek bo- ...:a.ı __ incedir. ltalyanlann Somali cepheıınden gden 
hL•. e .... un altın ıozıuaa'" •-· ~a,.ma e _, ,_ •- •-- L ti 1 b" 1 • . • . M 
·-..: derhal İne taıru.rak birlikte oda• rek: adum " - or mu- demek iatedijimİ d•bal anladı ve kulaiw- Fakat fa)'DI baJnıt Wr aBrat ft ~ .. uvve w ere. ır.qme11 temın ıçın akalle-

da111 iç .. ..;.. , ~ --~ -ı-..dan. -Şu masada oturan ,.,.,. :Jr.."1--L• ..U..U..orJar ye doııru ılerı harekete baılıyacaklarım 
-·ıe pdan ve 7.....-an a,, ..... ,._ 1 Daha ~•erde baldmacla hudut· ma ıısu.-• ,,_ .. ,, • h 1 ö b' ı_ • IC0 hliaer .. H_11_..:_ usle· aunm ~ • Sahildeki Wit6n h balar .-:a..: Ci- Do.han~ hena döadih mu teme 1 ıteren ır ço .. delıller mevcut• 

ela ona dondü •• ı...-·- )ardan ihnıç karan verildi. Bir aydaıibtri - aa •- tu 
: • · fabrikaı!DID miimelım buta.,de de lay...t kadar lnlellicena 5-via Barau evvelce ec:eebileri çok alAkedu r. 
- isminiz? bir Japon ....=:o ordu. Bilheıaa Adi- adandan var, dedi. ed.di. Fakat timdi berk• Riıaa Otelinde Somali cepheainde İtalyan faaliyetinin 
- Miralay Ruel. olarak ~ Wiyük :yap.,onlu. H• sin Bu ...... Lasiliz paet..;.mia pmna iki oturup bavaclil belrliy• ıuetecii-, daha arttıiı haber verilmektedir. halyanlar bu 
- Cibutide mi blacaluam, yokla ak-! aababed.,:_ pn.to pliyor v bunlar tren• mealektafa claba plmİfti. Radoalu do.tum: d~ bu mm a1tmda dola,... friıneel•le eephed~ Gerlubu • Şelavi - Goderati • Yet • 
~ hıı edeceluiniz? .,.,.... ~ ~..,....... - a-leJo Wr bç sin evvel ıeldler ... .W.. ayede •19hder oluyor, eledi. Valadaı hattını i11al etmelctedirlu. Yapa). 

- Adiaababaya P1ec:ejim. lere Bir _... bu kirli ticmnt ft bu H- ele tan .. le .. . cledL -$tempa - makta olan aiyaai müzakereler neticesi ola• 
- Niçin lideceluinis? pMa. dl -: ... ._.deki_.......• A ...... tlrotl- ca of • ..... ...,... C•ph•d• Son Duzu111 rak harp hareketlerine netice verilmeai a.. 
::: Memwea. ~..,..: ııı§llti 1 •• _,,,_..,.,.. ~ ...._,. 30 (A.A.)- D. N. B. A. IMa- tima111Mat.dW'mlnÖ'.Ajl ecliliDektedir. .. 
•wuraı., Raelia clii• ~ _., ... apl _.. u 
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lstanbul 1 el itli• Memurıuıundan: 
SıRA MÜF1S KARNIK PANOSYAN ALACAKLI 

Sll'a f""'!,T!P't:.N~•L~EN!'!"I!. --~!'!"1!11'---.ıır.=:: 
ka1ıt A.LACAGI lsMI 11ıktar 

CETVEIJ 
KABUL keii 

No, T. L. ~ 
•lllA•• SIRA •1 .... 

T, L. K.. ın .. 

1 Hiristiyan Fiıbaher tirketi vekili 
avukat Mercan . . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .••• 1047 34 

2 L. Koslovski vekili avukat Mercan 2297 62 
3 J. G. Klippel vekili avukat Mercan 4561 57 
4 Fultob Bir. ve türeküı vekili avu· 

kat Feri dun Fikri . . . . .. . . . . . .. .. . . . 694 40 

16 Françeako Kastelyani Şirketi veki-

486 16 

634 99 
289 56 

486 16 
375 60 
425 69 
658 49 
289 S8 

4-00 00 

1047 34 6 
2297 62 6 
4561 57 6 

694 40 6 

6Z5 24 • 
486 16 6 

634 99 6 
289 56 6 

685 29 6 

486 16 6 
375 60 6 
425 69 6 
658 49 6 
289 58 6 

- - 6 

li Avukat Osman Nuri ............... 2064 60 2064 60 6 
17 Nubar Yegenyan: K.apalıçartı Per· 

dah Sok. No. 3 . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . .. .. 1000 00 
18 Remzi Nazım: Avukat ............ 2000 00 
19 Arnıanak Aprahamyan, Sultanha-

mam Camcıbap Han No. 6 . . . . . . . . . 3000 00 
20 D. Glaser vekili avukat Nesim Ba· 

rokael ................................. 2513 67 2513 67 
21 On.nik Ebeyan - Dikranyan Han 

No. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4901 10 
22 Aram Panosyan, Kadıköy Yalı so-

kak No. 32 ........................... 1500 00 
23 Ciritzade lamail Hakkı Çakmak

çılar Mirsafa Han No. 27 . . . . . . .. . 6323 00 · 6323 00 6 
24 Süreyya lamel: Marpuççular, Bü

yük Abut Han No. 4 . . . . . .. .. . . .. .. 4000 00 4000 00 
25 Paylazo: Vekili avukat Remzi Na-

zam . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . 7500 00 - -
26 8. M. Braciyoti - Galata Nordef • 

tern Han No. 9/10 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 3406 12 3406 12 6 

• • 
• 

27 J. Şirnader Şirketi vekili avukat 
Samuel Papo . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . 2542 02 2542 02 6 1 tt. 

54708 20 34407 1 o z.o3!' d~ 
Müflis Karnik Panosyamn yukandaki alacaklılan sıra defte~n ddl,..411'• 

nan alacaklıların sıralarile reddolunan alacaklılar gösteribr~İf::~ıat 
cakblar toplanmasının 22/11 /935 tarihine müsadif cuma ırün ~ 
yapılması kararlattınlmıttır. idare azasının raporu ve hususa.ti dıa f: 
kere edilmek üzere alacakları . kabul olunan alacaklıların yuk~ci 
gün ve saatte Yeni Postahane binasında Adliye dairesinde b (t 
murluiunda hazır lııulunmalan tebl;ğ ve ilan olunur. feri 

Aza: M. Mercan As• 
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nr•tro 

OSMANLISALTAIATIGOCERKEI Bay, Bayan Opereti 
(Mltar•IE• dewrl•I• tarllll J No.1•2 

•~ Her hakkı mahfuzdur. .. • Y aıao: zı,. Şakır •31110/ll 
Hakkında 

Kongre Heyeti T emsiliyesinin Emirleri Y az•n: N. Satlull, 

Birer Birer Tatbik Ediliyordu 
. Tahaiaab mestureden alınan paralarm kii· ti, vazife addeyler: (fikren aalah eclilmiP· Halka, (fttibatça-
~ bir kısmı hunıda ba ıaretle sarfedil•· Umumi Konırenin KaTarları lar > dan t•mam•le nefret lıüsleri nrilmittir. 
ket., .değir mühim lnımı da, gizli kumar t- Namı namü hazreti padifalıiye ola· Gerek Barsa tehrinde •• serek miilhaka· 
~~de eritiliyordu. Hatti bir ıece, Tepe- rak kavanini mev:ıua dair sinde umur ve bnda, (Hürriyet ve lt:ilif fırbi naciyesi), 
_,, caddesinde bir apartunanda büyük muamelatı devletin kernakin ted.ir ve tem· haUmı ruhuna hüim bir balcledir. Orada, 
lllİkyasta kumar 0ynanı1ırken lngiliz zabı· . -&:..- d 1 lr:br n~•~ .. .-L--... c:insü her ne kadar, miralay Bekir Sami n-.:... tas fi)'_.... evun o unac•-- • .,..._~- •---- ,,,_, ... 

1 
tarafmdan apartmuuı lııaaılmıt • içler'n- eahep ahalinin can, mal ve..._. ye her ıır.uıu.udumda bir (56 neı fırka) bulun· 

:- biiy;;k riitbecle IPr y...,, ubaUU.. pa- ;:,lü ...:....... tobh ıemm.ıe ı..ı.a.ı....ı.- ~ ;.. de, ba lvkum er...h olmayıp 
lan dahi dahil olmak üzere ,. kumara cakbr. bütün mevcudu, derme çatma, bet on zabit· 

