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embien'de Biiyiik Bir Muharebe Oldu 
Hangisine inanmalı? •• 

ltalyanlar Da, Habeşler De 
Kazandık Diyorlar 

Mezarhklar Müdürü Mijdeliyor J 

Ölülerinize Rahatça 
Ağlıya bileceksiniz 

Habetler mitralyö~lerl• tay~aram aolıımaja çalqqorlcr 

Raı Destaya 
75 Bin Asker 

Gönderildi 
~ 24 (A. A.) - Aı-

ŞinıaI biiroau biltlirtyorı 
l,İen. de ~inde Geralta ve Tem • 
'bnelt ~Lnn büyük harp, devam 
laer1e, tecfir • Şimdiye kadar alınan ~ 
~ • ~lerin bu bölıede ilerle • 

te de\'anı ettiklerini bildiriyor. 

* ltaiC'.enup cephesinde, harekat umu • 
~tibuiJe daha ukin bir ~alılyet 
~6-d · Y alaaz münferit mlfreze 

etneleri kaydedilmektedir. 'OWlll Hahr .,.,.,,_ H-., H.,.ı,q. 
...., (O..,_• aa 7'1M•) __.. ,,.....,. 

Gizli Tarikatçılar ••• 

Ernıeni Katolikleri 
8elediyeyi Yeniden 

Dava Ettiler 

t Açtaiı dava netİCe8İ, belediye, 
~imde, Surp Aiop Ermeni katolik 

teıarlıimın mülkiyetini kazanmıftı • 
U rtneni katolikJeri, mukabil bir dava h bu mezarlığın kendilerine ait oldu· 
itli~ iddia~ bap.mıtlanhr· Bundan 
L _. ~ ve el.vanan J(iriimeei münue • 
~yle hu anDdea latifade edileme.......... ,. ................ 

,----------------------1 ı 
Sarpa 
Sarıyor 
Harp Sahaaında Italyan
lar, lngiliz T ayyarelerinl 

Düıüreceklermiı 
Roma, 24 (Teı.we) - Nqelli ,.1a. 
rine ltarıı 11•neral Gr~yani ltaooet• 
leri taralınılan yapdan taarras ... 
namula, l,,.;ı;. lıenycuı boyanca 
açcqlar yapan ild l,..ais tay)'«'• • 
ain, ha asatları • .,...,.,,a ltalyan 
1nt' alarmın harelıetlerini toraard 
ederelı ffabeılifere haber oerdiltl .. 
rİ artılr ta/aalılıalt etmiftir. Kamaıa
danlılt, 6a ilri tayyarenin ultatı ~ 
ltal)'an tayyarelerine emir oer • 

Çünkü, Bundan Böyle, Cenaze lılerile 
Münhasıran Belediye Meıgul Olacak 

iki. üç nesil yetiftirecek bir ömür Ben burada gördüğüm sevgili ihti-
·-------------' yapdıktan sonra göçen bir sevgiliyi yara ağlamağı unuttum ta kendi mu • 

Yunaniıtanda tannnın rahmetine tevdi edip memrı· kadder akibetime ağladım. 

Y A R 1 N 
~ göz Y~tları~~la ıalatmak için dün Daha üç ay evvel kefenini gaz Yat" 
yme tehıüa aonijllere kaavet veren lanmla ıalatarak ıömdüiüm eınramıa 

Seçı·m Var ........._. .. ..- clolıN'*. çölana, w zihnimde korbnt .. Sonu göriinmeyen. uçaaz, &ac.k-
aız bir servilik albnda devrilmif, çar- thnaller yaratb. Kimbillr belki de bir 

BuglJnden itibaren Her 
Tirli Toplantılar Ya..tak 

pılmıf, mezar tatlanndan korunarak kaç kurut için onun mezannı açtılar~ 
hendekler atlayarak, kah taze bir me- tabutunu, kefenini soydular ve aizm· 
zann yumuf&k topra1danna batarak da altın kaplama dit olup olmaclıimi 

Atina 24 ( ö.el) - Seçim. mG • kah c:hfa?1 fırlamıt ölü I.emiklerinin Ü· aradılar, sonra da üzerini gelifi güzel 
nuebetile mfbademel.-in zuhuru • zerine basmaktan çekinerek hazırla· kapadılar da mezar bu hale aeldi. 
na meydaa v..nmemek için pek cici- nan lihidin batında durduk. [Deocımı 13 iincii yibde] 

dl tedbirler almmıfbr. 
[De11anu 12 inci .)'iisde] 

Himmet Pehliva
nın Mi/gonluk 
Davası ••• 

lstanbulda Kuduz Meselesi 

Bir Sene içinde 39 Bin 
Köpek Öldürüldü 

Son iki Agda 
Bu Sagı 15 
Bini Buldu 

Şehir .alıalılaruula 
ba.san azalan ı1e 

hcaan Ja çofalaı 
lrıbnirler 

Kadar Balık 
Et Yedik? •• 

Belediyenin yaptığı bir iıtatiıtiie göre lıtanbullular bir yılda vuali 
8 milyon kilo balık yemiılerdir. Nüfus batma senede 9 kilo balık düt
mektedir. 

Gene ayni iatatiatiie ıöre lataalndlulaı- bir lellecle 18 mil1oa kilo et 
J'•mtl•m. Nifu hapM 25 kilo et tllfm•kteclir. 



2 Sayfa 

(Halkın Sest) 
Şarap Istihsalatımızın 

Çogalmasına 
Ne Dersiniz? 

Memldketimizdeki şarap istihsalun 
geçen yıla nisbeten yüzde elli artmı~. 
Hatta istihsal edilen şarapları koya
cak yer bulunamıyormuş. Bu münn
scbetle dün bir muharririmiz rast -
geldiklerine yukanki suali sormuş • 
tur. Aldığı karŞ"tlıkları aşağıya ya -
z.ıyoruz: 

* Ortaköy, Acısu sokağı, 69 nınnaralı ha· 
ne, Tayfur: 

- Şarap istihsalatımı2ln çoğalması se
vinmeye değer. Fakat bence. şarap istih • 
snlabmızın çoğalması kafi değildir. Şarap 

istihsalatımızın ıslahı da lazımdır! 
Bugün filhakika şarap ucuzdur. Boldur. 

Fakat çeşit çe§it markalı şişdt"rde satılan 

kırmızı mayilerden çoğu, şaraptan başka 

her şeye benziyor: Bunlann sade tatlan 
bozuk olsa neyse. Fakat içlerinde en sağ
lnm mideleri alt üst edecek kadar kötü
leri var. Muayyen bir markayı bellemek 
imkanı da yok. Çünkü açıkgöz satıcılar, bu 
İşte de. iyi şöhretleri istismarın hillelerini 
bulmuşlar. 

Bu itibarin, bana kalırsa, şarap imalini 
tamamile inhisar altına almak, ve §Brap 
satıpnı sıkı bir kontrola tabi tutmak la -
zımdırl 

* Hamalbaıı, Kömürcü aokaiı, 7 numa
ralı hane, Hamdi: 

- Ben, şarap istihsalabmızın çoğal -
masına degil, bu çoğalışın şimdiye kadar 
gecikmesine şapyorum 1 Memleketin bir 
çok köşeleri; eşleri güç yetiştirilir bağlarla 
örtülü. 

SON POSTA 

DAHİLİ LE 
·Fransa ile · Tica etimiz ••• 
Paraların Bloke Kalmasından Fransız 
Tüccarı iş Y apmıya Yanaşmıyor 

h·a:~a~~:k!~:;:::i:~:dı~izd;ra:~ 1 ::r~~~r.çok tiftik aipariı edilmek ü-ı ·-·S~it;·~·;h;·~lt.~ki_ .... 
buna mukabil Türkiyeden mübaya- * 
atta bulunmak vaziyetindedir. Ya - Fransanm burada bloke parası - Eski Hamam 
pılan az miktarda mübayaa bu blo- nın artması piyasada garip bir va • Belediye tarafından bir kısmı efya, 
ke paranın kapatılmasına ki.fi gel - zivet ihdas etmİ§ bilhassa Fransa • bir kısmı da benzin deposu olarak 
mediği için geçenlerde §ehrimize bir d;n getirilen ve Türkiyede eti ya • kullanılan Sultanahmette Mimar Si 
Fransız ticaret heyeti gelmiş, Fran- l h .1A l . d b nanm eserlerinden olan hamama, Kül-

ın amıyan azır ı aç ar pıyasa a u- .. Bak w 

sanın Türk'"İyeden neler al bilece - l lm t i . ü. ü .. 1 tur anlıgınm tetebbüaile kültür İ· 
. . . • urunaz o U§ ur. ıı ecza care ı e da · de ...A:ı .... :. • B ad 

ğini tetkık etmış ve neticede külh- resıne vr~tır. ur an mü· 
ti• .kt d t"fti.k l b.l w• uğraşanlardan sorup soruşturduk, ze olarak istifade edilecektir. ye ı mı ar a ı a ına ı ecegı . 
··ıAh ·ı · d.. .. t•• B h .rardığımız netıce Fransa tüccarıa • mu a azası e gerı onmuş u. u e- Edirneden Getirilen K'ymetli 

Hahlar 
yet giderken nümune mahiyetinde rının paraları burada bloke kala • 
olmak üzere bir miktar da tiftik gö- tağı için mal göndermemekte bu • 

•• - •• • t d ki ld U ul k. T opkapı sarayı direktörü Tahsin turmu§tu. Orada da yapılan tetkik- ;\JU u arı o u. m ur ı son VP ~ Ö .. Ed. beti . d w 

lerde nümuneler matluba muvafık ziyet bu ilaç durumunu da ortadao kizukant ti?'ne. ~ kaenn e yap!~1 tet-
. ne ceaı ı op pı sarayı ıçın on 

çıkını§ ve Fransa tiftik mübayaaaı- kaldıracak ve Fransa tüccarlan Tür- tane kıymetli balı getirilmİftir. Bun • 
na baılamıştır. ilk tiftik partisi ta- kiyeye istenilen malı göndermekte Iann ekseri.si on alımcı ura aittir. Ve 
kas auretile ihraç edilmiıtir. Daha tereddüt etmiyeceklerdir. Jmüzede tqhir edileceklerdir. 

lta!ya ile Ticari 
Durumumuz 

- -= 

Hiç propaganda yapamadığımız halde. Müddeti biten Türk - İtalyan ti-

ır A.dam, Evini Gizli 
ezbaha Haline Getirmiş 

nefis üzümlerimizin şöhreti dünyanın her caret anlatmasının yeniden uzatıl-

tnrafına yayılmış bulunuyor. mıyacağı anlatılmııtır. Yeni bir ti- Karagümrükte oturan Tatar Nuri •

1 

imiş! Evin alt katmda aynlan genit 
Amerikalılar, Fransızlar, topnıklanndn b. J d l k J 

bizim üzümlerimizi yetiştire~ilmek için gi- caret mukavelesi yapılmasına da lü-
1 
nin evinde cereyan eden esrarengiz _ır ~a on a memur ar «100» i o ke-

rişmedik fedakarlık bırnkmadılar, ve so • zum görülmemektedir. Çünkü zec - bazı hadiselerden fÜphe edilmit ve iki sılmiş et bulmutlar, 11 tane de canlı 
nundn, bu mazharı·yetı'mı·zl" ortak olamı • ri tedbirlerin tatbiki dolayısile İtal- 1 

•• •• b 1 afı karaman koyunu yakalamıtlardır. Et-gun once za ıta memur arı tar n • ı k ı K w bah 
yacaklannı itirnf mecbpriyetinde kaldılar. ya ile memleketimiz arasında ticari d b A er ve oyun ar araagaç mez ası-
Bu şerait içindr bizim sarap istihsalinde J d ·b·d· an u ev anı ıurette arattınlmı~tıl'. na gönderilmİf, ıuçlu Nuri yakalan • . temas ar zaten urmuş gı ı ır. M w b d w•ı b. b h 
Fransızları gölgede bırakan bir şo .. hret ka- 1 I b" d l fy I k eger uraıı ev egı ır mez a a mıştır. ta ya ız en ya nız a on a ma · ••• 
zanmaınız lazımdır. Halbuki şarap ihraç l d s k ...,, _______ _ 
etmckli~imiz şöyle dursun. biz. Avrupa - tadır. Bu, hus~~i bir anla.şmaya bağ- eıe iyenin a Si ünkü Ve Evvelki 
dan şarap getirtiyoruz. hdır. Bunun ıçın afyon ıhracatı de-

Bence, şarapçılıkta bu kadar geri kalı - vam edecek, ancak İtalya hükumeti F abrik Si Günkü yangınlar 
şımız ayıptır ve bu işteki maddi zararımız, bizden ithal edilen afyona azami . . ·-. . 
manevi zaranmızdnn bile büyüktür. 1 gümrük tarifesi tatbik edecektir. Beledıye, Arpacı çıftlıgınde bır .s~- Evvelki gece ve dün akpm la • 

Eg~ er içki · h" ı·k·· ı d· ~ · ı A • • • • ıı fabrikası kurmaya karar vermııttir. nb I uh l"f ti . d h ın ısarımız. 1 or ere ver ıgı Fakat azamı tarıfenın tatbıkınden . . ..,. ta u un m te ı ıem erın e mu • 
büyük ehemmiyeti, ve likör imaline karşı f . h. .. . Bunun ıebebı, Beykozdaki meyvaaız 1 ı·f l lm Ş l 

.. d·~· b' ... k !Ak a yon m ısarı muteesınr olmıyacak- w l fid l w t h d f.d te ı yangın ar o Uftur. un ar • 
goster ıgı uyu · a a ·ayı şarapçılıktnn dıı .. •. .. .. w •• agaç ar an ıgına o um an ı an 
esirgemeseydi zahmetini çok defa mah<ıl - tı~. Çünku gumrugu alıcı vermekte · lyetittirmek için yüz bin kadar saksıya dır: . 
line sarfetmiş olurduf dır. IIüzum olması ve bu saksıların mühim Taksımde Telgraf sokağında * ı b. rfm · 1 "d. Rum fıkaraperver cemiyetinin bir 

Inebolu Tahkı·katı ır para sa ı ıcap ey ernesı ır. 
Laleli, Yıldız apartımanı, 4 numaralı Belediyenin saksı fabrikasında, se- odasında kimin tarafından bırakıl -

daire, Salih: İ nede (50) bin kadar saksı yapılacak • dığı anlaşılmıyan bir ütü, altında-
B. ı f ıd ktııat Vekal ·ıı·, Bu - ız maa ese eze enberi şarabın lii- tır. ki masayı yakmıf, masa ateı alınca 

file gcçinmişiz. Şarap, aofralarımızdan zi - ·ı ·ahk.katt Yen·Jedı" dö§emeyi de tutufhırmağa ba§la -
yade kafalarımızda yer bulmuş. Şarapla Bir Lirl Çaldığı IÇİ1 
müstahsillerimizden ziyade şairlerimiz uğ- İzmirde batan lnebolu vapuru hak- mışsa da çabuk söndürülmü§tür. 
raşmış. Şarap ynpacağımıza şarabiye yaz _ kındaki tahkikat tekrarlanmıt ve İktı- 1 Hasan adında bir genç bir lira para * Galatada Domuz sokağında bir 
mışız. Ve şarapla değil. şarabın Iafile ge • sat Vekaleti, vapurun mürettebatının a,ırmağa kalkmak suçundan (2) inci apartımanın alt katındaki talat1ar 
çinmiş durmuşuz. tekrar ifadelerinin alınması için Deniz sulh ceza mahkemesi tarafından (5) !ate§ almı§, büyümeden bastırılmı§-

Temenni ederim ki, mevzubahs ha _ Ticaret müdürlüğüne emir vermiştir. ay (25) gün hapse mahkUm olmUftur. tır. 
her, bu gafletten uynnışımıza hayırlı bir Şimdiye kadar yapılan tahkikattan Hasan bu kadar da nezaret altında ka- * Pangaltıda Rus sokağında 65 
başlangıç olsun. Ve biz, kendi bağlarımı · ayrı olarak Deniz ticaret müdür mua- lacaktır. · · ı 1 d sayılı evle Beyoğlunda 8 sayılı e -zın ıncır eri a tın a verilen ziyafetlerde vini Refikin batkanlığındaki bir he • 
«Bordo» şarn.bı içmenin acısından kurtu- yet yeniden ifadeleri almaktadır· Yankasicilikler vin bacaları tutu§mU§ ve bastırılmış-
Jalım 1 

.. 1 Mürettebattan bazilannın evvelki 1 Sabıkalılardan Çerkes Hüseyin Şiş- tır. 
f d l ·ı akı ··zı ·· led 0 k ı vfik d d b * Yeıilköyde Umraniye mahal • M kt nıı J d A ı i a e ene müten s so er soy ı - i tramvayında Te · a ın a irada-e -p c r e ş 1 leri görülmektedir. mm cep saatini aşırırken tutulmuştur. le~inde bir e~~e. yan~ın bat g.öster-

llk ve orta mekteplerle liselerde ta- * mış, ateş bıtışıktekı eve sırayet 
lebeye yeniden tifo ve kızıl aşısı yn- . . . . . Şevki namında bir çocuk ta Fener-

1 
ettiğinden her iki ev de kısmen yan-

pılmağa batlanmJftır. Aşı yapılan H_aberlcrımı:r. burada bıtmedı ~ ın • de ~aatçi Nurinin me.şguliyetinden mışlnrdır. Evler birer katlıdır. Yan
mekteplerde talebeye bir halta da izin j cı sayfamızda da devam ed yor bilistifade dükkiindan bir saat llftnnıt- gının sebebi henüz belli değildir. E§-
verilecektir. lır. 1 yaca da zarar vardır. 

Pazar Ola Ha 

- -= == 
== = = ~ - -
~ ..... -:= 6 

f?. Diyor Ki : 

Oftnlin 

Bir iki 
Satırla.. ifi 

Radyo Şirketinin Teki 
Radyo şirketi mukavelesinin °0 

ha temdidi ve radyo kaçakçılığını:. 
geçmek için bir kanun yapı)ı:nll51 

na mukabil lstanbulda 20 kilo~ 
tinde yeni bir istasyon tesis etıfl 

yıl sonra bu istasyonu bütün t~ 9' 
hükumete bırakmayı teklif etıniştır· 
susta bir kanun yapılması işi poıt• 
graf başmüdürü Mazharın başks1'İ 
daki bir komisyon tarafından tel 

mektedir. 

* * * 
lskenderiye Sefer~erİ ,i 

iki büyük vapurla lskendenYe 1' 
rinin ilkbahardan itibaren tekrar 

masına başlanacaktır. 

*** eti. 
ikinci lıık Maskeleme Dell 

lstanbulda ikinci defa olarak ışık • ui 
• 1 le b"":, 

me ve maskeleme denemesi 1 I_ 
yapılacaktır. Bu deneme bütün !eh~ 
olacaktır. Hazırlıklar ikmal edılııt 

•• * 
Yunus Balığından Vergi 

Alınmıyacak 1 İstanbulda çıkanlan Yunus ba1ı1' .,1 
ve bunlardan çıkanlnn yağlann ~v .,,/' 

gisinden istisna edilmesi için bır 
layihası hazırlanmıştır. 

* * * 
Evkafta Tayinler .. J· rıt 

İstanbul vakıflar başdirektörl~ğtl1'~ 
vanı muhasebat birinci sınıf ınuratıır 
rinden Hüsameddin, Kocaeli vakı~ ~ 

rektörlüğüne, Tokat vakıflar .~;;, 
Mustafaı , içe) vakpflar direkt0 

1 
Bolu vakıflar direktörü Bekir, 'f olc• ' 
kıflar direktörlüğüne. Çorum vakıflıır 11 
rektörü Süleyman Sım vakıflar k~e' 
mucibince teşkili lazım gelen idare r 
lisi azalıklanna, evkaf genel direkl~ 
teftiş heyeti reisi Sadettin, eski f.5 ~ 
valisi lsmail Hakkı. Adapazarı nottrı 
)ip tayin edilmişlerdir. 

*** 
Yeni Defterdarlar dJ 

Edime defterdan Fehmi. Ko~)~ ıet 
terdarlığına, lstanbul pul dırektorU (.,1 
nelubidin Afyon defterdarlığına. p.•i 
Bakanlığı bütçe direktörü Cemal . ter 
Edime defterdarlığına tayin edihrııc 'ıJ 
Bursa defterdarı Remzi bir derece 

ettirilmi Pir. 

* * * 
Resmi Otomobiller De Plik• 

Taşıyacaklar dl 
Kaznla11n önüne geçmek için bil 'il_ 

resmi dairelere ait otomobillerle ııe ~ 
otomobillerinin de plaka taşımalarııt' ~ 
İç Bakanlıkçn tayin edilecek mua)'YePS' 

süratlen fazla süratle gitmemelerine 
kanlar kurulunca karar verilmiştir. 

* ~ * 
Binicilik Mütehassısı Geld~, • 

Ziraat Vekaleti tarafından BudaP ,_ıı 
den getirtilen binicilik mütehassısı. ~~ 
koviç dün sabah şehrimize gelmi ur· ,~ 
tehassıs, Karacabey harnsında çalış'·~! 
br. Harada mevcut tayların ve be> gı ,1' 
terbiyesi ve bunlann koşular için htıtl 
malan işi mütehassısa verilmiştir. 

