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çe kıymeti artmı§. Ve gemi kadına ben -
zermiş: Eskidikçe illeti çoğalırmış. 

Biıde kaptanın eskisile, geminin yeni~i 

tıpkı fıkara yakası gibi. İkisini bir araya ge
tirmek, fınncılan yolc:ı getirmekten zor. 

Gemilerin en genci, benim ninemin za
manından kalma. 

Hele inebolu, kaptanının polislikten yetiıı
tiğini işittikten sonra kaptanın eskisine de 
güvenemiyecegiz ve '\'apura binince: 

- Ya bizim kaptan dalgıçlıktan yetiş -
meyse~ Diye kötü kötü düşüneceğiz!. 

* Sıraserviler, Aslan yatağı sokağı. ltık a-
partman, 5 numaralı daire Nedime: 

- Hazır ayağımız karadayken eğri otu
rup doğru konu~lım. Azizim: 

Bir kaç sene önce, tayyareye binmek 
bir kahramanlık sayılıyordu. Bu kahra
manlığı gösterenler, ahbaplarile helalla
şıyorlardı. Çünkü tayyareler yüzde yüz emin 
bir nakil vasıtası .addolunamıyordu. 

Bugün tayyarecilik o hale geldi lci, ölüm 
den fazla korkan, ve canlarını çöpten sakı
nan titizler bile havalanmaktan korkmuyor
Jar. 

Halbuki buna mukabil, kazaların sık -
]aşması, vapurlara karşı b<!!<lenen ezeli i
timadı sarsıyor. Nitekim daha şimdiden, 
yola çıkacak dostlarına; 

- Aman, karadan git 1 Baksana, va
purlar karabataklar gibi batıp çıkıyor, sar
hoşlar gibi çarpışıp duruyorlar! Diyenler 
var. 
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f ç f şleri Bakanhğı Eyüpte yeni bir na bağlı kalacak ve diğer mahalleler ve 

~aza kurulmasını ~ararlaştı.rdı. Bunu~~ k~yler tam~me~ Eyübe .. v~rile~ektir. E
ıçin yapılan hususı bir komısyon tetki· yup (23) bın nufualu !küçük hır kaza o
kini bitirmiJtir. Yalnı.z sur haricind~ki ı l~ca~br. Fatih kazasının nüfusu ( 150) 
Tophane baiları Fatıh kaymakamlıgı· bındır. 

l'ramvay , Kazası 
Bir Çoc~ğun Ayağı Kesildi 

Dün Bebekten Arnavutköyüne ge· 
len 247 numaralı tramvay arabasının 
romork:una 12 yapnda bir ç.ocak atla· 
mak istemİJ, müvazeneai bozulamamıı, 
sağ ayağı kesilmi1tir. Hayatı tehlike • 
dedir. Hastahaneye yatırılmııtır. Ka • 
zaya uğrayan çocuğun adı Faruktur. 

--o--
Köpel<lerle MUcadele 

Şid detlencekmif 

Yağışların Zararı 
Sebze Fiat:nin Çıkmaıını 

intaç Etti 

İstanbul ve havalisindeki son yağ • 
murlar çiftçileri ve bilhassa bahçıvan • 
ları endiıeye aevketmİ§tir. Bu yağı§ ba
zı sebze hastalıkları tevlit ettiği gibi 
kenüz çıkmamış tohumları da çürüt. 
mektedir. Soğan, sarırusak gibi tohum. 
lar çürümüttür. Eğer (3 - 4) gün daha 
bu yağış devam ederse buğday ve ar • 
panın da çürüyeceği sanılmaktadır. 

Bu itibarladır ki, gemilerimizin bu haklı Belediye köpeklerle kat'i surette 
Bahçıvanlar bostanlara gireme • 

dikleri için sebze kesememekte, bun.. 
larda fazla yağıştan ve günepizlik • 
ten çürümektedir. Diğer taraftan mal 
gelmemesi, aebze fiatlarmm yüksel -
mesine .sebep olmaktadır. 

vehimlerin yapıhp genişlemesinden önce mücadele edilmesi için bütün §Ubele
yeniletilmeleri lazımdır. rine emir vermiştir. Bu emre göre ister

Hırsızlıklar 
se en iyi cinsten olsun sokaklarda batı 
bot olarak görülen bütün köpekler im
ha edilecektir. Tasmalı olarak sokak. 

O.küdarlı sabıkalı Hüsamettin Bah- )arda batı bot dolaşbrılan köpeklerin 
çekapıda, Orozdibak mağazasından bir sahiplerinden de para cezası alınacak. 

-o--

lmr.alıdaki Mah
kumlar 

takım elbiselik kumaş a§ırn·ken yaka _ 
lanmııtır. * Aksaraylı Hasan tramvayda on üç 
lirasmı kaptırmıı, bunu yapanın sam • 
kalı deli Nuri olduğu fotoirafından te§• 
his edilmi.t ve suçlu yakalanmıştır. * Baruh adında bir ıahıs Mahmut
P•tada seyyar saba Alinin İ§porbuın -
dan yedi çift çorap ~alıp kaçarken tu
tulmuştur. * Gülizar ve Zekiye adlannda iki 
luptı kadını Şehremininde Hamidin 
mandrasından tavuk çalarken yakalan
mıılardır. 

Şüpheli Bir Ôlüm 
Alemdarda Çayır oğlunda oturan 

Abbasın dört ya§ındaki kızı Nuriye ev
velki gün aletten yandığı için kaldırıldı
ğı hastanede dün ölmüştür. Ölüm §ÜP

heli görülmüş, tahkikata başlanmıştır. 

Kaçak Et Yakalandı 
Çarııkapıda, Arnavut Şevket iamin

de birinin evinde belediye zabıtası a
ra~tırma yapmıf, kesilmi~ dört ve ke
silecek üç koyun bulmu§tur. 

tır. 

Durumları iyi Görülüyor 
Haraç Yüzünden 
Kanlı Bir Vak'a Oldu 

İmralı adasına •evkedilen mahkUm.. 
Büyük Parmakkap.ıda Acem Alinin ların orada faideli birer unsur haline 

kahveainde evvelki .rece geç vakit iki getirildikleri rörülm~ bir kısım ınah
kiıinin yaralanmasile neticelenen bir kiımların daha lmrabya nakilleri ka • 
kavğa olmU§tur. Hadi.eyi çıkaran aabı- ı rarlaı~ır~_lmııtır: lmral~da in~a • edile • 
kah Receptir. Recep gece yarısına cek buyuk hapıshanenın proıesı hazır. 
aoğru çok sarhoş bir halde kahveden )anmaktadır. 
İçeri 1rirmif ve kahveci çırağı Osmanla 
§Oför Sıyamdan haraç para ıİ.stemİ§tİr. .Hava Vaziyeti 
Osmanla Siyam para veremiyeceLlerini Evvelki ıün lodoslıyan Lava dün 
söyleyince sarhoş bıçafını çekerek: yine poyraza çevirmiı ve bugün §İddet-

- Bana sabıkalı Recep derler. Ben li bir ıimal rüzgarı esmiştir. Karade -
girdiiim yeri haraca bağlarım... Sen 
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nizdeki 'fırtınanın da tekraTladığı aa· 
misin para vermiyen? • nılmaktadır. Bununla beraber, vapur

Diye Osmanın kalçasına hlçağını lar, seferlerine muntazaman devam 
daldırmııtır. etmektedirler. 

Suçlu bu kadarla kalmamı§, Siyamın .. . . . . . . . . . . . • •.. · · • w • • • • •• ·-

üzerine de yürüyerek vücudünün nazik den derhal hastaneye kaldınlmı§br. 
kısmından yaralanmııtır. Siyam buna Suçlu fOför bıçağile birlikte 'Yakalan-
taliammül edemiyerek yere serildiğiıı- mıştır. 

Yazısı Münasebetile Bir 
Arkadaşın istediği lzahati 

lıte Veriyoruz 
Gazetemizin. 2 3 İlk teşrin tarihli 

nüshasında yazı arkadaşlarımızdan 
birinin bir fırıncı ile yapmış olduğu u -
zunca bir konuşma verdı. 

Fırıncının ifadesindeki bazı :sözleri 
yanlış tefsir eden sabah refilcimizden bi
ri o yazımızdan dolayı ikidir bize çah -
yor. 

Son znmanlarda, halkı alil::adar eden 
en mühim meselderden biri o0Ian elemek 
meselesinde fmncılann da noktai mı7.a
nnı öğrenmek, onlann da derdlerini 
ortnya dökmekten ba$ka bir gaye ta -

kip olurunıyarak dercedilen o yazının 
mahiyetini tağyir ile bize bir :suç atfe
dilmesini doğru bulmuyoruz. 

O arkadaşın iddia ettiği gibi, ne be
lediyeyi, ne de belediye memurlarını 
suçlu ve ibilhassa rüşv.etle ala.kadar gös
termek aklımızdan bile geçmemiştir. 

Fırıncının sütunlarımıza geçen ifadesi 
sarihtir. Defterinde rüşvet adı altında 

kayıtlı bulunan paraların nerelere, 
kimlere verildiği apac.ı1c :e-österilmi~tir. 
Bu paralan, hnncı, başka fırıncıların 
.rekabetine mani olmak için kendilerine 
verildiğini ve belediye memurlarının ce

zalarından .lcurtUlmak için 'bir aürii hi • 
leli yollara saparak masraflara girdikle
rini söylüyor. Eier bu adamıo iddia -
sı doğru ise fuıncılann hu manevraları 
uğruna yapılan ve halka yükletilen mas
rafların meydana çikması lazımdır. 

1şte bizim yazımızın manası budur. 
ve bu gayet sarihtir. Tekrar edelim: 
Yazıda ne bizim ağzımızdan, ne konq
tuğumuz fırıncının dilinden ırüşvet ve -
rildiği söylenmemiştir. Çünkü vaki de
ğildir. 

Bu derece vuzu 'k.arşısında bize fena 
niyetler atfetmek muğalataya CJap
maktan başka bir ıuretle izah edilemez. 

Sucuk Yemiş Ve 
Zehir len mis 

e: * • ~ 

Ankarada Bir izin Ve Bir Ye.Ser · 
Anknra valıliği pastahane gibi ) ·" 'ftf 

"} esÜJC 1tw ı-• sabaha kadar açık hulunabi m 11111~ 
miştir. Bak.kallann evlere ve apa·ri~. 
ra ekmek dağıtmalan yasak edilrn• 

* * * 
Dahiliyede Yeni' Değifild~}et b,ıı 

Üç bal'lllllık merkcı: teş'kila~ı ıı ~ııfldl' 
değişiklik1er yapıhnak üzere bır ıe?' 
projesi hazırlanmaktn.drr. EVTak 11

; Jir'~· 
zı mmüfettislikleri kurulacak, ev.rıı Jı!> 1' 
törlüğü doğrudan -doğruya müstefS
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kamına bağlı bulunncaktır. 

* * * 
Atatürk Köprüsünün Heyke11~1J 
Belediye, Atatürk köprüsünde :> ~ 

bazı heykelleri profesör Thorak'af-l~ tefe 

ğı dü~mnüş ve hu hususta görüştJl~r0feP 
ıprofesörii :ktanbula çağırmıştır. h•ı.~ 
Muhiddin Üstündağ ile bu mesele 

ıda rörüşcoektir. 

Ceviz Kütüğü lbracİ .. ~ ~ıt'' 
k "tıır~ '_tr 

Yabancı mem:e'ketlere ce~~- il. de("' 
,nlmam yaı;;ak edılmi~. Bu q UZ~ ~ 

n ıtaciirler ıvasağm b.lı::bnlma• :ıiçtP 
ülcte üracaatt.a buhmmuştardır· 

* * • 
Hava Gazı Fiy~~ı Jı.,<' ~ 

Kömür ıfzyatlan uc:uz.ledığı ıçıtl ~1' .,.ş~ 
ıu e ele'ktnlc fiyatlaTında da ~c~ ~'../. 
mak icap etmektedir. Beledıye ~' 
dir.ektölllüğü /.hava ıgazı ıfzyatlamıı. it 

ınclctedir. 

• * * . , 
Namlk Kemal T~rell~ ,:~ 

'Blıinci :kanunun ikinci günu Nıı O ~ 
mal g'ünü olarak 'kabul edilmıştir. 
Üniversitede meuı..m yapılacaktı!· 

* ,.. .. 
"Olguılluk İmtihan1arı Bitti ı.,.JI~ 

• Jl'lll" 
Bakırköyde, Odabaıı soğağınaa Use1erde yapılan olgunluk 1 ~ • 

(57> u.yılı evde oturan Nigar ıiddiaya dün rtmnamlanmıŞtlr. Şehirimİ%de ·ı11~ ' 1 

göre ma'hallesinin bakkalınaan aldığı imtihanlara ( 100) lrndnr talebe jştı JbİıJil" 
sucuğu yemi§, ve zehirlenmİftir. Nigar ımi.ştir • .Netice'ler öııüm'üzdeki haftıl 
hastaneye kaldtnlmı§br. lecektir. 

Paz• r 01• H•••• B. Diyor Ki ı 

He.san Bey - işte böyle arkadaşla.T .• l 
A DE.NI Z.: 

.. , Her gün yurdun ibir 'köşesinde yeni - ı 
bir fabrı"Ka açarak .• 

. . . Memleketin zenginliğini gene 
topraklara akıtacağız!.. 

il tel' 
... Zira kendi yağiyle kavrulan '1; 

ler daima ötekilerden pişkin olurlar .. 



~ ~ ikinci T eırln 
r 

Hergün 
Fransada -·
>'ine 
8 u.lz,.an . -
Fransa Yin b·· .. k b" b h Çİriy e uyu ır u ran ge -

or. 

Bu buh b değil b ... ~an, u defa yalnız Fransayı 
Çiink .. utun dünyayı alakadar ediyor. 
dün u ~uhranın alacağı şekil bütün . 
tere Yak ~ıyaseti iizerinde tesirini gös -

ce tır F . 
ları tansız Başvekili Laval, bu satır -

:Yaz.d • kan ıgımız sırada, parlamentoda 
ter d"k 

SON POSTA 
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a Ölünı a 

tan teri ~ ~ekle .~C1Şguldür. Ona b~ 
ti d h' A dokturen ıkı sebep vardır: Bı

a ılı d•v . Ölüm her gün aramızda dola~ır .• Hele sıhhat ıartlan çok 
bozuk tehirlerde yatayanlar için ölüm ~öte ba!ında puıu 

edilmit bir bayatın ne kadar büyük bir günah teşkil ettiğini 
Da . ' ıgerı harici. 

tnak ~lde Lava] bütçe açığını kapa -
trıecb ~angın düşmesine mani olmak 
jerce ~rıyetinde idi. ijunun için yüz -
!edb· 

1 
anun çıkardı. Fakat bütün 

"' ır ere - l .. d "tan ragmen son hafta ar ıçın e 

k 
bekli or. Ölümün, dün konuıtugumuz bar doıtumu-

urmuf Y • ·ı· · · d 
l ••t·· d·u·ıru··nu·· ertesi pn bır aevııı ımızı aramız an •· zu a ıp ııo ur .. ' 

yırdığını görüp iıitiriz. . . • . ... 
Ölümle bu kadar omuz omuza yatay•n ınaan ıçm olumden 

k kmak kadar gülünç bir teY olamaz. Biz hayatın kıymetini 
or .. ani A • f 

ölümle yanyana bulundukça daha ıyı ar ve manasız, ısr11 

daha İyi duyarız. Ölüm bize hayatımıza kıymet vermeii öi

retir. 

Hayatın kıymet kesbetmesi, bir ideal için yatamakla müm • 
kündür. İdealsiz hayat, bir hayvanın hayatından farklı değil-
dir. Ne için yapdıiını bilmiyen İnsanla, bayatını ıürükliyen 

bir köpek arasında ne fark vardır? fı ba ~dan Amerikaya bir altın kaçı -
ki 1 şadı. Bu akış o kadar sürat aldı 

, ı1giliz A 1 .. 
dahale ve merikan banka arı mu- , 

D h~e mecbur oldu. 
• 

MUHTELiF HABERLER a ılde L .k. . 
•ekil avalın karşılaştığı ı ıncı 

' sos l' l k d' · tıe le. Ya ıst erle faşistlerin en ısı-

dc k arb~ı cephe alması ve her ikisinin 
a ıne . d . 

olnı Yı evirmeğe karar vermış 
~, asıdır F . . . b. 
Qİkt .. · aşıstler Lavalı devırıp ır 
t ator t • 1 · Qİr hük A esıs etmek, sosyalist er _Yenı 

ihdas Edilen yeni ViliiyetlSofya Suikastçıları 

V K 1 Yakında Muhakemeleri 
tak urnet kurmak fikrindedırler. 

at iki t f d b' b' . tlıan ara a ayrıca ır ırıne a - e aza ar Başlıyor 
t 81~ d" 1 ~\' uşrnan oldukları için on arın 

Bası dah'IA b 1 k ·· K b. B" ··ı k ba k b' · · ~kil al ı ı ir isyana yo açaca Ankara 28 ( ~zel ) .. - amutay ı ıngu azasına ş a ır ısım ve 
~k tnıştır. Lava) bunları yatıştıra- d hiliye encümenı bugun toplanarak Beytüşşebabın isimlerini Dahiliye Ve

~Oteve t~~~in edecek kudreti kendinde d~rt vilayet ve (13) kaza ve (17) kaleti ile temas ederek mazbata yazı· 
d. llledıgı · · l · tte ~ k f w kT h kk ır, ıçın sarsı mış vazıye merkez kayma am ıgı teş 1 ı a ın • lırken değiştirmeğe karar vermiştir. 

daki layihayı müzakere ve aynen ka- Bundan başka encümen dördüncü u-

* trı~"~lın haletmckte güçlük çektiği 
•iy e erden biri de F ransanın harici 

asetid' la ır. 

b 1 etmı.ştı·r Bu müzakerede Samsun A "f · ı:w• k"l' d · k u · . mumı mu ett~ş11gm teş ı ıne aır a· 
J 1 Zühtü Durukan Samsun vı - ,. . .. ,. 

say av h' k'l' • . t . nun layıhasını ve kadrosunu hukume· 
layetinde üç na ıye teş ı mı ıs emış- . . •w. • • • 

tir. Talebi tetkik edilecektir. ı tın tatbık ettıgı şekılde kab~I etmıştır. 
Ancak yalnız Bingül vilayetine ta· Adıl Rıza 

Sof ya 28 (Özel) - Divanı harp 
müddeiumumisi tarafından hazırla -
nan iddialar, suikastçilere verilmiştir. 

Bunlar, kanun mucibince (7) gün 
zarfında, itham edildiklerini teyit c -
den bu iddianamelere cevap verecek
lerdir. Cevapları nt!{lredilmiyecektir. 

Bunlar, divanı harp tarafından tet
kik edildikten sonra, mevkuf bulunan 
(2i) suikastçının, mahkemelerinin 
başlıyacağı gün tesbit edilecektir. 

