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HASAN KUVVET URUBU 
ZAAFI UMUMi KANSIZLIK ve KEMiK hastalıklarına şifai tesirleri çoktur. Ço
cuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA Deposu 
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(Baf tarafı on birinci sayfada) 
Mudi Banka Tahvilin cinıi Tahvil aahibinin iımi 

)) 

>» 
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» Mııır Kredi F onıiye tahvilili 1903 Emine bin ti lımail 
» Rumeli tahvili resepiseıi Mm. Roza Grunberı 

» Türk borcu tahvili keıir makbuzu » » 
)) 

)) 

» lzmir lzmir Fiı Packers Ltd.Hiı. S.S lik V. Mackenzie 
)) )) )) )) )) )) 1»)) )) 

>>. » Balance Ticket 4/5/1927 T. ve 
79 No. b Bedroı Melkonyaı. 

)) 

)) 
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» Mııır Kredi F onıiye 1903 No.641071 » » 
» » » )) » 743893 Albert Arditi 
)) )) )) )) 1911 )) )) 

» 
)) 

)) 

)) 
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o/o 7 1/2 faizli Türk borcu tahvili A. Vantura 
» « » » M. Schwvarzmann 

» 

)) )) 
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Banko di Roma 
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Düyunu Umumiye Müme11il A. 
reaepııeıı 

;f tirk borcu keıir makbuzu 
)) )) )) 

Mümeuil "A. reıepiaeıi 
ltalyan dahili istikrazı 
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Doyçe Orlyent Bank Haliç vapurlar blue Hnedl 
Emniyet Saadıtı Lo Tnrk No. 1480682 
.. .. .. .. 944329 
" .. " " 1720776 
.. .. •• " 1802511 

A. Vantura 
M. Schwarzmann 

)) )) 

)) )) 

Dervit 
Abdullah 
Adnan 
Alagiz 
Salih 
Süleyman 

Kaymakam Bay Şakir Nimet 
Bay Şerefettln 
Lya Fruko Balat 
Hasan Ata 

" " •• ,, 9180,263449,223579 
Bayan An• Sıdıka 
Bay ObaoH 

,, 
" " ,. 
" .. .. •• " .. " " .. " " 

" " .. .. .. ,, 

.. 
" .. .. .. .. .. 

562714 
1657153 
1763179 

576324 
83153 

262580 

" " " " 

641819/820 
335389 

Banko dl Roma Rumeli Şimendifer tah•ill .. " Gıılician VJctorle petroleum 150 llk 

" 
,. Muhteviyatı bilinmeyen 1 paket .. ., Muhteviyatı bilinmeyen 1 zarf .. " " .. 

,, .. .. " 
•• " " .. .. " .. 
.. " " " 

Doyçe Orlyent Bank latanbu!da bulunan A. A. N. mar-
kalı beıe ıarılı 1 mühürlü paket 

" .. Bon de la Ste Mutue:Ie Fran· 
calae 1888 

Banko dl Roma Bon EXpoıitloo de Parla 1889 
" ,, Roma Trino piyango bileti 
,, ,, lımir • Aydın D. Yolu Hi. S. 

O. Bankaaı Bıyazi Duyunu Umumiye mlimeuil 
C. Bonon. 

Bay Mehmet Sadık 
Bay Ali Mahh 
Bay Andon Yani 
Keğork Ata 
Bayan Aranlk 
Bayan Ane Cenap 
Bayan Neaibe 
Bay Şakir 
Markeze A. Teodoli 
Aleksaadr Perdikalia 
lıldor Barub 
Mm. V. Morfladlı 

Mm. V. Spandool 
Vladini Serer 
Mari Lane 
Arkadl Petkof 
Budagof 

Anaataa Petkold 

Ali Maıbar 
O;ga Kapnlat 
Etieone Hacı Hrltto 
Ceaar• Barbaro 
lımall Hakkı Ye Ahmet 

Beherinin 

Adedi kıymeti 

1 F.F. 250 
1 
1 F.F. 
2 L. 
2 L. 

40 
10 
2 

1 L. 
1 F.F. 
1 )) 

o.ıo.o 

250 
250 
250 1 )) 

} 1 )) 500 

5 
1 
1 
8 

)) 100 
)) 44 

Lit 500 
)) 500 
)) 500 
)) 3 000 
)) 500 
)) 500 
ıo T. L S 

ı " 40 
ı " 40 

1 " 40 
1 " 40 
3 " 40 
ı " 40 
ı " 40 
ı ,, 40 
1 " 40 
1 " 40 
ı ti 40 
2 " 40 
ı " 40 
S F.F. 400 

150 L. 0,5,0 

1 F.F. 100 
1 F.F. 25 

10 Llt. 3 
10 L 20 

F.F. S>30.60 

Devamı dlter ıaıetelerdedlr. 
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Öksürenlere : BAT BAN BAlllll lllBIM 

Bu kutunun içinde kadın gUzelllAlnln 
bUtUn .,,,. glzll olduQunu blliyormuaunuz ? 

Basın Kurumunun Çıkardı§ı 
1936 A L M A N A Ö 1 

Bütün •aylavlarımızla gazetecilerimizin . 
re•ım albümü ifinJJll 

Ç 1KT1 
50 kurut 

Her yerde arayınız. Van acentamız Cumhuriyet Mektepliler Pazandır. 

• 
# KANZUK 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Eo muannit ökııüruklerl4' bro1ı19it, 

utım, Ye boi•aea öbüriiiünün kad 
il&oıdır. Oöiüe:eri zayıf olanlara 
•ika.ye edici teei,1 ıayaıu dikbttir . 

lNGILlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu, lıtanbul 

Sana; 
Perestit edlyorulll 

l§te uf ak, fakat parlak bir izcli.-I 
tahnyyülünde bulunan bir 88Df lslıf 
için çok manidar üç kelime... ~ 
erkek daima tatlı, yumUfllk •• 
yaz bir cildin ve nuilr. bir ~ 
miknatiıi tesiri altında cubedlbo' 
ğe meyyaldir. Zamanımızda htl 
kadın, beyaz rengindeki (yai-d) 
TOKALON kremini kull;._..a 
sehhar sevimliliğini çabucak fada~ 
la§tırabilir. Yalnız Uç aiin zarfırı'1J 
daha cazip bir tahaVYUI 18H ,.ı
par, c ilt yumupyıp bey~ 
açık mesamat, siyah benler ve ~ 
aunluk izleri de yavq yaTaf ~ 
olurlar. Bir erkelin hararetli ail"' 
na nail olmanızı arzu ediyo~ 
bu basit tedbiri tecrübe edinJs. 

MECCANEN: 
İstanbul 622 posta kutusu adr-:; 
TS/ 6 l'Umuzile 12 kuru,Juk • 
posta pulu gönderildiii t~~"
derunünde bir tüp ııündüz !.':';A • 
LON kremi, bir tüp cece 1 VS:.: .. 
LON kremi ve arzu edilen r..
te bir kutu .TOKALON pud~ 
havi lükı bir kutu meccaneD b.dİ • 
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~ 6 - No 1980 Yazı işleri telefonu: 20203 - ÇARŞAMBA - 9 ŞUBAT 1936 idare ifleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

1 Havalar Neden Güzel? londra Piyasasından 
Borç Para 
Alacakmıtız 

Solya, 4 (Ôzel) - Utro gıaet .. 
~ «Noe Freie PrH•» gaaefe•İnr:: naklen bildirdiiine göre, ha· 
1' l.ondratla bulunan bir Türlıı 
,;:~;'. •elıı~ on milyon l•terling'lilıı 
it ı.lılıra:zı yapmalı üzere miUa
,;:;•Ye giripniı, .özde lıu parayla 

Biz. Bunu Buradan Amerikaya Giden 

rp ve ticaret vapurları .at111 alı
lacacalıınıı. 

&aşbakan Partide · 

Cereyanlara Borçlu lmiıiz. 

Fakat .• 
Bugünlerde 
Bunun Acısı 
Çıkacalcınıı. 

izahat verdi Şehrimizde aylardanberi ilk defa 
A olmak üzere dün hava yağmurlu ve 

~nlcara, 4 (A.A.) - C. H. Partisi soğuk geçmiştir. Bu günlerde batla• 
~.. Utay grubu idare heyeti başkan• masma ihtimal verilen bir karayeJ 

tıdan: rüzgariyle havaların fena halde soğu- H it 68 1 6 .... ... C Lı - ka w _ ha I .,. tara a Y • .... .,. ' ... ?· Partisi Kamutay grubu bu • yacagma ve r yagmaga ş ıyaca .. - ManSOTalorile ltarfd"flYormı 
' ogleden sonra Dr. Cemal Tunca- ğına ihtimal verilmektedir. 1 , . 

başkanlığında toplandı. En eslti -denizcimiz olan ve hava hu· mmtakalaı1ndan Amenkaya doğru ~.: 
~ı._ 1_ 1 t 1 .. .. 1 . susundaki kehanetlerine büyük bir cak hava cereyanları baflamıttır JLİ, "1 d ıı..JQIQln sme nonu gene sıya - 1 l k . . b 1 Ururn h kk d p t ' · h t kıymet verilen Haydar isminde sek •

1 
mem e etımız u cereyan arın güzer· 

,,._ •. a ın a ar ıye ıza a "'h d d b' ·· "' laı · d 
"'"Cli. se!llik bir ihtiyar, bu yıl bizde kışın ga m a ır ve ız ruzgar sayesın e 

geç başlamasının sebebini Amerika • kış mevsiminde bahar günlerine nail 

Parı·ste Bog" azlar daki müthiş soğuklarla alakadar bul • olduk. Amerikadaki hava kesafeti ta
makta ve hükmünü fen yoliyle §Öyle- dil olduktan &onra bizde de başlıya .. 

Meselesı• De ce izah etmektedir: cak olan şimal rüzgarları ile hava fev
<c- Amerikada havaların dehşetli kalade soğuyacak ve kar yağmağa 

G •• •• ••) .: M ? surette soğuk olması, hava tabakala • ~lıyacaktır.">> 
oruşu uyor u • rının, dünyanın o mıntakasında bü - Dün, rüzgar hafif surette karayele 

~iltis, 4 (A.A.) _ BB§bakan yük bir kesafet peyda ederek alçal - ,çevirip te derhal yağmur yağmasına 
tıden dü k 1 ·ı· b"" '..k l malarını mucip olmuştur. Bu itibarla ve havanın ıoğumaıına nazaran bu 
~ <h n a şam ngı ız uyu e • l h b l ki "h . d . . . .. 1 1 d "' k 
b ~t C Cl k' k b l ed k orada hasıl o an ava Of u armı I ı tıyar enızcınm soz er ogru çı a· 
"~ eorge ar ı a u ere d ld k . · k d"l "ki' - be · -"ilan o urma ıçm sıca ve .mute ı ı ım caga nzıyor. · . 

. 
izmirde Kasırga Ve Qoıu: 

\ti~lt Ya ve Bulgar kralları ve Ti .. 
'-tıl\ 0 ~e Arasla yaptığı konuşma -

t ~ıcelerinden haberdar etmiştir. . -

Hadisenin faili olarak gösterilen 
Küçük Ahmet 

Sinema Soyguncuları ... 
Koço İle Şücaaddln Dün Hakim 
Huzuruna Çıkarıldılar. 

İkisini De Tevkil 
Hakim 

Etti 
iki gün evvel saat 21,5 da Saray si· deki kelepçe çıkarıldı. Sıra Şiicaad • 

neması kasasını şimdiye kadar tehri· diıiinkine gelmiışti. Onun kelepçeai 
mime görülmiyen bir fekilde soyduk· bir türlü açılamıyordu. İğnelerle, çu -
ları için yakalanan trikotajçı Koço ile vaİdızlarla jandarma ve polis kelepçe
mücellit Şücaaddin dün saat 16,5 da yi kurcaladılar, evirdiler, çevirdiler, a-
polis tarafından müddeiumumiliğe çamadılar. 
verildiler. Bu yeni icat soyguncular Yarım saatlik bir uğraşmadan son
polisten gelirlerken, müddeiumumili - ra çilingirin müdahalesi kelepçeyi a
ğe etraflarında .,. kesif bir kalabalık çabildi. Sonra da suçlular etraflann • 
getirdiler. • daki kalabalığı geçerek Sultanahmet 

Pervasız ve sert adımlarla janclar - sulh birinci ceza hakiminin önüne çı· 
malann önünde ilerliyen bu iki kafa- kanldılar. -Koço hakimin sorgulanm 
dar delikanlı kapı altında jandannala- aynen şöyle karşıladı: 
ra teslim ediliyorlardı. Koçonun elin.. (Devam 9 unca )'htle) 

Tramvaylara İnip Binerken Dikkat 
Ediniz. ~ş~an Olmak Fayda Vermez 

~ii~~•ız başbakanı Flanden Tevfik 
~'t~ Araala Akdenizcle karfllıkb 
~ Jneselesini ve Bulgaristanın 
~ antantına kabulü ihtimalini 

