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idare ifleri telefonu: 2mm Ftab 1 K.:; 

Habeş mparatoru Cephede 
Hangisi Doğ!u? 

liabeşler: Makalleyi 
Aldık Diyorlar 

l'f Al y ANLA~ iSE; TEMiZLEME 
liAREKETINDEN BAHSEDiYOR 

r 

/J .. ltalr•nl•r M.kall•J• 8ırerlerk••~.._. ...... ...-..--:~=• 

~"Yük Bir 
llharebe 

l 
da Eritreye gir
mİf bulundukla • 

. rını söylemekte • 

dirler. 

Jtalyanlar İM 8<1.1/ıgor 
Aclis ha "1rrı ha~ ba, ~9 (A.A.) - Süel d~· 
~eslllA kırıda haberler müphemdır. 

t~itrıen 1 Çevenler, ltalya tekziplerine 
loa-ouı .: ~akalle, Gorahai ve Guer-
lt lı nın . . ld ~ tit ıstırdat cdilmif o ugunu 

a· etlllektcdirler. 

Mablle, 29 
(A.A.) - Cep
he hattında ve bil 
hassa cephenin 
rvtakalle • l)olo 
k11mında yapılan 
düzeltmeler, tet- · 
kilit yapmak dev l.!.!.:..-....ı....!.l!:::z::s.-... ı_ •tçok 

~ırı111 Çevcnler, Ras Destanın kıta-
~C)&adia ~0?1aliye girmİf olduğunu, 
"'lldtı • cıo Ya doğru yürümekte bu • 
'-..&unu ve R 1 

retinden ıüel kuv 
[ Oevaını 6 ancı 

yüzdedir] 

llellall• •• Ad11YA 
aaatakaıuaı ,a.terlr 

barit• 

~e as Seyyum kıta arının 

Ziraat B kasının Mildahalesi •• 
-- an -- .. 

• J n ,.olıiyot• 
~ir Defırmenleru•ft " ., da ( 7) lıır aat Ba k 24 paradan. aert buıdayı 

t ı.ıı ( 12) n asının yumuıak buğdayı 7 kurut . Z b"re Borsasında derhal 
tıi · . 1 Tıcaret ve a 

1 

L tıni t.." Paradan piyasaya arzetmı~ o ması 1 Gariptir ki Ziraat Ban• 
~8 ... oater . d '' ~ e baı amıştır. ~ •nın f' I mııı ve fiatlar birdenbire uşmeg t'" car malı olarak ( 137) 
'On •at a b 0 .. borsava uc ı Lı..ı ;;cl rı u vaziyette yüksek kalmıştır. un · d " ız fiatlarla (350) ton 
'01.ık...ı .. ny . . d )canda yaz ıgım 

1('1a_y gctırılmiştir. Ziraat Bankası a yu a f\r~ctrni . . z· t lına ıtır. F k t tüccarın satıl fiatı ı • 

(~ilt llan:ukabil ancak ( 195) ton buğday satılmıştır. a a k buğdayı ( 7) kuruı 
41) asını d ..... kl .. Banka yumup ~ 7) ~lı 1>ar n satış fiatından çok uşu u. banka ıert bugday ( 

de tlıı ( r ı'fa. sattığı halde tüccar ( 7) kuruı (S) r;;r•·araya aatmııtır. Hal böyle 

\''ıtt eder Paraya sattığı halde tüccar ( 6) k,.'1rut.. ek ~emektir. 
•e ekmek ( 12) kuruıtan da •f&ll duteC 

.. fHk•• lemet inana, fabrlk•nın •çllıt ••tkun• e8rlerken 

Yurda Bir Milyon Lira 
Kazandıran Bir Fabrika 
DOn Paşabahçe Cam Fabrikası BüyOk 
Törenle Ve ismet lnönO Tarafından Açıldı 
Fabrika 
1,100,000 
Liraya 
Mal oldu 

Alay ıancaklarile donanmıt olan Şirke· 
tihayriyenin (74) numarala vapuru ı. köp• 
rünün Rumeli iıkeleainde.. Saat 14. Birer 

ikiıer davetliler ıcliyor. 
Gclenler arasında. letanbulda bulunan 

1&ylavlar, banka ve müeaıcıeler erkanı, 
Üniversite talebeleri. lkt11&t alemine men• 

ıup ecnebiler. 
Vapurun aalonu yavaı yavaı doluyor. 

Geminin mürettebatı, tertemiz. Kaptan • 

lar, reımt aetrelerini ıiymiıler. 
Davetliler muhtelif gruplara aynlm11. 
Bir ırup, memleketin iktısat hayatında· 

ki baı döndürücil terakkiden bahıediyor· 
}ar; eon ıünlerde birbirini takip eden reı· 
mi küıatlan .. yıyorlar. 

Saylavlardan mürekkep bir cnıP· yaf 

bahsi açmıılar. Hiç biri 39 dan yukan 

çıkmak fikrinde deiil. 
Bahriye mıxıkası, latif bir hava çalıyor. 

Köprünün üıtü halle ile dolu .. 
Saat 14, 15 alt ve üıt kat ealonlar hın· 

cahınç dolu. Bütün gözler, iskelenin par • 

rnaklıklı kapısında. 
14,30 kapıda telif. Ba~bakan ıöründü, 

yanında refikası ve İktısat Vekili Celal 
Bayar. ile refikası, İt Bankası umum ma • 
dürü Muammer Erit. lı Bankası lstanbul 

( Denmı 12 lnoi yuzde ) Oatte ı F•brlk•nın 

• 

umumi göranu,u, Altta ı Davetlllerln lnDnd• 
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2 ~a· fa 

(Halkın Sesı] 
,.'J..,.,,"9 UmLZt.rl. 

Jlerlemesine 
l\ e Dersiniz? 

Memleketimizde sanayi hareket -
leri gün geçtikce sıklaşmaktadır. Da
ha evveliei gün Bursa ve GemJik fab
rikalarının temelini atan Başbakan 
dün de Paşe.bahçedeki cam fabrikası
nı açtı. Bu münasebetle dün bir ya -
zıcımız rastgeldiklerine yukanki suali 
sormuştur. Aldığı karşılıklar asağıda· 

dır: 

Galatasaray 
Roben: 

lisesi muallimlerinden 

SON POSTA 

f ___ D_A_B_·~_L_İ __ B_A_B_B_B_L_B_B __ _ 
· Denizcilik Tedbirleri 

Ki!zalar Münasebetile Eski Vapurların 
Kullanılmaması Düşünülüyor 

. 3(J 
lkln:i Teşr 11 ~ 

( Oftnfin ;art=@ 
Bir iki 
Satırla 

Fakir Talebeye Y eırııtekd.Jİ fr 
b oku ar ~· Bu ay başından iti aren ~ b .ıaııll' 

· ı ge a , .ır kir talebeye yemek verı ıne . ışlel'°" 

tır. Bu iş için, okullardaki zenJ;lfl 

rin de yardımı istenecektir. ... *. . 
Sergisi • 

Hava Kurumunun 111 daı 
'h o • ı(. 

. Türk Hava Kurumu fatı bİf st 
akşam, Letafet apartımanında ,e ~O' 

- Bir insan için hava, su ve gıda ne ise, Şafb kırılan Çanakkale vapurunun 
hribatı 

açmıştır. Sergide, tayyare ta 
runma şekilleri gösterilmektedir. 

bir millet için sanayi odur. dün yükü botaltılımtbr. Vapur üzerin- Kaçakçı 
Çakır 
Mustafa 

Ekonomi 
Müsteşarı 

• * * . ,•' Sanayiin inkişafı yolunda fedakarlıktan de yapılacak fenni tahkikata, bugün 
kaçınan milletler, havanın, suyun ve gıda- batlanacakhr. Vapur bu İ§ için bu sa
nın hayata lüzumunu unutmuş insanların bah havuza sokulmuftur. Fenni tetkik
akibetlerine mahkum olurlar. Ieri Ekonomi Bakanlığı müfettİ§lerile, 

Fabrikalardan birinin yapılışı bitmeden D • T" t h t" f · · Kurtoğlu Faik f ıpanyaya 
Gitti 

·ırıı .. 
. . . Talebe Birliğinin Seçı ·. ~ 

.v• • yetıl · ... k 
Milli Türk Tal ebe Birlıgının. JıırıY 

heyeti seçimine pazartesi günü bk •• 
d ·tı•· ve seçim bir hafta devam e ece 

enız ıcare eye ı ennıyesı yapa-
yenisine temel atılması da hükumetin ııa- ı kt 

• ca ır. 
nayie verdiği ehemmiyetin büyükli.iğünü Emet kazasın

da <lÇakır Mua 
lafa» isminde 
bir kaçakçı tu
tulmuf, latan• 
bula gönderil
mıf ve Doku
zuncu istintak 
mahkeme· 
sine verilmittir. 

. . . ' 
beti 

ispanya ile yeniden başlayacak o • Sovyetlerle Kültür Münase i"" 
anlatır. 

Ben yeni fabrikaları yeni dikilen ağaç • 
lara benzetirim. Ağaçların gölge ve mey\'a 
verebilmeleri için yetişip, serpilip, çogal -
malan lazımdır. 

Bu itibarla, ağaçlara benzettiğim fabri
kaların dilendiği kadar meyva ve gölge 
verebilmeleri İçin genişleyip çoğa im o lan 
lazımdır. 

Fakat bu hızlı gidişle hükumet, bu ge -
nişleme ve çoğalma için lazım olan uzunc-a 
zamanı hayli kısaltacaktır kanaatindeyim. 

* Oniversite talebelerinden Turgut: 
- Sanayiimizin ilerlemesi, bizi her bir 

refaha götüren yolun gün geçtikce geniş -
letilmesi demektir. Sanayiin, milletlerin 
mukadderatı üzerinde oynadığı rolün bü
yüklüğünü anlamak için tarihin uzak sa -
hifelerine gömülmek zahmetini gösterme
ye lüzum yoktur. Faşist ltalyanın bugünkü 
vaziyeti, sanayiin ehemmiyetini olanca §Ü· 

mulile izaha kafi bir misaldir. 
Bu misal de gösterir ki milletler, kendi 

sanayilerini ilerlettikleri nisbette emniyete 
ve refaha ula§ırlar. · 

Sanayide hamle yapan milletler, ftal -
yanın bugünkü vaziyete düşebileceklerini 
hesaba katarak davranmalıdırlar. 

Sanayide kemal bulabilmek, ayni vazi
yetten mümkün mertebe az müteessir ola
cak hale gelmek demektir. 

* İt Bankası teflerinden Süleyman: 
- Sanayiimizin gün geçtikçe ilerleme

ıi bittabi büyük bir sevinçle karşılanmalı
dır. 

Eskiden, köylümüz, alnının terini Ame
rikan bezile kurutuyordu. 

f ğnemiz Ametılkadan, ipliğimiz F ran5::ı
dan, ve donumuz İtalyadan geliyordu. 

Halbuki on üç yılın büyük ve fedakar -
ca hamleleri bizi, en basit ihtiyaçlarımız 
için harice avuç açmaktan kurtarrnııtır. Ve 
bu hızlı gidişle, her hususta kendi yağımtz
ln kavrulabileceğimiz bahtiyar günler, gün 
geçtikçe yakla§ıyor demektir. 

-1~1~r;·~-f.f1~;.~i;;·;r 
Yüksekkaldırımda Hiristonun tü

tüncü dükkanına pencereden elini so
karak 33 paket sigara çalan Didon, 
F ord fabrikası tarafından Samsuna 
gönderilmek Üzere Karadeniz vapuru
na yükletilen otomobillerden (12) 
parça otomobit aleti aşıran Mustafa, 
çaldığı aletleri vapurdan kaçırmağa 
çaJı~ırken ve Ömer adında birisinin 
tavcılık usuliyle 6 lirasını dolandıran 
sabıkalı Bekir"yakalanmı§tır. 

Kitap Listeleri 
hk okullann kitap listeleri hazırlan • 

hUJ ve okullara bildirilmİ§tir. 

Bugün seminin süvarisi ve 

başısı da sorguya çekilecektir. 
ine bolu Tahkikatı 

çarkçı 

Inebolu faciası etrafında Denizyol
larınca yapılan ara§brmaların neticesi 

ni bildiren rapor pazartesi günü Eko
nomi Bakanlığına verilecektir. 

Dün, Denizyolları Direktörü Sa • 
dettin, son kazalar hakkında, Ekonomi 

Bakanile görüşmÜ§ ve izahatı vermi~ • -- , .... · • .......... '" ...... •· •""••••···--.. ----· •<!1..-:• • • ,,..._... 

tir. Mangalda Yandı 
Bildirildiğine göre, .Deniz ticaret fi- B 1 K b h 11 · • Ki • 

lomuzda esaslı bir tensikat yapılması ha atta k a__ra da§ (m
4

)a a esınınlı d 
, reç ane so agın a numara ev e 

ve itletilmesi muhataralı görülecek ge- ' oturan 80 yaşın.da Namar adlı bir ka-
milerin çalıştırılmaması kararla§brıl- dmcağız mangal ateşile ısmırken man
mı§tır. Bu arada Deniz yolları idaresi- galın üstüne düı~mÜf, kendisini çekip 
nin Gülnihal ve Gülcemal vapurlarile kurtarıncaya kadar yüzünden ve kol
Vapurculuk Şirketinin lnönü vapurl~ - larından yanmıştır. ihtiyar kadın has-
rmın ismi geçmektedir. tanesine kaldırılmıştır. 

Bir Rüşvet iddiası 

lan ticaret müzakerelerini idare ede- f b ı O · · · ·ı Sovyet uıı ..ııı stan u nıversıtesı ı e ~11'-

cek olan Ekonomi Müsteşarı Kurtoğ- siteleri arasında kültür münase~a~ıeıı J 
lu dün akşam Madrite hareket etmiş- ması kararlaştırılmıştır. Bu cürrı e afi -' 
t • ·, .. ııt 
ır. mak üzere, üniversite nef"-'' 

iki memleket arasındaki dostluğun sında mübadele yapılacaktır. 
gün geçtikçe kuvvet bulduğu ve bu • • • 

dostluğa uygun seri bir anlatma ya- nk . Hukuk F akültesitı~~ f 
pılacağı umulmaktadır. A ara . de ı~ . 

ispanya ile yumurta ticaretimiz ea- Jstanbul Hukuk FakülteSJ: f•~jj)ll, 
ki ehemmiyetini kaybetmİ§tİr. Çünkü kalını§ olanların Ankara Huku bul ff 
klering vaziyeti münasebetile yumur- sine kabul edilmemeleri ve lstaıı a ,,;' 
talanmıza yeni ve baıka pazarlar bu- kültesinde bir sene kaldıktan 5_0ıı~ııe V 
lunmuştur. ispanya ile yapılacak ye- ' raya nekleden, Ankarada da bır 

11111 
I' 

ni anlaşmada yumurta için de bir fasıl lan talebenin fakülteden kayıtlafl 
ayrılırsa bu sadece yumurta ihracab mesi kararlaştırılmıştır. 

mızın artmasını neticelendirecektir. • • * • 
.., ıceıı __ J 

Yeni Halde Telgraf ı•ıe~ 1!1et~ 
Türk ofis 

Mühim Merkezlerde 
Şube Açıyor 

Yeni yapılan halde bir telg~ etY 
açılması için alakadar makamlar 

11 

tetebbüslerde bulunulmuştur. 

"'*. -
Hususi Müesseselerde Bat Jel 

Bir 

Türkofis Avrupanın en mühim tica
ret merkezlerinde birer ıube açmaia 

Meniur, Para Aldı Diye karar vermiıtir. Bmıun için de gele -
cek yıl bütçesine icap eden tahsisat ko. 

Sermayesi devlete ait olan :~. 
letin iştiraki olan banka ve ~u t•" ~.ıi 
deki memurlan da bareme tabı ~ iiP'. 
nun layihası mütaleaları alınrna 1. - ..isi 

f'tet', 
bakanlıklara dağıtılmıştır. f\ u 1'l•,dt'' Z b t l • tt ) d nulmuttur. a ) aya U UfU U Ekonomi Bakanlığının ve Türkofiain 

----- en küçük makamlı memurlarından en 
Polis dün bir rüıvet cürmü meşhudu ı ye tahsil müfettişlerinden Ragıp !•h~i- büyük makamlı memuruna kadar bü

tesbit etmqtir. Çarıı tubesi maliye teb· k~ta e_I koym~§tur. Vasıta oldugu ıd- tün memurları tüccarlann sorgusuna en 
liğ memurlarından Halil marangoz Ne-, dıa edılen polıs te buldurulmu§tur. kısa yoldan cevap verecekler ve İflerini 
habetten on lira rüıvet alırken yaka • . • • en kısa yoldan bitireceklerdir. Bir İf 

h 1 k Al • 1 IFaarıfte 0ır Tayın veya bir sorguyu ıırf kırlasiyecilik mak lanmı§ ve der a ve • et emrme a ın- m ' il ı 
mııtır. iddia edildiiine göre hadisenin . • ö- . sadiJe kendinden büyük veya kendin-

Ankara Musıkı gretmen okulu dı- den küçük bir memura havale eden-
cereyan tekli ıudur: rektörü Salahaddin Pertevniyal r · t 

k ·ı l.k 1 ' ısesı ler de tereddütsüz cezalandırılacaklar-
Çar§ı mınta ası e a a ası 0 mı.yan ı muallimliğine tayin edilmiıtir. 

bir polis memuru birkaç defa Nehabe· dır. 
tin dükkanına gitmit ve yanındaki çı • 
raklar için beyanname vermediğini ile- -

" sürerek ceza yazacağını söylemi' ve il U r·o N U L K E.Y f 
bir gün de, amirine vermediği bir zabıt g 
varakası tutmuıtur. H E R r u 

Bu memur tebliğ memuru Halili bul- \mo N 
mut ve ona da: 

- Sen Nehabetin dükkanına git. 

(ıf• 

Şimalde Yeni Bir Ticaret 
Ataşeliğimiz 

Kopenhagta yeni bir ticaret atate
liği tesis edilmiıtir. Atateliğe Türko
fisten Necmi Meto tayin edilmittir. A· 
taşeliğin sahaaı Danimarka, Litvanya, 
Finlandiya, Estonya, Isveç, Norveç ve 
Holanda olacak, ıırasile her alb ayda 
bir ataıelik merkezleri bu memleket
lerin ticaret merkezine nakledilecek • 
tir. 

Bir Atelye Vanryordu 

barem hükümlerine tabi olrnıyac• 

* * * 
Bağdada Gidenl~r ışıı~~ 

San'atkar Münir Nurettin ıle ıa,Ş 
Refik ve karısı Fahire, Taha P~;ad• j 
dan vaki olan davet üzerine Bag gitliP ~ 
mişlerdir. Oradan da Cavaya 
konser vereceklerdir. 

* • • 
Yeni Gelen Göçmenler 0çl 

Bursa vapurile yeniden 900 :~ 
gelmi~ ve bunlar ayni vapurla Ge iD""" 
gönderilmişlerdir. Bunlardan 200 ç;I 
Geliboluya çıkarılacak, üst tarafı 
kaleye iskan edileceklerdir. 

• • • 
İstanbul İsmini Alan 'l':ı~ "1 

Yunanistanda umumi affın ılııl 11,ıı 
j • · bu ıı :ı 

liycn ve atanbula iltica etmış kıı.'' r 
Yunan zabitinden Serez topçu fır ~ ~ 
başısı Vasiliyosun bumda bir çocıJ 0tl". 
yaya gelmiştir. Vasiliyos burada ~" 

. fi ı ·w· b" h olara. 2 mısa rp<"rver ıgın ır atırası .. Jı!P' 

cuğa İstanbul adını koyacağını 601 

Polisten tubeye elli liralık bir ceza gel
di. On lira verirsen İcabına bakarız, 
1eklinde bir ıeyler aöyle, demiş. O gün 
tebliğ memuru Halil, Ermeninin dük
kanına gitmiı ve polisin söylediği gibi 
Ermeniden on lira istemittir. Qiikkan
cı bir gün müsaade istemiı ve derhal 
polise müracaat ederek vereceği pa • 

DOLASAMAZSINI Z 
Beyazıtta, Kaıılcçılar sokağında 2 tir. ,ıJ • • • numaralı kristal tepsi atelyesinde bir 1 

yangın olmuştur. Ustası hasta oldu • Bet DeYletle Ticaret Mliı? FAKAT 1 
raların numaralarını tesbit ettirmiştir. 
Bu sırada dükkanın civarına da 2 sivil 1 

memur gözcü bırakılmı§br. Halil, Er -
meninin dükkanına gelmit ve 10 liralı
ğı alıp çıkarken memurlar tarafmdan 
yakalanmıt ve numaraları alınan on Ji. 
ra da cebinde bulunmu§tur. Halil bu pa ı 
rpları Nehabetten verai borcuna mah
suben aldığını iddia etmektedir. Mali-

ğundan dükkanda yalnız çalıf&Jl le. Yapıyoruz ~ 
~'I/~ ~ ·~ himci Hakkı gaz ocaiını yakarken o- Arjantin, Polonya, lapaııY-1 ~ 
ec::::tllC"O n o Saca cak birdenbire parlamı" Hakkı da o- ve Norveçle yapılmakta oJ.11 ,-t":J 
ıt DAK eJR. fLANj cağı söndüreyim derken tela~ ve ace- müzakereleri çok müsait bir ~ 
uUTUN ÜLKIYi HER ..UN DOLA$111 le ile elini yakınca geri çekil..ıı:ı.İf, gaz devam etmektedir. Yahıız "1. ;t/ 

l ocağı dükkanı ate,e •ereceği aırada et yapılan müzakere henüz ib•_,.1 

raftan yetifilerek IÖndüriilmÜ§tür. J dadır. 

P•z•r 01• M•••• 8. Diyor Ki ı 

/ 

- Deminden 
Bev .. 

gazetede okudwn, Hasan ı Marmaracla vapur kazalarımn 
aeçmek içia.. 

önüne ı ... Hayıraız Adaya da bir aiı düdüiü koJ'&• ' 
caklarmı§! 



Herrün 
Resimli Makale il Düntıl K"""eti il 

--
F abrilcalarımız 

TE A 

JNANMAI 
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HAHKEHElEliE 
G1füoüK.LcQiMiz 
Müstehcen! 
Resimler Satan 
Dilsiz Kız 

Otuz beş yaşlarında, uzunca boylu, 
zayıf, esmer bir kadın, üçüncü ceza salo -
nundan içeti girerek suçlu tarafa geçti ve 
mahkeme heyetine reverans yaparak otur
du. 

ismini sordular. Kalkarak cevap ver -
meğe çalıştı; fakat muvaffak olamadı .. 
Arlaşıldı ki dilsizdir.. Dilsi.zlerle anlaşa -
bilen mütehassıslar da oluyormuş.. Bir 
mübaşir bu suçlu Annanın tercümanlığını 

üzerine aldı ve duruşma başladı .. 
Mübaşir bir takım işaretlerle ona nere -

de oturduğunu sordu.. O da bir takım 

ipretlcrle Galatada oturduğunu anlattı .. 
T crcüman sonra bıyıklarını büktü, elleri -
ni yastık gibi yaparak yüzüne dayadı. 

Anna, bu: 
- Evli misin) 
işaretine ellerini kaldırarak: 
- Bekanın 1.. Cevabım verdi .. 
Bundan sonra işlediği ıuç kendisine 

söylendi: 

- Açık, saçık; müstehcen fotoğraflar 

satıyor muşsun .. Bunlardan (37) tanesi 
elinde yakalanmış, ne diyeceksin) .• 

- Satıyorum .. 
- Niçin satıyorsun .. 
- Karnımı doyurmak için.. Ticaret 

yapmayayım da, dileneyim mn. 
- Fakat, kanun bu tekilde ticareti ya

sak etmiştir. 

- Herkes satıyor .. Onlar niçin serbest-
tirler).. Sade ben mi suçluyum) ( 

- Yakalanırlarsa onlar da suçlu o -
)urlar .. 

Anna suçunu itiraf ettiği için tahit din
lenmesine lüzum ıörülmedi.. Müddeiu -
mumi suçluya (426) ıncı madde muci -
hince ceza kesilmesini istedi. 

Mahkeme ayni madde ile İ.ltenen cezl\
yı verdi .. 

Annaya bu madde anlatıldı: 
- Bir ay hapis. 1 5 lira ceza.. 

Suçlu bu cezaya bütün ıayretiyle iti -
raz etti. Mahkeme «tercüman» a bu ceza
nın bir hafta zarfında temyiz edilebilece -
iini bildirdi. Tercüman sene bir ta1am ita
retlerle suçluya bu meseleyi anlatmaia ça,. 
hprken salondan çıktım.. Muvaffak olup 
olmadığım kcatiremiyeceğim. 

SON POSTA 

MEMLEKET 
·l •• 

H ABERLERJ 1 ~WIİ~L&l1il 
Uf.ak Bir Yağmurda Termeliler Ev1e
rine Atla 

Gidiyorlar-
mış 

Terme, (Özel) - Şiddetli 1aimurlar 
devam etmektedir. Çay mahallesine fazla 
su gelmi~tir. Bu ıu açılmakta olan bir cet· 
velden ıelmektedir. 

