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Paris Müzakereleri Bitti ltalyaDonan~asıl06Par
y eni lttif ak Projesinin Rusya ya Karşı ça Z~rhlıdan Mürekkeptir 

!~~~~~d ı ~R~~ll diği Tahmin knı 2~1!~!.'!rbu . j 
d8nll1Unde buraya uğrayan lngiliz ittifak projealoe baıka bir mahl· 
Baıvekili M. Makdonald Uo Harı. yet Yerilmek mecburiyeti baı 
ciye Nazırı Sir Con Simoo bura- gösterecektir. ÇnnkO burnu Frao-
da Franı·z Bapekill M. Daladyo aanın idareainl elinde bulunduran 
~e Hariciye Nazırı M. Bonkur diplomatlar fU fikirdedir: 
Oe görüımelerinl bitirdiler •• 1 - Dört bnynk deYletin, 
dDn Londraya döndüler. yani lngiltere, Fransa, ltalya ve 

MulAkatın menuu, Roma mil- Almanyanıa Anupa ıiyaaetinl 

llkatında İngiliz Yo ltalyan bat- idare etmek ı,io yapacakları itti• 
•ekillerJ tarafından karar Yerilen fak AYrupayı iki kııma ayır-
d6rt bllyllk devletten mllrekkep 'fi mak olacaktır; IBu iki kıımın bir 
bir bllyllk ittifak kurmak proj.. tarafını teıkll edecek olan knçnk 
.ıdir. deYletler bu lttif ak karııaında 

iyi haber alaa ılyaHt adam- , lktıaadl •• ıl1ul bir ...,.te dnr 
laraodaa ıızan malOmata rlre mllf olacaklardır. 
Fransa hllkumeti, Anupa ılya- 2 - B6yle bir ittifak Millot-
"liai Jeai bir utikam~t• ÇOYİr- ler Cemiyetini felce uğratacaktır. 

ek maksadile •Dcudı retirlt. a - Bu ittifak, bnynk haf~ . 
-..k ielenilea l.11 yeni ittifak ha aoara srnllp ve maflQp det· 
projesini benllı ret Toya kabul ~ letler arasında imzalanan muah ... 
•tmlt değildir. Fakat Franıız M. Stali11 (Devamı 14 Onou sayfada ) 

Sil dıllyorl 
matbuatının bllyllk bir kıın-ı 
böyle bir ittifakın Fransaya fay
dadan ziyade zarar getireceA"in~' 

f ransayı müttefikleri olan Lehi1-
tan ile kllçOk itilAf de•letlorio
den ayırarak feci bir emniyetaiz
llk içinde b.rakacatını açıktan 

Cenevre, 22 (A.A.) - M. Henderson, bugun umumi 
komisyona, sllihları b1rakma konferansını paskalya 
yortular1ndan sonraya tehir etmeyi teklife karar 
vermlttlr. 

açığa yazıyorlar. 

Şurası mubakkıktırkl Franıa
aıa böyle bir ittifaka rıza göıte
rlp girmesi her halde çok mO,-

Bu tebllA umumi komisyonda yaran (bugUn) okuna· 
cakt1r. Bu hususta gUrUltUIU mUnakatalar rapllmaaa 
çok muhtemeldir,. 

lstanbulda Halis Sütün 
Okkası 715 Kuruştur! 

Fakat Emin Olunuz Ki Bu Ucuzluğa 
Rağmen Müşteri Bulunamıyor 

. ,, '~~ ..... ,•, .......... .,._.,_ 

~ 

Ucaz ve itile.iz .üt .atan HalkaTı çiftliğinin methali 
(Bu realm enelld alla toprak bayramı tenllklul e1na11nda aluıllllfhr] 

lıtanbulda halkın ve Beledi• birkaç defa babı ettik. Buglln do 
1eain mllıterek bir derdi Yarmr: bu lılo bOıbDtllo batka bir tara• 
Süt derdi. Dt>'Tllerimldn ~· a1- fu11 anlatacaiıL 
111eı •e en taılanı olan ba bit BuıDn lataabulda. ilim date-
tlrll bitip tllkeuaiJ• ...... c1... ( l)p~ l~ .. ~ ) 

Bugft.n 

Saırla 

r 
Dil Anketi 

'\ 

Devam Ediyor 
T• D. T. C.migetinden ı 
Karplıkları aranaClllc arapça 

ve /ança lcelim•l•rin 12 numaralı 
lüted pulur: 

Macera, Mademki, Madde, Mad
~ Mahiyet, Mani, Mania, Mehaz, 
Memur, Memuriyet, Mübalaga, 
Mübarek. 

Verilen cevaplar1 15 inci 
sayfamızda bulacaksınız. 

Amerika'da işsizlik MUcadeJesi 
Vaıington 22 - Relıicllrnhur M. 

Ruzvelt, ltıi:dik meaeleainl halletmeğe 
azmetmlıtir. M. Runelt, diln konsrre· 
den acele tedbiri.,. alabllmul için 
fnkalAde tedbirler lıtemlttir. Bu 
tedbirlerle JH• -kader 250,000 lp)u 
it bul_a..,ı ..... .Wmeldedit. 

lı.ı,_,,. }ili S.ur 4'iritnohı11mt tantlm 
Bu ıntuoda iki gOodeoberl bir tekilde kendini g8sterml1t 

lngiltere ile F ranaanııt .deaiz. Ye ~ hatta ·iki rakip hnkQmet ara11nda 
bQ.va :k~vY.tleriol ·• bU.~nn .tafa!'At . ıık'aO: ;.- bii tllrUi b~ledilefAl. 
~• tefetttiaHtı· bli:uduk.-::Oujthi.de -,~.f . · ·cte~iıi". btı· · Uıijİ!f: )rtıınnd~q 
lta~yanıa doalz Ye lıaYa. kuYYet- Londra koDferaniı yar~İD pmalak' 
lerınl gözden geçlreceğız: ~akat bir tekilde kalmııtır. 
daha evvel ıunu ıöyliyebm ki M l.tı. d ki b" k -• 

k 
. a um ur ır aç ıene en .. 

deniz unetlerl meaeleaınde Loodra• da deniz kuneUerini tab-
lt.alya ile Fransa araaında tiddotlJ dit etmek makaadile lngiltero, 
hır rakabet Tardır. Bu rakabet Fran•a, İtalya Ye Amerika arasın-
Londra konferansında çok ıiddetli ( Devamı IS Daca ıayfada ) 

35000 Liralık llitilisı Ya
panlar MahkU.m Oldular 

Kırıehir ( Hueual) - Çiçekdağı kazasında Tayyare cemiyetinba 
35400 lirasını zimmetlerine geçirmekten auçlu olar•k ağır ceu mah
kemesine verilen ıabık kaza kaymakamı PerteY Beyle cemiy•t yezne
darı Hüseyin A•nl, tahıildar Abdurrahman Ye Muıtafa •e tahrirat 
kltibl Hasan Efendilerin muhakemeleri bittL Neticede cllrlm nbit 
a&rDldD Ye 1abık kaymakam beı ay hapH •• 10727 lira ldemı, .. 
-vezaedar bet •ene aju bapH Ye 1800 Ura &demi7e, taulldar 
Abdurrahman Ef. b9f •• Maatafa Efendi de aç aeoe •tır hapee .. b
kim oldular. Tahrirat kAtibi beraet kararı aldL 

1 Akıl Akıldan Üstündür ! 1 ________ , 

• 

- Çok acıdım azizim •• Adaman biri Beyazıt kulesinden aıağı dD
fQp parça, parça olmuş! •• 

- Vah uYallı •ab.. acaba dOferkea m;1a parqut kulluamaauaL •• 

., . 
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Dünya lkhsat 1----.... ------·--------------..------------
.!:>n~=k:~~:~ ........ Karmakarışık Bir Kaçakçılık 
OIQmdea llıırtarmıya utraf&Jl - ----------

de•leı adamlan dOnJ& ikbu& B. . 1 K k s· K 6' d 
:.°:!:n::mı!1! ~~~ar'°ru ın erce aça ıgara agv 1 ını 
•u•ata laalkımıs cltTorkf: 

l'...ı Bey ( B 9ikt8f lblamur ead- B h K K At 1 
·-~ • .'~ll&bları Barakmakooferan•ın- o çaya oyup uyuya mış ar 
4aa ... ra flmdl bir de dlnra lktt- Dlla AcDiyedekl (9J numaralı lbtiaaı mahkeme-
_. 1c ........... daa büeecliliyor. Ba- .U.de mllbim bir aigara klmdı ka-kçılıgı" daYaaına kuyudan çıkanlmıfo Ayni gllnde poU. memarlan 

P atihte et kaçakçı• CeYd•tİD eYinl tarauat eder
lerken kutıclald berber dllkkbtadaa bir •'-
çıkarak koıa koıa kaçtıfını g3rmllıler Ye et ka
ÇU'ıyor zaıınile takip etmiıler. Kaçan adam Hab 
papya gelince koltaiuadaa bir .,.ket .pkararak bir 
anaya fırlatm .. O • rada memurlar keac:liainl 1aka
lamışhr. Araadan paket alanmıı Ye içinde et yerine 
(85) defter ııgara klitdı çıkJDııtır. 

•aa iç n M. MuM lol lllr makalııt de •· ..-
...,etm ıtlr. Beaee bir lkbaat lıoa• deYaat eclildL Mahkemede, ikisi mevkuf olarak dlrt 
fwaua rapalmahdar. Fakat buaaa auçla balmıayordu ve tamam (21) phit dinlendi. 
kar•lan ela lafta kalar1a itte aut DAftDID meuaa ıudur: 
.. hl ke o •akit baı ıaıtcrecektir. Geçenlerde Kumkapıda Saraçiahak maballeainde 

Lafle, auUaatle ualaomıyaa iaıan• oturan Haca l1111ailin •Tinde ara.t••ma vapalmak ~ 
lar o nkil topların, tananlerıa ,.... ı 

...... bomklan albacla akıllanaı ten.ı.. mca l.mailin k ...... kapıyı açmamı .. o aıra-
baılanaa toplayacaklardır. Lafla aç- da evde bulunan (2884) defter sigara klğıdını bir 
lar• ekmek .. lfaiılere it Wuae- bohçaya 1ararak kuyuya atmıı ye bohça ıuyun di-
••Joi'. bine bataıa diye bohçama içine t.lr de pldç kor * mUf. Ondan ıonra da kapı açdmlf, fakat arsaya 

Mehmet İ8mİDİ t.pyaa ba kaçakp fi klldlan 
aynı g&nde haca !.mailden aidatım ı&yleditl için 
muhakemeleri birleflirilmqtir. Baa pbitleria daha Şefik Bey (BallukGy latulyoo oad- konan larU1Utça polia memarlan l.mailln karııı 

.... _ 7) l>Gn1a bofel'aallanndaa, laf. Hanife Hanımın bohçaya lmyu7a attığım 16rmtlfler, 
,.,.._ artak lnkblr. Şairla deditl ,ıbi ıece bir lnaıaca balclutularak kaçak algara kljıtlar 

ıetirtilmeai için mubalceme bqka bir al• ._... 
kılm11t r. 

..... Mndea ıellr bir ııt• dad lbımaa) ....._ _______ _ _________ _ 
• • ilen• ltltallt Ye lhracabmaai taa-
111• edeUm, latıbNliraid " ibl'acab••D arttll'ala-. Yerli malı kallaama
•IM abfAll• klfıdir. Emia ol ld 
Wdm .. birli " k6yllllerlmlala llld-
r•cları ..... baait olcluta ·~·· a..,a .............. - u mıt....ır ...... w. 

* Remsi 891 ()faallla 1'anoamanl1• 
Balk apartıma"ı) 

- Bir DGnp lkbAt Koa,.,__ 
.......... flbi lyltllr. B• koalerau 
.. ,..._del ... taJ ara mlal ohaalıdır. 
lleMll Wai• ,..un...., IDcılrlaab, ...... ~ ,....... .,. ...... 
..... ..... bir aallW plaJor. 
AJ.,lllmlade .......... ,....... 
......... plyaNJardald •eYldl•l 
.... .,.. s. 1s.1 ............. ... 
tla ...Ualleriala ... eelerW •• 
•aymetlerl " clif•r ••mlek.tlerle 
.._ alüetlerial teaWt etmeli b:Au 
_.11•at clalr .... de •lr latlbaal " 
19tilallk ••Haene n .ıateml lrm
..a. t1ar. 

Yddtz Resmi Çalmış 1 
Paaplb da Hala.kir Çul 

caddelinde berberlik eden Hicla
ret ı.tnlade biri, Majik sinema
• pleriaiade u h olu artiat
ralmlerinl plarkea .......
IMQede plntlanm fhr. 

Feci Bir Kaza 
Saraybunua ,amrlk amb•Ja. 

nadan mal çıkarmakta olan ko
.U.,onca Antranik lf. Din bap 
.. ·~·· kopan ba11k bir bal
,. . dlltmDt. Antraaik Ef. tebll-
lırell aarette yaralanmııbr. 

Eve Giren Hırsız 
Mehmet Şerafettia iamlacle 

biri Kachklytınde Yeldeğirmeaia
cle oturan Zekiye Se"et Ha~t
mia eYinden manto, 1eccade 11bl 
..,.tar çalal'ak aYUfQrk•• , .. 
blantn1ftll'. ----Tavuk Harsızları Yakalandı 

Şi1li " Pangalb cinrla'!nd.a 
Wrçok kimaelerla tawk Ye hindi
lerilll ..... saa.,.... il• Saliha 
u•inde bir kamp ,akayı ele 

Fena Kitaplar 14 Suçlu 1Ecnebi Şirketler- 1 

Şehremini Cinayetinin Mu- de Türk Dili EcnebiMektepKitaplarincla 
hakemeaine Devam Edildi Esas Olacak Biçimsiz Cümleler Vu 

DID Alır Cua mahkemuin- Maarif mlldllriyetl mlfettltl• 
de, aeçea .... Şehremininde bir El~e mevcut bazı nizamname riacl• budan emebl mektep-
lllaaet dlilnlade iti••• bir Ye talamatn•melere . '-6re Tlirlö- lerde okanan ldtaplardaa bir 

• yede bulunan yerli 9e ecnebi kaammda milD hayaiyetimize doJm. 
~·y~tia malaake~e.ıa. deftlll tirketlerln hepli bir lna m defter nacak bazı cllmlelere teaad&f 
edildi. Şaçha mnkiiade (14) kiti Ye muhaberelerinl Tllrk dilile etmiflerdir. Bu meaele bir npor 
.,.,.da. Ba clljllacle Rawaua ı.- yapmak ye yazmak meeburiy.. halinde Maarif Veklletine bilcli-
miade bir laüpna W.... De tindedirler. ea,ıe oldatu halde rilmiftir. 
lldlrlbalftl. llahk- ( 31) 1 baza firketlerln ba ... alan ria- Slyleaclitln• sar- Maarif v .. 
.bulu phltleria her celae de Jet etmedikleri haber al nm1fbr. kileli hamal mekteplerde oka-
IMtllli clhale..ı,e karar •ermiftL Şirketlerde yapalaeak teftit •• talaa ldtapham ....aı fÜllde 
Din IOD plaitler cllnlenmiıtir. murakabelerl kola11qhrmak için tetkllmi alakadarlara bUclinaİftlr. 
lle.W b.ıa.a muaUD Hıct.. kabul edilmif olu ba eaallara Dan llurif mldlrl,etlDde 
lala ftkillerl " mldde1umwiallik rla,.aillHk ed..ı. laaldaacla ce- iMi ~ ... "- tetkik 
bldiıe ~erinde ıahitler huzurunda zat hOkOmler de konulmuttur. edilmiftir. Okutulmuanda mahzar 
bir kefil 1apılmaıım lstemitfeı- Ôir~diiimiıe g6re lk~aat Ve- ı& tllen kitaplaian mekteplerde 
cllr. M hak b k ..t:- 1- kAJetı ba ubada Jul bar karar kullanılmamaa ... •ade edilmi1• 

• u eme 8 •rau 1ap1 •ermiftir. Ba karar mucibiıace k 
mau ~ batka bir 18•• bıra- lkb .. t V eklleti komiHrleri, tir- ee tir. 

kıl11111br. ketlerin Tlrk cliU De 1aP•J& Hukuk işleri 
Bahk Gu•• bresı· mecbur oldukluı muhabere e.

rala ile defterleri ,treeeklvdir. 
Bu euaa riayet etmemlı ola• 
tlrketler hakkmcla takibat J&Artan Balıklardan Sun'i 

Gübre Yapılacak 
latubal' da bazı zamanlarda 

kllllyetli .Pktarda haLk yaka
l•mUtaclar. Bu mlk~ar llatiyacm 
feYkincle olduiundan balık 6ab 
dlfmekte Ye eberiya abfı da 
u oldutanclaa artan balıklar 
11tıalar uliacle deDiae d6kDlmek
tedir. 

Avrupa'clald ticaret mllmeull
lerlmizda bazdan allkadar 
makamlara miracaat ederek ba· 
hklardaa 1Unı ,abre yapılablle
ceflal, artaa balıklann denise 
dlklllmeme.ı.t bildirmi,tir. 

Banu kerbıe bahldarcl•a 
7apalacak gllbre hakkında lıtanbul 
balıkçalar cemiyetinin fikri aoral
muttur. Tetkikat IJI bir netice 
yerdiği takdirde balak tlbreal 

pdacakhr. 
V ek ilet komiaerlerinden Malı

mat BeJ birkaç pdenberi ba 
işfe mqpl 0111111• hBflamaftır. 
Mea'ul yaziyetine girecek olan 
tirketlerln iaimlerl derhal V eka
lete bildirilecektir. 

Toplanan Kelimeler 
saı derleme iti ehemmiyetle 

devam etmektedir. Komitelerden 
bazıları don Maarif mOdBriyetinde 
toplanarak ı•I• kelimeleri tetkik 
ve tasnif etmiflerdit. Dil anket
lerine blitOn Maarif mlf ettiflerinla 
iştirak etmeai için V ekllettea 
tebligat yapdmafbr. 

için teaiaat yap lacak •• elde 
edilecek aun'I ı&bre Anadolu'ya 
jF&nderilec:ektir. 

ReamiDairelerinHukukMi-
1&virlikleri Birleftirilecek 

Haber aldıiam1&a ı&-e, fatu. 
baldaki bltDa relml mıe .... ı .. 
riD babk mlpYirlilderi bir cla
lrede birleıtirilerek bir amam 
bukak mQpYirliil blrom teala 
edilecektir. dlttba daireler pnk 
biribirleri aleyhine, ıerekle ._. 
mll phıtlar aleyhine .apcaldan 
daYalan ba mllpYirlite ıhd .. 
recekler Ye ba daire Yuıtuile 
takip ettireceldercllr. Bir Wta 
enel ıehrimiz• aelen malİJ• .,. 
klmflm bu it!• de ........ eldu
la .a,ı.-mektedlr. 

H l•Uabmel' .. ıp11 Bepat .... 
lıul 28 martta Fenh W......U ... 
"" • r mGsam~re •ereeekdr 

Mart-' 23 

Günün Tarihi 

Uyuşturucu Mad
deler Mukavelesi 

<An ene, 22 - Tir kfJe Ye Bal
.-lnu. u1u1l•uca maddeler t"oae 
..... Wrtalum ahkama " aisamlan 
rapleaa 18.JI tarih 1 •akaYelew 
m•JI kaW etmitlerdlr. Ba ...... 
mab•elea ... rt katt.I eclea cle•I• 
Jerla adedi Oll ite ltalit olma,tur. 

lluka veleala merlJet meYkllne 
rlrm•ai lçfa 13 nlADdaa enet daba 
12 dc.wletin bbu11al te... • ..... 
l&um relecektir • 

Tlrkl1e .ı.aa lt.&flan,...Dcla M
JOll a.akluadald L•haye 1912 Y• 
••Yn Hl25 mukaYeleoamelerlaia mu
...Wak auretlerlni de te•dl edecektir. 

Buğday, Yapağı, AfJon 
Din aahire bona11nda iyi 

bufdaylann kiloau bq luan11 
dokun da ..timden, Aaaclola 
J•pajtlan «>-42, tiftikler rt • 38 
bruftaa muamele pmllftilr. ao 
andık Hac.ldSJ Ye Zile ince 
afyoaa on bir lira yetmiı b., 
im-attan ablmlfbr • 

Afyon ftatlerinia hlr mllmt 
Jlbelmesl beklenmektedir. 

Yerli Malı Konferansı 
llDD lkb•t •• Tuarruf Cemiretl ..,..._ ,,.. ... __ " • ., .... ta ... 

- ,_ıı ................. . 
•••I halduacla ltalka koaferaaal.w 
nreeektir. Cemiyetten Hri en mal6-
mata rBre yerli malı ku.Jaoılm .. 
,.. ..çtikp itiyat ...... • .... 
t..6 • 

lmllllaslanauz Sofyada 
~ 22 - ..... 8ll'lltl ..... 

lldala BGluefteld toplaabeıada .... 
laamaı o!aa Tlrlc •uraWaaılan de. .,,,..,. .............. 

KaçakÇ1hlr lllcadelesi 
Aakara 22 - llart .,anıa ilçlnel ........................... ...... . ...... 

yakalumııbr • 
a. •ak'alarcla 8 kilo saa ,..., 

231 kılo teker, 125 kilo manlfator .. 
31 UJYU " el.a•IUI •Jft 7 kalem 
kaçak ,e.rlilr etJ&ll .ı. leslrfl. ......... 
Hartot V2puranda Ne Vardı? 

SoY,et Koa•olo•l•taadan aldıp 
- flit -.ktupta, repalerde K~ .. 
........ ...... Herkef •-i•cleld 
SoyYet Yapunaua ..... lewuımab 
Jlkll oldutu haberini• dotna oı ... 
dıta. semlde hububat Ye a raat ma
kıaelel'I ltalndata Wltllribaell .. dlr • 

Yumurta 
Ve Peynir O..-•..-.. ........ .... 
tetl•·• aldata ,..r teAlıler ... c1 .. 
1a,. ,.,..ır •• JUm•rta llaraoabmıa 
1n ............... . 

~l&kadu dainl_.. .. ....... 
•e••••,t tetkllı etmlJ• ........... ... 
dar. ,.,..., " rumUfta•,flan• ..... .................................. 
.... ..ua\alaa olmaktadır. Dahil-

.. ~... .. ,........ .... bit 
lıa1Mar dilfmllıtlr. Peyn ılel'.n tea .. 
k..ı 450 kurup kadar Ntalclat- s1W 
Ja•utalu da Ud brata bUr _. 
rl ......... 