*. * 
Ayasofya Müzesi ~ 

Ayasofya müzesinin Alemdar c::ad ~ 
ne bakan yüzü tami rettirilccek, birııı~ıl o' 
pıyan ve belediyenin Öksüzler Yur r' 

. k bıl )arak kullanılan bına yıktırılaca • ~ 
da da tarihi ara§tırmalar yapıldıktııllltİ~' 

ra Ayasofya avlusu eski eserlerin tt1)'1 ~t 
ne bakan yüzü tamir ettirilecek,:::;:/ 

- Bazı evlat babalarını birendiıedir 1 ... Bir takım ecnebi mekteplerin bir kapı • 1 ... Öbür kapısından hıristiyan olarak çıkı-
aldı, Hasan Bey.. ıından giren Türk yavrularL.. yorlarmıı ! 

w ~' 
Hasan Bey - Çocugunu mekte~e il' 

mekle i§ bitti sanıp ta onları kend• lı• 
rine bırakan ana baba düsünıün! 



25 lkincikinun 

r-----------------S öz:· n Resimli Makale il Ne Ekerseniz Onu Biçersiniz il Her gün Kısası ---
Ba~kaları 
Ne Digorlar? Dünyan1.n Sonu 

.. -

* L:ı~onya, 24 (A. A.) - Vilayet da -
llllllllde L _ • mak • ku Yula uara1 yap ve artezıyen -
ı..._ları açrnak için İsveçli mühendis İfl! 
_, rnıttır. 

Toprak ta iman p"biclir. Kenc:lisile megul olunduğu niabette 
mukabele eder. Memleket vardll": Genit topraklara, münbit 
araziye sahiptir. Fakat bu arazi bakunsızdır. Tarla ve mer'ala
rau yabani otlar kaplam•fhr. Memleket vardır: Arziainin ço
rakbima raimen elôlmit tarlalannın hendesi manzarası göz ve 

gönül oktar. Birinin haykıran falmna ka111 öbürünün bereket 

tafan bir hali vard1r. Çünkü biri balmnh, öteki balmmızdır. 

Dilediiinizi biçmek istiyorsamz, özlediğiniz şeyi ekiniz. Çünkü 

ne ekerseniz onu biçersiniz. 

MUHTELİF HABERLER 
i Anadoluda Deve Güreşi 

iSTER lNAN iSTER iNANMA! 

·------ E. Ekrem T'aıu 
Din kitaplarının tarif ttiklerine 

göre, dünyanın sonu yaklaştığı vakit 
gökyüzü kararacak, ay ışığını dağıt
maz olacak, yıldızlat sapır sapar dökü
lecek ve gök kubbeyi tutan direkler 
sarsılıp, sema başımıza yıkılacak .. Ka
tırlar doğuracak, deccal çıkacak.. Fa
lan ve filan 1 

Bütün bunları biliyorduk anıma, 
kıyametin tarihini haber veren olma
mıftı. Meğer, on üçüncü asırda ydşa
mıf olan katolik eizzesinden, lrlancla
li Malahi bu tarihi 2.000 olarak tespit 
eylemiş bulunuyormuş. 

Şu hesaba göre, altm~ dört yıl son
ra, fani dünyanın karı tamam olacak 
demektir. Buna herhalde inanmak 18-
zımdır; zira Malahinin savurduğu di
ğer keramet ve kehanetlerin tıpkı tıp
kısına zuhur eylemiş olduğu müşahe
de edilmiştir. Ezcümle bu adamcağız 
Napolyon Bonaparfın devrini ve u
mumi harbin zuhurunu asırlarca evvel 
haber vermekle görüşünün keskinliği
ni ispat eyledi deniyor. 

Bt g~1r·st nda Kö Ur 
l\ı donlerl 

Sofya, 24 (A. A.) - Kızanlık ci. 
varında zengin kömür madenleri bf
fedilmittir. 
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~HKEHElEIDE ( GÖRDÜKLlRiMİZ : MEMLEKET 
Harcanan Altın, 
Ve Süs Altını ... 
Suçlu kanepesinde yirmi yaşlarında bir 

kız: Vangeliya; suçu altın kaçakçılığı. 
Duruşma 8 inci ihtisas mahkemesinde 

görülüyor. 
Şahit olarak dinlenen salon muayene me-

Planı 

izmitin Bayındırlık Planı 

Hazırlayan 
Fikirlerini 

Mimar Y ansen 
Anlatıyor 

muru bayan Saadet hadiseyi şöyle anla - İzmit, ( Hususi ) - « İzmit 
tıyor: için plin yapıhrken lzmit kör-

- Annesile birlikte Yunanistana gitmek fezine ve kartıdaki dajlara 
üzere vapura bineceklerdi. Yanlarında ka- tamam 'bir nezarete malik olarak 
çak para, altın ve ba~ka şeyler bulunup 
bulunmadığını sordum. tepeli sahilin cenup yamacında ki.-

- Üstümüzde yirmi beş liradan başka in bulunan ıehrin harikulade mev-
paramız yok 1. Dediler. Annesinin Ü7:erini 
aradım, bir şey bulamadım; bu suçlunun 
üzerini arayınca. zahtda yazılı olduğu şe
kilde ( 70) tane altın çıktı. 

Hakim şahide sordu: 
- Bakınız; bu Vangeliya türkçe bilme

diğini söylüyor; siz kendisile nasıl konuş

tunuz}. 
- Ben kendisine türkçe sordum, o da 

türkçe cevap verdi. Anlamasa cevap ver
mezdi. Ben kendisinin türkçe bildiği ka
naatmdayım. 

Suçlu madmazelle tercüman vasıtasile 

bu phadet anlatılınca o da tercüman vası
tasile şu iddiayı yürüttü: 

- Bana paramı sordu. Biraz anladım 
ve cevap verdim. Fakat altın hakkında bir 
fCY sordisa anlamamışım demektir. Sonra 
ben altını kaçak bir mal bilmiyordum. Çün
kü onlar para altını değil, tezyinat altını-

dır. Bunun bir suç teşkil edeceğini bilsey
dim söylerdim. 

Daha bir iki ıahit dinlendi. Bu §Ahitler 
de hadiseyi aynı şekilde anlattılar. Suçlu 
matmazel hepsine de aynı cevabı verdi ve 
duruşma müddeiumuminin iddianamesi için 
baıka güne bırakıldı. 

* Türkiyede beslenip türkiyede biriktir -
mek; yabancı bir memlekette de harca -
maia kalkmak 1.. 

kiini nazarı itibara almak benim İ· 

çin bilhassa mühimdir. Eğer sahil 

mıntakasının te§kilatı benim pla

nımın teklif ettiği suretle yapılırsa, 

o vakit lzmit, oteller, kahvelerle g~ 

niş bir deniz kıyısına sahip olacak 

ve Türk sahil tehirleri arasında çok 

güzel bir mevkii olabilecektir.» 
Bu satırları, lzmit Bayındırlık 

planını çizen profesör Herr Y anıen 
yazıyor. Yansen, büyük ve çok par-
lak bir yarına namzet olan lzmit i- lzmitten iki gorunuı 
çin yapmakta olduğu planda, de- geliyor. Profesör bunun için diyor ki: ı İzmitin Bayındırlık projesi Ura
miryolu ile, sahil kısmı arasında Halen dört sıra büyük ağaçlar yın bu günkü az geliri ile derhal tal· 
yepyeni bir tehir kurmak kararın· ile Hürriyet caddesinin gayet güzel bik mevkiine konulamıyacaktır. Hu
dadır. Körfezin nihayetlendiği ye- ve karakteristik olan manzarası ü- nunla beraber tehirde yeni intaatın 
rin, güzel ve etıiz güzelliği, tehrin mit olunur ki, ortadaki bir ağaç sı- aon yıllar içinde yol ve yapı kanunu
istikbalinde büyük bir rol oynamak- rasının kalkması ile o kadar bozul- nun maddelerine uygun bir tekilde 
tadır. Yansen, bu kısımda, çok oriji- mayacaktır. Herhalde diğer üç sıra yaptırılması, plinm pek te geç yapıla· 
nal ve uzun bir sahil gezinti yolu aç· ağaçların bakılmasına hususi bir e- mıyacağını gösterir. 
makta, Halk Partisi, Halkevi, Şehir hemmiyet verilmelidir. Bu kadar • 5 Yıl önce 12.250 nüfusu olan iz. 
tiyatro ve sineması, ıehir gazino ve l güzel ~ir ağaç .ziyneti baıka Türk mit son nüfus sayımında 18.156 ol-
lokanta yapılarını bu yolun üzerin- caddesınde nadarattandır.» muttur. C. Y. 
de kurmaktadır. Uray Dairesi de 
bu çevrede yapılacak, önü geni§ bir 

alanla süslenecektir. 
A~apkirde Biga da 

Yine sahil boyunca bir ((Gül hah- Havalar Çok iyi Bin Göçmen Arabası Ve 
Bu vatandaşlık. duygusuna ne buyurulur} · 1 k t "hA 1 "m"zı"n 

çesrn yapı aca ' arı ı eser erı ı Gidiyor On Bin Pu~luk Yapılacak 

Armutluda 
en değerlilerinden olan Mimar Sina-

Arapkl·r, (Özel) Burada kıt her Biga, (Özel) - Trakyaya yerletti-nın yaptığı yeni Cuma camii çevre- -
. b k b. k .. ır w. b zaman pek •iddetli olmakta, çok kar rilen göçmenlere verilmek üzere hükii-

sı at a ~r ren v~ guz~ ıgı ~ze- , yağmakta, yollar kapanmakta ve haf- metçe yaptırılacak 1000 öküz araba· 
Elektrik Fiatlan nerek ıehrın çok guzel bır semtı o- tal .. k IAt d kt d Fakat ·ı 10 ()()() d · lluk .!! __ ı __ _ arca muna a a urma ay ı· sı e , emır pu , mU111UUUa 

U 1 lacaktır. bu yıl havalar o kadar güzel gidiyor ki suretiyle tehrimizdeki san'atkirlardan 
CUZ uyor . Planda ticaret bölgesi bir araya kar yağmak fÖyle dursun, günq bile ve Bel~iye üyelerinden Hasan ustanın 

Armutlu (Özel) - Burada elek- toplanmaktadır. Fevziye Camii yön- 1 bir gün bulutlarla kapanmamıttır. Tam atelyeaine siparif edilmİftir. Elliden 
trik fiyatlan kilovat üzerine değil, leri yeni planda, Hal ve büyük çar- bir ilkbahar havası hüküm sürmekte- fazla ifçi tarafından geceli gündüzlü 
~ sayısı üzerin~ ten~i~ edilmif- §1 olarak gösterilmitlir. Ve bu suret- dir. Elizize 9tomobille gidilip gelin- 1! çabtılarak yapılmakta olan bu araba 
tir. E':.elce beher lam~ ı~m ayda 75 le dağınık bir halde bulunan lzmit I mekteclir ve .. bu ~a~. Arap~~in kıt ha- ve pu~uklar ~yderpey Tekirdağma 
kurut ucret alınırdı. Şımdı 30 kurut çarıısı ve tecim merkezleri toplu bir yatında henuz gorulmemı,tır. sevkeclılmektedır. 
alınmaktadır. Bu fiyatlann daha da u- k ----

la w im kt d duruma konulma tadır. G I 
cuz yacagı sam a a ır. Yansenin planında tehir yolların- Niksar enç er Konyada Buğday 

Bir Doktorun 

Günlük 
Notlarından 

da da esaslı değitiklikler yapılmak- Birliği Mübayaatı 

Cumartesi 

(*) 

Musikinin Sinirler 
Üzerine Tesiri 

Anasını babasını ve kardeşlerinin 

bir sene içinde biribirini müteakip ö
lümünü görmüı ve bu manevi darbe
lerin tesiri altında münzevi bir ömür 
içine çekilmiş ve üç uzun sene muhiti 
ile temasını tamamen kaybetmiı bir 
sinir ve ruh hastasiyle karşılaştım. 

Vaktiyle Sanayii Nefise şubelerin

de temayüz etmiş ve mevki almış olan 
bu zatta hassas bir yaradılış gördüm. 
Bozulan sinirlerini ve kınlan manevi
yatını ilaçla değil fakat onun eskiden 
çok. sevdiği fakat manevi matem ka
naatleri ile terkettiği kemanı ile teda
viye başladım. 

Keman sesi ve musikinin derin he
yecanı onun durgun olan sinirlerini 
harekete getirdi. Tabiatında değiıiklik 
başladı. Az zamanda ağlayan göz yaş
lar durdu. Gülen bir yüzle kendini a
rayan dostlarını gülerek karşıladı. Bo
zulan sinirleri düzeldi. Musikinin has
talar üzerinde bilhassa sinir ve akıl 

tadır. Mevcut yolların bir kısmı ta- Niksar, (Özel) - Gençlerbirliği 
mamiyle kapanarak yerine yeni ve idare heyeti intihabı yapılmıf, temsil 
lü~umlu yollar açılmaktadır. tubesinin Tokat, Turhal, Zile ve A

Şehrin ortasından geçen demir- masyaya giderek müsamereler verme
si kararla,tınlmıştır. 

yolunu Yansen, beğenmemektedir. 

Mimar Yanaen, tersanenin istim- Sivas Avcılar Cemiyeti Reisliği 
laki ile hattı buradan geçirmek is- Sivas (Özel) _ Avcılar kulübü 

temektedir. Halkevinde umumi bir içtima yap-
Y eni planda lzmitin methur de- mıt, idare heyeti baıkanlığına lise 

miryolu caddesinin 4 sıra ağaçların- müdür muavini Muzaffer Sarısüzen 
dan bir sırasını feda etmek lazım ıeçilmittir. 

Gaziantep Jandarma Teşkilatı 

hastaları üzerinde şayanı hayret fay- Gazi Antep jandarmalarından bir lu•mı 

dalan olduğunu bu vak"a ile de bir de- Gazi Antep, (Özel) - Anteplc ! asayiş çok düzgündür. Köylerin he-
fa daha tespit etmiş oldum. 

1-----------------ı men hepsinde bir karakol tesis edilmiQ ltir. Jandarma karakolu olmayan köy-
(*) Bu not lan kesip saklayınız, ya- ler pek azdır. 

but bir albüme yapıfbnp kolleksiyon Jandarmalar hükumetle olan temas ve muamelelerinde köylülerin ~leri
yapmız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar ni de kolaylaştırmakta, onlara yol gös termekte bu suretle köylünün de eev

Konya (Özel) - Konya ailosun· 
dan Haydarpaıaya son aylar içinde 
4 bin ton buğday gönderilmiıtir. 

Derinceyede 300 ton buğday 

sevkedilmittir. Ziraat bankası köy
lüden buğday almıya devam et -
mektedir. 

Merzifon Halk 
Evinde Süleyman 
Nazif Günü 
Merzifon (Özel) - Halkevinde 

«Süleyman Nazifin» ölümünün «9» 
uncu yıldönümü münasebetile bir 
toplantı yapıldı. Eserleri, hayatı ve 
ıahsiyeti hakkında dil, tarih, edebi
yat kolu batkanı bir konferans ver
dikten ıonra, genç öğretmenlerden 
Sıdıka Atkın, Vedat Sümer, Ali Rı
:ıa Erkan ve avukat Sinan Şentürk 
değerli yazılarından okudular. 

Son olarak gene dil, tarih, ede 
biyat kolu baıkanı «Hazreti lsaya 
mektubunun okudu. Ve bu suretle 
önemli bir gece yaıandı. 

Ezinede Deva Grr3si 
1 

Ezine, (Özel) - Burada telefon 
tebekesi tesisi için bir deve gÜrCf İ ter
tip edilmif, gürete pek çok seyirci gel
mİf 60 lira baaılit elde edilmiftir. 

lkincikinun 

Acap Beninıle 
A.akadar 
Oluyor? -
Semtimde bir kız var ki ço~ güı;!.. 

şimal kadını kadar penbe tenlı ve A 
teşem endamlı. Ne zaman bana il' 
gözlerinin içi güler gibi bakıyor. ~ ti 
okşayıcı bakışların altında her güSI 
parça daha eziliyorum. 

Onun bu iltifatlarından derin 
duymakla beraber cesaretim yok. ~ 

Sanıyorum k~ ~enimle ~ğlen!~·~r.A 
kü onun bana ıltıfat edcbılecegını ~ 
yorum. Son zamanda, e.'lki hali d~ 
Bakışları durgunlaştı . Gözleri gülıneı f 

1 v • • •• • • hafi Karşı aştıgımız zaman, yu:z:unu. fi 
gölge bulutunun örttüğünü seziyo~u~·bf' 
vclce niçin öyle bakıyor, bugün nıçırı 
le mahzun duruyor} .. 

İstikbalimi yakından alakadar edetl ..
sorgumun cevabını helecanla bekliY0 

Y
• s. 

Aksara · .j!: 
Kadınların ıu veya bu hareketiJle ttl-_. 

na bulmak mütküldür. Siz, o bakıfJarl ~ 
dinize yakqtırmıyabiJirsini:ı. Fak•~.~ 
sizinle alakadar olması pekil& m~ 
Gene mümkündür ki sizin aıakaı Jj 
onun vaziyetini değiıtirmiı olsun. tlel '
de bir imkan yaratıp bunu kendisin~ 
runuz ve alacağınız cevaba göre 
ediniz. 

* Bir gençle nişanlandım. Huyl~1 
görüşlerimiz, duygularımız ve düşU r ~ 
lerimiz o kadar birbirine benze~ 
şaşırıp kalıyorum. Y ekdiğerine be ;J 
insanların iyi bir aile kuramıyac~ 
söylerler, siz ne dersiniz. -' 

Pe~ 
Filvaki insanlar evlilikte karııa• 1.. 

de kendi kusurlarının tamamlandıi11" 
rüne daha iyi anlafll'. Fakat nih•Y,S 
hususta kat'i kaideler mevcut old 
inanmak mümkün değildir. Böyle 
kaideler uğruna saadetinizi feda et 

* tlİ 
((Çok sevdiğim bir kız var. Be~ 

ideal bir kız gözile bakardım. Fakat ;.I 
gün bir yerde arkadaşlarile onun .il~ 
bir halini seyrettim. Bütün hayallerif11 ~ 
rıldı. Düşüncelerim, altüst oldu. D t/ 
hakiki hüviyetini benden saklıyorıouf "'
habına kapıldım ve korktum. Siz ııe . 
.. " Nuf1 
sınız~ 

Bir vak'a bir hüküm vermeğe kifİ 
mez. İnsanın bir hali diğerine uytn 
Onun için hüküm vermekte acele • 
yin. Kız hakkında tahkikatuuzı d 
tirin. 

