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K••• ve Acık 
•lllDDlıını ıııınıınıuınııınınnıılin 111 ın . Milli Şefimizin Teşekkürleri l Daladiye nutkunda 
ransa, yalnız bu işe gelemez •• 

~----~[!]--------
Londra - Roma muhabrıerinin, Çemberlayn - Musso

lini ko~us~alarinın ne net~e vereceği şimdiden kestirile
mez. Şımdıden söylenecek birşey varsa o da Fransız umumi 

efki~n~n, Fransadan veya Fransanın müstemlekelerinden 
en kuçuk bir fedakarlığa azı olmıyacağıdır. 

(L'Hornıne Libre) gazett;i diyor ki: ''Fransızların tehdit-
ler karşısınd a k k a yumuşıyac 1nı zannetıne Fransızları zerre 
d a~ar tanımamak deınekt .. B5yle bir siyaset takip olun-

ugu takdirde bunun ne ahim ve tehlikeli neticeler doğu
racağını bütün alem göreektir. 

Fransızların bu feryatl"nı haklı gören birçok İngiliz 
gazeteleri de vardır. 

Londrad ·· t · (N · hl a mun eşır '3 Chronıc e) gazetesi, şu müta-
leada bulunuyo · uç mb.t k · f r. e "ayn, Frao ocu arın zaferinin bir 
talyan ve Alman zaferi 1duğunu anladığı gün Fransayı 
zayıf d- ·· · b" uşurmenın ır ~hlike ve hata olduğunu takdir 
edecektir. Bunun · · Ç b 1 R . f . ıçın tı er ayn omaya anlatmalıdır kı 
•gıltere Fransayı yalnıZ)ırakmış d.,_gw "ld" b"l· k· "k" d m k · h " ı ır, ı a ıs ı ı e-
oD~~sı er zamandan f:la birbirine bağlı bulunmaktadır.,, 

ıger Fransız gazetd· d 
son günle d k w 

1 e Fransız maliyesinin hariçte 

hd
. r e azandıgı ·eni krediyi ileri sürerek Fransa

nın te ıtler ült' t 
' ıma 0 mr ve daha bir takım gürültülerle 

papuçlarını hırakmıyacqn b hak"k t" F l k" 
d- I 1 u ı a ı ransız ara ra ıp 
uşrnan arı kadar dost] d k 

w. . . lnın a artı anlamaları lazım gele-
cegını şıddetli makalelfe bütün cihana ilan ediyorlar ... 

h
. Bunnnla beraber Suıe ahvalide Fransayı düşündürecek 
ır safhaya girmiş b l 

k . u \Jyor. Fransız gazeteleri bu hare-
etın de yabancı ve ..ı. v ·1 "d 

id.ı• d" 'tınan parmagı ı e ı are edildiğini ,... e ıyorlar. 

Bakaı.111 b""t·· A 
bu , 

1
• u un vr~ yeni yıla girerken yüklendikleri 

mes u ıyet y6künüllltmdan nasıl çıkacaklardır? 

- SIRRI SANLI ... 

.. 
Ankara 2 (Hususi) - Riya-; 

seticuhur umumi katipliğir - 'ı 
den bildirilmektedir: 

" Yeni yıl münasebetiyle 
Reisicumhur İsmet İnönü 
yurdun her köşesinde bulu
nan vatandaşlardan yüksek 
ve samimi duygularını bil-

diren birçok telgraf ve mek
tup~ar almaktadır. Bundan 

çok mütehassis olan İnönü 
sevgi ve teşekkürlerinin, 
yüksek refah temennilerinin 

iletilrresine Anadolu Ajansı
nı memur etmişlerdir, 

F 
enerle beraber<ctlan Bükreş futbol takımının Fenerle birlikte alınan bir pozları ·--------

Al~--ila-AJ_t_in~~~~~----~~-.~~~--~~~~-

Ziraat l;ıe~ıre 
. batilanıyc 

İzmır, Aydın ~ . 
Q d D . , anısa, 

Ur ur, enıa:.li vl t 
\'iliyetlerinde teş,.;~sl padr a 
cek · · ~ e e.. bölgenın nufus1o2s, 707 
bölge sahası 72, 732J

0 
t 

nıb Ut-abbaıdır. Böl
1
j mebr.e 

il• . . b" n ır 

d y rnüşavırı, ır ı"' · · 8 e t .. -.vını 
b k eknik muşav huluna

a tır. 

Yeni P1Jar 
İıtanbul 2 (Hus1 _ Te
,..., .. ld 

))ollu e b~Iunan \ımi posta 
'" arı ycrıne ge~k üzere 
,,~ .. · 
'f ~ 1, pullar ba~lacaktır. 
1r1;:.

1 ,P~llarımızd~illi Şef 
cak\.n nun portre. buluna.: 

t', 

• 4 

• 
Fransızların Akdenizde büyük~lbir ehemmiyet verdikleri İ11giliz donanmasına 

mensup bir gemi ve tayyare 

--------------------------- - -
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Neler söyledi •• 
FRANSA BÜTÜN EY ALETLERİN KENDİLİKLERİNDEN 

BİRLEŞMESİLE VÜCUD BULMUŞ BİR KÜLDÜR 
DONANMAMIZ BURALARI KOR'JY ACAK 

BİR KUDRETTEDİR . 
Bastiya, 2 (Radyo)_ Baş- Korsika ile yakn:hn alfıka-

vekil Da!adiye; refakatinde dar olm:ı:11za mani değildir. 
Marsi\yadan v~ To' .::mdan 

bulunan general Jorj, Vili-
men ve amiral Darlatla ka- buaraya g elmek, hor !ıangi 
raya çıkmış ve birkaç gün 
evvel buraya gelmiş olan 

deniz bakanı Kapenin ve 
belediye reisi Montene ile 

binlerce halk tarafından kar-
şılanmıştır. 

D:ıladiye nutkunda şunları 
söylemiştir: 

Bu güzel adanın mukad
deratiyle alakadar olmamı 

bir yer~ gitmek için dağları 
aşmaktan çok daha kolay
dır. Şimdi biL buraddn ayrı
lırken, ada:1ı:ı her tarafından 
geçeceğiz. 

Bu münasebetle daima 
bekçilik eden Fransız do
nanmasının bir kaç parçası
nı göreceksiniz. Hu donan

manın tekmili, Korsikayı her 
zaman ıçm koruyacaktır. 

istiyorsunuz. Bana bu hu- Ve buna muktedirdir. 
susta itlmad edebilirsiniz. 

Aramızla ana vatan arasında 
mevcud olan deniz, bizim 

Fransa, bütün ayaletlerin 
kendiliklerinden birleşmesiy
le vücud bulmuş bir küldür.,, 

.::; ............................................... , .. , ..... , ................... .. 
İngiliz Başve-
kili Romada 

Roma, 2 (Radyo) - İngi
liz başvekili Nevil Çember
layn ile hariciye Nazırı Lord 
Halifaks, Çarşamba günü sa
at on birde hususi trenle 
buraya muvasalat edecekler, 
istasyonda Mussolini ile ha
riciye nazırı Kont Ciano ve 
İngiliz Sefiri Lord Pert ta
rafından karşılanacaktır. 