~·---------9Jl"IDİfle~rdir~·=.:::::::::::~*~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!~~ 
l_~S~on:..::...:.R...:o.:..•t:.:.:•~n.:..ın~R_•_•_im_lı_i_Hı_ı_·w_·:..~_•_•ı_· , _ _... _____ 1'4_•_.,,_~°"'--H~•-•_•_B~•g~Di::::~~or~Ki=ı:=~ 

-Ş. Çla kıt' ....... - Aaı- ......... . 
HaMD e.,, 
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i er gün 
A1i=ndericatımızzn çoklu
gundarı dercedilenıemiş
tir. ..., ., •. -_...,.. . ... 

Tek Kitap 
Ankara, 23 (Huıuai) - Maarif 

Vekili Rcıit Galip Beyin riya• 
ıetindeki komiıyon toplaaarak 
tek kitap mesel11it. meıaııJ ol· 
muştur. 

ı6ylendiğloe ıBre, Vekllet 
hu ıene yurt bilgiıi. kıraat ( bi· 
rinci 11nıf), coj'rafya Ye tarih 
kitaplarını tek kitap olarak ba1-

1 tıracak, diğer ilk mektepler ki
tapları bu SP.ne ıerbeıt kalacak
tır. Bunların tek kitap haline 
lfrağı Oç aeno •arf ında bite
cektir. 

Tek kitap lçl11 mUsabakalar 
tertip edilerek kitap yazanlara 
mO kAfatlar verilecektir. 

Gümrük T etkiklerl 
Ankara, 23 (Husuıl) - Gnm

rllk ve inhisarlarda tetHkat ya
pan müteha111ılar raporlarını 
mnyıı nibayotinde Yereceklerdir. 

Hariciye Tayinleri 
Ankara, 23 ( Huıust )- Roma 

Oçllncll kAtipliğine Şadi, Londra 
evrak memurluğuna dördlincll 
daire memurlar1ndan irfan Niyazi, 
Berlin kançılarhğına birinci daire 
kltiplerinden Fiı<ret Tahir Beyler 
tayin edilmiflerdir. ,., 

Alimlere Ziyafet 
\ Anknra 23 ( Hususi ) - Ruı 
tefarctindo cumuteıi gUnO şehri• 
mizdc bulunan Ruı alimleri ıere
fine bir ziyafet Yerilecektfr. Bu 
~iyafeto TUrk alimleri ile ıehrio 
mUmlaz aimaları da•etlidir. 

Dahiliye Müsteşarlığı 
Ankara, 23 Huıuıt) - Dahi

liye Miisteşarlığına Konya valisi 
Vehb ı Bey tayin edilmiştir. Kon· 
ya nliliği timdılik ••kAlcten idare 
edilecektir. 

l. ey oğlu Kaymakamı 
Ankara, 23 (Huıust) - Bey· 

oğlu lraymakamı Sedat Aziz 
Beyin VilAyetler idaresi birinci 
ıube mUdDrlüğUne tayini ıöylen
mektedir. 

K3i!Mıii1akam ve valiler arasın
da ba~ı değişiklikler yapılacağı 
•Öylenmektedir. 

Kar Başladı 
Birkaç gnn'dor devam eden 

rllzel havalara rağmen bugOn 
rUzg4r karayele döomUı •~ ha· 
fif bir kar ıerpiotiıi başlamııtır. 

Günün Haberleri 
Milli Talebe Birliii öı. lOrkçe 

lehinde bir n.itinğ haz rlamııt . r. 
Miting buğitn DarDlfUnun konfe
rans salonunda yapılacak, 1500 
Darillfünunlu iıtirak edecektir. * Madrit elçiliğine tayin edi
len Muhtelit mübadele lilrk bat' 
murııbhaaı Şevki Bey dün Madrit'• 
aitmiş tir. * Profeıör Malı darlllfünu• 
nun ıalahındao bahsederken hük
mi ıahsiyetinin bir mOddet için 
kaldmlmaaım bildirmiştir. 
~ lıtanbul ithalat gllmrllğU 

hamallarından toplanılan vergi 
paralarını hazineye vermeyip 
ceplerine atanlar Ye buna seb6p 
olan memurlar hakkında tahki
kat yapılmaktadır. * Tıp Faknlteıi Reiıl ile 
aralarında çıkan ihtillf Ozerine 
lıtifa eden Fakülte Umumi Kltibl 
Behçet Sabit Beyin islifanamesl 
benilz DarDlfllnun DiYanına ıel
memiştir. * T erkoı Şirketi tasfiye 
edilirken ecnebi memurlara kill
liyetli ikramiyeler verilmif, Tilrk 
memurlara bet para bile veril· 
memiştir. * Devlet Demiryollarında 
tenzilatlı bir tarife hazırlanmak· 
tad.r. TenzilAt yllzdo 20den 50ye 
kadar olacaktır. * Don Y eşiUdSyden Anka· 
raya hareket eden tayyare yolda 
uğnağa tutulmuı, 1ı•ri dön· 
mllştllr. 

(Resimli Makale 

lnua yQcutça bir dereceye 
kadar b07Dr, nihayet bir durma 
dem relir Ye bOyllme durur. 

Kaıanr t• b8yledlr. fnıaa bir 
dereceye kadar ••net kazanır. Nl· 
hayet onun d• b 'r •.adudu Yudır. 
Uçıuz, bucnk .. ı bGyDyen bir t6hret 
Ye ıen•et yoktur. 

a Servet a J 

Yalnız bOytık senetlerin da
ruıu da bD7Dk olur. ÇnokQ bD
yOk bqın derdi bDyDktllr. 

·SON TELGRAF HABERLERİ 

Borsada On Beş Komünist 
Y akcilandı, Buraya Getirildi 

~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Buraa, 22 ( Huıuıl) - Buraa zabıtası bir mlld- Polisin yapt ğı ilk tahkikata göre, bu onbeı arka-
dettanberi ıchirde baza kimselerin komllnlıtlik faa- daı, ara!arında bulunan marangoz Akif ve kunduracı 
Jiyetine giri1tilderi, bu makıatla gizli toplantılar Ali Efendilerin evlerinde bir kaç defa toplanmıı· 
tertip ettiklerini haber almış ve takip hareketine lar, komünistlik hakkında mllzakere yapmıılardır. 
başlamııtır. Bu takip hareketi neticesinde gbll Bu giıli toplanmalarda ı&rnınlen ıeylor kısmen 

Ô 
poliıin eline geçmiıtir. 

teşkillbn umumi kAtipJiğini yapan mer efendi ile · Mevkuflarm e•lerinde komünistliğe ait kitaplar, 
on beı arkada~ı yakalanmıştır. gazeteler ve bazı evrak ele geçirilmiştir. 

Yakalanan komünistlik maznunları polis •• * MeYkuf Bursa komünistlik maznunları ıehrf.. 
jandarma nezareti altında fstanbula gönderilmiştir. miıe getirilmişlerdir. 

Posta Vapurc l ğu Ve Kılavuzluk 
ınhisarı anunu Vekiller Heyetinde 

Ankara, 23 (Husu.si) Heyeti Vckilode glSrU· hUkmt ıabsiyeti halı olacakbr. Kdauzluk itlerini 
deniz ve hava umnm mildUrlUğll idare edecektir. 
Seyrisefainin bcrçlarını Maliye VekAleti deruhte ede
cektir. Kar getirsin getirmesin Anadoluoun bütnn 11· 
manlarına muntaum aerviıler yapılacaktır. Munta• 
zam posta seferleri yapacak mlleısesclerin tarifeleri 
devlet tarafından tanzim edilecek, fazla ncret 
4llamıyacaklardır. 

tlllmekte olan vapurculuk IAyihasına naıaran deniz, 

liman, sahil Y• beva mDeHeselerinin mercii olmak 
Ozerc lktısat V eklletinde bir deniz ve hava umum 

mUdilrlfiğU tef kil edilecektir. 
Seyriıefain dıı hatlar, iç hatlar, fabrika?ar ve 

baıru:dar mUdOrlüklerine ayrılacak, her mUdilrlllk 

Yeni Tevkifler 
Yunanistan' da Üç Jeneral 

Tevkif Edildi 
Atina, 23 (Hususi)- PIAstiraı 

meaeleaindeo dolayı Jeneral Kla· 
doı, Merentidiı ve Skandaliı ile 
Birçok zabitler tevkif edilmişler
dir. PlAstiras henil:a Y'!kalanma
mıştır. M. Venizeloı, PlAstirası 
diktatarlOğe tahrik ve teşvik 
ettiği iddialarına karşı, PJAstira11n 
kan dlSkülmemesi için bu hare
kete giriştiğini •e iyi bir it 
yapbiım ıöylemiıtir. 

Piyango Birliği 
Ankara, 22 - idman Cemi· 

yetleri ittifakı, Milli İktasat, Hillli· 
ahmer, Himayei Etfal Ye Maarif 
Cemiyetleri yılda bir kere çekil· 
mek Uzere bir yerli mallar eşya 
piyangosu birliği yapmıflRrdır. 
Hasılat paylaşılacaktır. 

,-
Almanya 
Cevap Verdi 

Roma, 22 (A.A. - Alman hn
kOmetl dört büyük devlet ittifakı 
haldanda M. Musollniden aldığı 
teklife cevabını göndermiftlr. Ce
vap kabul mahiyetindedir, Fakat 
birçok lht'raıf kayıtlar vardır. Bu 
kayıtlar k11mea hayal lnkiun 
uy•ndarmı,tır. 

Yeni Bütçe 
Masraf Kısımları Tetkik 

Edilmiye Başlandı 
Ankara, 23 (Huıust) - BDtçe 

Encümeni masraf bütçesini tet• 
kike baılamıf, Dahiliye, Devlet 
Şürası, BaşvekAlet, istatistik, Di
yanet işleri Te Düyunu npmmiye 
blltçe!erl tetkik edilmiştir. 

İSTER İNAN l 'STER 

İki Sual 
Refik Şevket B. Maarif 
vekilinden Cevap f stedi 

Ankara, 23 (Huıust) - Mani
ıa meb'uıu Refik Şevket Bey 
meclise Yerdiği bir takrirde Ede
biyat Faknltesi asistam Nihal 
Beyin f akDlte reisi Muzaffer Be
ye dayak atıp atmadığını, YDk· 
ıek Ticaret ,Mektebi talebesinin 
mektepte 11lahat yapılmaıı bak• 
k:nda verdiği rapor etrafında ne 
dDşilnllldllğünU Maarif Vekilin· 
den ıormuıtur. Vekil Bey gele
cek hafta bu ıuallero cevap 
verecektir. 

Zabitlerin Zammı 
Ankara. 23 (Hususi) - Za· 

bitlerle aıkerl memurların Şark 
ı:amlarıntn başlangıç tarihinin 
tayini hakkında Mecliae bir tefıir 
IAyihaıı verilmiıtir. 

İNANMA/ 
Ankaradan 1ıtanbul gaıetelerlne telefonla blldlrl• 

len bir haber ı 
"Gayrimenkule tecnüziln kaldırılmuı hakkında ' 

hükdmct Mil et Meclisine bir kanun lly'hası vermlttlr. 
Bu lay:ha;a iare bir kim.senin zilyet bulunduğu gay· 
rlmeokulo tecavnı: ve müdahale olunnrak ihdaslyet 
olunduktan ıonrn işin muhakemeye intikaline kııdar 
vl 'Ayetlerde, k azalarda n nahiyelerde en büyllk idare 
memuru tarafından bepılnin mühleuı alındıktan 
aonra vakl tecavilz rei' ve mnbkemeye kadar e1ki 
hal iado ve ıuuh:ıfaza olunur. Ve tecavnx eden gayri• 

menkul flı.erinde tercih• t•Y•n bir hakkı oldu§'unu 
iddia du dahi mahkemeye milracaat eylemul lüzumu 
teblit olunacaktır. 

"Mahlıcmo bu husun dair blr hGkQm nrmedea 
mOtec:ı•İz tarafından o mahalle tekrar tccavilz ve 
mQdahaie edili rse 3 llydan bir 1eueye kadar bap11 
mııhkOm olacaktır. Ve 30 liradan SO liraya kadar 
ntır para ceu.ıı verecektir • ., 

Bu havadiıi yn1anın yeni dil harckellndın haberi 
olduğuna, •• bu kanundan b ir ıe1 anlaşılabllecekine, 
arlık; 

/STER iNAN /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 
-----

Kadın Erkek 
Müsavatında Bir Nok 

----------------~ & 
Bir r•nç kıı yağmurlu, ıl 

ıoğuk bir aOode tıka baaa d 
bir tramny arabasının için 
ihtimal Harbiyeden Fatihe kad 
ayakta kalmıı olacak ki. tramv 
tirketine muıırrane teklifte bı 
lunuyor, lıtediil ıudun 

- T ram Yay arabalan11m mal 
telif noktalar.na birer ~ınrr 
düğmesi koyunuz, bir kadın aya 
ta kalıp ta oturmak istedimi. 
dOğmelerdu birine basam 
oturmakta olan erkeklere b 
ç ugrak 11sl ile nezakete rlay 
etmek mecburiyetini hatırlatu 

Fena değil; bu genç kız 
istediği oluna mecburi Ye mih 
nikl bir nezaket deYrl açıl 
olauk, demektir. 

~ 
Gazetelerden birinde bir ark 

daı, tananmıı hanımlara mDraca 
ederek kadı olar ile erkekl 
aras ında musa•at meseleal ha 
kında fiklrleriııl topluyor. Aldı 
cevaplann bazılarını okudu 
Hepsinde de bu müsavatın lnz 
mu Ozerinde ılddetle ısrar ed' 
miıtir. Fakat aolaııhyor ki, Tra 
Yay Şirketine teklifte bulun 
genç kıı tanınmıı hanımlarımızı 
fikrinde değildir. Kendiıl ınz 
midir, çirkin mi bilmiyorum, ya 
nız ümit ederimkl ıirket b 
teklifini kabul etmlyecektir. A 
takdirde oturduğum arabad 
çalınacak olan zili lşitmemly 
yahut ta nazarı dikkate almamıy 
ıimdiden karar vermiı bulund 
ğumu saklamıyacağım. Filbakik• 
• gllzel dahi olsa • düğmeye b 
1&cak bir el ile oynayan bl 
kukla haline gelmek iatewe 
Oturduium yeri, mademki para• 
ı ını vermişimdir, hoşuma giderse 
başknsına terkederim, ho,ı.ım 
gitmezse etmem, bu benim bil 
ceğim şeydir. 

0

Nnkil vasıtalarında kadmlara 
yer verme meselesi öteden beri, 
bele kadın erkek müsa•atı çık
tıktan sonra, sık 11ık mUnakaıa 
edilen mevzulardan biridir. KendJ 
beııabıma benim tebaiyet ettiifm 
kaide şudur : 

- TramYayda, vapurda Yeya 
ılmendiferde işgal ettiğim yeri 
ancak, gebe, kolunda çocuk taıı-
yan veya ihtiyar kadınlarla kadıa 
Yeya erkek alelıtlak haatalara 
terkederim. Bu bahiste ihtiyar 
kadınlımn, dekolte elbiseli Ye 
vUzll boyalı olm!malan ıarthr. 
Zira bu nevi kadınlan oturmıya 
mecbur genç kız mahiyetinde 
görmek keodilerlnl bot bir yer 
bulmaktan daha fula memnua 
else gerektir. 

~ıOn kısaeı : AkıımıD d~ 
kuzundan sabahın dördüne kadar 
danı salonunda mütemadiyen 
ııphyan kadın, atlıspor kutnbnnde 
erkeklerle yanıa çıkan kadın, 
yOxme yarıılarında erkekleri ge-
çen kadm, nihayet her sabada 
erkeklerle mUsaYat hakkına malik 

·olduğunu ı8yliyea kadın.. Tram
vayda beı on dakika ayakta 
kalmaktan neye çekiniyor? A.W. 
yamadığımı itiraf ederim 1 

Matmazel Şor 
Dün Poliste Dinlenildi 

Atinadan d6nen Matmazel 
Şor dun poliı tarafından isticvap 
edilmiıtir. Bu mesele etrafında 
iki cihetten tahkikat yapılmak
tadır. Bu tahkikat neticesinde 
eğer ihmal ve teseyyllplorl görO
lUue al!kndar poliı memurlan 
ile sahte pasaport kullandığı lçla 
Matmozel Şor hakkında takibat 
yapılaca ı,tır. 
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Memleket Manı:aralarr 

Andifili' de 
Tarihi Abideler 

Andifili: Kat (Huıuıl) - An· 
dlflli t ribte Kauıntoı dcnil~n bir 
cOmhurfyetin merkezidir. Bu cOm
buriyetin Andifilido birçok eser
lerin teıadUf edilmektedir. Kı· 
mk denilen abide de bu meyan
dadır. Bu abld bir heykelin 
k idealdir. 8 metre yllkıc;kJiğinde 
y kpare bir teı olan bu knid nin 
llz.erinde yin }•nssı şekilde yok· 
p r m rmerdcn y pılmıt bir 
heykol tablaaı Yardır • bu tabla 
aikletin rağnıon taı kald nıe
rlne konulmuş ahşu! dlreld r 
Ozerinde durmakiadır. Kai:lenin 
üzerindeki beyk !in cnebifer ta
rafandan aş nldığı ·e Londr mO
ıuioe i3tl\rUldUğü nlaşılmak
tadır. 

K·nık harabeleri dtr.ilen yer
de bu abide gibi daha birçok 
e rler rdır. 

BntDn Kaş kazaıı bu gibi 
sengin eski eıerlerle dolu bulun-

ktadır. Bur da yapılac k bauit 
bir aram da çok kıymetll seri r 
elde edilec ği ve en ıkl elim· 
huriyctin bokayaıına tesadtif olu
nacağı mub kkaktır. Bu aram 
için bOyllk mikyasta maddi ktıl
fetl re katlanmıy da lüzum kal
mıyacakbr. 

Milz terimizin ut~n zengin olan 
kolleksiyonları Kaştnn çıkacak 
eserlerle bir kat daha :enginleş· 
miı olac ktır. 

Malatya' da 
uhtelif K atiller Hapse 

Mahkum Edildiler 
Mal tya ( Hususi ) - Adıya· 

an'm ley köyünden muhtar 
Bekiri öldOrccoklerk n tesadllfen 
o gıco muhtann )atağınd yatan 
hitmetk rı BekirI öldüren, Yuauf 
Ebuzcr, Mehmet yedişer buçuk 
• ne ağır hapse ve maktul vere
aesino bin lira tazminat vermiye 
m bkQm edilmlilerdir. 

Kerim leminde bir adam da 
Garip l miu .!ekl arkadaşından 
alacağı olan be mecdiyeyl ala .. 
madığı için Garibi öldUrmekton 
auçlu olar k ınubakeme odilmlı, 
neticede cürmll aabit olmuı, 12 
aeno ağır hap in vo Garibin 

erese in 1000 lira tazminat 
Yermiyo mnhktım olmuftur. 

Yalancı Şahitler .ahrcom 
Oldular 

Malatya (Hususi) - Pcıtürke
nin Sinan nahiyesi müdilrU F eyzl 

Beyin, bir kaçakçılık işinde rilş· 

vet ldığma dair } alancı ıahitlik 
yaptıkları ıabit olen Nohutlu kö
yllnden h cı oğlu ~ehmet, Fey• 

sullah oğlu Oıman, Bekir oğlu 
Mehmet, kır bekçisi AH lhti1B1 
m hkem sinde yapıl n muhakeme 
oeticeaindo onar ıııeo• ağır hapse, 
rliı•ct vermedikleri h ide rllfiv t 
Yerdiklerini ı6yliyen Pre köylO 
Elif kadmla oğlu Mu tafada otu
ur ay hapse mahkum olmuı
lardır. 

r, uğlada Yetişen Tutun 
Muğla 21 - 930· 931 • 932 

aenelerind Muğla mmtaka ında 
Qç milyon 880 bin ku ur kilo 
tUt:nn yetişmi tir. 

Bu tiltilnden 3 milyon 600 
okka11 ıatılmııtır. Elde aatılmamıı 
190 bin kU ıır kilo tntnn kal· 
mııtır. F aknt bu kalam Ultnnl r 
d• yav ı )'avaı a tılmokt dır. 

• ET HABERLERi 

T rihi • 
1 • az 

Ta şanlıyı Veba Hastalığından Kaçan 
'' ede ar,, isminde Bir Zat Kurmuştu 

TaYf nh (Hu
suır) - Tavı n 
çukurll diye eınl'" 
lan bir arnzl 
llzerinde te la 

edilen bu kasaba 
800 eneıl ita 
830 enesl ra· 
ıında lnıa edil
miı bulunnınk
tadır. 

O devirlerde, 

... 

Tavşanlıya 45 dakika meıafe
do bulun n Bey k6yUnd otu,.... 
m kt olan Reıul Boy zade 
Mehmet Dedeball lamindo bir 
zat, köyd veb ha tnhğı zuhuru 
dola• ı ,ile, Tevş n çukuru deni· 
len 1 u yera gelm:f vo orad iki 
meuz.u " Hene " ile bir cami, bir 
ıebH, bir hamam, birknç dükkl\n 
inşa ettirmiştir. Elyevm bu inşaat 
c miıkcbir vo ehil vakfı olarnk 
tapo kaydında ml\ıecceldir ve 
.. Det.fobali ,, vakfı diye muk y• 
yettir. Mehmet Dedeb.ali, lyevm 
Tavşanlıda Mültiyim dede diye 
maruftur ve mcurı Tavıcmlı 
---~ 

Anadolu'ga 
Faydalı 
Yağmurlar Yağdı 

Muğla 21 - Buraya be-
reketli vo çok yağmur yağmır 
tır. YUkıek dağlarla Yılm lı dağ .. 
larma çokça kar dUımOıtnr. F • 
kat havn bir bahar havasıdır. 

Adan Kur khkt n Kurtuldu 
Adana 21 - Uzun ıa-

mandanberi Dren kuraWık yU
zUnden ekinler büyük bir tehliko 
n~ karvı karşıya bulunmakta idi. 
Bu aıiyet karşıımda Adana 
çiftçisi endiıo içinde bulunuyordu. 
Uzun bir lnti.cardan ıonra niha
yet dün aaat dörtte başlıyan yoğ• 
mur bUtQo gece devam etmiı ve 
Adana ovalarının her rafına 
bol bol y gmııtır. Menin ovasına 
60, Y orcgir ovasın 40, diğer 
tarnflara 30 milimetreden aıağı 
olmamak llzere yağmur dOşmllı· 
tllr. Bu yağmurdan aonra ekinler 
tamamilo tehlikeyi atlatmııtır. 

