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Romangadon Gelen Muhacirler Harbin Önemi Şimalden 

Cenup Cephesine Geçti Trakyadaki lskin Du
rumları Biran Evvel 

Islih Edilmelidir 
Gehbolu 10 (Özel)- Buraa vapuri 731 s&çmenle Kiatencedea iura:ra 
ld · B ;M.menleri içinde iaki.n etmek içia hazırlanmıt tek çab :roktur. 

se ı. u s-.,. 1 • ·ı lderdir BUl'ünldl 
Hepsi de, civar köylerdeki halkan :ranlarına :rer eıtırı ece • 

prtlar içinde izaleai için tedbir diifünülen, bqday •• MID&D buhramclır. 
Çünkü muhacirler •• bayvanlan açlık tehlibaine marws bulanmalr:taclırlar. 

il. s. 

HABEŞiSTAN iLE YEMEN ARA
SINDA SÜEL BiR iTTiFAK 

Adüababa 10 (A.A.)-Neıü• ile Yemen imamı Yalaya ~~a 
mühim bir anlaıma yapılmqtır. llri memleht arasında aiel '°: ittilalı 
ta alıtolunmaflrn. ilmi SiiaJun Ja h• ittilalıa Fııaai belünı;ror. 

Fransada Bir Şehri Su Baıb 
Avipon -Franıa· 10 (A.A.) -Rlaone nelariaia ıulan 1Utte 8 saatim :rlk· 

1elmektedir. Şehrin qafl malaalle'-ini pmdW• •• ba••fbr. Salana 4alaa 
ltirkaç sUn :rBJuelmekte cleYalD ecleceti aalaph:ror0 So• ltalr•n Heri h8Nkltın• ı.tlrlk •d•• •1tre1ı ••kerler 

Belediye Deposunu 
Soyan Hırsızı Bir Me-

Makalle ilerisinde Mey
dan Muharebesi Olacak 
Habeş Ordularının Durumu Esrar 
~~ ... ,,. .. ::f:Nlf! .. mu 

Müddeiumumilik lnebolulu 30 yqanda 
tfUaeyin adb biriaini tevkif ettirmiıti". Po· 
.. Hüaeyinin yap kadar sabıkasını tesbit et• 
~ittir. Poli8. Hüaeyinin itini ve ikametsl· 
lunı aorduiu zaman da fU cevabı almıttar: 

Sanatım hırsızlık, yerim de köprü alb • 
•ır. Yaıı baıına bir aabıka isabet eden Hü· 
leyinin en aon suçu da belediyenin Balat• 
\aki büyük ambarını soymaktır. 

Eararenıis Bir Hanm 
Belediyenin Balattaki eski halk hamammı 

jlepo yapmııtır. Burada mezarlıklar ve Fa• 
~ temizlik itleri müdu; lüiünün arpa, I&• 

bıan ve sair etyuı saklanmaktadır. Bir • 
kaç gündenberi meıpurlar buradan arpa 
suvallannın aımldığını görmüıler. ı, poli
.. haber verilmit- Polis geceleri tertibat al· 
aııı. Fakat ertesi gün memurlar tekrar ha· 
~ama girdikleri zaman ( 1 3) çuval arpa • 
•ın daha yok olduğunu görmüıler. Bu hal 
böylece birkaç sün devam etmit- Sabaha 
kadar memurlar depoyu beklemiıler. Fa • 
kat deponun yanına ldmae aokulmamıf, •· 
.. sene çuvallar aımlmıı .. 

Ani Bir Teftit 
Nıhayet mezarlık memurlanndan Bay 

Necmeddin iki sün evvel saat ( 1 O, S) ta de
poya gitmi1- Deponun kapısında kocaman 
~ir kilit uab. Arka tarafa dolatınıf. pen -
Oereleri tetkik ederken İçeriden pencereye 
•ır baı gölseainin akaettiiini aönnü1- Fa· 

!Türkler 
ı Roma 

~°!~'!'::!.~ ~zırlatlıjımı.s ue olıuyacıılarımıza 
;niiitleleJiiünis 6a salı .a-ı eseri 

9 UNCU SAHiFEMiZDE 

Okuyunuz 

H11••• r•k•lara11 -••dl•• 
••••ru N•c••ddl• 

ltalgan 
1 Ai~on ........ - ---.. ··- -~~.:'-tl..ı.n°"::r. ~ · 

r. t b I 1anlar, önemli hareketler Japma • 1.spar ana tı malda beraber, ilerlemeye dnam 
etmektedirler. lqe itinin tetkillb 

Yeni Hat Bu Ayın Ylr· yapıldıktan ıonra Amba • Alasi u . 
misinde '•••tm•i• tikametinde yeni bir 11çra111 icra•. 

Açll•cektır ·~~~ekilmekte olan Habetle • 
laparta 10 (A.A.) - Afyon· Antal • rin Deuie'den takviye kuvvetim aJ. 

ya batbnın, Afyon • laı>arta kumanda de • dıjı zannedilmekte ve Makalle ile 
mir dlifeme iti sünden sflne ilerlemektedir. Kuaram araaıncla bir ...,dan ma • 
lsp~rtacla pp~ta olu iataayon bina: harebeai yapalacajı tahmin olun • 
• ile apabu :n diier binalanıı ppı itlen maktadar 
bibnek Gzeredir. Bozaı.ui,d.a lıltuyon ·~ • al' ..1 C ı.. _ ~ 
binuuun yapa itleri bİtmiftir. Ve ietuyon Lo "li'un aen .,. • .,.. • ueneral Da Bono veerklnıhar-
memurlan ı'1mitlerdir. nclra 10 (A.A.) -Ra,ter aJan• ltlr••I harekltı t.raaaut .. w-

Bu hat üzerinde üçüncü .üilometreye ita- ıı, muhtelif özel aytarından aldıia kllnden tllklp edlrorlat 
dar demir dötenmeei amele ve malzeme haberlere dayanarak diyor ki: 1 mikyaıtaki hareketleri imki.naız in· 
trenleri ijlemeye baılanu,tır. Hattan ıeri Habeıiıtandaki harbin &ıemi, ti· rakan fena havalar dolaJllile, abl 
kalan bmınm demir dötemetıl fti de ya • mal ceplaeainclen cenup ceplıeaine bulunuyordu. Fakat timdi Goralaai· 
kın bir zamanda bitirilecek bir aurette ça. ıeçmektedir. Uzun zamanclumeri, Din düımeai ile her dakikada aenel 
h11lrnaktadır. General Graziani orduları, l»GJik (Devamı 6 ıncı yüzde) 

20 ikind tcıtrinde Afyon • Isparta batta. --~~--------------------.;._.....;. __ _ 

tih temizlik itleri memuru Saffeti poU. nm açdnt· tireni yapalac:aia kuvvetle u. Askerlı·g--1• Gelen Iranı· ılar merkezine söndennif. Komiserle bir po- mulmaktadır. 
lia ııelrnİf. Hınm yakalamak için tertibat ------
alınmı1- Komiser pencerelerin önünde kal- -------------,---. 
mıı. Bay Necmeddin kapının kilidini kara
rak 1>oliale beraber hamamın içine sirmif. 

(Devama 8 inci yüzde) Bugünkü 
id de 

nan 

Betlktaf • T•••ıvar 
3 1 Şehrimizde bulunan 90S-9 IS doiumlu Iran tebaasına lran hük6meti uke.; 

çaiırmıftır. Bunlann, dün, CaialoilWMlaki konsolo•hane binasında m..,....lai 
yapılmıttır. Muayene aaL ve perteanbe ıüıW devam edecektir. Bu mir ••ille 
konsoloshane bir hayli kalabalıktı. R-imb. aN.erlik .saiaaclaki ı.... ...... 

sö.teriyoı. 



l ~ n · ta SON POSTA 
~ r l_l_a_l_k_ı_n_S_e_s_ı] 
(,."'elik .Ağl'!_rımızın 

Onemi Ve 
Halkımız 

Her yıl demiryollanmızın yurdun bir 
kôıe~ine Yardığını isitiyoruz -ve kıvanç 
duyuyoruz. Memleketin gün geçtik. 

Fırıncı ardan Şikiyetler 
)çc demir ağlarla örülüşü önümüze di
ziliyor. Son defa tamamlanan Ereğ
li • Filyos hattı da bu olgun ve örün
tü meyvalardan biridir. Bu hususta 
halkımız diyor ki: 

* Sultanahmet Akbıydc ~ekh sokakta Ali 
Ruhi Koç: 

- Hiç bir millet bizim kadar dev adım· 

Ekmek Yapıcı arı, Fırıncının imali ye 
Diye Halktan Aldığı Parayı Kendile· 

rine Vermesini istiyorlar 
larile yeniliğe, makineye ve iktisadi kal - Ekmek yapıcıları cemiyeti idare ==,,..-------------...... 
f\cırıışa doğru yürümemiştir. Ben enıiniın ki, heyeti son yaptığı toplantısında ek
Türxiye. tekerrür eden tarihin yeni bir a- mek yapıcılan arasında ötedenberi 
nahta,n halinde Asya medeniyetinin babası önemle münakaıa edilen bir mesele 
olacalt ve yükselitc çıkan kapılan açacak- etrafında l'ÖriİJMÜ!tür. Bu mesele 
tır. şudur: 

Bazı Eczaneler 
ihtikar Yapıyorlar 

24 Saatin 
Zabıta 
Vukualı 

. n ~l .-
Ud:ad ı •1'1 

---

( OllnliD. T~ 
Bir iki 
Satırla ,..,. 

Etnografya MUze•1 oır• 
Şehrlmlzd• . _, _...-, 

•• eJI ..,.-. 
Ankaradaki etnografya ınus • • 1"4 

rii Osman Ferit İstanbul• ~~ flfl' 
kelerde ve türbelerde bu1UJIA1' e~ 
paf l'e tarihi eıyayı tetkik :- """"' 
BunLum qe yanyan1-ı ve kJJlll • 
mu Ankara müzesine götürecektU 

• • .. 1 

lzmf rde Bir Beki••' At; {;I' 
lzmir polisi Tepecik ınaJaalle ~ 

aaret sOkağmda lbrahimin evinde fiti 
• • . ki k" • . akataınııtıl'·~ 
ayını yapan se z ı§ıyı Y ~ 

fulamı bazı ay.İn qya ve ıat._,lart 

çakanhnqtır. 
Dcmiryollanmı~. bu yurda kan damar-1 •. 

Jarımız kadar müzumlu §Cydir. Ham olarak 1 Ekmek yapıcılarına gore fu-ında 
elde ettiğimiz kıymetli mahsul]~ 10 sene- en mühim unsur ekmek ya.pıcılan
ye "armaz. ham olarak çürüyüp gitmiye • dır. Fakat fırıncılar kendilerine pek 
cek, yurdun dört bir tarafına dağılarak iJ- az ücret vermektedir. Bu ücretin art

Bir müddettcnbcri ecza paketlerine 
pul yapışıyor. F.akat esefle söylemek 
liz.ım gelir ki bu pul yapıştırmak i~ de 
yeni bir ıhtikar vcsı1es:i oldu; mesela 
fiatı 30 kuruş tutan bir müstahzar alı
~ onıunuz. Şimdi, bunlara Z kuruşluk 
pul yapıştınbyor. Fakat 32 kuruş alı

nacak yerde 35 kuruı alınıyor. Müsteh-
1 cezacı lehine ( 3) kuruş fazla bir 
para vcrmi~ oluyor ve onun ikazancı, 
bu de.fa hükUınetin vergisini aşıyor. 

Dün tehrin muhtelif yerlerinde polise • • * A 
akseden on zabıta 'VÜ'eS1 olm Jtur. iki iki.. Ecnebi Akalllyet Mekt•P

1
ôtt 'ti 

fi döWlmüı, ~ ledibinde :s.ffet IBeyin •- Anlmradan verilen bir habere'-; 

partıma ın üçüncü. katında oturan Al • tür Bakanlığı ecnebi ve ekalliyet "
bertin odasından yangın çıknuf, fakat ge- I · in bundan SonTa iki aunf ~ ı.t1' ~ 
niflemcden .aöndürühnüı, Y eldeğirmeninde em • . . • y .ıı- itfll"' 

lenecCk, sarfedilecck ve kemal halini bu • tırılması lizundır. 

lacaktır. idare heyeti son toplantısında bu-
İsmet lnönü, büyük bir az.imle ba~ladığı nu göriitmÜf, amele ücretlerine zam 

bu siyasetten büyük bir zaferle ı;lk.masını yapmak suretile fırmcılann zarar 
Ekremin motosikleti (70) yaşnda Halide mryacaklarmı bildamı~· ~ 
çarparak ıyaralamıı. Qç yankesicı1ik olmuı, Janlarımn açılmasına m-

Balatta oturan Nesim arkadaıma bıçak tedir. da bilecektir. 

* Beyazıtta Oniversite sokak No. 4 te Ki-
mil: 

görebileceklerini düıünmüı, bunun 
için bir formül aramııtır~ 

Nihayet ıöyle bir formül bulun • 
< 1nsaf ibre mori !J> dersek bilmem muh

terem eczane sahiplerini 
oluruz, dersiniz} 

incitmiş mi 
MU§tur: 

- Derniryollanmızın ağ gibi dört ya- Fırıncı ameleye kendi kesesinden _J 
na yayıldığını gördükçe.. daitna iki oğlum h" b" ·· t ı· beled" • --------------- .. _ _ . . ıç ır ucre vermeme ı, ıyenm p lh I 
gozum onune gclıyor. Bız )'ClŞllUIZI, haya- ta . . ld - ·mal- .. tin" • 1 .uz raca ımız 

li .. 1 · · k k yın etmıı o ugu ıı ıye ucre ı 
tımızm en atq gun enru ıssız, çora·, ~ l"d" B f ··ı f d b" 

çekmi,, fakat saphyamadan yakalanmıf, 

Beyoğlunda Tayyare piyanıo aatq mer -
kezi binasının üst kısmmdan bir taı ko
yarak düşmüt ve Cicika adlı bir kw yara
lamıı ve Se!vibumunda Sokoni Vakom 
gnz şirketi önünde Marti admdak:i gemiye 
gaz yÜkletilirken vinç kopmuı ve ameleden 
Abdullahı ağır surette yaralamıştv. Y:aralı 

* * • 
1-" 

Alacahöyllk KörUnd• 
Eserler Bulundll ~ 

··ııde r 
Al\kara • Alaca Höyük kö>"'. ~ 

.ı..:... • -~.2 H:a:t biıku111 ~ ilan h ..... ,.at neticeınııue ıu ul,...-

na ait birçok kıymetli eserler b 
._ b. eml-L verme ı ır. u ormu etra m a r- G k A ııçmaz. ~crvan ~eçınez ır m ?:&ette ge- . • • . •tt • f 

ç\rdik Yolsuzluk, bütün bir ömrümüzü a- leşılmış ve alakadarlar beiedıye nez- l l çe T lYOT 
kamete uğrattı. dinde tetebbüs yap~uı kararJa.tbrıl- Bir çok devletler memleketimiz • 

Beyoğlu Amerikan hastanesine kaldınlmıı- Ankaraya getirilmiştir. 
tv. 