Camlar, Kiremitler Kırıldı ·-- illt ,..,a ... 70,,., ...... 
iL ... etrniftir. 

~~~ın tahkimi mese~sini gö
~ ~?rufrnedikleri belli değildir • 
~, 0 Yle zannediliyor ki Türkiye, 

~~ diğer bazı mıntakalann 
~ aekerlqtiriımesi meaele8inin 
~ ~ya vıkabileceii bir aıra • 

~-~-ı yarabllamn mu • 
-~ kaaaetindedir. 

T ·ı f D • ki • o · •ıd• 257 •yıh tramvay Beyazıttan Or • tahaneye kaldmlmıftır. e gr a Jf C erı· evrı ) taköye ~derken ~lculardan Mercan . * . 
- adında bır kadın Divanyolunda tram· Suadıyeden Bostancııya giden 40 

İzmir, 4 (Hu•usi muhabirimizden) - Bu eabah aaat ond$ lzmirde ha,. vay durmadan yere atlamlf ve düte- numaralı tramvay arabasına binen 
lıyan tiddetli fırtına bir arabk korkunç bir tekil idm.,ı11. Şehrin her yerine rek bqı tatlara çarpmıfbr. Mercanın mavnacı Mehmet tramvay durmMlan 
altı dakika tiddetli dolu dütmüftür • Doludan bazı evlerin kiremit ve cam· tramvaydan vakitıiz atlamasının 'Za • yere atlamıf, başını elektrik direğine 
)arı kınlmıftır. raran bu bclarla kalmaııuf. e arada ç.upuak bayaın bir halde,, yen yuvaı-

Merıinli ile Qayrakh •rtt•ııcla ta~n. kuvvetli hh: ~ lleticeaincle bü- ayni yolcl.n aeçen (3320) aayılı 9'0 - lannuttır. Mehmet timdi hutanecle • 
tün teland direkleri devrildi. Muhaberat inJu~ ~· Menin Hele mez .. ~Ü• de Melcana pıparak ~ndan ve dir. . 
~ yaı,.bnm ..._ ıtmiftir. Hav. akf8ma Mina MJrlnJıı •it*• ...... ,_ ~. MenD ıa.. (De,,_ t _. ~) 
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(Halkın Sesi] 
Mahkümıara 

Okuyup Yazma 
Öğretilmesine 

Ne Dersiniz? 
Samsun ceza evinde, mahkumlnra 

mahsus bir kurs açılmış. Orada, bir 
öğretmen, yüz eJliyi mütecaviz mev• 
kufa ve mahk\ıma okuyup ynz.mn 
öğretrnekteymiş. Bu münasebetle 
dün bir mubarririmiz rasgeldikleri • 
ne yukanki suali sormuştur. Aldığı 
karşılıkları aşağıda bulacaksınız. 

SON POST~ 

Dolandırıcı Sanılan Mü en • 
ıs 

Sofya Polisinin Verdiği Maliimat 
•• 
Uzerine Serbest Bırakıldı 

* Polis, uzun müddet T okatliyan o- 1 müddeiumumiye cebinden çıkardığı J Müddeiumumilik bu tık delikanlı· 
Dördüncü Vakıf Hanında kom4syoncu telinde yatmış ve otelden para aldık • minimini tayyareleri havaya atarak nın Emniyet birinci fUbe tarafından 

Hüsnü Şan oğlu:. tan sonra Turingpalaaa geçmit ve o- uçuruyor ve bir feyler anlatıyordu. da hüviyetinin adam akıllı tesbiti için 
- Mahkumlara okuyup yazma öğre - rada da bir hafta kadar yeyip içtikten ... Tercümanla ifadesi tesbit edildi. kendisini polise iade etmişti. 

tı.lmeaı·, <ıcezaıı hakkındaki telakkimizi ip· K · üh' d' ld ... İstanbul poli • B 1 1!_• d ve yatıp kalktıktan sonra üste de para ostı m en u; o ugunu ve icat et • ıı u gar poıqın en 
tide.ilikten çoktan uzaklaştığını anlatır. bu ada h·· · .-.: b kkı d · h alDUf olan ve bu suretle geçinme yo • tiği havada kendi kendine uran tay • mm uvıyçU a n a ıza at 

Suçların, cürümlerin, cinayetlerin muh· ki :ı- • isteınit ve hakikaten bunun bir mü • 
telif sebepleri vardır: Ve çok defa, bu suç· lunu tutmuta benziycn Kosti adlı bir yare oyunca arını Tayyare Cemıye • h d. ld w . • 

ı en us o ugu neticesme varmıştır. 
ların, cürümlerin, cinayetlerin bütün me- Bulgar mühendisi yılkalamıt ve müd- tine satmak ~için. • stanbula . geldiğini I Üçüncü müstantik dün Kostinin gay-
suliyetlerini faillerine yüklemeye imkan d · ·1·w • ti" K t• y·· k t d - d il 
yoktur. eıumumı ıge vennış • os ı ur • ve sa ama ~~ l0Ç~. ~. ote erın parası· 1 ri--~~~kuf muhakemesine karar ver-

Bu mes" uliyetlcri tamamen cemı·yete çe bilmiyor, kendisini sorguya çeken nı veremedigını soyluyordu. dıgı ıçın kendisi serbest bırakıldı • 

yükliyen filozoflar da vardır. Onlar ço -
cuklan, bembeyaz kağıtlara benzetirler. 
Ve bu «bembeyaz kağıtlar» ın, pekala 
temiz tutulabileceğini iddia ederler: Bu 
iddianın izahı çok uzun olur. 

Fnkat muhakkak k.i, insanları cinayet, 
sirkat irtikabına sürükliycn sebepler a!n • 
ısında cehaleti de saymak lazımdır. 

Mahkumlara okuma yazma öğretmek, 

bu mühim sebebi kısmen olsun ortadan 
kaldırma yolunda atılmış çok hayırlı bir 

adımdır. 

Ben, bu teşebbüsün bütün ceza evleri • 
miz tarafından taklit olunmasını temenni 

ederimi 

* Sıhhiye memurlanndan Tahsinı 

Mektep} rde 
M··samere ..• 

Fakir Çocukl ra Yardım 
için Verilecek 

Maarif Vekaleti, evvelce gönderdi
ği bir tamimle mekteplerde ders se
nesi içinde müsamere verilmesini ya
sak etmi9ti. Mekteplerdeki fakir ço • 
cuklara gıda ve yardım temin edilme
si için müsamereler verilmesi yolunda 
Maarif Vekaletinden son defa tekrar 
müsaade istenmiş ve vekBlet içkisiz 
olmak üzere balo, çay ve müsamere 
verilmesine muvafakat etmittir. .. 

Takke ile Geziyormuş 

arısını 

Öldüren 
Gardiyan 
On Yıl Hapse Mahkum 

Bir Otomobil 
Kazası •.• 

Yakacık Yolunda iki 
Kişi Yaralandı 

Oldu Yakacıkta yeni yapılan aanator • 
. Ceza evi gardiyanla 

1 
d H · yomu görmek için pazar günü Yaka. 

kansı Hüsnüy · ··ıdr .? ank ~ıpl' cığa giden Deniz Ticaret Mektebi mu· 
cyı o urme ıuçıy e alliml . d Ha ilah .1 D . I 

agw ır cezada muhakem ed"I kt d" enn en yru ı e emzyo • 
e ı me ey 1• l ··f t · 1 · d A 1 b" dik 

Bu duruşma dün neticelenm. ve Ha-ı ar~ mu e ~ış e~. en • ı anın wın • 
sip İıakkınd k .1 . ~ H . lerı otomobıl donuşte bır hendege yu· 

a arar verı mıştır. asıp I B la 
karardan e 1 h t• L~ki 1 var anmıştır. u yuvar nma sonun • 

vve eye ı ıuı meye ma • d b·ı· dir-'--. 
ruzatı old w b·ıd· k w , a otomo ı ın Cli6ıyonu ve camlar 

ugunu ı ırere ayaga kı I A I il H 
kalktı ve: 1 rı mı\t, san e ayrullah da hafif. 

- Hüsnüye (10) senelik karımdı.! çe yaradlan.ınılktledardır:l ':aralıların aana-
Beni bır '-•- B kir d d b" . . 1 ' toryom a ı t avı en yapılmış, ken-

HKu. e a ın a ırısıy e d.I . d b. b ka . 
Yaıınmagwa b 1 d G"tt• im ı erı e ır af otomobille avdet 

- Hapishaneler dünyanın her tarafın· 
do birer ıslahhane haline sokulmuştur: O
ralara düşenler muhitlerine kurban olmuş 
birer ruh ve karakter hastası sayılır. Ve 
şefkatle, ihtimamla bir nevi tedavi altına 
alınırlar: Takke ile gezen Konyalı Mustafa 

r-·· af a ı. ı ım, eve ge e· t . I d" 
ıini söyledim. Bana: e mış er ır • 

Onlara insan sevgisi, şeref sevgisi, bilgi namında biri yakalanJJllftır. «-Beş dakika önce gelseydin, be- Yenı· Uf ki k 
ni Bekirle bulacaktın» diye cevap ver- a l 81 • •• sevgisi, kanun sevgisi, iyilik aevgisi aşıla • 

nır. 

Bu gayretin çok hayırlı semereleri gö • 
rülmüştür. insan kanını şerbet gibi iÇmeğe 
alısmış nice müthiı sadistler görülmüıtür 
ki, hapishaneden çıkuktan sonra, karınca 
ezmekten çekinmi ler, ve ondan sonraki 
hayatlarını namuak&r sayılan insnnlarn bi
le nümune olabilecek kadar temiz geçir • 
mi !erdir. Bence. bütün mahkumlanmıza 
okuma yazma öğretmemiz çok muvafık • 

tır. 

Onlara sade okuma ynzmn öğretmekle 
kalmamıal>JıZ, ahlakları üzerinde hüsnü te
sir yapacak filimler scyrettirmeliyiz. 

M keplerde 
a talık ..• 

di. Ben de ne yaptığımı bilmiyerek ta-
bancamı çektim. Jki yaşında bir çocu- Ve Aslı Olmıyan Bir 
ğum var. Ben bigünahım. Namusumu Şayia 
temizledim. Adaleti yüksek vicdanı • Darphanede basılan ve piyasaya 

S hh M •• d •• ) •• x. •• G .. ruzdan bekliyorum! diye anlattı. çıkarılan yeni; bir, beş, ve on kuruş • 
1 at u ur u~une ore Mahkeme ceza kanununun (448) luk paraların piyasadan tekrar toplan. 
Korku' acak Gibi Değil İnci maddesi mucibince Hasibe (15) dığı hakkında bir şayia çıkmıştır. Dün 
Şehrin bazı ıemt!:,rinde görülen sene ağır hapis cezası verdi. Fakat biz bu haberi darphaneden de tahkik 

sari hastalıklar için, dün Sağlık Mü • 1 hadisede tahrik görerek bu cezayı: ettik. Bunun kat'iyen aslı yoktur. 
dürü 9unlan ıöylemiştir: ( 1 O) yıla indirdi. Darphanede nikel paraların basıl • 

«- Şehirde hastalık korkulacak Hasip (10) sene de nezaret altın • ması devam ediyor ve ~stok yapılı • 

• Şubat 5 ~ 

[ Gllnftn Tartbt) 
Bir iki 
Satırla .. 

Fuat Köprülünün Dersleri 

Saylav Fuat Köprülünün İstanbul O• 
niversitesindeki Türk dili edebiyatı ku 

.. ,, 

aüsündeki derslerine devam etmesi içiıl 
Vekiller Heyetinden karar iatenıiftİf• 
Fuat Köprülü yakında derslerine ba~lı • 
yacaktır. 

*** 
lran Maarif Nazırının Oğlu 

lran maarif nazırının oğlu Mehmet Ali 
Hikmet Han ıehrimize gelmiştir. Evrıak 
hazinesinde eski Türk • lran münasebatın• 
nit vesaiki tetkik etmektedir. 

*** 
Yeni Hariciye Tayin Ve Terfileri 
Varıova büyük elçiliği müsteşarı Kad' 

ri Rıza, Pnris büyük elçiliği müsteŞan Ze' 
ki Nebil. Moskova büyük elçiliği başka ' 

tibi Nureddin, üçüncü katip Şemseddin A• 
rif ve Cidde kançılan Feridun merket• 
nakledilmişlerdir. 

Moskova büyük elçiliği müsteşarlığın• 

Nureddin Ferruh, ikinci katipliğine Suphİ 
Kamil, Vnrşova büyük elçiliği müsteşar ' 
lığına Basri Reşit, Ciddc maslahatgüzar • 

lığı konsolosluk işlerinde çalışmak üzere 
de Saffet Acar tayin edilmi~lcrdir. 

Merkezde yedinci derece memurlardııll 

Atıf, Fikret Hamit, lsmail Safn, altıncJ 

dereceye, dokuzuncu dereceden Hüsrıii 
Rifat, Bedri Tahir, Cenevrede Cemiyeti 

Akvam itlerini görmcğe memur Bern el• 
çiliği katibi Nedim Veysel, Atina elçiliği 
katiplerinden Kemal Ncjat, Roma elçiliği 
katiplerinden Ekrem İsmail, Gümülcint: 

konsolosu İzzettin, Milüno konsolosu Mi.ı· 
nir Pertevin sekizfoci dereceye 
tasdikten geçti. 

* "'* 

terfileri 

Poıta Ve Telgraf Ba§ Müdürlüğü 

Şimdiye kadar İstanbul posta, telgrııf 
ve telefon baş müdürlüğünde bulunan 
Mnzhnr bu vazifeye dünden itibaren as:ı· 
leten tayin edilmi§tir. 

*. * 
Bir işçinin Parmakları Kesildi 
Tahta.kaledeki teneke kutu imaluthanesi 

i§çilerinden İsak Levi üç pnrmağını mn • 
kineye kaptırmı,tır. 

*. * 
Fatih Parkmdn Bando 

Fatih kaymakamlığı önündeki park~ 

bundan sonra haftada iıç gün itfaiye ban• 
dosunun halka muhtelif havalar çalmaıı 
kararla§tıtılmıştır. Bunun için itfaiye park• 
ile tayyare parkı arnsındnki sahaya bİ' 
mızıka köşkü yaptırılması kararbııtınlmış· 

Onlara, nnlıyacııklan kadar açık lisan· 
la, hareketlerinin fenalığı telkin eden 

vaziyette değildir. Mekteplerde ihti • da bulundurulacak ve amme hizmet • yor. Piyasaya çok az miktarda çıka • 
yati tedbirler alınmakta ve bazıları da ferinden müebbeden mahrum kala • nldığı için herkes bunları saklam1flır. 
dezenfekte edilmektedir.» caktır. Yakında stoklar piyasaya verilince tır. 

*** Bir Be k MehkOmlyet bu paralar da çoğalacaktır. 
konferanslar vermeliyiz! f v E * Türko is e cnebi Ahmet ve Zeynep adlarında iki ki- M ıı· 1 B. 1 

Maçka, Emel apartmanı. 3 numaralı şiyi kendi aleyhlerinde söz söylediler Ua IID er lf • ğ• -
daire mühendis Şakir Erel: ump nya ar diye bıçakla yaralayan Nazmi dün a- • h• l • 

- Hapishanelere, bilhassa Amerikada ğır ceza mahkemesi tarafından «3,5» nID eS l ese eSJ 
çok ehemmiyet verilir: Orada mahkum - Türkofis ecnebi vapur acenteleri sene hapse mahkum olmuştur. Naz • Muallimler Birliğinin feshi mescle-
lara, sade okuma yazma değil, birer snn·ııt hakkında bazı tetkikat yapmaktadır • mi (29) lira da para cezası verecek • si hala tamamen hallolunmamıttır. 
ta öğretilir. Fnraza, iŞtıizlik, sefalet yü • Bu arada acentelerden kumpanyala • tir. Dün de yazdığmız gibi eski idare hey-

Şirketi Hayriyenin Tarifesi 
Şirketi Hnyrıyenin yeni yolcu tnrif elerirı.İ 

tesbit edecek olan komisyon bugün oenit 
Ticaret Müdürlüğünde toplanacaknr. Esid 
t~rifenin değivtirilmesi için kufi sebepler 
mevcut olrnadığındnn dolayı tarifede e • 
saslı bir değişiklik yapılabileceği umul .. 
mamaktadır. 

zünden sirkat yahut ta cinayet i~iyerek nna ait vapurların tonajlan, seferleri, .. eti birliğin fesholunduğuna dair vila-
hap e giren bir adam, orada bir san"at sa- u.n Hırsız Yakalandı t b' · t.d · ı d. o navlun tarifeleri, hangi ihracat madde- 'I ye e ır ıs ı 8 vennı' er ır. niversited_e Dersler Baı:ı.Jadı 
hibi olur. Hatta yaptıklarını sattırarak bi- T ah 1 F th. Ah U V ı· · · H d K ~ 

*** 

1 . . . kab l .kl · I t E- r zon u e ı, met ve zun- a ı muavını ü ai arataban, bu O . . d bıl 
raz para da kazanır. erımızı u ettı erı soru mut ur. k.. ..1 .. R "f b. b kk ) d.'kkA . "d h k k . l . ..d .. ı··- .. nıversıte e yaz sömestri derslerine 

opru u aı ır a a a u anın ıstı anın u u 1\1 en mu ur ugu ta - sabaht .t.b b 1 5
.. ~t' 

Samsundaki teıebbüs, bizi bu hayırlı ne· ğer yapılan tetkikler sonunda ecnebi . . . . an 1 ı ren nş anmı.ştır. onıc 
ticelerc kavuşturacak yolun ilk adamıdır. tavanından gırmek suretiyle hırsız • 1 rafından tetkık edılmekte olduğunu münascbetile Uludnğa kayak sporu ynP , 

kumpanyalann ihracatımız için ihti • ı "' t bb.. t · l lla b t tkik h ·· b0 t d·- · d 1 Bu adım taklit olunursa, hapiahanele • ıga eşe us e mış er ve çuva ra ı ve u e enuz ı me ıgın en mak üzere giden tnlebc ve profesörlef 
rimizden, yeniden sirkat ve>(ı. cinayet iş • yacı karşılayamıyacak vaziyette ol • doldurdukları eşya ile birlikte ayni birliğin feshedilip edilmediği hakkın~ 1 dönmüşlerdir. Yeni sömstr münasebetile 

liyecck mahkumlar değil, namuskiir san' at· dukları anla.tılıraa ihtiyacı karşılayıcı yoldan knçarlarken tutulnıutlardır. 1 da kat'i bir şey aöylenemiyeceğini j Tıp ve Edebiyat Fakültesinin ders pro • 
karlar, hatta bilginler çıkar. tedbirler alınacaktır. Vak'a Fenerde olmuştur. bildirmiştir. gramlannda bazı deği~klıkler yapılmıştı'' 
=========c:: ...... .......:::========--=:ı::::ıııııı::=-===:::ı=====-===============================------'==========================:ııc=:......:::::ıı::::================================;;;::.;~ 

- Maşallah, Hasan Beyciğim! Beledi • 
yemiz gittikçe asrileşiyor •• 

P z r Ola Hasan 8. Diyor Ki : 

Artık lstanbulun çöplerini .denize 
döktürmekten vaz geçmİ§ ..• 

... Y aldırmak için, huıusi bir fınn yap
tıracakmış ! 

Hasan Bey - Sen öyle ise o fırını d•• 
liıtede, asri mezarlığın, Adalar suyuıııı: 
asma köprünün altına kaydet, sonra da 
nut, e mi? 



-Her gün 
Ôlünı Cezası • 
lngiltere Siyasetini 
Değiştirdi 

fdQm 
ÖlUm cezası dünyanın en medent 

lncınlekctlcrinde bile henüz bakidir. Bu 
C~ıı.nın ııleyhinde yapılan bUtlin neoriya• 
ı. rağtnen dünya henüz bu cezanın lil:ıum· 
•ııtıu ~ 

~una kani olamamıştır. 
kil 1-fcr memleket ölüm cezasını baoka oe· 

1 
de tatbik eder. Amerikalılar suçluyu 

~ tktrikli sandalyeye oturtarak .yakular. 
tanaızlar giyotinle öldürürler. Almanlar 

'lıçlunun balta ile başını uçururlar. Biz de 
