
- PERŞEMBE - aa MAYIS 1936 Jdare ifleri telefonu: 20203 Fiyatı S Kurul 

Almanların Rende Yaptıkları Hazırlık 
·Almanya başka sahada 
ıneşgul iken F ransanın 

taarruzuna uğrarsa .. 

f 1 
Ali Çetinkaganın Kamutagtla beyanatı 

"Şirketlerde halli lizım 
bir suiistimal 

devam etmektedir,, 
Rendeki tahkimat 1 
bu ihtimal göz 
önünde tutularak 

yapılıyormuş 

Hudut boyunda birbirine 
hallı küçllk kaleler 

sıralanıyor 

ti 1 

.. 

Lorp Lloyd 'ın şehrimizde alınan 
bir resmi 

Lord Lloyd 

lzmirde bir dilsiz 17 sene 
sonra konuşmaga başladı 

T Kamutayda varidat bütçesinin müzakeresine baılandı, 
Besim Atalay şehirlerde gürültü ile mücadeleyi yersiz 

buluyor Recep Pekerin bir saylava cevabı 
Ankara, 27 (Hususi) - Kamutayın' 

bugünkü toplantısında Nafia bütç~i müu
kere edilmiı Vekil Ali Çetinkaya Nafia it· 
terimiz hakkında kıymetli izahat vermit
tir. Ali Çetinkaya sözlerine fÖy)e baıla· 

mıştır: . 
Nafia Vekaletinin üzerinde çok aiır 

yükler vardır Bunu takdir edersiniz. Ben 
de müdrikim. Elimizden ııeldiii kadar ça· 
lıımaktayız. Hazineden Nafia VeUJetine 
ayrılabilecek bütçe nisbetinde bize teYdl 
edilen vazifeleri dikkat ile ve mümkiln ol· 
duğu kadar intizamla yapmaya çalıtaoaiı· 

0

m1 size vaadedebilirim. Elimizde 93S ee-
0ne11inden devrolunan bir takım iıler Yar• 

dır. Ayni iılere devam edoceiiz. Şoe.ler 

var, köprüler var, au itleri var, demir yol· 
lan var. 

Şoförler "Klaksonlann 
kaldırılması kazalan 

çoğaltacak!,, diyorlar 
Klaksonsuz kaldıklan için kaza korkusundan 
hızlı gidemiyen otomobillerin peşine takılıp "vank, 

vank,, diye alay edenler varmış 



Sayfa SON POSTA 

r Herrft n ' Resimli Makale a Ezeli şark a 
Türk hava 
Yolları 

Yasan : F. R. At11 -

K uvvetli bir yolcu tayyaresinin 

koltukları üzerinde ismet İnönü, 
muhterem hanımı ve çocukları sonra 
Bayındırlık Bakanı: Gazetemizde bu 
fotoğrafı görenler şüphesiz hayret et
memişlerdir. Övünülecek şey tay
yarenin uç tarafındaki üç kelimelik 
yazıdır: Türk Hava Yollan !. .. 

Yakında bu kuvvetli tayyareler İs
tanbul, Ankara, lzmir, ve derece de -
rece diğer başlıca Türkiye merkezleri 
arasında muntazam hava seferlerini a
çacaklardır. 

Her gün gazetelerde okuyoruz: E -
den tayyare ile Cenevre'den Londra -
ya döndü; yahut İtalyan propaganda 
bakanı tayyare ile doğu Afrikasma 
gitti veya Badogliyo Adisababa'dan 
tayyare ile Roma'ya hareket etmek ü
zeredir. Fakat bir de Türkiye'den çı -
karsanız, hele Almanya gibi kesif nu
fuslu ve yüksek teknikli memleketler
de tayyarenin tramvaylaştığını görür
sunuz. Tayyare yolculuğu sporluk 
,.l.maktan çıkarak, normal nakil vası -
taları haline gelmiştir. Denizde oldu
ğu gibi, hava vasıtalarının korkunç 
düşmanı olan •İse karşı bile tayyareleri 
telsizlerle istasyonlardan idare etmek 
çaresi bulunmuştur. 

Sivil tayyarecilik, bundan başka, u
zun m~feterde devamlı uçuşlarla o 
memlekete en tecrübeli ve usta pilot
lar yetiştirmeğc yarıyan bir mektep ol
muştur. Sofya'dan geçerken Varşova
Atina tayyare yolu acenta~nna sordu
ğum •ualin cevabını gene hatırlıyo -
rum: 

- Kir mı? Hayır, kazanmıyoruz. 
Fakat Lehistan miJli müdafaasına uzak 
ve yabancı havada uçmaiı öğrenen pi
lotlar yeti,tiriyoruz !» 

Bu ·asırda havada görünmiyen ileri 
millet olur mu? Bilhassa Türkiye ki, 
bir ucu öbür ucundan, ~İmendiferle bi
le çok uzaktır; yollarının tamamlan • 
ması uzun seneler ister. Bu memle • 
ketten uzaklık ve ayrılığın bütiin 
mevzularını hava vasıtasından başka 
ne ile kaldırabiliriz? Hava yolu, her ba
kımdan yuğurmakta olduğumuz coğ -
rafi ve milli birlik savaşında yardımcı
mız olacaktır. 

Bir gün Türk kanadının, Türkiye i
le Balkanları, nihayet daha uzak ülke
leri biribirine bağladığını görccegız. 
Gene bu nesil bir gün bu uçan tayyare
lerin bir köşesinde 'u yazıyı da göre
cektir: uTürkiye'de yapılm1fbr!ı> 

1 - Yedikule zindanlarında Yeniçeri
ler tarafından boiulan Osmanlı padişah· 
larından hangisidir} 

2 - Japon kadınlan ayaklarını güzel
leştirmek için ne yaparlar} 

3 - Kanuni Süleyman yatağında mı 
ölmüıtür, harpte mi. vurulmuş mudur, ece
lill" mi vefat etmittir} 

4 - Habefistandan oulusunu bıraka -
rak kaçan imparator Haile Selasie nerede, 
kaç tarihinde, doğmuştur} Kimin oğlu -
dur} 

5 - Venüı hakkında resim yapan res
sam ve heykeltraşlar kimlerdir~ 

(Cevaplan Yarın) 

* Dünkü suallerin cevapları: 
1 - Ehlisalip ordularile senelerce har· 

beden Salahaddini Eyyübi aslan yürek1i 
Rişard ve kral filip Ogüst ile boy ölçüş • 
müıtür. 

2 - Ayasofya S 32 tarihinde Bizans 
imparatoru Jüatinyen tarafından yapıl • 
m'ıştır} 

3 - Hem ıair, hem filozof, hem de dev
let adamı olan Yunanlı Solondur. 640 yı
lında Atinada doğmuş, fakrü zaruret için
de büyümüştür. Fakir bir delikanlı iken 
seyahate çıkmıı, küçük Asyayı, Mısın, Su
riyeyi, Kıbn11 dolaımıı. zengin olarak 
memleketine dönmüt. Yunanistanda bir 
çok siyasi mücadelelerde bulunduğu gıbi 

güzel ıiirleri yazmıı. felsefe dersleri ver
miştir. 

Şark deyince garplının hayalinde resimde gördüiüniia manaa· 

ra belirir. Develeri, filleri, öküz arabası, sarık ve halıaı ile ezeli 

ıark. Garplının gözünde bu umurJar geriliğin remzi ıribiclir. 

fİyor ve değiıiyor. Bu deiitme ona makine medeniyetinin 
esaretinden ve puan olmak:an kurtarıyor. 

İtte garplı bunun farkında değildir. Geçirdiji iktisadi buh • 
ranın en mühim aebeplerinden biri de ba olduiunu görmek Makine süratine ve makine medeniyetine alıtrnlf bir adam 

için bu manzara hakikaten garip görünür. istemiyor. . 
Şarkla garp timdi yeni bir kavgaya tulupnuf bulunuyor. Şim· 

diye kadar garba boyun eğen fUk fİmclİ artık ona bat kaldı· 
rıyor. Bu b8' kaldırma İsyan teklinden çıkıp istiklal teldini 
aldığı gUn garp artık ıarka istihfafla bakamıyacaktır. 

Fakat tark yavaı yavat bu kisvesinden sıynlıyor. Devenin 

yerini tren, öküz arabasının yerini otomobil, sanklının yerini 

frakJı adam, ve tezgahın yerini fabrika alıyor. Şark mal6nele-

( s O_z __ A __ R_A_s_ı N __ D;;_.._A~) 
Negüs uğur dige 
Yanında bir 
Yılan taşıyormuş 
Negüs'ün Hayfa. 

ya çıktığını gören
ler arakasındaki U• 

ıağın mustatil ve 
üstü delikli bir ku
tuyu büyük bir ih
timamla ta12ıdığını 

farketmişler. O ku-
tunun içinde, Ne-
gus un uğuruna i
nandığı bir yılan 

varmış. Yılan onun 

""""''""'~ 

yanında oldukça, hükümdarlığı 

yecl"ğine inanıyorn~u~. 

kaybetmi· 

* *. 
Almanların cevabı 

fngiliz muhafazakar meb'uslarmdan 
birisi Almanyada yaptığı uzun bir tetkik 
seyahatinden döndükten sonra, ıazetelere 

şu beyanatta bulunmuıtur: 

Her sınıf Alman arasında yaptığım so
ruşturmalarda hulasaten fU cevapları al· 
dım: 

S - Harbi istiyor musunuz} 
C - Hayır. 

S - Fransızlardan nefret ediyor mu
sunuz} 

C - (Yüzde doksanı) evet 

S - Fransızlarla harp etmd' ister mi· 
ıiniz} 

C - Onlar bizimle harp etmek İstiyor
lar, tabii biz de kendimizi müdafaa ede-

rız. 

S - Ruslarla harp etmeie hazır mı-

sınız} 

C - Aprupayı Komünist tehlikeııin· 

den kurtarmalıyız. 

·---------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 

Doktoru taciz 
etmemek için 

T erc:ümanı Hakikat bapnuharriri 
iken genç yaımda ölen Hüseyin Ki • 
zım, içkiye f adaca diiflcündü. Ve bu 
yüzden, sık Jlık kara ciğerinden ıztı· 

rap çekerdi. 
Bir gün gene böyle bir hastalık ge

çirdikten sonra, dostlarının ısrarile gi
dip, kendini bir hekime gösterdi. 

Hekimden dönliJ, arkaciaıları sor • 
dular: 

- Kazım! Doktor sana ne dedi'? 
- Ağzıma, kat'iyyen kahve, sigara, 

rakı, f&J'ap koyrnamamı tenbih etti. 
- Tabii, konyağı da menetmittir •• 
- Hayır! Onun hakkmda hiç bir 

feY söylemedi.. Ben de kendisini lü • 
zumsuz yere taciz etmemek için de, 
doğrusu, ıormadım ! 

Yamyamlar yemeklerde 
Çatal ve bıçak 
kullanıyorlarmış 

Afrika da tetlti• 
kat yapan bir ilim, 
yıımyam kabilele
rin adetlerini ıu ıe· 
kilde anlatmakta• 
dır: 

«Yamyamlar, ıof 
rada oturmakta, 
yemekleri'ni önle
rindeki tabakları• 

na almakta ve 
kendilerine zevce

lNİ hizmet etmektedir. Çatalları ve bacak
ları vardır. Ve yemekten aonra da eltuın· 
da ellerini yıkamaktadırlar. içkileri, bi· 
zim Bol'lardan daha nefiı olan bir nevi 

meyva içki!'lidir.ı> 

• • • 

·-Bir Türk doktoru 
Romatizmayı petrol 
ile t~davi ediyormuş 

Sovretlerd• çocuk llmenlar1 
Sovyetler birliğinde çocuk oyunlarına bil

hassa ehemmiyet verilmekte ve çocukların 
"* sıhhi ve istifadeli tarzda eilenmelerile bir

likte küçük yaıtan itibaren deruni iıtidat

larının inkişafı için elden gelen gayret sar· 
folunmaktadır. 

Şu fıkrayı Le Pe
lit Jurnal İsminde-
ki Fransız gazete
sinde okuduk: 

((Petrol romatiz-
maya iyi geliyor-
muş, ve rivayde 
nazaran Hector Sa 
rafidi isminde bir 
Türk doktoru 1893 

Bu meyanda, çocuklar için Odeaa-
Baku ve Batumda çocuk deniz limanları 
ve Dniepr üzerinde Dniepr Opetrovık"ta 
ve Volga üzerinde Gorki civarında da ÇO· 

cuk nehir limanlan yapılmaktadır. 
Odesa çocuk limanının kendi küçük fi. 

lotilası, çocuk teknik fabrikaları ve genç 
fizikçiler için biolojik laboratuarlan bulu
nacaktır. Batum çocuk limanı için de 50 
yolcu taşıyacak ve ekspres gemilerin her 
türlü konforunu haiz bulunacak küçük bir 

denberi bu usulü transatlantik hazırlanmaktadır. 
tatbik ederek jyi Çocuk limanlannda bütün iıler çocuk-

neticeler alıyormuş.» lar tarafından görülecek, gemilerin tayfa· 
S - Avusturya ve Çekoslovakyayı lannı, laboratuarlarda ve fabrikalarda 

ilhak etmek fikrine taraftar mısınız} Biz tıb alemimizde böyle bir ıöhreti 
E b · · d b" T k i. görecek olanları çocuklar teıkil ede-C - Oradaki Almanlara sempatimiz tanımıyoruz. sasen u ısım e ır ür "Y 

cek ve bunlar, bittabi muallimlerin ve 
vardır. 

S - Hitler hakkındaki fikriniz nedir} 
C - Kendisine hayatımızı medyunu:ı. 

• • • 
Mlhrecelerln huaus1 kltlplerl 

Hindistandaki mihraceler kendilerine 
bir takım hususi katipler tutarak, yanla
rında gezdirmektedirler. Bu katipler efen
dilerinin ağızlarından çıkan, her mühim 
sözü ve vecizeyi kaydetmekle mükelleftir
ler. 
- • • • • .... _ 1 • ·----· • ._ ..... ,.......,_ 

tanbulda öldüğü zaman vatani vazifesine 
koşmuş, ordusunu tanzim etmiş. İsveç kra
lı ve Osmanlılarla bir çok harpler yap • 
mııtır. 

5 - Adam Smith Alman filozoflnrın

dandır, Glaskov üniversite.inden mezun 
olmuş, gene Glaskov ÜnİYeraitesine profe
sör olmuştur. 

dokturu da olamaz. Anladığımıza nazaran 
Fransız gazeteleri fıkra kıtlığına duçar O· 

lunca, uydurmaktan başka çare bulamıyor· 
lar. 

••• 
Japongada kadınlar ata 
Binmekten menedildiler 

Japonyada biniciliğiyle maruf 

tek bir kadın olan Madam Saito•nun, bun
dan böyle ata binmesine müsaade edilmi

yecektir. Bu emri veren ziraat nezareti 
şu esbabı mucibeyi ileri aürmüıtür: 

«Kadınların ata binmeleri. ev vazife· 
lerini ihmale vesile teıkil etmektedir. Ja
pon an'ancsi buna müsaade edemez, mü
sabakalarda ise erkekler, birinciliği kadın

lara vermek ıuretiyle hakkı ayaklar altına 
almaktadırlar.» 

pedagogların iclareai altında çalıpcaklar· 

dır. 

••• 
ltal~ade dlldlecek 8blde 

Fransız gazetelerinin verdikleri haber· 
lere göre Habeı zaferi üzerine İtalyada 
Forum'da Musolininin 75 metre yükaeklô
ğinde bir heykeli dikilecek ve sırtına u
lan postu giydirilecektir. Aalan Habet İm• 
paratorunun remzi olduiu için, post Mu
soliniye zaferi tem.ilen giydirilecektir. 

••• 
THUleskoı111• k•ç w• .. nı nr7 

Pariste bulunan Titülesko sazetec.ilere 
demiıtir ki: 

- Benim üç vatanım vardır. Biri.i Ro
manyadır. İkincisi Pariıtir. Üçüncüeü i.e 
Fransanın Cenup eahilleridir. Vaktimi mü• 
savi ıurette bu 6ç yerde geçiriyorum. 

r 
İSTER İNAN iSTER İNANMA! 

Bijyük Mt11et Medisiade bütçe müzakereleri münaaebe:ile 
Adliye Vekili anlatıyor: 

uEski devrede derin bir mazhariyetsizlik içinde kalan ceza 
müesseselerinin (hapishanelerin) bize intikal eden binaları en 
İptidai fel'aİli sıhhiyeden mahrum ve hemen hepsi bugünkü 
prensip ve telakkilere göre ceza infazına müsait olmıyan yer· 
lerdir. ı> 

<•Bunlardan bir çoklannın mevcudu, istiap kabiliyetlerinin 
kat kat üstündedir. Bazılannda her mahkiıma isabet eden yer 

bir metre murabbaını bile bulmamaktadır. Hapishane binala • 

r~nm bu vaziyeti mahkiımlardan kabili alib olanlarının olım
yanlardan tefrikini ve ha:ta bir kısam yerlerde çocuk mahkUın

ların bile büyüklerden aynlmaıını imkimıa kılm1ttır. Bu hapis· 

hanelerin idaresi devlete her sene 900 bin liralık bir yük tab· 

mil etmektedir. Bunun 600 bin liradan fazlası bir etmek te

darikinden bile aciz oldukları sabit olanlara verilmekte olan 

kuru ekmek bedelidir. ı> 

}STER İNAN iSTER İNANMA l 4 - Jan Sobyeaki Polonya kralların-ı 

dan biridir. Mülteci kral l..idislaı VasM ls- ----------------------------·--"!' ____________________ J 

Mayıs 28 

Tanrı, kimsenin 
Düdüğünü 

Ötmez etmesini 
"------E. Ekrem·Ta1 1J 

A vrupa görmüılük baılta şeydir! 

Orada, medeniyetin hesapsız terak• 

kilerini yakından gören insan, eğer kendi 
memleketinde iktidar ve nüfuz sahıbiyse, 
derhal, gördüğü ve tattığı nimetlerden ken• 
c1i yurddaılannı da istifade ettirmeğe kal
kar .. 

Gelgclclim: Bazan bu türlü gayretlerin 
verdiği netice zemin ve zamana uygun 
düımemekte ve acı acı sırıtmaktadır. 

Punç da Avrupai bir içkidir. . iyidir.! 
hoıtur, amma Rum yerine rakı, çay yerine 
kahve, limon yerine sirke, feker yerin• 
tuz katılarak vücuda getirilirse kekremsİı 
müstekreh bir fey olur. 

Üç gündenberidir tatbik edilen 
klakson yasağı da, İgte biraz buna benzedi. 

Garb şehirlerini ziyaret fırsatını bulan• 
lar orada bu yasağın tatbik edildiğini ııa• 
rünce, burada da tatbikine kalkıştılaP,ı 
Bundan umdukları fayda güya şehrin ııfl• 
rültüsünü azaltmak olacaktı. Bu fayda be) 
ki de hasıl olacaktır. Bunun aksim iddia 
etmiyorum. Ukin buna mukabil, tekerlek 
altında eceli kazaya kurban gideceklerbı 
.. yurı artacaktır. Zira Avrupada klakaon 
yasaiı vardır amma, İstanbulda olduğu ~ 
bi dönemeci çok, kaldırımı bozuk, irütR 
yokuılu sokaklar.. elli santim eninde .a. 
züm ona yaya kaldırımlan.. yol iistündt 
elektrik direkleri .. on adımda bir çukurlar. 
Kapı önüne iskemle atan, iıporta koyan 
esnaf.. Sokakta başı boş oynayan çoculi• 
lar.. serseri köpek ve kediler.. canından 

bezmiş, aylık yoklamasından veyahut ki 
aoy adı kaydından başı sersem olarak d~ 
nen sallapati yolcular.. Sokağı, bahasının 

bahçesi sanıp ta, orta yerden, sohbet ede• 
rek yürüyen salaklar yoktur. O ıehirlerİD 

halkı da, nakil vasıtaları da sağını solunQ 
bellemişlerdir. Hangi İstikameti takip .. 
decekJerini bilir ve ondan ıaşmazlıır. 

Halbuki bizde: Değil klakson.. davul 
zuma ile bile, gaflet uykusundan uyanmak 
bilmeyen insanlar ekseriyettir. Allah 011• 

)ara acısın 1 
Dün, şehirde ıöyle bir kolaçan eder• 

ken baktım da: iki gün evvelisine kadar 
düdükleri öten vapurlar mahzun mahzu• 
bacalarını bir yana eğmişler.. sesi, müstca
ki ihtiyarların öksürüğünü andıran yeni 
komelerile birer çocuk oyuncağı derelr.e
ıine indirilen muhteşem Pakartlar, kaza 
çıkarmayalım diye hızlannı azaltmışlartt 

meliki, mükedder, geçiyorlardı. 
Bunlarda, her şeye rağmen taç ''e tali• 

tını kaybetmiş bir Negüsün iıtırabını s~ 

dim ve kendi kendime söylendim: 
- Tanrı, hiç kimsenin borusunu, dil" 

düiünü ötmez etmesini Düıkünlük çok f.11 
na teY vesselam! 

---~.~.-----·--,·------------~~-----
0 z l Us o z le r 

Kadına dair .•• 
Kadın ilk aıkında aııkını, sonra aad_.. 

ca aıkı sever. La Rodaefoucauld 
Kadınlar sözlerimizin zevki için yaratd-

matlardır. Yuuns 
Her fenalığın menbaı kadındadır. 

Latin darbı meseli 
Aynıya bakıp dudağını bükmiyecek k•• 

dar güzel kadın yoktur. 
Schopenhauer 

Kadınlar hakkındaki ihtimallerin en k8' • tü•Üne inanan, çok az yanılır. 
Hume 

Kadınların rütbeıi yoktur. 
Napolyoa 

Kadınlardan kaçabilen, kaçsın. 
Plaut~ 

Kadın isterıe ne ilahi bir feY olabilir. 
Wordswortb 

Dili ile bir kadını kazanmıyan erkek. 