., ... 

.,Valimiz Ve Belediye Reisimiz 
Şehrimize Döndüler 

Ankarada toplanan Parti gece saat onda Bandırma 
kurultayına iştirak ettikten ekspresiyle şch ·imize döı -
sonra vilayeti ve belediyeyi müşlerdir. 

alakadar eden işler etrafın- Valimiz istasyonda kabul 
da temaslar yapan vali B. ettiği bir gazet~ muhab"rine: 
Fazlı Güleç ve belediye re- - Ankarada amirlerimle 
isi Dr. B. Behçet Uz, dün -Devamı 4 üncü sayfada-
~~~~ -..... ~ ......... 

~ ~ ---- n ıı . ..................... ~ ..... ~~~ ... '"fi!!.-.... • ..... -=-...._...~ 

Halkın Sesi Hakkın 
------IJP ·~~=-------

T enzila t yapılıyor fakat •• 
Son defa olarak muamele vergisinde yeni bir tadilat ya

pılmıştır. Bu tadilata göre, fabrikalarda yapılan bazı mamul 
maddeler de yüzde 20 tenzilata tabi tutulmuştu. Bundan 
maksad şu idi: 

Bazı maddeler vardır ki, daha gümrükten geçtiği zaman, 
muamele vergisine tabidi. Mesela: Demir mamul madde ol
duğu için, muamele vergisi vermektedir. Halbuki gümrük
ten muamele vergisi veren demir, diğer fabrikalarda muh
telif şekillere girdiği zaman gene muamele vergisi vermek
tedir. 

Demirden başka bazı maddeler daha vardır. Sanayide 
kullanılan mamôl maddeler arasında kakao tozu, kakao 
yağı da bundandır. Halbuki bu maddeler mamul madde ol
duğu için gümrükte muamele vergisi vermektedir. Fakat 
bu maddelerden çikulata yapıldığı zaman, tekrar muamele 
vergisine tabidi. 

Yalnız unutmamak lazımdır ki bütün bu tenzilat hayah 
ucuzlatmak için yapılmaktadır. 
Bununla beraber esefle görüyorüz ki hükumetimizin bu ko
laylıklarına karşı bazı esnaf gene bildiklerinden şaşmamak
ta ve müşterilerini ucuzluğa kavuşturmamaktadır. 

Halkın Sesi Hakkın Sesidir 
ae:iE~~~..aa;:31il:m:--



• 

SAHiFE 2 

Ayıların Şerrinden Kurtul-
• 

mak için 
Kaliforniyada Y osemitede ceryanı verilmektedir. 

vahşi hayvanların serbestçe Yere yakın olan telin ci-
:yaşamalarına mahsus büyük varına bal, şeker ve sucuk 
bir milli park vardır. Son gibi ayının sevdiği şeyler 
samanlarda buradaki ayılar konmuştur. Ayılar bu tatlı 
sık sık korkulukları parça- şeylerin kokularını alıp ya-
layıp civar ~öylere akın et- naştıkları zaman burunlarını 
mişler ve bir hayli zarar ve tele dokundurmaktadır. Bu 
ziyan yapmağa başlamışlar- temas ile elektirik sadmesine 
dır. uğrar uğramaz ne olduğunu 
Ayıların tarlalara ve ağaç- şaşıran havyan fena halde 

)ara yapt'ıkları tahribatın korkup kaçmaktadır. Ayının 
önünü almak için müracaat biri korkusundan bir büyük 
~dilen tedbirlerin hi~ biri 
kar etmemiştir. Nihayet park ağacın tepesine tırmanmış 

ve tam yirmi dört saat butaki vahşi hayvanatın hayat-
larını yakından takip etmek- radan inmemiştir. 
te olan mütehassıs, bir ted- Bu tedbir sayesinde ayılar 
bir düşünmüştür. Parkın et- hayvanat parkının korkuluk-
.rafına bir de orta irtifada ları yanına uğramaz olmuş-
ve diğer yer seviyesine yakın lardı. Bu sayede civar köy
iki tel çekmiştir. Tellere 2 ı lerin ahalisi de ayıların şer-
volt kuvvvetinde elektirik rinden kurtulmuşlardır. 
lmr. muıı 1Unı mıın ıaım ıımıı nıoıı mım uıım ı uııı ıı ıııııııııııııınıumııııuıııııııuıııuıııı ıı nııııııımııwıı:ııuıııııııııııııııııuııı.1ın•ıııııwıı ıııuıııuıııııı ıııııııı 
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FAYDALI BİLGİLER 
Kıymetli bir 
Mısır Ü oiversitesi profe

sörlerinden Sami Gabra, es
ki Mısırlıların mukaddes 
hayvanlara mahsus mezarlı

ğında yaptığı hafriyat esna-
sında, belki Tutank Amon' 
un lahdinden daha kıymet
tar bir eser meydana çıkar
mıştır. Bir papiros yapra-

ğından ibaret olan bu eski 
eserin değeri, Mısır mede
niyetine şeref veren bir ve
sika olmasındadır. Zira, bu 
papiros, bir eski Mısır ka
nunları mecmuası olup! bil
hassa Mısırlıların borçlar 

kanunu metnini ihtiva etme
si itibarile son derece ehem
miyetlidir. 

Profesör Sami Gabra, mu
kaddes kedilerin ve mukad
des maymunların makbere
sinde, metodlu bir araştır-

Tedavülden 
Kalkan Bronz Paralar 

Eski bronz beş ve iki bu
çuk kuruşluklar ile eski ni
kel bir kuruşluklar Pazar 
gününden itibaren tedavül
den kalkmıştır. Bu paralar 
1939 takvim yılı sonuna ka
dar malsandıkları hazine 
vezneleri ve zıraat bankaları 
şubelerince kabul ·' olunacak
tır. 

f ~i nikel 25 kuruşluklar 
ile eski bronz on kuruşluk
lar geçen sene tedavülden 
kaldırılmıştı. B~ iki para 
için bir senelik müddet de 
sona ermiş ve kendilerinde 
bu paralardan bulunanların 

paraları tamamen kıymetten 
düşmüştur. 

L:ağıt parçası 
maya devam ederek, kabir 
bekçilerine yahud Tod ra
hiplerinden birine ait olma
sı muhtemel bir höcrede, 
büyük bir küp içine buruş
turulup tıkılmış bir papiros 
bulmuş, bunu rutubetli bir 
yerde bir müddet tuttuktan 
sonra zedelemeden açmış, 

o zaman, yukarıda bahsetti
ğimiz kanun mecmuasını ha
mil yaprak, bütün güzelliği 
ile meydana çıkmıştır. Papi
ros yaprağı, bir buçuk met-
re boyunda ve elli santim 
eninde olap, üstündeki ya
zılar sık satırlarla yazılmış-

tır. Profesör Gabranın oku
yup tercüme edebildiği kı
sımlar, papirosun, Mısır me-
deniyeti tarihine ve hukuk 
tarihine, baba biçilmez bir 
vesika kazandırdığını gös
görmektedir. 

Devlet 
ŞOrasındaki münhaller 

için seçim 
Devlet şurasındaki mün

haller için yakında büyük 
Millet Meclisinde seçim ya-
pılacaktır. Yeni Devlet şura
sı kanunu mucibince meclise 
beş misli namzet listesi ar
zeedilecektir. 

Dahiliye ve Adliye encü
menleri bu liste ile mukay
yet olmaksızın her azalık 

için 3 namzedi umumi he
yete bildirilecektir. 

"(Tatlı dil ayıyı ininden 
çıkartır) derler, Bol, bol şe
kerli şeyler ye ki, dilin tat
!ılansın. ,. 

BUGÜN 
Senenin en nefis proğramiyle en nefis filmini 

takdim ediyoruz 
Fransızca sözlü 

1 
Aşk - Şiir - güzellik musiki, dünyanın en güzel kadını 

diye şöhret bul.m güzel artisti... 

Dorothy - Lamour 
AYRICA : Milli Şefimiz Cumhur başkanımız muhte

rem İsmet İnönünün An ~carada Büyük Kamutayda 
C. H. P. Fevkalade toplaı.tısında söylediklerı büyük 
tarihi ve siyasi nutukları.. Yedi yüz metre 

Seanslar: 3-5-7 - 9 

(H.4 LKIN SESi) 

--------------0000~------------
Japonyadan yeni dönen 

bir seyyahın bir Fransız mec
muasında çıkan bir yazısında 
okuduk. Bu memlekette garp 
medeniyeti pek ziyade yayıl
mış ve yerleşmiş olmasına 

rağmen Japonlar arasında 
elan yer tutan bazı garip 
adetler varmış. Bir gün bu 
seyyahın bir dostu nezleden 
şikayet ediyormuş. Seyyah 
demiş ki: 

- Nezleden kurtulmak 
ıstiyorsanız Tokyo civarında 

· köylülerin yaptıkları çareye 
baş vurmuş. Sokak kapınızın 
üstüne: "Hisamatsu bu evde 