~rıı.k öld·· ·· ·· li uru ruz. 
ti • er ıeklin kendine göre tüyler ürper • 

0~
1 tarafı vardır. Fakat bu ceza gizli tatbik 

d ıınur. Suçlular sokaklarda halkın önün· 
h.ie Öldürülmez ve cesetleri sokaklarda teş· 

r edilrne .. B· .... 
.. ~ 1zde bu ceza hala sokaklarda, halkın 
.. a~ 
~ Önünde yapılır ve daha fen ası ga • 
Ctel ld k ~lı' er asılanların fotoğraflarını a ırara 

ı.~ ıfelcrindc neııredcrler. Bu çirkin man-
"'<lta h· ah0 f 1 · ile ıç olmazsa artık matbuat s ı c erı· 
~eçrnemelidir. Bu resimler Avrupalılar 
tıı flnda memleketimiz hakkında mev • 
ta~ ~ersiz; haksız ve bazı fena telakkileri 

~•Yeye de hizmet eder. 
b Undan sonra suçluları kollan kelepçe
l• aokaklarda dolııştırmaktan, ölüme mah· 
-.11tııları meydanlarda ve halkın önünde 
~ l'rlaktan vaz geçmek, en basit fakat en 
lir t\ırj değiııikliklerden biri olmak gerek • 
~ Bu eski ve iptidai an' aneye bu iğrenç 
td 11Zaraya bugünkü vicdanlar tahammül 

tnıiyor. 

lrıo"lt • * • • d "" f 0 d" D· c. r ere sıyaaetını egıf ır ı 

le •kka.t ederseniz görürsünüz ki, lngil • 
~t, aon zamanlarda İtalya ile eskisi ka • 

rli kuvvetle meşgul değildir. 
dclc.i ıtbeşistandnki muharebeler. Akdeniz
~rl faaliyetler, ltalyada Musolininin ha • 

1kla · • k d ·· k".t tıı·· rı, onu artık eskısı a ar ur u • 
11101 h • ı· k d · N ' atta a a a ar etmıyor. 

'İıl e oldu, Jngiltere neden ltalya mesele• 
ı.1c kar§l birdenbire gevıek bir siyaset 
"11.ıti\)· n ıne başladı. 

l ıı 8\lalin cevabı şuradadır: 
n ·1 bit Rı tere başlangıçta İtalyanın modern 

td ordu ile bir hamlede Habeşistanı işgal 
tce:>· • H b ... 

bıt· .. ını annmıştı. Bir ayda a e;t ı~nı 
ıte 

~d n muzaffer bir ltalya evvela Mısır ve 
~İt ~n, "sonra da Akdenizde İngiltere için 
lltt ela olabilirdi. Bu belayı büyümeden 

adan k ld k ·· ·· hl"k · · 1 tı~ n ırma , gorunen te ı eyı ıza e 
~~ı- k b" ~il\ azımdı. Fakat arada geçen ısa ır 

tı1 ~.n. bu tahminin doğru olup olmadığı
bit \ 0•tcrdi. İtalya on hafta içinde ancak 
t'd il.ç Yüz kilometre içeri girebildi ve o • 
it~~ ~~kılıp kaldı. Bu gidişle Habeşistanı 
d~ d ıçın seneler lazımdı. Bu müddet için· 

~ •. e ltalya yorulup harap olacaktı. 
ı~. '~ıtck· . k :'11}-"·k ırn daha şimdiden ltalyada anca 
lcr 

11

1 
bir hatp esnasında alınacak tedbir

~r~" ınrnaktadır. Mesela, son neşredilen 
)t~d:llarrıelcre göre, bütün §ahsi servetlerin 
lır, 11 °nu hükumet tarafından alınacak -
lı;ıı 1 Yaş ile 36 ynş arasında bulunan bü
lttlı· lalYanlar silah taşıyacak ve askeri 
~ı:Ye .. CÖrcceklerdir. Dahilde iktısadi aı-

~lındcn güne artmaktadır. 
ll· . 

~t ~llil.cnaleyh ltalya artık lngiltere için 
1 ta.ı 1helası olmaktan çıkmıştır. 

~t~i~. ngiliz siyasetinin son zamanlarda 
1
• olmasının sırrı buradadır. 

~•kı Fransız Dahi· 
ll~e Bakanı Frot 

~ Tokatlandı 
bt~ ~ria, 4 (A. A.) - Eski dahiliye 
b anı F 
.~l\ttıd .. rot'un, adliye ıarayında 
~ld0tl Ugu hcber alınır alınmaz ko

tiılllıi.i l\r~a büyük bir galeyan gö -
ti)~iik !l~r. F rot avukat elbisesiyle 
~., ..... mu! \re avukatlar ile halk iki ' .• ,, a 
tı~ Yrılarak lehte ve aleyhte ba
l ll}'e, b l 
"'t.\'~&. aş amıtlardır. Bu esnada 
~t\ \.i S•kınış ve bazı kimseler Fro-
Q~ Zerin l tlanı e atı arak tokatlamaya 
~t\ Sı~!la.rdır. Frot adliye aarayın
~i \>.. arken yüzünde parmak iz • 

"'rdır. 

~~ .. 
ll 9arnada Zelzele 

b ~ .. ta 
~IQ.&.cla ;;a, (Özel) - Evvelki gün 

l~ ol ısa fakat kuvvetli bir zel -
ltııul:r ttıuştur. Hiç bir hasar olma • 

• 

Sayfa 3 =-::===---==-==--==-==-=-==---=============-

Resimli Makale 

Bu memleketin normal çocuiu sokakta büyüyen çocuktur. 
Evinde saksı içinde çiçek yetiıtirir ıibi yetqtirilen çocuklar, 

hayata çıkınca sert rüzgara maruz bir çiçek gibi derhal solar

lar. Sokak çocuiu sokakta bayatı bütün kötülükleri ve bütün 
iyi taraflariyle birlikte öirenir. Halbuki mürebbiye elinde, ha-

• 

• Sokak Çocuğu il 

yattan uzak evin limonluiuna benzeyen ılık havası içinde yetİ· 
fen çocuk mukavemetsiz ve mücadeleye kabiliyetaiz yetqir. 

Sokak çocui'u çeviktir, cevvaldir~ atılgandır, yırtıktır, kav
ga etmesini, yumruja güvenmesini bilir. Ve bayatın içinde yeti
ıir. Sokakta küfür öğrenir diye çocuğu eve bapsetmeyini.z. Ço
cuğun en pratik mektebi sokaktır. 

= 

MUHTELiF HABERLER 
•w 

,,.-------, 
Sözün Kısası 

1-l ozımız Ona 
Geçiyorsa, Ne 
Yapalım? 

E. Ekrem•Talu 

Candan bir arkadaşım, dün, mat • 
baada beni ziyarete geldi. Şundan, 
bundan konuşurken, bir aralık: 

- Yahu! dedi; şu İstanbul beledi· 
I yesiyle ne alıp, ne veremiyorsunuz?. 
Gazetenizde zavallı belediyemiz hak
kında, tenkit, tariz, sitem, şaka, hiç 
bir gün eksik değil.. Zayıf taraflannı 
bulup buluşturup mutlaka sauwıyor -
sunuz. Ben Muhiddin Üstündağın ye
rinde olsam, sinirlenir, kızarım. 

Güldüm .. 

- Sana bir fıkra anlatayım, ccva • 
bımı da ondan sonra vereyim.. de· 
dim. 

Vakti}rle bir mirasyedi, bir de o
nun dalkavuğu varmış. Birlikte gez • 
meğe çıkmışlar. Yolda giderlerken, 
önlerinde iri yapılı, çıplak ensesi tak
keci kalıbı gibi bir adam peyda olmuş. 
Mirasyedi, yanındaki fıkara dalkavu· 
ğa o adamı gösterip: «Şunun en• 
sesine bir tokat şaplat, sana ~ lira 
vereyim!» demiş. Beş altın lira bul 
Herif dayanabilir mi? T okatı şaplat· 
mış ve ensenin sahibi hiddetle geriye 
dönünce: «Affedersin biraderi Biri· 
ne benzettim!.» deyip özür dilemiş . 

Derken, bir az daha gitmişler. Mi
rasyedi ayni teklifi ikinci defa tekrar· 
lamış. Dalkavuk bir tokat daha indir-

8 ulgar la r da Türk Düşman ıgv ı ;~t~~:::ü:::. :~~:~.::~~ :~ 
kürerek mütearrızın üstüne hamle e-

De ıı• orman Tu·· rklerı·, Adeta Dehşet di~~~u~.a~::;~~ dem4'l· Sende bu en-
se. beyde bu mürüvvet ve semahet, 

1 d B H Y ı 
bende de bu züğürtlük varken, benim 

Çı·n e ı·r ayat aşıyor ar ~plaklarımdan kurtulamazsın!.» 
lşte, dostum: Biz zavallı gazeteci· 

Sof ya, 4 (Özel) - Geçenlerde 1 
de bildir iğim gibi, Bulgariıtanda
ki Türkleri kaçırmak, ve bırakacak

ları mallara konmak gayesini gü • 

denlerin tecavüzleri, taarruzları de

vam edip durmaktadır. 

ikinci kanun ayının dokuzuncu 

günü aaat «18n sularında, dört bet 

Bulgar; «Razgrab> kazasının «Zin
cirli Kuyucukn köyündeki Türk 

kahvesine bir baskın yapmıılar, ve 

içeride oturan bütün Türkleri so • 

padan geçirmiılerdir. ~ 

Bu hadise üzerine köylüler, köy • 

lerinin Bulgar muhtarına bat vur • 
muılar, ve yana yakıla tikayette bu

lunmuılardır. 

Fakat muhtar, söylenenlere du • 
dak hükmü§, «Zicirli Kuyucuk» Bul

garları bundan aldıkları cesaretle 

tecavüzlerini bu sefer daha ııklaı • 

tırmıtlardır. Bu vaziyet kar,ısında, 
Türk kahvesinin sahibi, Razgrada 
kaçmak mecburiyetinde kalmı,tır. 

Şimdi köydeki Türkler geceleri 

ıokağa adım alamamaktadırlar. 

Bulgarlar, ikinci kanunun 12 in

ci günü, talihsiz köyü bir daha bir • 

birine katmıtlar, ve yakaladıkları 

bütün Türkleri dayaktan geçirmit -

lerdir. Dayaktan geçirilenler arasında 
ak sakallı ihtiyarlar, hamile 

kadınlar, kundaktan yeni çık • 
mıt masum yavrular bile vardır. 

Koca köyde, bir yeri kırılmamıı, 

bir yeri kanamamış tek Türk hıra -

kılmamııtır. 
Haklı şikayetlere ikinci defa ma-

l ruz kalan muhtar, bu sefer de: lerin, öyle senin zannettiğin gibi 

- Hükumete istida yazın! de • mevzularımız, meydanımız pek ge • 
mİf, ve zavallıları yine baştan ıav- niş, pek bol değildir. Bizim de nazı • 
mı!tır. mız ancak sevimli şarbayımıza geçi • 

Bu hadise üzerine köye gelen yor. Bizde bu züğürtlük, onda da bu 
. . tahammül, bu miirüvvet ve bu zara • 

Razgrat kaymakamı, etrafını çevı •

1 

f . l k k M h"dd. O ·· 
etşınas ı var en, u ı ın stun -

ren yaralılara, böyle uf ak te - d v d b' · f k t f k · v ı · · ag a ızım u a e e ıgne erımız • 
fek ( ! ) hadiseleri büyültmemeleri- d k t 1 ı en uru amaz. 
ni söylemi§, üstelik te: .. . . ..... ·~ .. .. · •=r • . ..... --- . ... --

«- Türklerle Bulgarlar kardeş • Çerez kabilinden : 

f antoma Mehmet 

Fan/oma Mehm.t:I 
Ve Samsunlular 

tirler. Kanun Türkle Bulgarı ayır • 

maz ! » demi§, ve koca bir taarruzu 

mütecavizlere en ufak bir ceza bile 
verilmeden örtbas edilmiştir. 

Bu vaziyet bütün Deliorman 

Türklerini ürkütmüştür. Bundan ce

saret alan Bulgarların, tecavüzü bü

tün bütün artırmalarından korkul • 

maktadır. 

Bu korku, diğer köylere de yayıl
mıştır. 

Sa~sunda Bir Köylü Kızına 
Samsun, · (Özel) Fantoma TecavUz Edenler Yakalandı 

Mehmedin yakalanııı ıehrimizde Samsun, (Özel) - Geçenlerde 
§İmdiye kadar duyulmamış bir de - §ehrimizin Kalkanlı köyünde genç 

dikodu ve heyecan uyandırmıştır. bir kızın ve anasının tecavüze uğ -

Şehrin her köıesinde bu sabıkalı radığını hildirmittim. Vak'a aka -

hırsızdan bahsedilmektedir. Daha hinde jandarmamızın sıkı takibile 

evvel bavul almak üzere girdiği 1 mütecavizler derhal yakalanmıı, 
dükkanda yakalanıp ta çarıı kara- adliyeye verilmişlerdir. 

- - ........ 1 ....... . . .. ' ••••••• · · -

koluna götürüldüğü zaman haber Samsun içinde bir eve saklanmı§ 
bütün ıehri bir anda kaplamış, yüz- bulunmaktadır. Dün F antoma Meh

lerce meraklı karakolun önüne top- medin resmini çekmek istedik. Sa -

lanmııtır. bıkalı hırsız tabii bir jestle güldü: 
Diğer taraftan Fantoma Mehme- - Zahmet ediyorsunuz. Buna ne 

din ıeriki cürmü olan İzmirli Çilli lüzum var? Beni tanımıyan kaldı • 
Ahmet hala yakayı ele vermemiş - mı ki? Diye guya tevazu ( ! ) gös • 
tir. Zannedildiğine göre Ahmet termiştir. 

Karısı 
Tanınmış kimyagerleı-imizClen biridir~ 

Mesleğine ve san'atine, aşık denecek de· 
recede düşkündür. Bu yüzden, ekseriya 
laboratuvarında işe dalar, zaman, saat 
mefhumlarını unutur ve evine geç gelir. 

Karısı onun bu halinden şikayetçidir. 

Boyuna sitem eder; kocası aldırmaz. 
Geçenlerde yine böyle gecikmişti. Saat 

dokuz buçuğa doğru çıka geldi. Kendisi
ni bekliye bekliye sinirleri gerilen kansı bu 
sefer üst perdeden tutturdu; bağırdı, ça· 
ğırdı, ve nihayet hıçkıra hıçkıra ağlamnğa 
başladı. 

Fakat kimyager: 
- Susl dedi. Senin göz yaşlarının be • 

nim üzerimde hiç bir tesiri olmaz. Onlnr 
nedir ki? Bir parçacık fosforlu emliih .. Bir 
nebze kloromaiyeti soda.. Ve üst tarafı 

su 1. Onun için bana vız geliri. 
Tıflı 

Mosk< v J "'!"ürk 
Sergisi Munasebetile 

Moskova, 4 (A. A.) - Türk re· 

sim sergisinin kapanıtı münasebe • 
tile yabancı memleketler kültür 

münasebatı cemiyeti tarafından 
ressam Çallı İbrahim ve saylav Sa

lah Cimcoz §erefine bir resmi ka • 

bul yapılmış, toplantıda Türk elçisi 

r------------~--------·--------------------..;,,:;;:-I Zekai Apaydın ile bir çok erkanı 

ı S T E R ı N A N } .. S T E R ı· N A N M A f hazır bulunmuştur. Bu arada 

Saraybumundan Osküdara yapılması teklif edilen köprü 
müna:.;ebetile ıı Deniz ı) mecmuasının son çıkan nüshasında §U 

malumat verilmektedir: 
((Snraybumu ile Üsküdar arasındaki 2500 metrelik sahaya 

yayılarak akan su 500 metrelik dar bir menfezden geçirilmek 
istenince akıntının geçidi bütün sabanın beıte birine indirildi • 

• her iki taraf ta dostane söylevler 

ğine göre şiddet 5 X 1,66, - 8,3 mile çıkacak. Yani bir itfaiye vermişlerdir. -----
hortumunun ağ1ına takılını, boruya bcnziyccek. Rüzgarı da Yumurta Büyüklü• 
hesaba kataraak bu şerait altında köprünün altından geçmek "' •• D 1 

b
.
1 

~ · o anes urg, 4 • • - u • 
ı ec::egıne, » • ·1· ~ . " d l 

iSTER 1NAN 

İstiyen 12. 13 bin tonluk bir Raz S?emisinin bu yoku§lnn çıka- ı y h gub n e (AOAU) y 

murta ırı ıgınde yagan o u tane -
1 S T E .. { 1 N A N M A f teri yerlilerden on dokuz ki§iyi ve 

'---------------------------------------------·~------~-----------------------------------..J yüzlerce hayvanı telef etmittir. 

• 



4 Savfa 

Somada Sürek Avları 
Soma (Özel) - Burada muzır 

hayvanları itlaf için her hafta sürek 
avları yapılmaktadır. Geçen ay için
de t- • ~, domuz öldürülmüıtür. 

Antaly 11 Birlhtilas 
Afü .... ~ - \ Jzel) Muhasebei 

hususiye yol tahsildarı Recep mak
buzlarda tahrifat yapmak suretile 
ihtilas yapmak suçundan itten el 
çektirilmiıtir. Recep hakkında tah -
kikat yapılmaktadır. 

SON POST~ 

MEMLEKET HABERLERİ 

Köy 
Rize (Özel) - Çoço köyü, Pazar 

kazasına dört aaat uzaklıkta kurul
muı (60) evli bir köydür. Havası 

güzeldir. Bir çok ün almıı kaynakla
rı vardır. Bunlardan bilhaesa (Av -

zan), (Çifteolak) adlı kaynakların 
suları çok güzeldir. Bu köyde kıt ol-

..................... 
Genç Kız 
Evlenme Teklifi 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Çarpnb!.,. 

(*) 

Çocuklara Nasıl 
Banyo Yapmalıdır? 
Faydaları Nelerdir? . 

Şimal memleketleri insanları ~U· 
min daimi tesiri alundadır. Müca; 
leci sağlam bir vücut yetİ§tirmek , 
çocuklarını küçükken soğuk suya alıttl 
nrlar. . 'l>'' 

Çocukları doğduğu günden ıtı , 
ren her gün ılık sudan başlayarak >"0 
vaş yavaş soğuk suya doğru h_•11~ 
yapmak ve banyoları azami bır t> 
dakikadan fazla ya çıkarmamak ' 
lüzumlu ve faydalı bir hareket ohıf·ı., 

··cııo~ 
Suya alı~an bir çocuğun vu eli" 

daima temizdir. Teneffüsü yerinde <il' 
Soğuk hava cereyanlarına ınuk~, 
metlidir. İ§tihası yolundadır, ba I• 
lan muntazam işler. Hemen hiç ııt::ıı 
olmaz banyo saatleri sabah yat•1'' r 

··rı•~ ltalktıktan sonra ve hazan da mu ti' 
be suretilc gece yatmadan evvel 1" 
mak lazımdır. ,ti' 

Çocuklarını yıkamaktan korkaO Jİ' 
neler daima yavrum hasta olınııll11 t , 

ye bu tedbiri alırlar. Fakat hiç 011.~,ııt 
mamalıdırlar ki yıkanmayan '1\1 jjf' 

daha çok hastalığa namzettir ve 111 

taittir. .11, 

Küçükten banyo, eu dökünrı1~, 
alışan bir çocuk büyüdüğü zarn•tı ei' 
lamdır ve bu sağlamlığını da ebe~ ııl' 

d uıı 
nine medyun olacaktır. Bunu • 
mıyalım. _/. - ,. 

( • ) Bu notları kesip aak]ayınllr, 1 o" 
but bir albüme yapıfbnp koJlellt'11"' 
yapınu:. Sıkıntı zamanınu:da bu. ~ 
bir doktor gibi imdadınıza yet~~ 
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·~· DU HYf.I · 

TELGRAFLAR BABIC:i 

Japon 
Çocukların2n 
Zekaları Ölçüldü 

Patlak Veren Grevler Genişliyor 
Şimdi De Fransa Ve Filistinde Amele 

Ve Halk Grevleri Başladı 

Gene 
Okunmuyor} 
Vapurda iki genç bayan gördüm, og • 

retmen olsalar acrekti, çünkü pe~oji -
den, şemadan ve bilhaasa kadrodan. kı • 
dem zammından bahsediyorlardı. Mua • Kvımetli hir 

.İltatiatilı 

Japon hükumeti Ko -
be tehrinde ilk mek -
teplere devam eden 

Ç<>cukJaırıa aorguy.a çekmek veya buıuai 

Filistinli Araplar, 
Tazyikı 

