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Hab r Tamamen MağlUp Olmadılar 
• 
imparatorun sulh istediği 

Dessie'ye kaçtığı yalan ve 
• • • 

Mareşal Ba.doglio : "Necaşi Ya 
Yeniden Hücum Edecek, Yahut Da 
Hücumumuzu Bekligecek,, Digor 

~ Aımara, 5 (A.A.) - D. N. B. a· 
jansmın buauıi muhabiri telsizle bil • 
ditiyor: 

. ltalyan kar&rgibı ~u~İIİ ltalyan 
ı__, ' ,__ ' 
lll~ JllCU"ınm bu Abalı Kouram'ı ifgal 
ettiklerini tebliğ eylemektedir. 
•~. İtalyan karargihı umumisinin ra
poruna göre, Habef kıt' alan, daima 1-
talyan tayyarelerinin atqi altında ce
nuba doğru ricatte devam etmektedir
ler. Yalnız dünkü cumartesi günü İ
talyan tayyareleri Habef kıt'alan üze-
rine 64 ton bomba ve 20 bin makineli 1talyanlann işgal ettikleri 
tüfek mermiai almlflardır. Gondar ,ehri 

, l~l~, K~ram'm ele geçmesi alanda t•ma.men mailfip olacaiım ubenim için duadan bafb yapabile-
keyfıyetine ukerlik bakımından busu· ~ildirmektecl" Maretal Badoılio diyor cejiniz bir feY kalmamıttır.)) diye bir 
ai hir ebemnıiyet vermektedir. Çünkü ki· ır. telaraf çektijini 
~a;..1w11a'ya ~ yol ~ kiin · . . . ti banıbt ihtimali yar 2 -~ sula talep etmek 
olan bu mevki, iç Habetİlt(lnm metha- «Necatı~ h~ .._,ı __ k ._ • ve yahut saltanattan feragat etmek nİ· 
li dernektir dır: Ya yenıden ücum ~e ve maı· . .. 

Haı.:. .... • ·tan .,.. M Wl.f'.. IGp ol•c:ak, yahud ltalyanlann hücu • yetinde b\dunduiunu, 
~ıa ı amamen ag up • • i"ilsll. •.ti, 

Olmaat .. Yaala. çfindl C'% tama • iiil; --~ 
_ ~a~etaf Bedoilio, lfMetistanm çok :::: pri ~lmeldir ld IMa da Mr feli- aarette r'-nle...ld.chr. 

ROMA O A SULH kettir. Çünkü bu udide ne ,.o1 ......m, Son ffUet Ordulu Mu ? 
ne de Habef kıtalan lüzumU lcadu nak- As~~r~, 5 (A.A.) -:..Hav~ ajansı 
1. "tıne' maliktir' muhabmmn haber verdıgıne gore, son 
ıye veaaı • 

MOZAKERELERi OcHie Tekrar.&:mbardıman ••• ~:.=~·v:;.:!:°ı.a~:::~ 
Edıldı mamıyle mahvolmuştur . 

13 ler 
.A,diseheba, 5 (A.A.) -·Bu..... ltalyan Tebliği 

Komitesi alb ltal1an tayyaresi Deuieyi bombar· Roma 5 (A.A.) - Mareşal Ba-

Reisi Romaya 
dunan etmİftİI'· Hasar miktan dahama· doglio, neşrettiği bir tebliğde, Ashian
lôm deiildir. gi gölü muharebesinin, Habeşlerin ce

Adiebeba, 5 (A.A.) - Röyter nuba doğru «nevmidine kaçmalariyle 

Çağrılıyor bildiriyor: nihayetlendijini,> bildirmektedir. 
ı _imparatorun imparatoriçeye [Devamı 11 inci ,üzde] 

Lokarno Devletleri 
Cenevrede Topl ıyorlar 

lngilizlerin teklifini Fransızlar müsait bir surette 
k8rplachlar. Konferans ayın •unda toplanacak 

Parla. 5 (A.A.) -İngiliz ltalyan ve Londra, 5 (A.A.) - Flanden, f..o., 
Bel ika hükUınetleri F ranıız hükômeti- k.arno 'onferan•nm Cenevrede toplan

çOnüçler komitetinin toplanması maaını kabul Mtiji t.kdiıde, Eden ağ
~ 

5 
rıbetile Cenevrede bir Lok.amo lebi ihtimal r:ah .aü*Ci Ceaevreye ha

m~~_..ı.-: L feran11nın da içtima et- reket edecek.tir. Eden paakalya tatilini 
-~· &OD • k .. F R· meai teklifine muvafakat etmekde ol- ~ırmke . ~d-..1!.~•az ıvyeraeına 

mı bildinniftir. Bu konferan• 9 aıtme nayetin ıcaır. 
duklar . Frwrm CftÜI 

~ -
1 10 NiMnda toplanacaktır Belçı-un.,,,a:"!f'i'_a...,.olb ...... ~~"!!'ı:ıt:-. ~·D• Düluariq8 veya Zeela d . be -Par'ie, s (Son Poeta) - Fransız ceva • 

Paria, 5 (A.A.) - Haber verildiği- k.a bafbakanı Von n peffem bınm metni yannlti kabine toplantısında trö· 
ne göre, fwyan elçiti Cerruti 8 nisan veya cumadan evvel Cenevrede bulu- rüti,ilecektir. Hazırlanan ceYap uaundur. Al. 
tarihli 13 ler komitesi toplanbaında nacakhr. manyanın son muhtıraıında iddiaları redde-
takip edilecek usul hakkında B. Flan- Teklif müsait karplanclı dilmdttedir. 
denle görüşmüştür. Paria.S (A.A.) - Dı! Bakanlığı mah • [Devamı 11 inci yüzde] 

. B. Cerruti, doğrudan ,Sloğruya Ha- felleri. Lokamo devletlen k~nferanı~nın on 

be 
· •~ lh ·· k. t"na ai..:..:L .. 1__ komiteai toplantıaı munaaebetıle Ce-

şıstanıa ıu muza e•"' ·-·~u- pç.- . . ı T k 
mesi ve Milletler Cem~·y . 'n, yalnız nevrt'de içtimaını ~af eden ngı ız te • 

;ıa •-·t lifl · · müsait kar11lamlftır. 
iki taraf arasındaki tem ? Y~ ır- ennı ,. helrk-daki talebi 
mak üzere müdahalede . unmuı mer- Eden m Ren s· • hf il 
ltmndeki ltalyan noktai nazannı jzah Lndra. S (A.A.tL-:- edı~laaı . ~~k e ;r 

. . Ren mıntakaaının ta ... ım ı meaı ın a 

lngiltere-F ran•a 
Arasında askeri 
Görüşmeler 

etm1'hr. . • 'ld' •. .. Eden tarafından Yon Ribbendrop nezdinde 
Oi· er taraftan baldın ıgıne gore, Londra, 5 (A.A:) - Siy~si mah-

. g k 't · reisi vaki olan ısrarın yalnız Fransız . Alınan 
f talyan elçisi On üçler omı esı .. b ··zakeratı müddetine münhasır olduğunu fellerde söylendiğine if>re, İngiltere, 

· • Du '1 miilalaıtta u- mu Madarıaga nın çe 1 e . . . 1_ söylemektedirler. Fransa ve Belçika arasındaki askeri 
1 k .. Romaya gıtmesmın·1ten- • " " l · rt d ı... .... la unma uzere . . w. • Fla de- Almanyanın ret cevabının kat t olduiu goruşme er nıaan o asın a .,_,. ya-
di hükumetince arzu edıldıgını n aeeclilipr. caktır. 
ne bildinniftir. 

Türkiye ile. Yugoslavya 
arasındaki beraberlik bir 

• 

kere daha teyit edildi 
T ~vfik Rüştü Aras, Bulgaristanın komşulannı 
haberdar etmeden muahedelerin askeri hükümle

rini ilga edemeyeceğini söyledi 
Bclgrad, 6 (A.A.) - Avala ajansı bildiriyor: 
Türkiye dış işleri bakanı doktor Tevfik Rüştü Aras dün sabah Naip Prena 

Pol tarahndan Kabul edildikten sonra başbakan Stoyadinoviç'in ~refine ver
diği öğle ziyafetinde bulunmuş müteakiben doktor Stoyadinoviç :fe yeni hir 
görüşme yapm1ftır. 

Bu görütmenin sonunda doktor Tevfik Rüştü Aras Avala ajcınsı mu
harrirlerinden birisini kabul l\ıtfunda bulunarak kendisine bilhassa dem~ 

tir ki: 
«Belgraddaki doetlarım arasında daima ayni zevk ile bulunuyorum. B. 