!!!!!. ?eridir:.._ Stıa~~~~ 
Herro Mecll• Relalltlne nlçlll 

geılmek latemlycr? 
Fransız gazeteleri Heryonun meclis re-

isliğine gelmek İstemediğini yazarak fd 
malumatı da ilave etmektedirler: 

Heryo meclis reisi olunca, meclis riy•• 
seti konağında oturmağa mecbur olaca1'• 
tır. Halbuki o böyle merasimi sevmez. p.
risde şimdiye kadar daima ikinci sınif ,,. 
tellerde oturmuştur. Ve daima Liyon jr 

tasyonunun yanını tercih etmiştir. Şimdi 
husuıi konağında zahatsız olacaktır. 
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Sayfa 3 

Filistinde İngilizler 250 kişilik ~f1!:~;;!'ki 
bir Arap çetesile çarpıştılar ~::f::~~eıesiiçin bir 

E 
Hariciye V ekaJeti Vekilinin 
MiJJet Meclisinde verdiği 

izahat A nkarada b~lunmıyan Tevfik Rüştil 
Arasa vekaleten Saracoğlu Şükrü, 

hariciye bütçesinin müzakcre5İ münase -
betile evvelki gün Büyük Millet Meclısİn· Münferit taarruzlar gittikçe sıklaşmaktadır. Çeteler Hayfa İmparatorluk konferansı 

ile Kahire arasındaki telefon hatlarını kestiler toplanıyor ::· ,::;:
1 
h:~::~d=~~:~:;:. h~";;:ı·: 

l Londra, '2i (Hususi )- Bugünkü fÜmüzü anlattı. 
0 ndra 2.7 (A A ) r·ı . . A h Her t\irlü fikri tasannudan, hususi su-

bildir ·ıd · • ~ . . - Kudüsten 1ı halk üzerine ateş açmıştır. ı istının manevı ve ru i müzaherette bulunu • gazeteler gerek İngilterede gerek im-
N-bı~s ~~ıne .göre, bir çok tayyare şimalinde tecavüz ve cür'etleri gittik - yorlar. Buna mukabil, Yahudiler de paratorluk eczasında müdafaa mesele- rette seçi~.miş hakikat ört~liye yanyan kel~-
ra9' uzerlerınde uçarak müsellah A- 'lahl l t d .. f ed.l A d A .k · · · ·k h me ve cumlelerden temızlenerek açık hır 
.,.. Çete) . . çe arta~ sı .. ı çet.e ere esa

1 
u . ~d- vhruf~lla ~ . ve k merı adaki Yahudi sının gı.ttı çe artan e emmiyetle takip ı1urette verilen bu izahat, bir defa daha 

(<E:ven~rın8ı aramıştır. mektedır. Munferıt taarruz ar gıtgı e ma ı erının ço mühim ve bilhassa ve tetkık olunduğunu yazıyor. Deyli .. w . k·· ıg t d . " be dda d l '[' l ogrettı ı. dı~ına .. a. n art» gazetesinin yaz- sıklaşmakta ve ekserıya umumı ar • ma ı yar ım arına mazhar olmakta- e graf gazetesinin verdig-i malumata c h · t T·· k. · · h · • · · a g b . . .. " . um urıye ur ıyesmın arıcı ıııyasetı, 

Jcaınpa h:r:, ır ka~ Ara~ çetesi. askeri de1er vuk~una s~bebıyet vermektedır. dırlar'. .. " . g.ore asken mah~f~l, müdafaa mesele • herkesle dost geçinmeyi hedef tutan sulh 
luna um etmış ve hır devrıye ko- Hayfa ıle Kahıre arasında telefon fngıltere hukumetı, bu iki cephe ara· sın konuşacak bır ımparatorluk konfe- sever bir politikadır. Umumi ve husuıi em· 
Cehhe:tjş ~ç~ıştır: .Mitraly~zlerle mü- hattı, dün ~ğl~denberi bozul~u!tu~. sında çok h~:e~ edilecek ve basit bir ransının sü ... r'atle to~lanmasına taraftar- niyetin~. müş~erek emniyet za~anına isti· 
llll g' ngılız polısı Yahudı tarlaları - Çünkü tahrıpçıler, telefon te11erını bır durumda degıldır. dır. Askerı mahafıl konferansının bu nat eıtırmek ıster. Bu sebepledır ki Cemi • 
>'ak ;rrnek isteyen üç Arap çobanını çok noktalarda kesmişlerdir. Fili.atine yardım heyeti sene içinde toplanmasının çok muvafık yeti Akvamın bale.asına ve gün geçtikçe 
J~ a~ışlardır. Yeni kuvvetler Kahire, 27 (Hususi) _ Burada olacağı fikrindedir. kendisine verilmiş olan ağır ve mühim va· 

kısa Yu zelli kişilik bir Arap çetesi Kahire 27 (A.A.) - Bu akşam ye- Filistine yardım namı altında bir cemi- Umumiyetle hüküm süren kanaat, zifeleri başarabilmesi için .ona müznharete 
ll~rnı tnesafeden polis kuvvetine ateş niden Filistine asker gönderilecektir. yet teşekkül etmiştir. Cemiyetin hede- fngilterenin Akdenizdeki mevkiini ne- ta~aft~rdır:. Fakat h.e~ yenı ~~ydana .gel · 

f Ve b l k 1 '--'J • • • f. f')' · A l 1 J 1 "d f mı§ bır muesse5e gıbı, bu muessesenın de talc.v· un ar ço az o duklarından uıgı terenm vazıyetı ı ı ıstın rap arına yardım etmek ye ma o ursa o sun mu a aa etmesi b. k k ki ki fi . 
L. 1Ye al k · H . 

27 
K d o· k l 1... ld·w .d. ır ta ım a sa ı arı, zaa arı olabılece -

~L . • rna üzere eşo üzerine çe- Berlın, - . orrespon ana ıp - ve ma sat arının tahakkuk için mü- azım ge ıgı ır. w· k ·d· B k ·kl'kl . 1 d-unıştır A . . . . . " . . h A • • gıne anı ır. u e sı ı erın zaman a u-
fa>'arak · .rap.far da yaralılarını top . lomatık gazeteaı, fılıstın hadıselerı za erette bulunmaktır. Cemiyet te· Hadısat Maltanın bunu temıne kafi zeleceğini ümit ederken kendisini hayale 

çekılm~lerdir. hakkında şu satırları yazıyor: şekkül eder etmez, İngiltere hükume- gelmediğini gösterdiğinden gazeteler kaptırmak fikrinde değildir, Cenevrenin, 
1( d·· Çeteler artıyor Araplarla Yahudiler arasındaki ih- tini, Araplara karşı tuttuğu hattı ha - fngilterenin şarki Akdenizde yeni de- isteklerini yerine getireceği günün gelme· 

terle:· us ... 27 (A.A.) - İngiliz as - tilaf Filistin haduflarını .çok aşmakta- reketten dolayı protesto etmiştir ve niz üsleri vücuda getirmesini ve bun- ıine ve bütün milletlerin bu merkezden do· 
~ahu~i dun Beithalf~. vadisinde. ~ir dır. Yakı.n doğ~ .~rapları Fil.i.stin~eki MilletlC:r Cemiyetinin nazarı dikkatini lara istin.at ederek.~.a~iy~~İn~. sağlam - iacak olan hakikat ve adale~ gü~~inden 
~aıabasına hucum eden sılah- kardeşlerıne butun teveccuhlerıyle de vazıyete celbetmistir. laması lazım geldıgını soyluyorlar. ıııklanmak zamanının gelmesıne ıntızaren 

Y ~·~~~ .. fii"o-~u0000/(;~ifç~M~;;··· .......... Tü;k ... ;.............. Macaristanda ~~~~.:,:Ü~::; ·~~~;;~:'."; ~:·:.!~::;, 
b KUŞU «mudafaaı> kaydından da anlaşılabileceii 
''''nev 1 b" • • A .k 1 askerlik gibi, münhasıran ihtiyati mahiyettedir. Biı Pa ra ar ıtıyor, fılo merı aga zmire 5 kız 95 erkek gün, her hangi bir surette gam avlanma-

ıartesi F aler' e dönecek u k t tt • aza yazıldı mak ve icap ettiği zaman. en müsait im • 
Atin n are e e l Parlamentoda hukuk mü- kanlarla müdafaasını yapabilmek içindir. 

l>ll'Ie Aat: 27 (Hu .. susi) -. Spece m. uhri-. f . 27 (A savatı lehı.nde tezahu""rat Çün·k· ü, gayri kabili inkar bir hakikattir ki. 
h ın d l ah B •• • f ·ı • zmır: .A.) - lzmir gençliği b ~• ı..d. . aya onen ve ı t aynı gemı utiın ngı tere gemınin T' kk k d uaun durum karanlıktır. Hidiıeler bir -

~vıı ıllı adasına hareket etmiştir. ur uşunu ço büyük bir alaka ile yapıl ı birlerini kovalamamakta, bu yüzden, •i -
ile~ Unan donanması ada civarında ma- rekoru kırmasını karşılamıştır. Şimdiye kadar beşi kız yaset ufkunda toplanan kara bulutların ke-
lle ralarına devam etmektedir. Ma • bekliyor olmak üzere 100 uçucu üyeliğe kayde- Budapeşte, 27 (A.A.) _ Harbiye safeti gün geçtikçe artmaktadır. 
V ";.alar pazartesi günü ikmal edilecek dilmiştir. Bunlar arasında genç öğret- bütçesinin parlamentoda müzakeresi Böyle bir vaziyette ve Cemiyeti Akva· 
' ılo F aler limanına dönecektir. Londra, 27 (Hususi) _ Krali e menlerimizden bir bayan vardır. Uçu- sırasında Macaristanın aıkerlik bakı _ mın şimdiki zaafını meydana çıkaran ha-

.&. Lali •ti • Mari adını tafıyan büyük lngı'liz y 1 ç cu Üyelerin günden güne artan faali- mandan hukuk müsavatı lehinde bii _ diaelerden ıonra, Türk Hariciye Vekllcti Ar ~ pan en o cu 1 . k d K 1 p k k v lcT . d·w· . h ·ı . - d •Wü 
'- . . •na, 27 (H " _ Ah J' t' . gemisi bu akşam Amerikaya ilk ıeferi- yet erı arfısm a Ü tür ar ta i yük tezahür yapılmıştır. Bütün parti- c .

1 ın~n ver ıgı ıza atı ve 
1 e.rı ıur ug 

fttttnın b' ususı a ı par l . la k'f t t d·w• d T" kk l , delıllerı aynen kabul etmemek ımkinı var 
~•\'a ırleşmesi etrafındaki faaliyet nı yapmak üzere hareket etti. Gemide 8 n ı ay~ e ~e ıgın en ur . u~u er~ mensu~ m~b uslar bugünk.ü vazi- mıdır? 
Ah )"!' etınektedir. Gazeteler islahatçı 2100 yolcu bulunuyordu. fngilterenin ~aragaçtakı genış sahaya ~akle~ılmış- yetın tehlıkesınden bahsetmwler ve Nitekim Büyük Millet Meclisi de. bu 
llt..ı a .' Partisinin birleAmegv i kabul et - her tarafında geminin hereketini seyir tır. Havk~ kurudmu u~d~cu ulyelerı~ .d~- h~kuk ~üsavatı lehinde sözler söyle - bedahetin belagati önünde Saracoğlu Şiik-
•1nı y..... T • • 300 000 '-. . ld' ragaçta ı mey ana gı ıp ge melen ıçın mıAlerdır .. .. . h ~ıyorlar. ıçın • . KiŞi ge ı. h " b" . . . T • runun ıza atını tamamen tasvip etmiş ve 

y.. . H Ik k ad d . d . . ususı oto us temın etmıştır. h . T·· k. . . .. A . ..nanıatan ve Komünizm a ar an ve enız en gemıyı cum urıyet ur ıyesının otedenberi dıı si-

~.t~n~, 27 (Hususi - isçi ve çiftçi hayran hayran tamaşa ediyordu. Tay- Çekoslovakyada 31 Çocuk M akedonga y~ıada tak.ip ettiği hattı hareketin isabeti, 
I.._. ı~81 lıderi Papa t · 'k ·· · yareler geminin tepesinde dolafıyor boylece, bır defa daha tebarüz etmiıtir. 
~14lt.:ınd nas asıyu omunızm b. · ki b .., ld B l:g k •t • Biz bu m ff k. r · · -1 !:'~ a gazetel b d . ve bir kaç yüz metreye kadar yakla,ı- ır ırma a ogu u Uı~ ar omı esı ~ . uva a ıy~t 1 netıceyı ırormekıt>n 
L ~c.ger b . .. ere eyantın a. dogan bır memnunıyetle ve büyük bir in· 
""'1'I edilse ü~un Avrupada bu rejim ka- yorlardı. Prag, 27 (A.A.) - Moravyada ka- f L d l ıirah ile bu vakıayı kaydediyoruz. 

hlebiJ bıle Yunanistana en sonra Gemi büyük tezahürler içinde Sav- in Nove - Mlynyde ırmak geçmeğe 1. nga ffll e İ İyor? 
ecektir d · · h b' 1 ı ·· · Selim R•'"P 

tina, ( ususi) - Burada intişar 

l 
,_ · » em ıştır. sampton limanından hareket etti. ma sus ır sa ın parça anması uzerıne A H •· 

il ·z · Gemi evvela Şerberge gidecek ve o- 31 çocuk boğulmuştur. eden El ·k M 1 · B L h D B k 
4 

gz fere V.ralz radan yol alacaktır • lrmağın cereyanı, bu çocukları sa - M k d em okn .e on gazetcsı ulgar e lŞ Q anı 

k 
fi~ 

1 
d. ki · h · .. k v a e onya omıtesi hakkında AU ha-

d 
' ın ıre erı ve ne rı yuzere geçmege b . k d' T 

• • K 1• M . . . . · F l erı verme te ır · B [ f f 
[) 

enızı ra ıçe arı gemısının gayesı ran- uğraşan atların ayakları atına atmış- .. .. .. . e gra a 
l 

sız gemisi Normandinin rekorunu kı- Butun asken kaynaklardan aldığı -
0 k tır. h b l .. f h B QŞQCa rarak mavi kordelayı kazanmaktır. Bir hoca bunlardan dokuzunu kur- mız a er ere gore, es edilen Bulgar elgrad, 27 (AA.) - B. Ve Madam 

be Paria 27 Burada bu işin başarılması için ha~ tararak bir eandala almış ise de sandal Maked~nya komitesinin ihyası için Beck, saat 9 da buraya gelmişler ve bir 
rlere 

6 
(Huşusi) - Son ha- vanın müsait gitmesi lazım geldiği söy- d .

1 
. t' Bulgarıstanda hararetli faaliyetler gö- çok l'. .at tarafından karıılanmıılardır. B. "•l'd I< g re kral sekizinci Ed- 1 . f k t b"t" İngiltere halkı re- evHrı mışbır. ki 'k' . d f l ze çarpmaktadır. Beck saat 11 de B. Stoyadinoviç ile ııörüı-

te 61enıatıadalılardan büyük harp- enıyor, a a u un oca. u çoc:u arı ı ıncı e a o a- . .. t" 
lçlllak ~hamına yapılan Abideyı· korun kırılmasını beklemektedir. rak kurtarmağa muvaffak olmuştur . Aynı gazete, bu .komitenin ihya • muı ur.------------

~ 
uz sın dan maksat garbı T rakyada ihtilal 

taıda F ere önümüzdeki tem- d 1 k k ld Londrada a ke ı·k . . ~iten ransaya geldiği zaman, ç k Ordusu Yugoslavya a grev er çı arma o uğunu yazmaktadır. Bu s r 1 ıçın 
Olldaıı cenubi Fransaya gidecek e Bclgrad, 27 (A.A.) - Bu yakın - suret1he. Bulgaedri~tla~ın Akdenize çıkma- propaganda yapıhyor 
1'1aat "&oııra Akdenizde bir se- 1 d b' .. .. hareketleri k sına ızmet ı mış olacaktır. 

O 
"~k.tır. Hükumet ordunun teçhizi ar a ır suru grev vu \1 Londra, '27 (A.A.) - Londranın 

dern· • • bulmuştur. S f El T"'" · d muhtelif belediye meclisleri, Londra -ı~te ı"lk kurşun ıçın, istikraz yapıyor Bazı kimseler, komünistlerin tahri- o ya çı ıgımız 8 ziyafet h h" 1 k claf y atımı nın ava ucum arına artı mü aa81 
~. bavramı Pr•a, 27 (A.A.) - Maliye nazırı katta bulunmakta olduklarından hah- EISo~y~.Ş 27k (HBeususl) - Tllrki- tedbirleri ve kara ordusuna asker kay• 

• Vd. c .... ,. . ı - , . . setmekteler ise de bütün grevlerin se- ye çıaı ev i rker Ankanmm aii ·•• f 27 Ö ı hükume- dı propagandasiyle meşgul olmakta • 
Ü rıu ille kur - nümiizdeki pazar ~alfus •. ~~b ~~n mec ısıne . ··- bebi, yakında ü~retl~~in asg~r~ mik - yeni elçisi Hristof ,erefine diba dır. Fakat ekseriyet işçi partisinde °' 

l'lla ••rtl fun atımı bayramı Hacı- tın dahılı hır ıstıkraz .akdetmes~ne m.u tarının tayin edılecegı haberının orta- akşam bir ziyafet vermiftir. Zi- lan mıntakalardaki belediye meclisler. 
:-lc.tır. ı·~rında büyük törenle yapıla- teallik bir kanun layıhası tevdı etmış- ya çıkması olduğu daha ziyade muh • yafette Balkan Antanb elçileri aıkeri mahiyette hiç bir tedbire müza 
•r. oren hazırlıklarına ~lanmış· tir. Aktedi1ecek istikrazın .. mik

1
tan, Çe- temel görülmektedir. de bulunmuşlardır. heret etmemeye karar vermişlerdir. 

--.... koslovak ordusunun asrı ma zemeye r-...:·-------------;------.:... __ ....;.;, _______ _:.:,:;;,:~:;,:::.:;~~=.::...:.::.:.:::.;:::.;::.;_ 
Yeni E . olan ihtiyaçları temin edilebilmek için, 1 İki ahbap çavuşlar 1 

d·~~~ M~hUkOm~ ~~mah~t~a~~ L-~---------------~----~------------~-
~r;ldiğine g .. (A.A.) - Resmen bil • p Tageblat gazetesinin öğren• 
""'

1 Eritred orbae Yeni Eritre hükumeti, d'~. rage~ ecnebi memleketlere de 
- ın en şka D k . · . ıgıne gore 
lrıekt •n~akasını T' an ~lı~y~ Aous- harp malzemesi siparişleri yapılaak-

edır ve ıgreyı ıhtıva et -
Habe.. tır. 

Londr!'~anda yeni bir Kral Athlarımız Peşted·e· . . 
dan °' I • ..,7 (AA) H b . Peşte ?7 (A.A.) - On bırıncı Etı-
ti c.e en h · · - a esıstan - • - . . 

ilden b' aberlere g·· G il ' fi nne Horthy at koşularına ıştırak et-
d k •tis· C ore, a a şe e - e kl .. b.. d 

e ain S ı, orenı'n . 1· b. . mek u"zere Türk atlı spor u un en ita ei gııma ı gar ısın· . . K 
d llfh.ır. B o fehrinde kral ilan olun- on bir kişi J:>ura~a ~~lmıştır. a.~deş 

en iiç ila u Şef, Negüsün askerlerin - milletin mümessıllerı ıstasyonda suva
lanın,, bul~~ kişilik bir kuvvet top- ri generali Horthy tarafından karşılan-

tadır. __ -a_ıy,uııı;.:l;;;;:ır:.;.. ________ ~------'--1--__;:..4.0I~·--" 
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ıı 1 1 LI 
İcra Dairesi 

Mali senebaşı münase
betiyle 3 gün muamele 

yapmıyacak 

lstanbul müddeiumumiliğinden ·: 
935 mali ıeneıinin bitmesi dolayı • 

•ile icra hesabatının 936 senesine dev
ri için Mayısın 30 uncu cumartesi ve 
Haziranın birinci pazartesi ve ikinci 
salı ıünleri icra muhasebesince tedi -
yat ve tahsilat yapılmıyacağı ve ihti -
yatt hacizler gibi acele işler müstes -
na olmak üzere icra ve iflas daireleri • 
le icra muhasebesine iş sahipleri ka -
bul edilmiyecektir. 

Ticaret odası liman hamm 
alamadı 

Evvelce müzayedeye çıkarılmış o -
lan Liman hanı 93 bin liraya bir Eski
tehirli tüccarın üzerinde kalmış, son -
ra buna Ticaret Odası talip olunca ha
nın tekrar müzayedeye çıkarılması 
kararlaştırılmıftı. Dün yapılan müza • 
yede de hana Ticaret Odası 103.500 
lira vermiştir. Tasfiye heyeti bu para
yı kafi görmemit ve ham satmamıştır. 
Han pazarlıkla Atılacaktır. 

Erik y:üzünden 
Dört kiıi boğazlaşb, 

kişi yaralandı 
iki 

Dün ıaat .( raddelerinde Kısıklıda 
Ten eke mahallesinde bahçeye girmek 
ıneselesinden bir kavıa çıkmıştır. Tene 
ke mahallesinde oturan Bedriye, Ha ~ 
lil, Hayri, ayni mahallede oturan Tev· 
fiğin bahçesine girerek erik toplama • 
ğa başlamışlardır. 

Bunları gören bahçe sahibi T evf ikle 
bunlar arasında bir kavaa çıkmış ve 
kavgada Halil ile Bedriye yaralanmış -
tır. Bedriye ile Halilin yaralan ağır ol· 
duğundan hastaneye kaldırılmıştr. 

Suçlu yakalanarak tahkikata başlan
mıştır . 

Bir günün kaza 
piançosu 

4 Şimendifer, 1 araba, 1 
motosiklet kazası oldu, 

kurbanlardan biri öldü 

MEKTUPLARI 
ı ıcaı et evlerinden istenilen bu para nedir? 

h Ç.ok tanı~mış biyiilr: bir ticaret evinin sa- Jarı ile dühuliye Ue girilen yerlerin Uinlaıf 
. ibmk~·en dikkata deler bir mektup aldık, di- Ye ilanı mecburi levhalar vesaire mustes~ 

)Or 1. 1 k ·· • Tü k" • o ma uzere teşhir makamındaki her n 
tanb~l ı~el ~~mhurlyett hfik11metinin ve Is • afişaj ve tabelalar için metre murabbaı h• 
la l e e yeslnin tabelA, afiş ve sair rek- sabile 50 - 80 kuruş bir afişaj resmi almak • 

B1r m ardan aldı~ı 'Yergilerden başka, beledi- tadır Bu re m· bel dl • -
kadın Haydarpaşa gannda manavra ye memurlarından olnııyan fakat refakatle- mile .alaka s ~ e yenin tabela rilSll • 

yapan 24 vagonlu bir katarın altında kala rinde bir belediye polisi bulunan büyük bir Belediyesı -~~ jur. - M 
k - kafile dükkanı a ışa rusumunun talı ilini b.., 

ra parçalanmış, yanın saat sonra hastane- addit 
1 

rl an gezerek tehrlmizin müte- ınıpa vermi,tir. Bu grup tahsil ettiği para • 
de ölmüştür. i yer e .. nde bulunan reklAm lllvhalan 1- nın yüzde 44 ünü alıkoyacak us"" t taraf ... ~ 

ç n teşhir ucreti dlyer k h ·· kfı tı . • mı DG"" 
Kazaya u~rayan kadın İzmltten gelnılş rusumun bir kaç yüz ~ !u zl m~ n, aldığı ledı~eye verecektir. Şimdiye kadar afişlerdedl 

bulunan ve üsküd:ırda R • M hm t • tiyorl:ır. a :ıs e para ıs- tehrın muhtelif yerlerine asılan reklam ta • 
unı e e paşa belalanndan b"",·I b' 

mahallesinde bıraktığı kiraz sepetini almak Bir karllniz sıfatı ile saygılı gazetenizden t il o. e ır. para alınmadığı, is • 
üzere garın am . bu paranın verilnıesl hakkında bir mecburi- en en para da tabela ve devlet rüsumu • 
r "" k t barına giderken geri geri yu- yeti kanunlyye olup olnıadıfını soruyorum. nun 20-30 misli fazla oldulu tçin bir çok nıi-
uyen a arın arkasındaki sarnıç vagonu - • * * es~ese sahipleri birdenbire şaşırmışlardır. :oa4 

nun altında kalmış, ayağı kesilmiş, Hasibe Okuyucumuzun b• mektubunda bahsetmek muesse e sa.bipleri devlet şürasına müracaaf 
derhal imdadı sıhhi otomobili ile Kadıkcy ist~diii hadbe şudar: k_arar ve1:?1ışler, bazı müesseseler de mam• 
Nümune hastanesine gönderllmlş, orada ya- Jstanbulun taribJ ~elllfinJ bozmamak, lit Ye mustahzeratiannm reklamını yapt.., 

Deniz mektebinde ı"nşaat rım saat sonra ölmüştür. Kazanın tahkikin sokakları ki.rletmemell f&rlile afişaJ yapmak ıan. ve_ şimdi pet yÜksek bir resim öde.mel 
derhal üsküd .. e hakkı be1edıyeye nrihnqtir. Yazıyetınde kaldıklan tabela ve afişleri 11.atıı 

ato··ı S . ar muddeiumumi muavlnlerin- Belediye bu hatb istinaden gazete Ui d 

---------------
J Si den Orhan elkoymuştur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :-. • ırmaktan başka çare bulamamışlardır. 