~etlerle muayene ehnek suretile bir zeka 
imtihanına tabi tutmuıtur. Gözden geçi - Londra, 4 (A. A.) - SmithfieldJ 
til en ç.ocaklana say\Sl '(70,000) eli ve erev komitesi, rıhtım ve sojuk ha-
~rn numara 150 olarak kabul edilmiıti. va mahzenleri ame1esinaen iki bin 

u ( 70,000) çocu'lc arasından 150 nu • kitinin mezbahalar amelesi ile mü-
~arayı alan. yani tam, fe-vka\ade ır:.eka sa • • ld kla ·· k · · Lil:ıi 

1 1 
( 

16
c.) • ı 1 tesanıt o u rını gosterme ıçın 

sayı an arın sayısı J tır. ınce e• • • • 
ine sonunda elde edilen kanaate aöre an· grev ılan edeceklerini bildirnuıtır. 
•e ile baba arasındaki yaJ farkının fazla • Diier taraftan 20 kanunusanide 
lıiı 2eka üzerinde fa:da tesir yapar aö • İnl'ilteredeki i1sizlerin adedi 
liinınek~dir. Zira tam zekalı aayılan 16) 2.159 ... 722 dir. 
t<>cuktan çocuğunun babalan O ile 45 
'hileleri •e 25 ile 27 yapnda bulumıyor· 
~1• Meıılek farkı itibarile de fazla 'ZC· 

Çocuklann eberiyeti ınra ile memur, 
~r, ve sanayi ~rbabı sınıfına menaup 
lllunuyorlardı. 

* 

* Havr, 4 (A. A.) - 500 ü Nor -
mandi 't'&purunda çalıfnıa.lda olan 
Saint - Nazileri amele, dünkü ka • ı 
rara teırfikan b. ubala i,Ieri t.9ına 
l'ilmemiılerdir. 

Diier taraftan, Transatlantik ıe· 

Fransanın 
Protesto 

Suriyelilere 
Ediyorlar 

Yapbğı 

- ıııwı ..... -..:. 1 • . __....,_,_ .... . .... -~ . ... _., __ _ 

Japonya 
Sovgetleri Yine 
Protesto Etti 

oeret kaideleri, vapurda da olsa, tanılmı

yan kimselt>-in konuşmalarına kulak ko • 
nuğu olmıya müsait değildir. Fakat ku • 
i.aklarda cluyınak kabiliyeti ve yüksek • 
eck konuşmalarcia da duyurmak kudff:ti 
oldukça bu kaideletden Jayda çıkması 

güç. ,Bayanlar d.a biraz y.üksek konuştuk· 
]arından ister istemez kendilerini dinliyor· 
dum. 

O ,C H d Bunlardan l>iri bir aralık çantasından 
Sovyet~er e, uOD u ut küçük bir kitap çı'kardı, arkadaşına gös-

Hidiae:er Jıden De:ayı terdi: 
Kı~gıD - Bak, dedi, yeni bir şiir rnecmuaR. 

Tdkyo 4 (A. !A..) _ Ja dı~ Şair~ tarafmdao bana göndıirilmi4. 
' • potl Öbürü gülümsedi ve çantaamı açtı. •T· 

bakanı Hırota, Japonyanın Mosko- . . ı_•t pt L! ··-L _,ı, d 
ıu ~· a an uır llU••• ,..._.ar ı: 

vadaki ıefiı:i vasıtaıile Sovyet Rus- _ .Bana da göndermiş. Demek önüne 

ya - Mançuri hududunda ~ua ael- eelene dağıtıyor. 
llıİf olan son hidiaelerden ötüriil Tesadüfe bakın .ki o eseıdcn bir nüe • 
Rusyayı protesto etmiıtir. ha da baaa gönderilmiıti. Bu sebeple genç * öğretmenlerin eaer hakkındaki mülaha · 

lfeıc1a ... 1tar • 
da açılan iri • 

ne] kumpanyaımm 150 maden a -Madagaskar adasında Tokyo, 4 (A. .A.) - Dıı l>akan -
yapılan büyük bir .ki - meıeleıi de 'bu 'harekete iıtirak ey - hiı namıaa söz aöylemeje saliai -

za1arını qğrcnmek istiyordum. Fakat ao • 
ramadım, -bekledim. 'Ha1bııki onlar, he -
nüz rihife1eri açılmıyan kitaplarını, küçük 
bir mülahaza yürütmeden, gene çanta -
lanna •kilitledil~. İlltimal iti ')'&nn b-.ka 
doadanna gieterecckler ve sonTa coııe aa• 
hifclerini ;açmadan gene 9'ntalum.a ko.!Ya· 
c.aklar. 

1. · ı ·· · lemiılerdir. 
l • ıserua açıma torenın- yeti olan bir r.at, hudut hadiseleri -

........, ue debi p u unmak izere * nin hakem uıalüne .müracaat su • 

d~Pa tarafından Fran11z kardinalı Ver • Kudüs 4 (A A) - Filistinin ıer ·· d ·ı · · B F ' • • re•ile halledilmeaiai .:~detle ıPrG gon en mıştır. u münasebetle ran- b 1 h' 1 • • A ' F ru 
~ ııaaetıderi Mad '--- --' .ı h . at ıca ıe ır erının rapıarı, ran- Rlto etnıİf ve Kıul Ordunun Uzak 
f BgUUIT llGMln•B lrJ~ "d , _ 1 h" ..1 .. • 
'l"lhılıiın Ufi dereccae et.iratle yayılma- mz 1 ar.esı 1A1ey mue nama}'ı,f .181>": Kudüste yapılan nümayişlcrclen Şarktaki .erkim barbiyaıİRİD tek 

* l)\akta olduğunu yazıyorlar. Zira adanın mıt olan Suriyeli Araplarla müte • bir görünüş lifi veÇbi'-' ltu uaule müracaatin 
bll.ICı ( l,'600,-000) kilidir. Bunlaan ..-a • sanit oldukla:rmı göatermek için "bu Ayni zamanda Fn.mız ımallarma L----lmild bir ı: .... -m i..e Jnu" ..:la Fıkra mql.ardut-. l>dki O.. .&.itunlarda da 
IJn.j b ~u;; '41h-· "lS' 11 "1 baurlattlJBMlır4 F.ıu.t ~u müaaacbeti 
. a hıristiyanlann sayısı ( 35,000) den 'la ah bir sempati grevine ba•la • kartı hoykdta1· •apılma.ma ıda ,,ka., ,LaJ-m' 1• u· ... ~..., --lwö;.ü -.=.:-.te • •ta.. :s" ., n ~ _yz .... ıı:aı--- ~· oldujı.ı içip tebar ı:ıluoabilir: ıMolla Gü -

'ettir. Bu (.35,000) in ç.oğu da Fınn- ılD&,!lar.dır. Tal verilmiftir. 'l11i§tir. rani, her ha~i bir sebeple kendi "a°kircli 
llltdır. '"' olan Fat.ib Sulta11 Mehrnedc gücenir, •i • 

Fransız Ordusu 
Manevralara 
Başlıyor 

) liyon, 4 (A. A.) - Dördüncü ko-
1ordu. yanndan .onra laş)ılt manevra• 
;rına başlıyacaktır. Bu manevralar, 
ranaız Alplerinde Champsor' da ve :!:i müdafaa yüksek meclisi azasın • 

general Dosse' nin .JcumandHı al
btıda yapılacakbr. 

.l'danev:ralar, bu .ayın on birinde hi
taına erecektir. 

Çinde Son tÇarpzımal11r 
--- . --

HQkQmet Kuvvetleri, Ko-
mOnistlerden Bir Şehri 

Geri Aldılar 

Nazller 1.sveçten tem etmek ister~ 
Çıkarılıror - Şevketmeıw der, Tcftazaninin a -

Stokhol 4 (h. A.) _ Abn <dam1arı bir gtin aksak Timurun bir kaç . . m: ,. an ıhizmetkarını döverler. Keyfiyet -dedikodu 
na.zılerı tefı Barthels ın hudut ha • doğurur ve hocanın adamlanoı -cezalan -
rici edilmeainclea ..,... hiiku•et dnmak ;jçia Tıimurlcnwe müracaat olunm.. 
memurları Neuhert iamiııde bir na- Büyük cıiha-.Pr. IDC9eleyi din~dikten "80n

rzi daha hudut hariciae çıkarnntlar- ra «eserleri beeim ıdevlet:imin hududu ıha
dır. riciDde okwıan J" eftuani gibi bir aliıne 

..... ~ •.• ~ - - ·- - • • ·--··~ karp saygısızlık göst1:rauıem > acvabını ve-

h 4 (A A ) 
r ı1 • a . d' • dan ayrılmıtlardır. Ancak komü • rir. Benim de eserlerim Mısnda, Hicazda 

Şanı ay, • • - uentraı lır at etmıfler ır. Kueıyang bu su- · tl · t~Lı.ı·d· bul r:e Hint ili.nele okunuyor! • • D16 enn CPuı ıne maruz unan 
Nevs ajansının haber 1Rll'diğine 'irÖ- retle Jımdı tamamen müemmendir.. K · hri d...ı-! .iki :F Fatih Sultan Mehmet gülumsiyerek şu 

wıeıyong §e n c:aı ransız .. . .. 
re Kueiçeu ayatet kuvvetleri K1Jei- * 1_ • 1 a· sozlerı soyler: 

pe&Kopoıu ı e ye ı papasın ve on ra- l . h T f • • 
yang"ın fimali prkiıinde bulunan Canton, 4 (A. A.) _ İngiliz ve h'b . akib ti . - yı amma ocam, e tazamuUl eaer-ı eıun e erınden endite edil- )erini Mısırdan, Hicazdan, l lintten gdip 

~~-------------.J Siuven tehrini komünistlerden is • Amerikan miayonerleri, Kweiyong- me'kteBir. (Bea1.,,,1 19 uncu razJe) 

a=== • ?1ayanların kabahati ne?. Eğer yemek j Vali güldü: = 1 ni hala unutm:y:n H~tip :sonları y:~ 
· ıçmek, oturmak, yatmak kumandala- - Onların .isteği belediye nizamla- tıştırdı: 

. l. · rı hep davulla, zuma ile, topla vcrile-1 nna ve hükfunet prensipleıine aykın 1 - Mademki hükumet emridir, bir 
cekse ba.şka zamanlar neden davul ça- bir istektir. Kabul edilmez. Bizim da- şey yöslenmezl 

KERVAN Yu•• R u- y o R lınmıyor. Top atılmıyor. Komfum sa-lvuhı kendiliğimizden yasak etmeyjşi- Dedi. 
--- hur yemeğine uyanacak diye hen ne .. .mizin sebebi eski bir adet olduğu için.. Bu oevapla onları inandıracak yer-
-

46 
_ de~ uylcu~da !ahatsı.z . ed.iliyorum. ,.dir. Yoksa ded~im ~ibi belediye ve .de bazılarını körüklemiş olmakla be-

- Bürhıın Cahil l'i • !- 986 Munebbihlı saat ıcat edılelı hır ıasır ol- r11ükumet cephesinde yeri yoktur. ır:abe.r onlar da iloriısine gitmediler. 
E:vkafç-1: zer ~eyler okoyatak karakoldan çıktı. du. Erken işe gidecekler saatlerinin I,. Muallim Haydar ve arkada,ları va- Bu ...sırada evkaftan Zahireci Hacı 

() ...._ Haydi rakıyı lcalNl edelim, dedi. Bugünlerin a•ıl dedikodt16u davul 
1 çal~r~nı ~şa~dan ayar ederler. Saat-,.linin yanından ayrıldılar. Çilaırlarken lbrahimle marangoz Salih ustaya ki-

l:ıa~r.kı okuyan kızlar da gazino ka - meseleai idi. Meyclao mahallesinden len uıtediJderı. anda o~l~rı ~yandı~r. yüzbaşı Macit: 1 talanan Nesih paşa ve Şeyh Lutfullah 
~ .sonra turada burada kapa- bir çok kimseler davuldan •ikayet c -1 Oruç. t~ta~lar ıbadetlennı ~erme getir-! - Mü'ftü efendi bu işe bakalım ne mesçitlesi meselesi ortada dönen ıa-

'Cdi~rlar. ld.tforlardı. Bir ka_ç muallim, doktor vo mek ıçın bır kaç kuruşluk ıbır çalar saat buyuracak 1 mazan dedikodularına yeni bir hız vor-
.._ Ne yapıyorlar? .zabit bir olup valiye gitmişlerdi. Baş- t:edarik edemerzler mi~ 7.ıekat veren, 1 Dedi. di .. Mütevelli •ofu oğlu Mustafa bir 
~ ~aha ne yapacaklar. Geçen ak- larında muallim Haydar vardı . .Lafını sadakai fitre vor.en ~iW>lümanlar -elli 

1 
Nafia miman Süleyman Bey : kaç günden ~i arayıcı f~ğ.i gibi 

"' ~l zurna sarho.. çarfldaıı ıew .sakınmaz. .söylediğini bilir bir ciltmy,; kuru~ vert.p hır çalar saat ala- - Ne diyecc'k, dedi. file davul iste- kalweleri dükkanları dört c1önii)(ardu.. 
~ama gittiler. adam olan Muallim Haydar mese- 1 mazlar mı? Onları uyandırmak isin ıriz diyenlere bunun -orucun sünnetleri, - Koskoca Şeyh Lutfulla'h camisi 
._ Kimseye zararları oldu mu? leyi '4>yle derleyip toparladı: ille daNul mu çaldırmak lazun. .faTZlan arasında oltnadtğmı 11öyliye- maranaGzhane Gluy,or ıey ümmt:ti Mu· 

\..;-Hadlerine mi düşmiif. Fakat mü- - Din ve dünya itleri ayrılmıştır. . ~uallim Ha~arm y.a~~ :Şa~a ~~rı .cek. ammed. Ne günlere kaldık 1 
~~ ramazan gecesi ibadüffah ağız· Hü1cümetin polis ve memuru Azra- cıddı fakat hepsı makul sozlerı valının * * Mütevelli Sefu oğlu Hafız M11ata-
l ~da ksimei tevhit terivideıı çı .. il, laraffl Bibi \anrının memuru değil- , hoş11na gitmi,ti. 1 Ramazamn .daha onu olmamıftı ki ..c.__ b .&.._ aJL--
~taar'- f D l ld k h k.k t L •• ed her.den el ~:ı,::. 1 .. . nuıın u -yaygaraeuld, n UBUt uataaa 
fi ... _--:-~.:cn o aşifte1er kahkahalar atıp )erdir 'ki halkın itikadına ibadetİ'ne ka- avu ça ırma a 1 a on ınem ot eın • g en ~yet er uzerı- ~ . E adı kaı du. 
~"terek ÇUf1 içinden aeçiyor • ~ar. Sonra belediye 111izamlaranda belediye nizamJanna aykııı, hem de ne kasabanın hemen bütün mahallele- menn ery. . lfl~lr · . 
~ nu;. ~riat, müslümanlık nerede &.abanın, .,hrin .. ükUneti, .balkın ie- ~ükumetin kabul etti~i. din ve dü~y~ rinde gece davul ç~~ak yasak ol~u. - v~. ~ Zahuecı brıtlı~ de ae 

1\ • . tirahati meseleBi ~çık emirlerle göste-ı ıtlerjnin ayr.ılıt prensihı~e aykırı .ı~ı. Sahura ~al~ak ıçın hatta be~çıye zındı~ herıf~... yanı~~a evlıyalann 
0rnıaer '<>muzlarını kaldırdı:: ıilmiftir. Gece saat .oııdan 1011ra, ıabah - Hakkınız var, dedı. Bunun ıçm lcapılanmn onunde dnTup uzun bir da- yattıgı Meınlı pıfil ıcanuısıne ar~, ~-

~?-:tada zabıtanın müdahale e • saat eelcizden önce görö1tü etmek ya- biz de diifündük. Davul bir adet diye 
1 
vul faslı yapmasım '9iiy4eyen kaim uy- ~-doldurup ahır ~ta ••. ~a mı

~i gı bır şey yok. Çarşı caddesi her- saktır. Hiç bir esnaf sabah saat sek.iz- tekrar ediliyor. Fakat herhangi bir ,ş.i- .kulu sofu181' bu yasa'ktan lıiç bo\dan- nelıman yahu, ha~dıyse buyük cami 
~~ 11 geçeceği bir yerdir. Oradan sar- den önce yiiksek sesle mal satamaz. kayet Ü.zer.ime ılavul çaldırmamak tabi-1mach1ar. Hatta bazılaf'ı: avl~suna ~ır bağlayacaklar. Buııu 
~1~1ı- eeçer, ayık ta. Kimseye zararı Hiç kimse -aece ondan so}U'a aramo- idir. Şinadi mnir -verecağim. S~in ma-1 - Bu ne reza'lct, din diyanet kal- y,edı .:ka~ ~avur yapmaz ,,ahu. 
'~ }'an adama bir şey yapılamaz. E- fon, çalaı çalıp konu lcomşusunu ra- h:aUe:nizde davU1 çaldmlmaaın. B~ka kıyor mu} Bu ikı başlı haber4er. yaygaralar 
~ fqrkıcı kızların aykırı, zararh bir hatsız edemez. Şiklyet eden oluraa bu ~r)erdem de şikayet olursa oraJar8a Diye wurada burada söyiendiler. Fa- teraviden sonra çaflı kahvelerini .Uol-
~etlcrin~ «Öl'Üftem o .zaman mü- aYJtm 1'1eri y~nlar. ~za görürler. ,Şu da yasak ederim. kat da1la ;terisi~e gitiem~iler. Ç~nkü duran taVla, domino, k~ oynayan 
~c ~cnm. Fakat ,im<li~ kadal' lıalde it güç sahiplerimn yorgun ar3Jll Muallim Haydar te-.ıekkür etti. Çı- nafüent ustası OmeT, egkı teklcecı der- solu taslakları arasında adeta heyecan 
t bir 'filciyet olmadı. kan uykuda oklukları bir sırada davul brlarkcn: viş Mehmet, aktar Yusuf gibi kaldırım uyandırıyordu. 
'~f ınemuru Süleymaa kcmıiael!- çıkarıp mahalleyi, kasabayı ayağa kal- -Vali Bey, dedi. Ya bir kaç4c~i de sofuları bu işi plice Hatip Ak 0s- . Günün yir~i dört .aatini sarhoş,ge
~~ley çtknnyacaimı anladl. D.- '4lrmaam aebel>i, .manisı nedir~ Oruç çikar, biz Bavul çalınmasını iatiyor:uz. mandan aanl\'h'klan zaman Tamazen çıren arzuhalcı: 

ıle bir takım arapça duaya ben- tutanlar sahura kalkacaklarsa oruç tut- aerlene l t:ıa,ında ~Ykaf ıriüdiiTündt!n ~ittikleri (Arltaaı 1Jar J 
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A vrupanın Emniyeti Meselesi 
---~~-----~-----~--

S ov yet Rusya, Italya Yerine 
ikame Ediliyor 

BU HUSUSTA FRANSA iLE INGIL TERE ANLAŞMIŞ 

Şubat S 

Sabah Saat 4 ten aOnra 
~ 

Gelen Telgral Haberleri 
--
Bulgaristan Yeniden 
Silahlanmak istiyor 

Bu~gar Kralı Parjste Ekonomik Mah
reçler Meselesini De Ortaya Attı 

Paris, 4 (A.A.) - Petit Parisi - r------------·.., 
en, yazıyor: Kral Boris Balkan 

Paris, 4 (Hususi) - Avrupanın ,. 
emniyeti meselesi Paris gazetelerini 
günden güne daha çok meşgul etmek
tedir. Gazeteler son Londra ve Pa -

Bulgar kralı Borisin Flanden ile 
'lyük terakkiler yapmı§tır. Avustur • yapmış olduğu son görüşmenin e- Paktına Girmeği 

Tevfik Rüştü Aras/a ya meselesinin halli için evvelce hemmiyeti, kim1'enin gözünden kaç· imkansız Buluyor 
Neler Görüşüldü ? yapılmı§ olan bütün gayretler akim mamıştır. Bu görüşmede Sofya hüku- Paris, 4 (A. A.) _ Ocuvrc gaze .. 

Paris, 4 (A. A.) - Havas ajansı - kalmıftı. Halbuki !İmdi bu huıuıta metinin yeni ekonomik mahreçler a- tcsi, şu malUnıatı veriyor: 
riste cereyan eden siyasi temaslar et
rafında muhtelif haberler ortaya at -
maktadırlar. 

nın istihbaratına göre dün Flandcn ile Nikbinim.» raştırması ve Bulgaristanın yeniden İngiltere .9ovyctkrin Balkanlarda 

Tevfik Rüştü Aras arasında yapılan Almanlar, Rus • Jngiliz Muluuene • silahlanması meselelerinin mevzuu teşriki mesaisine istinat eden Titülcs • 
görüşme, Fransız dış işleri bakanının 

1 
• • Ç k . l bahsedilmiş olduğunu farzetmek ca - konun siyasetini kral Karol'a kabul et• 

Ekselsior gazetesi Sovyet Rusyanın Litvinof, Romanya kralı Karo!. Titü- ını e emıyor ar izdir. tirmcyi çalışmıştır. 