Kazaya iki saat mesafede ve belediye 
11nırlan dıtında bulunan Çardak köyünde 
13 metre eninde ve yedi metre derinliğinde 
bir kanal açılmaktadır. Bir bataklıiın kuru
tulması için açılmakta olan bu kanalda kua· I 
ba balkı beter sün çalıtmaya ve yahut ta 
iki yüz ellİfer kurut vermeğe davet edilmiı
lerdir. 

Termeden Güzel Bir Görüniiı 

Sıtma mücadele kanununun verdiği hak
la yapılan bu davete Çay mahallesi halkı 

kendi mahallelerini ikide birde su baskınm
dan kurtaracak bir seci yapılması dileiiyle 
İftİrak etmektedir. 

Bir takım halk da verecekleri 250 ter 
kurutla kendi yollarının yapılmasını ve 
Bardak köy kanalının bu kanaldan istifade 
edecek olan diğer köyler balkma yaphnl
masını istemektedirler. 

Halk burada, b~a Çay mahallesinde 
ufak bir yağmurda evlerine atla &'İlmekte
dir. Bir ıed yapılması bütün ahaliyi sevin
direcektir. 

Saınıunda Tütün 
Piyasası 
Açıldı 
Samsun( (Özel) - Maden köylerinde 

tütün pİ)'asaıı açtlnuttır. Mühim aabflar 
olmamakla beraber kilosu 125 kUJ'Uflan a
lıcı vard1r. Fiyatlann .,üluebnesi beklen -
mektedir. 

Samsunda 

Aile Geçimsizliğinin Sonu 

Adapazarında Bir Adam 
•• 

Karısını Oldürdü 
Adapazarı (Özel) - Karasu kazasının 

Lüına Karalar köyünde Çolak lbrahim kı
zı Ayte koca11 Hüseyin tarafmdan öldürül
müttür. Cinayetin sebebi devamlı bir aile 
ihtilifıdır. 

Hüseyin iki yıl önce Çolak ibrabime da· 
mat olmuı, bir müddet sonra kain pederile 
arasında çıkan bir ihtili.f yüzünden karısını 
almıt ve bir batka ev kiralayarak Çolak 
İbrab~den ayrılmıttır. 

Hüseyin bu evde kansiyle otururken Ço
lak lbrabimin diğer damadı Cafer tarafın -
dan atılan iki kurıunla yaralanmıı, bu hi· 
diseden sonra da evinden kaçllllftır. 

Aradan sekiz ay seçmİJ, Hüseyin orada, 

Bir Nasihat 

Bir 

Yüzünden 
Yeğen Amcaaını 

Öldürdü 

burada dolatbktan sonra 15 sün evvel karı· 
sının yanma avdet etmek istemİf, fakat karı
sı 8 ay kendisini biç arayıp sonnadan bıra-

kıp citmit olan Hüaeyinle banpnak isteme

mİftİr. İtte Hüseyin buna kıZDUf ve taban
casını çekerek kanıınm üzerine bopltarak 

öldünnüttür. Tabancadan çıkan kurtunlar· 
dan biriyle de Süleyman isminde biri yara
lanm1ftır. 

Sekiz ay önce tabanca ile Hüseyini yara
layıp kaÇllUf olan bacanak Cafer de tesadüf 

kabilinden ayni cünde rakalanmlf ve karuı

m öldürc;n Hüıeyinle beraber adliyeye ve -
rilmittir. 

Muşta Kar 
Yağmur 

ve 

Köylüler Son Bahu Ekimi 
Yapamamakta• 

Korkuyorlar 

hakiki 
Sevgi 
Nasıl Anlaşılır?._ 

H. K. L rumuzlu bir okuyucu .,.... 

suali soruyor: b. '°'~,. . ır ., t.J. 
Bu sualı bana zaman zaman . ıO""" 

kuyucular sormuşlardır. Her seveın~ 
yük derdi sevilip sevilmediğini ani re jl 
Bunu temin için bir çok tecrÜbe e iCI ,r 
şir, fakat kat'i kanaat edıhnedikçe 
hat etmez. . ..• ~ 

Seven bir adamın sevgısını ~ 
için yapılacak imtihanlar ve t ~ 
vardır. Gerek kız, gerek erkek ,e 

bu imtihanlara tabi tutabilir. kit~ 
Sevginin birinci tezahür~ f~a fed;,1' 

Seven adam sevgilisi için hı? bı~.k~ 
lıktan çekinmez. Scvgilinizı f ıfll' fi 
davet edecek küçük tecrübeler y•P ~· 
onu fedakarlıkta ne derccey.e k~d~~ 
ceiini tetkik ediniz. Eğer hıc; bır .. L .... ' 

'-'- k . . d.v•ne biJV' .atan açmıyorsa sızı sev ıgı 

debilirsiniz. . b1f 1 

Seven adam inhisarcı olur. Si.ıJlliil ,JI 
kası ile alakadar olmanıza tahaınrrı ,:> 1 

mez. Lakaydi sevginin olmadıiıraa 
mettir. . k~ 

Seven adam sevgilisinin hiç b~~ ~ 
nu eöremez. Sevginin gözü körduf·o~ 
liniz sizin ufak tefek kusurlarınızı i 
sa, sizi sevmiyor demektir. ~ 

Seven adam, acvgilisile evleıırı'~ 
kaçmaz. Sevgilerinde samimi ol~• ~ 
evlenmek lafını etmezler, siz açtı~ tıll 
man kapatmağa çalı11rlar. Hele b ~ 
erkeii imtihan için en güzel rnehek "le' 
Sizi seven erkeğe ıizinle evlenip e ' ' 

• v. • Ala v :ı ce.:•P 
mıyecegını sorunuz. cagını 

ze bir fikir vermeğe kafi gelir. h~ 
Seven adam gizli it yapmaktan ~ 

maz. Sevgi ayıp değildir. Ancak ~ 
ıizli yapılır. Sizinle gizli buluşrn•~r biJt 
eden adamın sevgisinden ıüphe ' 

siniz. .,da' ~ 
Bir takım hiui imtihanlar da " . ~ 

b 1 . b ... v • K·· ··kbırlr_l un arı sıze ta ıat ogretır. uçu .,.,,..-
ae, bir söz, bir bakı§ ıize sevilip se.ı 
iimizi aıösterebilir. ~ 

• • • 
·rı. «20 ya,ında bir dulum. Zen~ 

kör bir adam benimle evlenmek · "'-
beni mesut edeceğini söylüyor. Siı ne 
siniz))) 

r 
Bir Doktorun 

Belediye Nizamlarına Uy
mıyan 14 Fırın Kapatıldı 

'\ Samsun (Özel) - Uray fmnlarda yapta-
iı bir teftit ve inceleme neticesinde 12 ek
mekçi ve 2 simitçi fll'llUDJ kapatmııtır. Eier 
on sün İçinde fınnlannda belediyenin iste
diji tadilatı yapmazlarsa 1 S fınn daha ka
patılacaktır. 

Elaziz (Özel) - Burada bir cinayet ol
muı ve Erıani madeni arpa me <lanı ma -
hallesinden kaçakçı Mehmet, amcası Kad
riyi kurıunla öldürmüştür. Cinayetin se -
bebi ıudur: 

Mut (Özel) - Yağmurlar arclı arasa 
kuilınez bir UI almıtbr. Makineli vesait 
yağmurlar yÜ.zÜnden İfleyemez bir lıale ıef
miı, poatalar intizamını kaybetmiftir. 

Bu adam kendisine bir hasta bakJ" 
yor. 20 yaşında bir kız kendisini "'' 
bayatını bir kör adama vakfedernet
rünüzün bir hasta bakıcı olarak leÇ

111 Günlük 
Notlarından 

Şeker Ha•talığı 
" Diyabet ,, 

Gelen hasta anlatıyor: 

Curaarten 

- Sabahlan kalktığım zaman ai· 

zımda bir acılık ve kuruluk hiaediyo

rum.. Kollanmda ve ayaklanmda ke

ıiklik eksik deiil. •• 

- Çok au içiyor musunuz). 

- Altı aydanb~ri çok ıu içiyorum. 

Fak.at bir türlü hararetimi teskin ede
miyorum. 

- Baı ağnsı. baı dönmesi de ıık 
sık geliyor mu? .• 

- Çok fazla Ve günden süne de 

zayıflıyorum.. Eski elbiselerim de bol 

gelmeğe haşladı. 

- Tifo geçirdiniz mi? 

- Evet, üç sen• evvel bir buçuk 
ay yattım .• 

- Başka bir hastalık ıeçirdiniz 

mi?. 

- Hayır .. 

idrarını muayene ettiğim zaman 
(Şeker) litrede ( 3 5 ) gram kadar tes
bit ediliyor. Vücudun etraf kısmındaki 
sivilceler, haı ağrıları, ıu ihtiyacı ve 
zayıflama hastanın bir şeker hastalı

ğına tutulduğunu ispata kafi. 
Pehriz ettiriyorum, şekerli ve nİı>l'ls

talı yemekleri kestim. Çavdar ekme
ii, süt, sebze yemesini tavsiye ettim .. 
lnsülin tedavisine başladım.. İstirahat 
ve tedavi tekeri azalttı.. T edaviıine 
devam ediyorum. 

( • ) Ba notları kesip salda'J'llUS, ya• 
laut bir albüme 1ap19tınp kollebiyon 
rapınız. Sdanb umanınızcla b.,.notJaıo 
INr .toktor ıihi imdadınıza Jetİfebilİr. 

Sofra Tuzu Fabrik111 
lzmir - Çamalb tuzlaımda İnce tuz 

imal eden yeni bir fabrika kurulması brar
lqtanlınqtır. Fabrikanın temeli yakında 

törenle atılacaktır. Sofra tuzu fabrikası an 

Ötedenberi kaçakçılık yapan Mehmede 
amcası Kadir bu iıten vaz geçmesi İçin 
nasihat .eliyor, ve hükumete teslim edece
iini aöyliyerek korkutuyor. Mehmet te 
bu tehdide kızıyor ve ıece amcasının yo -
lunu bekliyerek, Kadriyi bir kaç kurıunla 
öldürüyor. Ve paralarını da soyarak ka -
çıyor. Mehmet henüz yakalanmamııtır. 

sibi ince tuz imaı edecektir. Adapazarında MUsamerı 
Bu tuzların YU'DUfU' kiloluk paketler ı . 

içinde aatlfa çlkanlmau brarlaftınlmıttır. J Adapazarı (Özel) - Yemay ıpor 

j 
klübü temsil laeyeti tarafmdan Halk partisi 

suauuı Bir Temsil sinema salonunda Mavi Yıldırım L"İyeıi 
Söiüt (Özel) - idman yurdu ıençleri temsil edilmİftİr. Müsamereye 600 kiti da

evvelki akpm Mukaddes Ateı piyesini l vet ecliJmittir. lıtiklil marp ile batlayan 
temsil etm&Jlerdir. Gençler temailde çok ba ~üaamerede ıençler çok muvaffak ol-
muvaff ak olmuılardı. mutlar, aiirekli .. lar toplamlf)ardır. 

Çorumda Halkevl Binası Yapıhyor 

Çorum Halkevi binasının temeli atılırken 
Çorum (Özel) - Burada yeni bir Halkevi ve parti hinuı Japbnlmaktadar. Yeni 

yapılan bina parti kuraiına ek olarak yapılmaktadll'. Halkevinde ıelecelı konuklar 
için de misafir odaları tesis edilecektir. Yeni binanın temel atma törelÜ yapılmlf, ilk 
temel lafmı da parti bafkam koJ111uttur. 

Nakliyat hayvanla yapdmaktadll'. Bu Jı1 
kar seçen yıldan 38 sün evvel Jaimlftır. 
Etraftaki dajlar karla örtülüdür. Bu vui
yette köylüler sonbahar ekimi yapama -
maktan korlanaktad1rlar. 

Y ozgatta Bir Kaza 
Bir Arabacının Bacatı 

Ve Kolu Koptu 
Yozıat, (Özel) - Mezbahadan 

tehire et taııyan kapalı arabanın hay-

vanları ürkmüı ve aürücü parçalana
rak ölmüıtür. Bu feci kaza fÖyle ol
muıtur: 

Arabayı süren Osman ıehre yarım 

saat mesafede sar' aıı tutacaiını anla· 

mıt ve arabadan inmek istemiıtir. Fa
kat arabadan inerken hayvanlar ürk-

müı, Oımanın da ayağı araban1n teker
lekleri ara11nda kalmııtır. Bu vaziyet· 

te bayavanlar ıehre kadar arabayı sÜ· 

rüklemiılerdir. Osman1n ayağı kırılmıı, 

kolu kupmuı ve ölmüıtür. 

Merzifon Halkevi 
Çahımalarına Hız 

Verdi -Merzifon, (Özel) - Halkevi çahpnala-
rına hız vemıİftİr. Yeni scce dershaneleri a
çılmıf, bu İf için İıtildil mektebinde elekt
rik tesisatı yaptrılmııtar. Ev kütüpbanHİ 
düzeltilmif, halka açlk bulundurulmaya ba§• 
lamlmlflır. Radyo halkın istifadesine 
tahsis edilmittir. Her aktam muntazaman 
halka dinJettirilmektedir. Her on pnde bir 
mantazam konferanslar verilmektedir. 15 
aünde bir ele halka mahsus konserler .erit
mektedir. 

razı olabilir miıı4niz) ~ 

Tavşanlıda 
Kömürün Tonu ıSO 
Kuruıa Satılıyor 

T avpnlı (Özel) - Burada. son ;;J', 
larda kömür istihsal faaliyet• a 
Sümer Bankın yeni açtırdığı ocakt~ 
günlerde faaliyete başlıyacaktır. ~u~ 
kın gönderdiği mühendisler y~nı ~ 
damarları aramaktadırlar. Köınur ;O 
nnda çalıpn amele yevmiyesi 40 d• 
ruı arasındadır. Kömür ocağında d"' 
mürün tonu 150 kuruşa satılmakt• 

Nöbetçi 
Eczaneler t" 

Bu ıeceki nöbetçi eczahaneler 
lardU': 

E . .. .. ( B ) Küçiı~P' 
mınonu: ensason · C• 

zar: (H. Hüsnü). Alemdar: l de 
oğlu). Beyazıt: (Sıtkı). Şehı~I • 
(Üniversite). Fener: ~f.rn• ~ar' 
Şehremini: (Ahmet Hamdı)· 

ı· • gümrük: (Arif). Aksaray: ( 1~1~ 
ri). Samatya: (Erofilos). B• ,t. 
(Merkez). Galata: (Kapıiçİ)· .. ~.(Y 
(Yeni Türkiye). Kasımpaş&· 

Turan). Beşiktaş: ( 1ail). Be 
(itimat, Kinyoli, TarlabaŞI)• c.NJ.. 
(Maçka Feyzi). Sarıye~.= . (f,j 

Üsküdar: (İttihat). KadıkoY· . 
lskender ve Namık). Büyükadll· 
nasi). Heybeli: (Yusuf) .. 



SON POSTA 

BARiCİ TELGRAFLAR 

"1lraı 
Çelilcon .. a11 

-
Amiral Celiko tam 
bir denizci s1fatile de· 
nİ7. ölümlerile de kar• 

o,a,,.iirıden 
I ro,.,0 
'lrnaı _,_ _ _. şıla.,mı•tır. Bu karıı • 
O arın b· . " " 
~ ırıncisi J 886 yılında olmuştur. 

llı'·ı an Cel'k ( d tı ~.ı:irnd· 1 0 Monarch) zırhlısın a 
bir 1• Bir ·· . . tiıcca gun sandal ile imdat ısteycn 
tiJc!L D r. geınisine gidiyordu. Sandal dev· 
d enız f 1 k •t ~or k enaydı, çindekiler karaya a· 

( C . çı tılar. 
16 elıko) 

93:y 1 nun geçirdiği ikinci tehlike 
lı. '1nda ld h 11lda k 0 u. O zaman Viktorid zır • .1 ınallnJa poliain takibinden 

S öıterı er • on g büaler• aaılanlar 

Mısırda Yeni Gösteriler 
l'ra~:~~~ı Celiko ha! esnasında Lusitania Yap· ılması yasak Edildi 
il antik ld ~ 

tı herk vapurunun tehlikede o ugu· A A ) _ Son kavgaları 

tıııcla (f< Uınandandı. Zırhlı Suriye açıkla • 
battı. O aınPedown) zırhlısı ile çarpışarak 
~Orcfı.ı ası~ada Celiko hasta, yatağında ya· 
11: • ır T · lıttanld egmen tarafından güç hal ıle 

ı. 

!i 'cf · esten b" K b' 29 ( • • 1 ı. evvel sezip söylenenlerden ı· a ıre, • '"I •• olan d Iakenderıyede o muf • 
l'a sırasın a k maksadı· 

sı. rıı facia b • hatırasını anma 
'Pa • F°I nın vukua geldiği zaman, gece tale enm b • • ve Jskenderiye 

'-loıı,, d ov liınanında bulunan zırhlısının le hukuk tale ke~ınınuevveld• yapmak 
l:ı "il B un 1 anun •• • 
'itte a,·,, a eni~tesi Charles • Madden ile bir· arosun bulunduklan g01terı 

"erna tasavvurunda 

INGIL TEREDE 

Maden Amelesile 
Anlaşma OJmadı 

~tib seyrediyordu • asak edilmiıtir. 
(Cları~t~~ .. kayığa bir t~lgraf getirerek Y Kahire Onıverslt~•I .. . Londra, 29 (A.A.) - Maden ame-
tııe •ö:yt •vuıddcn) e verdi. O da bir keli· • (A.A.) _ Kahıre unaver· lesi tarafından ücretlerin artmlması 
l.ıa· erned I f Kahıre, 2~d rılması 6 kanunuev· için yapılan istek hakkında henüz ka-

•taıı· en amirala uzattı. Bu te gra 'tesinin yenı en a,.. ı • h" b' k .
1 

• h" b" 
" ıanın bat I . d sı t h ıç ır arar verı memıt ve ıç ır an 
'-elı'-o ın acağını haber verıyor u. 1 bırakalmıf ır. , • , .•. • • · 
....._ Dıt okudu: ve e • , , .. • • · • • ' ' ' ' ' ' laıma esası bulunamamııtır. 
~ 

1 
emek ıc· b d" Al ·' ' • ' BULGARISTANDA Kömür madenleri aahiplerile hüku-

tı arı ka 1 unu da yaptılar, de 1' • 

1 
met arasında müzakereler devam et • 

•dediyordu. Milli Kuvvet er mektedir. Maden sahipleri kabinenin 

~ lakafotak * Jd yaptığı bazı teklifleri tetkik etmekte· 
k•ııı.ı.ı:y11nu tnuharebesfnden sonra İngiliz BirJig" j Kuru U dirler. 
aktır 1 n sukutu hayale uğradığı muhak· 

'atı 1• ngili.ıler C l'k "k" . b" Nel· S f 29 (A.A.) - Milli kuvvetler 
o clıı'" e 1 onun 1 ıncı ır o ya, • • s· ı·k 'h 

(l'; gunu I b" • ·-· d'"n t,.•ekkül etmı§tır. ır ı , ı • 
1 •rafa)[ sanıyo.lardı ve on arı ır bırlıı• u ...,. . 1 • b" r ~ ·ı 

Büyük Okyanus Tay
yare Postası Yaplldı ıL • ar) "'~f . H lb k" • b't ve küçük zabıt erı ır ıgı e 

'llJe ..... erı b kl" 1 d a u ı tıyat za ı • 'ki • . 'h 
~elle! rak da Al e ıyor ar ı. J ·ı· 1 1·11er ve muharipler barlı erını ı • Manille, 29 ( A.A.) - China • Clip· 
t İtıin d·· man donanması ngı ız ere ma u B' r-· b k G 

ÇINDE 

Ortalık Yine 
Karışıyor 

Kartal 
Avı Gibi! 
Çınliler, hele Şnn • Tong mıntn1ı:B!lın· 

d otıırnnlar k ırtnl nvını pek aeverler \ c 
Bugünl~rde yeni Hadiıeler her yıl bu Sc\gİ ) uzundcn kın akın Mo

Çıkmasından Kor: uluyor gol aline gidNler. A\cıların omuzlannd 
birer sepetle birer tun ek '\ nrdır, bu tunek-

Pekin, 29 (A.A.) - Japon Gene. te nlı tırılınış bir kart 1 oturur. Avcılar, gİ· 
raJi Doihara'nan, Tientsin ve Pekin ııar d ceklcri yere, ulu ınc.n yere bir ağ gerer· 
nizonları teflerile Pekin Belediye Rei- lrr. \ e bunun ötesine, berisine kuru b:ılık 
sine ve Tchahar ilbayana Şimali Çinin parçalara korlnr, ortnsınn da alıolan kar • 
muhtariyetini ilin etmelerini tavsiye tnlı )erle timler. işte bu hayvan. çaiırt • 
ettiği söylenmektedir. 'knnlığ bn l r, > mleri birlıkte yemek ıçin 

Bu zatlar, Doihara'ya, Nankin ile ciıısd şiarını çnğırrnnya koyulur. Hemcin
istiıare edeceklerini ve iyi bir cevap si sesine koşup gelen knrtnllar, aia lı:onıı
almadıkları takdirde, muhtariyetin i • rnk yemlere saldım nldınnaz iki üç yuz 
lan olacağını bildirmiılerdir. metro uzakta pu uya yatan avcı, aiın ıpi-

Muhtar hükumet, Nankinin otori • ni çeker , e goklerin arslanları ııayalan 7 a • 
tesini tanıyacak fakat Kuomintal''ın o- 11 k il k 1 · J . . . va ı ·artn ar :> tı) ı e e vermıo o ur. 
torıtesıne rıayet etmiyecektir. ı S 1 k · ı· · K al , • . • ı ırası ge mı en soy ıycyım. art l'IVI 

Çın mahfellerı, ıkı üç gün içinde cid h ı ı_ • • ç k h Çi ı 
• A • ay ı ı;;azanç gctırır. un u er n ının 

dı hadıseler zuhurunu beklemektedir. · d l d b 1 d d ~ eJ 
eı. ın e "e e ın e u un ur ugu y pnz • 

Nankin hükumetinin proteatonı 1 er bu ymıcı ku un ti.ıylerinden yapılır. 
Şanghay, 29 (A.A.) - Haber veril- Aı.cıların )nkaladıklan kartallardan aeç -

diğine göre, Çin hükumeti, yarın ant· ki 
tı eri tüyler uç çe ittir. Birine kiye • pey 

la§malar ahkamına mu.iayir otarak derler ki orta ı beynz olan iyah tüykrdır. 
Pekin civarında bazı ıstasyonlarının B .. 1 1 1 ı • · • • • u tuy er e ) npı an ye p zeler bwrn para 
Japon askerleri tarafından ı§gahnı 1 1 · ı · d - · d d. r_ • ı c n tmı yctmış ırn e •erın c ır . ..,,... • ma 
Nankin Japon elçisi nezdande protea- d · ı · h 1 k 
to edecektir. 

Çinliler Japonları proteato ettiler 
Nankin, 29 (A.A.) - Çin hüküme

ti, Kuzey Çindeki muhtariyet hareke
tine Japonların aüel mahiyette vaki 
olan iıtirakine ve F engtai ve Chanı· 
yimen istaııyonlarmın Japonlar tara· 
fmdan iıgaline kar§ı Japonya nezdin· 
de protestoda bulunmuıtur. 

* Tokyo, 29 (A.A.) - Sü Bakanlığı 

Japon süel kıt'alarının Fengtai'yi İfllal 
etmiş olduklarını yalanlamaktadır. 

Deniz Konferansı 

n ı ven en sıya e elı bey z tilylerle 
Çing • nu adın ı t I)' n yansı beyaz aiy h 
tüyl rin de ":eri kıye p ylerden apğıdır. 

Coruluyor yn, k rtall rı afa dn,üren 
kendı cin d 1 rıııın ıhnn tıdir. Eğer tu • 
nekte ta ınnn kartal, çığırtkanlık edıp te 
hem İn ferini aidatına n Çinlilerin lı:artnl
lnrı yakalamasına iınk·ın yoktur. 

Brn 1 la be • ltnlya muharebe.i mün • 
sebetilc sır ır "erılen haberler arasında 
u \e)n bu Habeş uru-unun beri tııraf 

sığındığını bildiren yazıl n gördükçe hep 
bu kartal cvıni h tırlarıın. Çünlı:ü :yurtlıı· 

rını bırakıp .) abancılann kucaiına atılan 
za" Ilı 1 labe liler, ôbiır yanda yeme \C 

Londra, 29 (A.A.) - Deniz toplan. tuneğc nlı§lırılmııı oli\n hemcinılerinin çı· 
tasanın kat'i toplanma tarihi 9 kanunu· 
evvel olarak tesbit edilmiıtir. 