Ekilen pamuk tohumlarının bit· 
meai için çok faydalı olmuştur. 
BOtnn memleket bUyllk bir ıe
vinç İçindedir. Hava bulutlu e 
kapalıdır. Sürekll yağmur b k .. 
lenmektedir. 

Samsun' da 
Sokaklar, Yollar Islaha 

Muhtaç Bir Haf dedir 
Samsun ( Hurm&t ) - Memle

ket hastohnneaine çıkan yol ge• 
çenlerdc Belediye Meclisinde uzun 
münaka;alara ıebep olmuştur. 
Hastahney g yet dik ve ç murlu 
bir yoldan ç kılır. Geçenlerde 
bastnbanenin bac ıı tutu muı vo 
itfaiye bu yolu çıkamamıştı. Şehir 
sok klnnna Jiiıamgcleo dikkat vo 
itina arfcdilmemoktedir. Ş bir 
gençlerinin yegAnc apor ıaba ı 
olan tadyom da bakımsız bir 
baldcdir. Küçük bir yağmurd o 
acnr haftalarca buray ııirme
nin lmkioı yoktur. 

Tav,anllnın mumı manz.ara•ı 

ci• nnda yllksek bir tepe llze• 
rlndekl tnrbo içindedir. MOIAyim 
dede Klltabyada Gormeyan bey
lerinin damadıdır. K ndi kızını 
Aılan bin Bahri Bey iımindo 
zamnnın m şhurlarmdan birisine 
vcrmif, Tn anh v havallıinl d 
cihaz " Çeyiz. " olarak hediye 

etmiştir. Tavşanlı dn bir de .. Sahiblla
aeyf velkalem " denilen bir zat 
.ardır. Bu zatın Tavıanlının 
Suba •ıı olduğunu v vefabndnn 
aonr Soba ılığı kızı " Yula n 

butunuo yaptığı anlaşılmaktadır. 
Hulasa, tarihlerde do kayde

dildiği ~lbi avşnnlı tarihi bir 

beldedir Ye blr-
cok tarihi macera-' 

lara ıebno olsnuı
tur. T avııınlıdao 
yetitmit Hamza 
Bey, Dur Ha
aan Bey, Durmu 
8 y gibi birçok 
taribt ıimal r da 
vardar. Şimdi ka-
ab nan kcnann

clan geçon Ankara • Balıkcair 
batb bu tarihi ka1 bayı yolcu· 
1 rıa ıiyaret etmesi lçio bllytik 
fır atlar temin !lmit bulunmaktadır. 

T Yfıuthd Bir Yang n 
K sabaya 20 d kika m safe• 

deki tepecik k6ylinde Sancaktar 
oğlu Mehmet çavuıun evinden 
yangın çıkmış, k3yl01erin gayre
tllo etrafa ıireyetino meydan 
verilmeden söndllrUlmO tür • 

Tav anll MUdd lumumm ı 

Kazamız Mnddeiumumiliğino 
ıabık MDrefte HAkiml Oıman 
Nuri Bey tayin edilmiş, gelmit 
nzifeıino baıl mıştır. 

a an o uza
ele Ed·ryo 

Avcllardan bir grup ve Tire Ziraat Fen memuru Fuat a. 
Tire ( Huıusl) - Kaza d hf .. 

tindeki k3ylerdo pek çok 1 ban 
domuzu tUremlıtir. Ekinlerin on 
bnynk dnımanı olan bu mum 
mabltıklarıa ltlAfı için Kaymakam 
beyin riyaaetinde bir komiıyon 
toplanmıt •e bu komiıyon allrek 
avları tertip etmiştir. Her erkek 
sUrek avma lttirak etmiy ve 
her beı erkek bir domuzun 

kuyruğunu c kulağını makbuı 
mukabilinde komiıyona teılime 
mecbur tutulmuştur. 

Sllrek vJan iatenllen neticeyi 
• rmiıttr. Pek çok domuz öldtı
rOlmUıtor • • Konulan mecburiyete 
nazaran bu aene ı rfında kaza• 
mız dahilinde 2000 domuı 81dO. 
rlllme1i m cburldir. Vurulan d~ 
muzlardan iatif ade için mlltebas
ııı bir ecnebi celbedilmi tir. Bu 
ecnebi wrulan domuzlan aatın 
almakta ve aucuk yaparak harice 

sevketmektedir. Vurulup eahlan 
domuzun pnraıını domuıu vuran
lar almaktadır. 

~~-------------·----------~~~ 
Tarsus'ta Gerede' de 

Yağmur Yağmıyor Büyük Halk Eczanesiz Kalmaktan 
Bir Kuraklık Var 

T rsua (Huıuıi) - Yağmur
ıuıluk devam etmektedir. Halk 
yağmur duasına çıkmakta, mOte
mndiy n allabtan y ğmur iste· 
mektedir. BUtnn çiftçiler bu s ... 
ne pnınuk ve hububat istihsal 
edilcmlycccğino kanidirl r. Halk 
tarl 1 rını iul m k için tenekeler 
ye kovaları su taşımnkt ye bu 
ıuretJe hiç olmazsa yiyeceiinl 
iıtihaaJ etmiyo çalı maktadır. 

Gönende Tahkikat Yapıhyor 
Gönen (Hususi) - MalmUdUrO 

Nazmi, varidat mcmurlarmdan 
ŞOkrU, Salih t brlrat kltibi Sırrı 
Beylere lıteD el çektlrilmiıtir. 

Korkuyor 
Gredo (Huıual) - Knzamız

daki eczaanenin aahibi Muıtafa 
Hilmi Bey, tczanoıinl Doluya 
oaldotmiye karar vermiş bulun• 
m tadır. 

50 - 60 bin nllfuılu Gerede 
bu takdirde ccıaneıi:ı kalacaktır. 
Halk 52 kilometra mesafesi bu· 
lunan Boludan n sıl ilAç tedarik 
edileceğini dllşllnmekte ve Sıhhat 
V cık Aletinin burada bir yeni ec
zane tesis ettirmeıinl tem nni 
etmektedir. 

c::::::::t============-===========-
Haklarında tahkikat 1 pılmak· 
tadır. 

lktısat 

Balkanlarda 
Tütün Vaziyeti 

İtalya r jiai tarahndan nqr 
dllmekte olan bir tUtUn ccm 
aıı Türkiye, Yunaniıtan e B 
iarlıtan tOtOnleriııin h rpt 
••Yel ve ıoor ki iatibaalAt 
lhracah bakkmda ıayanı dik 
bir iıt tiıtik neoretmiıtir. 
iıtatiıtlğo ıöre tıç memleke 
umumi istibaalAbnın mecmuu 
biumumtden en 1 ıenede •asa 
73 bin tondu. Bu Dç memleke 
fıtihaalah harbıumumldeo aonr 
fevkalAde artmıJ.ı ı 927 • 193 
senelerinde ten de 13S bin 
kadar çıkmııtir. 

Harbı umumiden enel T 
kiycnin tütün mahsulO Yunanı 

.tan ve Bulgariıtandan kat ka 
fazlaydı. TOrklycnin ihracatı b 
bl umumld n neline of sbetJ 
dllımUı addedilemez. Zira m 
•ul 1911 de 42 bin ton lke 
1928 de 44 bin ton tutmuıtu 
Bunu taklbeden iki ne za 

da d 33 • 34 bin ton araaınd 
mUıtak r kalmıf, 1931 do ehe .. 
miyetll surette dllşerek 22 tondaa 
ibaret bulunmuıtur. Bulgariıta ... 
da umumi harpt o aonra i tib,.. 
14t çok f zlelaımııtır. 1912 - 1913 
to beı bin tondan ibaret olq 
tlltUn mahsulO 1927 do 22 bla 
ton çıkmıf, 1928 de 33 bin tonu 
bulmuı 1929 - 1931 ıenelerinde 
27 - 32 bin ton ara ında temeY.. 
vDç etmiştir. 

Memleketimizin tDtlln yetft
tlrea ıah larından bir kısmı bal• 
kan harbinden aonra Yananistana 
geçtiğinden ıimdl bu memlekette 
lıtib al t mikt n itibarile biri~ 
ciliğt ibraz etmiıtir. 1912 de ı 1 
kOıur bhı ton olan Yunan rekoJ. 
tesi 1927 de 62 bin tona çıkmıı 
1928 d biraz znldıktan ıoma 
1929 da tOtnnl rinin hariçte ala 
rllmU mOgkil t kenb ttiğioderı 
Yunaniatıınd ıer'iyat aıalmı1t 
lalib al t seneden aeney dtlr 
mllıtUr. 

Uzunköprü' de 
Biribir lerine Benzeyen iki& 
Kardeşlerin Kavgaları 1 

Uzunk6prD (Huıusi) - Bura
da 331 •en sinde iMz doğmuı 
lki kardeı Yardır. Has n e Hll
ıeyin lılmlerioi taııynn bu iki 
kardq blribirlerine o k dar be~ 
zerler ki uzu larının bile biriblr
lerinden farkı yoktur. Evde da• 
ima ıiyecek eıya üzerinde kavıa 
eden bu iki kardeşin kavgalanna 
mani olmak için ağabeyleri tele 
bir çare bulmuştur: Renkl tef. 
rikl.. iki kardeşin Çömnşırlan 
ayrı yrı renktedir. Ayakkabılan 
da ayol r nkto olduğu takdirde 
iç aıt rlan muhakkak baık• 
ronkte olmakta ve kardeşlerin 
giyecek ka g 1 rınm ncak bu 
ıurotle öniine geçilmektedir. 

Beypazarmda içtimai Hayat 
Beypaxnra (Hususi) - Burada 

içtimai bayat gfin geçtikçe lnkf .. 
ıaf etmektedir. Geçen haft Alua 
piye i temsil edildi. Belediyenha 
radyosu halkın i tifadeaioe arz .. 
dildi. 

Gençler b lk okuma odasına 
devam etmiye baılamışlardır. 

Kırşehir neciisi Umumi intihabı 
Kırıchir (Hu u i) - Şehrimb 

meclisi uınuml intihabı y ptlmıft 
netlcedo fırka D mzetlerl Sineli 
Mehmet, Saçak oğlu Oaınw.ı, 
Kırşehir Bankası Muhasibi fuet, 
Çiçek dağından Mehmet Emin, 
Mucurdan Muıtafa ve Salim 
Beyler intihap edilruiılerdir. 



23 Mart SON rn~TA 

[Siyaset Alemi l 
Bir Harp Tehlikesi 

B&BİC:I TBLGB&rLAB 
• 

Arif esinde insan-
ların Vaziyeti 

AYrupa deyJet1erf, harpten ka• 
çuımak lç:n her türlü çareye b•ı· 
Turur g<irilnOrlerken bir taraftan da 
bu harbi çekinilmez bir bale koymak 
lçin mümkün olanı ırerl bırakmıyor

lar. Zahiri Hfaha uğmen ortalıkta 
öyle derin bir ıefalet nr ki, blfyle 
bir neticenin, ilem için mülhit 
bir feliket olacağını tahmin etmek, 
büyük bir klhtnlik eayılmaı. Geçen 
•Gn, Voıa't• Çaylunı namındaki 
Alman gazetesinde blr ııra yazı 

cıktı ki, bunlan 16rdOkten ıonra 
yakın b:r harbin ne mOthit bir facia 
olacağını garüp anlamamak mUmkün 
değildi. Bu yazılar, muhtelif mektep 
hocalarına, talebe velileri tarafından 
gönderilmit mektuplardır. Bu mek· 
tuplarda, çocukların, aık ıık g8ze 
çarpan deYamıızlı!.dari aobepleri kay• 
dolunuyor. Bu yazıya, beraberce 
ıaz ıozdirellaı : 

. Almanya' da Yeni Rejim 
Hitler, Bu idarenin Diktatörlük Değil 
Millet Hakimiyeti Olduğunu Söylüyor 

"YaRmur1u gOnlerdo oğlum Hane•ın 
mektebe df'vam etmul,mOmkOn 
değildir. Bunu, tee11ürle bildiriyorum. 
Çüokl bugünkü \taziyette oğluma 
ayakkabı tedarik edebllecek halde 
değilim. Çocuk için bir çift eyal<kabı 
nrHmeaine dair mahallemiııin bayar 
eem iyotıne bl fVU:dum. Cevap bek• 
liyorum. Sizin do bu mGracaah teyit 
etrn•nizl rica ederim • ., 

Berlin, 22 - HllkOmet fırka· Almanyada ye· 
larmm fikirlerini neırotmlyen ga- ni intihap edilen 
zeteler de dahil olmak Ozere, meb'uslar Rayo-
bütiln gazeteler, yeni Rayttağın tag binasının 

açllma gUnllnUn Alman tarihinin yanmasından son-
bir d8nilm noktası olduğunu yaz• ra eski impara-
maktadırlar. Bu mDnasebetle ıil• torluk §atoaunda 
künla kanşık bir ıevinç içinde toplandılar. yeni 
her tarafta ıenlikler yapılmakta· mecli~in küşat 
dır. Bu tenliklerde hiçbir hl· resmi bütün Al· 
dise olmamıştır. Gece bllyllk 

manyada tezahübir fener alayı yapılmııtır. Gece 
Berlin operasında M. Hitler ho- ratla tes'it edil· 
yocaolı bir nutuk ılSylemiıtlr. di. Zaltıta kuv· 

Ray,tad Rel•llOI vetleri, çelik 
M. Göring tekrar RaYttag ıniğferliler §ato-

reialiğine intihap edilmiştir. nun önünde ge-
Fon P•pen'ln DlktetBrJUjlU çit resmi yaptı· 
Berlin, ~2 - Fon Papen'in lar. 

Pruıya başvekili intihabı mubak· Resmimiz ya· 
kak gibidir. Yarın veya öbilr nan Rayştag bina• « 

glln intihap edilecektir. 
1' on Papen, ayni zamanda 

Alman başvekili muavini olarak 
kalacaktır. 

Fon Papen'in diktat6rlnğDne 
Talebeniz olan çocuklarıma kitap 

•• defter tedarik edemiyorum. Bet 
çocuk babaaıyım. Bunların OçQ ko~ 
çilktür. lkiai mektebinlze denm 
ediyor. Kitap ve mektep Jeyazımının 
bedava temini milmkünH lülfünOzil 
beklerim.,. 

M. Hitlerin do muzaheret etmek• 

sının önünde çe

lik miğferlilerin 

yaptıkları bir 

geçit resnıını 
göstermektedir. 'Yanan R•Yflag Blnaeı ÖnUnd• OeçH Re•ml 

"Gertrude buran mektebe blras 
)'eç glSnder:lmittı r. Mazur g6rillme
aini l'İca ederim. ÇünlcG aabahley:ıa 
at••• atae•k bir t•yimlz yoktu. Ço
cutu aç rönd•rmek iıtemedlm ... 

"Greçenl birkaç ıöndenbert mek· 
tebe gönderemiyorum. MDıamahanı:ıu 
latlrham ederim. Çünkü çocuğun 

rl1ecıık ayakkabıaı kalmamıttır. Hal
buki ayakkabı tedariki için pazarteal 
,.OnDnü beklomemlı llıımdır.,, 

hah ••• 

Dünya bu halde ikea yeni bir 
harp faciaıının patlak •ermesi naaıl 
bir felaket doğur11bUir, Yaran taan• 
yur edin. - Sltreyya 

TEFRlKA 

te olduğu söyleniyor. 

Yeni Re)lm Millet HlklmlyeOn• 
Day•nıyor 

Berlln, 22 - Rantağın açıl· 
masında Reisicllmhur Hindenburg 
ile Baıvekil M. Hitlerin a6yle
dikleri nutuklar, yeni rejimin 
makaadının bir diktatörJDk olma
d .ğıoı, bu rejimin millet hlkiml• 
yetine dayandığım g6ılermekte

dir. 
Baıvekil M. Hitler ıöylediğl 

nutukta, dllnya iktııat felAketinin 
galip ve mağldp arasında fark 
gözeten mantıksız oazarjyeoin bir 
neticesi olduğunu ve bu yOzden 
Alman milletinin sefalete düştU
ğllnU ehemmiyetle kaydettikten 
ıonra demiıtir ki : 

" BlltUn bu ıef aletler esna• 
( Devamı IS DncO uyfada) 
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Muharriri: BUrhan Cahlt .. ·· . 

Kudus'ten Tellü11eria'ya ka• lamışb. Bereket ağır gidiyorduk. 
dar tren yo!culuğu rahattı. MülAzım Kemal lngilizlere timdi· 
Gazze bu istasyondan aağ deniz den kızıyordu: 
istikametine dllıliyor. YUrOyUı - Milnasebetsiz herifler df.. 
koluna adeta klavuzluk eden yordu, işte Mısıra hücum etme-
menzil zabiti: dik, rahat hattımı, buralara ge-

- GUndU:ı buradan geçmek lecek ne var. Sanki Çanakkale'de 
pek emniyetli değildir, dedi. in- ağızlarının payını almam .ılar gibi. 
giliz tayyareleri vakitli Yakitıiz - lngiliz inadı azizim, dedim. 
keıfe çıkıyorlar. O kapıyı ıökemedi, burnunu bu• 

- Bizimle beraber gelen ta· raya sapladı. 
buru hareket ettirdinizmi, dedim. - Onu da kırarı.z elbet! 

- Hayır, o tabur OçllncO fır- Nihayet ( Gazze) oin bahçeleri 
kamndır. F.rka merkezi TellUne- başladı. 

rla'dal Havada çok gllzel bir koku 
- Gaıze' de epey kuvyet 1'Br- vardı. Bahçeler arasından geçer-

mı? ken bu koku artıyordu. 
- Oldukça. Topçu, makinah Menzil zabiti: 

tüfek kıt' aları kuvvetlidir. 

Kafilede iki de Alman kUçUk 
ıabiti nr. Bunlar uzun menzilli 
Alman topları için geliyorlarmış. 

Çoktanberi hayvana binmedi
tim için kalp nakliye beygiri 
&r.tüude kemiklerim •inmtya bat-

- Şirin yerdir, dedi, Mey· 
vası, çiçeği, suyu bol. Fakat de
nizden, cepheden· boyuna ateş 
yer. 

Mülazım Kemal .şaka etti : 
· - Kadaoları nasıl aziz.im, 

oa11 da aöyleJ 

İngiliz - Rus Münasebab 

Moskova' daki Mevkuf ln
gilizler Tahliye Edildiler 

Londra 22 - Sovyet Ruaya• 
aın bazı eanayi ıehirlerinde ya· 
pılan tahribat dolayısile, bazı 
(ngiliz tebasırun Moskovada tev· 
kifi yüzünden, çıkan heyecan 
devam etmektedir. İngiliz sefiri, 
Sovyet Rus}·a nezdinde yapbğı 
tetebbDılerde, lngilizlerin mevku· 
fiyellerl devam ederse bundan 
lngiliz·Sovyet mUnasebetinin mD
teesıir olacağını Ye Ticaret mua· 
bedeıl mDzakerelerinin tatil edi· 

- Gilzel. Beyaz arap kadın• 
· (arı var. Fakat TellUşteria'dan 

gelen Yahudi ltızları daha ya• 
mandır. 

Nihayet Gazzeye 1ıUneıle be· 
raber girdik. 

Fırkadan aldığım emirle beni 
125 inci alayR vermişlerdi. Alay 
karargahı Gazzede. Mnllzım Ke
mal de 79 uncu alay emrine geç
mitlL Öteki arkadaılar T ellüne
ria' da llçüncü f,rka emrinde 
kaldılar. 

Geceyi at llzerinde uykusuz 
geçirmiıtik. Fakat arbk seyaba· 
tin son noktaıına geldiğimiz için 
yorgunluk duymuyorduk. 

L>erhal alay kumandanına çık· 
bm. 

Beni nezaketle kabul etti Ye 

ikinci tabur birinci bölük kuman• 
danhğına tayin elti: 

- Birinci bölllk çok kuv•et· 
lidir. Hemen hemen bUtlln bölük 
lıtanbul efradıdır. Yalnız kalmıı 
sayılmazsınız. Harp görmüı aaker· 
dir. Tabur kumandanın·z da kıy· 
metli bir askerdir. Çok muhare
be görmllştUr. Hemen kendisini 
ıörün ve bölüğU teslim alın. 

Dedi. 
Biz talimglhta iken eo çok 

korktuiumuz kataya çıkbjımız 

leceğini bildirmiştir. Bu tetebbu .. 
lerin neticelenmek (lzere olduğu 
zannedilmektedir. Daha oimdiden 
mazuunlarm tahliye edilmiş olduk· 
ları anlaşılmaktadır. Mevkuf lngl
liz mühendisleri muhakeme edil
dikleri takdirde muhakeme aleni 
olacakbr. 

Bir Yangm Faciası 
Roma 22 - Çipella'da, .Jört çocuk 

ana ve babalarlle birlikte bir kulilbe 
içinde diri d 'rl yanmışlardır. 

zaman akıi, sert bir tabur ku
mandan ·na dUımekti. ÇUokll biz· 
den evvel kıtaya ayrılan çok ar• 
kada~lar bundan tikAyet etmit· 
terdi. Halbuki biz talimgAhta 
alay kumandanına kadar blltun 
kumandanlardan sırasına göre en 
mamimi arkadaı muame1eıl gör
miye ahşmıştık. 

Alay kumandanımn bu neıa· 
keti ve tabur kumandanı hakkın· 
da verdiği bu haber beni pek 
sevindirdi. 

Tabur kararglbı Gazze'nin 
hemen on dakika lleriıindekl 
eski bir kötkte idi. 

Mülazim Kemalle akşam Uzerl 
bizim alay kararglhında buluna· 
cakbk. 

Tabur kumandanım Gazze'ye 
gelirke(t yolda gördüm. Yanıma 

verilen asker: 

- Yüzbaşı Bey geliyor! 
Deyince işi anlamıştım. 

GörUnUıte temiz, sakin yllzlU 

bir adam. Pek genç değil. 
Hemen va.tiyet aldım. Eınrimi 

verdim. 
Beni ıöyle baştan aşağı bir 

•Uzdii. Sonra gUler yl\zle elini 
uzaltı. 

- Haydi karargaha dönelim 
ele konutalım. 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Ankarada S. O. M. N. Beye: 
Sizin mllıknlnnnzn arkadaıınıı 

halledebilir. Mademki ıize bu 
kadar bllyllk iyilik yapmıştır. 
Demek ki tedakArllktan kaçma
yan, ılai ıeven bir do~tur. O 
halde ona samimi ıurette açılır 
Ye ondan yardım lıtenlnlz. Eğer 
ıizl haklı bulursa, elbette alzia 
tarafınıza iltizam eder. O 't'aldt 
beraber y!lrllr, daYayı kazanır-
11nız. Yok, arkadatınıı da öte 
tarafa iltihak eder de ılzi hakııı 
bulursa, o halde dnıDocenizde 
yanıldığınıza hllkmederek evinize 
dönDnll.z •• meı'ut olmıya çıh
ıınız. Her halde bu lıte mabro
miniı ve rehberinls arkadaıınıa 
olmalıdır. 

