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Fransız Kabinesi Kurtuldu 
Çetin Harici Münaka- italya Harp isteyormuş 

şalardan Sonra.. Fakat Bu 
Meclis, Lavala, 
Ancak (21) Reg 
Bir Farkla itima
dını Gösterdi 

Harbi 
ğiZa
Yapa
cak-
mış 

Parla 28 (Ösel) - Franunm dit poJid. 
.... münuebetile Frama meb'man mec
lisinde evvelki sün bafhyan hararetli mii
sakereler, bafbekanm 'bir kaç müdahale • 
sine rağmen çok hararetli olmuttm. Bir 
ara, «müzakerenin açıldlil sün rey top • 
lama idi, kabine devrilirdi» bükmlinl ... 

Jenler çok ohmqtur. Bir çok hatiplerin .a. Roma, 28 (A. A.)' - Gazeta del Popolo 
alıp müdaf.. ettikleri fikirlerden sonra 
tezahür etmitti ki, radikal~'_.. J'Udıiı bir bat J'azıda fU mühim teYlerl 
1aliatler ve komüniatler Lavala devauwlı: yazıyor : 
"9nnndadarlar. Müzakerenin soalanna «Bir AYrUpa harbini kazanan müatemle • 
tfoiru, radikallardan Piyer Ko, lvon Del'bo keler kazanır. Hakikatte müstemleke sahibi 
Ye Kampenfi imzalanm tafı1U 'bir ad.m Laval olabilmek için de flç yol vardır. 
itimat takriri De merkez fubamclan Şap • • • dd 1 
Clelen m. .. smı tapyan iki takrir ortaya Çlk-ı Delinden'beri Milletler ~ 'bqla • 1 - M~daların ve ı~tı~ai ma e erin adalete 
1D1f ve kendi aiyuumı tasvip edm ikinci blda tmbir edm Fw po&ikasma a • UJIUD bar surette taDUDL 
merkez flrkumm takriri üserinedJr ki, La- dakatini daha açmk bir tekiJc1e p.tenne • 2 - İnailtere, Fransa, Belçika, F elemenlc ,... 
yal, bükUmetin itimat l'e7iai iJ..1 liamlt • mit olrmıNM t....af -..- ........,. but Portekiz tarafından ele seçirilmemlt ola 
tür. Bu tabirlerden radikal aotyaliatlerin- l'eçer.» topraklann iatiliaL 
kinde denili,.or ki: ikinci takrirde töyle dmihneldecllrı a - Vaktinde 7&Pılacak bir Avrupa barbL 

cıSaylavlar kurulu, hUldimetin, 19l9 ... (Devamı 6 ıncı )'ibde) ltalyan gazetesi, bu münasebetle Almanyanın A.,.. 

Mcyva ihracatımızda 
Büyük Bir inkişaf Var 

rapacta .... w wı~1111"'tlıl-.1ı111111ı1m11111-.-..·tmıt.ı 
me mecbıır olduiunu 1' azıyor ve diyor ki: 

«İlk iki yol bizim için reddedilirse, üçüncüsü 
açık kalır. Bir AYrUpa harbi ise, ffJl'&itin düflDan. 
laımuza hoı söriindüjü zamanda deiil, uypn vak· 
tin seldiiüıe bükmettiiimiz zaman baıhyabilir. 

istedi-
man 

Alrilıanın ....,_ • 
W•c& ....ıw.•,_. 
elan t•lırar tM 1 il 
üteniyor H ,,,.,.... 

bir «ayala .,.1ı ..... 
.. ,. rHır c1.,,q.,. 

Almanya, Yağlı 
Müıterilerimizin 
Başında Geliyor 

Üniversitedeki Ya
bancı Profesörler ... 
Muayenehane Açamıyacak 

Fakat Konllıltaıyoaa 
Gidebilecekler 

Bayram Neş'ell Geçiyor 1 
Dileriz Ki Daha Nice Bayramlar, Böyle 
Şeker Tadı Ve Düğün Keyfile Geçsin 

Meyva ihracatımızda bu yıl slSrGI • 
memit bir inkipf vardır. Avrupa pi • 
yaaaında meyvalanmız için yeni Y• 
ni pazarlar açılmaktadır. Bu piyasa -
lardan en mühimmi Almanyadır. ~im
diye kadar bizden elma almamıt olan 
Almanyada elmalarımız pek makbu -
le geçmiftir. 

Almanyaya bin eanchk elma ıön • 
derilmiş, on bin sandık elma için de 
yeni sİparİf alınmlfbr. Almanyaclan 
elmalanmız için çok taleb vardır. Y. e 
Jıer hafta tam bet vagon elma latenll
mekteclir. 

Almanya aynca portalcalJarimıza 
Cla müşteri olmuftur. Almanyaya bin 
1anclık ta portakal gönderilmiştir. Ye· 
nlden de bin sandık portakal hazır • 
lanmaktaclır. 

(Devamı 8 inci yÜt/•) 

Mahkemede Hadise Çıkaran iki 
Suçlu Baıka Mahkemede 

Kadıköy Yeldeğimıeni ~nlerinden Nuri, metresi «Haygui» ile ikinci 
~liye ceza mahkemesinde miihakeme edilmektedirler. 

iddiaya göre, Nuri ile metresinin suçlan bir mahkemeyi aiu itham • 
larla tahkire kalkmalandır. Nuri ve metresi eroin kaçakçıhiı yaparlar • 
ken yakalanmıtlar. iht1888 mahkemesince suçlan sabit aörülünce birer ae
pe hapse çarpılmışlarclır. Bu karann kendilerine aöylendiği durupa IO • 

nunda suçlulardan Nuri mahkeme he yetine karşı: 
- Adalet yok ı. diye aöylenmif, Haygui de buna benzer bazı münue • 

betaizliklerde bulunmUftur. 
lhtusaa mahkemesi heyetince tutulan zabıt üzerine de Müddeiumumi • 

tikçe 2 nci asliye mahkemeainc:I, muhakeme edilmelerine lüzum ıörül • 

•iiftür· 

Onivenitede muhtelif fakültelerde 
ordinaryüelük ve profe.örliilr. yapan 
ecnebi doktorların burada haata mu • 
ayene etmeleri doktorluk aleminde &
tedenberi itirazJan mucib oluyordu. 
Bilailerinc:len istifade için buraya p • 
tirilmit olan bu mütebaaıalardan hu
taneye ptemiyen hutaların da istifa· 
de edebilmek istemeleri pek tabiidir. 
Saihk Bak•nhğı bu iki zıd vaziyeti 
telif için tetkikler yaplDlf ve neticede 
ecnebi profeaörlerin memleketimiz • 
de muayenehane. l&boratuvar ve mü· 
muili yerler açarak icrayı tababet e
debilmelerini imkaııu: ıörmilftür. 

F abt bu mütehauıalardan konsül· 
taayon için istifade eclilebil~tir. Bir 
Türk doktoru ecnebi doktorun kon • 

taayona ittirakine lüzum pteriree 
ecnebi doktor haıtanm bulunduiu ye
re pierek muayene yapac:akbr. An· 
cak bunu dalma cebinde tafayaceiı 
bir deftere IÜJıÜ 'Ye tarihile byded• 
cektir. Bu defterin nümun..ı Saihk 
Bakanhiı tarafından hazırlanmıftır. ... ····-·-·-······-···-·-----
r- Çıkmadığımız 

Günler •• 
Ba:rıam münuebetile çıkmadıiumz 

aünler seçen hldiaelerden iç durumu • 
muza ait olanlann büllalan ikinci. u
umum1 d11 duruma ak bldiaelerinin hü
llaalan hetlncl. İtalyan - Habet Iİya..I 
ve .u.I dutumlanna alt vak' alann hü
ıa-lan iM altınca ..lıifemizdedirler. 

Bayram topıan atılır .,. ,.calıl• balonlannı tifirirlerlıen.. 

Bu bayram, tabiat latanbullulara leri dolduran bayram nqeai bir bt 
ıüler yüz aösterdi: daha artırdı. 

Daha arife gününden ortalığı ısıt • Her gece geçen günün yoıpnluiu 
mıya bathyan bir~ giin8fi, bize ve ~elecek günün y~ur, çamm kor· 
kıflll en kara günlerinde sıcak ve ay· k~ıle. yataklaruı~ gıren .. yawularm 
clınlık yQ. günleri yaf8tb. Hlla da ya- ıozlerı, patlak bır yaz gunefİle ka • 
pbyor. maşarak açıldı. . 

Tabiatin bu aüzel eürpıizi, gönül • <o • .,_, 1 uad ya.feJ . 
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Kômür 
Depoları Binaiı 

Süleyman~ye Tarafından 

T arkeehliye MiMuz? 

Avusturya Ve 

Y umurtala:ımız 

ahmya karar verm.İftİr. Bunun için A
vusturyadan mümessiller gelmit ve 
buzhanelerdeki yumurtalanmızı tel • 
kike ba9lamıtlardır. tık yapılan tetkik
lerde yumurtalanmız matluba muva· 
fık bulunmuttur. Bayram ertesi bin 
kental yumurta Avuıturyaya ıevkedi
lecektir. 

Bir MahkOmun Bir ihbarı 
Kutu barı cinayetinden dolayı 7 ,5 tene 

hapse mahkUnı olan mütekait zabit Adil 
Üsküdar hapishanesine nakledilirken müd
deiuınumilije baZıl ıeyler ihbar etıniıti. 
Adil ıeçen gün tekrar müddeiumumiliğe 
getirilerek bu ihban hakkında kendi.in • 
den mütemmim malfımat ahnımşbr. 

Mersinde Sergi 
Mersinde Mersin hinterlandı mahsulleri 

için bir ıergi açılacaktır. Bu sergiye Kon
ya ticaret odası da iştirake karar vermiş, 
bunun üzerine sergide Orta Anadolu 
mahsullerinin teıhiri de kararlaştırılmıştır. 

... _ ...... __.. ..... _ ............... ·-······················ 
TAKViM 

BiRiNCi KANUN 

R11nıt ıene 
29 

Arabt sene 
1351 1354 - -Kuıaı Reami sene 1 inci kloUD 
52 1935 16 

PAZAR 

SABAH 
Şevval 

İMSAK 

s. D. s. D. 
2 87 3 12 50 
1 ~8 s 88 

Öğle İkindi 1 lrtar 'i ateı 

s. D. s. D. s. D. s. D. 
E. 7 28 9 47 12 - 1 39 
z. 12 16 14 86 16 48 18 28 

Bayram Ve Arife Vak'aları 
Bir Adam, Arkadaşını yaraladı, Bir 
Koca, Karısına Bıçak Sapladı Vesaire 

Egeli Genç er ~n Dünkü 
Bayramlaşması 

Çıkmadığımız 
Günlerde 

iç Memleketler~e Geçen 
Hadiseler •• 

* Atalürkün Ankaraya ayak basışının 
16 ıncı yıldönümü münasebetile Ankarada 
ve İstanbulda pnlikleJ", eğlenceler yapıl • 
mııtır. 

* ZoD81J}dak Hal.kevinde Kubilay tö • 
reni yapıhmftır, 

Vo Ticaret Odaaının 
Bir Anketi 

Ticaret odası tüccarlar nezdinde 

Ekmek Nar hı 
Yarın Beledivede Gözden 

Geçiri!ecek 

Belediye narh komisyonu yarın toplana .. 
cak ve ekmek fiabnı yeniden teshil ede • 

cektir. Buğday fiatlumda yeni bir dÜ§Üf 

baılamışbl'. Bu düıüt ekmek fiatlarına te
sir edecek kadar fazla olmamakla yarm .. 

dan itibaren ziyadeleımesi de tahmin e -
clilmektedir. 

Çünkü arife günü İstanbula pek çoW 
buğday ve un ıe.lm4tir. Arife günü gelen 
buğdayın miktarı 3776 ton, unun mikta 
n da 118 tondur. Bayram günlerindeki 
mevaridat ta bugün borsaya bildirilecek ., 

tir. Şehre fazla buğday gelmekte olması ve 

* Konyada yapılan 
yılbaşında açdacaktll'. 

ıehitler abidesi ıehirde de fazla miktard~ stok buğday 

* Ayazağa cinayeti maznunlarmdan 
Yunus Orgüpten ıebrimize getirilmiştir. * Beıiktaı futbol takımı Y unanistana 
~tmiştir. * Kasımpqa cinayeti faılleri İzmirde 
yakalanm,ıtır. 

Egeli gençler bir arada 

Son 24 Saatin 
Hırsızlıkları 

lzm ir liaesinden yelifen gençler, dün 
sabah on birde Şehzadebaıındaki Ege 
yurdunda toplanarak biribirlerinin 
bayramlarını kutlulamıılardır. 