Şımdi artık §ehirler birbirinin kucağın • mıftır. l d t 1 k • · ·· tl d . _ . . . . .. en uz a ma ıçın muracaa ar a 
da demektır. Koylenmız clındekı mahsulu Ekmek yapıcıları cemiyeti reisi lyi Kahve Geliyor 
topraklarda çürütmek facia.sile kaTJılas- Ş vk" b h d . . ki 1 bulunmuşlardır. Yakında Japonya • 

w e ı u ususta emtfbl' : B f 
mıyacak. Bu. az biri;, midir'). B" f 1 d h" b. .. dan hareket eden vapurlar Tuzlaya iz d~ çtiğimlx Kötü 

- ız ırıncı ar an ıç ır ucret 1 • k -h· "kt d ··k•· 
Oğullarım bütün bu faaliyet içinde bü- • • . gıdere mu ım mı ar a tuz yu ıı· K h d K t 1 j' 

ıetemıyoruz. Beledıye elanek yapı- ki d" B" d t l k .:çın· 8 ve en ur U aca iZ .,,ük hareketlerle hay.atlarını tam bir cmoi- yece er ır ız en uz a ma • 
;et ve itimat içinde geçirmiş olacaklardır. cıları için çuval ba§ına (70) küsur .. .d d l l a Kahve tirketinia elinde bwunan 

. .. . . . muracaat e en ev et er arann a c1 1 (25} b. al 
Bu da az bir mefharet midi;~.. kuru§luk bır ucret tayın etmı§tar. Bu B 

1 
. Bel :ı._ 1 N ve evv ce • ınan m çuv 

u garısta.n, ç~ sveç, orveç kah lb"tm-·'- ·· __ JI• B k h l ücreti ekmek fiatına eklemek ıure- d ve ı c::& uzen:aır. u a ve er 

* . .. • var ır. Brezilya hükfımetinin imha etmek 
K -'!'- -'- Nuh k k tıle halk odemektedır. Tuz ı"L-catımız günden gun·· e art- .. d w • 1 -'- ld ~ • üçiia:ayasu.,.. ao a Sırn YıL j d.... . d DT« ıuzere ayır ıgı cıns erQCU o ugu ı-

maz: sle ıgımız §U ur: maktadır. Bu ihracahn seıtede çin o kadar iyi olmadıiı iddia edili-
- Ben demiryollanmızın gün geçtikçe He~ fır':11da her eün kaç çuval ek- (200,000) tonu bulacait tahmin e • yordu. Kanunusanide getirtilecek 

da] budak salışının en büyük önemini yur-J mek ıılemrse, fırıncı, 0 kadar çuva- d"I k d' yeni kahvelerin daha iyi olduğu ve 
1

..1 w • ı me te ır. 
dun müdafaası işinde buluyorum. Türkler lın hatktan ame1e namına a aıgı ı- ----- eskiden alııılan kahveler ayarında 
artık su1hseverliklcn1,e tan~ndılar. Dostları maliye ücretini ameleye vermelidir. Gümrükler Genel olacağı aöylenmektedir. Şu hale cö-
çoktur. Fakat buna mukabil hu dostluk ha· Ek k d '- takd" d _ re memleket, kahve denilebilecek .. d k hm la k. __ ,, me yapıcıaı a ;«JU ır e ça -d·· 

1 
.. ğ.. , 

rıcınl ke 1 a ' o n DntlCJCT bir gÜn düı - lı§tıiı nisbette para almıı olur ve üc- Mu ur u u kahveye ka vuımak üzere bUlunuyor. 
man ı ıanm ortaya vuramazlar mı?. 

* Oniversite HUlaik Fakültesinde Fuat: 

retinin azlığından ıikiyet edemez. Gümrükler genci müdürlüiüne, 
Fırıncı da bir §ey kaybetmez, çünkü eümrük ve inhisarlar birinci sınıf 
bu ücreti belediye tayin etmiftir ve müf eltİ§lerinden Mahmut Gündüz 
halle fırıncıya ödemddedir. tayin edilmiıtir. 

Göçmen Meselesi 

Babasının imzasını 
Taklit Etmiı 

Eminönünde, Minuyaa ec.zaha
nesiıü seçen eiiD dolaactm iki kip 
yakalandı. Bu itia eauı ,..dur: 

G 1 B d B Ç f Bu eczahane ile mütekait binbqı 
Öçmenler çin eykoz aki Of İ t- Ahmet isminde oiriain münasebeti 

ı•kl • Al f•k • V d varm~ Almıet, ceçealerde lzmire 
l enn IDmaSl 1 rl 81f lr gitmif. Bunun izerine oilu Saiın, 

icra Suiistimali D~ ~ 
Adliye ya~nından sonra ~ I 

baaeaile bir takım uydurma ~ ti 
zerek icra veznesinden para .... ~ 
katiplerinden Kadri ve Refetle ~
Henmt, Salihaadirı. Viçen ve ~ 
m-.keme1erine evvelki PD .cır 
baılanmı§tır. . .• · ~fi, 

k . k arilt t ~ Dosyalar, mah eıt!enın ar ~ 

clilmelk mere müadeiwnumiliie 

celdir. ... ~ 

Klm~akerlerln Yllhk ToP .. -J 
Kimyagerle&' birliği ~. ~' 

yaparak ,.eni idare heyetleOP :;A 
İdare lleyeti Cemal, Kema1, J-1 
mürekkeptir. ... , 
Butday Komisyonu 1.ıJdi'1 

Dev•a1 EdlfOf ~ 
FJanek ıraziyeti üzerinde .JiP ~ 

ren Ziraat B.bnhğ. taraftndıal' ~ lı' 
tetkil edilen komisyon çalıtın•1- ;ı,."_ ~ 
vam etmektedir. İstanbul ı:ou~~ ~ 
rak bu komisyona belediye.~~~~ 
Asını Süreyya iJtirak eln'Ult~ 
bir iki pne kadar rçorunu 

- Ben şimdiye kadar yapılan danir -
yollannı, iktisadi dirili§imizjn en büyük 
timsali olarak kabul ederim. Bu yurdun 
yolsuzluktan neler çekti~ taıih sahifderi 
çok güzel anlatJr. Menfaatlerimizin hemen 
yi.izde 99 u bu yüzden, yolsuzluktan gitti. 
Filistinde, Kafkasynda, Suriycde hep yo • 
lumuz olmadıiı için mağ1up olduk. Fakat 
artık biz gönlümüz gibi ıtemiz yurdumuzu 
adım adım arqtır.ması.m, bakmaSJnı, imar 
::tmesini öğreodik. 
._.. ·-· •• __...~··--.....- 99CI ..... , ____ _ .. , A 

iç tıleri Bakanbğı latanbul köylerine de -· - ---·----·--··- - Tevfik isminde lbiriai ecz&haneye 
göçmen yerteıtirilrnesini eaa itibarile ka • Hayvan Borsası yolla~ıt ve 1bab~mm imzasını taıı- br • 

rarlaıtırmlf ve ilbaylığa bildi~tir. Göç- Memurları yan .hır. tezke~e ıle, babaıı namına lspanv• ile Tecim 
Anlaşması Yapllıyor 

menler İstanbul ilçelerinden köyleri ve on lıra ıstetmıJ. Eczahane, bu para-
çiftlikleri bulunan ilçelere yerleıtinlece'k • Hayvan borsası memurları arala· yı vermİJ. Fakat iıteyİf tevali edin· 
lerc:lir. Bwıwı için de LükU.mct Bey&,oz il _ nnda bir tekaüt sandığı yapmak için ce, eczacıya fÜphe gelmi§, zabıta 

İspanya ile yapılacak yeni tecim çesindeki bütüa büyük çiftlikleri alacaktır. Ekonomi Bakanlıiı nezdinde te • marifetile tezkereleri vetiren Tevfik 
anlatması için müza.keratta bulun- Bu çiftlikler giiÇroenlere tabim eclilecektir. ıebbüste bulundukları öğrenilmi§tir. yakalanmıı, bu suretle hakikat an
mak üzere Ekonomi müsteıan Faik Diğer ilçelerdeki devlet toprakları ve Bakanlık, cevabında, 1andık için ti- laııbnca da iş"Adliyeye intikal etmİf· 
Kurtoğlu bugünlerde Madride ~i • d büyük çiftlikler de bu ı.oolde yeıai celecek caret odası yardım 1andığının pro • tir. Bcıinci müstantik Ati, Saimi tev-
Clecektir. cöçmenlere clai'lh~aktır. jeai örnelı olabileceğini bildirmittir. kif etmiıtir. 

P•z•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

-

lrm•k Fllyos Hatlı Y•,.,.. :,_ ~ 
frmak • Filyos demiryolo ... ~,JT_.,, 

• . d b l nmak !!-.. - dil" merasurun e uu -- ,.-_. 
tehftmizden ban davetliler 'f'fl ti'·~ 
Ank11raya ıitmiılerdir. Da'\'~lilfll' .i . 0,,-
•kpmüstü Filyosa hareket etJPlf 

lardır. 

- Bu ıkibrit meselesi de ne olacak, 
.l.!a.ı.nn Jhu:? ı 

... K.i.h, tirket kutulara eksik koyuyor, ] 
dediler... .l 

... Kıh, bayiler, kutuların ;çinclea ibi- ı 
rer ikiıer aıırıyorlar iddiaaında bulun
cdulaL._. Bunun. Jinüne nasıl _aeçgıol11 

Haaa.o Boy- &o 
rak, tane He ıat.maktan --...mi.worumJ 



Hergün 
- --

Diinganın 

Gidişine 

Bir Kaıhalcııı 

itte timdi mftzebrd bu eafhadadır. 

* '•. ,,...,.11111.iıı 
Maamafih lngilterede timdi Fran• 

ile bir ittifak akdi cereyanı h8ıŞ göster
mlttir. İnailizler Akde~e ltal~a lu
mıldamıy8aİk &r ·Gtr~m;f#', 
F ranıanın kenclilerile birlikte olmuana 
ibtiyaçlan vardır. Şimdi intihabat mü· 
nuebetile lqilterede beliren muhtelif 
hareketlerden biri ele budur. 

Maamafib, lngilterenin harict ıiya· 
laetinin hakiki istikameti intihabattan 
eonra taayyün eclecektir. intiha • 
bat yann yapdacaktır. intiha • 
bat neticeainde te,ekkül edecek hük4· 
metin takip edeceii .iyuet fimdiden 
bilinemez. 

• 
111117'111•1 
ltalya nüma)'iıpler iCinde çallr.aniyor. 
Cihan harbinin ba,lanp--uıcia her 

Y9ni bir tehrin zaptı, Alman orduau • 

\~ '~ . ' 
• • • • 

! lleaimli Mal:alt1 

Bir Yaramazı Y pbğı 
6 Y •pnda Bir ~cu 3,S Ya ınd 

Birisini Öldürdü 

- ' 
Söz ~n Kısası 

insanı Çileden~ 
Çıkaranlar 

Türkige-lran Irak 
·Efgan Arasınd• 

Ademi Tecavüz 



· 4 Sayfa 

mHKEHElERDE 
GllınüKL[Ri l:1 iz 
Yük Vagonunun 
içinden Gelen 
Sesler: Düşeı, 
Dübeş!! .• 

Bo§ bir yük vagonunun içinden gürültü-
ler geliyor: 

- Düşeıl. 
- Hayır düfeş değil, §eşcihnr! .• 
- Mızıklanma, sökül paralan! .. 
Bunlan duyan polis memurları vagonun 

~·anıruı ilerliyerek içeri giriyorlar. Bir de 
ne görsünler!.. Dört, beş kişilik bir grup 
çömelmişler zarla kumar oynuyorlar. Or • 
tada da gümüş, nikel bir sürü ufaklık 1 .. 

Ahmet, Rıza adlarında iki ki§i bu ha • 
disenin suçlusu olarak muhakeme edildi • 

ler. 
Duru§Jlla ikinci sulh cezada yapıldı. Ha

kimin sorgusuna suçlu Ahmet: 
- Tanımadığım birkaç kişi kumar oy

nuyorlarmış. Merak ettim. Ben de seyre 
daldım. Bir aralık kapı dibinde ayak ses
leri duyuldu. Ve herkes çilyavrusu gibi 
kayboldu. Ortada sipsivri kaldım. Polisler 
içeri girince kumarcı diye beni yakaladılar. 
Halbuki ben nerede, kumar nerede? 1. de
di. 

Rıza da: 
- Vagon içinde ben de bir takım sesler 

duymu~um. Ve merak ederde polislerle 
birlikte içeri &irdim. Kefki girmez olııay • 
dım 1.. Kumarcı diye beni de yakalayıp suç
lu yaptılar. Halbuki zar denen nesneyi ben 
o gün gördüm. 

Diye iddia etti. 

Hakim tekrar aordu: 
- Peki sizin İ§İnİz gücünüz yok mu} 

Çoluk çocuğunuz ekmek istemiyor mu~ .. 
Vagonlar arasında ne iıiniz var~ .. 

- O yüzden yana iyiyiz Bay reis. Ham· 
dolsun geçinme kaygumuz yokl. 

- Çiftlikleriniz mi var) 
- Hayır!. Çoluk çocuğumuz yok. 
- Ya kendiniz} 
- Bir boğaz değil mi). Nerede olsa do-

yururuz.. 

Mahkeme her ikisine de para eczası kes· 
ti. Mahkeme masrafını da ortaklama ödi • 
yeceklcr ... 
...__ ........ --. ............................... __ "·--

Muğlada Tütün 
Satı9ları 

Muğla - Tütün sabfı hararetle de
vam ediyor. Fiatlar elli ile seksen ara
sındadır. Miluta tütün kalmamıf, sa
tılmıttır. Fethiyede piyasa henüz açıl
mamıttır. 

r 
Bir Doktorun 

1 k PazarlHi 

(*) 

Taşradan bir basta müracaat etti. Göğ
sünde ağndnn ve nefes darlığından ti· 
kuyet ediyor. Bu hastalığı altı yedi ae· 
nedenberi devam eden bu nefes darlı· 
ğırun fazlalığından muztarİp. Ara sıra 
balgam çıkanyormu~ 
- Verem oldum galiba) 
Diye korku içinde. " 
Muayenemde: Ric huveysnllannın 

biraz geni§lcmiı ve hafif ihtikan mev • 
cut olduğunu &Örüyorum. 
Balgam muayenesinde: Vereme ait bir 
şey bulamıyoruz. Sanatini soruyorum. 
İplik fabrikasında boyacılıkla mqgul 
olduğunu ve çalı§madığı zamanlarda 
bunun arttığını söylüyor. 

Anilin boyalarının reelerdc yapbğı bu 
hususiyet bir aathme hutalığı diye ka
bul ediyoruz. 

Asthmalyzin tedavisi yapıyorum. Oç 
ay vazifesinden aynlıp istirahat edi • 
yor ve tedaviden istifade ediyor. 
Bu sanatta çalışanlar için de l.u tehlike 
ciğerleri daima tehdit edebilir. <tna ııö
re sık sık sıhht kontroldan geçmek }!. 
zımdır. 