* Kadıköyde O. L. Hanıma: 
Balisettiğioiı ıartlar sizin lçlu 

mllsailtir. Evlenip meı'ut olabJ. 
liralniz. Tereddüt etmeyiniz. 

• B. K. 29 B. T. 
Kadına bu mUIAkatlara de..-a

mı tavsiye etmem. Evli bir kadın 
için bundan bUyllk tehlike ola
maz. Bir gllo kocaaı farkına va
rır, evi yıkılır, o Yakit akibetl 
ne olur bilinemez. Size do evli 
bir kadını yuvaıaodan mahrum 
etmeyi taYıiye edemem. 

* lst.anbulda K. D. Hanıma: 
Mektebini bitirmemit bir gen

cin vereceği cevap bundan bq
ka tllrlll olamaz. Ailesi raa 
da olıa, ıiı raZI olmamahıı
nız. Mektebi bitirip mealeğiude 
iı yapmıya bqlamadıkçı bir 
1gençle e't'lenllemez. Onun mak
aadı ayrılmak olmıyabilir. Fakat 
her halde evlenmeıine de lmkla 
görmüyorum. Vaziyetinizi ona 
göre muhakeme edip, hareketi
nizde ihtiyatlı olun°uz. 

• V. Y. Beye: 
Mektup bekleyiniz gitmekte 

acele etmeylob. 
HANl3fTEYZI~ 

Bahço içindeki köşke girdik.. 
Ynzbaıı beni nıt kattaki oda

ıına çıkardı. 

- Evveli •aziyetf anlatayım. 
Dedi. 

Ve bOyOk bir pafta Ozerind• 
izahat vermiye başladı: 

"- lngiliz'lerle aramızda ..
kiz kilometrelik bir saha var. 
Bizim ileri karakollanmız tahki
matın Uç kilometre ilerisindedir. 
Cephede iki alay, ıekiz makineli 

' tuf ek bölUğO, dört batarya uzun 
menzilli top, dört batarya da 
ıahra topu vardır. Makineli tll
fekler Almanların idaresindedir. 
Sahra toplarında Avuıturyab 
topçu zabitleri Yardır. Mevki 
kumandam kaymakam ( Tiller ) 
ıert bir adamdır. Fakat harp 
etmesini bilir. 

Şimdi biraz da lngilizlerin 
.aziyetini alatay:m. 

- "İngiliz suvarisi arasıra 
ateı menziline kadar ıokulur ve 
derhal ric·at eder. Bizim keşif 

raporlarına nazaran lngilizler 
kuvvetli tahıidat yapıyorlar. Me
seli Londralı lngiliı ba11a piya
delerinin de bu cepheye gönd ... 
rildikleri söyleniyor. Her halde 
bir taarruz yapacaklar. Biz de 
bunu bekliyuuL 

(Arka& var) 



Dünya Hadiseleri 

' 
Avam Kamara
sında Su!İı 
Propagandacıları 

lngiliz ~azctelerinin verdikleri 
iki /Cadın malumata göre, 

Meclisi peçen hafta, Avam 
Kamaraaında do-

Şa.şırttı lar nanma blllçesi 
mezakere edilirken ıayanı dikkat 
bir nlimayiı yapılmııtır. MecHsin 
lçtimamdan eY•el, ellerinde bl\
yUk paketler balunan iki genç 
kadın, dinleyibiler arasına otur
muı, mOzakerenin baılamas nı 
l,eklemlşlerdir. Bir mllddet sonra 
celse aç im ı, donanmanın yazi• 
Jeti konuıulm ya başlamışt r. Ba 
•ırada, eli paketli kadanlardan 
biri autlağını yırtarcatına bağı
rar•k Mecliıin ortasına ablmıı, 
donanmayı kunetlendirmekle ıul
he yardım edilemiyeceğini 96,.. 
lemlye ye elindeki paketten bir
takım kitaplar çıkararak meb·u .. 
lara dağıtruıya başlamııtır. Bu 
müdahaleden ıaşıran aza, ne 
olup bittiğini anlamıya yakit kal
madan öbür paketli kadın da 
Meclis Reisinin kllrsllsü yan na 
2elerek bir konferanıa da o baş· 
lamış, koltuğunun altından kitap• 
lar çıkararak o da bunllln dağıt ... 
m ştır. Polis Te hademeler gelıp 
bunları yakalayıncaya kadar pro
pagandac lar i~lerinl bitirmiş. 
kitapları dağıtmış bulunuyorlardL 

~ 

Bir fngı1i:ı, bir rnn, bir me
ıele mllnasebetile ıL&bl1e

_A_d_a_t e_t_l'_a __ -. me buı:urunw ta• 
ğırılmış, hAkimin 

oaı Yüriir bazı ıuaUeri kar· 

ııaında kalmıf. Bu arada, ••k'a 
Ue al&kadar olan k6peiinin lsmi
Di yanlı ı8ylemlt •• bu yala~ 
calıktan dolayı alh ay hapse 
mahktım olmUf. Bu bnkmn ağır 
bulan mabkGm, bir İngiliz meb 'u
IUDa mliracaat ederek blllnl 
aalatmı1t o da meHleyi Meb'usao 
Mecliıinde ortaıa koy.:nutt meb' 
ulu bu karan hakaaz bulmuşlar, 
Adliye Vekili ae karan bozdu
racağını bildirmif. 

Geçenlerde menubabı etti
timiz bu Yak'a, nihayet tabii 
cereyanını takip ederek mabkft. 
aıun serbest bırakılmaıilo neti
celenmiştir. F.akat Adliye Nazırı 
barokete gelince, Adliye muame
ley başlayınca, IAıımgelen t;uıir· 
ler deverilinceye kadar, mahküm, 
alta ayını hemen hemen bitirmif 
bulunuyordu. Tevekkeli, adaletin 
1avaı yllrüdilğünO iddia edenler 
ekaeriyeti teıkil etmiyorlar. 

-tc 

Alman mllliyotpenerlerl, ko
münizmi Almanya'dan 

_A_l_m_e_n_g_cıt_d_a-. kaldırmak için el• 
lerinden . geleni 

1'omdniz"'. bırakmıyorlar. Bu 
MBcad11l•sı fırkanın Berlin-

deki merkezi bile Hitler kıt'alan 
tarafından lfgal edildi Ye bu 
:.itina, milli •osyalistlerin propa
tanda m4rkezl yapıldL Bu mO. 
aasebetle bir nutuk ı8yHyeD 
Hltler, bacam lntaabnın kuman
dam, Hitlercilitin komOnistler 
hakkındaki kinini ıu cllmlelerle 
ifade ediyon 

Efendiler, 
Birçok arkadqlaranızın alo

.,uno doğuran emirler işte bu 
binac!an verilmiştir. Fakat artık, 
bu bal nihayet bulmuştur Ye bir 
daha bir milliyetperver ö1dilrllle
cek oluraa, onun yerine Oç ko
•Oniat idam edilecektir. 

Almaaya' da •aziyet işte bu 
wkezdedir. 

SON POSTA Mart 23 

Dünyada Olup Bitenler Kari Melctuplnn 
-- -

Dünyanın En Büyük Haha- Trenl~rde -Tavuk. 

D 1 
Nakliyatı 

amadını Kaçırdı ar ... ::d?::ı~;D ~:o1.~:r~a~= 
nakliyatı vagonlarında "tavuk 

mının 
B ı• k B -- ' bekçisi" lımioi taşıyan bir adam 

u şteBaş a irHahamın Parmağı Var. ::~::iıa~.u dab~:t !;~~0 ~~1~: 
Dünya Yahudi lleml Alman• pılmıı, 6000 insan davet edilmişti. OD lira ncret alır. Fakat tavuk• 

ya ve Romanyada, Yahudilere lana ziyaından mes'ul tutulmaz. 
Bu davetlilerin her biri bir 

karşı yapılan fena muamelelerin Tren talimatnamesinde de böyle 
teessür Ye elemini kalbinde ta,.. memleketten gelmiıti. Ayrıca. bir fey yoktur. Nazan dikkati 

düğün merasiminin. filme alı~ 
dığl bir 11rada, bu Alemi bOyük celboderim. 

ması için bir Amerika ıinema 
bir ye'se diifüren yeni bir hldise Adapasan Kıs.ur paunad• o • .._ 

ıirketi ile mukavele yapılmıt ye Nwetti• 
daha olmuıtur. Vak'a oldukça 

bu ıirketten bir milyon kuron 
tuhaftır ye anlatılmaya değer: 

alınmıştı. Davetlilerden adam 
DDoya Yıhudileri aras oda 

mllhim bir fikir ikiliği Yardır: baıına tab11I olunaıa iki koron 
Bunlardan bir kıamı, Filiatinde sadakanın tuttuğu 7ıkfin be 
yurt kuran Siyonistlerle beraber başka idL 
oldukları halde, bir diğer kıamı GDveyi ile gtlzel nlşanh11 
Siyonistlerin mutezile olduğuna Frim dokuz aenedenberl nişanlı 
kanidirler. Banlann bqında, Çe- bulunuyor Ye bu hayırlı gllnilıı 
koıloYakyanıa Milkaaeyo kasaba· gelip çatmasını bekliyorlardı. 
aında oturaa mqhur Haham Btı1 Haham Spiro Onun iç.indir ki g(lveyin orta· 
Spiro Tardır. Mükaaevo, Çeko.. dan kaybolduğu haberi gelince 
lovakyan n merkezi olan Prag'dan genç nişanlı hıçkıra, büngüre 
ıimendiferJe yirmi saat uz.aktır ağlamıya baılamış, baz run bulu· 
ve bllyük bir Yahudi kalabalığı nanlan boynk bir teessür içinde 
ile meşhurdur. Ayni zamanda, bırakmıştı. Mevcut kanaate g6re, 
Tevrata harfi harfine 1adık bu işte, Lehistan başbabamı 
kalmıı Yahudilerin bir de, ea- Rokarb'ın parmağı bulun•ak 
ki bir darOlfünunJan Tardır ki icap eder. Zira bqbabam Spiro 
buradan haham yetişir. Bu •o ona tabi bulunan Yahudiler, 
Darüfünun büyük haham Spiro- kendilerini hakiki Musevi addet• 

Bir Rehberimiz Yoklar 
Bqlıca ıehirleri:nizin auyu. 

haYau, aahbl ve iktısadl •aziyet
lerl hakkında mufusal maHkmab 
ibti•a eden bir eaerimiz, bir reh
berimiz yoktur. AlAkadar makam
lar böyle bir rehber vücuda ge
tirseler memleket için çok faydala 
bir hizmet yapmıı olacaklardır. 

Koa7.: Dibekb .. 18da H•71'etUa 

Etiket~r Türkçe Olmahdır 

nun idare Ye nezareti al· melerine mukabil Rokarh ile Ankııt•ı Ali Hayd.,. 

tındadır. Bu Ht, doğrudan doğ· Siyonistler grupu, Muıevl dininde .-------------...... -

Ankarada aatılan incir paket
lerinde dllnya üzerinde elinde 
incir tabağı tutan bir zeybek 
resmi ye Peasamt Brand Smyrna 
Figı cDmleıi yaz lı bir etiket 
vard r. Türkiyede lisaıı lngilizce 
değildir. Dahilde incir satmals: 
latiyenler neden etiketlerini ye 
rekllmlarını Türkçe J4'Pmıyorlar? 

ruya Yusuf Ye Musa peygamber- bir nevi itiıal Yukua getirmlt [ C 1 ı 
lerin aLfadından olduğu iddia- evap arımız 
sır.dadır. Kendisino ıadık olan olmakla itham edilmektedirler Ye -------------

bundan dolayı, onun, iki kuv•eti llem de onu, böyle bilir. 
Böyle bildiii fçin de en uf ak bir Gllzel FrintG bir araya getirmemek için atıve-
can sıkmtuı nı başbabam Spiro' 500 bin çek kuronu ınaaraf ya• yi kaçırttığına kanidirler. 
ya iblAğ eder. du rica ilo bera
ber paket paket dolar, logili:ı 
lirası, frank, ley, lruronlar gön
derilir. Hatta geçenlerde, Ame
rikada Zangara isimli anartistin 
kurıunile ölen Şikago belediye 
reisi M. Sermak'ın burtulmaaı 
için, Amerika yabudileri, baham 
Spiro'ya binlerce dolar gönder• 
miı •e bayır duasını istemişlerdi. 

Muazzam Bir Düğün 
Başbabam Spiro'nun, baba· 

ıından kendisine geçmiş birtakım 

hususi manevi salahiyetleri var
dır. Fakat erkek evlldı olmadı• 

ğından, bu kuvvetini \le aalahi· 
yetini bırakacak kimıeal yoktur. 

Onun içindir ki henllz on yedisine 
basan kızı gUzel F rimayı evlen• 
dirmeye karar nrmiş, LitUanyanın 
Başbahamının oğlu Barub Rubi· 
noviç'le oişanlamııtır. Bu zat, 
bit kaç g,Un •••el babasının 6lmo
slle onun yerine geçmiı Ye LitO. 
uya Bqbahamı olmuıtur. 

Dntnn Mnkase•o'da yapıla
cata için, botun Y abudl Alemin
den binlerce insan Çekoslo•ak· 
ya'ya akın etmiyıe başlamııtır. 
Her hazırlık bi~ tertibat alın
mıı ve iı yalnız tG•eyinin gelme
aine kalmıfb. Baruh KubinoYiç'in 
beraberinde altı yD& akraba11 •e 
dostu olduju halde tren!,e yola 
çıktığı Bathabam Spiroya bildiri
lince binlerce insan hududa ıtlYe
yl karıılam:ya gitmişti. Fakat tren 
gelipte yolculu çıktıjl uman 
gllHyinia bunlann arasında olma
dığı anlatıldı. Onunla beraber 

trene binenler yardı, fakat gllveyin 
biuat kendisi yoktu. 

Bu muazzam dlljilnll glSrmlye 
gelen binlerce lnıan matem ve 
teesallr içinde t•hre d&nllnce fa· 
ciamn azameti bGsblttln &izler
de bllylldL ÇOakil dOjb 1ç1a 

Görülmemiş Ve işitilme
miş Garip Bir Cin Hikayesi 
Alman Adliyesi Korkunç Bir Ölüm 

Hadisesi Karş1sında Şaşırıp Kaldı 

Alman adliyeıl, bir mtıddet
tenberl garip bir muadele karfl
ıındadır •e benOz bir hal ıekll 
bulamamııtır. HAdiae ıudur. Al
manyanın yukan Sileıya mınta
kuında e•kl bir ıato yardır ki 
odalarından biri tekin olmamakla 
maruftur. Gısya ba odada bir 
papa• hayaleti dolaıırcnf. Bu 
odada gecelemek isteyenlerin 
bepai ertesi ıabah allı balunmu,. 
!ardır. Botazlannda, ıaaki ııkı
larak boğula.Uflar aibi bir ip izi 
ı&rlllmllıtnr. Bu tatoyu, bundan 
bir mnddet enel aengia bir 
Alman aileal ıahn alm ıtır. 

Sık, aık misafir kabul ıden 
Ye etlenceler tertip eden ıatonun 
yeni aabipl•rl, bundan on [llD 

kadar enel Jine bir kabul ra
mi tertip etmif bulunuyorlarda. 
Birçok da•etliler wardı. Bu arada, 
ptodaki odanın eararenıiz m .. 
bi1etl meuuubaba oldu. Fakat 

davetlilerden biri, firar De ha 
hikAyeye lnanmadıfını aayleyor
du. Nihayet lı bahla tututm•J• 
kadar dayandı Ye o ı•ce, bu zat, 
talonun tekin olmayan odaaına 
yatınldL El ayak çekilip te bır
keı uykuya daldıktan epl ıonra, 
acı bir feryat duyuldu. EaaHn 
ey halkının Y• diğer davetlilerin 
kulaklan ldrlıte idi. Hep beraber, 
1Uphell odaya koıtular. Fakat 
Odanın kapısı içeriden kilitli 
idi, derhal kapı kırıldı ve odadan 
içeri ıiriJdiği ıaman misafirin 
yatalı için~~ yattıtı •• bir iple 
boğazı ~·kılarak aldllrllldtıttı 
g6rOldll. Kapı kilitli idi. Oda 
yllksekU, pencereleri hem utlam 
hem kapalı idi. Aynca, içeriye 
dııarıdan girildiği hiuini •erecek 
hiçbir emmare yokta. Şekil iti
barile bAdiaenln adll1•Je akaet
mesl ıarurl idi. Fakat J&pılaa 
tahkikat laiçblr aetice WenMdl. 

Btıyazlt H. 1. imzalı mektup aa• 
hlblnı: 

- Sarilı mrul "laml lhtin 
etmlyen mektuplara maalesef 
ce•ap verilemez ve mektuplar 
neıredilemez. Maamafib henDı 
yaz.dığını:ı mesele takarrür •• 
tahakuk etmiı değildir. 

* Banada Karaat-9 °maballeıslndı 
Şahat•• Hanıma: 

- istida ile Dahiliye Vekl
lellne ye Millet Meclisine mor.,. 
caat ediniz. Gazetemiz bu hu
susta bir ıey yapmak imkinan• 
malik değildir. 

* Adapaı.arand~ GedikoRlıı meydr 
nında Snreyya Fadıl Beye: 

- Evvelce yazdığ nas mektup 
alt olduğu makama tevdi edilmi1t 
benllz bir cevap alınmam ştır. 
Maamafib bize yazdığın ı o mek• 
tubu bir istida halinde Hariciye 
V~klletine takdim elalok daha 
doiru olur. 

* 
aoetancıdan S. Y. tmıasfle aıet

tap cooderen karie: 

- Bostancıya da elektrik "9 

rilecektir efendim. 

Nihayet mesele, Alman doktor 
•• ruhiyat mtıtebauıılanndaa 
mllrekkep bir beyete havale 
olundlL Bu heyetin kanaatine 

ılre, misafiri kimse 61dürme
mfttlr. O, bir babia neticeal 

odaya kapandıktan 80Dra o 
derece kou.muı •• uykuaunda 
bu kor~ onun hOviyetine okadar 
tulr 7apmııtar ki, &lüm kendi 

kendine ıelmiftir. Boynundaki 
lz, lfte bu korkunun bir teıa
birGdllr. 

Fakat Alman adliyesi, ba 
lzalıab klfi bulmamıttır. T ahki
kablla devam etmektedir. Çünkl 
ilen adam çok &engindir. Ve 
birçok miruçılan nrcbr. 
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Dilenci kadın para lıtedlı 
- Dileneceğine çahşaanaL. 

GUcOn, kuvvetin do yerinde .• 
- Bey~f endi para verecek· 

teniz verin .. vermiyccek1eniz çok 
konuımadan gidin; kocam aiı.inle 
faıJa konuıtuiumu görecek olur
.. luıkamr .•. 

Adım Adım 
Kocanızın bir~ lln ılı.I al

datıuasına ınnlıal bırakmamak 
için kendisini adım adım takip 
etmelisiniı.. 

- Benim kocam vera-i tahıU
darıdır. 

iş Bölümü 
Selma H. biıme,çilerden mDı

teki idi 
- Hiç birisi lıo yaramıyor, 

diyordu, timdiye kadar kaç ta• 
ne gelip gitmişse içlerir.den bir 
tane akılhıım bulamadım. Dün-
7ada ne kadar budala hizmetçi 
•arsa hepsi do bana dUtllyor. 

Taoıdıklan arad lar, taradılar •• 
Selma Hanıma genç, zeki bir 
hizmetçi buldular. Selma Han·m 
memnundu. Ona, bergftn ne İf'" 

ler göreceğini anlattı: 
- Sabahleyin kalk·nca ilk 

ltJn eri allpDrmek olacak •• 
Zeki hizmetçi ıeytan gibi 

bakıılarile Selma Hanımı ıOzdO: 
- Emredersiniz, Hanımefen

di, fakat tunu öğrenmek isterim. 
Ben evi ıüpürilrken ıiz n• itl• 
pi olacakı mı? .. 

- S.91nız.ı naeıl yapayım? .. 

Yenınchı yer butaaydım 

Oocenmem kojulsaydım.. 
DOnya benim oturdu, 
Ban kti paAln o'aaydım.. 

Davet 
- Azizim 

doktora gittim, 
mllthit bir per• 
biz verdi. . Bir 
ıey ye:niyccck
ıin diyor. 

- Yarın ak· 
ıam bize gelıc
ne, yemeğe de 
kalırım olmaz 
mı? .. 

Evdeki 
Dilenci çocuk 

para istedi : 
- Evde göz

leri görmez bir 
babam var ona 
ekmek götiire
C'9ğim. Bana beı 
on para •erin. 

Maniler 

Küçük Han1m ben geldim, 
Bugün hem erken geldim .. 
Seni burada diye 

koşarak hemen geldim.. 

Hazırlan Aagdi bo~lo_ 
Şaşınnadaıa telaşla; 

Sana işaret ettim, 

Gördün mii?.. Gözle, kaşla ... 

Arasam, balsam nerde? .. 
Hele bir bok ki derde, 

Sevişmeni" nvki gole, 
Sen balkonda ~n yerde-

Gôriinıne• etraf daoar, 
Çekine~lı laeın ne var? .. 
Bulamazlar oallalai; 
Diingoyı arasalar .. 

Yüz Sene 
Bu fıkra yna 

aene ıonra, yani 

kadınlar da er
koklerin yaptıiı 

her işe girdik· 

lerl zamanı alt 
olacaktır: 

Harpten çık· 

mışlardı, kuman

dan yaverini ça-
iırdı: • 

-Harp mey

danında ne kay· 

bedlp, oo kazan

dıi'Jmıu ı6ylo! 

Yaver Hlim 

verdi: 

1 
- Doaturnuı L M. roman 

7aımakla bir kabahat, onları 
tabettirmeklede dahı bnyük bir 
kabahat yapıyor •. 

- Niçin? .. 

- Eğer roman yaz.ıp tabet-
tirmHe idi, berkeı onun ne ka
biliyetais adam olduğunu anlamı• 
yacakb. 

Lokantada 
Aynı lokantada yemek yer

dim.. biriOn hesap pusullaaını 
yediğim 3 kabm parası iki miall 
yaz lmııta. Garsonu çağ rdım .. 