&arfeclilen bu tahaisab mesture para.lan ki· I 
2

_ Memurini hükUmetİn vuifei mev• ten ibarettir. Ayni zamanda Bekir Sami Bey 
nıilen 1namzıer tarafmdan ahmmfb. dualarmı milletin amali mqtuaama tevfi· (~es) elit. Bencleais, bana da nazari • (A.keri ..,_ ....;,.ti) ""' ıo,.... ...., .._ ı.m.ı..ı ..ı.;ı.ı;r. Muhua. ;ı.,.; tlikkate oLbimı ;p. ,.ı... .....,. .. eı;.._ ...,_... AAI orkeatrHının b•flnda · 
:- ~~ Pn wfmda ....,.._ .,ı.._,.;,ti. ..-.... "Y......., ............ ~ _ ( A.r""8 ""') b" ~~t Y ~ romanlarmdan J Mahmut Y eaarinin sahne ir" b.u -
• ""' ı..,...ı. bö le b" takun _... _..... ~ • • . . . • . . - ınnm bır Jemule• Jiik b. ,.uı ne ,.. -....,., --a'.. ~ ıu-ı...'. -:_..~ ~ ,...,._ lzmirde Şehit Polisler Anıh - Bir ..,m sak-....,...__ ioti- ır i~:raı; olduianu anlatıJOr. 

:: ı.. ........... 1m1r,,,_ i~ ~ m 3 ~ ~ .,..;ı.ı.....;. .. __,_ İzmir 30 (A.A.)- lzmirin dütman yonanız. m~ mertebe sbli kal- eh~-;• doatum: epeydir uzak kal-ııilıô, banlena ...,__...... ....,... ;ır !Mfwdn horef<elleri - .. tn• larafmdon ı.tiliaı emumda 'RZifeleri mu,_ pJNl ..tml dl,.ar. J:. -~ ,..,..ıden d6nene, ku • 
~d.ıü u1ıit1er ~ • ~ cledool ~ ..ı-ı.ı-m, ~ .ı;. .. mill.t ujnmda ,.ı.;ı dü,... polislerimizin na- ~ «reldim» deailm by. k..m.ı aalv-ız im~ tohumlardan 
_,. .........,., ordmnm ı,;,ı;ı;m ~ - ııı. ...ı; ,..ı;.ı..ıe -..ı.n bt· mma Seldlmeoçitte dildi ,.anı U yetin ne bır tohamluı filisleadlte. ac:ak demektır. 
11 

• ı.. ~ _.......... ._ idir. amımm ı.- töreni ':.1ı1r po ~ bilecejinl anataa mllelllf, a&.J'o Ba- ~ ı.-mlamadan tiace 
0 

• 

.... -::::::- aı..r-" _.... - 4-M....;.i milotl'fiıe .. .ı..ıw- te ,.pı1nu~ par aunt :ran» admdald ~ nıldamını peretın ea laınetli bir .,...ı-;.ı 
......... .ı- ol-. ............ milliJqe • bu romaııtik -ıı.. - - bah.-.ı. mwim. 

Papa Fnı ve Sait Molla mu1aa1if harekit ve tellrinab me&ecletkira· Nıç•N BERL.TZDE Bunun içindir ki busin, Fransız Şair Necdet Rüttü tarafından.,. 
Ba .....ı.. ite (P- Fra) ele ........,... ...ı. ...._...... clehl ,..ı;.ıen .ıtıprı mka- 1 1 tiJatromnda her ııece Terilen mü • :alan .. ılalann OJDÜlıiı ııöoteri • 

it. (Soit Molla) .-..ıı. iPcle lıinle Sod• .., .ı...ı.ı...ı.r- kellef nef8 ye kahkaha ziyaietin • "/«ki, Sezai ... Se,.feddin AH.f a. 
:::-ıı-ı Ferit P- .ıır.ldifler - 5 - Miilk " .,...... ..- " - DiRiK DiLLERI den birçok kümelerin haberi )'Ok. detJer, operet beıtelemekte layık oJ, 

lllefhur fnciliz cuma ela dafaa,ful bir deti; adli balrhwet, dalüli ...-hht. Ö * duk~aı:1 kadar sivrilebilmek için yal. 
....... ,...._ ~· (Entellijoa - .. - _... tmmıi ile blıW6r-Ba...... 'ğrenigor•aTUJZ7 Dün ıece, e.,. Bayanın nepden DiZ ~ teJden mahrumdurluı ~ l ;., kualenm ba _.... ............ ..,... ta iclp eden hor tmlü teclelHrin ~ ı.o- ÇUnkU : birbirine kattıiı oeyirciler anııuula • ~!erini ölçecek ..W.i,..ıle • 
...., .__ lonh .........,..nı. ndi .. ...,..... -- 1 - Metodu eoaılı ye pratiktir. ben de Yerdim.. nn bılaraflıiından, ..., inMDlan llıi • 
ı.,Pa- Frwum llai Aaııdolucle ,.. ıer .._- ........,..ı... Z - BerUtz okuluı ilireWii dil Ben, bazı 1ahne eonlerinde ...,ir- bale ulattıran profeaııonelee bir ya'lf'< 