Ortaköydeki Deniz Ticaret mekte- Kazayı gören bütün katar ve istasyon Kızılay Kermesi 1 ·eai~Jr.;;J;·is~·beru··~·;·ye~i~de 
binin karşısında bulunan arsaya bir memurlarının ifadeleri alınmıştır. Kızılay Kermeainde }'Bpılacak bey- b" . 
bina yaptırılmak üzere hazırlıklara * Koca Mustafapaşada All Faik soka - nelmiJel bebek ecraisine, Kızılay ve ır ledbır 
başlanmıştır. . &ında şlmendifer işçisi Yusu! oğlu Sadık ıs- Kızılhaçlar iştirak edecektir. Daha Vali ve belediye reisi Muhiddin Ot 

Talebelerin ameli bilailerinin arttı • tasyon?.akf lokomotifi yağlarken kazaen şimdiden muhtelif memleketlerden tündağ, şubelere "ifahen veya tahrirel 

1 1 k 
yere duşmü.ş - .. d b" · d' d · rı ması esas tutu ara binada, ufak ge- yuzun en ve sol kalçasındıı.n bebekler gelmeğe baflam'li'tır. ır 1f tev ı e lıdği zaman bunun son• 

mi inşaatı için bir de tezgah yapıİacak- yaralanmıştır. Sadıt derhal Cerrabpa.şa haa- Bundan başka Kızılay yerli ve bey- alınması için bizzat bazı tedbirler a) 
tır. Talebe muayyen günlerde burada- tanesine kaldırılmıştır. nelmilel şöhretlerin karikatürize edil • ınıttır. 
ki ateleyelerde çalışarak nazari olarak * Zeytinburnunda fabrika f4çllerlnden miş bebek tiplerini t;şhir edecektir. Şubelere tevdi edilen işlerin sond 

Romanyadan gelecek co··çmenler .. d""kl . d 1 b 120 numarada kayıtlı Ahmet oğlu Veysel Ye- h kk d k ıor u erı ers eri urada ameli bir dik Bu bebekler, sergi dolayısiyle ucuz a ın a e seri ya bir cevap alınama • 
1_ l - ule lle Kazlıc;eşme arasında trenden di•"e- k M h Ü d 

Romanyadan muhacir getirmek ü- surette teuar ayacaklardır . ..,.. fiyatla, Kızılay menfaatine satılacak • ma ta ve u iddin stündagw bunla 
rek yaralanmıştır. Yaralı Veysel derhal Er-

zere Köstenceye ıitmi!ll olan Nazım ve M f" O k tır. Kermese me!llhur ecnebi artistler • öğrenmek için ayrı ayrı aramagw a v4 
T or 1 neman o tor hastahaneye meni hastanesine kaldırılmıştır. Veysel İstan T 

Hisar vapurlan 8 bin muhacir yükle • bula tedavi edilmek üzere gittiği Gureba den bir kısmı davet edilmiştir. sormağa mecbur kalmaktadır. 
mitlerdir. Gemiler bir kaç güne kadar gönderildi hastanesinden dönerken bu kaza b:ışma Bu arada Yugoslav tiyatrosu Prima Bu gayri tabii ve intizamsız vaziytf 
Köıtenceden hareket ederek Tuzlaya Gümrük muhafaza kumandanlığı gelmiştir. donnalarından Behire de gelecek, t~n Önüne geçilmesi için her \!Ube aıni-
sideceklerdir. Bu 3 bin muhacirin istihbarat bürosu ile kaçakçılık büro • * Slrkeclde flmendlfer nhtımında bir Türkçe ve boşn~ça tarkılar söyleye - rı ve muavinin yanında kaydi mahsul 
Tuzlada yerlqtirilmeleri için yapıl- su, bundan on tıün evvel, Heybelide vagondan demir boşaltmakta olan Osman cektir. için şahsi birer defter bulundurmalarfr 
makta olan hazırlıklar da bitmek üze- büyük bir Eroin fabrikası meydana demirleri ta§ıdığı esnada vagonun lstiflcrl Kermes için, daha bir çok yenilikler nı bir tamimle bildirmiştir. 
redir. çıkarmıştı. kayını§, bir demir sat ayağına d~erek kır- düşünülmektedir. Her şube amir veya muavini aldıil 
U Bu fabrikayı işleten doktor Marko mıştır. Yaralı Balıklı hastane:slne kaldırıl _ şifahi veya tahriri emirleri bu defte~ 
yuşturucu madde kullananlar oğlu Manyadakinin, iptila derecesin - mıştır . Dış işleri Bakam Ankaraya gitti tarihiyle kaydedecek ve itıin intacınl 

Son günlerde, eekizinci ihtisas mah- de morfin kullanmakta olduğu anlaşıl- * Vail konağı caddesindeki İzzet. kal!n- Bir müddettenberi tchrimizde bulu- kime tevdi etmiş ise gene tarihiyld 
kemeıine UYUfturucu madde satıcılığı mıf, sekizinci ihtisas mahkemesi tara- nın 1noaat.ma arabasiyle ta§ götüren K~"lm- nan Dışişleri Bakanı Tevfik Rü~tü A- kaydedecek ve bunu musırran taki. 
yapan ve İptill derecesinde kuHanmak- fından tevkif edilmesine karar veril _ paşalı arabacı Hasan kazaen arabadan düş- ras dün akşamki trenle Ankaraya av- edecektir. 
tan ıuçlu bir çok kimse verilmiştir. miştir. milştür, arabanın arka tekerleği sol ayatının det etmiştir . Bu defter o suretle tanzim edileceP 

Bunlar e•rar Ntıcılıiı yapan Kar - Tevkif edilen suçlu, tedavi için has- iizerindcn geçerek kırmıştır. Arabacı bay _ G ki U tir ki icabı halde teftiş mevzuu da oli' 
talda Hüseyin oilu Ziya, kullanan·, .. d ·1 . . gın bir halde Et!al hastanesine kaldınlm1c- ümrü er mum Müdürü geldi bilecektir . 

taneye gon en mıştır. ' 
Feyzi ojlu Ahmet, Musa, Naci, Os- tır. Gümrükler umum müdürü Mahmut, ----------

man, Ali oilu Malik, Mustafa, Ali oğ- Bina ve Arazi vergisi tahsilatı * üskiidarda Doğ~ncılar caddeslndt-ki dün, şehrimize gelmitıtir. Gümrük am- Üniversite imtihanlar 
lu Haaan, İımaJl, Pembe ve makbule- Haziran iptidasından itibaren bina, parkın alt. kapısı önünde gitmekte olan 60 barlarının liman itleri umum müdür- Her yıl hukuk fakültesinin birinci 
dir. buhran ve arazi verııi1eri tamamen be- yaşında Nuri çarşı tarafından gelen Tahir oğ- lüğüne devri hazırlıklarını gözden ge- ve ikinci sınıflarında 2 dereten elenıd 

Saliha isminde bir kadın da iptila lediyelere devredilmit ve i'e ba,Ianıl- ıu Faik tarafından idare edilen 112 nuın:ıralı çirecektir. imtihanları yapılmakta ve bu imtihaÔ' 
dereceıinde, uyufturucu madde kul - mıt olacaktır. Bu verailerden yapıla - motoslkleUn altında kalmış, vücudunun K---.1---- larda talebenin her dersten vasati ol*' 
!anmaktan ıuçludur. Bunların hepsi cak tahsilat da ı, Bankasiyle muamele muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Suçlu . aza 1 8 yangm rak 7 numara alması şart bulunmak. 

Faik yakalanarak hakkında tahkikat b Dün ak~am Üsküdarda bı'r kaza ol-ıyrı ayrı muhakeme edilmektedirler. yapan kaymakamlık ve belediye şu -
1 

a aş- T ta idi. Vekalet bu kaydi 6 numaraY• 

Maarifte iki tayin 
belerinde İt Bankası, banka şubesi ol- anılmıştır. muş, bir dükkan yanmıştır. Üsküdarda indirmiştir . 
mayan kaza ve mülhak.atta mal san- * Arapcami İskender caddesinde 23 nu- aşçkıblarşınbın kahveai cilvarında bir elek- Bugün saat 8,5 de üniversitede bil' 

Pertevniyal liseıi Riyaziye hocası 
Faile Ankara erkek lisesi riyaziye mu
allimliğine iiniverıite mezunlarından 
Vefa da Gazi Oımanpaşa riyaziye mu
allimlijine tayin edilmişlerdir. 

d kı d
. d'l ,_ • maralı evde oturan Avramın iki buçuk ~·a- tri am ası tamir edi irken teller kon-ı arına tev ı e ı eceııdır. " tün fakültelerde imtihanlara başlan• 

.. . . . . . tındaki o~ıu Yaşka edn yed! metre yüksek~ tak yapmış, tamirci sarsılmııı, elinde J l Munhasıran bu ver.-:1er ıçın şımdı T mıştır. mtihanlar Haziran nihayetiıı 
•". . - llğlndekl penceresinden bakarken müvaze - bulunan sigara yere dfüımüştür. 

den I• Bankasında belediyenın mev T kadar devam edecek ve 1 Temmuz<M 

1
-r h l k b" h - r.eslnl kaybederek sokağa düşmüştür. Ba - Tamir yapılaiı yerde bir lambacı 

cut o an esap arından baıı a ır esap fakültelerde imtihanlar eon bulmu!ll d' 
T şından yaralanan çocuk imdadı sıhhi oto - dükkanı, bu dükkAnda da talaş ve ben· T 

t 1 t lacaktır. 
aç ırı mış ır. mobili lle Et!al hastanesine kaldırılmıştır. zin varmış. DüfCD ııaara talaşları tu -

Dört 

Balkan Deniz 
devletin eksperleri 

iki toplanh 

Ticareti İşleri 
dün Ticaret 
yapblar 

Odasında 

Dünkü toplantıdan hir intiba 

Balkan iktısat konseyinin deniz işleri eksperleri, dün, Ticaret Odasında 
on bir de ve on altıda olmak üzere ikidefa toplanmıtlardır. 

Bu toplantıya Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya mümessil
leri iştirak etmişlerdir. 

Dünkü toplantıda, bilhassa deniz teknik işleri üzerinde müzakereler ya

pılmıştır. 
Toplantılara bugün ve yaran da devam edilecek ve verilen kararlarlar. Ha

riciye Vekaletine bildirikcektir. 

* üsküdarda Valdeatlk mahalleslıırte tuşturmuş, tal8'1ar tutupunca benzin 
Çavuş dere sokağında 76 numarada oturan infilak etmiş ve yangın çıkmıştır. 
12 yaşındaki Fahreddin Atpazarındaki Ter. Nüfosca kaza olmamış, dükkan te
kos çeşmesinde ayaklarını yıkarken çeşmenin mamen yandığı halde söndürülmüş _ 
üzerindeki demir parmaklık ani olarak üıe- .. tur. 
rine yıkılmıştır. Başından ve bacağından a-

Anneler Birliği talimatnamesi 
Anneler birliği dünkü toplantısında 

senelerdenberi kullanılmakta olan birr·--------------1 lik talimatnamesinin bugün artık iıti-
Nt• b f • fade edilemiyecek bir halde olduğunu 

fır surette yaralanan çocuk hastaneye k:ıl
dınlmış, hAdise hakkında tahkikat başlam1~
tır. 

o e Çl 1 görerek tadiline karar vermiştir. Önü-

Eczaneler müzdeki hafta toplanarak bu iA> etrafın
da görüşülecektir. 

Bu ıeceki nöbetçi eczaneler tun1ardır: 
l.tanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nuri). Alemdatda: 
(AH Rıza). Bakırköyünde: (Merkez). 
Beyazıtta: (Sıtkı). Eminönünde: (Hüs
nü Haydar). Fenerde: (Emilyadi). 
(Karagümrükte: (Arif). Küçükpazar
da: (Hikmet Cemil). Samatyada: 

(Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham • 
di). Şehzadebaıında: (Üniversite). 
Beyoila cibetindekiler: 

Galatada: (Asri ittihat). Haııköyde: 
(Yeni Türkiye). Kasımpaıada: (Tu
ran). Sanyerde: (Osman). Şi§lide: 

(Garih, Limonciyan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 
(Yusuf). Kadıköy Modada: (Moda). 
Altıyolda: (Merkez). Üsküdar Ah -
mediyede: (Ahmediye). 

Berlin Ticaret ataşesinin 
tetkikleri 

Bir müddettenberi <'ehrimizde bulu
nan, Berlin ticaret atafemiz Avni, dün 
gümrükler başmüdürü Mustafa Nuri
yi ziyaret etmiştir. 

Avni, Mustafa Nuri ile Alman ti -
caret muahedesinin tatbikatı etrafın -

~!.~~r~~~~ş.t~r. ·- . . . _ 
Fransız Tiyatrosunda 

BllyUk mnzyoniıııt ve Mımyetizmacı 
Pr. Z A T 1 S U N G U R 

Dün geceden itibaren yeni 
programına ha~ladı 

Yalnız bir kaç ıün aürecek olan bu aon 
temsillerde gösterilen yepyeni numaralar 
arasında (Bir kızan halkın gözü önünde is
kelet haline konması) nı da gösterect"ktir. 

Biletlerinizi e-n>eldeıı temin ediniz • 

Alman Elçiliğinin tekzibi 
Alman büyük elçiliği Hitler aleybfı 

ne bir suikast meydana çıkarıldığı ha» 
kında bazı gazetelerde çıkan haberli! 
rin asılsız olduğunu bildirmittir. 

Yumurta. piyasası 
Yumurtalarımız, hariç piyasalaı' 

da .rağbet görmektedir. Bu ayın yirrı>f 
üçünde hareket eden bir vapurla f spaJSl 
yaya, yeniden, yedi bin sandık yum\lf! 
ta gönderilmiştir . 

~as~nın vaz!~~-!:ğla~dır:__.-; 
f 1 b 

1 8 1 
d. . T cpcbaşında Anfi 

~.sh~~ ~.' '+'llnt Tiyatrosun-a 
"'" ır uyaırosu nu 

111111111111111 akşam s·o ~,30 d• 

111...111 k~!~d~~ş;~~ 
Tflrkçeye çevıren .. 

lllllllll 
l. Galip Arcıın 

------Her yer elli ı.:~ 
Devren kirahk 

aprtıman 
Mısır apartımanında yazıhant>, Jllıı

ayenehane ve ikametgAh olnııya el
verişli 14 numaralı daire ınnsıı t şe
raiUe devren kirnlıklır. GörııH' '' 
konuşmak içln içiııdekılel'e mo •.. ca-' 
edılebillr. 

' 
il 
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MEMLEKET HABERLERİ 

Deniiryollanmız 9 yılda 1,5 misli arttı 
~en~ _yapılan yollarla vatanın her köşesi demir ağlarla 
hırbınne bağlanm~ oluyor, tarifelerin ucuzlaması yolcu 

>1a,· ve yük nakliyabnı bir kaç misli arttırdı 
~ ilanın birinci gü • 1iirki__• Culll/uJT1Wl!fJ' /Jrllt/k,,,;,~~/wlrniM• /IJ65',,,.,,;,,fk/ıi wr~f,·· ... ~,;, J.nla 

llu Tur1ı: d ~- ,- r-· 
cu)uhn emir yol • 
hl' un devlet de • 

ı'Yoll 
rı an ve limanla-
lla llQıuın müdürlüiü 
la ~ altında ite bq-
dı11n1n d 

tıld ~ .. oltuzuncu 
Ollutnijd .. D ur. 

td :iryolJanmlZID 9 
da .,.~. ~~ bir zaman. 
1' Ur11: ınüh dİıli 

İir)( • • • en 
id lfÇiai. ve &-ud: 
ar-~ 

~· --- elinde vereli. ... ~· 
h~ göiaümüzü 
lelttir. calı: kadar yük. 

· J:leylet d · Ua 
11 id. enuryo • 

1927 ;~ 1 haziran 
~ e lfe 'baflacbiı 

ın-.. İtJet.:v• h •--~Ubluiu .. ıp atHlflll 
hlet 13 78 kilo • 

a~ederı ibaretti. 
ır •en ili 192 e sonra. ya-

l>drrı le 8 de Yeni ya • 

.. . -•• 

(A-L K . 

• ' ıw ., ~ 

-~--,-r. ..... 
• ' 

ltııı,a a ta olan h:stları- ç;t 
le ') •lllara • ay• 
•~rıl\L), (Kütahya • 'T'av a c· 1 t i "i l "' ı, --- islr..,,J,,....._ ...,,.,_~ 

' (Samsun • ) . · illfll#ulı ~ 
~ile) it ---- "''' •ıtil-lıte «•-..Jı.fW 
tıı.,_lı: ısırnl~riJe (Erzurum hattJ) da ka ·ı Bu yekiinlardan. ıreçea 9elle devle~ ?e- 1935 mali yılının ayni 8 ayı zarfında, ta· 
da (F bu. mıktar 23S9 .kilometreyi;- 1929 miıJ'ollarma btılaD AYcha hattı huıçtır. rifelerde yapJan tenzilat ve ıslahat saye· 
tlJt 24C\7.ıp~§a- Gölbap) kamu da katıla· İmnir • Ka..a. Ye T~ hattı sinde 411,348 yolcu tapmış. yani yolcu 

193 
65 kılometreyi buldu. Jıa ...,. evvel •bn aJdıiunız bu hat adedi bir yıl evvel.kine Disbetle tam % 8J 

lı . ()~-da. (Kayseri • Sivas), (TaytaD· firket elinde bulanduiu 933 seneai içinde artmaıtır. 
(~Je ~rınısaz), (Fllyoe • Balılr••k) TO ancak 1.278,S 12 yoku taşımıı iken satın EJya Ve Emtia Nakliyab 
b\il)t 

1 
Kunduz) k111mlan da bitti. Ve de- alınıp kendimiz ifletmiye bafladağımazın ilk 192 7 1enesincle devlet deaıiryolları, 

1; larımız 2927 kilometre oldu. aeneai olan 1934 mall yıla içinde tarife»· idari nakliyat bari& olmak üzere 918,790 

gençlik hareketleri 

İzmir kız lisesini bitirenler 
lzmir (Hu....1) - 1zmir kaz lieeeiadı. ~ofi muallimi olmak kararuadadulu. 

~~ıünlerde hnm~L bir imrihea U.biı Kız talebeler erkeklerden daha ziyade ça 
ıoze çarpayor, bütilia taılebel. ....._ .. la 1 Çünlt ·· L--1 • · h a --1·-- '-- n. _____ ,_ı:L :..:-..J -L 11yor ar. u iLiZ ar ıçın ça ımalı: bir 
aaz ,._..,,or ..... uu - .. ~• m-- "--eti· a._ '--' h li · "li .._ -"..lürii' • L--- !-...L-~ • ı.... nemı me.eıc. a ne getin yor. 

• .. p -- - - v..,-or: 
- imtihanlar bilhaaa IOQ uıuf tale • Bizden çıkan talebelerin ekıeriai Av • 

beeini sıkıyor. Bu yıl 27 mezun verece • ,ıupa imtihanlannda ve üniversite hayatın• 
iiz. 2 7 talebeden dokuzu fen tubeünden, da muvaffak olu,:orlar. fstanbulda teaıia et· 
18 zi de edebiyat pıbesinclendir. Tale • tiiimiz İzmir lisai talebe yıudu, çocukla· 
belerin hepsi de )'ilhelt t.ahaile devam e- nn ~k t.baile devam ~Janru te
deceklerdir. ınia etmektedir. Lta,qbuldaki talebe yut• 

Fen kısmından mezun olanlar kimya • duada 48 talebe vudır. S.nlarm bir k..
ııer, doktor, ve eczacıya ııidecekler; ede- ın.. bu Y.11 ünivereiae)'i Wbrecekleri için yer

biyattan çıkanlar tarih, edebiyat ve fUo- &eri ~eni mvnsnh•a doldunalacaktır. 

(Caı~ 1 de (Defirmisu • Bahlau), lahab Ayeeinde 2,646,446 yolcu tapn • ton eıya tqınmı§tıı. S. uıiktar yavaı ya• 
~fi • Malatya), (Irmak • Çanlan) nuı. J'Ulİ yolcu adedi bir yıl evvelkine nis- vaı çoğalmıt. 1933 ele 1,ZI0,650 tonu 
19321-nnın illveaile 3303 kilometreyi. betle o/o 107 artmııtır. bulmu§ken billıasaa iki aeııedenberi tarİ· Bartın orta mektıebinde miırmen Yerea, IOnten •• fata yanpna siren talebeler 

d~ • 1( ele (Malatya) - Fırat), (Kun• ~...... W. iillHM• ~a•.ı .. ı.,.ıu.. dı&vua edi- 8-..&. rfa ekf binci •• 
ltJnla •ltrı), (Kardet1edi1i • Ntide) la- lirket elinde .......... 1934 - yı • a.. laola,.....r Y• ~ 'H teuillt .. ye- ..-un o m e e musaınere 
dar hrınırı bitmesi n (Mudanya • Bura) lınm ilk 8 ayında ancak 226.977 Jı1ca ta- IİDde 1934 ...U seaeeiade birden biJ mi.al; Bartıa (Hu...r) - Halb.i cen~erf l•bakafan yapılmııtır. 
hletre •t:ınırı aahn alınmasile .JSS4 kilo • )IU!mıtken. do.Jet demlryollanaa a8Piii yübelerek.2.09.l.644 toaa .bdar çıkn:uıtır. ile orta mektep talebelerinin elet. Yerip Bamnd• elel:trik test.atı için 8 ma • 

19 
3 
~ du. . çab,taldan Yo bu ..t.ada halk için de fay· ,J11ta yapılan ihale talip çakmadıiında~ 

.. e - 8 ~e (Fevzipap • Adana), (Nil. Al h ti. e lzmı·rde tetkikab dah olduklan s6rilbnektedir. ı.s ay daha uzablmııhr. 
d,, lltın°nzlı:öprü) 'kısımlaq tamamlanıp maD eye mD Orta mektep binasına yeni bir konfe- Köy l:itipleri teıkilitı kazadan, Zon • 
lıilttının alınan (Samsun • Çarpmba) dar ı~ aa~onu ilbeei bra~latbnhn11 Ye be • pldalt Yalitiğinia bir emri ile mayıs ıpti-

r 934 da eldenm•ile 3822 kilometreyi: lzmirde birde yüksek ticaret heyeti kuruluyor lediyenan. t~rrulmtdakı aranın mektebe d.and.n itibar• 1taldınlm1thr. Bundan 
tıa~z) de (Fırat .. Yolçab), (Yolçatı • teberruu ac;tn alakadaılarla temaslara bat- aonra bu iti muallimler ve hey'eti ihtiyanye 
llııı h· ' (Balıkıaık • E..kipazar) kısımlan· lmıir 24 (Huausi) - Türkiye-Al- la pamuklarımıza yeni bir fiat ve ithal lanmıştır. azalıan söreceklerdir. 
~ltı ıtrncai. (İzmir. Kasaba ve Temdidi) man- uerinıı .,,. ticaret --1---asını müsaadesi tesbit ediJeceii wnulmakta· Halkevi 91>or ,._i yaz meaiai için r-.....o;._.-;,;.;;,;,;,;~---• 

nın •at l ı- aı caıuo'm bir t ndm . . B bıctre .. ın a ınmaıı ıuretile 4776 kilo- . eden Alman heyeti, baslarında dır. program a etmiftjr. u prosrama 

19 
Yı, ımza • • w aazaran hu ,..ı )'illııme ve •ndal yarıtla • 

~ip 35 de (Yolçab • Oiyanbekir) (&- Almanyanm Ankara elçaaı oldugu hal- Son yıllarda Bulpcistandaıı Şark rına büyük IHr _...ıınmiyet verilecektir. 
l._,1'~r • Çankın), (Sivu • Tecer) '1mım- de ,.ıırimizd• tetkiklerine baflam1!ftır. tütünü namı altında ithalat yapan AJ.. Halkevi taralındaa bet çiftelilc futalarla 
llara1t~~arrıfanıp Aydın hatb da •tin ah· Heyet Jzmirde mahaul vaziyetini te~- manlar, lzmircle Türk tütünl~rin~. n7 talimle~e h~~lllnlfbr. Diler taraftan ıer· 

19
3 

644 lı:iloınetreyi bulnu
11

tur. kik etmektedir. Ep ihraç mahıuller\· fueti ve hazırlanmaa hakkında ıyı bu best rureı JÇın de çalttılmaktachr. 
luYu) ~ ~lı _nıartında ile (Afyon • Kara- nin yüJıde yetmİf eekizini çeken Al- fikir edinmitlerdir. Tütün üzerine Tür- ~· mekt~p ~&ebele~ tarafından Yeli· 
blcye a :;--lule (Isparta tube hattı) itle- manya. muhtelif mahıullerin normal kiyeden yapılmakta olan muamelenin len v~ muall~lerrne. venlen veda müsa -
derrıiryo~) arak Dokuz yıl 6nce devlet rekolteleri maliyet fiatlan ve eatıf prt· pitletilmeai de brarfattuılmı~tır. ~reelk .ç7k e~~eli olmuttur. Muıame-
~Unlıa v arının itletmekte olduiu hatlann • . 'de alakalı makamlarla te- .. r e ız er pıy~ temlil edihniıtir. Bun· 
la§rrı IU 13 78 ilı:en 6000 kilometreye ,u. lan üzenn B kiki rde Heyet, dun akf&ID ekspresle dan başka mektehın koro heyeti ve Hallıe-
lctc;i,'l.ll h.ıa suretle ınilliyetçi, halk91o dev • mulara batlamıfbr. b~etdaı: n:. Berline avdet etmiftir. Elçi de latan· vi ban~°'~"~ ittiraltile çok aüzel bir kon· 
O.rrıa Yık ve inkillpçı Türk cumhuriyeti. mabat Almanyanın . • •• . bulda bir kaç gün ka)d&ktan aonra A~ ser verılmııtır. En 80n olaralc ta tatebeler 
b\iryo~la irnparatorluiunun bar aeırlık de- la mal çekmeli w mubbilinde Tur1t karaya dönecektir. arası~ ect~c•t ve ~ N41f. -.. 
~Cf\. f~ı::ihinde yaptıiuun dört mialin • ye pi~larına ~yni derecede fu hmirde Yülaek Taret Grubu lfiyaniikird8 afşaiftkii Siiiit 

nı dokuz yıla 11idınmıtır mal pndermealdir. mektebi açılıvor 
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27 
Nakliyat yaziy.ti • Berlindeki Alman k?ntrol ~)«:" lzmirde bir yülı:aek ticaret grupu tet- . . " ı . 

tırrıııd tnali yılında devlet deınir)'olla • rinin bazi mahaullerimıze, malıyet fı- kiline tetebbü• edilmiftir. Yükeek tica- °!,Yaı:ıbekir (Hususı) - Maanf 
de 1 a 4,834 967 Y 

1 191111 t albnda fiat teabit ederek ona L:ı..:li !L---t tu'"ccarla Vekaletı tarafından yurdun muhtelif 
oıa • o cu tapnmıt ve :11:11 a ının ret grupu, ..,.... uv- nnın 1 • 

tidip a:ı~cu ~7111 S,261, l 48 ikea cenk SÖN ithal müaudeai verdiklt".ri. AJ. ittirakile tef\il edilecek 'Ye lıtanbul. yer. erınde 5 tane al:fam kız san~t mekw 
Caret ..,e ~ bıletlerinde ve ırerek halk ti- manyadaki Türk Ticaret odası tarafııı Ankara. Adana. MerıİD, Trabzon ve t~b~ açılması ;e. t>u meyanda bır tane
~ ltolayı~:e biletlerinde yapılan teuillt dan iddia edilmifti. Son yıl içinde bil- Samsun ticaret oda)anndan birer aza ·~~uı d~ şehr~izde ~uruhnaaı tekar • t.,. ar sayesinde 1934 malt yılan· klanm üzerinde tetir ya· l k ıur etmış ve ıtıe baflanıutfhr. 
ili ~rnn:" Yolcu adedi 8,SI0,458 adMi· huaabpa:ilfn ;adan kaldmlınaeı bu unaca tır. Ye?i m~ktep binası için Urfa Ka -

1?35 :~· . • ~ u bir ra r hazırhyacaktır. lzmir ticaret odll~m bu hus~ pıc~lu ~~ ~ 1-~ktebi biaası mü. 
t&aa ile dah Yılı ıçuıde ta,ıdalı yolcu • • ıçm heyet ki Ter:" Tacaret oclaaının ietecfiti müsaade, lktiaM V eklletıncc naaap gorulnnJf, tadı) ve tamirine ha,-
~:..~ artuak 9, 200.000 kG· ~!1:!nde bulunm°""'' Bu itibar- verihniflir. laa~'!; 

P•z•r Ola H•••n a. Diyor Klı 
/""' 

--;:;O~ ,-- , 1-1 
el"". 