Avrupa müvazenesi için mühim bir ı 1c B p · 4 (AA) R o·w f 1 es o, ulgaristan icralı Boris ve prens anı, . • - omanya kra • Ancak emniyet meselesinin ilk ıger tara tan ngiltcrc Bulgaris " 
amil olduguw nu ileri sürmektedir. Bu s h b ı Ali · z · t d B lk k tar cm eTg i e yapmış olduğu görüt- gemeıne eıtung» gazeteıi Lon • planı işgal etmiş olduğu muhaıfkak • an an a an pa tına girmesini iste· 
gazeteye göre, Baltık devletlerinin 1 d k • 1c· A d d h k"k b m· t " F k t k 1 B · b · d'l "L mc CT e mcr czı ve şar 1 vrupanın ra a a ı İ ir ıiyaıi kongrenin tır. Kral Borisin Milletler Cemiyeti ış ır. a a ra ons una ıun 1 ı.. 
haAlen elde edilmiş bulunan temı·nat - vazı"yctı" h kk da 1 ld ~ imkan olmadıgı~ nı a""ylem· t' a m a mıı 0 ugu ma • batladığını ve bunun Pariıte devam hakkındaki hararetli sözleri dikkatte 

0 11 ır. 
lariyle Avusturya istiklalinin grantisi lumatı ikmal etmesine medar olmuı • 

R 
etmekte bulunduğunu yazıyor. Sov- ~ayandır. şısında duymakta oldukları heyecan• 

için, Sovyet usyanın, Habeşistan- tur. 
da meşgul bulunan İtalya yerine ika _K •--1-R-----------......: yet Ruıya ile İngiltere arasındaki Kralın kullanmış olduğu lisan, Av· ve onlararın Milletler Cemiyetinin hi• 
me edilmesi hususunda İngiltere ile aro, omanya sefarethanesinde mukareneti tiddetle tenkit etlerek rupanın cenubu şarkisindeki devletle- maye kanadı altına girmek hususun" 

F t b k k ıd kl 
Fransa Cumur reisi Lebrunim f\lerefi- diyor ki: rin diplomasi ufkundaki bulutlar kar- daki azimlerine tercüman olmu~tur. 

ransanın mu a ı a ı arını zan - . .. w . . . T 

k d
. ne hır ogle zıyafetı vermıştir. Bu zi -

netme te ır. 

Övr · d t "it · So yafette Saro, Paul - Bonkur, Flan • 
gazetesı e ngı erenın v - d p· . M · D T' ··ı k 

t R k t k
. t ·w. • en, ıetrı, aurın, eat, ıtu es o, 

ye usyaya arşı a ıp e tıgı sıya - R . . 
tt k 1 tah 

.. 
1
.. . omanya fınans bakanı Vıctor Anto-

ae e vu ua ge en avvu un emnı -
yet meselesini daha müsait bir safha - nesco, Romanya sü bakanı general 
ya soktuğunu yazmaktadır. Angelesko, fngilter, Türkiye ve Le • 

Litvinofun Endifeleri histan büy~k elçileri ile Çekoslovak • 
Londra 4 (Hususi) _ Litvinofun ya, Yuılanıstan ve Romanya orta el • 

son günle~de Londrada Kral ve Eden çileri ve diğer bir çok zevat hazır bu -
ile yaptığı görüşmelerin umumi bir lunmuşlardır. 
mahiyeti haiz olduğu, istikbalden zi • Macaristan İftirak Etmiyor 
yade halin mevzuu bahsolduğu iyi Budapeşte, 4 (A.A.) - Yeni res-
malumat alan mahafilde beyan edil • mi Peşter Lloyd gazetesi, Macaristan
mektedir. nın Paris müzakerelerine, ne doğru • 

Bu görüşmelerde Avrupada mcv • dan doğruya ne de dolayısiyle iştirak 
cut tehJikeler ve bu meyanda Alman etmiyeceğini yazmaktadır. 
siyasetinin inkişafı meselesi gözden Romanya Kralı Nikbin 

«Eden timdi A vrupanın en mef
gul adamıdır. Litvinof'a garbi Av
rupada Sovyet Ruıyaya rol oynat -
mak imkanını veren o olmuıtur: 
Çünkü derpİ! edilen tedbirler, İtal

yanın Balkanlarda oynadığı veya 
oynamak istediği rolün Sovyet Rua
yaya verilmesini iıtihdaf eylemek -
tedir. 

Tevfik Rüttü Aru Kral 
Karol İle Görüttü 

Paris, 4 (Telsizle) - Kral Karol 
bugün Türkiye Dış işleri Bakanı T ev
fik Rüştü Aras ile Türkiye sefir& ~u
adı kabul etmiştir. 

* geçirildiği bildirilmektedir. 
Litvinof Rehin'in sol sahilinin ye

niden işgali meselesi hakkında Eden
<len daha çok endişeli görümüştür. 

Pariı, 4 (A'A.) - Romanya kra· Paris, 4 (A.A.) - Avusturya baş-
lı Karol, Petit Pariıien gazeteıine bakan muavini prens Starhemberg 
demittir ki: yanında Avusturyanın Paris elçisi ol

«Londra ve Pariı konutmaları duğu halde dış bakan Flanden ile dış 
neticesinde Tuna paktı meıelesi bü- bakanlıkta görüşmütıtür. 

Kral Karolun Ziyafeti 
Paris, 4 (A.A.) - Romanya kralı 

Makalle Etrafında Büyük 
Bir Muharebe Oluyor 

(Baf taralı 1 inci yüzde) sandık cephane ta~ıyan 350 develik Daha bir çok böyle cephane ve le -
Habet Tayyar~lerinin Ketifleri bir kervan Somaliden geçerek, Ras vazım yüklü kervanlar harekete ha • 

Cenupta Sidamo üzerinde bir k~if Nasibunun karargahına sevkedilmiş • zır bir vaziyettedirler. Graziani ordu • 
uçuşundan dönen Habeş tayyarecileri lerdir. sunun ilerlemesinden sonra Kenya 
İtalyanların Ergaalem'den takriben _ ... - ........ - ........... ·-·-···· ....... - .............. yolu ile levazım temini pek ziyade 

325 kilometre cenu._bi şarkide mühim ''Hayır,, güçleştiğinden sevkiyatı lngiliz So -
miktarda motörlü kuvvet tahşit et· malisinde temerküz ettirmek daha 
mdkte olduklaı4ını bildirmişlerdir. Eden Barış için Müza- muvafık görülmektedir. 

Sanıldığına göre, general Graziani İtalyan Tebliği 
bu kuvvetleri şimali şarki istikame • kere Yapılmadığını Roma, 4 (A.A.) - Mareşal Ba-
tinde Gimire doğru yollayacak ve o- Söyledi doglio, resmi bir tebliğinde itaat et -
rada Habeşlerin dağlardan yapacakla- L d 4 (AA.) _ Ed 1 .1 • miş olan Borana muharip]erinin Ha-

k 
on ra, . en ngı be .. f ) . . w l A . 

rr muhtemel hücumlara arşı müda - . I ş mu reze erını mag up etmış ve 
terenın halen talyan - Habet an - d - t ld ki it 1 ki faa için lüzumu kadar kuvvet bıraka- _ . . . . agı mış o u arını a yan uça a -

caktır. l~ıma~lıgının h~Uı. ıçın her hangı rmın Ouebbi Destro ile Şebeli ara-
Habeş tayyareleri Sidamo üzerine bır muzakereye ıttırak etmekte 0 • sında bulunan Habes kuvvetlerini 

beyannameler atarak halkı impara - lup olmadığı hakkında irat edilen bombardıman etmiş olduklannı bil -
tora sadık bir surette hizmet eden bir ıuale uhayır» cevabında bulun- dirmektedir, 
Ras Destayı tutmağa teşvik etmekte- muıtur. Eritre cephesinde bildinneğe yarar 
dirler. Zecri Tedbir Devam Edecek haber yoktur. 

ffabetler Makalleyi Kutatblar Londra 4 (A.A.) - iki mecliı bu- Dessie, 4 (A.A.) - Royter ajan • 

'Ad. baba 4 (A A ) R .. ·ı · t k b 1 1 sından: ısa , . . - oyter a- gun meıaı erıne e rar at amıt ar- Add 1 k b'I . . D . .1 A 
jansından: . dır. Habe! anlatmazlığı hakkında k be a s ad 1 e.sının essıe 1 

e h nf -

h 
. o r arasın a ımparatorun mu a ız-

Cep eden gelen haberlere göre, Ma- Edene bır çok sualler ıorulmuttur. I t t · ld ki 
k il h 

· d H be 1 fı d . • . arına aarruz e mış o u anna ve 
a e şe ri şım i a ş er tara n an Ede~, ~u huıu~ta ~k.ı be!az _kıtap Godjam eyaleti halkının Habq, haki-

tamamiyle kuşatılmış bir vaziyette - ne§redılmıt oldugu ıçın tımdı yal- miyetine karşı isyan halinde bulun -
dir. Şehirdeki İtalyan Garnizonunun nız hadiseler hakkında izahat vere- duklarınıa dair olan haber tekzip edi]
su ihtiyacını temin eden derenin yata- ceiini bildirmit ve konseyin 20 ki- mektedir. 
ğını Habeşler değiştirmeğe muvaffak l d b b nunuıanideki top antııın an a • Yeni İtalyan Kuvvetleri 
olmuşlardır. 

Bundan böyle ltalyanlar ya teslim aetmittir. Kahire, 4 (A.A.) - Levazım yük-
olmak yahut ki kılıçtan geçirilmek Zecri tedbirler meaeleıine gelin- lü Loksandıra, 2200 asker yüklü T oa-
tıldarından birini ihtiyar etmek mec- ce, 16 ncı maddeye dayanan eko • kana, gene 3000 asker yük]ü ltaJia 
buriyetindedirler. nomik ~e finansal tedbirler devam 1 vapurl~rı, Erit~eye . gitmek üzere 

Cibuti, 4 (A.A.) - Her biri ikifer, edecektir. Portaaıtten seçmıtlerdır. 

Yunanistanda Partiler 
Bir Türlü Anlaşamıyorlar 
Kabineyi Yine Demircis Kuracakmıf 
Atina, 4 (Hususi) - Siyasi maha- ı Şimdi hürriyetperverlerle ahali 

filde söylendiğine göre yeni kabineyi I partisi arasında bir an°laşma yapılaca'" 
kurmağa tekrar Demircis memur edi- ğı söylenmektedir. 
lecektir. Demircis'in bir temerküz ka- Müsellah kuvvetlerin hürriyetper ' 
binesi ve yahut hürriyetperverlerle a- verler tarafından kabinenin kurulma' 
hali partisinin iı?tirakiyle bir birlik ka- sına mani olacakları ve parlamento • 
binesi kurmasaı muhtemeldir. nun feshini istedikleri hakkında çıka'" 

Kral, parti liderleriyle temaslarına rılan ri-.;ayetler tekzip edilmiştir. 

devam etmektedir. lamet lnönUnUn Taziyet 
Verilen haberlere göre kral ordu -

dan çıkarılan sübaylar meselesinin 
hallini Demircise havale edecektir. 

Çaldaris, Teotokis ve Rallis'in müş
terek bir siyaset takibi için yaptıkları 
görüşmeler müsbet bir netice verme
mıştır. Bu görüşmeler hakkında çı
karılan bir tebliğde bu liderlerin ara • 
larında anlcwamadıkları bildirilmiştir. 

Telgrafı 

Ankara, 4 (A. A.) - General 
Kondilisin vefatı münasebetiyle, 
Batbakan lnnet lnönü tarafındall 
Yunan Ba§vekiline taziyet telgrafı 
çekilmit ve bu telgrafa Demirci• • 
ten te§ekkürü mutazammın bir tel• 
graf almııtır. ,,,,,,,. 

~-------------·-.---------~~--
Silahlanma Yarışı G,enişligor 

Fransa Da Müdafaa 
Kuvvetlerini Artıracak 

Paris, 4 (Hususi) - fngilterenin müdafaa kuvvetlerini takviyeye ka'" 
rar vermesi burada da akislerini göstermeğe ~lamıştır. 

Emniyet meselesini mevzuu bahseden Eko dö Pari gazetesi~lmanyanıll 
yeniden silahlanmasına ltalya - Habeş ihtilafının sebebiyet verdiğini ,,_ 
bu ihtilafın Almanyanın maksatlarına hadim olduğunu ileri sürdükten soll" 
ra diyor ki: 

«Milli müdafaayı tensik etmege büyük bir ihtiyaç m~vcut olduğu an1" 
şılmak tadır.» 

Türk - Fransız Ekonomik 
Münasebetleri Genişletilecek 

Pariı, 4 ( A. A.) - Ticaret bakanı Bonnet, bugün Tevfik Rüttü Ar" 
ve Türkiyenin Pariı elçiıi ile bir arada ıörütmüttür. Mülikat Türlı " 
Franıız ekonomik münasebetleri ve bilhasaa iki memleket araıınd~ 
ticaret mübadelelerinin geni,Ietilmeıi üzerinde cereyan etmittir. 

Bonnet, müteakiben Franıanın Ankara büyük elçisi Kammer'i 1'• • 
bul etmittir. 

~-------------·-.------------~---Kral Be,ınci Jorjun lngillz Kara Ordusal 
Köpeği De Oldü Londra, 4 (A.A.) - Sü bakanııı~ 

A k d - b' teb Roma, 4 (Telsizle) _ Betinci vam amarasın a yaptıgı ır 
l•v • • l KA "d kara ot' Jorjun yedi senedenberi sarayında ıgata gore, anunusanı e . 3'/. 

beslendiği Suzan adındaki köpeği dusu için kaydedilen 2000 zabit ıl~ . 
b. k ih . k'!> t· 1 rxııftit-

kralın vefatından aonra hastalan • ın as er tıyaca cu:ı ge me • 
m~t ve bir teY yememiıtir. Köpek Sebebi ehemmiyetle tetkik edi~ 
bu.Un ölmüttür• tir. 

d 
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&NAN 
• y 

Evllllkte Saadet Bul· 
mak MUmkUndUr •• 

Djnyaa n en yaılı karı kecuı ; Bu~arletanın 
P .evae lueabHındadır. Kadıa ın adı Martadır, 
110 yafındadır. Eı lııetlo adı Diaakef'tur, 
Jlfl llStlr. 82 yıldanb"l e.lldl ıler 'H Hla 
kayra etmemlılerdir. 

• eye malik 
ol11bl .r ı 
1 Çömlek 
1 u.tura 
1 l'llltre 
1 MakH 
l Kutak 

S E biso 

Cenubl Amerll•ıı ya ilk 
çıkan fıp.nyel mifrezeıl 
(IOO) k t,ı ıd ı. ıo,oeo kt
,ıı k 1 • rlllerl maiH\p 
etti. Sebe bi lepa rıyo farın 
atlı olmaları •• yerlilerin 
de atı .. ı. rörmemlf bu
lunmaluı idi. 

> ıl Bahar fU· 
batta, yaz n!aanda, 
kıt eylülde başh· 

yacaktar. 

fe•fçren !n Tlelna Kaatoaunda 

i öyler yekd"terilo klllH 
H)'e~ind.e muhabtrede 

bı;Junurlar 

l>u kuf uçmayı da bi.me7, yürmeyl de ... 
Santo Donı nlk'tc ~ili yıl CYYel karaya 

olurdn bir Yapur eli ı ayni yaıı:lyette durmaktadır. 

Vilam Hamilton 
lngiliz Devlet adamı 

( 1729 - 1796) 
Çok ııöa ıöyl•m•yi ıevmez 
bir adamdı. F fl kat 1755 
yılının 13 llı:inoi &eşriniode 
ıöylediği nutuk 15 Hat 

ıürdli. 

lir J;;giii;D--;;kı;;;;;çi;kin/;riG~;ç;k--ŞUGaiii>-D-ü'1Yida-
ten Güzelleştirmenin Yolunu Buldu Neler Oluyor? •• 
J 

B . ~ Misis Jak Triplet is · ı ı Ş 1 .. l • h' 

1 
Stokholm belediyesi - ır yumur a . . . o or en ı- · 

ddl·a Edı·yor • Gu·· zel Yu·· z'u·· Bı·r insanda Fena Ahla"' k me•ele•İ mınde :-~en~~lı bır rnoye etmeli bu yıl müstesna dere-• i kadın hındılerının ya-, cede şiddetli bir kt§ 

B Ih 1 G Azdır 
paca~l~rı htr yumurt~ya mukabil kilise- old~ğu i~in §Oförleri himaye maksadı ile 

ulunması tima i ayet ye hızım paramızla bır kuruş adamış ve yenı tedbırler almış ve taksi yerlerinde nö-
kadının altı ay içind e bu suretle verdiği bet bekliyen şoförlerin donmamaları için 
para « 14» lirayı bulmuştur. Misis Jak kendilerine hususi tertibatlı birer mangal tıın On ~lm.~~ b~r İngil.~z -~okto~ sima- 1 lakı~ın ~a düzelip düzelm?'eceğini dü- 1 kadın şimdi bir annedir ve lngilterenin 

~ . ~hlak uzerınde buyuk tesm oldu- . şüniır bır tecrübe yapmaga karar ve· ! en namuslu, temiz kadınlarından biri 
•tıkadındadır. İddiasına göre: J rir ve artık hiç kimse tarafından ta- · olmuştur. 

~ı'h· «Vücudu m~ntazam.: ~zü ~ü: 1 nı~mayac~k .b.ir hale gel::ı. kadına Doktor b~ ilk neticeyi elde ettikten 
<ı) ır adamın ahlakı da durust ve ıyı mustaar bır ısım a1tındo hır W bulur. sonra bu şekılde yüzlerce ameliyat ya
~ llr. ~una mukabil çirkin bir adamın Doktorun iddiasına göre bu hadi- par, yüzlerce tecrübeye girişir ve ni
~~ ahlakı fenadır. Yalnız bu kait~nin seden beri on beş sene geçmiştir ve hayet bahsettiğimiz kanaati elde eder. 
eı de yirmi bqı nisebtinde müstesna· 

<fa 'Vardır.,> 
~İngiliz .doktorunu bu tekilde bir 
de aat edınmeğe sevkeden hadise a-

ta bir romana benzer: 

ir Okyanus Seyahati Es
nasında iki Yıldız Doğdu 

Triplet bu adak sayesinde hindilerinin ev- dağıtmııtır. Bu mangal yanm kilo ağaç 
velki zamanlara nisbetle bir misli fazla yu- kömürü ile 1 2 saat yanarak, ıoför yerini 
murta yaptıklarını söylemektedir. tamamen ısıtmaktadır. 

* * 
t k 

J 

Alfred Purs adını ta- , Londrada yafıyan To· 

1 
Bir por a a- Bir wramolon 
lın . . şıyan 85 yaşında bir rest isminde zengin 

mucı;ı;esı v meralırlı•ı 
.._ ______ .. kimyager ihtiyarlıgına -------• bir İngiliz 1rramofon 

rağmen elan vazifesine devam etmekte meraklı lan arasında mutlak bir rekor kır· 
ve tam 65 yıldanberi bu vaı.ifesini bir gün mıştır. Zira bu zaun evinde 19 muht!=lif 

bile terketmediğini söylemektedir. dilde yapılmııı ( 10,000) tane farkı plağı 
Anlattığına göre ihtiyar mimar daha d var ır. Bu zat bu 19 dilin konuııulduğu 

çocuk iken İspanyalı bir papaz annesine 
bir portakal vermiŞ. cıBu portakab kurusa memleketlerde yeni bir plak yapıldı mı ~ Doktor bir gece davetli olduğu bir 

b'Yafetten döndüğü zaman salonunda 
~tıkırtı işitir. Bakar ki bir hırsız ma· 
dı ın altına saklanmağa çalışmakta· 
er~ Adamı tutar, bakar ki bu hırsız 
Ve e: kıyafetine girmiş bir kadınd:::. 
~ u kadın da yüzüne bakılamıya 

da sakla, onu atmadığın müddetçe çocu- onu derhal getirterek kollcksiyonuna ilave 

~ ğun hastalanmıyacaktırn dem1ştir. Porta- etmektedk. Bu plaklann hepsi de hurufu 

kal elan durmaktadır ve ihtiyar mimar da heca •ırasile tanzim edilmiş ve her dile 