Gençler, biribirlerine ıekerler ve 
pastalar ikram etmiıler ve hep birlikte 
neı'eli bir de yemek yiyerek dağılınıı
lardır. 

T oro•laların T oplantuı 
BugUn Toroa talebe birliği Halk

evinde toplanarak bayramlqacaldardır. 

Almanya Bizden Zahire Alacak 
Almanya bu yıl bizden külliyetli mik -

tarda zahire almaktadır. En son olarak ta 
600 ton buğday alDUflır. Piyasada bakla 
stoku azalımfbr. Bunun için fiatlarda ha -
fif bir yük.elif vardır. 

-------------------------------Gayri mübadillere 
Para Tevzii 

Tophanede kunduracı Hüseyinin ardiyesi 
açılarak 12 çift ayakkabı çalmmlf, ıuçlu • 
lann Sait ve Fethi adlarındaki kimseler ol

Kendilerine bayramdan evvel pa- duklan anlaşılarak yakalanmışlardır. 
· d'l v • b b ·ı ı * Kantarcılarda Mehmet Eminin ma -ra tevzı e ı ecegı a er verı en gay- w d d"' b k k uk hır 

• •• • • v gazasm an ort, et aza ve çoc • 
rı muhadıller, bu ı~le ugraımıılarsa k lı 

1 
v .__n ___ N .. ·uh· tutul 

1 

ası ça p 8§ rmaga aa.uuuı - ı • 
da hiç bir netice alamamıtlardır. muıtur. 

Anlaşıldığına göre hu para tevzii ı * İki hafta kadar önce Beyoğlu Mab • 
işi daha uzun müddet tahakkuk e- yacı ıokağmdaki 3 .. yılı qçı dükkanında 
demiyecektir. pencereden girilerek bir hırsızlık yapılmıt 

dükkanden para ve elbise qmlmııb. Suç· 

San'at l'lekteplerina Mual:im lu olarak yakalanan Yusuf adında bir a -

Sanat mekteplerine alınacak mu- ı dam da hakkında kafi deliller bulunama • 
• • , • . • 'dığmdan aerbeıt bıralnl.mqb. Yusuf evvel· 

allım muavınlerının ımtıhanlarına 1 k. .. ırtmd d"'-'-A d d ~ ıb· 
ı gun a a '"°'an an qır ıgı e ase-

kan un usan inin ikisinden itibaren I Ier bulunduğu halde görülınüı ve nezaret 
başlanacaktır. altına alanmıştır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

bulunması şüphesiz fiatlar üzerinde ucuzlu} 
temin edecektir. 

Zeytinyağla-ı 
Zeytinyağı fiatları yükselmektedir. 

Yeni mahaul mevsimi yaklaşmıı;tır. 
Gelen haberlere göre bu yıl zeytinyağl 
rekoltesi geçen yıldan fazla olacak, bu 
da fiatlann dütme:tıine 7ardım ede • 
cektir. 

Maarif Mudur Muavinflği 
Maarif müdür muavinlerinden 

Adilin başka bir vazifeye naklile 
boplan müdür muavinliğine, maa 11 

rif müdürü Tevfik tarafından, iR'.i 
tedrisat müfettişlerinden 8 kifinin 

namzet olarak gösterildiği anlatıl ~ 

mııtır. 

Balıktan Zehirlenmi~ 
Zürafe sokağında, Eftalyenin umumi 

evinde oturan Hayriye, iddiasına göre Ba· 
lıkpazarmda seyyar bir balıkçıdan alıp ye

diği balıkla zehirlenmiş, hastahaneye kal· 
dırılıruşbr. 

- Bayramı .naııI geçirdin, Hasan Bey? Haıan Bey - Birinci günü Sarıyerde 
kayınvaldeye, Karagümrükte bizim bü
yük dayıya, Heybelide Hacı teyzeye gidip 
akıamı ettik .. 

... ikinci günü, sabahtan torunlar geı
di, arkasından hısım akraba, eı do.at der· 
ken Yat11yı bulmuıuz.. 

. . . Bugün de bir kaç kapının ipini çek• 
tikten sonra, Allah kıımet ederae bir haf· 
ta batımı dinliyeceğim! 



Her gün 
Dünganın 
Gidişine. 
Bir Kaş Bak11ı 

Uzalı Şarllta -----
• 

Biz Avrupa meeeleleri, ltaıya ·Ha-
beş harbi, lnsif tere ve ltalya ihtiJAfı ile 
o kadar m09aulüz ki, Uzak Şarkta ce -
TCyan eden ve belki de bir harp doiu
racak olan mühim hidieeler üerinde 
durmadan geçip gidiyoruz. 

Japonya, Avrupanın mqau)iyetin • 
den istifade ederek Çlndeki iatilaaıru 
genişletiyor. Mançukodan IOnra timal
deki bet Çin vilayetini nüfuzu altına 
alması demek, 120 milyonluk bir luta
ya sahip olması demektir. 120 milyon 
nüfuslu bir kıta bir Amerika birlqik 
devletleri, daha dar bir hudut içinde 
Sovyet Rusyanın dörtte üçü demek • 
tir. 

Mançuko itgalinde Amerika diğer 
devletlerden daha ziyade alakadudı. 
istilayı protesto etti, fakat ileri Plemc-

Resimli Makale 

Lld lae•lar taWatia ealrl idiler. Bitün hayatlanm 
tahiatin emrine aydannata ....._ Wi ler. Bir afet, Wr 
talan, bir lııaatalık lrilt6n bir .... ıik çalıpnayı, yahut ~ 
ttiD bir nesli yok ecWtilinlL 

NiyotoDdaa beri inMDlar birw birer tabiat kananJa. 
nm öirenmı.. ve tahiati kendn-ine esir ebneie ma
Yaffak oldular. Bqiln arbk tabiatten eskiai .. ı.i kork • 
muyoruz. Bil&lda tabiat kuw +etlerini atak sibi kullaa-

di. • 

a Tabiate Hakimigeta 

mama.......- biliyoruz. 
Bizi tabiate hikim kılanlar, çahpnaktan Ye 1orulma'ic

tan yılmıyan muhteriler Ye ilim ad•mlandır. Bunlar, bü
tün hayatlannı bir mikroskop inlacle, bir makine batm· 
da, bir Jiborahmlr içinde 1'19Çiamekten HYk alan m• 
sanlardır. Kamil iman ancak .bunlardır. Ye ancak 'bunla-

nn hayatlan bizler için taklide liyıkbr. 

r 
Söz::n 

Şehir 
Planı 

__ ...... 
f =ISJSl 

"--------Ek ·Ta 

Bayramda, ne kadar dinlenmiye az. 
metti isem de olmadı: kendilerini ait· 
tin ecne aramayıp fakat bayramda ev· 
lerine bir kere gitmeeem, mahşer günü 
benden davacı olacaklannı bildiğim ba
zı eski k.afa1ı hısım, akraba, et ve doe
tun birer akidelerini yemek, birer fin • 
can sade kahvelerini içmek icap etti. 
iki gün, o mahalleden o mahalleye, o 
sokaktan bu sokağa sürttüm, durdum. 

Gittiğim yerlerden bazılannda beni 
hafakanlar boğdu; on dakika zor otu· 

rablldim. Bazı yerlerde sohbetleri, ik • 
ram ettikleri tekerlerden daha tatlı in· 
eanlara rastlayıp, adeta kendimi unut· 
tum. İtte bunlardan birinde idi. Akta · 
ma doğru, ev sahibinin yanında, hep. 
candan. üç bet misafir kalmıştı. Nasıl-

sa, hatırlamıyorum, konuşma zemini 
İstanbulun bakımsızlığına intikal etti. 

8efÇinvilayetindedeAmeribdan MUHTEL IF HABERLER 
ziyade İngiltere alakadardır. Japonya. Sahibi ölmüş. ödenemez bir borç kar-
nın burayı almak üzere bulunmaeı, İn- tıhğı olarak tefeciye rehin edilmit ol-
giltereyi kuşkulandırdı ve İngiliz hari- F·ı· . v r ·ı· 1 duğu için mühmel bırakılan, yetim ma1 
ciye nezareti Japonyaya bir nota vere- yun an Seçimi 1 ıstın e ngı iZ er h eski bir fCyhislam konağı manzarası 
relt maksadının ne olduğunu 10rdu. T eşrİİ Mecl · 8 Meıeleıi arzeden bu kibar düşkünü beldenin 
Japonya, «sana neh demek iateyen Ne Ha. de? noksanlan eayılıp döküldü. Bu arada. 
birifadeileahibircevapverdi.tngi1-Bazı Partiler, Umumi Seçimin, On Bes aylardan beri gazetelerde Wıa.0 
tere şimdilik aca çıkarmıyor, uzaktan Beyrut (Özel) - Kudüsten buraya h" 1... d L_L __ ..J·ıdı" Oradakiler 

G •• G • A J Js • ) I . . . . fC ır p anın an DllllıM:Uı . • Japonyanın hareketini takip ile iktifa UD CTI ti maSJDI tıyor ar gelen bir habere göre n&ılızlenn Fı den biri: • 

ediyor. listinlilere tepii bir meclis intihabı _ Ne iyi ı dedi; bu febir planı ef .. 
Fakat Japonyaya bu btiyük lokma- Atina 28 (Özel) - Bazı fırkalar miyeceklemni bilclirmitlerdir. Batba : hakkını verecekleri söylenmektedir. sanesi belediyenin elinde siper vazife. 

yı böylece sessiz sedasız yutmak için hükUmete .., YUrarak yeni senel ae • kan Demircia, biirriyetpener ve ahali ı ·ı· .. k • • s· Artür" v . . .. - 1 b" ·ı ld ş· ' 
• • L _ .. t h' dil f k 1 'b' bG..::.ı. rt'l de aynı" ngı ız yuce omısen ır •· sını goren, guze ır vesı e o u. un· .. d ed k 'd' ) çım.ın on ucsf 1fUD. sonraya e ır e • ır a an gı ı ,,._ pa ı er 

musaa e ece mı ır .. meaini iatemİf, iatelderi kabul edilmi· fikri ileri sürerlerse. hükUınetin bu kop dün makamına çağırdıiı mem- di, lstanbulun hangi bir eksiğinden fİ • 
Bu sualin cevabını buaun vermek yecek olursa, belki de seçime biç sire- teklifi kabul edeceiini vadetmiıtir. leket mümeuilerine tevdi ettiii bir kayet etseniz: «Bekleyin 1 Şehir plini. 

mümkün değildir. proje ile bu dedikodunun mahiyeti· yapılırken, nazarı itibara alacağız; o da 

lngiltere'de * lşkodrayı sular Bastı ni ortaya koJIDUftur. Yüce komiser olacak!>> deyip, itin içinden çıkıyorlar. 
bu münasebetle verdiii bir nutukta, l,ler de eski hamam eski tas devamda.. 

Sulh teklifleri, Hariciye Nazınnın 

değişmesi, Akdenizde harp hazırlıkla • Orada Ve U . ., sku··pt Bog'"' u- bu proje ile Filistinin manda altın - Adalann ıuyu, tehir planını; Atatürk• 
dan kwtulank istiklale deiibe bile köprüsü, ~ planını; mesire :erleri. 

n.. ona müpbib bir duruma kaVUf& • tehir planını; kanalizasyon, fehır pil 
Bu haberler arasında Londrada ce-1 1 s K k B ld nını, kaldınmlar, fdıir plAnını; serseıt 

reyan eden mühim bir badiee gÖZO an arın ayısı ır 1 u u e&ğlnl SÖyleJDİf Ve binaenalefh bu Lcdil , la h" lan 
h ak• fikir" l . • b"ld" I .. ıır. erın top nması, fC ır P mı.. 

batmadan, hatta kaydedilmeden geç • uıuıt 1 erını 1 ırme ennı Hasılı beledi hizmetlerin en gücünden: 
ti. 