Zağrepte Glzli 

Söz:·n 
-, 

Kısası 

Zekeriya Sofrası 

Ek·Te 

Ne tuhaf İnsani nzl 
Kültlir bakımından ne kadar yükııd~k 

çocuk ruhumuzu ınuhafaz ediyoruz.Kafa. 
mızın içine doldurduğumuz bılgi beynimıze 
bir turlu y .> ılmıyor, i !emiyor; topak ba • 
!inde duruyor. 

Buna ddıl arnrs nız, i ıe falcılar, ufu • 
rükçüler.. Polisin sıkı ıakiplerine, adliye • 
nin şiddetlı davrnnmnlarına rağmen, yine 
kö!ledc, buc kta, kadınlı erkekli bir .tini 
bakıcı, insanların pa) ansız enailiklcrine 
hamdederek cul gibi geçiniyorlar. 

Hem tuhafı neredd Bu enayi iıtiamar • 
cılarının b lıca müşterileri ekseriya ,-übck 
tabakaya mensup bayan baylar - yani ba • 

nım efendiler - dir. 
Şişlinin, Ni anla ının, Taksimin en ,.k. 

en lüks apartımnnlannda, iki fincan çay, iki 
robcr brıç amsınd kul ğınıza çalınan mu· 
havereler kısmen bakıcı sağlık venneic, ya
hut ki lıl"ın falcının kt"ııiflcrindeki isAbcti 
övmeğe mi.ınhaımdır. 

işin içine birazcık otorite korkuau karış
tığı için, olomobille kapılarına kadu cidil
rneyen bu bakıcıların oturdukları yan,. ite· 
nar sokaklarda, gunün en münasebet.iz ... 
atlerinde rastladığınız incecik, genç. zarif, 
modem kadınlar, hep bir k hve fincanının 
dibinde, bir d<" ıe yağlı i kambil kağıdında 
teselli cır yan, rdah veyn ae\•gi müjdesi 
bekliyen biçarelerdir. 

Şimdi, bir iki senedir bir de [Zekeriya 
sofrası] mod sı çıktı. lsliimın ııartlanna va
rınca) a kadnr dini terbiyeden mahrum, 
ömründe ağzından kelimd şehadet çlkma
mı:ı bir 1 ıy zuppe bay nın bu sofranın ke· 
rametine iman g<"tirmi olmalımna 8İz de 
vaıın. ben dc> § yıml 

Faknt bf'n buna ,;makin kalmıyorum. 
Bu tezahlir, beni sosyetemizin sailamlıit 

husu unda bir z da üpheye düıürtiyor. 

ccEliıe ı kısmının boyle açma, çocukça iti
katları kapıldığını, ve mesela kan koca ild 
muallımin de Zekeriya sofrasına can ata • 
rak, sonra da orı:ıd. n aldıkları heyecanın 

tcsirile helnk olmağa kadar ııuurııuı.IUk ıö•
terdiklf'rini du) dukçn, gördükçe ve oku • 

~ıl'?n "'al hem lngiltereyi elinden ka -
b\~~ a~ak, hem fta]yaya dost görün -
kat sıyasetini takip etmektedir. Fa -
ttnı;e. de olsa zecri tedbirlere iştirak 
t~0 Ştır. Onun bu vaziyeti, F ransada 
bu 110

Inik güçlükler ihdas etmiştir. 
t11ı:ll'ıan Partilerden bir kısmı onu 1 -
ter::Ya. karşı kafi derecede şiddet gös· 

Altı Aylık 
Kömür 
/stihsalatımız 

Eskişehir de 
Bir Gaz11leci 
Öldürüldü 

Komünistlik dukça meyus olu,>orum. 
Sofyıt, 28 (Özel) _Alman ajan _ Ben. içinde yaııamak mecburiyetinde bu-

• •• •w• •• lunduğıım sos)et<")İ d ha yüksdc, çoc:aiu. 
sının bıldırıldıgıne gore, Yugoslavya· k tt w kt b. ıı· ini dab 

~ . . .. . mu o u uguın me e ın mua ım a 
nın Zagrep şehrınde hır komunıst tCf· sağlam kafalı i tiyorum. 
kilatı meydana çıkarılmıştır. Zabıta, Hakkım yok mu? 

~ "ledıVo d d 1.tİ~et bi&ın en d~layı ~uahaze; iyor, 
'trıakı .r kısmı ıse fngıltereye alet ol-

Ankara 28 - 1935 yılınm ilk altı ayı 
. . d k. kömür iıtthaalitımız l .200.000 
açın e ı . 

Esk\tefıirden bildirildiiine ıöre Sakar· 
ya gazetesi muharrirlerinden Halkevi tem
ıil kolu bqkanı Zıya Bural Şölen lokan • 
taamda kahveci Aluı tarafından tabanca 
ile öldürülmüttür. Katil yakalanmııtır. 

merkez komitesinin azalarını tevkif - 11· • • 1· k. • · ' · • · ' • • • · ·~-----, 
· b. d · )' b ld tar 1 

: etmış ve ır e gız ı mat aa e e et -4: itham ediyor. 
lanıe a bu çıkmaz içinde bugün par
'trıiş btoda hesap vermeğe davet edil· 

ulunuyor. 

l lavalın d·· * 1 k' Ct :y uşmesi beynelmile a ıs • 
r.~Pacaktır. 
~Unk·· ı _ 

:tccrA u &..ava), düşünce F ransanın 
. ı tedb· ' w ~'Yer ırler meselesinde aldıgı va -
~lk;n d~ değişmesi muhtemeldir. 
de in ~enı kabine zecri tedbirler işin· 
buı &ı t.ere ile beraber yürümeği ka -
" etrrııye k . . J k) '-Cnıj . ce tır. O vakıt ne o aca · 
•uya ~:~ı Akvamın verdiği kararlar 

~'.~ecek~Şecek. lngilterenin siyaset~. ~.e· 
dtıny . Ye bu değişiklikler butun 

1 a sıyas r . 1 •. k . nD·ı e ını a tust edece tır. 
ft c.I tere b hl.k . d.w• anno u te ı eyı sez ıgı ıçın 1 c.ın d .. llgiJ; b uşrnesine mani olmak üzere 
r ~ ank · •t. J • • asını yardıma sevketmış -
...... ngılı~ b k .. 
'!\inli 

1 
an ası, altın firarının o -

l'rıckte~· rnak için F ransaya yardım et· 
ır. 

d Bundan 579 bin tonu ecnebı mem· ton ur. • 
1 k tlere 1 13 bin tonu ecnebı vapurlara, 
e e ' •---- ·· t t ah 69 bin tonu Türk vapur.-u..., UI ar 

da memleket içine aatılmııtır. 

Yüksek Sıhhat Şurası 
Toplandı 

Ankara 28 (A. A.) - Yükıek 11h • 
hat 1ura11 bugün Sıhhat Bakanımızın 
baıkanlığında toplantılarına baıladı. 

Görüıülecek !eyler, rıda maddele. -
. • boyanmaaına ait talimatın dei•J· 

rının k 
tirilmeıine dair bir teklif ve mem~e ~· 
tin sari ve salgın hastalıklar vazıyetı· 

lzmir Şarbayı Rusya
dan Ayrıldı 

Moıkova 28 (A.A.) - fzmir bele -
diye reiıi Behçet Uz, Leningratta üç 
rün kaldıktan ıonra Avrupaya hare -
ket etmiıtir. -----

Halk Partisinde 
Ankara 28 ( A.A.) - Cumuriyet 

Halk Partiıi genel sekreterliğinden 

teblii edilmiıtir: 
Bugün toplanan C. H. P. genyönku

B•yburtla Peçe Ve ruıu aıaiıdaki kararları vermiıtir. ı. 
ld ld Mat1isa ıarkuruluddaki vaziyeti parti 

dir. 

Çarfaf Ka ırı I bakımından incelemit ve bu durumun 
Bayburt 28 (A.A.) - Uray kurulu düzeltilmesini karar altına almıttır. 

Çar,.afların yaıak edilmeıini 2 • Sivas ilyönkurulunun ölen deierli 
peçe ve :1: 'd · 

miştir. 

Telefon Muhaberesi 
Bet Kurut Olacak 

Ankara, 28 - Jıtanbul telefon idaresi 
için bir teıkilit projesi hazırlanmııtır. İı
tanbulda bir telefon direktörlüiü kurula • 
cak ve eski ıirketle; mukavele imzalanıp 

tesisat resmen poıta ve telgraf idaresine 
geçince muhabere ücreti bet kuruta indi
rilecektir. 

iş Kanunu 
Ankara 28 - İt kanununu tetki ve mü

zakere etmek üzere Kamutayda muvak -
kat bir encümen kurulmuttur. Bu encüme
ne ıeçilen ıaylavlar çalıımalarına batla • 
mıılardır. 

Zecri Tedbirler 
Komisyonu 

batkanı yerine yenı en seçılmiı olan 
kararlaıtırmııtır. Erzincan ıaylavı Hikmet lııiın yeni Ankara, 28 - ltalyaya karıı alınan 
Barll"da Bir Kadının Karnınd•n ödevi kabul edilmiıtir. zecri tedbirler hakkında her bakanlığa 

ld düşen vazifeyi tesbit etmek üzere bir ko-
\1 * 16 Kiloluk Bir Ur Çıkar1 1 Bir kruvazörUn kazanı Patladı misyon teıkil edilmiı ve bu komisyon ilk 

l\ <ı~i:Yet b .. fi 1 B tın (Özel) - Burada memle • ParİJ, 29 (A.A.) -:--- Tulon limanında toplantaıaını yapmıttır. 
YdırıJ ugun ge1ecek telgra ar a ar • · ı· b ı p h k ·· ·· b anacak · · · d •a ılan bir ameliyat demır 1 u u~an c aras 1 arp ruvazorun- Deniz Konferansına Dıılr 

... u körd·· v.. ve Avrupa siyasetının ket hastanesın e.) P .... d M h- de ıiddctli bır kazan patlama ı olmu~tt.ır. Bir Teklif 
ı:)·······~!~~ü de çözülmüş olacaktır. neticesinde Karaınler koyun en e iki bahriye neferi ile üç kazan itçisi agııca Londra, 28 (A.A.) - Yakında top. 

Biz Bu Mahalleden 
Değiliz .. 

Şair Andelip He Mt'hınet Celil ndunet· 
liler, bir R mazıın günü, Boğaziçinde bir 
bildiğin e\ ine mis fir gitıniıler. 

Vapur ~nktini iyice tasarlamadıklar.daa 
dönüste bir de iskeleye gclmiıler ki. ...,ura 
tam bir buçuk saat vakit var. 

Çarşıdaki bir tek kahve kapalı; ban da 
yaz değil ki yalıboyu gezinerek vakit ccçİr
ainler. 

Ne yapacaklarını dü ünür, dururlarken, 
bakmışlar, cami açık. İçeride, yobama biri 
haykırıp çırpın r k viiz ediyor. 

- Biz de girelim!. 
Diyip, cemaatin arasına katıtm.,lar. 
Yobaz. cehennem ve cenneti tarif eder. 

halk ta ai;larmı . Fakat, herifin söyledikleri 
baştan başa hezeyan olduğu için, Andeliple 
Celal, hem onun kü t hlığına, hem de ce 
maatin sarlığınn hayretle, baka kalarlar-
mış. 

Bir aralık, yanıba larında oturaa 7af· 
lıca bir efendi, Andelibc dönerek, titrek bir 
sesle: 

- l locafcııdinin ııozleri 

etmiyor mu) . 
Diye sorunc Andelip : 

aizim~r 

- l ~ l) ır dt"mı , biı: bu mahalleden de-
(\ lJ S ............ H............................ karısı Hatiçenin karnından l 6 yaralanmııtır. fyi kapanmamı~ bir bonı • )anacak olan Deniz Konferansında 

E: 
Yanın arpten ~et v l w d büyük bir ur çıkarıl - nun patlamaya aeb biyel verdigi anllı.ıl -ıMilletler Cemiyetinin bir mütahidinin TIFLI 

kılo agır ıgın a 

\7 ık B 1 d 
.. d rumdadır. maktadır. hazır bulunmnıı ı teklif cdilmittir. 

~ Ve i orç arı mıştır. Ka ın ıyı u - Kuş Adasında 

ğili.ı:l. 

'• lıı~'.k?va 28 (A. A.) -Tass Ajan - =~~~:::~::::~=-----------· ~ LJ. 

İ"~~~;"•;:~ •. co gazeteler, inkolôptan t s T E R ı N A N ı s T E R ı N A N M A ! ~m~ 28~ ~d~!~-~d-- ..... 
rı~İl b:I r~s borçlarını hamil bulunan ra Kuı. da ı mcrk zi au hücumuna uir• • 

t:dil erın al ki k h J • • • den rılnlmaz bir muamma oldu.. Ziraat Bankası hesap eder. Şimdıki bugday fiyatla ına gÖ· T rk h 11 • d trı k .. aca arı ısmen ma sup Ş kmek mese esı ıçm ,.. 'b mış, u men ma a sın e bütün tütün 
!ttla!trı uz~rc bir İngiliz - Sovyet kredi u e . . . kmeğin yakında ucuzlaması için terli at re ekmef:İn 13 buçuk kuru a ııalılab·ı ce •İni te-Jbit eder. mahsulü ve halkın yiyeccgi su altında bi-
t. ası ıht" 

1
• d d' 1 Be-ledıye reı:ıı, c Hükumet tkm k fiyatının yukseltilm r.i mü~aad edilıni· 

'"il a · •rna ın en bahse ıyor ar. h d rnıftır. Zarar büyüktür, fakat nüı.- :ıra-
'ld Jansının 1 Ah. h f.ld aldığından ba se r. ycceg· ini ilan eder. ·~ ltı &a a ıyettar me 8 1 en v• J2l. kuruf8 yer yiat )Oktur. 
il\ trıaluın 1 Ankara ekmegı jıı b ld k.. v•n 14 kuru•a satılması Fal,at bütün bunlara r m n haki! t fudur ki: İ taııbulda ~ l-ıakk ata göre, böyle bir an aş· zı·raat müste•arı stan u a e megı ,. Türle • lsvl ~ e Klerlng Anla--• 
lltı ında · t " halk ekmeği hali 14 kuru,.a yemekte dc,:ım eder. T T··~ 
it., f, ne de t ne müznkere cereya~. e • doğru değildir, der. :r Ankara 27 (Özel) - Türki79 ile 
l ~di tn e rnek imkanı vardır. ıra, ' İsviçre arasında aktedjlmit ticanıt " 

1'-~ lll eaelesile harpten evvelki borç - J s r ER J NAN 1 STER J NAN M A 1 kı· · •ıc:.t "sele · h . . . ırıng anlatma11 bir nota teatW ile 
L:l>l&J 11 akkında irtibat tesısını ·ı ~ et k ı e 1936 ( 31) ile İnci kinunuaanip .._ 

llsı;cd rne Sovyetler birliği için im· t-------------------------------------------------.Jldar temdit edilmııtir. 
ır. 



4 Sayfa . 
HAHKEHElERDE 
f:ÖBDÜKLLRj~jz 
Marifet(/) · 
Sahibi 
Bir Dalgıç/ 
Orta bir boy, hafif san bir beniz, açık 

yetil iki göz .. Öyle uysal ve samimiyetin • 
den ıüphe edilmez bir hali var ki Me· 
ier saman albndan 8U yürütenler gibi di
ğer insanlar üzerinde bırakhğı o yumuşak 
tesiri alet ederek ne pandomimalar oyna
yorınuş. . Bu adam dolandırıcılık suçiyle 
timdi mevkuf.. Üçüncü cezada duruşması 
yapılıyor.. Bu duruşmalardan birisi dün 
ııeçti ve o kadar merak uyandırdı ki diğer 
ıalonlarda muhakemeleri olan bir çok kim· 
ıeıler bu davayı bırakmayarak kendi duruş
malarını kaçırdılar .. Bu muhakeme gerçek· 
ten bu alakaya değer. Hüseyin Celaleddine 
isnat edilen ıuçlu hakikaten kendisinin ma
rifetleri ise dolandıncılık lakabı biçilmiş bir 
kaftan gibi ona layık .• 

Neler yapmamış, neler 1.. Kimleri dolan· 
dm:namış ki!.. Dunıtma başladığı vakit ka
napenin her iki tarafı da davacılarla dol • 
du: Hamaldan hırdavatçıya kadar her mes
lekten insan .• İçlerinde üç tane de on, on 
ikifer yaşlannda çocuk.. Manifaturacı Ke • 
ııam, Celaleddinden ıöyle dert yanıyor: 

- Mağazama ııeldi.. Benden fırka na• 

mma kumaı istedi.. Kumaş karşılığı on üç 
l»uçuk lira etti.. Oı «Kumaşları ~ğaloğlıi 
merkezine ııönder ve hamalın eline alb 
buçuk lira da bozukluk ver .. Size oradan 
bütün iki on liralık verecekler.» deyip çık· 
tı .• 

Ben dediklerini yaptım .. 
Sözü burada hamal Hüseyin alıyor: 

··. - Kumaşlarla birlikte acem ıefaretha • 
nesine yakla11rken önüme çıktı: 

- uFırkaya ııötürüyorııun de~I 
~edi. 

- «Eveti» dedim .• ~.. '\ 
Kumaşları elimden çekti ve: 
- «Sende altı buçuk lira olacak» İ:Jiye· 

rek paralan da aldı. Sonra: 
- «Citt dedi; ustaya ıelam ıöyle; on 

liralık kumaı daha göndersin!» 
Dolandınldığımızı anladık amma, iş işten 

geçti ••• 
Gözlükçü Aristidi anlatıyor: 

- Yedi buçuk liraya üç gözlük pazarlık 
etti, ve «güzelce ııararak çocuğa veriniz!ıl 

dedJ; Alemdar sineması karşısında 37 nu· 
maralı apartımana götürııün .• Bunlan dok -
tor Cemil &önderdi, deain kafi... Yalnız 
ıocuğun eline iki buçuk lira da para veri· 
niz; çünkü evden bütün on lira verecekler .. 

Gözliikçüniln aözünü küçük Berç tamam· 
lıyor: 

- Gösterilen adreııe gidiyordum. Karşı
ma çıkb. Benden gözlüklerle paralan iıte· 

!lL Kendiaini tanımadıiun İçin vermek is
temedim .. Fakat elini cebine ıokup usta· 
ID1D resmini çık.annca 9üphem kalmadı .. 
Sonra bir Uğıda gözlüklerle paralan aldı
ğını yazarak eliıne verdi ve ayni adresten 
on lira almamı .öyledi .• Gösterilen eve git· 
thn.. Bana evden: 

- Doktor Cemil burada alh ıene evvel 
oturdu 1 diye cevap verdiler .. 

Jıte bu ve buna benzer şeki1lerle dolan
dmlmış yedi ticarethane... Bilinmiyenler 
başka! 