SON POSTA 

ET H B 
- - - --~ . . ., . . ..... , ~ . . . .... ~ 

Urf ada Hız ı Bir Bayındır Tanıdık Bir ~~ 
karın Otomohı 

lı Ça ış-
s 

1 

Biner Mi11ini1?_,. 
b 0 so~J~ Bir okuyucum bana un P""" ı 
b' genç __.ta - Ben 20 yaşında ır ı fP". 

diyor. Ailece tanıştığı~ız. otugid r ~ 
nnda bir bekfu var, evırnıze L.ot yr. 

.. 8~(}<'· 

lir. Aramızda hiç bir ~~n GeÇ 

1 Olması da mümkün d~gıl°,durn· !" 
bir yerde tramvay beklıyo Be ı 
dam otomobilile geçiyordu· l:Jefl. 

i
l rünce arabayı durdurdu ."e. atf 
etti. Düşünmeden kendırrııdi~ tJ 
içinde buldum. Sonra ken. ğ; 
<lim. Yaptığımı beğenrned: JIJ 

Urfa (Özel) - Urfa belediyesi 3 
yıldanberi hızlı bir bayındırlık ça • 
lıfması yapmaktadır. Belediye bütçe· 
sinin bir hamlede 40 bin liradan yüz 
bin liraya çıkarılışı bu çalıtmayi nisbe· 
ten kolaylatbrmaktadır. 

ilerledikten sonra, «şurada ~ 
Urlada )'eni yapılan me~bahanın •l ile yapılmıı renni ve planı hazırlıyan d rdıırıl' fi' 

len memuru Himmet ile Şarbay Ômer daşıma uğnyacağım.. u ~ 8' Belediyeler bankasından yapılan 50 
bin liralık istikrazın 20 bin lirası ile aı· 
ri bir mezbaha yapbnlmış, bir de u
ri bir et pazan kurulmUftur. Bu pazar
la mezbaha belediyeye 'imdi yılda 

1500 lira irat temin etmektedir. 

nuz}» dedim ve arabad~~ ~ ele~ 

Yu RTTAN ATATU•• RKE gündür bunun üzüntüsu ıç~~ ~ 
ni otomobilin içinde götIJlU . ~ 
kunda fena kanaa~lft edin: ~ 

Bütün Memleket Şefine ~·;;7d:ı:,er•İn~. 010ın° ~ 
Evkaftan geniş bir saha aatın alın· ,,. 

Mlf ve burası çok ıüzel bir park hali- Ba g"' ılıg'"' ını Haykırıyor Kabahat sizden ziy~de~~ 
ne ifrağ edilmittir. Şehirde bir de otel Bir defa bir genç kızı ~ır ÜJ1,..J 
inşa ettirilmiş ve cidden en miifkülpe- mobiline davet etmenın J11•--" tJJ' 
sent insanlan bile tatmin edecek tekil- Büyük Öndere karııı yapılmak istenen ı tingde menfur hadiseyi teessür ve derin bir fey olduğunu, onun tal"'"" ~ 
d d.. • "l • ti" suikast dolayısile yurdun her tarafında nefret duygulan ile tel'in ebnİf ve kahra - l" dı '· 

e oşettırı mış r. . . man Önderlerinin geçirdilderi bu tehlike • azım · ... ~ 
Şehirde güzel bir sinema binası yap- uyanan heyecanı bıldır~ telgraflan yaz- den ötürü sevinçlencrek büyijk Şeflerinin Siz otomobile ginnekle iJdd' ;, 

tırılmış ve bugüne kadar sinema gör - mıya devam ediyoruz: daima sağ ve sıhhatli olmalarını Tanndan ıiniz, fakat derhal otoıxı~ '-
miyen Urfa halkının bu en medeni Trab:zondon dilemiılerdir. malda vaziyeti düzel dı1' ti~ 
zevki de kartılanmlfbr. 3 yılda şehir· Trabzon - Trabzonlular Uray meyda • Kangaldan genç kız, velevki çok tanı itiJle ~~ 
de 4500 metre kaldırım yapılmıJt, 12 mnda akdettikleri çok kalabalık bir mi • K 1 At in _,_ • t i1d" .... bekar bir adamın otonıob ,, ,._~ 

T anga - amıza ymaK 111 em ıgın1 bUJI .. 
yataklı bir zühreviye evi teıia edil • - ~- · · ·- Kangal halkı yürek dağı olarak i§itti. Al • binmemelidir. Herkes . odıl 
miftir. Ekmek Fiat arı Uşakta çakça ve alçaklık için uunmak istenen bu ıir eder, hakkınızda dedik 

Şarbay Ömerle fen memuru Hiın. Da Yükseldi ellere lanet ve nefretler yafdırdı. Göz be- lar. 
beğimiz siz atamızı h&.Jımızdan uzun esen * sıı~ met fdıri bayındırlllfbrmak için el ele Upk - Burada ekmek ve yiyecek ler ve ünlü yııf8.yq}ar dilediler. 

vermİf bir vaziyette çalıtmaktadırlar. fi ti artı «Bir gençle sevişiyoruıt1Hs~ ti 
. . . . a arı yor 

Gelecek 3 yıl ıçın yenı bır ça}ıf ma esası d .. .. b l d" .. _ ..ı_ 
h I br Bunu Ufunen e e ıye, afagw.· 
azır anmif • 

------ ki fiatlan teıbit ederek narh koymuş • 
Zafranboluda Parli Kongreler) tur. 

Safranbolu - ilçede parti kamun Birinci nevi ekmeğin kilosu 12, ikin-

kongrelerine bqlanmıt ve Aktq, ci nevi ekmeğin kilosu 10 kuruttur. 
Toprak, Cuma, Yörük, kongrelerinde Koyun etinin kilosu 25, ıığır etinin 
yüzlerce köylü bulunmuftur. 10-15 kuruştur. 

illerde Cümhuriyet Bayramı 

Tütüncüladen beni sinemaya götürüyor. }ıırıtO ti',. 
Samsun - Kıymetli bayahnıza suikast defa buluşuyoruz. ArkadaŞ~·ıJ •. ~ 

yapmak için yeltenenleri kmumumuz na • gencin benimle evlenmBeiyeC:fr,.. 
mana tel'in eder ve daha çok yqamaıu di- aldattığını söylüyorlar. n ., 111 r:J 
ler, wnsuz hürmetlerimizi sunarız. hu kadar yalancı olamıya~ 1'1. 

Kadınlmdan yorum. Çünkü bu genç baP f aJ" 
Antalya _ Hürriyete kavuıturduğun birçok vaitlerde bulunuyor·. tit· 

ha kazançlı bir işe girerneıt11~t 8 

tepten yeni çıkmı;;;tır. Bu ~r ııt ı,t 
e~l~nmemize de imkan yok.l ~ıi , 
sınız. » ud'J': 1 

Türk kadınlığı .eni tabiatin mukadder ö • 
lümünden bile eürgiyerek kendi ömürleri
ni senin ömrüne eklemeyi dilerken senin a
ziz varlığına kastedenler bulunabildiğini öğ. 
renmeklc ne derin acıyı duymu§tur. Sana u
zanacak eller bütün Türk kadınlarının gırt
laklorına sarılacak pençelerini kınnadıkça 
sana ula§amazlar alçaklar, kahrolsunlar ve 
sen çok yaıa. 

Eski F oçadan 

Bence muhakkak olan f t9' ~ 
erkek bir kızı sokakta bulıtı:..,ı,-_ 4 

nunla eğlenmişse, o kızlıl -~ ;I 
Eğlenmeğe razı olan kız ~ ~ 
dığı kız değildir, erkek an "'
ağır başlı kızla evlenir. !/yY 

Eski Foça - Büyük ve yüksek varlığı- .,., 

nıza ka.?'§ı olçak ve kirli ıahıslar t rafından ...... 
yapılmak istenilen suiknstin akim kalması ............. z .... i···e········ ... a .... n. ayır•" ~ 
yüzünden bütün Foça halkının duyduğu se- ~ 

vinci ~~d~irken ulu .yarabcımız ~da Zile (Özel) - Ha~~: O 
b~lediğinnz onsuz . manç ve bagWıgunm gitmesine rağmen buguil. ,,.~ 
bır daha tekrar edenz. binlerce halk kalabalığı ~ ~ ~ 

Konyadan Hava müsaade ederse bil ~ fll'ra, 
Konya- Büyük varlığımza yağınç I yırın diğer yıllardan daha ~ 

yapmak istiyen vatansız ve alçak dÜ§· olacağı aşikardtr. Uzak yaloJI~, 
manların bu mel un hareketlerini Kon- lar d l ..,. .. 118f, reOV- · 

.. .. ımız an ge en - I ~ 
yada bulunan butun e3naf kurulları a- .. k l b 1 .. ·ı j do 

tüccar a a a ıgı ı çey , r.t 
dına hepimiz birden içimizden ta~an la- - aCJUP 

Bu yıl panayırda mute netlerle tel'in ettiğimizi söylerken bü-
yük önderimiz, Büyük Atatürkümüz ai- mahalleri de yapılmıfllf• 
ze kartı hiç bir zaman aaraılmıyan can
dan bağlılığımızı uzun sevgimizi sun • 
makla kıvanç duyarız. 

Antalyadan 

Antalya- Türk ulusunun varhğında 
bir İnanç ve ateı kaynaiı halinde yaıı· 
yan varlığınıza uzanmak iııtiycn hain 

ve namussuz ellere kar§ı duyduğ'umuz 
nefret sonsuzdur. Dünyanm en büyü
ğü, yurdunun çocukları sana uzanan el

leri her an parçalamağa anıktır. Sen 
bizim ebedi &Üneı ve §erefimizsin. Var 
ol Atatürk. 

Nöbetçi 
Eczane/er 1 J1 

• peJer f"
11 (Ş' 

Bu geceki nöbetcı eczn ıth~: Ç 
Bakırköy: (Hilal), Cerr .Ne~ti);u 
ref), Cibalide: (Ahınet .. :;· vr...,ı 

· on .. · 1:1ı:f: .. 
bcrlitaş (Sım). f.ını;) GeO"' ((/ 
Haydar). Fener: (An ~IJl~ Jf 

) K"ra&- ~,.--(Asador Vahram · ) 1oP· __ ., 
(R d •aO ' e,,r· 

mal).Samatya: 1 ~ ı'l)· ı. 
(Na1 1 t" (Nazım). Beşıkt~~: )'ePİ " ~ 

Köylülerden (Merkez). Haskoy: .< 1'_.ıı1' .p 
Mahmudiye- Kutsal varlığın Türk İstiklal: (Kemal Levı)·MeJ1'eı)· (~ 

ulusunun gÜDefİdir. Ona ka&detmek is- (Merkez). Şişli: (Şark .. yii1'acl•:dt 
("') Bu notları kealp aaklayıruz, ya• 

but bir albüme yapıftınp kolleksiyon Muhabirlerimizin gönderdikleri bu resimlerden üstteki Buraanın Söylemiş 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar köyünde, ortadaği Kırkajaçta! en alttakiler de Karamanda yapılan bayram 
bir doktor gibi imdadınıza yetifebilir. 

tiycn nankörleri lanetle anar ve sana nelde: (Matkoviç) . ~f). ~~ 
candan bağlılığımızı bir kere daha tek- 1 nui). Heybeli: (~u}~si)· O 

ı...-.----------------------~,;.ı.ı~nli~"kleriniıöat!!_mektedi!_, 

rar ederek sailık ve esenlik dileriz. Ulu (Saadet, Osman J u u 
Atamı~' l"-~( Ç~ar;.:ş;;.;;ı b;;.;o;;yu~, _lt_t_ih_a_t >_·_ 
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A 

l•pangol Dip/o- Amerika Camlı.ur Başkamna Göre 
matları Memnan ,, S Jb K k . . T k J 
Olma ıılar G•r•k U U oruma iÇi e ~-

terede işçilerin Başına Geçr ·ı..ullı..:sıuu 
DG.. laı•ır• ,ııılnk .. .a.. _. muna9ebetile ..,._ ......,.._ arumda 

.. .. ........ ~ ............ ııc;m .,..__. ..... .... it eok 
kuvvetli olmama raimea deılal .... Çüpacak daecede a ..... ldir v ....... ihti· 
mal yalanlanacak. )'Muat ta ...... bar blc:U.e abracaktır ı 

lngllterede Ko111Untst Penn 
ı.. .... 10 (A.A.)- Ceçea sUalw aarfmda ıtlflm ıoplantdaft .......... 

çıbn bnplr.lı.ıe laalduncla HaY .. ajaa. •Jtan • ı•lt• a...., Mac 
DonaWt ... Od" ....... ~,. .. edM ............. , ........ ........ 
mü lstf7• Mr IOl,.aa.t • lJomlniat Lirlitinin yapbia 1a101l11tlnh ..... _.. 

•aufttlr· 
·- DonaY. ....... Ea•·· yakiniade ldiçlk Wr ~ olu ı .. · .... .., 

dodlannclaa Mr doktona evinde olarmalctadır. Keadial 1Wi• alıı la ..... t 
" ea-in1 .. M ..... claı.ine aitGrmekte.lir. 

ı..-lra IO (A.A.) - itli laiktmetiııaba eıld ı.., mMfiiwwwaml w.inı, 
~ ppbiP ,_ pd -...-da RUYeltin, l..W. ............. IOl)'a• 

ilet ........ ----- 'r"b) iüar eltiibai bildirmlt ft ........ ldı 
cRas..ıt, ... ıDs•M' .......... eenra lasnteNde Wr qıp li ........ lk· 

tWu m..tdine .............. ,.. ............... t1••-· ....... .. 
...U. .-..W mcaca, f9 eöal illve 9ltl1 •Zira. w.- •fllllı>Ce, ...,_ 
.......... u .... WrWk a.ic6. 811)'Gk ~ ................... o • 

tlalaNÇDm .......... . 

..... aecunı ...... .,... Lonihaila 
yapılan saaterU.r 

• IJ c; 
---~ O Doğru Is• 

Bu Da Doğrul 
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a eşler Uçaklardan Korkmuyorlar 

Uçak]ara Görünmemek 
Usullerini Öğrenmişler 

• 
SON DAKiKA <• • -1• TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLı;!! 

~ - . •• 
Harbin Onemi Ş · de 
Cenup Cephesine G çti 

ia.J-
(Ba~ tarafı 1 inci yüzde) tir. Aduada yapılan aösteri aibi bura- tile inki§af etmiı Ye Gen~r~l G;:~u1'; 

Sessizce, Merhametsizce Yapılan Gece 
Baskınları Müthiş Tesirler Bırakıyor 

bir ilerleyife intizar .olunabilir. da da bugün büyük dini aösteriler ya • nin ordusu bütün Ogadenı 11g• 1'~ 
1 k k·ı ınetre ' 

Yeni Bir ltalyan T aarru:z;u pı aca tır. ten sonra Harrara 200 ı o ··yte b' 

Şimal cephesinde, Makallenin ce- Habeı Ordu.unda laımı§tır. Somali cephesi~de b~abtf'° 
reketlerin birdenbire inkı§ıtfı t•'" 

nubunda buıün varılan mevkilerle Cibuti 10 (A.A.) - United Prerr ay· rin Somaliye kartı taaarladıkt•r1',rıdıl'j 
Acluababa: \ decektir. Bu kervan, cepheye gidecek 
- olan aazeteci Ye fötoirafçılardan mü. 