derecede çirkin, iğrençtir. 
da Doktor büyük muharebe esnasın· 
titıdlondranın en büyük hastahanele
bin) en birinde yüz ve baş üzerinde 
bij ~tce ameliyat yaparak bu sahada 
~\ık ihtisas sahibi olmuş bir ilim ~
"e . ~dır. Kadın hırsızı bu derece çirkin 
ettrıl&tenç görünce onu polise teslim 
le & eten ziyade, yüzünü bakılacak ha· 
d;:ıı .~tirrnenin imkanı olup olmadığını 

"y\.ln " 
ur 'Ve kadına teklif eder: 

· ......._ Po1· t l' ed'I · · · 'itı ıse es ım ı meyı mı ıster-

dırı' l'~ksa buradan güzelleşmi~ bir ka
K arak çıkmayı mı} 

dır. Ddın tabii ikinci .şıkkın taraftarı-
D erhal mutabakat hasıl olur. 

llinik0~torun evi aynı zamanda bir 
'alon tır 'Ve mükemmel bir ameliyat 
~ır u her dakika emre hazır durrnak
lkı~ Doktor derhal kadını ameliyat 
~~Ü 1.~a Yatırır ve bayılttıktan sonra 
~ nun d ·1 . . . l.lt t erı erını gerıp açmaya, ya-
l\Q- v: b~unun aksini yapmağa koyu
~~tı .. ır saahen fazla aüren bu ameli
'-ıu~:ı~teakip kadını derhal çağırttığı 

ın erine bırakır. 
.... Attıeliyatın b ·· ·· ·· ''"tı ' lk on e~ gun sonra goru-
kl.ltt~} neticesi kadının iğrençlikten 
~etice ll_1tış ... olmasıdır. Fakat doktor bu 
liç\jllc~ı ~afi bulmaz. ikinci, sonra da 
'<ıtır" ~ ır ameliyat yapar ve ijç ay 
~ad1" ka aynayı kadının eline verir. 
d ·• end' · · erı, 8c . . ısını tanıyamaz, hayretin-

'\ Vıncınden düşüp bayılır. 
dokt0:~an geçen müddet zarfında 
•i dctekt~dının mazisi hakkında husu
tıt'tn111 ıfler vasıtasıyla tahkikat yan.. 
b! l'• on r 
~•ı-jl> ç k un on bef defa hapishaneye 
tı' 1 tn . 1 ' ı,, son derece ahlaksız ay-
tt anda d h 1 w ' llttıl,ti a sar Of o dugunu og· 

r. Kadının yüzü düzelince ah-

Y1..hnda rennini gördüğünüz iki aanat· 
kar, ,.,~evyorkıı un meJhur Brodvay ti • 
yatro•unda çalışırlar, bir" gecede beherinin 
aldığı ücret biz.im paramızla yüz liradır ve 

hiç hastalanmamıştır. mahsus bir kataloğu yapılmıştır. 

Amerikalı Bir Mühendis 
Faydall Bir Cihaz Yaptı 

Bir deniz kazası oldu mu yolcula

ra ya cankurtaran simidi, yahut ta 

mantardan yapılmış yelek dağıtılır, 

her ikis'inin de kendilerine göre fayda· 
ları veya mahzurları vardır. Birisi el· 

den kaçabilir, öteki ise kolların hare• 
ketine güçlük verir. 

Amerika gazetelerinde gördüğtt· 
müze göre genç bir mühendisin ihtira 
edip büyük kumpanyalara kabulünü 
teklif ettiği alette bu mahzurlar olma· 
dıktan başka yeni yeni bir çok fayda-
lar da vardır· Bir defa bu alet te bir 
yelektir, fakat lastikten yapıldığı için 
2on derece hafiftir. Kolları ve ayakları 
tamamen serbest bırakır ve hiç yüzme 
bilmeyen bir adamı bile saatlerce, hat· 
ta günlerce deniz üstünde tutar ve içi
ne kimyevi bir solusion sürüldüğü için 
vücudu soğuktan muhafaza eder. Faz- üstünde bir kazazede olduğunu göste· 
la olarak yeleğin enseye gelecek kıs· rır. 
mında bir elektrik lambası vardır. Bu Amerika gazeteleri bu cihazın bü
lfunba iki elektrod pili su ile temasa tün vapur kumpanyaları tarafından 
gelince derhal yanar ve gecenin ka- kabul edilmesine muhakkak gözü ile 
ranlığında gelip geçen vapurlara deniz bakıyorlar. 

1\bu iki genç kız, ayrı ayrı birer varyete ti· minin komiserine kendilerine de bir dan• 
yatrosu ile Londraya gitmişler, orada mu- için müsaade verilmesini teklif etmişler va 
kaveleleri bitince işsiz kalmışlar, Amerika gemide tedarik ettikleri elbiseler ile oy• 
konsoloshanesinin yardımı ile üçüncü mev- namıılar ve çok beğenilmişlerdir. 

bu iki genç kı:a bu mevkie hir gece içintle 
ekmek parasına muhtaç kaldıklan bir da· 
kilı:ada kavupnuolardır. 

Birinin adı Kent, ötekininki Hau olan 

ki birer bilet alarak bir transatlantiğe bin· Fakat genç kızların asıl talihleri, gemi • 
miııler ve yekdiğerile vapurda tanışmışlar. nin yolcuları arasında Bradvay tiyatrosu 
yolculuğun ikinci gecesi vapurda birinci müdürünün de bulunmuş olmasındadır. 

mevki yolculara mahsus bir müsamere ''e• Direktör bu sanatkarları göriince fevkali
riliyormuş. Nasılsa yolunu bularak birinci de takdir etmiş ve müsamerenin hitamında 
mevkie geçmişler, müsamerenin ilk kıs • kendilerile derhal bir mukavele yapmış ve 
mını seyretmişler ve amatörler tarafından sanatkarlar için üçüncü mevkide başlıyan 
yapılan numaralan beğenmemi,Ier, a• · J7olculuk birinci mevkide bitmiştir. 
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Han,i Mucize? 

'crtı R?rrıa baş kumandanı zorla gülüm
~j ege gayret etti ve elini karşısında

rıe uzattı: 

"alc"""-:' ~<Tekaüde çekilen bir adamın 
tını · · b" I . b'J en ıyı ır surette nası geçıre-

~ ~eğini görmek için seni ziyaret et-
e.: kafidir.» 

d6:: «Aetiüsl. Bilsen seni tekrar gör
J.\R'ürndcn dolayı ne kadar sevindim r. 
~gi. mucize seni ViJJa Avi
hllr m c . kadar gelmeğe mec
~ cttı~ Bu benim damadım Si
'n~~s Apallinaris, bu da kızım Papi
~-; Çoculdanm da inziva hayatıma 
•'•ı-aıt ediyorlar.» 

~~· kumandan iki genci eliyle se
~· ı. Fakat onlara hemen biç ehem
tt ~et 'Vennediği görülüyordu. Heye-

rı 1 bir tavırla: 
~-. ((Avitüs, ben buraya senin ra
de,Ji~e huzurunu bozmak için geldim.» 

)er Avitüs sakin bir tavırla gülümse-
~ cevap verdi : 

Gı.ı°":""' ((Buna muvaffak olamıyacağını 
~ it ederim Aetiüs. Evvela arkanda

l!ıentoyu çıkar ve biraz dinlen.» 

Aetiü• Uyuyor!. 

iıJf atriçiüs bir koltuğun üzerine yı
~ · Ne kadar yorgun olduğunu o an-

arılayab'ld" At b"' ·· ·· · 1 'iir ı ı. mı utun suratıy e 
)orctelc Yaptığı seyahati esnasında 
bı .. _ilırıluğunu hissetmeğe vakit bula
-""'ll'lı,tı. 

~~ A~itüs onu garip bir bakıfla süzdü 
~ıaafirine şarap ikram etmek için 
tı. ~ h Yaltlawtı. Aetiüs bu bakıfı kap
~ ~~n olduğu halele bir faka yap-

ıçın: 

hı.~ «Galiba beni çok il'ıtiyarlamıf 
Un)» diye sordu. 

Aer .. "'lt: ıus bunu anlamaz gibi davrana-

SON POSTA 

Aetiüs gözlerini arkad8'1ma dikti. 
Ondan sonra kahkaha ile güldü: 

- «Halkedon kurultayından öyle 
mi} Aman yarabbi, Galyada öyle in
sanlar var ki Halkcdon'daki kurultay
dan bahsediyorlar da Attilayı hatırları
na bile getiremiyorlar r» 

Sayfa 9 

Atatürk Köpr=sü 

Köprünün lnıaat Proje
leri ikmal Edildi 

Bugünlerde Projeler Almanyadan Ge
lecek Ve Tasdik Edilince J, Başlıyacak 

- «Hiddetlenme azizim.>> « - Be
nim artık asker olmadığımı biliyorsun, 
Sidonyüs bir şairdir, kızım Papianilla 
· "d t k·· ··k b" "I' k d d 1 Köprünün bugiiMii laali ısc a e a uçu ır a ım a ın ır. 

(A k ) Unkapanı köprüsünün yerine ya • si menedilccektir. r ası var 
--------------- pılacalc olan Atatürk köprüsünün in - insanların yaya olarak geçmesi için 
Tramvaylara inip Biner_ ~a.at projeleri ikmal cclilmiftir. Şubat muvakkat dar bir köprü yapılacaktır. 
ken Dikk t Ed' · p· ıçınde Alınanyadan gelecek, burada Hayvanların, ve hayvanla çekilen 

Baı kamandan yerinden fırladı. a ınız. ışman tetkik edilecek ve tasdik edilmek üze- nakil vasıtalarının Balıkpazarı cad-
Düpnnnelt için ;1r; etiyle 01mak Fayda Vermez re vekalete gönderilecektir. desi ile Galata .köprüsünden geçmesi 

Jroltuia tutunmuıtu. (Baı taralı ı inci yüue) Projelerin fstanbula geldikten son - için Şehir Meclisinden müsaade alına· 

Avitüs onu tcskı"n ederek·. Bir Tramvayla Haıt K 
ra iki ay içinde tasdik cclilmesi lazım· caktır. 

a amyonu dir. Projeler İstanbula gönderilir gön- ·-····••oooo•oo•oo•oooo••••oo••nooooooo•oo•••oo•oooo••••H 

- «Yalnız bir kaç saniye daldın.» Çarp••tı O . K KAT E O 1 N 1 Z dedi. .,. derilmez Almanyada köprünün de - ı 1 
Dün, saat on befi tam elli geçe, Te- mir aksamının yapılmasına başlana • 

- ccDün geceyi hep at üzerinde ge- peba\ıında, Şehir Tiyatrosu binasının 
cağı için nisan sonunda da Unkapam 

rirdim. Bütün gece bir mecnun gı"bı" önünde bir tramvay kazası olmnıR+ur 3 -rr· · cihetinden köprünün temcilerinin a· 
atımı koşturarak buraya gelmem, bu- Hastaneye hasta götüren bir sıhhiye tılmaeına ve kurulmaeına başlanacak
rada, senin kaljŞında uyuyup kalmak kamyonu iki tramvay arasında kal -
için değildi. mış, neticede Kurtuluşa giden «96» 

Aetiüs etrafına bakındı, zengin ev numaralı arabanın dört tekerleği de 
eşyasını gördü: yoldan çıkmış, kamyon da hafifçe ze-

- «Evini güzel döşemişsin l» dedi. delenmiştir • 

tır. 

Unkapanında inşaat başlar başla • 
maz köprüden araba, otomobil ve 
sair nakil vasıtaları ile hayvan geçme-

- «Ben burada Arevnalılar mem· Böylece ve çok hafif savufturulan l • A [ • F • 
lckctindeyim. Belki sen de hatırlarsın, bu kaza seyrüseferi yirmi dakika ka- Ç f l m Q l - l r Q C l Q 
Aetiüs. insan ihtiyarlayınca kendisine dar durdurmuştur. 

Sinema Soyguncuları ... 
D~n Hakim Koço Ile Şücaaddin 

Huzuruna Çıkarıldılar. 
ikisini De T evk:f 

(Btıf taralı I ind yüue) Koço: 

Hakim 
Etti 

- Beyoğluna bu fikirle çıkmamıt- - Hayır değilim! dedi. 

(Baı taralı 1 inci yüzde) 

Eşlerinden birisi, Gaziantep müda
faasına kahramanca iştirak ederek şe
hit düşen Şahin Beyin karısıdır. 

Bu sebeple, bekçi, çocuğun bu id
diasına evvela inanmak istememiş, 

onu kolundan tutarak karakola gÖ -
türmüş, karakol da hastaneye sevket
miştir. 

Diğer tarahan bir devriye kolu da 
tahrik cclilerck Küçük Ahmcdin evine 
gönderilmiş, kendisi evde bulunmuş 
ve karakola cclbedilm~tir. 

Avrupa etiketi okuyup ta yerli olan ve 

adresleri belli olmıyan kremler ve pudra· 
lar ve sair itriyat zararlıdır. 

Bilhaua bunlarla makyaj yapmak teh· 
likclidir. Bu gibi makyaj, güzelliği çirkin • 
leştirir ve cildi katılaştınr. Bu ise bir genç 
kız veya kadın için hayati bir faciaaır. 
Avnıpanın Koti, Germen. Obigan gibi 
b üyük fabrikalarının kabul eylediği for • 
müller esasına dahil olan ve onun gibi gü
zel kremler yapmağa muvaffak olan ceza
cı Hasarun beyaz kar krcmile, yarım yağlı 
gece pembe kremi ve acı badem yağlı 

kremi terkibinde mevcut ve zararsız bila• 
kis çok faydalı maddeleri aayeainde çille• 
rinizi. ve cildinizin kirlerini izale edinı.z. 

Cildiniz yumuşak, ıeffaf, parlak, 
pek latif ve pek cazibeli ve füsunkar 
olur. Beyaz. Raşe], Penbe, natürel Hasan 
pudralan sanat ve aşkın, inceliğin ve gü -
zelliğin yarattığı bir şaheserdir. Dünyada 
H asan pudrası kadar nefis ve cana yakın 
bir pudra yoktur. Hasan pudrası: Ankara, 
İstanbul, Beyoğlu. 

tık. Sinema camekanları önünde re - Bundan sonra Şücaaddinin sorgusu Karakolda ifadesi alınan Küçük 
Ahmet adliyeye verilmittir. 

Avustralyada Kasır· 
gadan 9 Kişi Öldü 

to~ «Seni pek iyi görmedim. dedi. simleri scyrccliyorduk. Bilet alıp sine- yapıldı, o da aynen şunları söyledi: 
il~ "'ktrıu Yoruluyorsun, nedir? Sen ya]- maya girecektik. Bilet verdikleri yer - Her zamanki gibi Koço iJe Bey
~ ~~i kuvvetine güvenerek, inki- kapalı idi. Yalnız nenin kapısı ara • oğluna gezmeye çıkmıştık. Bütün si
, .. malt üzere olan bir devleti kur- hktı. Oradan batımı uzattım. Kız pa- nemaları gezdik. Saray sinemasına 
' la Ça)ı,ıyorsun; bu sevdadan ra sayıyordu. Saydığı paralardan bir geldik. Bilet gifCsi kapalı idi. Koçoya 

~eç_ı. Çünkü muvaffak olamazsın.» kısmını da arkasına masanın üstüne bir lira verdim. Arka taraftan dolaşıp 
~ '\'ıtüa burada kendi sözünü kes.. koymuftu. Ben parayı görünce daya- bilet almasını söyledim. Arkad8"ım 
~e ~ccbur oldu. Çünkü Aetiüs'ün namadım. Birdenbire paralan kapıp arka kapıdan içeri girdi. Ben de arka
~ı~.:t:au Yerde başı yana düştü ve göz kaçtım. Tabii paralan saymadım. Be- aında idim. Gitenin kapısına vardım . 
~.'1 kapa~ı~~di; herhalde bat- ni VSaray ainemaaının ka'lııındaki v ao- Sonra ark.~~~ım kendisini u~~~~u . sdan· Avıtus ün son sözJcrini i- kap 1aparken yakaladılar. Kaptıgım Masanın ustunde paraları gorunce ıf 
'tııtt e "akit bulmadan uykuya dal-' paralan Sarayda saydılar. (160) lira gözü dönmÜf, hemen alıp kaçtı. Ben 

Wellington, 4 (A. A.) - Geçen 

hafta sonunda Yeni Zelandanın fİ· 
malinde vukua gelen kaıırgada do
kuz kiti ölmüımr. 

Hamiş: Avrupa veya Paris etiketleri 
kremler vardır ki, bunlar hakikatte yerli ya
pılıyor. Üzerinde hiç türkçe yazıları bulun• 
mıyan bu nevi kremleri herkes Avrupa 
mamulatı diye zanneder. Halbuki hükGme
tin kat"i emirlerinden Avrupanın ıtriyatı 

Türkiycye giremez. Çünk.ü ancak elli kuruf 
kıymetinde olan bir krem yüz kurup veya 
daha ziyade satılabilmeeini men içindir. 
Üzerinde hiç türkçe bulunnuyan bu nevi 
kremler ya taklittir veya )'erlidir. Bunun 
için dikkat etmek lazımdır. 

~· . .. imi,. de korktum. Oııunla beraber ko,tum. 
~. aZt\lı ınisafirinin bu halini görün- Hakim Reşit bir sual daha sordu:- Halk bizi yakaladı ve dövdüler. 
~ it. dan uzaklaşmalannı çocuklan- - Poliste baıfka türlü söylemiflin. Hakim: 
~i\l ret ~i; kendisi yavaK8 bir kol- Arkadafınla beraber kızın ağzını b - - Bale oğlum sen kızın ağzını ka-
lıtdı Aet~usün oturduğu yere yakla,- kadıktan sonra bu soygunu 'yaptığı - patmı,sın. Kafasına yumruklar indi • 
' ;e .~1r. zamanlar silah arkada~ı o- nızı itiraf etmifsin. rcrek aeraemlctmişain. Arpc:fatın da 

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

Cuma akşamı i P E K'de 

SEKOYA 
( Kap!an Kız ) 

Göslerinlale görmeden bakıkı. Lıae inausmıyacağıuız bir huika filmi 
( f renaıaca aözlU ) 

Sinemanın •• ıon blyük yeniliğı ~ .ene uğraı.larak yar•hlao Şalı11tr 
bl.etea ı İngiltere krıılının ceı&aze meı-aıırui bütun &eferruatile )~tau etı~~ Ün daima güzel ve fakat Koço: paraları alıp kaçmıt- Kız böyle söylü-

~ 1ı. rı Yuz:ünü tetkike koyuldu. Evet, - Poliste dövüldüm. Esasen yaka- yor. Sen de polis de öyle demişsin. ~--••••••••.,. göıterileceklir. •••••••••••'• 
~Umandan ihtiyarlamıftı; saçları lanınca da halk. bizi linç ediyordu, çok Şücaaddin .c>yle cevap verdi: 
tiıı ~ dudaklannın yanlarında de- dövdüler, onun için orada ne aöylccli- - Poliste dayak yedik. Onun için 

I er ve çukurlar basıl olmuştu. ğimi bilmiyorum. Arkadafım benim öyle söyledik. Arkada,ım çaldı, ka -
Saten~ lh~ıyarlayınca... arkamda duruyordu. O, işe karıfma • çarkcn ben de korktum, kottum. O 

~1-ı.111 .~ne,ın son fuaları uykuya dı, Fi'eklinde cevap verdi. kadar ... 
~ A 10~. kapaklanna isabet ccler Hakim Reşit tekrar sordu: Bundan sonra hakim her ikisi hak-

....._ ((~tius bird.en~ire uyanarak: - Eğer dövülmüşaen bir yerinde kındaki tevkif kar~rın_ı ~iJdird~. Jan -
~)Ot uyor mıydım) Çoktan beri yara, bere vardır. Muayeneye muh - darmalar da kendılerını tevkıfhaneye 

mıydım 'h diye sordu. taç mısın) götürdüler. 

~----------~------------------· Fransızcayı BERLiTZ'de ısıranınız. 
Bu auretle Franaada Uç sene bedava okureblllralnlz. Her 