Hadisenin daha entereııan taraflannı Ay. 
dın oteli katibi anlatıyor: 

- Otelimizde gösterilen muhteJif zat • 
lara hamal ve çocuklar paket paket muhte
lif etyalar getirmeie başladılar.. Neler gel
miyordu, neleri .. Meseli saylav Hasan na
mına bir sandık. ıeker, muharrir Ercümend 
Ekrem namına bir teneke yağ, profesör bil
mem kim namına bir kavanoz kolonya, pas
ta, iskarpin .•. Tabii gösterilen adreslerin 
biç birisi bizim otelde değil .. Böyle paket 
paket eşya haftalarca gelmekte devam etti. 

Fakat Celaleddin bu suçların biç birini 
kabul etmiyor: 

- lstanbul balkı açık gözdür .. Böyle da
lavereli işlere girişııem bile aldanmazlar ... 
diyor ve kendiııinin dalgıç olduğunu bildiri
yor .. Durupnıuı devam edecek .. • ................................... ·-····· ... ·····-·········· 

Kırkağaçta 
Köylüler için Bir Büro> 

Yapıldı 
. Kırkağaç, (Özel) - ilçe bay Ali Fu

at, burada bir köy bürosu tesis ettirmittir. 
Köy itlerine verilen önemin bir eseri olan 
bu büro köylünün devletle olan itlerini ve 
temaslannı kolaylattıracak, ve köylünün hii
kimette takip ettiği muamelenin tl»ir an ön
ce bitmesine hizmet edecektir. 

Kızılcahamam, (Özel) - Kazamazda 
yapılacak belediye itleri o kadar çoktur ki 
bunlan belediyenin pek az olan geliri ile 

bqarmağa imkan yoktur •• Yeni gelen kay

makam Abdullah ka:nuım mühim eksiklik

lerinin tamamlanması için para ıarfuu icap 

ettirmiyen bir takım projeler tatbik etmege 

ve kasabayı mümkün olduiu kadar bayın· 

d.laıtırmaya baılaınqtır. 

lık İl olarak pazar yerine asri n çok 

T aşköprüde Kızılay 
Menfaatine 
Müıamere 

Ta11ıöpra Kızılay /dar• Heyeti 

Taıköprü, (Özel) - Burada Kızıl

ay kurumu menfaatine bir müsamere 
verilmit ve Kızılay piyesi temail edil • 

mittir. Mliıamereye yüzlerce halk İflİ· 

rak etmiı, kuruma önemlice bir 
temin olunmuıtur. 

gelir 

.....,, ..... , ___ _ 
--------------·-----Samsunda Adil 

Tabiplik 
Samsun (Özel) - Burada yeni bir asli· 

ye ceza mahkemesi tesia edilmİf ve asliye 
ceza davaları ağır ceza mahkemesinden a· 
Immııtır. Bir de tabibi adlilik bürosu tesis 
edilmittir. 

lzmirde Üzüm 
Satışları 
İzmir - Almanya ve İncilteredeıı f aı:la 

üzüm ıiparifleri aiınmııtır. Bu sipariflerin 
artacağı da umulmaktadD'. İzmir üzüm pİ· 
yasası çok sağlamdar. Bunun sebebi Kali· 
forniyada 40 bin ton kadar üziim urarı 
olmasıdır. İnhisar idaresi ıimdiye kadar 
1zmirden 1100 ton üzüm almıflar. Mevsim 
batındanberi de limandan 45 bin ton ii-
4üm ihraç edilmittir. 

--···························-.. ··-··········· ... ·······---
r 
Nöbetçi 
Eczaneler 

'\ 

' 
Bu geceki nöbetçi eczahaneler fUD • 

lardır: 
Eminönü: (Agop Minaayan). Kü

çükpazar: (H. Hulwu). Alemdar: 
(Esat). Beyazıt: (Belkis). Şehzadeba· 
ıı: (Asaf). Fener (Vitali). KaragÜm· 
rük: (Suat). Şehremini: (Nazım). 
Aksaray: (Etem Pertev) . Samatya: 
(Rıdvan). Bakırköy: (Hilal). Gala
ta: (Miıel Sofroniyadis). Kaııımpa· . 
ıa: (Merkez). Hasköy: (Halk}. Be-· 
şiktaş: (Recep). Sanyer: (Nuri). 
Beyoğlu: (Taksim, Beyoğlu). Şişli: 

(Halk) . Üsküdar (Ömer Kenan). 
Kadıköy: (Alaeddin, Rifat). Büyük • 
ada: (Şinasi}. Heybeli: (Yusuf). 

SON POSTA 

Kızılcahamam' da Belediye Binua 

güzel bir bil yapbrılmaktadır. genifletici tadilit varidab 2 - 3 m.isli ~ 
Buraya aarfedilecek paranaD karplığı bu· tırac:akbr. 

Bu Yıl Müreftede 3 Milyon Kilo 
Şarap l•tihsal Edildi 

Mlirefte - Bu sene üzüm mahsulü· Fazla ıarapları aumaya tahvil 
nün bereketli olması neticesi olarak fikri vardır. Şimdi prapcılar 

etmek 
inhisar 

ıarap imalatı da her senekinden ziya· 
dedir. Kasabada mevcut ıarap imalat· 
hanelerinin bütün kapıları dolmu! ve 
bir kiloluk bile bo! kap kalmamııtır. 

Müref tecle bu aeneki ıarap rekoltesi 3 
milyon kilodur. 

Fazla imalat karıısmda iatihli.kın az 
lığı ıarapcıları dü§ünceye ıevketmİ!tir. 

Ge11iş Mikyasta 
Şarbon 
Mücadelesi 
Ankara, - Şarbon hastalığmm bazı vila

j. .. lerde hayvandan insanlara da geçtiği gö
rülmüıtür. Tarım Bakaıılağl, ilkbaharda bat· 
lamak üzere cenup illeri ile Tnkyada DIÜ· 

cadeleye sirifilmesini kararJaıtB'mlfbr. 
Trakyada bu iti incelemekte bulunan uz. 

man Hakkı Cevat, Ankaraya döamiif, ra
porunu vermİftİr. 

Şarbon ile yapılacak senit mikyasta mü
cadele için ıimdiden tedbirler almmağa 

baılan!Nfbr, 

idaresinin maliyet fiyatının üzerine bir 

iki 1mnıf kar eldiyerek kendilerinden 
-.na almasmı heklemektedirler. 

İnhisar idaresi bu yardımı gösterirse 

fazla prap mahsulü swna yapılacak ve 

§&rap fiyatlarının dÜfmesinin önüne 
geçilmİ§ olacaktır. 

Zirai 
Kooperatif ferin 
Kar ve Zararları 
Ankara, - Ziraat Bankasmm 661 zirai 

kredi kooperatifi 326 ıı son yıl zarfmda 
117.497 lira kir ebnİf, 318 i de 169.345 
lira zarar etınittir. 17 kooperatif te ne za. 
rar, ae kir yapmıJbr. Ortak.Jannm aayısı 

64.000 kadar olma ba koopendiflen 2550 
feÜ", k ........ köy bqlrdJr. 

Bllllka geçen ,..ı koopentifltte borç yer

diii 8 milyoa kiiRr liradan 4.150.000 Jdi.. 
ıur lirasını tahsil etım.tir. Koopentifler de 
ortaklarına 16.5 milyon lira Termitler, bu· 
mm 7 miJ.JOD1Blll tahsil elmİflerdir. Konya· Cihanbeyli . Diğer taraftan çiftçiyi mahsulünü değer 

Yolunda Bir Kaza fiyatta aatııa kriuttmmak için teıkilatlan • 

Konya, _ Bwadan CiMnbeyliye gide. dın:ak olma •tf kooperatifleri ve birlikleri 

l>ir otomobil d~ öofm Recep oğla de lrwa1malı ünredir. 
Hasan otomobilin albnda kalanık ölmiit • 
tür. Diğer yolculara bir teY oJmaımıtır. 

Hamiyetli Bir Tüccar 
} Kat (Özel) - Demre nahiyesi te • 
cimerlerinden Hüseyin 25 fakir çocuia 

elbiae vermiıtir. 

Niksarda Gençlik Çahfmaları 
Niksar (Özel) - GeDÇlilr çehpnalan 

artnufb'· İlkballarda Camiikebir mektebi
nin arkasındaki mezarlıim apor sabasa ha· 
line kalbedilmesine çalıtdmaktadır. Bu ay 
içinde de Mete piyesi temsil edilecektir. 

* Aydında Nafi Yılmaz. ~ ~ 
İstikbalini temin etmiyen, e"~ 

hala babasının eline bakan adaOl~ d':r 
mcz. Evlenmek istiklal ilan etıll "ç't ~ 
tir. Bir erkek hayatını kazaoınadı JrP'..J 
ile yükünü ta§ıyabilecek hale g; ;", 
batta askerliğini bitirmedikçe e<I e ~ ~ 
dir. Aksi takdirde başkalarının ,.ti' 
ve kendi zevkine göre, ailesinİ11 

ııöre evlenir. ~ 
Onun için haya~ı ka._z~n~n~ _ ~ 

bu kızın hayat mes uliyehnJ ü% ,11! 
mayınız. Fakat bekliyemiyo~ · 
kandırmağa çalışınız. 

* l 
. uBir kızla ııevişiyorum. Bu~ 

bakamıyor, vaktinde gide~iyor. ı. 'fi',.~ 
amirlerimi memnun edemıyoruı;eel") 
le devam ederse işimi ka~~e ga,;' 
korkuyorum. Kızı da her gun .. ~ 
olamıyorum. Bana bir fi.kir -verini" 

. I 
Kızla görüşmeği haftada ro~ ,ıj 

lere hasrediniz. Sevginiz işinize ~ 
malıdır. Eğer buna imkan sör ~ 
evleniniz. ~ 

_ .......,. ... ~ • 111 .... uı.ı~•••ılM ~ 

1 

Bir Doktorun ..... 
Afyonda Şehit Olan :rayyarecllerln Kemikleri Günlük ~ 

». Notlarından (*) 

Şelıit Tayyarecilerin lremilıleri tabuta yerterırilirken 
Afyon (Öz.el) - 1stiklil harbinde Afyonda tebit düten iki tayyarecimiz.in ke· 

mik1eri asri mezarlığa nakledilmit veba münasebetle bir tören yapılmııbr. Şehit 
tayyarecilerin kemikleri birer bayrak içinde tabuta konulmuı, butabutlar cenaze otomo· 
biline yükletilmiı önünde muzika olduğu halde cenaze alayı Yarenler mezarlığından 
asri mezarhğa kadar tabutu yürüyerek takip etmiıtir. Asri kabristanda ıehit tayyare· 
ciler için uray tarafından bir amt yaptrılmı fbr. Bu ambn açılma töreni bilahare yapı· 
lacaktır. 

Hemophilie 
(Kan Zafiyeti) -"' ~ 

Muayene ettiğim hasta çoC~..J 
run kanamasından, çürüyen d Y.J 
karttığı zaman dinmiyen kaJl tJfJ" 
dan ve bunun neticesi bat _,# 
rinden müpelcidir. ı,. "',; 

Biribirine çok yakın ak:,j_.. r; 
da yapılan izdivaçlardan d 1:ıİt ( 
larda kan vasıtaaiyle g~~ 
hastalıklar ve asabi gayn ~ 
rasında böyle (kan akına) 8'I · JI 
da tesadüfü eksik olmuY01• J"ı 
tamda kanın zayif olan . Jı~ 
ve kireç noksanını kan 11rY ed',~) 
kalsiyum ve ıerom ilaçlari!e t ~ 
bna aldım. . Bünyesini daitt1

8 
_,.,, 

bulundurmak için iyi. gıda al~ ;ıJ') 
bih ettim. Ve evlenme ysfl ~ ~ 
lunduğu için son tavsiye ols ti• ,. 

b" '/.& akrabasından olmayan ır ~ ~ 

meyi düşünmesini ta~siy~ 
( *) Bu notları keııp ~ 

bul bir albüme yapıttınP_.ı,. bd 
JaplDIL s.Jwıb zamanını- ' 
bir doktor sı'bi imdadınısa 
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SON POSTA 

HARİCİ TILGR FLAB ... 

Siyasi Bir Nüma
yişten Doğan 

A VUSTURY ADA 1 

aıqcar Başbakanı 
ile Neler 
Görüşülecek? 

İngiltere Teminat istiyor 

Çin işleri lngilterede 
Huzursuzluk Uyandırdı Husumet 

ıubatın ı
-
11 -, - 1 c a a tf•flam eçen 

edi or dordunde ~ransız 
- IJ reıimi bir tehlıke ge· 

Viyana, 28 (A. A.) - Resmi çe,·en. 
Jer Gömböt'ün ziyaretinin alelade ol· 

Çltdı h · lktıdar mevkiinde bulunan Daladye 
ukurn tın d h"l• . . . b v nm"ı • a ı ı sıyasetını ege 

~en Pilrtıler bir nümayis tertip ettiler.. lı 
uyudu ve kan d"k' ld" B k nın dökül· ll't . o u u. u a 

d e 1 ınes"uliyeti de OaJadyc hükumetinin 
ahT ' . · kal 1 ıye nazın olan F rot, ismindekı radı· 

. 808.>alistin umuzlarına yüklendi. O 
iuı bu .. F k ··1 ııa gun rot > ye, muarızlan ona, a ı 
~r derler c . 

· CÇen hafta Fransanın Okscr ıehrinde 
Btyıı,sj b. 1\1 

I"" ır nutuk söyleyecek olan · Cirrot . 
d ' muhtemel nümayiılere karıı ıan· 
a~a h v 

ll't ınu afazasında bulunmasına rag • 

11 
en kar ısına eli kovalı bir adam çılcmıı 

e sormuş : 

- M. Frot aiz misiniz~. 
- Evet. 

Q:" Seni katil herif, seni .•• 
... 'Yerele kova muhteviyatını sabık nazı· 
··ıı b b aşından aşağı bopltmıt- Bu kova, 
l ıraz evvel kesilmiı olan bir öküzün kani· 
c dold urulmuıtu .. 

* lleı e '"••· Başka memleketler • 
1•1cetl•rde de, bilhassa sütün • 
1•77tlz alt den hastalık geçmek 

' . 
duğunu söylemekle ~eraber yarı r~~ı 
çevenler, mumaileyhın ve B. Şutnıgın 
iki memleketin iktısadi vaziyetini ve 
zecri tedbirler karıısında tutacakları 
yolu müzakere edeceklerini beyan et· 

mektedir. 

JAMNYADA 

Ordu İle Hükôme
tin Arası Açılıyor 

Tokyo 28- (A.A.) -Ordu ~amma 
söz söylemeye aalaiyetli olan bır zat, 
süel çevenlerin finans bakanının beya. 
nalından hayrete dütmÜf olduklarını 

.• 1 • .. h·r Finans bakanı, harb büt-.oy emı;s • . . 
çesinin tamamını kabul etmekten ımti· 
na etmİf ve ıebeb olarak da c Japonya
nın teslihatanın Amerika ve Sovyet 
Ruayaya kartı bir tahrik teı~I edece • 
~· . beyan ve bu iki devtebn Japon· 
gına» .

1 
.. 

yayı tehdit etmemekte olduklarını ı ._ 

ve eylemiıtir. 
Ordu «haksız tıaleplerinde urar ey-

Mançulco ile Mogolislan Arasında 
Yapılan Müzakereler De Kesildi 

A.) -Tokyoda. 

ki lngiliz elçisi, 
Japonyanın Çin 
hakkındaki ta _ 

uvvuruna dair 
malumat almak 

için dıt i.tleri ba • 
kanlığından ta • 
limat almııtır. 

/ngilt~r.ede hu • 
%Ur•u:duk 

Londra 28 (A. 
A.) - Çin~deki 

durumun inkiıaf· 
ları, Londra rea • 
mi çevenlerinde 

huzurauzluia La. 
ia olmaktadır. 

İngiltere hü -
kum eti, Tokyo 

hükiımetinden Ja lı lflilcaJefe.t tehlikesi bulunan 
"Yvanl h 1 ··ı du . ar muayene neticesinde der a 0 • 

Jediii t~kdirde milletin itimadını kay
bedecektir.» diyen finana bakanının 
mütaleaaını müsamaha ile kartılaya· 

ponyanın dokuz Mançuko llafbaka•ı .çalı ..... ıoll••••d• 
m~;du namına söz aöyliyen zat, netice devlet muabedenameaine riayet edece ·ı tar~rlcr. Nitekim, Paris, belediye bay • 

n ll~ı~ın teftiı ettikleri bir mandırada. 
flnı 1 v. h 1 v. 1 1 k 'askerlerinin linan• bakanın- ği hakkında teminat iatiyecektir. Büyilk Çinde Durum 

:::av; kabineden izahat istiyecekleri- Britnnya, Birle§ik Amerika'nın bu me- J J M h 
nİ söyJemİ§tİr. seJede batb bareketi ne o)ac&i'ınl da öi- apon ar U tari-

M 1 renmek arzusundadır. ı 

ilJ • negın ilerlemiş verem asta ıgıy e 
ctfı old .. . . v• h 

trıcrı ugunu ıörmÜ§, bu yirmı ınegı e· 

d. oracıkta öldürtmü• etleri sahlmasın 
Alrnanrada ~duer:.ı eanev~a ar Ancak Amerikanın kuzey Çind~ yet Stemiyorlarmtf! 

r 28 (A.:.') _ içiıleri bakanlıgı, durum hakkında sarih malVınat elme-

•)e. ,,. 
d Uzcrine gaz dökülerek yaktınlmıo. on· 
an s J 1 • .... onradır ki bu hayvanların eı erı 

.. onıd. · 1 
~ ınuştür. 

Ber ın, ı· 5ine intizaren her haıııri bir <liplo tik ile sü bakanı ordunun manevra '\'e ta 1?1" Şanghay, 28 (A. A.) - Japon ıUel 

lerine dair bir nizamname ne§retmıı- harekette bulunmaktan içtinap eyle • mahfelleri ıimal Çinin siyasal iaare-
Jerdir. Her türlü ihtiyat efradı, genede mckte olduğu sanılmaktadır. sinde değiıiklikler yapılmaaına muha-
bir kere bu talimlere iıtirak için çağırı· Mogoluıtan Meselesi liftirler. Bu değiıikl"kl r ıki meml • 
Jacaklardır. Bu talimlerin ne kadar sü- Tokyo 28 (A.A.) - Mançuko Jle Mo. ket mimaaebetleri üz rinde ırayri mü. 

Yine içki 
AMERIKADA 

receiini ali bakanı tayin edecektir. l'olistan arasında :rapılaaakt.a olan mü- aait akiıler hasıl edelt"lecektir. Japon 
zakerelerin inkıtaı üzerine Mançuko dıt atafemiliteri, §İmal Çininde para deii 

Kaçakçılı Deniz Konferansın-
,,e~ıOaton, 28 (A.A.) - Noel münaa•. d 1 ·ı· Teklifleri 
ih . c, kanuni müsaadeden fazla alkol 8 ngı iZ 

lıva d 1 b" Londra, 28 (A. A.) - fngiliz dele .• fil e en içkileri tafımakta o an ır d 
o a • d"" elerm" in söylediklerine göre, enız 

ll\iJ • nı olarak sahilden yetınİJ ort g d · "lihl 
L kada k • • • 8""f" a- konferansında fngiltere enız Si an 
llİI r açı ta belırmıJtir• u un ı hakkında kontenjan sisteminin kaldınl-
tir ~uhafaza vesaiti seferber edilmİJ- h ıf için tonilatoların azal-

. ou k k . "d Ü maıını er sın 

bakanı Mogolistanm bundan böyle teh· iginin ilga111111, lkomtinizm ile müca
likeli bir mıntaka olaralc terkki edile- d leyi ıhoputauzlulrtan •e mUhtari-
cegini söylemi~tir. 