- Y abu, bu ne hal, fiatlan 
mı artırdınız? •• 

- Yok efendim aymdır, fakat 
alı geldiğiniz ıaman patron ro
veranı yapıp hat rıoızı 10rdu. 
Onun lçio böyle yazd.k.. 

Tashih 
Hatır aordu: 
Nasalı naz?. 

TeıekkUr ederim. 
- ZeYcenlz?. 

- TeıekktU ederim o d9 
lyldir .• 

- Pederini• yine aym e•d .. 
mi oturuyor?. 

Söyler aöylemeı arkadaflnı• 
babaaının ~lmOı olduğunu hatıP 
ladı. lJk ıöylediğini tashih etti •• 

- Yani •ynı meı.arda mı y .. 
tıyor diyecektim. 

Kadın Peşinde Giderken 

/ 

. -
- Pe,lmd•n gelmel• eıkıtmıyor muaunuz1 .. 

- Al• lllr••Y dJ~orJer..... Ala. .•. Ala... Ataxok 

- Bllyllk ha· 
ban eyde ne ya· 
p81' ?;. 

-Oturup ga· 
ıete c;kur. 

- Butlin ku
mandan lıarp 

meydanında bet 

kiti telef oldu, - BllAkla Hanımefendi. o lledar çok •ile-
,apınL. 

Üç Sene 
Salamona ıordum: 
- Sen Nihat Beyle ortak 

olup ticaret mi yapacakıın ? .. 
- Evet •• 
- lıe ne Ue bqhyorıunuz? •• 
- O, ortaya aermayesinf, 

iten de lecrllbeml koyuyorum.. 
iç ıene aonra! ... 

- Üç aene 11onra ne olacak.. 
- Onun ıermayeıi benim, 

benim de tecrübem onun olacak. 

Mahkemede 
HAkim maznuna surdu: 
- Mealeğiniz? .. 
- Mucltl.. 
- Ne icat ettiniz?. 
- Henllz hiçi. icat edecek 

Mr ıey aramakla metiul6m .. 

Ne Olmahdıt 
Bava naaıl yatmurlu 

idi tarif edemem.. Eğer 
Nuhun gemiıi böyle bir 
yağmurda kalaaydı, Cudi 
dağına oturamadan bal· 
m:ı olurdu. Böyle gOndo 
Supbi Boy davetli olduğu 
Sabiha Hanm,.n Xİ} af e
line her ıeyi ıözUne ala
rak gitti .. 

Sabiha Hamm bundan 
babıcderken .. 

- Böyle birıoy yapa• 
bilmek için insanın nıu· 
hakkak ••.•• 

- Bllyllk bir afk oJ.. 
malıdır .• 

Diyecekti. fakat din
leyenldr arasında daha 
evvel davranan oldu .• 

- BOyfik bir oburluk 
olmalıdır!.. 

yUı kiti doğdu. ntyorum kL 

NerdUbaoler bu•l•I nermJnl damanlle mest. 
indi bin ltv•r•• bir k6t•n•I lajfurdan-

lspirtizme 
Bey eline bir çekiç 

almıt bir saattir müte
madiyen duvtara Yuruyor
du.. Hanım görOnce: 

- Çıldırdın mı, dedi. 
Bundan baıka kendine 
eğlence bulamadan mı? .• 

Bey bir kabkah• attı: 
Hanım kızdı ı 
- Bir de kahkaha atıp 

gDIOyorıuo bu ıenio yap
t iını bet yqıadaki çocuk 

Yamyamlar Arasında 
Af riica yamyamlar arasında 

film çokmiye giden bir rejitar, 
bublardao birine ıordu: 

- Siz inaan eti yemeğe naal 
ahtı·aınız? •. 

- Gayet kolay, daha çocuk
ken t•rnaldarımıı.ı yiye yiye bat
larıı.1 ... 

Ne iyi 
bile yapmaz, bana cevap Mulekait dostum ıöyledi: 
Yeraen• bqka eğlence 
bulamadan mı diyorum.. - Cenabıhak De iyi dUıGa-

BuJamad m ya.. mOf te yapm ti.. 
Yanımızdaki apartımanda - Neyi? .. 
ispirtiıme yapıyorlar .. ben _ Nehirleri lnaan1ara ıu bul-
buradao tak tak •urduk-
ça dedelerinin, babaları· mak için kolaylık ols m diye 
n n rubu ıeliyor zanne- ıehirloriıı tam orlaslodan r•çir-
diyorlar. mit-

~---------------------' 
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Neler aharda Pelerin· Modası Bırakınız 
B l l d ? 

SoldaıM .. ıyamıakynnd•a Çocuğunuz 
i me i ir pelerin. Saida: Gumtııt fani· 1 varamaz Olsun 

IAdan pelerin: Bl<kz mavi be- I 
1 

Makineyi YaJladıldan 
Som·,1 Na Yapmalı ? 

Makineyi yıtladıktan ıonra 

yağların kumaşı bozmasına mani 
olmak için bir müddet bir gazete 
kAğıdını i,lemeli, bu ıuretle fazla 
yağ çıkmıı olur • 

• Camları Nasıl 

Yıkamalı 7 • 

Cam'an dert He otdaktan 
10nra, kalın beyu kliıtla par
latmah. 

* Kıındııralorı Nasıl 

T•mizlemeli ? 
Kunduraları "temlzlemezden 

eYvel ıertliğial ~dermek için 
Hintyağı ile ailmeli, derial yumu· 
tadıktan aonra bir bezle tozunu 
almalı, badehu cilllumahdır. 

* ipekli Çoraplan Na•ıl 
lllıılıaf aza Etmeli ? 

ipekli çorapların dayamnanfH 
temin için daha kullanmazdan 
Hvel çorapları ıoğuk suya batı
nnız. Bir ikl aaat suda terket
tikten ıonra çıkanp a&lgede 
kurutunuz. Bu iplikleri kuvvet· 
lendirir Ye çorabın dayanmaıım 
temin eder. 

* l!nılnar Ve Baklanın 
KararmtJsına Mani Olmak 
için ne Yapmalı? 

Ent inar ve bakla bazan plıl
rlrken ıiyahlanır. Bunun rengini 
mu haf aza et meal için. rerek 
enginar, gerek baklalan temia
leyip, un •e limonla kanşbrılm ı 
ıuyun içine keam.U. badehu ka· 
ntt rırken de IUJWl içine blr 
kaıık sirke ilAYe etmelidir. 

* 
Ateıl Mulıa/aza etmelc 
için ne Yapmalı ? 

Atetl mubaf ua etmelc lçla, 
dlfarda yanarken lzeriae bir 
ayuç tuz aerpmelL 

* Fırının Matedil Dereee 
KızdıJını Anlamalc ·içi• 
Ne Yapmalı? 

f . rın ın mutedil derece ktzda
tını anlamak içis bir kljıdua 
ilerine bir miktar ua Mrpip 
fırına koyunuz. Eter un bir da· 
ldkada kızanraa hna ıerelc p ... 
ta we gorek et içi• plc 1erttlr. 
Eğer Uç dakikada kızar1raa fua
aın harareti tamdır. 

* Kolalı Çamaşırları 
JI ... , ()aıı.-,,..ıı 

Kolalı çamq r~an ltllerkea, 
pmaıırların lltilye yapıımaaını 

men için, kolayı plfirlrkea içeri
llne bir miktar ıiliaeria llAve 
etmeli. .. 

Mııtbalc Eıgasını Toz• 
ratmak için Ne r apmalı 1 

Yağı kllp içinde. unu ye tuzu 
tahta kutu içinde, aebzeyi açık 
•• d •rin bir tencere içinde, 
pata ıl torbada, eti asarak mu
baf ı ederseniz taze iğbi wu-
... ... ı ~A der. 

Her elbise ile sıiyilebi
JP.cek bir ceket. KahYe 
rengidir. Kırmızı eteklerle 
f eYkalAdo iyi uyar. 

San örgantlnden kısa 
pelerin. Y akaıı kahYerengl 
kut tUyile a'lılenmi,tir. 

yaz tOnttendir. bu Hheple 
pelerinin omuzundaki işleme
lerin ara11na da mavi eeç
mittir• 

Karmıa be1as ç'zılll ka-
4lfe peleda. Pelerlnlıı lçe-

tW " keaarlara turkuYas 
tafta ile 918leamlttir. 

Rubl kadife
den bir genı 

kız pelerini 

Alttaki pelerin ıl
ya h kadifedendir • 
Volanlar beyaz krep 
damurdan bllımell 
geçmittir. Y akanıD 
kenerJarı pembe al
yah kadifedendir. 

-. 
ı 

Paris Radyosunda Moda Havadisleri 
Parlıte birkaç bllyOk ter

zihane yaz modellerini tet .. ir 
etmekle beraber henüz kal'I 
bir netice ahnmamııtır. Bu 
letbir edilen modellerde pardt.· 
ıOler, Ye ceketler kemersizdir. 
Oç çeyrek ceketlerde komer var
dır. Mantolar.o ekserisi yakasız. 
uzun kolludur. Ceketler kapalı 
yalcah Ye kısa kolludur. !ç çama• 
fırları taftadan ya?ılmaktadır. 

Lyolene terzihanesi Holivut'ta 
artiatleria ortaya attığı pantalon 
we frak modas o tatb ika ba,ıa
mıthr. Bu pantalonlar fanila ve 
yllnden J&pılmaktad.:1. Pantalonla 
beraber giyilen bluzler de k11a 
kollu Ye pamuktud r. S· or elbi
aelerl k11a, ıokak yo gece elbi· 
telerl azundur. Bu aene elbiselerin 
yakalan feYkallde dekoltedır. Bu 
dek~ltelerl kapamak için ince 
k_adife kordell ile çaprastlar, ıiıı
cırler lfleomektedir. Elbiaelerde, 
ceketldrde, mantolarda metal 

Kadınla 

- Yerimi ıiae takdim etmek
liğime m iuade ediniz baname-

düğmeler modadır. Sağ kolda 
yalnız tek bir alhn bilezik taşı· 
mak taammllm etmektedir. 

Bu ıene bluzlar koyu renk, 
etekler açık renktir. Siyah org ao
tin bluzla açık renk yenden Yeya 
ipekliden etek giyilmektedir. Bluz, 
taftalar:a ketenden etek birleş· 
tirilmektedir. Gerek el, gerek 
makine broderlleri bluzlere tat• 
bik edilmektedir. 

Paris: 
Bu aenekl ntodada .. aslı bir 

değişme yoktur. Daha ziyde 
renklerde, kumaılarda olacaktır. 
Mat kumaı1ar modaıı geçmiftir. 
Parlak İpekliler 60 ıafa geçmi$· 
tir. bilha11a gece elbiseleri mu
hakkak parlak kumaJlardandır. 
Satenler, tifonlar parlak olacaktır. 
Eğer renkleri matsa, parlak kor-
delllarla aOılenmelidir. 

Bu ıene bahar balo elbiseleri 
için en çok moda olan reaklor 
pempe. ma'fl. bevazdır. 

Siyah ipekli ıetenler bin Yeya 
tayyer biçimi ceketler için kulla
nılmaktadır. Siyah ipekli bluzla 
beyaz fiıtan veya açık renk etek• 
ler giyilecektir. 

Gece tuYaletlerl için pem.,., 
mavi, beyazdan ba,ka, açık yetil 
move de vardır. Gnndllz elbiıe
leri için Fransız bayrağı maYial, 
turkuvaz, gtımllşl, &dekbatı ye
tili, bf'j, hardal Htlll, umumil .. 
tecektir. Boyun falları, yakalar 
yumurta Ansı renginde olacaktır. 

Spor elbiseleri için koya kab
ye rengi ·ve şarabi modadır. Spor 
öğleden •onra elbiseleri için myab 
ve mavi krepd~tin devam et-

mektedir .Spor elbiseleri içia eteklerin 
uzunluğu değiımemiıtir. Diler 
elbiseler nisbeten lnıalmııtır. 
Gece elblaeleri yerleri ıllpOrecek 
kadar uzundur. Etekler Ytlcudll 
ince gösterecek mahiyettedir. Geçen 
seneki godetler yoktur, Tayy8rlerin 
kolları feYkallde uzundur. 

q . 

Erkek Bir Olabilir Mi ? 

- Teıekldir ederim be1e
f!!!ndL 

- T .. ekkOre IOıum yok, 
efendim. aenç iken ayakta dur-

Çocuk doiduğu zaman, tesir 
altında kalan bir makinedir. H~ 
reketleri ıHkı tab:tlerinin kon
trolu altındadır. Çocuk bOylldOkçe 
kendi beyni de bUyGr. Kendi dl
magıncla Yerdiği hl1kllmleri yap
m ıya baılar. Bazı anae babalar, 
çocuğun keadi dimağ Dl kullan
muıaa mlbaade etmezler. Onu 
kendi dimağlar.nın bllkmll altına 
almak isterler. Bu bnytık bir ha
tadır. itaat kadar dinyada aptalca 
bir hareket olamu. T eceaail 
ıekAnın en bliylllc lhtiyac dar. 
Anne •• babalar en• ayıp t•llkld 
ederek mAni olmıya ~ahı rJar. 
Çocutan teceuOal\nll tahrik eden 
her allalin cevabını •ermelidir. 

Çocuğun hürriyet itinde oy
namasına ml\aaacle etmelidir. Eğer 
çccuk bol bol oynamaua bay .. 
tında tembel olur. Çocuğu elbi
ieal kirlenecek diye oyundu 
menetmek kadar bOyOk cinayet 
1oktur. Çccuk keffetmek Ye fikir
lerini izah etmek fırutana uhip 

• olmahdar. Toprak Te pmarla 
oynamak. her pyi karıtbrarak 
tecrllbeler yapmak, çocuiun ... 
klllnı lnkifaf ettirir. tiu f .nalı
lan Çocuğa •ermelidir. 

Çcıcuk ziyanklrdır. Tahriba
tına g&z JUmmalı. Birçok anneler 
çocuiu eteklerinden a1ırmazlar. 
Bu cocuja kartı yapılmif bOyük 
bir zarardır. Çocuğu tecrtıbele
rinde 1erbest bırakmala. Çocuk 

Jolda aiderken bayatını kurtar
mak içia yanında bir bekçi ı&
ttırmemelidir. Y alnıı gitmeli, Jal
nız anne ona •• tekilde korun .. 
bileceğini 6ğretmelidir. Annealnla 
1amnda itaatli. ula bilyliyeo ço
cuklar. hayatta mağlip olmuya 
mabkimdurlar. 

Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir ? 
Çag P~telerlnl 
nasıl Yıkaın11lı ? 

Çay peçetelerini 11cak 111 Y• 

aabunla J1kadıktan ıonra kolala 
•uya batırmalı , da\iıa tamam ku
rumadan litillemeli. Bu ıuretle 
laey azhğınl muhafaza eder • .. 

.Sandılc Egan11ı •••I 
Maha/az• Etmeli ? 

Kullaqılmam ı •eya kulland
mıı 1andık içeritine etyalan yer
leıtirmezden enel aand t n etrr 
f .nı kolonya ile ailmell, ety•Y1 

içeriıine yerlettlıdikten .oara 
ka1d r01abdır. 
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r 
•Son Poata,. Hol,vulta huıuıi muhabiri • 

b ılunu yeglna Türk ırazetealdir. H~ 

llnıt muhablrimia. her hafta bize mektu~ 

iÔDderlr 'n •fnema &leminf8 IÇJÜZÜDÜ SiNEMA 
.. So. Poıta,. haftada lkl defa einema 

ıaJfaa 7apar. Ba •yfalarda dOnyanuı 

en 7enl ıinema !aaberlerf. :ırtiatlerln 

lıa7ab n ıinema ..lemindeki aan'at 

anlatır. cereyanlarından bahıedilir. 

-==============================-=:=-=-=--====------... -------·--------------~-=-=---------
Levis Stone 
Yıldızlarının 

.\merika 
Babasıdır 

~~İhtiyar Artist Gürültü ve Pahrtıdan 
!Hoşlanmaz, Hele Şakayı Hiç Sevmez 

Holiout muhabirimiz Meşhur !-evi• Stone ile el aılcıııgor 
Holivut, (Hususi) - Amerikan 

ema aleminin bir babası var
... Adı Levis Stone'dir. Leviı 

one elli yaşındadır ve çok 
ıvaffak bir artisttir, bir yıldız· 
·• Fakat alAyişi hiç ıevmez. 
rUltüden botlanmu, caı:banttan 

ıçar, balık avlamayı, ava çık· 
lyı ve okumayı •ever. Hayab 

siz •e sadedir. Hatta biraz da 
etccileri sevmez. Onu Metr 

ldvin Meyer &tlldyolarında 
dngnm zaman tek başına bir 

eye çekilerek iskemlesine 
rmut. çevrilecek fi!im için 

ne tertibatının ahnmas nı 
Jiyordu. Öteki artistler gibi 

gUrültil yapıp ıakalaşmıyor, la· 
zumlu, lUz.umsuz kahkaha atmı• 
yordu. Onun artistlik hayabndan 
hoııanmadığının en bllyük delili, 
imkanını bulaa, bu Alemden der
hal u:ıı:aklaıacaktır. Fakat kazan
d ğı bllyük para. onu, bu feda· 
kirhğa katlandıramıyor. Diyebi· 
lirim ki mesleğini paran için 
ıeven, fakat buna rağmen iıinde 
muvaffak olan nadir adamlardan 
biri de Levis Stone' dir. 

Levis Stone Türk dostudur. 
Bu vesile ile benden, Türkiye 
halkına s~IAmlannı iblAğ etme~I 
rica elti. Bu aabrlarla onun bu 
arzusunu yerine gelirmit olu
yorum. - Turan 

~--------------~·-·-----------------

ngilizler Bir Emil Yan
• 

nıngs y etiştirdiler 
Bu aayfadn lngiaerodeki sine-

faaliyctind n birkaç defa 
hsetmiş, Ingi!iıJerin 1ıiner:ıa 
basında Holivud'a, daha doğ
u Amerikan ıinemacılığ na 
abet etmek istediklerini ıöy• 
iıtik. Her hafta gelen sinema 
Cnıualırmı gözden geçirince 
ıözlerimi:ıı:in doğru çıktıiam 

yoruı. Evveli ıunu ıöyliye
ki buglln lngilterede çok 

kemmel ıinema ıtlldyolan Yll
J, getirilmiş, bunun için de 

binlerce luKiliz lirası aarfe
iıtir. lngilteredeld tiyatrola· 
en methur artiıtleri timdi bu 
yolarda durmadan filim çe
•ktedirler. Bunlardan biriai de 

İlli bennz iıitmediğimiz •e 
lıeaizki filmini de görmediğl
Şarl Lavton'dur. Şarl LaYton 

6z pek gençtir. Ye ıinema 
'tana yeni intisap etmiıtir. 

t gösterdiği ıan'at kabiliyeti 
'•inde pek çabuk ı~hret ka-

19 Ye Iİliema direktörlerini 
den ı6rüklemiye baılamışbr. 

. Lavton beııüz birkaç film 
. rniı olmasına rağmen birçok 

ler karı sanda kalmııhr. ln-
•rleld ainema kumpanyaları 

bu yıldıza sahip olmak için mUt· 
biı bir rekabet f rtınasına tutul· 
muşlardır. İngilizler bu kıymetll 
yıldıza "f ngilterenin Emil Yan· 
ningsi" iımini Yermişlerdir. 

Sinema mecmuaları Şarl Lav
ton 'un sebep olduğu bir rek•bet 
yarııı hakkında ıayanı dikkat 
malumat veriyorlar. Lavton ge
çenlerde bir film çevirmİf, bu 
film lngilterenin en bliyllk ıine
malannda haftalarca g6sterilmit. 
lllbl bir muyaffakiyet kazanmış
br. B.ı mu•affakiyeti gözden ka
çırmayan ıinema kumpanyalan 
Lanoo'un derhal peıine dDımDt
ler YO kendisine çok zengin tek• 
lifler yapmlJlardır. Lavtoo birkaç 
kumpanya tarafandan ileri ıUrO
len bu teklif Jerin bepaini gUzel 
bulmakla beraber biç birisile 
ınuka•ele yapmıya yanaımamıı 
Ye iti mllzayedeye dökmOttllr. 
Kumpanya direktörleri Lavtonu 
angaje etmek için ileri ıOrdOk1eri 
tartları kapalı zarf içinde bu 
yeni yıldıza bildirecekler, o da 
en mUnaaip gördllğll teklife karıı 
muvafakat ccYabı Yerecektir. 

Lavton ainema direktorlerl 
tarafandan gönderilen teklif rnek• 
tuplannı birkaç glln içinde tetkik 
ederek kat'ı kararım Yerecektir. 

lstanbul 
Sinemalarında 
Yeni Fi/imler 

Önil.nüzdeki bir hafta içinde 
ıehrimi.tdeki bOyClk sinema salon· 
laranda yemi filimler seyredeceğiz.. 

Glorya sineması bu akşamdan 
itibaren " Şampiyon • isimli bir 
filim gösterecektir. Bu filimde 
küçOk yaldızlardao Ceki Kuper 
çok mühim bir rol oynamaktad r. 

Majik .alonlarında yine bu 
akşamdan itibaren aarııın Alman 
yıldızı Brigit Helm 'in eo iyi filmi 
gösterilecektir. Güzel Birigit'in 
bu yeni filmine .. İçimiz.den birisi. 
lımi verilmiştir. Brigit bu eserin
de yepyeni bir rol yaratmaktadır. 

Bir tesadüf eseri olarak Melek 
ılncma11 da dOn akşamdan ltiba· 
ren yino Brjgil Helm'in .. Bal arı., 
ismindeki bOyOk filmini gaste,.. 
miye ba,lamııtır. Brigit bu filimde 
maruf Fransız artisti Alber Pre
jan ile birlikte oynamaktadır. 

Elhamra ıinemaaı dün akıam 
İpek Filim ıtlldyoaunun en son 
tnrkçe eaeri olan .. Düğlln icce-
ıl " nin ilk fraesinl yapmıştır. 
Sahnemizin yıldızlarından Naşit, 
Hazım, A11m, Halide Ye Muaznz 
bu filmi kahkahalarla canlandır
maktadırlar. 

Artistik ainemaaı yann akşam-
dan itibaren ., İki mes'ut kalp " 
laminde Almanca bir filim gös· 
terecektir. Bu filinı daha evvel 
.. Möıyö, Madam •e bibi .. lımilo 
de gö11terilmiıtL Fakat bu Fran
ı.zça kopyesi idL 

Opera sineması dDn akşam 
.. Sarı1111 kwu ticueU. ialmli bir 

$ampigonJan 6lr •lıne 

filim ıö•lermiye baılamıtbr. Bu 
filim hazin bir maceranın hikl-
1eaidlr. 