* 

ğırtknnlı":ınn kurban olup gidiyorlar. Çt • 
ğırtknn kuşlar cıbi o duruma dütcn İnsan· 
lar da iki kere betb httırlar. Zira hem ken· 

trek k UÇar olduğundan fazla zayiat ve· tiva etmektedir. ır ıgın af anı e· per tayyaresi, 12,873 kilometrelik se • 
~ aı;ınca i ) Sirmanof'dur. yahatini bitirdikten ve ilk defa ola- Londra, 29 (A.A.) - Daily Teles· di hürriyetlerini bir tut m yeme feda edi· 
b fıll r- 1., ngilizler sıkıldılar. Fakat a· nera k n amacı bütün bi- k 8 •... k Ok .. k 1 raph ııazeteaine ııöre Japonya deniz yarlar, hem de cinsda !arını tu•·x... d ...... -ı • 
qtı \o ~ ııı:o h k'k . . t Bu yeni urumu ra uyu yanua poata muna a e· -•· ....,. 
l:ı a~ifed. 1 a .. 1 atte vazifeıilnı yapmııı ı. f k vvetleri kralın " etrafında ve aini temin eyledikten sonra Manille' • konferımsında Büyük Okyanuayadalô yorlr, hem de cinsda lannı tuzaia datu • 
'it,... "" ng J f ) t h tara u • • k d ·ıe 1_ 

1 ız donanmasını az a e • d b' met ıran toplama ta ır. de denize inmi•t ir. üasübahrilerin tevıiini teklif edecek • niyorlar. 
'lıııJı •oıı:rn yur a ız ,.. o; 

~ akka1t aınalctı. Her ne olursa olsun ıu tir. Haydi kuılar beyin iz olur diyelim. Fa· 
~ '"' ln ·ı· tır ki, •rniral Celiko bu muhare· Teksasta Bir R d p Japonyanın Büyük Okyanus üzerin- kat kendilerini iki kere zelil eden in.an • 
~eıı"'•ı.donanmasını en acuog~ı 10 misli usya a amuk deki yeni hava servisinden kuıkulan. lara ne d . ~ o 1 d l"b k • "'- endırın· . :r- y enır .. nar a ga ı a at oe • 
•• ....... •ıtır. angın R k I maktadır. yinliı. .. . . ....___ e 0 teaJ• Zira Amerikan aevkiilceytlerine sö· . -... .......__. ... -...... -------- ..:. 
.. •'"• •8rlkeı. Ulu•lar Sosyete-

6 
Kı·ıı· Yandı, 11 Kfıl re (Honolulu) Midvay Adaıı, Guam _, •rı' D 1 Moskova, 29 (A.A.) - Pamuk re- adası ve Manille yolu, Japon aulanna 

it e\'l"ol"'- U.manı D yor I d 
t~•rı: a~· 29 ( A.A.) - lste fani a j an• Yara an 1 koltesi aenelik plana teabit edilmit o lan ııötüren bir uköprü) aaymaktadırlar. 
._"it, '1·ı ll" hlİtingte söz a lan A miral k 29 ( A.A ) - Tek.astaki müddetten yirmi ııün evvel ikmal ediJ. I B~r Yun ın Uçallı DU• tU 

liat ı letler C · · • k'" '"k bir Nevyor ' 1 b " yanma• Ye mi,ttir. Rekolte ııeçen seneden 340 bin 1 A tina, 29 (Özel) - Dün bir aüel U • 
~ . errııetr enuyehnı, uçu rvort' ta ik i ka t ı ır ev 'IS 

dıı~•lle lr e •a\'aıını b ir ciha n aavafl Po d lmak üzere altı hasta yan· ton fazlaıiyle 1 milyon 515 bin tona çak talimler yaparken yere düımüıtür. 

M. T. Taa ·-· ...... 
Almanyanın Yeni BU,& 

Elç ll lklerl 
Berlin, 29 (A.A.) - Almanya, Arjan. 

tin, Brezilya ve Şi li hükumetimi mfite· 
kabil orta elçiliklerini büyiik elPliie 
yükıeJtmeye karar vermi,tlerd ir. ,"'•rıı od~•ktan meaul olarak barıf J üçü ka 

1
'
1
n :i•i ajır yaralıdır. yükıelmiıtir. 1 i çinde bu lunan ik i kiti ölmüıtür. 

ı• ... ~- . -ı•tar. :s -~~-!!!!l!!l!!!!!!l!!l!!~..,,,...-..,,......,,,....,._,,,..,..,.,,_.. ___ ,__ __ 
,, ... -"'•ıf t • t ' ... :s - 1 d f d 1 e mıı ır. 'IJ ·9 ayn sesler. çıkaran ağnklı merdiven - yakucuna bıraktığı battaniye, kıt or· zır a ığı, ne is em enmİf çayı içtim 
80·11-3S 111 s ~ S: T 1 

o.> ler, her adımda, bana, onun mutfa • tasını düşündürmiyecek kadar fazlay· ve karık pencerelerden sokağa baktım. L ğmda dinlediğim vak"aların, hadise • dı. Vakit, çok erkendi. 
lerin seslerini veriyor gibiydi. Semtin, korkunç tenhalığı ve ses • Fakat bir kere kalktıktan eonra, •yr N L r n Küçük sofayı geçtik. Ihsan abla, sizliği, gürültüye alışmış kulaklarım tekrar yatmak, uyumak kabil olmıya-Q ~ KLI 1:: 1:: H • durdu: için, kafi, bir rahat kaynağıydı. Başı· cağını anladığım için giyindim, ap -

, • 'iH!'i"e+j+f1f1 Td kirli ne de - Pencereler kırık, diye. söyledim. mı yastığa koyarken ,uyuyacağımdan ğıya indim. 
'ttı ' Seni • _ su iyicene kokla ım, ne ' . Bu kusur, bende değil... Arka oda, emindim. Ihsan abla da, mutfakta, mangalı -
a11\ flla.,, A~t kk ağır)ayamıyacagım 1 ;u k~kuyor ... Fakat n~ de 01~: scnın 1 Pakizeciğimin ... Şimdi, patadak geli- Yalnız, bir tek endişem vardı. K! ·ı nın öminde, kahve içe-rek lı:eyif çatı -
t,. ı ' l'al>an 

1 
• sen, kusura bakmaz· ı ber altına sermek ıstemcz ım. . . verir .. . Sonra ne yaparız? pının bozuk ve gevşek zili! .. Pakize, yordu. Beni görünce gülümsedi: 

~ b cı d ~-ı . k d k. asının . kA eder gıbı Sc lltuşuk egı sın ... Yu arı a 1 ya· 'Ellerini kaldırmış, an ar Odanın kapısını açtı, bana yol ver- komşudan 11patadak)ı gelecek olursa, - Bu ne uyku? .. Bir kahve de ea· 
ll Otu tur, ben, şimdi yaparım. d . d"· beni, bu tatlı uykumdan uyandırabi • na pışıreyırn mi? Ama, istemezsin, lh t, olmaz ? salhyor u. 1 Se ıin evini bi· ı. 
~ san ab) mı _Yok, yok, deme 1 

• d" h' - Yerini yadırgıyacaksın, tedirgin lirdi. çay içtin! 
~<lhŞılıkJı t t· mangala sürülüp ~e r . temiz alışmışsındır; şım 1 ıç, olacaksın ama... Lakin, ağır ağır kapanan gözka • Bir elinde kahve finc:.ım, bir elinde 
tı~ Velerj ~~ 1 tatlı içeceğimiz sade 1 

1r1
";; önüllülük etme ..• Yalnız, g~- Elile omuzumu okşuyordu: paklarım, gevşiyen sinirlerim, bu en· incecik sigara, uyku süzgünü gözle • 

~i tı.orıun kı e unutmuştu; mutfaktan a çab'r gbaşka kusura da bakmıyacfla - - Sen, benim evladımsın ... Bu ge· dişemin pek lüzumsuz, mahalsiz ve :rini kırpıştırıyordu: 
ç a eyfin d k k ·çin ne ı . d·r çarşa arı . . . k - . . . 

>.;s çıka e 0 unman- a 1 'I yorganların temız 1 
• k' ce geldın, ıhya ettın ya o adan bana nrnnL"z oldugunu, bır telkın halınde - Rahatsız oldun ama, kusura 

,., trnıy0 d sın, ) şu var ı... ı h 
\-jllcf asıl çık r um. da ütülüdür, yanız, . lAkin yetişir... 1 kafmm morfinliyorlardı. bnkma . .. Oiin geceki kadar i ya et • 

(} e, ilk d arırdım? 1hsan ablanın e· Büyük bir kabahat ışleyen, a k- Oda kapısını' kapayıp çekiliverdi: Kendimi, kayidsiz, şartsız uykuya tiğini bilemezsin ... Pakizecik te gel-
d:oL • Yuka efa olarak kalacaktım~ ndan gene saklayamayan ~I - Haydi Allah, rahatlık versin... bırakıverdim. medi . .. Kızcağız, pek korktu, doğru· 
"'la . tıyı d.. 1 b . . ·n saygısı • 1 ki utancı ı e kak 

til ıyj l uze tmese, enım ıçı ' .ki' ektar ha ayı arın Ihsan ablanın, so üstünde, ba • * su ... Sen de, pek geç gddin canım ... 
'll . o Urdu İh d"" 1- sı ı em 

~ll e'llış :Yatak]~ bs~n ab!.anm.j ~~=r· önüne ~kıyord~: , k Çarşafların na hazırladığı oda, garib bir odaydı. - Ah, ne ta.,asız odam olmuşsun 1. Bin...: erken gelmiş ols l) dın, o da n • 
lıq .' ~anıyo ~ ıle, duzeltı mı, _ Şey. sankı ..• ) ata Orada, hem ekşi bir bek<lr kokusu, Bu nt' oğır U) ku... Öğle-lcr oldu ... rardı ... Baktı ki ne gele-n var, ne gi • 

1.h icl· rurn kı, daha rahat, ve da- .. . b' b k k kalk, çayını getirdim. .. den?! .. c(' art't dip te okağa çaka • 
() ı. ütüsüzdur... . b'I. nasıl alınısa· hem de yerleşmış ır sa un o usu 

v l}ı. •. d kım ı ır, lhsaıı ablanın sesi, beni tatlı uy • ntadı. .. Biıazdan ben, gider: onu 
ı <ll "11 rnutf w • • 'd' Yüzum c, k' k d' utan· vnrdı. i . llı~ b agı da rahat, ve ıyı ı 1• k ş olacak ı en 1 kumdan uyandırmı tı. Onun: I kom udan alırım ... 
Çıll ' ll rn f k mayış o umu J lug-una Özür dilediği, alt yastığı, çektp at-

\> orıu Ut ağın zevkine varma _ 1 nganhğına, suç u ' - Öğleler oldu! 1 Gôzleriınin içine bakı} ordu: 
e onun n ruhunda, onun kafasında, gaçlıgkına,d.a 

1 
üldü · tını; onun anlatışına göre, yat fi· ' Deyişi, beni. sıçratmıştı. -O. g<'lmed n s ninle konu ;ı • 

il ~evk· d d gene en 1 g · ı Gene o k J • ba ı unsur kalmamıştı d Ca d' \san ın e olmak lazım ı. BT ·m aldırmazsın ' ' artı uç ya ne . . · Tanıdık bir SC'mtle v ıtma ı ıın · • vırn . .. Ne yapalım, el ~r in?.. mldrı 
1
' tllutf .. abla. yukarıdan ağır ağır in· -:-

1 ırıke~in kibarlığın .. · Neme • Ömrümde, hiç yadırgamadan, tıksın • çin, konu kom unun çıılar dm .n sa - ) , ptırarnğız .. . E\ in, dı sıvaları d 
aga g· d" senın neza ' 'f · yapa'-·ım · · ) d b t I d k ,... ......._ Ev)" ır ı: • be kendi vazı emı .1 meden, tedırgın oma an, u ya aga atlerinden, kilı e çan arm an va ti bozulmu 1 Onl.m da l<mıir etmek li· 

··•~ ı adım - h y 1 lazım, n, d - b·ı· um .. - k .. k"' d -·ıd · Cf' t\tısur • Yatacıgın azır... a • _ uzan ıgımı ı ıyor · / ogrenme mum un cgı ı. zıın . , t\h, dii iine-cck, bir değil, iki 
t ~'fl le a bakma, bugünlerde elim da.·· ) ·kum olmamasına ragme-.n, Pencerelerin kırık olmasına da e • K lktım d ğil ki .. . F.,, i, s ıtacak bile olsak. gt' • 
ıtı Çanıa k Faza U) • 1 ~·zi» ıle . h b' 1 h 1 d - 'b" • tı, ba !ır Yl amadım. A lt yas· blanın. kendı (t~ cegı hemmiyet vermıyordum; avamn ır- hsan abla, knmın nzır a ıuı gı ı nC', tnmir eln eli ... Tomirsiz, kim do-
1ll } \l degm · . ı Ihsan a k · t yordum · · · k ·· ·· b k a11; emıştır amma, an ar·ı • , tag-1 görme· ıs 1 ·k ·nce olmasına rağmen, yorgan çay tepsısını apmın onune mı ıp a- nüp te bak.ır~ 

S ..• )'aptıgı } a k d ukarı çı - az serı . . O k d. ı · ı 1 UrJ,, .. d . ben ar a a Y ._ I ve Ihsan ablanın karyolanın a • şa~ıya inmıl\'tı. nun, en ı e ı e Hl ·ı 
... suç) ·· .. O on e • ' b ı n ayrı ~a ın 1 ......._ Ba u onune bakıyordu: ' makları. tra zan 8 1 
f altına seri lmiştir ... Af Doğ· tık ..• Basa 

( '\ria11 var) 
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TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERL8 -Rom ada 
•• 

Barış Uınltleri - Beslenıniye . Başl~ 

Yeni Bir Esas Üzerinde Sil 
Müzakereleri Yapllmaktadı Aldık, 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 

vetlerin yeni mevzilerde himayesini 
istihdaf devresine intikal edilmiş ol -
duğunu pek ala anlatabilir. Bu düzelt
me, ltalyan münakalatı hatları boyun· 
ca akınlar yapılmasının önüne geçe

Aaa ... 1.1• 29 <AA> _ H.1., •an- ltalya, lngiltereye Karşı Süel Tedbirler Alırsa Frans'~ 
sörü, ecnebi gazete muhabirlerini impara- Karıısında Bulacak 

Diyor1ar 

torun şimal cephesine har~etini haber 
vermekten dün menetmıştır. İmparator Londra 29 (A. A.) - Londra, Paris Romada Bant Ümitleri tizar edilebilir. p..ıftl' fi': 
şimdi Dessie'ye yakla~ta olduğundan ve Roma arasında Peterson ve Sint - Roma 29 (A. A.) - Siyasal çevenler, Ayn~ gazeteye göre halen ~. 
bu yasak kaldırılmıştır. İmparatorun Dessi- quentin tarafından vücude getirilmiş olan Lavalın muvaffakiyetinden memnun ol - lunan lngiliz eksperi Peterson akJ llt ~ 
ede ne kadar kalacağı. belli değildir. İmpa- yeni bir plan esası tutulmak suretiyle sulh muşlardır. lığın muslihane halli hakkın~ r .. _f~ 
ratorun oradaki kuvvetleri teftiş edeceği müzakerelerine devam edilmektedir. Fransanın zecri tedbirler siyasasına il - porunu Londraya gönderıniftiı'~ 

Bütün cephe üzerinde tam bir faa· ve tayyare ile cepheye daha fazla yakla~a- Hususi bir kaynaktan bildirildiğine göre tihakı dolayısile hasıl olmut olan asabiyet dış bakanlığı ile sıkı bir teınaf ~ 
cektir. 

liyetle yapılan bir temizleme ameliye- cağı sanılmaktadır. Musolini, şimdi daha az itilafgiriz davran- zail olmuştur. . tanzim edilmiş olan bu rapor~~ 
si sırasında ltalyan kolları, Habq,ı kuv- Kuvvetli bir cephe maktadır. Ayni çevenler, sulh müzakeresinin. pc-t- bir liman verilmesini ve b~.n~ .,.,. 'lj 
vetlerinin darmadağınık rücatinden Asmara 29 (A.A.) - O. N. B. ajansı * rol üzerine ambargo tatbikane girişilmez- beşistanm İtalyaya 

1
çok kt.JÇUk ~r' 

sona kalmış olan müsellah düşman muhabiri telsizle bildiriyor: Londra 29 (A. A.) - Gazetelerin he- den evvel sona ereceğini ümit etmektedir. terketmesini ve fakat buna ~1 
kuvvetlerini geri sürmüştür. Çok mevsuk haberlere ıöre Ras Seyum. nüz teeyyüt etmemiş olan bir haberlerine Fransanm ltalyaya· ihtan mühim ekonomik imtiyazlar "' ' 

Muharebeye Doğru İtalyan kuvvetlerine karp çok kuvvetli bir göre Lval dün ltalya'nın Paris büyük elçi- Paris 29 (A.A.) - Övr gazetesi, La- piş etmektedir. J 
J\digrat, 29 (A.A.) _ Birinci ko· cephe kurmak için Ras Kassa ile irtibat ııine petrol üzerine ambargo konulduğu valın dün İtalyan elçisiyle yaptığı görüş - 18 Jer Komitesi t'"ıı1 

tesis etmeye çalıımaktadır. zaman İtalya, İngiltere'ye karşı süel ted - meyi fevkalade mühim telakki etmektedir. Londra 29 (A.A.) - 18 lıt ;,. 
Jordu, Eritre kolordusu ile siyah göm· Raıı Seyum Temhı"en'ı"n mühi' ·m a-vku··ı- b 1 ld kd' d F ı ·ı G d" L· • b be ~fi"~ ~ ir er a ığı ta ır e ransanın ngı tere• azete ryor .. ı: nm çarşan a veya perşem P".,... 
Jeldilerin birinci fırkasının Gheralta ceyş noktalannda bazı kıtalar bırakarak ye müzaheret edeceğini teyiden beyan et- Şimdi duçenin bazı imalanna rağmen, mua muhtemeldiT. JngilteıeJI 
ve T embien'i temizlemelerini kolay .. bu bölgeyi tamamiyle tahliye etmittir. mittir. Habeşistanda muhasamatın durmasına in- Eden temsil edecektir. 
laştırmak için DoJo - Makalle bölgesi- Adua'nın cenubu şerki ve sarbi mmta -
ni İfgal etmiştir. Mariotti kolu, kat,i kalanndan baber verildiğine göre bazı 
bir harp vermek maksadile, Degjiac küçük çarpıtmalar olmuş ve bazı Habeş 
Seha.t'in kıtalannı aramaktadır. Deg • muharibleri esir edilmi§tir. 

jiac Sebat, şimdiye kadar çarpışmaktan Raı Nasibu Askerlerinden Emin 
kaçınmağa muvaffak olmuştur. Cicika 29 (A.A.) - Reuter ajansı ~u-

habiri telgrafla bildiriyor: 
Habetler Ual • Ual'i Aldılar Cenup cephesi baıkumandanı Ras Na -

Harrar, 29 (A.A.) - Röyter ajansi ııibu bugün bana ıu sözleri söyledi: 
aytanndan: «Askerlerimi yerlerinde durdurmak he-

Burada yapılan resmi beyanata gö~ men hemen imkansızdır. 350 İtalyan as • 

re, Habeş kuvvetleri Ual .. Ual'i istir keri öldür.erek üç tank zaptolunduğundan-
dat etmişlerdir. beri muharipler taarruza geçmek ve 

imparator Karargahta: harp etmek için can atmaktadırlar. İtalyan• 

ltalyanlar Fransız Hududuıı' 
Asker Yığıyorlar 

Salıillerin 
ltalgada 

• 
Mulıaf azası için J)e 

Tertibat Alınıyor J\disababa, 29 (A.A.) _ fmpara- lar hava keşifleri müstesna olmak üzere 
tor, dün sabah Dessie genel kararga· hareketsizliğe mahkum bir vaziyettedir • 

h h k Se ah b 
ler. İtalyan tayyarelerine karşı bizzat ate~ Londra 29 (A. A.) - Reuter aı'ansı, 

ma are et etmiştir. y at ir oto· 
mobil koliyle Ankober ve Adambo yo- ettim. lnnsbrük"ten oğreniyor: 

Ayni kaynaktan bildirildiğine göre 
Mussolinin pek yakında genel bir aef er -
berlik ilan edeceği şayialan güney Tirol 
halkında heyecan uyandırmıştır. 

aytarından: ~j 
:etrol üz~rinde ambarg~ ~. . J"ıJ 

jeaı dolayısı]e İtalyanuı ortO~ fl'.ı ltalyanların cenupta yapacakları hare • Güney Tiroldan gelen haberlere gore 
lu üzerinden yapılmaktadır. lmpara- k · d d ı ak J etın or umu ora a oya am ve talyan- kuzey 1talyada Brenner'in müdafaası için 
tora yakin.inden on iki ~ahsiyet refa • I · ld · d" k · d'kl · d b · T arın şıma en ın ırme ıste ı en ar eyı yedi fırkadan ancak üç fırka bırakılmıştır. Askerlerin ve siyah gömleklilerin mezu-
kat etmektedir. Bir telsiz telgraf is- bu suretle kolaylaştırmak maksadına ma - Son kırk sekiz saat İçinde üç fırka Fransız- niyetleri ilga edilmiş olup mezuniyet iati-
tasyonu ve posta ve telgraf idaresi ta- tuf olması muhtemeldir. İtalyan hududunda hizmet görmek üzere yenlere de verilmemektedir. 
ralından hazırlanan bir seyyar posta- Fakat şunu iddia edebilirim ki, İtalyan- Riviera'ya nakledilmiştir. Motörlü bir ltalyada Ketumiyet 
ne tesis edilmit1tir. Yolun bir kısmına lann ne piyade, ne de hava kuvvetleri as- fırka da güney İtalyaya gitmek üzeredir. Roma 29 (A.A.) - Son günlerde lt;ıl-
kadar İmparatora refakat etmis olan kerlerim üzerinde hiç bir tesir yapmamış - Orada kendisine sahiHerin muhafazası İçin ya dahilinde yapılan ııüel hareketler hak
veliaht, imparatorun gaybubeti' esna· tır. Harbin iki aydanberi devam etmekte hususi bir vazife verilecektir. kında büyük bir ketumiyet muhafaza erlil-
amda hükumeti idare edecektir. olması buna bir delildir.>> Tirol'un güneyinden İtalyanın güneyine mektedir. Bununla beraber Libyaclaki 

Otomobil kolu 23 araba ve kamyon- Cicika'da temin edildiğine göre, Gora- mühim miktarda gereçler nakledilmiştir. kuvvetleri takviye için hiç bir kıt'a vapura 
'..1 kki hai ve Gerlogubi İtalyanlar tarafından Kuzey hududunda ancak otuz bin asker irkap olunmam•..,tır. 
uan müteşe "ldir. Yolun yarısında hl" "Y 

ta ıye edilmiştir. vardır, halbuki yazın bu hudutta 500,000 Tesir Yapmayacak 
İmparator ve maiyeti geceyi çadırda Habeşlerin bunları İ"gal ettiklen· 110··y _ 

alakadar devletlerden ~9:~~ 
hiç bir tesir yapmıyacak gıb•. go ~ 
dir. Buradaki düıünce, işin ciddi ~ti' 
ta olduğunu göstermek için oıı 

mitesinin önümüzdeki hafta ~ 
toplanmağa çağrılması lazırn ge 
kezindedir. 