Şimalden gelen haberlere göre, hal· rekkep olacaktır. 
yan tayyareleri her aün Danakil çölle· Hükumet dün aece aazete muhabir-
1ri üzerinde uçmakta ve İtalyan ileri ka- !erinin katı: kervanlarına aelecek haf· 

rakollarına ıu ta§ımaktadırlar. Buralar- ta zarfında cepheye gitmelerine müsa· 
daki tektük kuyuların hepsini Danakil- ade edileceğini resmen tebliğ etmittir. 

liler ya zehirlemit ve yahut ta tuzlamı§ Otomobil veya kamyonu olan muhabir
olduklarından, tayyareler buraya su ler, katır kervanlarından sekiz aün son
yetiştiremedikleri takdirde bu karakol· ra yola çıkacaklardır. 

lardaki askerlerin susuzluktan telef ol- Raı Kassa ltalyanlara mı geçti? 
ma)arı muhakkaktır. Buralarda pazar yerlerinde, kulüp

Bu, İtalyanların Danakillilerin ölüm 

1 

lerde, otellerde, sefarethanelerde bu
diyarında karıılaıacakları mütkülitın gün kulaktan kulağa Ras Kaasanın, bü
küçük bir nümuneaidir. Kabileler bütüo tün ordusile beraber ortadan kayboldu

aün Musaali d ğındaki eski eıir tüccar· iu fısıldanıyordu. Filhakika bir kaç 
larının mağaralannda saklanıp aecele-

1 
gündenberi kendisinden bir haber alı

yin çıkıyor ve yarı çıplak bir halde, el- namadığı için onun da Ras Guksa gibi 
!erinde bıçakları ve mızraklarile hal- İtalyanların ta.rafına aeçmi§ olmasın
yan karakollarına doğru ilerliyorlar. 
Şafaktan biraz evvel, tam herkesin tath 
bir uykuda bulunduğu sırada karakol· 

aeçirebildiklerini 

dan korkuluyor. 

Burada, resmi mehafili teli.ta dÜ§Ü· 
ren diğer bir meıele de, ıimali garbide 
Eritreye girdiği söylenen Raı Ayelunun 
vaziyetidir. 

aon ilerleyİf timdilik amacına var • tan Raı Nasibunun kumandasındaki ı ın• ruz için yollar yapmı§ bu un tıııif 
mıt bulunmaktadır. Siklet merkezi Habeı ordusunda düzenlik hüküm sür- I •f de e 

d''ğ" ·· b 1 talyanlar bu yollardan iatı • r Ult' 
bugün garba intikal etmittir ve Se • u unu ve un arın ıüçlükle mukave • lerdir. General Grazianin ffarr•d• bd' 
titin cenubundan yakında bir hal • met edeceklerini Harrardan bildiriyor. ru:ı 

B b d 1 b
• rine yakında ıiddetli bir taar 

yan taarruzu beklenebilir. er era an ae en il' telgrafa aöre ıı· 
nır üzerindeki Habef kuvvetleri araıın· lunması beklenebilir. . al ıl' 

Raa Seyyum da sarı humma hastalığı bat aöster • Tigre cephesinde halyanl~~;!e 1'.'' 
Hali. Tembien yaylasını itıal et- miıtir. balarını Takazze nehri sahı 1,rııs ır 

mekte olan Raı Seyyumun muhare • dar teımil edeceklerinden bur• d• Ç~ 
b d k·ı HarraTa Karıı ı· · k ''l · k ·· e orı .... ' e etme en çe ı meıine intizar o • ga ını at ı eıtırme uzer . ce1'ıv 
lunmaktadır. Roma 10 (A.A.) - Doğu Afrikasın- kuvvetli mevziler vücuda getıre 

yağmurlar daki İtalyan süel hareketlerinin merke- dir. 

yeniden kuvvetli yağmurlar ltal- zi birdenbire Eritreden Somaliye tevec· Son Durum S 'P~ 
yanların ilerleyitine büyük engellik cüh etmiı bulunmaktadır. Asmara 10 (A.A.) - D'. ~~r:'rıt•' 
etmittir. Makallenin cenubundan Filhakika, General Grazyaninin, an- huausi muhabiri telsizle bildırıf ,eıııJ~ 
ilerleyen birçok kara gömlekli ta • cak 200 kilometrelik bir uzaklıkta bu- kalleyi iıgal eden ftalyantır 111 et ' 
burların efradı dizlere kadar ça • . lunkduğu Harrara karıı enerjik bir ha· doğru ileri hareketlerine de"' ~ 

d .. ·· k b · • d k l re ette bulunacağı tahmin edilmekte· mektedirler. ~ı;.• 
mur a yurume mec urıyetın e a - d. • '"'" 7 • 
mıılar, fakat huna rağmen bir gün ır. General Santini ile Piazıa d t dıJ' 
içinde yirmi mil kadar yürümüıler-1 300 Kilometr~ koyu iıgalden sonra bir ıniid ~ir•~~ 
dir. j Ogaden cephesinde İtalyanların 300 caklar ve bu sırada General uetii 

Habef Orduları 1 kilometrelik bir derinlik üzerine dü§ • arupu Takazze nehrine kadır 
Ş. 1 k' H b d l man topraklarına airmi§ olduklarını ha- yecektir. 11,11" 
ıma ve cenupta ı a Cf or u a- b 1 k kt. · r.1•,. _ .... 

• . h w r ama aere ır. D kild ·ı l' k l ıse 'r rının vazıyetı akkında ıaglam bir ana en ı er ıyen ° S ııııı' tarı baaıp ellerine 
derh 1 öldürüyorlar. 

Baakından sonra bunlar tekrar dai· 
lara, mağaralara çekiliyor Ye İtalyan
lar bunları takibe cesaret edemiyorlar. 

fikir edinmek çok güçtür. Adiıaba • Vçüncü Bir Cephe . nin garbinde bulunmaktadır· ",rrl'11" 
Şimalde olsun, cenupta olsun. Bü • hadan gelen haberler çok azdır, hat· Cibuti 10 (A.A.) - Assaladaki hal- zifesi Habe§lerin muhtemel tı 

tün Habet ordularına, yolda bulunan tak- ta resmen Adiıababa habersizdir yan kuvvetleri ile Muhammet Y ayanm rını önlemektir. ııııJ11'~ 

10 bin yabani Habeıli 
Sessizce, merhametsizce ve vah§İya

ne bir surette yapılan bu gec baakın-

ları İtalyanların maneviyatı üzerinde 
müthi§ tesirler yapmaktadll'. Bu bas· 

"1nlara mini olmak ve etrafta dola§an 
tiu çeteleri imha için İtalyanlar sabaha 
kartı muhtelif iatikametlerde postalar 
çıkarıyorlarsa da knt'iyyen muvaffak 
olamıyorlar. 

Bu sabah Adisababnya Habe§lerin en 
yabanilerinden mürekkep on bin kiti· 
lik bir kuvvet daha geldi. Bunlar mem• 

vİye kıtaatı vasıl olmadıkça hiç bir ıuretle denilebilir. kuvvetleri aralarında irtibat tesis etmek Şurası kaydedilmelidir ki: -"dar ıJ••1: 
taarruza geçmemeleri ııkı sıkı emredilmiı- " d' 1 b" d T k h · e k• e ır Adiıababada, Gorahai muhare • uzerc ır er. gar ın e a azza ne rın " 
tir. Bu emri alan Ras Seyyum imparatora h · b • l ııtar, tit 

be•ı'nde 12 o"lu" ve 60 kadar yaralı B\1 irtibatın tesisi Tigre ile Ogaden nan va §1 ölge ne ıta yn ·ııııiJ • 
gönderdiii bir mektupta, İtalyanların kar- " H b 1 · 1 edı 

Verı'ldı' öı' ao"ylenmektedı'r. arasında üçüncü bir cephe ihdas ede • a eş er tarafından ıtga 
tısında mütemadiyen çekilmenin, askerin • · 1 

I cektir ki bu, Habe§leri Diredema ve Habeflerin Tabiyesı ~tel 
maneviyatı üzerinde fena bir tesir yap • talyanın Zayiatı r... -Harrarın ıimalinden tehdit eyliyecek- 1 1 l h · tle İ~ '""' 
makta olduğunu bildirmiı •e bir an evvel İtalyanın §İmal orduları nezdin- tir. ta yan arın e emmıyc f ov--~ 
hücum etmesine müsaade etmesini rica et- d k" R b ld tiklerine göre yürüyÜ§Ün yt1d"ae1'ilı ' 1 e ı öyter aylarının i irdiğine * d 11 ı miştir. yalnız arazi müıkülatın an "i1' 

eöre, harekatın baılangıcından yani İtalyanlar Cicigadan 70 kilometrede • vııff• sıtil 1 

3 tetrinievvel tarihinden beri İtal • zamanda en uf ak hır mu · ıer Li' 
uzakta bulunan Saaaabanohi iıgal et • sizliğin yapacağı siyasnl teSır SıJ ,.. 

1000 kio.ilik hususi ordusile henüz bura- yanların zayiatı §Udur: • 1 d' dit• !1
1 

" J mıı er ır. li.hazasından ileri gelmekte 011del"'~ 
ya gelmif olan Decazma Kibrat, dün gece talyan ıübay bir ölü, dört yaralı. Harrara 200 Kilometre k ' ıar B iP'" 

Adisabnbanın büyijk caddesinden seçer • İtalyan askeri üç ölü, altı yaralı. Roma 10 (A.A.) _ Tiğrcde ağır ve =~~a:ı~~~d;0~::~ ç~:kü 81~~l~~ilj ken, otomobili, sarho§ bir ıoförün idaresin- Yerlı' İtalyan askerı' 32 o"lu" 71 ya k _..,et .. ' • ihtiyatlı yürüyen bu hareketler Somali ta.biyesi daima mühim uv• 

Bir otomobil kaz.ası 

de olan diğer biri otomobille çarpıfmıı ve ralı. cephesinde birdenbire yıldırım ıüra • cum etmelctedir. 
lektin en sarp araziaini yalınayak ka- Decazma ile üç refiki derhal ölmüılerdir. İtalyanlar, hiç bir esir vermemi§ • c::oc= .......... ----~ 6 
tederek, hareket ettikleri yerlerden tam Şimdi gelen haberlere göre ltalyanlann lerdir 7 A T dbi l • M , ./: C" r./(lf 
kırk günde Adisababaya viııl olabildi- Aksum, Adua, Adigrattan hareket eden üç Y e~i ilerleyİ§, Amba • Alagi dağ LJ 6 C r l ~ 6 r er l n 8 n J i ,,,,, 0 n lJ-y .. ~ 
ler. Kumandanları da bundan üç sene kol üzerinden Makalleye ilerlemektedir. ıilıileıine doğru olacaktır. Habet • eıı 1'1'. 1 

evvel Habeıistanın Londra ıefiri bulu- Tanklarla yerli ukerler ileride gitmekte ve lerin ilk ciddi mukavemeti, bu hat ü- Berlin 10 (A.A.) - Nazi partiai or· ıaden cephesinde taf kıran uıı• ~-
nan Decazma Makonen'dir. Muharip- tayyareler Habq kuvvetlerini aramakta • zerinde göstermeleri çok muhtemel- ganı «Angriff)) gazetesinin resimli ila- yol işçisinin bile mukadder• 
lerin hepsisinin de teçhizatı mükemmel- dır. Piyade ile ber her cepheye 450 topla, dir. vesi zecri tedbirlerin menfi sonuçlarına kimdir.» d ft'' 
dir. Decazma Makonen aayet zengin 3000 makineli tüfek gönderilmiıtir. Maa • Gazeteciler iki sayfa tahais etmektedir. Gazete, bu * . rııale. 1,J-
olduğu için aakerlerinin bütün silah ve mafih, ltalvanlarm ıimdiye •·-dar Hah- bahae dair olan büyük bir resmin altı • Roma 10 (A.A.) - «Gıo .. eet' JI 

~ - "T 200 katırlık bir kervan Adiıaba • ·k ııııı ~ lı1" 
cephanelerini bizzat Sudandan tedarik kuvvetlerile temasa gelmedikleri aöyleni • na fU yazıyı koymuıtur: lia» gazetesinde Amerı 8 1ıa1' 
etmiıtir. hadan Deıieye hareket etmittir. «Zecri tedbirler, maden iıçilerini it- birler kar§ısındaki duruın° t<i: iJI 

H b l d 
yor. Gazeteciler de hu kervana 14 teşri- sizliğe mahkum ediyor.» yazı yazan Giniogayda diY0 r .... etleı' .J 

a eı er tayyare en Raı Guksanın lıarııı dog"'urmak 'd D · h · d ·ı 'h k u5
11 ıı' nisanı e essıe §C rın e ı tı a e • Gazete zecri tedbirler hakkında ez • «Bu aykırı devirlerin bu'ııır•"d' 1' 

korkmıyorlar!. üzere. d ki d' ı u ıı 
, Ogaden cephesindeki •aw.i munta- ece er ır • cümle diyor ki: I den biri de, talyanın ~odm§ bllwıı~11.J 

• r Bu İtalyan kuvvetlerinin arasında Raı Tigre Cephesi ((Zecri tedbirler, talya için çok ö •

1 

yade Okyanusun ötesın e . j ~if' 
zam kıt'alar• kumanda eden General Guska ile maiyetindeki 1500 kio.inin de bu- . k' k d' B k lk f _,. d ha ıY 
Ali Nur, Harar valisi General Nasibu " Tiire cepheai: (10 (A.A.) - Ha • nemli bir hadıse le§ ıl etme te ır. u za Ü e tara ınuan a 

lunduiu ve Ras Gukaanın bir an evvel Ma- tedbirler, mitralyöz ate§i ortasında O- mıt bulunmaaıdır.ı> 
ile görüşmek üzere Ciciga'ya gelmiştir. vaı ajansı bildiriyor: _ 

kalleye sİrİP orada vaz'ıhaml etmek üzere f 
Kend. ·ı •o"ru"• b' k d İtalyan "'ruplarının kuzey istika • K O 

m e • :ren ır ar • •ta: iken bırakmlJ olduğu karuınm ikı'betini • ç• • V t ) Y 
- Allah bizimledir. Aakerlerimiz ve metinde ilerleyiıleri General Saatiniye lÇCrJO 3pUrU UF arı amJ i,._.r'ı .. ~,,·. 