* Dancada Hasan: . ~ 
Uzun tereddüde lüzum yok. Ş~' 

halletmek için derdinizi annenize aÇ~ 
klZI istemekten çekinmeyiniz. V eJ'lll • 
bile hiç olmazsa üzüntünüz bitınİf ~ 

TEl'l' 

Edlrnede Konfer~~ 
Edirne (Özel) - Halke"ıdl 

her 15 günde bir verilmesi k~ 
laıtırılan konferansların ilki, ~ 
öğretmeni Kemal Batu tarafıll ~ 
Büyük Harp • mevzuu üzerirıd:,.ı ' 
labalık bir dinleyici önünde." d'Jt 
mittir. Halle Konferansı ilgi ıle ~ 
lemittir. Konferanslara de"aıll 
lecektir. 

r
Nöbetçi 
Eczaneler 

t(.~ 
Eminönü (Mehmet Kazım). ( 
pazar (Hikmet Cemil), Aleındıı;et>J 
sat), Beyazıt (Sıtkı), Şeh:z:ıı ~ 

(Hamdi), Fener (Emilyadi), di) 
gümrük (Arif), Şehrnmini (J-iatrt' ~ 
Aksaray (Ziya Nuri), Samatya <'\~ 
los). Bakırköy (Merkez), Galat• ~ 
pıiçi), Hasköy (Halk), Ka~ıı11 

0
'1', 

(Merkez), B~şiktaş (Recep). Be)'rJıf" 
(itimat, Kinyoli, Tarlnbaşı), Şişlı ~~ 
gileciyan). E.yiip ( Hikmet } •. cV". 
dar: (Ömer Kenan) . Kadıko)'· ~ 

H l\1$i)· on Çubukçıyan, Osman u ~ 

yükada: (Mehmet). 1 leybeli: (fl!I 
--~.:......bir_._d_o_k_to_r_1rı_ib_i_imd_a_d_m_ıza_1_e_t_itc_b_ilk_·_ • ...;JLif!isini kazanmış bulunmaktadırlar. 

~~~~~~~~~.!.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_] 

p 
Qrı 



~ılhutılıntl • «!, Ölı()tj ~ LU21 ~il 

Bir Kurbağa 
Çiftliği Tesiı 
Edildi 
Anaera..ı Avrupalılarda ve A • 

L.- G 
ııırarL L.!_ merikalılarda kurba • ..... tic.-

ret ia etini sevenler, hele 

haya ha bu etle yapılmıı çor -
dir ki ~lanla~ .pek çoktur. Bunun için • 
llınd ~ :ıc h8.lındc balık serailerinin ya-

a urbağa sc l · d · · ·1· F k b lan • s en e ışılı ır. a at a-
ınsanı Pek . A l'lruldıltl tacız eden bu mahluklan a• 

olarn •
1
n :t&Jnan ele geçirmek mümkün 

az:. tte b d ttltaı. b·· .. un an dolayıdır ki bir Amc· 
~rı,&ia ~ bi~ kurbaia çiftliii açmış ve 
~tc\eri ~retıne batlamıştır. Amerika 
lll1ite1ehb ~n •nlataklanna bakılırsa bu 
ela tn\l\'a~ ıat kurbaiarun cinsini ıslaha 
\'anlar olrnuıtur. Y etiştirdiii hay • 
Lklan ~~da boyları 22 santimi, ağır -

OyU geçenler pek çoktur. 

* 
Amerika gazeteleri 
hakim Robert Bunun 

BABICI TELGRAFLAR IB IU vt'G İÔ ~ 
Japon - Alman 
ittifakı 
Ve Sovgetler 

Son gunlerae sıyasi havada akseden 
mühim haberlerden biri de Almanya ile 
Japonya arasında bir askeri ittifak aktidir. 
Bu haber yayıntı halinde dolaşmış. Alman
lar tarafından da tekzip edilmiştir. Buna 
rağmen Sovyet Rusya bu ittifakın kendi
sine karşı yapıldığında hala ısrar etmekte-

dir. 
Yukarıdaki karikatür Jurnal de Mos-

cou gazetesinden alınmıştır. Resim sulhun 
muhafazası için Sovyetlere karşı yapılan 
askeri ittifakı göstermekte ve: "Sulhper
verane bir muhavere>> diye alay etmekte-

dir. 

Sovyet - Uruguay 
ihtilafı 

Vaziyetin DüzeleceAine 
Hiç T e ihtimal Verilmiyor 

Çekler Almangaga Meylediyor Bahtiyar 
Kral 

Ca..:an Harun olumünü yazan bir tan'lı 
kitabında, vaktiyle, şu satırları okumu~ 

tum: ((33 yaşında öldü, cenazesi Tebrize 

Çek Başbakanı Berlinle 
EsaslıAnlaşmıya Taraftar 

• götürüldü. Yollarda kadın, erkek herkce 
baş açık, yalın ayak sokağa çıkıyordu, 

başlarına toprak atıp ağlatıyordu. T ebriz 
halkı yedi gün çul giyindi, aç yatadı. 

Berllne Varın Yol Tefkilltlandıralmıt 
Bir Orta Avrupadan Geçeri .. 

Prağ 24 (A.A.) - Baıbakan yalda9ma, siyaaal yaklatma ile mü- Bu satırların kenarına, kitabın benden 

Hodza, gazetecilere Çekoslovakya- vazi olarak gitmelidir. Bütün Av • önceki sahibi bir haşiye yapmış ve fU söz

nın iç ve dıt siyasasının ana hatla· rupa devletleri arasında kar9ılıklı leri yazmıııtı: <•Ağlaşıyorlardı, çünkü alış-

nnı anJat..... ş . . bir antant vücuda setirmek müm - tıklan bir musibetin kaybolmasından ve 
......., ve Ufnıgm son seya· · J d ki b' 'b · 1 

bati ile alakadar olarak demittir ki: kündür. yenne a ııma ı an ır musı etın ge mc-

N Çek ı ak K
•• ük" sinden müteessir olmuşlardı. Yoksa bir 

((- Yeni Avrupayı tetkil eden e oı ov ya, ne uç an· hükümdarın ölmesine kim ağlar?» 
bütün devletlerin, yani Tuna hav • ~nt~ ne. de orta ~vrupad~ her ~n· Bu haşiyeyi okuduktan sonra zihnimde 

d 1 ti 
.. 

1 
Alın So gı bır kımıe, Berlın aleyhıne mute • hep o cümle, «hukümdann ölmesine kim 

zail eve erı ı e anya ve Y· 'h b ~ı · ı t R veccı ir hareket arzu etmemekte- ag ar~ ıı cum esi yaşadı. Tarih kurulalıdan 
ye usya arasındaki bütün dev • eli r ____ ,1 . l • . d b' · beri gelip geçen binlerce hükümdann bal • r. ı:.-.. ı prenaıp erımız en ın, 
letlerın ekonomik menfaatlerinin, Berlin ile b. I ta bulmak- tercümelerini okurken, çağdaıı hükümdar-

b 
• b' 1""'" d k' · · ır an &fiil& rzı 1 ··ı·· h b 1 · · 1 d - d u lf ır ıgın e ı menf aatlen nıı • t Fak t d .. I k l"' arın o um a er erını gazete er e goz en 

ır. a fUDU a soy eme azun- · · k 'h · b ·· l · bet" d b' b' • geçmr en -ı tıyarsız - u cum eyı ara-
ID. e, ır ırme yaklaımaaa mut· dır ki Berline varan yol, tqkilitlan- dım. 

lak bır mecburiyettir. Bu ekonomik dırılmıı bir orta Avrupadan seçer.» Bir çok tarihi kayıtlar da o hafiyeyi ya• 

Mongollar Hududu Geçti 

Mançuko Mongol Kıt' ala
rının Çekilmelerini istedi 

zan meçhul adama hak veriyordu. Mesela 
babasını öldürüp tahta çıkan hükümdarlar 
vardı. Elbette onların ölümüne kümeler 
ağlamazdı ve ağlamamı§ olacaktı. 90nra 
cesetlerine hürmetsizlik gösterilmit taçdar
lar tanıyorum. Mesela Kanuni Sultan Sü· 
leyman, kırk sekiz yıl hapnethl bir altanat 
süren ve ordularını zaferden zafere götü• 
ren o tahıntahın bile cesedine saygı göste
rilmemişti. Selinikli ve Solak zade tarihle-

Vaziyet Gün Geçtikçe Müıkülleşiyor rinde yazılı olduğuna göre onun ölümün-

Hıinking uMançuride» 24 (A. hemen çekilmeleri talep edilmit • den uzun günler haber alamayan Yeııiçe-
A.) - Röyter ajansından: Hududa tir. riler, Belgrada dört konaklık bir yerde 

kendilerinden saklanan hakikatı anlar an-
teca vüz edilmit olduğu iddiası ileri Bu talep, Mançuko dıt itleri ba- lamaz < paral» diye yaygarayı kopannq. 

sürülerek dıı Mongolistan bükume • kanı tarafı;ndan telgrafla vaki ol- lar, cenazeyi yiırütmekten alakoymuılardL 
tinden huduttaki Mongol kıtaatının mu§tur. Zavallı Sokullu, binmüşkülat ile ayaklanan 

_.. ve ölüye ağız dolusu sitemler savuran Ye-

U Alman Amelesi Büy .. k Bir Amele niçerileri yürüdebildi, cenazeyi ortada •Ü· 
rünmektcn kurtardı. 

Açtır'.'' Gruptınun Önu~· ne Yalnız lngiltere krallarıdır ki --hanca 
Cenevre 24 (A.A.) - Milletler b 

G B\l So 
.• zlcri Bavyera fç ütün dünya tarihinde - bir istima tetkil 

Cemiyeti konseyi Litvinof ile ua- Geçildi ediyorlar ve sağlıklarında samimi eevgi. 
ninin Sovyet Ruayanın Uruıuay a- Bakaoı Söylüyor ölümlerinde de hakiki aayaıı aö1'Ü7orlar. 
leyhindeki ıikayetlerine dair yeni Berlin 24 (A.A.) - Bavy.-. iç Loaclra 24 (A.A.) - K&nür ma- Setinci Jorj. hayatında ve m,,,.,.tmda L. 
izablannı dinledikten sonra Titü • itleri bakanı Adolf Wagner, Mü • deni amelesi, maden sahiplerinin ~atı bir kere daha iapat etti. o. - .dl ' teld"fl • • kab l etm' 1 rd' bır nezleye tutul• bütiin ID8ilizlerba aef 

ıeıkoyu bu hususta bir zemin tan • nibte nasyonal • sosyalist partisi tef· yenı 1 erını u •t e ır. ai tutulurdu ve h d t L--L...ı9:" B ti b • hlik · • .. er ev e ma em ~ 
zimi için mazbata muhaniri tayin terinin yapmıt oldukları bir toplan· ~ sure ~ .ır . grev te eıının ° · Ölümünde de bütün fn:giltere. söz ,.... u,. 
etmiıtir. tıda verdiği bir söylevde ıöyle de • nune geçılmııtır. sildi. 

Bununla beraber Sovyet • Uru • miıtir: raftarları olan ve kendi arzuları ile Bu büyük hahtiyarlığın .sım. lnsi)tere kral 

ay ihtilafının halledilmesi ihti • «- Bir çok Alman amelesi, Al· en ağır maddi fedakarlıklara kat • lannın t~ç t.aşı:an ~ir yurddq olmalarm-
gu k k d .. "t .. .. bak bulıun diye açlık çek- lanan ameleyi hesaba katmak ı"cap da ve mılletın ıradesıne sadakatle boJUD 
maileri pe o a ar musaı gorun • manya a eğmelerindedir. 
memektedir. mektedirler. Führerin en sadık ta - eder.» M. T. Ta 

ı
ra sanlı =;eker külahlannı iki koldan Müezzin mahfelindeki-:d-:a-m-:la.,.n~ltı'"".la~n .. n!!"ı"'!!'ç!!"!o!!!c!!!u!!!k~la!!!!n!!!!n~se!!!!!!!!vı!l!!' l!:""'!li~k~~~-~-ı::u_•_ 
d 

w ~ ba 1 d ı b.. ··k l . wd ki nç onu,&Uala"" 
agıtmaga '·adı abr .. de b' b" ka kuyuk··~ı aşır sepet erme yıg ı arı f#C rı bastırıyordu. Çokları koyunlarından 

Mabedin içın e ır n ıre ır y- I er uuuı arını avuç avuç peştemalla- ayırmadıkları papuçlarını ellerine al-

i( 
Jnaşma oldu. Çocuklar yerlerde karma- ~a. dolduruyor, fakat. dağıtanlar daha mışlar, ağızlarındaki şekerleri kıtırda-

E: R VA N Y U
- R o y o R karışık oturan kadın ve erkek safları ıkı adım atmadan sınek yapışkanlığı ta kıtırdata d k ahalle ·b' .. ··ı·· k .

1 1 . . b k ışarı çı ıyor, m ço-
arasında mekik gı ı suzu up geçere ı e peş erını ıra mayan çocuklann cukları ıRimd·d l d t 1 -·-'--

1 k 
· f k' ' rr ı en av u a opıan~ • 

...._ 
3

...... şeker dağıtanların yo unu eaıyor, a- a ır kadınların baskına benzeyen hü- birdir bir z k lardı. 
9 

• k .. .. 1 . u un eşe oynuyor 
lh Bürhan Cahil 25 -1 • 93t: nalan onların peşınden oşuyor, er· cumları onunde çarçabuk yüklerin- Hatip Ak Os d 

tiyar kadın) 
0

. fı ld d .. . kekler bagwrıyor. Müezzinler ellerinde den kurtuluyorlardı. amin diyeni mkaazdnın arBapça ı .. ıa .... d•-na.-
......_ A. . ar: ı ıye sı ayışını, ne e muezzm- . .. .. . I . . . . . .. . . er pc ı. u uzun ua-
. rrı· ••ftcler burasını K ·1u bah- lerin gittikçe artan ilahi seslerini İfit- uzun saplı camı supurgelerıy e "eker Ca.mnn ıçı dmı hır merasım günün· nın içinde Hacı Sadıkı yarı evliya ele-
" ı landılar 

8
. f. . a~ab.0sıf. . t' I . d düşkünü yaramazları kovalıyorlardı. den zıyade bir bayram yerine benzi- reccıine çıkaran bı'r çok .. le'= _ı_ ~ Çcn . · ır mgırtı ır ıngır ı. mıyor u. f' ki . cu~mUllll __ ,._.m ~ ı. cnız tutula ., ş· d" . d ~· . t' Hafız mevludun en ıra ı yerlerı- yordu. ueçtı' Kalanlar ona da· ıvıcvlu un e mır un ı ış egışmış ı. . . 1 . .. ... e · • tıda t okuyacak hafızların etra-ı Hacı İbrahim genç kadının eğilip ne gelmıştı. . . Gerı saflarda şeker kulahlannı he- - Amin 1 

k,}':cıncniJi, kasketinin vizyerini kalkarken fısıldadığı keskin ve hara- Hakikaten tatlı bW sesle ve ı~ınden men açıp tıka basa ağızlarına doldu- Dediler. 
• ..,. ~~rıni,, boynuna kadar yaz· retli özl.,yİfle beraber bir an içinde ~uyarak okuyordu. Fakat artık 1

' çı· ~anlar .. h~m. ppır ppır teker yiyor Hatip Ak Osman duaeını ,&yle lıl-
kırrı in 1 bağlamış acayip başlı bir genzine kadar giden onun leylak ko-! garından çıkmıştı. • . . l em soy enıyorlarclı: tirdi: 
D hnsanlar çevre olm~lardı. kusunu da duymuştu• Mevlut okunacagı haherını a ·~ al- - Şu _Hacı Sadık yaman herif ves- - .. Ve dahi bu meclisi mellik eniai 
t~ ~ Roride hatırLlar için serilen Melôhaı oldum olaoıya bu baharın maz daha sabahın erke~ saatlerınde seliim· Bır halta önce Güllü Nerminin ihvanı dine nasip ile okunan mev-

i, ç k •lılan üzerinde bağdaş kuran ilk kokusunu severdi \ e Hac:ı lbrahim mabedi dolduran dav~sızler eabırsız.. boynuna dizi ile altın takan sanki o de- !udu fCrilten hineçi~ eyleyen elbac 
lin7 .~~· bir ayağım altına alarak ıi. bu habar kokulan IÇtn. elliyi bulan ya- ]ıkla bekledikleri ,.I<en goruncc .. h'.:r ğil, şu verdiği fCkere bakın .. içinde bir Sadik Efendiye ömrii tavil ve ecri c:ezil 
OttckJi ıne dirsek yapan kalan gümüş şına rağmen bir kaç bahar sabahı ya- ·~~i un~~mu!la~d.ı. ~~vlutçunun onu- tek lokum bulur~n atkols~n. Ne ol~r ihsan eyliye, dünyası gibi ahretini de 

i"l • kalantorlar yarı uykulu uöz- ... nu kestırıp hır ıkı kulah kapan çocuk- be allahın kulu, bır Rvap ıtleyeceksın mamur ve abadan eyliye klrüki.binl 
,J C t 0 şam•v-· ha · 1 d M 1 ded'W' ' lif anrı karşısında dilleri tutul· Mevlut b lamıf. Gür sesli bir hafız lar saflar arasında manevra yapıp rı yo un a yap. ev ut ıgın şe- müzdadüfiravan eyliye cümle ölıniif-

ı.; ~•feal•ri durmuş, beyinleri pel- kamla söylıiyordu: tekrar yoluna çıkıyor, fakat onlardan keri bol olmalı. Böyle olacağını bil.ey- ]erinin ruhunu pik ve 'şôdan eyliye. 
t-ı'"ı! gibi görünüyorlardı. ma Suudun boreretten kaıi daha açık göz olan müezzinin: 1 dim ti\ yukarıki mahalled•n kalkıp gel- Evlôdü ayalini sıhhat ve afiyetle ber-

lrrııatap Ak Osmanın yanında vecde Sundular bir cam dolusu terbeti - Çek arabanı bakalım. Burasıl\l mezdim. Cebimizde bir külah ~eker a· murat ve bilcümle afat ve emrazdan 

İıtı b· benzeyen zahireci Hacı lbra-1 Cemaat içinde derinden gelen bir ıskat yeri mi sandın f lacak paramız var şükür. asan eyliye. 
İrcrrı ıraz ~vvelki sarsıntıyı hala ge· göğüs geçirme) i eksilmeyen öksürük- Diye çiğneyip geçmesine karşı pa· Bir başkası ona cevap veriyordu: 1 Hatip Ak Osmanın her cümleain-
~rı kl~ıştı .. Me hatin sesi onu en do- )er bastırırken birdenbire bir hareket çalarma yapışıp: - Hacı Sadık bu .. Ondan kolay pa- de: 
ltıdi h Ycrınden çimdiklemiş gibiydi. oldu. Hafız: - Vallahi almadım amca, billahi ra çıkar mı? Ölü gözünden yaş, Hacı - Amini 
ile d fo:lar y nık sesleriyle ilahile- Geldi bir ak kut kanadıyla revan almadım. Köpegw in olayım almadım. evinden aş gelmez. Herif köylüye ba-v Diye noktalanan bu duası o kadar 
rıc, a; w ederken o bir iki hafta Sığadı ol hazretin arkum beman Diye yalvarıyor, daha olmazsa şa baş faizle para verirken bile eli tit- uzun sürdü ki ilk zaman çenelere ka-
crı h '.gı çıftlik aleminın tazele- Diye en yüksek perdeden okurken her- mevludun mehabetinden kendinden rer. Ne domuzdur o. dar yükselen eller düşe düşe diz kapak· 

A r sıyle i parmoz geçiriyordu. kes ayagwa kalkmış mu··ezzı"nler de bı'r geçerek kucaklarına bırakılan külah- M 1 t l"b · · "' k k ev u ga ı a sonuna ermıstı. lara kadar indi. Bir kaç külah tekerle 

' h . ula w ın bir şey girmiyordu. ağızdan tekrar ediyorlardı. ları saklamağa unutanların şekerlerini Fakat kimse farkında değildi. Ka- bir iki lira bahşiş o-ayretine Ak Oama-
ın ara w T B ... 1 b' k k d e-k . sıra egı ıp: u ugu tu ıraz yatışır ve herkes apıp açıyorlar ı. fa kafaya verenler, artık çardaklı kah- nın uz ttığı dua ger· kalanlan oldukça 

;•~iz~ır vludu ril de sen tekrar yerli yerin•. otururken iki adam Hacı Sadık doğrueu potayı .. irae- vede sohbet ed•r gibi yük .. k sesle ko- sıkmış!• 
1 

l boyunlarından baglanmıı peftemaJJa. memifti. nufuyor, açılan külahların ~ıt hışır-\ (Ar._ ""') 
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Fransada Kabine Buhranı Bitti =-=-=====================:::::::::# 
inanmalı? .. Hangisine 

ltalyan a a, 
D Kazandık 

Alber Saro ahin esi 
K:arş la 

a i te 
tr 

abeşfet 
iyorlat Sempati- . 

~~~~~~~~~- .; 
. (Baf taralı 1 inci yiide) dişeye düşürmüş olduğu ret~ 

Bır Habeş kJ.zılhaç tayyaresi dün hafil bu endişesini şiınal 
Yeni K bine Günü Ihtimat Talep Edec k Perşembe 
Bütün tahminler hilafına olarak 

Franaada kahine huhranı uzun 
müddet devam etmcmİ§tir. Buhra
nın •Ür'atle halli Cümhur baıkanı
nın Kral Befinci Jorjun cenaze me
ra•iminde bulunmak üzere Pariai 
terketmek mecburiyetinde bulun • 
maBtna hamledilmektedir. 

Lavalin iııtilcuı üzerine kabine • 
nin teıkilini parlamento reisi Bid -
son~ Heryo kabul etmediklerinden 
Cümh~r baıkanı gece yarılanna 
kadar i.tiıarelerine devam clmi11 

nihayet radikal •o•yalist erkônın • 
dan Saro kabineyi kurmağa mu -
vallak olmuıtur. Bu arada Jorj 
Boneye de kabinenin teıkili tekli/ 
edilmif•e de Jorj Bone bu İffe mu
vaffak olamaml§tır. Saro kat'i ola
rak kabine.ini §U nıretle teıkil et • 
miıtir: 

Yeni Kabine 
Paris, 24 (A. A.) - Sarruat kabl

nes.inin teşekkül tarzı kararlaşrnıştır. 
Kabine listesi şudur: 
Başbakan ve iç işleri Bakam Albert 

Sarruat, Adliye bakam Pernot, (Per· 
va), Dış işleri bakanı Flandin, (Flan· 
den), Finans bakanı Marcel Regnier 
(Marcel Reniye), Bahriye bakanı ge
neral Jorj, Ticaret bakanı Georges 
Bonnet (Jorj Bone), Münakalat baka
nı Georges Mandel (Jorj Mandel), 
Bayındırlık bakanı Camille Chautemps 
(Kamil Şatan), Hava i§leri bakanı 
Laurent Eynac (Loran Eynak), Kül
tür bakanı Pierre (Rustan), Müstem
lekat bakanı Daniel Stern . , Mesai 
bakanı F rossard, Pansiyon bakanı 
Champetier de Ribes (Şanpetier), Ti
careti bahriye bakanı Andre Bardon, 
Umumi sıhhat bakanı Henri Guernut, 
(Hanri Gernu). 

Müsteşarlar: 
Başbakanlık müsteşarı Jan 'Z.ay, 

İç bakanlık müste;şarı Jaquinot. (Va
kino). 