• • 1 d" " asker var idi. Cenevre 29 (A. A.) - Röyter ajann 
geçmn!f er ır. lenmiyorsa da bu iki şehrin Habeş ve ltal- ---·---------------

Dessie' dc, bomba tehlikesine karşı yan hadan arasında 1taıan boş bölgede bu- y · t d Af M l ı e· T.. lft H il. d·ı ın1~ot 
yeraltı mahzenleri bulunan eski şato- lunduğu tahmin edilmektedir. unanıs an a ese es ır ur a e 1 e ~ 
da ikamet edecektir. Bizzat ~hirde ha- Son Durum G ,, 
va tehlikesine karşı çok iyi tertibat a· d. ·ı:rLı·yoonr~. ra 29 (A.A.) - Reuter ajansı bil- K ra 1, ene ra 1 Kon d ı· ı ı· se Kar 
hnmış bulunmaktadır. Şehrin .bütün 

etrafı75milimetrelikmodernhavamu bir~~~;!t~a~::şğıı~~:: u:~~l~aı~: ybeünyı~~ Ag" ır eı·r Lı·san Kullanmış kabil toplarile çevritmiştir. Imparato-
run Dessie' de yalnız on gün kadar kal- den işgali hariç olmak üzere, bugünkü süel 1 
ması muhtemeldir. hareketler bazı küçük çarpışmalarla İtal _ -~ - J ,, 

Mukabil Taanuz ~=t:ir~ayyarelerinin yeni uçuşlarından iba - Atinada Kalabalık Bir Grup Gösteri Yaptı. Nümayişçi t 
.. ~:r.:::::::;.~~~ 1<1:':;.~· ';,ı: •• ~~,=~k:;::~:0·:::.1'~.:! h·:::: ~·Kahrolsun_ Kır al Y ~şasın Kondilis ! ,, Diye Bağır~ıl~ 
ziyade alkışlamıştır. edilmektedir. Söylendiğine göre mareşal, Atına: 29 ( Öz~l~ - Ma.rt ıayancı!~- l Çalclarıa hem de Teodokiae taraftarı lunmaaının doğru olmadıiJOI~ 

Umumiyetle düşünüldüğüne göre, hafif kollarla ~imal cephesinin muhtelif r~na verılecek af ışı ~ral. d~ , ~ondıb- olan Ahali partisi aaylavları bir İf ka- lerdir. 
imparatorun genel karargahta hazır noktalarında hır taarruz yapmak niyetin • sın arasında çok derm bır ihtılaf do .1 bineainin kurulmuma taraftar olma- ı KondİIİSİn Me 
bulunması, laVafCl yeni bir şekil vere- dedir. 1 iurmuıtur. Dün tekrar çağırdığı Kon.I maktadırlar. Katimerini cazeteai, İf N.h t vertlct': 
cek ve Habefler tedricen mukabil ta- Reımi T eblii dilia ile Kral arasında sarayda tiddeti kabineai kurulmasının au:ra düttüiünü 1 aye ~ 
arruza geçeceklerdir. Roma 29 (Telsizle) - 58 numaralı münakatalar olduğu ve Kralın Kondili- yazmaktadır. Atina 30 (Özel) - Kral 

Hal..-- k da hv l aly resmi tebliğ: Birinci orduya mensup Dan- ıe ağır lisan kullandığı tahakkuk et- p l ~ t T pi L M ? bineainin mesaisine nibarel 
·~ uman n gı, t an mev -· 1 k . . . • • GT amen o o anaca« ı . _..,,. 

-.!l.--! • f f1a L • • b"l ga ı uvvetlen ılerılemektedir. Eritre kuv- mııtır. Atin. 29 (Ö 1) G l f • · • Deııııilcise de it kabinesi ~.,.....· DJC:nnm zayı tara nnı pe& ıyı 1 .. 1 . . • • a, ze - ene a ııını 
__ L d"" ·L _ vet erıne mensup hır tabur bir Habeş kuv- Kral bu kabıne ıle af çıkarmanın • .. k k dilmiftir. Efkin wıaoi:re 
.mc:ıde ve UfJIUUlm faı& obnamna rag- vetini bozmuftur. - mümkün olmadığını an~ayaralr eaaah muza ere e~~e üzere parlamentonun .. karp aldJiı '9'Uİyeılİ •• bll "" 
~ muvaffak olacağını ümit etmek- İkinci ordu Bimaikalede Habef kuvvet- tedbirler almayı diifünmektedir. toplanması açm hazırlanan bir takrir aDotJamaktachr. 
tedır ı D' it K d·ı· ...ı_ imza edilmektedir. • eri çarpışmış ve eairler almışbr. ıier tara an on ı •- adamları -v--::,--k-·-1 ;-" d 

olduiu füphe edilemiyen kala•alık bir Mihalakopulo•un Tav•iyfti UR Ü 0 p ÇP 

Fransız Parlamentosunda Münakaşa srup toplanarak Kondiliain Lala br- Atina, 
29 

(Özel) - Eıki Dıthakanı A •ı ' 
tı diktatörlük ilan etmesi için bir göa.. Mihalakopuloı saraya sitınit ve tış J.r.l Qn eflf ~ 

Paris, 29 (A.A.) - Saylavlar ku· uğramaktadtr ve sont~rinin dördün

rulu hükumetin finansal siyasası hak- denheri altın ihracatı mütemadiyen 

kındaki istizah takrirlerini dinlemek ü- I artmıştır. Spekülusyonu kırmak için 

zere bu sabah toplanmıştır. 1 parlamento hükumete yardım etmeli-

teri yapmıılardır. Baıbakanın kalemi kral tarafından dinlenmiıtir. Mihala • Din. Topça abf melde~•• 
kopuloı lrraJa bir İf hükUınetinin kurul· .. -~,. 

mahswıu önünde toplanan ~" •Ö•terici- lnwa deweü sonu ~ 
ler: "Kahrolsun KraJ, Y•taıın Kondi- maaile yeni seçim yapılmaaım ve genel birliklerin iftirakiyle büyük .... 
liı» diye bağırmıılardır. af verilmeaini tavsiye etmiftir. IDlfbr - ,J 

Koncliliain bu hareketiaden efkin· Geıteral IC~U.~ :ıenwi 6•ri A~ topçu müfettifi ~J 
Kurulda finansal siyasa hakkındaki dir.» 

münakaşalara devam etmiştir. ı Regnier'den sonra kurul 

Paris, .29 (A.A.) - Finans Baka- 1 n:ıuhtelif grupların verdikleri 
nı Regnıer Saylavlar kurulunda hü • i rı okumuştur. 

umumiye pek müteeuirdir. wontlnılmıt lil Kemal Koçer, General fbrP"".aı 
başkanı lf Kabineai Suya Mı Dİifüyor Atina, 29 (Özel) - Dün vaktile kur. abf okala komalanı Alı-1 
takrirle- Atina, 29 (Özel) - Kurulacak it ıuna dizilen eski nazırlar için yapılan l Harp akademİIİ öğretmen .,,e 

kumetin finans politikası hakkında itimat Reyi 
yapılan birçok istizahlara cevap vere- Paris, 29 (A.A.) - Parlamento 

rek dem!.ştir ki: . . .. L~val hükumetine 247 muhalife kar~ı 
•<Bugun frank şıddetlı ~ucumlara 324 ~yle itimat etmiştir. 

kabinesinin ba§ına geçeceii söylenilen iyine 88§bakan Kondilu tarafından yade abf okutu komutan ve -.,.il 
Demercis dün davet üzerine saraya gİ- gönderilen çelenk maktullerin çocuk .. bir çok ıübaylar hazır bul_,...., 
derek krahn hususi katibi ile iki ıaat ları tarafmdan iade edilmiı\ir. Bunl~ saat 11 de batlanmıf, üç saatteO 
görü9mü1tür. ı babalannın kurtuna clizilmeainin en miiftür. 

Demercisin genel af verilmeaine ta- büyük müaebbiplerinden bulunan Kon· Abf1ar çok ieabetli oJınut, 
raflar olduğu anlaıılmııtır. Fakat hem diliain çelenginin mezarlar üstünde bu- büyük muvaffakıyetler elde 
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E$kl Ramazan

ların şenlik/•· 

rlnden: Mahya· 

/ar ilk gün bü· 
tü11 camller• bu 

cı'lml• il• ku-

ralıırtla 

Tedavisi Mümkün Olmıgan 

Bir Hastayı Öldürmeli Mi? 

Ordinaryüs Profesör Doktor · 
Burhanettine Göre ... 

Hekimin Vazifesi 
' Hastanın Hayatını 

Uzatmaktır,F akat • 
Eski Ramazanlar 

. iftar Sofrasındaki Cevizli, r<avmaklı 
G··ııA 1 A G·bı· Yarım sı·mı·tıe me-. k~=~~~a:ı~;:~a :ö~~~: u aç ar y 1 r' :::::~nB~=!~"'::.:::.~l•i;n doktrônl.nne 

Yazan: 

ı"indi Dol~aları, Baklavalar Ne Oldu? ~~;;~.~~Ü:··~.::""'·::: 
- E ç k T Öldürmek» deyince, muhayyilede 

Operatör 
Burhanettin 

Eski Rama 
.. anlardan Şimdi n o esiri Kalan Ürperti veren aahneler canlanıyor: Ve zehir oldupnu bilmiyor değisiniz. ... K doktorlar, söze, beyaz sömlelderin Ve bilmiyor degilainiz Jci verdifinis 

iki Şey •. Maniciler Ve aragöz... .~0~"ru~·yneu.~yorka·n· IHalapn., birer kabl ıibi ilaç, •ztaraplarını dindirdiği hastanın 

teld· - Raınazad 
L· I illi? d• QlrjL · . • •1> ı.ye 

Qır-1-. • a:u ··••zın .. l'le L·· YU• 

• bayatını zehirlemektedir. 
kartı minderde, pencereden aokağa ve Halbuki meakklerinin kudaiyetine Fakat lautayı, ümit.iz hayat nın 
kartı minarenin kandillerine bakarak ermiı hekimler, bastalanna, en yakın iJlr:encelerinden olsun kurtarmak me~ 
bekler. Ağır bir aükut içinde orucun aon akrabalarına karfı besledikleri fdka· buriyetindeainiz. Ve bene aönmeğe 
takatsizliği, omuzlara yüklüdür. Bir- ti, alakayı, merhameti ve muhabbeti mahkiım bir hayatın ıztıraplarını din
denbire patlayan topla beraber nıa- duyarlar. dirmenm bundan daha in ni yolu 
hallenin bütün çocukl~rı hep bir ağız. Kanundan haata öldürmek hakkı- yoktur. 
dan: nı istemek için cemiyet kuran Jnsiliz Nitekim doktorlarda nesci v mik • 

- Heyyyyyy 1. diye bağrııırlar. doktorları bazı in tik mlann alınması robik muayen lerl tef}ıi l rinin yüz • 
Kartı mezarlık aervilerindeki kargalar na mesleii vaaıta etmete niyetlenmİJ de yüz isabetine kani olduktan aonra, 
h~ykırar~k .. havala:°ırlar. Evin büyüğü o~~~klar •• : Çünkü §İfası imkansız sibi pfıuı iınki.nsız hut larda bu uaule baş· 
mınderruatunde elındeki dolma aigara- gorunen bır but.ayı ızbraptan kurtar-- vmmaktadırlar. 
dan birkaç nefes aldıktan aonra sofraya mak için, kanundan öldürm k hakkı Bu usule bafvurmak imkanı da mev
çöker.. İatemeie ne lüzum var? Bu mabadı cutken, in.iliz doktorlarının öldürm k 

Maazallah, maazallah!. iftar sofra- cinayet iılemeden temin imkinı yok baldu İsteyifkrine bir türlü mana ve-
lanndaki İ§tah kadar coıturucu, mest mudur? remiyorum. 
edici, göz karartıcı bir şey yoktur. J. Muvakkat acılann büyüklı.ip bazı Omitaix bir hastanın ıztıraplarını 
kide birde, yemekten, çiğnemekten ha- metanetaiz inaaıılan yqamaktan be.z- böyle insani bir yolla ku ltmak imka· 

- Oooooohl. diye ağızlardan çı _ Mesela, önümüze, konulan kemiii la- Haatalan bıçakla. tabancayla, ve • 
sı] olan yorgunluk: ı direbilir. nı varken ne iatiyorlar? 

kar, ayva kompostolan, vezir parmak- rılmıı bir baata yatırırlar.. ya avuç aYUÇ, tİJe §İ e z hirle öldür-
ları, kaymaklı gülliçlar biribiri ardına Hasta, kınjuı muthİ.f sı:zıaı içinde mek mi? 

it 00n b·· acaiı:t on ba., d• Sulten•h1net c••ll Ye mahyıun 
tak· · reni R•mazan 

boğazlara dizildikçe gözlerimiz baygınl kıvranırkcn aize: Ei r böyle ise evle.la onları tedavi 
lıktan kapanırdı. - Doktor beni öldür, diye yalvara. altına almak lazımdır!. 

io •den Raın 1 .. . ı· di 7' liyor bekliyorauauz. Etrafa ay gibi ko· 
•erıe azan oyle mı ıe ır ' • • d' il. be • tıe e e-vvelini d d 20 ae· kulu yanm ıımıtler az ıyor, klıyor· 

tU .,."ellci R uy ım amma, .. Büy(ik kayık tabaklarda küçü- • bilir. . . 
Eaki Ramazanlardan timdi en çok . Fakat, birkaı hafta içinde ealU ha- Takdir Gören Bir Kitap l " o k k aına:ı:anı tana aorun. Bu • ıunuz. . • • . 

•ı-iJ u lalaa- k . cük ,.ülliç dailan dızilı, bekhyoraunuz. 
e, h.. . '• araı ~zlerı, orta oyun· 

'•ı-t "<ili f k "b. 1 .'tıdaki ren lerin ,rıl babaları ıı a, 

l ~ı-ı, İçi torbada türlü türlü yiyecek· 
... , ce"İ"'l 0 k l" ül • ~ aı-ı ı_ c. ı, aymaklı sllt u 1 · 

•ıı ' rı:at k ' .b. 
ce l>aıd at :sigara kafıtlan ıı 1 

~•larif ~~aları, ali kokulu irmik bel. 
)' e Yukı·· 

~ a on u olarak gelirdi. 
tlı 1 un bu··ı·· 1 b'" .. ta·· e eı-e un ev ere, ulun ına .. 

.,. lıl-tiiıeı-· aaJdığı tatlı sea •• Davul ıilm· 
"'e •ne k tıceı- 1 arııan çocuk avazları •• 
>"• e er-d .h • le r ha11 ı en uzanan kınalı saçlı ı tı· 
)" ·~ıaı-.: ~~· baıörtülü, gül yüzlü l"enç 
lıla11 

1 1 
fatnın hafif karanlığında du· 

eg er• ..... J\ • 
tcfd· kı:tıın '"b k buk ı. ,... ·· .. • nıu arek pe te ça 
ce . '""O~un .. 

cık Re . u aç kapa!. Bir yıl hemen· 
...._ li Çıverıni§. • 

krtıki ı"fuuu, Keramet teyze yann ak· 
tar- b ' 

....... J\ " ı a uyur inıallah r. 
~kır mı; lahi olmaz ayol.. Bizimki bı· 

ı-.. Et ~.Anca beraber kanca ber•· 
egıın· k ' 

ı,.. ...._ 1(
1 

1 oyuvermez ki •.• 
"• z Ş"'k• '"a~0~ u ufe, imamın araasın• 

...._ 1( kurrnu§lar, gideriz deiil mi? 
'of •l'"•gö •· ·· .. w • • A • :ta.y8 :tu dutunecegınıze ya 1 
~~ ~~~ b "''•rıe ıye hazırlanın ayol. Ah u 
Çıı.. genç( · "Ot-fa erı, ne de havalanıp, U· r. 

tesiri kalan iki ıey vardı: Maniciler ve lıne kaVUf&Cak olan o hastanın, bu iZ• Çocuk doktoru Cemal z~kı Önal t rıı-
Karagöz ••• Aktamdan sonra biz evin lırabı kadar •eçici arzusunu yerine g • fından dıl ba> rar ı mun b tılc çıka ıl n 
~üçükleri bu Karagözler için ne çok tirm k mi lazımdır? 'e t m men oL turkçc ya ılnn çocuk ba • 
aflar, üzülürdük. MahaUenin hatan Bunun haricinde, bazı istiınai vak'· kımııı aıt eser At turkun takdırınc m.ız
kopuk çocuklannın ellerini kolların: al ar yok deiildir. h r ol UJ 'c ( 1O3 ) H U ~" n ımına lıi r 
aalJayıp, baııboı serbestçe çıkıılanna . Mesela kanser ... Zamanında tedavi- tane, H lk l"ırkası merkezi içın de ( 5) 
hayrandık. «Ne cesur, ne babayiğit ço· ame baılandıiı takdirde, am liyatla dc-t ıı.1.ınmuı fırka merk un e muı ıp 
cuklar! Ne babalarından, ne de ağa • tamamen kökU kurutulabilen bu m n· orulı u ıur. • 
beylerinden korkuyorlar!.» derdik. Bi- bus hastalık, çok defa ihm le uira· Muıiki Müsameresi 
zim evin karııaındaki arsada her Ra- tılmaktadır. Be oglu Halkc,ınden : 
mazan Karagöz kurulurdu. Tahta aıra· Ve tabii uzun zaman ihmal edilen ı b-irın i kanun 935 P r 
lar Üstünde, büyük annemizin dizi di. hastalık ıibi. fÜa bulmaz bir hale ıir· 17 d~ f:Hmiz 881onlarında bir m ~~u ı ni 
binde ne çok gülerdik, taze, kokulu •İ· mektedir. Bir doktorun bu ihmalden duz.~nl nmi,.tir . 
mitler, fıstıklar, fındıklar yer, bardak kaçınmamıt bir baıta ile kar .. ıfa,.tısını ç k ı :s T ıı n rt n t:\ nız dırektorlu w nden 
bardak sular içerdik. tasavvur edin: Karnını açıyoraunuz: nlınabılir 

Ya Hak! \>erde kurdum tem'a yak· Karaciğerinde, nıide!linde, kanser, tu· -----------------

/
tım gösterem zillühayal! mör vekya L

1
arkom buluyorsunuz. Ve rTopJantal r, Oav tle;-) 

Diye ortaya Haciyvat çıkınca ae- onun urtu AIDlyacaiını biliyorsunuz. "--..:.. _ 
vinçle ellerimizi biribirine vurur, he _ Ve biliyonunuz ki o hastanın yarasına Günef Kulübünün Konferansları 
yecanla arkadan gelecek, Karagözü el bile sürmeden kapadıiınız karnında, Gun kul bu t rafı dan her ayın bırın· 
beklerdik.. fitilli yanık bir ölüm dinamiti ci:didir. ci ve uçuncu pa r g nlcrı t 1 7 d 0 • 

Eski Ramazanlardaki Karagözlerin Bu dinamit ergeç patlayacak, ve rilen k nfcraru le dan b ça} lara d , .:ım 

gibi bağ olmcu te, dayanılmaz acılar ıçınde kıYranıp Hulralı ilmi Yayma Kuruma 
C••U• K•reg8z ye c•11h •&yleJir ah11ali ôlan Çefmi bin durmaktadır. K. I -' "- (Na91t) aya ya. • . on eranncuı 

l X'uı * Qe~ı Yu"ar-1 k • f eri) a , altı çizcih ao ra 
taı- e döa )' · 0 f 

en canlı ~yunu (Kanlı kavakla, Kara • haatanın ba~abnı söndürecektir. wıl lt ır. Ön m zddci p z T da J al 
ıözün aünnet oluıu» dur. 1 Mutlak bar ölüme mahkum olduau· Habıp tarafınd n halk ırlc ı dt- ıc 1 tc 
Hay Halc! Muiretwôhı ehli aılra •İnem nu bildiiinİ• ba biçare •. aata üateliklisimli bir konf,.rans vcnlccelr.tar 

H•c•r~•~,_ •-x. ol O takdırde, onun kartısına seçıp· 
11 h . di dol . . - rnaz B. h lnı • Ankat H kuk ıl mı )•"ma '-urumu" 

Bütün 
0 

tulumba tat ı anna, ın • • • Dıye Hacıyvatın konuıtukJarından - ız ayat rtarmıya memuruz! b " ıı; • 

na erke• tavuklanna, mavı çı· bir teY anlamazdık amma, yine de canı diyerek kollan kavuttunnak, bittibi u n la , uzt-re hır ~ 1 
konf ns 

'ofr 
1 

.e ı, •pek iıleme havlulu ı · 
>"tda lıi ~ ~rında beklemek kadar dün· 
Ot-t.. ÇQlr •e t ( • • 0 ·· •• "n 
8 

.. ya b h ::s Y at ı değıldır. uıunu • 
''"ho,. du' a.r-ları tüten insanın burnunu 

:re ı . L 
cı a.yıltıct bir kiae çorba l"e· 

nıaı17r~iıİU: aurahilerdeki ıulara baka sıkıldı, eilenemedi yaV!'ucak !. de- bir hayatı söndürmek kadar büyük bir h ~r n ı~ır. Konf a ar Ank ra H. lk-
çek IK~t·un· bu bekleyİf· mesinler diye zoru zoruna i · · · cinayet olur. evınd~n muhtclıf pıofc or H' rnL:at ~ • 

b ki' orsunuz. u'' ' çımızı pat· 1 l f d 1 
baka e ıyd vı·n bliyu .. iü aiır, vakur, 

1 
ıatarak gülerdik. Bu itibarla, onun ıztıraplarını din- av ar t a an an 'lil"rı ~cek ni an k d r 

ı eanaıın a e y - · ·ı Am d. k ---L--· · d • • B d~vam edccektır. er a o manıcı er.. an Yarabbi, pen- ırme ~•yetın es&nız. unu te- .•. ~ .•..•.. • , • , •••.•• 
cerelere ÜfÜfÜp, uykularımızı terkede. min için, nıiiaekkin ilaçlara baıvura
rek dinlediğimiz minileri arünlerce u- caluınız. 
nutamazdık. Verecejiniz ilaç, hastayı acıdan 

Ak1amdan sonra evvda ketenhelva. kurtaracaktır. 
cı geçer, aonl'a kokulu, baharlı aimitçi.

1 

Fakat onun vücudü, verecearinix iJica 
Daha sokaiın baıından: alıtacaktır. 

- Vay ne gü:zeeee~ keteeen hetvaal O zaman il&aa miktannı ço1ralta-
diye -sesi ,.elince, gündeliiimi i ha~.ur- cakaınız. Bunu yaparken, Dozunu sit-

lar, kapılara ÜfÜfÜrdük. 1 !!'çe '!~tırdıiı!"~ • mü~k~in. ~IA~n. bir 
Manicilerin aokaia gİriJleı-i ha bur dambur damhur d m 1 

baJmetli, debdebeli olurdu. Bir iki: Davulcu d&Yulunu sümburdettilı:çe 
- Dunt Dumf. darı aonra minici boy pencerelere hatlar çoialır, gec butun 

nunu diker, sesini birkaç ökaürmekle o top top kandilleri, gökyilzünde yıl. 
temizler, •onra gözlerini pencereden dızları Ye ayı, hafif ~rinliii ile ti aa. 

1 

pencereye dikerek hatlardı: hura kadar böyle tenlikli, ne;teli, uya-
Beameleyle Çtldım yola nık c çcrdi. 
Selcim verdim "''" 110/a Eski Ramazanlar, 9imdi hayal oldu. 
Vakti feri! hayırlı ola , Bilmem ki soğuktan, kıttan, yokıa pa· 

Valtti feri/ hayır ola raaızlıktan mı? 

TAKViM 
2 INCJ TEŞRJN 

n l aene Ar i o 
1351 

J a;ıı'D 
23 

SAH ti 
Zewa't 

s. 
2 
7 

D. 
21 
04 

n 
J 54 

2 ili il .. . 1 

17 

CUMARTESi 

Ramazan Eaant 

Jl. s 4 12 37 
s 20 

C•"" ha,all • Ker•e8• 
eski Ramazanın en 

Dambur dambur dambur dam!.. Dam- Reıit Şevket :ii~iJ 
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L tt }, ' E l ,.,.., .. b · ore a - oung un v enme ~ ecru esı 

Yuvası Ve Çocuğu Oimıyan Kadın 
Aşkın BüFin Lezzetini T atamaz 

Haftanın --
Amerikada: Mon

tekarlo Rüyası adı 
altında yeni bir fL 
li.m yapıldı. Adı • 
na bakınca deko • 

Loretta y ouns 
mensup !)lduiu mu • • 
hitin kızlanna ıöre 

çok crlton evlenmiı 

aayılabilir • Filha
kika nikih memuru· 
nun önünde «cvetı> 

kelimesini tellffuz et· 
tiği zaman ancak 1 7 
yaşındaydı • Fakal 
evlilik hayatı pek aı. 

sürdü.. Birletmele • 
ril'\İn üzerinden he • 
nüz 1 2 ay ıoçmemiı 

runu tasavvur ede-
dilerini aldatırlar, karşılarındaki erkeği bilirsiniz: Deniz 
sevdiklerine kendi kendilerini ikna eder· hır' 

ti ki, aynldılar • Fa. 
lr.at bu evlilik ha • 
yatı kısa aünnUı olma 
ama raimon Coretta ~ 
Y ounıı da kendine 
mahıuı bir felaef e YM· 

rattı. 

Bu f elaef • nedir ) 
İsteraenİ'L kendi di l. 
linden dinleyiniz : 

- «Kadının ken· 
di el emeğinde mü•
takil yaşama imlr.l • 
nını bulmaaından 

ve bu sayede erkek· 
le müsavi bir dere· 
ceye ıelmeainden ev· 
•el, severek evlen • 
mek erkeiin hesabı· 
na ağır bir yükün al
tına girmek demek • 
ti. Bugün durum 
böyle değildir. Ve 
kadın kendine göre 
ideal aokı bekleye • 
bilir. 

Eğer aldanırsa ve 
evlenme ona bekle
C:Jiğl saadeti getirmez
se ihtiyaçlımnı karşı • 
)ayacak bir it saye • 

loretta • Yor.ın.r (Chıul•• • Boya) le 6irlilıt• oynatlıiı 
«l«n•h•y• lilmincle .. 

sinde kolaylıkla aerbeıt kalabilir. 
Diğer taraftan vaziyetin böyle oluıu· 

nun bir çok kadınları evlenmeyi ciddi 
telakki etmeğe aevketmi~ olması da muh· 
temeldir. 