Stnyadinoviç ile, umumiy=t itibariyle Balkan antantını ve bilhassa iki mem
leketi alakadar eyliyen ve bugün büyük Avrupa meselelerine temas eden işler 
hakkında fikir teati etmek benim için her defasında mes'ut bir h~disedir. Bu 
hususta ancak şunu tekrar edebilirim ki, bu fikir teatileri düşüncelerimiz a
l'asındaki mutlak beraberliği bir kere daha teyit etmiştir. Bu bizi.m için hiç 
bir sürpriz teşkil etmez.)) [Devamı 1 1 inci yüzde) 

Yeni Rayşhtag "Büyük 
Almanya,, nın ilk meclisi 

Alman meclisi yalnız dahildeki Alman
e temsil edecek 

Alman meclisi toplantı halinde 
Berlin, 5 (A.A.) -Yeni Ray.-- yona memleket hudutlan içi6M ya

da Alman hudutları haricindeki Alman .. yan yüz milyon nüfusluk bir miM 
uk zümrelerine meneup ve clijer Awa- bıluil eden «hl7ük Alman,.... A 
pa devletleri talı ı ı 111*'1 bet .. ,,...... mecliai haliae aetirmek i8tedikleri JE. 
bulunması Nazi zimamdadarmm, yeni naatini uyandırn\a~tadır. Panaeıma--
Alman meclisini yalnız altm1t yedi mil- [Dennu 1 ( iaci yüzde) 

Türk Elçlsl · Yun•nl•tltn• Bir Muhtır• Verdi 

Balkan Kon e i 
Yunanistandan Soruyor: 
Bir Bulgar - Yugoslavya ltalya - Yugoslav Harbi 

Karşısında Yunanistan Ne Vaziyet Alacakbr? 
Atin• 6 (Özel) - Türkiye elçiıi Rtaten Eşref pazar olmasına rağmen bapekil 

Demircisi ziyaret etmit ve BeJcradda toplanacak Balkan konıeyinde Yunam.tana 
tevcih edilecek •ualleri tevdi etmittir. Bu ıualler bilhassa 3 noktada toplanmak-

tadır: 
ı _ Bulgariıtan ortada sebep yokken Yugoslavyaya tecavüzde bulunacak 

olursa Yunanistan Yugoslavyayı himaye maksadile Bulgaristana tecavüz edecek 
midir? 

2 _ Yunanistan Balkan paktının kendine tahmil ettiği taahhütleri ifaya hazır

lanırken ltalya Yunanistanın Bulgariatana karsı aldığı vaziyeti Yugoslavya için harp 
vesilesi tel" kki ederse Yunanistan ne yapacaktır) 

3 - Bu vaziyette Yunanistan Yugoslavyayi Balkan paktına rağmen yardımıaz 
mı bırakacak, yoksa İtalya ile karplaşmayı kabul edecek midir) 

Siyasi mahfellerde büyük bir ehemmiyetle telakki edılen bu aualler yano (a-.. 

sün) liderler mecliıinde konutulacaktu. 
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E 
Avusturya 70 bin 

bir ordu teşkil 
1 Lokarno mevcut Ü llluahedesı· Almanyanın Bugünkü 

ırı ı Hareketi Değil, Şimdiye 

d• Ve /ngiltere Kadarki Hareketsizliği e ıyor , Hayret Uyandırıyor 
"Hakem değil, kefil olarak A vrupanın kendi işlerile meşgul ol-

A vusturya Dış Bakanı: " Muahedelerin ihlali diye bir şey hareket edi ·oruz,, 1trıaktan baş~nı kaşımı~a _vak.ti yok -Y tur. O kadar vaktı yoktur kı şımdıye ka ~ 
olmamıştır dedı· Romada gı·zti karar verilmedigı\J ·nı· so··yledı· Londra 5-(-A.-A.-) - Müstemle- ~ar mütal~asına kıymet .. verdiği .Amerika 

'' • ' M h ıle muhtelıf meseleler munasebetıle tema· 
. ' . ••A . , , 1 . kit müslefarı Lor'1 Stanley, ~n~ e~- l sa gelmiye dahi imkan bulamamıştır. Hoş, 

ParH, 5 (A.A.) - Avusturya dlf lıcabmd~ ~ep t~f~ı mahiyette kalacak 1 tımat sarsılmışllr ,, ter'de söylediği bir n~tukta d_e~ı·t~ ki: 1 bu imkanı vermiyen, biraz da Amerika-
bakanı Berger Valdeneg, lntransıge- fakat bızı her turlu taarruzd~n ?1~sun Prag, 5 (A.A.) _ Gazeteler, A- «İngiltere açıkça soylemelıaır ki, Al- lıların kendileridir. Çünkü yeni dünya in-
ant gazetesinin Viyana muhabirine t~ tutacak ol~ ordun~n. takvıyeaını te- vusturyada mecburi askerliğin iadesini manyanın serbestçe ve gönül rizasiyle sanları, kendi tabirlerince <(laf dinlemi -
beyanatta bulunmuttur. min edecektır.>> de11Uflır. şiddetle tenkide devam etmektedir. imzaladığı bir muahedeyi ihlal etmesi- yenıı Avrupalılarla artık uğraşmayı lü -

«Muahedelerin ihlali diye bir .ey Avusturyanm yeni ordusu n .. Bakanlıkla alakası olan «Lidove ni kabul edemez. Uerde Almanya im- zumsuz görüyorlar. Hatta içlerinden bazı-
olmamı,tır. Çünkü muahedeler, devle- . A Noviny» gazetesi diyor ki: zaladığı bir muahedeye tam1'miyle ri- lan, Amerikaya borçlarını öd.e~iyen A_~: 
te hizmet ifası irın" hükü' "mi k b l" .. Vıyana, 5 (A.A.) Askerı mahafil- İt' d l h 'I ki t ed ... . .. t ı: . . . .diz Lo- ıpa devlrtlerini, muahedelerı ihlll ettıgı 

lr er a u unu . . . .... .. A t « ıma sarsı mışbr, ususı e aye ecegını gos erme . . . • . l . 
kat'iyyen menet . t" N"t ki b den bıldırıldıgıne gore, vus uryanın v· d H b b l . l . k hed . d b' . .... ıfa- ı .m hakk.:ıda zecn tedbır a anması ıste ~ 

mellllf ır. ı e m u kad _!l~L it d 30 b' ıyana a a s urg ann gen ge mesı arno rnua esm e ır -"n s H. 1 l . 1 t"b' t tul 'b" d 1 h" I . • d' e ar man a ın a ın as- . . . L ~ '....ı• nen ıt ere aynı muame eye a ı u · 
gı 1 ev et ızmet en Bulgaristanda da 'ım ıy A k A if b""t . propagandasına her zamandan ziyade tıyla değil ır kefil olarak nare tel t:al· 1 . . k d .1 . 'tmekte 

M . k • dı s erı rnasar u çenın .. n a arını ıstemıye a ar ı eırı gı • 
mevcuttur. eaele arsıulusal hiç bır erı var · . d y . d musaade edilmektedir. Küçük antand yoruz.» ı dirler Maamafih bu vadide gerek Ame · 
muabedeye hiç bir taahhüde aykırı ol- yüzde al~_ıs~ı :..~mıy.: u. em or u Viyandaa bir Habsburg'un bulunması· rikan . halkı ve g~rek matbua~ bağlı olduk· 
mayan sırf dahili mahiyette bir iflir. günün bulu? .bydaeclç. ,ınya ~evadp ver- na asla müsaade etmiyecektir. Avus- Mollison 'un iog~qaresi lan menfaat ve muhitlere göre, farklı nok· 
Avustury h:!I_..,_ • b k . k mecburıyetın ır. enı or unun ad H b _ı__ k . d ... l H . 1 • a UKumetı u anun proje· me . du . • ab'l tury a a sburgları tahta ÇlllArtna Kazaya uğra ı tai nazar sahıbıdır er earste aıt gazete er, 
•mi çoktanberi hazırlam.ıftı. Muahede- mevcudu devle~ or ıçın ayır. ı e- için bir t~ebbüs yapılırsa, küçük 1\11- K d . Almanyaya hak veriyodar. New Y ork Ti-
lerle kat'iyyen tezad teşkil . etmeyen ceği tahsisata i>_ağlıdır. Maama~ ~? tant derhal ve öyle bir sekilde müda- Oran,~ (A.A.) - a m tayyarecı mes gibi yahudilikle alakadar olanlar, bit-
kat'i ı'eati yapmak. . b .. bin mevcutlu bır ordunun lefkilı du- bale ede ekt' k' H-L-b' 'I r Vı"ya Amy Mollison Londra. Kap rekorunu tabi Almanyayı aforoz edip duruyorlar. 

ıçm u zamanı mu· . c ır ı, aua urg a • k ak ·· ..J-.;;, d . . . . . .. h naaip .. .. t" .. ülın' ektedır. d k d ki b l b'l k 1 ırm uzere UÇUf ya.,~ı eana a, Maamafıh hakıkı vazıyeh goren ve u 
gormut ur.» tun . .. na an açmaya ar va t u a ı ece . k 1 ak K l mb 'da A • • • • b' - 1 h d V ld R . B du yedi fırkaya ve hır de hu- lerd" tayyaresı sa at anar o o eflll' sebeple hadıselerı obıektıf ır muta ea a · 

L' ·ar :;g, oma ~~~~eransının hıç ';.;~ dan mürekkep olacak ve ır.» kalmifhr. Mollison'un seyahatine de- desinden geçiren Şikago Tribünüdür. 
lr gız ı ar vermediğinı ve Avustur- cum odın ·ı~Lı l t hiz edı"I Macaristanda Akisler vam etmek niyetinde oldug-u ve L-il- Bu gazeteye göre Versay muahedesini 

Yan d .... kar I b'"t"' m em snan ar a ec e· B d r: ) u uıg . ı~ ver ıgı arm bu konferansa u un . kad u apeşte ,) (A.A. -- ınacar a- tereye yedek parçalar siparİf ettiği zan. yapanlar ve kabul ettirenler dahi, bu mua-
hıç hır alakası olmadığını söylemittir cektir. 1915 ten 1918 senesıne ar jansı bildiriyor: l hedenin on yedi sene ihlal edilmeksizin 

.Son söz olarak Vaid d nun. olan kur'a efradı her sene için bu 70 Bu gün gazeteler küçük antant mem no 
5
unuyhor.. d b aktıran kaza dun·· mer'i kalacağını sanmıyorlardı. Hatta harp 

eneg, or u . . .... d eya atı yarı a ır d Al .. . 
atat" ·· .. d .... • k d b' evcudu temın edemıyecegın en leketleri gazetelerinin Avusturyada 17 45 d l tu sonunda a manyamn hal& bakı kalan 

usunu eglftirere son erece pa• ın m l saat tam , e o mut r. k d h b'l 1 b h ı ·· 
hah a al ,__ .. .. .. daha eski sınıflardan da asker ama- da mecburi hizmetin yeniden ihdası do- u ret ve ayatını ı en er, u a e mu· 