Paul Boncour Nezaretıiz. Bakan 

bine iki meclisin huzuruna çıkıp iti- Bor ~ böl · d k' N ıı· · · a a gesın e ı ege ıye gıtmış zaferi gidermiıtir. .J<; 
mat istiyecektir. Kabine beyanna • ve hastahan I ··t·· ·· t"" Gı0~ e evazımı go urmuş ur. imparator Cenup Cephesine ~ 
mesi perşembe günü sabahı yapıla- Tayyare, bu sabah bir kaç yaralı ile Za d "ld. w. •• 58ra1 
Cak bl·r bakanlar konseyinde kat'i Ad' b ba d' p·ı Al nne ı ıgıne gore ,; ısa a ya önmüştür. l ot, man h f ·ı· ı t d o~ .. ciedeı'f. 

k ı 1 k h b 1 b
.. . . 1 a ı ı mpara or an ........ . 

surette arar aştırı aca tır. a era ma urosunun muhabırıne, Ne-ı l ak h .. de ıı 1 

11.. · J ı · ı· l d 1 ar cenup cep esını r Partüer Arasında ge ı nın, ta yan ışga ı a tın a o madı- k f' . . d . . · ,.ie' 
v b hali d v • 1 1 ey ıyetını erpış etmesını 

Paris 24 (A.A.) - Saylavlar ku- gını ve u ma e ogru ı er eyen . . 
I İtalyan kıtaatı da görmediğini söyle - mışlerdır. Jl rlİJ 

nılu siyaaal gruplarının yapmıt 0 - miştir. Ras Nasibu Kuvvetleri e JI 
dukları toplantılar, ?ldukça heye - Ras Destaya 75 Bin Kitilik Kuvvet Adiaababadan gelen bir te ~ 
canlı ol~u§t~r: Radıkaller ara~ı~ • Gönderildi Ras Nasibunun süratle ileri ı,I 
d~ oldugu gıbı demokratlar bırl~·f Adisababa, 24 (A. A.) - Az kuv- başladığı ve hedefinin de ~·t; 
iı mensuplan arasında da muhte 1 • vetine rağmen İtalyan taarruzunu dur- merkez ve sağ cenahını teh 

1 

temayüller hazan oldukça şidde.tlı duran Ras Desta ordulan, şimdi yeni mek olduğu bildirilmektedir· .J 
olarak, çarpıımakt& ve ıol cenah ıle cephesini almıştır. Bu ordu Decaz Bu mıntakada General GrV', 
merkezin büyük fırkalarında hü • Makonnen idaresinde 75 bin kişilik birbirinden çok uzak kollşt~ 
küm aürmekte olan teşevvüşü gös- bir kuvvetle takviye edilmiştir· Decas yüz kilometrelik bir cephe tıı . 
termektedir. Makonnen yalnız cesur bir asker de - tadır. Ras Nasibu General Gr,,, 

Sarraut'nun (Saro) phsiyeÜ u - ğil fakat a:nı ~manda modern harp yi Ras Desta ord~sunu takipteıı• 
mumiyetle sempati ile karşılanmış -,tekniğine vakıf bır kumandandır. Tah- k k . t kt d' 

·1· · S b h ak.ad . . oyma ıs eme e ır. .il 
tır. sı mı enpetres urg arp emısın- H b l D.. 8 . Jtab"'. 

Zorluklar de yapmış ve uzun müddet Pariste Ha- a C§Uer .... U§en ır l 
be l · · ı k kal çagını Arıyor ar 

Radikal sosyalist organı La Re - ş e çısı 0 ara mıştır. H (A A ) R'·ytet' * arrar 24 . . - o 
Püblik gazetesi Saro'nun programı sı muhabı· · de • 

Habeş mahafilinde düşünüldüğüne rın n · e 
sol cenah tarafından müşkülata uğ- .. 1 G . . G h · Habeşler bundan üç giiJı .» gore, genera razıanı, ora aı ve e" 
ıatılmıyacağmı, çünkü ana hatları U 1 1 ı· l d v d d w uya c1• Daggahmodo yakınında ııı. 1 . . . . . . . a -ua yo ıy e ogru an ogr -

Yeni Fran•ız Baıvekili Alber Saro ıtıbarıle radıkal sosyalıst partısı .. cika ve Harrara hücum planını terket- surette karaya inmiş olan bıt 
Elize •arayından çıkıyor · k · d ·· t ·1 l nın son ongresın w e gos erı en a~- miştir. Daha ziyade sanılan şey, tal • yan uçağını aramaktadırlar· 

him bir tebeddül yapılmııtır: zulara uygun oldugunu yazarak dı- yanların Delo mıntakasında yeniden 13 Yaflllda Kumanda~ (. 
Paul Boncour nezaretsiz bakan - yor ki: bir hücumda bulunacaklarıdır. Adisababa 24 (A.A.) - R0~ 

hk deruhte etmektedir. <<Yegane mü~külat sağ cenahla Londra 24 (A.A.) -Röytcr ajan- jansı muhabirinden: . 
Kabine Per§ernbe Günü itimat merkezden gelebilecektir.» sı bildiriyor: Şimal cephesinde ge - imparatorun on üç ya§ınd: 

J tiyecek SON POSTA - Radikal sosyalist par- rek İtalyanlar, gerek Habeşler ken • lu Dük de Harrar Habeş geıı .,.;ı 

A A ) tisinin baıılıca erkanındandır. Kardeşi Mo- di hesaplarına büyük bir zafer ka • rasından toplanacak olan oO ' A 
Paris 24 ( . • - Saat 17 ye J.(l" 

ris Saro bu fırkanın başkanlığını yapmııı, zandıklarını ve düımandan binlerce t:ilik bir fırkaya kumanda el' 
dog""ru Saro Elizeye gı"bnitı. ve yeni f ·ı h k · · T l k ::r 

::r sonra i en ça şma ıçı_n. u usta çı an kişi öldürdüklerini iddia ediyorlar. tir. 
kabine arkadaılannı Cumur baş • Depe§ de Tulus gazetesının başına geç - C H b l · T 
kanına takdim etmiıtir. rniştir. enupta a ef erın aarruzu Resmi Tebliğ .-11 

Y · F b kT b" k d f d Cenup cephesinde Habeş menba.. Roma 24 (A.A.) _ Martr ~ 
Öğrenildiğine göre, devlet ha - enı raruıız aşve ı ı ır aç e n a -

biliye ve müstemlekat bnşvekilliklerinde larından alınan haberlerde Ras Na - doglionun resmi tebliğinde, bi 
kanı Pol Bonkul ayni zamanda Mil- bulunmuş, kısa müddet devam eden baş- sibunun General Grazianiye karşı Kassanın kuvvetlerinin 1"eJt1 t'f 
letler Cemiyeti işlerile meşgul ola - vekaletliği de ifa etmiştir. taarruza geçtiği bildirilmektedir. cenubunda yapmış olduklar• <' 
caktır. Bir ara Fm~yı bü~~ elçisi sı~ati!e An- Şimalde Kanlı Muharebeler rma kar§ı İtalyanların 21, "tJ. / 

Y 
. ._ b• l k .. .. karada da temsıl ctmıştır. Kendı bılhassa R'' . Ad' b b d k" h b" .k. • k.. d }O~ enı Ka ıne ge ece pazar gunu .. t 1 k . 1 . d . k f"l .. h oyterın ısa a a a ı mu a ı - ı ıncı anun a yapmıc o . mus cm e e ış erme erın vu u ı e şo ret :s Jel 

kabine konseyi halinde ilk toplantı- .almış ve kuvvetli bir idareci olarak ta _ rinin bir telgrafına göre, geçen pazar mukabil taarruzun muvaf~ş il, 
sını· yapacaktır. Perıembe günü ka- nınmıştır. günü şimal cephesinde İtalyan taar - le neticelenmiş olduğunu bıl~~ 

============================================= ruzile başlıyan büyük muharebe hala tedir. İtalyanlar, çetin nıüc& ~ 
Amerika Ve Pet ol Ambargosu ltalya Ve Akdeniz devam etmektedir. Habeıler ltal - den sonra Habeş taarruzutı'\1 

Paris 24 (A.A.) - Kabinede mü-

yanların taarruzunu kırdıktan son - mete uğratmışlardır. Bu ~" a 
Vaşington 24 (A.A.) - Dış i§ - ~ Meselesi ra mukabil taarruza geçerek mühim heye ait bütün tafsilat, öııiiıt1 

leri bakanı Hull, Cenevrede petrola 380 Yerli talyan Cenevre 24 (A.A.) - İtalya hü _ bir kaç sevkülcen noktasını ele ge - ki tebliğlerde verilecektir. c,I 
ambargo konmasının tetkiki hak - A k · t · · l d' M h b M k il · G I G · · b''t"J1 s erı aç 1 kumeti, zecri tedbirler komitesine çırmış er ır. u are e a a e cı- enera razıanı, u u ı.ef 
kında verilen kararlarla alakadar o- d b.. ·· · dd f l d t B · · d f 11 •• Londra 24 (A.A.) - Röytcrin aza olan devletlere, Akdenizde kar- varın a utun ! 1 e 1 e evam e • orana arazısın e esare ı ~ 
larak beyanatta bulunarak demit-1 Mairobiden bildirdiğine göre, 380 9ılıklı muavenet hakkındaki son İn- mektedir. Habetler İtalyan hatları- lü teklini ilga eden bir Jcaf 
tir ki: ltalyan yerli askeri firar etmişler. Ken- giliz muhtırası hususunda noktai na- nı yararak oldukça ilerlemişlerdir. neıretmiştir. r f 

«Amerika birleıik devletleri, ltal- ya sınırını geçmişler ve silahlarını tcs- zarını bildiren birer nota vermiştir. Habe§lerin ne kadar zayiat verdik- Neghalli ıehrinin ltalyaııl• el~ 
yan • Habeş ihtilafı kar§ısında ta - !im eylemişlerdir. Bu haber Mairobide Yunanistanın Vaziyeti leri bildirilmiyorsa da ağır olduğu fından zaptedilmesinden e~t p 

·· k'J b• · t k•b resmen ilan olunmuştur. l • im 1 h ıa.O mamen muıta ı ır ınyasa a ı e- Atina 24 (A.A.) _ Atina aı·ansı söy enıyor. pı I§ o an mu arebe esna 
b içinde küçük zabit tc bulunan fi - • 

r' •cektir. Amerika kararlarını, &§· bı'ldı'rı"yor·. Gayri resmi Habet menabiinden İtalyan tayyaresi dü•müştiıf.·. J rari kıt"a Graziani ordulannı tah·iye :ı 1 ı 
ka hükfımetlerin vaziyetlerile ali - için Eritreden yakında cepheye gön _ Edenin Milletler Cemiyetine tev- öğrenildiğine göre, timal cephesi Deuiede Harp Mec/'1'i 
kadar olarak almıyacaktır. Ameri - derilmişti. Bütün askerler. İsiolo ci _ di ettiği aon muhbradan bahseden muharebelerine Ras Seyyum, Ras Dessie 24 (A.A.) - Ste ş I 
kanın İtalyaya yaphğı petrol ibra - varında hususi bir kampa konmuşlar- Estiya gazetesi, iyi bir menbadan İnru ve kısmen de Dedjaz Maçın aından: ~' _} 
cab pek azdır ve halyanın umumi dır. haber aldığını söyliyerek aıağıdaki kuvvetleri iıtirak etmektedir. De • Öğrenildiğine göre Nec.ıı~J 
petrol itbalitmın yüzde onunu geç- :----------------.;- malômah vermektedir: mek oluyor ki geceli gündüzlü de - diye kadar askeri tetkilit 

1
,.., -~ 

memektedir. Hükumet, istik - nununun yerine konmak üzere ha - «Ne Yunanistan, ne diğer iki Bal- vam eden çok tiddetli muharebeler rinde istihdam edilmekte o l'.ı 
halde alacağı vaziyeti §İmdiden I zırlanan yeni layihayı senato ziraat kan hükumetine daha tafsilatlı su- 11 O kilometrelik bir cephede yani nebi zabitlerini Adisababşf~ ~ 
tayin edemez, bu huıustaki ıiyasası, komisyonu gene ayni sebeple iade rette hiç bir tebliğat yapılmamıt ve Makallenin cenubu garbiıinden Ak- mıthr. ltalyanlann ileri ~,. e'İ J 
kongrenin kararları ve umumi dün- etmit ve ana yasaya uygun bir layi- 16 mcı maddenin tatbikı · halinde li- sumun cenubu garbisine kadar u • durdurmak için kabul edıl eti'} 
ya vaziyeti ile alakadardır.» ha hazırlanmaımı tavsiye etrniıtir. manlarda;. veya memleketin muh- zayan bir sahada cereyan etmekte- biye hakkında bir karat t ıi•1 

telif noktalarından istifade hususla- dir. üzere Dessiede bir harp :ı0;:. 
rının isteniJmemİ§ olduğunu ilave Harbiye Nazırı Ôldii tedileceği zannolunmakltı :,,ı 1, 
etmektedir.» Teeyyüt etmiyen bazı haberlere lngili::ıler Yardım Etf11' 5ıe 

* Vqington 24 (A.A.> - Saylav- Murahhası .dzın Cenevrede 
lar kurulunun dıı encümeni bita - Efgan Hariciye Nazırına 
raflık kanunu layihasına bu kanu- z· f f Danzig ıv eselea1 Hak. 
nun İtalyan - Habe' ihtilafına tat- ıya e 

1 k d A l Q'd 
Cenevre 24 (A.A.) - Anadolu ın a n aıma U bik edilemiyeceğine dair bir madde 

aJ.ansının hususi ayları bildiriyor: Cenevre 24 ( A.AJ Danzig 
ilavesi hakkındaki teklifi reddet -
mittir. Bugün Cenevrede bulunan Efgan mese)esi hakkında raportör Eden 

ı . . M"ll I ile serbest şehir delegeleri arasın . 
Ziraat Kanunu Gene Reddedildi rnrı~ıye. nazı~ı ~~fine 1 et er da bir anlatma hası) olmuştur. Dan-
Va§İngton 24 (A.A.) - Yüksek Cemıyehndekı daımı murahhasımız zig delegeleri zorluğa sebep olan 

mahkemenin ana yasaya muvafık Cemal Hüsnü tarafından 60 ki§ilik son iki kanun layihasını değiıtir • 
.__ ___ '--'.U.OIMlt"-.Lliw:..U a karar verdiği ziraat ka- büyük bir ziyafet verilmiştir. meği kabul etmişlerdir. 

göre yetmişlik harbiye nazırı Ras Mogadiscio 24 (A.A.) / 
11 

Mulugetanın kuvvetleri Makalle - ni ajansından: 1p I 
nin cenubundaki muharebelere iş - Qeneral Grazianinin J<ı~IJ S"I I 
tirak etmi!tir. Ras Mulugeta bu mu- rafından son zamanlarda t,ıı İ 
harebe sırasında ecelile ölmü!tÜr. len mevzilerde bulunınııf 0 e ~-.J 

"( d' 
Habeılerin muzaffer oldukları kalardan anlaşıldığına go ıeı'ıf 

haberi ilk önce Makallenin cenubu yanın fimal hududunda .J~ 
"J1 p 

garbisinde bulunan Ras Kassadan İngiliz konsolosu, her gıJ .,a" 
gelmiıtir. lere yiyecek içecek ve t'şf 

Cenup cephesi mağlubiyetinin en- vermi,tir • 



iESKll 
~ 
Sirkeci 
Ire Doluydu. 

Şimdiki Eminönünden guzel bir görünii(? 

Eminönü Ve Sirkeci Bin Yıl 
Evvel Bir Balıkçı Köyü idi 

Kazalar 
Kömür ameleainden Cemal Kuru • 

çqmede demirli bulunan Mutlu vapu· 
rundan kömür taşırken ayağı kayarak 
rıhtıma dütmüf, ağırca yaral:ınmıtlır. 
Cemal hastahaneye •kaldırılmıtlır. 

* 
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Sinema Aleminin Eski Simaların -
1 

dan Artist John Jilbert te Kayboldu 1 

Holivut'tan gelen haberler bize 
sinema aleminin en eski simaların- ) 
dan birini daha kaybetmiş olduğunu 
öğretti. Şimdi toprağın altında bulu
nan bu sanatkarın adı John Gilbert
tir. 

Sinema müdavimleri arasında 
yaşı henüz otuzu geçmemiş olanlar 
bu ismi pek hatırlamazlar. Filhakika 
John Gilbert bir çok senelerden beri 
çalJıŞmıyordu. Sesinde ve sıhhi vazi
yetinde en küçük bir arı:ıa olmama-
sına• rağmen sesli __ ... ı:~· ~İl'lllıiii 

Bir Yaşında 

Rol Yapmağa 

Başlayan Ve 
38 Yılda Bir 
Asırlık Hayat 

Y aıamış Olan 
sinemanın çıktığı 
günden beri sahne
ye adeta küskündü. 
Çok kazanan parlak 
bir yıldız olmasına 

rağmen bir kö~ye 

çekilmişti, kendi a
leminde yaşıyordu. 
Onun sesli sinema
da sevmediği feY 
neydi} Bunu hiç bir 
zaman söylemedi ve 
hiç kimse öğrene

Bir Adam Bir Tiyatro Direktörü Sinema 
San'atkarlığma Başladı 

Fransız gazeteleri sinemanın tiyatro za- duiu için bu kazanç önemli görÜflr;::. 
ranna olaralc yeni bir kazanç daha temin dir. Maamafih Jak Kopeau henüz . ı 

ettiğini yazıyorlar. Tiyatrodan sinemaya Toyu kat'iyetle terketmiş değildir. ~ 
geçen son uzuv Jak Kopeaudur. mada oynadığı ilk filmin adı «Garbıfl ,Jıl' 
Jak Kopeau Parisin meıhur Vieux Colom- leriıı dir. Yukanki resim bu filiınde 
hier tiyatrosunun müessis ve direktörü ol- mıştır. 

medi. 

Fakat sinema 
müdavimleri arasın
da yaşı otuzu geç
tn iş olanlar bu John 
Gilbert adını iyi ha
tırlıyacaklardır. Fil
hakika sessiz sine
manın hele sergü
zeşt filmlerinde o, 
çok aranan ve sık 
sık görülen bir sima 
idi. Bazan Cov-Boy 
olurdu, atının üs
tünde çala kamçı 
bir haydudu kova
lardı, hazan yerli bir 
haydut kıyafetine 
girerdi, dört nalla 
koştuğu görülürdü. 
Ekseriya da bir film 
de bu iki rolü bir-

Bu Eski Arti~t Birçok Sene
lerdenberi Bir Köşeye 
Çekilmiı, Çalıımıgordu .. 

Amerika da 
Çok Alaka 

den oynardı. 1 çıkmıştı. Çok çabuk yük.selmişti, avuç ı rından eksik ola.rfik ancak üç defa ev-
john Gilbert san atkar bir anne ile I avuç altın kazanmıştı· Öldüğü zaman lenmiş olmasına rağmen bütün hayatı-

babanın oğlu idi. Soranlara: 

1 

:J8 yaşında bir gençti. Fakat Amerika- 1 nı aşk peşinde geçirmiş ve kendisini 
- Ben sahnede doğdum, derdi. da ondan bahsedilirken: ıkadın ve içki ile genç iken yıpratmış-
Gerçekt~n sahnede .doğmuş ol~a- - 3~ yıl içinde bir a~ı.rlık hayat ya- tır. ilk resmimizde John Gilbert'i Ü• 

sa da tam bır yaşında bır bebek rolun- şamış bır adamdır, denılır. ı çüncü karısı Virginia Brucl ile görü
de, annesinin kolları arasında sahneye Filhakika bu san'atkar bir çokla- yorsunuz. İkinci resimde John Gilbert 

bir aralık pek sevdiği İna Clair'in ya

nındadır. En alttaki fotoğraf ise «Kra
liçe Kristin» filminden alınmış bir sah· Resmi Tiyatrodan Sine

maya Geçen Bir San' atkir 
Fransız gazeteleri 

.. ·ransanın resmi tiyat• 
rolarında uzun müd -
det çalıştıktan sonra 
faaliyetinin biiyük kıs
mını beyaz perdeye 
nakleden Maurice Es
kandın filimde tiyal -
ro derecesinde mu -
vaff nk olduğunu yazı
yorlar ve bu münase
betle resmi tiyatro sa· 
natkarlannın mütemn· 
diyen filim ile meşgul 
olmalarının bazı yer • 
]erde memnuniyetsiz -
lık uyandırdığını ilave 
ediyorlar. Fakat ka · 
naatlerine göre bu va. 
ziyete tahammül et 
mek zaruridir. Zira 

nedir. john Gilbert uzun yıllardan be

ri oynamamış olmasına ve hele sesli 

filmi sevmemesine rağmen kendisine 

büyük dostlukla bağlı bulunan Greta 

Ga.rbo'nun ısrarına dayanamamw ve 
bu filmi onunla birlikte oynamıştı. 

"Cyrano de Bergerac,, 
Filme Çekiliyor 

Tanınmış rejisörlerden Aleksandr Kor
da Londranın büyük stüdyolarından bi -
rinde Fransanın en büyük şairlerinden 
Edmond Rostanın cıCyrano de Bergcracııı- Amerika gazeteleri 
nı filme çekecektir. Bu filimde Cyrano de herif» adı altında yeni yapıl
Bergerac rolünü Charles Laughton yapa • mış olan bir film üzerinde e
caktır. hemmiyetle duruyorlar. Bu-

Charles Laughton Londrada Frı.msız nun sebebi bu filmin hem ro· 
sörlerinin idaresinde bulunnn bir papas man muharriri, hem stüdyo 
mektebinde okuduğu için Fransızcayı pek mütehassısı, hem sinema di
iyi bilir. Şivesi de Fransız şivesine yakın - rektörü olan hazan da aktör
dır. Bunun için eseri ruhuna nüfuz ederek lük eden iki arkadaş tarafın
anlıyacağı ve anlıyarak oynıyacağı mu - dan yapılmış olmasıdır. Bu i
hakkaktır. ki arkadaştan birinin adı Ben 

Bununla beraber C'serin lngilizceye çev Hecht' tir, ötekininki de Mark 
rllerek mi, yoksa Fransızca olarak mı oy-

" . . . • Arthur'dur. Filmin süjesi ise 
nıyacagını bılmıyoruz. Şurasını da ılave k d l l .. · 

Bir Fi/pı 
Uyandırdı.• 

resmi tiyatronun hatta 
hisse alan sanatkarlara 
bile temin ettiği ka • 
zanç azdır ve bu sa · 
natkar1nrın dışarıda da 
para kazanmalarına 

d 1. a ın ara uzumsuz yere ıstı-
e e ım: d" f 

müsaade edilmediği takdirde reıımi tiyatroya artist bulmak mümkün olamıyacaktır. 
Yukarıdaki resimde Maurice Eskand ile Daniel Darricu•yu aörüyoraunuz. Fotoğraf 
(Ye~il Domino) filminden bir sahneyi gösteriyor. 