~ ~" 

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

Gürültü ile mücadele 
Yurddaı: 

Vapur, düdük öttürmüyor. Tram • 
'YllJ' daıtdanlanna azalttı. Şoför kllkao
nunu Euuueee diye haitrtmıyor, ho ... 
na gidiyor mu bu İf). 

- Cicliyorl 
Ö,.le mi. demek aüriiltüden kurtul • 

dujuaa --HBIUDI ş.. benim do4~
&crimi de Y9 ta kafan daha dinç olsunl 

* Hiç bir ~n tramva~ arka • • 
hanlığından lSn eahanlılttaki dostuna: 

- Vay nuru aynim. bu akpm teırif 
nereden) 

Diye iltifat etmet 

* Terzinle ırün4üz J"lPblm mhÜqa-
ya vap14rda dostuna tekrar .. , faı..t •· 
itiz ura ıa..ıeılti cloehmua. doeauaua 
d~., otm.J-. •cmn• dvu'""1~ 1-ir 
t~ ... 

* lu~ liu.nla koQ~ İlter iıpan • 
y*' İlter ~.-.oto ... Yalnız lisan dersi 
venllediiini hatırlL Ve bi.itün etrafua· 
dü.&leri seni tiinlem~e icbar etmel 

* Fııtık ye, fındık ye. portakal ye, fU 
var ki doıtlanna ikram etmek için: 

- Davit ali 
Diye portakala kaldırıp atma, henı 

soaind n, hem de portakalın baılarına 

gelmesi ihtimalinden koı'kanlar olur. 

* Vapur düdüğü, otomobil koması. 
tramvay çanı gibi bundan sonra sesi • 
mize de bir fren koymayı ihmal ctmiye-o 
lim: olmaz mı). 

lMSET 



6 Sayfa 

Astorya 
memleket 

isimli bir 
işittin iz mi? 

Dünya yüzünde böyle bir yer yok ama bu memleket 
namına Londrada tesis edilen elçilik tam dört ay 
f aaJiyette bulundu, ziyafetler, resmi kabuller tertip etti 

Geçenlerde bir Fran~ ıazeteıinde 
ı"C>rerek aöz arası aütunumuzda naklet· 
miıtik; Londrada Aıtorya sefareti diye 
mevcut olmay~ bir memleketin ıefareti 
tesis edilm.İf, derken mesele meydana çık
mııb. 

O gazeteye ıröre esası latifeden ibaret 
olan bu hadisenin içyüzü dün ıelen Av
rupa gazetelerine göre büsbütün baıka

dır. Bu gazetelerde gördüğümüz tafsilatı 
a§ağıya naklediyoruı: 

Tam 4 ay Londranın diploması ale • 
minde bütün :ihtişamı ve gözleri kamaştı -
rıcı tantanası ile ün salmı~ olan Astarya 
ıefarethanesi birdenbire tarihin malı ol • 
du. 

~efirin kansı roıonn oynayan dansöz 
Betli 

Haritalar Astorya diye bir memleket 
kaydetmezler. Dünya yüzünde de böyle 
hi_r memleket, böyle bir devlet yoktur. Fa
kat bir kaç gün evveline kadar Londranın 
en muhteşem sefarethanelerinden biri mu
hakkak ki Astarya 5efarethanesi idi. 

A -t r· . .1• • runca da: 
ttıı orya ae ırı, ata§emı ıtcn, ataşenava- . 

]. k · l' - Bunun sıze taalluk edecek r.iheti el-ı, ataşe ommersıya ı, tayyare mümessili . I 
Londra diplomatlarının arasında ihtişamla ,çı 0 manızdı.~. Diğe~ _taraflarına hiç karış -
yer almışlardı. Sefaretin müste,.,.n di k· ,mayın. Bugundcn ıtıbaren siz Astoryanın 

r- ' re L d l · · · · 
törü, kavasları, hizmetçileri, şoförleri, ka- . on ra e çısısınız, cevabını vermiıtir. 
tipleri velhasıl bir sürü müstahdemi vardı. 1 Kurnaz Karletton bu oyunda milyon • 

Mest - Et caddesinin en muhteşem bina- ann oyna"?asını. temin. için de milyarder 
ıı Astarya sefarethane."'\ idi. Ast~~·. b~. ışte hır haylı paraların ıarfedi· 

Scfarethanede her gece resmi :ıiyafetler, 
çaylar, balolar, resmi kabuller tertip edi -
liyor, bütün aristokrat sınıf bu eğlenceler
de hazır bulunuyordu. 

Aıtorya sefiri Milyarder Ekıelinı Edgar 
Astor Cenapları idi. 

Fakat iki gazetecinin dünya yüzünde 
böyle bir devlet bulunmadığı, bu ıefaret • 
hanenin büyük bir entrika yuvası olması 
ihtimali etrafındaki neşriyatı bu debdebeli 
ıefarethanenin bir anda ıönüvetmeaini 
mucip olmuııtur. 

Bu ıefarethaneyi tesis eden adam Con 
Karletton adlı birisidir. Hangi millete men
ıup olduiu bir türlü anlaşılamıyan Kar • 
letton bütün bu işlerde mahkumiyetini in
tac edecek hiç bir fiilde bulunmamıı, dai
ma yakasını müddeiumuminin eline vert.• 
cek hadiselerden uzak kalmışhr. 

Con Karletton iki sene evvel Arneri • 
lı:anın pek meşhur ve zengin ailelerinden 
birine mensup olan milyarder Edgar 
Astoru tanımıştı. Edgar Astor, 
35 yaşında çok hayalperver bir a • 
adam olan bu milyarder hayatta görülebi
lecek her türlü eğlence ve sefahattan bık
mış usanmış, biraz da diplomasi aleminde 
yapmak sevdasına düşmüştür. Bunun için 
bir çok dostları nezdinde de teıebbüsler
'de bulunmuş, hatti bu dostlar içerisinde 
kendisile alay edenler de olmuıtur. Mil
yarderin bu zaafını öğrenen Karlettonun 
hi_ç düşünmeden: 

- Sizi Astarya elçiliğine tayin edebili· 
tim, bu mümkündür, demiş. 

Milyarder: 

- Fakat nasıl olacak, diye hayretle so· 

lecegını ıoylemiş. Milyarder lakayt: 
- Ne kadar iıteraeniz sarfediniz. Ka -

sam size açıktır. Yeter ki ben elçi olarak 
ortaya çıkayım, cevabını vermiştir. 
Karletton hemen faaliyete geçedek Lond
raya gelmiı orada ıefarethane kurmaia 
haşlamıştır. 

İlk evvel ıık bir bina bulmut. kuntratını 
kendi namına yapıp bina sahibinin istediği 
kirayı hemen ödemiıtir. 

Bundan sonra da ıevgilisi olan bir dan • 
sözü elçinin karısı rolünü oynamıya me • 
mur etmiş, bütün dostlarını da muhtelif 
memuriyetlere 1retirmi1tir. Kendisi de 11As
torya elçiliği huıuıi direktörü» unvanını 
almıştır. 

Şöhret düıkünü milyarder Astor hü • 
tün bu yapılanlardan memnun ve kendisi
ni elçiliğin cazibesine kaptırmıı olarak eğ
lenceler, balolar, çaylar tertip etmeğe haı
lamıştır. 

Aıtorya sefiri hazretlerinin zevceleri de 
bu toplantılarda arzı endam etmeğe, ve 
bir çok kimselerin de 1rönlüne hükmetmeğe 
başlamııtır. 

Dansöz Betty çok zeki ve oldukça gü
zel bir kadın idi. Sefirelik rolünü de ıayanı 

,hayret bir muvaffakiyet)e yapıyordu. 
Başta milyarder olmak üzere sahte ıe • 

faretin bütün menıuplan vazi.)"etten son 
derece memnundular, milyarder artık «se
fir hazretleri» ünvanıoı kendine malet • 
mişti. Herkes kendisine böyle hitap ediyor, 
bu yalancı Ünvan milyarderi çıldırasıya 
memnun ediyordu. Fakat yukarıda aöy • 
lediğimiz iki gazeteci hu oyunu 
meydana çıkarmı,1lar ve zavalh mil • 
yardcri tatlı rüyasından uyandırmışlardır. 
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40 Tarihi· Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en f az/a alakadar eden 

canlandırmalct11 en 
tarilıi vak'a hangisidir, tarihi vak,aları 

çolc muvaf /ak olan ressam kimdir 7 

7 - Çocuk şair Chatterton 

Henüz on sekiz yaşında, ömrünün bahar çağlarında iken göz
lerini hayata kapıyan bu çocuk, ölümünden sonra adı edebiyat 
tarihlerine ve ansiklopedilere geçen ıair Chattertondur. 

Thomas Chatterton, 1 752 yılında Bristolda doğmuıtu. Bir 
muallim olan bahası oğlunun doğumundan az evvel ölmüştü. 
Çocuk bir yetim mektebinde büyütüldü. Daha pek küçük ya§· 
larda iken şiir yazmağa karşı büyük bir ihtiraı duymağa başla
mıştı. Hisleri, zevkleri ve görüşleri, muhitinden o kadar yük· 
sek ve olgun idi ki, etrafı ve etrafındakiler hiç bir zaman ken· 
disini tatmin edemiyorlar, bu üstünlük Chattertonu eziyor, an
laşılmasına mini oluyor, onu daima meyus ve bedbin bir çocuk 
yapıyordu. 

Bristolda yanında çıraklık yaptığı münevver bir efendinin 
sayeıinde eline kurunu v\ııtadan kalma bir takım yazma ıiir 

kitaplan geçti. Bunlar ince ruhlu çocuğun üzerinde derin bir 
tesir yaptı. Onları taklit ederek gizli gizli türler yazmaia başla
dı. Eikiliie meftun bir zevk ile yazılmıı olan bu fİirler, bir bü
yük adamın adını çekinmeden verebileceği ıey]erdi. Fakat kü
çük Chatterton, bu yazılarını guya on beşinci asırda yaşamıı 

Thomaı Rowley adında mevhum bir papazın el yazılarından 

alınmış 1ribı bir yalancı ad ile neşretti. Onun bu ıür yazmak Vt' o
kumak iııtiyakı az bir zaman içinde kendisini kiiltür sahibi bir 
çocuk yapmışh. Bir Londra gazetesine makaleler, şiirler, traje
diler yollamağa başladı. Yazıları çıkınca cesaret alarak Lon • 
draya gitti. Fakat zavallı ve kimsesiz ııair çocuk Londrada bü. 
yük bir likaydi ile karıılandı. Bir zamanlar beyhude yere ken-

disini himaye edecek bir adam aradı. Sonra bir kitapçının yanın~ 
da çıraklık etti. Nihayet gazetelerde kendisini geçindiremiyecek 
kadar ufak yazı iıleri buldu. Zavallı küçük Chatterton Londra• 
da o kadar derin bir sefalete düştü ki, bu sefalet her gün biraz 
daha derinlcşen ve bir ç/ocuğun m\İkavemct etmesine imkan 
olmıyan bir uçurum halini aldı. Hassas ruhu ve şair gururu 
daha fazla tahammül edemedi, günlerce aç kaldıktan sonra, 
1 7 70 yılında intihar etti. Öldüğü zaman henüz on sekiz yaşın• 
da idi. Eğer büyük bir ıurur, sonsuz bir şöhret iptilası ve koı• 
kunç bir sefalet bu çocuğu inkişafından evvel öldürmemiş ol• 
aaydı, İnııiliz edebiyatının en büyük şöhretlerinden biri olma~a 
layık idi. Kurunu vüıta ıairlerini takliden yazdığı ccHastings 
Muharoben», kurunu vüstanın bütün duygularını ve enerjisini 
yaşatmaktadır. 

Yukarıdaki tablo, çocuk pirin eski kitaplar arasında onları 

taklit ederek 1rizli gizli ıiir yazarken anası tarafından yakalan• 
dıiını göstermektedir. Chatterton onları vermemek ıçın bir 
ayaiile bir par§Ömene basmış, öbür elite de masanın üstundc• 
kileri toplamaktadır. Briatol Art Galleryde bulunan bu tablo 
Mrı. E. M. Wardm eeeridir. Bu çocuğun baştan başa hazin bir 
macera olan bayatından ilham alan tanınmış Fransız şairlerinden 
Alfred de Vigny «Chatterton» adile üç perdelik bir piyes yaz• 
mıştır ki ilk defa olarak 1835 te oynanmıştır. 

Ressam Henry WalHsin de <ıChattertonun ölümü» adile yap• 
tıiı bir tablo 1867 beynelmilel ıergisinde teıhir edilmişti. 

Rqad Ekrem Koçu 

Kraliçe Mari ilk sefere nasıl çıktı? 

Geruınin bir sefer mUddetince kullamnak Ozere aldığı yiyecek ve ıçecek maddelerinin mikdannı gösterir temsili resiIP 
Kraliçe Mari yolcu gemisi dün Ok· de bu peynirin 12 çe9it, yahut reçelle- tedir • 

Evlenmek 
Bazıları için 
Bir facia oluyor 

zi sokağa atacaklar. Yüzümüzde kan 
kalmadı. iskelet halinde geziyoruz. Bu 
ıefaletten kurtulmanın bir yolu yok mu~ 
Kocam er geç askere gidecek. Vaktini 
•okaklarda, kahvelerde geçiriyor ve eü
nünü bekliyoruz. Biz evde kimıe~iz ve 
yardımeızız. Bi:t:e bir yol gösteriniz.» 

yanosta ilk seferini yapmak üzere yola rin 16 çe9it veya pieküvilerin 22 çeşit Afçıbafının maiyetinde bir sürü ka-
çıktı. İngiliz denizciliğinin en eon za- olduiu anlatılamamıttır. sap ta çalıwıyor. Bu kasapların tafl1 Gençlikte insan tehlikeyi görmüyor. 

Cençliğin verdiai kuvvet ve ümitle ile
risini pembe görüyor ve kazancın azlı

ğına veya olmamasına bakmıyarak ev
leniveriyorlar. Sonra... Sonra hayat tu• 
haflaımağa baılıyor. işsizlik, paraSJzlık, 

Naciye feri sayılan bu gemide yolcularının her Geminin memurları ·ve tayfası kuap dükkanına benziyen dükkanJar• 
bakımdan istirahati düşünüldükten baş- 1100 dür. Bunların 800 Ü yolcuların 'Var. Etler, yalnız burada kesilmekte 
ka yiyecek, içecek namına ne istenirse ihtiyaçları ile meşaul olacaklardır. ve aşçıbafının emrine amade bulunclO' 
bulunmasına da bilhassa ehemmiyet Yemek, içmek İflerinde her 'ey na- rulmaktadır. 

.sefalet birbirini kovalıyor. O vakit ev
lenmek bir saadet deiil, bir facia olu • 
yor. 

Fakir aile kızlarmm çofu bu akibet. 
le kBJ'fılapyor. Erkek baba mea'uliye • 
tini duymuyor. Kadm ilerisini diifün • 
meclen birbiri anbnca çocuk yapıyor. 
Sonra ne kurulan yuvadan, ne de dün
yaya 1retirilen çocuklardan hayır kalıyor. 

Erkek aakere ıideceiine göre artılr 
ondan hayır yok. Fakat kadm çocuk • 
larını gündüzleri balmrıevine bırakarak 
iıe gidebilir ve bu suretle hiç olmazsa 
çocuklarının gıdalannı çıkarır. 

verilmiştir. Taze et, taze sebze ve ta- zarı dikkate alınmış, muhtelif millet - D güvertesinde sıcak bir yer vardır• 
ze meyvaları, en mükemmel şerait lerin muhtelif dinlere salik olanların Burası olmamış meyvaları olgunlaştır• 
içinde muhafaza için gemide 60.000 ihtiyaçları düşünülmüştür. Mesela Ya- mak içindir. Sıcaklık derecesi, her rne1' 
kadem murabbaı genişliğinde bir buz hudi yolcular için, Yahudilerin adet vanın ihtiyacına göredir. , İıte bir misal: 

• «Yedi ıene evvel hayatta kimsesi ol-
mıyan bir gençle evlendim. O da Bul -
garistandan yeni hicret etmişti. Şimdi 

üç kızım var. Hayatım işkence ve azap 
içinde geçiyor. Kocam günlerce eve uğ
ramıyor. Çocuklarımı çok defa yatak
larına aç yatırıyorum. Ben de kimsesiz 
bir kadınım. Üç çocuğumu bırakacak 
)'er bulamadığım için çalışamıyorum. 

Ev kirasını veremiyoruz. Bugün yarın hı· 

Amma it nereden bulacak? 

Bu sualin cevabı bizi daha büyük bir 
içtimai facia ile kaJ'fılathnr. O vakit me
ıele cemiyete intikal eder ve bu derdin 1 
çaresi ondan aranır. Buaünlük yapıla

bilecek fey bundan ibarettir. 

TEYZE 

dolabı yapılmıştır. ve an'anelerine mutabik bir mutfak İçkiler de, aşağı yukarı her millet• 
Yukarıdaki resimde, geminin ta- yapılmı~ bulunuyor. hoşnut edecek bir f.!ekilde seçilmiştir· 

~uyacağı yiyecek, içecek kullanı - Hakikatte kraliçe Mari gemısının Herkes aradığı ve sevdiği içkiyi kola),. 
Iacak maddelerin mühim bir kısmı mutfak kısmı büyük bir teşkilattır. !ıkla bulacaktır . 
gösterilmiş ise de bunlar geminin ta- Aşçıbaşının idaresi altında tam yüz aş- Sigara ve sigarlarda da çeşide bii: 
şıdığı bütün şeyleri göstermiyor. Re- çı çalışmaktadır. Bunlardan başka ge- yük bir ehemmiyet verilmiş ve herke 
simde ancak geminin tanıyacağı en mü- mide bir çok yamaklar, çıraklar bulu- sin keyfine göre sigara seçilmiştir. 1' 
hiın eşya ve maddeler gösterilmiştir. nuyor ve bunların hepsini aşçıbaşı ida- Elhasıl 2140 yolcuyu hoşnut etrı1e 
Mesela resimde geminin her sefer için re ediyor. için ne mümkünse yapılmış bulunO ' 
şu kadar peynir alacağı anlatılmı9 ise Bütün mutfaklar elektrikle işlemek- yor. 
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''Evet, ben bir casusum!,, 
'•Matahari gibi Umumi Harpte yakalansaydım şimdi 
size hatıralarımı anJatamıyacaktim. Bereket yalnız 

Sayfa 

T el-Aviv Sergisinde Tür 
pavyonu çok beğenildi 

7 

9 ayJa kurtuJdum ,, 
ı-T-e-lgr_af_h_a_h_e-rl_e_riw_. -d-ik_k_aU:- takip eden okuyucularımız ~~br: 

layacaklardır; bundan bir müddet evvel Lydia Oswald ısımlı 
bir kadın Fransanın Brest limanında casusluk ederken yakalandı. G eçe~lerde yıllık kongresini yapan 

;y eşılay, topluluğu içine daha bir 
çok gençleri almıı. 

Pavyonu ziyaret eden bir çok tacirler mahsulahmıza 
alıcı çıkblar, Türkofis şubesi bunları muhtelif 

şehirlerimizdeki alakadarlara bildirdi 
İki bahriye zabiti ile beraber divanı harbe verildi ve 9 aya 
mahküm oldu. Bu kadın şimdi Fransız gazetelerine hatıralarını 

1 
·ı yazmaktadır. Aşağıdaki satıdar karışık ve haris ruhlu bir ka

dının kirli hayatım canlandırmaktadır 

İçkiye karıı yasakların değil, tuurlu bir 
içki dütınanlığının galebe edeccii kanaa -
tindcvim Tarı'h' · · uh ı · f "l ~ • · ımı.zın m te ı çaı arın : 
da meyhaneler Yıkıtırılmış, içki ıiddetle 
yasak edilmiş Fakat 

1
• L·_· .... . · ç.ıunın onune geç • 

me~ mümkün olamamışbr. Çünkü eski e· 
debıyat, bugünkü Yeşilayın tamamen zıd
dı, ıuurlu bir içki propagandası yapmııtır: 

Bade ve sagariniz kuşei mihrabdadır, 
(ff&sim) 

Meyi aşkınla aermestü harabım ya Re
ıulullab 1 

(Hafız) 
Şarabı niz ile sermest, tigi gamze bedest, 
O ıuhtan hele ihtiraz lazımdır bana. 

(Hamdi) 
Cumum ahide olmaktan. humarı dehri 

Çekmekten 
Yarup piri mügana yine sarhoş olmamız 

yektir. 
. (Fuih) 

Niçe bir kuşedc hamuş olalım, 
Beri gel saki, badenuş olalım. 

(Fasih) 
Sagar gibi meyliderdim laline yar'ın, 
Peymane kadar hürmetim olsaydı be

nim de 
(Feyzi) 

Ve İşte, geçmiş asırlarda bir tane de 
içki yasağı vak·ası. 

TLirk pavyonunun önden ıörünütü 

ganda tabloları ve grafiklerle tezyin edil· 
miştir. San'atkar Hakkı tarafından hazır· 

lanan bu tablolar bir çok kimselerin t ak· 
dirini kazanmıştır. 

Lydia Oswald 

r Evet anlatao:ğım. baıımdan geçen bü- gayem bir figüranlık koparabilmekti. Bir 
I un nıaceralan, hiç bir teY aaklamadan an• gün ışsız, güçsüz sokaklarda dolaşırken, 
atacağım, dinleyin.. süslü, şık giyinmiş bir insan yanıma so ~ 

I Ben bir casusum. İnunları ve esrarı av- kuldu. 

Hicri 1 1O1 saf erinde içki yasak edildi. 
1164 şevval tarihinde, üzümün yalnız ma• 
navlara satılması. şarap yapmaları ihti • 
mali olan Rumlara ve Yahudilere satıl 
maması emrolundu. 

Tel· Aviv, (Hususi) - Hükumetimi
zin bu yıl resmen İştirak ettiği beynelmilel 
Tel - Aviv panayırının küşad resmi 6 ma
yısta büyük merasimle yapılmıştır. Panayı
ra bizimle beraber hemen bütün Avrupa 
devletleri reamen iıtirak etmişlerdir. Bun
ların içinde Türkiye, Belçika ve Romanya 
pavyonları diğerlerine nisbetle daha cazip 
ve daha orijinal olarak hazırlanmıştır. Bel

çika pavyonunun kapısı Brükseldeo getir· 
tilen mozayiklerle süslenmiş ve yine tama
miyle mozayikten bir antre vücuda getiril
miştir. Romanya pavyonu da kimilen ken
di keresteleriyle yapılmış ve kerestelerin 
ormandan, ihraç edildiği iskeleye kadar 
nasıl ve ne tekilde gittiğini gösterir temai
li resimlerle süslenmiştir. 