Bununla beraber §ahsan ben evlenme· 
ii hafif bir iş olarak görmem 've muhabbe
time layık olmayan bir erkekle evlenmem, 

ve moaleiimi aıkıma tercih etmem. Ümit 
ederim ki sünün birinde sene evlenirsem 
bu, tekrar aynlmak için olmıyacaktır. 

Erkekler hakkındaki fikirlerim timdi 
olgunlqmııtır. T abit bir idealim vardır ve 
madem ki müatakilim idealime uygun 
selecek erkeii uzun uzadıya arayabilirim. 

cıEaki zamanlarda kadınlar kendi ken· 

Marlen Dietrich Sinemadan 
Tamamen Çekiliyor Mu? 

Hollyvoodda kuvvetle deveran eden bir rivayete ıöre Marlen Ditrih 
azami iki yıl içinde, yani mevcud mukavelelerinin bitmesini müteakıb si • 
nemadan çekilmeğe karar.• vermiıtir. Güzel artistin bu kararı •ermeainla 
hakiki ~ebebi bilinmemeldedir. 

lerdi. 
Fakat ıimdi: 

- <ıBu hakiki aşk değildir, bu erkek
le evlenmiycceğim. » demek için önlerin· 
de vakit ve imkan vardır, kimbilir belki 
de kadınlann bu derece mütehavvil olma· 
larının sebebi de budur. Daima <<en iyi ıı
yi aramakta ve nadiren bulmaktadırlaı. 

Kadınlnr hanııi tip erkeği zevklerine 
ne uy&un bulurlar, sualine gelince huna 
cevap veremiyeceğim, bu sözle tayin e
dilemez, anlatılamaz, ölçüsü ve nümuneıi 
yoktur. Bunun içindir ki, kadınlar fena 
fena tecrübeler yapmakta devam etmekte 
dirler. Bereket verıin ki hatalannın ce.ıa
ııru ölünciye kadar çekmezler. Madem ki 
maddeten müstakildirler, kolaylıkla ser
best kalabilirler. 

* - «Son düşüncemi de aöyliyeyhn: 
Şahsan kaniim ki, eğer aok kadın için bir 
yuva ve çocuk sahibi olmak anlamına 

ıelmiyoraa bundan kadın derin ve 11erçek 
bir memnuiyeti asla duyamaz ... 

Çalıpn ve kazanan kadınların bekle
yebiJmeleri, ümit edebilmeleri müatesna 
bir talihtir. 

Dünyada hiç bir kadın asla sevmeye· 
ceifni söyleyemez. Aıkı inkar etmesi ha
yatı inkar etmeııi demektir. Hiç aevme
mektenae fena bir tecrübe yapmıt olmak 
muraccahtır. » 

-r;;ri~;,i/'~ ...................... . 
Faciası 
Filme Çekiliyor. 
Bir Fransız • İnailiz grupu büyük aavat 

esnasında Luzitanya Transatlantik Tapuru
nun bir Alman denizalb ıemiai tarafın • 
dan nasıl batırıldığuu ıösterecek bir film 
yapmaya karar vermitir. Alınan 1razete • 
leri t.imdiden bu film aleyhinde bulunmak
ta ve nihayet milletlerin anlatmalannı ailç
leıtirecek bir teıebbüa olduiunu yumak • 
tadırlar. Bu film yapılacak olursa Alman· 
yaya aokulmıyacaktır. 

kenarı, beyaz 
yat, sonra muhte • 
ıem bir saray, bir 
karnaval geçidi, 
ıurada burada üç 
bet vala. 

f ıte içinde görü • 
lecek manzaralar. 
Mevzua gelince, iki 
aatırla buliaa edile 
bilir. Milyonerlerin 
arasında 1renç bir aı· 

rin ara11nda bir at
kın hikayesidir. Bu
nunla beraber ( Lİ· 
lian Harvey) i cör. 
mekten, İtalyan te
nörü Tulio Carmi • 
natinin sihirkir se • 
sini dinlemekten 
seyirci zevk duya· 
caktır. Filmin ya
pılı§ tekline gelin • 
ce, ıarbli münak • 
kidler bu eserin re· 
jiaörü olan Viktor 
Schertzin1rerde me· 
seli bir Lubitschin 
meharerini bulamı. 
yorlar. 

Gene Amerikada Doktor Sokrat a • 
dile yeni bir filim daha 7apıldı ı Yeni 
dünyanın büyiik ıehirlerinden birinde 

• dt / 
nalmıı gibidir ve kendi baliJI dt ~ 
aadaaız yaıadıiı için beY~11 f'I 
re müfteri beklemektedıt•lı t' ~ 

hayatı pe dJ~ 
b1l ~r 

ırcr.cn , dt -' • • . ıfl ~ 
gi.nün ~it 1,.,il11 
disini bıt ~~ 

b ııır· ' 
içinde 

11 ırl~f' 
• b•:ı 1 
cıayı tt! ~ 

]ar Ganı•1İJıe I 
Bunlar P" ~' 

e e .ıı 
sıusadeJO pııı'i 
da yarat• ~ 

cfolctO ~ 
dır, ve "~ 
.. basar• "'' 

vını d•'1J • . te .. 
dilcrını İfl 

etıfl 
bar bert' 
Doktor 1 "ı e• e evvel ın !' 

eıı ~ 
'n'. ıdır. 1'· 

Berllnde Gösterilen ~ 
Yeni Filmler 

- dece lra bul e 
" "lıl 
0 udlaı ı :ıır· f 
kurtarac:• 

1 
r 

cıııd,. 
kat ha:Y tt"' Bu son ay İçinde «Bertin 11 sinemalar;: 

da üçü Alman, ikisi de yabancı olmak ij. 
zere 5 tane yeni film 1rösterilrniıtir. Alman 
filmlerinin adlan: 

Şahane Vals, Pikalyon ve Beni Unut
mayınızdır. Yabansı filmlere ıetince, biri
si ıeçen haft• bizde de ıöıterilmit olan 
«Remoun ismindeki Fransız filmidir. İkin
cisi iae <ıBir 1rece hadisesi» adını ta,ıyan 
Amerikan filmidir. Berlinde bunlardan 
baıka biri Habqistana, öteki tiyatroya, 
sonuncusu da kitabiyata ait olmak üzere 
ÜÇ tane dokumant filmi 1rösterilmiftir. 

Arsıulusal Bir Kurum 
Geçen niaaııda (Bertin) de toplanmıt 

olan film konareainin bir neticesi olaral: 
bir (Araıuluaal Pilin Ticaret Odası) teıia 
ed~iftir. Bu ticare todaama Rusya da 
dabıJ olmak üzere bütün Avrupa nıemle • 
ketleri dahil olmuılardır. 

Almanyada Film 
Sanayii 

Alman film odası bu mevsim içinde Al
manyada 140 tane yeni film yapılacağını 
ilin ebnİftİ .. Bu rakam da yabancı mem • 
leket mütebamalan tarafından mübali ,. 
ialı ıörülmiiftü. Halbuki Almanlar bu sa
J'lJ'l kolaylıkla elde edecekleri iddiaamda
dD'lar n söylediklerine 1röre 140 filmden 
(81) tanesi ıimdiden bazırlanmıı bulun
maktadD'. 

Tobls Şube Açtı 
Şimdiye kadar bütün filmlerini müata • 

kil stüdyolara yaptırtmakta olan Alman· 
yanın Tobia film ıirketi bundan sonra 
filmlerini kendi vuıtalU'I ile yapmaya ka
rar Termit ve ltuaun için birim paramızla 
(200.000) lirabk ........ açmlfbr. 

• ııe 
tora ının 

rd'• 
lacak ye ıil' 

• d •• 1 
evın e 1ıte 
davi etrı1e 

11
, 

• .. e 
ğu bır • 1 
)taçırın•" 

ted1 
mukabe ~p 

lunurlat• /ııı 
1ctor 

de do jtİ 
dudların ~ 

Jarını ":~~ 
onları f" 

·ı ıı iğnesı e rııı 

Solrrat isminde bir doktor Tardır 
kitabları Te incelemeleri arasında 

polise te•' 

ki ı Bu filimde doktor Sokr•' •u- Paul Muni yapmı§lır. 

Almanyada Sinema11 

Sevenler Çoğalıyor , 
Almanyada budan bü- Watülii• rö,. Bu arllf yüzde 7 y; ;fad• ~ 

1935 yılının ilk üç ayı içinde Almanya· ( 1933 • 1934) yılı içinde >JıJJ il 
da sinemaya l(idenlerin aayııı bir yıl evve· . • • . ••~ 
u.... • "dd t' d kil .. 1 200 000 nemaya sıden aeyırcilerın ua aynı mu e ın e ere sore , , 

milyondur. 

e~ 
Mevsimin En Güzel Filmleri Seçile' 

tane artmıtbr. 

Arsıulusal sinema 1razeteciliği kurumu
nun Alman tubesi, Almanyada 1röaterilen 
yerli veya yabancı filmler arasında artis
tik kıymeti en fazla olanları seçip ilin et· 
mek maluadiyle bir büro tesis etmittir. 

Bu büro mütalealarım umum merkeu 
bildirecek. mnumi merkez de diğer mem· 
ı.ketlerclen selen mütalealarla ltirlikte bil-

.. ih kt " tun c ana yayaca ır. . ı..et 
. V JkıfC" ..... .:dl 

Alman bürosuna 0 .. elı' 
b h . . . ınu" . -" a ter 1razetesının sınema liP"' ,j . ·ı ser , 
vald von Domendovskı ı e •·idi 

• • ünek .. chtausgabx gazetesuun m ee"" J/ 
Krüneı ve Lichtbildbübne . ıJJ ed~ 
baı muharriri Schneider taY111 

dir. 
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Nazım Hikmetle 
··-·--·---~·ı-··-....--.. .... --

1 ı l'lkl'ab Besimler i 

i .. :- Onun için 
.. ı a 
iri rna benim 
~ n d ~ ·ı tel. egı ; terzi 

•r, elbisenin parasını benden alır. 

Allo Allol 
- Alo, alo!. 

Ben mi kimim? 

Mülikat 
Soruyorum: 
Provaktör Ne Demektir 

Selimi .. 
Bu sefer ben de ciddileştim, elimi uzat· 

hm: • 
- Müşerref oldum, bayım .. 
Orhan Selim sordu: 
- Peki senin adın ne). 
- Benim adım mı? Şey, ben muhaf· 

ririm .. 
- Sakın Yetimi Safa olmayasın .. 
- Hayır. ne yetimim, ne de öksüztim 1. 

- Aman üstad, 
affet; ben hiciv fi. 
lan edilmek iste • 
mcm.. Sadece 
bir mülakat! • 

«Bir mülakat mı? 
çabuk •Öyle .. » 

<cDurma kartım • "a öyle;» 
«Şöyle kal,» 

cı Yakın gel •or, 
cevabını al I» 

<cKor gibi •Özüm· 
den.» 

cıFo•for gibi gö • 
zümden .. ıı Orhan Selim 6aba•ının lracairnJn 

- Mu andt• edin de soracağım ıualleri <cDemelı demelrn 
birer birer ı;orayım.. «Pek peloı 

- Sor dedik al «Ulalıtelelll> 
- Peki öyle olsun. sizin ..• 

- Siz. deme, sen dil 
- Peki öyle de olsun .... Senin son çı -

kan «portn' lcr ı isimli kitabın hakkında 

soracak um .. 
-Sor ... 
- Soruyorum işte; cıProvakatör iistiin· 

de hiciv clcnernclcriıı di)•e bir şiir yazmış. 

sın .•• Provnk.ıtör ne demektir? 
- Pro\'akatörün ne demek olduğunu 

- Dur, üııtad, bana 
kafiyeleri sonra sırala ... 

- Sen ne sormuıtun) 
Provakatörü .. 
ProvakhtÖr demek, 

tir. 

cevap Yer de 

yetim demek • 

Provakatör yetim manasına seliree, 
Eytam sandığı yerine de provakatörler 
sandığı mı diyeceğiz.~ 

- Öyle yal .. 
- Bir şey dahn soracağım .• Faıista bilmiyor musun"}. 

- Ayıp d<-ğil a, 

mektir? 

bilmiyonım.. Ne de· demokrato liberal ne demektir} 
- Bunu dn bilmiyor musun) 

- Pro~ ak at ör demek ... 
·•··························· 

Soka~ 
- Sana te

ıadüf ettiğim 

iyi oldu dok • 

.............................. - Bilmiyorum .. 
Üstad pir kulağıma iğıldi, yava,ça fısıl· 

dadı: 

- Uf aramızda kal ın ben de bilmi· 
yorum .• 

Sesini yükseltti: 
- Öyle ise babam içeride •• 

k 
.. d" kap•.vı tor, üç 

Çocuk oda apısını goster ı, 
kamım 

gündlir 
ağrı -

- Hem sen bunları n<-ye soruyorsun) 

- Gazeteye yazacağım .. 
vurdum üstadın sesi geldi: 

ccVurmalıı 
<cDurma kapımın önünde bir kava11 

gibin 

yor, ne yapa • 
yım?. 

-Hemen so· 

- Yazacak mısın) Sen mi yazacaksın) 

Sesimden de 
yunun muaye • 
ne edeyim! •• «Ben Je lrarıında durur•am.» " ~<;: 

Ne miinaııebet? Sen kını oluyorsun) Ben 
yazamaz mıyım) Oğlum Orhan Selim ya
zamaz mı~ Sen avukat mısın) 

Birdenbire B) ai{a kalktı: 
<ıAvukatn 

tanıyamadılar 
mı? Ben met • 

hur •• 
????77 

- ~<> ı · · .. trk ~rı . Y uyorum i~te meıhur, ıuze 1 

atıtüs.. .. .. .. • b J 
~&:t 

1 
u rnuduru bayan e.f• u un -... 

r-------------------~ a· •r Doktorun 
Q·· llnlijk Cumartesi 

~Otlarından (*) 
1ek · -

zıp Hastalığı 
E:skid . d""f d 0 

ı~ en pek nadır tesa u e ı • 
il hu h 1 d .. t aıta ık aon günler e mas • 

e"li ı,. 
d. ır §eki) almııtır. Hastalık bad-

ı :tatind • • • b b .. it e sarıdır. Mıkro u enuz 
eıfedilrnemiı olduğundan tedavi 

Çareı . . 
arı ~rı de kat'i olarak teabit edıle· 
emıttir. 

8·· 1 tut oy e olmakla beraber baatahia 
Ulanl b. le ara kartı bir takun per ız • 

r \'e il· ı P aç ar tavsiye olunur: 
erhiz: 

\'er~)-: kat•iyyen eliae kaiıd kalem 
ınıyecek! 

2 - s·· ·· ı · b i oz aoy eme111ne ve a ırıp 
Çağır 

ı . rnaaına müsaade edilmiyecekf 
laçlar: 

~ - İnsaf hapları. 
- Paayan mantık. !u-: ~ekzilof hulaaaaı. 

L. uç ılaç ta ayrı ayrı kulJanıla • 
oılece~. . • • . 
gö gı gıbı haatalığın 1ıddetıne 
..._,~epsi birden de kullanılabilir. 

( * ) (; L • 
•Qld 0 zetenin bu parçasını Re•ıP 
tı,. QYrnız, yahud bir albüme yap.,
'>l ıp hollekaiyon yapınız. Sıkıntı sa· 

Qraırarzd b • ~ .. "lrll'• ~ib· . a u notlar bır warıı :ır 
rn ' •1>1dadınıza yetifir, yeJ~ lrlll 

11fQ1>1b • 
"' aya •arıp mu•lra yapar• • .z. 

cıBir vururaam.» 

ııSana» 

uBapndalıi ıapkayı» 
cıBir ta• gibiıı 
<ıGeçiririm kalana» 

Korkuyla bir iki adım geri çekildim, 
kapı birdenbire açıld~. : Meşhur şair bir 

kurşun gibi karıımda ıdı. . . 
- Sen kimsin, neye benden af dılıyor· 
_ Affedersiniz? 

sun) Şimdi bir hiciv ya:zarsam .•• 

= 

- Kızım .ahur oldu mu? 

)• k d .. rt defa çalındıktan sonra 
Her p a o b" .. . k. . ag·ır ağır ıtmıştır. 

.. ün ağır muaı ısı 
gun f kat 0 gün cazcılar arasın· 
Caz sırasıdır. a hi biri gelmemi:ı -
da bir cazırtı kopm~ş: ç 
. Spiker düşüncelıdır: 

tır. 
_ Ne yapmalı) 

"'hendisi hademesi biribir· 
Radyonun mu • . . . . . . 

b k ı Spiker sınırlı sınırlı bn • 
lerine a ar ar.·· 

ğınr: 

_ Bir çare bulsanız a ! .. 

Mühendis yüzünü buruıturur: 

- ~u teknik İJ değildir .• 
Hademe omuz ailker: 

Göze Çarpan 
- Kızımı is· ııBir tokat» 

tiyorsunuz, pek ıcAtaraam •uratına 11eninı> 
ala; en ziyade uBoyuna karıtrn enin ı 
gözünüze çar • Karıımda durdu .. Elı )Üzüme inecek ~İ· 
pan kızımın ne· bi idi. Baktım iş sarpa saracak.. Yiğit· 

ıidir? •• liğin dokuzu kaçmnk biri de hiç ıörün • 
- Göz iıareti memck diye pılıvı pırtıyı toplayınca aıvı· 
ettiğim zaman şıverdim .. 
yumruğu! i im 

getirip gele· 

,>im .. 
Spiker biıdenbirc sevinçle: 

- Buldum .. 
Der, mühendis soru: 
- T cleviziyonun ıslahı 

keşif mi?. 
Hademe de sorar: 

hakkında bir 

- Dün saatinizi kaybetmiştiniz onu 
mu buldunuz.). 

- Hayır cazı biz üçümüz. yapacağu •. 
Hademe itiraz eder: 
- Olmaz bre bayım, been yapamıım 

bu itil .. 
- Naaıl yapamazmışaın) Sen eskidt>n 

mahalle bekçisi değil miydin) Davul ı;a • 

lmadın mı? 

- Öyle amma. benim ç lJı ,'ll da\'u1, 
snhur davuludur. Foksu Taravet bilmem .. 

- Bildiğin kadar kafi .. 
- Hademeden mühendise döner: 
- Aziz.im siz de . . . 
- Paso benden, teknik iş değıldir? 
_ Ne çıknr canım, bu ak nmlık alın u ı 

kemanı bakayım .. 
Mühendisin eline zorla hir k<-nrnn 111kıış· 

tırır .. Mühendis kemanı ters tutar .. 
- Öyle değil, kcmnn nasıl tutulur bil • 

mez misiniz). 

- Bilirim nınma ç. lamam .. 
- Zarar yok, ıiz ) ayı sürün o kendi 

kendine çalınır. 

Mühendi İn bo) nuna bir sahafon bağ
lar: 

- Bu da ne oluyor~ 
- Ne olacak akııafonl .. A(;zınızla da 

bunu Çftlacak rnız . 
- Ba ımızııı kam )azısı, katlanaca • 

ğızl .. 
- Hazır mı)ız). 

- Haz.ırı1~. 
Spiker mikrofonun önüne geçer .. 

- Sayın dinleyiciler, şimdi size radyo• 
muzun cazı dans havaları çalncakıır. 

Spiker piynno)n oturur .. Hademe clo
vulu. miıhendis kemanla saksafonu çal
maya başlarlar. 

* Radyo alı ı ının ônundcki genç bayan 
genç bn) ınn sokulur: 

- Bu çnlıı !\il ne) 
- Yemi bır dan h \ ı r ola ak .. 
- Aman dini )clım.. e ho ey! .• 
- l lo , hrıkıkatc:n. •o 1. B ıynnın ynş· 

lıca bahası oda)a cirer: 

- Kınm ııahur oldu mu~ Kulağııııa Lirj 
davul s ıi geldi de .•• 

Varır.,,, 
Benimle 

kur yapmak ia
temiıti. Ö,.le 
aert danandım 
ki •• 

Ne yaptı, 

çekilip ıitti mi 7. ~~,._14 
- Hayır yanıma geldi, bana 

m11ınız? diye aordu; ben de: 
varır. 

- Varırım! •• 
Dedim, haftaya evleniyoruz! 

B~n bir 
evli adam tanı· 
yorum, yirmi 
senedir evlidir. 
Bir kere bile e• 
vinden çıkma • 
dı. 

- Karııına 
luwıı olan atkından mı? 

- Hayır, romatizmasından! 

Tıpkı 
Portreni-

ıı:i nasıl yapa -
yım? 

- Ufak, u. 
fak, ufacık, u • 
facık, minik, 
minik, minicik, 
minicik; tıpkı 

benim ıibi olsun! •. 

Akhne Gelmiyen 
.· ~ - Cüzdanı• 

nı aıırırken 

farkma var • 
madı mı? 

- Varmadı• 
bir poliı roma• 
nı okuyordu; 
hıraız poliı iti • 
ne o kadar dal. 
mııtı ki, bil' 

yanMo ıcmm cuzda.mnı aııracaiı hiç ake 
ima ıelmiyordu. --Oyle Mi? 

-Haydi ka· 
yıia binelim, 
bak deniz; zey
tinyağı eibi .• 

- Zeytinya
ğı gibi mi? Ka
yığa bineyim 
de üıtüm zey • 
tinyağı lekesi 
olsun öyle mi? 

r 
ilanlar 

Beş Sene Evvel: 
Şehzadebaıı Millet tiyatrosunda 

Bay Naıid Ye kumpanyaıı 

tarafından 

Hotkadem Gebe 
Gülünçlü oyun, dört perde 

Şehir tiyatrosunda 

Hamlet 
Şekispirin 

* Bugün: 

§&heseri 

Şehzadebatında Turan tiyatrosunda 

Naıid ve kumpanyası tarafından 

Hamlet 
Şekspirin ıaheıeri 

Şehir tiyatrosunda 

Saz· Caz 
Şarkılı oyun üç perde 

* 
Beş Sene Sonra: 

Şehzadebaıında Turan tiyatrosunda 

Natid ve kumpanyası tnraf ındım 

Karme 
Opern komik, dört pcrd 

Şehir tiyatrosunda 
Hazımla Vasfinin İftİrakile 

HoşkGde n Gebe 
Gülünçlü oyun, dört perde "----·· 
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Yüzdeki 
Siyah 
Taneler 

Yüzü çirkin göıteren ,eyleraen biri 
de bilhassa burunun kanadlarında çı • 
kan küçük küçük ıiyah tanelerdir. Yü
zün hatları güzel bile olsa göze gÖ • 
rünmez. Binaenaleyh yüzünde böyle 
siyah taneler olan her kadın • ki ekse· 
riyetle vardır • bunlan çıkarmanın ça • 
resine bakmalıdır. O da §Udur: 

Hergün sabah akpm yüzünüzli İçe
risine yarım çay katıiı burns atılmıt 
sıcak su ile ve sabunla yıkarsınız. Yal· 
nız kullnndığımz aabun fazla yailı ol
malıdır. Sıcak sudan aonra aoiuk ıu 

ile çalkalayınız. Ve hemen kurulaymız. 

Gece yüzünüzü bu tekilde yıkadıktan 
sonra temizleyici krem ıürünüz. Su • 
yun ve sabunun çıkaramadıiı kirleri 
o çıkarır. Bir müddet öyle durduktan 
sonra temiz bir pamukla kremi ailiniz 
ve yatınız. 

Gün ortasında da gene birparça pa
muk alıp süte batırınız ve yüzünüzü 
bununla temizleyiniz. Haftada iki de
fa da cildi besliyen, ıebrin en güzel o
lan bademyağile yüzünüze masaj Y•· 
pmız. 

Bu mükemmel temizlik ve aoğuk ıu 
cildinizi temizleyip harekete getirir ve 
bir müddet şonra o aiyah tanelerden 
kurtulmu} olursunuz. 

Hıfzıssıhha 
Bebekte Plıikler 

Süt çocuklarını büyüten anneler bu 
yavrucukların birçok haıtalıklarile ba _ 
zan bathaıa kalmak mecburiyetinde 
olurlar ve o zaman haata çocuiun te • 
davisi için ıuradan buradan öğrendik
leri şeyleri yapmak isterler bu yapılan 
tedavi usulüne muvafık gelmediği za. 
manlarda çocukların hayatı tehlikeye 
dütebilir. Bunun için annelerin çocuk 
hastalıklarını, tedavi usullerini fenni 
surette öğrenmeleri daima faydadan 
lıali değildir. Bugün bu sütunumuzda 
çocuklarda ııık ııık idrar yapma yüzün
den apıf aralarında idrarh bezlerin 
bir müddet fazla kalmaıından ileri ge. 
len pişiklerin önüne geçme ve tedavi 
çaresini söyliyeceğiz. ApıJ araların • 
daki klZartı ve küçük küçük kırmızı 

noktalar halinde huıule gelen kabar
tılar ve sonradan hafif hafif ıulanmı. 
ya ve kaşınmıya baılar bu bir nevi ek
:zemaya benzer. 