1a ~, ...,p,.; ı.ı;.lıilllo - 6 - Mınetm ..- Zab ......... için bir ~ .,..ı. T cilerin mewmı önceden bilmelerine ııaracılak kabiliııetindea •.• 
lbak; artık isi daha fasla ............ llltiiD ani ibliia muvaffak olunup ta emnü 3 _ Tur·· ki d ki D--li- -~-~·la taraftar d i"lim Fakat onlar bariz ma""d • ti """" r ....... milli • • • ... ı.aldlmeli ııe e - ~ ........ • e 1 - • • il unJe e • l,iı, °'?" !tail ............ ı.aı........... .....;:.., :...,. __. .....:=: ' iı her MD8 bir miilabaka Çünkü ...,;. • nnde~; bu oeb_eplere raiuıen kur • 'lred-. Lor ....,. ~ " ....,..~ :.':! - .....,! ı..,.ıi ıeaum,..ı . -cak. Kamap ı.lelıeJi cilerin o ew-le- tulabıleceklerdir, kanaatindeııim. 
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• • ... _Hadi bakalwn Pap. Seni. HOcln_. mette hedıyeler dailtao 110110 , Halideyle kadroau olpnlaaan tmn-
maoalDICK 'tlarcnın rro,ramı . .. aliliiine ~ JC...tW lluamiy•ll bir müaabaka... •1 he . :s-

tltanhal laiikameti, balla o,.......- için, ~ _:. wnaa _.wi. Anlat ......,... Ne Baalann heptL.. hepıL.. ı •• yeti e<Bay, Bayan>> opentile, 
... on • ....ı .....,. ....-- p;.ı _
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+.üıtl- ~ekor ııa~dızma batınlan uOç S..t>ı 
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HASAN 
KUVVET 

ŞURUBU 

ZAAFI UMUM~ KANSIZLIK 
ve KEMiK haıtahklarma 1·ıaı 
teürlerl çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç kızlar ve 

ihtiyarlar her yaıta lltimal 
edeblllrler. 

HASAN ECZA dıpoıu • :.-- ilr,.......... ııı.,., - o ele - _..,. ...,.. .. caııip ,..... • lıillıA- Bay, Baııan operetinin baleti u 
.::--: (-.e iclanll) ;p.i ııı. • - _. ..-... ,,ıı,t.• _. .......,.., U. ı...aı... ııatımlzılold iki ooa -.ı. ıa,.et i:ri ııetiftirilmit'. A-
... teobit.....ı.1 .-_.aelıal- -s-ı&-L---Gi Ilı- T..,.ı. Cumartul pa repLllarolündeMehmet, Iıblr ~~ ........ IDle .,ı.. l I• ı ı-a ..,ı. ..- •• .U 1 rl .. pllJor... rnti aktöril kadar muw.::: olu • • -------------· 

..__ıc-.ı.._ .. _ _.._ c•ı (-y,,,ı.fa) ................ , ..,... ......... _...._ ,.or. O_.u.ldlrabili;retinin .. bll- HASAN 
..._, derW .. wwıl •aı W k ,...... oı.a adam- - , baua fevkallcle winin epizliiinde 
~ tanzim...,... Ftılaıl .. pr4a• •imi· deierli aanatklr <cToto» • • lal •--.. ...._ ....ı, .... .....,_...... 

1 
IÇID, Ç au• 

=.,w....-.=;·::;::.'7.:": Yann p EK sinemasında ;:;,;::U.!'H~"C'. 
......_ .. - .......... b iıl• akpm dar •lfl· Sahnede,...._ .ıw,.an.,.. 

(A.aı; ....,..., .,.. ...ıı • ..,_ __.. • .-..ı . •• ııefla ff • mtıko......ı lılr natlrir, rolllnlln ehlilflllhıdeıı llotflıl 
~ ... ..,..tqılll ...... 1r11ı.-. .......... 1............ olmuı itlbulle, .... .-Uik lrrall-
li,enüzi l'Ql'İ .............. --.. ... u A çeai Hicran.. ~ ~kanu _.._," Wlifet• brfl _... M A R A H N A O, •hnecleld laareklbnda, haya-

ti e~..W ,... .-ıld .....- " tmdald kadar olaun aerbeat cla'Yl'UI ~ile..,... al - a11111ı.a lıal- 400 dauk • alblori ........., bir unafıılik • ...ıaiı ..ı-ı. maya ıalqablhe, keadlalnden arı.: 
~.......,. •-au•+ ııı. ..ı.ıı W arljiaol daD9 •• mail"'- Ameribnm • ..... bdıalan ı.., ... u ı..ı.... ,;ı.ellilı: tac- IMarlls ..ten loolilı ..._" aWiıl ,.......ı ...,_ •• -ok merakh lılr meftlL Feriha Te..fiil, oıaluıedald tahtm 

6KS0R0K 
PASTiLLERi 

Ôbllrlk. aale, broDflt, 
Botaz Ye ıBlfta haatabklarlle 
ıeai k111lanlara tifal tulrleri 
çoktur. 30 kuruttur. 