nize uğramaz. Hisamatsu 
Japonların hürafe haline gel
miş bir kahramanıdır. Bir 
gün Hisamatsu ortadan kay
bolmuş, nişanlısı Osome yal
nızlığa tahammül edemiyerek 
hastalanmış, ölmüş. Fakat 
ölümündenberi, onun ruhu 
her tarafta dolaşır ve sevgi
lisini ararmış ve rivayete 
göre nezleden öldüğü için 
her geçtiği yere nezle mik
roplarını saçar, bırakırmış. 

İşte bazı köylü Japonlar bu
nun için evlerinin kapısına 

"Hisamatsu bu evde otur-
maz,, levhasını asıyorlarlar. 

oturmaz,, yazılı bir levha B . .h k 
u nazıgane ı tarı o uyunca 

asınız. 

- Vaz geç bunun ne fay- Osomenin ruhu içeri girmez 
dası olur ki? ve etrafa nezle mikrobu saç-

- Bir dada nezle semti- maz sanıyorlar!. 

--------[!] ---------
Radyonun 

Cilvelerinden 
Ruhsat Tezke-

resi Şartları _....,. __ 
Londrada genç bir erkek, 

Nevyorkta da bir kız vardır. 
ıkisi de telsiz meraklısı. Biri 
Londrayı, öteki Nevyorku 
ararken, kısa dalgalar bu 
gençlerin seslerini birlştiri
yor. Konuşuyorlar, uzun uzun 
konuşuyorlar. Ertesi gün için 
randevü alıyorlar ve mukan
nen saatte birbirlerini - gene 
kısa dalgalarda - buluyorlar. 
Ertesi gün için randevü alı-
yor ve mukannen saatte ... 

Bu anlatmakla tükenmez .. 

Teşviki sanayi muafiyet 
ruhsatnamesini haiz olanla
rın ruhsat tezkeresi harcın
dan muaf tutulması karar
laşmıştır. Şimdiye kadar 
ruhsat tezkeresi almamış 

olanların tezkere harçları 
kanuni mevzuata göre geri 
verilmiyecektir. 

-~-

Tren 
• 
istasyonları 

········«>········ 
Kısa dalga konuşmaları altı 
ay suruyor, altı ay sonra 
Londralı genç vapura binip 
Nevyorkun yolunu tutuyor: 
Kısa dalgalarda duyduğu 

Devlet demiryolları tren 
istasyon binalarını yenilemek
tedir. 

sesin sahibi ile evlenecek.. Bu arada Turgutlu ve Pen-
Bakındı radyo ne işlere dik istasyonlarında modern 

yaramağa başladı !.. birer bina yapılmaktadır. 
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Ankara Radyosunun 
--------~----~-

( Bugünkü Pr . ğramı ) 

Türkiye Radyodifüzyon Dalga uzunluğu 
Postaları 1639 m. 183 Kcs./120KW. 

Türkiye radyosu T.A.Q. 19,74 m.15195 Kes./ 20KW. 
Ankara radyosu T.A.P. 31,70 m. 9465 Kes./ 20KW. 
12.30 Müzik (solo - pl) 
13.00 Saat, ajans haberleri ve meteor Ankara 
13.10-14 Müzik - (Riyaseti Cum. Başkan. Bandosu şef : 

İhsan Künçer) 

18.30 
19.15 
19,30 
20.00 
20.15 

21.15 

2:.:: 

21.55 
22.10 
12.30 
23.45-24 

Türk müziği (incesaz - segah ve hüzam faslı) 
Saat, ajans haberleri, ziraat borsası veMeteoroloji. 
Türk müzigi - (Saz eserleri) 
Konuşma (hukuk ilmi yayma kurumu) 
Müzik (radyo orkestrası -şef- Praetorius) 

Saat, Esham, tahvilat, ve Kambiyo-nukut borsası 

Tü:k müzigi (şarkı ve taksim) 
1 - Şarkılar (Müzeyen Senar) 
'2 - {'<~mal Niyazi Seyhun) kemence 
3 - Ş :ırkılar (Mustafa Çağlar ) 

Konuşma (Türkiye postası) 
Müzik (küçük orkestra) 
Müzik (cazband ) 
Son haberler ve yannki proğram 

(fiyat) 

taksim 

-a.ıt.ıın;-:oı.o-9r1r- ·- ~--....... 

Sıhhat Balıkyağı 
Norveçya bahkyağlarının en halisldlr 

iKi DEFA SÜZÜLMÜŞTÜR 
ŞERBET GİBİ İÇİLEBİLİR 

E Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczahanesi 

Mide değil hur- ' 
davat deposu! 

"Daili Mail,, gazet;:)sinin 
Kalküte muhabiri gazetesine 
çektiği bir telgrafta şu "garip 
malumatı veriyor: 

Kalküta tıp kolejinde ya
pılan ameliyat neticesinde 
lrlandalt kçük zabit Mister 
Drummondun midesinden 
şunlar çıkarılmıştır: 

84 jilet bıçağı, 4 pusluk 
115 çivi, 2 pusluk 118 çivi, 
cam kırıkları, yüzlerce gra
mofon iğnesi ve maden par
çaları. 

Çıkarılan eşyanın ağırlığı 

3 IKINCl KANUN 

' mıınıırımıııııınıııınnmııııılll111nımım:ıııımııınınınıımııııon' 
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Soğuğa Karşı 
Mukavemet 

Kış artık tamamen geldi.. 
pek yakın günlerde kışın 
şiddetleneceğine alametler 
çok. Kışın tesiratına karşı 
vücudu mukavemete alıştır
mak lazımdır. Soğuğa mu
kavenıete yazdan başlamalı
dır. Deniz banyoları, duşlar 
evvela tatbik edilecek bir 
usuldiir. Gitgide ılık yapılan 
duşlar; soğuk duşa inkilap 
edince ve buna her gün de-
vam etmek üzere alışılınca 
artık soğuktan korkmaya 
sebeb kalmaz. 10 libredir. Şimdiye kadar 

Hindistanda bu kadur nazik Kışık bir çoklarınız çok 
cerrahi ameliyat yapılmamıştı, çamaş~~ giydiklerini görüyo-
Mister Drummond çabuk rum. Us üste fanilalar göm-
iyileşiyor. 1 lekler, yün kazaklar giyenler 

Mumaileyh Hindistanın bir ı var. Bın bunun beden hıf
miştik tarikatı olan Yogalara zıssıhhisi ile kabili tevhid 
intisap edrek bunların esra- görmÜ)orum. İç çamaşırları-
rına vakıf olmuş ve daha mız nümkün mertebe az 
sonra Hindıstanda dolaşarak olmalıdr. İnce bir yün fanili 
halkın gözü önünde jilet kısa kcllu olmak şartile ka-
b1çaklarını, iri çivileri yut- 1 fidir. Cnun ,üzerine tabii 
muftur. gömlek giyilecektir. Sonra 

Amelıyatın yapılmasına da elbi e, bukadarı kafidir. 
yutıuğu şeylerin verdiği ıztı- Fakat elbiselerimiz esaslı 
rap değil, uğ..tadığı bir kaza- yünden ve sağlam olmalı ve 
dan dolayı lüzum görülmüş paltom~da kalın olmalıdır . 
ve b:ı esnada midesinde top- Bu sure:le dahilden çıplak 
lan_:ı madeni eşya çıkarıl- ve faka haricen de ıyıce 
mıştır. f giyinmi~ olmalıyız. 

Cerrehi meliyat tam altı 1 Sıcak bir yere girdiğimiz 
saat sürmüştür. Patucede 

1 

zaman veyahut sıcak bir 
ameliyatı yakan doktor Ça- yerden ıktığımız zaman pal-
tırcı bövle ağır opeasiyondan tomuzu ~karır ve tekrar gi-
sonra hatanıu yşadığına hay· yeriz. İ•imiz tıklım tıklım 
ret ettiğini söylemiştir. dolu olırsa onları tebdil 

Mister Drummond ordu- etmeğe mkan yoktur. Ve 
dan ayrıdıktan sönra bir böyle biı çokları . vardır ki 
trende tesadüf ettiği Yogi- bu kada kat kat giyindik-
den (Yoga tarikatına men- leri hald gene soğuk alı-
sup rahid demektir) hayrct-

yorlar ve buna kendileride 
engiz marifetler göstermcğe hayret etrıektedir!er. Soğuğa 
ve tababeti şaşırtacak işler karşı mU~avemet çarelerin-
yağmağa khdr ;t veren bazı den biriSde iyi ve mükem-
otların esrarını öğretmiştir. mel ayalc:abılara malik ol-
Drummond gösterdiği hari- mak mesfosidir. 
knların esrar ve üsulünü ·t~~ik;t·;;;·ı;i~; .. t;dk.ik··;tt·i·ğr 
söytt!mekten imtina etmiştir, zaman buharikaları yapabi-
Maaza herhangi adam Yo- leceğini sylemiştir. 

---------· .. ı.- - --i:ımım1_..sım1~ BUGÜN 

Tayyare Sineıncsında 
T E L E F O N: 3646 

NE EKER SEV 
Şaheserini takdim eıe";. 

FRANSIZCA SÖ~LÜ 1 
Başrollcrde: DEANNA DURBiN-HERBaT MARSHALL 

EJIN :. EYVA Tuzu'' 
MARKASİ GİBİ TA~ITİLMİIDU~Y.ADA YOKTUJl 

ENO ·' ' .Mff:vA TUZU" scdcrccc teksif cdilmiS 
1