Türk pavyonunu ziyaret eden bir çok 
tüccarlar, orada teşhir olunan Türk m.1lla

riyle yakından alakadar olarak mahsula
tımıza alıcı çıkmaktadırlar. 

Hayfa ve Tel • Aviv panayırlarındaki 
Türk ofis memurları mahsulitımıza alıcı 
çıkan firmalara, istedikleri izahatı ve mem• 
leketimizde bu iıle meşgul olan firmala· 

da~ak için uiraıtım. Eier casusluğa başla- - Size refakat edebilir miyim dedi. 
ıgırn tarih umumi harp seneleri esnasında Beylik laflarla sizi emin olunuz ki rahat

olaydı şimdi size ıu eahrlan yazamıyacak- •ız etmem 1 

Sefirlere, sefarethane memurlarına şa • 
rap ve diğer içk.ileri hususi müsaadena • 
melerle ve gayet sıkı kontrollar altında ve· 
rilirdi. 

rın isimlerini vermektedirler. 
İç kolları da bu muracaatlardan 
daki ihracatcılarımızı haberdar 
dir. 

Türkofis 
iç piyasa• 
etmekte-

tıtn. Ben Matahari cibi büyük tehlikelerin - Ne istiyorsunuz diye sordum. 

~~ .. faciaların kurbanı olmadım. Benim gör - Söyledim ya, dedi. Size refakat et-
1/gi.irn ceza dokuz ayı geçmedi. Gözlerim mek. 

Retad Ekrem Koçu ......... -.... _ .............................. ___._. 
Türk pavyonu ise serginin mutena bir 

yerinde ve çok aüzeJ bir ıekiJde bütün 
bunların fevkinde olarak kurulmuıtur. 
Sergiyi ziyarete gelenlerin en çok nazarı 

dikkat ve takdirini kazanan yegane pav
yon Türk pavyonu olmuştur. Pavyonun 
harici kısmı ihraç maddelerimizin propa· 

Panayırda teşhir edilen mallarımızdan 
bilhassa beyaz peynir, yumurta, hububar, 
hstık, badem, ceviz, hndık gibi kuru mey• 
\ı'alarla, balık ve aebze konserveleri, zey
tin, zeytin yaiı gibi yiyeceğe ait muhtelif 
gıda maddeleri ve deri, pamuk, keten, 
kendir, maden kömürü gibi iptidai madde
ler hakkında esaslı talepler vardır. 

1 
lt kaç zavallıyı yaktı. Fakat ben hiç kim- - Peki benimle yürüyünüz, fakat ca • 

J eye kapılmadım. Ne yapayım sevmese • nımı sıkacak ilk sözde başımdan sizi defe· 
erdi. derim. 

suyunu çekiyordu. Ben bir aralı1' dü~ün
ceye daldım. 

- AJ ıu üç bin frangı ve derhal Parise 
hareket et, bana adresini gönder. Ve la • 
zım gelen talimatı bekle dedi. ~Ben tam otuz sene evvel doğdum. Bu - Razıyım. 

dar Yaşlı görünmemekle beraber hakiki Bir müddet beraberce yürüdük. Kapımın 
~~§ırnı Özü aözü doğru bir insan oldu~umu önüne geldiğim zaman, boynunu büktü. 
tel'at etrnek için söylüyorum, babam 1sviç- - Beni yemeğe davet etmez misiniz~ 
~ ı, annem de Almandı. büyük annemin dedi. Fena halde sinirlendim. Halimden 

Dediği gibi yaptım. Parise gittim ve 
kendisinden bir gün şu şifreyi aldım. 

acar rı'n • Jd w .. l d'] B" k k f t anladı Yük " &eneıı o ugunu, soy e ı er. u- opaca ır ınayı . 
\> habarnı tanımıyorum, iyi keman çalan _ Açım anlıyor musunuz, dedi. 
k 

19 
daldan dala konan büyük annemin de O anda yaptığım kabalıktan pişman O• 

Ocasııu t ..ı~ w • B d ld b ld 

«Pazartesi günü Montparnasse istas • 
yonunda bulun. Sana resmini gönderdiğim 
zabit ile beraber Breste hareket et, ben 
Breste sana yazarım, yolda zabiti teshir 
et.» 

Artık vazifeye başlamıştım. 

Tuna üzerinde Balkan memleketlerinin iktisadi 
münasebetlerini kolaylaştıracak yeni bir köprü 

- - .....-

ba arutUi'JDI zannetmıyorum. a • ]arak gözlerim o u, oynuna sarı ım, 

d· ll:ıın iÜnahına girmiyeyim amma, zanne- odama aldım. Ve beraberce sabahladık. 
1
Y0 rurn k' d "'1 'Ik " Eb ~ o a bahasını tanımıyor. Hapishaneye girdig m zaman ı teessur 

dö eveynım fakir insanlardı. Beni on telgrafını ondan almıştım. 
rt Ya d b 

bi . şın a ir eczacının yanına koydular, Ne ise Holivutta da dikiş tutturamadım, 
r aınir ·ı· . . . ., 

Jtıe ı acının etıketlennı yapıştırmaga tekrar lsviçreye, Cenevreye döndüm. Zen• 
ıtıur edil • · ·· d b ' ik d k d h t )ap ID'ftını. ıun e on ın et et gia bir koca peşin e oşuyor um, aya ı-
ıştırınca b f b · · "' d kf k · · 1 · ora u se er en unıre ugra ım ve mı fakir birisine va etme ışıme ge mı -

g~h:ırıı bıraktım. Mağazalann birinde tez- yordu. Her ne kadar bir sürü zengin insan• 
arlık t ... b ] b .. da b · c mesıe aş adım, bundan sonra lar, kalblerini ve servetlerini ana muşte • 

geç· 
11 mağazada katiplik ettim, orada da reken açıyorlarsa da o hayatı da pek be

ora~:e;edi~, başka bir mağazaya geçtim. ğenmiyordum. Zengin muhitlerle temasa 
Ilı it 1 şefım o kadar budala idi ki, sıfatı· girmek için Cenevredeki Papağan barına 

endisin .. ı ld d 1 1 1 tabi• e ıoy emeie mecbur o um ve dadandım. Masamda ip ornat ar yer a ı-
b 

1 0 rad d k d · · u "b· . •n a kovuldum, ve böylece ben yorlar, ben her gece sabahlara a ar ıçı -
gı l lf) • b d .. l"' k cı)a it en eceremiyeceğimi anlayın • yordum. Bir gün, bar a sarı yuz u ve a-

_ı, ad-., t,.- b d ... . . 1 1 b' d cı so "'ırtı. -u on eı tane yer egıştır • fası ustura i e tıraş ı ır a am yanım -
ı kuldu. Alaylı sözlerle otur demekliğimi 

engin h· '~ d E 
"•~h· ır "oca istiyordum, yaşadığım beklemeden geçti ve yanıma otur u. ır-

... ctte hu · k• w k " b 1 )ırıca 1. na ım an olmıyacagını anla • veli kendisile almanca onuşmaga aş a • 
c•, h •san öirenmeğe .koyuldum. Alman- dık, İngilizce şakalaştık, fransızca birbiri· 
tcrıdi;nsı~ca ve İngilizceyi yanlıpız öğ • mize küfür ettik, ve nihayet o mavi gÖ~-
l'olca • ondan aonra ita)yanca ve ispan- )erini gözlerime dikti. . 
Öiren~: ll'lerak aardım, onları da eüratle _ Sana karlı bir iş teklif edeceğim, sev
burdu rn. Yatanıak için çalıtmağa mec • iilim dedi. Yarın görüşürüz. Cemiyeti 
1irrı l'Q, Marailyada hir evde dadılık et· • Akvamın salonlarının birinde randev'.I ve-

•ey~h 
01

"da lı:azandıiım paraları, İtl)lyada rerek yanımdan ayrıldı. , 

Pazartesi geldi, içim içime sığmıyordu, za
bitle nasıl tanışacağım, kendisile nasıl se
vişeceğim, ve hatta nasıl öpüşeceğim, bun
lar sarı arkadaşımla aramızda takarrür et• 
tirilmiıti. Ben muzaffer olan bir insan tav
rile gidip kompartimana oturdum. Biraz 
sonra karşıma gelecek adam, henden hiç 
şüphelenmeden bana yaklaşmak istiyecek, 
ben de onu tuzağa düşürecektim. 

Mesele tahmin ettiğimiz şekilde çıkma
dı, meğerse F ransanın muhalif caaus teş
kilatı harekete geçmiş ve beni de Breste 
çıkar çıkmaz yakalatarak dokuz aya mah-

' " 
... 

kum etmişti. Belgrad (Hususi muhabirimiz - ne kara yolu Belgradla Zemun'u biri· 
Mahkumiyetimi doldurunca, gazetecı ve d ) y l b ba J 

fotoğrafçılardan kurtulmak İçin, hapisha- en - ugos avya münakalat nazırı irine ğ ıyan (Birinci Aleksandır) 
doktor Mehmet Spaho, gelecek ayın köprüsü ile, Pançevodeki ba;;ka bir neden saat dörtte fırladım, beni 111viçre • 

hududuna kadar Fransız polisinden birisi- başında Bükreşe gidecektir. Nazırın köprüden ibarettir. 

ne teslim etmişlerdi. Bu polis beni kapı • bu seyyahati, Tunanın üzerinde Tutnu tf urnu Severin'e yapılacak köprü 
nın önünde sert auratile karşıladı, ve aon- Severin d t ] k I I üçüncü ve daha kısa bir geçid o1a • 

b . d b e yap ırı ması arar aştırı an k B dod k Jk B J dl ra, yüzümü görünce ır en ire yumuşıya- . k .. .. .. . . A ca tır; ve or an a ıp, e gra a 
rak: yem opr~nu.~ ı~şaasıle alakadardır. Bükreşten geçerek karadenize inen de 

- Sizinle seyahat edeceğime çok mem- Bu yenı. kop•rwu yapıldıktan sonra, mir yolu bunun üzerinden geçecektir. 
nunwn madam dedi. On be§ gün evve) ge- Romanya ıle dıger balkan devletleri R y la h"k • ti · umen ve ugos v u ume erı-

ne bir casus kadını hudut harici ettim. Fa- arasındaki münakalat kolaylcwcıcak ve nin, inşaası hususunda çoktan muta-

d at cdcrelı: y d ' b. · · d k .. t a c:anı e ım. ır • terzıııın yanın· Ertesi günü randevuya sa a at gos e-
bıudd 

1 
mankenlik yapbm ve gene bir rerek Cemiyeti Akvama gittim. O da ora-. 

. et Para t l d d 

kat o çok çirkindi. Kompartimana yerleı- bu suretle iktısadi münasebetlerde bir bık kalmıf oldukları bu köprüye ait 
tikten sonra, ahbaplığı ilerlettik, maaştan, inkışaf görülecektir. müzakerelerin son safhası da, doktor 

paradan bahset~k, .bekn onun ~m.~z~.ndıı u- . Aynı zamanda, balkanlarla orta Spahonun Bükreşe gitmesile neticele· 
yudum, ve hatta bır ere de opuıtuk. Ba- A . . • 

ld t. d' b.. .. 1 . vrupa arasında şımdıye kadar yega- necektir. Ritl\'\ek .. op a ı.ktan sonra, Kana aya I da hiç bir şeylerle alakası yokmuş gibı 
tıa dönd~·Zere Javiçreye ebeveynimin yanı· ;:laııyordu. Yanıma ıokuldu ve bana bir 

~.. urn. k 
ıı .. •vıcrnıelcct ı· d sakallıyı işaret edere : 
o·ıaruf h. e ge ınce, beni bir aşk sar ı. _ Git bak, ne konuıtuklannı dinle gel, 
l'l\ırıl .~1 ııazeteci ile tanııhm, herkes . o-

a Rorij .. dedi. 
bıahafı" lı' •. Jup konuşmağa can atıyordu, d · 

alı · Sözünü yaptım ve av et ettım. 
tediii Yeı aiyasiye ile biliitereddüt is-
i k anda t J Beğendi ve: 
-~~ alade çokernasd~derdi. ıte ben onu - Küçük, dedi. Seninle iş yapabilece• 
~ nı .B sev ım. Aşkımızın ate-
Lir arselonda s·· d'· w • .k O d 

ll'ıüdd on unnege gıttı . ra a 
11abah akı et beraber oturduktan sonra bir 
lıhırken ı:rna eıti, o yatağında mışıl mışıl 
"c Yanağına b · .. .. "k k d d eşyal ır opucu on ur um, 

lier 0~~ırnlı alarak kaçtım, gittim. 
t' .,.uze k d . 
ıtrnek a ın gibi ben de Holivuda 

•ef 1 arzusun d 
a et Çek u uydum, ve aç kalarak, 

erclt muvaffak ta oldum. Bütün 

ğiz. 
_ Ne yapacağız 
_Casusluk. 
- Ben öyle şey yapamam. 
_ Budala ..• Paran yok, emelJerin hü

"k B ndan daha müsait bir vaziyet bu • yu . u 
labilir mısın. 

Bir Amerikalıdan aldığım son dolarlar 

na meyva a ı, şarap ge ır ı, utun yo ım-
tidadınca hana karşı bir aşık gibi hareket 

etti. 
Memleketime dönünce annem bütün çıl

gınlıklarımı affetti. Bir gün yolda giderken 
yanımda bir otomobil durdu, dışarı atlı -
van bir adam yanıma gelip şu suali tordu: 

- Marie Louise nerede? 
- Hangi Marie Louise. 
- Bilmezlikten gelmeyin, kimden bah-

settiğimi pekala biliyorsunuz? 
Baillie - Slevart vak' asına karışan Ma-

rie Louiseden bahsediyorum. Hani namı 
~iğer Lydia Oswald, ben şaşırmıştım. 

- Lydia Oswald olduğumu inkar etmi
yorum amma ben, bahsettiğiniz diğer ca • 

susu hakikaten tanımıyorum. 

- Bu masalları külahımıza anlatın, şim
di bizi takip ediniz. 

Tabii gitmek istemedim -:ve gitmek iste
meyince, beni zorla otomobile atıp kaçır
dılar ve doğru götürüp bilmediğim bir yer
de te .. if ederek mütemadiyen ayni sual
leri sordular. 

Gasıplarla ba~a çıkamayınca, benim e~· 
ki kabak kafalı arkadaşı imdada çağırdım. 

Ona bir mektup yazdım. Ve o da derhal 
gelerek beni kurtardı. Ve Marie Louise 
meselesini de anlattı. 

- Şekerim, dedi. Nihayet senin Marie 
Louise olmadıiım bu adamlara anlattık. 

Jngiliz zabiti Baillie Stevart, Marie Loui-
se vasıtasile, son İngiliz tanklarını Alman
lara satmıştı. Fakat Almanların lehine faz
la gayretkeşlik gösterdiği için, onu İngi
lizlere Marie Louise kendisi ifşa ettı . fa • 
bii Alınan istihbarat bi.ırosundan aldığı e
mirle .. . 

- Reni nasıl olup ta onunla karıştır • 
dılar~ 

- Fransada yakalanan ve meyd ana çı· 
kan memurumuz, işi karı~tırmak ve hakiki 
Marie Louisei saklamak için, mevkuf olan 
seni Marie Louise olarak göstermiş, işte o 
kadar. İnsan casus olunca böyle inceliklere 
akı) erdirmelidir 
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Şoförler "Klaksonların kaldırılması 
kazaları çoğaltacak! ,, diyorlar 

Caddelere geçityerlerı yapılacak Ali ~tinkayanın Kamutayda Beyanatı 
Belediye evvelki akşamdan beri 

otomobillerin klakson, vapurların da 

düdük çalmalarıni mennetmek sureti -
(Baıtarafı 1 inci aayfada) lyaş elleri gibi tirtir titriyor: Demin kah - le sesizlikle mücadeleye girişmiştir.( 

sirdiğini görüyoruz. Şoförler, kornalıı- vede çayımı üstüme döktüm. Eğer bu usul Şimdi halkın koma sesine alışana 
rının kısık sesini i•ittiremeyince, yerlerin· kaldırılmazsa, korna çalmaktan, bütün k " 1 adar bir çok kazalar olması muhte -
den iniyorlar; ve aralarından bir heyet se- stanbul §oförlerinin parmaklarına felç 

1 k meldir. Bu mahzuru gidermek için u-
çerek, kendilerine geçit vermeyen vurdum ıe ece 1 
dum duymaz yolcudan, cıkenan seli- JI. mumi caddelerde piyadelerin bir telı· 
metn e çekilmesini istirham ediyorlar. Doktor Süreyya Hidayetin şoförü KA· 1iye maruz kalmadan bir kaldırımdan 

Ve halden anlar bir muhatap bulur mil de. şikayetlerinde. diğer meslekta<1lar'ı diğerine kolayca geçmesini temin için 
bulmaz da: kadar hararetli: caddelerin münasip yerlerine geçit 

_ istirham ederiz, diyorlar, dünyanın - Bugün, diyor, dört sesli klakson için işaretler konacak ve bu mahaller 
hangi tarafında biçare otomobiller, dilsiz kullananlar var. Ve bazı komalar, o dört muhtelif renklerde boyanacaktır. Bu 
birer dilenci gibi dolaıırlar~ ağızlı klaksonları bile bastıracak kadar' suretle herkes bir kaldırımdan diğeri· 

Ve omuz kırıp göz kırparak ıoruyor• yüksek ses çıkarıyorlar: Bu itibarla, ben· ne istediği yerden geçmiyecektir . 
lar: ce yapılabilecek feY· o lüzumundan çok B 1 d' .. '")t"' .. d 1 • 'I e e ıye guru u muca e esme ae .. 

Üstündağ, Viyana fazla ıes çıkaran klaksonları, kornaları d k . 
d ... t" kt' va rne ece tır. 

ıe.i duymadıysa egış ırtme ı. 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
Demiryollan 

Vekil, timendifer İnfaalı klonda ma· 
lumat verirken Filyostan Zonguldağa 

doğru Çatal ağzına kadar 13 kil::ımetre· 

lik yolun bu sene bitirileceğini, bu suretle 
Anadoluda ltömür nakline baılanacağını 

müjdelemi~ir. 

Ali Çetinkaya, 940 senesinde bitirile
ceği bildirilen Sivas - Erzurum hattının 

bu tarihten bir buçuk sene evvel ikmal 
edileceğini, Malatya iltisak hattının da 
bu sene için bitirileceğini söyleyerek de· 
miştir ki: 

Şu halde Diyaııbekir - Ankara hattiyle 
Malatya, Sivas, Kayseri. Ankara ve ayni 
zamanda da Samsun iıtikametinde olarak 
Diyarıbekiri latanbula 200 kilometre ka-

müddet çalıştığınız için bu işi daha çok iy' 
bilirsiniz. Mert Salem ile ve M. Veyi ile hio 
münasebetiniz yok mu~ lıin başında onlar• 
dır. 

Başka sorulacak bir şey var mı Arka·) 
«Kafi, teşekkür ederiz seslerin -alkışlar • 

Varidat biitçeai 
Ankara, 21 - Kamutay bugün birbi· 

rini müteakip iki celse aktederek 1936 yı·. 
lı bütçesinin müzaltereaine devam edqek 
masraf bütçeleri üzerindeki müzakerderİ• 
ni tamamlamış ve varidat bütçesinin mü• 
zakeresine geçmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı bütçesinin müzake• 
resinde Besim Atalay bu arada lstanbul 
gazetelerinin tehirlerdeki ıürültü ile olan 
mücadeleleri üzerinde de durarak bu neş
riyatı yersiz gördüğünü söylemiıtir. 

- Eğer Muhiddin 
eeyahatinden klakson 
ltabahat biz de mn 

insan bunlara kulak verince anlaıyor 
ki, lstanbulda asıl gürültü, klakıonların 
ıuıturuluşundan sonra kopacaktır. 

Fakat bütün Klakıonları ıusturmak1 
çolc tehlikelidir. Gemi tamiri ücretleri indirilecek dar yaklatt~a:::,durcla Ekonomi Bakanı Cdal Bayar verdiği 

karıılıkta bütçe müzakeresi münuebetil• 
söz almıf olan hatiplerin ekserisinin ıeker 
işine temas ettiklerini kaydederek. hüku· 
metin ıeker sanayiini dahili bir politika o~ 
larak elde tutmakta bulunduğunu eöyle• 

Ve eğer, siz konuıtuğum ıoförlerin ce· 
vaplarına göz gezdirirseniz. bu ton ıaezi· 

ıimi isabetsiz bulamıyacaluınız. 

* ilk muhatabım, r evfik Sailamın toförü 
Avni oldu: 

- Şu, Aka Gündüz.Ü bir ıörıem, •ile· 
rini sevgili dudaiı gibi öpeceiiml diye 
ıöze baıladı, ve illve etti: 

- Onun dediği gibi, biz de tof3r e.ki 
abalının yerini almıştır. Eskiden •vur a· 
balıya ıı idi. Şimdi «vur şoföre!» ••• Nite -
kim işte, durup dururken vurdular toförrı 

Ve, çok değil, bir ay tonra çıkarılacak 
bir kaza istatistiii. bu tehlikenin ne kadar 
bUyük olduğunu çok ıeç ve çok acı bir 
ıekUde İıpat edecektir. 

* Şiılid, Hallıkar Gazi caddesinde 348 
numarada oturan 2133 numaralı taksi şo• 
förü Kenan da kazaların çoğalacağı kana• 
atindedir : 

- Muhakkak ki, diyor, taksi kullanan· 
lar, en az klakson çalan toförlerdir: <;ün· 
kü onlar, benzinden ilr.tisad için, klakson 
düğmesine mümkün mertebe az parmak 
basarlar. 

Fakat yüz metre uzakta bir tavuk gö.
rür görmez puslayı şaşıran acemi ve ama· 

lktısat Vekaleti baş müşaviri Von -
derporten, vekaletin Haliçteki fahri -
ka ve havuzlarındaki gemi inşa ve 
tamir masrafları ücretinin indirilmesi 
ve rasyonel bir şekilde çalıştmlması 
için bir rapor hazırlamış ve bunu ve
kalete vermiştir. 

Şile cinayet davası 
Yedi ay evvel Şilede Ömer isminde 

birisini öldürmekten suçlu Bayramın 
ve kendisine yardım etmekten suçlu 
Mecidin muhakemelerine devam edil-

.ıene ..... 
lstanbulun gürültüden kurtarılma11 İçin 

vakitsiz öten horozlardan önce feryada 
başlayan seyyar satıcılar susturulacak, ve 
kulak zarlarını radyo parazitleri 1ıibi ze· 
deleyen yük arabalarına lastikli tekerlek
ler takılacaktı. Fakat gene iıin kolayını 

mi~tir . 
tör tofôrler için, klakson düğmesi, can T 

kurtaran simidi gibi bir feydir. Dinlenen 70 yaşlarında Mehmet 
Şimdi, klakson çalamayınca, bütün Ali ismindeki ihtiyarın ifadesindeki 

bütün sağır keıilect'!k olan yolcularla kar· sözlerin doğru olup olamıyacağı an -
şılaşacaklar, ve tabii ayda dört tane ye· cak gözlerinin muayenesinden sonra 
rine, günde ıekiz tane kaza çıkaracaklar! anlaşılabileceğinden bunun muayenesi 

tercih ettiler, ve gene vurdular ıoföre .... Onların, kornayı çalabilmek için, es· ve şahitlerin celbi için muhakeme baş
kiden iki elle kullanamadıkları direksiyo- ka güne bırakılmıştır. Bu yüzden kazalar çoğalacakmıf. ıo • 

förler için hem direksiyornu, hem de kor· 
nayı kullanmak zor olacakmıı ve korna se· 
ıi, davul zurnaya bile kulak asmayan yol-
culara sivri sinek saz gelecekmiı: Kimin 
umurunda'> .. 

Bizde öyle yolcular vardır ki, kulağı· 

nın dibinde yarım saat klakson çalarsın 

da, yarım santim kenara çekilmeL Klalr.· 
ıon da kalkınca, seyredin siz dünyayı ... 

Eğer İstiklal caddesinin orta yerine ha· 
aırlan serip, gramofonlan kurup, ıiıeleri 

açıp da ( kaldırım safasına» kalkıımazlar• 
ea yuf olsun bana 1 

* «Memur» korkuıiyle sağlam adres ver· 
mekten ürken şoför Hüseyin: 

- Vaz geçtim ~epsinden. diyor. Yanı
mızdan geçerken rılsbet olsun diye klak
aon çalan resmi plakları otomobil ıoföıle
cakaları bile yeter ... 