öğrenmek istedifi haber veriliyor. ,."' v 

halkımız artık tayyarelerden korkmı- Bundan maada ftalyanlann Danakil vah- bütün Oaaden bölgesini i§gale imki.n Bükret 10 (Telsizle) - Köstence açıklarında, karaya oturan Çdef•,r. 
yor. İtalyanlar Gorahai havalisine beı· vermi§tir. t n• 
yüzden fazla bomba attıkları halde, tilerinden mürekkep bir lnııvvet teıkil et- General San tini böylece dikkate de· purunun bugüne kadar ancak 80 yolcusu kurtarılmıştır. Fır ~tadır• 

tikleri ve bunun da Eritre hudud\lDdan, mekte olduğundan kurtarma ameliyata zorluklarla karıılatnı• fi 
kimsenin burnu kanamamıfhr. Halk or· ğer bir hamle yapmıt ve Cicigadan 200 ' 
manlara saklanmayı ve tayyareler ta- çölün kenarını takip eder~ cenuba doğru kilometre mesafede ve beraber Adisa· LJ"""'bya'dan "yrıl ı 
rafından aörülmemek usullerini öğren- ilerlemekte olduiu ıöyleniyoraa da, bma- baba yolu üzerinde bulunan Sasaeba • Kahirede Habef 
di. )) demiştir. General ltalyanların da böyle bir ıeye ihtimal verilmemektedir. nehi almıttır. Elçiliği fırk8 4letlelİ ~~ 
on dakika sönmeden yanan tenvir bom- Kuzeyde İtalyanlar Scelicat'a hakim ) J. • eV" 

-Daily ExpreH -
1 1 

. • 1 . 1 d' ı 1 Kahire 10 (AA) - Bir kral e • Roma 10 (A.A. - ı. jçıt1 '' 
baları attıklarını da aöylemiıtir. .. ..• ·-- ..• ._. . . . • . . ... ·- o an tepe erı ıtır• etmıf er ır. ta yan ' • )J11B~ ıı 

K l h l 
sol cenahının ileri hareketi, iate güç- mirnameıi, Habeı hükumetine, Ka· venler, Libyadan ayrı heıııe .1ıı' 

ra içe ep gü üyor Büyük Facist Kur-.ılu hirede teıia etmek istediği elçilik bi- alan Metauri fırkasınııı ....... U fı; 
Bugün Kral ve Kraliçe cüluslarının 7 lüiü dolayısile durmu9tur. 1 l d·' diisı.t•• 

T ı S ld v ö · d. h k. ı naıının kurulması için bir ana ver- mamile ta yaya on 
betinci senei devriyesini tes'it münase- op anıyor anı ıgına g re ıım 1 are atı ya • 
betile yapılan meraaime İ§tirak etmit • nız General Maravigna yapacaktır. mektedir. Şimdiye kadar Haheıiı • mektedirler. ~ift" 
1 d

. B 'f 'b t Roma 10 (A.A.) - Büyük faıist ku- S l C h tan Mısırda yalnız Portıaitte bulu • V 1,.eP 
er ır. ura teşrı atı mucı ince mpa- 1 16 ık· . • 'h' d o ena M oskova e.. ld'' 

ratorla, imparatoriçe senede ancak bu ru u, ıncı teJrın tarı ın -; topla • Danakil yerlilerinin bulunmakta ol • nan bir konıoloıu vaııtaaile temsil 1 I< "' 
merasim eanaaında bir arada bulunur· nacak n zecri tedbirlere mukavemet dukları Agula doğuaundaki Berchit ci- olunmakta idi. . grat'ta ert I ıef 
lar. hakkında lüzumlu tedbirlere dair ka • varında halyan ıol cenahı, Habe§lerin 1 ti ..... k EdeCBf( . ;~I~ 

Battan a9aiı beyaz giymit olan ve rarlar alacaktır. muhtemel bir hücum teşebbüslerine ne- Yunan Kralı lngiliz ş ra AA)_ 1ef~tl ı•' 
ba9ında geniş kcnal'lı bir §&pka bulunan zaret için kalacaktır. S d Moskova 1 O ( • ' ııf1111 Jıfl 
ı R Y arayın a ı·ı· b s et Ru&Y 1 -ı.1 1 ı· 
mparatoriçe neş'eli bir surette trafın- oma ya • ugoa.a vya Setit bölgesinde harekat her aünkü a 1 ayramı ovy t !tJ " Jıı' 

dakilerle görütüyordu. / d tüfek ateılerine inhisar etmektedir. Londra 10 (A.A.) - Yunan kra- 1 rafında büyük Çoşkun uyel rc:J,, ~~ 
imparator, halyanlara dehalet ed~n raıın a İtalyan uçakları Maigalat, Scelicot, lı Yorgi üç Yunan murahhasınm mıştır. Bütün millet Sovm~t'''\o•' 

Ru Cuksnnın bütün emvnlini Habeş Sa- Belgrat 10 (A.A.) - Yugoslavyayı Antola bölgelerinde ve Makalle güne • I kendisine Yunaniatan'l avdet için nin 18 senelik gözler ka 1\1°'.( 4' 
JiLiahmr.rine bitğııılamışhr. d.oğrudan ~oğr.~y~. Rom~.nyaya birle§ • ı yinde araştırma hareketleri yapmakta- yaptıkları teklifi bu ıabah kabul et- lançosunu selanılan~J~~;1• 550 ~ ~ı• 

Gelecek hafta Adisr.b:ılından Dcssie- 1 tıren deınır kopru bugun açılmııtır. 1 ~ırlar. mi§ ve ondan sonra Bukingam sara-
1 
tezahürlerine bir .mıh de b ., 

y~ ıl ci,.'T•ı, dahn b•ırnlarrla şimc!iye ka· Köprünün .~d~. ikinci Petro~ur. İlk tren I General Dö Bono yına giderek öğle yemeğini İngiliz Lcningrad tezahürl~rhıe etı0it!1 
• 

dnr <!öd.:.lmcmi~ lıir lccı-v"n harckc.:t e- bu.zece kopruden ıreceketır. General de Bono Makalleye aelecek-.k!al.._!e_k!a~içe_!.ile_bi~~~!~->:.emitti~· Y!}P, ŞJ>O. ~.in _k~ti İ§tırak 
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1 Şehrin Dertleri ____ ! 
Bu Şehirde Bayındırlık Yapılamaz 

~-~-

• Çünkü, Karşınıza Ya Ev-
ktaŞ. Tamaşvar Ma· kaf v cya Muhafazai Asarı 

çı 3·1 Beşiktaş Kazandı Atika Encümeni Çıkar 
lıtanbulun, kuruldu kurulalı dii- mütaleaıı ahnmaıı muvafık bulun· 

zeltilememiı bir derdi vardır. Su du. Sanılıyordu ki burc tamir edile
iıi: Belediye ıu itlerini ele aldıktan ceği, düzeltilcceii ve güzellettirilc· 
ıonra bu iti düzeltmeyi kararlatlır· ceği için encümen bu iti ıükranle 
dı ve neye doğruyu ıöylememeli? karııhyacaktır. Fakat maattceuüt 
Çahımıya da baıladı. Bir kaç yıllık it tersine oldu. Muhafazai aaarı ati· 
bir proğram yaptı, projeler hazırla- ka encümeni hemen yaygarayı bas· 
dı ve derhal tatbike baıladı. Bu ara- tırdı. Meğer bakımsızlıktan yıkılıp 

da da yükıekliii dolayııile ıuıuz bu- aiden laf duvarlar ne kıymetli §ey• 
lunan yerleri yeni teıiaat yapılıncıya lermİf. Hergün halkın arabalar do· 
kadar bekletmemek için inceleme- luıu ıöküp taııdığı tuğla ve har!; yır 
ler yaptı ve buralara büyük ıu de • iınlarının ne ehemmiyeti vaınu§ ! 
poları yaptırmayı, bunları c\ınün Encümen izin vermedi. Bunlar ec· 
muayyen saatinde doldurarak her dattan kalmıt eıerlerdir, zerresint. 
ıaatte ve her abonenin her katında dokunulamaz, dedi, sular idaresi de 
su bulundurmayı dütündü. Suıuz tasarladığını yapmaktan vazgecti. 
yerlerden biri de Topkapı idi. ilk itte öğrendiğimiz ve hayret elti • 
tesiıat Topkapıda yapılacaktı. Çün- iimiz tey. Bizde itlerin ne için yürü· 

Oyun, Umumiyetle Beşiktaşın Hiki
miyeti Altında Geçmiş VeRomanyahlar 
Esaslı Bir Varlık Göstereni emişi erdir 

Tema,ver k•l••lne ilk gol olurken 

. Romanyanın Tamaıvar futbol ta· ıeçen ilk dene, iki, bir Betiktaıın bundan ıonra tekrar canlandı. Kay-
kımı dün ikinci ve ıon maçını Çra- lehine olarak bitti. bcttiii hakimiyeti tekrar elde etme· 
lan ıtadyomunda Beıiktaı takımilo ikinci devre meğe çahııyordu. Bu ııralarda Mu· 
yaptı. ikinci ~evre b~~ladıiı vakit Ha~· zafferin çektiği çok kuvvetli bir f U· 

Yeşil beyaz yollu fan ile ve yeıil kının yerınde, hucum h ttında bır tunu kaleci ıüçlükle kurtardı. 
Pantalon giymi• olan Tamaıvar ta- baıka oyuncu oynuyordu. Bu dev- B d ş ft b' :r un an aonra ere en uzun ır 

kımı sahaya ilk önce çı. h . Bc•iktaı rede Romanyalı oyuncular daha tc- 1 E f k h tt ü . • :r • r b. .. . l d paı a an ıre orner a 1 zerın 

takımı iıe niıbeten zayıf bir kadro sır 1 ır oyun ıosterıyor ar ı. d ktiwi bir utla (78) inci daki· 
• k" · M fh Uzun paslar ve açıklarla oynıyan en çc 1 f 
ıle onu ta ıp ettı. aama ı oyun R l l "tfk t hl"k 1 k kada üçüncü ıolu yaptı. Oyun Be-
ba ladıktan ıonra fasıla ile Fevzi, omanya ı ar gı ı çe e ı e o ma 'kt f 'k b' ·ı ) 

! · · istidadını gösteriyorlardı. Bu tehti- fi •tın aı ır oyum e ve (3-1 
Nurı, Şeref ıahaya geldıler ve ta • k . h k d b · · · Romanyalıların mailfıbiyetile bitti 
kımlarında yer aldılar. eyı sa anın cnarın a ~r ıelyırckı B "kt t k k d ·ı • 

. .. . ıibi duran Hakkı da ıezmıt o aca eıı aı • ımı fu a ro ı e oy-
Oyun Romenlerın hucumıle baıla- k' t k dak" · · tekrar nadı • · · l · ı, az ıonra a ım ı yerını . 

dı. ilk dakıkalarda Beııktaı _ka esı- aldı Mehmet Ali, Nuri, Hüsnü, Fevzi, 
ne sağdan ve soldan bir haylı ıut a· · 
taldı. Maamafih bu az devam etti. 
Ufak bir bocalamadan ıonra Hak-
kının gayretile Beıiktaf kuvvetli hü
cumlar yapmağa baıladı. Bu ıırada 
ve Hakkıdan Şerefe giden bir paı 
kuvvetli bir vuruıla Romen kaleıine 
aitti, direkten geri ıelen topu Mu
zaffer (9) uncu dakikada gole tah· 
vil eyledi. Bu ıayıdan sonra hücum
larını kuvvetlendiren Beıiktaılılar 
tazyıklarının arttırdılar. (17) inci 
dakikada Hakkı, ıahsi bir ıayretle 
ikinci ıayıyı yaptı. Beıiktaıın aiır 
basan oyunu uzun zaman devam et· 
ti. Maamafih Hakkıdan gajn hücum 
hattında çalııan oyuncu olmamaıı 
fazla aayı yapılmaıına mini olu • 
yordu. Maamafih Romenlerin hızı de • ı Lfıtfi, Faruk, Hayati, Hakkı, Muzaf-

Bu ıırada yirmi beı yarda meaa. vam ediyordu. Bir ara Romen mer- fer, Şeref, Efref. 
feden Beıiktaıa çekilen bir frikik kez muhaciminin rüzel bir paıını Maçı Galataıaraylı Suphi idare 

iki t.rer mUmes•lll•rl berrak teati edlrorler 

KadıltöyJelıi lilı maçları 

kü bu ha vali hem çok ıuıuz, hem de mediği, tasarlanan imar itlerinin ne 
binaları ahıap olduğu için yangın ı için baıarılamadığı meydanda. Bir 
tehlikeıine en maruz ıemtti. incele- it yapılacağı zaman ortaya muhak• 
meler neticesinde kale burclarından kak ya evkaf ve yahut muhafazai &• 

birinin üzerine bir depo yapılı:ııau ıarı atika encümeni çıkıyor ve ta• 
muvafık ıörüldü. Hazırlıklara bat· aarlanan ıey de yarıda kalıyor. Me· 
)anıldı. Fakat buralar eaki eıerlcr· ğer köhne lıtanbulun her taıı ve 
den ıayıldığı için bir kere de umu- toprağın her zcrreıi antika imiı vea. 
hafazai aıarı atika encümeninin» ıeli.m. 