Dt!mİryollarıncla 

Pekin 28 (A.A.) - Japon ıuel me • 
murlan, bu sabah Fenrtaı ve Changyi
men §Ube hatlarından çekilmitlcrdir. 

lrlAnda enatoau LaO edildi 
Dublin 28 (A. A.) - Dö Valera fr • 

•~ tinden mes•uı olanların de-
ği tirilmesini teklif etti ini 
tir. 

Japon imparatorunun Bir 
Erkek Çocu§u Oldu 

'°elek . aça çı fılosu (8) gemı en ın • ' top kalibralarının ufalbl -
&i.i e~tır ve beraberinde son derece tılmaaını v~ d kt" landa senatosunu laivet i tir. 

Tokio, 28 (A. A) - imparatoriçe 
bir erkek çocuk doğur Ufhlr. 

Iİi11;jlJillill ....... ~;:--..-iiii.-;, 

Çi1ı 
Parçalanıyor 

im h 

ıngton da İçın ı ın teli ta 

Halb 1.ı Çin, b } le p ç l ıy e 1 
den alı kın. Jııtc aıze Turk ıımhınden bır 
k Ç aaurl Çmın l uTld r chnde '-aktı) le 
nasıl p re; landıgını } aman hır belA tla 
gô teriyor: 

Çinde Milattan 2207 J)ıJ on c Hi}a 11u • 
l"lesi bül"Um aiıruyordu. Sonra Ş n la1. ar
ıkasından Çeular, bunların ardınd n 1 ~ın
ler o kalabalık milleti bo3 unduruk aluna nl
mıılardır. T esinlerin yerine .hani r geçti .• 
( 1700) }ti once bu buyuk ulk p r alandı. 
( \ e alt Çin .dure uçc bolundu Hanlar ba
tıda, \eyler fimalde, (U} l r cc pta 

hukum • rmcıie koyuldu Bır r 1 k T ın 
ler gene sahneye çı1cmı lanıa da m mld~e ın 
birlığini kuramamı !ardır. Arıık ıkınci 
Ve)ler, Sunalar Leanglar, ~ da olda 
•altanat eunıyorl rdı, parçala ıs Çinm 8 • 

) aia kallcmaama m ydnn vermıyorlardı 

Cengiz, Cebe .kumandan ındakı ordt ıle 
ilk yaptırdııı saldırı ta Pekine ul mı tı O 
sefer, bu buyük şchır dı.i ürulınedı, l kın 
Le • a • o, Pcçilı, an ı eyalet1erının Tl rlc 
lhiltimiye"tıne devrolunm ı Çınlılcre lı::abul 
ettirildi, onra iP 'n de alındı 

Ccngızdcn sonra Kubıliy, paytah ını 
Han balık adı verilen Pekinde lcu du . Şim
di Ç'dnWer bir T urk b 3 ra,iı altı da dıl , e 

yiırck birliii elde ctmP!crdi. Tıurlder o 1 11 

şerefli i ine de surukluyorlardı Soz e:elimi 

Japonyaya ıve lılinde açılan 11eferl r o cum
ledendir. Eğer Çinlıler Turklcrle ) olda lılı: 

clcbılselerdi Ja,pon)tı on dördun u a ırdıı 
Çm h kimı eti altına gıre e'ktı 

Gorulu or lcı asır! r c sırlardan bt"ti 
Çin, pnrça1 nmayn alı mı ıır. On pek u

n bır tanh •uren hay h rçinde buyuk bır 

frr at elvennı§ti: Japonya efen.. Bu f r 
de T ki i yalnız b 

nu .)8· 

m'k n 

n 

M. T. TAN 
rcı.uı Yarı k 1 d masını teklı:f~e~ece~:_::ı~r·~=-!!'"""".-.----"""":-:-:--:-;--:---:----;--;~-
~ f ano arı var ır. 1 ğimiz, bizi, her ) erde, her z rn n , ko·ı nı a v ır ağır alladı: lardanberi koli dığı bır b k lı ıdi. 

111 
C' 1ıııı..4 S: T "'lo

5 ~a~ıyor ... Meg. r, o gece, bekç~nin, ~~- - Polis, bana yakl .tt: Hanım an· Omın, c ddelerde, kafoba1ık )er1crde 
.~ n L lisın hemen ımd dımı:uı. } etı mey lfl, ne, kork cak bir şey ) dk, h nım kızı ı y pması mumlcun de ıldi Ar ık 

civarda, bir !,8n~ın oiu undanmış 1 nız. eve gelinciye k dar da Jcapımzın t nha taraflara d d ndıgım ogr n· 

KLTY~ N L r r\ Acı acı guldu: önunde bir bekçi beki tiriz dık. Y lııız, tcnh t r fl rd onun e n r 1:::: K. - Biz. yanıyorduk ... Biz. yangın JJ bla, .. _L • dep izlıgindcn korktuk} rı ir"İn p k 1:::1 f= ~ . . H Ib k . ısan ~rar rme oturmu§· r , iiillll••• §'d*'§i"*1*Tl& halındeydık... a u ı ba ka hır t . koku u çıkmıyordu. Pakiz h nımın 
1-fiç :Ye . k ] luyor yatiştiriyorlardı? yangın, bizi kül etmek ıçin yanıyor· u. P 1c· ••. lc.t • • K d s ycsınde, bunu y kaladık Bu ser • 
tıe olar:ık°!de~ kıpırdamadan, bap-ı~· ım V~ziyetin dehşet ve fecuatini u- muş! bek-: beak)~gubeku, ç.ıı· ı gıttı. apbeı a, rj, yangınlı, falan gibi gec~lerd n i ti-

-. r- dıye bekl'yorum WLıze, 1 d 1 t lh bl kla ,_ çı ıyor; I} or amma, n, •ert 1 • hakeme ere a mış ı: san a a, yumru ruu 81Kllllf'1· • • I~ de edı} ormu 1 Siz, bı'ze de I" Jile ... t. ı. sert 8 •• l . J cak çe· nutmuş, mu , ._ ._ dan ~ , 
Jtİfı"p • oy eyınce, on ar, susa • G "b"me aiden bir !ley de var1 tı.· JWr-.:u .zangır zangır tıtnyorum. t" .. \ . . 1 . . . . 1 _ı _ _ı· 

gıd kl arı ı e· T b ._~ ııuz erınız e mızı opeyım . acar. 

ıh ece er, sanıyordum. - l "''"nlıklan komşuları dal - Taııı yağmuru evimizin ltırılma- Aradan ir i.U uat aeçti, geçmedi, ya- Sh ·ı r d • . k-'-
san abl k l Lf kad • Sarhoş arın a_. • f k .. "' ' d L!_ •. !ı , __ ı: b" . po ı., ogru u ınsan, er ca., ço· 

_ B· a u ax. arını tı 1 • • • d' . ti Başka zaman, en u a gu· dık camını bırakmadı ... Nihayet, uzak ıun a ıou- v.u t-U•· r de bir bafka cubnuş 
}·aslarıd ı:den ne du~ay~.ml Pakizenın s~~t~:;:'~ş k.uşkulanıp duvar dinleyen, komşulardan bekçilere,polislere haber bekçi, Paki2'.Ccii~ ıizzet .iJcr m eve lh an abla, hem oylüyc;>r, hem de 
fUrıgu 1.gı pencerenın ust camı pngır dru ları vuran, sokağa düşen, bek· vermişler, hemen yeti tıler. Kapıdaki geldi. P.akizıec.igimle beraber gelen sı· vaktin eçıık.tiğini anlıyor ara sıra k • 

r Jnrnez mi? uvar fd vr1,c:an _ı_ 1 k f d 1 L·ft • i • y .. . d ·ı · çagvıran mırı anan, çag • ..,. sarno an ya a a ı ar; '\e ~pmm o. ,j( poıi ne dedi bıli\: r mu unl Pi" b kurak kul k le b rtı}ordu · 
--rın en çı erı , . 1 . O ' , ~ ., 

..._ ' sıçramıştı: f 1 öyl-en konışuların hepııı, ev erme, nünde durdular. ~aman, Pakize, Ihsan abla gözlerini açmı tı: - Nerdeysc iP k.ızecigim de ge:lır, 
asıl hel I "mden ıra· s -ıı- d d v•ı '-- odalara · d k Jd d A v • d" ' llıışırn b• . ecan a yerı ov• d pencerelerinin e egı, ar&& yerın en ımı an ı. '3gıya m ı. - N b"" ""k b" ttb1ilc O, san • kendisi anlatır o zam anlu-

ac . ' ılınıyorum. Pakizccıgıın. e ·ı . 1 eeslerini ~farını çıkar- Öğünür gibi söylüyordu: e uyu , ır c vu tur· 
tıye 81 L--~· çekı mıf er, p k" · l"ll . ı__ mu uz, meğer, biz faıkında değifm;. ın. 

iırı çramwtı. Ona bir şey OUIJAlU" l d - a ızenın cc a enmesıne ıırar ı Saat, ben, sanı cmlfum ki on bir bu 
ı an} d G 1 mıyor ar ı. be • • • k şiz 1 lcJ· ~Yınca, içim ferahla ı. e ae- .. .. k kınf oldu: doğrusu, nım ıçm yapaca 'fCY· sÖy· , . . . çugu reçmifti. Çünku Jhaan ablanın 

l'i ~ ~ır ikinci taş, yandaki pencere- Y;z~: ~~ çırpınmasına aldırma· liyccek söz ka1mamıştı. Paki7.:eciğim, ) umruklarıyle dızlerını döğüyor· dura din1ene, ikide bir kalkıp ununla 
. Ugu gibi indirdi. - ~ ~~e~ ttum sofaya çıkar· aşağıya indi, kapıya gdcn :p01~1er1e du : bu unla lnCffıUI olmaaı, vakti, hayli 

>. Ihsan abla k ll va sola sal- dım, bılegın en tu .b. 'di Yal bir konuşmağa baş!adı. Sonra, taştığa - Ahi Cahiftik!.. CençlikL Cör- oçirmi ti: ıblkmmalc istcdım. 
llY ' o arını sag y·· d buz 11 ıy . nız. be . d o! .. .:ı..·! ..ı"' -.ı.. .o__ 1 arak ön . k I kla· dım. ucu u. d çe· döndü, bana anne, n, şım i p İti e· ıgu g1D1 var mı fCJ' ıaun1-> .. DCD o· O, ıilti tarafına bakındı. 
tı le . • e gerıye oynatara so u .. .. den kaçma ı; onu • . . 

esıle kesile I t du· şey aozum . du So· fendilcrle karakola kadar gıdı_> orum. Mm, ne dılc kanardım, ne ele fUna bu- - Yooo, P.akizoagim, ~rde} 
ana ıyor . ba cevap vennıyor · B"t · b·ı ____ • 

..._ Artık ta 1 h · durak ver· kerken, na k . Sa sanydı çe Merak etme. Hemen döner, gelirim 1 na... ı mem1f, ıııcntenılf Jcoın,udan gdir O gelse büe, aeıu bu-
~edcıı inınegv ş adr,h ıçd, ~a ya<Ymur fada yüzüne ba .tı~. M-~-lled 'bek- dedi. Ben, ev, bu hale gdınışken, nasıl Jki kolunu açtı, gerdı, dik ıdat bak-ıradan b ra'kmam 
~ıbi e, a a ogrusu, ··- • k etlenmıştı. aıuu e • . . . . . . 

ı Yağnıağa b l t Amma na· nelerı en p r ktaııının uzak· yalnız kalabılırdım L Aman h .lım, h · Bu. oyte bır '1 p1stı lci 1ster 1 teme~ 
81 Yağıyord b~I~ amış ı. ,. ' çide mi yoktu? 0 ıs no K ) sen gitme bari, diyecek o1dum... - Meger, onun.. r zı ofoc ktım. 1h an nblanın ~ uzunc 

1 u, ı ıyor musun r v bili ordum. omşu ar, • .. k d 
J· hsan abla d d .. ··me dikkat ta oldugunu y kT biz, yal· Ihsan abla, iki dini boğürune da- Durdu, goz ırptı b kıyor um. 
ı dikkat}' b k' ur u; yuzu evlerinin içlerine çc ı ınce, k ayag·a kalkmıştı. -Meger, onun, lh ecdeıtm, dı .h n abt halim· 

ı a tı . d k? ya yara · . . ..._ ş· . ba ımıza ne yapar ı . . . . el"JI • t '\e<:egım s na ,nicet ı gc e ıişleri, d t onun ez li 
t\c d .. ırndi, sana, nasıl anlatsam, ge· nız Jh ş ahi~ durdu, uzun bir soluk- - Pakızec~ı?1ınd ~ enmeD. 

1 
e h p d fo, ere hırsızl k dol ı ncılık, 

0 grusunu ld v "bi anlata· san ' • I bel- sirini göstermıştı, ogru u... "ıa, ' m1 rlık hi ı , \e mi fır ır· 
l'llah. • ve o ugu 8' •. • d ld ran ıstırap arın, - . .. 1 d' I·,· yank sicılık! ı •- · ı._ ·••. Sen r k I .. ···sündür· la ıçını o u bo--' "b" _ ben söyJedım, soy eme ım, ta ıAtan maK ıste rı i, nı:mm, oz oylem mi 
rok • l:o şey er gormu"" • . . b"ır anmını '°"tır gı ı, . . . _. . •. . y b" d h .,_ . • ~ ı k bınde Y b 1 !_..ı üzüne ır en uz n ÇOKmu ti:ı: •u.,.urn u"' 1•.1c o tın ordu. lh ıı .ıbl~ 
ile :ey er işitmişsindir. Bu kadannı, ı k dur n durgun göı içeriye ir po ısın 8lfll~m.ı gormcz mı ı .. c. ı.. e> ... 

gorrrıüş, ne de işitmi' olabilirsiniz. yüzüm~ ~kara gu yim? Ben. korkudan tJtrı}ordum. - Poli. bana: Bu ha- )alnız, c'ksıkli e'k iklı bakı} ordu· 
~aştığını ne b T ? O kadar 1 ğüs geçırdı: •Y'. k Talihıizli- O, bir elini omuzuma ko} du, ha~- nım, poli 111 aylardan beri, h Ui yıl (Ark .. ı ur) 
"<IŞları· ' hı ıyor musun _ _ı bu - Talihsizlıgıme ba ... 

' o, sar oışluklariyle nercaen 



6 Sayfa 

Sabab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral Haberleri 

lngilizlere Göre ita )yada
ki Zorlukların lçyüzü 

Faşist Hükumeti, Mahrumiyetleri, Zecri 
Tedbirlerin Sonuçları Gibi Gösteriyor 

Paris, 28 (A.A.) - Övr gazetesi di -
yor ki: 

« Londrada hakim olan his ıudur: İtal • 
yamn mesela bazı telgraflann kapalı ifa -
delerle Musolinin dahili mii§külita, hat -
ta askerlerin bir tak1nu müıküllei:'e 
maruz kalmıı olması gibi bir çok karrata· 
lıklara duçar olmamasının sebebi zecri 
tedbirlerin uyandınnıf olduğu milli ak -

sülamellerdir. 
İtalya hükumeti, buhranı zecri tedbirle

re atfetmektedir. Halbuki bu, doğru de -
ğildir .. Zira zecri tedbirlerin henüz ame -
li bir tesiri ııörülmemİf tir. F aıist bükıime· 
ti, Halkın zaruri mahrumiyetlere taham -
müJ etmesi için bu mahrumiyetleri zecri 
tedbirlerin sonuçları gibi göstennek iste· 
mektedir. 

Habeşler DeltalyanlarDa 
Muharebeye Hazırlanıyor 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) demiştir. 4 filodan mürekkep İtalyan u -

nahında bulunan Danakil kolu Ras çakları Lidya cephesinde Mühim keşifler 

Kaasanan kuvvetlerine karıı girit -

tiği hareketlere devam etmektedir. 
ltalyan tayyarecileri, Ogaden 

bölgesindeki şiddetli bombardı • 
manlarına devam etmektedir. 

General Graziani ile Ras Nasibu

nun orduları çarpıımıya hazırlan • 

maktadır. 

Habeşler Coıkun 

Harrar 28 (A. A.) - Reuter ajan
ıınm Harrar ayları hükfunetinin bu • 
ıusi müsaadesi ile fU telgrafı çek • 
mittir: 

Bana, otomobil ile Harrar ve Cici • 
kaya gidebileceğimi söylediler. Ya -
nımda bir muhafız askeri ve bir may· 
mun c~Uftu. Otomobil sa.atta otuz 
kilometrelik bir süratle ve çok arızalı 
ve yedek dağlık araziden ilerliyordu. 

Sekiz yüz, bin kilometre yürümüf 
olan Habeş muharipleri, buna rağmen 
çok cofkun görünüyorlarch. 

lıalyanların Geriye Çekilmeleri 
Adisababa, 28 (A.A.) - İtalyan kuv

vetlerinin Ogaden ve Tigre cephelerinde 
geriye çekilmeleri derin bir tesir yapmı~ -
tır. Ancak selahiyettar çevenler bu geriye 
çekilmenin sarih sebepleri ne olabileceğini 
araştırmaktadırlar. 

Zannolunduğuna göre lta}yan'lar, Tii
re cephesinde pişdar kuvvetlerile dümdar 
kuvvetleri arasındaki irtibabn kesilmesin . 
den korkmaktadırlar. Zira, İtalyan müf -
rezeleri, Habeşler tarafından mütemadi • 
yen iz' aç edilmektedirler. 

Endiıeler 

Ogaden' de ise, İtalyanlar, Ras Dastanın 
halyan kuvvetlerinin aıkalanna veyahut 
ki sol cenahına taarruz etmesinden endiıe 
ediyorlar. 

Umumiyetle ıanıldığına göre, Mareıal 

Badoglio ielir gelmez, harekatın tabyeai 
değişecek tir. 

Havadan, Yerden 
Roma, 28 (A.A.) - ltalyan uçakları 

binlerce Habe't askerleri tarafından tU -
fek ateşile karşılanmışlar ve mitralyözler
le mukabele etmişlerdir. Habeıler ağır 

zayiat vermiılerdir. 

Timıahlar Aramdan 

yapmaia başlamışlardtr. 

Bir Avusturya Prenıi 

Adisababaya Gitti 
Viyana, 28 (A.A.) - Lichtenstein 

prensinin yeğeni ve Avusturya vatandası 

prens F erdinand de Lichtenstein, son gü~
lerde, Habeş tarafında harp etmek üzere 
Addisababaya gitmiştir. 