Hde ahalinin alayı .•• Hızlı ıidemedi
ğimlz için peıimize takılıp: 

- Vank, vankl ... 
Diye bağıranların haddi hesabı yok ... 
Zavallı ıoförler, peılerinden: 

- Voyvo çeltilen aalaldara d&ndüler .. 
Yine bu emir yüzünden, iti bırakmak 

mecburiyetinde kalanlar bile var .. 
Çünkü klakson çalamayınca. kaza çı· 

karmamak için kağnı arabası gibi ağır 

gitmekten baıka çare kalmıyor. 
Bu yüz.dendir ki iki gündür, otomobil 

bir sür'at vasıtası sayıl~ıyor. Daha bit 
az evvel, iki müşteri gelmiıtl. Ümitle ka· 
J>ıya sarıldım. Birisi adımını basamağa a· 
tarken öteki mani oldu, ve: 

- Bırak birader, ded~ bana vapuru 
mu kaçırtacakııın '> •.• 

- Yetiştiririz beyimi diyecek'. oldum. 
O beni istihfafla süzdü. ve: 

- Tramvaydan, tabanvaydan çabuk 

nu tek elle idareye mecbur kalacaklarını 

da düşünürseniz, kolayca kabul edersiniz 
ki, lstanbullular, gürültüden kurtulmak j. 

çin en müthiş tehlikelere maruz kalmıı· 

lar, yani yağmurdan kaçarken doluya tu· 
tulmuşlardır. 

* Elliye yakın ıo(örden, hemen aynı şı· 

kayetleri dinledikten, ve uzun uzun ara· 
dıktan sonra, bu karardan memnun olan 
bir tek ıoför bulabildim. 

E:vet, koca Jstanbulda, klaksonların 
1Usturulmasındtrn memnun olan yalnız. bir 
tek tolör var. 

Ve o tek ıoför de Muhiclcfin Üstün. 
dağın ıoförü Receptir. 

Recep: 

- Bu karar yüzünden kazalar azala· 
caktır. diyor. Ve ilave ediyor: 

- Otomobiller yavaı gidecektir: Bu 
yüzden, halk hem ezilmekten, hem gürül
tüden kurtulacaktır. 

Ben, kulağının dibinde birdenbire zıı· 
layan klakson sesinin korkusuyla çocukla· 
rını düıürmüı biçare hlmileler, ve kalb· 
leri durmuş zavallı hastalar bilirim. Şoför
lerin bu karardan memnun olmayıılarının 
sebebi yavaş yavaı gitmeğe mecbur ka• 
lıılarıdır. 

Çünkü yavaı giden araba, daha fazlu 
b~nzin aarfeder. 

Maamafih, biraz düıünseler, görecek· 
lerdir ki, kurtuldukları klakson masraf 1; 

yavaı gitmek yüzünden sarfetmeye mec· 
bur kalacakları fazla bentin parasından 
çok çok lc:abarılttır: 

Çünkü ltlakıon · ayda bir defa olsun 
tamir ister. İkide bir bolvini bozulur, pli· 
kası çatlar, platinleri aıınır. 

Halbuki komanın böyle masraflı kül
fetleri yoktur. Korna, klakson gibi, Avru· 
pa malı değil, yerli malıdır! 

gidecek halin yok a} dedi. 
Onlar uıaklaıırken, klalt.onumun ko· * 

puk teline baktım: baktım da saz.terim Ben dün. ıoföründen sonra Muhiddin 
doldu. Üstündağı da .ıördüm, ve ondan bu tiki.-

Hüseyin, hırsından daha yeni yaktıiı yetler hakkındaki mütalea11nı öirenmek 
istedim. 

ıigarasını fırlatarak ilave etti: 
- Bir ıoför Murteza vardır: Sen git Fakat Muhiddin Üstündağ, bu husus-

de onunla da bir konuş. .. Onun eli olduk· taki düşüncelerini söylemeyi, başından a
ça kalem tutar ... Arada sırada şiir miir de ıan iılerinin daha müsait bir gUnüne tehir 

etti. 
çiziştirir. Dün ak§am kahvede: 

- Birader, diyordu, koparılan. klak • Fakat klaksonlarına kavuşabilmek İçin 
aÔn teli değil, bu mesleğin can damarıdır! çırpınan biçare ıoförleri boş bir Ümide 

Zavallı kalemine güvenip ıoförlikLen d?!JÜrmemek için ve esefle ilave edeyim 
ayrılmak niyetinde amma, gel gör ki, şiir I kı. ben Muhiddin ~stü~~ağın yüzUnde bu 
d . k · k d d k d . kararı kaldırmak nıyetının en kilçük bir 
ıre sıyon a ar a arın oyurmıyor • 

muşl izini bile sezemedim! 

1 B<n numaralı taksi şoförü Halil : 
- Birader, diyor, şimdi koma çalın • 

ca bizi bisiklet zannediyorlar. Ve bittahi 
ltıllarını bile kımıldatmıyorlar. 

Hem biz korna mı çalacağız, direksi • 
'on mu kullanacağız). 

Selim 1\vf ik 

On yıl hapis yatacak 

Dün akşamdanberi parmaklarım. 

Edirne kapıda Necip adh birisini 
öldürmekten suçlu Bahcıvan Yanakı
nın nadzen yapılan duruşması dün bit
mif, Yanakı on sene ağır cezaya :ıs 

ay-1 lira para cezasına mahkum edilmittir. 

Halk oyunları ve musikisi 
Konservatuvar, bu sene halk musi

kisi ve halk oyunlarına fazla ehemmi

yet vermeğe ve bunun için Anadolu· 
ela mühim tetkiklerde bulunmağa ka -
rar vermiştir. 

Konservatuvar muallimlerinden bir 

grup Anadolunun muhtelif yerlerini 
dolaşacak ve halk musikisini notaya 
alacaktır. Diğer taraftan millt oyun • 
larla beraber milli elbiselere de ehem
miyet verilecek ve bunlar filme alına

caktır • ----------
BUkreşe seyahat --

T uring Klup, 31 Mayısta açılarak 
9 Haziranda kapanacak olan Bükrcş 
sergisine tertip ettiği seyahat için, Ti
caret vo Sanayi Odasının koalylıklar 
göstermesini istemiştir. 

Sergiye on be~ kitinin İftiraki temin 

edildiği takdirde, bu seyahat yapıla -

caktır. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Perşembe 

-(*) 
El avuç içi kaşıntıları 
Bir hasta, 

, 

A.,uçlarında yanmadan ve kaşınma
dan o kadar muztarip ki adeta bir iti
yat ıeklini aldığını ıöyliyerek bu der· 
dine bir ıon verilmeıini istiyor. 
Çok ilaç almaş, banyolar yapmıı. Bü • 
yük bir fark görmediğini anlatıyor. 
Küçüklük hayatını ve geçirdiği 1-ıaata· 
lıkları dinledim. 
Belli batlı kızamık ve bir kaç ıt>ne de 
aıtma ıeç.irmiı. Yirmi dört yaıında 
1,68 boyunun kiloıu 5 1 geliyor. Ren• 
gi tabii deiil, kanaız.lılt yüzünden o -
kuhuyor. 
Kara ciieri ve dalaıı hali tabiiden Cazla 
büyücek. kabız çekiyor. Küçüklükte ve 
yirmi yaıına kadar biraz açlık buhranı 
geçirmiı ••• 
Kansızlık ve eski 11tmanın bıraktıiı 

kan bo~ukluğunu dahilen kinin ve ge· 
nofortin verdim ve iki ecri de demir ve 
kan seromları tatbik ettim. Soğuk su 
duşları deveranı düzeltti kuvvetlendir
di. V • asabi tabiatte gelen bu «el ka· 
şıntısrn hastalığı da geçti. 

( * ) Bu notlan kesip saklayınız, Y•· 
hut bir albUme pplfhnp lrollebl7on 
tapma. !lmnb saınannmda bu notlar 
bir doktor ıiW lmdaduuza yetİfebilir. 

Vekil Antalya hattının da inşası ilerle· 
melcte olduiunu, Burdura lokomo• 
tifin setirdiğini yakında küpd resmi ya
pılacağım .öyledikren sonra demiftir ki: 

Yakında resmi küpdını ya· 
pacağız. Antalyaya kadar olan Ju. 
sım için fevkalide tah.iaat verilmek 
suretile intUtna devam edec:eiiz. Mut -
lak surette devam edilecektir. Bunu rea-
men bu kü11iden hükumet namına söyle· 
yebilirim. Bazı kafua dar incanların, ace· 
ba burada kalacak mı aibi dü,üncelerini 
işitİyoruL Böyle bir teY yoktur. Tabiatile 
devam edecektir. (Bravo tealeri). 

ICöpriiJer 
Ali Çetinkaya yeni hatlar hakkında İ· 

zahat verdikten 10nra yeni yapılan köp· 
rüler hakkında malumat vennit. 935 ae
nesinde kargir ve demir olmak üzere 21 
köprü ihale edildiğini töylemiıtir. 

Şose Yolu 
Vekil, yol İn§aatı için 935 sene.inde 

(2,380,000) lira bedelle ihale yapıldıiı· 
nı söylemiş, lstanbul - Edirne, Trabzon -
lran transit, Ankara • Baraj yolları hak· 
kında malumat vermiş, Trakyada yapıl· 

mak üzere olan yoldan maada genel kur· 
may baıkanlığının 350 kilometrelik bir yol 
daha istediğini bildirmiştir. 

Su İtleri 

mittir. 
Ekonomi Bakanlığı bütçcsi 4 milyo" 

190 bin 900 lira olarak kabul edilmiştir. 

Kamutayın Orduya 
inan ve Selamı 

Ankara 27 (A.A.) - Kamutayın bu 
günkü toplantısında Rasih Kaplan-Antalya 
ve arkadaılan tarafından verilen aıadaki 
takrir ittifakla ve alkı§larla kabul edilmiş
tir. 

«Yeni )',ıl atkeııl bütçelerinin kabülü 
münasebetiyle yurdun asıl koruyucusu ve 
bütün aziz varlıklarımızın yüce kollayıcıa 

cümhuriyet ordusuna kamutayın inan ve 
selamlarının l:fıldirilmesine karar al.nma· 
sını teklif ederiz.» 

• 
Recep Pekerin bir saylav" 

cevabı 

Ankara, 27 (Hususi- - Kamutay· 
da Ekonomi ve Ziraat bütçeleri müza· 
kere edilirken söz alan Recep Peker 
(Kütahya) demiftir ki: 

«Bir arkaclat muhtelif bakanlıklar 
bütçeainde .öz eöylediler. Kültürde. e
konomide, bayındırlıkta, tarım bütçe· 

•ının temizlenme1i ve Cellad aölünün ku· sinde, noktai nazarlarını anlatırken 
rutulması, diğeri de Nilufer ıuyu ve onun zararlı şeyler söyledi. Bu noktai nazar· 
temizlenmesi işi olduğunu, 936 senesinde ların yekunu, 10 bu kadar yıl Türki
bu iılere devam edileceğini aöylemiı; diğer yenin inkılap aleminde ya,amıt olduğu 
su iılerinden bahsetmiştir. halde - tabirimi mazur görünüz • duy• 

Ali Çetinkaya au itlerinden bahıeder
ken Naftanın elinde iki büyült su iti bu
lunduğunu, birisi küçük Menderes havza· 

Yapı İtleri duğumu tam ifade için söylüyorum -, 
Yapı işleri hakkında malumat veren yosun tutmuş bir tat gibi bu ileri gidi

Vekil, merkezde ( 1,700,000) liralık bir şin heyecanını hiç duymamıt bir ada• 
işin murakabesi yapıldıiını, vilayetlerde 
de iki milyon 822 bin liralık İf yapılmak
ta olduğunu, fen memurlan vaaıtaıiyle 

bu işlerin de murakabe edilmekte oldu· 

tnın ifadesidir. Bu sözler bizim bulun
duğumuz zamana nisbetle pek çok 
geri sayılan zamanları hahra getiren ve 
bizim neslimize, bizim vazife duygu .. 

ğunu, , yeni devlet idarcti binalarının Iİ•· larımıza yakışmıyan fikirlerin biribiri• 
temlerinin bir olmaaına dikkat cdildiiini ne eklenip zincirlcmesinden ibarettir. 
söylemiştir. (Alkışlar). 

İmtiyazlı Şirketler Ziraat enstitüsünden alınız, lokanta· 
imtiyazlı ıirketlerden bahseden Ali Çe- dan tutunuz, otomobile, karyolaya, 

tinkaya bunlarla hak ve menfaat esası üze· pulluğa yani hayat için, ileri insanlık 
rinde mücadeleye ve anlaJtDaya devam e- hayah için lazım olan vasıtaların hep
dildiğini, lstanbul elektrik ıu tirketinin sinin aleyhinde bulundular. 
1925 senesinde hasılatı iki milyon 71"! bin Arkadaşlar, bu yanlış sözler yalnız 
lira iken 1935 1encsinde 5 milyon kütur Kamutayın değil, vekilleri olduğumuz 
liraya yükseldiğini söylemiı ve: bizim yüce ulusumuzun hayatına da 

«Şirketlerde halli lazam ıelen bir au- hiç uymaz. Türk ulusu büyüktür. Pek 
iistimal devam etmektedir.» Diyerek taıi- çok büyük vasıfları yanında aklıselinı 
fe işlerinde şirketlerin çıkardıkları müıkü- sahibidir. 1yiyi, yeniyi, faydalıyı an" 
!attan bahsetmiıtir. lar ve tercih eder. Türk köylüsü gö " 

Şark Demir Yolları rüp anladıktan sonra sapanı pulluğa 
Edirne Saylavı Doktor Fatma Menikin tercih etmez. 

suali üzerine Ali Çetinkaya Şark demiryol- Recep Peker sözlerine şöyle devanı 
ları ıirketiyle devletin hakkına, menfaa~ ve etmiştir: 
ıerefine uygun olarak, yakında müzakere- Benim bu sözlerim bizim bağlı ol " 
ye baılayacağını söylemiştir. duğumuz esaslara kendini veren bir 

Türker'ia bir auali •• c:eYap arkadaş olarak her gün elini sıktığımız 
Berç K. Türker (Afyonkaralıisar) Besim Atalayın şahsı hakkında hiç bit 

muhterem bakan buyurdular ki, elektrik eksik şey ifade etmez. Fakat hepimi .. 
şirketinin hasılatı gittikçe artıyor. Bu ha- zin borcu ve oradaki vazifesi, şu ve
ıılat ne oluyor. B. Mehmedin. B. Alımedin ya bu sözlerle ona prensiplerind~ 
cebinden çıkıyor, M. Piyerin, M. Pol'ün şaşmamak mevzuu bahsolunca samı• 
cebine gidiyor. Muhterem ve azimkir ba- mi ifadeleriyle biribirimizi uyandır " 
kanın himmetiyle ve lütfu ile yapılan bir mak ve yanlış yoldan doğru istikamctf 
çok işlere şahit olduk. Bu elektrik firketi- sevketmektir. 
ni de millileştirmeie bir mani 'Var mıdır~ 

Sonra koca merkezi hükfunet olan An· 
karada bile elektrik ziyası bir ecnebi şir· 

ketin elindedir. O, işletiyor bunu da ben
deniz muvafık görmüyorum. Bu hususta 
sayın vekaletin mütaleası nedir) 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya - devamla -
bunu benden daha iyi bilirsin, bunda hiç 
ıüphem yoktur aroma yine soruyorsun. 
Siz ecnebi ıirketlerde bilhassa Osmanlı 

Avusturyada çarpışmalar 
(Battarafı t ma .. yfada) 

Siyasi mahfeller, Nazilerin yakında 
Anşlus ıiçin bir plepist yaphrmağı ar• 
zu etmekte o1duklannı beyan etmekte

dir. 
ltalyan tahtidatı mühim değilmit 

Roma,. 27 (A.A.) - Roma askeri 

bankasında uzun zaman bulundunuz. Ben mahafili, Brenner hududunda alınt11•f 
ise askerim, bu hesap işlerine ci1'dim. Siz olan tedbirler öyle fevkalade bir mahi' 
ise ciediiim gibi ec.oebi tirk.etler&ode uzun yette olmadığmı heyaıı etmektedir. 
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Londra zabıtasına karıı 6 muharrir: 3 ~?w'f4U9 Hikaye 1 
1 

Sarışın çocuk kanı .. 

Yıkılan Put Dul kadınlar evlenirken 

Son Poı fanın telrlkuı : 33 

, niçin merasim yapılmaz? 
iptidai insanlar arasında bir adet 

vardı: Bir adam öldü mü, onun karde
şi veya yakın bir akrabası karısına va-

- Yazan: Ronald Knox la birleşmiş ve nihayet en mutemet a- ris olurdu. Kadın da diğer efya gibi, 

Yazan: Kadircan Kafb 

, Fir'avun Mamam Hat o nbah ta sarayı prmamaları her halde mabutlara karıı Jt, 
nazırını çağırtarak sordu: )edikleri bir suçlandı. Onların yarım bı .. 

- Gelmediler mi} raktıkları iıi tamamlamak için baıka a ,. 

I damı olmuş, nihayet Gamba muvaf - ld I 
ngilterenin en tamnmıf alh za- d d 'k e en e e geçerdi. Erkeklerin bir çok-

b fak olduktan ve mura a er ı ten 1 1 ıta romancıaı Mar11ery Allington, arı Ö Üm döşeğinde karılarının kime 

Saray nazırı solgun ve zayıftı. Bir çok/damlar göndenniıti amma, Fir"avun~ 
geceler uykusuz kaldığı her halinden bel • sancıları bu sefer erken bastırmııtı. 
Jiydi. Hükümdarın kar§lsında zangır zan- Fir'avun emir verdi: 

A h sonra ilk fırsatttan istifade ederek onu nt ony Berk/ey, Freeman Villa geçmesini İstediklerini söylerlerdi. 
Crofı., Father Ronald Knox, Do- öldürmüştür. Medeniyetin ilerlemesiyle bu adet 
rothy Sayera, Rauell Thor:ndike Geçit resmi sırasında evinin balko- de kalktı. Fakat buaün de dul kalan 

gır titriyor, isparmoza tutulmuı 1anılıyor· - Tamozas nerede? Hemen getirini 
du. Tamozas sarayın müncccimbapuyefij 

Omuzları çöktü, boynu büküldü ve inler On iki yıl önce Fir'avunun aancıları baı • 
kahramanlan m-hal altı zahıta nundan askerleri selamlayan Camba - b' k d l d ' d 

-:s ır a ın ev en ı mi, iz ivaç merasimi 
romanı yazıyo •• L t ·ıı · L -1,· nın her kes tarafından görülmesi içın k h 

. r ... e l'(Q 
1 erı• "'e!r • pe mu tasar geçilir, ve aöze çarp -

ıibi cevap verdi: ladığı zaman: 
- Gelmediler... Bunun ilac.ı san çocuk kanıdır. 

111 lngilterenin en marul zaluta mÜ· balkon baştan bcwa elektrikle donatı}- . Firavunun kaşları çatıldı. Onun da yÜ· Demişti ve ondan sonradır ki Yunan v~ 
lettiıi <•Ceor6e Corniah» e bıraJrı- mıf, fakat elektrik tesisatındaki bo- mafması ıçin her fCY yapılır. 
)'Or/a B / el V"ll be ptidai hayatta karısı ölen erkek -r. un ar cm Freeman ı • zukluk evde yangın çıkmasına ıe p 1 
Grolt 'l D s l · erin de merasim yapmadan evlendik-

zü aolıundu ve o da titriyor gibiydi. Bir- lyonya kıyılarına gönderilen gemiciler .. ,J 
denbire yüzünü buruıturdu ve büküldü. çocuk avı yaparlar, Mısıra getirirlerdi. 

. • ı e oroty ayera'in eaer erı· olmuştu. yangın koptuktan sonra l 
".• 0• Jrudunuz. l'oli• mülettiıi Je lik- b · k eri anl~ılıyor. Çünkü meraıim mu • silahlı olarak yukarıya çıkan irıci a- t ld 
rını anlattı. Şimdi üçunca muharrir 1 antan o uğu takdirde ölen zevcenin 

Karnını bastırarak bir iki dakika durdu. Fir'avun bunların kanlarını içer ve ra. 
Sonra birdenbire dpğrularak haykırdı: hat ederdi. 

- Akpma kadar gelmezlerse senin ka- Tamozas geldi. R ld dam, Varkostu. V arkos evi do afa r h ah ova Kvox'un eteri baflamıflrr. u unu r atsız edeceği, yahut onu in-
B rak Cambayı ararken, onu odaların 'k 1 

nını köpeklere içireceğim, aptall .. Ne de • Fir'avun ona yalvarır gibi emir verdh 
11 eaer 6itince trene po/İ• mü/d· tı am a mağa çağıracağı zannedilirdi. 

'İfiıa · L birinde buldu. Ve yangının çatırdı lan D 
diğimi anlıyor musun? - Sen buna çare bul... Dediğin i~ 

Saray nazırı iürünür eibi çıkh. Fakat çık- bulmak bu aefer mümkün olmıyacak. Bez4 
maıile tekrar girmesi bir oldu. Bu 1efer bü- sen kurtar! .. 

. '" .. atili 11e1a1l tayin ettijini Jrea- J . . ... . ul kadınların sessiz evlenmeleri 
._.".• aizından dinleyeceltaiıad. arasında atılacak hır el sılihın hıç bır bu adetten kalmadır. 

taraftan işitilmiyeceğini hesaplayarak iptidai insanlar ,dogu .. m yatagı .. nda 
- O halde emrediyorum: Yüzba- tabancasını çıkarmış ve Cambanın ölen kadın ruhlarının muzır olduğuna 

fi Varkosu tevkif edinizf beynine bir kurşun atarak yere aermif- ınanırlar ve erkekler bu .,.)tiJde ölen 

yük bir ıevinç içindeydi: Tamozas bu hastalığa her hangi bir • 
- Geldiler, efendimiz.. cuk kanının da iyi ıeldiğini biliyordu. & 
Fir'avun da sevindi. kat Fir'avun tarafından Mwr balkının • 

ı,._~olis. müdürü derhal kalktı ve yüz- · T-

-tıya: , , tı. karılarının zararından kurtulmak için 
Varkos, bu .kadarla iktifa etmİf ol- .. 1 k d k 

Saiındaki upia ipret etti. Kıaa kollu ve cuklarının öldürülmesini iatememiı, ken'it 
kenarJan çizgili kısa bir eömlek eiyen bu çocuğunu da bir gün bu uiurda kaybedf" 
uıak hemen Fir'avunun arkasına İpekli bir ceiini düıünerek sarııın çocuklardan b~ 
manto verdi. Fir' avun onu siydi ve taht aetmiıti. 

- Yürüyu"n ı o en a ını resmen bof(lrlar ve te rar 
saydı, tabancası muayene edilir ve ha- 1 d'kl l>ed· ev en ı eri zaman merasim yapmaz • 1• · kik.at hemen anlatılırdı. Fakat böyle I 

Var.kos önden Vayinberg arkasin· yapmadı, ve Gambanın kafasını sara- ar. 
dan yü .. d") ' I . .. d'" .. Dul kadınlari evlendikleri zaman 

"" . ru u er. rak nöbetçi erın yanaın aon urmege merasimden kaçınmaları bu Adetlerin 

ealonuna doğru yürüdü. Sol tarafında elin· Düıünmek için biraz zaman istedi ~ 
de mızrakla duran bir zabit: çıktı. 

- Gelenleri nlona alaınlarl Çocukları Bu aırada saray nazın ıevinçle içeri ~ 
ucneral Almeda, divanıharbin ku- koşmuş olmalarından istifade etti ve bak' 'd' ruJ 1 ed __!Yesı ır • 
lllaııı ve yüzbaşı V arkosu muhakc- bir kimse tarafından görü m en ce- ===============::;-

lrıe etmesi için ]azım gelen emirleri sedi pencereden yuvarladı. ı S ~ 

da kilercibaııya teslim etsinler, dedi. di. Fir"avunun yanına ıokularak bir teYlll 
Şimdi Fir' avun on altı ayak mermer söyledi. 