~~~ bir t"Z oiub. ,,.ranüJe rekJ.indekinüma~i l müstahzarla! 
c.ıan daha kat'ı bir tesir kra ede. Mukayeseden sonr' 

IJliıılıİIİılıııa.:...:...'~=;.ı; ENO "MEYvA TUZU,, alm.ı::da israr edinU. 
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Kahve telvesi nelere 

BİR KAC 
'7 

BOMBO 

• • 
HINDISTAl\~DA ~ 
ASIRDANBERİ .. yarar? 

• DURAN BİR SEHİR .. • • KESFEDILDI .. 
Bir İngiliz heyetinin keşfettiği bu şehirde büyük saraylar, mükellef 

binalar vardır 

Kahve telvesi salon ç\Ç:ı,..: 
lerini büyüktmeğe çok iyi 
gelir. Çiçeklerinize Vikit 
vakit kahve telzesi dökÜljz. 

* 
Beyaz, renkli dantdelri

nizi krem veya daha l<.yu 
r~ngine boyamak istersn!z 
hır kaba yetecek k<:lar 
kahve telvesi ve ılık su :<o
yunuz. Daeteli içine dal\rı
nız, sonra kurutup güzlce 
üuleyiniz. 

* 
Mutfak ve banyolarıızın 

fayyanslarını kahve telvfine 
bastırılmış bir bezle siniz 
fevkalade temiz ve pıfak 
olurlar. 

* 
Salonunuzun, odalarıızın 

parkelerini kahve tehsine 
~a~dırılmış bir bezle oırak 
sı1lın1i~. Çok temiz ve Jrlak 
o ur ar. 

* 
Kahve telvesi halılal). toz

larını da emer. Bira7<ahve 
telvesini hah üstüne erpiş
tirdikten sonra bir fça ile 
iyice fırçalayınız. 

Donuk berdakları111, ter
temiz ve berrak b hale 
getirebilirsiniz. Onla sadece 
kahve telvesi ile iye ova
rak yıkayınız. 

* 
Mobilyanızın ağı kısmı 

rengin· k b t . . k 1 ay e mış ~ onları 
urumuş kahye lv<}si ile 

ovl ulnuı, eski parlctıklarını 
a ır ar. 