Cyrano de Bergerac"ın en büyük kıyme- .rap çektirmeği seven bir adamın hikayesidir, bir çe.şit ru1ı tahlili ıt· 
ti nazmında, dilindedir. Bunun içindir ki sonunda biraz «tabiat harici» neticelere sapmaktadır. .. . 1 
filimde kıymetinden çok kaybedeceğini Bastığımız iki fotoğraftan birinde bu tilmi oynamış olan <Jıılı ~ 
tahmin ediyoruz. don) u, ikinci resimde de Claude Rains ile (Fay Wray) ı görüyorf\J 
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Asına k.. ·· 8 • opru yapılıyorntu!; Juenize 
audat vapuru talıttan iniyor. 

* .A. snıa salıncak gördüm aama kat 
l:ordh ' 
_ ~'"· Aama saat gördüm, asma 
"'•Crdıverı .. d.. .. .•• b" 
... L •• gor uın. Cormedıgım ır aı· 
... a llOp •• 

ru vordı: Onu da göreyim. 

}' ~ 
el arınm aşıcı, llÖprünün bir bapnda 

ur"P farlu siiy1iycceh: 

<•Asmadan gel asmadan» 

<ıŞalvar giyer basmaclanı>. 

* kö .. h 

:tiiru :'urıun asmasında da acaba 
ulunur mu? 

Ü • 

* A.ınıa h·· .. 
dıköyth opru haı•aJisini okuyan Ka • 

" kılıbık auratmı astı: 
- Ech·c1 l.od ı erı bir tek bahane oardı: 

oa, onu da kayb•ıtilt demektir. 

* Ne te:tat: 
80iazd llal" a modern bir asma köprü. 
ı~e k U h urı.nu. kadimeden kalma n· 

aparıı köp ... rueu. 

* Acmo k·· .. 
ae,.· . opru yapılacafını dayan •er· 

ı •cvırıdi: 

- Biz b. l'ac Ll e ır apartıman daha baiqlı • 
a"t ar. 

Dedi. 

/(ar.rm ~rdu: * 
- A.ırma hh .. -~l l oprunun 
0 acak? 

rengi acaba na• 

- n·ı 1 rncrn, niye .ordun? 
-1( .. 

E:1rn b. 0Prüderı geçerken o renge uy • 
ır rop giymek lôzımdır da. 

* 4u,.u d 
kol> h Pa arnat, Aaya gelin, 

'll de nifan yüzükleri .• 
asma 

· eıa biiy··k *1 ·k1 b·ı k-,.tirıii u transat antı er ı e op· 
rı11 il 11 altından geçebileceklermif. Bu-

oli,. v - l a· :r apuruna soy e ım: 

rıc: Bcm, dedi, her ihtimale karıı ge· 
acarru indiririm. 

............ Kodudedici 

·······································--···· .. ·· 

j 

kay,. . 
f,• a11Q - Habenn 11ar mı? Karın 
ıl:e tleld· 

ı. 

fıe .. " 0
1'11Qf - HQberim var, ben ona ce· 

·•ne111 • 
e gıt, demiftim/ 

Mu n 
Ve 

or 
m 

Seninle bir mecmua çıkaraakl 
???????? 
Yahu biraz para kazanalım. 
ne yapacağız? 
Mecmua çı~arırız. 
???????? 

- Sen hangi mecmuanın Bilmiyordu Sual Sormasını Kabahat Muharririmizde: sahibiain?ı • 
- Hiç bir mecmuanın/ 
- Ne ayıp fey/ 
- ???????1 

Kültür direktörliiğünün knrşı kö esind:· ı - Dur üstat ben sorayım, diyeceğim, lur mu} 
ki kapıyı çaldım. Meşhur Lala, Negatıf lep demeden leblebiyi.. - Kime gitseydim} 
hır fotoğraf plağı gibi karşıma dikildi: Hah, şimdi anladım. Leblebinin ik· - Kime mi} Onu da ben mi öğrete 

_ Valed ne istiyorsun} tisadi hayatımızdaki vaziyeti. yim '> Mesela ressam Cemal Nadire, mu- * 
- Bay Mazhar Osmanı görmek ister • 1 Değil üstat değil, değil, değil. Si hnrrir Bürhan Cahide, ar tist Bediaya, ber· 

dim de.. zin söylediklerinizin hiç biri değil, sora • beıler cemiyeti ba şkanına, daha sayayım 

Her tesadüf ettiğim tanıdık bana 
bunlara yakın sözler 11öylüyorlar. Hak
ları var ya, fU mecmua bolluğunda ni)·e 
bir mecmuam olmasın! Lala bağırdı: cağım şey büsbütün ayrı. 

- Hu, nyol bacı bak bir dali geldi. - Ya, demek mühim bir şey .. 
- Aman, Lala, dedim. ben deli de - Yok, bilhassa sizin için hiç mü • 

ğilim, gazeteciyim. Doktorla konuşncağım. him değil 1 
Lnla özür diledi: - Mühim değilse bildim. Şu benim e
- Afvadarsın ban d1'1i sandım, bızım vin temelleri, evin üzerine daha kaç kat 

ava dnliler şok gelir 

de .• 
- Gazeteciler çok 

,elmez mi? 
- Onlar da şok ıe· 

lir amma delilerden 
onlnn pek ayırt ede • 

meml 
Biz lcilıiyla konu • 

şurkcn meşhur dokto· 
run sesi duyuldu: 

- Kim o eclen? 
Lalli izahat verdt: 
- Gazeteci 1ıelmiş. 

seni ~örmek istiyor. 
Üstnt göründü: 
-Vay bayım, bu· 

yurun: hoş geldiniz. 
- Hoş bulduk üs • 

tat, sizinle biraz gö • 
rüşmek istedim de .. 

- Hay hay görü • 

ııelim. 
Üstat beni muaye • 

nehanesine aldı, kar • 
şı karşıya oturduk: 

- Sız anketçisiniz 

değil mi} 
-Evet .. 
- Gene bir anket 

mi var? 
- Evet iistat. 

mı} 

- Yeter üsınt, fakat bunların delilerle 
ne nlakası var? 

Mazh r Osman bir k.ahkaha salıverdi. 
- Çok acemİ!lin, dedi, §İmdiye kadar an· 

ket yapmadın, diyelim, gazetelerde çıkan 

anketleri de okuma -
dm mı} Anket demek, 
ıinir doktoruna, ikti -
sadi: iktisatçıya tıbbi; 

artiste ilmi, Fen ada
mına, modnya dair su
al sormak: ve onun 
cevabını almak de • 
mektir. 

Mecmuacılar, fıkır fıkır liralar ha• 
zanırlarken niye ben de kazanmıya 
yım? Bir adamın sekiz on mecmuaaı ol• 
sun da niye benim bir tane, yahut ya• 
rım tanecik mecmuam o~asın/ 

Hakları var. 

* Bir müvezzie aordum: 
- Kaç tane mecmua çıkıyor? 

Müve%%İ kızdı: 

- Ben deli değilim, dedi, postehi aa• 
)'amam/ 

* 
Sordum: 
- Üstat siz bunlnrı 

Fenni, ilmi, edebi cliye çıkan mec • 
muaların hemen hcpaini okuyorum. 

ııereden öğrendiniz? Mizahi yazılar okumayı çok severim 
- Kendi tecrübe • de ... 

mi söylüyorum. Şim • 
diye kadar anket ya
t>anlann bana aorduk
farı sualler hep fenne, 
iktisada, modayn da • 
irdi. Bir sen saçmala
dın! 

- Halbuki ben. 
Hiddetli hiddetli a· 

yağa kalktı. 

- Kimse bir şey 
bilmiyor da sen bili • 
yorsun değil mi ;ı 

Cevap nlnmıynca -
ğımı anlamıştım. 

- Müsandenizlcl 
Dedim. 

- Öğren de bir da
ha öyle gel! 

* Arap harllerile basılmış bir takım 
kitapların üstünde fÖyle bir yazı gö • 
rürdüm: 

cıSahteleri ... • --. sakınınız.» 

Bugün me(. çıkaranlara tavsiye 
ederim. Mecmualarının kapağına ~u 

yazıyı yazaınlar. 

* «Mecmuamız üç renkli basılıyor», 
<ıM~cmuamız; dört renkli basılıyor»,, 
((Mecmuamız. beı renkli baaılıyor>i, 

<1Mccmuamız. altı renkli ba•ılıyor», 
<ıMccmuamız yedi renkli basılıyor». 
- Mezada kondu, arttıran yok mu? 

* Bizde okuyucu az derler: Çıkan 

mecmuaların aayısı kadar varsa yeti-

- Anladım. Her 

halde bnna; yeni ya • 
Muharririmiz, doktor Mazhar Osmanla honuıuyor 

Koridorda bir çok 
kişi vardı. Bir kıs • 

mını tanımadım. Her halde deliler olııcnk

tı. Ötekileri tanıyordum: Gazetecilerdi. 

ıir. 
Dedikoducu 

pılacak olan asma köprü hakkında sun) 

soracaksınız? 
- Hnyır üstat. 
_ Öyle ise anladım; sütçülerin süte 

su katmamaları için belediyenin ne su • 

retle hareket edeceğine dair ..• 
- Hayır üstat, siz lep ... 
- Anladım, anladım, dudak boyası 

kadınlara yakışır mı, yakışmaz mı) onu 

soracaksınız .. 
. - Gene hayır, siz. diyordum lep de • 

medeni 
- Anladım, alaturka ve alafranga 

çıkmıya mütehammildir? 
- Hayır, o da değil, sizden deliler 

hakkında ınıaller soracağım. 

- Deliler hakkında mı} Ne tuhaf 
sual: Hem bu suali soracak beni mi bul • 

dunuz? 
- Niye üstat deliler hakkında size sual 

sormıyayım da kime sorayım? 

Bilgili doktor, koltuğuna biraz daha 

kuruldu. 
- Sen, dedi, galiba gazetecilikte ye • 

nisinl 
- Olabilir bir hata mı işledim) 
_ Tabii hata, deliler hnkkındn bir 

sual sormıya gelmenden büyük hata o-

* Ertesi gün çıkan bir kaç gnzetede Maz
har Osmanın resimleri ve onunla yapılan 

anketler vardı: 

Mazhar Osmana sorulan sualleri okudum: 
((Petroln ambargo konulursa cihan siya

setinde ne gibi bir değişiklik olurh 
«Yannın harbi nasıl olacaktır? 1> 

cıSon moda şapkalar hakkında ne dü-

.............................................................• 

§ÜnÜyorsunuz? » B · b · · - ır ırimize böyle yakın olduğu • 
<1Buğday toku kafi derecede olduğuna muz •aman kendimi cennette aanı,yo • 

göre ekmeğin ucuzlamamasının sebepleri rum. 
nedir? 11 İMSET - Ben de, kendimi tünelde ..• 

_, ....,_....._~-~~--v·~---.._.-~-~-~-~-~-... -~.~--._~-~-_,·~~""""'~'~-~..._.,,...~~~.-.:·:·:'-:*w:·:·:•:•:•:•::·:-~""~-~'~·~--~-~..._~~'"""'::::"':-""_,........,,.._.,..,,......,._,,........,_,,_,,,......, ....... ,.,,,._,...:......_. 
- ,,_ .... ...,...........,. .. ________ " __ _.....,.....__...__..__.____ 

şarkılar h kkmda bir anket: 
ııLcbi renginine bir gül ... ıı 

- Al/edin, sbi, bira:11 evu~I ıaçlarım 
4ltı aylık onldülc yaptıran giiuıl ba}·an 
•annır~tun. 

~ .. -\ti 

··~ >-6~7.<.'ıC ~"8'l~4~ -__,... 

- liay "Dirclttör, 6ulunmuı ..-~yo odasınrn'.anahtarı kaybolmu' • 

- Bil> lca• dtıMı -87lfl7orraa-.· Bq aoiult 
havado lıoıı~cı yopma, lto.tJJ olıamıal 
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1 Re Yemek Yapsm 7 1 
Talaş 

Kıyafetlerde Eskiliğin Tesiri lal Ghelllll 

Sesinizi Güzs 
leştirebilirsinis Kebabı liuıuıiyetlerinden biri prklıl8'ma • 

Etler kuş başı leaUecek. Bir tence- dır. Gerek elbiselerde, aerek ppka .. 
renin içinde soğan "" domates aalçaaı larda eski Roma, Yunan kıyafetle • 
ile yavaş ateşte ilik gı'bi oluncaya b- rinin teairi olrJniu gilJi Çini. ft hl • 
Clar pişirilecek. lnclirilince lengere bo- tün f&l'k memleketlerinin de tesiri 
pltılıp salçası süzülecek. vardır M---•~ · izd )d b 

D•w ft .... a.. .... bazı lan : C8CJll resmım e pp 
ıger tara an , 'Y- r a- • .. • • 

cak, eğer evden yufka açmasını bil- feaın az çok deglfmıt tekJinden bq-
mezseniz o zaman çarfıdan aLnız. Fa- ka nedir. Tül de eewa •ki bir prk 
kat çarşı yufkaaıyla biraz tıkız o- Metinin ~ ')'atıbhezmdan 
lur. be,a nedir1 Aplıdaif ppbnm tü-

Bir yufkayı açınız. Köp.ine bir lü bir çok ppkalarda olduğu aibi 
nıiktar et koyup yuvarla~ paket --1niz ··zün üatüne inmemi•ü. Ta 
aibi sanmz. Etin altına ve ÜltÜDe W.. ~aı yu L --r: . 

kat n. -'---· 9 xbr cı__ yabndmı hat raıfbr. Şap11a .n o-jpef yuı&a ............. 1111- • gmp 

dıktan eonıa kesiniz. Ve bütün yuf- !Jmı da rengi Iİyalıbr. Üzüm aallı-
kalan el büyüklüğünde olmak iizıere mını andıran motif İM iÜJDÜf ren • 
aralarına et koyarak yubnda tarif et· sincledir. 
tiğimiz gibi sannız. Tepsiye malayıp 
fırına gönderiniz. GeJince hic eoiu· 
madan bir tencerenin içine almiz. Ve 
salçasını soğuk olarak üzıerlerine aa
künüz. Hepsinin ve her iki taıaflan. 
nın da salçayı emmesi için ara nıa 
tencerenin kapağım açıp altüst ediniz. 
Bütün salçayı içtikten sonra 9IC8k si
cak sofraya çıkannız. 

Kadın Buda 
Kadın budu tıpkı dolma içi gibi ha

zırlanır. Yalnız bunun kıyması iJd de
fa makjneden geçirilir. Oç yüz pam 
kadar kıymanın içine bir kahve finca
nı pirinç, yarım soğan rendesi, bir de
met maydanoz, tuz, biber konulup ha
mur yapılır ve iyice kanftınlır. Bu 
tülbendin içine sanlır. Ve pİfinceye ka
dar o tülbendin içinde haflanır. Suyu 
alınu, çmba yap)u. TA1benctin içinden 
çıkan hamuru da iateneniz dilim. Cli
lim keser yumurtaya bular. lmmtır
auıız. lateneniz hamura uzan, azan 
köfte biçimi vererek kızaımllDizo 

ŞARKLILAŞIYOR 

• K.epten yap.ım., olan gece el -
bİ8eai de eski Yunan kıyafetini ha -

brlatmaktadır. Gerek kemerdeki ve Sesin güzellik üzerine tes · • 
gerek yakanın etrafındaki dantel mem hiç dikkat ettiniz mi). Çok 
.... 7BF1lwuf, aıalarma irili ufaklı demipinizdir. "Çok güzel kadaa. 
tatlar konmuttur. k~t ~~·m. konUflu mu 

guzellıgı gıdiyor.» 
muz taltadandır· Geçen seneler- Hakikaten de öyledir. aazaa 

de olduğu aibi bu aene de tayyorun güzel kadının karga aibi aealeriy 
içinden tafta bluz giymek modası zelliklerinden çok fCY kay 
vardır. Blazan en güzel yeri yab • Sazan da çirkin kadınlar tatlı ve 
sıdır. Arka bottur. Yaka omuzlar- mupk sesleriyle cana yakın 
dm öne doiru aelmekte ve t1pkı bir Kendilerini beğenirler. 
jile 1'Uİfe8İlaİ •. rmektedir. Eee.en Bazılan. k~nuşurken, «~ 

l'O sussa» dersmız. Bazılannın so 
..,,oı ftya palto altına giyilecek fCyler saçma bile olsa dini 
bluzların arkamıı yabh yapmak ze-.k duyanmız. Bunlar hep 
doğru değildir. burutur ve ctık.ti p- ıiridir. 
lra.wa 87ı1'* Girkin durur- Her bdm bütün harici 

• 

kadar sesini de dütünmeli ve 
·çarelerini aramalıdır. Size bur 
ekzersiz öğreteceğiz. Buna 
bir ~am •yesinde sesinizin çok 
kedeceğini göreceksiniz. 

Okunacak 18alettayin bir # 
meseli: gündelik gazeteyi alınız. 
yacajmlZ parçayı ayırınız. Elin· · 
ve phadet parmagıyla bumunad 
deliklerin biraz yabnmıclan 
bastırınız. Bu tazyik bir sesin 
dan serbestçe çıkmasına mani 
Boynunuzun, çenenizin ve 
zün diğer kısımlarının adaleleriDİ 
tekilden gergin tutunuz. Ve a 
nız parçayı, sesi mümkün o 
dar bütün yüzünüze yayarak 
nuz. 

Bir müddet eorıra elinizi ~:JPl'I' 
kat sesinizi hiç dejiştirmeyiniz. 
ekzenize hei' gün bet OD • 

vam ederseniz, az nmanda 
düzgün, pürüzsüz okluğunu ve 
la.ttıiuu larlr.edecek•iniz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saç Ve Baş Tuvaletleri l~uSen~ninYünlşıe 
Eğer alnınız girintiliyae ortada bü- Örme Pelerın 

Yüzün 
Ve Kafanın 
Biçimine Göre •• 
Eğer bafınızın tepe8inden iki im· 

fDl1ZlD ortaama inen çizgiyle baradm 
pnenize kadar inen çizgi bin"birine 
mmavi ise kendinizi ballk yüzlüler 
traeında saymalı ve saçmmn hmlJeti.. 

~ 1 -'1 ona gore yapmıuanız. 
Maamafih muhtelif bum yüzlere 

töre de yine tuvalet deiitir. Eğer yü
tbnüz kısa ve burnunuz küçük İ8e Iİ
Je en çok yaklfBD aaç biçimi ortadan 

Eğer basık yüzlü fakat elmacık k~ 
mikleriniz çıkıntılı ise o zaman qzun 
y6zlü tairini ....mrsiniz. Saçlanmzm 
ta.aleti de buna aöre ..... 

Genit ve biçim& bir ahn ,Haklar
da genİf gösterildiği takdirde güzel· 
cir. Eier alnımz böyle i8e şakakları-

yük bir daJaa yapar ve bunu geTşekçe Ve Assorti 
8!f8ğı doğru inciaiuıioiz. Lıı,lana da 

ayni çizviyi takip etmesi icap eder. 0r- Bere 
talan biraz kalkık, aonra inii ve uçlan 

tekrar kalkık 1 
Geçen mevsim bımat pelerinler 

Basık ve genif yüzlü ieeniz, ~ç~- 1 pek mOcla idi. Baharda da bunlar yer· 
nnmn daglafan elmacık kemikfennız- 1 lerini örme pelerinlere verecektir. Ör· 
le ayni hizada olmalı- Kaşların da uç- nek olmak üzere bir tane koyuyoruz. 

Bu pelerin üç renkten yapılmlfb. 
Boyu kalçaya kadar "inmektedir. Ya• 
bıı da şaldır. Örgüsü düz çorap ör
güsüdür. Y alnlZ, araya dört parmak 
eninde liatik örüfmüştür· 

Bunlar pelerinin bol bal görünmeli 
ne yardım etmektedir. 

Bu uzun pelerinlerden maada ba· 
harda bol elbi.selerin üzerine yaka gi
bi konulmut ufak pelerinler de ola
caktır. Batka bir gün de onlann r 

delini takdim edeceğiz. 

Çocuk için En İyi Gıda StlttM 
Çocuğun ilk aylarda yalnız sütle ~tte. kireç olduğu ~ 

beslenmesi sütün ne lradK mükemmel kemiklerin k.uvvetlenmesuıe 
bir pla olduğuna peırmeğe kafidir. im. Süt eewmeyen, 8Üt içmıeJd' 

lan yubn doğru kalkık olacMtr. Son zamanlarda Avruped. yapılan bir lum eberiya kemikleri ayal 9lf'. 
Eğer alın yikaek fakat şa-ı tetkike göre sporculann, mqhur o- ri çürük olur. Bundan bafka 

bklaı clu - pkaklunı üze- yuncnlum, uzun. yaşayanlann hep ayma, fosfor, demir, vitamin 
. d L. .__ b n:..:1e ıütle balenen kımaeler olduklarmı __ ı._ ki Mitteki --lrer vücUda nn e&ı 18ÇJ11P ymnız. ~· _.. .. .::.1-d' 'YtllUll" f""A 

gorm..,...- ır. ·• · Çocu-
ça giden katlar ise pek mce ohna· Bunun için çocuğa on dört on bet ~ ~ ~·. . gun~~ İS-
Jan fakat mukavves olan katlarda'. J&flDll bdar yecireceğiniz ,eyleri" ha- aibi içkilerı ~ıç. ıçırmen_ıeliaiD bir: 

Yüzünü dar akınca da mp- tmda Iİİl plmelidir. Ve ı.. çocuk taya verecegınız para ile de 

mzı hafif da ....... arkaya cloina t. sinde hiç olmua dört 6ncan ıüt İ9- 8Üt daha alarak onu ~iz. 