HASAN ECZA dapoıu. Lı:ı_,. ·~.~ ....... 1~~ ...... ı" ~ • dan da indirebilir. 

0 

~ ......,.__,.- .... . ==·- --- Mutn•r•ll biletler b .. U.den .. bl•aldllclır. -...- ...._ ..,...ı - ._.;. Tolefoa ı 44289 Bu opent, ............ı.. sıya • 
............ - _....... llbli- .... tecribell bir pİlfllO mhlllfi .ı.. ----------~'i 



Öl Dm 
Yolcusu 

Denlzyolları 
JfLI TMISI 

•••tel•ri • Karaklr ltlpr9haf• 
Tel. OM2 • laluel lllla~r4arude 

Haa Tel. m• 
Mersin Yolu 

INEBOLU nppru ı ikinci 
tetr:• CUMA ..a.a uat il ele 
MQSIN'• pdar. "67704 

Trabzon Yolu 
GOLCEM.AL •pora 31 

Elrlneiteırln PERŞEMBE ılall 
ıut 20 de HOPA',ıa Ka-
dar. • 

Trabzpn Yolu 
ERZURUM wara 2 lıklo

dtepia CUMARTESi J&ul 
• at 20' de HOPA'1a l:a-
ct.. "67,.,. 

Ola711ealarımaa eeoa,,Jarımıs 
.• Pendik. Baidat caddesinde l Ö. ye: 

- Vazilı adretaiz ve imzasız olan 
mektubunuzu nepet:memekte bizi 
mazur siriintz. 

Yozptta Orhan Aliye-: 

- Vudı actre. ye imzantz olma • 
dıiı için mektubunuzu netredemiJ'• 
cejiz. S.,.anı itizar ederis. 

BIB.İ.1'1LIB 
OnunC11 

Bayan Ovenin Ölümü 

Dikkati 
En hafif bir 
ıotuk algınhfl 
İDl&D• ~eroe 
ıztııab oektirlrl 

-2-
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Zindan Blşelerblden 
Yıldız Sarap11a 

cm ____ _. Her hakkı mahfmclu .--r 
Vah~:~p,::sesin Hizmetçisine, Di~~te 
Şayan Bir Haylı Maliimat Vermı~ti. 

1 mir pençeli eller, ona bpldım ıçera ~-
lı Çatallafıyor .. . • bir kaç adan seri siiriildemit-

- Söyle .. Hiç çelcinmf'deD soyle .. O ~' 
iradın ~--:-? )erdi. • • ken 

....... ...,. L--&1-: Vera, bir arabk.,..... çe:-~ . -
- Premea Nadya ____... dimi süriildi1m adamı Pi™ •te-
V--- L~!tün" ..:;,...- baz kelil- .___, z.ı-= aruın-- ....... vu ... -uuu. _:..; O zaman awı IDlf _,_. 

nıitti. Çünkü Çerbonun hu ismi .öyle-~ Wr tek kelime clökülfinnnİftİ: 
nıesi her · bildijine de)iltıl etmek· dan fU 

, teJI - Prens! .• 
te idi. Prens J)emirof, v_..11 t.hçmin ni-

V ahana gelince; branhkta v ennm . _l_I..! timonluia kadar aüriikle-
)'Üzün.. · • .. emelde beraber, bayetinaau 

u ıyıce ıorem . _....__ • · soktuktma IOlll'& ce-
IÖyJ...ı::::.! ··zierin husule getir· mif; kapauua ıçerı • • 

"""K• fU son so • • pek _ı_..ı.=.. ı.::.-:ı.1. rovelTeri beynı· 
diği f&tkınlık ve tesirin derecetlDI binden ÇJJUUU115• ·~-
İyi hiaaetmifti. • ne dayayarak: ••• 'ttim 

Aradan bir kaç aaniye ıükiit ile - He.-ini duydum. Hepmu ıtı . · 
leçınifti. V imdi Vabana ne aöyli- Söyle. Bu Mlamla ne yapmak fikrinde 
J~: era,limatf ----i bir türlü !~!-? --.-, ne ta ver-•- .. ........ .. . . 
kestirememekte idi. Vahan, ifi ufhia Vera, hirdenbire e11rinmlf: • 

•Lld L--~1--:f •• _ _._ki duy-
~ bu derin .mmtu, sene 0 JllllP - Prens~ .... m..-. 

tlmifti: . dunuz, madem ki ifittiniz. ~ .~· 
- Kar,ıı.,tıiun miiflriilib .c;yleın~ den ne soruyonunuz. Duyup ve lflttİk· 

olnıakla; o ıenç doktoru arayıp -~1- terinizden bafka hiç bir tef bilmiyo
ına1rtan vaz pçtiiİmi zannetmeJDllZ· rwn. 