Y m ouuı gonüllu efrad kaydı . . l • d l I M . . ki 1 .1. · · it r. d temadiyen şaşıyorlardı. Maamafih on ye-
yerine, mecburi hizmet mükellefliği U• caktır. Bugünkü•" Mı iliscakkuvvt et erı or u ayhı~.ıy a ı acarbısta~ ale~hınekyt ad~tı a- Bir ngı iZ gazeteCISI aıya an di sene sonra bu akibet geldi, çattı. Çünkü 
auı·· .. ko ... .. . d k droauna iclba 0 una ır. rı ucum arı te aruz ettırme e ır. ka ıldı 

unu yacagını aoylemı9 ve «bu a, a •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• • • • • •• • • ••• •• _.... • • • • • • • • • • • • ÇI r mukadderdi. Almanyanın dünkü düoman· 

l·r-a···n·· ..... ::s·. ·ı;y· ··a· .. s .. Al •••••••• m ... ·~m urları Av etı?niaz edlai sttal ekrbı·h Ro!:ı:~:a~~·~~ltaz g~;ro~~r;t!; ~:~n~:inm:t:;ça:ıa:::;::•e:~a!ah~;ti~:=::.· 
gazetenin İtalyan makamatı aleyhinde- Bu itibarla Almanyayı, hareketinde sürat· 

. Amerikayı terkediyorlar Ediliyorlar :ciha:ilmıı::.etinden dolayı hudut ha- oizlikle dahi itham etmek~:: 

İranın tarzı.ye talebine Amerika T_arafın_- Buna sebep komünistlerle Göçmenlere bin 
anlaşma yapılmasıdır 

dan tatminkar bir karşılık verılmedı Atina, 5 (Hususi) - Parlamento- Araba ve hayvan 
nun ilk açıldığı gün ıslahatçı ahali par- k 

T han 5 (A.A.) - lranm A • kan gazeteleri İran milleti hakkın- tisi lideri Rallis'in parlamento reisi ve Dag~ ıfı/aca 
, a r , . · · · ı 

Musolirıinin 
ltal1Jan gençleri
ne bir nutku 

bıerika Birleıik devletleri nezdin • da tezlil edici ve ıncıtıcı yazı ar yaz- liberal partisi lideri Sofulis aleyhine 

A 
. d V · kb'h · w• • b"t" d'W Edime, 5 (A.A.) Trakyada Roma, 5 (A.A.) - 8. Muaolini, Cleki elçiligw i ile konaoloıluklarınm mıılardır. ynı zaman a aııng - ta ı reyı verecegını, u un ıger __ ,....!_ 

d ı h "k" A . . r ı . b 'lt'l k d yerleıen göçmenlere verilmesi ka • aeıllzle on sekiz YBf arasında bet rnil-
kapatılmaıı hakkında Para Ajansı ton Dıt itleri dairesi e ran u u- ~~ıv~n~z~ ıst erın. una .ı ı ıa e e-

. kA cegı bıldırılmektedır rarla•tırılan 1000 araba ile 4 - 5 bin yondan fazla kız ve erkek İtalyan gen· 
aıağı~aai tavzihi venniye salahiyet- metinin tarziye talebine tatmın ar B b S f. 1. . :ı-

. . una se ep o u ısın Komünist öküzün satın alınma emri valilik • cinin dahil bulunduğu Balillu teşkili· 
~ardır. bir kartılık vermemıttır. · · I w 't.l"f oldugwu ı'lerı" tının ku l ld"' " ·· ·· ku 1 1 

1 h .. partısıy e yaptıgı ı ı a l .1 • • diden hazırlık ru UfU yı onumunu t u a· 
Rekton poliıi, bundan birkaç za- Bu sebeplerden dolayı, ran u - sürülmektedir. ere verı mıf ve tım - mak üzere Venedik meydanına topla· 

man evvel, İran Elçisi Gaffar Calal'ı kUmeti, Amerika Birleıik devlet • Liberal partisi paskalyedcn sonra lara baılanmıthr. Müteahhitlere nan elli binden fazla Balillas'm alkıtları 
otomobilini fazla hızlı sürmek ha- lerindeki bütün aiyaıi memurları ile umumi toplantı yapacaktır. Bu top- ihale olunan pullukların da Tem • ve tezahürleri arasında, Venedik sara• 
hanesile tevkif eylemiıti. Elçinin konsoloslarını lran· hakkında tah • lantıda partinin hükumete kar~ı alaca- muz ayında arkası alınmıı olacak- ymın balkonuna çıkarak bir nutuk 
kendisinin kim olduğunu bildirmesi- k" d' . b" tarzıharekete daha faz. ğı vaziyeti tayin ve komünistler ile söylemi' ve ezcümle demİflİr ki: 

ld ır e ıcı ır 1 . 'lAf . 'f d tır. l 
ne ve otomobilin Elçiliğe ait o u • l · · · w yapı an ıtı a namenın ı şasın an sonra c< talyan kıt'aları niıanın dördü o-

. la ıahit olmama arı ıçın, gerı çagır- h l ı.._ • • k"k d"l k . 
ğunu söylemesine rağmen poha bu· . . ası Ordll vazıyetı tet l e ı ece tır. 1 . d T k lan bugün Habet mukavemetini nihai 

h . b" h . . ve ınıya karar vennııtır. Manevralar zmır panayırın a ra ya surette ezmektedir. Büyük' 1car..1.-·leri .. 
na ıç ır e emmıyet vermemıt I ah .. t f t ~ 
Gaffar Calal'ın siyasi ınasuniyetine ra~ maıll atgu~arı ~a':c ~care Atina, 5 (A.A.) - Donanma ve pavyonu niz 'u anda, çok yüksek bir cesaretle 
bakmadan hakkında fena bir liıan ataıesı ve ranın evyor okn~o • tayyare manevralarına yarın başlana- Edirne, 5 (A.A.) - Anıuluaal dövü,üyorlar ve vatan yann sizleri de 
k lI losu öbür gün Tahrana gelme uze- caktır. Donanma kumandanlığının em- I . . mücadeleye davet edecek olursa, bizu· 

uB an~ıı~ır.I üzerine bazı Amerİ· re Amerika'yı terkedeceklerdir. rine altı tayyctreden mürekkep bir filo zmır panayırında Trakya pavıyonu nuz ve kalpleriniz buna tamamiyle ha-
u hadıse er verilmiştir. Manevralarda general Me~ güzel bir yer alacak ve bu yer dai- zır bulunacaktır.» 

I• ) İngı•JterenİD taksas da bulunacaktır. mi olmak üzere yapılacaktır. Pav-
S p an y o . Yunaııiatanm Mukaddes Şehri yonun dekorasyon itleri Ankarada Japonya bahriyesi için yeni 

1 • Akdenı·z filosu· Atina, 5 (A.A.) - 182() muhasır- tahsisat Faşist erı ıarınm çıkışlarının yıldönüm\i rnüna- ıimdiden hazırıanm•ya ba,ıanmıı -
sebetiyle bugün Missolongide kral, ve- tır. Trakyanın bütün mahsulleri Tokyo, 5 (A.A.) - Amiral Naga-

Primo di Rivera yeniden 
iki ay hapse mahkum oldu 

Geri çekilen gemilerden liaht, başbakan vekili Metaksas ile or- tekniğe uygun ambalaj altında ha- lno, pardali.mbaenht~nu~ .önub"~~k:detahki t~p-
sonra Akdenizde bırakı- du ve donanma mümessillerinin huzu- antıım rıye ıçın uyu Slaat 

zırlanarak pavyonda yer alacaktır • . isteyeceg"'ini bildirmiatir. lan kuvvet riyle bir ayin yapılm~tır. Kral. Lord "T 

Madrit 5 (A.A.) - Bir kaç gün Byron·un öldüğü ev ile ı;1rur Palamasın 
evvel, iki hafta hapse mahkUm edilmit Londra, S (A.A.) - Havas ajanıı ikamet ettiği eve birer çelenk koymuş-
olan İspanyol F-.ist partisi lideri Pri- muhabiri, Akdenizdeki lngiliz filoıu- tur. 
mo di Rivera partisinin proğramına a· ilerden bir takımımn Gazetelerin dildirdiklerine göre, hu-

~ . . na mensup gem .. b' k ·1 M' ] . y . 
id beyannameler netrettiğinden ikı ay . ~•-·· il b fil 560 000 susı ır anun ı e ısso ongı, unanıs-
hapse mahkum edi~ittir. gerı ~··.~ı .. e ':.rt:.un ' tanın mukaddes şehri ilan edilecektir. 

ispanya Moskovaya Mümessil tona m~ıgını .~ylem ır. .. .... Atinada Siyaıi Toplantılar 
Gönderiyor . Bahrıye mutehassıalarının soyledıgı- Atina, 5 (A.A.) - Pazartesi günü 

Madrit, 5 (A.A.) - Hükumetin ne göre, bu geri çağnllf, lngilterenin, saat 17 de, hükumet ile siyasi liderler 
Moskovaya diplomatik bir mümes~il hiç değilse timdilik, İtalya ile arasında arasında dış siyasa işleri üzerinde ce~ 
göndermek tasavvurunda bulundugu b" ginlik husulüne kat'iyyen inti- reyan etmekte olan konferansa devam 

ır ger d'I k · S ld y •• b zannedilmektedir. zar etmediğine delalet etmektedir. e ı ece tır. anı ıgına gore, u top-
lantı sonunda varılan neticeleri telhis 

Rusyada nakliye vasıtaları Uzunköprüde koz•hk kursu eden bir tebliğ neşrolunacaktır. 
Moskova, 5 (Tas Ajansı bildiri • Edirne, 5 (A.A.) - Bu ay içinde Balkanlar arası çocuk himayesi 

1or) - Kamyon imalatı, bu üç ay Uzunköprü'de bir kozacılık kursu kongresi 
zarfmda, yüzde 17 den fazla artmıf, açılması kararlaıtırılmıı, alakadar . Atina, 5 (A.A.) - Bugün Balkan-
traktör imalatı yüzde 23, eıya va- b . . . l lar arası çocuk himayesi kongresi ilk 

h memurlar unun ıçın emır a mıt ve 1 · · A · Ak d · · · b" "k 
gonu imalatı yüzde 52 ve arman . B k l .. d h . I ce sesını tına a emısmın uyu 
nıakinaları imalata yüzde 150 faz-ı' Zı.ra~t a an ıgın an ta ıııat ıe - salonunda akdetmiş ve işlerine başla-
1 1 mııtır. mıştır. 
a aşmııtır. 