Moda: 

Yemek Ve Gece Elbiseleri 
•.. Bu ıenenin modası ıayet tuhaftır. He
men her çe§İt elbiseye rast gelmek müm -
.kündür. Rumimizdeld cec:e elbiselerin • 
den biri son zamanının biçimlerini andır
dığı halde, öbürü tamamen eıki JP:amaııı 
hatırlatmaktadır. 

Diieri de Çin_ ve lapon Juvaletlerbıl. 

kimonolarını cöz önüne setirtmektedir • 
Üçü de bu kadar ayrı ayn ve adeta biribi
rine zıt biçimlerde olduiu halde bu sene 
bu dibeselerin üçü de modadır. 

Gece clbiıeıi büro;,unlu ıiyab kumaı • 
tan yapılm11tır. Küçük kollar ile cep iae 
altın renginde limedendir. Bu elbisenin 
bilhaua cebi pyanı dikkattir. Danı için 

Ev Kadını: 

pon gibi bir kumaştandır. Bu bilhassa eski 
biçimleri hatırlatan gayet ıık bir akşam 
yemeği elbisesidir. Bu moddi tcrzinize gö
türdüğünüz takdirde size kolaylıkla kop • 
ya edebilir. 

Üçüncü resme bakıp onu bir kimono 
sanmayınız.. Hayır bu da Çin ve yahut 

Japonvari bir yemek elbiaesidir. Üzerinin 
i~lemeleri boyadır. V c gayet parlak renk-

lerden yapılmıııtır. ince İnce pullar da hep 
boyadır. 

Resmini koyduiumu:z ppka bllhassa 
hiç de pratik. olmıyan çantanın yerine bu genç kızlara çok yakışan bir biçimdir. 

cebi kullanma• ne kadar daha kolaydır. Lacivert fötrdendir. Kurddut da gene 

Uzun kollu t. 'biıe çilek renginde kre • lacivert srogren kurdeladır. 

Yemeklerinizi Tanzim 
Ederken 

1-iLKBAHAR 
ELBiSElERi 

İlkbahar elbiselerinin bugünkü dbiıe • 
(erden bilhassa yaka ve kol itibariyle pek 
farklı olacaiı söylenmektedir. Elbise • 
nin kendi kumaıından yaka yapıvermek 

bütün bütün demode olacaktır. 

Bir çok kadinlar yemek yapacaklan ve 
yahut yaphracaklan zaman biç dütünme· 

den akıllarına geleni yaparlar, yahut 
yaptırırlar.. Meseli: Patatesli etin arka • 

sından fasulye, pilav, makama, hatta bö
rek yapbnrlar .. 

Hatta çok defa miıafire bile ikram ol· 

sun diye hep üstüste aiu' ağır yemekler 

yedirirler. Yemekler eğer böyle tertip e
dilirse bunun iki batta Üç türlü olmasında 

aela: Bir et piıirir. Yanına hem zerzevattan 
hem de nip.stah bir ıeyden garnitür yapar· 
sanız, bir kap yemekle üç çqit ııda temin 
etmiı olursunuz •. 

-·······--················································-
Örgü 

Tayyör 

ince altın ve yahut (l'ÜmÜJ ve yahut 
J:>unlarm taklitlerinden yapamıf tellerden 
saç gibi ve yahut ta bqka tekillerde örü • 
len bu yakalar gayet kapalı ve bazdan ö
nü kapayacak kadar büyüktür. 

Fazla göıteriftcn hoflanmıyanlar kol 
:.apaklariyle bir örnek küçük bir yaka tPr
cih edebilirler ve sırma yerine balina kul
lanabilirler. Bu elbiselerde dikkat edilecek 

Nasıl 
Tabii ? 
&yanmaltJ. 

..: .. ~ 
Pek çok kadınlar vardır ... .. .. 

dıklarını belli etmek iateın~ı.t~ 
ellerinden gelmez. Onun ıçlll • I" 
ıezerler. Halbuki baıılarının ,-~ 
yet soluktur. Hafif bir. boya -; / 
min ettiklerinden çok daha f 
zelleıtirebilir. ~ 

Bunun için evvela yüzünüze "yit .-" 
bir krem sürün. Bir müddet 0 -"! 
kın. Sonra bir pamuk parçaıılll 1-" 
yuna batırın. Ve bununla yii~ fJ' 
ki fazla kremi silin. Ruj ıüriill'-".. 
aanıınıanız pembe, e101ersell~ İ 
tırak renk ruj kullanınız. Ve .. ' 
nınızdan ıakaklarmızdan ~~ il'' 
tün yüzünüze sürünüz, ta ~-:, , 
dar. Rujdan sonra yüzünüz~ 
rafına pudra sürünüz. Eğer .f"1 ~ 
mz güneı rengi, esmerseniz r fıt'i' , 
ra kullanınız. Yumuıak bir fi' 
fazla pudrayı yüzünüzden ah111., ...ı ' 

. ~· r: kapaklarınıza ve kirpiklerın Jt ıt 
mağmızın ucile biraz baderP1 ~ tff 
kundurunuz. Dudaklarınıza •' 1- ~ 
sürünüz ve kiki"k parmağını~ 
yayınız. Sonra küçük bir el • ~ 
yüzünüze yakından bakını~: !1' ..,,,_ 
lar görüyorsanız, ıilini:z. Bu~iJIİ"" 
da kendinizi görünce güzellı~ 
tabiiliğinize kendiniz de Ja~ 

Bugün Ne 1 
Yemek Yapsa,,ı· 

• 
lspaPak Püreıı ~ 

Ispanaklar iyice temizlendik:;. J 
ra yapraklan ve kökleri ayrı ~t.ıil' 
ailecek. Köklerini zeytinyağh 'ıf' 
üzere ayırırıınız. Yaprakları#. 'f 
pİfİnciye kadar haşlarsınız. }.t ~ 
dirince fazla suyunu süzer, ~ Y 
ları ka§ığın tersile iyice ezersİJI~ 
ra bir tavanın içinde biraz ya~ J'_ 
rırııımz. Bunun içerisine de bıtlr. ... 
katık dolusu un koyar, birkaÇ ..,,,., -
virirsiniz. Ispanakların da su)'~ 
kar, onun içerisine atarsınıS·~ 
bir iki kere daha çevirdikte,.° ~ 
ne yava, yavaf süt katnıaı• 

nız.. r/.-
Koyulaıınca biraz daha k0

,' 

PitİP püre kıvamına gelince ıtt .- f 
dirir, pirzolanın ve yahud roıt~ ./ı 
nında garnitür olarak yersini~f 

;;,.ı~e~ i,iri de0 ~;r~ 0bu
0 

'~~~ ;! 
Bunun önüne geçmek için sık sık ge. 

ce ve gündüz idrarını bırakan çocuk 
ağlamakla bu hareketini annesine ha
ber verir. Bunun için •ilama zaman -
larında sık aık altını deiiıtirmek li • 
:zımdır. Pi§İkleri de aık ıık ılıkça ve 

biç bir fayda 1oktur. Yemeğin iki türlü ol
ması ııdarun çetidini deiiıtirmcsi itibarile 

kapaklarına uymalı, onlar~la aY1I' 
olmasıdır. 

----------------------------------------------------------
lüzumludur.. Halbuki patatesin arka11ndan 
börek yenirse ııdamn çqidi deiitmİf olmu-

sabunlu su ile temizlemek ve hafif yor, çünkü patates de, börek de nitaıtalı 
mantollu talk pudrası dökerek ince yemeklerdir. 
tülbentler koymak lazımdır. Bu suret- Maamafib, hir türlü yemekte de bu liç 

Boyun Ve Omuzlara 
Nasıl Masaj Yapılır? 

le pi~ikler az zamanda iyileıirler. çefİt gıdayı bulundurmak mümkündür •. Me-

Bu Senenin Gece Pabuç
ları Alçak· Ökçelidir 

Gec:e elbiseleri boyunla beraber ıırtı 

da meydanda bıraktıiı içia buralara da 
JiD cı'biihtimam etmek lizlmdır. Yüaünüz 
ne kadar gergin olana ol.an arkanın pör
ıüyea etleri derlaal yapmw söyler. 

Onun için biç obnazaa haftada bir veya 
on bet ıüncle bir defa buralara da masaj 
)'apmabdu-. EYYeli boyıma temizleyici bir 
krem ıurunuz. Bir müddet öyle 
bU'aklDIS, ondan sonra pamuk veyabud da 
ince yumupk kiğıtla b• kremi siliniz. Ye
rine besleyici bir krem sunmm. Sonra 
köprücük kemiklerinden ~ıyarak <.a· 

ı irevi hareketlerle bel kemiğinize kadar 
bütün parmaklannw kaUanarak masaj 
yapınız. Hatta eier mümkiin se bu masaja 
bir arlidBfl"lD yaptmnn. Onım masajı
nı ise muhakkak bqka11nm yapmuana 

Resmini koyduiumuz tanör, hat • 
fan aıaiıya kadar el örgüsüdür. Düi
melerin iliklerinin etrafına deri geçi • 
rilmiıtir. Bu da bu örgü tayyörün ye • ihtiyaç vardır. 
ı.iliklerinden biridir. Örsü dümdüz ço. Sedire dik oturacaksınız. Arkanl%8 
rap örgüsüdür. Yalnız sekiz on sıra ıene eYVeli temizle:rici krem sü • 

Eskiden eldivenle çantanın bir ör • ı Sai taraftaki iıe bir gece pabucu ve düz Örgüden sonra bir sıra ters örül •. rülüp bir müddet öyle durac:akslJllZ. O-

t d T k .. ··ıd·· ·.. ·b· kı mü~tür. Eteğin önünde yanlardan inen nu pamukla silip üzerine besleyici krem nek olması aranırdı. Halbuki bu sene çan ası ır. opu goru ugu gı ı - ~ . ı •adır. Zira eski Yunan ve Roma elbi- iki ;,and vardır. Bütün Örgüsü düz ço • süreceksiniz. Gene arkadqınız sai elinin 
bu eldıven çanta birliiine pabuçla ke- selerini andıran gece elbiselerinin al • rap örsüıüdür ve etekle beraber örül- bütün 'parmaklarını kullanarak dairevi ba
mer de girmit bulunuyor. Sol taraftaki tına ancak böyle pabuç yakıtır. Bu el- müttür. Ayni bandlar caketin omuz • reketlerle biitin sal omuza masaj yapma

pabuç, çanta ve kemer hep a~tiliydan biaelerir. altından yüksek topuk mu • )arından beline ve gene omuzlardan lı. Sonra amucl• hkarinin üzerine qağı 
yapılmıJlır. l hakkak ki çok ıırıtacaktar. kol ağzına kadar inmektedir. kadar oimalıdır. Ayai fCJ aol omm ;çin 

il! 
de tekrar edildikten sonra aııııad' ~ 
ye bir daha &f&ia kadar ın•,.j .~ 
Evvela pamukla sonra da ~~ 
laavlulariyle bütiin ~ ~~erd ;ı,t'J 
mialer:ıecek. S. tekilde iiatiıJıall' ,/. 
Yiicaclan İb~ pd Çok 
lir. 
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!,aydaiı ongD~~ . Hem öne ' 11 'ı 
Ogun Ve Oyuncak: 

Zibra Hem Arka-
s1ıı [ Yaban K•tlrı) k k ~~~·laı-d. herhalde zibr• ,ör.. a Ba ma ._ki uz.diir. Görmiyenler vana bura• g 
~ .. eırne bak k ~ k uıl h.y.aıı 

1 
~a •tal'I ~ .an n Bir .. bah Ayhan babasının odasına 

o dugunu anhyabılır. Evet . • 
.,,, ~ -. -i ıırdı: • ~~ - _.....~. ~ · - ·• ~ _ Baba, hem önünü, hem arkanı bır· 

· · -~ den l'örebilir misin 1 dedi. Babası tat•r· 

,~ dı: .. l • 1 •. 
~.j ıJİ~ · -Aman oilum. Sakın ıoz erın e oy. 
~ le oynama. Sonra p§ı kalırsın. dedi. 

ı ' 
1 .. ' 

1 

1 o e 
,® ® 

© 

® 

Kediye Kuy
ruk Takmak 

1 
~,.,!_ .. Ayhan: 

~,i!.~a]-=- ~ - Yok, baba merak etme. Bak göa· 
~ ~. - -4!" tereyim, dedi. Hemen eline bir ayna al· .. .. . . • .. .. . • • . . 'lo .... ~ti,< d•. Ve onua ;ç;..e baı.mai• bafla~•·.T•· Bütün ...,..., mce K maka....., -ı dan bar t?pla ~ .!~ ~Küç~k ~uy-ı zanacak •• Eier 20 n~maranm olduğu yeı4 

ı.., Çok •• ....... Ostü yol yoldur- Al • t.ıi 
0 

ad• orkada olan l"yler So"'k • - ,.,,.,..... •.. K.....,.... _........ o- .. ~ ........ıe oOftlüjünôb P,..) Şnnd• •· yahut oraya yalun b~ yere takana üç ..,. ~ .... d•La aüzeldir. Fakat buna ter- tllill ~ Ayh ... birdea h- orkas••• yup ber ,_,.; •yn ayn ............ Jlüyil< - yuncak ....... Gelelim ...-.... olacak .• O t.ı.ı.ı.tan '""" aöded açd,.., ~· ek Ob lerhiye e-k aibi kolaY h de ilD- balmuf oluyordu. môn tepesinde ;ı,; .....,W. -· ıı..n1ona ;p. ~ ım,..t.d.a ....ti W.UW.. Taktoi• ye•e aö•e bi< """' ahr. ~-~"·En ı h tar em ~ • • d S o···· ··ı.n•-• - ı.ı.ı b - .Y
0 

• ~..... •Y"" - AybamD ........ yapb·· ,.,. ... • ni oyunuz.. e .... .ı.nı.n ı.;,.,;.,;... .......... Te ıöderi ı..g!anacU. (aaM ...ımcıe aönlü - .... • .......... ... -.lanw. o de 
-.._ udur. F.t terb•ye olur da ba ol· • kad , .. yapmoL Baka)tm ne kuynofu takmai• .......... Tokbi> , ... oöN 
...... Zibralar ot yerler. H- de ~"!' :;"" ar af'D ".". ~mô orado ~.ı;püz bôr , ... iünüs .,ı.;.) ~ kedônin "'?.'"iu ..,.,,. - bôr SOY' .ı ... Bütün oyucaW ayni ,.,ı ..,,. 
"-- Pot. Yirmi otazu, hatt& ,U.U. iki- ,_k- sôciminden ......_. 8iyilo kqrs'gua yaka• ..... S-~ la- ooyleneeek. E- bktan '°"'" en ~·k OOJ' alan çocuk 

0

,_ 

....... ";;:. ..... doı., ...... Yalnı•hio ı.IG Dün9anın En .. md. da .... - ..... nokta nr •• Ban- ier ..... y.m.e ........ 100 .... bôrden ka- ka ... m .. olur. 

Lt_,edikJ • • • A J -----------ç. erı feY aadece ottur· Onun açın Kı" "k uamı Bilmece: u·k" 
................. ,, ... Size onlard ... bir -ar UÇU ) aye: ~ ,~ ~•kat otlan da biti~ler. Çün· Bu batbiı ı~riince belki de hem~ M----,-. h k d 1 s -liııee ile ~dolaıırlar. Otlu bır ,ere ıe- kU Uk kardeJİDIZ aklmıza ıelece~ ve.. e ı anın Ar a aş arı ı·ncap ile 
d-- Yernege koyulurlar. Daha onlar Dç .. anan en küçük adamı benun mı· 
L -ıqıada unY • k . . Am 
Gep L_ notlar biter. Bu sefer rene •. i kardetimdir, dıyece smız. a Ner'ede? 
L ~ ... b b b 1 k nıınm k"" "'kl"k d v•ı A "'ibı L er aıka otlu bir yer uma b · ,öyledi;im öyle uçu u egı · VCJ 

•oıarl enını k.. ..k .. . l t ar. c·· J"k Dünyal\ln en uçu cuceaı Çakır Ahmet köyun en cesur dclikanlm 
ve köy ormanlan bek.,;isidir. Otuz evlik. b\4 
Dursunlar koyunun babalan hep askere git .. 
tikleri İçın ıhtiyar nineler, yaşlı dedeler Çn• 
k.ır Ahmedi hep kendi oğullan gibi severler .. 

di. 

f e b ki uce ı ··· 
o-. .. 

1 
unları Afrikanın cenubunda k"mdir biliyor ınuaunuz 1 

6teki:da hep ot aramak için bir yerden 
1 Luci~ Zarate adında bir kız 1~63 

'7 e ko§arken görürsünüz. ::::::! aeneainde Amerikada Nevyork ıehrın -s· D == ==== - de doimuftU. En çok boyu uzadıiı za· 
ır aha Gelmem man ancak ((45) santimetro ~·dar bir· 

IJQ k" • .. di Eğer buuun nekadar barteY tut· 
ttiaı. ot •tı ~eniz kenarında ku~lar;n ~a- ::~u~u merak ediyorsanız bir kapıya 
llb-e.:ı: urrnuı denizi aeyredıyor alrd 

10 

1.1 ~ n 40 ıantimetroluk bir iıaret yapın 
'<>nra k d d . b. nefes a ı: ı a fJ;:._ • •• er>• " sonr~ !."~'.nda durarak kendô boyunu•· 

\ ~~- · la bır olçun .... ~,- ·:.--B-u...:-.K"!!""o'"""'r"'"'!k"!'!"!u ... n_ç_H--a!!""'!y~•!!""!a!!!"!n"'!!!!!!!!l!ı 
Siz De Yapınıı 

(Arkası var) 

Falt t Çt'"Vık ve 11tıl an olan h yvuncık 
s nki bn ırıa gel ek ıehlıkcyi bılıyonnu gİ• 
bı daldan dala a~nçtan yere "<' yt"rdt"n a
ğaçlara sıçramaııınn devam edıp duruyor • 

du. 

Çakır Ahmet hay' anın bu kaçamak o~ 
nunn kızdı. Eti ) cnmıy en, a\ cılığa hiç yata
mayan bu yavru ııncnbı diri dırı tutamadı
ğına müteell!!İr oldu .. Derhal ti.ıf e ';inin teli • 

iini çekti .. 

Sincap üzerine atef etti .. Sincap alet Ye 

barut alevi ve dumanı içinde yere düttü • 

Vurulmuotu ... Çakır Ahmet onu ) erdca 
almak için elini uzattı, o zaman sincabın 
gözleri:> le gözleri karş.ılaftı .. .za, allı ainca • 
bın gozlcrinde bir damla Yaf vardı.. Ve 
bu damla yaıla: 

- Ben sana ne yaptım ki beni vurdun) 
Canımı yaktın 'c o.durdun~ demek iıtiycır 
gibiydı .. Avcılık )B asına uyma)nn bu hn· 
reketınden utanan Çakır Ahmet bu daml• 
goz ) n ından da çok uzuntü çcktı. 

Bo :> c:re oldurdu u sincabı av torb sına 

koydu 'c canını.1 aıkıntısından, b "ka a• 
dusuıımı di. surusunu topladı. C\ mc dön • 
du. 

Ç kır, o gundc-n sonra artık bır dah• 
kim ye zarını olmny m böyle h "ılda 
rı oldumıeme"c kendi kendınc ,,J ıçli. 



- - - -
T - - - - - •-- - • - -- --- - -- --

12 Sr.}fa SoN POSTA lkl:ıci Te~ 
-=-=-=============-====o=====~=============~~===================~==;:;:;::=================:;:=== 

BUyUk 
Deniz 

Romam Bo s ID Aşkı Yazanı 

K•dlrca• 
Kaflı 

Zey p Korku 1 e Ebu Y ahyaıiın Yü
z·· ne Bakarak Geri Geri Çekiliyordu. 

- 50 -
Şeyh Ebu Yahya topuklarJna kadar 

İnen İpekli bir entari giymi§tİ. Belin • 
de ince ve yeşil bir kuşak, bu kuıağın 
üstündeki incecik bir kemerde, ya • 
nından hiçbir zaman ayırmadığı altın 
saplı, işlemeli ve ucu kıvrık bir hançer 
vardı. 

Başına küçük ve beyaz bir takke 
koymuştu. 

Yüzünde avına yaklaşan ve onu ye. 
mek için bütün istihaaile ilerliyen bir 
sırtlanın hırsı okunuyordu. Odanın kö
ıesinden dağılan titrek ve solgun ııık 
onu daha korkunc gösteriyordu 

Yatağın yanına kadar geldi 
Gene kıza baktı. 

Zeyneb 
Uyuyor! .. 

O, sağ elini gogsune koymuıtu. Sol 
el rascele bir kenara bırakılmı§tı. Ba. 
§1 da sola doğru azacık iğilmişti. Boy· 
nu, kolları, vücudünün güzel ve biribi
rine pek uygun olan çizgileri harikula
deydi. İhtiyarın gözleri bir iki dakika 
için ona dalıp kaldı. 

Ve . .. Yatağın kenarına oturdu .•• 
Bu sırada gene kız kımıldadı ve mı. 

rıldıındı: 

- Hüseyin!... Yiğit im!. 
Bu isim ıeyh Ebu Yahyayı bir ıa· 

niye için taı gibi yapmıştı. Sanki l'enc 

Ebu Yahya, harı•ını ve haremdekileri bir keruanla ıönderdikten aonra_,yoo 

Zeyneb yarı karanlıkta iki kapıya ı çaya geçildiğini, taraçanın ucunda da 
da baktı. ancak bir kulaç aralıkta bir ağacın 

İkisi de aktamdan bıraktığı gibi sür- dalları olduğunu bir anda hatırlamııtı. 
gülüydü. Pencere de kapalıydı. Fakat fırlayıı lazım olduğu kadar 

Bu adam nereden girebilirdi? ••• 

Ebu Y ahyanın 
Hücumu 

Dü§Ünmeğe vakit kalmadı. Şeyhin, 
kendi üstüne doğru geldiğini gördü ve. 
elile kapıyı göstererek: 

çabuk olmamı§, ihtiyar kaplan hiç u -

mulmıyan bir çeviklikle gene onun yo· 
lunu kesmişti. 

(Arkası var) 

Kumar Oynuyorlarmış 

Yurda s·r Milyon Lira 
Kazandıran Bir Fabrika 

Başbakan kord•llyı keser ve bir cam vazoyu 
• 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) ı ayn tetkik ettiler. Ve. 
müdürü Yusuf Ziya, Baıbakanla refaka - ettıler. 

kız Boğa Hüseyini çağırmı§tı ve deli -
kanlı sanki şimdi gelecek, bu moruiu 
bir uyuz kedi gibi ensesinden tutarak 
pencereden aşaiı fırlatacaktı. Fakat 
neden kendisini kuruntuya veriyor? 

- Çıkınız!. .. Bağırırım... Rezalet 
olur ... Çıkınız, diyorum size .•• Bu bir 
alçaklıktır. 

Y eşilköyde §İmendifer istasyonun • tindekileri karşıladılar. * el~ 
Fabrika bir esas lwmUe ya;~'.'°~ 

Gene kızın söylediklerini Ebu Yah
ya sanki duymuyordu. Duysa bile bun· 
lar sanki onun hoıuna gidiyordu. 

da kumar oynadıkları iddiasile Fahir, Vapur, derhal hareket etti. Yolda, sa -

Mustafa, Zeki, ihya yakalanmışlardır. hile yakın geçerken toplanan halk ve 

Her yer ıssız ve her taraf sessiz ..• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••• mektep çocukları alkışlıyor. 

Bu saatte belki bütün Cezayir, bü • 
lstanbul ikinci iflas Memurluğundan: Üç çeyrek saat sonra Paşabahçe göriin· 

tün dünya uyuyor ... 

Uyanık olan yalnız §eyh Ebu Yah • 
yadır. 

Türk korsanları ise kimbilir nere -
de? lspanyol gemilerinin topları altın. 
da denizin dibini boylamadıklannı 

kim ıöyliyebilir? ..• 
Hayır ... Bu korku artık yoktur. 
Zaten Cezayire 8'elaeler bile bu H· 

fer toplarla karşılıyacaktı. 
Sultan Ebu Hamu da böyle emir 

vermİ§tİ. 

Ebu Y ahyanın 
Burnu 

Son bir iki ay içinde ıeyhin talihi o 
kadar iyi aitmiıti ki .•• 

Öyle ya, bağırırsa kimden korka • 
cakll? ... 

Hiç umulmıyan bir çeviklikle sal -
dırdı. 

Gene kızın bir kolunu kavradı. 
Fakat Zeyneb birdenbire bir ceylan 

çabuklukile silkinerek kurtuldu ve kö
fCYe çekildi: 

- Çıkın, diyorum. Vallahi baiırı • 
rım .•• Benden ne istiyorsunuz? ... Ben 
nikahlı bir kadınım .. . Haydud herif ... 
Çık buradan ... 