~, luttuiunu koparan bir adamım· Cevabını vermitti. • 
E:ıer bir yolda yürümeyi akJmw. ko~· Prena, clakiblarca airaf1P tehdit et· 
~~! o yolun iki tarafma ~ tiii halde, Veranm ajzından: 
butun zebanileri iki ınya dizilse, 1~ _ Bilmiyorum. . . 
0 

Yolda yürümekten vu seçmem; SöJ· Sözlerinden bafka, hiç bir te>' lflle-
leyin bakalım Madam! Şayet 0 doktor· memifti 
la buiutmaya ve görü,meY• muvaffak • * * * . . 
olu.._. ona ne diyeyim?·· • Vahanm &tüne çullanan iki adam, 

V tra birdenbire irldhnitti. Böyle bır aüriiktiJe sürii)diye caddeye kadar 
.... L_ ı ' • ühim bir onu b' 
~ ıeraerisine, 111 •••" m tkamutlar. orada duran kapab ır f.· 

~ ~ıl tevdi edebilirdi? •• .soa:: ~bum ~e atmıtlar; bir tek IÖz ~~-
. etııe.nı iımi etrafmda bu kadar .. lem••m 'e bile meydan vermemek ıçın 

'1n b" .. i1m ine raı· _, 
il ketumiyet ıosten 81 

. umda ajzını kapamlflardı. 
~ ~ '--'· .• bu kmı nere- ı . . . Sa 
de IOauaa ~. • Araba, doiruca Yıldıza gıtnllfla. • 11 

"' naıd öjrenebilmlfli !·· . koltuk bpwı önünde Vahim ara-
.. Y ~m 8elİ, aiu' ve ezgm bir halde ::. indirilmifti. Aynı adamlar, bü· 
lf•tildı: yük bir ıülNnet içinde V ahanm kolu· 

- Çeıt.o ! .. Doktorla hul~ak ~e- • . ler. iki tarafında üçer fenerli 
leleıi İçin imci sana bir teJ söyliye- na pmlf . ' n taflanh yollardan 
bıi f .... ek havagazlen yana 
• .Yeceğim. yalnız bir teY ~n~ . • k tüfekçi HaW Beyin odalma 
lltıyorum s:.... evvel söyle 11ın ıımı aıeçuett 1 eli 

• -- "tünnüt er llertcfen .. - d' ? ıo . ( .. -Jcuı """) ogren m... nr 

Ş.,ırmak nöbeti 11imdi de C~!~ - . ~ · · · · · · · · · - · -
telnıitti. Maamafih çarçabuk kendiamı r_ 1 af J n J z f 
toParlıyarak ceop verdi: ~sa~ 0 _ _I .. •_:., 

- Beyoğlu zabıta merkezinde kafa· ea,t,F/,IA! 
d.rını olan bir adam yardır. Ondan öi· 
"'ndinı. 

- Demek )lftlıeain iımi, böyle za· 
bıt. nıerkezlerine bc:lar pınit, öyle .... ., 

ı ... 

- Üe>oo •• Hayır Madam. Bu adanı, 
b~ıbütün bafkadır: Bunun remıiy~e 
hı.. I" dam •· 1 bır ~ a ikaıı yoktur. Bu a ı oy e 
•d&nıc1tt ki, her teJİ bilir, uman altm· 
d.n ıu ..... ··t·· .,,uru ur. 

- Fakat bu adam; bugün una IÖY· 
~ii Ribi, bu iami yann da ba,Jruına 
80Yliyebi]• ır. 

. - Madam.. ArabacıLktan ıeldiii
~~i aöyledikae, artık büabütün feraset· 
·~ olduiumuzu da iddia etmedik ya?. 
Ça.. hazretlerinin mültalmel yaveri °" 
lacaıt bir adam, au..-•mı ela bilr, .... 
~ •• ela .•. Balams, elemin ıiz ~ 
'-na bu ilmi ne beler PÇ .c;yletebil· 
dİaıiz• .. 

Bu eözler, Veruun blhine Wr dere
CeJe ~ IU Hrpmİftİ• 

'"':'"" PekiJi, ÇemoL. Bu ıece, hiç• Mr 
9'Zifen yok. Sabaha laıdu p.lce iÇt1' 

•e eilenebilirain. Al fU paraJL Yarın 
tece, aene bu saatte. 