Geçen haha Londrada bir buçuk 
milyon azanın iştirakiyle büyük bir 

halk mümeuillerinden iatemiftir. L __ • • kad h i bu medetkar 
Sofya 28 (Özel) - Belgnddan cine kaçmııtır. Halihazırda tehir su F"l' t" l"l 1..-1..·-d"lmek • te .1 en oaaıtıne ar. eps 

ı ıı ın ı ere ~ ı ıs nı en bekli 
«Zora» sazeteaine telefonla bildirildi- baskını altında lnıhmmaktadır. Bu a- ... 1• 1 I kil Anka Kutunu yor .• 

k d b ·u1aru "I 1 · ti • «teşrıı mec 11.» fU ıuret e tef e • . . . L__ • dı .. 
kongre toplandı. Bu kongreye iftirak 
edenler içinde ifçi ve kooperatif azala. 

iine ıöre, aon yatan yaimurlardan na a ar og o en erın ceae e~ı . . .. .• Hepımız, aynı .ıuıııaatı tafı gımız 
(40) 1 seçmittir 1 dılecektır: Araplardan 8 muslu • . . ..1.. ek b -zı . tas · eder-

aeçen akf&ID Kiri nehrinin tllflllası ne- . , b . . . "b 3 ıçın, gu UfCl , u ao erı vıp 
Felaket hakkında daha fazla ma • man, 1 ıriatiyan aza ıntı ap, k __ Lib· . od · le" ü1C 

ticea' d Anı dlukta l·"-..1 -h • 1.. ·ı ktecl" .. ı·· 2 b · · 1 k il" en, ev sanı ının. aya gıren uç rı, Sovyet dostları. ve muhafazakarlar ın e avu ,_....ra ~- rı umat ven meme ır. muı uman, ırıstıyan, e a ıyet 

vardı. Bunlar İngilterenin Sovyetlerle aeyllba ujramııtır. Halk, tehir hari- I Üakübde de ae:rlib vardır. aza tayin edilecektir Y abudilerden torunu: . . . 
• -Ağababa 1 dedı; para vennız dtı 

dostluğun takviyesini iatiyorlardı: M h dd• U . d 
1 

Sahte Bı·r ~ı·ıs·z 3 aza intihap, 4 aza tayin olunacak- ağabeyimle sinemaya gidelim. 
lngilterenin İtalyaya kartı cephe al- U : ID StUC 3 ğ LJ tır. lngilizlerden de 5 aza tayin e • Ev sahibi itiraz etti: 

dığı ve Japonyanın istila hareketinden lzmi•de T 1- 'd dilecektir. Bu 111retle yekunu 27 a• _Bugün olmazı 
~üphelendiği bir sırada Sovyet Rusya U \ U U zadan ibaret olacak Filistin meclisi- _Ya, ne zaman gidelim) 
ile dostluğuna ehemmiyet vermesi lsmir (Özel) - Şehrimin selen ta- İzmir (Özel) - İzmir zabıtası bu- nin ancak sülüs azasını araplar se • Çocukların hiç bir zaman ıinemaJlll 
gözden kaçmaması lazım gelen bir ha- !:.!:ı ;:!i•~ ~ub!~~st:!ai F!~~ rada dilsiz taklidi ile dilenen profes • çecek, sülibanmı İngilizlerin tayin gitmelerine taraftar olmıyan büyük ha-
disedir. Sovyetler ötedenberi m~te- Güleçi ziy!..! e~tir. ~ yonel bir dilenci yakalamııtır. '\ aıı edeceği araplarla yahudiler ve bir ha, minimininin yanağını oktıyarak: 
rek emniyet prensibini müdafaa eder- Ostiiııdat yemetini valimiz, Parti henüz 18 olan ba dilenci ilk olarak de bi zat İnıilizler te,kil eyliyecek- _ Şehir planı yapılsın .. Ben o :ra • 

ler. İngiltere de son zamanda Cemi - hafkam AYDi Dotan •e tarbay Dr. kendisine sorulan suallere, batı, cözü tir. Projede meclis reisinin de İngi· man sizi yollarım! dedi. 
yeti Akvam yoliyle bu prensip üzerin- Behçet Uz ile birlikte Şehir pzino - ile ifaretler yaparak cevap vennif, liz olacağı prt ko§ulmakta ve iri· . ···---· ---··- • ... 
de durmaktadır. ltalyaya karfı Küçük sanda yemİfe ,.mekten ~~ Kültür dilaiz olduğunu anlatmaia çaht~ışhr. nın teaaviai halinde reisin bulundu- Bir Bayram Fr.lrrcuı: 
İtilafla Balkan devletlerinin yardımı - p~r~ının yapal~C:-iı yere sıdalerek . se- Bilahare. sıkıttınhnca, bu usta dalen • iu tarafın ekseriyet sayılacaiı kay-

zılmıı ve kendıaıne park hakkında ıza- cinin dilı çözülmÜftÜr: d 1 aktad 
nı temin ettiği gibi Japonyaya kartı da h ·ı-:. . o unm ır. Çocuk Nüktesi 

al ven-.....tır. - Aman ajaheyciiim, 'ben dilsiz B • • la 1 tiklil L...11 __ _ Sovyetlerin yardımını ietiyebilir. u proJeyı a n cc s '".....-m 
S d O' E •t l dejilim amma ne )'aparsın, mide da). Arkadaılanmızdan birinin, cin sibi 

Bu bakımdan böyle mühim hldise - uriye e a ~, 1 en er . ayni günde ret kararını vermit. di- zeLı·. cevval. dedesi kadar nükteci bir 
gaaa bul .. dem•p. .. . ___ !11_ d ~!--'- • .. lerin cereyan ettiği günlerde Londra - Beyrut - Son aünlerde bazı büyük ıer mÜIDCNIJICI'" e müa&ere ıçin 

d So ti 1 d tlugu" takviye taraf- memurlann deiiıtirilmeai ve diier ba- cevaplanm 7 ikinci kinuna bırak • 
a vye ere os üh' • • ti · ıa· d'\ • Fulgarlar Ro-yter Muha 

1 b. k lamaları h zı m ım memurıye enn re ı meaa • mıılardır. 
tar arının ır ongre top er il . ba d üh' t b. • • K 

zenne )'l'&m aonun a m un e • lrJOJ OYdUlar 
halde dikkati çekecek c:lerececle mühim- beddilllere f&bid ohmacajı kanaati Sofya 28 (ÖUI) _ Gazetelerin ln9lllz Tanerelerl Benzlnl•lnl 
dir. Kongrenin verdiği karar fUdur: hasıl olmu1tur. • Ati.adan Aıı.,orlar 

«Kongre bütün milletlerin menfaa • 
ti namına İngiliz hükumetinin Sovyet· 

yaadıldarma sin, sazetume, Bulsa • Loaclra. 28 (A. A. )-~ telesrafm 

Yangın a.laşlangıcı rİatan haklanda J'&allf malümat Yere- pzdıima l'ÖN. ~ bemİD fiatların 
U rek misafirlik ufabm .Wiatim•I ettiii çok Jiikaek -..-den ötiiıri. 1apt_.. ": 

Dün gece saat on birde Asmaaltın- ileri a6riilen «Ri7ter• ajauuun Sofya Yaba Şark. Hindiatan. Aftataral7a 70 • 

da bir berber dükkanından yangın çık- muhabiri Josef Saa7r1n ikamet kitıclı landa ae,ıiiııııeı. edea açM&... Brendizi ye......... =--=------=----..- mwsa da tcveaaüüne meydan verilme- yenilenmemİf, o •• memleketi terket. rine Atiına ile Karfo'daa .._. ......... 
ÖIUm den bastırılmıştır. lllİftİr. d .. ı.... 

lerle dostluk münasebetlerini aeniflet
mesi hususunda iarar eder.» 

Avukat Fethi Bapranın yeğeni --------------------------------------------------------------------------
Sen Jozef lisesi 10 uncu sınıf tale • ı 
besinden Mehmet Rajıp öldü. Ce • 
nazesi bugün Kadıköyünde Modada j 
Yoğurtçu çe,me sokaiında 42 nu • 
maralı evinden saat 11 de kaldın • 
larak Karacaahmetteki aile kabria
tanına gömülecektir. Ailesini tazi -
ye eder ve Cenabı Haktan sabar ver· 
mesini temenni eyleriz. 

iSTER iNAN IS TER İNANMA! 
Romanyaya siden bir dostumuz fU hiki.~ anlattı: 
Ortalıkta ucmluk var diyenlere bir de Romanyayı PliP 

pnnelerini tavsiye ederim. Köatencede, birinci amaf bir teni 
elinden çıkmlf bir eaY&p komple olarak ( 20-25) lira, bilİI 

tereyaimm kilosu ( 50) kurut. siyah b&Yyann kilom ( 4-5) Iİrll, 

ekmejin kilosu ( 5) kUl"Uft taze, canla balıiı akvaryomdm1 tu

tup buzlu ıarapla beraber öniinüze koran ve bu anda cimı, 

cin• yemek ve meyvalan sofra üstüne Hren biriac:i aınıf lolcan

..._cla .. ,...- ( 40) ıa...-. 

iSTER iN AN i ST ER INANMAI 

torunu vardır. 

Beyoilundaki büyük maiaz;alardan 
birine sık 111k gidip, orada 66 kunttu 

ibaret tek bir fiyatla çefit çetİl ~ 

oyuncaklan sörmüt •e bellemit olacak 
ki bayram günü: 

- Nasıl: Aldıiın hediyelerden mem• 
n~n musun) 

diye soran ba'baaana. dudak bükerelu 
- Ih 1. demit. bu aene. bana verdiii

niz oyuncakları. hepiniz de altmıt altı
ya bağlamıpanızf 

Rum Patriki 
Sen Dakikalarını 
Yaşayor 

Hayli zamandanberi ağır hasta bu • 
lunan Rum patriği F otiyoaun sıhhi va
ziyeti dündenberi en vahim teklini 
almıttır. Hastalıktan kurtulmaa için 
fennen biç bir ibaid kalml7.. pralİk 

Allah ralmaet e,leeia '----------------------------- - ----------1 eoa dalrikwnm yapmektachr. 



SON POSTA 

• HAHKEHElEllE t;•• .. • • 
ORDUKL~RI M iZ MEMLEKET HABERLERi 

bir Saat 
Hikayesi 

ikinci sulh ceza mübaşiri eealendi: 
- Bayan Faika 1. Bayan Meliha 1.. 

Bir genç kız salona girerek davacı ta• 

rafına geçti Suçlu tarafın~eri bot kaldı. 
Hakim sordu: 

- Saat .enin midir} 
- Eveti. 
- Venlmftini istiyor mmun) 

- Tabii!. 

Samsunda Tütüncülük 
Halkevinin Erken Fide Yetiştirmek 

için Açbğı Kurs Faydalı Oldu 
Semean (o..t) - Halbft , .......... 

aene8' raporlara tamim olanmüt.a. Ba 
nporlalda ~ komillıvnm Wr ~ 
meıaili .. aaretle IUilUa edilmektedir: 

Karara bağladı: 1 _ Erken tiltüD fidesi Jetiftiame mal-
.Davacı saatinin kendiaine 'Yerilme8İni 

iatdi. Bu istek yerinde corülerek kabul e- lerini p.teren bir kan ~ ameli .. e na· 
sari olarak 4 ~ de.un eden ha karatan 

dildi. t 
Sonra izahat verdi: • 187 kö:rlü fa,.da'-nm'fbr. 

2 - Danaburnw itlifı J'Olunda ia • - Bir istida ile saatinin cm verilmem· 
• k b" I _,_......_ B" • d" bİlarlm' tecriilte istuyomman J'apbjl t• • 

nı talap edere ıze ge ece&m111o ız flJD ı • -•--•- Li!. ı::.. .1-X...O'-- L-
· ı L- • • "d " tip parata _-- _,,.aqe ..... ......., ft 1111111 

ven en 11U1ran aenın ıaü ana 7azac&CIZ- --&•- _. ___ L_ &-L-"L--- •• .. 

Se d d • • "d" • • ala -- -UUDIU -~- 0DaDe ... n e emanet aıresıne gı ıp ... ünı • Çilmİftİr 

caksın . •• Bundan eonra durupnalara celip 3 _·Derecikte bir okal brma • • 'ba· 
selmemekte .erbestsin. Biz Melibayı bul- f8l'dnulbr J'ap 111 

durup muhakeme edeceğiz. Suçlu iee tabil 4 _ M..ıat.. ki,.... 300 akaqa .p. 
cezasız ~ıJmayacak... CI cliktirilmif, 1200 'bal çabala daidıJnuh 

- letıdayı ne ~an yazayım) 100 kadar ,.eni mal UYml ppbnlmq ye 
- Ne zaman ıster8en... bini -~- • . • __ .... .._ 

erce ....,.._ -.- apıama• ---
Genç kız çıkb. Muhakemelere ahtlun kö,.1&7e afi fetl.jlgeb ~. 

olmadıiı ve bu istida itinde mütküUer Kö:rliaün dert 'ftl dilelderile çok plan. 
sördüiü etrafa fırlattığı mütereddit ba· dan aWıa 'bqhyan kö,.cüler kamiteli ha 
kıtlardan uılapbyordu. bir ,..... meami ile meydana setircliii iti • 

Ona yapacağa İfİ anlttım 'ftl icap ec:len timler bıkclir 8'~ ... 
yerlerde yardım ettim. O da bana bu ... t Elıim l,ı.ri 

lüklyaini aöyledi: Ba ,..ı çiftçiler ekim ~ çok an• 

pma çıktı ve boynuma .. nlarak: clİJ'e kadar elcilea salaa seçen aenenin ld 
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Genç Kızlara 
Ve Kadınlara 
Nasihatlerim 

Evleameclm evvel i,.i dütininib. WJ 
kmcli kendinize .. ..,;.,,; olanm. 