Hindistanın içeri tarafın
dan Londraya avdet eden 
bir İngiliz heyeti hayalden 
doğma masalları hatırlatan ; 
bir rapor neşretmiştir. Şa
yeİ bu rapora merbut olan 
birçok fotoğraflar işin bir 
hakikat olduğunu hissetme-

1 
seydi heyetin seyahat hak
kında verdiği tavsilata hiç 
kimse inanmıyacaktı. Sefere 
iştirak eden sevyahlar diyor
lar ki : 

"ffatlalarca Hindistanın 
yolsuz Çenzelistan denilen 
sık ağaçh, çalı tık kıtaların
da dolaşmıştık. Yerli hamal
larımız yorgunluktan bitap 
düŞmü?lerdi. Susuzluktan he
piıtlİZ bayılma derecesine 
gelmiştik. Bir su menbaına 
tesadüf etmek ümidi hemen 
yok gibi birşcydi. Böylece 
bir akşam üzeri güneş ba
tarken çalılıklar ve ağaçlar 
atasından yolumuza devam 
etmeğe çalışıyorduk. Birden
bire önümüze bir şehir çı
kıverdi. Öyle bir şehir ki 
banisi hiçbir lüksten çekin
ıııemişti. Bütün binalar taş

tan ve mermerden mamul
du. Aradan kimbilir kaç a
sır geçtiği halde binalar he
ınen hiç bozulmumış gibiydi. 
Her halde binaların harici 
vaziyeti buna delalet edi
yordu. Bir mermer kapıdan 
içeriye ğirdik: Mermer şa

dırvanlarla karşılaştık. 
Bir kaç katlı evler, bir 

saray, mermer duvarlı umu
mi binalar semaya doğru 
yükseliyordu.. Fakat şehir
de tek bir insan yoktu. A
caba "eski masallarda isim
leri geçen Hint padişahların
dan birinin şehrine mi gel
mişttk?,, 

Heyet azası tesadüfen keş-
fettiği bu şehir h~kk_ında 
tetkikat yapıyor, eskı kıtap-
ları karıştırıyor ve nih~yet 
Hindistanın ıssız yerınde 
metruk kalan " 11 andugarh,, 
şehrinin tekrar bulunduğuna 
kanaat getiriyor. 

Bu şehir Hindistanda kim
se farkına varmadan son
müş, ölmüştü. Nasıl, ne za
man hangi sebeblerden do-

* layı öldüğünü meydana çı-
. Şirke, petrol, >tinyağlı karmak kabil değildir. Bir 

şışeleri, kahve t, · ile kaç asırdan beri metruk o-
ı~:alıyarak yıykcn~:: ko- lan bu şehirde bugün kıy-

an eser kalma metli hazineler vardır. Bir 

la :;:e~İŞ~1K _)RKİYENI~ EN ~ÜYÜK siNEMAslı 
~ Suh'arınd~c YENi SJNEMA'da 

TELEFON: 40€ TELEFON: 4065 

Bun iki büyük filim birden 

1 • Avaroz kadısı 
Türkçsözlü ve sarkıh büyük komedi 

'f: OY~AY ~rAR: Hazım Vasfi İ Galip Muammer 
· Belı HalıdŞevkiye Cahide. 

İZMİRDE İLK DEFA ... 

2 ~ 8Üük şehir 
enenin en müthiş şaheseri 

T,.kçe izahh foks jurnal 

SE:A.NsLAI Cumartesi ve pazar günleri 10-2-5-8de 
q diğer günler 2-5-8de başlar 

:R ................................ llİI 

zamanlar bugünkü duvarla
ların içinde Moloanın payi
tahtı bulunuyordu. Bu payi
taht onbeşinci asırda sultan 
Hasan Gorinin eseri olarak 
meydana gelmişti. Şehrin 
civarı manzara itibarile çok 
güzeldi. Sultan Hasan orası
nı bir kale haline getirdi. 
Kalenin içinde en muhte
şem binalar kuruldv. Bu bi
nalar o kadar sağlamdı kı 
aradan geçen asırlarda hiç 
bozulmadı. Şehrin Hindistan 
tarihinde büyük bir rolü 
vardır. Husesile biraz eksan
trik diye tanınmış olan sul
tan Gıyaseddin devrinde bu 
şehirden çök bahsedilmişti. 
Bu padişah 17 nci asırda 
Mandugarh şehrini emsalsiz 
bir eğlençe ve şehvet mer
kezi haline getirdi. Devletin 
idareei münhasıran g~nç ve 
güzel kaeınların eline veril
miştı. Saray memurları, zabı
la hep güzel kadınlardan 
müteşekkildi. İki Amazon 
alayı memleketin müdafaası
nı temin ediyordu. 

Fakat sultan Gıyasettini 
de diğer Hind padişahları 
zehirlediler. Ölümünden son
rn harp çıktı Tahtını payla
şamıyanlar birbirine girdiler, 
Kadın alayları harbe sevke
dildi. Bu alaylar mahvolu
verdi. Muharebe altmış sene 
d !nn etti. Oı:l11h1 s:>rı

ra sultan Baz Bahadun ga
lip geldi. Fakat İslam olan 
sultan Bahadur Hind putpe
restlerinden birinin kızı o
lan prenses Rup Matiye a
şıktı, Din farklarından do
layı aşıklar evlenemedi. Bu
nunla beraber bir arada beş 
sene mesu~ bir hay.ıt sür
düler. Genç prcnse&in bu 
bu müddet zarfınc1a yazdığı 
aşk şiirleı-inin bu gün de 
Hindistan cdcbiyatıcd:ı bU
yük bir kıymeti vardır. 
Beş sene son!·a naib Ak

bar askerlerile şehre hücum 
etti ve ora :;mı ele geçirdi. 
Sultan Bahadur bu muhare
bede askerlerinin başında 

telef oldu. Muzaffer olan 
Akbar genç pr~ntese sahip 
oln:ak istedi. Fakat prensesi 

almak için saraya gittiği za
man güzel kadını ölmüş bir 
halde buldu. Rup Mati sev-
gilisi Bahadurun hançerini 
kendi olile kalbine sapla
mıştı. 

Mandugarh şehrinde olup 
biten son mühim hadiseler 
hakkında mühim olan tafsi
lat bundan ibarettir. Ondan 
sonra şehir nasıl çabuk doğ
du ise o kadar çabuk unu-
tulup gitmiştir. Ancak son 
haftalarda şehir, Hindistanın 
uzun senelcrdenberi ayak 
basılmamış ormanları arasın-

da tekrar keşfolunmuştur. 
Şehrin sokakları, binalarin 
duvarları hep sarmaşıklarla 

kapalıdır. Mermer hamam 
havuzlar içinde maymunlar 
yatmaktadır: Sarayın geniş 

avlularında yılanlar sürüne
rek yürümektedir. Bütün 
vahşi hayvanların ev kapıla
rından girip çıktıkları görül
mektedir, Vahşi hayvanların 
hiçbiı yerde bu kadar kıy-

metli binalar içinde oturduk
ları görülmemiştir denilebi-
lir. Bunlardaki kıymetli şey
lerin, hazinelerin neden bir-
denbire terkedilmiş olduğu
nu, son sekeeenin niçin şeh-
ai bırakıp gittiğini hiç bir 
kimse bilmiyör. Bn sır ihti-
mal ki ebediyen meydana 
ç1karılamıyacaktır. 
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Üzerinden kzanç vergis 
verenler 

········()········ 
Gayri safi irat üzereindcn 

kazazanç vergisine tabi mü
kelleflerin vergi nisbetlerinin 
birleştirilmesi etrafındaki ha 
zırlıklara ekonomi ve finans 
bakanlıklarınca devam olun
maktadır. 