Su depoıu hu 6urflardan 6irinll! yapı lacaktı. Leylek yuualarının ıelameti 
namına İf •eri ltaldı 

Beykoz Koruluğu 

Gün Geçtikçe Harap 
Oluyor 

Beykozdnki J\braham Pa a koruluğu mnhvolmnk üzeredir. Orman! ı · 

mızın korunmnsına büyük bir önem verildigi sırndn milyonlnrcn lirn " e h · 
sapsız emele sarfile meydana getirilen bu korunun ihmali hiç doğru de w ilclı . 
Finans Bakanlığı (300) bin lira kıymet biçerek Emluk Banka ınn de' ı t 

miştir. Banka koruya müşteri bul. madığını söylemi ve geri alınar. k yerine 
aatılnbilir emlak verilmesini Bnkanlıkt.m i t mşitir. Banka bu korudan hiç 
istif. de etmediği halde senede (:J) bin lira vergi veriyormuş. Son za-; 
manlarda korudaki bütün ağaçlar ke ilmiye ve çnlmmıya başlamıştır. ı· 
)ayet bu koruyu Bakanlıktan i liverek Beykoz belediyesine verme;> i til· 
aarlamaktadır. Belediye burasını umumi bir halk \><: hçcsi haline koyacaktır. 36 ıncı dakikada Romenlere ilk aa- yakalıyan .. iiç penaltı ç.izıiıi için· etti. 

yıyı kazandırdı. Maamafih umumi- de çektiii çok !kuvvetli bir ıutu Meh· 
yetle Betiktaıın hakimiyeti altında met Ali !kurtardı. Betiktaf takımı Ortaköy • Feneryılmaz araıında- libiyeti elde edebilmittir. 1 rek ekibi lzmitten Bebeğe kadar küreli 

ki maçı (3-0) Feneryılmaz kazandı. Taltıim ıtadında !çekmek ıuretile gidit gclit bir yeni İz· 

Temetv•r . kelesl zor. bir kurterıt r•P•ror 

lıtanbulıpor • Anadolu maçı çok Beylerbeyi • Sümer takımları ara • mit yolu rekoru yapmıtlardır. 
heyecanlı olmuf, iki taraf penalt1- ıındaki maçı (4-0) Beylerbeyi takımı Lilı maçları durumu 
dan birer aayı yaparak berabere kazanmıttır. lstanbul lik maçlannan ikinci hafta 
kalmıılardır. Beykoz • Eyüp maçı (2-1) Bcyko· ımda durum tunu göııterioyr: 

Son maç Fenerhahçe ile Topkapı zun lehinde bitmittir. 'Fencrbahçe il maç 6 aayı 
araıında yapıldı. Müsabaka ümidin ·• 
fevkinde heyecanlı olmuıtur. Bu ıene like yeni dahil olan Günq Anadolu il » 5 » 

kulübü Süleymaniye ile yaptıiı maçı Beykoz il » 4 u 
Fenerbahçenin büyük bir hakimiyet (4-0) kazanmıttır. Vefa 1 » 3 » 

göıtereceii zannedilen bu maç ta ilk l•tanbulapor il 3 Galataıaraylıların yeni bir " » » 
devre ııf ır ııf ıra geçmif, ikinci devre 1 . 'd. ı · L T opkapı J 

:r.mıt ıı •f ıe •f re1roru » 
ıonlarına kad:ır oyun berabere teklini C h · t ba d d'" tl""k Eyüp 1 . . .. .. um unye xramın a or u )) 
muhafaza etmıttır. Bulun kuvvetlcrile klasik tekne ile Bebekten lzmite giden Süleymaniye 1 » 
çahf&ll Topkapı, kart111nda Fenerbah· Galatasaray Kürekçileri havanın bir • Günct 1 » 
çenin düttüiü vaziyet çok milfküldü. denbire patlamaıı üzerine lduik tek • 

2 
1 
o 
3 

)) 

)) 

)) 

)) 

(İtirazlı) 

Maamafih F enerbahçe aon dakikada neyi lzmitte bq:akmıtlardı. 
bir ıol yapmıt ve anc:&k bu ıuretle ıa· Trenle lzmite ıiden Galatasaray kü-

Galatasaray, Betiktaf, Hilil takım· 
ları henüz hiç maç yapmadılar 
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Şeyh Ebu Yahya mırıldandı: 
- Bu yafta bnşımıza bir İf açmasa! .. 

* 
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Ke al eis Cezayirde 
Kemal reis Becaye teybinin on kar

şı koymağa kalkıfmasına çok kızmıt
tt. Çünkü İspanyollardan o kadar fe • 
nahk gören bu adamların. din kardq
lerinc karşı kılıç çekeceklerini hiç dü
şünmemİfti. Hatta onlardan güler yüz 
ve se inç beklemişti. 

Buna rağmen ilk zamanlard 
düşünmüştü: • 

- Becaye şeyhi sanırım ki bu işi 
İsp:ınyoJ kumandanına aldanarak, y • 

hut onun zorile yapıyor. Eğer böyle 
İae pl'k o kadar ileri gitmez ve belki de 

fspaııyoflara bir oyun oynıyarnk bi • 

Bu defa hırsız beni kucağına aldı ve be

limi alçak bir duvara dayıyarnk bağrrdı: 

- Şimdi seni moğacağım ve... Ellerile 
gırtlağımı sıkmağa bnşlndı. Ncf esim keai
lıyordu. Bir aralık. dişlerini de gırtlağım 
geçirdi. Ben de can acısile onun tehlikeli 

e de ly Yolu 
IZMIR Yapuru 12 lklnclteırin 

SALI allnll ıa t 11 de IS· 
KENDERIYE'ye kadar. 117055,, 

Tr bzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 12 

lkJncit şrin SALI rün 1aat 
20 de RIZE'y• kadar. "7056,, 

Borsada 

ıl 
ikinci 1 f1rl11 

~ 
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DU§br. 
Halkevirulen halka - Ankara Hııl

kevi tarafından bu isimde Halkevleri 
prensiplerini yayan azalan havi küçük 
bir kitap çıkmı§br. 

N ıtt - Ertuğrul S dl 

Şehıadcbnşı TURAN 

tiyatrosunda 20,SO da 

HiSSEi ŞAYiA 
Vodvıl 3 perde 

tetl ~ 
ık op• 1ı1ı" 

Ha trO'ııo 
Bu ak m Fran11ıı tİY~ f ~ .. 

SA y • 9,,.. b,.ıı 
dl rıı"il 

Ayrıca koaıe ' 
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TURNLEA 
ROMA KAPILARINt 
Dört Şaman Rahi~i, Kıral Rubanın Ölü
sünü Odunların Ustüne Yerleştirdiler 

Büyük ve yavarı.k meydanlığın or
ta•nda odunları bid>iri üıtüae ,.P • 
lak büyük bir tünwek yaptdar ve dnl

fa çH çııpı doldurdular. 
Dört Şaman rahibi, kral Rubanın ö

liıünü aiu' .ajıır ba odma yıimı üstüne 

Jerleştirdiler ve bekledi1er. 
Kalabalık içinden genç ve uzun boy

lu bir Hün çaktı. Elinde alev alev ya -
aan bir metale tutuyorcilll. Odun yığı
•ına öaüae ~ "'C çalalan atqledi. 
§aman ba,rahibi, kurt batlı isMına 
ı<* yüzüne kalduarak: 

- Hün1er, kralımız,.~ ve ............... 

,,,,,,., . . 
~ ......... - ,...,. ................... ,. ... - """:I 

,... ... ; 'ı' 1 1 
...... ~ ... ...., ... ,.il ı' ı'ıf .,.... .... 

bırklc ceaeMlı UJlmluılulc lill M halt ıoLıb 1 r. 

8romllra1 ·KnoR· 
sinirted Jllfllhm. .9JllllJD .... Urarlll, ltllJıi boa ...... )'call lılr Mf 
olup lbürlt iıriıi• Jlkfnıunt. p lıaa b r zam nda iade • bu Ufede e11f 
yt dtn dınçlc$lirecü olan ..,,..._,ıu ltmın eder. 

ID we••rs· ,. ..... .. 
---· ........ 1r .. ıı1ır. 

ikinci Tepin 11 -
OSMANLI SALTANATI 

GÖÇERKEN No. 203 

•••••••••~ Yaı.an ı Zıg• Şa ldr ------ 11/11/ s ~ 
Tamamile Aciz Kalan Damat Ferit 
Nihayet istifaya Mecbur Kalmıştı 
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Yolcusu ita ık Sigarası lstan· 
bulda Neden 
Satılmıyor? 

._·-------------------------------aru~_.,. 

iNCI GERDANLIK 
Muharriri: Fretman Willı Croft. - 23 11 /11/935 M eyzi ile Deyzi üminde iki 11en~ 

Memleket içinde sık sık seyahat· kız iyi arkaclaıtırlar. Deyzi bir 
ler yapan bir okuyucumuz matbaa· gün parkta pembe inciden bir ltol· 
mıza uğrayarak bize dedi ki: ye boluyor. Gazeteler 6a kolyeyi 

«- Memleketin genel idare ba· bulup getirene mültMat 11erileeefi· 
k d d d 1 k nİ yazıyorlar. iki "'luıdOf 11.nlen 

Bir müddet daha müzakere ettikten 1 ımın an urumun a ayrı ı • gay· 
1 k b h 1 B ac/reae gidiyorlar. Bartuc 6ilyÜlı 6fr\ 

aonra nihayet bu proğram mucibince rı 1 mevzuu a 10 amaz. una 
h k d'l rağmen, inhisar idaresinin bazı konaktır. I~ girince merclioenl.,.. 

arekP-t etmeie arar ver ı er \l mamulatı, memleketin her tarafın· de bir gen~ kadın •örllyorlar. Ka· * I dın onlara dönüyor: 

Stranraer - ~~a~:~~=~~~~!.isal olarak Halk - Biriıini mi anyonanuz? diye 
. · Ertesi gün saat 7,30 da Frençle 

Bu nevi sigaranın kalını ve incesi ıordu . 
. Maklanı Londraya vasıl oldular •• 

vardır ve bilhassa fakir keselerine Deyzi: 
kahvaltı ettikten sonra dotruca .. .,.. 

1 

Sir Conun Hizmetçisi, Zabıta Memur-
larına Yeni Malumat Veriyordu 

müfettit Miçele ciderek lrlandadakl •• çok elveritlidir. Bu ıigara memle- - Evet Leydi Dorinponu ... 
!c:ayii uzun uzadıya anlatblar. Miçel de ketin her tarafında bulunduğu hal- Yabancı kadın gayet nazik bir ta· 1 ihtiyar tefeci kadın: -
yeni proiramı tasvip ettiti ic;in Frençle de İıtanbulda yoktur. Asker siga· vırla: dın mı) O kaybolan ~ 
Maklang vakit kaybetmeden Sir Con raıı muayyen bir meılek erbabına - Leydi Dorington, fU ıırada kolye iınitL· 
"n konağına gittiler. Kapıyı upk Mayb mahsustur. Fakat Halk sigarası öy- Melçeıterdedir. Bir haber bırakmak _.. 
açtı ve kendilerini ıalona cötürerek le değildir. Onun için, inhisar ida- iıteraeniz... - Topu topu iki ,_ 
Jıürmetkar bir vaziyet aldı •e dinledlı resinin bilbusa nazarı dikkatini Meyzi, arkadatına doiru iğildi: Biraz canım aıkılarak 

Frenç evvelce vadettiti ıibi olup iti- celbetmenizi rica ederim.» - Ne? Kuru bir tefekküre bile meie mecbur oldum.·· 
teni Uf•i• anlattı. Zavallı Maylı'ün ıö• Jt.. mazhar olmadan kolyeyi tövbeler yoktu. 
leri yatardı. olsun bırakmam, dedi. Genç kadm bili .&1"81111r' 

- Efendime el kaldıran o melunla· Cadde Delil KISatebek Yuvaslle Bu aırada kapınıq öainde duran _iti anlayınca kİIB lllİf 
rın, inıallah asıldığını eörürüm, dedi. Dolu Bir Geçit kadın tekrar onlara dönerek: caklar. Her halde ........ 

Kartvizitler Beyoğlunda lıtanbul tarafına oto- - Leydi Dorington mühim bir dıran, doğru yola .a.illdiP~ 
Frenç, Mayls'e dotru iiilerek: mobit ile geçebilmek için belli batlı l teY için mi görmek istiyordunuz? tmm saçını batını 
- Onların ele ıeçmesine sen de yar• iki yol vardır: Fındıklı ıemtini ta· Belki size yardım edebilirim. Ben Ha! •• 

tlım edebilirsin Mayls, 'bana, Sir Conu Biletleri gene o kızıl saçlı, uzun boylu. kib eden malum cadde ve Tarlabatı 

1 

Leydi Doringtonun kızıyım, dedi. Levi gayet sakin bir ta.-ld 
iki defa ziyarete gelen Kota'ın adresi geniı omuzlu adam almııtı yolu. Meyzinin içi birdenbire ferahla- H• tm--... 
lbım. Onu hatırhyabilir misin? . .. - ıç zanne __, 

Maatteeaıüf, bütün eayretlerine r•i· daa Bu Tarlabatı caddeıınde, gun dı: Genç kadın birdenWre 
T al6ot T era• No. 7 geçmez ki bir çokur açılmasın. Son- - Oh! dedi; timdi İf baıkalatb• _ N 7 N d _ _._ 

uıen Mayls bunu hatırlıyamıyar, kecle- e e eJJIC9 
ıfnden ellerini uiuıturuyordu. Frenç 0 • Soneli Roo ra, bu açılan çukur, üıtünkörü ka- Bakınız! F · ~· ki .... -..-;-
llU teselli ederek: Beli ad panır ve yol, çakıl çukul bir halde ı El çantasını açtı •• inci kolyeyi - az ze • ildnll 

Adresi yazılı idi. FreDf büyük 'bir bırakılır. yukarı kaldırarak genç kadına ıöa- rum. · · Gazetenm 
- Anlıyorum Maylı, sana kabahat sevinçle: Bu semtte, hergu"n böyle bir çu- terdi. ha. berlerini okudun -T 

ltulmıyorum. Fakat ba§ka bir JeY ya• di 
pabiliriz. Bu adam, iki defa celmiıti de- -Tali diye buna derler azizim Mak- kur açmak adeti olduğunu btlmi- Genç kadın: • . ., • • yor: . • • , 

1 
'ain. Her iki geli§inde de kart eön- lana. Al oku. yen bir toför, tesadüfen buradan -Aaa, annemın kolyeaı ••• Ne ıyı. «- Bınncı tabun• ..... 
•erdi mi? Talbot Teras aokaiını herha1de bile- mesela geceleyin geçecek olsa, akı Ne iyi. Nerede buldunuz? ıinin kaybolduğunu 

- Evet. Her iki geliıinde de kendi- ceksin, dedi. ve yay kırmak, çukura dütmek gihi Meyzi meıeleyi anlatmca,, ~~Df Dorington matbuat Wlıroll...,. 
tini salona aldım ve kartı Sir Cona •er· Maklane düıünüyordu: arızalara uğramak işten bile Jeğil- 1 kadın: . . - -:: tup göndererek kayholaD 
elim. Talhot Teras? Vallahi ömrümde böy- dir. Kaldı ki ıündüzleri de bu'"a· I - Y~!. dedı ... ~ız~ IOD de~ece ... ~u- lınm bir kopyuı o~ 

- Peki, öyle ise o kartlar nerede? le bir aokak ismi iıitmeclim. Maamafih dan rahat geçebilmek mümkün ola-ı teı.ekkırız.,..... M~afat Tenlecegın~ kolyenin bankadaki 
M 1 b d b·ı . d B iki s· ıehrln o taraflarını pek bilmem, dedi. d dd l"k d 1 ılan aalıba •ana aababki _ı..a. .. 
ayı unu .• ı mıyor u. e 1r Frenç eülerek: mıyor. Çünkü cad e, ca e ı ten 1 aır 0

1
and k• k "Fak t bulunduğunu bildir..,-.... 