Musolini Konuşuyor 
Amerika ıinema ku~anyala

nndan biri •MuaoliDI konuıuyor. 
itimli bir filim çevirecektir. Ba 
filimde ltalya Bqvekili M. Muıo
lininin çocukluk, gençlik ve poli
tika hayab canlandınlaukbr. 

Nil Adamı 
Ramoa NoftlTO Hallntta 

geçenlerde çeYirmiye hatladığı 
•Nil adamı., ialmli JW fılmioi 
bitirmek Ozredir. 

ismi Gizli Tutuluyor 
Metro Goldvin Mayer filim 

kumpaoya11 Cenubi Amerikada 
bllyllk bir filim çevirmiye baıla· 
mııtır. Bu filmin lımi Ye mevzuu 
bernedenae ıizll tutulmaktadır. 

eşhur Rejisör Fon Bol
vari Şehrimize Geldi 

Türk Dostu Olan Bolvari "Boğaziçi 
Şarkısı,, Filmini İdare Edecek 

Güstao Frölilı oe Gaza Fon Boloarl 
Geçenlerde yine ılaema say· 

famu:da meşhur Alman erlCek 
yılch:rlarından Güstav Fröllh'in, 
bizzat imza edip gönderdiği bir 
resmini koymuı •e demiıtik ki: 
Bu maruf yıldız •Boğaziçi ıarkı1111 
lıimll bir filim ç~virmek için 
latanbuta gelecek Ye filfbin mU
bim kaaımlarını lıtaobulda çevi· 
recektir. 

Filhakika ba haberimi• ta
hakkuk etmektedir. Bu filmin 
rejisGrlilillnll Macar aan'atkirla
nadaa ve Türk doıtlanndan 
Gaza Fon Bolvarl yapacaktır. 
Bu ut TOrklere Ye Türlciyeye 
çok sevdabdır. Fon Bolvarl, ae
Yimll artiıt frölih'in çok ıamiml 
bir doıtudur. 

Bu iki doıt, dalma biribirle
rlnln muvaffakıyetlerini temine 
çalııırlar. Şebrimiıde en tatlı 
heyecanlarla ıeyrettiğimlz ( Du
daktan gönllle • Kim olduğunu 
bilmek istemem • lki kalp bir
Ieıine ) lımindeki yliksek kıy
metli filiınler, bu iki san'atkirın 
m11ıterek eıerleridir. 

Fon Bolvari, aan'at hayatına 

tam on ıece evvel girmiştir. Şu 
gllnlerde, Milnih şehrinde parlak 
bir meraaim yapılacak ve bu 
zatın aan'at hayatına girmesinin 
onuncu ıeneıi tes'it olunacaktır. 

Bu kıymetli aan'atkir, yanında 
bir aıiıtanı olduğu halde geçen 
hafta içinde latanbula r•lmiı, 
Oç gOn burada kalarak çe•ire
ceğl iki filim hakkında tetkikat 

7apmııtır. 
Muharrirlerimizden birisi ken-

dlıile mlllikatta bulunmuı Ye 
filim hakkında birhayli malumat 
almıya muvaffak olmuıtur. Bu 
Türk doıtu aan'atlrAr, bi•ıiyatını 
mubarrirlmize ıöyle cllmlelerle 
bullsa etmiıtir : 

.._ Alacağımız filmin cereyan 
eden aabnelerini bulmak ıçın 
lstanbulu gezerken kendimi hay
retten alamadım. Bu aoğuk, karla 
•• yaimurlu havada bile, ıebriniz 
okadar rllze~ okadar glizel ki •• 
Çok zaman bu gllı.elliklerden 
bangiıini tercih edeceğimde te
reddütler içinde kaldım. Şimdiye 
kadu latanbulun bu bedii aüzel-

.. 

J liğini gösteren bir filim, Awupa 
• Ye Amerika'da görülmemiştir. 

Buna, ben muvaffak olursam çok 
bahtiyar olacağım. Ya, ıehrinizia 
balkı.. Okadar candan, okadar 
ıamiml insanlar ki.. Bilhassa 
Vali Muhiddin Beyden çok büyük 
iltifat •e yardım gördllm. Ken· 
dilerine bilhusa müteıekkirim. 
Bir gece DarUlbedayie de gittim, 
Oynanan hoı Ye kıvrak opereti 
iÖrdllm. Buna da memnun oldum. 
Bilmem kl daha ne aöyleyim.. 
Her halde Almanyaya çok iyi 
hislerle avdet ediyorum." 

Bize •erilen malumata göre 
.. Boğaziçi ıarkısı " filmi bu meY
ıimio nihayetinde tamamen biti· 
rilmiı olacak ve gelecek mev
ıimde lıtanbul ıinemalarında 
ıeyredilecektir. Filmin bütUa 
harici manz.aralan İstanbulda 
çevrilecek, yalnız. maceray ait 
kısımları Berlin ıtüdyolar oda 
yaFılacakhr. .. Boğaz.içi şarkısı " 
filminin bilhassa musikisine çok 
ihtimam edilecektir. 

Amerika'qa 
Sinemayı 
Kim Götürdü? 

Bugün dünya üzerinde sinema 
faaliyeti noktasından birinciliği 
alan Amerikada 1896 aenesine 
kadar ıiııemadan eser yokttL 
Amerikalılu o tarihe kadar sine
ma denilen ıeyi görmemiılerdL 
1896 tarihindedir ki Amerikalılar 
ilk defa olarak sinemaya kavur 
tular. Yeni dünyaya ıinemayı ilk 
ıokan adam F eliks Mczgiç iımin
de bir Fransızdır. Bu :ut bugüa 
bili yaıamaktadıı. Felikı Meıgiç 
ıinema icat edildiği zaman teda
rik ettiği bir sinema makinesini 
Amerikaya g6tnrmü1t orada kü
çUk bir kasabad~ b!r. kahveyi 
kiralamıt ve makınesmı kurmut
tur. F elikı Mezgiç bu kahvede 
meraklılara tamam on yedi ay 
filim g&ıterıniı ~e bir bayii para 
kazanmışlar. Bu müddetten sonra 
bazı ml\teşebbis Amerikalılar da 
ıinemac.ıl ğa baflamışlar Ye kısa 
bir mUddet içince birçok ıinema 
stndydarı ve sinema binaları 
yapıldığı için Fe!iks'm kazancma 
kesat gelmiş ve o da Amerikayı 
terketmek mecLuriyetinde kal· 
mışbr • 
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Onu Papas Yapmışlar Ve Gözünü Oy
muşlardı. Prensin De Dili Kesilmişti 

Oau gardiyana göstererek: 
- Şunu yesenize 1 Dedim. 
- Hayır, Jeneral 1 Dedi, 

incir yemem. 

- Ama bf.n daha dlln aenln 
incir yediğini gördnm. 

- Doğrusunu iıterıeniz yiy• 
yjye içime tiksinti geldi. inciri 
ahrak, avluda bağla duran blr 
111 ·ymuna attım. Maymun lneiri 
alarak yedi. Gardiyan, çıkıp git
mek istedi. Ona durdurdum Ye 
b ı<J 1ca pıyler hakkmdıl aual aor

mEıga başladım. Maymun kıvranı· 
yor ve haykınyordu. Bir çeyrek 
geçmeden maymun &ldtı. Gardie 
yana baktım: 

- Bu incirler zehirli l bun• 
lardan birini yemediğin iyi ol
mu1- Şimdi bana doğrusunu 
söyle. Bu mesele hakkında ne 
biliyorsun? 

- Hiç bir ıey bilmiyorum. 
Mesih naınana yemin ederim ki 
bir ıey bilmiyorum. Yalnız fDp
hef .,ndim. Bunlan, Oğllıtoa 
.. Kostantin,, id evinde gördDğllmll 
aandıiJm bil' kadın getirdL K09-
tantio'in amcalarından kurtuJmalıı: 
istediğini herkea bilir. Bqka 
hiçbir ıey bilmiyorum. 

- Oğtlıta geri d&nmeden 
evvel diltlln, tqua, JOUa ıea 
bılırıin. 

Sonra bir muhafıa çağardım. 
~ luhafızuı ıeldiiinl duyaa 

ada rn, di>rt tarafına bakında, 
•onra elini incir aepetine matta, 
bir incir alarak yutmak 1.
tedi. Fakat ben daha çabuk 
d.wrandım ve elini tutarak uk .. 
re teılim ettim: 

- Bunu emin bir yere kapa
yıııızf e~ini taharri edin. kendili· 
ne bir fenalık etmesine lkAn Yer
meyin.. Bil' kimae ile konoıma
m a ma dikkat edin. 

Zabit aordw 
- Deftere • byded.U... 

Jeııeral? 

- Sezar Nikofon alt ..... 
)eri çaldığı için hapa ~ 
kav dedin. 

Zabite gözlhnle ituet ettlla 
ve maymunu g&aterdim. O ela 
a 1 adı hapishane tabibini calllta
rak incirleri muayene Ye ma,. 
munun cueclinl tqrib ......... 
isledim. 

Tabip bir m8ddet 110Dra di
ne ek her incirin içinde bir liake 
beyaz bir toz bulundajuaa ıe.
terdi. Sorduım 

- Ba nedir? 
- Zehirlerin • katllL lacir-

lerin aapı çıkarı~lf, bu tu ..,. 
dan içeri aDrlllmOt. ondu tonra 
Hp tekrar yerine konulmQflur. 

amcaluı içinde en bDyDfD bu 
ıattı. Onu, tahta geçirmemek 
için bir çare düıOnmilJler ve 
papuhk mealeğine atmışlar. 
Daha ıo:ıra gözlerini de çıkar
mıılardı. Nikofor, uzun boylu, 
aoluk benizli bir adamdı. Çeaeıi 
aivri idi. Kırk elli yaılannda idi. 
Közlerinio boı Ye kızıl oyukları, 
yllzUnD korkunç bir hale getir· 
mitti. Ynznnnn çirkinleımeaine 
ve elbi.telerinin pek kaba aaba 
olmaıına rağmen zavalb kurbanın 
halinde, tavnnda ıahane bir eda 
Yardı. Yine onun gibi papu 
yapılan bir kardeıi, onu kolundan 
tutuyordu. Fakat bu prenıin de 
dili kesilmiıti. Söa a6ylemiye 
uğraştığı zaman, ağzından anla• 
tdnıaz sesler çıkıyordu. Bir ta
rafta ıert •uratlı blıo rahip 
oturuyordu. Vazifesi prenslerin 
itiraflarını dinlemek Ye bu ıuretle 
casusluk yapmakb. 

1 

Ayini ba11ndan sonuna kadar 
takip ettim Ye bDttın bu 11Yallı
ların dinlerinden teaelll umduk
lannı hiasettim. Bunların çoğa 
ıuçıua adamlardı. Bntnn kaba
hatleri dini veya alyaıl bir dayaya 
taraf tar olmakb. Bunlar birer 
ıuçlu değil, birer kurbandılar. 
Ayini ıeyrettikten aonra bahçeye 
çıktam ve tabiatin eserlerile, 
mahpuslann yetiıtirdikleri çi· 
çeklerle mahbesln duvarlarile 
istihza ede.a serbest kqlarla 
karıılqbm. 

( Arkuı var ) 

Bu akıam 21,30 da htubul BıldlQtSI 

ıehirTı"yaf l'osu 

AYN AROZ 111111111111111 

KADISI lllJI 
UMUMA 

Mimarlar Bir Çay Ziyafeti Verdi 

Halkevl GDzel Saa'atler ıubealnde cllla Gğledea llODra mimarlar 
bir çay ıiyafeU tertip etmiflerdir. Ziyafet çok .. mimi geçmfttir. Re
ıimde, ıiyafette bulunanları garDyorsunuz. 

ASRI Sinemada 
Fevkalide program, Sinemada: 

JOAN CRAWFORD Ye 

CLARK GABLE 
tarafladan bir 1Dretl fevk.J&dede 

teıMül edilen Fransızca •klft 

DANS CiNNETi 
fılal; JOl;le~- kl&>ar Alemfn kunet 
"' hareketin, haydutlar kanununun, 
•t~ ıeo.iatlerlnio, kabramanhltn 
filmi olup hota gldeeet, t .... ote 
gark ede cet 1'e be1eoaalao dlraoak 

bir ilimdir. 
Sahnede: Z ngin •ary6te nubıaratan 
Bronı adamlar L E a 1' 118 B 9 

Plronko eaob&1ı •tuM 
f'lal arda zammlyat ,oldur. 

Muvaffakiyet 1 Muftffaklrell 

• il 8 •• ··--

Bahse Girişiniz! 
Avropada bu 

adam bir tedavi 
vasıtasıdır. 

Bunun gllldflre -
mlyeceğl insan 
olamaz. Bahse 

~iniz. 

HAHOLD LLOYD 
933 de hazırJadıfı ea ıon eseri 

L U İ SiNEMACI 
ALEMDAR'da 

Mart 

Meşhur Casus Lavre 
Tekrar Sahnede GöZü 
Tayyareci Olarak Hizmetinde Çalı 
Hava Nezareti Kadrosundan Çıka 

Inıilia caauau meıhur Lanenı 
uzun boylu bir gaybubet~ea 
11onra tekrar meydana çık ta. Fa• 
: at bu çıkışın ifade •debileceğl 
· ana, ıimdilik, vazıh değildir. 

ep biliyoruaki Lanens, bilyllk 
1 arpte Arap memleketlerinde p-
,tı, Yemen, Hicaz, Suriye. Fili .. 

: ı ı, Irak Araplarına aleyhimize 
: yaklandarda. Sonra, bu memle-
1 etlere verllmeainl iıteditl idare 
ş ·kU hakkında fikirlerini kabul 
ı.u.tiromeyioce ortalıktan lilindL 
Onun izini, bir ara, Efgan isya
nında görenler oldu. Casua La.,. 
renı topraklannda lngiliz tayya
recisi Şav ismi altında ·çabııyor-
du. Sonra, oradan da geri çaj
rıldı ve unutulur gibi oldu. 

FilYakl Lanena, bundan yedi 
ııene enel lngiliı tayyare teıki
lltına girmJı ve yedi senelik bir 
mukavele imzalamııb. Bu muka· 
vele ile kabul ettiği mOddet, bu 
yaz ortalarında bitecekti. 

Fakat. her nedense, lngiliı 
Hava Nezareti, Lavrenıin muka
velesini mUddetl bitmeden boz
maya ve hizmetine nihayet Yer· 
miye karar Yermlıtir. HaYa 
Nezaretinin bu kararından dolayı 
Lavren1e müracaat eden logiliz 
gazetecileri, mukaYelenin feshi 
sebeplerini &ğreomek istemitler-

Cam LavrllfU taggareel lal/o 

ae d• Lanenı apanı 
istememİft birıe1 bllmed 
ıöylemiı, yalnız ıunlan 
melde iktifa •tmiştir: 

.. _ Karardan ıimdilik h 
rim yoktur. Eğer dediğini& 
ru çıkarsa, benim de bu b 
dair birtakım a6yleyecekl 
olacaktir. Sizinle ancak o 
konuıurum." 

Tayyareci Şav, casua La 
rollinll tekrar ele almak için 
yazifesinden çıkanlda, deraini 

ZF? 

Fenerbahçe spor klübU batlamıı olduğu yeni ıtadın 

20000 KiŞiliK TRiBON 
ile ihata edilerek asri bir ıekil alabilmeıl için 

BiR EŞYA PiYANGOSU TERTiP ETMiŞTill 

Beher Bilet O Kuruştur. 
(Otomobil, Rad10, motoılklet, oda takımlarile mflteaddJt A•ra 

ıeyabatlerlnden batka 3000 kıymetli mOklfat ) 
Satış merkezi: Bahçekapu'da Zeki Rlza Mlllf spor mağaz ,.-................................................ ~ 

Bu &kfam GLORV A Sinemasın 

ŞAMPiYO 
(Bir Yavrunun çektlklerl) 

WALLACE BEERY 
ve küçük dahi 

JACKIE KOOPE 
Bir pederha çocuğu için ihtiyar e&t ği fedak& lığın 

JUkeek derecee.nl görerek mOteeseır olacaksııııı. 
fılyeten ı FOX JURNAL' da ı Hitlerin Ra11ta1 

ekaeny.t ka&anmaıara • Rantaı J••rını • 3 k"filik 1•111 d .... ft .. ir 

.--• EL HAMRA Sinemasında~• 
Türkçe sözlü. Şarkılı; eğlenceli orta oyunu, büyük halk komedisi 

DOGON GECESi 
Or11ayular : IAflT • NAZii • HAUDE. 

IPEKFILM atudyosunda yapalmııbr. 
Filme ilive: ARTiST KANI 

fransızca sözlü. Mümessilesi: MEG LEMONNIER 

MILIK Sinemasında~~~= 
BRiGiTTE HELM ı BAL AY 

fılminde yaptığı filimlerin en güzehnı yaratmiştır. 

ALBERT PRli.JEAN 
en- nefis oarkılarını lemektecl&. 

Doktor eittikten aonra bir 
mUddet d&ttınclDm, aonra kalk
bm, laaplabaııenia kili1eaioe, daha 
doinJ• kin.. tibl kııllanılaa 
Y"r ne sittim. lçeridttkilerhı beni 
görm•dea kendileriai g8rebil .. 
cegim bir Jerde cİarclam. GID 

GiTT A ALPAR ve 
GUSTAV FROHLICH 

b•tladı. 
-.ı ......... 2.at• 5 , •• 9,30 ~-----.. Fransızc• s8zlU • ..-... . ._ ___ ~ 

• pazar& Davard•ki tiall Jere 
airdıkt• aonra içeri '-idam. 
Ayin ... 

Mauara p»lc haaindL Çnoki 
•!! ıi J•pa• papu, 5aat Niko
fO Ull Undİlll 14 :ım,..tortaa 

ETUAL Sinemasmda 
gösterilmekte olan 

KABIN SEVERSE 
IWWMtttb ....... 
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Te.frikt No. 101 
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Na•I ÔltM1 .. 

Abf Beyin Biraz 
Çehresi Yavaş 

Evvel Kıpkırmızı 

1 - Sallbaddla " Hua 
lelaa Berlerla ltlr mlclclet lla
aubrdaa mklafbnlma•. 

.t - Gerek merku " ... k 
mulbakatta derhal cetel• tetld
Ule takip kanetlerlnba parçalaa
maaı. (Bulıar lhtlW komit .... 
••roket tamaa beDHJ• ha aml. 
....... Sellalk .. ,.ti merkezi. 
1uhala bqbea pyelerlacla Wrl 
leli). 

Bu kanrlar ftrllcllkt• 10wa. 
der•al tatblkabna ıeçlldl. 

Haliranm 24 lacl st\DI ... 
balar, alaca karanlıkta •bala ... 
mazaaa aidealer, cami kapalarm
cla. caddelerin k8t• bqlarmda 
darmutlar, mllatenıihle ,...ı.11 
ft ıece duYarlara 7apıfbnlm11 
olaa (23 laasiran 324) tarlbll b .. 
1anoameleri okuyorlardL. Sall
hattln Beyle Hana Toıwa S.J, 
Muutınn JJlh VoJYada mabaJ. 
ininde Mefllıir Efendinin emae 
altllrOJmO., muhafaza albna aha
IDIR bu l1d ub da beraber 
aLp Karçota taraffarmda faallJ .. 
te ıeçmek lıere, Ytısbqı Şerif, 
Ytısbafı Mecdettin, Ybb ... Har 
nttla, YDbafl Operator Feblm, 
MDllllm Nazmi, Etraftan Abl
.U. Beylerle arkadaılamadan mtl-
rekkep bir c•t• buırlumı1• 
INatlamıtb. 

He7etl merkeal7eyl teıkll 
eden ıe•at, iki ıecedir aJUma
wtf arch. Tertibatın ikmali için 
oradan ora7a koıuyorlar, ılttlk
fe yaklqan fellketl metuetle 
kart•layabilmek lçia bitin YU

laldarlle uiraııyorlardı. Heplinin 
de renkleri aolmuı, heyecan •• 
llbrap lçlndelerdL Sanki bltDa 
Manutra. bir hDıDn Ye elem 
ç6km8't0. Drabor boJUDU Jetli 
1apraklarile daleyen aiaçlarcla 
hile bir melli Yard1o Sıra kah-
ftlerde, alçak llkemlelerde lbek 
lbek oturan.. Cami a•lularında, 
kBte baılanada Ocer, boter 
halkalanan ahalinin cebrelerinde 
derin çizriler 18rlln0yor, dllfla
eeli limalan, matemi blalerle 
ıalteleaiyordu. Sabahleyin, 11-
•ot doiarken. ufuklar kıplormım 
ldL Ba kııılbk, Manaıtann ytlk· 
Hk binalanna. ıllnote kartı 
,...ıa7an camlara çarpıJor; ba 
uldn beldenin Oıtllade, tlttikce 
ı•nitle1en bir kaa lekeli ılbl 
J•Jıhyorda. 

ş....ı Pqa, artık Maoutıra 
char olan l1tas1onlara plditi 
aman. ıa mepm haber Manu-
tra abetmittl: • 

- Şemal Paıa, .. Ur ıelme .. 
clvbal Reaney• bereket edecek. 

Ş.mıi Pqanta Reane1• bar .. 
ket etmeal ; Yatanm ıe!Amat •e 
aaadetl lçla orada dal bqlanaa 
~ekilen bir aygç kahramanın, bir 
anda kW'futadan •e alln1Dden 
ıeçirilmui clemektL Gaı tire 
sin baDa nual tahammOI edile
cekti ? Buna, bir çare aramak.. 
Gittik~• yaklqan fellkett, Ma
aaabrda kartalamalr •• onu orada 
durdurmak, bir adım daha ileri 
attırmamak icap ediyordu. Fakat 
... ı? •• 

M•Mlbr IM1etl ... ...,..._ 
ful •wa .. mlllll• ıca,. 

Yavaş Solmuştu 

.. mel Pat• 
Hrlll ZiJ& Bey, ıokaJc IOkÜ 
S.ll7or, aoa içtimada 10ara 
datJu arkaclqlaruu an1or, aoa 
bir karar lttihUID& phpyor. 
Ga,ret ft Yatupenerlljia tı.. 
Ali olu, kaza heyetlndu, ..,. 
mGatantlk Kemal JJey, ayDI mak-

•tla utra111or .. Ytne kan heyeti 
lduealnden eczacı lbrablm Bey, 
cemlyetla u kudretli elemanla
ftJldu le•uım Udnd pbe me-
muru 1tyfl Beye mDrıcaıt 

e4lJor ı 
- Bir helal ltala•,acak 

mıJIZ? 
Dl1e ıornyorda. 