1939 yılı başından itibaren 
birleştirilmiş vergi nisbetleri 
nin tatbikine geçilecektir. 

Yılbası serefine fevkalade bir filim 
LE0°N TOLSTOİNİN BÜYÜK ESERİ 

Ve Gabi Morley - Pierre Benoir'ın 
Muhteşem temsilleri 

Uykusuz Geceler 
Bethovenin senfonisi - Rus müziğ.i - Şayanı hayret aşk 

~macerasını görmek üzere tebnil I_~mi~ 29 kanunuevvel 
~ PERŞEMBE GUL'tU 

Kültürpark Sinemasında 
Telefon 3151 

toplanacaktır 

Bugün son defa olarak 
Büyük muvaffakiyetler kazanan mevsimin en güzel iki filmi 

- Aşk kanatları altında 
- Paris eğleniyor 1 

Filimleri gösteril _ cc:_tir. l:'ırsatı kaçırmayınız 
Seanslar: Paris eğlen · or J ve 7, 15 te Aşk 

kanat!<! ·1 5 ·: 9da ... 
FİA TLER: 20 - 30 kuruştur 

.............................. ez:; 

3 iKiNCi KANUN 

KremE N HOŞ 

Müstesna bir güzellik yaratlr her yerden arayı~ 

Merkez deposu Arasta No. 138 Enhoş parfömleri mağazası . 

A§Ç;b~ş~ ıw;;k; ~;.;if'fi:Foif~ 
Makarnaları ~ Salth Sonad 

Selanik sergisinden birincilik 
madalayasını kazanmıştır. 

•Yün, İpek, Pamuk, Keten 
IFloş ve karışık her cins ku~ 
maşı kolayca~ ve emniyetle 
boyar. Telefon: 3882 

9 EYLÜL BAHARAT 
DEPOSU 

~~~-~~~ 

Dr. Demir Ali 

~ Cilt, Saç ve Zührevi has-
~ tahklar mütehassısı 
~ 2 nci Beyler sokak No. 81 
1f Her gün öğleden sonra 
.• Telefon: 3315 
"~t:;;;u;;:~;:ol~ 1 ~ 

Dr. Fahri Isık 
lzmir Memleket H:ıstanesi 

Rontken MüLhassısı 
Rontken Ve 

Elektri l tedavisi y:ıpılır 

ı inci Be ·!er Sn. N J. 29 
TELEFON 2542 

E:.. t _;:;:; 't:;_t;:& :;;;;_t;;l 1;;,.t:;;;I; -..t ;;a 4 I;;:&: 

OK TOR 
evfik Lütem 

MERKEZ HASTANSSİ 
Kul:ık, Bu ·un, Bcğ lZ 

Mütt::ı.:ıc;<ıısı ınuaye:-ıhane 2 nci 
Beyler Numanzade sokak No. 5 

Her gün öğle:len sonra. 
~~~~ .. 

DiKKAT! 

Peşin ve'I 
Taksitle 

En şık en u ::uı elbisele
rinizi Kavaflar şarşısında 35 

No da 
TER Z 1 

Kazım 
Şengüder'e 
Yaptırınız. 
1 nci Sınıf M utah:ıssıs. 