Ruslara •• gore 

-

( Hen ) nennııde ( '1 uynı.s ) ııt ıır.ııuo 
( Jurnal dö Moslcovdan ) 

' 



ŞBBIB ABIBLBBi Yüksek ticaret mektep.; 
)erinin en eskisi Viyanad8 

Bir Rumen kafilesi geldi Şarlc şimendifer 
/(u111panga•ını11 

Gelen seyyahlar içinde 30 meb'us, 43 talebe var, Kar ve •ararı 
Avrupaya ticaret ve ikbsat tahsiline giden talebenin 

ekseriyetle bu mektebi seçmelerinin sebepleri 

misafirler 6ugün Pireye gidecekler 
Şirket çabuk bozulabilen 
ihracat maddeleri nakli

yesini ucuzlabyor 

Şark DemiryolJarı Şirketinin hü
kumet tarafından satın alınması mev
zuu baheolduğu malumdur. 

Satın alınma meselesi afağı yakan 
kat'iyet keebetmif olmakla beraber 
müzakerelerin ne zaman baflıyacaaı 
henüz belli değildir. 

Çünkü, firketin bu hususta bir ka
rar vermesi için heyeti umumiyenin 
toplanmaıı lizımdır. T op)anma tarihi 
teabit edilmemi' olmakla beraber bu
nun ""önümüzdeki ay içinde yapılacağı 
tahmin edilmektedir. 

Şimdiye kadar zarar gösteren firket 
18tın alma bahsi açılır açılmaz k8rdan Dünyadaki yilkseli.: ticaret mektep- ıi için, ticaret tabailinin mutlaka ecne-
bahsetmeie ba,lamıştır. Bu seneki l~rinin en eıki~ ~Viyana ~ksek bi bir meınlebtte yapılmaaa lüzumu-' 
plAnço fU şekilde tertip edilmiBtir: tıcaret mektebine, bir çok ecnebı tale- nun her tarafta takdir edilmesidir. 

Şirketin 1934 senesi zarhnda işlet- beler ve bunlar arasında bir çok da Çünkü, bu sayede ecnebi bir mem• 
meden yaptığı gayri safi hasılat Türk talebe devam etmektedir· lekette tahsil görmüş olan bir iktisatçi, 
2.126.589 lira iken, bu rakam 1935 Vakia, iktısadi terbiye noktai na- bir tüccar, kendi memleketinin dahil! 
senesinde 2.179.190 liraya çıkmı~tır. zarından yüksek iktısadi mekteplerin adet ve an' anelerine bağlı kalmakta~ 

rakoncla Romen talebai~ llfRiula llapurtlan çıkan meb'a•lor Arada 52.601 liralık bir tezayüt hemen hiç birisi, Viyanadaki yüksek kurtulmtJı?, ve memleketinin siyasi, j)t .. 

Romanya vapuru ile dün şehrimize Vapur rıhtıma yanafınc'a Türk Ta- farkı vardır. Yolcu adedi de 487 .f> 71 dünya ticaret mektebi kadar ehemmi- tisadi meselelerini daha hür ve serbe8' 
30 Rumen meb'usu 43 Rumen tale- lehe Birliği hey'eti ~pura çıkarak Ru- miktarında artmış olup 3.38(j.214 ki- yeti haiz değildir. Çünkü Avusturya- bir zihniyetle düşünmeğe yarayan mel" 
besi gelmiştir. Meb'uslar arasında Ru- men talebelerine, hoş geldiniz, demiş, şiye baliğ olmuttur. Yoku naklinden nın tarihi ve siyasi vaziyeti, bilhassa lumatı iktisap etmiş olur. Avrupaya ti• 
men parlamentosu ikinci reisi de bu- kendilerine üniversite namına bir bu- yapılan hasılat da böylelikle 94.490. Viyana şehrine, Avrupanın iktısadi a- caret ve iktisad tahsiline giden TürW 
Junmaktadır. ket vermiştir. Bu arada iki taraf ta sa- lira fazlalaşmıştır. nahtan olmak imtiyazını vermiştir. gençlerinin de ekseriyetle bu mekteb( 

mimi söylevler söylemişlerdir. 1 · d L __ı_ • b d 
Talebe ve meb'us kafilesinin rıhtımda R tal bel . . '--- . . . Asli hat, yani Sirkeci - Edime hattı Fakat, Viyana yüksek ticaret mek- seçme ermin e aeo.ıı u ur. 

umen e ennın e&aCrıyetmı .. . d k" l "'d"" .. ba ) b. k .. ·ı b ' Rumen konsolosu, Türk Talebe Birli- k d 1 ki) k edi M. f I . uzerın e ı yo cu tezayu unun ş ı - te me arşı gösterı en üyük tehacü- Avrupaya talebe gönderen makam .. 

ii tarafından bir hey' et ve Turizm şu
besinden de bir kaç memur karşılamış
tır. 

Romanyadan 80 kişilik bir 

Koro heyeti geliyor 1 

a. ınd~r tTCf ketme t r.l 
5
188

1
11 erı- ca sebebi, Florya plajının tevsi ve ıs- mün en mühim sebeplerinden biriıi de, lanmızın nazan dikkatini bu noktaya 

mız un op apı 181ayıy a u tanah- 1<!>h ·ı T k d ki "f ··h· ~ 
•• . • • .aa ı ı e ra ya a nu usun mu ım iktı"•,,.d'"ı v t• t terb· · "'k im k · f d ) b 1 met ve muzelerı gezmwlerdır. Vapur "kt d t d "'"' e ıcar ıyenın yu se e- çe meyı ay a ı u uyoruz. 

.. . mı ar a arması ır. 
bugun Pıreye hareket edecektir. • 

Diğer tarahan mar,andiz nakliyatı 1 s t a n b u ı 
Evvelki gUnkD tramvay da 2.871 tonilatodan 6.005 tonilatoya 

kazası tahkikab çıkmıştır. ağaçlandırılıyor 
Türk.Hahları 
Teşhir Salonu 

Şehrimizin tanınmıf tüccarlarından Şirketin 1935 senesi karı ô(H .:l69 ---· 
Bu ayın 26 sında Romanyadan ,eh- Jan Gromberg'in bir tramvay kazam liradır. Ziraat müdürlüğü çam ye- SüJeymaniyede Türk ve lalam mil• 

rimize 80 qilik bir koro hey' eti gele- neticesinde hastanede öldüğünü yaz- Navlunlarda tenzilit tiştinne tecrübeleri yapacak zesinde depo diye kullanılan büyük bil! 
rek Eminönü Kızılay şubesi menfati- mıştık. Bu kaza ile mqgul olan müd- . . . .. .. mahal tadil edilerek eski ve nadic:lo 
ne Fransız tiyatrosunda iki konser ve- deiumumi muavinlerinden Nureddin Şark Demır~~ı. ıdareaı, tütun, Vilayet Ziraat Müdürlüğü İstanbu-1 halıların t~hir salonu haline getiril .. 
recektir. Koro hey' eti şehrimizde üç tahkikatına devam etmektedir. yum~rta ve saıre gıb~, ~buk bozulan lun ağaçlandırılmasına büyük ehemmİ· j miftir. İstenilen tahsieat bu sene veril" 

.. L_l ak v·--la Ce . . . bazı ihracat maddclerının navlunların- yet vermektedir. Kiğıthanede ve Bey-' .... . __ 1 al 
gun JU1 ac br. ~ y mıyetı muıa- Mahallinde tesbit edilen delai) tüc- d t zilAt ı.-bul t . t" k .. I . digı takdırdc 1RUOn derh açılacaktır,. 
firleri ezdi 

L • • b" h a en a yapmayı &a e mış ır. oz meyvasız agaç ar fıclanlıklannda T h . .1 edi ... _L.ı:__ı_ • 
g rme& ıçm D' program a- carın tramvayın hareketinden sonra . . . a sısat verı em gı taa.cunıc: yenı se-

zırlamıftır. Misafirlere ilk gün Ada- atlamak isterken düftüğii ve yaralandı- Bunun için, Demiryolu şebekesi - ~er_ ~leşıd çamh. çlıdn~r ~b1:'1 vkesadaırekye- ne bidayetinde tanzimine başlanacak"' 
lar ik. · - Bo" · · ·· ·· ·· ·· .. k · · d ktadı J le alakadar dig" er devletler nezdinde tıştırı meye ça Şl ıgı gı ı ya m en-• ıncı gun gazıçı ve uçuncu gun gı anaatını uyan ırma r. an d" k d. · · ··bel · tır. 