TeJletlen lnnw Bir lliJalaal• 

.•. dalma mükemmel olr 
saç tuvaleti temin eden 

GlbbS br1yantanl 

~uffanınız 
.. Kolı:usu nens ve lltffdlr. 
HususJ uzvf cevherlerle 
ımal ve istihzar edllen 

Oibbs briyantini. kepeklerf 
alderlr ve saç köklerlnl 
kuvvetıendlrlr. G6sterlfl 
pratik ve tılcdır 

BRiYANTiN 

SON POSTA Birinci Tepla 31 

, 
iŞ 

COCUk' B6YÖQ, ADAM OLUJ2 
KUMBARASI DA KASA OLUR. 

~,/J' 
KUMBARASI 

Siz de 31 ilk teşrin antıulusal arttırma gDntt 
bir KUMBARA alarak para blrlktlrınlye başlayınız. 
Gelecek sene bu tarihte kOçOk bir sermaye 
sahibi olmuş olursunuz. 

i 
--= -.:.: 

1 1 1 l -·-

ArsıuluNI arttırma günü olan 31 Blrlnclte9rlnde Bank• 
Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak en 
atağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kltiY• aıağıda yazdı 
ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye 100 Lire 
ikinciye 80 ,, 
OçUncüye 80 ,, 
DördUncUye 40 ,, 
Betlnclye 20 ,, 
Elllnclye kadar 10 ,, 
EHi birinciden yüzUncUye k. 5 ,, 

Kura Blrlnclklnun 7 sinde Ankarada Merkez blnaaınd• 
çekllecektlr. Kuraya glrebllmek için para yatıranların P•· 
ralannı 7 Blrinclkinuna kadar çekmemeleri lizımdır. 

•• SelWer" ID Basımı Bitti 1 ,. Dr. lbrahlm Zati 
\' t!hnın aöıderi, ajzmda kaJmıtb. 

l>e...ir gı"bi iki pençe, omuzlanndan 
t~ftı. AJtU zamanda Vahan da, 
otlcunç bir ..ıe: 
- Ma,.;k!.. 
Diye Laiımılf; birdenbire yere yu-

•llf'lanarak üstüne ç lanan iki adamın 
lltıııda blm'fh. 

VIKTOR HUGO"nun bu maauem .eri merhum ŞEMSEITIN SAMl'nin ter üm ai 
olup buaünkü TOrkçemize tıc>re aadclqtinlmiıtir. Beter kurutluk otuz ititaba tefrik 

olunarak 200 Te9İm Te 2670 Ayfa toplar. Kolaylık içın beter kurutluk otuz kıtaba 

tabbn eclitmİftır. Takımı 1'0, ilti cilt üzerine süze) ciltlıei 200, tafraya 40 kuruı 
zamıno1unur. 

1 B•lediy• kart • • 1a P y •lotl 
c d •• nde No. 21 

1 Herfila at .d.. IOD a hHtalarıaı 
' kabul eder. 

.. -.............. -...... _.._·····-·----· .. ··----
aon Post. Metb•••• 
Netrlrat MldlrCI Salım Ra11p 

* ıtr 
S.taı yeri: lıtanbuL Ankara Cadd.U. ciHAN KITAPHANE.SJ diı. &ab .... A. ....... s. ....... H. Lltfl 

"----



12 Sayfa SON POSTA B:rind Tefl'l• 

Tatsız llndlz, 'Yarım ~ajlı gece ve Acı Badem Yatlı • 
HASAN KREMLERi 

Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyen izale eder. 
Dftnyada mevcut kremlerin en nefialeri, en ııhbileridir. Nazik cilclJl kadınbruı bayat arkadaııdır. ihtiyarları ıenç!qtirir ve gençleri ıllzeHeıt"rir. loaana ebedi bir ta:: 
veren Haaan Acıbademyatı ile yaiaız ıUndllz ve yarım yaih ıece kremlerini unutma1ınaz. Kutusu 50, tllp halinde 20, TUrkiyede Japılıp ta Avrllpa etiketi yap19bnlao •• 

•• :~::t::.~::~!~:e.::::!'.:~i::::.:~:::~::::~~.~::::.:•:'::.::.::r:.•:~::.~~:::t.::~:~z~ •• t!.~~~:2. .. ~~!'.?.~~.:.~.~~~.~~ .. .-.. ~.~-~~! .. : .. ~~!~~ 
• 

' . iŞ YAPAMIYORDUM.I 

· -Her ·§un b/r lara1'm 
-A_jrırdı .. ... . 