ıı ınıııııın ııııııı ııımı ı ııı ı ı o ı u ı ıı m11ınnnınıı!111rm 

DOKTOR 
İsmail Hakkı 

Bilgeer 
Dervlşoğlu 

Dahili, sinir, çocuk hastalıklan 
saat 9-12 İkiçeşmelikte 

1-6 Karşıyaka Yalı 71 Na.da 
T. 3760 

~~~ ! ~~~ 

ÜROLOG OPERATÖR 

DOKTOR 
Kamçıoğlu Fuat Soyer 

Cilt Tenasül hastalıkları Böbrek, mesane, prostat, 
elektirk tedavisi idrar yolu hastalıklarını te-

İzmir - Birinci beyler So. davi ve ameliyatlarını yapar. 
No. : 55 Telefon : 3479 2 nci Beyler Numanzade No. 5 

amınwınııuımı aı ınıııı:ıı ı ıwııu ıı nuıı :ıııııınım•n Qlllı u ıı 1 ıım ııunımmımııınııuııııımunım m mııııı ı ııııa nmaın 

S. F E R İ T E C Z A C 1 B A Şii 

A L T-1 N D A M L A S 1 
Kolonya ve yağsız;Kremi 

l 
DEPO ŞİFA ECZANESİ 
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SAHIFE4 

m 
• ŞEHiR. 
•HABERLERİ: t ... _____ ~~---·-.1 
Havagazı 
s kuru'a iniyor 

Belediye reisi Dr. Behçet 
Uz İstanbulda gazetelere 
beyanatında, fabrika faali
yete geçince hava gazı üc
retlerinin yedi buçuk ku
ruştan beş kuruşa indirile
ceğini söylemiştir. Ücretler 
inince pek tabii olarak abo-
ne sayısı artacaktır. 

•• 
Oğretmen 
Tayinleri 
Sağır dilsiz ve körler mü

essesesi dikiş öğretmeni Bn. 
Reyyan Erginer Karataş or
ta okulu öğretmenliğine, Bn. 
Hayriye Baykoca Kız enstı
tüsü idare işyarlığma, Kara
taş ortanın beden eğitimi 
öğretmeni B. Ali Riza Gü
ven Gazi orta okulu yardi
rektörlüğüne. erkek lisesi 
Türkçe öğretmeni B. Naili 
Özeren Gazi orta okulu öğ
retmenliğine, Erkek lisesi 
matematik stajiyeri B. Fet
hi Dörtok Gazi okulu riya-
ziye stajiyerliğine Erkek li
sesi Türkçe öğretmeni bay 
Ali Faik İmece Gazi okulu 
Türkçe öğretmenliğine, Bn. 
Seniha Öge Akşam kız san
at okulu biçki dikiş öğret
menliğine Erkek lisesi riya
ziye stajiyeri B. Hilmi Pe-

(HAi.KIN SES/) 3 iKiNCi KANUN 

~TELGRAF· TELEFON 
~· Merak ve heyecan uyandırıcı yazılar .. 

• ' 

.......................................................................... 
HABEŞLER AYAKLANDILAR 
İtalyanlar Cibutiye taarruz edeceklermiş 

;..-..-.. ___ .._.._ ...... _~ ~·~-.-.-~ ~ ...... --~~ 
Paris (Radyo) - Romaya Habeşistrndaki alakadar makamlardan verilen malumata göre 

Habeşistanın bazı yerlerinde yerli halk İtalya aleyhine ayaklanmağa başlamışlardır. 
Hadiseye büyük bir ehemmiyet atfeden İtalyan makamatı bunu önlemek için•lazımgelen 

tedbirlerin ittihazını emretmiştir. 
Diğer taraftan haber verildiğine ğöre Fransız Cibutisine İtalyanlar ani bir taarruzda 

bulunacakmış. 

Amerika japonvaya Bir Nota Verdi 
Londra, 2 (Radyo) - Amerika hükiimati tarafından Japonyaya gönderilen notada izhar 

edilen görüşler, eyi haber alan İngiliz mahafillerinde ifade edildiğine göre, uzak şark hak
kında İngilterenin görüşlerine tamamen mutabıktır. 

Bir İhtiyar Yanarak Kül Oldu 
İstanbul, 2 (Hususi) - Evvelki gece Beyazıtta 77 yaşında bir adam yanarak ölmüştür. 

Hadisenin kurbanı ihtiyar, Camcıali mahallesi Külhan sokağı 15 numarada oturan Rus
çuklu Hasandır. Hasan marangozluk yapmakta iken bir sene evvel felç hastalığına uğra

yarak iş yapamaz bir hale gelmiş, bir köşede oturmağa brşlamıştır. 
Hasan dün akşam odasında yatarken elinde siğara ile uyumuş, ateş yorgana sirayet 

ederek tutuşmuştur. Meflfü; ihtiyar kendisini kurtaramamış, feryat etmeğe başlamış, fakat 
etraftan yetişilinceye kadar yanmış, ölmüştür. 

Her Tarafta Kara yel 
Ankara, 2 (Hususi) - Marmara, Akdeniz ve Karadenizde şiddetli karayel fırtınası de

vam etmektedir. Bodrum ve Bilecik havalisinde hissedilen şiddetli karayel fırtınası, Anka
raya kadar uzanmıştır. Fırtına neticesinde kar tabakasının kalınlığı Boluda 35: Bilecikte 7 
Eskişehirde 5 santimetreyi bulmuştur. 

Kışla, Çubuk ve Ankarada kar 3 santimetreye çıkmıştır. Bursa meteoroloji istasyonunun 
bulunduğu Uludağda kar 90 santimi bulmuştur. 

................................................................ -
Uğursuz şatoda işitilen sesler 

1 l!J 
Ruhun hakiki bir mevcu

diyet olup olmadığını kat'i 
surette ispat etmek muhak 
kak ki bugün için mümkün 
değildir. Belki yarın bu hu
susu da tamamen aydınlata
biliriz! Ancak bugün mu
hakkak olan birşey varsa 
o da yapılmış birçok tecrü
belerin, yaşanmış birçok ha
kikatlerin mevcudiyetidir .. 

Bu misallerden sonra(ruh) 
diye bir varlığa inanmasak 
bile, fevkelbeşer bir kuvve
tin bulunduğunu ve bugün 
izahı mümkün olmıyan ha
diselerin bir kuvvet vasıta-
siyle husule geldiğini kabul 
etmemiz icabeder. 

Birçok tarihi şahsiyetlerin 
ruhlarının yine eski muhit
lerinde dolaşmakta oldukla
rı, hatta İngiltere sarayla
rında sık sık ve muayyen 
zamanlarda meşhur şahsiyet
lerin hayallerile karşılaşmak
ta bulunduğu itimat edilir 
kimseler tarafından söylenir 

Aşağıya inmeğe cesaret 
edemedik. Bir müddet hiç 
ses duyulmadı.. Sonra aşa
ğısı yeniden karıştı.. Bu se-
ferde ayni erkek başka bir 
erkeğe çatıyordu. 

Bir çok küfürlerden, bağı
rıp çaçırmalardan sonra: 

- Utanmaz, rezil.. Benim 
karımla ha !.. 

Diye bir ses kükredi, son
ra sözlere karışan silah ses
lerinin boş odalarda yaptığı 
korkunç akisJer duyuldu . 
Aşağıda birisi daha vurul-

muştu.. titriyorduk. İnip ne
ler cereyan ettiğini anlamak 
lazımdı .. Şaşılacak şey, uşak-
ların hiç birinden eser 
yoktu .. 

Muhakkak onlar da kor
kudan odalarından çıkmıyor
lardı.. Artık yatacak halimiz 
kalnıamıştı .. Kulak kesilmiş, 
aşağıyı dinliyorduk. 

Bir müddet gürültüler ye
niden çoğaldı; birçok insan
lar •irbirine girdi.. Bu sefer 
kon\şanlar çok kaba bir li
san kulJanıyorlardı.. Sonra 
yine birkaç el silah sesi du
yulclı .. Sesler yeniden kesildi. 

- Sonn yarın -
~~~ IU!ll~~ııı::+S'. 
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kan ayni okulun riyaziye öğ
retmenliğine tayin edilmiş-

lerdir. Sıhhiye Vekaleti Çelikciğer Getirtti 

Ölmüş bir insanın yeni
den saray odalarında dolaş
masını nasıl izah edeceğiz? 
Toprak altına girmiş bir vü
cut ayni zamanda başka bit 
yerde olamaz. Şu halde sa
rayda görülen ölmüş sima
ların, ölünün ruhu olduğunu 
kabul etmek lazım geliyor .. 
Hayalet gözle görüldüğü za
man ruhun kime ait oldu
ğunu anlıyabiliyoruz. Fakat 
birçok vakalarda hayal gö
rülmediği hal?e izahı müm
kün olmıyan gaytitabi hadi
seler cerayan etmektedir. 

- Baş tarafı 1 incide -
vila:et işleri hakkında ko
nuş\m. Başladığımız işler 
içinçok kıymetli yardım va
idle,ni al~ ım. Ve emirlerini 
telaki ederek vazifemin 
başıa dönüyorum.,, 

••••••• 

Devlet 
Sermayesi ile kurulan 

müesseseler 
Devlet sermayesi ile ku

rulan iktisadi müesseselerini 
teftiş ve mürakabesine ait 
kanun tatbike başlanmıştır. 

Bu kanun mucibince mil
li bankaların idaresindeki 
şirketler, idaresini devret
miye başlamışlardır. 

Kumarcılar 
Yakalandılar 

Zabıtanın Yılbaşı gecesi 
aldığı tertibat sayesinde şeh-
rin bazı semtlerinde 39 ku
marcı kumar paraları ve alet
lerile yakalanarak Adliyeye 
verilmişlerdir. 

HÜDA YA EMANET MO
TÖRÜ PARÇALANDı 
Çeşmenin Alaçatı iskelesi 

civarında karaya oturan 38 
tonluk (Hüdaya Emanet) mo
törü, kurtarılamamış ve müt
hiş dalgaların tesirile parça
lanmıştır. 