M -.ki için, para için ...,.a k__. 
;p.. nllllip te aonra MY1i ........,...... 
dan do]Qı Wlmek aacbr. 

Y alnıt mf aevıinin akıtma kapıhp fl'lf • 

leaclildm sonra, ha,..tla karp karp,.a pi. 
mek te u acı deiilclir. 

E.. ltir ıslahhane dejildir. Beiemne
diiiniz erkekle, onu sonra yoluna setiri
rim ümiclile, evlenmqiniz, kocanızın hata
lanm batbJanna aöylemeyiniz. Hatta ba-,..tumm aamimi tarafmı herkese açma • 
pm. Kocanmn 'bafka kadınlara bakma • 
lmClan dolayı lmlrançlık a&fermeyiniz. ilk 
siaün Def8 " saadetini mahafasa için _. 
Dahm:P lmllanınn, fakat san'iliie kaçmae 
pm. 

Evleadld• sonra ha aöderim kulağa 4 

- kipe ollmı: 

1 - Koca'dı• Parmainilu hir yiimli 
taktı cli,.e Iİzİn llÜtOn auallorinbe cnap 
wuwie mecbur delildir. Erkek bet• • 
dfii..O....cenp...W. 

2 - Snpmi Jiimmpnı: lmkançlıklar • 
dan mk tatmam. - Sokakta sidiyorum. Birdehire kar- ...... fUf)an albncla batanmtJanbr. Şim. Armutluda Bı·r cı·nayet 

•- Ah Mürvetc:iiim 1. Sen ne zaman nrielidir. Tarlalar ,.....m.tir. 3 - S.hD'h ohmm ve lrocanmn dertle-

seldin) Biz .eni artık Zonculdakb oldu. lütiaciler ele p.didea ..aıcek,... için Bir Adam Bir Genci Yaraladı, rine karp aak.,ı kalmapm. 
diyorduk .. Kendini öyle özlettin ki Ufirl •• tarla kiralamaktac:br. ö 4 - E .. leadiktm IOlll'a da nipnmnda 

Kollanmı. ellerimi tutuyor; bin türlü tak· HapialuıneJe Radyo Eni-f:teaini De /dürdü olclaia .-, iittiiaüu .......... itina et • 
labanlıklar yapıyordu. Ben f8lll'llUt kal- H• laansi bir ........ eaa evine dilfm r mele dnam eclinis. 
mlfhm Güç halle ellerinden kurtularak: mabktmlann ••iJe&.inin Ji1ue1me1i ve Arm11tl11 24 (Ösel) - Dün lamada m6dalıale7e lıiddetlenmif -.e lrorucunan s _ Koc-mz baklandaki dedikodaJ.. 

_ Sen kiımin avol}. dedim. hen Mür- Yailecek içtimai 'ftl ..ı.ı.ı koaf......tardan Melamet Ali iaminde ltir adam, Haaaa 1 tberine hticum etmit -.e taltancamu çe- ,. kalak ••meyiniL 
~ kola hlda iatifacleleriai ,.... • 0 Halsevİ • • d •• ---aı-.UL •• Yet falan deiilim. Zonsuldaia silmek de- 1' 1PD umm • ar_,,.,....... koracuauaa oldlr- kerek Haynın tlat&ne '----lbmtbr ır.. 6 K ı d:ı.a:u.::. 

idare '--etinc:e caa nİDe 'bir b---..lsı.. .• &.H- v k' .. :-ıı im D ı..1-- -... . .,... - ocanm aara """ ............. ,ona .ıı.:1 Penc:l!L .. t _ _ı L!I_ tma _,,. .,....-- •ut~..... a a .... ,,. •• o 11flurl a - L-- ed. •-- d al H • L- -...1- -"---L __.... .. _ • • • •• • • 
_.. aten ° eye 11111ımum - • • k-nnau karar akma alınmak aa.edir. oldua kesmekte olan Nari aclmda ltir ..u J' 1 ...... 11111 an baı asana ua-t ,,.__.. ._ ~ 199...-ı ıoatel'IDl&c 
cima... . Eoin Nepiyatı seaç M...__ Ali üminde biri U. b•s• etmit .. Jr.acuyu caD8IS ~ ...,.... 'I - ç-.ı• ill oNuffl ~, Oftd 

O~ .... ~ .~ sihtind6 ,.. h6tGn HaJkni Deflbal kola 19 Ma,.11 ltathiı etmif, Mehmet AB Balta ile Nuriyi a- tir. Katil derhal tutularak adliyeye•• kocanndan fazla ... p,. boimaJ'IDIZ .. 
dikkatiyle beni .uzerek • ..:ı-:.tir· L- ..-.._ L !1..--• • • . altmcla a,.da bir plnnek a... bir mec • tır surette 7aralamı1br. Narinin enifte- n....., · " 1111111 .:r- ..aa••11 

_. ebneJllllL 
- Mürvet deiilmit aabil. dedi; fakat 1119' Dll'etmi,.e "''•"'lfln'· Ba mecmua si korucu Haaaa ltu hidiHyi öpenfnce Bu hidiM bmada tMNtlr uyandır. 8 - EYlilik ...,......_. W'baht ol• 

ne henzeyq ,..rapl. ln•nlar çift ,..ratıbr ...... IDiııldaicatile mabit irfanına laiıı. kah'Yecle Mehmet AU,.e ita iti neden llUfbr. Armatlada ,.lnni ... eclenı..I lmlf .............._ w-... lııiüJ'e • 
derler ,..ı .. Meler d;ru imif.. met eblwkteclir. 7apbinu W'lll11fbu'. Mehmet Ali ita ı.a,.1e ltir cina,..a olm•mıfb. leriDi etin-.,-. 

Ve af dileyerek yammadan anklafb. ... _. .. ._.__. .... ._=---==--==-ı===-==a::::::1:===--=-===-====-=====ı::::ıı=========-===-=======-=-==-==- 9 - Koc .......... cliil ,...-..n ..... 
Uzaklafb amma, hir de baktun ki. kolum· 
deki aat de onunla birlikte tmıklatmlf• •• 

laticla ,.azıldı. Pulu ,..Plfbn)aıak mah
llemqe Yerildi. Muamelai yapdch. Ve mi-

AJaıehir Halk 
Evinde 

1 Çorumda 
Pazar Meydanına Yeni 

batirle birlikte adliJ.U. albndUi ....... K it S • i Bir Heykel Rekzedilecek 
Det daireeine sidilerek, aat aluaclı. om e eçım Çorum (Oul} - Şebıimla i5in , .. 

Bu. madeni hir kordona ilitik ktlt6k. -~~~~2._:;-edi~-~!_: ni bir Atatfirk lıeJkeli JaPıhmt 't'e J• 
zarif bir Uduı ... tiycli. QUUa -.--~ IWUUMP" • ima ) ~ lzere ..... .. ola 

Je ka,....abm Şemıettia( eeki beledi· rme a -~ 1 
Genç kız onu bileiine talrmaa ,..vru: ye reiai Mazhar 't'e &lia aeçilmiıler- çıkanlmııtır. 

IUDa kavupnuı anneler sibi MViDç ıöe- Yeni heykel tehrin pazar meyclam-
tenli. dirÔlam lıolıı lrıamltemıe de ... lfi. na kurulmuı kararlqhrdmıttu'· 1 

Çanakkalede ~tm-. O~an,. Nurettin, Safiyet • Kilisin KurtulUfU Kutlulındl 
tin reçılmıılerdır. Kille (Özel) - Şelll'imk laatalu.-a 

e· K" d BirD y k ld Kırkaiaçtı Dispanser OD dördiincii 711 dönUmüai IMiyiik törmle 
ır oy e uyar ı ı ı KaUPç <~> _ Beledl,.e bir 6 • 1mt1a1a.t• uıa Oncl... Atatürk S97P .. e 

içinden Defi•e Çıktı .,....... ~a karar ........, ha hasada ...P ile ...wı. Bii1'iik ~ecaa ..,..ndm 

Jııuaobklara .............. ·-- ..sildi. 
Ç..U.kkale (Özel) - Bura:ra bet • B • E • 

kilometre memede olan KQlfUllla ıra. Silivride Mimar Sınanın ır serı 
yinele bir ...... plnhmf, ... dnu • 
:rkılmca orta:ra 3 küp r•'fbr. Ki • 
çük kıt'ada olan bu iiç kipin içinde 
3 kilo ain'himda .... J8laek .. , ..... 
pua hulunmuttnr· ......,_ lmmaa
danlıiı bu napbzuhur deflae .era
fında tahkikat 7apme.ktachr. 

r 
Nöbetçi 

1 

Eczaneler 

An tebin En m.,i iireniaiao 
10 - K.,...,... itind• yorıw arpa nt 

~iıman ~ahsl,:ıeti ....-.ca -- •daima ............. 1e • vı vı ~ ........................... . 

"· Salt .,..,,,..,, 
Gui Antep (o..t) - ~ ... 

ilmi lammlpn ............. lııig ,..... 

Aateltin - ....... ~ 135 kilo .. 
larhimcla olan M. SU Toprak, hoca na
mile maraftar. 8a lııoc:a .. ODaD OD .... ,d 
.._ .... 1&mrtiind• kalma Wr ilimdir. 

iki çoculdadar. Oihma, Gui Aatep ~ 
clafaumda tehit düten lali kahraman ş... 
lııWn iamini YWIDİlfİr. Hoca, Ersinlik ... 
......... da canla 'batla Phrnt ntaaper. 
9W bir 7Ql'ftafbr. -----

Geyve de 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

F•lcl Umumii 
Mlterakkl 

TEYZE 

Pazar 
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Boş Vakit 
Eğlencesi 

1 - Bu beş şekil arasında biribirine 
tamamen benziyenleri var mıdır? 

2 - Bunlardan hangilerini kalemi ka
ğıttan kaldırmadan çizmek kabildir? 

3 - Bunlardan hangilerini kalemi ka
ğıttan kaldırmadan çizmek kabil değildir? 

4 - Resmimizde ayni tezyini bir res
min beş muhtelif şeklini goruyorsunuz. 
Bunları iyice tetkik ederek şu suallerin ce
vabını veriniz: 

. 1 

Resimde gördüğünüz her üç şeklin 

muhiti biribirine müsavidir. Bunlara dik
kat ediniz ve şu suallerin cevabını veriniz. 

1 - C şeklini hiç bir tarafı taşmamak 
Jizere A şeklinin üzerine koymak kabil 
µıidir? 

2 - Bu şekilleri birer tarl.t farzeder 
[Ve etraflarına birer tel örgü çekmek ister
•ek B şekli için C şeklinden fazla mı yoksa 
~ksik mi tel örgüye ihtiyaç vardır? 

3 - A şeklini istediğimiz surette kesip 
parçalarım hiç taşmamak üzere 8 şeklinin 

jçine yerleştirebilir miyiz? 

Bir Volkanın Üzerine Bombalar 
Atlhyor 

Hilo <cHavai Adalarından, 28 (A.A.)
J'Iilo şehrinin su hazinelerini tehdit eden 
Jav akıntısının cereyanını değiştirmek mak
ıadile bir çok askeri uçaklar, be§ haftadan 
beri coşkunluk halinde bulunan Maunaloa 
volkanı üzerine bombalar atmıılardır. 

Bulgaristanda Af 
Sofya 28 (A.A.) - Sene sonu yor

~ları münasebetile 20 siyasi mahkum 
affedilmiştir. 

SON POSTA Sayfa 5 

HARİCİ TELGRAFLA 

Sovyet Rusya ile Leh~stan .. 
---·~~-----~--------~~ 

Boylu 
B.oslu 
Kadın lngilizler, Akdenizde, Bir 

Takdirde Yardım 
Tecavüze Uğradıkları 
Edecekler Deli İbrahim, Osman oğullarının unu

tulmaz simalarındandır. Onun tahta çak • 
tığı güne kadar padişahlara yalnız kadir 
geceleri anaları tarafmdan birer halayık 
takdim olunurdu. Bu zirzop adam, her cu• 
ma gecesi odasına yeni bir halayık konul
masını saray kaidesi haline soktu. Günd~ 
yirmi dört kadın değiştirdiği de olurdu. 
Bununla beraber gene gözü doymazdı. ço
cuklarının süt ninelerine sataşırdı, hatti ge• 
celeri dı~arıda kalarak orta malı kadın -
larla meclis kurardı. 