·· · · · G be •· ed · .. d" .... h de tPJ;ıebbüsatta bulunulmu~tur. ı en ıne çam yatıştırme tecru erı 
de muzelerle şehrımızın şayanı te- rom rg IQ t avı gor ugu astane- ., · la kt ş· dTk b 1 H be)" 
map yerleri gezdirilecektir. den taleb edilen rapot dün müddeiu- Mezkôr devletler yapılan teklifleri adayapı.1 caBeırk. unfidı ı l klu usdau t ey .. beı Bir alacak kavgası 

• ... .. . . . • ıe yoz anı arın 'Ccru 

R ah K h 
, . d mumılıge gonderıJmıflır. kabul edeceklerini bildirmişlerdir. Ta- d'l kt. omany oro ey eti arasın a e ı ece ır. 

Bükret opera bat mugannisi de hulu- Raporda Janm kaburga ve ayakla- rife pek yakında tatbik edilecelttir. 

Valde hanında 1 O numarşlı odada 
oturan 25 yatında Mehtiyi, ayni han" 
da oturan İranlı Ağahan bir alacak me.ıı 
eeleainden böğüründen bıçaklaml§tır. nacaktır. riyle amudu fıkarisinin kırılmış oldu

\ Burada hayvanlann girmediği sa-
halara çam tohumu saçılacak ve kendi 
kendine yetipıeye terkedilecektir. Eyi 

Askerlik.ten geldikten sonra Türk- neticeler elde edildiği takdirde bu usul 
lüğü tahkir mahiyetinde. bazı tözler tevsi edilecektir. Bu arada geçen sene 

Müddeiumumilik bu rapordan son- 8öyleyen (Haçador'un) durufması Is- Adada yapılan ufak bir tecrübede fi- tır. 

Türklüğü · tahkir 
Oavacllarım dövmüşler 

Beyoğlu sulh ceza mahkemesinde 
Suzan ismindeki davacılannı döven 

kibe ve Saime ismindeki iki kadmm 
duruşmasına baflanmış ve mahkeme 
..mitlerin dinlenmesi için ba~ka bir gü

bırakılJJUfbr. 

lzmir gDmrOklerintle teftiş 
Gümrükler müfettif muavinlerin

n Suphi İzmir gümrük işlerini teftiş 
tmek üzere lzmire gitmiştir. 

TAKViM 

Rumi sene 
1852 -Kasım 
151 

NiSAN 

6 
Resmi sene 

1936 

Arabt sene 
1355 

M1trt 
u 

ğu bildirilmekte ve hastanın bu yarala
rın tesiriyle öldüğü tasrih edilmekte
dir. 

Mehdi hastaneye kaldırılmış, Ağa
han yakalanarak tahkikata başlanmı~ 

ra hadise yerinde bir kqlif yapmağı ka- tanbul üçüncü ceza mahkemesinde 1 danlar yaz sıcağından kavrulmuş, AL-ed" h 1 ., 
rarJaştırmıttır. yapılmıf, müddeiumumilik 8UÇU sabit müsbet bir netice almamamıftı. Yeni Çarliston mn IR ırsız ıgı 

OskDdar köylerinde yeni 
faaliyetler 

Son günlerde Üsküdar ve bütün 
köylerinde fenni ağıllar ve kovanlar 

1 
yapılmağa başlanmıştır. ' 

Gerek Çamlıca ve gerekse DuduUu 
köyleri bilhassa bunlann kurulması 
hususunda büyük bir alaka göstermiş 
ve kaymakama müracaat ederek bu 
husuata tenvir edilmelerini istemişler
dir. 

Tahmin edildiğine göre bir kaç yıl 
sonra Üsküdar köylerinde fenni şekil
de bir çok kovanlar temin edilmiş ola
cak ve latanbul için külliyetli miktar
da bal elde edilecektir. 

Sleuyu dlwlntlfl 
T urma ~4'boaµDda MlCUiak yapan 

l>urtııı .. ~rdeft ~ inniıMle 
imi tarafından fua halde ~. 
&Yfi ~ w.a.ea .. , .. 

görerek 'ceza istemiftir. Suçlunun mü- tecrübede bilhassa gölgeli yerler tercih Çarliston lakabile anılan sabıkalılar .. 
dafaası için mahkeme bafka bir güne edilecektir. dan Ahmet bir kaç gün evvel Koskada 
bırakılmıştır. 'y . lar Fevziyenin evinden bir kaç parça eşya 

811 para çalarak kaç~ıf, :zabıtanın aıkı ar8'tır .. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu •ece nöbetçi eczaneler f111dardır: 
t.:anhal cibetindelriler: 
Aksaray: (Ziya Nuri), Alemdar: (Sn· 
n Raaim). Bakırköy: (Hilal). Beya • 
zıt: (S.tkı). Eminönü: (Mehmet Ka • 
zım). Fena: (Arif)·' Kangümrük: 
(Arif). Küçükpazaı: (Hikmet Cemil). 
Samatya: (Teofilos). Şehremini: (A. 
Hamdi). Şehzadebaşı: (lsmail Halı:kı). 
Beyojla ciMtindelıiler : 

fı d bas 1 
malan neticesinde yakayı ele vermit-

Darphane tara n an ı muı ne- . / 
ticelenerek tedavüle çıkarılan gümüş tır. 
liralardan sonra u50» ve «25» kuruş- Çamhcaya da fidanlar dikildi 
luklarla nikel 1 - 5 ve 1 O kurtı,luklarm 
da baıılması devam etmekte ve pey- Çamlıcayı Güze~tirme Cemiyeti 
deıpe,y tedavüle çıkarılmaktadır. Tes- Akça ağaç ve akasya cinsinden olma'W 
bit edildiğine göre 50 ve 25 kurutluk- üzere 1000 i mütecaviz fidan dikmİf 
)ardan (<2» milyon, nikel «10 - 5 ve 1» ve bunları yeti,tirmeğe bqlamıştır. 
kuruşluklardan da «7,5» milyon lira· Bu yıl Çambcanın daha fazla rağ .. 
lık basılacakhr. he .. · · t · ma'---diyle cemi• t gormesını emın . .IUNI 

yet bir kaç yeni tqebbüse daha gir• 

Galata: (Merkez). Hasköy: (Yeni 
Türkiye

0

). Kasımpaşa: (Turan). Sa -
ııyeıı f~). Şif&: (Mtftes). T.k • •• .,.......,.ııı1r 
.tıilııat ~ .,_ ICrq W) 
O KMIM• n.Ai ı.r .... 





6 Sayfa 

Uzak Şark hadiselerinin lçgüzü 

"Japonya, 
harbetmeğe 

lngiltere ile 
mecburdur!,, 

Uzak Şarkta çıkacak bir harbin yalnız oraya inhisar 
etmeyeceği, yeni bir cihan harbinin başlangıcı 

olacağı gün gibi aşikar 

Japon imparatoru ord uyu teftif ederken 

- 2 - Japonya. ve Sovyetler 
lngilterenin bu «İhanet» i, Arnerikada 1) Çindeki Japon itıalinin kısa bir za· 

Jngilterenin bu o~nuna ve Amerika • man zarfında Anti-Sovyetik bir mahiyet 
Japon rekabetini istismara bir son vermek .alacağı hakkındaki tahminler bop çtk • 
temayülünü şiddetlendirdi. Ruzveltin mı,tL Bundan maada Sovyetlerin gerek 
ııyeni taktik)) i . bunun neticesinde doğdu: askeri, gerek ekonomik kuvvet ve kudret
Amerikanın Çindeki menfaatleri, İngiliz leri bütün tahminlerden üstün olarak fev· 
menfaatlerine nazaran ehemmiyetsiz bir kalade büyüm~ Alınan fqizmi cibi yeni 
me\'kide olduklarından, bundan böyle A- bir takını imiller ıiyaset sahnesinegirmitti· 
merika, Çin - Japon işinde münferiden ha- ,ler .. Artık Uzak Şarl.:a Japonya ile Sov
reket etmiyecekti. Taktik mülahazalardan yetler arasında çıkacak bir harbin yalnız 
doğan bu gibi manevralar, tabiidir ki ta- oraya inhisar etmİyeceği, gittikçe karııan 
rihi Amerika siyasetini değiştirmiş olmu • ,ve girift bir hal alan beynelmilel vaziyet 
yordu. Bu hareket olsa olsa bizzat Ame • dolayısiJe yeni bir cihan harbinin batlan· 
rikayı felce uğratıyor ve dolayısile Japon- gıcı olacağı gün gibi i§iki.r bir mesele ha· 
yanın ekmeğine yağ sürüyordu. Amerika- )ine gehnİ§tİ. 

lılann gümüş sergüzeşti, bu istikamette Tahminler doğru çıkmadı 
biraz daha müessir olmuş, Çindeki eko • 2) Japonlann ekonomik ve finansal 
nomik buhranın had bir hal almasını do- kudretsizliği. hakkındaki tahminler de doğ· 
ğunnuş dolayısile bizzat Amerikanın bu ru çıkmadı. Böyle bir kudreteizlik vaki ol· 
ülkedeki siyasi nüfuzunu büsbütün kırmış- saydı Japonlann Uzak Şarktaki diğer dev
tı. Tabii bu hareket te diğerleri gibi Ja • letler için bir tehlike teıkil etmesine mani 
ponlann Çindeki istilalarını adeta ~eşvik olurdu. Fakat bu tahakkuk etmeyince, 
etmiş oluyordu. Japonların diğerleri için tehlikeli olmağa 

Japonların Çindeki bu istila hareket • batladığını da kabul etmek l&zundır. Ni
leri, gün geçtikçe diğer devletler için de tekim böyle oldu. Japonya kendi «askeri 
tehlikeli bir mahiyet almağa başladı. Ha- kuvvetinin inbisan» sayesinde ve büyük 
diselerin inkişafı gerek Londranm, gerek- bir muvaffakiyetle «mali sermaye inhisa· 
se Vaşingtonun Japon tehlikesini azımsa - rını kih ilınam, kih tebdil» ederek, siyasi 
malarındaki hatanın büyüklüğünü bütün a· askeri taarruzlar metodile kendisinden ik
çıklıği]e ortaya attı. Yani bir kelime ile, lısaden çok daha kuvvetli devletlerin mev· 
gerek İngiltere, gerekse Amerika yanıl • zilerini ıalibane bir surette bombardımana 
mışlardı. baıladı. 