Motör Mersine götürülmek 
üzere yükletilmiş 9000 teneke 
gaz ve benzin vardı. Bun
lardan yalnız 3500 teneke 
gaz ve benzin kurtarılabil

miştir. Fakat tenekelerin ço
ğu delindiği için içlerindeki 
gaz ve petroller dökülmüştür. 

Çuval Cinsi Fiat 
889 Üzzüm 11,25 19 
198 Bakla 4 4,25 
284 Nohud 5,75 6 
158 B. Pamuk 49 49,50 

719 K.T. Palmut 225 450 

Ankara, 2 (A.A) - Sıhhiye Vekaletince Amerikadan "Çelik ciğer,, denilen Collen Res
piratörü getirilmiş ve Ankara Nümune hastanesinde halkın istifadesine konulmuştur. 

Maverayı Erden Başvekili Şamda 
Şam 2 (A.A.) - Yuvarlak masa konferansına iştirak etmek üzere Londraya gitmek

te olan Maverayı Erden başvekili Tevfik paşa Ebülhüda Şama gelmiştir. 

Boğazda serseri torpil 
İstanbul 2 (Hususi) - Karadenizde, Boğaza yakın bir yerde Elmas T ayba 

bir serseri torpil görülmüş, imhası için icabeden tedbirlar alınmıştır. 
mevki inde 

• 
lnhisarların Varidatı Arttı 

Ankara, 2 (Hususi) - Tuz, tütün ve müskirat inhisarlarının varidatı her sene biraz 
daha artmaktadır. Gumrük ve inhisarlar vekaletinin neşrettiği rakkamlara göre 1938 mali 
ssenenin ilk altı ayında safi varidat 22 buçuk milyon lirayı bulmuştur. 

•• 
. Ereğli Açıklarında Uç Vapur Tehliked~ 
Istanbul 2 (Hususi) - Karadenizde Ereğli açıklarında bulunan Millet, Şule ve ikbal 

vapurlarının tehlikede olduklarını haber alınını ~tır. Kara yel fırtınası, sabaha karşı saat 4 c' e 
dinmiştir. 

SURİYE İN İSTİKLALİ İSTENDİ 
Paris, 2 (Radyo) - Şamdan bildiriliyor : 
Parlamento toplantısında Fransız - Su:·:y,'! anlaşmasının tasdik edilmediğini tenkid 

yen nasyonalist blok reisi, hükiim<;;.i.kn Suı-iycnin istiklalinin ilanını istemiştir. 

İSTER GÜL İSTER AGLA 
deli • 

sız karar • • 
verınız Hangi i 

eyli-

Fransanın Royat şehrinde, kimiı haklı, kimin haksız o!:l.ı _'i'u anlaşılamıyan bir vak'a ce
reyan etmiştir. Berber dükkanına giren bir kadın müşteri, koltuğa oturunca, berbere, saç
larını sıfır numara makine ile e~mesini söylemiş. Berber e. ıir kulu. Makineye dayanmış 
müşterinin saçlarını, demet demef, kökünden indirmiş. Fa!c·.t, muşteri eve gidince, koca
sile arasında bir kızılca kıyam etti kopmuş. Bir hayli sövii ş ve bir miktar da dövüşten 
sonra, zevç, yanına bir tabelacı a' ırak berberin dükkanına ~wşmuş, camekanına, zorla şu 

yazıyı yazdırmış: "Bu berber deli Jir.,, 
Gerçi, ortada bir deli var. Fak .. t acaba bu deli hakikat .!:1 berber mi, yoksa karı koca

dan biri, daha doğrusu ikisi bird :ı mi, orası belli değil. B:.ı ıa sen bir karar ver de. 

İS TER GÜL İSTER AÖLA 

Sözüne itimat ediJir bir 
Fransız muharriri şahit ol
duğu hakiki bir vak'ayı şöy
le anlatıyor : 

-"Büyük bir şatoda mi
safir olarak bulunuyordum, 
Bu asırdide binada uzun 
senelerdenberi gayritabii ha
diselerin geçtiği söylenirdi.. 
Şatoya yeni taşınmış olan 
dostum bu hadiselere inan
mazdı.. Ben de hemen he
men onun fikrinde idim. 
Şatoda ilk gecem hadisesiz 
geçti.. İkinci gece en alt 
kattaki taş odalardan müt
hiş bir güriHtü yük~elmiye 
başladı., Eir erkek bağırıp 

çağırıyor, ince titrek bir ka
dın sesi korka korka cevap 
veriyor, aynen şöyle konu
şuyorlardı : 

- Demek beni aldattın .. 
Hem de onunla.. Ah sem 
ahlaksız kadın.. Namussuz .. 

- Hayır, seni tem'n ede
rim ki, yalan, ben senin ha
yaline bile sadık kalırım ... 

- Sus, kadın değil mi-
sin?,. Bir de inkara kalkma .. 
Alçak,. 

Ve, son sözler ile beraber 
gecenin sessiz karanlığını 

yırtan üç el silah sesiyle 
titredik .. Aşağıda çok mt
him hadi~cl : cereyan • ed:
yordu dere e 1<:.. İnce bir ka-

D .ıiştir. 
Be:vekalet müsteşarlığına 

tayiredildikleri hakkında 
çıkaı habere dair de vali-
miz: 

- stanbul muhabirin~ 
söyle ğim veçhile böylc'liir 
şeydehaberim yoktur. Esa
sen nzkfır vazife münhal 
değile·.,, 

Deışlir. 

Mıır Valide 
traliçesi 

Pari 2 (Radyo) - Muıt 

valide raliçcsi Nazlı, yanın' 
da çoecları prenses Faizeı 

Faika : Fethiye oldujtl 
halde )'ı .1 Marsilyadan Mı" 
sıra haket edecektir. 

(el enler 
Sinoı meb'usu ve Tariş 

müesse!3i genel direkförü 
B. Hak Veral, Avukat Nu
ri Esen Avukat B. Ekrem 
Oran, İbankası müdürü B. 
Haki Ei, Adliye müfettişi 
B. Ali ka Güven Ankar•"' 
dan şehnize gelmişlerdir. 

Annam imparatorun&Jll 
baağı klrlldı 

Arınan imparatoru Bal 
Day, birv esnasında attJ 
düşerek ıcağı kırılmıştır. 

İmpararun tedavisi içiıJ 
Hindistanm tayyare i(e 

dın feryadı silah seslerine doktor. gıderilmiştir. 
karı'l!tı .. Boş ve taş odalar- ·············~·· .. ••··• .. •••• ............... ...-
da silah seslerinin aksi kay- A ~ K J N 
bo!duktan sonra herşey es- G 
ki haline döndü. Ö~aşları 

Ne ben, ne de dostum Bu şah~r filim "ASRI,, 
yerimizden kıpırdayamamış- sinemada ltün muvaffatıye" 
tık, Korkudan titreyorduk. tyile devaı etmektedir. ,,,,,,,; 
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