Bunları çok yüksek sesle değil, fakat 
sert söylüyordu. 

Ne de olsa ortalığı prültüye ver -
mek istemiyordu. 

Ayni zamanda dü1manına karfı du. 
rabilmek için etrafta birıeyler arıyor
du. 

Yolr•a 

İstanbulda Sultanhamamında Hamdibey 

ıeçidinde 18,20 numarada manifaturacı 

İsak Şiımanoilu türekasının iflasının 29 / 

5/935 tarihinden itibaren açılmasına 

mahkemece 25/9/935 tarihinde karar ve-

rilmiı olduiu tashihan ilan olunur. . . . . .. 

(17112) 

""""'''"""" ŞthirTıVatnw 

mııımmıu 

llJ 

Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

30/11/9:i5 Cumarteal 
gündüz saat 15 dı 
Çocuk Tiyatrosu 

Cumaıteıt aktamı 

aaat 20 de 

SAZ CAZ Bir öc almı§tı. Kemal Reis deierll 
armağanlar vermiıti. lspanyol amira· 
lını güzellikle savmıı, hatta dostluiu· 
ııu kazanmııtı. Şimdi de İ§te -..aktile o 
kadar sevdiii ela sözlü Zeynebin da • Ôldürürüm hat. 

Yazan: Ekrem Reıit 
Müzilu Cemal Reşit 

llk Klouıı lginde Pasarteıd akıam
ı. rı operet oynanacaktır. 

ha güzeline kavu§muıtu. Ebu Yahya kıynı§ık duran gizli ka-
Bu sırada ıenc kız, bir yayın lioıan.. pıyı itti. Fraueıı Tiyatrosunda Halk Opereti 

Uuıün matioe 14,30 da, nkıam 20,~0 da 
SEVDA OTELi 

ması gibi ansızın yerinden fırladı. Ba· Gene kız i§te o zaman ıeyhin nere· 
f' ıeyh Ebu Yahyanın burnuna çarp • den airdiğini anladı. 
mııtı. ihtiyar sırtlan birdenbire: Buna !•tmııtı. Büyük fantaıi operet 

- Ahhhh ! . . . Şeyh Ebu Yahya fırsatı kaçırmak is- Pek rakında Telli Turna 
Diye inledi. temedi ve bu sefer genç kızın üstüne 
Ve geri çekilerek burnunu tuttu. yürüdü. Naılt - Ertutrul Sadi 

Halide 
Şebzadebaşı TURAN 

tiyatroaunda aktam 8.30 da 

Acıdan aözleri yaıarmııtı. Zeyneb bir iki yumruk ve tırmık at. 
Fakat ıikayet etmiyordu. Çünkü tı. 

ıenc kız bunu herhalde istiyerek yap· 
mamıttı• 

Fakat na11J oldu da uyandı? Dilsiz 
cariye bayıltıcı ilacın damlalarmı aü • 
rahideki suya pek az mı koydu? Yok. 
ıa lbni Hüzeyme uyku ilacı yerine 
ba§ka tey mi verdi? ... 

Bunları dü§ünmesi bir saniye bile 
sürmcmİ§tİ. 

Bu bir 
Alçaklıktır!. 

1 Gene kız gözleri iğrendik ve kor· 
ku ile büyüyerek ona bakıyor, ayni za
manda geri geri çekiliyordu. 

Ebu Yayha ba§ını doğrulttu. 
Zeynebin umduğu gibi ona güleryüz 

göstermediğini gördü. 

Gene klz i§te şimdi bu yabancı erke
ğin kim olduğunu iyice görmüttü: 

- Şeyh Ebu Yahya!. .. Siz ha!. .. 
Bu bir alçaklıktır. 

ihtiyar sırtlan gene kızın söyledik· 
!erinden yalnız kendi adını anlıyabil _ 
miıti. 

Avının kendinden gittikçe uzakla§ -
tığını gördüiü için teli.ta düştü. 

Elini burnundan çekti. Gözlerinin 
ulaklığını bir hamlede sildi. • 

Gene kıza doğru yürüdü. 

Kurtuldu. Demindenberi gözünden 
kaçırmadığı ıizli kapıya doiru fırladı. 

Buranın Om.mü Gülsümün odasına 
açıldığını, oranın penceresinden tara· 

Karamı Ben ÖldUrdUm 
Matine 14,30 da 

Donanlfta Gecesi 

, Bu hafta S A R A Y ıinemasında 
Venedik btynelmiltl ıintma mü81lbakasıuda birinci mUklfatı kazanan 

n Afrika ormanlarında çevrilen 

BOZAMBO 
Şayana hayret film bUyUlc muvaffakıyetle devam ediyor. 

~----------------------------------' Istanbul Erkek 
Kurumundan: 

Lisesi Satınalma 

Okulumuz kalöriferinin kazan ve korularının tamir ve ıslahı 1476 li
ra 50 kurutluk ketifle açık eksiltmeye konulmuftur. Eksiltme 6/12/935 
cuma günü ıaat 14 te İstanbul Kültür Direktörlüğünde toplanan okulu
muz satınalma kurumu tarafından yapılacaktır. ilk teminat 110 lira 74 
kuruftur. Fenni ve idari ketif ve ıartnameler okulumuzda görülebilir. 
lıtekliler bu gibi itleri eyi bir surette yaptıklarma dair resmi daireler
den bonservis ve Ticaret Odasının 935 yıh vesikalarile ekıiltme günün-
de kuruma baıvurmaları. «7542» 

dü. Fabrika, bütün heybet ve azametile 
göz dolduruyor. 

İskelede büyük bir kalabalık orada da 
her taraf bayraklarla donanmı§. İskelede, 
fabrikanın gen.Ç müdürü Adnan ile fahri· 
ka heyeti idare azasından saylav ~ıhç Ali, 
Necmettin Sadık, ve kaza kaymakamile 
Halk Partisi azalarından mürekkep bir is· 
tikbal heyeti. Jki tarafa polisler ve mek • 
tep talebeleri dizilmi~. 

İskeleden fabrikaya kadar olan mesa· 
feye fasılalarla kıymettar vecizeler sıra -
lanmış. İlk vecize: 

[Birimiz, hepimiz; 
için]. 

• 
hepimiz, birimiz 

Vapurdan evvela Başbakan çıktı. Celal 
Bayar da beraberdi. Baıbakan, bir tepsi 
içinde takdim edilen makasla kordelilyı 
kesti, fabrikaya girdi. 

Fabrika büyük bir gürültü ile iıliyor; 

ortasına büyük bir bayrak asılmış olan iki 
uzun bacada; dumanlar fııkmyordu. 

F abrikanm meydanında tefne yaprak· 
lan ve bayraklarla süslenınif kürsüye ev· 
vela Halk Partisi Paşabahçe şubesi reisi 
çıktı. Bir nutuk okudu. Hükumetin iktısat 
sahasında göstcl,diği emsalsiz terakkiyatı 

takdir ettikten sonra, büyük Önder Ata -
türke tazimatını arzetti. 

Batbakanın Nutku 
Ondan sonra künruye Başbakan çılttı. 

-Arkadaşlar! .. Geçen sene bu fahri -
kanın temelini attık. İfte bugün de fahri· 
kayı açıyoruz. Fakat fabrika, bir kaç oy -
danberi işliyor, ve ümidimizden pek faz.la 
randıman veriyor. İmparatorluk zamanın· 
da da böyle bir fabrika açılmıştı. Fakat 
idaresizlik yüzünden yaşamadı. 

Diye başlıyarak cumuriyet devrinin 
azim ve kudreti sayesinde her teşebbüsün 
metin esaslara istinat ettiğinden bahsede· 
rck dinliyenlerin kalplerine büyük ümitler 
ve memnuniyetler veren uzun bir nutuk 
söyledi ve alkışlar a'tasında kürsüden indi. 

Bahriye mızıkası istiklal marşını çalar· 
ken fabrikaya girildi. Evvclii üst kata çı· 

kıldı. Burası fabrikı:ının esas kısmı idi. Pek 
geniş bir salonda, fabrikanın muhtelif ma
mulatı teşhir edilmşiti. 

Görülen şeyler, cidden hayret vermek
te idi. Bu fabrikanın adı sadece (şişe fob. 
rikası) olduğu halde, bir çok şeyler göze 
çarpmakta idi. 

Büyüklü küçüklü şişeler, lamba şişeleri, 
cam hokkalar, cam kavanozlar, su bar • 
dakları, kristal eşya, şampanya kadehleri .. 
Daha öyle şeyler ki, bir anda aklagelmcdi· 
ği halde, görüldükten sonra pek lazımlı 
şeyler olduğu anlaşılıyor. 

Başbalı.anla İktısat Vekili, bunlan ayrı 

sımlardan, fırın, harman, amb• J• ~ 
va kutu, ve sandık dairelerincldl ~ 
kep. l(atsd 1 

imalatta kullanılan toprak. f•b ~ 
(Kilyos) sahilinden çıkanhY0\11 tol' 

müdürü tarafından Başbakan• ~, 
gösterilirken, Celal Bayar, izah~Jo-ıı , 

Bu m~denin, pek zengin ol ~, 
söyledi. imalatta kullanılan ta\.ıt' d', 
radan getiriliyor. Bu taılar alt ,oO" 1 , 

ğinnen makinelerinde kınlıyor, bfO'• !J 
luklar vasıtasile yukarıya çıkarı _.,. ; 
mele kızlar, bunlardan icap od: f" 
alıyorlar. Arabalara koyuyorlar~ ,1 
lara sevkediyorlar. Bunlar, bir t ~ 
liyat geçirdikten sonra iki kısııt• 80 ~ 

• k --L ıtUf• ' yorlar. Bır ısını, y&Aanmam rıJd°'.'/ 
sım, adi şişeler imalinde kulla riP1 
kanmış kısımdan da daha ince k 
yapıl(Yor. 811 

Ham eşya, fırınlara konuluY0~ ;' 
d.. .." . rınlann derecesi ( 1400) ur. ~ 

fırınlarda kalan eşya, tamamen ",J'.; 
mamul bir hale geliyor. Ora~•~ '-: 
dairesine sevkolunuyor. Seki% li )ıit 1 
soğuyor, artık istimale kabiliyet ~ 
alıyor. '11'.J 

Fabrikanın bugünkü meıaisİ11'~ 
senede altı bin ton efYa . çıka <'-S 
Halbuki memleketimizin ibtıyaeı. _; 
tondur. ıj) ,,.. 

Bir aralık lktısat Vekili Ce I 
muharririmize: ,otl",j 

«- Her fabrika, yapıldıktan . t"'f 
aşağı üç sene bir tecrübe de"1'eı" ~ ~ 
O fabrikadan hiç bir kir ve ıne~ ti'.) 
len mez. Halbuki görüyorsunuz f' 
rika, tamamen faaliyet devresirı' 
ve menfaat temin etmektedir.» 

Demiştir. lıİt '.) 
Hakikaten fabrikanın duruınU.~ ~.J 

vaffııkiyct abidesidir. Başba~arı ~ ~ 
Vekili, fabrikayı en küçük ışle ı,e' 
tetkik ettikten sonra, misafirle be,-
fcye geçmişlerdir. ~jt { 

Yarım saat kadar da büfede ~· 
çirilmiş ve sonra vapura gelirı1111~ .J 

~ ler Türkün göğsünü kah•~; , 
bu milli muvaffakiyerin n~'e9• e 
binilmi$, vapur hareket etmiştir ... reV 

Vapur i keleden ayrılırken. sıJ 11 
b 'krı"' alkıs tufanı yükseliyor, fa rı r"' J 

makineleri isliyen bacalarından b~~,e'1 
raıti çıkan dumanlar, semalara fi' 
du. 

. Fabrikanın Kabiliyeti . sJ': 
14 ağustos (1934) de teme\!) 

kan tarafından atılan bu fabrik• ~
muz 1935 tarihinde ilk caını çı 
işletme tecrübesine başlanmı~tır· .'fef" 

Bugün şişe kısmı normal vazı I 
lışmaktadır. 

Bu tecrübe devresinde (2.S) 
muhtelif boy şişe yapılmıttır. l 

'n .. vamı 1 3 üncü yijı;de 
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~Sayfa 

, 

( Battarah it l•d Jlatl•) 

Cam eıya kısmı 2-4 aiuıtoıta tecrübe-
lc:rinr: baılanmııtır. 

Tecrübe devreaindc 470000 pa~ cıam 
etYa imal ctmit normale yaklqnut lıulu-
nuyor. 

Fabrikanın umum kabiliyeti (5.700) 

ikinci Te,r:n 30 

tahlis edilmi§tir. 
~ 

Fabrika üç ekip Uzerine 300 amele ile 
çalıııyor. 

Bu fabrika memleketin buıünku r-ı•e 
ve cam efYa ihtiyacının tamamını ynpa< ..ık 
kabiliyettedir. 

Memlck~timizin eenede orta heanpl:ı N· 

ıe ltha1'tı 3500 ton ve cam CfY& ith lı 800 
tondur. 

Fabrikada 23 ecnebi mütcha11ıs muht"n• 

tondur. Bu muhtelif boyda 4200 ton aiır
lıkta 12 milyon ıiıe ile 1500 ton alırh • 
itnda cam CfY'" demektir. Tecrübe devreıi 
olduiu halde piyaaadan lıir milyon iki yüz di ve amele bulunmaktadır. 
bin adet ıiıe ve yarım milyon kadar •m Bu fabrikanın kurulmaıilc bir mıh on 

edılmiş eıya ııipariı almmııtır. liraya yakın bir döviz tasarruf 
Fabrikaya bir milyon yüz bin lira para olacaktır. 
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Ölüm 
Yolcusu 

Deııizyolları 
iŞLETMESİ 

AHate!eri ı Kara.kay K8prftbatı 
Te. •2.562 - i"ık el Mllhlrdan.ade 

Haıı T.:. 22740 .. ---· 
Muharriri t Freeman Willa Crofıa - 39 SO/ ı 1/93;; Ay~allk Yolu 

ANTALYA vapcru 30 ikin·· 
citeşrin CUMARTESi gllnll 
saat 19 da IZMIR'e kadar. 

(7566) 

frene Yorgun Bir Sesle: - O f zler de 
Boşa Çıktı. Dedi. 

Womurdana homurdana: ı 
- Allah belasını versin böyle itin ... 

Ne başı belli, ne kıçı, dedi. 
Ayaga kalkb.. Odanın içinde bir atağı, 

bir yukan dolaştı.. Sonra cene yerine O• 

turdu ve büsbütün baıka bir tavırla: 

Dikkat 
Yalnız bu haftaya münhasır 

olmak Qzere 30/ll/935 CU
MARTESi KARADENiZ YO· 
LU POST ASI yapılmıyacaktır. 

- Bana kalırsa Maklaq, bütün bunlar
dan, bir tek netice çıkıyor.. Evvelce de 
söylediğim gibi bütün bu karııık itler, ol
sa olsa gene lrlandada halledilecek .. Ne di- · 
ye gidip bu muammayı orada halletmiyor
sun da gelip benim bqum ağırtıyoraun? 
Ha?. dedi. 

1 '7567,, 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 1 Birin· 

clkAnun PAZAR gUnU aaat 
20 de RIZE'Ye kadar. "7568,, 

Mersin Yolu 
MERSiN •apuru l Birinci· 

kanun PAZAR gUnll a1at onda 

Ma .1 ng sırıtb ve &ayet masum bir la· 

vırla: 

- Ne de yapsak, bu muammayı sizin 
yardımız olmadıkça halledemeyiz ki Mis
ter F cnç ... dedi. 

Frenç, Maklang'ı battan aıağ1 süzdü : 
- Kendi batınıı.a halledemezsiniz ha 7 

Peki nıademki öyle, meselenin Londrada 
halledil bileceğini nasıl tahmin ediyorsu • 
nuz? 

Maklang, piposunun küllerini silkti 
ve tckr r tütün baamağa baıladı .• 

Hifbir iz kalmadı 
Sonra, "ayet ciddi bir eda ile: 
- Bi:im bq müfettif Reyni bu fikir • 

MERSIN'E kacar. "7599,, 
'--~--ıau~.-.mBZ# 

lstanbul OördUncU 
Memurluğundan : 

dedir. dedi .• Ne yalan söyleyeyim, ben de Maklang maaum bir eda ile: - Bu 
onun fikrine tamamiyle iftirak ediyorum .• muammayı ai:zin yardımınızla 1ıcıllede
O İrland!lda bu muammayı izah edebilecek 
biç bir iz olmadığına göre, bunun olsa 
olsa gene Londrada halledilecegini 
söylüyor .• 

Bir borçtan dolayı hacıedilmiş 
olup paraya çevcilmesiae karar 
verilen eY eşyatı 3/l/935 tar:hine 
raıtlayan Sah günU saat onda 
Aksaray Ml rnt Pııın mnba lesi 
Sofular caddeı-nde 41 numaralı 
evde açık arttırma ile satılaca

ğından isteklilerin yazıla yer ve 
gllnde orada bu!unduru.acak me· 
muruna müracaatlar. (279) 

Frenç gülerek: 
- Yani aczini itiraf ediyor, öyle mi? 
Maklang omuzlarını silkti: 

biliriz Mi.ter Frenç .. dedi 

rt"katını adamakıllı inceledik.. Eğer adam· 
lannuz büyük bir budalalık yapmamJ.flar 
&a, Brin'in otelden bir dakika bile aynlma
dığına hiç ıüphe edilemez, dedi. 

Frenç, bunu tudik etti: 

- M" ter Reyni, sizin kullandığınız ta- - Adamlarınız tamamile haklı olabilir· 
biri kullanmadı.. Bizim elimizde artık hiç 
bir İp ucu kalmadığını, halbuki sizin eli· 
nizde Kots ve yataklı vqondaki birinden 
diğerine eçilen kompartiman bulunduğu • 
nu ve b nların mühim birer iz olduğunu 
söyledi, dedi. 

- O izler de boıa çıkb .• 
Maklang fena halde tatırdı .• 
- Boşa mı çıktı? Ne diyorsunuz Mister 

Frenç? Eyvah ... Eyvah ... Demek ki İn
gilteredc de bu cinayeti izah edebilecek bir 
iz kalmadı öyle mi? 

lpuflan 
Frenç, homurdandı: 
- Evet, azizim öyle... Dinle de sana 

kısaca anlatayım.. Kota denen adam haki
katte Cos'muı •• Sahte isim kullandığını, 
birinden diğerine geçilen kompartiman 
muammasını ve hatta Sir Con'a uyku ilacı 
verdigini kendiliğinden izah ve itiraf etti, 
dedi ve Cos'la olan mülikatını uzun uı.a· 

dıya anlattı .. 

Mab.lang da Lüyük bir ıulcutu hayale 
uğramıftı .. 

- Vah! .. Vah! Vahi... Mister Reyni
nin buna çok canı sıkılacak Kots İfİnee bü • 
yük bir ehemmiyet veriyordu. Onun vası • 
tasiyle elimize mühim İp uçları g<,;İrece • 
ğimizc iıdeta kani bulunuyordu, dedi. 

Frenç: 
- Doğrusunu istersen, ben de o kana

atte idim.. Elimizde eDe tutulabilir bir o 
İz kalmıth.. O da bota çıktı.. f9te vaziyet 
böyle azizim Makala~, dedi. 

Frenf, bu sözleri gayet ümitsiz bir su
rette söylemif ti.. 

Fakat tavn hareketi ~ de ümitsiz 
görünmediğinden, bundan cesaret alan 
Maklang: 

- Şimdi, biç bir diifündüğünüz yok 
mu Mister Frenç, diye sordu .. 

Frenç bir müddet cevap vermedi .. Ye • 
rinden kalktı.. Odanın bir köıesinde du • 
ran do5ya dolabına giderek, bir gün evvel 
Belfast'a gönderdiği mektubun suretini al
dı ve tekrar masasına döndü: 

- Bak. . . Dün öğle üzeri iıte böyle 
düfiinÜyordum.. Fakat Cosun söyledikleri 
ni dinledikten sonra, timdi ne düıüneceği
mi ben de bilmiyorum.. Sen hele fU mek
tubu oku da, sonra göriitürüz •• 

Gene katib Brin 
Maklang, mnktupta Frenç'in Brin hak

kında yazdıgı ihtimalleri okudu.. Fakat 
bunların onda büyük bir tesir husule getir
medi~i tavrından an~ılıyordu.. Fakat 
Frenç'i gücendirmemek için gayet hürnıet-
karane bir tavırla: • 

-Biliyorsunuz ki Brin'in Belfasttaki ha-

ler. Fakat Brinin Sir Conun kızı ile niıan • 
]anması nıese)esi ortaya çıktıktan sonra 
büsbütün emin olmak için Brinin cinayet 
günündeki harekatını yeni ba,ıtan tahkik 
ve tesbit etmenizi istiyonun, dedi. 

Maklang, lrlanda polisinin bunu yapa • 
cağına hiç fÜpbe etmiyordu.. Hatta Mister 
Reyninin, Brin meselesini artık zerre kadar 
ıüphe götürmiyecek bir surette İnceleyip 

aydınlatacağından emin oldugunu söyle • 
di .• 

İki polis memuru bir müddet daha Brin
den bahsettikten sonra tekrar Sir Cona 
döndüler .. 

Planların i•tifad e•i 
Frenç, hem yürüyor, hem de kendi ken· 

dine söyleniyordu: Eskiıehir Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
E·~·-hır" ko··pru·· baıunda tü""ccar ıterzı· 

- Acaba? •. Olamaz mı? ... diyordu.. -ar- ..--
Osman Hikmetin İzmir defterdarlığı Em

Birdenbire, aklına yeni gelen bir mese -
leyi dütünüyormut gı"bi ıustu .. Biraz son _ laki milliye muamelat amiri Kemal aleybi-
ra: ne açtığı elbise bedelinden iki yüz lira ala-

Am Makla . cak davasından dolayı müddeaaleyhe 
• - . an ng, aklıma bır ıey gel- yaptırdığı tebligatta müddeaaleyhin on beı 

dı .. Belkı de Sir Con hakikaten o çalılık • ·· •-dd "fı • h" il gun muıuı em vazı esme ıtam ver e • ı 
lar da saklanmak istcmittir .• Meseleyi fÖY· k ld • ~-- t • h · 
1 d

.. •. 
1
• ed" re ayrı ıgı ve tllwııe ga mın gayrı ma • 

e UfUOe un, d ı.. ı· b l d y ""b . d '- 'le Lit um u un ugu mu afır erı;:enan ıuı • 

Frenç'in harekatında derhal bir çevik- dirilmif ve davacı tarafından ilanen tebti
lik peyda oldu .. Piposunu masanın Üzerine gnt ifası talep edilmit ve 0 suretle karar 
bıraktı.. Sandalyesinde önüne doğru iğil • verilmit olmakla muddeaaleyhin yevmi 
di ve her noktayı birer birer parmaklariyJe mahkeme olan 5/12/935 tarihine tesa • 

sayarak: düf perfembe günü saat 9 da Eski,ehir 
- Al sana, pefİn bir aua) .• Muvaffakı- sulh hukuk mahkemesinde bilesa.le veya I 

yet le bap.nlan bir hırsızlıkta, katil de ola- bif vekile bulunması, aksi taJı:dirde mah • 
bilir mi? Yani Con sai kaldıkça on • kem enin gıyabında İcra kıhnacağı ilan 
dan çalınan planlardan istifade edilebilir olunur. 
mi? Edilemez mi? dedi.. ' 

(Arkası var) 
....................... -................................... .. ,. Son Posta -iLAN FİATLARI 

1 - Gazetenin Hu yazıaile 
bir sütlinun ilci aatırı bir 
( aantim} 1ayılır. 

1 - Sayfasına ıöre bir l&D-

timin Uan fiab ıunlardırı 

.. ~f· ı .. yf. Hyfa r•Jf • Dlicr ~~ 
2 3 5 ıJl\rler aıı7fa 

40G 250 200 ıjiOo r. 60 t 30 
Kr" Kr,, i Krt. j

1 
Kıt. K·t· Kr9. -

3 - Bir santimde vaeati ( 8) 
kelime vardır. 

4- İnce ve kalın yazılar 

tutıı.cRkları yere göre 
aantiın!e ö!çlilür. 

İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 
Müflis lsrail Çiçyqvili masasına müra

caat eden Amin istediği yirmi lira ve elek
trik tirketinin istediği 2 5 'ira 94 kunıtun 
altmcı .ıraya ve huinei maliyenin istediği 
583,09 liranın hetinci sıraya kayıt ve ka • 
bullerine ve sıra deaerinin bu suretle dü
zeltilme.ine idare heyetince karar verihnit 
olduju ve sıra defterinin karar dairesinde 
düzeltildiil ilan olunur. 17101) 

Kayıp: - Adapazarı Emniyet Bankasın
da sahip olduğum 18/5/1929 tarihli (10) 
liralık muvakkat hisse makbuzumu kaybet
tim. Yenisini alacaiımdan hükmü yoktur. 