Pmaktır. Saçlarınızı biraz 8f8iıya 
Jloiru taranuıız. Böyle bir sabah tu• 
iP.Jeti için de kaflannm albndaD 
'lJıiç bir zaman üıtünden almayınız) 
alarak dümdüz iki çİqİ haline getirin. 
Uçlannı ne yukan .ne de. apiıya dai· nizi llÇIJllZ. Ve mçlannm dütük K 1 .... da ..._L:t- L!.... hiıPnMt --'Llır· Süt bir defa h ..... klara kar- nızdan hem de çocuganuzall ve raynnz. 8f annı&.a muu um 1111S11U • 

Iıiolnnim!. p .....ıı.- ..._..... den bzıumut oluraunu& 
TU kavialendinneyiniz. l hafif dalpJaııdlnmz. 
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• ç 1 e 
Kasabanın en büyük binası yeni 1 cuklara dinletmeğe çalı_şı~ ve ~epsi~i 

~Pılan ilk Cumuriyet mektebiydi. de güldürürdü. Bunun ıçın Hatıce nı
likektebin içinde gece gündüz temiz- neyi bü.~ün ç~cuvklar, mektepteki ho-

Yapan gündüz çocukların yemek- calar, koydekı agalar beyler, çocuk 
J • • 1 d" erını ısıtan akşam Üzerleri kasabanın anneleri, babaları tanır ve sever er ı. 
dı,ş mahallesindeki küçük yavruları Hatice nine bir gün ağır bir hastalığa 
evlerine "t .. k b" b ki tutuldu. -rosun Ahmet onu evine kal-go uren gece me te ı e e· ı' 

Yen Hat"ıc · · · d "h · b" dırttı. Kasabanın hckı"mı"nı· çagvırdılar, T·· e nıne ısının e ı tıyar ır 
urk köylüsü vardı. Üstü başı temiz sabah .akşam parasını vererek baktır~ı-

ak saçları beyaz ve temiz bir tülbentle lar ve Hatice. nineyi tutulduğu bu agır 
sıkı sıkı sanlı siyah önlüğünde en u- ı lıastalıktan kurtardılar· Hatice nine iyi 
fak bir lekesi olmayan bu kadını eski olmuş ve mektepte yine eski vazifesi

~Ür~ beyleriyle göç eden bir Bay sü-1 ne de~ama ba~lam.ıştı. Çocuk~a~ı?., ~e~ 
. ~esıne mensup olduğunu söyler ve si yemden sevınmışler ve bu ıyılıgı ya 
ogle teneffüs zamanlannda çocuklara 1 pan Tosun Ahmede sınıf sınıf talebe
~~fkasyanın karlı dağları ardındaki I Jer, ayrı ayrı teşekkür etmişler ve 
koyüne ait hikayeler anlatır ayı avına 1 fıkaralara iyi in.sa?l~:a yardı~ ~~~
nasıl çıktığını, av tüfeğini nasıl kul-1 nin ne büyük hır ıyılık_ ve buyukluk 
:dığını, bin bir taklit yaparak ço-! olduğunu öğrenmişlerdı. 

___ e_r_klı_Ş~e....:y~I_e.!_: 

lı Bu kızlarla köpekleri görünce ak-ı imiş. Belki -~irro~ ~tuz tane k~pe~i vaı• 
nıza ne geldi acaba? .. Fakat ne gelir- mış. Her kopek ıçın de ayrı hır hızmet-

ae &el . d ... b 1 1 • d a sın ogrusunu u amamışsınız· çı tutarmış. 

ır. Çünkü böyle şey kimsenin aklına fşte resimde bu hizmetçilerden altı-
gelrnez. Bu nedir biliyor musunuz? sını köpekleriyle beraber görüyorsu-
~ın biri köpeğe çok meraklı nuz? Nasıl tuhaf değil mi? 

Çaydanlık 
Ogunu 
. Yağmurlu, karlı havalarda evin i

Çınde ve yahut mektepte arkadaşları
~ızla oynayacak bir oyun arayorsanız, 

u Yazıyı okuyunuz: 
l Oyunculardan iki kişi dışarı çıkar
ar. Aralarında bir kelime kararlaştı
rırlar. Amma bu böyle bir kelime ola
cak ki iki manaya gidecek. Mcsc1a: Herhalde ya sizin yahut ta kardeşi
(( Boğaz» kelimesi. Hem bizim boğazı- nizin bebeği vardır· Bu bebeğe odasını 
?lıız olabilir. Hem de iki denizi biribi- eşyalarını, temizlemek için eline bir de 
tine birleştiren boğaz olabilir. İşte iki siipürge lazım. Onun için resimde gör
Ç<>cuk böyle bir kelime beğendikten düğünüz y·· el süpürgeyi yapmasını 
Sonra İçeri gireııer. Ye konuşm. ğa ize öğretelim. 
başlarlar. Mesela: Biri der ki: ı . ~.ir~.z saman alın. Bi~ tan~ de ~~b
. - Benim çaydanlığım da Marmara nt çopu. Samanları aynı boyda duz
ıJe Akdeniz arasında.. !gün düzgün kesin. Bir demet yapın. 

Oturan çocuklar bu iki çocuğun Bir ucundan bağlayın. Bu bağlı ucuna 
~onllt}malarından çaydanlığın ne oldu- yanmış kibrit çöpünün ucunu zamkla
gunu bulmağa çalışırlar. Bulan kendi- yarak sokun. Üstünden sıkı sıkı bir 
ne bir arkadaş seçerek dışarı çıkar. kaç kere daha iolikle sarıp bağlayın. 
Böyle.~e bilininceye kadar oynanır. ı' Resimdeki gibi güzel bir süpürgeniz 

Cuzel bir oyun değil mi? olur. 

Ark, daş}3r;nızı Nasıl Alcl:ıt bil:rsiniz? 
Kırk para büyüklüğünde üç tane Ona kağıdın birini gösterdikten 

Yuvarlak k:'ığıt kesin. Bunlcırı elinizin sonra siz öteki elinizin parmağıyla bu 
arkasına koyun ve arkadaşınıza: k'"ığıdı bastırır, ötekini üflersiniz. 
I -:-- Şimdi benim elim mıknatıslı. Üf- Fakat ondan sonra da tabanları 
.~nce bu üç kağıt parçasından han- yağlayıp kaçmak lazım. Çünkü arka-

eısınin Üstte kalmasını istiyorsun) ıdaşmız onu aldattığmıza herhalde kı-
Diye sorarsınız. zacak. 

s 

Sahile gemi yanaşmış mal alıyordu. ı 
Zinnur gemiye yaklaştı. aGüzel por -
takallnnm varn diye seslendi. Fakat 
kaptan «lôzım değil» diye cevap verdi . 

Çok beklemedi. iki üç fıçıdan sonra 
onunkine sıra geldi. Vincin kancasını 

taktılar. Geminin içine indirdiler. 
Zinnur yavaşça fıçının kapağını açh. 

Fııknt onlnnn düşecek demesine kal
madan kızın kemeri koptu. Ve cumbur
lop suyun içine yuvarlandı. Arkndnn 
Zinnur dıı hemen atıldı. 

Geçen ki 
Bilmecemizde 
Kazananlar 
11 /3 ikinci ka

nun tarihli bilmece
mizde birinci ikra· 
miyemiz olan bir 
mektep çan tasım 
lstanbul 49 uncu 
mektep dördüncü 
ıınıftan 52 Şerafet
tin kazanmııtır • Ta· 
blıli okuyucumuzla 
İstanbulda bulunan 
diğer kazananlann 
cumartesi pazartesi 
cünleri öğleden son 
ra hediyelerini ida
rehanemizden al • 
malaııı li.zundır • 

1 4 birinci kanun ta. 
rihli bilmecemizdo 
futbol topu alan on 

birinci mektepten 
Hilmi Noyan 

Taıra okurlarımı· .. . . 
zın hediyeleri poıta ile ıonderilir. 

OYUNCAK 
Vezneciler camü karşısında Fehmi, De

nizli orta mektep 1 /C den 5 1 8 Fikret, la
tanbul 44 üncü mektep 5 /C den 1 16 Ne
cati, Çorlu ilk mektep sınıf 4 ten 120 

Manguç. 
LOSYON 

Fatih Çırçır Hacı Hıııan sokak No. 
I de Mehmet, Kızıltoprak 6 ıncı mek • 
tep 5 inci sınıf 14 3 S. Bahun, Kızıltoprak 
6 ıncı mektep 2 3) Necla. 

MUHTIRA DEFrERI 

Amma Zinnur meyvnlarını gemiye 
sntmağı iyice aklına koymuştu. Orada 
gemiye yüklenen fıçılan görünce kendi 
ke~dine güldü. 

Ortalıkta kimse yoktu. Y nlnız kenarda 
bir ufak kız duruyordu. «Belki bu kız 
benim yemişlerimden alır» diye düşün • 
dü. 

k 

Kimseye görünmeden fıçılardan bi • 
rine ynkla b. Y emişlerilc beraber girie 
içine saklandı. Kapnğını da kapadı. 

Fakat daha bir şey söylemeden vin• 

cin kancası beline takıldı. Kız havad 

sallandı, kaldı. Etraftan koşuştular. 

Kızı yakaladı. Yüze yüze geminin I 
merdivenin~ kadar getirdi. Oradan bir 
tayfa bunlann ikisini de yukarı çıkardı. 

Hiknyeyi kaptana anlattılar. O da 
Zinnurun bütün ycmiıılerini satın ldı. 
Zinnur sevinerek nnncsine koııtu. 

• ey ca ı ır ÇiŞ 

fi 6 \ti" 
6 

IO q 
... _.ııfıı.•llr,, .. "? 

sı 

3 k 

' 
?. 32 
~ 

Bir gün Günerle Ergun kardan bir dan polisi bulursunuz. 

polis yaptılar. Şimdi siz belki de ((peki 1 Fakat tam bitirdiler. Karışısına ge• 
amma bu kardan polis nerede diyecek- çip keyfetmeğe başladılar. Sahici p~ 
siniz değil mi~» Resmin içindeki 1 nu- Jis çıkagelmesin mi) 

mara ile 2 numara arasında bir çizgi 1 R:s~e ~kınayın nafile, öy~~ göre• 
çizin, sonra 2 ile 3, sonra :J ile dört 8 • mezsınız. Şoyle her lnrafa çevırır dik· 

d · · b"" l katli bakarsanız, görürsünüz. Ha. Bul .. 
rasın a çızın ve oy e numara sırası . . . . · 
'l "' 40 k d b 1 b. 1 dunuz mu~ Şımdı oraya hır ışuret ya .. 
ı e ta a a ar u numara an ır cş-

pın. 

tiren Cünerle Ergunun yaptıkları kar- Er l G 
••••••••••••••••••••••.•••.••••••••...••.•••••••••...••••..••. gun a Üner polisi göri.ince öd .. 
1brahim, Zeyrek No. 39 da .• Sadi E.sen, leri patladı. Hemen kaçmağa başladı .. 
Beyoğlu ltalynn lisesi 15 7 Nuri Ülkümen, lar. A harfi olan yoldan girdiler. Ala• 
"49 uncu mektep 15 Aıifc. bildiklerine koştular. B harfinin bulun-

DOLMA KURŞUN KALEM duğu yerden tekrar meydana çıktılar. 

Vezneciler Hayrullah sokak No. 5 te ' 1 Bunların geçtiği yolları siz de bu• 

N .. · K 11 ı· 44 ·• .. kt 5 B un bakalım. A dan başlayıp B den çı· 
urunısa u e ı, uncu me · ep . 

Kumkapı orta mektep .J /7 364 Kenan, 
Elaziz orta mektep 1/4 ten 868 Muzaf
fer, Fatih Çm;ır Hacı Hasan ıokak No. 1 
de Ahmet Mithat, Mardin askeri hasta • 
hane inzibat ıübayı Bekir oğlu Kemal, 
Beyazıt Tabanca sokak No. 5 ten Perihan, 
Samsun Çnrşanba merkez ilk mektep 4 
üncü sınıf 286 lsmail. Nişanta§ı 15 inci 
mektep 638 ilhan Üçer, Mersin Kışla cad
desi No. 9 da kundurac.ı Ali Mustafa. 

den Saide, Şehremini Acem mahallesi kacaksınız amma unutmayın. sıyah 
Znğrncı sokak 2/ 1 Hakkı Şen, Eyüp Vezir çizgileri nüstünden ntlnmak y<'.'k .. 

DOLMA MÜREKKEPIJ KALEM 
İstanbul erkek lisesi 1 /E den ~Q9 

Tekke Sclvi sokak No. 63 Mustafa oğlu Bu yolu da bulunca resmi ' ip bi-
Rifnt. zc yollayın. Biz de size güzel güzel 

(Arkası yarın) hediyeler yollayacağız. 
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Yazan : 
Kadircan 

KaFlı 

25/l~M 

SON 

Akdeniz .incisi 
Pulatla Keleş Mehmet Her 

Şeye Azmetmişlerdi 

POSTA lkincikinun ~~ 

.Mısırda r<abine Buhranı 
Çıkmaza G · rdi 

Kahire 24 (A.A.) - Talebe, tah- ,-.-----------1 
:ıiklerine devam etmektedir. Talebe, 
derslere girmemekte ve Mısırın is -

_ · tiklaline ait şarkılar söylemek ve 
bağırıp çağırmak suretile §ehrin so
kaklarında dola§nıaktadır. 

Amerika iştirak 
Et:nese Bile •. 

Paris 24 (AA) - Nevyork Herald 
gazetesi, Pariste çıkan tab' ında, Mil ~ 

!etler Cemiyeti mahafilinde Amerika 

r- ""Ç""~~'""-'-------... --~ ... ~--.. ----.-,~ ...... -__,..,.,---·-· 

Abidin mahallesinde bir çarpış • 
ma olmuı bir polis zabiti yaralan • 
mı§tır. 

iştirak etmese bile petrol ambargosunu 
müessir kılabilecek çare bulunduğunu 
bildirmektedir. Aza olan devletler pet· 

* rol nakliyatını kontrol için ]fızım olan 
Kahire 24 {A.A.) - Partiler a • ....!;saite malik bulunmaktadırlar. ...,,,,. 

, rasında yapılan konuımalarla halle- istemektedir. 
dilemiyen buhran bir çıkmaza gir- Bu teklifler müttehit cephe li • 
miştir. 

derleri tarafından reddedilmittir. 
Nasyonalist parti, nasyonalist bir Mısır altına 1ı 

kabine yapılmasını ve İngiltere ile * 

Sipahi kiremitlerin düttüğü yere 
büyük bir dikkat ve merakla baka
rak Pulatın önünden ıeçti. Bir bah
çe kapısının girintisinde nefes bile 
almadan duran delikanlı eğer gö -
rülecek olursa üstüne saldıracak o
lanın bağrına saplamak üzere han
çerin sapını sımsıkı tutmuş bulunu
yordu. Kendisine saldıranı bir vu • 
ruşta yere serdikten sonra karan • 
hk sokaklardan bir yıldırım hızile 

geçecek, Ahmet ağanın evinin bah
çe duvarından &§ağı atlıyacakb. 

müzaker.ata giritmek üzere ekalli • Londra 24 ( A.A.) - Vefd parti•İ 
Durmvı Reİ• &"etniaiyle nk aık Ala1'vay4k uğruyordu t 1 · l d 

yet par ı erı i erlerini de ihtiva e- lideri Nahhas P8fanın yeni bir kabi • 
- Kara Duman ... Benim K.aralmıyalım. Gelen geren olurıa ani l • d k 1 b' h ~ ko · ~ ece 0 an ır ususı mısyon vü- ne te§kiline çalışmaktan imtina et • 

Duman ile köpeklerim... masmlar... d · 'im cu a g.etırı esini, eğer bu olmaz • mesi üzerine Mısırda çok karıtık 
Diye mırıldandı. - Peki... f I sa ngı tere ile müzakerelerin kanu- bir siyasal durum hüküm sÜmıekte-Fakat buna lüzum kalmadı. 
Ahmet Ağa cevap verdi: Yiğit nu esasiye tevfikan bir nizami hü - dir. 

Pulat ta sevindi. Ne de olsa imi- - Evet onlardır .• Haftalardan • '-'!:. 'k 
Bir Arkadtlf Kumet ı tidar mevkiine gelinciye El • Ehram gazetesi, bütün Mıtd' 

rinin emrini dinlemekten batka bir beri hiç dıtarı çıkarmıyorum. Senin k d h. 
p ı t h k d • d · ~ · a ar te ırini ve bu arada bitaraf ordusunda fevkalade bir vaziyet 

suçu olmıyan bu adamın kanma gir- kokunu almıf olmalılar... u a a ırın apısın an gı , ıgı bir hükfunetin de seçimi yapmasını mevcut oldugu~ nu bildiriyor. 
meyi istemiyordu. Bu İ§İ sonuna ka- - Onları görmeli ve susturmalı- zaman Kara Dumanın gözleri ka -

dar gürültüsüz, patırtısız becermek yım... ranlıkta iki alev parçası gi •İydi. Halk lngiıı·z Kralının Cesedi 
te onun için karlı olacaktı. - Haydi. .. Fakat gürültü yap • (Arkası vır) 

o kö,eyi kıvrılarak uzaklaıtığı v. . v s . 'far o-nu··nden Geçı·yor 
zaman yerdeki kırık kiremit par· I UnQRISfQ 1 QTlR eçzm V ~ 
çalarım ellerine alan iki sipahi !ÖY- (Baf tarafı 1 inci yüzde) izahat istemiştir. Sü bakanı alınan Londra 24 (A.A.) - Halk, kral ; ........................................................... . 

le konu§uyorlardı. Yarından itibaren her türlü seçim tedbirler sayesinde hiç bir hadisenin beşinci Jorjun ceıedi önünden 
- Bunları kim dütürdü acaba? toplantıları menedilmit ve seçim günü cıkinasına imkan olmadığını ve ki • geçmeğe ba§lamı§tır. Barıf Ümidi Yok 
_ Bir kedi düşürmüştür. Biraz olan pazar sabahı saat betten sonra ;am hazırlandığı hakkında çıkan ta· * 

önce böyle kedi yürüyü,lerini andı- bütün parti merkezlerinin kapalı bu .. yiaların seçim manevrası olarak or. Londra 24 (A.A.) - Norveç kral 

Cenevre 24 (AA.) - Milletler 
Cemiyeti konseyi, dün öğleden ıonra 
on üçler komitesinin İtalyan - Habef 
ihtilafı hakkındaki raporunu tasvip et• ran sesler de duymuftum. lundurulması te~liğ edilmittir. Müker- taya atılmı§ asılsız şeyler olduğunu ve kraliçesi, Newcastle'e gelmi§ler 

E · t · b h I rer rey verenlenn para cezasına çarp- .. . . . . mıne eyze evın a çeye açı an v soylemı§tır. ve Londraya hareket etmı§lerdır. 
Penceresine vuruldugv unu duyunca tırılacagı hakkında bakanlar kurulu K N 

mi~tir: 

b . k · ayser amına 
zaten hafif olan uykusundan uyan- ır aramame hazırlamı§br. Gi l • 'r • k f 1 
dı. Biraz daha ötede uyuyan Ah .. Fakat Dinamitli Kapsollar Patlıyor z l ~arı Q ÇlıQT Londra 24 (A.A.> - Eski Kay. 

«Hali hazırda ihtilafı dostane bir 
surette halle yarıyabilecek her haJ18İ 
yeni bir unsur yoktur.>> 

met ağayı dürttü: Atina 24 (Özel) - Atina civarın- (Baf taralı 1 inci yüzde) ser, eski Alman veliahdının en kü-
- Huuu!. .. Bahçede birisi var ... da Kopano mahallesine seçim pro.. Alakadar makamlarda hadise et- çük oğlu ve müteveffa kral Jorjun ..__ 

Aloizi, müstenkif kalmı~br. 