Con bunlan cebıne veya masasının çek- z k H h ld . . ..d. hergün bir parra daha çıkmaktadır. gazete er e çı aca ... a ··· O f __ ._..,,, 
• • A - arar yo . er a e sızın mu ı- :s- Ne o? zerine enm-

mecesıne koymuJ, belkı de yırtıp kaiıt . tt b"I ki ş· d" k' k b Belediyenin hassaten nazarı dik- Çantasını açtı. ., . rıye e ı ece er. ım ı, va ıt ay et- 1 I"' f k b 1 rum •••• 
sepetıne atmııtı. meden Reyniye telefon edelim, dedi. katini celbederim efendim. - Fakat tun arı ut en a u e- ----------~ 

Her üçü de tekrar antredeki port- .. • • B · I · der misiniz? Şimdilik yanımda bu 
.. .. .. . Frenç, masanın uzermdekı telef onu ır fO <'T lk" lira B • 

mantonun aozunu, Sır Conun yazıha- k B lf t k . . . d' kadar var... ı yüz • • • ana ıa-
. . . . . avrayıp e as mer ezını ıste ı ve * 1 • • • ? 

nesının çelmıelerını aradılar. Bır çok b üf tt" R •. 1 .. .. k K minizi ve adresinizi aöy er mt1ınız 
. . aım e •ı eynı ı e eoruıere osbn ı Dair bah • · 1 ·· kartvızıt buldular. Fakat bunların ara· d . • d" t hk"k t 1 T•fo Meaelea ne Annem tabii yarın aa aızın e ıo-

. d K , k d"f d a reımı ver ı Ye a ı a yaptırı ma-
aın • ota ın artına teaa u e eme- sını rica etti. lıtanbul Sıhhat ve içtimai Yar- rütmek istiyecektir. 
diler. Nihayet Frenç, Maylae dönerek: Evden çıkarlarken Frenç gayet neı· dım Müdürlüğünden: 7 /11/935 ı Banknotları. Meyzinin eline a~ı': 

• - ~ir Conu~ .üzerinde bul~?an e~- eli idi. Maklangın koluna girerek: j ıünlü gazetenizin yedinci ıayf asın-
1 
tırdı. Kolyeyı ve .~ızlann adrcı?ı~ 

hıselerın ceplerını aramııtık. Boyle •ır -Ne tali... Ne feYkalade tali... da (Tifonun bir ıebebi anlatıldı) aldı; onlara te,ekkur ederek ellennı 
kart çıkmadı. Sen onun diier kostümle- b 1 • 1 d k" k d 1 kt b" '"dd t erclı·-enı·n ha Kota'ı bulduk mu itin yarııı bitmiı de- at ıgı a tın a ı yazınız o un u. aı ı; ır mu e m ... 
rinin ceplerini temizledin mi? mektir, dedi. Halkalı ve Kırkçeıme sularının tında durarak mütebessim bir çeh· 

Bu cihet Maylain aklına ıelmemiıti. Y . . mülevveı olduğu daha evvel anlatıl· re ile kızlann arkaamdan baktı. 
Kendisinden umulmıyan bir çeviklikle ataklı vagonu lıim tuttu? keyfiyet Urayca gazetelerle Kızlar köteyi dönünce o da merdi • 
hemen efendisinin yatak odaaına koıtu Fakat Maklanı düıünceli idi, ve 'bi- bmılıkve ••t dd•t defalar ilan edil- lerden aaaı"' ı indi ft öteki aokak· 

d k d k .. h d b d" .. . • ı a a mu ea ı 

1 

ven r-
·~. olapta

1 
ne aFar ~st~~ .. varaa edp· ı raz aon~a a u uıuncesmı ortaya attı. mitti. tan bir otobüae atlıyarak ihtiyar te-

sını topar ayıp rençm onune yıf ı. - Bır nokta daha var Mister Fre-nç. I T"f k l l' ·· d f · L · • • e .itti. 
F b.. "'k b" · · "l k .. 1 • • ı o va a arına ge ınce gun e ecı evının evın •• renç uyu ır ıtına ı e ostum enn Sır Conun yataklı vaeonunu kimin tut- k • • 

Müsabakalı 
Hikiyelerllll 

b• b' ı · · · b 1 d • . • bet va ayı tecavuz etmemıt ve son * ırer ırer cep erını aramaca •f a ı. tueunu bılmıyoruz. Bunu ev halkından b ik d 1 
Nihayet dördüncü kostümün yelek ce- kimsenin yapmadıiı meydanda. Sir zamanla~da . u m . t~r. a aza mıt· Ayni zamanda hırıızlara yataklık, '---------~ 
itinde küçücük 'bir mukavva parçan Conun bizzat eidip bu itle uiraşacaiını tır. Keyfıyetın tavzıhını saygılarım· yapan ihtiyar tefeci evde idi. Genç ka· 
buldu. Bu Kota'ın kartı idi. Ozf!rİnde 1 

tahmin etmiyorum, dedi. la dilerim. dmı mütebeaaim bir çehre ile karfıla-
Artür Kota ismi ve apiıda, aol tarafta 1 (Arkası var) 1fı. dı. Genç kız sevincinden yerinde du • 

saat bilafasıla devam eden bu telenf batbap vermiı; ıon, en aon bir çare:. Okuyucularımıza ramıyordu: 
h • b" k h k'k 1 C 1 - Vallahi LevicwöWwn_ kendi kendi-mu abereıı, ır ço • 1 atlerin ve bil- tarak hu vaziyetten silkinmek istemitti. evap arımız .. .....,. 

hassa Ferit Paıa ile arkadaılarının yap- Fakat her düıünce ve mütalea, aciz, zil- • mi öyle takdir ediyorum, öyle beğeni· 
lstanbulda Tursun Aliye: _ .. ___ • t ş· di 

bkları cinayetlerin ortaya dökülmesine lef ve meskenetle netice vermiıti. Ve yorum ki, tasavvur ~m. un 
aebebiyet verdi. nihayet (EnİJte Vahdettin), (Kayınbi- - Mektubunuzdan bir mana çıkara- bana fU elceğizlerinle küçücük bir aer·! 

Mustafa Kemal Pap; 
raderi Ferid) e: madık. Daha tafıilitlı ve sarih yazı • vet sayacaksın, dedi. 

- Y apılamas ... Artık hiç bir ıey ya· nız. _ Ne için? 
(Millet; kavi, müdrik ve azmintle 1 S d tt kil ı pı amaz . . . a •re. . en çe ı . . . .. ......................... __ ................. ·---·- - Beni dinle, bu akpm T rentino • 

br~~> b ceva ını vermlfb. _. W l 1__ da ek L iki 
diyor; artık milli hareketlerin en ta· 

bii bir mecra dahilinde, hedefine dotru 
en süratle yol aldıtından bahsederek; 

* ı r !,u hafta reni çıkan kltapler nun 011U1ntaım yem yer~oo 
Jl.·r )' zırt•·"i lıır li.ı • No. 21 

1 
genç kız girdi ve perclmin arlrasın • 

Ertesi eün (2 teırinieVYel 335-919 daki -•••ya oturdular. Evveli onlanal TCıd\ 'l'ARAI ETl TAHllll~E ,..__ 
perıembe) intipr eden alqam gazete- l konuttuklanna aldırıt etmedim, fa • 
leri fU kısa havadisi neıretmiılerdi: GE~EL B R BAKIŞ J'i. 

-
A80NE 

Padiphın da amali milliye karıısında 
baJ iimesl lazım geldiiini ilave ediyor· 
du. Halkın liaanından söylenen bu söz. 

I>r. Saim AhmPı Erkun 50 kat bunlardan biri ((pembe incin diye 
Damat Ferit Pap Kabinesi KA lHZLIK hafif bir çığlık koparınca kulaklarımı TORKIY! ı• 

l•tila Etti tedaviıiode •D ıoo •ıaul 20 kabarttım ve aöyledilderini dinledim.>> YUNAN
1
1sTAN ~ ler, hiç fÜpheaizdir ki hakkın kelinu 

idi. Hakkı tanıyan Kerim Pap İM l:tu 
hak sözler karıısında iiilmİf; 

(Millet, Allahın emrini ifa ediyor. 
Hakkı olan aaadet ve selameti bulacak
tır). 

demit ve çekilmiıti. 

* Damat Ferit Papnın l:teyniri'e inen 
hezimet darbesi; artık bu haris ve anut 

'baıı İyice aeraemletmiıti. 335 aenesi teı· 
rinievvelinin birinci eeceıini Yıldız sa-

rayında geçiren Damat Ferit Pap, ıeç 1 
waki•leı:.e...kadar PadiJah Vahdettinlel 

(Dün öğleden sonra meclisi vükela ber. Dr. Ila1an Ferit Can1ever Dedi. İki genç kızın anamdan geçen iCNEB -'i2iiııııiıılllvv._.. 
mutat inikat etmiı ve saat bet buçuğa doğ- HlANSIZCA • TÜRKÇE 400 ani V ·ı-
ru damat Ferit Pqanın ahvali sıhhiyesine muhavereyi attı. • IOlll"&: Abone bedeli ~fi._...._ 

• Heıiwli ltü1ük dil kılazuz11 Onlardan 1 CZ--'--d Sku cleiittirmek a• mebni istifa edeceğini söylemesi üzerine is· ı cilt 2 - evve ~ ._. er • 
tifaname tanzim ve rüfekası tarafından deki evi gittim ve oralarda dolqtım. 

1 
-

imza edilmiı ve geç vakit Ferit Paşa tara- Jll~~l?\Cl SIKIF Kn-yi döndüklerini ıörünce merdi • 
<)(mETMENlN Kl'fABI 150 -y-

fından atebei mülukaneye takdim olun - Ci t 2 • Salim Siret venlerden çıktım ve kapıyı açar gibi 
muştur. yaptım. Leydi Doringtonun kızı oldu-

Zatı hazreti padişahi, kabinenin istifa _ '!\irk Feylesofları antolojisi SO 
namesini kabul etmişlerdir.) Dr. Hilmi Ziya Olken ğumu söyledim ve avaller adamakıllı 

Çemberll'taı A ·1 1 d · · 1 .. d · yuttular, dedi. uauo u an ııpar•t a ır •• gon enr . 
. 935/11/10 y EN 1 K 1 T A p Ç I ihtiyar Levi elini m•unm üıtünde • 

Ziya Şakir Aakara cadde .. i No. 85 ki gazeteye doiru uzatb. 
- SON -· .. • G~ kadın ~ -.~ordu: . 



H Sayfa 

öşel 
Yı dız a 

~·--.,. Yazanı Z. ş. "'••••-••> H r hakkı malı uıdur <m1•BU~ 
Talih, Yavaş Yavaş Genç Doktorun 

Yüzüne Güler Gibi Oluyordu 
~=::Annem .. O .. Kim bilir, ne ka~ ı çektiği sancılar azabnıttı. Kendinde bu 

ıztırap çekmiftir. Kim bilir, ne kadar suretle iyilik hisseden Mehmet ağada 
1 göz Y&fl dökmüttü. ()puol• lconuf- doktora ka111 hakiki bir minnet ve tük-
mak.. . ran hiasi uyanmttlı. Bu sebeple de ha-

Diyebilmifti. piaanecle genç doktorun itibarı artmıfh. 
Ali Seclat anm~•inin ltanetini Doktor da kendini idare ediyordu. 

,ekiyor Kendisile görütmiye can atan diğer 
Fakat Mehmet ağa, sanki bu sözleri mevkuflarla temastan çekiniyordu. Ha

duymak ve itilmek i5temiyormut gibi piaane memurlannın en ehemmiyet 
başını çevinnit; vazifenin katılattırdı- verdikleri fey de bu mesele idi. Bur -
iı bir kalple: nunu •uraya buraya sokan; ba,ına ar-

- Bak, doktor. Yalnız bu olamaz. kadatlannı toplıyan, yaygara ve ta -
Çünkü, divanı harp olmıyan mevkuf- mata yapan mevkuflardan hiç hotlan
lı\rdan hiç biri, hariçtekilerle konu.- - mıyorlar; bunlara sık sık ihtarlarda bu
rnaz. Burada, bir ben olsam, bir teY de- lunuyorlar; dinlemiyenleri derhal bir 

iil... Fakat fUDU bil ki, zincirleme ola- locaya kapatıyorlardı. 
rak hepimizin pqinde birkaç kifi var· Doktorun ağır ve sakin bir hayat ge
dır. Hele, Valde hanım için, biraz sa - çirmesi, vaziyetine kartı mütevekkili.
hırlı ol. Batka, sana ne istersen getire- ne davranıp diğer mevkuflar gibi iki
yim.. Tahin helvuı, akide fdceı i, ce- de birde şikayet etmemesi; onu ha -
vizli sucuk, pastırma, erik pestili se - psanenin diğer inzibat unsurlanna -:la 

ver misin?.. aevdirmitli. 
. - Annem .• Annem .. Annemi iste· Üç dört gün, bu suretle geçmitti. 
ıım. . . Bir sabah bir kanun çavufU gelmiş: 

Diye hıçkıra hıçkıra ağlamıya batla· - Doktor efendi. Çabuk seni binba-
nııftı. fi N zmi Bey istiyor. 

Mehmet ağanın vücudu, ~ kesil - DemiftL B~ı Nazmi Bey, divani 
nıif ti. Sadece dudaklarının arumc:lan: harbin en mühim bir umuru idi. Bü -

- Allahım .. Sen bana sabırlar ih • tün zabıt katiplerini ve evrak itlerini o 
ııan eyle .. Tez günlerde turadan kur - idare ediyor, adeta heyetn nazımı va -
tar. itte, sayei tabanede yüzbqı ol • zifesini ifa eyliyordu. 
dum. Bunca nifanlar taktım. Ya, mem· Doktor Ali Sedat, kalbi acı acı çar
leketimde bir redif zabitliği.. Ya, ha • parak Nazmi Beyin oduına ıitmit; u
yırbaı ile bir tekaütlük... çuk bir beniz ve titriyen ellerle içeri 

Odanın aoiulr ve sert duYarlarmcla, girmijti. 
hı~lar anamda, Ali Secladln sesi, /yi Kalpli Bir Binbaıı 
bir f111ltı gibi aksetmekte idi: Nazmi Bey, doktoru görür görmez, 

SON POSTA lkin~i Teıro 11 ' 

Bugünkü ananlar 

ıo ~c~ T~rfip T_ayy re Piyangosunun 
Bırıncı Keşıdesi Bugün Başladı 

KAZANAN NUMARALARI AŞAGIDA y AZIYORUZı' 

25000 Lira 50 Lira 30 Lira 
Kazanan Kazanan.ar 

24625 
17579 
15986 
3597 

Bu numaranın (750) atağıaı olan 12866 
(23875) ten (750) yukarısı olan 21545 
(25375) numaraya kadar aonları 6040 

25094 
22540 
22761 
13332 
2874 

12311 
(5) ile biten biletler amorti alacak 4798 4157 

1589 
29042 
22688 

15242 
1698 
4251 

lardır. 

15000 Lira 
638 22280 2320 

25830 16469 4543 

Kazanan 

9156 

10000 Lira, 
Kazanan 

25990 

13538 11115 25835 

19900 26803 23572 
6487 16012 12549 

12118 
14939 

Bu numaranın (750) aıağisi olan 6848 
(25240} tan (750) yukarısı olan 27467 
(26740) numaraya kadar olan nu- 4491 
maralaran sonu sıfırla bitenleri a • 15224 
mol'tİ alacaklardır. · 24950 

10793 
25046 
25149 
25352 

6034 

13323 

7769 
28048 
27995 
4775 
5129 
3999 

21731 

22247 
3471 

17420 
21843 

15151 28974 

1587 9771 

29955 15444 

17332 3118 
13320 68 

26108 
4184 
1385 

9224 
15839 

6254 4250 20416 . 
20191 19086 28491 
12562 15662 ı~ 
11630 6677 2640$ 
16444 26785 2789d 
12985 6141 1158 
12811 9468 
22881 11732 
14090 22092 
3029 20570 

26789 12695 
25489 27392 
12916 2604 
5984 16313 
6911 3296 
9480 28640 

1649 17308 
11570 12065 
15361 

23578ı 

238141 
19963 
14921 
29593 
17239 
1539_ 

22349 
20849 

Lehistan da 
• - .Pekili.. Hiç olmazsa.. Siz on elinden kalemi bırakmıf, gözlerindeki 

gıls~ız .. Benim, •i olduğumu söyle- gözliiiü pkarmı9; doktora Wmt}'a 
aenız .. Ne olur, ayaklarınızı öpeyim! baflamtflı. • 

Mehmet ağa, kıvranmıf, kapıya doi- - Ali Sedat Efendi siz misiniz? 