Ak.yazının ıu kenarından Sütçü oifu 
Oamaa 

2000 liralık ikramiye 
• 

/~ bankasının kumbara sahip/et', 
için bu sene ihdas ettiği ikİtı~ 
lerfip 10,000 liralık ikramigetı~ 

2,000 liralık ikinci keşide•' 

1 Birinci kanun 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yawıılaeaktır 

lllnl rı ~ 
ISTANBUL BELEDiYESiNDEN: 1 - 29/l 1/935 t~ 

itibaren blTlncl nevi ekmek imalinde kullaaı!acak 72 ldlohık 82' 'I 
randımanlık bir çuval yumuıak una muamele nraial dahil -~ 
ruı on pua \'e b:r çuval ıert una 795 kuruı a7aml f~t., 
edilmiıtir. Iıtnnbul Zahire ve Ticaret Borsasında ıehrln ekrıı• 
mahsus unların bu Hatlardan yukarıya aablması f8Hktır. ~ 

2 - Üçte bir nlshetinde •ert ve üçle iki nlsbetinde ~;I 
buiday unundan yapılacak birinci nevi ekmeğin ld!oau 2 
evvel/935 Pazartesi ıünUnden itibaren 12 kurut 10 paradır· ~ 

3 - ikinci .ne"i ekmei<l• Iraucnlaoan narhı deilımemlıtlr. (8t 

,sınıer Banll 
8eykoz Deri ve Kundura Fabrikasından: ~ 

Fabrikamızda 1/l/t936 tarihinde meYcut bulunacafı ~ 
edilen 200,000 kilo iri ve ufak köıele parçalan toptan dl , 
2/12/935 t.arlhl ıde öğleden sonra •aat 16 da mUıay• 
aatalacok'br. 

Teminat Akçesi 3000 liraclıt• 
Bu huıuıta malümat almak, ıartaameyl n aUmunelerl ~ 

1\:ıere htil gttalerl haricinde heraUn Bileden ıonra f• 
~ Tk.aret ıefliiine müracaat edebilir. 

lst•nbul Evkaf mUdUrlyetl 

Deierl 
Lira K. 

Pey paraıı 
Lira Ku. 

2400 00 180 00 A N K A z A 
Sultaoabmette Firuzağa maballeai de Ticaretha~ ~ 

Alemdar nahiyesinin ltpl ettiği bina ankazıoın Usterıneil ~ 
Pazartesi aftnD saat 15 te komi9oada yapılacaktır. lıtl ,,, 
Mablüllt kalemine ~elmelerl. 

Her akıam ramann münasebetile :6 
EFT AL y A SADİ ve be.tekir Bitd , 

Ç A G.,,,, LA YAN (~~ki MueD_ıt 
dioJeyioJl-

Danılı zeybek ıtürku:er, Den:z k,zı 

r ele fon ; 40335 
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= lstnnbul ikinci iflas memurıu·undan: ~kinci Teırin # · •••••••·----~-19> No. 80 .C[•mJL l zılınıf bir mektup .. Adeta bir muhabbet • ı Prens, karısının yatağına yakla,tı •.• 
-z.->so.ıt-n935 -< nameye benzer bir ıey... Elleriyle ıaçlannı oktadı: .. 1 • en - Bu da, at· .. . - Nadyal .. Seni böyle muztarip gör • Müflis lsrail Çiçyaıvili masasına mura~ o•e erı~·-~ Abdülhamit, hir kaç aaniye odada ııe· dükçe, kahroluyorum ... Şimdi, sultana caat eden J. Hilt rin mülkiyeti muhafaat 

96 %.İndi.. Halil Beye fU emri verdi: bir mektp yazacafun •. Hem, hastalığım es· kaydile satılan makin lar h kkmdaki la • 

Yıldız sara•ına - 0 kijotlan, d.,bal bana getir •. . na.,nda bana gö•tcrd;gô alikayn teıekkü• leb;n muhtcUI scbeplcrden dolnY> ...!ddlf 
J --.-ll!A'~ Sonra, Rusya sefirine haber iÖnderıinler. edeceğim; hem de senin bu rahatsızlığın • ve bakiye borç olan 4383,42 raiJ markaı 

Z• azan• z. Ş. , • Fil ı•> • uııün ôğ c en soma, aaraya 1 om.. an ...ı .. ek en ;,.; bü- Pnfr mütchn•M" tutn" olnn 2225 lü-nnm ad;ycn altonco ., • 'z y Her hakkı ıııabfuıdıır '* .,.. B · 1 d el • d bab 

c, sen uzu .. . e c beni üz . . t' k ·ı k --- Efendı·mı·ı Komı·tecı·ıer lçtıma Dedi.. * Nistiyece ?.11::) RicNa eddcrim .• Birn:z metin ol, r yn kayıt ve kabülünc iflas idare heye • t D' 
1 

· mce arar verı ere sıra defteri bu suret .. 

1 
' 

Halil Bey odadan çıkar çıkmaz, Ah • ıye ya varmaya baıladı .. 

Haıı•nde y akalandt ar••• dülhamöt kahvalb istedt. Fakat kabv lb. n;, kaç gün evv ı, kaplan ~b; k"kanç dü•ell;ıd;~ ilin olunu" (17102 ) 
dan evvel içeri bir milaahİP girdi.. Bah· olan bu damın kalbi bu son günlerde, ............................................................ -

li lil kig~ıt'--, mektuplar, gauıteler bkul~n~u.. riyc nezareti fotoirafçısı, miralay Sami premes N dyanın ona gösterdiği kadınlık • 
"""" ..,. Gerek ı'çtiına mahallinde ve ger.e 1~-t~ Bey tarafından gönderilen büyücek bir temayüliıtı kartuında, yav f yavaı dcği"· ___________ ..;.;;;;;;;;;;ı; 
..... r•ı k. Bey, bütun·· bu i•len· bitirdikten mı ...w .... a 
& 1. .n. ıiçük rnabeyı"n daır' 0•ın' e aehni§; d a .. "uaulha .d. ...... • · b dahilinde ince en ınceye • zarfı, takdim etti.. miş; sakin ve makul bir bal alını;tı. 

A Ld . ını ı bek)e..,i•ti.. edilen ane saireye dair 1 #'\Q Ih --""% b .. rn·y·t yapıldı. Silaha ve Abdülhamit, derhal zarfı açtı.. çinde, Prenses Nadya, §İmdi munis ve uysal 

L u amit .k • . H .. _ı..:: gi- .. .. ..;, "'k ' sea menuıb. °' ""'."'." . b" bü- f"Y buı....,..d•· Taıkoılada mevkuf olanlann fotoğrnllan bü- çocui• bo>•;yen koca.,na da Pkôyete 
'-11 k enden kalkmıt; üstü üste iki fın· ıçAbdülharnit, genİf bir nefes aldı. vardı. Bunları, süratle parmaklannın arasın· baıladı: ~:cz~-:-"'7'::::=:==:;:===:= =- .... """'"ı~:• öçı;ktcn aonm; küçük ,..be,.;n• _ Yakalananla< kaç kit; ?. . • dan geçörerek dokto• Ali Sedadm ...,.,.;.; - Hayu, Ahmet . . . l•temö,orum .. ıı;ç Yn•I, oı,u~ H-•dl• •• Hol• ........ lıaı;ı B 

1

• _ Bm kadm olmak ü...-e alto loı• el<n· a,.d, •. Ve .....,,; bulunca, umn umn bak· b;, ıey ütcm;yorum.. Gid lim ... Arlık üki ;.Jıtiye, ('.etalçeıme ookağ~ H 

!tıat ey; hünkarı knr§ılaını§, ıu ına u· d:-:..... . . h: memleketimize gidelim .• Her •eyden ii.mi- 1 TA BUL 
l 'Verıniıti : ua..- ? ,.. -Eı d" • 

1
,. _ o, Vahan da içlennde nu - Temü çehre!; bü- delikanh, •• kal· d;m; keıtün .• Art•k yaln" ,..;. aıkml• 

~..,;,..,Ren ~m;, !.. l.ade buyuru!du";' "' ' _ Evet efcndimlı.. • .. • ım ki, bü- mül<evü-löjc ı..abau olncakb yapmak, yaln,. ..run oevgilcrinden ,;ıa 

......... -
Caıetemlzdo çıf<an >'.U• 
~ resimlerin bbtlın hnldan 
auı.hluz vo gaaetemJ e ollt& Cetir'ü er ıçtima halinde yakalandı ar ... _ Vahan, seni görünce bır ıeY soyledı Diye maraldandı .• Yazıhanenin gözünü bulmak istiyorum .. Onun i.-in, mümkün ol-

1 P ıer · d • · d'ld ·ı , Abd"lb gı aıresınc hapse ı 
1 

er.. rn'ı? • . çekti .. Resim :zarfını oraya koyduktan ıon· duğu kadar çabuk avdet edelim .. Vcrn! .. 

ı: u anıid. ·· d'" h fif :: .... ermi~- Be b 1 rın fikar ~. ÇGnı,·· '"vucu u, • çe -• _ Evet elendün;.... • ~ '.'" a. • '" kffitled; .• Kapoda dunm nöbetçi mÜ>a· Şu camlan ç .• B;,.., b va ginin .• Boğuln· 
'Öyl u o, gece Halil Bey tarafından ve nı-•---tıannı aniıunak ıçın açlerine. gır- hibe seslenerek nöbetçi katiplerinden birini cağım .. Çıldır cağım Benim iyi k ipli 
f enen ıözl b 'zl · ·~· _.... · · b her vereecktun. • di · 1 Üzül G' d Ki .._, b ere cnm çok oÖ e•,.. ' dün. Bunu öğno••P ,,.. a ule •• P......., ... me.. ot o ..... tapla· 

On Unların pek an tahakkuk etıniıti. Dedi. Jf. nnı oku.. Beni iztaraplanmla baıbatn bı· 
'n için gece geç vakit kendisini ya· - Hilekiır, herif.. . • • • rak . .. " ı.;; kaıdonnnyn sebep olan ;bban da ge- _ Sn"'•• .ı..,.ı;mis Ozennde. bu ild Pren••• Nculyaıun ,..,rablarc Şeuketmeab 
lh.- • Yle bir yalan telakki eylernİ!ı Jilıu· v __ L ettı.' Bunları Galat.asarayda Prens Demirof, henüz uyanımJb •• yan • p...... N d ~ d telli k t -~an f Hal kagat z.uuur . . . . • • ..... seı a ya, llgır an e en yas· 
lıtıkj • azla ehemmiyet vennenıtiti.. • ıır abuk tercüme etürdun.. daki pr<mseıuı odasında, ~ır konupna tıklar arasında kıvramyor; yüzünü elleriyle 
ı..,.dfllndi, Halil Bey komitecilerin içtima ç ç y ! Kıı:~Jarda ne yazıyor?.. vardı. Prens, b ımı uuttı. Dinlemeye bnı· kapa arak iniltı1erini b »:.-. 

1 L'? e y k - ana .. 06'. d 
1 

d p . k ..n. k--~'· • liy Y 05 ..... ya ça ıııyor • 
""11(2ult a alandıklannı ve getin1ip bapso· _ Efendimizi .. Birisi, sefir tarafın an a ı.. .re~~ eaı.n. ~ ~· . ge . ~r; du .. 

h,. d1-ranı aöylüyordu.. • zıl olan bir mektup gene bar ıınır buhranı geçardıgı hııscdılı • P-ns Ahmet • . ek'l . .._ k ;,,op.,..tom ya '"" • nl "' • ..,,,... ••n ç ' """ 
bıtığı ~ endi aleyhinde bir kuvVetiıı ça• kopyası. Bu rnektupta, sefirin, zab pb • yo u. .. kendi odasına geçmİftİ . . . Şimdi oda m • 

nı ıspat ediyordu. nenizle bir mülakatından ve prenses Nad· Prens, yavaı y vat kalktı.. Rop dopm· 1 da ai:Ttr ağır geziniyor, derin derin düıünÜ· 
.\b .. Hilekar heril t t b la geleceğinden babıolunu • bnnı giyerek kapıyı açtı •• Prenses N dya, yordu .. 

dulh · • • yanın 5 an u ~ • ' d '-· k la b '•..ı·$ ftnllt; bn lwo muhak,..e.ınm yotag> >Çın • ~vranoyo•ı ""o mn •ı U• Bu düıünce, ynvaı yav., onu büyük b;, 

dıı: 1 debıetle sesi pürüzlenerek ıor • yor. Ali Sedadın mektubu cunda duran Vcraya: feragata doğru ıürüklüyor; yüzünde en aet 
- lçt;,,, Abdülhamidin ymünde, dahnl bü- le• - H•Y"·· O ilAc> istemem.. Ben; nafi· bü- ı.ı .. abm ifad..; bclhiyonlu. 

... 
ABONE Al 

TORKIYE uoo 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 2'e 
ECNEBi 2700 J 400 aoo 300 

-=--~~:::::=::.~~ 

Abgots_ . deli peşindir. Ad rcı 
4e~tiraıek 26 kurflıtur . 

Gelen •urak gcl'I "1'llme._ 
Qlnl rd mea'ullr t ahn 
Cevap içln mckıuplara ıo kurutltlk 

pul UAveu IAr.und.r. 

Po&ta kutu u ı f~l letıuıbll 
T ter f ı Soopostı 
Telefon ı 20203 db ...,

1 

• mahallinde bfr ıeYI"' bulun • _ h le geld; hafif hafif, bapn• le üune •• Bo1iyo,.un bunlann biç h;,; bana Nlliayet k"'"""' vennö,ti.. y
0
,. .,....,. 

lıalil bepum usu ' t..U- ehn;Y"'·· Rica e.ı.nm, beni b"8km •• non b ıona geçnÜ!I ıı.crinde yaldodo .,,,,., 

i;,,; d Bey, bünkônn ne demek Utedi • şalbY"'ak~ d ıünd;, anladm> .•• Ya, Bu btuap içU.de oönüp gideylln. bulunan b;, mektup kôi>h ç<lan;ıtL. Ve ı..,.....,..ı..ı bisoetm;,; elendmn; k.,..ı.u ve .. -; :..,;.,.'";,.~va•?. Dö,e fİk&yet edö,o•du.. ....., kalem; hokkaya babnmn tôtriycn '~~~~~------=z:ı-~;;;...I 
hı •er...~~n esirgemek için fU açık ceva· o teki Efag dimiz: L Bu da, doktor Ali Sedat Prenıeıin bu ıözlerinden, Vera da mü· elleriyle, Y unaya baılamlfb: ı ·-·..,ti· - en · ·· ·· .. d (Şe k t ! (Ak - t · . . ,..nndon,....ımdau p,...,., Nadynya ya· tce.,.. gorunuro• u.. v e meap . . . , "" va<) 

.. :·. '.... . ' ~ \ ...... ·· ... "'~~· 

Yet efenduni,, oadeee; bw ~- •••••, ·-·- n •" • .,,, _____ ....... '" - ~-~----·---
lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 

Emllik ve Eytam Bankıısından maaşlarını kırdırmak isteyen ıat maaşları 
sahiplerinin malmüdürlüklerine viıe ettirmek i~n müracaat günleri: 

FATiH, E ılNONO, BEYO~LU, BEŞiKTAŞ OSKODAR, KADIKOY,, MalnıUdUrlUklerindan: 
2/12/955 Paıart al Aı ... erl, Mülki yetimleri. 
3/t2/93S Salı " ,, ,, 
4/12/935 Çarıamba ., " tekaOtleri. 
5/12/935 Perşembe ,, .. ,, ,, 
6/12/935 Cuma " " ,, 

~iitekait, Dul ve Yetimlerin linci kin un, 2inci kanun•• Şubat/936üç aylık maaşl rmın tediye günle~ 
T EuılnönO MalmOdOrlUğOndon: Beyoğl~ MalmOdUrlüğOoden: Ü•klldar MalmOdUrlUğlloden: B ılktaı 

A RQI H 1 .., k .ı Emirler camii 0eyoğlu kıoe 1 Kaıımpawa Kiı. Merkezde MolmUdUrlUğündeaı 

~1121935 Cumartesi 
ıo 1

' Pazartesi 
11 11 Salı 

1t Çarşamba 
12 

Perşemb< it 

13 
it Cuma 

14 
Cumarteıl 16 

,, 
17 

,, Pazartesi 
18 .. Salı ., Çarıamba 
19 
20 it Perıembo .. Cuma 

TARJHI 

1112193 9 5 CumartHl 
'' Paıartoıl 

10 

lı 

12 

ıa 

14 

•• 
,, 

" 
•• 

16 ,, 

Sah 

Çarıamba 

Perıembe 

Cuma 

Cumartesl 
Pazartesi 
Salı 

.ıner ezue • A1. Jetlmlcrl A•· yetimleri Ae. yetlme!rl Mil.klJ• Jetlm'orl A .. yetimleri Aı. 7etlmlerl 

MGlklJ• 1dtnol"l 1!001 _ 3250 1 - 150 4001 - 4150 5001 - 5100 2001 - 22il0 1 250 

25

1

1 

- ;~g \251 _ 3SCO 151 300 4151 - 4300 5101 - 5200 2251 2500 251 500 
~ol 

7
5

0 
~I 3750 301 - 450 4301 - 4450 5201 5300 2501 2750 501 750 7

51 

-

1000 1751 
4000 451 - 640 4451 - 4550 5301 5400 2151 aooo 151 ııoo 

t!Olkl1e yetimleri !GlklJe yetimleri 
Mülld1e yetlmlert 

3501 3750 

1001 - llA 
Mülkiye tekaUtlerl 

1601 - 1750 

1751 2000 
2001 - 2250 
22sı ila 
tUdeaıah vataniye 

Avanı 

f atlh ıubeıtl 
Jklocl kişe Fatih ttdlye MhL 

--
-

-
Mlilklye tekaUtlerl 

8579 - 8201 
9460 - 8960 

ıoo1 ua 
Ae. tekaOtlerl 

SOOI - 5150 

5151 5400 
5401 5650 
5651 5900 
6901 - 6150 

6151 
6301 

6300 
ilô 

ıooı 2200 

2201 2420 
A" teklütlerl 

ıooı 1150 
usı 1300 
1301 1450 
1451 1550 
llllklye tekaGtleı I 

3001 3200 
:3201 - 3400 

6001 - 6050 5401 llA 

6051 - 6100 llmlJ• Ye pefln maq 

A-. tekaUtlerl MOlldye tekaUtlerl 

5001 5150 4001 - 4100 
5151 5300 4101 - 4200 
5301 5450 
5451 5560 4201 4300 
MDlklyc:ı tekaUtlcrl 

6201 6250 4301 4400 
6251 - 6302 4401 IIA 

malmOdUrlOğUnden ı 
Samatya kiıeıl 

Samatya tediye MbL 
AL 7etlml•rl 

Fatih 

blrind Kı. 
Aa. 7eUaılcrl 

EyDp tediye ldıesi 
E1Dp tediye Mhl. 

Aı. retlmlert 

1943 - 2200 
2201 - 2340 
lllllıd7e 7ethr.Jnl 

ı 600 
601 - 1146 

2341 - 2600 

ıoo1 - 3300 
Mlllkly• r.U.lerl 

6701 - 1054 

7767 - 8260 

Aa. tekaOtler 

3511 4100 
4101 - 4283 
5463 - 5980 
lıaılJ• ye AYllll 

1~47 - t400 
1401 - 1700 

1701 - 1942 
IHllJıf7e Jetlmlerl 

7059 - 7390 
A ı. telı aDtJ.,.1 

4700 - 4Z83 

4701 - 5054 
MDlkfJ• takaltlerl 

8579 - 8956 

7391 - 3766 
Aa. tekaOtlerl 

6075 - 5462 

WOl 3250 

3251 lift 3751 3900 
Aı. tekantlerl A .. tekaUllerl 

1 150 1600 1800 
ısı 300 1801 2000 
301 450 2001 2200 
451 600 1201 2400 

Mü kly• tekaUtlcrl 

601 - 800 5001 5200 
801 - lift 5201 - 5400 

Kadıkö7 MolmUdUrlOğllnden ı 
MUlklyc yetimleri Aı. Jetlmlerl 

1 - 200 aooı - aı60 
201 - 400 3251 - 3500 

401 600 3501 - 3750 

601 ili S75l - 4000 
bml7•.,. ...... 
Hıde••tı •ataal1• 4001 - ili 
MDlkl7• tekaUtlerl Aıkerf teklltlerl 

1501 - 1700 5001 - 5260 

1701 1900 5251 5500 
1001 2100 5501 5750 
2101 llA 5751 6000 

6001 il 
17 ~. 

18 ., 
lg ,, Çarşamba - _ 

Perşembe - _ -
Cuma ....nnlerde kl~lcre mUracnatlo manılarını almaları IAıımdır. Aksi takdirde istihkakları umum tedlyntm bltamuıda vorllecelctir. ~o ,, ,, 

1 - Zat maa§ları sahiplerinin muayyen ıs... 6 kadar devam olunacakhr. 
2 - Tediyat aabab 9 dan 12 ye kadar ye 

13 
den 

1 
ya 
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·'·40 DAHA UCUZ 

TUNGSAAM 
ÇiFT SPiRAL 

.Ampulunu isteyiniz. Bu ampul 
ldaha fazla ışık· verdiği halde 
elektrik cereyanını <}'o 40 daha 

az sarfeder 

SON POSTA 

Geceleri uk 11ılc nhde11te kalkanlıır rahat 
etmek: için KATRAN HA K K 1 

1 

kullanmalıdarlar. Zira Katran idrar 
yolJannın nezle ·n iltihaplarını 
iyileıtirlr. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topoular cadd11i No. 83 

kullaPanların 
diı'eridİf• 

Diş tablplerl diyor ki ı 
"I )işlerin ve ağzın aıhba&i 
ve ak9am giiude 2 defa 

temizlemekle kabildir . ., 

R A D Y O L 1 N bilkimya saf kalafll 
tü blerdedir. 

Em:ak ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesind . 

Mütekaidin Eytam ve Eramilin Mart, ,. 
Mayıı 935 maaılarınJ.n lskooto11Jna 4-12-935 
ıamba günü baılanacaktır. 

2. ve 3 • 12 - 935 pazartesi ve aalı günleri yalnız malüllerin ~ 
lacaktır. Bu tarihten sonra müracaat eden malüller umumi sıraya d 
lar. (274) 

en tesirli ilaçtır. 

ALGOPAN 
harici tesirlerden korun
mak için madeni kutu-

Anadoludakı eczaneler kıı!ık ihtiyaçlarım ,ımdiGen temin lara konmuştur. isim 

Elbiselerinizi, Pardesülerinizi, 
Paltolarınızı ve Muşambalarınızı 
ıımarıamü wıra llazır almall için dalla ae bekllyorsaaaz ? .. 

Kumaılarının mükemmeliyeti, kusursuz biçimi ve fiatlarının ucuzluğu ile 
en güç betenenleri bile memnun eden : 

Galata'da 
Karaköy'de 

• 
1 

Büyük 
ELBiSE 
Mağazalarını 

ziyaret ediniz. Her keseye elverişli fiatlarla bulacaksınız. 

CHARBON DE BELLOCj 

ıayeıinde ;canınızın her 
iıtediğinl yiyebilirsiniz 

CHARBON Da BELLOC. hazım 

oibasınua en mGkemmel d .. eofektanıdır. 

toz nya padll olarak alındıkta en e&ki 

ye muannit mide n baraalı: rahabız· 

lıklınnı n iıhali eerian tıdaYi eder, 
Midede latif bir hiı tnfü eder n 
lıtahayı açar, hazml ko!aylaıtınr n 
inkıbası def•der. Y 41mekten ıonra hiı

udllen mide ağr.Jarına ve ıul hazım. 

BtıtUn eczanelerden arayınız. 

ve yanma· 
lanna nl-
hı11I mide 
ve bar1ık· 

ların bUtiln 
asabi hall-

tıoa karıı 

pek mükem

meldir. 
ADEMi IKTiDARA' 

FOBTBSTİN 
göriilmemiş illçtır. Yorgun vücutlara 
gençlik, dinçlik ve yaıamaoıo ı:avkini 

verir. llelgevıekliğini geçirir. Asipin Benan ---------·-·---···-··-····--···-
Sizi •oluk algınhlınde11, nezlede• gripten, 
eQrllarından koruf•i•k en IJI lllf budur. 

ismine dikkat bu1urulmau 

&on Posta Matbaası 

N .. rl1at Mldlrllı SeUm Ral'•P 

Sahipleri: A. EU... S. Ra.ıp, H. LUtfl 

_ .. _ - .. 
Hem kendisi ıztırap çekiyor, 
Hem de başkalarını üzüyor. 
Devasız bir dert mi? 

Hayır, Birkaç kaşe 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı 

GRİPİN 
Bütün ıztırapları dindirir· 

Dl9, adale, bel alrllarını, UtUtmekten mUtevellll 
ve eızllara keser, Grlpa, nezleye kartı çok 111U• 

G R ı P t N Radyolio dii macunu fabrikasınuı. " 
1 kimyagerleri taraf ıodan imal edilmektedir· _ .. __ .. 