Manalbr, bu buhraa ft la .. 
1ecan içinde iken, bacuındaa 

kucak kucak dumanlar aamılan 
bir lokomotif, demir ra1lar tlse
rlade kayan heybetli bir canavar 
tlbl Muubra dojru aon ıllratle 
ilerliyor. Arka11ncla ıOrOldecliji 

trenin kırmızı kadife d6ıell •• 

-- TAKViM = 
PERfEMBE Ka1ı11 8b 
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ABONE FIATI 
TOR KiYi ECNEBi 

••oo Kr. ' ..... ~7CC "' 
780 • • ., •400 • 
400 • • .. 800 • 
••o • t " aoo • 

Belen evrak ı•rl nrllmea 
Dblardaa ... ·.uyıt a1ıa ... 

, .. ., ltla aıktupl ara (8) kwn,lu . 
•al llbtal lt.sımdır. 

Adı• 4tflfılrtlmNt (20) kUllflV. 
G•••-.... .._ ,..... .. ,., .. _ ................ ...... ,.,.. ....... 

........ ,a.ltrlal kua bld1e• 

......... ,.. bir .. ..... .... 
autua ,.tlttirml7e cahtaJ.._ 

• ...... •kadi. Gtbae1t b•la 
ılkHlmlftL Katla dtanada, ce
paaellk llrtlmDcbı ... , •• aanflll 
ltlr •lllıim •Jalrta danıyor ı 
pae lluubrdan mldqaa 
( lluubr ptul ) ... cepu• 
,.tlftlrmekle • .. ıal 0Ja7orda. 
H ..... laer taraf derin bir dk6t 
'Pide 11J1110r, naktaa laol'OI 
...ıert daplaıorda. Birdeab&e. 
lbtla tarafılldaa •ca aa bir bora 
...t lfltildL Ba ı•n~ •• Nflflll 
mllldm, birdenbire tltnc:IL Çelik 
maftal 4lderlDI kııladu tarafa 
çeYlrenk, kendi kendine ı 

- itte.. Ferik boraau phror. 
Demek ki. ıeldL. 

Dedi. •• Tam bu aanda, acele 
acele 1okuta cakan Ye hepcu
claa ...ı boiuJaa ıenç bir mi
iham, ona 1•aına aokalanla 

- Abl •• Şemli pqa plch. 
Slderlnl mllfklllltla llylly .. 

bllcU... Abl Beyin, blru enel 
kaplarmm olan çebre.ı Jaftf ya
ftf 10lmDf, dudaklan kurumatta. 
O da, clitlvlnln aruındu ma
nldandu 

- Ferik boruaaaa duydum. 
Ne °' llelamet Ali.. Yoku k.
DJ4>1' DIUIUD ? •• 

Mehmet Ali Bey lamlndeld 
mDllaim, omuzlarım allkerek ce
••p Yerdi: 

- Hiçbir ıeyden korkum ol
madıflnı peki.il bilinin.. y aJıuı. 
Reane datlannda d6ktılecek ma
ıum kanlan daıDnUyorum da. 
mllteeuir oluyorum. 

Şimdi. ikisi de ıuaayorlarcb. 
Uzaktan aakerler blriblrine ıu
leniyor •• inatçı bir kahra ilkel .. 
nen bir cephane neferi, J&bek 
Hile at.ı dol11111 kDftlrler ediyor, 
derinden deriae atlar ld111l1ordu. 
G6zlerlnl dalgan dalıın ufukl•ra 
ıeıdiren Atd Bey birdenbire 
arkadaıının yDdn• baktı. Ara
lannda fU m&klleme baılaJu 

- Moaterlb ol Mehmet AJL. 
O kanlar d&kll.lmiyecek. 

- Nıçin? •• 
- ÇtıokB Şemıi p .... R ... 

neye ıldemlyecek. 
- Neden? ••• - .... 
- Slylneae. •• 
- Ne llyliyeylm? •• Ba aaa-

1n1n, almeli llllm ıeHyor.. Ve 
il melidir. 

- Nerede'l .. 
- Burada. .. 
- Muamma ı6yl0yonun Abf •• 

Eter bir ıey blliyor1a11 ıuna açık 
ıayle de, blraı yOretime 811 ..,. 

pilain. •• 
( Ar&lı.aaı nr) 

Notı 

J>OnkU nOebamızda lntltar ıdea 
llanutar be7etl mtrktıiyeal azalarının 
tılmleti 1tbno 11nutulmu1tu1. 

Bu ıent. reıme bakıldıtı umao 
aat taraftan ltibarea: 

ı - Vlllyet teroGmanı Fabrl Bey, 
ı . Topçu mUl&zlmieneU Kay111rlll 
Yusuf Ziya Bey, S • Ktııntu 7Usb.,1 
Habib Bey, 4 • 8hari kaymakamı 
Sadık Bey, 6 • Avcı taburu blobatiM 
erkanıharp S.IPıi Bey. 1 · PiJ"• 
•tll&almie••tl Tt.ıik Be1 

Sayfa 13 

1 Bugü,nün Meselelerinden 1 
Büyük 
Deniz 

Devletlerin 
Kuvvetleri 

( B.,t&rah l lnol l&Jfada ) 

.. bir konferau karalmUf, fakat 
bUhuaa tahtelbahirler meaelelİa
cle ko711 bir mmkphk k•dlal 
,Wenafttlr. ltt• bu konferuaaa 
mllukerelerl e1Daancla aalqal
mıfbr ld lta17uın • si7ade p
ldncliıi deYlet Fr .... cLr. Çok 
priptir ld ba Ud clewlet bDylk 
harbe mtlttefik olarak pcll •• 
1lne mOttefik olarak ıallp reldL 
Bana ratmea bu,an blriblriDI 
en fazla çekemlyea del cleYlet 
Fraaaa Ue ltalyadır. 

Şu kıaa bqlutıçtan 80Dl'a ..ı 
meteleye ceçellm: 

ltalya blk6metlnln bahriye 
batc•Iİ bugtln bir bapk milyar 
liret ndduindecllr. Ba rakam 
928 ••nelinden ba .. neye 
kadar derece derece artmııbr. 
928 ••nelinde ltalya deniz bDt
çeal bir milyar lireti pek u 
tecaYtls ec:llyordu. Buı&a IH 
J&nm milyar kadar bir fulabk 
ıhtermektedlr. ltalya hllk6med 
J•al aiatem harp ıemllerl lnp-
11na billıaua ehemmiyet Yermlf 
•• •ermektedir. Sen.ilk denis 
bDtçelİllia 600 mll1on liretlik 
kaama yeni lnıaat için aarfedlJ. 
mektedlr ki bu para bahriye 
bltçulnln ,UScle kırkına ftl'IDÜ. 
tadır. 

ltalya douama•aın mlrett .. 
bat mlktan 3 bin sabit ft .U bla 
nefer olmak kere 47 bin klfidir. 

ltalıa h&klmetl 8'l7 ... ...._ 
de 4 kronzar, 12 filotllla laJayg. 
m. 1 tahtelbahir inta •ttlrmlttir. 
9'll aenainde lnpat bir miktar 
faılala1bnlm11br. AJDJ aene sar
fında İtalyan deniz t•sglblannda 

4 kro•ulr, 4 torpido muhrlW, 
" 22 tahtelbahir J•palllllf Ye 
duize lnclirilmiştlr. 

Geçea 832 MIMlinde l1e Jeal 
JUİ harp pmlai iapab bir bayii 
artmııbr. Bu aene sarfında S 
lrro•adr, 20 torpito muhribi ft 
20 parça da tahtelbahir yapal
IDlfbr • 

Bu rakamlann ifade •ttllt 
laaldkat, lta11a hlk6metlnin tQ. 
telbablr iapaboa çok elaemml,.e 
nrcliil teklinde teceW etmekte
dir. Filhakika ltaJya bahriyeli 
IOD Oç HH aarfnacla tahtelba
hir ku•••tl itibarile bayU sen .. 
letmiftlr. 

Gemi adeclloe ••lince; it.ıra 
doaanmua huıla 106 parça harp 
pmlliadea mlrekkeptlr ki toa 
mecmuu 255,751 adedile ıa.te
rillyor. Bu 106 parça ıemiden 
4 parça11 bDylk cliritnot, 12 
parca11 kro•az&-, 55 parça• tor
pito muhribi Ye as parpaa da ta ... 
telbahlrdlr. 

Fraua n ltaı,a donanma
malannı mukay ... eclenek ltaı
JUllD bir hayli &eride olft. 
tana .a,U,.bilirl&. 

Han DYYetlerlae ı•lbaceı 
ltalya lallk6metl malik oldala 
tay7are adedi itibarUe dOa1a 
berinde dardllncll ıeJmektedlr. 
Bup ltaıra•ıa 1509 tay7ared• 
mlrekkep bir laa•a filoau •ar
dar. - Tr. 

Bu rakamlar, tablatlle amaml 
•• herk... Yerilen malimattaa 
ahnmıtbr. Gidi kadro. bir de,.. 
let aımcLr. 

(Yarın 6a ..,_lart:la Am•
rihnın w tliln 6;rluıç dn-
1.tl• tlenlz .,. A-IHI lcaPNlle
rl1111 ait ltı/•111.t lnıldcolcıı nı•.) 

Almanya' da Yeni Rejim 
( Battarafı 5 inci tayfada) 

11nda Alman mWetl dahilde blrl
blrine ılrmiftir. Ancak Almanlar 
keneli milletleriae olan itlmatla
nnı tekrar elde ettikten ıoaraclır 
ki 1•DI bir mlUJ blrlilr •e Jul 
Almanya dotmllflur. 

ReiaicDmhur 30 klnmauaaalde 
ltt• bu yeni Almanyaya blk6metl 
t•lim etmit •• milletin ekaeriyetl 
de ıon intihapta bu yeni Almany. 
ile beraber oldujuna Din etmiştir. 
HOk6m•t. Alman milletini yeni
den lefkilltlaadırmak blJ!uımada 
bOttla kuvvetini kullanacak ka-
dar badutauı ve amlmaı bir 
uimdedir." 

M. Hitler, bundan aoara, Ma-
neal Hindenburpn Alman mU. 
letl için Dç defa mDcadele7e ah
dijiai, Hlnduburpn Almaa 
kunetinln bir remsi oldujuna 
167lemlftir. 

Oo emirname 
Berlln, 22 - Relalclmhur le 

emirname aepedecektlr. Bu 
emiraamede, aailJI kallanma hlıo 
k6a1etlne dahil olmadıfl halde 
bu hDk6mete mtbaheret edenle
rla loiformalaruu t ... , .. ld ...... 
ler hakkında ıayet flddetll 
bir talum ceulu tertip edlJ. 
miftit. Bu ceaalar baplale idam 
arumda detlf•ektecllr. De•letln 
yeya bDk6mete mtlsahent eden 
puplann nlfanau sarara 10ka
cak e1U11z •• tahrif edilmiı ha
berler nqredea klmaeler hakkın
da da pddetli cezalar Yerilecektir • ........................ 

v.,.. ... 22 - Rantataa ... 

muı m&n ... betlle dtla Daaçltd .. 
ki Hltlerciler ara11Dda bGyOk bir 
laareket Ye heyecan ıar&lmllıtnr. 
EYier Hltlerd bayraldarile dona
tıbmtbr. 

Dançltdeki Leh Uutnuml Ko
mllerJ bir Leblinia tetkif edilerek 
d6Ylllmeli Ye keadiaine feaa mu
amele yapılma11 dolayıalle A1u 
Mecliai neıdiade tqebbOutta 
ltulunmutlur. 

Almanyada Yeni Pullar 
Berlln ( HuRal ) - Alman11 

yalonda birçok yeal pullar çıb
racak, ba pallana lzerlnde m.. 
denbarıdan bqka Alman1ama 
maruf llmalannın relimlerl bal• 
aacaktsr. Almuayamn ilk Relal
clmbura olu Ebertin reaml ile 
artak bal budmıyacakbr. 

&romura\ 
·Knol• 

o\ursunuı.. 

• 
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Büyük Devletler İttifakı
iS T ANB ULD A: ~=:~~;;"~::~;~~ nın Paris l\!iizakereleri 

Efendi mi Müdiriyette Bir Emanetiniz 
Var, Lôtfen Alınız! 

-45-

Kısa bir mUIAbaıa ile kendi
mi bir aoda topladun. Kılifadiı 
me1elesini aoladıt mı ıezdikten 
10ora bir atk ve ıev,ı rolD oy
aamı:k ıuretile beal bOyDlemlye 
uğraş yordu. .• Ve: 

- Kat'iyen madam mlltee11lr 
olmayımz. Çnokll ne IAObali danr 
larmız, ne fazla ıokulganlıiınız, 
ae de çıpk n bakıılarıoıs beni 
mUtcesıir etmez. Billkiı bu ıu
retle ıekl Ye kabiliyetinize hay-
ran oluyoru1JL Dedim. 

* Erteal Jiln odamıza Uk ılren 
•tel mliıtabdemi; 

- Dün aizi iki ı:at aradı. Bir 
tanesi bir kart bıraktı, dedL 

Verdiii karta baktım. S. •• Be
JİD lıusuıt karta. Üzerine aynen 
tunları yazmııtı: 

" Si:ıi siyarete geldJm. Buglln 
rabatt :a olduğunuzu ıöylediler. 
Mütecssiren avdet ediyorum.,, 

- Baıka kim ıeldi? dedim. 
Kim olduğunu •8ylemedl efen• 

dlm. Dnn biraz rabat111 olduğu-

nuzu, geç vakit bir yere gittiği· 
uizi söyleyince .,yal " dedi dur
ma dan gitti. 

Greta ıcrdu: 
Kim olduğunu anladınlı· 

mı? 

Sadi ve ya Nedim Beyler
den biri olacak. Dün gitmedik. 
Telefonla rahatsız haberini b.ra• 
kınca bizi burada ziyaret etmek 
için ikisinden biri gelmiı olacak. 

- Geçen glln burada konu19 
tutumuz zat diyioce ben de on
lardan olduğuna hükmettim. 

- .O halde buglln oraya be
hemehal gitmek ıarttır. 

Hemıa hazırlandık. Sadi Bey 
arkada91 Nadim Beyle birlikbt 
biı.l bekliyorlardı. Mukaddemeye 
IOzum görmedim. Hemen iı bah· 
ıine f irdik. Tam iki Hat ıllren 
mü:z;;keremiz neticeıinde mllsavl 
bukuk Ye sermaye ve meHI ile 
lf tlrak temin ettik. Mukaveleyi 
haz rlamak için İstanbuldakl avu
kat vekilimle aörllımek llzere 
aynldık. 

Yemeğimizi, Taflanda yedik. 
Otele 2ittiğimiz zaman Merkez 
barın gllzel dansöıil Liliyl orada 
bize muntazır bulduk, ben hayret 
ettim. Llli bir kardq aamimi· 
Jetile Gretayı 6ptll: 

- Sizi 6zliyenler çok, dedL 
Tenhıa bir masaya oturarak 

konuşmaya baıladık. Bir aralık 
Lili: 

- Size bir ıiyafet ••rm•k 
• lıtiyoruz. Bilmiyoruz ki vaktiniz 

ae zaman için mOsait, dedL 
Greta ı 
- Bu ziyafeti 1en mi vere

ceksin Lill dedi. 
- Camm (C..) Beyle birlikte 

~d davet edeceğiL 

Greta yukarıdan bir kahka· 
hadan ıonra: • 

- Lifi bu, pek çabuk oldu. 
Hele bugOnlerde bizim itlmb Yar. 
Fırtal buluraak ıize uğranz, dedi. 

Yarım saat kadar kaldıktan 

tözO mtısaade isteyerek bizden 
ayrıldı, ıittL 

- BugilD S... Beyi ılreml
yecek miyiz? 

- Fazla ara11 ıoptmak cala 
deiiL 

- Ne yapalım? 
- BugUn herhalde ıartışelim. 

Ben ıimdidcn telefonda arayım. 
- Siz konuıunuz, •onra yu

karı ıell.rsiniı, dedim. Greta S •• 
B«.ye telefon etmiye ben de o
daya çıktım. 

Beynim pıhtılaımıt a-lbiydL 
Birkaç dakika odanın içinde do
laıtım. Telgrafı çektiğim Uç gUn 
olmuıtu. Bizim (Eover)d•n hiçbir 
haber yoktu. Acaba bir aksilik 
mi zuhur etmiıti? Enverin hiç 
olmaıaa bir gUo enlden Anka· 
raya ıelmesi li11mdı. Yokıa bir 
mania ile biltnn Jılerimiz, taaaY• 
vurlarım ı altUııt olabilirdL 

Greta S.. Beyin ıenç uı•tı 
yasıtasile birçok mahrem veıl
kalan ele ıeçirec~ğime okadar 
inanmıtb kil.. Bir falı omuz mey
dana çıkmadan En•er gelae de 
iıin ıu birinci nfhasını bitirHn, 
diye dOşllnl\yordum. 

Kapı vurulmadan açıldı Grata 
içeri girdi. 

- S... Beyle koa111hnl111 mu? 
Decltm. 

- Konuıtum. iki ana fuıla 
teairlnl 16ıtermif. Neler s6yl0-
yor, neler. Ben de Bu akıam 
buraya ıelmeainl rica ettim. 

Saate baktım, vakit erkendL 
Alqama kadar buraC:a oturmak 
beni tamamile buoaltacaktı. 

Greta ile birlikte bir otomo
bile atlıyarak kırlara çıkbk. Biraz 
hava aldık. Aqam aekizde otele 
döndük. 

Hiı daha aoyunurken mllte-
reddit iki darbe fle kapı vurul• 
du. Benden •vTol Greta : 

- Buyurunuz efendim, dedi. 
Otel mOıtahdemlerlndlın biri 

girdi; 
- Efendim, mtıdllriyette bir 

emaneUniı •ar, Uktfon alınız, 
dedi. 

- Peki buraya ıetlrlolı 
bakalım nedir ? Dedim. 

- Bir klğıt yazınız efendim, 
mlldDriyet ıönderir, dedi. 

- O halde siz çıkımı. So· 
yunduktan ıonra kAğıdı yazayım, 
•izi çağırırım, dedim. Çocuk 
çıktı. Gretaya baktım. Sevinçli 
bir heyecanla titriyordu: 

- Demek, getirdi, dedL 
(Arka"\ nr) 

f stanbulda Halis Sütün 
Okkası 7,SKuruştur! 
( Ba1tanh 1 inci uyfada ) 

ğlndeki hastanızın ağzına dam• 
!atmak için bir katre haliı ant 
bulmak ya lmklnsı~dıı, ye yahut 
pek zor bir ittir. Para fedakArlıj'ı 
ya pıamz bile halis ye hilesiz ınt 
bulamau 1 nız. Fakat lstanbulun 
şirin kenarlarından birini teşkil 
eden güzel bir k3yde balia, bil .. 
aiz, yağı alınmamıı ve au katılma• 
mıt ıtit yedi buçuk kutuşa ye
rildiği halde mUıteri bulunamıyor. 

Bu çapraıık Ye zıt Taziyet sizi 
ıaşıth, değil ml ? Lütfen şu iza· 
batı dinleyiniz: 

Evvelki glln toprak bayramı 
idi. Halkalıdaki ziraat mektebinin 
geniş bahçesinde köylUler toprak 
bayrammı net'• •e sevinç içinde 
kutluladılar. Bayram intibalarını 
toplamak için oraya kadar giden 
bir arkadaıımıza ıu maHimat 
Yerildi: 

P.alkıla ziraat mektebinin çift-
lik kıımı 5 bin d6olimdDr. Bunun 
lkl bin d6nUmll ekilmiye yarar, 
Uç bin d6nllmt1 de otlaktır. Çift
lik idal'eıi her Hne bin dönllmlDk 
topraiı ekiyor. Buiday, arpa, 

yulaf, keten, armıaak, soğan ye
tiıtiriyor. Geçen aeno 3 bin kilo
dan fazla aarm11ak •• mUbim 
miktarda ıoğan yetiımlıtir. Fakat 
ıoğan değerli bir fiyatta mUıterl 
bulmadığı ribl aarmıaağın okka· 
ıına kırk para bile Yeren bulun· 
mamııtır. Şimdi çiftlik ldareai 
•oğanı arabalarla pazara gönde
rerek okkaa nı beı kuruıa ıatb· 
rıyor. Para etmiyen ıarmıaağı da 
bedaYa dağıtıyorlar. Çiftliiin me
rinoı Y• yerli kıYırcık melezi ola
ra k 350 nğmal koyunile 20 Jen 

1 
bergUn koyunlardan 80 inekler
den 50 kilo kadar ant alıyor. 

Çiftlik ldareıi haliı koyun 
alltUn!in okkaaını on ilç kuruıa 
satıyor. Bunu da alıcın n iıhıdiğl 
yere kadar i&tnrllp teslim ediyor. 
inek ai.itUne gelince; Hall<ab çift· 
liği idaresi yatı alınmamış Ye bir 
damla bile au katılmamıı olan 
inek alUUnOn okkasına yedi bu
çuk kuruşa bile mllşteri bulama• 
maktadır. Garip değil mi biz 
burada haliı ıUte baaret çekerken 
yanı batımızdaki Halkalıda hilesiz 
ant t~rkoı ıuyunda bile ucuz 
gidiyor. 

Bu ibret alınacak: vaziyet kal°"' 
ıısaoda aklımıza ıöylo bir fikir 
geliyor ı Belediyenin yardımile 
kurulacak bir ıirket. Halkalı gibi 
civar köylerden halis ve hilesiz 
aut getirtip utamaz mı ? Zan• 
nedlyoruz ki bu it• teıebbüı 
eltilirse faydalı neticeler doğabilir. 

Size ıuracıkta köy piyasaları 
hakkında biraz daha maliimat 
verelim: 

Halkalıda bir kuzu bir ile bir 
buçuk lira arasındadır. Burada 
iH kuzu etinin okkaıı 70 kuru.
tur. Yine Halkalıda taze Ye rilıı
lUk olmak fRrlile 4 yumurta beı 
kuruıa 1atıhyor. 