Meseleleri açık olarak koymak İcap eder• , A. Kartal 
se, diyebiliriz ki: ( Arkaaı var ) 

---,.. .. . .,-~-. 

CONUL ISLE·Rı 
Genç Kızlar 
Erkekleri Nasıl 
Görügor,ar? 
Bir geftç luz yazıyor: • ' 
'{Bugünkü erkeklerle kızlar ınaMnda 

hen fQ farkı görüyorum: Erlı::ekler ken· 
dilerini küçük AJJahlar farzediyorlar. 
Bütün hzları kendilerine düıkün aanı • 
yorlar. Kızlara ehemmiyet vermiyor, bi-

tini alıp birini bırakıyorlar. Çok söylü· 
yor, az söylüyorlar. Hodgam, likayt ve 
mağrur oluyorlar. Eğer kendilerini bi • 

zim onları gördüiümüz aynada görmüı 
olsalardı, belki burunları kı1Jhr, biraz 
kendilerine gelirler. 

Akgül 

Yukandaki satırlar, senç lu.zlann er
kekleri cörüt tanlanna anlabyor. On
lann gözünde erkek kötü bir mahluk • 

tur. Kendisine giivenilemez, sözüne ina
nılunaz, vadına kamlamaz. Veba cibi, 
kolera cibi, tifo gibi korkunç bir heyu
la. 

Bu böyledir de neden kızlarımız ge .. 
ne .-keklerin sözlerine kanıp, onlann 
arkasına dütüyor, seviyor, nqanlanıyor, 

batta evleniyorlar? Çünki.i kızdırlar. 

Çünkü nihayet bir erkekle tanı,ıp se • 
vİJmeğe ve eğlenmeğe mecburdurlar, 
ve her tanı,tığı erkekte bu dütündükle· 
rinin zıddını bulacaklarına kanidirler. 

Maamafih genç kızJann bu kanaati 
onlan uyanık buJunmağa sevkeder. On
Ja.r İçin hiç olmusa bu l&adar faydası 

vardır. 

* «Yeni nişanlıyım. Nişanlım iıinden çı-
karıldı. Şimdi işsizdir. Son günlerde ken• 
disine biraz para veimekliğimi, bununla 

yenf bir iae başlıyacağını ve bu takdirde 
C:lerlial evleneceğiİnizi söylüyor. Benim 
babamdan kalmıg beş on kuruşum var. 
Onu da ona verirsem elimde bir ıey kal
mıyacak. Vermeuem belki kızdırıp kaçı· 
racağım ne yapayım~» 

Hatice 

Nitanh iken para nrmenİ%i tavsiye et
m em. NifAD].ılık kili derecede kuvvetli ı 
bir bağ sayalamu. Paranızı alıp gideb ilir. 
Evlendikten sonra, bu böyle d ilfünüle -
mez. Evlilik ortaklık demektir. O v akit 
aizin paranız onun paraaı sayılır. Fakat 
liİtanlılıkta sizden para İstemefe cesaret 
eden bir erkeie inanılamaz. 

* cc25 yaşındayım. 30 yaşında bir er • 
kek benimle evlenmek istiyor. Tahkik et• 
tik, sarhoşun biri imiı.ı. Kazancı fena de
ğil, fakat sarhoşluğu bizi ürküttü. Bir ta· 
raftan da yaşımı aldım, fırsat kaçırmak 
istemiyorum. Acaba bu adam evlendik
ten sonra içkiden vaz geçmez mi}» 

Nebahat 

Çok muhtemeldir ki vaz geçsin. İnsa
nı bekar bayatı da ayya,lığa sevkeder. 
Y almz içkiden İçkiye fark vardır. Bu 
adam içkiyi bırakamıyacak kadar ileri 
gitmİ§se artık ~ehlikeli mıntakaya girmit 
demektir. Böyle1erinin rakıyı bırakmaın 
biraz güçtür. Binaenaleyh adamın içici
liği hakkında daha derin tahlı:ikat yapı • 
nız ve öyle karar veriniz. 

6 

En kuvvetli şair, romancı ve hikayecimiz kim 

Orhan Seyfinin Cevabı 
* * * ''Ellerinde tertemiz bir lisan var. Bununla yapacak-

lar< şeg sadece bize küfretmek mi olmalıydı? Bu 
çocuklar dillerinin dünkü tarihini bile bilmiyorlar 

Şu en genç ;ıairlerden bahsediyorlar. Ve 
İsmail Habip: 

- Yahu, diyor, ben hayret ediyorum! 
EdebiyaUn en yakın tarihinden bile ha • ı 
berdar olmıyan bu çocuklar, mekteplerin· 

de nasıl sınıf geçebilmişler? ı 
Faruk Nafiz gülerek cevap veriyor: 
- Onlar kendilerinden e°"'el gelmiş 

«hoca», ve kendilerinden evvel kurulmuş 
«mektep» tanıyorlar mı ki «sıfır» almak
tan korksunlar 1 

Ve ilave ediyor: 
- Bana kalırsa, bu biçareleri birbirle· 

rine düııürmek için yapılacak en mükem • 
mel oyun, içlerinden bir iki taneaini tut· 

nıaktır. 
Yusuf Ziya kaşlarını çatıyor: 
- Yahu, içlerinden hangi birinin 

lur tarafı var ki} 

* 
tutu-

Benim içeriye girişim, paltomu çıkarır • 
ken dinlediğim bu hararetli konuşmanın 
devamına mani oldu. Ve Akbaba mec -
muasını bir edipler akademisine çeviren 
bütün o şairler, bütün o meşhur yazıcılar, 
tıpkı mimli bir Abdülhamit hafiyesi gör • 
müş gibi, dillerine dokuzar düğüm vurdu~ 
lar. Sonra da, sigaya çekilmek korkusile 
birer birer firara başladılar. Ve iki dakika 
sonr~; az evvel ilişecek bir yer bile bulama
dığım koca odada, iki yarı vefadardan ya· 
ni Orhan Seyfi ile Yusuf Ziyadan başka 
kimse kalmadı. 

Ben, başına geleceği hissetmiş gibi adeta 
' kıvranan, ve sinirli sinirli bıyıklarını yolan 

Orhan Seyfi 
çıkarsak geriye ruhsuz çürük bir iskeletten 
başka ne kalır? 

Bir yazıcının «cep takvimi şairleri» de
diği bu çocukların ri.taleciklerini karıştır: 
İçlerinde şiire benziyen, nazma benziyen, 
hisse benziyen bir şey bulabilirsen, ya Fa
ruk Nafizden, ya Yusuf Ziyadan, ya Ha -
lit Fahriden, yahut ta benden a;ımlmıştırl 
Bu muhakkak. 

Ben, Behçet Kemalin: «Burada bir kalp 
çarpıyor!» isimli kitabını gözden geçirdi
ğim zaman, her birimizi birer defa selam· 
lamıştım. 

Ve arkadaşlarıma: 
- Burada, demiştim, «Bir kalp» değil, 

«kalplerimiz» çarpıyor. 

' 

de hiç bir ışık, karşımızda hiç bir örnel( 
yoktu. 

Fakat bütün bunJara rağmen, miJliyet 
ülküsünün edebiyatta bir tecellisi olan he• 
ce veznini şiire sokmıya çalıştık. 

Sorarım sana'> Behçet Kemal Ye arka· 

daolan niçin fecri ati lisanile, fecri ati zev• 
kile yazmıyorlar, ve dü'.:)Ünmüyorlar? 

~caba bunu hiç düşünmediler mi? Ve 
acaba dillerinin ve zevklerinin atlattığı bu 

merhalenin kerametini kendi dehalarından 
mı biliyorlar? 

İsyanı perde perde artan Orhan St-yfi,; 
yorulmuıı gibi sustu ve: 

- Bence, dedi, bu derecesi sadece nan• 
körlük değil, ıimanklık değil, en hafif ta• 
J:>irile idraksizlik tir 1 

Güldüm: 

- Onlar, Ankara atmosferinden, inkı· 
llpçılıktan bahsediyorlar. Bunlara ne bu " 
yurursun? 

- İnkılapçılık ve Ankara mı} Bununla, 
arasıra bazılarının ya:zılarında rastladığı • 
mız: 

«Ah inkılap, ah Ankara!» nakaratını mı 
j 

kastediyorsun? 

Farzı muhal olarak, bunları gösteriş için 
yapmasalar bile, bir fikir şiire bu kadar ya# 
van bir şekilde mi sokulur? 

Bir fikrin şiire girebilmesi için, yüksek 
bir ruh ateşiJe erimesi, his ve heyecan ha "' 
line gelmesi lazım değil midir? 

Yalnız fU farkla ki, bizim yüreklerimiz, Onların yaptıkları bu tekerlemecilik • Orhan Seyfinin yanındaki koltuğa yerleş • 
tim: 

- Bugün de sıra sende üstat? 
milli bir sanat endişesile, menfaatsiz bir leri, ayak simsarları bile beceriyorlar. 
ıanat aşkiJe çarpıyordu. Halbuki onlar, in· 

Meşrntiyetten sonra gelmiş şairlerimi • san ruhunun bu asil mevhibelerini, yalnız 
zin en kuvvetlisini öğrenmek istiyorum. kendi hesaplarına istismara çalışıyorlar. 