Prensi, bu fikrinden vazgeçirmek. is -
teyen Avusturya Başbakan vekili Prens 
Stahrenbergin bütün ıayretleri boıa çık· 
mıııtır. 

Fran•ada 
Siyasal 
Fırtına 

(Ba~ tarafı 1 inci yüzde) 
Saylavlar korulunda münakafıllar de • 

vam ederken aenatonda müzakereler ol • 
muıtur. 

Tezahürler Meselesi 
ParİI, 28 (A.A.) - Saylavlar kurulu, 

Sab ıabahı, tezahürler hakkındaki Cha • 
viun projesini n öğleden sonra da bütçe 
projealni müzakere edecektir. Ayni mese
leler üzerindeki müzakerata Perıembe gü
nü devam olunac-_kbr. 

* 
Paris, 28 ( A.A.) - Komünist aaylav 

Ramette, saylavlar kurulunda Cbauven ra· 
poru aleyhinde vaziyet alacağını ıöyle • 

mittir. Ramette'e söre bu rapor, gerek 
komünist parti.inin, gerekse aai cenah gu· 
ruplannın dağıblmasına müsaittir. 

Kabineye itimat 
Paria, 28 (A.A.) - Toplanhnın kısa 

bir tatilinden sonra aaylavlar kurulu reisi 

aaat 16,60 e doiru, hük:Uınet tarafından 

istenilen itimad reyinin 1«>nuçlanm oku • 
muıtur. Bu sonuçlar. ıunlardır: 

Verilen reyler 670 dir. Bunların 345 ti 
hükuJmet lehine 225 aleyhindeclii-. . . . . 

Cenub 
Kutbu 
Üzerinde 

SON POSTA ikinci Teşri• ~ 
• 

r- SON DAKiKA ·- .,1 
, 'tELGRAF, 'fELEFON, TELSİZ HABERL~ -Yunanistanda Genel Af Bir Mesele Oldu 

Kral ile Hüklimet Arasında 
Esash lhtilif BaşgOsterdi 

BiR lŞ KABİNESi KURULMAK ÜZEREDiR 
.. K~al1n Yunanistana dönmesi diği anla§ılmaktadır. imkan olmadığım saraya bild~ 
uzerıne ortaya çıkan af meselesi /ht•l Af s b l • d. ·-" ı a m e ep erı ır. ,,,,. 
etrafında Atinadan birbirine zıt A • y· kr l ğrılall .. ll h b 

1 
I . tına 28 (A. A.) - Röyter ajansın- me a tarafmdan ça '-

~ er erf ~e mektedir', J?ün royter dan: Af kararnamesi henüz neşredil - lis hummalı bir hastalıktan.~._,>' 
aJafnsdı a . ararna~e~ı~~ ın:aı. ta- memiştir. Sebebi hükfunet azasından bulunduğu için düşündükleriO~.tİt• 
ra ın an ımza edıldıgını bıldır - b 1 • ki' d ~ · · b'JdirJl1lr-. . H lb k. . azı armm bu affın Venızelos ve Plas- ra §e ın e verecegmı ı "" 
~ışıtır. l a flu lı Atmadan gelen tiraa gibi mart isyanının bazı liderle- Kral Fransl% CümhW' Bafk 
oze te gra ara bu mesele etra • · d . . N' V d' ·--' f d h·•kA kA rıne e tatbıkme muhalefet etmeleri • ıJan er ı ft"'. 

m a u umet er anı arasında d' At' 28 (Ö 1) _ Kral ~ 'b . A ır. ına ze 
ı tılaflar olduğunu, bunun neti • * c·· h B k Batb ... ~ . um ur aş anı ve .,ıır · 
cesı olarak bir İş kabinesi kurula- y b"-::1_ · t · anıJll 
cağım bildiriyor. Atina 28 (A. A.) - Kral bugün bir . unan u,. ...... ıs avroz nıf 

Gelen haberler §onlardır. intikal kabinesi te§kiline parlamento l tır. K l • Ala>"~ 
• h · · d b' ra Kostantın ' 

Atina 28 (Özel) - Kral ile hüku - arıcın. en ır zab memur ed~c~k.tir. Atina 28 (Özel) - Atin• 1. "Ilı 
me~ arasında af me$elesinden dolayı Bu kabme genel al kararnamesını ım. . . . tiJ1 ~ 
ha§ gösteren ihtilaf üzerine bugün bir zahyacaktır. bırıncı alayımn Kral Kostaııtıt• .1 

K l J l d adını alması kararla§tırıllll1 
.,,._, 

İf kabinesi kurulacaktır. Bu kabinenin . ra mz;a a ı dün Atinada toplanan bütün 
1~1 

batkanlığına Pangalos zamanında Abna 28 (A. A.) - Röyterden: t b 1 d" • 1 • • kabııl 
bütün partilerce "cümhur ba§kanhğma Kral af kararnamesini imza etmitir. anın e e ıye reıs erını 
getirilmesinde ittifak edilmiş bulunan Cümhuriyetçiler Kral ile tir. Kralın Çaldarise Tavıi~~ ~ 
Attiki saylavı Demercis getirilecektir. Görüımüyor Atina 28 (Özel) _Kral diitl ~, 
Atina tarbayı Kocyasi de bu kabineye Atina, 28 (Özel) - Kral tarafın • ris ile konuıurken ahali ! .. ı.ı ~ 
dahil olacaktır. bıtllt' .~ dan dinlemeğe çağrılan cümhuriyetçi Kondilis taraftarları ile İf • ,. 

Af meselesi yüzünden kral ile ka • l'd 1 d 111' ı er er en Papaanastasyo ile Kafan - masının elde edilmesini ta~ - /. 
bine arasında esaslı ihtilaf baı göster. daris bu çağrılmayı kabul etmelerine tir. ~ 

= 

Mısırda Süel Hazırlıklar Aldı Yürüdü 

Hududa T~nklar Gönderiliyor 
Kahire, 28 (A.A.) - Herhangi cektir. rilmesini söylemiştir. ' 

bir anlatmazlık çıkması ihtimaline 1 pefll 
b. . 'k Amerika ve Petrol Ambargosu talua Mısırdan 
ınaen genıt mı yasta süel kazırlık- ' 

ları., yapılmakta olduğu haber veri- Paris, 28 (Telsizle) - Amerika Almıyor ~ 
liyor.Süel mütehassıslarının bir kon Cumhur Baıkanı Rozvet İtalya ae .. l k d . 28 (AA ) - 1 .Jıf 
f f

. k b l . s en erıye, . • ti' 
eransın sonunda, Soloum ve Mar • ırini a u ederek Amerika • Ital • M d ak ld w paıP~ ısır an yapm ta o ugu 

sa - Matrouh bölgelerine yeni yirmi ya arasındaki ticaret muahedesinin b d t ~ yaa unnuı ur. _.,JI 
tank göndermeğe karar vermiıt ol • müddetinin hitamına kadar petrol B dak' "t h ı h•~li 1 :r ura ı mu e assıs ar, .,.. r 
dukları bildirilmektedir. Bu iki böl- ve iptidai maddelerin ihracının ser- talyanm elinde altı aylık ihtiy•~ 
genin garnizonları takviye edile • best olduğunu hükfunetine bildi • muk bgulunduğu mutaleasındadıt· 

Italyaya Karşı Zecri Tedbirler Arttırılıyor 
===:~~~~~~~~~-~~~~~~ 

Nihayet Petrol Üzerine 
De A.mbargo Konacak ~ 

C~ne':1e 28 CA: A.) -. Milletle! 1 Eko dö Pari gezetesine göre, İngiliz Habeşistandaki son badi~let ~ 
Ce~yetı çevenlerı, on se~~le~ komı- dıt bakanlığı petrol amborgo meselesi yan kıtaatmm bazı mÜf~ıat1' ~ 
tesmın pek yakında petrol uzerıne am- it l f _ _!I! fil b' h'' la&tıgın-ı göstermeye müaaıl 0t,4t1'~ 
ha k ka 

a yanın .uıgııız osuna ır ucumu- T ~ 
rgo onmasma rar vermesınm • ·-· . dan İngiliz hiikiımeti anlat · r .. 

muhtemel oldugu"' mütaletısındadır 1 nu ıntaç ettıgı takdırde fransanın 'ı·h b' h ili ı',.;d ı,ı I . • • • . mus ı ane ır surette a r· _, 
~}yadaki ~ü~) ha!ek~le~ bir ne~i teh· ikınci meael~e kat'i b~ hattı hareket gram tesbitinde çok ileri gitJll 
dıt tqebbusu telikkı edilmekte 1&e de takınmasını ıstemektedır. nüne geçmek arzusundad~ 
Milletler Cemiyeti kararlarının bun • -
dan müteeaair olması ihtimali yoktur. 

Londrar• Göre 

Londra 28 (A. A.) - Dün Lava) 
ile lngiliz sefiri arasında yapılan gö • 
rütmenin mevzuunu bilhassa ltal .. 
yan - Habq anlatmazlıiı tefkil etmit-. 

tir. 
On sekizler komitesinin önümüzde

ki hafta içinde toplanmaıı beklenil • 
mektedir. Zira dünkü görütmeden 

Hazer Denizinde Buzlar Üzerind' 
Kalan1ar Tayyare ile Kurtarıld•i 

Moskova 28 (A.A.) - Hazer denizinde fırtına dolayısile bir bul~ 
üzerinde kalarak denize açılan altı yüz kİfiyi aramak üzere Y,,ı, ı-11 tayyareler bu balıkçıları bulmutlardır. Bunlardan 11 tanesi ta~ 
tirilmif tir. Diğerleri de erzak aldıktan sonra, kendi kendilerine 

mütlerdir. 

-Mogadişlo, 28 (A.A.) - İtalyan kuv
vetleri tarafından Lamına - Şillindil' de ya
pılan harekat eanasmda, bunlar timsahlar
la doJu bir bölgeden geçmişlerdir. 

Vetinıton, 28 (A. A.) - Cenup I bunu deiittirecek hiç bir teY çıkma • 

kutup denizi üzerınde ve balinalar mıttır. 
Italyada, Süel Tedbirlerin Dere~~ 

ParİI 28 (A. A.) - Maten gazetesinin Roma aylan, zecri t~ot ~I 
layıaile Romada tasarlamakta olan süel tedbirlerden bahsederek ~ V' 
... «Bu tedbirler, bazılarının iddia etti J leri derecede genit dejildit• 

Tana Gölü Mıntalııuında körfez ine doğru uçmakta olan Elı· Lavalın petrol üzerine ambargo · 
vortt'an uçaitndan bazı telsiz iıaretle- konulmasına muhalefet etmemİf ol • 

.Adisababa, 28 (A.A.) - İtalyanların 
Tana gölü istikametinde ilerlemek ni -
yetinde olduklarma dair dönen rivayetle
ri, resmi çevenler, ıüpbeli kartılamakta • 
dırlar. 

ri alınmııtır. maaı ihtimali yoktur. 

Dört ıründenberidir bu uçaktan hiç Parlse Göre 
bir haber yoktu. Paris 28 (A.A.) - Dün Laval ile 

Badogliyo Zalerden Emin 

İngiliz büyük elçisi arasında cereyan 
Karaman idman Yurdu eden görü,melerin fU iki meseleye 

Paris, 28 (Telsizle) _ Hava ajansının Karaman (Özel) - İdman yurdu çalıı-
verdiği bir habere göre Mare§al Bado~- malannı arttmnııtır. Her hafta muntazam 
Jio Süveyş kanalından geçerken kendi _ bir seri halinde konferanslar tertip edilmiı, 
sini karşılıyan Mısır İtalyan sefiri Kont Gi- ayrıca haftalık musiki dersleri de verilmeğe 
ci ile İtalyan tabalarına beyanatta buluna- ba9landmı9tır. Karaman gençleri İdman 
rak : tt yurduna büyük bir ilgi ile bağlanmıı bulun· 

ı<İtalva n er 17"C hu zaf .. ri ka7anacaktır. )) maktadır. 

taalluk ettiği bildirilmektedir : 
1- ltalyaya yapılacak petrol ihra

catı üzerine ambargo konulması ve • 
yahut 18 ler komitesinin toplanması 
üzerine bir tarih tesbiti, ... 

2 - Fransanm Akdenizde lngiliz 
donanmasına yapacağı müzaheret: 

mi üç fırkanın seferber edilmesinden ibarettir. 

Alman Yahudileri Fderasyonu oaödd" 
Reis Tevkif Edildi / 

... Berlin 28 (A. A.) - Devlete kartı takındığı dütmanca vaziyette" .i 
yı Alman yahudileri federasyonu dağıtılmıttır. ~ 1,ı4'.1, 

Alman • Kış yardımları - idaresininyahudilere yaptığı nakt• jıJi ~ 
hakkında yalan rakkamlar vererek hükumetin eserini ve tedbirle;.. 
retle tehlikeye sokan federasyon batkanı avukat Makı Noııı• 
edilmiştir. 
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Saim Hoca 
Bir Mülakat 

Tedavisi Mümkün Olmıyan 

Bir HastaJıı Öldürmeli 111i ? 

Muharririmizle 
Yapıyor 

•• m Re-
zam az 

SAim hocaya, nketimin mevzuunu an • ı 
IAttı~, ve s;ualimi &ordum. Fakat cevap ve

reccgıne : 
- Sen ne denin bu ite? Dedi, bekim • 

lere hasta öldürmek hakkı verilmeli midir? 
Güldüm. 
- Bi: bu ıuali, bu itin mütehasslSlarına 

soruyoruz. Ben müteha111ıs değilim ki cc· 
vap vereyim? 

O da ,-üJdü: 

- Siz hiç ölüm dllenen bir basta ile 
kartılaımadınız mı?. 

-Bittabi karıılaıtım, hatta sadece laf. 
la öldürülmek iatenilir değil, kendi kendile
rini öldürmeie kallupnlar d• aördürn. 

Buna mani olmak için de müteıebbisin 
baı ucunda sabaha kadar adam beklettim. 

Allah Duamı~ı Kabul Et•c 
lztırabın bezdirici ha11ası kabili 

değildir. 

HattJa çoğumuz ufak tefek acılann 
binliği içine dütünce: 
deriz!. 

inkar 

bed-

- Allah c nımı alsa da kurtulsam!. 
Bu yalancı duayı okumaktan kaçınmayı· 

ıımız, ec:elimizin geliıinden önce ölmiycce· 
ğimize inanııımızdır. Yoksa Allnhın, hsr 
duamızı yerine ııetirceğini bilseydik, •ıÖ • 
lüm » ün adım bile almaktan korkacağız. 

Sonra bir hasta, daima 1 ,. ı1ulmak ümi • 
dini besler. 

Eğer o, bu ümidi kaybetmipe, bunun 
mcs'uliyeti hel<ime aittir. 

Çünkü bir hekim için lıastnsmdaki y şa• 
mal' ümidini öldürmek, ve hnsla öldürmek
ten farksız bir cinayettir. 
Doktorlar Ne Vakit Yalan Söyler? 

Hekimlerin bu ümidi yaşatmak, besle • 
m J, uğrunda ya1nn söylemeleri farzdır. 

Hastalarım bu kabil yalanlara inandıra • 
mayan hekimleri ben tesirleri kalmamı§ 

ilaçlara benzetirim: 
Cünkü icnbında «Yalan )1 bir hasta için 

en ıifa verici ilaçtır!. 
Hnstalar icabında sahte bir rontkcn en· 

mı göstermek, onların yaşamak ümitler·ııi 

yaptmak içindir. 
Bu itibarladır ki, bir hasta, hiç bir zaman 

öleceğini bilmez, \'C 11hhatine kavuı c ğın• 
dan ümitvnrdır. 

Yaşamak ümidini kaybctmemİ§ bir has· 
tayı öldürmek, baıka cinayetlerden aşnğı 

kalır mı?. 

Unutmayın lci, hekimlere hastn öldürmek 
hal,kının verilmesi, önüne geçilmez auiislİ· 
mailere yol açabilir. 

Çünkü o takdirde, bir rapor aftlar k bir 
apartman kormağa kalkııııcak, ııhlaksız 

ııın'at be:ıergi.nları türeyecektir. 
Ve nihayet bir çok kimseler, haııtalarının 

hayatlarına, hastalarından fazla bağlıdır• 

lar. Ve çok lftbiidir ki onun mümkün merte· 
be geç ölmesini isterler .. . 

- Bu hayli hotbinc,s bir arzu değil mi• 

dir!. 
Saim hoca: 
- Olabilir!. Dedi, ve çok mühim bir 

meaelenin münaka14sında, çok basit tarif&• 
ta giritilmesine kızmıf kimselerin edasile 

i1ive etti: 
- insanlığın bir bu kusuru mu kaldı Al· 

leh afkına 7 !. 
Selim T evi ih 

hürriyet şairi Namık Kemal için Önem
li bir ihtifal yapacaktır. 1htifalde 
gençler bir çok aöylevler verecek, Na· 
mık Kemalin hayatı, vatanperverliii 
anlatılacaktır. 



SON POSTA 

BUyUk 
Deniz 
Romanı lBorsanın Aşkı 

Yazanı 

Kadire•• 
Kaflı 

Ekr:ıek iniyor 
(Baş tarafı 1 inci yüzde) 1 pazartesi günü de ekmek (12.ı5) 

ile değirmenciler ve tüccarlar arasında ruştan satılacaktır. Yeni narh ~tır 

Ebu Yahya' Zeynep Geldl.kten Sonra, hayli çetin münakaşalar geçmiştir. Va- tesi günü ilan edilmiş buluna 
li buğdayın 7 buçuk kuruştan satılma - Gazeteciler , ali) e bu arad~. · 

d il f E 
sının temin edileceğini, değirmencilerin df";;İştirilip değiştirilmiyeeeğill' 

H·çbı·r Ka ına tı• at tmez Ol t depiyasayabufiatüzerindenunver- sormuslardır. Vali: muş u meleri İcap ettiğini söylemiş, fakat de -ı - ÇPŞni meselesi me'VZU\I ' 

- 49 - f Şeyh Ebu Yabyanm kölesi iken azat edil_ ğirmenciler ellerinde bahalı alınmış değildir. Mevzuu bahis ol.an 

Bunun için Kemal Reisle her halde çar- rniı, fakat gene onun yanında seyis olarak mal olduğunu, bugün yedi buçuk ku- ekmek fiatıdır. Biz birincı _.;tı e 
pışmak İfin hem büyük bir arzu, hem de kalmııtı. Sevimli bir yüzü vardL. Gözlerin- ru~ alınan buğd. ym hemen un ya- ( 12,2:>) kuruşa satılmasın•.~ 
ihtiyaç duyuyordu.. de saflık okunuyordu.. Kendisi gibi iyi pılıp piyasaya çıkanlamıyacağını ileri deceğiz. ikinci ekmek te ,. 