Pencereye vuruyor ... 
Ahmet Ağa bir anda hopladı. * 

pagandası yapmak üzere giden iki rafında §İmdilik ketumiyet muha • vaftiz çocuğu prens Friedrich'i ken- tir. 
hürriyetperver namzedinin otomo • faza edilmektedir· Maahaza dün disini ve eıki Prusya kral hanedan 
billerinin yam batında dinamitli kap- de bildirdiğim gibi hadise mevzii Pariı 24 (Telsizle) - Bugün be-

E · T • erkanının kaffesini kralın cenaze mıne eyzenın sol patlamıştır. ve bazı beyinsizlerin şuursuz hare- §İnci Jorjun cenazesi önünden ~ 
bin kişi geçmiıtir. Sevinci Selanik Yahudileri ketlerinden biridir. merasiminde temsile memur etm.İf· 

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

Bu sırada pencerenin dıprısin • Atina 24 (Özel) - Venizelos, Ankara cumhuriyet müddeiumu· lngiliz Harp Gemileri 
CebelOttarıkta Toplanıyor 

dan §U sesi duydular: hürriyetperver partisine iltihak e • misi bu mesele hakkındaki sualime 
- Ben geldim, teyze •.. Pulat ••• den Selanik yahudilerine gönder • cevap vermemittir. 

lstanbuldan geldim... diği bir telgrafta bu hareketlerinin Diğer taraftan öğrendiğime göre 
ikisi de merak ve hayretle bir an kendilerine faydası olduğu kadar tahkikat bir kere de mahallinde yap

için baka kaldılar. Önce kendisini Yunanistanın menfaatine de uygun mak üzere Ankara müddeiumumi 
Cebelüttarık 24 (A.A.) - 6 ıncı ve 21 inci filoların Nelson ..,e 

Rodney zırhlıları i~e Lender, K.airo ve Sidney kruvazörleri ve bir kaÇ 
torpido muhribi buraya gelmittir. toparlıyan Emine teyze olmuttu. bulunduğunu bildirmiftir. muavinlerinden biri hadise mahal-

- Odur. Vallahi odur .• Onun se- Kral Askeri Vaziyet Hakkında line gİtmiıtir. 

'i... izahat Aldı ~;;;,·9~f..t~"""""'T:;:~~;; · ' ''Ş':hi;H 
Demİftİ. Atina 24 (Özel) - Kral, Süha· ·Şehfr'l'Üjatnut Tiyatrosunda 
Çekingen ve §Üpheli görünen Ah- kanı general Papagostan seçim ha- 1~1111111 25/1/936 Oumart88i 

met Ağa duvarda asılı kılıca uzanan diselerinin önüne geçilmesi için it - gündiiz sa.at 14 de 

elini çekti. Pencereye koftu: tibaz edilen tedbirlerin nelerden iba- Çocuk Tiyatroıu 

- Pulat... ret bulunduğunu sormuı, memleke - m I" GUlmeyen Çocuk 
- Evet ... Ben, Pulat... Kapıyı tin umumi askeri vaziyeti hakkında m JI Yazan: M. Kemal 

'" ak~a.m saat 20 de 
açın!.. M 1 R N A V 

Ahmet Ağanın kapıyı dolaıacak Hof iki saat... Operet 

kadar sabrı yoktu. Pencereyi açh SHIRLEY TEMPLE'in tebeeaOmü, Yazan: .'\. rif ObRy Miiı.ik: A. Bozer 

ye delikanlı bir ııçrayıfta kendisini mevzuu müeeair 0140 bir filmin Şehzaılebaşı TURAN tiyatroı· ı 
İçeri attı. Ahmet Agw a da bahçenin ehemmiyet ve aHlkası, 6 yaşındaki 

yıldızın dehı'\sı : Naşlt • H ellde 
Jıer tarafını ve duvarlarını gözden ı Bütün İstanbul hıılkını Bugün mn t .n tı Hi, lO t, a 

~e1.çirdikten sonra pencereyi kapa- SARAY akşaıu 20,30 Jıı 
,.. Sinemasına voovıL 

Sarma§ dola§ oldular. celbediyor ve cidden 9ayanı temeıa Varyete - Solo 

Emine Teyze sevinçten ağhyor· 
Clu. 

Ahmet Ağa delikanlıyı bağrına 
Laıarken göğsü kocaman bir demir
~i körüğü gibi inip kalkıyordu. 

Birbirlerile öpüıüyorlardı. 

lstanb~lda 
Olup Bitenler 

Ahmet Ağa sordu: 
- Bu zamanda nasıl geldin? ... 

Şehre nasıl girdin? Şa§ılacak ~ey
ler yapıyorsun? Seni buraya gırer
ken kimse görmedi ya? 

- Görmedi ... 
Pulat kısa sözlerle lstanbulda o

lup bitenleri, yolculuğu, İnci ile gö. 
rüttüğünü anlattı. Bu sırada pek ya
kından bir ki!neme ve sert bir §eyle 
rere vurulmasından doğan sesler ve 
havlamalar duydu. Hemen kulak 
kabarttı ve: 

GüLDUREN GÖZLER 
filuıini takdir naıarlarile ı ~ yrediyor. 

Çoc uklar iç:n lıu•uııi fiu tlıır. 
Bu gii z"I fı lrni göreceıc ilk 3000 
çooıığa güzel birer broı. h ediye ... , "1111-----.. ed.lecektir . .,.-•••• 

Beyoğlu Franınz 

Tiyatroıunda 

Halk Opereti 
Bugiiu matine 16 da 
akıam 20,30 da 

Deniz Hav ası 
fi iiyük Operet 

---- ----------------------·---·--
Haftanın en zengin ve en miite.ı evvi programını ._,•-•111ıııı.. 

SÜMER SiNEMASI 
takdim ediyor : 

1 - Bir Canlı Resim 
2 - Vazife Kahramanları 
Üç kısıml.k alakabahş bir röportaj filmi 

S - Siyah Gözler 
MARRY BAUR ve SIMONE SIMON'un unutulmaz muvaffakiyetleri 

ve yeni PAR'.AMOUN'l' JURNAL 
( SiYAH GÖZLIR ) filmi 1 Şubattan itibaren Buraa'da 

TAYYARE SİNEMASINBA göıterileoektir. 

~--~------~~~~~ .. 
1683 Balıkçı Buz Kitleıi Uzerinde 

Moskova 24 (A.A.) - Tas ajansının Hazer denizindeki Guriefdell 
aldığı habere göre ıiddetli bir fırtına, bir buz kütlesi üzerinde buluıı • 
makta olan 1683 balıkçı ile 1480 beygiri açığa sürüklemiıtir. Telıİ' 
telefonla Gurief şehrile temasta olan balıkçılar 40 gün yetitecek ka' 
dar yiyecek ve yakacakları olduklarını bildirmiıletdir. 

Japon yada Suikastçılar Yakalandı. 
Tokyo 24 (A.A.) - Saray erka - nun hukuk ve salahiyetleri aleybıll"' 

nına kartı suikast teşebbüsünde bu- de propaganda yapmaktan suçlll 

lunmaktan ve devletin ve Mikado • beş ki§İ yakalanmııtır. 

-Balkan Ekonomik Konseyı 
işlerini Bitirdi 

ı imik e..:;tlet Bükreş 24 - tlerini bitiren Bal- tirilmesi için ayrıca te · ~ .. 
kan ekonomik konseyi bir tebliğ yapılmıttır. 

ne§retmiştir. Tebliğde deniliyor ki: Ekisperler teknik konferanıı, 6 

. Bugün dış işl~ri bakanlığınd~ şubatta B~lgradda, d~niz nakliY•tl 
hır tayyare naklıyatı mukavelesı · 1 · k f 22 · d lstaJI • 

ı§ erı on eransı nısan a 
imza olunmuş ve buna ait mütem- bulda toplanacaktır. 
mim aranjmanlar hakkında pratik . . . " . • e kil 
ilk projeler tanzim edilmiıtir. Bır turızm daımı komıtesı t f 

Demiryolu sahasında, Belgrat ile olunmuf, bunun statüleri yapı~1~ 
Bükreş arasında bir doğru irtibat ve faaliyet planının ana hatları çı 
tesis edilmiş olduğu kaydolunmuş - zilmiştir. 

6 
tur. Konsey, gelecek toplant.ıaını, 

Tarife nizamnamelerinin birleş - temmuzda Belgradda yapacaktı!• 

Arazinin Umumi Tahriri Hakkındaki Kan&Jfl 
Dün Kamutayda Kabul Edildi 

Ankara 24 (A.A.) - Bugün Re
fet Camtezin başkanlığında yapılan 
kamutay toplantısında Aydın say-

lavhğına seçilen Dr. Hulusi Altaı 

ile Çoruh saylavhklarına seçilen 

Ihsan Kurtkan ve İlyas Sami Muı 

ant İçmişlerdir. 
A . O A b . . h k1'•0" razının umumı ta nrı a 

daki kanun layihası Finans Ba1'aJ ; 

nının isteği üzerine müstaceli1e 

kararile müzakere ve kabul edil -
mittir. 
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Yolcus 

,.. ' Pastil Antiseptik 

:Muhorriıi: Freoman Wıllı Crofıt - 83 25/l/93G 

Islak Çalılıklar Arasında Bir Efekt. i ~ 
lşı.dısı Görülmekte fdi 

KA ZUK 

Tt>neffüe yolları . .ı geçen lııu:ıtnlıklara 
kıırşı koruyucu, tesiri kati pn tıllPr
dır. 1'ieı e, Brontt. Gr p \e Hoğ~z 
raııatııızl k lurın lıı, liei k tiı klıgıaJ 

pek fttydulıdır. 
INGİLIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu, 1-tanbııl 

e lar 
Alt 

Mebrure Sami 

Yakında Çıkacak 

Havayı kaplıyan bulutlardan yıl • 
dızların hafif ziyası nüfuz edemi -
yordu. Müthiş bir fırtına hüküm 
sürüyordu. Sık bir ağaçlığın içinde 
oldukları halde, burada da rüzgar 
bütün şiddetile esiyor ve yağmur 
tanelerini saçma gibi Üzerlerine 
çarpıyordu. Yapraklarından su 
damlıyan çalıları tuta tuta, güçlük
le ilerliyebiliyorlardı. ikide birde a
yakları patikanın taşlarına çarpı -
yor, sendeliyorlar, yahut ta yolun 
kenarındaki kaypak çamura basa -
rak kayıp düşüyorlardı. Böylece, 
düşe kalka bir müddet ilerlediler. 
Az çok gürültü yapmamak ellerin -
den gelmiyordu. Fakat iıitilmek 
korkusu yoktu. Yağmurun hıtılhaı, , Dr. ihsan Sami ' 

ÖKS tiK ŞmlUBU rüzgarın uluması, diğer bütün ses -
leri boğuyor, yutuyordu. 

Çalılıklar Arası 
Reyni birdenbire kızdı: -Hay Okr1üıük ve n~fes darlığı, Loğwaca 

• • 1 • 1 ve kızamık öksiirııklıırı içiıı pf•k 
allah belasını oernn .• dedı tcsı'rJı ı"lu"çtır JI d · · b tm k · er ec:zııııc e ve eczn 

Bir.birlerın~ k~y w ~ • e:e kıçın ğe ba§lndılar. Tahmin ettikleri gibi '9. depolarında bulunur. • ""'' 
Reynı, F rencın bılegını 81 1 sı 1 .tu- nihayet ışık açıklıktaki zekkum ça-
tuyordu. Bir aralık onu kendıne 1 1 ki h" ld" d d ı 

ı ı arının ızasına ge ı ve ur u. 
doğru çekti: 

- Buradan sapalım, dedi ve pa
tikanın yan tnrafındaki çalılıkların 
arasına daldı. 

(Arkası var) ' 
---· ... --'"'' ...---.-~-·-31119 =- • -- • • ·- ' 

De izyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
Tel. 423{)2 - Sirkeci Mühürdarzadc 

Han Tel. 22740 Çalılıkların arkaıına geçince, ye
re çömeldiler ve hiç kıpırdamaksı
zın beklemeğe ba~ladılar. Tramvay
la otomobilin süratleri arasındaki 
farkı hesap ederek burada on da -
kika kadar bekliyeceklerini tahmin 
ediyorlardı. Fakat aradan on daki
ka geçtiği halde gene fırtınanın u -
ğultusundan başka bir ses e-elmiyor
du. Çalıların arasında, karanlıkta, 
sırsıklam bir halde bekliyen ve si
nirleri gergin bir halde bulunan 
Reyni ile Frence, zaman, sanki dur
muş, bir türlü geçmek bilmiyor gibi 
geliyordu. Aradan, beı asır gibi bet 
dakika geçti.. Bir beı dakika daha 

Biga icra memurluğundan: 1 
Jstanbulda Memiş oğlu Abdülkadir :'e I 

Abdürrahmana rnaa masraf 1500 lıra 
borçlu Biganın Pekmezli köyünden Sü .1 
leyman oğlu Molla Hasan Saminin b'u bor· ı ·Ni:!im••• 
cundan dolayı tirinci derecede ipotekli Ayva ık 

geçti. Gene bir şeyler yok. 
Reyni birdenbire doğruldu ve 

hiddetle: 
- Allah belasını versin ... Herif-

leri kaçırdık.. Haydi Frenç, 
geri dönelim, dedi. 

Patikadaki lıık 

artık 

mezkur köyde tapunun şubat 32 7 tarih ve 
79 No. kayıtL ve Öküzalanı mevkiinde 60; 
lira kıymetinde şarkan Göktepeli Ferhat 1 

Ağa tarlası. §İmalen Bayraktar oğlu Ha-~ 
san Ağa, garban berber Hacı Osman ve 

Pomak Recep oğlu Hacı Ahmet tarlalan 
ile mahdut 12 dönüm ve 60 No. K: kazan 
büğet M: 20 lira kıymetinde şarknn Az -
mak, ıimalen berber Hacı Osman Ağa 
tarlası, garbcn Tilki oğlu Hüseyin Ağa, ce
nuben Kocn Molla Ahmet tarlası ile mah-1 
dut dört dönüm ve 82 No. Kaymerkep ge· 
reni: M: 30 lira kıymetinde şarknn Ha -
san Paşa oğlu İbrahim, şimalen Sadık oğlu 
Mustafa, garben Çay, cenuben Yörük oğ
lu Mustafa tarlaları ile mahdut 5 döniim 
ve mayıs 541 T, ve 2 No. K; Gemici o • 
vaaı M. 40 lira kıymetli şarkan Osman peh-

livan, şimalen Koca Ferhat, garben T o • 
pal Adem tarlaları, cenuben uncu Halil 1 

tarlası ile mahdut dört dönüm ve 3 No. , 
kayıtlı Değirmen arkası mevkiinde 45 lira 
kıymetinde, şarkan Kırtık Mehmet, şima
len Koçay, garben yol, cenuben Cezmir 

Reyni tam yuruyecegı zaman oğlu veresesi ile mahdut üç dönüm ve 

Frenç onu kolundan yakaladı. Şim- mart 341 tarih 1 No. kayılı Sarıcanın Ce

di h~ r ikisi de lupırdamadan dim • mic.i kın mevkiinde 120 lira kıymetin • 

dik duruyorlar, adeta nefes alma • de, 11arkan nehri cari, şimalen Had ~ lü -

dan etrafı dinliyor, gözlerini kır • seyin ve Sofu oğlu İsmail. garben Emin ça-
vuş, cenuben Kocaazmak deresi ile mah

parak adeta karanlıklara nüfuz et-
dut 7 dönüm iki evlek ve şubat 341 ta • 

mek istiyorlardı. rih ve 242 No. Kaymekmezlinin Azmak a-

Aşağılarmda, patikada bir ışık rasındn mevkiinde 225 lira kıymetinde 
görünüyordu. Bu ışık sağa, sola, şarkan Mustafa, ~imnlen Çay, garben lb

yukarıya doğru sallanarak, yerde, rahim, cenuben Ali ile mahdut 15 dönüm 

ağaç kütüklerinde bir ziya dairesi )eri pıırçıı tarlaların açık arttırma suretile 
paraya çevrilmesine karar verilerek arttır· çizerek, tıpkı bir ateş böceği gibi 

MERSİN vapuru 25 ikinci -
kanun CUMARTESi gunu 
saat 19 da İZMİR'E kadar. 

«400» 

.ersin Yolu 
ERZURUM vapuru 26 İkin

cikanun PAZAR günü .saat 10 
da MERSIN'E kadar. «401 » 

Haberiniz _ a.r.. _ı 

s glam, şık, BHI tatlı, y-.rb VO 

yeni mandolinlerin fiati 

4 1
/ 2 liradır. 

Toptan ve perakende a·pariş alınır. 
Eskişehir= .Ahenk Mu[;iki Ticaret

hauesi Süleyuıau Suat 

Eminönü Valde kır ııthaneal yan nda 
h ııh.lar.nı 'k bul eder. Te. 24131 

Dl 

maya konulup 24 şubat 936 pazartesi gü-
yavaş yavaş kendilerine doğru yak- nü saat J 4 te Biga icra dairesinde sntıla • 