1000 Lira Almanyada ' Hitler Her Şey- y ahudiler Ai;yhin:. 
den Ev1Jel Kuvvet de Gösteri Yapıldı 

ru bakmıt: -Evet efendim. 
-Kardetim! .. Ben fU kapıdan çıkar - Siz dokto rr.ufıunuz, öyle mi? .. 

çıkmaz, hafiyeler pefİme takılırlar. Ne- - Evet efendim. Sayei phanede, 

reye gidiyor, kimlerle konufuyor, bu- diplomalı doktorum. 
radaki mevkuflardan acaba dlf81'1 lif Nazmi Beyin yüzünde garip bir te-

Kazananlar 
26135 110221' 

' 

500 Lira Lazım Digor VarfOYa 10 (A.A.)- 1932 aeneain

. Müaib 10 (A.A.)- Hitler, 9 ilkteı- de Vilnede çıkan bir kargaıalık eana• 
rnı tatıyor, diye; buraya dönünciye lra· besıüm husule gelmitti. Adeta gözle· 

dar bana bir adım attırmazlar. Kıtla • rinin alclıiı manalı tavırla: 
dan çıktun mı. bir bildiğe rastgelip te - Aferin. Burada konutmanın usu-

Kazananlar 
9889 8626 

rm 1923 ölülerinin hatıraaını anma tÖ• sında Yahudiler tarafından öldürüleni 
reninde, parti tefle · k d ·· .. • 1 682 lediğ" d rı arıaaın a aoz aoy· talebenın istirahati ruhu için y&pılan 

1 •ıra a ( Alman yanın her türHi b • • • 1 
23671 kalk~nmaıını fena gözle gören devletler ar ayın eanaıında Varıova üniveraite-ı 

aelim vereceğim diye ödüm kopar. lünü öğrenmitsin. 
~fımı göğsümün üstüne eğer, gide - Demek iatemİfti. Ve sonra tekrar 

19959 
3655 
4662 
8599 

19734 13303 
21856 12374 
8979 2330 
6119 28503 

1531 
13591 
12005 
22230 

7418 e~a ımızı ıarmııtır demiı ve aözlerine ainde tiddetli Yahudi aleyhtarhgı ha•\ 

15434 
ıoyJe dev•.~ etmiıtir: diaeleri çıkmıttır. Zabıta bir kaç defa 

1 

hin; gene öylece dönüp gelirim. Eğer sorgularına devam et mitli. 
böyle yapmasaydım; 'imdiye kadar - Doktor Corci Bey isminde bir 

değil böyle sırmalar dikip nitanlar tak - doktor tanır mıauuz?. 

( Eier aalah balom nd k · k .. r 25016 lu k . , . 1 an u-netlı o- uvntle müdahale elmeie mecbur ol• 
rıa yaııyabıhrız. Bucün Alman mil . Jeti ıiyaaal ve ıüel "d . d . - mut ve tevkıf'at yapmıştır. Beı Yahudi. 

hlalc:; ben ele buradakiler gıni çoktaaan (Arkası var) 
tantuna giderdim. Haaa... Yalnız bir -~. . . . ' . • • ' . • · · · --
feY var. Ömrümde kimseye yapmadığ _ Uop antllar, Oavetl•r ) 
nıı aana yapayım. Şu doktüğün gÖ'Z Tal be Birliğinin Kongresi Kaldı 

150 Lira ı areaın e •e ıç ya- . . , 
pyııının 1apııında l:Nrlikt. Al talebe cıddı aurette ağır muamele IÖl'ır. . ar. manya• -1111 
•ın yenı bayraw wı .. 1 d" y h .. . . 1 1 ıaı am bir aurette mut er ır. a udi talebe birligi büro-ı 
koklqmıflar.ı Kazananlar aunun camları kırılmıştır. 

19450 1442 115 Y-.Iarımn hatırı için, bizim köroğlunu Du Halkevinde Tal be Birli i yıllık 2355 
~nnene gonderir, burada rahat oldu _ k . i. ~ dilce. kti. ~~ayyen toplantı 7889 
2unu haber verdiririm. Söyle bakalım, sa tı geli~ b r ~a~lı g çtı ı halde ek eriyet 2fl309 

152 9731 7639 23721 1 . 
t 

SON ICAOLARIN EN HEYECANLISI . 

L. T. PİVER' in . 
ev~~z ner de?.. . • Jtemın c.~:'. ~. dıg,nd,e~. ~~f~a.y~.~ı~~k:l.d:·. r ,. 

ıye cevap vermıftı. • 1 DO Lira· L 

t 

Mehmet ağanın k 1 b L__ ı Belediye kartın a Pıy r otl 
~ . an ı uur naata • c d eı"nde No. 21 Kazananlar 

* ,,. ... Dr. lbrahlm Zatı '(•ı 

h~ı, do~~r A~ ~edat ~çin bir nimet tef- ~HerıGa ~l eclH 1011 a hntalarını 
kıl etmıfb· 1'ını çok ıyi bilen Mehmet ' ka eder. , 11315 

52887 15903 27602 
18754 23468 

9092 

ağa, eline geçirdiği bu bedava doktor- 13919 
dan azami surette istifade etmek için S OD p O I ta 29156 
onu bot tutmıya karar verım.ti. 11979 

Bu fdWde aelen mevkuflan ayn bir iLAN FIA TLARI 26314 

locaya koymr k, hiç kimse ile konu, . 1 Guz teu ıı tuıu ) &ztııle 15536 
turmamak. ıayet sıkı bir nezaret altın- b r su unun ıkı aalırı bir 25490 

20028 29257 7061 
9998 13215 17663 
1114 
3081 22943 6813 

11851 8679 

11160 
19642 

1112 

da bulundurmak lizım ıeld:iii halde· (8 ntını) sayılır. 
Mehmet ai• doktoru mümkün olduju 2 - Sı}CllRınA gôre b'r san· 
k t min t n r atı ,unfırdır: 

Profesör K. KömUrciyan'ın 

adar bu kayıtJar altında ezmem" ; hat
ta bir dereceye kadar da rahahnı temin 
etmitti. Ak~am ve sabah karavanala· 
tında etlerin yajlıca taraflarından a -
Yırtarak doktora gönderiyor; ua sıra 
Y nına iki poata katarak &lVluda hava 
alrnıya gönderiyordu. 

Talih, yav&f yav8f genç doktorun 
YÜ.xiıne guler gibi oluyordu. Mehmet 
ağaya verdi,i iliçlar, oldukça iyi tesir 
i:Öslerıniye batlamıfh. Sa.!1-h, akf&lll 

.. ,. •• yfıı 
] 2 

400 250 
K,... Kr,. 

ıantım 

Krfo 
30 

K .. K t• 

mde YI tı (8) 

g ,. 

11 p, muh he H tıcar<'t kitapları: 

Y c ı h rfl rl T cnzıllı Lcddi Kr. 
ilu kambiyo 35 
he uaulu 122,S 

t ve banka ılık 105 

"ı cnı l u rıtma cet"#cUcri 

Baılıcn ııallt yen: 
lKBAL KüTOPHANESl 

67,S 
175 

70 
20 
56 

• 
l 

Dr. 

TALK SIZ 

MATITE 
-. GÜZELLiK PUORASI 
AtA TITE nın ycdı 

v..ıı ı 

I· Kat'ı surette talk· 
llJ dır • bu ıızc her 
u.an aranıl.n lıkat 
ender elde edl· 
len renç çchrelcrın 
...elıtını ve kıdılc 
...,.ı•r .. ını tc'mın 
edu 
2 · Cilde yapışmaz ve 
plikalar vucudc rctırnıu ~ 
t6n çeh"' bıcnndc aynı kalın 
lıkta ıllıHk eder N<" bır ycrırıdc 
bir kabartı nt bir yerinde 1 ır 
ckailıli\ fÖrii,.unüı. 

3- El ılc doluuıuldukda his 
aedllme2 : çünkli en o~ 
haddına kadar ıncc clcnmı~tır 

4· Yuze fevkall· 
de iltisak kabl· 
ltyetl olması spor
cuların pudruı olma· 
sını 9Ucıb olmu,tur. 
Yuıinlzden .. .,.. 
h:ılıf bır ponpo1t 
li~lcckn sonr• d• 
yınc ı..lif bir ponpoa 
gcçirlnlı ı işte bi· 

~un bir gllmın tuvalet\. • , . 
ô 1 uıamu mutedn dıdnl· 
J.t'rdt'n mu~ltltcptır w her alde 
l-h C rt~lıdır 
6 Glzll ve ho• kokusu 
ı;ı n m ntchabınıı ôlan koku• 
n 1 ııl ı:nklı aurcttı: bırlqecck 
ve ı nu Jı r atmıyıcaktır 
7· Altı muhtelit rengi vardır. 

Parf0m6ri l. T PIVER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
• Şltll Ahmet Bıy sokak No. 66 1 elcton 43044 

EM ASS F Sinir ve akıl 
ha ta ık ım mut , ı it 

O.an ai artı ıaD T 1. 2 OJJ Ev. K d • y Bııha iye lıer aolul& T• t&ı H 
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·12 Sayfa SON-- POST"' 

•so gramhk amballj 

TURY A~ saf, hazmi kolay ve bütün yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağıdır. 

Çok idareli olup, alet teairile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

Keadi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY Ala il• ıaiıirilen yemeklet' çok lezzetli 

~tur. 

TüRı<iYE YAG VE M~MUL4Tı 
S4N~Yii liMiTED ŞiRKETi 

lstanbul - lzmir 

l ______ ••-'._•_n_b_•• __ •_•_•_•_d_•Y_•_•_ı __ ıı_an_ı_._,_• ____ ~I 
Ke,if bedeli 999 lira olan Selimiçeıme - Maltepe - Kartal • Yakacık 

yollarına arsıulusal yol İfaretleri konulması pazarlığa konulmuıtur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyen-
ler 2490 No. lı arttırma ve ekıiltme kanununda yazılı vesika ve 75 li
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 18/ 2 inci teı
rin 935 pazartesi günü saat ıs t• daimi encümende bulunmalıdır. 
- (1) (6839) 

---~~~---~~----~~~~~~~~--~~~--~~·~~
' .- .. -- .. 
~em kendisi ıztırap çekiyor, 
Hem de başkalarını üzüyor. 
Devasız bir dert mi? -

Hayır, Birkaç kaş• ,, - . 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

O BİPİN 

-

Bütün ıztırapları dindirir. 
Dit, adele, bel aAr1lar1nı, U9Utmekten mUtevelllt •ancı 
ve aızllar1 keser, Grlpe, nezleye kartı çok 111U•••lrdlr. 

GRİPİN: Rlldvolin dit macunu fabrika11nın miiiehuııı 
kim~·agerltri tarafından lmal edflmektedir, 

- .. - - ... -

KuıtUyU yaıtık yUzile bera her 
75 kuruı. KuttOyU bir tllte, yor· 
gın, yaıtık takımı 25 lira, kuş· 
tüyünün kilosu 75 kuruıtur. 

Kuıtllyü 1alon yaıtıkları bulunur. 

ADEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
'fafsilit ı Galata Poıta lrntuıu 1255 

Gazi Yahyapafa Vakfı 
MltevelllllAlnden : 
Kadırga çarıısında ve cami kar

tısında eski 34/1 yeni 6 numaralı ev 
arttırma suretile kiraya verilecektir. 
istekli olanlar ikinci teırinin :r;-ıtmi 
birinci pertembe sünü yüzde yedi 
buçuk pey akçeaile lstanbul evkaf 
müdürlüğündeki encümene baıvur
maları. 

ADEMi iKTiDARA 

FOBTISTIN 
ırörülmtmit U&çtır. Yorgun Ytioutlara 
gençlik, dinvlik n yaıamanııı an.kini 

nrlr. Belınıekllfini ı•çlrir. 

,_..or. H o R H o R u N 1 _ ........ ~-p::: .. ~;~::•HNH-
~ · N•ertr•t •d .. Sella Raııp 

\..~ EmiaXal V al e K.raatb;ınc:•i yhaıoda lııutaluını kab•l eder.TeL 'l41Jl J Sahi lerla A. m...., 1. .... ,, H. Lltfl 
- -·---·-·-·- . - -• 

Türkiye halkının 

Ofo 99 U 

RADYOLİN 
kullanıyor ve Racyo:in 

kullananların 

Ofo 100 Ü 

ayni hükmü veriyor : 

RADYOLİN 

,; 
Bu ml'-klnalara yapan dUnyanın en bUyllk -

fabrikası "Phllco Radlo & Televlslon corP 
geçen ••n• içinde 

1, 2 50, 00 o 
Radyo makinası satmıttır. -·~ 

Bu rakkam, bir tek radyo fabrikaıının bir eene içinıle yapınJa ~ı 
oldutu en çok aatıtı ifade eder. Bu rakhmın doğru olduğtıDU ,,-.. ~ 
reuni vt1aik, adreaı aoaiıda yazılı umumt müme11illikte lıteyenl•,. 

HELIOS MÜESSESATI, Iıtaobul • c;.ı.tt 

Lastikçi 
Hüseyin 

Güzel 

Poıta kutusu 1400 - Tel. 41105 

RJiA. 
TRAPEZ 

Meıhuru ilem olan Trapez markah li•tikler, t••onlar •• d. 
taze mal olarak bu sene setirmiı olduğumuzu çok saygıh -~J/ 
arzederiz. Trapez markalı lastiklerin bu sene gelmediğini .a;... r.;,_ 
terem müıterilerimizi itfa) etmek istiyorlar. Mağazamız her' ~ ~ 
bi bu sene de Trapez marka lastikleri yeni ve taze mal olar-;_, il""",, 
d - b • . ' d l .. .. k e•i1'•1 l " ugumuzu ve unu ıapat ıçın arzu a en ere gumru v ,as• 
meie hazırız. Maiazamızda sattığımız bütün mallar ta:ıe, 

~;~~=~·~iti~:::: Direktörlüğü~~ 
Haliç Orman idaresine mazbut 615 kilo katran ile Ye:,~~ 

sinde mazbut 92,S kental karıtık odun 1200 adet dorıı;.r!~ 
kental kayın odun 480 adet funda süpürge 125 kental '~ 
çift saban takımı 12/11/935 aah günü saat 14 te iha~ 
satıhla çıkarılmıfbr. iti öğrenmek iatiyen alıcıların ( 
kal~i~e ıelmeleri illa olunu.. 