BU/ün ilaçları Rullandm 
r./: Ben/ ancak ; 
nA TA GRiP l{UR.rARoı 

2 TANELil( KUTUl.ARI 7,.s KUR A HER ECZANEDE BULU/VUR 

Arttırma hakkındaki düşDncesini 

EN GÜZEL YAZAN ÇOCUK 
Binlerce cevap arasında iŞ BANKASI nın 
1 O O L İ R A L 1 K /mükafatını kazanan 

yazı şudur: 

"Yatım arttıkça paramı d• arttırırım. ÇUnkU, ltltlyorum ki 
parasız Y•f, tuzsuz •t gibi tatsız olurmu9 ... Yatım arttıkça 
kolumun gücü, param arttıkça kesemin gUcü artacaktır. 
Ben de ancak o zam•n yaıamanın tadını bulacağım. Onun 

. için yaı ve par• beraber artmah.,, 

Sam•tr•d• 43 ncD ilk okul dllrdUnca sının. 5 No. h 
N•J•t Tulunar 

Bu çocuk bugün iş Bankasının fstanbul 
şubesine utrıyarak hüviyetini ispat etmeli ve 
mttkMatını almalıdır. 

Birer ku111b•ra k•••n•n 28 çocuı•n lsl111lerl l•tanbul fube•l•ln kUçDk hehap glf••••• asll· 
mıtbr. Batk• ••hlrlerd• bu~un•nl•r• k•••ndıklarını lf Bank••• 9ubelerl haber wereceklerdlr. 

l~ \ • .. ,... 

L.T.PIYf~' 
PARIS 

Reve d'or 
f SAN S-LOSYOH 
' Vf PUOQA 

' 
. 

Parfümöri L . T . Pİ VER A : Ş .. İstanbul Şubesi 
Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon =43044 

Hayatın .nefesi 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

iKTIDARSIZLIÖI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGINI 
ıiderir, 7aıamak D•ı .. loi iade eder. 
Eozanelerde bulunur. 1atanbulda 
fiyatı 150 kuruı. Tafıillt için Halata 

Poıta kutuıu U5~ , ______________ ., 
Gaip Dolma Kalem ------------------------··- Yenipoatahaaecle dün unutularak bı· 

Dr H O R H O R U N •ı ::> rakılmııtır. Yadi1rlr olduğundan bulan c: • Sirkecide Rumeli oteline setirirae 3 lira 
mln6nl Vaid• Kıraathanesi J•DıDda laaatalnrını kabul eder.TeL 24131 bahıiı alacaktll'. 

•tt• 

RADYOLİN 

Yalnız bir kaç haftalık tecrübe 

RADYOLi 
in emsa11iz bir diı macunu olduiunu aize 

filen iıbat edecektir. 
e RADYOLIN : Ağııdaki mik· e RADYOLIN : Diflerdekl ....... rop:ara % 100 kat'iyetle öldUrllr. keleri çıkarar, kefekelert 
e RADYOLIN; Diş'eri çllrn- e RADYOUN ı Diflerl 
mekt~o, dit etlerini haatalıklardan tabak81ına çizmed•a bey•f 
muhafaza ed~r. ve parlatır. 

RADYOLi 
K~llanacağı ız yegane dlı _ macunudur.~ 

REVUE Saati 

80 ••n•llk bir tecrübe mahaulüdür. 

Her nevi kol ve c ep saatleri 

Kontörler. Kronoaraflar 

Spor aaatlerl 

Bathcıa eutçllerde HtılıP. 

Umumi Oeı><>eu ı letanbuı. Bahoe Kapı, Tq Han 19 Telefon : .._.. 

Istanbul Orman Direktörlüğündell1 

Haliç Orman ldareaine mazbut 615 kilo katran ile YenikaP' ~ 
sinde mazbut 92,5 kental karııık odun 1200 adet domatm ,;,.ıs ~ 
kental kayın odun 480 adet funda süpürge 125 kental kantık od"'~ 
çift saban takımı 12/11/935 sah günü saat 14 te ihale edibnek_:""'" ~ 
satılığa çıkarılmıttır. iti öğrenmek iıtiyen ahcılarm Orman 111icli"7"" 
kalemine gelmeleri ilin olunu. (67~ 

. ~ C. . •lot:• ICeçi Ô rH aparbmaaı ToL 22033 EY. KadıclSy aalaarlyo ileri Mkalıı 'f,,I. 

~~ETEM VASSAF~ 

'·· Olçü üzerine 
F ennl Kasık Bağıarı 

'Mide, barsak, böbrek 
düşkünlüğüne 

relllll 
Konalar 
lstiyenlere ölçü 

tarifesi gönderıliı 

EmlnönU 
İz •nir sokRğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulo3 

Taklitçilerden 
sakmınız. 