Londra 28 ( A.A.) - Sovyet Rusya ile 
Polonyanın. Akdenizdeki İngiliz kuvvetle
rine karşı bir İtalyan taarruzu vukuu tak • 
dirinde kendi bava kuvvetlerini Milletler 

Cemiyeti mukavelesi mucibince cemİye • İngilterenin1 MilJetler Cemiyeti emrinde bir 
tin emrine vereceklerini Cenevreye bildir • kuvvet seferber etmek hususundaki gay • 
mek üzere oldukları rivayet edilmektedir. retlerinin, geç te olsa, muvaffakiyetle ne • 

Bu haberi veren Daily Herald gazetesi, ticelenmif bulunduğunu yazıyor. 

lngilterein Ticari 
Vaziyeti 

Baıvekile Göre Gün 
Geçtikçe iyileşiyormnı 

I BREZiLYADA 

Komünist lhtilali 
Nasıl Hazırlan

mışmış? 
Londra 28 ( A.A.) - yeni yıl müna - Montevido 28 ( A. A.) - Brezilyada 

sebetile netrettiği bir bildirikte M. Bald - geçenlerde patlak veren ihtilal hakkmda 
vİn diyor ki: yapılan tahkikat, bu işin, Uruguvayda 

«İngilterenin ticareti yavaı yavaf, fakat merkez tutmuf bir komünist teıkilab tara
emin bir surette artmakta ve işsizlerin de fından idare edildiğini meydana çıkarnllJ• 
sayısı azalmaktadır. 1936 da daha da te- tır. Kabine, Sovyetlerle olan diplomatik 
rakki kaydedeceğimizi ümit ve bir kaç se· münasebetleri kesmeğe karar vermiıtir. 
ne ~nra İngilte~enin, ne vakittir çekm~kte ı Ori.iguvay hükumetinin elinde bulunan 
oldugu ekonomik zaafından kurtulacagma vesikalar ı 936 tubatı ile martı arasında, 
İman ediyoruz. bu memlekette bir komünist ihtilali yapıl-

Ulusal hükiimetin eseri millete emniyet masının kararlaştığını göstermektedir. 
telkin edecek ve halkın ekseriyetinin bize •••••••••••••••••••••••••••••••11

••••••••••·•••••••••····-.... 

yardımını sağlıyacak mahiyettedir sanırım. 
Diyebilirim ki. seçicilerimize kartı yapb -
ğımız vaitlere biç bir zaman aykırı hare -
ket etmemişizdir. Ulusal hükômet, tecimsel 
refah yeniden teessüs edinciye kadar ve 
finansımız sağlam olsun diye, eski siya -
sasmı tatbikte devam etmek üzere yeni • 
den ödev almıştır. ll 

Bir Çin Generalı· 
nın Fedakarvığı 

Nankin 28 (A.A.) - Birinci ordu 
erkanıharbiye reisi ihtiyar inkılapçı 

General Suzfaı-Ging dün Sun-Ya-Tsen 
abidesinin önünde kendini kılıçla öl • 
d ürrnüştür. 

General vasiyetnamesinde, kanını, 

Çin şeflerinin hodbinliklerine ve iha -
netlerine karşı mukavemeti canlandır
mak için döktüğünü bildirmektedir. Ge - 1 
neralin bu fedakarlığının, Japon siya- ' 

Doğu Afrikasında 
Bir Tehlike Anı 
~ 

Çıkmadığımız 
G~nler .. 

Har.çte Olup Liten 
Vak'a ar Şunlar ..:ır ; * Almanyada Berlin Bale treni Erfutta 

bir yolcu trenine çarpmış, 7 vagon parça • 
lanmıştır. Ölenlerin sayısı 32 dir. Pek çok 
yaralı vardır. * Fransada Royanda deniz sulan yük • 
selmiş, plijları, yolları ve rıhtımları harap 

etmiştir. Yine bir nehir yükselmesile Bor • 
do şehrini sular basmıştır. 

*Tayyareci Lindberg Amerika haydut
ları tarafından ikinci çocuğu da kaçınlmak 
tehdidine uğradığı için Avrupaya gitmiştir. 

İşte bu soy lekesi soysuz hünkar bir •· 
ralık boylu boslu kadın merakına düştü, 
memleketi süzgeçten geçirterek ik.i metre 
uzunluğunda, iki yüz kilo ağırlığında bir 
dev anası buldurdu, alaylarla saraya ge
tirtti, düğünler kurarak onunla gerdeğe 

girdi. Kadın, Ermeni idi. Deli İbrahim ona 
yedinci hasekilik mevkiini verdi, üstelik 
Şam eyaletine de vali yaptı, meşhur Köp
rülü Mehmet Paşa, yedinci hasekinin Şam -
da vekili idi. 

Şimdi Londrada da bir kadın lÜremİ§. 
Aslı Alaman, adı Eliz Droyson, boyu iki 
buçuk metro. Ağırlığı hakkında bir haber 
yoksa da boyuna bo~una bakılırsa iki yüz * Macaristanda Bacioide üç petrol im- kilodan aşağı olmasa gerek. Bu dev cüe • 

yusu ateş almış, 1 O saat sonra söndürül • seli kadın, Birmengam şehrindeki eilence 
müştür. yerlerinden birinde numara yapmak üze* İngiliz kralının sıhhati hakkında çı • re angaje edilmiş ve Londradan ayxllmıı. 
karılan endi§eli şayialar tekzip edilmiştir. Fakat yolda, istasyonda seyrine ko§IUI ko· 

* Amerikada fiddetli soğuklardan yü • şana 1 • • • 
Eğer F rolayn Eliz Droyson, on yedinci ze yakın insan ölmüştür. Tipi ve buzdan 

asırda yaşamış ve boyile ağırlığındaki C§• 
dolayı binlerce kişi de otomobil kazasında 

sizliği T opkapı sarayına işittircbilmit ol
yaralanmış, bazıları ölmüştür. 

* Fransız saylavlar kurumu bava mü • 

dafaası için 700 milyon franklık bir kredi 
kabul etmqtir. 

* Çindeki talebe nümayiJleri devam et
miştir. Mongolistan kuvvetleri)e Mançuri • 

Japonya kuvvetleri arasında çarpıımalar 
olmuştur. Şangbayda örfi idare ilan edil -
miş, eski Çin dış işleri bakanı muavinini 
vunnu,Jardır. 

Moğollar ve Mançuri müfrezeleri 

Moskova 28 (A.A.) - 24/12/935 

saydı, şüphe yok ki, sekizinci veya do • 
kuzuncu haseki olurdu, bir vilayete ele vali 
tayin edilirdi. 

Fakat Deli İbrahimi bir kere daha çi• 
leden çıkanp ta yedinci haseki olan Er
meni dudusu acaba bu asırda yapsaydı 

Birınengam barlarında numara yapmıya 
davet olunur muydu~.. Tarih onun pek 
kokmuş bir şey olduğunu söylediğine ıöre, 
bunu biraz şüpheli buluyorum. 

M. T. Tan 

Müslümanlarla Mecusiler araamda 
kanlı müsademeler 

Londra 28 ( A.A.) - Kalkütadan tarihinde bir Mançuri müfrezesinin 
sasma karsı mukavemeti artıracağı M · t kl • M 
ku 1 

~ 1 k d ançurı opra arına gıren oğol as• bildirildiğine göre, dün bu §Chirde me~ 
vvet e umuma ta ır. k ı · · ·· -

er erının tecavuze ugradığı hakkın • cusilerle müslümanlar arasında mii m 

Amerikada soğuktan ölenler Müstevli - Şu hayvana, kendimi <cHi-ı da Kvantung- c dusu e"kaAnıharbı"yes'ı d ı ı b' k k' · • sa eme er o muş ve ır ço lfl ölmüt 
Nevyork 28 ( A A ) - Soğuktan ö- mayei Hayvanatıı cemiyeti azasından ol - tarafından yayılan haber Mog-ol mah 1 t s·•kA • d • • • · · _ . . ı ' - ve yara anmış ır. u unun ıa eaı ıçm 

!enlerin adedi şimdi bütün memleket- dugumu bır anlatabılsem !!. ı fillerinde kat'i olarak yalana çıkarıl • kuvvetli bir polis müfrezesi müdaha • 
te 207 yi bulmuştur. [Bir Alman karikatürü] maktadır. l ıeye mecbur kalmıştır. 

~!!!!!!!!!~~~~....--=~~====~ 

mış. Peki amma buraları bizim topra - /benimki ... Kalantor mu kalantor. A - se kulak veren genç kız birdenbire kı-
l ğımız .. Geri kalışımızın sebeplerini de damcağızı gördükçe gülerim.. zardı, kekeler gibi: 
biliyoruz. Biz olmazsak bizim yetiş-1 Meliha bu bahsi meraklı bulmuş gi- - Bilmem efendim, dedi. Öyle :zan-
tirdiklerirniz elbet te buraları da mede- bi köşedeki hasır koltuğa gömülerek : nederim. 

KERVAN YÜRÜYOR niyet dünyasında eşlerine benzetecek- dinlemeğe hazırlandı. 1 Fahire onun sıkıldığını hissederek 
ler. Yeter ki herkes üstüne aldığı i~i be- - Muhakkak sakallı bir adamdı? lakırdıya karıştı: 

-8- Bürhan Cahit 2!1- 12- 935 
nimsesin. Herkes senin gibi üç günde - Yalnız sakallı olsa öp te başına - Daha iki gün evvel bizim diplo-
şikayet edecek olursa... koy. Ş~.lvarı da var. Hele göbeğini gör- ma verdiğimiz Sabihayı kırk y~mda 

Meliha bu alaylara kızmıyor, hatta burada yokluğa, darlığa, sükunete a - Fahire arkadaşının lakırdısını kesti: sen ... Üstünde bir kahvaltı tepsisi bol bir adamla evlendirdiler. Kız daha on 
pu fırsatla meşhur bir yıldıza benzeyi -

1 
lı;ştığımız gibi. Amma tahsilini bitirip j - Meliha o maksatla şikayet etmi- bol durabilir. dokuzunda ... Geçen yıl mektepten a-

finin etrafa yayılacağını düşünerek geldi mi kim bilir nerede vazife ve •

1 

yor ki! Alıştığı yerden uzaklaşan her Fahire atıldı: 1 Iacaklarmış Müdür bey yalvarlillf, ya-
memn un bile oluyordu. 1 recekler. Belki Antalyadan daha sa - insanın duyduğunu duyuyor. Biz de - Ensesini unutma 1 J karmış. Bir sene geri bıraktırmış ..• 

Sinema havadislerini arasıra eline pa, daha sönük bir yer .. Gitmem diye- ilk geldiğimiz sıralarda böyle olmadık 1 - Katmer katmer ... Fakat bt! kat- 1 Amma onların da hakkı var. Burada 
geçirdiği gazetelerde takip eden Gül - mez yal. Sen Muallim mektebinden mı? Akşamları gün kararınca ağlamak- merler ensesinden gerdanına doğru kızların kocaya varmaktan başka bek
ten bu isimlere yabancı olmadığı için çıktın. İstediğin yeri verdiler mi? Bu- lı olurduk. Yaktığımız petrol lamba • halka halka devam ediyor. Sakalının }edikleri şey yok .. Bu yıl yirmiden 
söylenen şeylere kulak kabartıyordu. 1 raya keyfinle mi geldin? Mardine, Di - sının sarı ışığına baka baka ağladığı - altında kayboluyor. fazla genç kız lise diploması aldı. Ne 

Fahire hocanım pasta yapmak için lyarıbekire, &ganiye, Hakariye gı - mız geceleri unuttun mu? Ne yapa - - Neci imiş bu adam? olacak bunlar?. 
hazırladığı cevizleri küçük havanda 1 den arkadaşlarımıza ne diyelim. Be - hm. Zengin evlatları değiliz ki istedi- - Onu sorma. Altın babası. diyor - - İşe girsinler. MualJim olsunlar. 
dövüyordu. Tokmağın tunç havanda nim bir lise arkadaşım vardı. Yüksek ğimiz gibi yaşı yalım. Burada iyi kötü 

1 
lar. Buranın eskilerinden. F enikede iki - Burada genç kızların çahştıkla· 

çıkardığı madeni ses Melihanın kula • tahsiline devam etmedi. Muallimlik is- geçiniyoruz. Hatta para biriktiriyoruz. büyük çiftliği, pamuk tarlaları, burada rı yok. İlk mektep muallimliklerine 
ğına gidince güldü: tedi. Şimdi Çölemerkte başmuallim. Tesadüflere bağlı bir hayat işte. bir çok portakal bahçeleri var. bile dışardan geliyorlar. Halbuki hu• 

- Mutfak işinin ağır tarafı işte Çölemerk neresi, biliyor musun?. Söz- Meliha güldü: - Muhakkak evlidir de 1 ralı bir kız muallimlik etse çok istifa-
Ben de severim çalı~mayı amma insa- de bir kaza merkezi. Fakat bir çok ben- -Tesadüfler, kısmetler.. Fakat - Hem de iki evli .. Amma onlar 

T 1 de eder. En aşağı kırk, kırk beış lira 
nın eli altında her şey hazır olmalı .. zerleri gibi şark kasabalarının en geri- bunlar da yerine göre değwir. İstan - ·çiftliklerde otururlarmış. Kendi bura- aylık . Buralı bir genç kız bunun an-
Bari bu işi kızcağıza yaptın vereydin 1 }erinden biri. Öyle bir kasaba ki bütün bulda olsak o bahsettiğin tesadüfler da- 1 da köşkünde yalnız yaşıyor. 
a gözüm.. hayatı güneşle doğup güneşle batıyor. ha sıklaşır. - Peki, seni nasıl alacaktı? 