Bu mUnaaebetle çiftlik mGdO
rn Raıit Bey bir mubarririmize 
ıuolara a8ylemiıtir: 

"-Çiftçimiz ve k8ylUmtlz yazl• 
feıinl hakkile yapmıştır. Her tUrln 
hububat, et Ye yumurta fiatlerl 
hemen hemen tabii zamanlardaki 
fiat1Da dUımDıtGr. Şimdi iı tica• 
retçilerlmiıe kalmııtar. Onlar da 
ihraç imklnlarını temin e<lerlerae 
memlekeUe umlUDI bir refab 

( B .. tarafı ı inci aayfada ) 

delerin değiıtirilmeal fikir n ta
lepltrlnl doğuracakbr. 

4 - Bayle bir ittifak netic .. 
ılnde Almanya hukuk m01aYiliğioe 
ıabJp olacak demektir. Bu tak• 
dirde Fraoaa Almanya karıııında 
hudutlarının emniyet ye Hllmo
tlnl kaybetmiı bir •uiyete do, .. 
cektir. 

Pari1, 2'l - lnılliı •e Fran-
111 diplomatlarının g6rDımelerin
den ıonra Fransa nazırlan dart 
bGyllk deYlet ittifakı meaeleıinl 
inceden inceye tetkik etmek 
lllzumunu tf ddetle ileri ıllrmOr 
lerdlr. M. Makdonald, bu Ulzumu 
teılim etmiıtlr. lttif ak projeal 
F ranaa taraf .adan tetkik edildik• 
ten •oma iki devlet baı•ekillerl 
tekrar rGrDıacoklerdir. 

Dört Devlet ittifakı 
Rusya'ya Karşı Mı? 

Son Poıta: Yukandald telıraf. 
larda Romadan ıonra Pariae 
intikal eden " D6rt bUyUk devlet 
ittifakı " projesi hakkınd• Fran• 
ııı diplomatlarının gö•terdlklerl 
cekfngeoliji okudunuz. Fransa 
b11 suretle çok 1..Jlltkül bir vazi
yete dOşmDı oluyor. Filhakika 
burtınkll F ranıız kabinesi, M. 
MakdonaJd tarafından ortaya atı
lan böyle bir ittifakın daireu 
içine girmemek veya alrmek 
huauıunda derhal bir coYap 
verememiı, yani .. eYet • Yeya 
.. bayır " diyememi.,tf r. Hal· 
bukl İtalya Başvekili M. Muso
llnl bu ittifak teklifini derhal Ye 
memnuniyetle kabul etmiıtir. • 

Şimdi burada •orulmasa lAzım
ıelen çok milhim ıualler Yardır: 

U:ıun bir ıulh temin etmek 
Gzere ortaya atılan bu ittifak 
projesinde Sovyet Ruıyanın iıml 
niçin geçmemektedir? 

Böyle bir ittifak acaba hangi 
ılyaaete kartı cephe alacak? 

Bu •uallere cevap yermek için 
uğraııbrkeu ıihinlerl lrurcalıyan 
en kuvvetli ihtimalleri ıöyle aıra• 
lıyabiliriz: 

lngiltereuln Sovyet Rusya ile 
olan mnnaaebetleri ıu ıon zaman• 
)arda gergin bir Taziyet• bil• 
rllnmıtr. Bu Taziyet karıııın
da lnıiltere bftk6meti Sovyet 
Rusya aleyhinde kuv•etll bir 
cephe teşkil etmek lıtiyebilir. Bu 
ittifak ıayealnde Avrupa' da SoYyet 
Ruıya ıiyasetioin tuirleri hiçe 
indirilebilir. 

Fakat hiç ınpheals SoyYet 
Rusyada kendi aleyhindeki böyle 
bir ittif.ıka kal'fl cephe almıya 
çalııacaktır ki bu takdirde ıulh 
yine tehlikeye girmiı demektir. 

Şimdi bu ıatırları da okuduk· 
tan ıonra ailAhları tahdit konfe
ransını n ıon yaıiyetine alt yeııl 
telııraflan gözden geçirelim: 

Konter•n• Teh'r Edjlyor 
Cenene, ~2 - M. Hender• 

80uu'a ıillbları bırakma konfo
raoaının tebirinl teklif etmek ka• 
rarı bir tebliğ ile bildirilmiıtir. 

Bu tebliğ, umumi komiıyo:ıun 
23 mart perıembe gllnU (buatıo) 
içtlmaa daYet edileceğini Ye ko· 
miıyooun konferans me1aiaioin 
paakalya tatillerinden ıonraya bı
rakılma11 muvafık olacağı mlita• 
leaaını aerdedeceğiol bildirmek• 
tedir. 

Bu teblii, daha iyi bir teırikl 
mesai temin etmek O.zere hali 
hazırda buı devletler arauoda 
yapılmakta olaa müzakerelerden 
bahıetmektedir. 

aki•lerinden endiıeye dafea ba•ı 
devletler bir takım hu1USI mOkl
lemelerde izhar edilmiı olu hi .. 
ılyab ileri ıUıerek makaYemet 
ıöstermiye kalkııacaklard,r. Fa
kat M. Headerıoa'wa hal ye u
mana uypa olu teklifiaia ıa

lebe çalması muhtemeldir. 
Almanya razı oıu~or 

Cenevre 22 - M. Hendenon 
Alman murahbaıı M. Nadolni ile 
ıarDımnıtnr. M. Nadolnl koni .. 
ram·n tehirini kabul etmlı n 
allkadar baılıca devletler arasın
da bir anlaşma elde edilmul 
temennisinde bulumuştur. 
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Yeni Neşrlgat: 

Yllld• 'Fenni ve GDç Dolum 
Me1hur oıre kıymetli ebe doktor

larımızdan Buim Ömer P<1paıa 
bu iıimde çoli mObim •e •Jnl &a• 

manc!a latlfadell bir eıarl lntlıar 
etm"ştir. 400 aayfcyl mltecavls 
olan bu Her berkeain anhyabilecıti 
bir felı.ilde •e düsgiln bir lalOpla 
kaleme alınn,ıttır. En ıon tetkik •e 
buluılars ihtin edea bu eHria 
miinderecab araaında ıebelikteıı 
nılltenllit iraa ile bir k111m ha.ta• 
llldar hakkında da mufaaaal malO
mat verilmektedir. Bu iraz ile baıta
lıkların mllcroplaran derecel tahrıba• 
b •• ıcyrini sröaterir 60 dan ful• da 
rea•m ve kl'okiler mevcuttur. Şayanı 
iıtifado g8r.Jüğümüs bu eaerl blltfl• 
ebeı doktorlarımızla karilerilniae 
tanlye ederiz. 

Yana mllll yol - B•rllnd• tntl
t•r eden ve Oral iıtiidt.li fikrini rt' 
den bu meenıuanı o 1 lucl MnealaJD 

• 
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23 Mart Pertemba J 
f.tanbul - (1200 m.) 18 (NeblJ. 

oll u lımall Hakkı B.), 18.45 Orkntra, 
19,31) Fran e·ıça derı (l}erlemit olan
lara), 20 OıkO B. ıas, 90.SO grau.ofon, 
ajaııa, boru, ve saire. 

Ankara - (1538 m.) 18 Ankr 
l'&palaı Orkeatraaı, 18.30 altarka au, 
18.40 gramofon, 19 . . O alaturka aaz, 
19.40 gramofon, 20.10 ajanı haberleri 
•e bava raporu. 

Varıova - (1412 m.) tS.15 pllk, 
18.40 fllbarmonlk konser, 16.S:> pllk, 
konaıma, pllk, 18 t•rltılar, 19.SO h~
flf musiki, ~1.10 Vıyaoa'dan naklen• 
Robert JJegerJn tdarealnde kooıer, 
11.60 monolog, ~S.85 caz. 

Peıte - (f>j(J m.) 13.35 Pazman7 
eemfyetlnden aaldl, 2 > Gitar konseri, 
10.30 konforana, 21.03 Viyana'dao 
•akil, 23.05 haberler, ıonra Sigan 
•••• u muılkt, konuımala.r. 22.46 eul 
daııılar, 28.~ haberler. 23.65 Ber
lln 'den eaz. 
muı.kiaJ, 24.15 caı (Dunapaluta'dan). 

Mlnib - (531 m.) 20.25 ukerl 
to111er (Kllnllı polisi), 11.86 fantui 
auıik.l parçaları (Deboıy, piyano>,. 
12.0& lllbarmonlk takııa (Senfoni 
P!itsner, blıut buteklruı ldareainde), 
12 . .t:S ko••tma, !8 Daet muıiklıl 
(Sopran n tenor mugaonllJr ile). 

Vi7ana - (517 m.) 18 p!lk ( Ope-
nt n dans), 19.30 k.>aaımalar, 21.30 
Bobert Beger'ln ldarealade HDfonik 
taıannUI orkestra kon1trl (Brakuer), 
12.46 haberler, 2S bar muılklıl. 

Prag - (487 mJ 18.61 pıat, 
ll.2m Kllrlnet konıerl, 11 Hçme balk 
tan1lan, f3.!:0 pl&k. 

Z.ırih - (41}9 m.) 11 Wagn•'la 
• Panlfal • : operan ( Cenevre'dea 
•aklen ). 

Bükreı - (39i m.) 7ı>.4!S Open.· 
dan Nottara' rın •Açık ıolı:akta• ope
raaı, mOteakıbe:ı genç operadan oak· 
len: Maıc.ıgni'nla •CavallerJa Runl· 
oana• operası. 

=== 
M!mar 

Oç eenedenbtrl mimarinin batan 
ıabelerlae alt muntazam attrlJMI Ue 
tanınmıt olan bu :mecmuanın 29 ın• 
1ayı11 muhtelif mnlek! J&sıl~ w ..... ...rı. ile ,....... etalıdr. . ..,. ...... 

24 Mart Cuma 
Varto•• - (1411 m.) tS.15 pllk, 

18 kooaer, 19.20 ba~etler, konuımalar. 
fl,20 Senfonik konHr (Ra.baut, Ene•• 
en, Papntnı vı.). 

Peıt• - (56() m.) 18 copere& par
çaları, 20.00 ope~• temallll (iaim yok), 
müteakiben: S g.ın musikiıi. 

MOoib - (53:'? m.) 20,50 Orkeetra 
konaeri (vals, mart', 22.20 "HersTun
der, , lal mlf Skeç. 

Viyana - (517 m.) 1'1,50 Ş!mdlkl 
ATUltu?Ja eıerlerfnden taganoUI pl· 
7ano, yay, ıarkılar konaerJ, 19 konut· 
malar, 20.58 bando mueika (Laypzlg'· 
teu), 22 Osvald Kabaata'uıo ldare1io
de samana alt muılkl, 23.40 caz or
keetr&Bı. 

P.rat - (488 m.) 17, 18 konıer, 
17,63 kon uımalar. ı?0,30 Koyla mul
kuı, 21, 10 SoJlat koneerl. 

Roma - (441 m.) 21.45 kantık 
konur, 21 piyes, !2.~ Dupark•ııı ha
tırlan maaı için konser, IS \inamı. 

• Blıueı - (894 m.) ıs plat, 
1' pllk, 18 Radyo Orkeatruı, 19.80 
keza, 21 Seufoıılk konser (Schubert, 
llabler.) 

INANMAl-
Fı11nca ıurabaa 

Kınakına •uıısaıından 
Dalla oldujuna 

söyliyenlere-

Be ,l r 
Kemal 

Ki NAKi NA 
HÜL ASASI 

Bütün kuvvet 
fUruplanndan üstündür. 

İstanbul -4 Dncl İcra Memur
lapadaa: Emni7et Saodıiı namı• 
na birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 200() lira kıymeti muhaıu
meneli Zeyrekte Şah boban Ma
halleıinde Çinili odalar ıokağındı 
eıki 32 yeni 46 numaralarla mu
rakkam mOfterek kuyuyu havi 
mllfrez bir hanenin tamamı açık 
arttırmaya konmut olup ıartna• 
menin 23-3-933 tarihinden itiba· 
ren dairemizde berkeı tarafıadan 
göriUebileceği gibi 1-5-933 tari· 
hine mDıadif pazartesi gllnD ıaat 
14 den 16 ya kadar dairtmizde 
açık artbrma ile Atılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy
metinin ytbde yetmiş beıinl bul
madığı takdirde en ıon arttıranın 
taahhDdll baki kalmak llzere 
16-5-933 tarihine mUıadif Salı 
gllnQ yine aaat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yap~lacak olan 
arttırmuında gaynmenkul en çok 
arttırana ihale edi eceğinden 
taliplerin muabmmen kı ymetio 
yllade yedi buçuğu nlıbetinde 
pey akçelİnl yeya milU bir Ban
kama teminat mektubunu hamil 
bal•malan lblmdır. Milterakiıa 
ftl'lller Ue yaluf lcareal ... Be
ledi7e7e ait teaYirat Ye tanzifat 
r&.umlan motteriye aittir. 2004 
aumarala icra ve .iflh kanununun 
(126) ma madduiDin d6rdDacll 
fılrruma temkaa bu ıayrımenkul 
lberlade ipotekli alacaklılar ile 
clipr allkadarlann •• irtifak 
hakla uhlplerioln bu haldanm 
•• huıuaile faia " IDUarife dair 
olan lddial•uu, illa tarihinden 
itibaren yirmi ıGn içinde evraka 
mllıbitelerile bildirmeleri, akaJ 
halde baldan tapa ıicillerile aabit 
olmadıkça •bf bedelinin pay
lqma1ındu hariç kalacaklan 
ciheti• allkadarlann lıbu .. mad
denin meaktr ı.ıa.-. pe 
hareket etmeleri ft daha fazla 
mal6mat almak latl1ulerin 932-
1935 cloqa nu......U. •lncaat
lan ........ 

Sayfa 15 

ÇAPA MARKA 
Müstahzaratı 

Yemeklerinizin 
NEFASETiNi 

Ye 

LEZZETiNi 
Baharabnı Yalnız ç A p A M A R K A 

kullanmakla temin edebil(rsiniz. 

~ .. 1 lııtaabul Belediyem lıinl11n r ,.. 4 
Kumkapıda Molatqı caddesinde 28 No. 1- dllkkln bir aenedea 

Oç Hneye kadar kiraya •eriJmek için açık mBzayedeye konmuıtur. 
Taliplerin .. rtnameyl g&rmek için l.e•uam MldtlrlOğllne, mllzayedeye 
girmek için 4 lirahk teminat makbuz Yep mektubu ile ihale gOnD 
olan 13 Dİaan 933 perımbe gllnO Aat oa beı• kadar Daimi Ea-
eDmene mllracaat etmelidirler. ' 

Jf Jf 
Emin&nG ·Kaymakamhtınclaa: Belediyeye olan 1'01CUB• temini 

istifası için tahti hacze alınan alb adet kullanilmıı • aandalye, bir 
terazi. bir bakır tepal martm yiraal dokuzuncu perpmbe pi 
Çartıcla Saaclal bed..teniade bilmllu7ede aablacaiı ilin olunur. 

İstanbul Barosu Reisliğinden : 
Rumamede 7uaL buauaaba mllzakereai lçia he7ell amamlraln 30 

mart 933 tarihine müsadif perıembe gDoD aaat 15 te içtimaına lcaru 
•erilmiı olduğundan rllfekanm 7eYmi •e aaab mezk6rda Baroya 
behemehal tetriReri rica olunur. 

RUZNAMEı 
1 - Meslek Mektebi mezunları hakkında rtıfeka tarafından ita 

olunan takririn de•amı mlhakereal. ( 9 Mart 9.13 tarihindeki 
heyeti U.!Dumiye ceI.eıioin devamıdır.) 

2 - 932 aene1ine ait beeabat raporunun Ye b ... p mOfettifle
rinio raporlanmn kır._at •e mllzakerui. 

a - 933 aenelİ heup mllfettitlerinia intihabı. 
4 - latifa eden inzibat heyeti y.,U.e birinci " ikinci nialer Ue 

on azanın intihabı. 

EmlnönU Aakerlllc fub••lnden 
9J3 Niıanında celp Te ınke tabi 

efrat ile içtima gllnlerl atağıda yazıl
mıttır . 

1 - 826 doğumlu piyadeler n 
bundan evvelki dofumluların berbangl 
bir ıebeple sevkedllınemlt olan baka· 
yesl lçtlnıa gtlnft 1~4-9:19 ' 

2 - S26·:J27·S:..8 dotumlu jandarma 
n muıika efradı içtima gUnU 12-4-933 

8 - Tıı.m Yeya n111f olarak bedeli 
nakdiıiol vermit ve lıenUs lutaya ldTk 

edilmıtmlt bedeli nakdi efradı t~Uma 
gauQ 26·4-9JS 

4 - Bu eelp için bedeli naktl 
•er.ak ıfradJa bed,llert 1·4-938 tari
hinden ltibann 11 - 4 - 938 akıamı na 
kadar kabul ulunur. 

Ölçü Üzerine 
F ennl Kasık Bağlan 
Kide, banak, bOhrek 

dOtktlnlOfOae 

Fenni 
Korsalar 

latlyeııalere il~ 
tarifeal ıöad...Ulr. 

Eminaoı: 
İzmir aokata 

TeL 20'll9 
ZAHARYA 

Oreop .... 

Taklitçilerden 
ıakıoıllL 

, 

IFLAs DOLA Yıslı.E 

SATIŞ 
latanbıal lklaci ifil, memurluğundanı 

lf'ls etmfı olan lstanbul' da .Mabmat
Pat• yokUf11 alt kıımında 266 ve 268 
numaralı mağnada looill Damadı lla
cit Mısır' : ı tiraretbanesiode mncal 
çorap, fanilA, trikotaj ve ı&ir tubartyı 
99yuının 25 mart 933 eumarteet c• 
nUnden itibareıı her gQn 1abab ıaat 

9 dan 11 ye Ye B deıı 6 ya kadar pe
rakende 98 lflrgi ıaretile 1atıp b&f• 
lanılacafı 11An olunur. 

latan bul 3 ci icra memmlutuadam 
Maheua .... furulata mukarr• bahuaaa 
Ltanbul•da Bahçekapı'da S.dıla,. 

bam alt.ada 14 No.la kadara mata
aauada Kundura1t Mupmb., Futbol 
ayakkabu• ft aainııia 27 • 3 • 133 
puartul pi ... t ond .. 11 e kadar 

biriacl arttal'ma ıaHtile •blaeafl• 
dan talip olanlann maballiade mem .. 

raa.s mlucaat eyleme!eri ilh o 'uaur. 

ŞiiR KRALIMIZIN HEYKELi 
Kıymetli bir aıaa•atkAn-sca 7•pılmaktad& 

._.,.o ... Maılla-• 
--.... ---------==--
Salaibı ' Alı ••• 

• 



er es merakla soruyor! 

İPi-İt. 
Bayram için 
acaba nasıl 
bir sürpriz 
hazı~ladı? 

' 
ı. 

Herkesin bunu merakla sormasından daha 
tabii ve daha haklı bir ıey olamaz. Çünkü 

• • 
herkes J P E B 1 Ş 'in her iıi gibi 

ürprizinin de fevkalade ve halk için faydalı 
olacağına emin ve kanidir 

• 
Z5mart 

umartesi 
Günü bütün 
Gazetelerde 

u sürprizden 
Bahsedilecek 

m. Milli Türk Seyahat Acentalığı 

ŞİKAOO SJ: Gi . ·-
tertip ettiği ıcyabate iıtirak ediniL 

10 Temmuz 20 Ağusto 1933 

GALATA-SARAY~ 

Zafiyeti umumiye, ittibasıdık 't'e kuvvetsizlik halAboda bllyllk 
fa ide ye tesiri görlllen ı 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

21 Mart 933 ,OuOne ra1Uıyan aala gUnD saat 14 te kapata 
,ıarfla mUnakasaıı yapılacağını ilAn ettiğimiı 800 tane ceketia 
yine kapala z rf usulile miinakaaaıı 25 Mart 933 gllnUno rut
layan cumartesi aa t 14 to yapılacaktır. 

Şartname ind bir metroıunun ıikletl 400: 460 gram donu .. 
c k yerde bir metro mur bbaının sikleti 400: 460 Gr. diye yuıl
dığ.ndan ıhhatı veçhile taıbih edilmittir • 
._ .lıtekliler tashih g6ren ıartnam ile nUmuneaini ıatanalma 
KOmısyonunda görebilirler. 

1 teklil rio belli saatten evvel kapalı sarfla v eski ilAnınnı 
Yeç~"600" lira teminatlaril komiıyona gelmelerL 

ASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 
Poata ile kataloğumuzu " 
ılparlı •arakamm lateyinlL 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: İstiklil caddesi Po ta okağt No. t. Tel. 4t429 

GOL 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Simon Kremi padra• 
n ••bununu auntaı•••• 
latimallle t9mla edebillHI• 
nla 1H M •uretle elltlla tee 
......... ı.ı , ...... , .. .. .. -·-···· , ...... , .. ... N•• lııuıullae rarda• .4er 

CBİME 
SIMON 
~KREM SIMON) 

SATILIK EV 
Ş ·bremlDIDde Paur &ekketl eoka· 
fanda 14 11uma"alı ' oda. 1 ıofa, 
l tatlık, 1 aautbt.k, elektrik, kayuaa, 
her tUrlO meyva &taçlan buJuaaa 
gıyet Y&ıl bahçeyi bat'l n1atilıktır. 
Görmek ve görOtmek için Şebreml· 
11 iade T-.tlı Kuyu caddHhıde 63 No.h 

baueyı mOracaat olua•ut.· 

-BAG merakhlarına 
Fidan bulamıyor mısmız? 

Her nevi Amerikan anaçları (jzerint 
atılı ve k6klü, çeşit.eri mebzul fi· 
daaleJamızdan latifade edebiliralnl:&. 

Armut, Kiraz, Kayısı 
- vesair fıdanlarımız da vardır. 

Erenköy: Fidancı Hafız 

MevlUI 

Merhıım Sıı.niye Han1m ruhuna 
ithaf ed"lmek Ozere Haseki Gazi Davut 
Paıa caınll ıeriflnde 26 mart paur 
gUnQ öğle namazını mQteaklp Hahı 
Cemal ve Hafıı Ahmet Bayler taraftıı· 
dan mevlQt kıraet ed.lecekUr • .lhn.ııla
rao bulunmlan rica olunur. 

933 
Birinci kurası ay 
başıhda çekiliyor 
Kura Ankara'da iŞ BANKASI merkezinde 

noter huzurunda çekilece~tir : 
Birinci mllklfat 750 Ura 
ikinci " 2SO • 
10 klflye ( 100 erdea ) 1000 " 
10 kifiye ( 60 prdea) llOO " 
't'erilecektir. 

iŞ BANKASl'nın Bütün 
ıubelerindeki kumbara.aa
hiplerinin isim ve numara
ları Ankaraya gönderilmiftir . 
~' 

TURKiYl IS BANl<ASI 

[ J 