laşıyordu. caktır. Arttırma bedeli gayri menkullerin 

Taştan birer sütun gibi dimdik tahmin edilmiş kıymetlerinin yüzde yet -

duran Frençle Reyni, bu ışığın ken- miş beşini bulmadığı takdirde satıs on beş 

di hizalarına geldiğini ve geçtiğini gün daha temdit ve l 0/31936 salı günü 
ayni saatte en fazla arttırnna ihale edile -

~~~~~~~~, 

gördüler. Fırtınanın uğultusile, rüz-
cekıir. Satı!I peşin para iledir. Arttırmaya 

gann hısıltısından başka hiç bir şey iştirak edeceklerin gayıi menkullerin mu-

İ&itemiyorlardı. İleride çamurlu pa- hnmmen kıymetlerinin yüzde yedi buçu

tiknya arasıra dokunan ziya huz - ğu nisbeıinde pey akçesi veya bir milli 

mesinden ve bunun l§ığında görü • bankanın l<-minat mektubunu tevdi et -

nen yağmur tanelerinden başka hiç meleri şarttır. ipotek sahibi alacaklılarla 
bir şey göremiyorlardı. Tek başına diğer al~ıkadarların gayri menkul üzerinde 

haklarını hususi masraf ve faize dair olıln 
dolo.şıyormus gibi görünen bu hafif 

iddialarının evrakı mii bitelerile 20 giin 
ı ıJ-t:ı İnsc.n:ı hı-şyet veren bir şey içinde icra dairesine bildirilerek, aksi hal-

vardı. Sanki vücudundan ayrılmış de haklan tapu sicili ile sabit oJ.,rndıkça 
bir ruh ahrete doaru gidiyordu. atış bcd linin paylaşmasından hariç ka -

Karanlıktaki Meçhul Adam lacaldıırından talip olanların Biga icra dai· 

Is ı, henüz kaybolmadan, Frenç _ resi ile telliıl Yusufa müracaat etmeleri ve 
arttırma şartnamesi her kesin görmesi için 

le Reyni gergin vaziyetlerini ter - 3/2 '936 tarihinden itibaren icra daire -

kettil:::r ve gene çalılıkları siper a- sinde yirmi gün müddetle açık bulundu -

laru~ .. onu yavaş yavaş takip etme-J ğu da malüm olmak üzere ilan olunur. 

B E Y Z l A 

Mes'ud bir tesedUf 
neticesi bir kimyagerin 

kaş fi 

A fJ Cil 

Sihirli 

Parisli bir kimyager, kazaen çıplak koluna biraz ubeyaz oksijen 
rine cildi beyazlatmak ve nazikleştirmek için ani ve şayanı hayret bir k 
dana geleceğini tasavvur edemezdi. Bir lahzada cilddeki kırıklıklar, 
gayri saf maddeler zail olarak yerine beyaz. açık ve taze bir beşere kaim 0 

Bunu, bir çok kadınlann yüzünde tecrübe ederek cildlerini 3 ili 5 le ' 
beyazlntıp yumuşattı. İşte hususi bir imtiyaz olarak bu ccbeyaz oksijen• 
kıymettar cevherle beraber yeni T okalon kremine karıştırılmıştır. Beyaz 
(yağsız) Tokalon kremi, hemen cilde nüfuz ederek bütün gnyrisaf madde 
ve siyah benleri izale eder ve açık mesamatı kapatarak tene o ana kadar 
mış her hangi bir tuvalet güzellik müstahzannın veremediği yumuşak 
tazeliği temin eder. 

Beyaz renkteki T okalon kremine ilave edilen bu «Beyaz Oksij~nıı e 
fiati artmlmamışttr. Hemen bugünden kullanmağa başlayınız ve emin 
neticesini görünüz. 

MECCANEN. - lstanbul 622 posta kutusu idaresine TS/5 rümuzile 
luk bir posta pulu gönderildiği takdirde derununda bir tüp gündüz TO 
kremi, bir tüp gece Tokalon kremi ve (arzu edilen renkte) bir kutu 'fı 
pudrasını havi lüks bir kutu meccanen hediye edilecektir. 

E lerinde baskül, kantar, terazi, ta 
itre, ölçek ve metre bulunan 

ölçü sahiplerine : 
lklısat Vekaleti Marmara E ölgesi Ölçüler 

Ayar Baş fspek törl .. ğünden : 
Ellerinde baskül, kantar, terazi, tartı, litre, ölçek ve metre gibi •· 

lunanlar Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine tevfikan ölçül • 
miktar ve vasıflarını gösterir bir beyanname ile 31/1/936 günü 
değin bulunduklan yerlerin Belediye Ayar memurluklarına veyahut 
ler ve Ayar Bat müfettişliklerine başvurarak müracaat kiğıdı 
zımdır. 

31/ 1 / 936 günü akşamına kadar yukarıda gösterildiği tekilde 
etmiyenlerin cezalandınlacakları ilan olunur. (334) 

lstanbul Beledlye•I llAnJ ırı 

l artı, terazi, kantar, ba&kül ve sair 
sahip'erinin nazırı dikkatine: 

936 senesi kanunusani ayı içinde bilumum ölçü sahiplerinin b 
lan belediye tubelerine müracaatla ayar memurlanndan alacaklan 
nev'ini bildirir bir cetveli doldurarak ölçülerin muayenesi için bird 
caat vesikası almaları 18.zımdır. İkinci kanun ayı içinde bu suretle 
al edip vesika almıyanların ceza görecekleri ehemmiyetle ilin oluodt•) 

(B.) (440 

Ankara Şehri içme Su 
Komisyonundan 

1 - Ankarada • Sarıkışla civarındaki Fi litre binası ile Etlik aral --ı
döşemesi iti ve bu bapta muktazi su borusu tedariki ve Etlikte .,.. 
posu inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu itin ketıif bedeli «Terfi boruları Font olduğuna 
«46864» lira 65 kurut «çelik olduğuna nazaran» «39609» lira 77 • 

3 - istekliler bu ite ait fenni ve münakasa filrlnamelerini P'° 
mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 3 &r
ruf mukabilinde Ankarada içme su komisyonu muhasebesinden 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12/3/936 tarihine rastlıyan ~ 
saat 15 te An karada Anaf artalar caddesinde Vehbi Koç a 
3 üncü katında içme suyu Komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12/3/936 pertenıbe 
14 de kadar Ankarada içme suyu Komisyonuna mahkbuz m 
rilmiş bulunacaktır. • 

6 - isteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebilmesi için 3515. l~.,,a 
kat teminatla münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile bu gibı ~ 
tıklarım gösterir fenni ehliyetnanıelerini teklif mektuplariyle b 
meleri şarttır. «150» u365» 

Cumu başkanlığı fila~mo~ ik 
Orkestrası efliğinden: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyaıı0ı 1i 
Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korll~ 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Akoediyon, 
sazlan çalanların 7/3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye~~ 
Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağından bu sazları çok ıJl 
çalabilen artistlerin kendi enstürünıanları ile birlikte sınav kooıı-
rer dilekçe ile batvurmalar1. «142» H361» 
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Bir Sarar 
Faciası 

ıi~;~; Ağası - a;,irin Sorg~";°~ -·Bir 
Haylı İyi Neticeler Verecekti 

Bu Aktamkl Prot)r•m 
lsTANBUL 

18: T okatliyandan nakil, tel.iz caz. 19: 
Çocuk saati, hikayeler. 19. 30: Muhtelif 
plaklar. 20. 15: Haberler. 20. 30: Opera 
parc;alan, plak. 21.35: Son haberler. Saat 
22 den sonra Anadolu Ajanunm ıazete· 
lere mahsus havadis servisi verilecektir. 

BERIJN 
tiri, B.tir, burada; hakikati biraz deiif-jnndua Hayrettin aia U.mjıvWcj........ 17: Şen ;yaymı.. 19: Spor W 19.15: 
.. ~· lkbaJ hanım efendi, lr.oceR- ajuı: Müzikli piyes. 20: Akşam müzijj. 20.45: 
letle telcliflni ~ul etmemif; halli tici- - ~. ~~ b~! Seni• Aktüalit~ 21: Haberler. 21.10 Radyo 
..... LL~ Fakat 8efir, oaaa cele .. ,.. Wriai scxmek istiyor. vaıyetesı. 23: Haberler. 2.3.20: At sporu. 
:::-uına kapenDllf, hüngür hiDllr DiJe mric1ammfb. ZJ.30: Dam. 

,.....,; 1 ...,.., Mr anda o tath huiyalaım MONfH 
... - kacluumt .. Gel Saray bize zin. daiıtan bir öfke ile yerinden kaDanlf; 19

= Karnaval nqriyab. 1920: Monolas. 
lıı.. Pha1or. llütün saray ..do, aenin ' büyük bir iatelaizh1de kapıya Ptiii .. 19

·40=. Sopnuı tarafmdan prkalar. 19.0: 
~--.. teld,or. Bizim için gel. Si-iman, sml Wr po&.&e brtıla........ ~tiialite. 20: Kolo..,.. ~azlar kuar· 

liaa ~ • • L Seni candan p m, alcbiı taHrnat mucibince, ... tett. 21 : Haherler. 21.10: ~ .. rlulı 
•tllleri, .... :-m:: titre enleri mZ ..;. iletir aiaıa telim •smit= ~ )'aJIJD.. 23: ~· 23.301 Gece mü-
... ebne. Y • dalrika sili zıea 2.f.30. Balo miiziii. 

- Ser koamer bey, betu.11 ----
.. Di,e nlvU'lmfb. Ve nihayet, kÖf- görmek iatiyor. Araba hazır. Buyurum VAJqOVA 

&elaıeai için ondan pek süçliikle gidelim. .. 17.1 S: Ra~:ro Pİ7e& 17 • .fS ı Şarkılar, 
.... ~ ı Demifli. .. 8efhin blJi, hafifçe• aozler. 1.9: Piyano• Kemaa komeri (Pa· 
~ Ali Efendi blbinde his- ·ti. Bütün vücuduncla soiuk bir ti ~.erenki_ Ravel. Andrejowki). 19 • .fOı 

leltİii b«i .. • • : • • 1 remlf .. günden b.l Sözler. 21 : Hafif müzik. .özler. 22: Uzak-
-~ ~ sevmcı gizleyemedi. dolqmalda beraber~ ~ al taki ntanclqluL 22.30: Vilno0du nakil 

lı......!-.ı..'ek ili Setir. O halde yarından sık sık vukubuJan ~--~ 23: Şukılu. 23.40: Dana. 
~. lfötlre .mkl~•lim. Ben ~~ oldukları. için, clerW tabifliiini m_.. VİYANA 
~ IÇln enur vennm. Yarm, oıle faza etmif; • ·a 19.0S: Halk tarblan. 19.30: Aylak 
.. .u.._ kadar her teY hazır olur. Sen - Canım, ne bitmez tabiri. t ... haber icmali. 20: HaL 1 20.10 .vay· a-•....:r L ___ 1 • • it.. .. haber Y ... Jllll ele .ucr er. Decs: aaJGJSmi ıetirhsin. ~UZ.~ apya na ':'al•b adlı şarkıh piyes. 22.3S: Film 

~ 
~~-~ 

ASPİRiN o// 
2 ve 20 komprimelil& ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

lerin üzerinde halisli§ini tekeffül 

eden~ markasını arayınıı . 

iL_• gidelim. .. bahn. 23: Haberler. 23.10: Ski aporu. 
~~~~~et~~ ~~~~~~a~2~20:~~y~ ------------------------~ 
1.ı ~ de, ömründe bu kadar büyük lumat verdikten sonra ~ !'°!i'le ara- BUDAPr... L ı 
""le9inç -..: _____ !_. c:..ı. •• .a .... : ... ba b. · karakola 11tmifti. "'-#•- Emllk ve Eytam Bank•• Ulnları 
~:_~ti. ~ 1;. ı=., 8efir ajayı büyük bir 18.30 Çift piyano ile Macar .. rkılan. ----------------------' 
~ ~....- ÇJlamz dojruca kendi ' • 19.10: Repottaj. 20: Pipano refakatile T k 
.... lelınit; sabahtan beri heyecan- nezaketle kabul ebld!;. p keman konseri. 20.30: Sözler. 21: Kon • a sı• tle s t J k 
*t Litkin bir bale ıden vücudunu -Aia ~~! .. Sm, Sadrazam ... aervatuvardan nakil: Caz. 2210: Haberler. a J ) 
.. l.:aek ipa, hrJolumm-"" .. Hundaaım ..... Manndım ~ 22.35: Çingene müziği. 23.45: Opera or· 

~eraütti= ,, ...... Y•JPDIP ........ , y.., .... keat .... L Aparbman •• 
.._ Ne büyük saadet, ,....i,Li! .. Ne Derhal t~ ediniz. BOKRF.ş 

..,. laaclet? ... Yine onun yaamda. ~. .. • • 12.30 • 15.IO:Plü, haberler. 18: Süel 
~hc:aiun. Y-me omm taıeffls etti- KomiwnD bu .mleri, bir anda S. bando. 19: Sözler. 19. I 5: Konserin deva-.__Jl lroldayacajaa. Y"me onun tir aiaP bir ha,..et ve ptk-hk ver- mı. 20: Turizm. 20.35: Richard Straua-
~ ~ Oob, allahun!·. Sa· miftL Hatti bu pflcmbkla: aun uROSENCAVALIER» oper..,. 24: 
-. .._. fibede,im! - Sa~ ~ komiı .ne be- Plak. 

~ clij• •• il bavalinde nim ne abt ffftfllD var? Sakın bar yan- lf/J---------~ canı .. _-_ - tun 7or; ve, ı 

iii..---ıutn IMa audeti daha•. bilıede-- btlık olmaıın. VAPURCULLJV 
İçin ....... kapa~ k-.. ~ye kekelemieti F~ lamüHI\ n., 

t.tL b" L.. .. 1..~ terkediyOI'- hiç bir yanhthk oJmechima tnııin.t TORK ANONiM ŞbucErl 
il' Al'•ııuyaua• .,....if: ......... Acmtalıia 

~ .... ire kapı açıblllf; arkadatla- (Arian oar) Unwn ı.n, Telefon: -22925-
Galata tubesi Tel: 43663 

Ankara Şehri içme Su KARABIGA YOLU 
Komisyonundan: KEMAL ftplllU zs Nrıelı•nun 

CUMAR'J'F.SJ iMi 20 de KA • 
1 - Ankar1M1a San1atJa ci .......... i Fililre binua De Kegiönn aru~ RABIGA'YA bdıar. '-1. dötem.i • · bu a..tta ....... •• borusu, tulmnlla ve mot&lerm ._ __________ _. 

~Ye K~=- bir su ctepo.u infuı bpah zarf usuliyle eksiltmeye IZMIR SORAT YOLU 
" i'-· GONEYSU ftpuıU 28 ikinci-

2 - Bu itin kqif bedeli ccT erfi borulan Font oldujuna nuaran» kanun SAU sini Ad 11 de 
~>> lira 57 lmrut ccçelik oldujuna naaran» cc58933n ~ 47 ~tur. lzMIR'E lmdar. 

3 -1.tekıne.. bu ite ait f...m ....... b. .........-- ~jeleri Ye ---------------Yele-· · · boru tedarikine ait tiatelerle eair enalo 3 lira 35 im· TRABZON YOLU 
~ -vJeUDI ve Mil inden alabilirler 

..+,biliDcle Anlmnda içme • komilJGD• -..m 11 
• TARI npara 28 &iı c•inun 

4 -.. Elrwllme bpala sarfla 12/3/flJlf taılhiae rudıyaa perfllDbe Pnl PAZAR ...a 20 ele RIZE'YE ka:-a ıs te Ankancla Anaf~ cadcl11~ Vehbi Koç apartımama 
'-1 ....... içme suya ......,.._. dlıirı ede yapdacaktır. dar. 

Bankamızın mali olan Tetvikiye' de Hamamcı Emin Efendi IOkap 
da eski 3 mükerrer yeni 19 No. lı ve 8 daireli T e,vikiye apartımanl 
birinci taksiti pefİn ve 7 taksiti 7 senede ve ıu suretle 8 tak.itte faizaie 
ödenmek prtile satılmak üzere kapalı zarfla arttırmaya konulnıut ~ 
tur. ihalesi 29/1/1936 tarihine tesadüf eden Ç&l'flllllba sünü aat on 
dörtte Ankarada idare mecliıimi:ı huzurunda yapılacakbr. 
.. ,.,._ .... ..,. .. teml•t ......._ Anlraracla Umum ·•~rtajttllt ..._,..._._..11'2*4' .dsek •'M·kJen ,_._._. 

Oe teklif mektuPlaruU o ctn iMt oia bfN iaw ~ lw ~--l*E. 

Istanbul Sıhhi Müesseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Akliye w Aaabiye hastanesi için mayu 936 aonuna kadar 
IOzumu olan azı ccl7000,, çoiu 18000 kilo Mit olbaptaki prtnameet 
yeçhile açık eksiltmeye konulmuttur. 

Eksiltme 5/2/936 çartamba aüaü eaat 14.& da Caialoilunda Sıhha 
Müdürlüiü binumclald komisyonda ,apalacakbr. 

·Tahmini fiyat: Beh• kilosu için 12 kanqtur. 
Muvakkat pranti: 162 liradır. 
Şartnameler beclebiz olarak müe11eaedm almabilir • 
Ebiltme,e sireceldsia 2490 •rıh kuuada yuıb belp " aUftli. 

kat ıaranti makbuz veya banka mekbaplarile belli sfin w eaatta kOIJda. 
JOn& ıeJmeleri. (263) 

S - Teklif mektuplan ihale tarihi olan 12/3/936 per...,be günü saat ~---------~ 
~ ....... Amanda leme 1U komiaJCJllUDll makha mukabiJinde Twilmif --------------------------------:..-
..,..6 .... _ ~..., e1ı.uı- iflird edebilmıoi i&in 4600 liralık ...... Öksürenlere : BAT BAN B A il B 1 I BB BM 
...... IMni••tla ........, • .......,,, .. hile yemLhjı veçhile bu ıibi itleri -
.... 1 ls.nm aöet ... fenni ~ teklif mektuplmri,le Wrlikte 
'- ılwi ....... ccl49n cc364)) 

---[ ınhi ..... ı~ u. Mudürlüğündo : 1 -ı ._ YaYfm tmleemdeld 48878 .. 79 lıurat btif bedelli mevcut Ye na. 
tamam bulunan dekovil hattına ait tamirat ve allat ile iki ahfap 
köprü • kapalı zarfla ebiltme1e konmuflUr • 

2-Proje :;.7 feml prtnamelr ........ lllOieti •• münakasa tut· 
nam~i 245' kan19 mukabilinde ......._ Tm fen f11besinslen ab • 
nacakbr. 

3-Ekültme ıoı.-.ıı936 .,._teli sinti uat 11 de K.batatta Leva • 
zım ve mübayeat Müdürlüiü binaandaki komisyonda yapılacakbr. 

4 - Muvakkat t.,,Uıat miktan 3665 lira 90 kuruttur. 
1-lstt·diler ihale tarihinclen en az bet gün evvel lnhiaarlar Tuz fen fU-

•11Lc selenk. 
La az 3 kilometrelik demir yol tesviyei tunbiyesi, ny fertiJatı n 
lslprij itleri yapDllf dipbnalı mühendis olcluldarma veya bu ter•i
ti haiz diplomah bir mühendisi infaatm bitimine kadar daimi olarak 
it batmda buhmclurulacaima dair resmi Ye muteber vesaik ıö.terip 
miinabuya iP.irak edebileceklerine dair ehliyet vesikası alımlan .... 
-·~· 1-B. hant ehliyet vesikası Be uir lıamunl f'l 11 an a-.i 'bpah sarf. 

- ......... wd tam.,.. ..... ~ illlli ... ......,... 
niıMilvı -w.• mulmbiljpde ~. «435» 

# • . ... ı Glıı'-C•C. ~-· ... 
• ",,,. c.•uaı 



16 Sayfa SON POSTA 

ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. ço
cuklar, Gençler, Genç k~zlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler . . HASAN ECZA Deposd 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••$•••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Miniwatt 
Lambası 

D ü n y a n ı n k u 1 a ğ ı' d ı r 

RADYONUZU 

p il 
ile 

Yenileştiriniz 
Satıı salonlarımızı ziyaret ediniz 

ISTANBUL ı Philipı aaloou, GalMta Voynda Cad. 
17. Jentral Haa, 
Oroıdl Bak. 

ANKARA ı Philipı Subt1i, Baakalu: Caddeıl. 
IZMIR ı Peaottti n Parlenıe, lk\noi kordon No. 11. 

V ı diğer Anadoludaki 30 kadar rHmt 
actotalarımız. 

TÜRK PHILIPS LlMlTED ŞiRKETi 
lttaabul- Galata, Frenkyan ban. Telgraf: PHILlPS • lıtanbul 

Dr. Sinir v• akıl 
haı&alıklan mütehaaaısı 

Cai•loflu .C.çl Ören apanaaa111 TeL 2'°}] Ev. KadulJy llJlaarlye ileri ao4ık Te'. 60Hl 

Eıkl MOdevneat Midir ye DOıtür Eoellmeni Reiıi a., Karakoç•un 

stcf LLİ K Av ANİN'in 
1S vı 14 ael •lltfet.i çıktı. Her bir elldl metin ciltli olarak 6, po•ta 

D 1 ii6E2KdT t F 
Bay Karakoç'un 50 .enelik etüd verimi olan bu eaeri 1815 - 1934 aeneai 

sonuna katlar 0-..ılı ve Türk hukuk mevzuabnın bugün hükmü yürü
yenlerini sf Ctu.I KA VANIN ile 2 inci ve 3 üncU tertip düaturlann 
hanci cilt ve aalaileleriade bulundujunu alfabe ııraaile söaterir TÜM 
HECAI FİHlUsTf dir. Repertuarlan ve ciltli olerak 5 lira, 35 kurut poata 

ücreti artırılır. 

PUILAR VE KIYMETLİ EVRAK 
Bu dibi Bay Karakoç'un Damıa, Müdafaa, Tayyare, ve kıymetli ev

rak, Himayei EtfaJ. Kızılay, Şefkat ve Hatıra pulları ile Mektebi Hukuk 
ve Dariiliceze iaııeai ve Belediye resmi ve bunlara ait kanun ve tefsirle • 
rin birltirile olan bailıbklan teabit ettirilmiıtir. Fiyah 50 kurut, 12 ku • 

M1f ta poıta ücreti ilave olunur. 
Bu ÜÇ çOk kıymetli eserlerin aabt yeri Ankara caddeainde No. 64 

CiHAN KİT APHANESIDlR. Bu kitaphanede eaki ve yeni her çeıit ka
nun kitapları bulundutu erbabı müracaatın her dilekleri kolaylıkla 

baıarılmaktadır. 

Hastalıkların 
kesif kolu: Kırıklık 

Neşenizi ıöndllren 

çalışmanıza mani 

o~an kırıklığı 

G R i Pi N' 
ile izale ediniz 1 

Bu sayede bir çok büyük 
hastalıklara tutulmak 
tehlikesini de önlemiı 

olursunuz. 
• 

Buton ağrı, 11zı vo aancıları 
keser, baı ve diş ağrılarına, 
nezleye, grlpe, romatizmaya 
kartı hilha11a mUHsirdir. 

Bütün eczanelerde •atılır. 
liati 1,5 kuruttur. 

·- ·-esı . . . . . . ........ ,. .. 
Son Posta Matba• ıı 

Neıriyat Müdürü: Selim Racıp 

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

En son çıkan Türkçe plaklar listesi 
AX 1881 - Mahmut Celllettln 

Sen ne şekersin 

Sensiz cihanda, (Hicaz gazel) 

AX 1882 - KUçUk Nezihe 
Ailadım acı çektim 

Gül pembe 

AX 1884 - Nermin Eşref Mutlu 
İçin coşun Efeler 

Melek misin nesin sen 

AX 1885 ·MDzeyyen 
Balkonda saatlerce 

Ay öperken 

ax 1883 -Ruhat ve Sıtkı Baba 
Kan koca anlaşması 

AX 1886 - Safiye 
Hala yaşıyor 

Aııkmla yanan 

AX 1887 -Erzlncanh Şerif 
Urfa mayesi 

Oyun havası. Leyla 

AX 1888 - Birsen Şemsi 
Güzel İzmir 

Gül - Tango 

AX 1889 • Seyyın 
Bir çift kiraz. (Foka• Trol), 

Tahassür. (Tango} 

Ana baba nasihati 

~-.. Sayın Tüccar Baylara ~_.., 
GÜNEŞ IŞICINI fari:ıuı tevzi eder. Giindtlz vitrininiıi bqka biı mıJ9' 

zanı.nkindtn fazla aydınlatmak n dikkati eılbıtmok kabil defildJr. 

Halbuki gece bu mümkündür. 
Matazanızın mühim bir kısmını Titrine tahıiı etmeniz ntriıWı ehımmi

yeünl anladığınıza delildir. 

Vitrinlerin izi iyi ve fenni ıııklandınnn 
Bedava ke,lf yapdar ve flat verlllr. 

Sipariıler 12 ay veresiye yapılır. 

T E 
Şube!erioe müracaat. Telefon : 44963 

LiON Mağazası 
Mevalm sonu dolayıslle yüksek dn .. 1 

mallarını çok ehven fiyatla 
satıta çıkannııtır. 

Iskonto 0 
ı 010 dan ° ı 050 ye kadar 

lstiklil caddesi 272 - 274 

Dev.et üe111iryıllan ve Limanları lfletme Umum idareıi il 
Eliziz • Diyarbekir arasında itlemekte olan yolcu trenlerinbı 1 /~~~ ... 

rihinden itibaren Elizizden Diyarbekire cuma, pazar, ÇU'f&llJha ~~ 
yarbekirden EJizize cumartesi, pazartesi, ptqembe sünferi harebt .,,,- \' 
leri ilin olunur. (102) (278) 

MEZA DAN BiR SES: 
1 Neden 150 Hne ) aıadım? Bu sırrı öirenmek iıtıraiııb, delil ..ı 

ÇÜNKÜ: 

• 
vnı n 

YOGURDU YEDiM 
Bunu böyle bi.in, siı de yeyin, yaıarıınız.. 

ZAROAÖA 

Adreı: Tütün GllmrUğll No. 10, Te:efon ı 23581 ~ 

Türk Hava Kurumu 
Komisyonundan: 

Satınallll' 

21 inci tertip piyango biletleri için 110 bin el, 10 bin duvar~ 
lacajından 27 /1/936 saat 15 te açık ekıiltme ile münakua 
latekli olanlar her gün Piyango Direktörlüjiinde prtnameeiai 

u338>> 