"errni~ti. Varkos, Gambanın dairesinde iste - por --Bir kaç iÜn sonra muhakeme baş- diği kadar yalnız kaldığı için cinayetin f• J 
tadı Ve p I' "d" .. d' h t izlerini silmiş Ve dışan çıktıiJ zaman JD andiya o ıs mu uru, ıvanı arp e w .. • 

l>Utün b')d'kl . . 1 Cambayı bulamadıgını soylıyerek her· .. •ı 1• 1 ı erınJ an attı. k • h d" .. .. .. v L ' gureşçı en· ge ıyor V esı ayrete uşurmuftU. araos un 
V a~kos sonuna kadar itiraf etmedi, Cambaya bağlı olduğu herkesçe mü • 
~~ dıvamharp Varkoaun katil oldu • Uem oldug .. u için bir kimse de on • 
•'illa kan t · ed' se O .88 g~tır~m . ı. dan ~üphe etmiyordu. Nihayet Varko-

halde katıl lumdı '? ı sun kendisi cesedi bulmuş ve o zaman 

Dağcılık klübü Uludağda 
lstanbulevi yaphracak 

merdivenin en üstündeki, zümrüt, yakut ve Fir'avunun yüzünde büyük bir kıZllD'! 

elmasla iılenmiı olan tahta oturmuıtu. Ka· lık eörüldü. 
lın ve mermer direklerle çomli olan 1alo • - Tamozaı buraya ıelainl 
nun duvar ve tavanlarında renk renk mo- Dedi. 
zayikler, harp resimleri, hiyeroglifler var· Müneccimbaşı geldi. Fir'avun ona d&~ 
dı. Hükümdarın aağında ve ıolunda duran dü: 
iki yakıııklı ve kesik 1açb delik.anlı elle • 
rinde uzun saplı ve tavus tüylerinden ya • 

pılmıı yelpazeler tutuyorlar, onları ara sıra 
Mamam Hatın yüzüne doiru ullıyorlardı. 

- Senin bir sarı§ın çocuiun varmıı t~ 
neden söylemezsin} Hükümdan bu kad~ 
mı seversin} .. 

Tamozas sarardı. Fakat belli etmem~ 
için kendisini zorladı: - Bu herif nerede kaldı. 

Poris mUfeHışi iş başında Gambanın uğradığı akibet anıa,ılmış-
L Muharrire göre bu vak'ada tı. 
-etjJ tamamiyle kaybolmuf me- Varkosun İrtikap ettiği cinayeti 
1~na nail olmu~ gibi görünü • ııaklamağa muvaffak olması, izleri sil-

)or. Halbuki bu vak'adaki ka- meğe vale.it bulması yüzündendir. 
tili Sonra muharririn mevzuubab. et • 

huJmak kadar kolay bir . w. lek ki · · tab't lma-
tey Yoiltur. Fakat katili bulmak ı. .... ka, tıgı mem ette fMBltin 1 0 

Türk milli takımı ile dört müsabaka 
yapacak olan Finlandiya ıüretçileri buıün 
Polonya vapuru iJe Kôıtencedaa iehrimize 
eeleceklerdir. Vapur 1aat iki buçukta li
manımızda bulunacak ve misafir güretçi• 
leri aporcularunı.w nlııbmda ...... layacak
lardır. 

Saray nazırını ıoruyorda. 
Hemen koımutlar. Saray nazırını iki o

muzundan tutarak ıürüklerc:eıine .. ıona 

ıoktular. 
Saray nazın yerlere kapandı. Hüküm • 

dar aorduı 
- Gelmeclller mi yoba) 

- Hükümda'*1Ja bağlılığım ıonsuz lj 

dur. Ben de ıimdi onu düıünüyordum. Qıl 
nu zaten böyle sıkııık bir zaman için ~ 
lamııtım. 

Dedi. 
- Sajolf ••• 
Saray nazın çocufun cabucak setiril " 

mcai için emir vermek ilzereydi. 
uaır ması da ona· yardım etmiftİr. Başka 

onuıı katil olduğunu isbat edecek ka- Türk ıpor kurumu olimpiyat komite-* 
llllJıt deli.ili bulmak gene başkadır. her hanai yerde, böyla bir cani derhal ıinden: 

B yakalanır ve adalete teslim edilir. 30 3 ı 2 ' H 
L u vak'ada kati1in yüzbaşı Var- YARIN - mayıı ve - aziru 936 ta· 
•ot 1 rihlerinde Takaim ıtadyomunda yapılacak 
"Y. 0 duğunda fÜphe yoktur. Yüzbaşı olan Finlandiya süreıleri için apğıdak.i 
~.•koe çok f8YBDI dikkat bir tiptir. Skolyon 'un ölümü noktaların eözönünde tutuım.. önemJo 
~-~rn vaktiyle elinden maşukasını bildirilir: 
.,.... Carnbaya beslediği kini sakla - Yazan: Russell Tborniake ı - Davetiye yoktur. Kapıdan bilet• 

~f.: Carnbaya dost görünmüş, onun- - aiz biç JWnae einniyecektir. 

Is 2 - 30 ve 31 may1.1 Cumarteei Ye pa-

tanbuJ Sıhh"ı Mu·· esseseler Arttırma ve .zar eünleri müaabakalara ... t " de 'H 
,2,5 haziran aalı ve cuma sünJeri de 17.30 

Eksiltme Komisyonu Reisliğinden ı da ;a,_ı.n~7ı'~u;ife)eri müaabakalann b.,.. 

l.e,ti Tıp T-'-L- Yurdu &-•-L-:... mevcut nümune ye fUbıameiİne ,a. Janııcında kapalı buJunacaimdan biletle-
.. RJCUe ~"' • vaktinde temini rica olunur, 

cc?JO» çift yazlık iskarpin açık eksiltme ıuretile 7aptınlac:akbr. • rın 4 - Tribün biletleri 50 kurut. balkon 
l - Ekıiltme: CaiaJoiJu Sıhhat Ye İçtimai MuaYenet Müdürlüil bina· ve rinıin etrafındaki 1andalyalar 100 ku

ıındaki Komiıyonda 3/6/936 Çarpmba aiinü aaat «14,30» da J&-

2 Pdacaktır. 

3 
- Tahmini fiatı: Bir çift ialwpinin wf70» kuruttur• 
- Muvakkat teminat: <t250» lira <<27» kuruftur. • 

4 - istekliler nümuneyi Çemberlitaf civarında Fuat pafA ttirbem lwfı
ııncla leyli Trp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve prtname-

7İ paruız olarak alabilirler. • 

S - lıteldilerin cari seneye ait Ticaret odası vesikumı ıit=~= 
1 bu İfe yeter muvakkat teminat makbuz veya ~ 
~~ve saatinden önce komiayona ıelmelen. (2654) • 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şinıdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ncl Ketlde 11 Haziran 938 dadır. 

Buyuk ikramiye: 3 O. O O O Liradır. 
Ayrıca: 12.000, J0.000 liralık ikramiyelerle 

15.000, d 
(20.000) liralık bir mükAf at var ır ... 

!...._-.~---..;;;;;;...;;;;..~~~~~==~~ 
~v:et Oemiryolları ve Limanhrı lşletmı Umum idarasi ilAnlarıf 

Şebeke · .. . d . 1 ü 'at yolcu ve muhtelit trenlerin vakti la mız uzerın e ış eyen s r . 
•reket saatleri; AJsancak • Eğridir. K11mı har~ç; • • • 

la 11 Haziran / 936 gününden itibaren değiştirilecektir. Yem v~~ti 
• llreket cetvell . :~ nJ mıza uılmıştır. Daha fazla malümat ıçın 
lata-. en ıınasyo an "2858 
--.ronlara miiracaat edilmeai. "1145. • 

ruıtur. 

5 - Tribünlerle balkonda oturmak İlti
,Yenler caddedeki büyük kapıdan, rıneın 
etrafında oturmak uteyenler' de IOJtak i• 
çindeki yan kapıdan eirebilirler. 

6 - Balkon ve 1andalya biletleri mev• 
cut yere göre sayılı olduiundan balkon 
bileti alanlar aandalya tarahna ve eandal
ya bileti alanlar balkona seçemezler. 

7 - Gazetecilere balkonda busuıi yer 
ayrılmıı olduğundan oraya oturmaları nca 
olunur. 

8 - T eJle çevrilmiı olan muaabaka --

1 
hasına hakemlerden baıka kim.e giremi
yecektir. 

Ulu Daicla l.tanbul Evi 
Jıtanbul Dağcılık ve yürüyücülük klü

bü önümüzdeki kıı mevsiminden evvel U
ludağda bir dağ evi yaphrmağa karar ver· 
miştir. 

İstanbul Valisi Muhiddin Oıtündağın 
yardımiyle yapılacak olan bu ev için AJ
manyadan kroki ve planlar eetirtilmiıtir. 

Uludaidaki büyük otel civarında yapı

lacak olan ev, 1.tanbul evi ismini alacak-
,tır. 

Ev 60 kiıi alabilecek büyüklükte ola
caktır. 

Bo.k, Giiret Federasyonuna 
Ballandı 

Türk Spor Kurumu Genel merkezi, 
boks hareketlerinin yeniden ihyası ıçın 

muvakkat bir zaman için boksu güret fe· 
derasyonuna bağlamııtır . 

Bokı hey' eti için güreı federaayonuna 
iki aza tayin edilecektir. 

- Geldiler... Fakat yalnız eeldile~··· 
Fir'avun yerinden hrladı. 
- Yalnız mı geldiler? izisin bütün be

lılan, Oziriain kaıırıaları HDin baıına yağ-
11nl 

Saray nazırı yerlerde .Urünüyordu. 
Şimdi cellat ee1ecek 'Ye onun ba11nı u

çuracakh. Fakat Fir'avunun süvendiii bi
ricik adam buydu. Onu hemen öldürtmek
le mak1adına eremiyeceii ,üpheaizcli. Biraz 
önce verdiii hükmü tekrarladı: 

- Defol buradan ..• Sana akpma ita • 
dar izin var. Eier Allah Ra (yani ıünef} 
yuvaıına çekilmeden önce bana en az bir 
tane eanıın çocuk bulmazsan onun yerine 
aenin kanın dökülecek ve köpeklere içiri-
lecektir. ' 

Fir' avun o kadar sert .&ylemiıti ki onu 
ıören ve dinliyenler ıu koca mermer 1ara
yın bile zangır zangır titrediiini zannet • 
tiler. 

* Saray nazın tehirde tollllJar baiırtıyor, 
urıfln bir çocuk l>ulana yüzlerce ve bin • 
)erce altın vereceğini haber 'Yeriyordu. 

Fir" avunun da ıancılan baılamııtı. 
Ak1&ma doğru saray nazın çılgın ıi • 

biydi. 
Hiç bir taraftan bir haber bile eelme -

miıti. 

Bu kızgınlıltla dıpn fırladı. Sanrın ço
cuk avı için f yonya kıyılarına aönderilen 
gemiciler araaından geriye dönebilen üç 
kitinin kafalarını keıtirdl Yolda fırtınaya 

tutulup ta gemilerinin hatlı!aaı ve bu iıi ba-

T amozas onun yolunu ke1ti: 
- Ben kendim giderek onu kendi 1 ·~ 

)imle teslim edeceğim. Hükümdarım be~ 
bu ıereften mahrum etme1inl 

Tamozas bir müfreze uker ve bir zab~ 
le beraber ıitti. Bu ıırada 1aray nazın bfl 
kadının avucuna bir yığın altın eayıyordtf 
Bu kadın Tamozasın en ıon utın aldı~ 
Yunanlı cariyeden dört yıl önce sarııın 'b1' 
oğlan doğurtan ebeden baıltaıı deiildf-

Saray nazın hayatını kurtannııtı. 
Fir'avun ilacını bulmuıtu. 

ikisi de mes'ut idiler. Saray adamla~ 
halk ta ortalığın yatıpnuından aevinzmtı 
lerdi. 

T amozas evine gitti. E.en rüzgard~ 
bile sakındığı ve kuılara bile ıöstermed~ 
sevgili yavrusuna bir bardak prap içir .. 
Zabite vererek Araya gönderdi .. 

Genç anne çılıın gibi ailıyordu. 
Babası kendisini tutabiliyor ve ıöyle ~ 

yordu: 
- Benimki gitti, fakat baıkalan kur • 

tuluyor... Bu bana mabutların cezası~ 
Vaktile Fir'avuna bu illcı ben tavıiye c( 
miıtim ve benim yüzümden nice analllf 
babalar kan ağladı. 

* Fir'avun kanı içti ve rahatladı. 
Fakat erteıi sabah onun baoucuna ııl f 

denler ölü buldular. 
Fir"avun, bu sarışın çocuk kanına Ta 4 

mozasın zehir katabileceğini nasıl düfii 1 
nebilirdi} 

1 ~-----1-•_t•_n_b __ u_ı_B_•_•_•_d_IY __ •_•• __ l_ıı_n_ı_•_r• __ .._. __ I 
Senelik muhammen kiraıı 48 lira olan Y enibahçede Kitip Muı]ıhidd~ 

mahallesinin Hastahane sokağında eıki 88 yeni 114 • 112 N. 1ı evin müfrea 
kıımı (iki oda bir ıofa) 937 aenesi mııyııı aonuna kadar kiraya verilmelC 
üzere pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
Pazarlığa girmek isteyenler 4 Haziran 936 PerfCIDbe aünü 1aat 15 de~ 
encümeninde bulunmalıdır. (8.) (27S9) 

* * 
Kqif bedeli 1117 lira 92 ku"" olan Belediye iktisat itleri Müdürlüğünün 

bulunduğu binanın bazı kısımlarının tadili açık eksiltmeye konuhnuttur. 

Ketif evrakı ve '8rlnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye gir. 
mek ideyenler Belediye Fen itleri Müdürlüğünden tasdikli fen ehliyet velİ· 
kaıiyle 84 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle ben:ber 29/ 
Mayıa/936 C~ma ıünü aaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 
(2532) (B.) , 
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Seyit İbrahim Meliha ya: -
Yazen A. R. 

Hükumet 
Cemili idama mahkum etmiş; dedi 

./ - İbrahim Efendi 1.. Ne dü~ünüyor-ı - Hem iyi, hem fena. 
aun. - O halde, vak' ayı anlatın. 

Diye seslenmişti ... Seyit İbrahim, o- - Hükumet, Cemili idama mahkum 
turduğu yerden kalkarak ayni sami· etmif. 
miyet ve teklifsizlikle cevap vermiftİ: Melihanın vücudu, bir anda buz ke-
! - Ehlen ve sehlen, ya Emin bey .. silmi§ti. Fakat, sükunetini tamamile Soldan saia: 
Buyurun. Bir kışır içelim. muhafaza ederek konuşmaya deyam 1 - Rus Çarlarının muhafız süvari aa-

Demişti. etmİfti: keri, içine çiçek konur. 2 - Takla. 3 -

b Cenan, peygamber bastonu. 4 - Yüz 
Emin Bey, merkezde ulunan asker - Niçin? .. 

bulanların yaptıkları. 5 - Bir nevi fal. 
fırkasının alayemini idi. Fırkaya alına- - Kalede ikamete memur olduğu 6 _ Beyaz, taharri. 7 _ Saç sakal ke _ 
::ak şeyleri daima İbrahim Efendiden halde, düşman tarafına firar ettiği i - sen, yerler. 8 _ Mef'ulüleh, kuzu sesi, no
aldığı için uzun zamandanberi arala· çın. ta. 9 - Ölmek, göz rengi. ı O _ İstan • 
pnda bir dostluk teessüs etmişti. - E, Cemilin düşman tarafına firar buldaki vapur müeaseıelerinden biri, no-

Emin Bey, Seyit lbrahimin yanına ettiği ne malum?.. ta, soru edatı. 11 - Hud'a, rabıt edatı. 
gelmişti. Oradaki sedirin köşesine yer- - Kaleden firar etti, ya .. sen ona Yukandan &f&iıya: 
leşmişti. Dereden, tepeden konuşularak bak. Tabii, öyle diyecekler. Başka su
aradan haylı zaman geçmişti ... Nihayet retle hakkında bu hüküm verilemez 
söz, kışla havadislerine intikal etmİfŞtİ. ki. .. 
o zaman Emin Bey, oturduğu yerden - Zavallı genç .. biz sebep olduk. 
yarı doğrularak: - Tamam ile biz değil.. biraz da 

- Senin ahbaptan haberin var mı). kendisi. 
Demişti. Ve sonra muhavere şu şe- - Fakat kaçıran biziz ya •• 

kilde devam eylemişti. - Ne yapalım) .. Öyle icabetti. 

1 - Kapı, şarkta bir şehrimiz. 2 -
Külhanbey, olmamı~. 3 - İçilince öldürür, 
rahatlık. 4 - Dinlenme, yırtıcı bir hay -
van. 5 - Kıyı mahalle. 6 - Nota, nota. 
7 - Sık sık, ilacın türkçesi. 8 - Rabıt e
datı, hükümdarlık. 9 - Tanrı. 1 O - No-
ta, yılan. 1 1 - Çadır, sinirler. 

Evvelki günkü bulmacanın halli 

- Hangi ahbap?.. 
- Canım, İstanbuldan sürgün gelen -Bu havadis, çok fena .. onu, der- 1 - Caba, kainat. 2 - Abaza, mana. 

mülazim Cemil Bey .. Hünkar yaveri ... hal vaziyetten haberdar etmeliyiz. 3 - Niyagara, it. 4 - Talu, at. 5 - Ni-

Soldan sağa: 

Mayıs 28 

.-------------------------------------------------------------

1 USU F iZZEDDiN 
Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan: Ziga Şakir 

-28-
Dem isti. 

' 
Beşir ağa ile İbrahim, veliaht ile sad-

razam arasında geçen bu hadiseyi Vah
deddin Efendiye yetiştirmekte gecik
memişlerdi. Vahdeddin, bunu işitir 
işitmez fena halde telaş etmiş: ve der· 
hal Talat Beye: 

- Efendi, yine bir cinnet nöbeti 
esnasında Hilaliahmere her ay üç yüz 
lira vermeyi taahhüt etmif... Efendi
nin bu parayı verip veremiyecegı 
meçhul. Ancak şu var ki; bu mesele 
şimdi resmen ilan edilirse; bizim, yani 

şehzadeganın da bu miktar da bir şey
ler vermemiz lazım. Halbuki, buna ke; 
semiz müsait değil. Rica ederim, bu 
meseleyi ilan edip te milJet nazarında 
bizi küçük düşürmesinler. 

Diye haber göndermişti. 

Vahdeddinin bu arzusuna, - Talat 
Beyden daha evvel - hadisat yardım et
mişti. Çünkü f ngiliz askerlerinin Ça -
nakkale topraklarına ayak bastıkları 
haberi, İstanbuiu bir anda altüst edi -

rekete gelmişti... Derhal lbrahimi ça .. 
ğırmış: 

- Koş. Efendinin sarayına git. Be
şirle birleş. Ne yapın yapın. Efendi .. 
yi lstanbuldan çıkarın. Burada, ben 
kalacağım. 

Demişti... Vahdeddinin bundaki 
maksadı, pek belli idi_. Şayet İngilizler 
Çanakkaleyi zorlarlar da girerleree, o 
zaman onları can ve başla istikbal e• 
decek: 

- Sizinle harbeden, ittihatçılardı. 
Bu zorbalar, ahmak padifah ile vdiah
tı aldılar, kaçtılar. ikinci veliaht eıfa -
tile burada ben kaldım. Şu anda salta
nat makamı, münhal demektir. Mü -
saade buyurunuz, ben orada oturayım. 
Ondan sonra, emirlerinize blzı.r ve 
muntazırım. 

Diyecekti... Ve hiç şüphesiz ki in • 
gilizler de - İttihat ve T erakk.i cemiyet 
ve hükumetine muhalefeti ile meşhur 
olan· bu veliahdi sani) ye: 

l H k - Evet ... Vaziyetten derhal haber- 6 A 7 y l b I _ Haa .. Zavallı delikan ı... er es şasta, o. - n, ay. - em, ne o u. 

- Buyurun. B~ kalan Osmanlı 
tahtına, oturun ... Elverir ki, bizim ma• 
lımız olun. 

l d f . . .. · · dar etmeli ... Hükumetin eline verme- 8 _ il, sarın. 9 _ Ey, antant. ı o _ De, vermişti. gibi, ben de onun ka e en ırar ettıgını D' ki d' 
b meye gayret etmeliyiz. O zaman fena· taam. J 1- Hamsi, kız. Hükumet, büyük telef içinde idi. ıye cevap verece er ı. 

biliyorum. Başka, hiç bir şeyden ha e· 
Iık ortadan kalkar, bilakis, hem bizim Yukarıdan aa.agıy ya·. Osmanlı Bankasındaki paralarla ha • Allaha yüzbin kere şükür olsun ki; rim yok .. , Yoksa, bir yerde yakalan· ~ 
için dem de kendisi için iyi bir ışey o- ı _Can, ay dede. 2 _ Abit, ne, ye. zinedeki kıymetli eşyanın bir kısmı, a- Vahdeddinin bu meş'um dütünceleri 

mı_ş_m~ayır. Yakalanmadı ... Keşki ya .. lur. 3 - Bayan, mi. 4 - Azalık, lata. 5 - cilen Eskişehre nakledilm~ti. Padişa- husul: ge~~:miş; ~en ... abı Hak b~ mil .. 
- Bunun, iyilik neresinde>.. Agu~. nam. 6 - Ayn, tas. 7 - Ras, esa- hın Konyaya, Beylerbeyi sarayında lete hır buyuk halaskar halketmıf .. O 

kalam~~s~.)' - Neresinde olacakL Bu vaziyet mi. 8- İma, taban. 9 -Na, ortak. 10 - mahpus olan (Abdülhamid) in de zaman Çanakkale~e 19 uncu fırka ku· 
- ıçkınk .. d k .., b' l "k" k d t k C 'l b' d l Anıt, Ali. 11 - Tat, oyun, az. Bursaya nakline karar verilmi•ti. mandam olan (mıralay, Mustafa Ke· 
- Ha ın a ço agır ır .il um arşısın a, ar ı emı ız en ayrı a- ............................................ _ ........ - ... ", Şayt padı'şah lstanbuldan baTreLet e· hm·a· l Beyk) çelik} g.öğsiık'nü düfman. lar1ın 

verildi. maz. İster istemez bizimle çalışmağa ~ 
b 1 O b k 1 b B A D Y O d · ... b l b' ı· ucum uvvet erme artı ıermlf; s .. -Ne gibi?. mec ur o ur. nun gi i uvvet i ir a- erse, • sıyası se ep ere ınaen • ve ı- b ld k k h l l L_L1 

d 1 uk 
____________________ _..._ · · ak . tan u a or u ve e ccan a DCJUenen 

_ idam. amımız o d tan sonra, bütün dU, - ahtın da kendısıne ref at etmesı ta - f . "'k'b h kk k ;_.; 
l 1 b 1 .. Bu Akşamki Program b"" 'd' B b' y ld o ecı a ı et, ta a u etmem.,. ... _ yok canım. man arımıza ga e e ça acagımız mu • ıı ı ı. una ınaen ı ız sarayının Ş d ·ıt:. d 1. ki b l 

h kk k . . unu a ı ave e e ım ; • mese e· 
_ Evet ... Dün divanıharpte, gıya- a a ... Kendisi için iyilik cihetine lsTANBUL mutfaklarında - padışah ile konyaya d lb h' .1 B . .., y f l 

]. b' d ı e ra ım ı e eşır agayı wnı z • 
ben muhakemesi icra edildi. Kale dahi- ge ınce.. ız üşman arımıza galebe et- 18: Danı musikisi (plak), 19: Haber- gidecek olan saray halkı ve sairenin zeddin Efendiye musallat eden Vah • 
lindeki vazifesini terkederek, düşman tiğimiz takdirde o da büyük bir servet ler, 19, 15: Muhtelif plaklar. 19,30: Sıhhi yollarda aç kalmamaları için - deddin; ayni zamanda daha mühim bir 
tarafına firar ettiğinden dolayı idamı- sahibi olacak •. burada, Seyyitler gibi konferans: Profesör Dr. Fahreddin Ke • tenekelerle kavurmalar yapılırken, fırıldak çevirmek istemİf; ken<!iai bil:
na hüküm verildi. Her nerede görülür şahane bir hayat yaşıyacak .. bahusus, rim tarafından, 20: Halk musikisi: Sivaslı Yusuf lzzeddin Efendiye de giz· zat Padişaha müracaat etmek ve b .. 
ve ele geçerse, derhal kurşuna dizilme- senin gibi emsalsiz bir kızla izdivaç e- Veysel ve İbrahim tarafından, 20,30: Stüd- Jice haber gönderilmif; halkı he- dınlar vasıtasile de Enver Pap ile Sait 

Sı. ı'çı'n de bu"tu"n asker"ı kıt'alara emı'r· derek ikbal ve saadetin en büyüguw"ne yo orkestraları, 21,30: Son haberler. · k tt h h k I L ·ı yecana vermıyece sure e a - Halim Paşayı ta ri ey eme-.: surctı e 
ıd kavu•acak Saat 22 den sonra Anadolu aJ'ansının cd im nameler gönderi i. T · · · zırlık görülmesi tavsiye i İftİ. • lstanbuldan çıkmak istemiyen • Yu-