Dükkanlarının kapısına her devrin zih• 
niyetine uygun tabelalar asan kurnaz tacir~ 

]erin haddi hesabı yok. Onların o kelime • Orhan Seyfi, bu sorguyu kündeden at· Yazılarında bazı «biz» olmadığımız yer-
latmanın en pratik yolunu buldu: ler de var. itiraf ederim. Fakat bunlar öyle ]eri istismar edişlerile bu tacirlerin ne fap 

- Ben, bu sorguya Yusuf Ziyanın ver· deli saçmalarıdır ki, bahsediJmiye bile kı var'> 
diği cevapları okudum. Ve çok güzel bul- değmez. Sadece gülünür. 
dum. Hatta, daha ileriye giderek, onun Soma Behçet Kemal ve arkada,lan, ta· 
ıözlerine ilave edecek tek kelime bulama • hıslarla edebiyat tarihini birbirine karı§ • 
dım da diyebilirim. tınyorlar. 

- Ya bu son münakaııalara ne huyu ~ 1'izleri, istedikleri kadar beğenmesin • 
~~? ~ ~ 

O. birden yerinden doğruldu: İçimizde buna dikkat etmiye bile te • 
- Ne münakaşası) Kimlerle müna ~ nezzül edecek kimse yoktur. 

lnkdap hareketlerini müdafaa ettikleri• 
ni söylerlerse aülerim. Çünkü onlar, o dc-
virlerde, bu itleri kav?Jyamıyacak kada• 
çocuktular. 

1 
Hem bu Didaktik mevzular yalnız şill'\ 

le mi yazılır) 

Mizah, bu vazifeyi daima daha iyi gör• 
müştür. Akbaba kollek!!iyonlarını karıştı• 

kap~ Bahsetmek İstediğin gnçler ne yap- Biz, ~iiri, hiç bir menfaate alet olarak 
mıılar) Edebiyatta bir yenilik mi ortay& kullanmadık. Ondan hiç bir şey beklemi • 
koymuşlar} Yeni bir mektep mi kurmu" • nrlarsa bu hakikati teslimde tereddüt ede. 

v yoruz. Bugün hayatımızı. kalemimizin e• 
1ar'> Bir gazete sahifesinde, bir mahalle miyeceklerdir sanırım. meğile ve !biç kimseye minnettar olmadan, 
mektebi ıamataaından baıka ne yapıyor • hiç kimsenin gölgesine sığınmadan kazan· 
lar? 

Bu isyankar eda, cevap alabilmek' ti • 
midimi kırar &"ibi oldu: 

- Onlara hiç bir diyeceiin yok mu~ 
dedim. 

mıya çalışıyoruz. 

Beğenmişler, beğenmemişler ne çıkar? 
Kendi zevkimizi tatmin edelim, kendi ken• 
dimize beğendirelim kafi. 

Fakat eğer onlar, bizi beğenmiyecek ka-
Sinirli sinirli güldü: dar bizden başka, bizden yeni bir neail 
- Beni konuıturup ta onları muratla- olsalardı, ve bize yeni hisler, yeni heye 

nna erdirmek mi İstiyorsun? canlar getirselerdi, takdir etmekt• tered -
Kendilerinden bir türlü bahsettiremiyen düt bile göstermezdik. 

Kısa bir sükuta dalan Orhan Seyfi, mÜs• 
tehzi ve ·manidar bir gülüşle ilave etti: 

- Fikirleri bir tarafa bırakıp ta şehir ı 

leri methetıniye gelince, bunun büyük bh 
lı:ıymeti yoktur. 

Divan edebiyatı bu türlü methiyelerl4 
doludur. 

Ve ne hazindir ki onlar bu basit ve har

cıilem marifeti, eıki kasideciler kadar bil411 
bu zavallı çocuklar, silik kalışlarının ıebe- Ve bu, bizim için en büyük hiz olur • 
bini kendi liyakatsızlıklarında arıyacakla- _J beceremediler! au. 

Naci Sadullah rına, etraflarına saldırıyorlar. Fakat acz irinde kıvranarak. kopardık-
ş .. h b l b"l le: • • A 1 y -··· ·······••l l llele llllllll lllllal•lllllllllll•l lllllltla-.i 

0 ret u a ı me ıçın yegane ümit eri, lan yaygaralara bakınca, kendi kendimize: 
isimleri etrafm,da k~ndi kopard)kla~ bu _ yazık, diyoruz. Bizden aonrakiler 
kuru gürültüye kalmış. Ve ihtiras gözlerini böyle mi olmalıydı} 
o kadar karartmııı ki bu yaygaracılık. yü • Onlar ki, büyük ıanat eserleri verebil-
zünden uğradıklaılı kaybın büyüklüğünü mek için hazırlanmış pek çok malzemeye 

bile kestiremiyorlar. maliktirler. O nlar ki, bir devirden sonra 
Orhan Seyfi açılır aibi idi: geldiler. 

- Ben, dedi, içlerinden birini tanırım Lisandan yabancı unsurlara çıkarmak 
kf, ("' dilini hecelemiye gittiği bir milletin için didipneye ihtiyaçları yok. Ellerinde 
en büyük ıairini: o memlekete ilk ayak tertemiz bir lisan, ahenkli bir vezin var. 
bastığı gün inkar etmişti.·· Bununla yapacakları ıey sadece bize küf. 

Bu tlynette mahlukların, bir sanat ecre- retmek mi olmalıydı~ 

Romada 
imzalanan 
Protokol 
Hodza, ayn· ayn noktai
nazarlar bulunduğunu 

söylüyor 
yanına bayraktar olabilmeleri mümkün Sonra tarihle eşhaeı kanftırdıklarınl 
müdür~ ( • aöylemiştim. Bu çocuklar henüz kendi dil· Prag, 5 A.A.) - Hodza, Gazete· 

Bence bunlar, ku';'Vetli cereyanların sa· lerinin dünkü tarihini bile bilmiyorlar: ellere verdiği beyanatta aon haftalar 
hillere bıraktıkları Çörden Çöpten başka Biz türkçenin bir dönüm yerinde gel • zarfındaki bidiselerin, Roma Prolo-
hiç bir ıey değildirler. 

,dik. Bizim za~anımızda miJJi zevk i, milli kolları m umzisi olan devletlerin, ayrİ 
Dikkat edersen görürsün ki hepsi, en ,vezni, milli dili edebiyata sokmak çok güç- 1 hi 

çok kimin tesiri altında kalmışsa onu İn· f noktai nazar ara H "p bulunmaları 
,tü. Biz, dilim.izi, ecri atinin kötü dilinden, mümkün olduiTıınu aösterdig-ini, fakat 

kar ediyor. Kendisini, o kuvvetli tesirden zevkimizi fecri atinin sahte zevkinden tas· o- • 
kurta a k · b. h • b' d bu n o klai nazarların, orta Avrupa e· r ca yenı ır ru a, yem . ır uy • fiye etmiye mecburduk. 
guya, yeni bir sese kavuşamayınca, çırpm- O 

1 
b d. 

1 
. . I 

1 
konomik İf birliği prensibiyle zıd ol-

b _ . . stat aırımız u en ışe enmız e a ay e· 1 R h k • 
mıya, agırmıya ve aczının gayyasından d' l dı madığını aöy emittir. oma Ü umelı· 

.1 k ) l ıyor ar . 
yaygara ı e urtu mıya çaba ıyobrl ' . İçlerinde bizi tezyife kalkışanlar bile var· nin iki taraflı muahedeler hakkındaki 

Mesela içlerinde en çok ağıran şu dı. durumu, bu elbirliğinin Tuna havzasın• 
Behçet Kemali ele al. Ondan Faruk Nafizi · dairi b Jek l d 

( *) Londraya gi•!iği sün Şekiapiri inlıir 
eden Behçet Kemal. 

Hepimiz, o zamanın istihfafla baktığı ütün mem et er arasın a tan-
milliyetçileriydik. Vakıa bütün insanlar ce- zimi için bir güçlük letkil etmemekte 
aaretimizi kırmıyor değildi. Çünkü önümüz• dir. 
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İlyas reisin Venediklilerden getirdiği 
esirler sorguya çekiliyordu 

Bu sırada Venedik Doçesi Lore-ı nizamında Marmaraya açılı§ların"ı 
dono ölmiif tü. Bu cesur ve meıhur seyrediyordu. 
adamın yerine Luiçi Moceniko ceç- Boiazhiaar 7a11i Çana'kka1ede ge-

misti. O da usta bir adamdı. milere su aldılar. O sin Akdeıuz -
lstanbuldaki .çalıpalar daha sıkı den &elen bir Türk 8emisi Pi ya le 

idi. Sokullu Mehmet Paıa tersane Paıanın bir mektubunu ,&etil"di. 
ile Tophaneden ayrılmıyordu. ikinci Bunda Vened:ldilerin 120 ~irga 
Selim de hemen hemen hergüa ui- 12 mavna [2] 30 kalyon [3) ile de-, 
rayor: !:nize açıldddan bildiriliyordu. I 

_ Çabuk ... Daha çabuk!... Dum Dum Memi Reis bir filo ile 
Diyordu. iz.mir •e Faç&ya citti. Oradan pek-