Mükerrem cevab verdi: Dünya ile ilişiği olmıyan sapa, adeta Mükerrem otla baktı: - Ben razı olursam ikisini de bı · 
- Ne yapalım küçük hanım .. Her metruk bir yer .. Düşün ki İstanbul 1i - - Kocadan mı bahsediyorsun? İn- rakacakmış. 

~eyin hazırını kolayını bulmak kabil sesinde yetişen civa gibi bir kız burada sanın böyle yerlerde kısmeti daha çok - Zavallı kadınlar. 
mi~ Biz geçen yıl burada sıkıntıdan başmuallim .. Fakat biliyor musun! Hiç oluyor. Fakat ona karar vermek güç. - Bir üçüncü zavallı da. 
çıldırıyorduk. AlııŞtık. Merak etme sen ~ikayet etmiyor. Hala da orada .. Mek- Ortadaki masaya tabakJarı yerleşti - - Sen olabilirdin ... Bu adam genç 
de alışırsın kuzum. İnsan iyiye de alışır, tuplarını bir okusan haline bin kere ren Fahire tekrar lakırdıya karıştı: mi bari? 
kötüye de .. Bak Gülten yarın, öbürgün şükredersin. Burası tabiatin bir cenne- - Daha geldiğimizin haftasında iki- - Ne genci canım. Babam yerinde 
Avrupaya gidecek. Antalyanın düz ve ti .. Dünyanın o göklere çıkarılan mize de kısmet çıktı değil mi Müker - adam .. Amma buralarda kocanın yaş · 
gürültüsüz havasından ayrılıp birden • (Nice) i, Monte Karlos'u Antalyadan rem. Anlatsana! ]ısına, gencine bakmıyorlar. Altmış ya
bire Avrupa hayatına girmek onu ön- hiçte yüksek değil diyorlar. Yalnız ora- Mükerremin ince kaşları oynadı. şında adamlar on dört yaşında kızları 

celeri belki şaşırtacak, fakat bir hafta, sı insan elinin, insan zekasının terbiye Gözleri parlıyordu. alabiliyor. Öyle değil mi Gülten? 
nihayet bir ay ... Sonra alışacak. Bizim sini görmüş, burası yaratlldığı gibi kal- - Amma ne kısmetler, dedi. Hele Fahireye yardım ederken geçen bah-

cak yarısını sarfedebilir. Hele anası· 
nın, babasının vakti hali yerinde o

lursa.. Amma dediğim gibi kimse kı
zınt çalıştırmak istemiyor. 

Meliha omuzlarını silkti: 

- Alışırlar . Bizim canımız yok 
mu. Sen şu Fahirenin kısmetini de 
anlat bakalım. 

- Kendi anlatsm. 

Fahire öteki odadan seslendi: 

- Haydi . haydi. Sen anlat. BöyL 
şeyleri ballandırmayı bilirsin. 

Arkası var) 
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Bela Telpal Ballerlerl 
----· -----

Bir Habeı Zaferi 

.~ bbi - Addi Muharebesi 
Nasıl Olmuş? 

Pek Çok Telefata Mal Olan Bu Mu
harebede, Habeıler, Mitralyözlere 

Ehemmiyet Vermemiıler 

• , SON DAKiKA , .... ..----... l TELGRAF, TBLEFON, TELSiZ HABERLERi 

Çıkmadığımız Günler ... 
.. iyasal Ve Süel Durum 

Bugünlerde, Habeşlilerin 1 Paris Plim Akamete Uğra· 
Dikkate Değer Bir Süel dıktan Sonra ltalyan- Habeş 
Faaliyeti Göze Çarpmak-

tadır. 

Bant Vaziyeti, Eski Hali 
Üzere Durmaktadır. 

i\ ........ 18 (A .A.) - 22 •• 1G11n Habetl• ...._ • ' ... Utla 1 • 
en.lde, ...... cep• uioıııle ..,. Wr am - winde __,,_ eMnkh-- WiüiForlar. Hahe, • ltalyan harbi fasılalı çarplf1Jlalar1a devam et • .. P~ .. pl&m ~ kaldıktan aonra '.'11h vaziyeti hı. 
..... cııreJ• ....... w Doel._ Wr sin * mittir. Daggabur yakınlarmda Habe,liler bir Jtalyan tay• türlu_ düzelememiftir. F~ ~ darum~ ~ • 
.. ,.. 5 • W. rAı 8'1•· 8 ...,.._ .üW- A....,.._ 18 (A.A.) - e-. la6k6- yareaini dütürmütler, pilotunu da öldürmütlerdir. Diğer hk aıorm~te ve ~ ~~ Milletler Cemiyeti taNll 
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h'I" h-. Lut.d .fn11lıı-. W.- ltalymı wçakLm da Somali cepbı:.mde Habet tabattüt kanaatinde bul1111111aktadır1ar. 
' y •· ç.lı ._.. lıir ' llııd• ,..& ..... ~ ~ .........- med:ıezinj bambuclaı•a etmifı.dir. Son Abbiaddi çal' • Fnmmz •,Lavlar kurulanun yaptığı bir toplantıa.. 
-, Hlllı9'• MWs.AW71 • .... _... - ra..ı- Wr twrula Ha· txtmalumda 7 ltaiyan abiti ve 160 yerli öbnüt. 33' 1- Betfıehn Laval bitin t.ereddütlezi izale eden ve habine • 

... bıi4llJll'i t.nfrd •111tıedili WI- ta1yen ft yedi ~- lini dü,..kten brtsan bir eöyleY verm!f, lnptere, ltaı.. 
, ....... tW- Almı...._ s...t. f:.tka Habe,lilerin dew eden taarruzu ilk .,_ 7a ~ bir ~ uiradaiı .takdiıde Milletler C... 

tllde ..._ • , 
2
• .....,_.. rlP. , Haııa.., toppa w ......_ .... .._ merelilıi wrmif, Decaz H-ilebbedaken kuvvetleri Ma .. lllıi,eti paktı mudbaxe breda. denizde, havada F rama • 
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T U R H E R Siyaset Aleminde Falcılık 

OMA KAPll.Al işin İçinden Çıkamıyan 
Garplı Gazeteciler •• Yazan: Gerhart Ellert - 45 - Çeviren: Arif Cemil 

Attila; Üşüyor, Yanıyor, Bir Takım 
Istıraplarla Kıvranıyordu 

Şimdi Falcılara Baş Vurarak istikbal 
Hakkında Fikir Edinmeye Çalışıyorlar 

Yerde hasıl olan yarıkların içi, henüz 
erimiş olan karların sulariyle dolu idi. 

Sirmium'a atla iki günde gidilir. A
caba Attila o yolu bir günde mi almak 
istiyordu? 

Uzaktan bir çiftçi evi görüldü. Bi -
na, akşam güneşinin hafif kırmzıımtı
raklığı içinde karanlık bir nokta gibi 
göze çarpıyordu. 

Bombof Bir Ahır 

Avlu kapısı önünde kral atından 
indi, bir eliyle semeri, diğer eliyle diz
ginleri tuttu . Yüzünün rengi çok u
çuktu. 

- «Oneges, sen yoruldun, dedi. E
vet, yorulduğun yüzünden belli, din
lenelim. 

1 
t~r~fında~ _batar. Milletim için hudut 
çızılmemıştır .. Sedderi denize kadar ... 

Yunanlı kulak kabartarak dinliyor

du. Kralın sesi çok hafif çıkıyordu. 

Yüzünü tavana dikmiş oduğu halde 

konuşuyordu. Hava cereyanı ağzın

dan çıkan kelimeleri kapıp götürü

yordu. Sözlerini anlayabilmek için o-
na doğru iyice eğilmek lazımdı. 

- ccOneges ! Hiristiyanlar benim i
çin bir şey söylüyorlar. Ne diyorlar?» 

Bunu Konstantius söylemişti. Ro
malı muhacirlerin Attila hakkında 

Bir Fransız y~cısı, istikbali isabetle 
keıfetmekle meıhur bir kadınla bir ıpüli -1 
kat yapmııtır. 

Bu kadın, Çarlık Rusyasının Viyana H• I 
firliğinde bulunmı.q olan General Zan • 
kesvitcbin zevcesidir. 

Muharrir, evvela ondan, İfİ istikbal ki
tifliğine naııd döktüğünü sormuıtur. 

Rus kadını bu sorguya cevaben: 
- Ben, diyor, Ruvayal aokaimda ça • 

maıırcıhk ediyordum. Bir gün dükkanıma, 
Metafizik enstitüsü direktörü doktor Oai 
&'eldi. Ve bende büyük bir «nüfuzu nazar» 
istidadı sezdiğini ve yanında çallfmaya da
vet etti. Ben de memnuniyetle: 

- Peki! dedim! 
Muharrir sormaya batlıyor ı 

söyledikleri şeyi kralın ve Onegesin - 1936 ydında neler olacafnu tahmin 
huzurunda anlatmıştı. Oneges, kra- ediyorsunuz? 
lın onu duymadığını zannetmişti. Rus kadım, deruni bir rüyaya dalan kim-

Yunanlı cevap vermedi. Avlu ka- Şimdi sorunca tekrar etti: ıelerin esrarlı edasile cevap veriyor: 
pısı yarı açık duruyordu; Oneges ka- _ «Senin için Allahın gazabı diyor- - Önümüzde bir kaç ay çok sakin ge-

pıyı iterken kanat gıcırdadı. Atlar, av- )armış. ı> çecek gibi görünüyor. Fakat onu mütea-
luyu örten sularla dolu çukurlara bas- kip, sol cenah partileri iktidar mevkiine ııe-- «f.vet, Allahın gazabı l..n tılar. Gübre kümesi üzerine üş\Wmüş çecekler. Fakat bu, pek uzun sürmiyecek, Madam Zankeavitch 
olan kargalar korkarak havalandılar. Attila bu sözü Yunanca söyledik- ve Fransanın baıına, sağ cenah partilerine 

ten sonra Latince: m b' dikt t"' ·· 1 il ti" J 
Evin iç kapısı da açıktı; fakat kim- ensup ar a orun ıe mes e ne ce e-
. d - «Artık uyu, Oneges.» dedi. necek. 

her itibarla tamamen büyük harpten ev • 
velki halini alacak l 

senın ışarıya çıktığı görülmedi. A- İtalya, Fransa ve Almanya arasında bü-
hırlar da bomboştu; bir miktar nemli, :l:~~ın ga~~bı .. H.a~gi Allahın ? .. yük bir dostluk doğacaktır ve dostlar 1936 
küflü kuru ottan başka bir şey yoktu. e ıus: «Sızın dınınız yok ve ka- yılının sonla.ı-ında, Sovyet Rusyaya kartı 
Acaba ev sahipleri Hünlerden kork- dınlannız yok» demişti. 1 bir harekete geçeceklerdir. 
tukları için kaçmışlar mıydı} Orman- Fakat bu işler buraya ait deg~ ildir .1 Rusyada bugünkü sistemini daha nor • 

Attilanın yüzü çok uçuktu. 
lara mı gizlenmiı;lerdi? Yoksa daha e- Kadınlar? Kafi miktarda kadın vardı. mal bir idare ıekline sokan hareketler ıö-

T - Dinlenelim Onegea !. dedi. 
min gördükleri Sirmium'a mı iltica et- Fakat Allahlar? Hayır. Allahlar yok- rülecektir. Ve Sovyet Rusya, «Bour -
mişlerdi? Herhalde ~öyle olacaktı. Bi- dk~~ Attila bunu hiç itiraf edebilir miy- tu. geoİ.s» larm emrine girecektir. 
nanın tek odasında ev eşyası namına ' B' . . Fakat istı;aplar vardı. Hararetten 1 1937 sonlarına doğru, dünyada büyiik 

- Habeı - İtalyan harbi? 
- Dört bet ay içinde, ve İtalyanın lehi· 

ne neticelenecek l 
- Bitler? 
- Kendisine söylemeyin amma o, ild 

sene içinde, sol kulağının altında belireceh 
bir kanserden ölecektir! 