-
- La"kı'n Em'ın Bey, bu hu'"ku"m h-L. Meliha ,başını önüne eğdi. Yüzü .. gazetelere mahsus havadis servisi verile • 

~ k Veliaht, bu teklifi şiddetJo reddet • suf lzzeddin Efendiyi ( veliahtlikten 
Sız Yere Verı'lmı' !ı, nün, duru beyaz rengi üzerindeki pen- ce tir. · . H ... l dd kl k l b' f l' .. '-ti 

T ANKARA mıştı. atta, ya nız re etme e a • iskat için ır aa ıyet aosterm,.. ••. 
N. · '\ belikler, birdenbire daha koyu renkler· b da d 

- ıçınr.. 19,30: Doktor konu"uyor, 19,50: Plak mamış; gözü kapalı bir surette har e Vahdeddin, bu dumanlı hava a 
le harelendi. " 

- Eh, Cemil Bey burada vazife ve yayımı, 20, 1 O: Karpiç tehir lokantasından giren ve işi bu dereceye aretirmeye se- bir iş görememiş: bu sefer de partiyi 
memuriyette değildi ki... Bir kaç dakika sükfıt ile geçti... Me- nakil, 20,30: Ajans haberleri, 20,40: Kar- bebiyet veren ittihat ve Terakki hü - kaybetmişti ... Fakat, artık ittihatçı • 

- Nasıl memuriyette değildi? .. Is- liha, kolundaki altın halhalları dirsek- piç §ehir lokantasından nakil. kumeti ile Enver Paşa hakkında pek larda niyiden iyiye soğuyan veliahtın 
tanbuldan buraya gönderilirken verilen lerine doğru iterek: . BÜKREŞ Q.fı sözler söylemiş; • tıpkı, Beylerbe- hislerini büsbütün işba haline setir .. 
emirde; (iş'arı ahire kadar, San'a ka- - Pek ala .. onu bu vaziyetten nasıl 18: Orkestra, 19.20: Orkestranın deva- yi sarayındaki Abdülhamit gibi-: mek için iyi fırsatlar elde etmifti. Ar-
Jt>sinde ikamete memur·. denilmişti. haberdar edeceksin?. .mı, 21.05: Şarkılı konser, 21 •30: Küçük - Gidenlere, uğurlar olsun. Ben, tık Beşir ağa ile İbrahim, her veeiledeıı 

D h l b k d radyo orkestrası, 22,45: Konserin devamı. h 'h -1 _ Canım .. ikamete memur demek, - er a ir me tup yazıp gön e- şuradan şuraya gitmem. istifade ederek velia tı ittı at~ar a • 
orada oturacak; demektir. B~u boşu- receğim. İstersen, sen de yaz. BUDAPEŞTE Diye kestirme bir cevap vermişti. ley hine teşviki iş güç edinmitlerdi. iki-
na oturmak bir vazife ve memuriyet - Şu halde bunu bir an evvel yap- ı 9. 35 : Keman konseri, 20.40: Tarogato Mesele, mühimdi ... Şayet padişah de birde Yusuf İzzeddin Efendinin kar• 

l musikisi, 21: Yurtsuz Adam adlı skeç, l h k 
sayılır mı?. ma ıyız. Çünkü o taraflarda kuvvetli Konyaya götürülecek olursa, ve ia - !'!ısına geçere : 

el 22,35: Çingene musikisi, 23,40: Opera or- ' h 
- Sayılır, zahir ... Mademki pa i- asker müfrezelerinin dolaştıklarını aöy- kestrası. dı lstanbulda bırakmak kat'iyyen caiz - Ah aslanım! .. Bu adamlann er 

şah onu oturmaya memur etmiştir. Bu- lüyorlar. MOSKOVA . görülemezdi. Zira halk, harbe sebebi • biri birer Mithat Paşa, birer Hüseyin 
da bir vazife demektir. k _Hakkın var, Meliha ... Hükumet, 18,30: Sopran sesle konser, 18 30 . yet veren ittihat ve Terakki hükume· Avnidir. Görmüyor muıunuz.adamSoka~ 

- Allah, Allah .. · Ne tuhaf telak i.. Nasır Mebhut'a karşı bir hareket yap- «Bin ikinci gece)) adlı operanın rady~ a: tinden müteneffirdi. Buaün kalblerde ortalarında bile dangır dangır ö" 
- Tuhafı yok. Emir, emirdir. mak fikrinde. Halbuki Cemil de, Na .. daptasyonu, 21 : Sovyet besteleri, 22: Ya- boğulan bu nefret, yarın bir andct or- dürüyorlar. Siz, Bahaeddin Şakirin bu-
- Eh şimdi ne olacak?.. sır Mebhiltun kalesini ve kalesindeki bancı dillerle ne~riyat. tada dökülüverir, firart padiffthın ye - raya gelerek yüzünüze güldiliftne ina" 
- Ne olacak?.. Hiç.·• Şayet bir kuvvetlerini tetkik etmek için 0 tarafa VARŞOVA rine de veliaht geçirilebilirdi. nıyor musunuz. O da onlarla beraber-

yerde yakayı ele verirse, derhal kurfU• gitti. Bu esnada, oradaki müfrezeler • 16,30: Salon orkestrası, 18, 15: Oda mu- Hükumet ve halk, bu enditede iken, dir. 
na dizilecek. den birine tesadüf ederse, korktuğu _ sikisi, 19,20: Lembergten nakil: Şarkılar • şehzade Vahdeddin Efendi tekrar ha - . 

Seyit İbrahim, basit düşünceli bir a· muz felaket bir anda tahakkuk edebi- Muhtelif, 2 1 : Lembergten: Eğlenceli neı
dam olan alay emini ile lakırdıyı da - l' O . . d h l b' k riyat, 22: Radyo piyesi. 22,35: Leh tar • 

(Arka• ....,) 
r 

h f l t k · t ı'!ll. onun !'IU"p ır... nun ıçın er a ırer me tup kıları, 23: Orkestra, 23,25: Eski musiki, 
a az a uza ma ıs emem T, T - l Ad 1 d b' ·1 · l' 

be k 
. . .. .. k yaza ım. am arımız an ırı e gız ıce 23,25: Plak. 

hesini cel tmeme ıçın sozu ısa ll l 
. . yo ıya ım. 29 May11 Cuma 

kesm~tı. - F k t Cemile, yalnız bu tehli- ' tSTANBUL 
Alay emini bir saat kadar oturduk- k b la a .. k k f 

F k b ı eyi i dirme a i değil. .• Ona, ar· 18 . Od 'k' · ( l.k) 19· H b 1 tan sonra, çıkıp gitmişti. a at u la· . a musı ısı p a , . a er er, 
vadis, Seyit İbrahime büyük bir endi· tılc oralarda beyhude yere dolaşmıya .. '19,15: Muhtelif plaklar, 19,30: Zehirli 

rak doğruca babamın yanına gitme • 
0

gazlar hakkında konferanıı: Kimya mual-
şe vermişti. Artık mağazada duramı- sı'nı' de tavsı'ye etmelı'yı'z. O K limi Mazhar tarafından, 2 : eman solo. 
Yarak vaziyetten (Meliha) yı haberdar Seyı"t İbrahı'm, gu"lu"msedı". <:: d k. l f d p· l"'tü yo sanat ar arı tara ın an. ıyano re-
etmek için derhal evine gitmişti. 1 k C ·1 b · · fakatile,20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: 

·İbrahim efendinin, böyle vakitsiz e- - Bi mem i emı u tavsıyeyı 
dinler mi?.. ?on haberler. 

vine gelmesi, gerek zevcelerine ve ge- Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
rek Meli.haya hayret vermişti. Bilhas- - Niçin? .. 

k l l k ıh - Nasır Mebhut hakkında alacag"' ı 
gazetelere mahsus havadis servisi va.rile -

sa Meliha, o ze i ve an ayış ı ız, - cektir. 
..... .. ..-- . ·-. -····· . .-rahim efendinin çehresindeki karışık- malumatı almadan Cemilin oralardan -·· · 

lığı görür görmez, her halde mühim bir ayrılacağını hiç ümit etmiyorum... Kayıp : Sahip olduğum Adapazarı 
şey olduğunu hissetmişti. Ancak, şu var ki: Eğer sen yazacağın TUrk Ticaret Bankasının 113631 den 

Seyit lbrahim, Melihaya yanına o • mektupta; acele bir meselenin müza- 113655 ve 150961 den 150965 nuınara-
turmasını işaret ettikten sonra: keresi için kendisini babanın yanında ya kadar (10) adet hisse senedini 

_ Mühim bir vak'a karşısındayız . beklediğini söyler; ve derhal oraya zayi ettim ikinci nüsahlımııı alaca-
Demişti... Meliha, büyük bir so - gelmesini de ilave edersen... ğımdan eskileri hUkUmsUzdUr (636j 

Hacı lbralılm zade 
ğukl- nlılıkla cevap vermişti: - Ben de bu fikirdeyim. Abdlllkadir 

_ Anlıyorum ... iyi mi, fena mı? .. / (Arkaaı var) 

------------------~~---------------..... 
1 

Beyoftlu Vakıflar DirektörlUDU ilanları· 
----~---------------

Mülhak vakıflar mütevellilerile 
Mütevelli Hey'etlerine 

2762 sayılı vakıflar kanununun 23 üncü maddesinin (D fıkrua uya• 
rmca 1/Mayıs/936 gününe kadar yeni yıl bütçesini vermemİf olan müte
vellilerle mütevelli heyetlerinin bu gecikmeleri kabule değer bir mazerete 
müstenit bulunduğunu on bq gün zarfında idareye müracaatla mut~ v~ 
ıika ile isbat etmedikleri takdirde haklarında vakıflar kanununun 33 uncu 
madeıinin hükümleri tatbik olunacağı tebliğ olunur. «2844» 

İnhisarlar İstanbul Başmüdürlü-

ğünden: 
Kasımpafa ve Sirkeci tuz ambarlarına bir ıene içerisinde gelecek ve ambor• 
\ardan aevkedilecek tuzların nakliyesi f&rtnamesine göre 8/6/936 da .. ~~t 
14 de pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin gösterilen günde Bqmudır•· 
yette mütqekkil Komiayoacla bulunmalara. «2902 



-===-28 Mayi, 

Bu sizin kendi kabahatınızdır zıra dislerinizi . . 
ihmal eldiniz, bunlara iyi bakmadınız, halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zira bu 

ihtiyacı temin edecek bir PERLODENT en 

iyi diş macunu vardır 
• 1 
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Mevkii ve nev'i Depozito 
Lira 

lstanbul'da Hocapaşa'da Hüdavendigar cadde- 2670 
sinde Şahin Paşa Oteli yanında eski 35 yeni 
19/1 No. lı üzerinde bir kısım enkazı havi 
667.50 metre terbiinde Kalın Mustafa Ağa 
medresesi arsası ! afsilatı yukarıda yazılı arsa birinci taksiti peşin ve geri kalan 

Yedi taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısıma ve fil suretle ta
llıanıı faizsiz sekiz müsavi taksitte öndenmek şartile kapalı zarfla 
•rttırınağa konulmuştur. İhale 10 Haziran 1936 tarihine tesadüf eden 
Ç~t'faınba gilna saat onda Şubemizde yapılacakhr. İsteklilerin Şube
llııze müracaatla tafsilat ve bir lira mukabilinde birer şaratname 
alarak şartnamede yazılı hükô.mler dairesinde teklif mektuklarmı o 
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Jıtanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
26 - 6 - 1936 

Türk Devlet Borçlan 
L1ra Llra 

% 7,G T. B. I 22,225 % & Hazine B. 68,75 
% 7,5 T. B. n 21,35 Dahill 1st1traı 95,00 
o/o 7.5 T. B. ill22,40 

Devlet DemiryoJJan Borçlan 

Llıa Llıa 

1 
Ergani 95,oo il Anadolu IveII 43,20 
81vas Erzurum95,00 Anadolu M. 49,70 

Soıyeteler Eahaım 

1 

İl· B . Mü. 
1 • • H~. 

• • Name 
Merkez B. O. 

Lira Lira 
90.00 1 İst. Tramn1 22,so 
10,80 Bomontı 8.36 
10,80 Terkos 14,75 
68, ll.I A. Çimento 10,45 

ı------

isterin 
1'. Frangı 

20 F. Frangı 
1 Dolar 
1 İsterlln 

20 Liret 

ÇEKLER 
Krş. 

629.00 \\ Liret 
12,03 Dolar 

I. T. L. 1çlı ı/ 
10.0664 

o. 7~13 1 

NAKİT 
Krş. 

160.00 1 l .Mı.<!ı: 
126.001 20 DrahmJ 
628,00 20 Leva 
196,00 20 Ley 

Borsa Dıtında 

Krt. 
32.00 
23.00 
24.00 
16.00 

: ~K LK 
Kredl Fonsiye 1 Mübadil Bon. 3.00 
1881. senesi 101 ,00 oayrl • • 16.25 

1 

1903 • 9ll. Altın 967 
1911 9 85, ı Mecidiye 

\ --·-- J 
•. ., s~Ç. cİÖknı~·~~i ·v~· ic·~p~kı~;ci~,; ·-

kurtuımak için en müessir ilAc 

~' 
PETROL 
.. NiZAM-

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Sellin Raıııp 

Sahipleri: A. Ekrem. S. Raaıp. H. Lütfü 

Sabah doku tdan akşam saat 
beşe kadar mat, saf ve sevimli 
bir len. Gündüz tekrar pucJra
lllıınrnğa hacet yok. İşle; hava
landırılmış yeni 'l'okalon pud
raımıın garanti muhassenatı 

buıılıırdır. Bu cazib havruandır
ma usulü, Parisli bir kıınyagc
rin ke~fıdırl Bu usul daıresrnde 

havası toplandmlnıış yegane 
barif pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
dahil saf ve daha hafiftir. Bu 
usul. Tokalon pudrasının istth
zarında kullımılınaktadır. İşte 
bunun içindır ki,. Tokcılon pud
rası, daha muntazam ve daha 
mükemmel bir tarzda yapışır 
cildi hemen hemen görllnmez 
bir gllzeJli!c tabakasile kaplar 
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ve yüze tabii bir g!lzellik ve
rir ve modası geçmiş ve yüze 

bir makiyaj şeklini vermeden 
kalın adi pudralardan tamamen 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 

Tokalon pudrası yüze yapışık 

kaldığı cihetle buna c8 saatlik 

pudra» tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cild gö

rıınmiyecek, belki rozgar, yağ
mnnm ve terlemenin icrayı te-

sir edemiyeceği mat, saf ve se
vimli bir ten görl1necektir. 

..,....._,,._ -- - ·----

DE BM OJ E·m 
Ekzema ve cild hastalıklarının emsalsiz ilacıdır. -- _ ... 
Ankara Yüksek 

Rektörlüğünden: 

·--------
Ziraat Enstitüsü 

Haziran 936 iptidasından Mayıs 937 sonuna kadar bir sene müd
detle Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 530·580 talebe ile 120-140 
müstahdemininin sabah, öğle v~ akşam yemekleri kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Bir Haziran 936 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat ı 5 de ihalesi icra eailecektir. Fazla izahat ve parasız şart· 
namesini almak isteyenlerin Yüksek Enstitü İdare Müdürlüğüne ve 
taliplerin ikinci zarfa koyacaklan 10042 liralık Banka mektubu veya 
vezne makbuzlariyle tekliflerinin ihaleden bir saat evveline kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır 
bulunmaları gerekliği ilan olununr. "I045,, "2611,, 

- İstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Mükellefin 
Adı işi Mahalle Sokak Nu. 

Vergisi Verginin ait olduğu 
Lira KU. Senesi. İhbarname 

NU. 

~ona kadar Şubemizevermeleri. (360) 

Bugün saat 17 ,30 da 

Habip Sandıkçı Rüstempaşa Uzunca Ova 15 78 Q8 932 36/21 
' Hasan Arif Yağcı ,, Papazoğlu han K 2, 4 NU. 14 12 ,, 46121 

Süren Aşçı ,, Tahtakale 105 NU. 67 37 ,, 48/21 
Manyatizma - lspiritizma - Fakırizma mütehassısı 

Pr. Z A T t S U N G U R 
Yeni ve görülmem~ programla Fransız tiyatrosunda 

vereceği matine basılabnı 

HAVA ·KURUMU 
Menfaatine terk etml9tlr. 

~ .. ~YUk fırsatı kaçırmayınız. Fiyatlar 50 - 75 · 100 kuruştur. ..-_! 

. Mühendis Aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

" lnhiaarlar ld . M k mülhakat teıkilitmda çalııtırılmak 
'ilet M aresı er ez ve 
' 'NJ~·h iilıendia ve fen memuru alınacaktır. t:_= endis.:_ .. 

- Makine, maden ve nafia mühendisi olmak üzere dokuz mühen· 

2 _ diı ~lınacaktır. 
3 _ 1' alıple~in diplomalı mühendiı olmaları. 
~ Aıkerliklerini ifa etmit bulunmaları. . . • u) 

- Menıur olabilmek i~in lazım aelen evsaf ve veaaıkı haız b un4 

Fen bıaları tarttır. 
~urları: 
1 - N f" buna muadil Avrupa fen mekte-a ıa Fen mektebinden veya 

b• 
2 - Anden mezun olmak. 
3 _ •kerliğini yapmıf bulunmak. .. .. .. olmak 

Aıgeri üç ıene intaat ve su iılerinde tecrube 1rormuf 
1 ~rttır 

lı ll•te)t)jJerd~n M"'h d" l tecrübelerine ve tayin edilecekleri ma-
a e .. u en ıs ere . 00-150 r 

•ı d aore 150.250 ı · d ve fen memurlarına 1 ıra ara-n a :! ıra arasın a 
"cret ~ ·ı k . 

k 1•1iplerin n~ı ece t~r. / . ın· kadar bir istida ve vesikaları ile 
Or ikte bizzat ~et k 5 ~ 936 t~r ~~e olmadığı takdirde yazı ile Galata 

itler Ah· , u at ıyyen mum un M d 1 .. w .. h ... k 
leı.a M·· ~t hanı üçüncü katta inhisarlar Umum Ü ür ugu, uıuıı a-

udurlüiüne müracaat etmeleri lazımdır. <27oo) 

Mihal Kahveci ,, Canbaz han 58 NU. 3 00 ,, 59/21 
Mustafa Kahvecı ,, Kahveler ~6 N. 16 50 ,, 63/21 
Veli Kahveci Demirtaş K. Çeşme 28 N. 22 50 ,, 70121 
İsmail Hallaç H. Hamza Babı Fetva N. 9 · 15 60 ,, 73/21 
Cemil İsmail Aşçı H. Hayreddin Kazancılar 9"'N. 18 24 ,, 79/21 
Celil Kunduracı ,, H. Kadın 129 N. 15 97 ,, 88121 
Süleyman Meyhaneci Y. Sinan Unkapanı 47 NU. 35 55 ,, 94121 
Sadık Kömürcü Y. Sinan Onluk 16 NU. 15 40 ,, 1/22 
Mustafa Kahveci Ayazma• Ayazma 235 N. 14 40 ,, .1122 
Mahmut Piy~zcı Hızır B. Unkapanı 91 N. 23 79 ,, 11122 
M. Ali Manav Hızır B. Unkapanı 91 N. 20 97 ,, 12122 
Ahmed Sepetçi Demirtaş Nalburlar 25 N, S 76 ,, 24122 

Yukarda adı, işi ve eski ticaret yerleri yazllı Kiiçükpazar Maliye şubesi mükelleflerinin yeni 
ticaret ve ikamet yerlerini. pildirmemiş ve yapılan arafhrmalarda da bulunmamış -0lduklanndan hizala
nnda gösterilen 932 yılı ticaret müddetlerine aid kuanç vergileri ihbarname ile bizzat tebliği mümkün 
olmadığıudan hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri mucibince tebliğ yerine 
geçmek tizere ilin olunur. (29330) 

-İstanbul Varidat Tahakkuk MüdürlÜğü nd~n; --
Şubesi Mükellifin adı işi Ticaret yeri Vergisi 

Çartı Jozef İvanof ve ' ~ ~ Senesi 
Leon Golman Gümiifcü Çarp Çuhacı han 144 00 932 

Eminönü 
Yenicami 

" 
" 
" 

Hfisey'n Hüsnil Zahireci Tuzcular cadaddesi 8 350 00 
Nişan Çay, kuru kahveci Tahmis önü cad. 47 113 22 
B. Kohen Kırtasiyeci » ,, ,, 83 7 4 93 
Osman Berber Nuruosmaniye Şeref S. 60 9 34 
M. Asım Kitapa Sultan odalan 4 20 16 
Seher Terzi Servili Hu 4 51 84 

" • ,, Vilosyas veresesi Gömlekçi Haseki hamam 6 394 08 
,, V angel Çorapçı Mahmutpaşa 106 1 08 

" 935 
934 
935 

,, 
934 
935 
935 

,, Etien Kurtesi Komisyoncu Havuzlu Han 26 7 38 
,, G. Pamukcuyan Manifaturacı ' Mahmutpaşa 63 27 11 9M 
Yukanda mensup olduğu şubesi, adı ve iş.i yazılı mükelleflerin yeni ticaret ve ikamet yerlerini bildir• 

memiş ve yapılan araşbrmalarda da bulunamamq olduklanndan hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç 
vergileri, ihbarname ile bizzat tebliği mümkün olmadığından hukuk usulü muhakemeleri kan~nunun 
141 .. 142 nci maddeleri mucibince teblii yerine ~eçmek üzere ilin olunur. (2929) 
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Hastalık, ölüm ve pislik geti
ren fareleri öldürünüz 

. 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fareleri, 

Sıçanları derhal öldürUr. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: İST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

BEL VO BAHÇESİ 
Yeni bir idare altında 

30 Mayıs Cumartesi 

AÇILIYOR 
Telefon : 49091 

EFTALYA SAOi •• Besteklr BiMEN ŞEN 
Saıı: heyeti : 

Keman : Necati Tokyay, 
Keme• : Aleko 
Piyano : Yorgi 
Cümbüf : Cemal 
Klimet : Ramazan 
Kanun : Ahmed 

Okuyanlar: 
A\tyazar. Celil, Yalap 

Bayanlar : 
Mahmure Şen
Nebile, lb .. n Leyli, 
Ayda, küçük Muzaffer 

ar Abdi' de ıallllımlzlle dlnllyecellsbdz. 

Krem Balsamin 
Tabiatın bahşettiği güzelliği kıy

metlendirir. Esmer, kumral, sarışın 
her tene tevafuk eden yegane 
kremdir. Latif kokusile sevimli bir 
hava yaratır. Cilddeki leke, sivilce, 
çil ve buruşuklukları kQmilen gide
rir. Gençlik taravetini haiz yumu-
şak ve cazib bir ten yarabr. 

KREM BALSAMIN YACLI 
Gece için pembe renkli 

KREll BALSAMIN YAC&IZ 
GUndUz için beyaz renkli 

KREM BAL&AMIN ACI BADEM 
Gece için pembe renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
OündUz için beyaı renkli 

Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhaf iy 
mağazalannda vardır. 

~-• INGILIZ l\ANZUK ECZANESi Beroııu • latllnbul 411-r# -----

Modern Alman san'atı ve 
Alman Tezyin San'atları 

SERGiSi 
lstanbul'da Fındıklı'da 

Gllzel San'ntlar Yüksek Okulunda 
ao Mayıs'dan - 8 Hazıran 'a kadar 

~~açık bulunacakbr • .._., 

Mayıa Z8 

DYOLiN 
Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 

bir iksirdir. 
Şu gUzel çehreyi •rdı• .... • 

• gUne" flphealz, inci dit._. 
dlr. Llkln o dlflere U• wwe• 
de, fUphealz, "RADYOU .. dlr. 

Siz de •rnl 11Uz•lllll elde 
edeblllralnlz. Fakat •••• 

için t•rt gUnde iki defa 

RADYOLİN 
ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

o • 

ŞEHUIRll. .. .. 
KOYLlJ 

oo o• 
BU TUN 

TRAS 
•,/llllJ 

BIÇAGIN 
KULLAN\YOR 

,- 1 Haziran Pazarteai akfammdan itibaren 4m---a 
l İSTASYON AİLE BAHÇESi 

Memleketimizin en iyi UL~~A.L SAZ HtYETi ifa yanı yaz 
-------~ mevsımım açıyor. 411-------• 

al/ 
• 2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambala] ve komprime· 
;~

------------------ ---
Ki N O P R i N .:~-.kaı<d~ri · : HER-YERDE~ ıı.uRuş 
e• • rıi .ROMAr;zM.a AGRıLuit~~vRİP vf NEZLEYE KAR ı eıRic"ıı< iLAç11R 

lerin üzerinde haUsllOinİ tekeffül 

eden 6j markasını arayınız. ----~~~~~ 