dll için reni kurlar, özel deraler 
Deneme dersi parasızdır. 

KAYITLAR AÇIKTIR 
ANKARA ISTANBUL 

lıtiklfıl caddesi, 378 Konya caJdeei 
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Ticaret Odası Umumi K6ti
binin Cenaze Merasimi 

, 
v ·~ 

rlf • loa Poıta • 
lıtanbul Gelir ve Para • BiKAYE 

. 

BORSASI ----------------------Yazan: Ek-Ta _ _. 

4 - 2 • 1936 .ERKEK ANLA&_AZ Ki!. 
Türk Devlet Borçlan 

Lira Llra 

1 

1 % 7,5 T . B . I 24,67S. o/o 5 Hazine B. 5S 1 

% 7,5 T. B. ll 21,70 Dahlll 1st1kraz94,SO 1 

% 7,5 T. B. III:21.20 : 

Devlet Demiryollan Borçlan 

Bayan Nebahat, on hq\J gün kadarı bana karşı büyük bir sevgi besle01İf 
candan dostu Bayan Lemanı ziyarete olduğunu sanıyorum. Hele son hasta' 
gel'!lişti. lığında, bunun Lir çok de1il1erini gör• 

ikisi de ayni yaştadırlar: Otuz dört, düm. Yanından bir an bile ayrılmadı• 
otuz beş. Nebahat uzun boylu, ağır ğım bu esnada, kaç defa, ellerinin be-

Ergani ~;,;.s il Anadolu IveII .. ~~: ~~Jı, zeki bakışlı ve biraz soğuk bir 
1

1 
nim ellerimi aramakta olduğunu, vl ~i 

1 

Sivas Erzurum9:>,0l Anadolu M. -45,75 • a ındır. Arkadaşı ise ufak tefek, in- böylece benden manevi kuvvet ve tt' 
ı Sosyeteler Eıh_a_m_ı____ cecik, tatlı ve caziptir. Her hareketi, 1 selli dilediğini hissettim. O zamanı 

1

1 Llra. Llra onun ne kadar müşfik, ne derecelerde Nebahatciğim, vicdanımda bir azap 
. it. B. Mü. 911,oa 1 İst. Trnmvay 22,1) nevaziş düşkünü olduğunu gösterir. ı' duymağa başladım. Gönlümün ~evgi 
ı • • Hl. 9,ss Bomontı 1,0ıl O gün, salondan içeriye girdiği za- ihtiyacını başkalarında aramağa gitti• 

i M
• er.keNz amB. De. 

9
•
60 Terkos 14•7~ man, Nebahatin suratı fena halde a- ğimden dolayı kendimi kabahatli bil' 

61,00 A. Çimento I0,45 k B 
sı tı. u iğbirarın neden ileri geldiğini luyor ve gönlümü bütün bütüne o bii· 

ÇEKLER l 
Krı. I. T. L. için an ay~n. Leman, azar işitmiş bir ço- yük ruhlu adama vakfetmek istiyo~~ 

,, 

isterin 622,SO l\ Liret 9,9116
1 cuk gıbı, korkak nazarlarını onun yii.ldum. Ve böylece, lbrahimin yüziin\J 

Cenaze alayı F. Frangı l:l,06 Dolar 0,811715 1 ziinden ayırmıyarak, hafif bir sesle, I bile görmek: ist~medim. Dahası, ona 

1-----·--N-A_K_İT--------j dedi ki: ı karşı iştiyak bile duymuyordum. O za' 
Vefatını dün teessürle haber verdi- mış ve gene ayni şekilde Yahya Efen- -. 

K ş Kr 'ı - Evet: Belki hata ettim 1 Beni vallıcık ta, o arada, azap içerisinde ~: ğimiz, Ticaret Odası Umumi Katibi di Kabristanına gidilmiştir. Cenaze ·~ r · O· k •'f 
20 F . Frangı 167,00 1 1 Mark 32 te dir ediyorsun amma, o anda fena kıvraıııyordu. Bana, tasalı, mey\19 .... 

Cemalin cenazesi dün T eşvikiye ca- dualar ve dini merasim arasında kab- 1 noıar J2j ,OO 20 Drahml J ·• 23•0 bir şey yaptığımı zannetmiyordum. mektuplar gönderiyor, sesini değiştr 
miinden büyük bir alayla kaldırılmış- re defnedildikten ve kabrin üstü, sa • ı isterlln 620 20 Leva 24 · 

i 20 L 13,00 Bu sözlerdeki nedamet manası rerek beni gizlice telefona rAgnv yordtJ• tır. Bu alayda ktısat Vekili Celal yısı elliye varan çelenklerle örtüldük- 20 Liret us ey r-

Bayarı, Türkofis f stanbul Müdürü ten sonra Türkofis Müdürü Mahmut .~ Borsa Dııında Bayan Nebahati biraz yatıştırır gibi Ben bu mükaJeme1eri hep kısa kesi• 
· J · •oldu; suratının asıklığı geçti· yordum. Nihayet, kocam öldü.. On• 

Mahmut Uluer temsil ediyordu. ktısat Vekili Celal Bayarın teessür- L.K. L.K. 

il - Dü~ünsen e! dedi; ya bas,kaları yapılan muhtesem cenaze merasimi• Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs· lerine de tercüman olarak merhum ~ Kredi Fonsiye Mübadil Bon. 73 Y • k 
T O ! 188:. senesi 109;00 Gayrl 11 11 16,25 da göreydi?. Daha kocan öleli on beş beni bu ölünün muhterem hatırasın• 

tündağın, icaret dası ve Türkofisin hakkında bir kaç söz söylemi§, bun - .l 1903 • &4;50 ıl Altın 941' gün oldu, olmadı, sen lbrahimle bera- bira,z daha yaklaştırdı. Onun kadrini 
bütün mensuplarının, ecnebi Ticaret dan sonra Cemalin mektep sıraların - 1911 9 8:l,SO Mecidiye oo,oo b 1 

, er taksilerde geziyorsun. kıymetini bir kat daha anladım.. brtr 
Odaları bağ1arile Ticaret mümessille- dan beri arkadaşı o1an profesör Mus - \:c - -- ·· . ·~ 1 

- brahimin, benim için ne demek himin hayali, içimden. aittikçe daha 
rinin, İstanbul klübü azasının ve bü - lihiddin Adil çok hüzünlü bir nutuk Almanyanın lstedlg" 1 ·-olduğunu sen de bilirsin. siliniyordu .. 
tün iktısadi mahafil rüesasile tüccar - söyleyerek zavallının bütün hayatın· Meyvalar 
larımızın bulunduğu bu alay, Maçka da yalnız vazifesini ve memleketim . - Keşke, bilen yalnız ben olsam! - Aferin, kardeışiml Bu sözlerİll 
caddesi yolu ile ve önde Yavuz ban - düşündüğünü ve bunun için çalıştı - mu~::ıi~n~:a;a:;;~~~e;::;:i:ı~:r~~d:zt:t~ Istanbulda sır saklamak güçtür. Böyle çok hoşuma gidiyor! 
(fosu bulunduğu halde Beşiktaşa ın- ğını anlatmıştır. kikat yapmak için lstanbula gelmiş olan şeyler, lahzede pasaparol:1 olur. - Lakin, İbrahim, bir türlü peşiıTlİ ~-
miştir. Cenazede hazır bulunan1ar büyük Alber Degen yarın Ankaraya gidecek, o - ıra mıyor u. ırı ırımızı gormı - Ne yapayım? Ben Jbrahimi sevi- , b k d s· ·b· · · · ·· ·yeU 

Sinanpaşa camiinde namazı kılın - bir teessür i~inde dağılmışlardır. rada da tetkikler yaptıktan sonra Mersine yorum. O da beni seviyor. Allah için belki bir ay vardı. İhtimal ki bu bir a1 

[ Eml6k ve Eytam Bankası 116nları 1 

Galatasaray'da Avrupa 
Pasajı Taksitle Satılıktır 
Bankamızın mali olan latanbulda Galataaarayda yirmi iki dükkanı 

mÜ§tcmil Avrupa pasajı namile maruf çar§ı, bedelinden birinci taksiti 

pe§İn ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve 
fU suretle tamamı faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek ıartile ve ka
palı zarf usulü ile satılmak üzere arttırmaya konulmuıtur. ihalesi 
26/2/1936 tarihine tesadüf eden Çartamha günü saat on dörtte Anka
rada idare Meclisimiz huzurunda yapılacaktır. 

isteklilerin ıubemize müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde bir 
ıartname alarak ~artnamede yazılı hükümler dairesinde bedelin heı· 
te biri nisbetinde (34.400) lira depozito ve teklif mektuplarını niha • 
yet 24/2/1936 pazartesi günü saat on bire kadar ıubemize vermeleri 
;veyahut 26/2/1936 tarihinde saat on dörde yetiıebilmek üzere posta 
ile iadeli taahhütlü olarak Ankara'da Genel Direktörlüğümüze gön • 
dermeleri. (302) 

Satılık Gemi 
Akay lı1etmesi Direktörlüğünden: 

Papbahçe ve Ha1içte idaremizin mah bulunan Büyükada, Yakacık, 
Ihsan, Fenerbahçe vapurları ıatıhğa çıkarılmııtır. 12 §Ubat 936 çar
pmba günü ıaat (15) le Karaköyde Akay Müdürlüğü binasında ka
palı zarf uıulile ihalesi yapılacaktır. Bu İfe girmek iatiyenlerin kapalı 
zarflarını muvakkat teminat akçesi ile beraber kanunun tayin ettiği 
vesikalarını ayni cün saat (12) ye kadar Akay Şefler Encümeni Reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartname lıletme Şefliğindedir. (564) 

---~--------------------------------------·------------------
Ankara Şehri içme Su 

· .Komisyonundan: 
1 - Ankarada Sarıkıtla civanndaki Filitre binası ile Keçiören arasında 

horu dötemeai iti ve bu hatta muktazi su borusu, tulumba ve motörlerin 
tedariki ve Keçiörende bir su deposu intası kapalı zarf usu)iyle eksi1tmeye 
konmuttur. 

2 -- Bu itin kqif bedeli «Terfi boruları Font olduğuna nazaran» 
«66808» lira 57 kurut «çelik olduğuna nazaran» «58933» lira 47 kuruştur. 

3 - istekliler bu İfe ait fenni ve münakasa tartnamelerini projeleri ve 
mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 3 lira 35 ku • 
ruf mukabilinde Ankarada içme su komisyonu muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12/3/936 tarihine rastlıyan pertembe günü 
saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesindeki Vehbi Koç apartımanm 
3 üncü katında içme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12/3/936 pertembe günii saat 
14 de kadar Ankarada içme ıu komisyonuna makbuz mukabilinde verilmit 
bulunacaktır. 

6 - f steklilerin it bu eksiltmeye İf tİrak edebilmesi için 4600 liralık mu
vakkat teminatla münakasa tarlnamesinde yazıldığı veçhile bu gibi itleri 
yaptıklannı gösterir fenni ehliyetnamelerini teklif mektuplariyle birlikte 
vermeleri prttır. «149>, <1364» 

geçecektir. çok iyi bir adam olan kocamın sağlı- ı zarfında ben onu daha az sevdim. fa• 
Alber Üf'gene burada bir çok yaş mey- ğında, tabii biz •. bir.ibirimizle evlene- ı kat o bana boyuna yalvanyordu. Ken· 

va nümuneleri verilmiştir. Kendisine gös -
terilen Mersin portakallarını pek beğen -
miş ve bilhassa Almanyanın mühim mik-

mezdik. Lakin şımdı, kanuni müddet 1 disini bir gün, bir çeyrek saat olstJll• 
tamam olunca, bu derece ayıpladığı- bir yerde görmeğe vaktim olamaması' 
nız vaziyete meşru bir şekil vereceğiz. nı kabul etmiyordu. Hissiyatımdak.İ 

tarda Mersin portakalı alacağını bildirmiş- - Evet. Dediğin gibi, bu vaziyeti d w • ·k1·- · k. f kında olmnB t&• 
egısı ıgın, san ı ar ,. 

tir. Mersine de ilk parti portakal müba - ayıplıyoruz. Çünkü seni ben candan b d bunun avakibinden korkuyor 
yaası için gitmektedir. sevdiğim için, senin haysiyetini, şere- ~b~ ~~· 
Çocuk Esirgeme Ku- fini düşünüyorum. Ve bu vaziyet dü- gı ıDy ı.k ı· . .. ha ka ait• 

l
. l w Ü er en, evve ısı gun, n ya e 

rumunun Yardımları 2~ ırsıc m~mnun ~ acagım. ç sene- mek lazım geldi. lbrahimi te1efonla,,,, 
dır, brahımle munasebatınız duyula- d d b d d" Bir• 

Ankara, 4 (A. A.) - Çocuk esir- . .. .. ra ım, o a ana ran cvu ver ı. 
cak dıye odum pathyordu. 1.k b. k · b" d.k 1 t bula g~· 

geme kurumu genel merkezi L .. 1.. d' ı te ır ta sıye ın ı • s an 
eman gu umse ı: .k O b · b d bekled" e' 

16/1/936 tarihinden 1/2/936 tari- _ Merak etme! dedi; tahmin etti- tı ·d .. d~nkı Bara aka d. . ~~k:;;;~ile 
hine kadar 2844 çocuğa yardım et- ,, · d d h k ·h · l d d ve on u · en en ısıne 

~n en h ~ ~· ço ı tıyat ı. ~~ran l~m. etmedim. İçimde bir çekingenlik, bit 
mittir. 

· · · · · A·rsiüiu&aı· · öiŞ · · 
Kongresi 

- · ocam ıç . ır şey sezmesın ıye c ıkm- üzüntü vardı. Böyle, serbestçe bul\lf 
den ne geldıyse yaptım. Ona zerre -a- . . h .. k k ld "g\J' 

· · d. K mamız ıçın enuz ço er en o u 
dar ıstırap vermek ıstemez ım. en- h" d. d O be · b h&' 
d. · · Ak · d B . nu ısse ıyor um. , mm u 
ısını va ıa sevmıyor um. eın ona 

1
. d l d 

h•lAf . l d. F k t ım en a ın ı. arzumun ı a ına vermış er ı. a a 

lan kongresi toplanacaktır. Avusturya sevgi bertaraf, rahmetli daima hana Bayan Neb~hat: . bıl 
cumur başkanının fahri himayesinde olan karşı son derece iyi davranmıflhr. Ve - Ben senın yerınde olsaydım .. , 

Önümüzdeki ağustos haftasında Viya -
nada dokuzuncu beynelmilel diş doktor -

bu kongreye bütün milletlerin diş dok _ benim de, onun yüksek zekasına, il- randevuyu reddeder, sebebini de so'/ 
torları iştirak edecek, konferanslar verile- minin kıymetine her zaman takdir ve lerdim; dedi. 
cek, ayrıca Sckönbrun şatosunda bir res- hürmet göstermiş olduğumu da kim· Leman güldü, omuzlarını silkti, °"" 

I 
mi kabul yapılacak. gezintiler, gardenpar- se inkar edemez. cevap verdi: 
tiler tertip edilecektir. Bayan Nebahat tasdik etti: _ İbrahim bunu anlayamazdı·· 
HBY.darpaşa Hastane• - Evet. Ona mes'ut bir hayat te- Bazı şeyler vardır ki, erkeklere anlat•' 

sinde Poliklinik min etmek için nasıl çalıştığını ben d.e mazsın .. Ve anlatması da uzun ol\J'' 

M 1 1 
bi1irim. Hatta, o kadar uygun ve bı- iyisi mi) .. 

uayene er ·b· · · k ·· ·· ·· d k· j .. ..; . .. rı ırınıze ya ın gorunuyor unuz ı, •••·················-•••••••••••··---··· .. ·--· 
Bır k~ç gun evvel .. açıl~n .~aydarpaşa 

1 
İbrahimle münasebetinizi duyduğum G 

haııtanesınde pazar gunlen mustesna ol - k ld VAk ı·b ah. ene zaman şaşa a ım. a ıa r ım 
mak Üzere her gün saat on birden itibaren . . . f 

l.k, .. k 1 . b 1 sevim1ı. yakısıklı. şık. zarıftır amma. Ok n m uyor po ı ını muayene erme aş anmıştır. ' l k. · ·ba · U • 
M 1 · k tl" h k. ı ne kıymet, ne de sosya mev ı ıtı rı-uayene erı yapan ıyme ı e ım e -

ıimi2' şunlardır : le merhum Sadan Beyin kaabına dün- (Baı taralı 5 inci yiizde) ı' 
Dahili hastalıkları : Prof. Dr. General yada erişemez. Bu da böyle 1 yalvara yalvara alırlardı, o memleketle ,ı 

- Ne diyeyim? Bazı incelikler var götürürlerdi. Sen eserlerini kendin zah~ır 

Harici hastalıkları 

Kadın hastalıkları 

Kulak, boğaz ve 
burun hastalıkları 

Göz hastalıkları 

Cilt hastalıkları 

meainden: 

Tevfik Sağlam ve 
Müfidt- Kazım. 

: Dr. Operatör Feri • 
dun Şevket Evrensel 
Vt" iffet Naim Onur. 

: Dr. Zeki Tek taş. 

Dr. Haydar ibrahim 
: Aydar. 
: Dr. 7.ihni Gökçf'n. 
: Dr. Nuri Osman 

Eren. 

Nigar taraflfldan kocaSl Sultanahmet 
park karşısında 46 No. da iken ikametga
hı belli olmıyan Ferit aleyhine açılan bo -
anma davasında: Tahkikat 22/2 / 936 

cumartesi saat 1 O da gün tayin edilmiş ve 
bu hususta imla kılınan davetiyenin bir 
nüshası da mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olduğundan muayyen gün ve sa
atte lstanbul aeliyt- altıncı hukuk dı:ıires.İn· 
de tahkikat hakimi huzurunda bulunması 
aksi takdirpe gıyaben tahki~ata ba1'ılaca

ğı tebliğ yerinde olmak üz.ere ilan olunur. 
(563) 

ki, sen anlayamazs~n, Nebahat 1 edip yazdırıyorsun, şuraya buraya yo 
- Pekala, canım 1 AJlah biribirini- yorsun. 

ze bağışlasın 1 Lakin ben yine o fikirde· 
yim ki, kocanın henüz kırkı geçmeden, 
sana çok ihtiyatlı davranmak düşer. 
Halbuki, evvelisi gün, ikinizi haşhaşa 
bir otomobilde gördüm. Bunun ne ka
dar tehlikeli bir hareket olduğunu dü
ıŞÜnmedin mi? 

- Dü,şünmez olur mıyım? Hatta 
senden ilerisini düşündüm. Çünkü 
sen.yalnız şunun bunun yapacağı de
di kodu1ara ehemmiyet verirsın ki 
bunlara ben aldırmam bile. Fakat o 
gün ben, İbrahim1e birlikte sokağa çık
madan önce, kocamın hatırasına ta
nlluk eden bir takım düşünceler yu
zünden, emin ol ki çok, amma pek 
çok tereddüt geçirdim. 

-- Ne demek istiyorsun} 
- Demek istediğim şu: Öyle sanı-

yorum ki kocam beni çok sevdi. O, 
duygularını belli etmezdi. İçinden pa

zarlıklı bir adamdı. Bununla beraber 

* Bir çok meslekdaşlar da böyle yapıyor::: 
eserlerini tanıdıklan ve tanımadıkları k , 
selere gönderiyorlar. Lakin bedava dll , 
ğıtJlan bu eserlerin de çoğu gene ok0

;.

muyor. Sebep? .. işte ben bu sebebi t• 

edemiyorum. 

M~ 
~~~------------~ 