Akıamdanberi pek sıkı bir yolculuk kalpli bir kadınla evlentniıti .• Fuat yıllar. sürmüşlerdir. Buğday tüccarları da de devam edecektir. Cevabını 
yaptıkları için artık Türk filosuna da iyice danberi bir türlü çocuktan olmuyordu. yumuşak buğdayı yedi buçuk kuruş - tir. 
yaklaşmış oldular.. Cenüme, konağın yan tarafında, bahçe· n satmak imkanı olmadığını ileri içtimadan sonra borsa te~....-

Don Anrikez kıç kasaranın en yiikaek ye· nin kenanna yapılnuJ olan küçük bir evce- sürmüşlerdir. mış, fakat borsada Ziraat ~,,. 
rine çıktı .. İleriye baktı.. fizde oturuyordu •. fıi, Şeyh EbuYahyanın Fakat valinin Ziraat Bankasının bu- dan ~c;ka satıcı, Kasımpa~ 

Beyaz bir ay lfıiının afka kadar aydm· J atlanna bakmakh .• Emrinde olan üç upkla nu temin edeceğini söylemesi üzerine ninden başka da alıcı gör 
lattığı denizde hiç bir karalb yoktu.. bu ödevi ferah ferah yapıyordu. üçte iki yumuşak, 3 te bir sert buğday- Saat dörde kadar açık kalaD (l 

Ne Bir Yelkenli Fakat onlar, Şeyh Ebu Yahyadan ziyade daJI 
Ne de Bir Tekn• Var!.. Ommü Giilsümü aeviiorlardı. Çünkü Şeyh la yapılacak bir harmanla birinci nevi sabahleyin tüccar tarafın 

Saia, sola, daha ilerlen eöa atb.. Var· 
diyalara sordu .. Fuat ne bir yelken, tıe de 
bir tekne ... 

O zamana kadar Kemal Reis, her ne Ja• 
pacaksa önceden haber nnnlf ve sözünde 
durmuıtu .. 

fspanyol amirab onun dosd~ V alan· 
siyaya gideceğine de o kadar İnuunlfb ki 
hemen emir verdi: 

- Daha çabuk ... Da.ha lıızlıt. •• 

Ebu y ahya bu güzel gelinin batı için yirmi ekmeklik un yapılan buğdayın yedi bu- ton buğday, ( 103) ton da 1111 rP. 
kadar köle ve cariyeyi azatetmif, seyia de çuk kuruta mal olacağı tesbit edilmif 1 mişti. Fakat vilayet tarafında'~ 
bunlann içinde bulunınuttu. ve pazartesi gününden itibaren lstan - mele tatil edildiği için hiç satıf 

Ceraiime hir dakika tereddüt bile etme· bulda ekmeğin 12,2."J kuruştan satıl - mamıştır. 
dL ması kararlaftınlmıştır. Saat iki bu - Öğleden sonraki açılıf2) f'. 

Cüllünin dileğini yaptı.. çukta bu toplantıya nihayet verilmiş, Bankası kilosı (7) kuruş (1 1 
Güllü timdi Türk gemilerüü bekliyordu. fakat bir kısım değirmenciler vaziyet- dan (100) ton sert, kilosu 

Ayni zamanda kafes.in aıkanodan Zeyne • teA gayri memnun olduklarını ihsas (24) paradan da (200) ton ~~ 
bin penceresine bakı~,, onu aörÜyordu. d k B fyat r .. 

Kalbi büyük bir bey~la ~pıyordu. e ere :. . . buğday arzetmiştir. . u ı. ('1J 
Zeynebin - Bu ış olmaz, Ziraat Bankası bıze den Kasımpaşa değınnenı ~ 
Oda•ında her :zaman bu fiyattan buğday vere - yumuşak, (1;)) ton da sert "t/ 

Ah, belki yarın sabah Türk filo&u liman· mezl diye söylene söylene Borsadan almıştır, Dün borsada bun~ 
kadar ileride bulunursa bulumun, amiral da gôrü11ürdü .. Onlan ıbemen semiye ahr • çıkıp gitmi.\ılerdir. muamele olmamıştır. 
Anrikez günetten önce onya vanraa dilf- Ccraım• orta boylu, •ı•lıa lar ve belki yarın akıamdan ooc.e Anadolu Bu sırada gazeteciler valiyi görmüş- * ~ 

Sabah olmadan önce tehrin topa tutulma
sına imkan yoktu •• Türk filosu fU anda ne 

manı hazırlık üstünde ve arkadan yakala • 6ir araptL kıyılarına, günqin doğduiu tarafa 7elken ler, izahat istemişlerdir. Tetkik edilen meselele~~:. ~ 
mıı olacaktı.. sine olarak çok biali olan Om mü açarlardı.. Vali demiştir lci: Ziraat Bankasının verecegı ~' 

B d Karanlık bastı.. B' _ l •1 yın beledı'ye hesabına mı. Y ~ u sıra a Boia Hüseyin, eemisinin kıç Gülsüm, d..l:.-.su Ze-ebi de me· t k e va•.. "·· • Cuilü artık yorulmuJtu. Sababtanberi _.,_ - ır gun evve gaze ecı ere e m - _ d d w ya 
kasarası üstünde, küJ>tWteye dayanmlJ, ru ediyordu Hele Şeyh Ebu Yab· • · h ~ g-in (12,25) ve bug~daydan yedi bu - sada mı dogruf kanld ~grdu r. 

tiğı eyecan onu iyice saramfb.. Yatağına - u 
Cezayir tarafana bakıyonla.. Gözleri aı· yanın ansızın ve biç görüıülmeden palas girdi ve gözlerini yumdu.. çuk kuruşa satılacağını söylemiştim. nın mı rnuv~ ~ 0 ~~u.-•• _..lf 
kın alevleriyle parıldıyor, en"'İn karanlık· pandıra• Bu F!!.--'-'a ao"'ndermesı·, Zeynebe H ._ d' • B .. b t te . . . f •1 - h Narh Nırm D...rıs~ ... ... ..-ua • er an ~en ısnıi, Türk leventlerinin &'lir ugun u sa ışı mın ıçm uen are- 2' "'•"T .. 
ları delerek sanki ti uzaklara, aevcilisine olan bakıılan, Zeynep geldikten sonra hiç sesleriyle prkı söyledikleri bir gemide kete geçilmiştir. Saat (l J.30) da gör- Belediyenin evveliai ~ 

.&<adar uzanıyordu: bir kadına eskisi cibi bakmaması, kuruntu- aaruyor, gözlerini kapadıkça eöraüaüzlüğün- düğüm lüzum üzerine borsada mua - bir tetkike göre birinci ne.ı 
- O da ıimdf beni dÜfÜnüyor .•• O da larmı arttınyordu. den ötürü tuhaf biçimlere soktuğu bulyalar meleyi durdurdum. Alakadarlarla on para kadar dütmesi bU-C,a> 

fU yıldızları, tU karanllklan görüyor.. Hatta genç kadın Zeynebi asıl bunun için arasında kendinden geçiyordu. görüştüm ve mutabık kaldım. Bugün de ikinci nevi ekmeğin. de,do-
Ah, onu ne kadar çok aeviyormuıum! ... beraberinde götürmek istemişti.. Fakat lıtc bu sırada Şeyh Ebu Yalaya gizli ka- saat iki buçukta muameleler tekrar kadar artması icap edıyO·-otM& 
Ayrılınca daha iyi anlıyor, insan.. Ya· genç kız bafka diifüncelerle bu dileği kabuJ pıdan Zeynebin odasına cimıit, ayaklannm b~hyacaktır. ikinci nevi ekmeğe fazla ra:;.-
nımda olsaydı timdi konuf\ll"dum .. Böy - etmemi~ti .. Şeyh ise: ~cu;a _ ~a-~ ~~ uzanm11 olduğu yata- Ziraat Bankası yedi buçuk kuruştan terdiği için sürümü çoğatın:!1 le hasret çekmezdik .. Fakat yann aavaı o- - Hakkı var ... Onu zorlama .•• Harada ea ogru yurumuştu.. buğday satacaktır. Borsada bugün sa- lep kartısında da sert buğCJP 
lacak, o zamanlarda aramazda bulunması kalsın.·· [Arkası "VaT] l · la b ğ,. H d t ~ 

--------------- tış muaıne esı yapı n u aay ay ar- arını' ır. 
doğru değildi. Cezayirde bırakmakla fena Şeyhin kansı Güllünün omuzuna elini paşadan yarın kaldırılacak ve değir _ Bu durum kartısmd~ • ~ 
yapmadık .. Ukin acaba orada ona fena· koyarak dudaklannı onun kulağına yaklaı· ( Toplanttlar, Davetle.=-) mende cumartesi günü öğütülecektir. best piyasaya göre yenı ~il •• f' 
lık gelmez mi? Bu -yb Ebu Yahya deni- tırdı: fı 1 b ·d k fık .. nneınıttıl' -r- ç Pazar günü rmcı an ve ug ay o - mayı muva go 

ocuk Esirgeme Kurumu Balosu len herifin gözleri pek o kadar boıuma 

gitmedi amma. . . Ben de bot yere kurun· 
Yirmi Altınlık 
Keae 

ruma memurlarını çalıştırtacağım ve halkın lehinedir. 
=====~ 

tu besliyorum.. Bizi o kadar iyi kartıladı - Haydi yolun açık olsun, benim iyi 
k ... Becaye ıeyhinin alçaklığını sahiden kalpli kadınım, kimseye görünmeden gil .• 

Cocuk Esirgeme Kurumu Genci Mcr -
kezi tarafından her yıl ,, erilmekte olan U
lusal kıyafet balosu bu yıl da 1 Birinci 
Kanun Cumartesi günü akşamı Ankara 
Palas salonlarında 'Verilecektir. 

Çanakkalenin Geçirdiği Kaza , 
~ ~ .. ,;~ 

unutturdu .. Yok, iyi oldu ... O timdi ra
hat ediyor ve beni bekliyor.. Bir an 

önce §U İspanyol amirahna ne yapacaksak 
yapalım da dönelim, artık ... 

He kes uyuyordu .. Fakat o, böyle düıü· 
nüyordu .. 

Bu saatlerde her ,eyi unutmuıtu .• 
Deniz, düıman, savaı, yağma her ıey 

yok olmuıtu. Bütün varlıklar ona Zeyne· 
bin yüzünü hatırlatıyor, esen rüzgar ona 

lı:arıı duyduğu aıkı yelpazeliyordu. 

* -22-

Bir Hançer Parıltısı 

Şeyh seni konakta gönnesin.. Yüzünü iyice 
ört •.. Seni İçeri sokma:r.lar .. O zaman Cf'r· 

sümeyi çağır ... Benden aelam aöyle... Ka
rısı imi§sin gibi yüzünü 1röster:mcden seni 

içeri alsın.. Kendi odasında saklasm.. Ora
dan Zeyncbe göz kulak ol. . . & lazcaguı 

canım gibi sevnıİftİm.. Burada kalmanızı ne 
kadar isterdim .. Fakat sanmam ki kabil ol-

{Ba~ tarafı 1 inci yüzde) lçünkü bu gemilerin en ~enı~ 
nomi Bakanlığının göndereceği mü • neliktir. Dünyanın hiç ~ır '/ ".Jll..~ 

Tayyare Sergisi fetiıle, denizyollan idaresinin fen he· zim kullandığımız geınılerle -'f 
Türk Hava Kurumu Fatıh şub~i tara- yeti vapurun vaziyetini tesbit edip, 

1 

pılmaz. Çünkü, hiç ~ir kat~~ 
fından bugün saat 20 de Şehz.adebaşında bakanlığa rapor vereceklerdir. çı bu tekne ve ma~ın~l~r ~ t~ 
Letafet apartmanı salonlarında bir Tay • /flen El Çektirilenler re ~tmek ~esuh~e~ını ,jl 
yare sergisi açılncaknr. Dünkü gazetelerin haber verdikleri DenızyoUarı ıdaresının! t•. flll!ı 
---------------- gibi Ekonomi Bakanlığı tarafından ya· nilenmesi gereken bu fılo ıl• 1' W' f 

aunl ... Türle gemileri geldiği zaman gene Yeni Neşrirat: pılacak tahkikatın neticesine kadar Ça tin iılerini geri bırakın•-~ 
Cenümenin karısının kıbğnıa girer, çarşı· _ nakkale vapurunun şÜvarisi ile çarkçı lıımaa1 ve deniz ve sahille~ 
ya gider gibi konaktan çıkar ve limana İner- Holivut - Holivutun 206 mcı sayısı bapaına ve bir de denizyollar idaresi • cizevi lutufkirlığı b~~de, 1ı t1.I' .. /. 
sin, oradan gemiye geçmek kolay olur.. güzd resimlerle ve en son haberlerilc çık- nİn fen heyeti bqkanı Sımya iıten el olmasına sebep olabılıyor.. •Jll' f 

Şeyhin karuı bunlan söyledikten sonra mıştır. çektirilme.i emri verilmiftir. milerde çalııan denizcilerı:::.-a 
eİıni tah!revanın atlas minderinin altına 1 Var:lık - Ankuada çıkan bu, fikir, Emir, dün, fen heyeti reisine tehlii ki fedakarlar olduklarını 
soktu .. Oradan gene atlastan yapılllllf olan, snn'at '\C edebiyat mecmuasının 58 inci olunmUf ve Sım dün ç.alaıtırılmamıı • mek mümkün değildir.» • tJ!ı 
&ı.üçük bir kese çıkardı .. Ona verdi: sayısı tanınmış yazıcı ,.e şairlerin şiir. hi· br. Çanakkale süvariainın, lİ 'tJI 

- Hanımcığım, kurban olayım sana, - Bunu da •I .. İçinde yirmi altın var .. kaye ve makalelcrile çıknıı~r. Çanakkalenin süvari ve çarkçı batı- çok itimat kazanmıı kıyın~ 
beni götürme! .. Ömrümün son günler ini 1 Benim son armağanım olsun ... Belki li:zım Çığır - Bu on be~ günde bir çıkan aında da emir geç vakit bildirilmitlir. nizci olduğu bildirilmektedif• J 
yurdumda yaıamak istiyorum .. Türk ge • olur •• Cersüme ile karuına da söyle $İZ· mecmuanın 32 inci sayısı edebi bir çok ya· ALiltacfarlar Ne Diyor? lnebolu faciasl ~ 
mileri bugün yann gelirler ve belki çok den hiç bir yardımı eürıemesinler.. zılarla çıkmıştır. . .. Bu lwausta denizyolları direktörü İnebolu faciası hakkın~• "1f' 
durmadan giderler •. Beni bekliyec:ek değil- Güllü, sevinç YA!ları dökerek genç kadı- Sadettin diyor ki: tahkikat yapan Ekonorrı• ,, 
ler ya ... Şeyh Hazretlerinin de umurunda nın ellerini Öptü.. T < - Şaftın kınlmaaı tamamen bir fen heyetinin verdiği ra~~ epebqı Şehir 
mı? Bana haber yollamayı aklına bile goe- Babülyehut'ta büyük bir kalabahk var • Tiyatrosunda teudüf e.eridir. Bunda ceminin aüva· liyetin daha ziyade, öle

1
nd :..~ 

ti Be · b i 1 ı .a. __ dı. Çünkü burada her cumartesi günü risinin ve çarkçaaanın hiç bir bataaı ol- na ait olduiunun yazı 1
•· 

rmez.. nı a lf a •• ~t et artık .. Ço- bö !9/11/9.if) Cuma k - rı 
cuklarınm batı için... "yle pazar kurulurdu.. cfinü madıiı mub•kkabr. Çünkü p.ft, altı ki haberler tahak~u ~~ .,_ f: 

Kervan uBabül,.ehut» yani Cezayirin Sı•ka ıaat 20 de ay evvel tamir olunmuttur· Ve bu per- Denizyollan dırektoru, le~~ '/. 
Bir Arap y O H U M çinlenmiı kalın bir kılıf içinde döner. suretini gördütünü ve bÖ1. "-

yahudi kapısından henüz çıkmamıttı ki • ktedif• 
G ti 

Herkes Şeyhin haremini götüren lcerva· yazan: Neoı'p Faıll Y a•ı çok ilerlemit gemilerde bu ve bu- bulunmadıiını söyleme 
Ü ü, hanımına böyle yalvarıyordu.. ~ 'k tJll n1 sörmek istiyor, sokuluyordu. Sağlı, aollu Kı•ktirek na mümasil kazaların olması daima susta, herkes adli tahkı • 
Genç kadın bu yaılı cariyenin buruıan atlılann kırbaçlan balla daiıtmakla berabtır llk Klnun ipinde varit olabilir. beklemektedir. 

ve acındıran yüzüne, acıyarak bakb. bu kargaplıkta Güllünün ortadan kaybol • lll\lll Puarteal akıamlan Benim, timdi düıündüğüm en Ön 
Cezayir sarayında en çok giivendiii ve duiunu kimse görmedi.. operot oynaoacakbr. ıey, gemiyi en kısa bir zamanda r.efere 

İnandığı halayıktı .. Dünyanm hiç bir §eyİn· Zaten Ommü Gülsüm de böyle istemişti.. çıkabilecek bir hale getirebilmektir.l> 
de gözü olmıyan, sevdiğini bütün kalbiyle itler yolunda gİUİ.. Fransız Tiyatrosunda Halk OpereU Deniz itlerimizin erkanmdan diier 
seven, sevdiklerine de düımanlık göstermi- Konak kapısnın epeyce ilerisinde bekli- lıu akıam 20,30 da bir salahiyettar zat ta ıunları söyle • 
yen öz bir Türktü.. yen Güllü Cenümenin dqarı çıktıiım gör- SEVDA OTELi mektedir: 

Onu kıramıyacaktı.. dü... Buyük operet C<- Umumiyetle ticaret filomuzdan, 

Nııtll • Ertutrul Sadi 
Halide 

şebzadebaşı TURAN 
tiyatroaunda akıam 8.80 da 

ÖPÜCÜK 
vodvıl 3 perde 

Ayni zamanda iyi kalpli ve teybinin ter· Bu orta boylu suka bir araptı .. Vaktiyle Pek yakında Telli Turna bence, her türlü 'kazalar beklenebilir, 
............_..--........ - - .... - ,, - - ... - ...... .._ .. - - ......................... -... _ ...................................... _ .............. _ .. .,. .. _, ... _ .......... ..,. .......................... _ ................. _ .. _. ............................ ----... - ..... __,. ......... _ ... _ ... ,_....--.... _ ......... _ .... -_,.. .................... .,. .............. , ... , ................... .-..... - ....... - ........... % ......... - .. __ , ........... , ... , ...... _,..., _________ ,..,.~ 

Bu kadar müthiş bir 
• filim .. ·· ı . . goru.m ~m ~t r. 

Bu akşam 
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~J uharriıi : Freeman Willı Croftı - 38 - 29/11/935 

Fener stadında: Fenerbahçe • Anado
lu, istanbulspor - Eyüp (B) takımları. 