- Ya Musolini? 
- Onun zindeJiii Te aıhhati ıimdilik Si 

götürmez derecede yerindedir. 
hiç bir şey yoktu. O odayı bir ahırdan - « ır şey. ıstem~yorum, On.eges. )) yanıyordu susamıştı. Ocak deliğin- hareketler görülecek, ve neticede kainat, 
~~k~~yq~e ~~ ~m~~n Kar~l~,bırn~ırakıntım~hlk~~n gfuükn ~~~~ b~~eym~ ==============================~~ 
kararmış olan ocaktı. laklarında hışıldıyordu. Hışıldayan ka- Acaba şafak mı söküyordu? y oks~ 1 1 

0
1
üyor ve Yanıyor/. nı mıydı? - Kral iki elleriyle etrafı- mehtapla aydınlanan bir bulut mu ge- Borsada 

A 
' lA . . . d' d b nı yokladı. Avuçları kuru otlarla dol- riyordu? 

ttı a ıçerıye gır ı, atını a era- d O d b' d b' d d -x u. n an sonra ır en ıre ur u, B' b' h 
berinde çekti. Ancak yuların kayışı- .. k" ki b' ld' y k ıtap ır alde yerde yatan Attila . . çun u a ına ır şey ge ı. - u arı .. l . . . ~ . 
na tutunarak ayakta durabilıyordu. t fi d . ld k' S .. 1 d' goz erını ocak delıgınden görülen se-

K 
ara ar a, sıma e ı uomı er ıya- 'k 

ısık bir sesle: d Att'IA·. b" k .1 .. 1.. d ma parçasına dı misti ve göğü müte-
rın a ı a nın ır o u ı e o um e- . · 

- Kuru ot var. Hem atlarımız hem · d l b' b . k d' madıyen araştırmakla vakit geçiriyor-
recesın e yara anan ır ya anı e ı d O k d ı· w • 

de bizim için. )> dedi. .. .. .. .. .. ld' O k d' . d' u. oca e ıgınden ve gökten At-gozunun onune ge ı. e mm e 'lA' .. . .. . . 
O ti b. d" k h I · 'k" w • • tı a nın uzerıne mutemadıyen ıstırap 

neges o arı yayıp ır ~e a- pençe erı ı ı tarafa dogru gerılıyor, bir w 

zırlayıncaya kadar Attila atına daya- şeyler arıyor ve tırnakları toprağa gö- yagıyordu. 
narak bekledi. Ondan sonra yavaş ya- mülüp kalıyordu. Hayvan can çekişir- - Allahın gazabı.·· Aetiüs 1.} 

vaş kuru otların üzerine uzandı. U- ken müthiş istıraplar çekmişti. * * *' 
zuvlarına hakim olmak için bütün me- Müthif Bir Macera Attila, ertesi sabah atma binmek 
lanetini bir araya topladı ve gözlerini İstırap? .. Attila istırabın ne demek için Oneges'e tutunmağa mecbur ol-
kapadı. Bu aralık Oneges atlarla meş- olduğunu bilmez; onun için ellerini du. Fakat bir kere atına yerleştikten 
gul oldu. cebren itaat altına aldı, kavuşturdu, sonra vaziyet bir gün evvelki gib~ ol-

Yunanlı işini ~itirip geri çekildiği parmaklarını sıktı, o derecede ki yü- du. Hayvanı sürmek, mütemadiyen 
zaman ortalık iyice kararmıştı. Attila, zük acıtmağa başladı, Aetiüs'ün yü- sürerek mesafe kazanmak ... Belki bi-
nazır, Onegesin de kendisine kuru ot- züğü... raz daha yavaş gidiliyor, öğle vakti 
tan bir yatak hazırlıyarak yanı başın- - ccOneges 1 » " biraz daha istirahat ediliyordu. Fakat 
da yattığını hissetti. - «Tanyül..» akşam üstü uzaktan Sirmium görün-

Açık olan ocaktan keskin, soğuk Yunanlı bu sefer uyumamıştı, kra- dü. 
bir rüzgar e~iyordu. Arkaya doğru ha- lının kendisini bir daha çağıracağını Attila bağırdı: 
kılınca göğün bir kısmı, hatta bir kaç tahmin ederek gözü açık yatmıştı: - Yarın Hormidakla beraber as-
ta yıldız görülüyordu. - «Yarın Sirmium'dayız, değil kerlerim Singidum'dan gelecektir. Ya-

Attila'nın ate;;i gittikçe arhyordu. mi?n rın iyi olacağım. Bugün ... » 
Ne garip şey, insan hem hararetten ya- - «Evet, Tanyü.» Hün kıralı pek zorlukla itiraf ede-
nıyor, hem de üşüyerek titriyordu! - ccYaz gelmeden evvel Yunanis- bildi: 
Bu neden ileri geliyordu? Attila onun tana doğru yürüyebileceğiz.n - Bugün kendimde bir kırgınlık 
Behebini elbette bilirdi. Belki Oneges - «Vereceğin karara bağlıyız.>> hissediyorum. 
te.. - «Ancak o zaman asıl işe b8t~la- (Arkası var) 

Acaba Oneges uyuyor mıydı} iyi yabilirim, bütün bu yaptıklarım hazır- - - ·-· -- · ·---- ·-··-· · · · · · · · ·--

ki yanında yalnız Oneges vardı. Atti- lıklardan ibarettir. Afrika yolunu bili- ' _, 

lanın hastalandığını Hünlerden hiç bir yor musun, Oneges?» Çok miihim 
kimse görmiyecekti. Hasta? Hasta ol- Oneges, kalbinin müthiş darbelerle 
mak ne demekti? insan hem titriyor çarptığını hissetti. Muazzam bir pla- Erkek ve kadın farkı }Ok 

ve hem hararetten susuyordu. nın, müthiş bir maceranın ancak göl-
Attila Suıamıftı! gelerini görür gibi oldu. Bu öyle hey-

-<(Oneges? n betli bir macera idi ki onu tasarlamak 
- <cTanyü?» bile kahramanlığa delalet ederdi. 

Oneges uykuya dalmak üzereyken Attila: cc Istırap, istırap, fakat ölüm 
1erinden fırladı. Şiddetli bir rüzgar değil, böyle istıraplarla gelen şey baş
hfıla ıslık çalarak bacadan içeriye üf- ka bir hayat, o zamana kadar hiç tanı
lüyordu. madığı bir hayat!» diye düşünüyor-

Attila susamıştı; su getirmesini du ... 
Yunanlıya emredebilirdi. Titriyordu Sedden Denize Kadar 
hayır, ates gibi yanıyordu. Ateşler içinde yanarken söyleni-

- «Oneges, karnın aç mı?» yordu: 
- (( Evet , Tanyü, dedi. » Fakat açlı- - «Ben şarktan geliyorum, One-

ğa dayanmak kolaydır. Benden bir şey ges, bunu biliyorsun. Şarktan, o bü
istiyor musun?)) yük seddin arkasından güneş doğar· 

Attila susamıştı, titriyordu. - Fa- . Hangi taraftan batar~ Garptan, deniz 

At1enıl iktidar, belgevıekilği 
ve derm.ınsızlığa karşı Alman· 
ya'da kain Ste Hormona 

A. G. fabrlkasmın 

OLAN DOK R A T 1 N'I 
k111lıuıınak en emin ve ınüeseri Ç4lredir. 
Ht r eczanede kutusu 200 kuruştur. 

Türkiye acent ısı: Z A M A N 
ecza deposu: lıtanbul 

• 

BU HAFTA iÇiNDE 
NELER DUYDUK? 

Yapağı : Uzun zamandanberi tamamen 
sakin geçen yapağı piyasasında geçen haf
ta içinde bir değişiklik görülmemiştir. Ev· 
velce piyasada alıcı bulunan Sovyet Rus
ya ve Almanyadan talep vaki olmadığı 

gibi yerli fabrikalanmız da yajağılanmı -
za istekli görülmemişlerdir. 

Almanlar güz yünü alışlarına azar azar 
almakta devam etmektedirler. 

Yıkanmış güz yünlerinin Anadolu cins· 
lerini 63, Trakya mallarını 65 ve kirli yün
leri de 45 kuruştan olmak üzere cem'an 
200 balye kadar satın almışlardır. 

Tiftik : Piyasada yerli ve Sovyctler ta· 
rafından istek olmamıştır. Almanlar na -
mına hareket eden bir firma bir miktar tif
tik ile oğlak satın almıştır. 

Ana ma1lannın Eskişehir ve Kütahya 
cinsinden 520 balyalık bir partiyi kilosu 71 
kuruştan ve 60 balya deri malı 58 buçuk 
kuruştan ve gene Tosya deri malı 75 balya 
56 buçuk kuruştan satın almıştır. 

Diğer bir alıcı da Beypazarı Pulatlı mal
lanndan 360 balya 6 7 buçuk kuruştan a-
lınmıştır. 

Memleketimizde oğlak stoku tÜkenmek 
üzeredir. Bu mala her zaman İstek göste
ren Almanlar, geçen hafta içinde 78 ile 82 
kuruş arasında 1 5 O balya kadar oğlak sa

tın almışlardır. 
Buğday : Geçen hafta buğday piyasası 

tamamen durgun geçmiştir. Anadolu ve 
limanlardan müvaridat pek azalım~ bazı 

günlerde lstanbulun ithalatı, istihlak edi . 
len miktarda daha az olmuştur. Ve biı 
günde gelen buğdaylar 30, 40 tona kadaı 
düşmüştür. 

Değirmenciler şimdilik mevcut stokfart' 
nı sarfetmekte olduklanndan piyasadan 
mübayaatta bulunmuyorlar. Ziraat Ban . 
kası 2 vagon beyaz ve bir vagon ert huğ· 
dayı üstÜ!ıte kilosu 7 buçuk kuru tan sat• 
makta ve piyasaya günde vasati olarak ta 
300 ton buğday arzetmektedir. 

Fiatlar: Ekstra beyazlar 7 otuz beş pa• 

ra, 40 çavdarlılar da 6 buçuk kuruştur. 
Diğer cinslerden müvaridat olmadığından 
iş olmamıştır. 

Fındık : Sene sonu ve mevcut stokun da 
tükenmek üzere olmasından dış memle -
ket alıcıları mübayaatına bir müddet ni ., 
hayet vermiş gibidirler. Geçen hafta için
de Almanyaya ihracat pek az olmuştur. 

Fiatlar: Sif Hamburg 58 kuruştur. Mem 
leket dahilinde ufak tefek partiler halinde 
muamele olmaktadır. Memleket dahilin • 
de fiatlar 54, 55, sivriler de 25 kuruştur. 

Ceviz : İhracat mevsimi geçtiğinden ve 

stokların da tükenmiı vaziyette olmasın • 
dan az iş olmaktadır. Yalnız ceviziçi üze . 
rine dış memleketlere bir miktar ihracat 
yapılmaktadır. 

Fiatlar: Kabuklu cevizler evvelisi haf· 
tanın 11 kuruşuna mukabil geçen hafta 8, 
9 kuruşa ve içccviz naturel harman da 25 
ile 32 kuruştur. 

KARYOLA lngiliz karyolalarının 
1936 desenleri gelmiştir. 

ASRI MOBiLYA MAOAZASI: AHMET FEVZi 
lstanbul Rızapata yokuşu No. 66. Tel 23407 
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s·nema Yıldızı Paula Wesıely Kocası ile Bu Şekilde Tanıştı 
Bize Viyanadan selen ima Wr habs: 
- «Mukarad fi1miniD ............. .. • 

natkin Fröliyn Paula Weuelynin Almaa 
aktörü Atlila Horbieser ile eYa..nit ol • 
dajunu iiretti. 

Evlenme töreni pek aacle bir aurette P
pılmıftı, kuvvetli bir otomobil v.,.... .... 
lediye dairesinin önüncle dunlalu -
oralarda hemen lüç kiııme ~ 

Paula Wwei7 nipıelw Adil H--. 
aerin aenç •• k1IYftlli koluna clapmllllf 
olduju baWe t.f ............... ~ 
lüç kümenin södne prpma...... E...._ 
mmm .._... ..,...-,ıe1m • ..- ..-. 
hitmifti. 

Bir Ati Romanı 

Amerika Sineması ile Avrupa Sine
maıı Arasında Bir Küçük Mukayese 
Amerika sinemasından bahsedilir • lam, bol kuvvetli sermayeleri yoktur. 

ken: 1 Ellerine güzel bir senaryo, sonra bunu 
- En büyük kuvveti vasıta itibarile oynıyacak üç bef artist pçirdiler mi, 

parasının, artist bakımından da yedek filmi bafarmıya lizım olacak paraya 
kuvvetlerinin çokluğundadır, denilir. tedarike koyulurlar. O zaman da der· 
Filhakika gün geçmez ki yeni bir filim- hal hareket aerbestilerini kaybederler. 
de yeni bir san' atkar görünmesin, ve Zira sermayeyi verecek zenginin mut• 
yeni görünen san' atkirlar içinde bir laka himaye edilecek bir artieti var-
taneai parlamıya baflamamn 1 dır. 