Kastamonu Ticaret Mabkemesinde11 = , 

9/ 12/ 9 34 tarihinde iflasına karar ~~ .. 
ıilen Kastnmonuda eczacı Cemal Ollfl)~ ~· .. f ...... 
yapılan alacaklılar toplantısında ınu del 
liıziınüttediye ( 1 1 7 4 7) lira tahakkuk c ri4 

h du h• horcuna mukabil ceza ane mevcu ., • 
olmak ü:zcıc 11 735 lira miktarında Jl'l~ ,ı 

• eJl'lırı 
cut eşya ve knbili tahsil matlubatı t • ' 

. k .. :ı:erırı 
gösterilmesi şartile ve tam alaca u tJ' 

den üç sene zarfında dörder aylık ınu;, ' 
zanı vadelerle tediye edilmek üzere •,. ' 
cnklılann ittifakile aktedilmiş olan 1'~ .. • 

36 rih1•· korda tonun tasdikına 15/1 / 9 ta . 0)' 

de verilen kararın kesbi kat"iyet etııılf 
duğu ilan olunur. 
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Şehzade Ali 
Yazan: .... Ş. 

Sarayı Bir 
- 55 -

Efendinin 
'ş 

Galata Balozu Halini Alm1ştı .• 
~~~~~~~~~~~ 

8·· 
e bit Uyük harp, büyük bir felaketle f fer süngülerinin uçlarını; dört sene-. t~.a. ermişti. Koca bir millet, denberi hortlıyan eski Bizanıın ıe
~ ~uta~eke de~i~ ~eniien • (ma- fabat. canavarına çevirmişlerdi". 

BERLIN 

•ırJ e\?ri) ne gırmıtti. lstanbul, a- Eski İstanbul .. Dört sene evvelin te
do·ardanheri Türk kanına ekmek miz, afif, Türk ve müslüman lıtan-
grıyan d"" 1 l" b 1 d · b' · ·· · · t.lıi • uşman arın e ıne geç u ; erın ır ıevınç ve ıurur ıçın· 

ee,~. Her kıyı, her kö e, her bu • de idi. Bütün gözler; Üsküdara, 

17,45: Şarkı ve flüt, 19: Hafif müzik, 
20.45: Aktüalite, 21: Haberler, 21,10: 
Bizi dinleyiniz. 21,45: Karnaval yayım, 

23: Haberler, 23,20: Beynelmilel spor 
duyumu, 23,30: Gece müziği. 

M0N1H 
, t' ır facia kaynağı haline gelmiı- mübarek Anadolu topraklarına çev-

•• 
1
' lier taraf dd~ f 1 tt · ·ı · t" o·· h" b" · d 18: Yeni müzik 19 · Karışık müz.ık de , ma ı se a e en zıya- rı mış ı. unyanın ıç ır yerın e · · · 

hlane ~ 1 d ·ı • · h" b" .
1
. b 21,15: Ulusal yayım, 21,45: Şarkılı ya. 

\' ... L vı ıztırap a tın a ezı mııtı. ıç ır sevgı ı, u kadar a§kla bu • 23· H b l 23 20 " ou İ yım. • a er er, , : Program ıHa -
• ha ıztırap : • stanbul halkının kadar ateıı.li bir hasretle beklenme· sı 23 30· Dan· de · 24 D - ·~· l&ag _ :r , , • ~ rsı, : ans muzıgı. 

tii h. zumreıinin kalplerinde, her mişti. 
ta,~ ıraz daha derinleıen birer ya- E;ğer kaldırım taı~nnın lisanı ol- V ARŞOVA 

1\ Usule getirmişti. saydı, hiç şüphesiz ki onlar bile: 18·20: Orkestra, 19: Piyano • prkı, 
' birı' alhi bu suretle yaralananlardan - Bekliyoruz .. Sizi bekliyoruz; ı 9• 3 o: Sözler, 21 : Plak. 22: Şopen kon-
• de, Jkb 1 Jk 1 seri, 22,35: Edebiyat. 23: Dans. 24,05: 

8 
haı li H nımefendi idi. - ey, nönünün, Sakaryanın, Dumlu • Plak. 

. ler anımefendinin babası, sene - pınarın kahramanları.. Sizi bekli • 
'' cc Abd"'lham'd' d G 1' kd • u ı ın sarayın a ya • yoruz... eneral F ran§e Desperenin 

MOSKOVA 

18,30: Operadan nakil, 
dillerde ynyımlar. 

PRAG 

22: Yabancı tib~gı halde, • o devrin bazı ricali atının nalları arasında çiğnendiği
, evı! d tertemiz kalan bir Anadolu miz gündenberi meliil, mahzun ve 

~ıtı: 1 ve bir mülkiye paşası idi. Kı- muztarip; yabancıların ayakları al-
~!\' çok metin bir Türk ve müslü- bnda çiğnenmekten bitkin bir hal- 17, 10: Salon kuarteti, 17,55 : Çocuk ti-

n terbi . . t" o . . d .. b ki" s· l yatrosu, muhtelif. 20,45: Şarkılar, 21: 
~Gt yesı vermış ı. nun ıçın, e sızı e ıyoruz. ır an evve ge- Fok orkestrası, 21 ,35 : Prag radyo orkcs-

)\ik areke devrinin fecaatından bü- Iiniz .. Başlarımızın üstünden geçi - trası, 23 : Haberler, 23, IS: Esperantoca 

haı ~cılar duyanlardan biri de, lk- niz. Postallarınızın demir ökçele - sözler. 

n anımefendi idi. rine; sert basışlarınızın bizi incit - BUDAPEŞTE 

let u, çok hassas Türk kadını; mil- meden geçişlerine mütehassiriz. 
~l\~e lllenıleketin umumi felaketine Diye feryat edeceklerdi. 
~ ~göz yaşlan dökerken, ayni za- * 
lle 11 a kalbi, başka bir sebeple de Ve nihayet, o gün gelmiıti. 
'll~terlenmekte idi. Bazı ıehzade ve Daha etkenden bütün caddeler-
•~tı an &araylan, mütareke devrinin de ve sokaklarda bir kaynaşma baş
'lltıt~Plannı bi etmek şöyle dur • lamıştı. Bütün caddeler ve sokaklar, 

18: Saksofon, 18,30: Konf, 19 : ltnlyan 
müziği, 20,35: Konferans, 20,55: Skeç, 
22,40: Haberler, 23: Şarkı • piyano, 
23,40: Opera orkestrası. 

VİYANA 
18: Yeni Avusturya müziği. Muhtelif, 

19,55: Operadan nakil : Vagnerin «Tan .1 
hoyzer» operası, 24,25: Dans. 

t tli 'ı adeta bire.r neıe kaynağı hali • al bayraklarla donanmifh. Dört ıe-
~t tnııla.rdı. İ§te bunlardan biri de, ııedenberi, çehrelerde görülen ha- - · · · ' ·=- ' ·-- · · ·-
tl\:t~ı altınd yaf dığı şu köhne sn- zin gölgeler birdenbire silinmiş; lstanbul Dördüncü icra 
t 1• dört senedenberi göğüslerin üstüne Memurluğundan: 

: ba 'lanbul i gal altına girip te ya • düşen baılar, bir and yükselmiıti. 

Sııyfa J1 

,, ... ________ .._ ________________ ... 
l'tluhasebe IVIemuru Alınacak 

Maden Tetkik ve Arama E stltflslDden : 
1 - Enstitümüz Genel Muhasebe servisine amaçla beı memur 

alınacaktır. 

2 - Alınacak memura smaçta göstereceği yararlığa göre 
150 liraya kadar ücret verilecektir. 

A andan şartlar ' nlardır. 
A - Türk olmak 
B - En az bir lise veya muadili mektepten mezun olmak, 
C - Y aıı 23 • 35 arasında olmak, 
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D- Ecnebi dili «bilhassa almanca» bilenler üstün tutulacaktır. 
E - Askerlikle alakası olmamak, 
F - Muhasebe iılerinde en az üç sene tecrübesi bulunmak, 
G - İmtihan derecesi için güzel yazı ve intizam perverlik naza

rı itibara alınacaktır. 
H - Dilekçe inde hakkında malumat alınabilecek iki referans 

göstermek. 
3- Müsabaka imtihanı Ankarada 10 şubat 936 pazartesi günü 

yapılacaktır. 

4 - imtihanda muvaffak olupta angaje edilen işyar, bilahare Ens
titümüzün tensibi ile hudutlarımız dahilinde her hangi bir 
maden sahasında çalı§mayı teahhüt edecektir. 

5 - Smaç sorguları. 
A - Ticari hesap, 
B - Usulü defteri, 
C - iktisadi umumi malumat, 
O-Lisan. 
7 - isteklilerin nüfus cüzdani, hüsnühal varakası, mektep şeha

detnamesi veya bunların tasdikli uretleri 4 kıt'a fotoğraf 
ve şimdiye kadar çalıştıkları yerlerden aldıkları bonservis
lerle dilekçelerini en geç 8 şubat 936 cumartesi günü akşaL 
mına kadar Enstitü Genel Direktörlüğü adresiyle gönder
meleri veya bizzat getirmeleri ve müsabaka imtihanına gi
rebileceklerin, numaralı kartlarını almak üzere 8 şubat 936 
cumartesi günü Enstitüye müracaat etmeleri. ccl 73» «426n 'cftlcıJar arasında çılgın bir zevl~ ve Galata ve Beyoğlu caddelerini 

"" ahat hayatı b .. t . .. t dolduran yabancı bayraklar, bir • 
'<l~~- aş gos erır gos er-
a]atı' &efih ve sefil ruhlu bir adam denbire ortadan silinmişti. O gün 

Beyoğlunda Küçük Pangaltıda 

Osmanbey sokağında 11, 13 numa
ralı Beypazarı apar~anının alıı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tl\~l fehZade Ali Efendi derhal sa- lstanbulun semasında bile başka bir 
ll:ıı/1~ ka.pılannı ardına kadar aç- letafet hissedilmişti. 
1 1 llgızJ . k• (Arkası var) 
'takanla arı, vıs ı apsent ve votka ............................................................... . 

daıc1~r•, sarayının saıonıarına Bı·r Leh Vat nper-
~ ıya baş]amı§tı. 

(l!\la~d~n Çok geçmeden saray, bir veri in emik eri 

numaralı dairesi açık artırma sure
tile dairemiz tarafından kiraya ve -
rileceğinden isteklilE\rin 19/2/936 
tarihine raslıyan çarşamba günü 
saat on dörtten on altıya kadar 25 
lira pey akçesile dairemizin 934/ 
1229 numaralı dosyasına müracaat-
ları. (300) ~alitı, it· alozu halini almııtı. Man

lle k •tara, armonik nağmeleri • 
'l\lall~faıı inceli kalınlı bet sesler, Bir ':'!e~et Tarafından Balıkes~r . asliye .. hukuk haki~liğinden: 
la I> rın avizelerini çınlata ınla- Geıınıp Alın acak Balık~sırın Ay~oren ":'ahallesınde otu -
t eneereı d ç mn Gaz.ı mektebı muallımlerinden Sabri 
~:ll~~enk ~r. en sokaklara taşıyor; Halep - 1848 Leh ihtilalinde Le- vekili avukat Şamilin Ergani Osmaniye 

~ tepe un.ıformalı zabitlerle ho- his tandan kaçarak Osmanlı devle - kazasında mukim askeri mütekaidi Fehmi 

~ ~a clii~ kea~k. saçlı, kalın enseli tine sığın n, bilahare ihtida edip kızı Mesndet aleyhine açtığı botnnma da-

~ erlerının topuk vurmaları, Murat Paşa inmini ldıktan sonra 
1 
vasının yap1lmakta olan muhakemesinde 

il &arayı Yerinden rsıyordu. da Halepte ölen Lehli generalin müddeialeyha Mcsadctin nered e olduğu 
l.ı ef on ıın:n • · d b k l"k ,._ 1 k "ki . . I k .. bilinemediği cereyan eden resmi muhab erat 
;411.lh~. c.... ıçın e, u epaze ı Ka an emı erım a ma uzere mart t. . d 1 1 ki .1 't ~ı.il d" • . , . . ne ıceam en an aşıma a mumaı eyha hak-

Ankara Şeh i çme u 
• 

omısyo ndan: 
1 - Ankarada Sarıkışla civarındaki Filitre binası ile Etlik arasında boru 

döşemesi işi ve bu hatta muktazi su borusu tedariki ve Etlikte bir su de· 
posu i11f8-Sı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işin keşif bedeli uTerfi boruları Font olduğuna nazaran» 
«46864» lira 65 kuruş uÇelik olduğuna nazaran» <e39609n lira 77 kuruştur. 

3 - istekliler bu işe ait fenni ve münakasa şartnamelerini projeleri va 
mukavele projesini ve boru tedarikine ait listelerle sair evrakı 3 lira 35 ku
ruş mukabilinde Ankarada içme su komisyonu muhasebesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme kapalı zarfla 12/3/936 tarihine raıtlıyan perşembe günü 
saat 15 te Ankarada Anafartalar caddesinde Vehbi Koç Apartmanın 
3 üncü katında içme suyu Komisyonu dairesinde yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları ihale tarihi olan 12/3/936 perşembe günü f.aat 
14 de kadar Ankarada içme suyu Komisyonuna makbuz mukabilinde ve 
rilmiş bulunacaktır. 

6 - isteklilerin işbu eksiltmeye iştirak edebilmesi için 3515 lira muvak. 
kat teminatla münakasa şartnamesinde yazıldığı veçhile bu gibi i leri yap .. 
tıklarmı gösterir fenni ehliyetnaruEerini teklif mektuplariyle birlikte ver· 
meleri f&rltır. «150n u365u 

l~ Şelııa.d e ı~ez hır ~ale elmiı- ayınd~ şehrımıze hır L~h be!etı ~e- kında ilimen tebliğ yapılmış ve mahkeme 
f bditle . e Alı Efendınin bütün lecektır. Heyet bu kemıklerı Lehıs- günü mnhlcemeye gelmemiş olduğundan 
~ildi b r~e rağmen, 1kba1 Hanıme- I tana götürdükten sonra Var§ovad hakkında gıyap kararı verilerek yine ilu -

1 1\t~ a asının evine çekilmİ§tİ. Murat Pa§llnın tabutu milli mera • nen tebliğ edilmesi mahkeme iktizasından. 
~l\tı bi &a.ray ağalarından bir çok • simle kaldırılarak son merkadine olduğundan muhakemenin talik ed ildiği &C:Z::t:~IC:C::~~r:::Zll'll!::'!'.~~:!]:l~~~l!C!lllB!!!:!!c:ı:?:m:!~:zıl!!ı:E•••~ 

l!cf.1 le, ağlıya wl h d 1 k kt 24 şubat 9 36 tarihinde sarıt 1 o da mah • k "'11"' ag ıya şe za eye onaca ır. k d h b d ~ "t "' ederek l eme <" azır ulunma ıgı takdirde mu _ 
;:rı terk .srne ~rce ya~dıl:hrı A • d <: v J hakeınenin gıyabında bakılacağı ilan oJu. 

d ll; kır ~bnışlcrdı. e 1 a a .._ ogu .. ~ - nur. 
• l>, t .. L· ıyıklı, vakur simalı· e. 
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Ô -------- ------

'ili' '-'l'oıy ' t O • • Jd . 
) 1 olan .e 'Ve hayatın birer tim • an ışı ı 
~~rille. ~ıyab istanbolinli ag-aların "~~ , §llnd· Nevyork, 4 (A. A.) - Soğuk dal· 
) \ ile I 1 suratlarındaki tüyler gaıı devam etmekte olducrundan yı· -
4~ G. •nm ı b ~ kı}'af . 1§: Y• ı§ık çehreli, pal- ne bu hafta içinde elli kişi soğuk -
llcıkı:.- et)ı. hır sürü yabancı og- • 
h ~ tan ölmü§tÜr. 
Qll • ... ae~ıvermiılerdi ---

~e d.'&tenç hal böylece. tam d"'rt lngilterede 40 1 1 uon 
l!tı. • e\'aın . ~ ' o .JI 
~~ clıııin etnıı§; fehzade Ali E . Gaz skesi Depo 
·~ llladd~ d~>t lıtba.ı H 1 ve manevi rabıtası, • il&yor 

biiahül . anımefendinin kalbin-
1.1n silinmişti. Londra, 4 (A. A.) - Deyli He • 

l"{ * · ı·ald gazetesi, Britanya hükümeti • 
~İbi. t l!ecenj b" nin otuz kırk milyon go.z maskesi 
~: tıihay~t n ır sabahı olduğu yaptırmnk ve depo ettirmek için 
~İt 1ri· Cihan o ac~ ~evre e hitama I te dbir almakta bulunduğunu haber 
~\i.~ •• ~aka"Ya) tarıhıne b ir Clnönü), ~ veriyor. Her .şehirde ve her köyde 
"~ ~ij hafask"' şerefi kazandıran bir ml' sJ:e deposu bulunacaktır. 
ili~. l\lltıu d·· arın orduları, hakkın Yaptırılacak maske depolarının yıl 

" d. .. ._ usnıanla j · 0~tiikten rını zmırde de- sonuna kadar hazır bulunacağı tah-
sonra, artık muzaf • min edilmektedir. 

K y 
ş:mdiye kJdar bin· erce kii 'yi ze 1gi 1 etmiftİr. 

4. cU Keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.~0J, 12.100, 10.000 liral k ikramiyelerlo 

( 20.(ıOJ) liralık bir mli . .:a a.- vRrdır. 

Cumur- aşkan:ığı ilarmonik 
O rkest ~ası efliğin.den: 

Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
Viyol , Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Obuva, Klarnet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor Saksafon, Al·oediyon, caz bnterisi 
sazları çalanların 7 / 3 / 936 cumartesi günü saat 1 O dan 17 ye kadar İstanbul 
Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağmdan bu sazl m çok iyi bir surette 
çalabilen artistlerin kendi enstürünumları ile birlikte sınav komisyonuna bi· 
rer dilekçe ile başvurmaları. «142» «361 » 

• 