Polisler Çalılıklar Arasındaki Araıtır· 
Şeref stadında~ T opkapı - Hilal, Be

şiktaş - Beykoz (B.) takımları. 

mada Bir Çok Şeyler Bulmuşlardı 
Patikanın tam caddeye çıktığı noktada 

bir tramvay istasyonu vardır. Makomb bu
rada durup tramvay beklemif. Bir iki da -
kika sonra çalılıklardan çıkan adam da yo
la inmiş ve gelip Makombun yanında du • 
rarak o da tramvay beklemeğe baılamıf. O 
vakit saikai merakla Makomb bu adavmı 
yüzüne dikkatli dikkatli bakmıf .. Bu adam 
Sir Conun ta kendisi İmİf. 

Frenç yavat yavaf meraklanmağa, he • 
yecanlanmağa baılamıtta: 

Sir C onun Harekatı 

- Ala! dedi .. Saat kaçmıı? •• 
- Atağı yukarı yediye çeyrek varmq. Ger-
çi ortalık kararmakta imiı ama Sir Con ken
disinin tam yanında durduiu için Makomb 
onun yüzünü iyice görebilmiı. Bir müddet 
ıonra tramvay gelmit ve ilôsi de binmifler. 
Makomb sigara İçeceği için tramvayın Ült 
katına çıkmıı, Sir Con da alt katta olurınııı. 

Antrim caddesinden, tramvaylar ıehrin 
merkezine gitmek için iki yol takip eder -
ler. Ya Karlayl Sirküsten ve yahut ta Dan
kern Gardenste!l geçerler. Dankers Gar -
densten geçen tramvaylar, büyücek bir ka
vis yaparak Vaythed ve Lama giden iıtaı· 
yonun önünde dururlar. MakombJa Sir Co· 
nun bindikleri tramvay Karlayl Sirküs yo • 
lunu takip ediyormuı. Binaenaleyh tram • 
vayda, trene binecek yolcu olsa imit, bun· 
ların Dankem Gardens caddesinin batında 
İnmeleri lazımmış. 

Fakat gene bir talih eseri olarak, tram • 
vayın arka tarafından oturan Makomb Sir 
Conun Dankem Gardenste değil, oraya var
mazdan bir iki sokak evvel indiğini ve ora· 
Claki dükkanlardan birine girdiğini görmiif. 

Polis derhal Makombu tramvayın dur • 
duğu yere kadar götürüp Sir Conun gir • 
diği dükkanı göstermesini aöylemiıler. 

Pastacı kız, akşam saat yedide ihtiyar bir 
adamın dükkana girdiğini söylüyordu. 

çalılıklann içinde yerin kazılmıı olduğuna 

dair bazı ftli.metler görmüıler •. Fakat bu 
bir mezar değilmİf ... Çok küçükmüJ ... 
Daha ziyade gömülrnüı bir defineyi andm
yormuf ... Derhal civardan bir kaç kürek 
tedarik ederek o noktada toprağı kazmıt
lar ve bir kaç kanı derinlikte bu defineyi 
de bulmutlar. 

Garip Bir Elbise 

Evvela sıkı sıkı katlaDDUf, garip bir el
bise bulmuşlar .. Bu elbise koyu kahve ren· 

gi kadifeden yapılmıı, ıapkası da merbut 
olduiu halde yekpare bir kostiimmüf.. Da-

Pastacı Dükkanı 
ha doğruıu tıpkı İfçilerin aeydikleri tuluın

. lara benziyormuf .. 

Makomb dükkanı gösterememİf.. de Ancak arkada, enseye gelen yerde ra • 
bulunduğu adayı göstermİf, tabü polisler hiplerin kukuletalarına benzer bir kukule • 

o adadaki bütün dükki.nlarda tahkikat ta varmıf .• Elbisenin dikiti gayet kabaymıf. 
yapmıılar ve nihayet bir pastacı dükkinı • Fakat küçük boydaymıf·· Yani tam Sir 
mn tezgah; batında duran gen9 bir kadın, Cona aelecek büyilldükteym.İf •• 
Cledikleri günde, akpm saat yedi buçuk Buraya kadar hikayeyi dikkatle dinle
raddelerinde, tarif ettikleri adama benzi- melde olan Frenç birdenbire yerinden sıç· 
fen, bir zatm dükkana girip meyvah ve radı: 
fındıkh çikolata aldığım söylemif, çikola· - Bu da neyin neaiymİJ 7 dedi. 
~anın fiyatı bir buçuk ıilinmİf ve o adam Maklang, gülerek : 

bir liralık bir ki.ğat uzabmf.. Genç kadm· - Durun bakabm Mister Frenç, dahası 
41a ufak para olmadığından dükkandan ÇI• var. Bu kukuletalı tulumun içinde kısa bir 

lap bozdurmak mecburiyetinde kalmıt.. ip merdiven de vardı. Bunun ipleri koyu 
Müıteriyi dükkanda yalnız bırakacaia için kahve rengi İpekten ve basamakları da ge

dönüp onu baıtan atağı ıüzmiif.. Zaten ne koyu kahve rengi kamı§lardan yapılmıf
aırf bu vak'a yüzünden o adamın çebreai b. Bir ucunda, siyaha boyaDDUf iki tane de 

iyice hatınnda kalrnıt•• Hatti o aralaık sa- ıafnca vardı. Bu kancaların tekli de bir a• 
ate de bakmıı ve yedi buçuk olduğunu gör· cayipti.. Adeta birer istifham ipreti-

mÜf.. Müıteri paranın üstünü alanca derhal ne benziyorlardı. Merdivenin İpleri de hu 
Clükkandan ~ıkmıt ve Dankem Gardem istifham ifaretinin kavisinin tam ortasına 
istikametine doğru yürürnü,.. merbuttu. Merdivenin uzunluğu iki ır.etre 

Polisler kadına da, Makomba da Sir ya vardı ya yoktu, dedi •• 
Conun fotoirafını göıtermiıler. lkW de ip Merdiven 

Taksim stadında: Vefa - Süleymaniye, 
Galatasaray - Güneş (B) takımları. 

Pazar Maçları 
Fener stadında: Kasımpaşa - Beyler • 

beyi, İstanbulspor - Eyüp, Fener bahçe 
Anadolu (A) takımları. 

Şeref stadında: Altmordu - Karagüm
rük, T opkapı - Hilal, Beşiktaş - Beykoz 
(A) takımları. 

Taksim stadında: Haliç - Anadoluhi
sar, Vefi.!- - Süleymaniye, Galatasaray 
Güneş (A) takımlan. 

İstanbul Güre§ Birincilikleri 
... T. İ. C. İ. İstanbul Bölgesi Güreş Hey
eti başkanlığından: 19 35 - 19 36 yılı böl
ge güreş biricilikleri rnüsabakalanna 1 • l 2 
- 19 3 5 Pazar günü Güne§ klübünün Kum
kapıdaki bölgesinde devam edilecektir. 

1 - O gün 79. 87 ve ağır siklet müsa
bakaları yapılacaktır. 

2 - Tartı saat 1 O dan I / ye kadardır. 
3 - Müs"bakalara tam saat 1 1 de 

başlanacaktır. 

4 - İştirak edecek güreşçilerin lisanslı 
olmaları şarttır. 

Güreş heyeti görülen lüzum üzerine 
2/ 12/ 1935 pazartesi günü İstanbul böl -
gesinin bulunduğu Beyoğlu Halkevi bina
sında tam saat 5 de toplanacaktır. 1 ley -
etimiz azalarının o gün ve satte mutlak su
rette hazır bulunmalarını dileriz. 

Bursacla Uçak Kupası Maçı 

Bursa (Özel) - Atatürk stadyo -
munda uçak kupası namile yapılan futbol 
maçı çok çamurlu bir havada oynandı. 

Bu müsabaka için Acar Spor ile Dcmir
taş takımları karşılaştılar. 

Birinci devre oyun çok heycanlı olmil -
makla beraber Acar Sporun hakimiyeti 
ve 1 - O galebesile bitti. 

İkinci devre Acar Sporun büyük ha -
kimiyetile başladı. Onuncu dakikada De -
mirtaş aleyhlerine verilen bir penaltı ce
zasını Acar Spordan Hüseyin sayı ile ne
ticelendirdi. Bu gole itiraz eden Demirtaş
lılar sahayı terkettiler. oyun (2 - 0) A -
car Sporun galebeııile sona erdi. 

lnglltere • Almanya Maçı 
Mesele Oldu 

Londra, 28 (A.A.) - Tredünyonlar 
genel meclisi önümüzdeki Birinci Kanun 
ayının dördüncü günü yapılacak enter -
nasyonal İngiltere - Almanya futbol maçı 
münasebetiyle gamalt haçlarla süslenmiı 

otomobillerin sokaklarda dolaşması tasav· 
vurana karşı iç işleri bakanı nezdine pro • 

testoda bulunmuştur. 

Amerika Ollmplyat Oyunlarına 
Girecek 

Nevyork: 28 (A.A.) - Beynelmilel 
olimpiyat komitesi başkanı Latour, Ameri
ka olimpiyat komitesi başkanına gönderdi
ği bir mektupta gerek Hitlerle yaptığı ko -
nuşmalar gerek bizzat kendi mü.• ahedeleri 
neticesinde, Berlin°de yapılacak olan o -
limpiyat oyunlanna Amerikanın iştirakine 

hiç bir mani olmadığı kanaatinde bulundu
ğunu bildirmiştir. 

Kros Kantrl 
bunun gördükleri adam olduğuna yemin 
etmitler, maamafih genç kadın onu qıkta 

gördüğü için, 
0

Sir Conun luyafetinin periyan 
bir halde olduğunu, ıanki ~erde yabnıf gibi 

paltosunun üzerinde ot parçalan yapqık ol
duğunu farketmif .• 

Frenç ayağa kalktı ve hayretle: Galatasaray Lisesi Atletizm Spor komi
- Yaaa!. Bundan ne mi.na çıkardınız? tesi, bugün mevsimin ilk Koras Kantri 

Bir Metre Murabbaı Yer 
Bu iki ıahidin söyledikleri saatler de 

Conun evvelce tesbit edilen harekatına 

tetabuk ediyordu. O, o aktam ( 8) treniyle 
Vaythed'e gitmişti. Filvaki Keyv Hil'den 
inip, tramvaya binerek dükk8nını.n önünde 
İnmesi ve oradan istasyona gitmesi tam bi
ribirine uyuyordu.. Hatta trenin hareketin
den on bet dakika evvel istasyona var -
mıt olması lazımdı .. 

diye sordu .. 
Maklang, omuzlarını kaldırarak: 
- Ne mana çıkarabilirdik Mister Frenç. 

Olsa olsa Sir Con'un gizli bir cemiyetin 
hususi bazı ayinine iftirak ettiğini veya e· 
d~ceğini tahmin edebilirdik.. Gerçi ben 
mason değilim .• Oranj cemiyetine de men· 
subiyetim yok; fakat merdivenin bu iki c~
miyetin de alametlerinden biri olduğunu 

zannediyorum.. Zaten Sir Conun Oranj 
cemiyetinde büyük bir rütbeyi haiz oldu -
ğunu biliyorduk.. İlk aklımıza gelen bu ol· 
du •. Fakat her nedense ben bunu pek ma
kul bulmadım.. Siz ne dersiniz Mister 
Frenç? 

müsabakasını yapacaktır. 

1 600 metre olarak yapılacak bu ~ü -
sabakaya Sarı, Kırmızı, Yeşil ve Mavi 
Timler atJetleri iştirak edeceklerdir. 

Müsabakayı kazanan Time bir bayrak 
verilecektir. Müsabaka 15, 30 da başlıya-

caktır. 

lzmlr Ve Tifo Vaziyeti 

İzmir Sıhhi ve İçtimai Muavenet Mü. 
dürlüğünpen: 

Gazetenizin 20 - 11 • 9 3 5 tarihli sayı • 
sının 3 üncü sayfasında ( İzmirde Tifo) 
başlığı altındaki yazı görüldü. 

Bundan sonra polisler Makomb'u Keyv 
Hil'e çıkan patikaya götürmiitler ve Sir 
Conun çıktığt çalılıklan göstermesini söyle
miş 1er, bundan sonra da o çalılıkların etra
fında uzun uzadıya araştırmalar yaparak 
bir çok merakla §eyler bulmutlar.. Çalılık· 
ların tam ortasında bir metre murabbaı 

bir yer adamakıllı çiğnenmİf, buraya dal
lar ve yapraklar dötenerek adeta kaba bir 
yatak vücude getirilmiı ve dııarıdan gö -
rünmemesi için etraftaki aralıklar da çalı 

- Bana kalırsa bunlar daha ziyade bir 
hırsızın avadanlıklarına benziyor.. Fakat, 
kat'i bir şey söylemezden evvel biraz dii
tünmeliyim.. Şimdiye kadar bulunduğum 

iılerde bu kadar garip vak'alara tesadüf 
etrnemiıtim doğrusu .. Sir Con gibi bir ada
mın, o yaıtan sonra ne gibi oyunlara kal
kışmıf olacağnu bir türlü havsalam almı -
yor, dedi .• 

İzmir şehrinde Tifo hastalığı salgın ha
linde değildir. Hastalığa karşı gereken bü
tün tetbirler alınmış ve tatbik edilmekte 
bulunmuştur. 

Karşı Yakanın bazı semtlerinde görülen 
münferit vak'alann hiç bir suretle Ya • 
manlar suyu ile alakadar olmadığını ve bu
mın Sıhhat Müdürlüğünce yalanlanmış ol
mayıp bu hususta bazı gazetelerde gö -
rülen yanlıf netriyahn düzetildiğini ;ıaze

tenizle tavzihen yazmanızı rica ederim. 
dallariyle örülmüf.. • 

Biraz daha araıtmldıktan sonra, gene 

Bassız, Sonsuz Bir lı 
Hakikate~ bu son ketfedilen ıeyler 

Frenç'i hayli ıaıırtml§tı •• 
(Arkan var) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürü 
Dr. Cevdet Sarac:oğlu 

VERLi MALI 

GISLAVED 
Dünyanın en aağlam 

lastikleri 

VE EN SON 
MODA • 

lklnd Tepro P 

GISLAVED 
kaff' 

yerine baıka oıar 
riyorıar. 

Aldanm•Jlvt o 
ŞOŞONLAR GISLA ~ 

Marka11n• eli 
ediniı. ft 

TOrklyenin Yerli Mallar pasarlarında ..... 
umum kundura satan mağazalarda ar•Y 

SÜMER BANK 
Genel Direktörlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanın Yüksek Fen Mekteplerinden, Oniversit; 
rin Kimya Fakültelerinden, dört senelik yüksek mensucat nıekt g34r 
rinden ve teknikum derecesindeki ihtisas mekteplerinden 1933, tptilr 
1935 mezunlarının, Sümer Bank müesseseleri ve fabrikalarında ,. 
damlan düşünüldüğünden, bunların ~·ağıdaki vesikalarile, Aııka'9_.,..ı 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne, Istanbulda Sümer Bank fıt tJatlll 
tubesi Müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. Müracaa 
yukarısına, sair müracaatlardan tefriki için «M. E.» İfareti kon~ 

1 

«3465» ((7 
Hüviyet Askerlik Hizmeti 
Tercümeihal Bildiği ecnebi diller 
Diploma kopyasi, İki tane resim. 

RAKI iÇENLERE 
•• 

MUJDEI 
50 derecelik fevkalade rakı çıkar

makla ıl>hret kazanan Bilecik 
lmalAthane1l 

BiLECiK 
RAKISI 

baki kılmak tartlle zamana uygun 

OLGUN 
namı altında üsümdea mamul 45 derecelik 
ikiool bir rakı yapmıiiır. Dinlenmekte 

b:n OLGUN Rakısı 
1akmda piye.saya çıkarılacaktır. 

'&~t -

' .,,,-~.· . .,.,., :. 
' ... ,,.. . 

~"'-"Ltı · ,t,tf., . 
~

~, ~. ... 
iit• "'" 

Güzelliğimin sırrı 
Çiçeklerin merkezindeC.:ir 
Franaanın ~lidi havaliıl lmrbünde ya

şıvan kadınlar, Tabiatın .çiçeklerin mer
k;zine vaz'ettiği bakir bır balmumunun 
cildi beyazlatmak ve güıelleıtirmek hu-
811aundu.ki şayanı ht>yret ha11&aeıaı te.ııır
lar. 

Bu nazik cevherin taıfi7tıile huııule 
gelen n (Cıre Aseptine) teamiye. edile;° 
ve cilt üztrinde fevkalAde hır te11r 
icrıı edon bu güzellik t:laımı: akşamlara 
yatmaz<lan evvel tatbik edildikte clldi
niıin ıertleşmi' harici tabakaeını yumu
iafarak parça parça .~tlşü.rtlr. ~.abal.ıle
yin tasavvur edemeılıginlz bir guzeUıkte 
taze ve nermin yeni bir ciltle karşılaşa· 
caksınız. Ayni zamanda mtinbHit meea
nıatı, ıiyah benleri gidermif olacaktır. 
Bu <.1ire Aıepiine denilen güzellik tı1-
ıımını kullandığımda yüstlmUn çilli n 
çirkin cildini şayanı hayret bir surette 

güzellettirmiş n beyazla9tırmıştır. lıtima
li gayet kolay n fiyatı ucuz olan bu 
Cirt Aseptine'i kollarıma ve omuzla
rıma ve ellerime de ta~blk ediyorum. 
Bütün eczanelerle parfllmörlltrde 1atılar. 

Son 
lLAN 

1 - Gazetenin uu Y..-: 
bir sütliman Ud tatarı 
(santim) 1ayılır. 

ı - Sayfasına ıön bir ,.... 
timLn Uan fiatı ıunlardııt 

ıayfa ıayf a ıayf a 
1 2 3 -400 250 200 

Krt• Krf. Krfo 

. ,., 
3 - Bir ııaniimdt vaaaü 

kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın Y~ 
tuh&cakları yere I° 
ııantimle ölçülür. ~ _ .... 

···············-························· ti 
. Dr. lbrahl~ ı~tl 

Belediye karı•ııada Pıyerl ; 
caddHinde No. 21 ı,ı• 

baıt• Herarün l>A-ledeıa ıoora 
kabul eder. 

, ~ Dr. lHSAN SA"'1 oJf 
BAKTERIYOL 1 
LABORATU/t.fl~ 

Umum kan tahlilatı, ,o,/ 
noktai nazarından (Vaıııer:.rf1i.t' 
Kahn teamüllerı) kan b-'~ 
eııyılmae1. Tıfo ve mtıD• 

0
,,,,.., 

lan teılıisi, idrar, b~l~aııı!. ltt•-~i 
kazurat ve eu tahlılatı, u .,,;~11., ro11kopi, husuııi aı;ıılar.. 1 g:ol 
Kanda ürn, şeker, ~l~rupi•'°1 
terin miktarlarıom *ayını. 

~--- No. 113 Talı 2cwsı. 
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\._ ~ ___ _, Haa Teı. 27741 
~Yazan: z. ş. Bu hakkı llf .. ___ ; .. 

~l'Jneni Komitecilerinin Toplandıklan Ayvallk Yolu 

Ev Ani Bir Baskına Uğramıştı cıı:!ALi~.;:~130 ~:.; 
ıaat 19 da IZMIR'e kadar. 

VIM mutfak takımlannızı çızıntı · 

yapmaksızın, parlatır. 