Buna mukabil Avrupa ıinemaıının Artist cihetine gelince: Bu eaha 
en büyük zaafı da para cihetinden he- para sahası kadar kurak değildir, ve 
men hemen günügününe Y8fU vaziyet son seneler içinde bir kaç yeni eimanın 
te olutu artist cihetindende hep eskileri yetİf111eye bafladığı iddia edilmekte • 
ile iktifa mecburiyetinde bulunutudur. dir • 

Bir defa para noktasından bakalım: A,ağıda resimlerini · rliiğünü? 
iki üç Alman. iki üç lnsi]iz ve bir F ranllZ san' atkirlannd Donnel, 
Franıız stüdyosunu ietima ederseniz Romance, Nikol Walttier, Rein 
Avrupa stüdyolarından coiunun eağ- Paulett bunlardandır . 
• 

Artistler Arasında 
Moda - il il 1 ....... ______ _ 





COK .. 
taklid 
~. 
1=AKAT 

AYNi 
. yapı:amamııtir. 

···-·························••i,._ ••••••••.•..• 
6m .................... ,, .................................................................................... ... 

DOYÇE LEVANTE 
LINYE H MBURG 

llambwg, Brem, Anven, Ltanbol •• 
Bı h iıiyah ara.: rnda uiaaeı •• 

avdet muntazam po1talan 
Hami urg, Brem, Stetüt, Aoven •e 
Ro erdam'dan limaoumsa muvualaa 

beklenen v purlar 
Arta vapuru 81 hır aci klauna doğra 
Klel vapuru il ikinci Unuu dopa 
Andros vapura 1.& ikinci klaa• 
dogru 
Burgıız, Vama, K&ttence, Kalae w 
lıwul için limaıumı•daıı ıı.r~ket 

edeoek Yapurlar 
Allmnl• npuru 3 ı/121311 dofra 
Y14kında Hamburg, Brem, An• .. 

ve Roterdam lımanlan içua 
hareket edecek •apurlar. 

Mllo• vapana liman1mısda 
Allmnl• npuru 1- 4 ikinol llA
nu ua doğru. 
Lon.. vapuuı 12 • H lkiaol k&a11-
na dotra. 
Fazla ta&iW için Galata'da OYa
kıu yu hamnda .ı..Mer Silbermaıuı 
ve Şürekuı vapur acentalığma ml
racaat. Telefon: 44847 • 6 (11'55) 

Fnansıza deni ~Ol'll• -
hteailen yen de gldeltUirim. Sabahlan 
(41470) Hayan lrea telefea edinls. 

Alelade ampall. olaa bizler Pmdi.re ka
m - taıafta .... ı\Jorduk. ş...11 .... 
be Wzi koftlW ft ;rwrimize. halrilrptee 

..... tok iJıl ... ftl*1I ft el-"& az cen
:raıı arfeda: . 

ÇiFT 8PIRALLI YI!• TUNG8RAM 
~ 15oJa7.tu. Bun• IDiiade 
atbk Wpn ..... ı.tb 9U8 yokhar. 

ÇiFT SPIRALLI 

RADIUM ve EMiR 

Tabii mqva mare1eıile ...-ı.a .. 
iDii ,. ..... DM)'ft tuzudur. 

Mide, banak. kara ciier. babrek 
hutabklannda fevkalade faydabchr. 
Hami kolaylettmr. inlnhut bale ..... 

INGJUz KANZUfC ECZANESi 
S.,oila • l.&aabul 

F A R U K I' 111• 

CiCi S0R9ESI 
Amapa rhHUerlacl• latladar. 
Yakmazl 

DAlll n 

TIRAŞ BIÇAKLARI 
a 

Muhterem vatandaflarının bayramlannı ıamİ• 
ııılyetle kut:ular, ve bayram braşlanm yerli malı 

olan E M 1 R ve R A D 1 U M brq bıçaklari e 
olmaları vatan borcu olduf unu 111'brlabr. 

DUNYANIN 

~ 

Muhayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YACSIZ KREMi Din,- ewılmclr. H• 1erde ••JU:m. ...... , ........................... .,... ... 
Aslplll B 

Leke r-pmaz ftl 
Paroah .._._ __. 9flisdir a .... Kurumı•• 

H• JWCI• bana ara11•m.: 

Faıül ~----4iklııat 1988 
BAYLftPA L•-ZIM OLAN 

TEKSAYT 
HfR E'":!A--.l:JE SATILıP 



29 Birinci Kanun ' SON POSTA Sayfa ıs 
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HASAN OZLÜ UNLARI 
Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sılılıat. 

Pirinç • Bu§day • Patates • Beyaz mısır • Arpa • Bezelye • Yulaf .. 
Mercimek • irmik • Cavdar • Badem • Türlü özlü unları .. 

Çocu'dulD·za yediriniz. lıtedik'u~nl Ye 1evdiklee:nl bıktırmıyarak değiıtire değiıtire yediriniz. Vitamini Ye kalorlıl çok olan 
bu mftkemmel, &zlD unlarla yavrularımız neıeli, aıbhatli, tombul, kanlı, canla olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarır!ar, 
kemikleri kuvvetlea;r, iıbal olmazlar. Huan örlü unlarile yapılan maballebl ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezze.he p1yan olm ız. H mı ı özlil u:ıları nefasetini o ·ı sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz 
biç bozulmaz. Tak'itlerinden aakınını ·• Başka marka verirlerse almayınız vo ald-nmllymız. Hasan markasına dikkat. 
Hasan deposu: Ankara, iıtanbuJ, Beyoğlu . 

.. eoeGG••Q••~•oe•••·~~~~~~•-N·~ 
Su:tanahmet Üçünc:i Su'h tf 
Hukuk Hakimliğinden : 

Emlak ve Eytam Benk,.s1nın ve· 
kili avukat Abdullah Saip tarafın • 
dan Kasım paşada Y ah:ya kahya ma
hallesinde Sipahi fırın caddesinde 
10 numaralı mahallebici Azizin e • 
vinde mukim Kurtuf aleyhine ikame 
eyledikleri müteselsil kefil sıf atile 
Çırpıcıda Azizin tuttuğu 24 dönüm 
tarlanın ödenmeyen borcundan a -
lacakları 191 liranın tahsili davası-! 
nın icra edilen duruımasında: Müd
deaaleyh Kurtuıun ikametgahının 
meçhul olduğundan bundan evvel
ce on beş gün müddetle ilanen tebli-

1 
pt yapıldığı halde gelmediğinden 

on bet ıün müddetle ilanen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmit oldu
iundan 15/1/936 tarihine müsadif 
çartamba günü ıaat 10 da mahke -
meye bizzat gelmeniz veya bir ve -
kili kanuni göndermeniz ve ifha a-ı
yap kararının tebliğinden tibaren 
bet gün zarfında itiraz etmeniz ak
si takdirde vakıaları kabul etmit ad 
olunacağınız tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

Sipahi ocağmdan: 
Ocağın senelik umumi toplanbsı 4/ 1 / 

936 cumartesi günü saat üçte yapılacağı 

ilin olunur. 

-····················································-···-Son Posta Matbaaaı 
N~yat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri : A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

1.~36 .!ılbaşı • Hava Kurumu j 

BUYUK PiYANGO U 
Buyuk ikramiyesi : ( 500. O ) liradır. 
Ayrıca: 200.000, 100.000, !:0.000, 40.COO, 30.COO , 25.000, 
20.000, 15.0CO, 10.000 lira".lc ikrarr i. e e le (üç) adet (100.000) 

I;ra ı'c mükaf .. t va dır. 
Keş'de: Yılb !/l geceıi y :ı pılacalc•ır •.• 

Bi?etler: (2,5), (5) ve (10) lir~ lıkbr. 
Vak t kaybetmed:! ı heme ı bibt eri ı zi ahmz. 

HiSSE 
OakUdar • Kadıköy ve Hav3l'sl t~alk Tramvayları 

T. A. Ç rket·nden: 

Şirket sermayesinin tamamen tah&il edilmiş olmasına mebni idare 
meclisinin 17 /4/1935 günündeki toplantısında verilen karara tevfi
kan ıirket esas mukavelenamesinin yirmind maddesine göre muvak
kat hisse senetleri yerinde olan muvakkat ilmühaberlerin asli senet • 
lerle değiıtirilmesine batlanmıştır. 

Hissedarlar muvakkat hisse sen etleri yerinde olan muvakkat ilmü
haberlerle Şirketin Bağlarbaşındaki idare merkezine her hafta çar
tamba günleri haıvurarak ve taırada bulunanlar da yazı ile 
bildirmek ıuretile usulü dairesinde vekaletname ıöndererek asli ae

netlerini alabilirler. 

Dr. ETEM VASSAF Sinir v• akıl 
hutahk'ara mütahau111 

"-.~te •. t1 ~ O - •. 11111.-aı T..J. UH EY. K .. dı .ıs, 8alaut1e h•ı .. ınk Te. 6U7U 

Yllbaşı 
Münasebetile 

20 Birinci f{anun ila 10 İkinci 
Kanun müddet zarfında 

Peşin para ile satın alınan her 

Elektrik aleti için 

SAT İ E 
zil it 

Yapacaktır. 

K A Ş E 

Nevralji • Bat ve Diş ağrıları • Artritizm • Romatizm• 

" . . fl""-'t 4'-"" C ..ıc. ChO~ c"ue 
~ l..,. lr4 C.CllO 1: 

'41. , ; " ~ öp rı .! v r "''° ~ o ı 
.,.A ~ ~ ı 0 4' •"'lıL""' C '"\A~ ..,,_c;:ı D• 
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işte ; 

• en ası 

Yeni salonum zu ziyaret ediniz: 

535 
16 • 2000 metro 

her dalga 

Galata, Voyvoda caddesi 17. Jenaral Han 
lstenbulda, OROZDIBAK Mağazası 

PS ismine benzer markalardan sakınınız 

45 
16 • 2000 metre 

her dalga 

'p 22 
16 • 2000 metre 

her dalga 

PA 

6 LAmba 
akUmUlatörlD 

Bugüne kadar hariçten memlek•timize ldhal edilmekte olan Koakeroç, Kornflour pirinç niıastasını bUyUk uğra§malardan sonra nihayet ecnebi mUıtahzarabndao 

cidden UatUn olarak imal ve takdime muvaffak olduğunu arz ile tereHenir. 

Kutu ve torba pirinç unları 

pUre ve çorbahk mercimek unları 

" 
,, ,, 

" 
liezelye unu 

• Patates ,, ,, 
" 

,, ,, 
,, ,, ,, 

" 
Yulaf ,, 

,, ,, ,, ,, Arpa ,, 
,, ,, ,, ,, Çavdar ,, 
,, ,, ,, 

'' 
Bakla ,, 

,, ,, ,, ,, Faaulya ,, 
,, ,, ,, 

" 
Nohut ,, 

Kutu pirinç nişastası 

Kutu Kornflour (mısır hülaıası) 

Kutu Koakeroç (tane yulaf ezmesi) 

Torba buğday nisaıtaaı 

Memleketimizin tanınmı~ yüksek doktorlarının ve Avrupa 
Sanayi aleminin mazharı takdir ve taltifi olan 

15-50 gramlık paket ve kutu karabiber 

" 
,, ,, 

" 
" " " " " 

Tarçın 

,, 
" 

,, 
" " Yeni Bahar 

" " " " " 
Kimyon 

" " 
, , ,, ,, Karanfil 

,, " ,, 
" 

Zencefil 

" " " 
,, 

" 
Sah lep 

Kapsüllü ıiıelerde beyaz biber 

Tuzluklu ıişelerde beyaz biber 

500 gramlık pctket sofra tuzlan 

- 1000 gran . lık 

~ 
, 

• Ceu .. ~ 

VE HER ŞEYE RAGMEN 21 sene hiç durmadan çalışan (Çapa Marka) 
pirinç unu ve hububat unlan fabrikası: 

Müetahzaratını ancak iki sene için garantiler. Bu müddetin tecavüzünde emsali gıda maddelerinin tabii tagayyürata uğrayacağını fennin kabul ettiği bir hakikat olarak hatırlatır. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATINI ALDANMADAN ALABILIRS~ ··z, 
Kuruluı tarihi ı 1915 Adres ı Bıılktaı, Kılıçall • Çapa Marka, Telefon : 40337 • .. ·ı:r-·· \: •• •:. . • ' . 