Yaş bır bez uzerine bır az Vım koyarak 
..temızlenecek eşyayı eyıce ovaıayınız • . 

Vım çızınlı yapmaksızın temıırer. 

t....':"e~ .Kim Ôlclürecelr? , .... ?.. jtilıere&· şimdi gidip, (7566) 
tı.. ~~ fikri bir noktada top•"""!" -. Bu 1~ e ~· Hiç ______ D_l_k_k __ ....;., __ _ 
ıtı~ ce.Vahaıun aorduju ta ...ı, bir pr~ ~ btfbir yol~ .. at 

- p,,__ ap~ız kalımttı: fiipbesa, IÇ8I p-ecek . . bombayı ..- Yaln12 bu haftaya münhasır 

VIM 
~li. j;~ ortadan kaldırmak ..• İyi.. Yana pce de oradan pnp ol.dlak Dzere 30/tl/935 CU-

...:_· ak.t bunu kim yapacak? baya koyacağan.· MARTESI KARADENiZ YO-
.. - Yap, Vahan- 1 

- ..• _ Vahanın ya1anıasından n• çıkar •• LU POST ASI yapılmıyacakhr. 
- ''7567,, 
8 . . . . . . Yapsın, Hayestan .. 

u au .. ı· Hep bır' .a.ıdan L-;:.ırdılar: T b ·~· .... soran Vahan, gözlerini etrafa -· Uto6 (1) ra zon Yolu 
d.......7'111f b _ Getae Hayestau&· .~ • u cüretkirane vazifeyi kiınİll * GÜLCEMAL yapuru 1 Birin· 

"-\u d::::~~~i anlamak istemiıt~ ... Li· Maılam Aık°"°"'" ·~ . . clkAnun PAZAR gOntl saat 
.. - E:b.. ·~ ut, _ona hayret ver~.b... M dam Atkova ile Vahan,~ mdı... 20 de RIZE'Ye kadar. ''7568,, 

"elt? · Soyleyın bakalım .. Bu Jfl kun a · · d ıdı· 
8.., . • Madam Afkova, heycan. ıç~ ~~lık· 

•: arı Mi1'aeJ, ağır bir s~le cevap ver· - Ah Vahan. . . Senm u h bbetim 
.. d'·•-~ sana kart• mu a 

~ b_ tarını gor u~e, . . sok· 
._ uu • • •• lec alıp caDJIDlll ııçme 

tiıı.... ıte, aen batladm, ıea bitirmeli • arbyor .• Sem fOY a)b" nasıl çar· • . Bak fU k une, 
\'aL._ mak utiyorum .. 
-... "fit - N • 0 eyle mukabele etti: pıyor... ll · · kavrayarak 

..... asıl olur? ya .. yet ele creçer • Dedi. Ve Vahanın e ennı 
··o ,,... • k' ~l • zaman, büyük planunıı suya kaJbine doğru çe ti.. d oi heyecaıtı 
~ I..~ :n•? ·· Prensi öldürecek adam, mut· Birdenbire, Vahan a ay -ıl(a b. . . . M d Aıkova, kolllarını aç· 

- "'' . ırı olmalıdır.. hissetmıttı.. a am ~ !~ld'• '~'Çın? ...., Vahan kadının kut.gına agu ı: ......., ~- •.. m•~-· ' · dini Ben Nıf&D· 
Dk..._ ---n · • bil S uyuma, benı e .. 
t.. ......._ •çın ki, pyet o ele geçse e, - en, . . Şu iti söriİP cele-
"- ~er'Lo2Ulınanıahdır .. Haydi, iMi iti de tapıa kadar ~deyun .• ':ne .. alayım .. Fakat yakalanırsam. yün, o~ nıı · 
~? l W'la: doktoru ile kim kavuıtu • Dedi·· 
ıLı. - •• Ç- ._. 7 F b" t'" lii Vahanı bırak· ~ k' - .. , ann yaver olacllk. :ırze- Madam Atkova, ır ur 
~aL.... ı, hu va 'f . b" . . bırak•hın.· . d Fakat tam ba sırada, 
~ . zı eyı, ırınıze __ L isteatıyor u.. . "tiJ-1! 

' 8l2e k ki - _.._: b' 185 ıtı -. s_.. adınlar emniyet etıne:der ·•• sokakta tat yuvarlanır "- D' • 

- ;a Efendi aordu: V aban, birdenbire irkildi.. 
- ._;·· Sen, ne yapabm dersin 1.. _ O ne? •. 

L. • ''1t ..... .ı __ ı.: 'b' ' dikt' Madam A•· .._., "~Pu11ıeak? .. Her .umau- gı ı, Diye, kulağını k•ıya L. . ...... " 
s_!eker12.. b. ey ifitecek ve ne de ıııttigıne 

Huruıa ubuııu !4 veva 12 adetlik 
kutulıuda aat;lır. 

Gayet mühim 
Hurma sabununun kokulu bir 
eabun olanayıp tabıi kokulu TO 

emsalsiz cinste herıey için kulla· 
nılan bir eY eaLunu olduğunu 
bilbaua ev kadınlarının dikkaı 
nar.arlarına arzederiz. Bir t•crube 
sizi iknan kilidir. Hurma 1&bunu 
TURAN mamulatındandır. 

....., bea Efendi, derhal kabul etti: ~~eyet ::recek halde deii)di. Tekrar 
reıc·ı~ -· ~--•WmlCB•••••••-~- a •··Kur'a çekelim.. Vahan• sokularak: 

_ Kulak asma. . . Her halde bir aarhot 

,, -..,
0 

~OP•Üllü Bombalar • .. 1eçiyor ... 
~ it·~ MiltaeJ, derhal isimleri bırer ku· l)edi .. 
'tıt ~~ama yazdı.. Batından ç.ı· Komitecilere Baikın 
"'' a!:~ koyarak iyice .aJJdı.. lı Vah Madam Aıkovanıo e6nden güç 
•1ı1.... --. .aen t-•-•!1 • ek baka nı, an, d ~!.. ICIUII ettm, ç labilmiıti .. Uıullacılr kapıyı açmlf,. •· 
~ • kurtU dört kuvvetlı eJ 

ıL.. • •. e ntırıldandı V L-- elini fese dal· ıarı kaçmııtı... O :zanıan.lm k etli kollar 
~ it ~ · · · a_., ti ğına sarı ıı, uvv ' ' a.: -•ııtları katJJhrdı. Bir tanesini ~ıkar· onun-~ aka ya dayanmıt. içeri:ye, aestiz, 
~ ~ın ii • .::_ _ d Mjkael yan ~ P

1 

.,,... llld -- attı. Yaver • b" takım hayaller dalmııtı .. 
....., '• ı, haktı: aadasız ır ibi "'- döıııııell Madam 
l\t •aha ı Şu andaı sersem ıı ....,. 
~e, 1..-~ .d. a..1. .. ya, bu hayalleri priir .c;mıa, o k~-
"•1.- -P L. ~ k' bir anda en küçük bır 
-q el.hal dar 18Jırmlfh ı, d "' Pek~ ayqa kalktı: bil çıkaramamlfh.· Ve, göğsüne •· 

L..111,' h Kabul ediyonım.• ıes 1 ~ revolver namlusu karfumda da 
~ ~~urd-.d1.. Bir elini •kas~ Y~ .. mefluç bir halde kalımttL. • 
~ det erıyte •ıYJklannı büke bik• bir ~ b. 'birini müteakip seuiıce içen 
~\odada dolaıtı. Ve ao~a, tekrar Ş: ~ ;.yaller, birer ıölae siM ıüku· 
~: llltın. gelerek plinını izaha bsf' kay d' nleri çıkıyorlar, ,elayı doldu· 

netle mer ıve . dd 
'- Pr . atlakları a.asından oıce lf ar 

eJtai, b-L İl "ld•• ec~ .... ruyorWı Ç ~ ile ı:_.. w __ _ı. '-.a ~ lle vaıua e o ur ___. k ı a doıru , .. ,...,r~ 
~~ .:81>acaiun ?.. At keatanesi tek • sızan .. :ı~ kap11181 .rkamıda, .... lııiri· 
)1, \ir ı..__ pgiJlij bonıt.alardan bir IMunha· Bu ~k- _ :---1.kiferin bir miilr•.._ • 
~ -; it .., s· biriae arıt•Y-• ..,-- • \ıııı tİali at Paınuğa aaracaCJlll.. • ar da)d..._. )ııiasediliyordu. Kapı, ~ • 
_.,__ lı_olllh ce konağın arabalığına ~ pyab' ıhnıt. içeriye dört rovel~• bll' • 
. -~aJc· ayı Prensin arabasının ööıeınesı den ıre aç t ' 
~ - 1 •andı.., PreJlılİn den uıanntlf 1

• 
~ aa'- ~ ıa saklayacağım.. .• D vranınayın; mori... 
_ -~ .,.la çıkıp da lraldanm tqlan u- - a . ıı...ı. e aıçr )aafİf Teslim olun· · · 
~~ .. oı-. 8.nıaya baıladığı :zaınan, - Kim kıpırdarsa.. Cebertirbn, ..lla • S La Pamuklar, yavaf yavaf a• • -
~---llıenıeler üzerindeki kapsiiDer, hı. . . hd't aesleriaİ, deria bir aiikil ta· 

l.p ... !1k.cak .• Hızltca bir sarsmeıd•, Bu t~ • 
1 

"U"erd ak ı.:... etmqtı.. · • 
l at en biri etrafına çarpec ... IU1" •• bulunMIJ _.. bo,la, •rın 

~ ~ alacak.. Prens de, arabası ile En on~: bir pDÇ olan kamİ9er Nuri 
?. 0 lacalr. .. Ne dersiniz. wdet· ve yakıt~ d' .• · B enıır ver ı.. b' 

. ey, u- . . ellerini bağlayın.. Birer ı· 
Bır B I . - ~psının omba •terınt . d. . aşağıya sralayın .. 

" Ka "ll '· B b rer ın ınp bir' .. .-,edellİ per• \> 'it' lf P•u u om a • $.il tüfekçiWdeD a, pen- . 
~ endi, büyük l»ir takdir ile e&ai ,_,

1 
kopllfllllf. . . Uıan bir parça 

a.-__ deJ• a•uıu ' lan BaroD 
.._ ........ 8r• -una dayadı: k, kendisine en yakın o 

Rutubetli günlerde: 
Kendinizi Emniyet Altında 

Bulundurunuz! 

Pektorin 
Öksürüğe, Nezlrye, Bronşite karşı 

., en müessir bir silih yerine geçer. 
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Aç karnıııll L r kahve kuşığı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 

TAKLiTLERINDEN 
SAKININJZ 

1 
LLV1n l1!1011Jl it~ LIMITT D. l'OR• l>U?fUQT, ,lNtLa:TERRF. 

-------------------··--

Diş.er çür-.!r ? • • 
nıçın 

Salya dediğimiz ağız guddelerinin uaare i 
yalııız yemekleri hıuma hazır1amalda kalmaz, 
aynı zamanda yemek saatleri arasında ciiıleri 
temiılemeje de yarar. Fakat bu tenıizlık klfi 
dejild r. D:ılerinizi çUrümektea kurtarmak 
lstiyor1anız sabah •o akpm RADYOL N 
kullanarak tabiate yardım etmeliaini.,. 

RE V U E Saatı 
80 ••n•llk bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatleri 

Kontörler, Kronograflar 

Spor eaatıerı 

a.,ııca eHtçllerde Htılır. 

Umumi DePOıu : l.tanbutı. Bahoe Kapı, T"f Han ıe Telefon : 21854 

---~~~~~~--·~-~-~~~~~~-~---~-~~ ;,;"- 1-fe Yo, Vahan 1.. Çok güzel düıün· yMı~k•• lia ellerini bağlamaya baflaınıfb. 
~ t rn Preııai öld" bin Hem de ı ae k d ~ve kork. 

..._ ~Yecek. urece , -- Komiteciler, o a. ~d kü" .. k bir seı 
Ql)e sın.. _.. k' h'ç bırı e en çu 
'I lrııtıldand muılarao ı, 1 

Yemeklerdf'ı.ı birer ..a ıoııra alınına 
Hazımsızhgı mide ektilik Dr ETEM VASSAF Sinir v• akil 

n yanmalarını ıid!rir. Ağızdaki • haatalık'ıua miitelı ıqsııi 
•b.n .. ı.. ~· • 

"--' Ş~;~züne de,,.. etti: çaka~ di• koparılan perde, elden ele ıeıı· 
~ ı. · · Ben, bir bomba isterim, Şun ' arça ediliyor; yırtılan parçalar· 
b.e.I· "• "-P.ül&ii bomba. yor; p_.ça ~ . · elleri bağlanıyordu. 
(Jo ı.. • la, bet komNıtec~;,. masanın ü.ıünde bul· 

k. ··~ na apartı 1 Koaıiser un ' ---1...i.t .on par· 
."'it de h rnanı) kapıcısı olan Sivas 1 d ~ kiiıtları topllılalft ,..,.. .. -·-- d 

........ \r r al ceYap verdi. uıu t Ondan ..,_. da, o ayı 
ar • rA!IUUl sarmlf I,. 

........ N . r- a batlamıttı .. 
erede '> , dikkatle aramaY 

........ b •.•. * 
~hde • · · d" • •. ~ · · · Ramazan alayında bır ko· Al"liilhomiJın en ı§e•ı 'd" 

~ ~.1: Plıclİfabın arabaaına atıııak Şafak söküyordu.. Yıldııd~ ~a~) ·~e 
' t - .. , .. -..1811 .. deril d"'rt L--. d ki (Se....., daıresı nın .ı Qerıd -- gon en o uuaoa • • • n karıısın a • •· ~ e.. B · . . canusını ka alb kapah a-""lclt ızım, apartımanın ma}ızenın• ··niinde. arka ar ya 

........ J..Yı~'8n.. kapı.Si o tu Bu arabalardan, batla Va-
)'l>' 4l D._ raba durrnuş ·· _ı. - b ye 1liı-.. · · · uunlann birisi, i§imize yara· 1 Madam AJk"va olm~ u:left u • 

........ b han a, . . . dirilmit. binaya sokularak 
JL cıay h di koınıtecı ın ~ ., . . 
~rı ~ ay. . . rı odalarda bapsed mııtı •• 
........ t, İkae) aordu: ayrı ay (Arkası var) 

fe, ile .. r 
zaman Laılayacali:sın, Ya • 

tatıırz'ığı ve kokuyu ıZMle ~er. Catalofı11 ICeç' Ören apartı .nu Tt'r. 220H Ev. Kadı..ı81 l•h•l1• ileri ıok•k Tf'. 6)7lf 

~~~.~~~--~~-~---



Kışlık son moda malların büyük satışı 
Fi aOuımız SOD derece acazdar. 

Beyoğlunun en büyük ve en ••rt mağazalarıdır. Bütün mallar flatlarile sergi halinde teşhir edllmlfil'• 

En son modaya muvafık bOtOn mevsimlik çeşitler 
, Paris 

Modelleri 

KIŞLIK 

ROP va 
MANTOLAR 
En son molla 

Kusurıuz 
biçimlerde 

GÜNDÜZ 

YUnlll 

Kumqla• 
randan 

21 
Lira 

Zengin Çlfitlerde 

ŞAPKALAR 
Pıriı vı Viyana'nm 

son modelleri 

Penyuvarlar 
Kloke Kumışmdan 

Son moda 

S Lira 

ELDiVEN 
••r•nl•r için 

Teminatlı ılue K 
Siyah nya 
renkli 
TeminaUı ıued 
Siyah . n7a 

190 

renkli 190 
Muhtelif faataıi 
ılaee a40 
N appa deriıln-
den l9i tüylll, 
tokalı 870 

Baylar için : 
Nappa derlılodea teminatlı 200 K. 
Nappa içi tlyll 2~ ,. 
Nappa içi klrkll 475 ., 

KADIN 

ŞEMSiYEU 
şık ve sağla 

Satenden 
Repı'den 

66 ve 88 kuruşluk eşyanın zengin çeşitleri 

Siyah tilkiler 9 l /2 Ura 
Alaıka ,, • 18 .. 
Mati, ırl ve 
kahYe rengi 

Bayanlara 
. Trikotaj 

.1 1 

11 Laateak,. mark•h 

Bayanlar 
• • 
ıçın 

rikote 
yünden 

15 Lira 

MANTOLARA 
GARNiTOR 
KORKLER 
TiLKiLER 

LükS 
ipek 

çora pi 

tilkiler 28 .. Jaketler, bukle Jlnclea 
Arjante tilkiler 35 " Y aka11 Ankara ylallndea 

Maroken _ Şak biçimde; 

Yeni Korseler <G•••e) 

300 kuruıtan itibaren AVRUPA BEBEKLERi 

Blberet, KaraklU 
YHalre. 

GOCUK ESYA OAiRESi Ea ıoa moda blm ye jileler Koda k çanta 1 a fi Rekabet kabul •lmH fiyatlar. 

GGrUlmemlı orijinal ıeklller Erkek 

YÜNLÜLER 
Kıtlık rop Ye maatolar lçla ~ 

ıayet zenıln çeıitlerde 
kumaılar 

Levazımatı 
Fan eli pijamalar 290 K. 
Spor ı&mlekler 165 ,. 
El ISrm• kualllar 281 " 
Ea aon model 1akalar 30 .. 

Cadp ıeldlde 

KOPELER, KOL YELER, 
TAfLI ' YOZOKLERiN 

PEK ZENGiN ÇEŞiTLERI 

'lyatlar her lleı•1• 
elYerltlidir. 

Kınlmaz Ye ınael modeller 

HER NEVi OYUNCAKLAR 

Zlccaciye ve poraeJq 
talumlannıa •••ala 

çeıltlerL 

' Be be fistanları 
125 K. 

ÇOCUKLARA YUN JAKE 
150 K. 

KARLMAN GE·ÇiDi Be1otlunun lıtlklll ve Tepebap gibi iki bllyUk ve mühim cad· 
deılnl blrlblrlne rapteder. Herk•• Geçitten serbestçe geçer ve 
aerıllerl gHip dolaıabltlr. EIYa almak mecburiyeti yoktur . 

.................................................................................................................................................... 
~ ~ 

Ankarada ı A K B A 
H er dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Biitün mektep kit~lan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3317 

Ka7ıp ı Nllfuı kl&'ıdımla Emiııöal 
Mal Mildllrlüiünden almakta old•fam 
maaı cUadanı n maaı ••ılbmı DJ
betUm. hük•I 7oktm, mHk6ı enüa 

bul•p Emiuöntlnde Emlnönl huı 
oclab .. lllD& getinDe bet lira bedl7e 

edileoektlr. MtHekalt 7bba11 Ba7claı 
Oyal (518) 

&o• Poat. •tbll••• 
Ne1rl1at Midir• s.llm Raıap 

•hlplerla A. Ekre-. 1. Rqıp, iL Lltfl 

Doktor Hafız C
Dahllfı• mil ......... 

Paıardan maada h•' 
Dinn7olu (118) No. Tel•,_ 