Kıt gelmeden önce Kıbru İ!İni simet alacakta. Donanma Midilliye 

bitirmek istiyorlardı. 1 de uğradıktan .sonra Sakıza ııvar -

gemı 

fngiiizler her meslek ve 
san'atteki kabiliyetıer:ini 

gösterdiler 

Li.la Mustafa Pap. ordu ve donan-' DllJh. llyas 'Reis Venedik.1ilerden e
ma baıkumandanlıima tayin olun- air setirdi. Bunlar soqru~ çekilerek 
mustu. Derya Kaptanı Müezzin za- h•berler alındı. Hazıranın u -
de Ali Paıa donanma bafkuman<la- çiincii g .mu Rodoata toplanan 

nı Üçüncü Vezir Piyale Paıanm em- T~k do~~sı yüz yirmisi ka -
rinde bulunacaktı. Piyale Paşa dırga, sckızı mavna, otuzu ika -
1552 _ 1566 seneleri arasmda on lita, onu firkate {4] ,altısı kalyon, 

dört sene derya kaptanlığı yapmış, seksen tanesi de Karamürsel '.ka -
1 

Türk donanmasını zaferden zafere yıjı [5J gibi .asker tatıyan .gemi ol- , 

götürmüştü. A_iır batlı: t~~beli ~e I ~~k üzere ikiyüz altmış altı parça ,. . 
söz dinleyen, ınsan degerı bılen hır ıdı. Kralıçe Mari kızakta iken 

, dı Bu sefer de bilgi ve tecrü - Haziranın yedinci günü donanma 1 u·z.1 . .. l rı • J ... c .. am · M . d Gem·ı n.g ı erın son gun erae ıı;; emPge 
b 1 . d f d 1 yordu eyıs a asına varmııtı. ı er ı~ lı Kr 1. M . · e erın en ay a umu u · . . . uaş yan a ıçe arı adlı yolcu gemi-

Cezayir ve Trablua Beylerbeyı b.~tankara edıle~ek yahut dırekle- sini tarif için seyyar bir -ışehir, muh-
ile Akdenizde dolatan gönüllü Türk nnın uçlarına bağlanan ha~atları_.çe- teşem bir ada, fen harikası, gemi iı1 _ 

denizcilerine fermanlar göaderildi. kerek yan yatınlmak auretıle bagla- şaatçılığının şaheseri ve buna ben7er 
Onların da donanmaya katılmaları ımyordu. Teknelere .tiriilen "tlonyağı bir çok şeyler söyleniyor. Hakib1te 
bildirildi. Ayrıca Anadolu Beyler- onların suda kayarca hızlanmasına bu muazzam gemide bütün İngiltPre, 

b 
· ı· kender Sıvu Beylerbeyi yarıyordu. Bu it Fenike limanma gi- yaşamaktadır. İngiliz i~çiliği, mühf!n-

eyı s , d" r-· 1 
Behram Karaman Beylerbeyi Ha- dilerek Anadolu askerlerinin yük - ıs ıgı, ressam ığı, heykeltraşlığı, kı .. 

P 
' 1 Z .. lkadriye Valisi lenmesi ile bazı keıifler yirmi iki saca her mes1ek ve san'atteki kudreti, 

san aşa ar, u d h k 1 ·ı· . d" . M f B z t f M _ gün sürdü. Haziranın otuzuncu gü- a a ısaca ı< ngı ızım !ıı ıyen mılli 
uffsta a Hey,l orV~~ .a;rrı .' p u nü donanmanın provaları Kıbrısa varlığın bütün özü bu eserde tem~cı!lül 

za er ve a ep a ısı ervıf a - d"" d.. O .. d ediyor. 
şalarla Turhal, Yanya, Elbasan~ b on d:ic· i. gunkso~a a anın ce~u- Sağ köşede, ,gemiye yakın bir :yer -
Mora ve diğer birkaç sancak Beyı uKn 1 dı k~rmV a eda "kml'lanına varıl ı. de duran İngiliz, bu muazzam eser ) a-

d ragwırıldı Be• bin Yenir-i de a e e ı en ı ı er mazgala - d k k "" "'k k lı da . e 3" • :r r-· nm a pe ugu a yorsa eseı ın 

Y h Kethu .. da kumandasında ola- rın arkasından seyretmekle kaldılar. b""t"" 1 ·ı· 1 "t ld - h a ya u un ngı ız ere aı o ugunu atır -
rak gidecekti. Karaya ç~kan ordu ad~nın ortasın - latarak milli kuvvetin yaratıcı kud -

Ordu ve donanma yola çakmadan da olan ulare merkezı Lefko~eye ıretini göstermektedir. 
önce 1570 yılı Mart ortalannda yir- doiru yola çıktL Yürüy:ü.§ ağır top-
mi be Kadirgadan [*] mürekkep larla beraber yapıldığı iç.in on be§ Yeni bfr Amerikan 
bir fil! Murat Reis kumandasında günden ç.ok .sürdü. .. . tayyar.esi daha 
Akdenize gitti. Bunlar hem sah'1le- Lefkoıe hır .tepe uzerıne ıkurul - • 
. . . . k 1 mut büyük bir ıehirdi. içinde yılın New - Port -Amerıka -'5 {A.A.) -
rımtze kımsenın so u maması ve 17 b" t ı k y kı ta 

· · · • · · · l günleri kadar kilise olduiu tarihler- ın on u or own yyare ge-
sah ıllerımızden gıtmemesı ıçın ça ı- . . . misi bugün denize indirilmi,tir. Bu 

ld h m de du .. §manın ne yap- de yazılıdır. Lefkotenın eskı kalesı . R 1 !_. ____ . d d §aca ar, e . . . . aenu oozev.e t Kıan:aı zamanın a e-
t w •• w ece'-1-rdı" En çok dola on altı kilometre çevresınde ıdı. Ve- . . d" .1 'Ik t . !.J!_ 
ıgını ogren aue . - nıze ın ırı en ı ayyare ıemıaıwr. 
pcakları yer Girit ile Rodm arası n~dikliler ikinci Selimin t~bta çık • ............................................................ -

ve Anadolunun cenup kıyılarıydı. bgı 1566 yılında bu kaleyı yakmış - 1 

Son Postanın T eErikası: 10 Yazan: Ounan Cemal 

Ve kendisi kartıı tarafa fırladı; O- hep 'Brtık Manalcyana gir.erim, siz nc
nun peşinden iki kişi daha o tar&.fa reye isterseniz girin I 
geçti. Hasan ı:ia üç arl&c:la~ile K-el Bla- * 
sana aojru;yolJandı. !Fakat bu sefer a'k- .Hasan, o ırama:zan gene ayni arka-
silik katmerli kaçtı. Çünkü bu gece daşlarile ~ altı ıde'fa Şehzadebaşına 
cuma gecesi olduğu için .Hasan da çok- geldi ve bu gelişlerinde üç defa IMa -
tan gişelerini kapatmıştı. İçlerinden nakyana girip (Jak V arley) .ı...a.aamo 
biri bağırdı: Kamelya), (Pi yer dö Şömen) piyes -

- Manakyana Manakyana ! lerini seyx.etti ; bir defa da arkadaşla -
Üç delikanlı karşı kaldınma atladı- rmın çok Drarile gene 'Kel Hasana gi

lar ve o ıgece orada ne oynana~m dip ( :A benim cici .güvercinim, sen in 
kapıdıilei Lilimlarına bile bakmadan bilet de "N".ar mı :gamın?) bntosunu .ıdinledi. 
lerini alU> İçeriye daldılar. Bir ı.Cleia da lkapısında1lci büyük ıilanlar-

Uk.in burada ikanto wdktu. !Belki da ıresmini görüp şimdi kendisine dar
Hasanın, buna !fena halde canı ıukıla- ,gm olan uzunca boylu, esm~roe kızın 
caktı. ArkaCla~ları önce kendisine bunu :gooukluğun.a ;pelc. lbcnzcttiği minimini 
çaktırmadılar. Fakat öndeki orlces!ra. bir can'baz kızım görmek :için ıramaza
ça1dığı antıralcı bitirip de :perde açı- nm -Bon eccesi V.eznecilcrdcki at can
lm~a Hlasan :afallaaı. Nasıl afallamasın, baZhanesine daldı ve bu at canbazha
karr,ıısına aktör Hulusi ile madam Sira- nesi ü' ,gün bayram sabahtan akşama 
nuş çıkıyordu. kadar Hasanı kendine sımsıkı hağla -

- Ay, bu da nesi, !hani kanto:> eh, Hasan üç gün bayram canbazha -
- Burada kanto oyundan sonra neden ayrılamadı; bayramın üçüncü 

oynanır!! gürtü ise oradan eve gözleri dohı do-
Hasanın buna fena halde canı sıkıl- lu dönc'lü. Çünkü kapıdaki büyük ilan

dı, zavallı çocuk, 0 akşam san'atkar da görüp te şimdi kendisinden }'ÜZ çc· 
Fehim efenClinin ortalığı gülmeden kı- virmiş olan sevgilisinin çocukluğuna 
rıp geçiren 0 güzelim komedisinden, pek benzettiği minimini canbaz kızı .. 
hiç. ama hiç bir şey anlamadı. Hatta nın orada oyruyan on bef, on altı yaş· 
Çobanyanın 0 boru gibi sesi arada bir larında bir de ablası vardt ki nedens6 
kulaklarına gelCJikçe arkadaşlarına: Hasan bunu ilandaki resminden far-

- Bu bizim yogurtçu Sergis değil 
mi? 

Diye adamcağız.la isteksiz alay edi
yordu. 

Bir aralık can sıkınbsmdan dışarıya 
kaçacak, öteki arkadaşlarının girdiği 
orta oyununa girecek oldu. Fakat .şim
di orada da yer yoksa diye di.işünerek 
yine dişlerini sıktı. 

Komediden sonra biraz hava almak 
için üç arkadaş dışarıya 9ktıkları za
man oradan bir el ilanı buldular. Bu 
ilanda oyunun is~i -yazılıydı: 

(DALİLA~ 

kedememiş, fakat içeride kızı oynar -. 
ken görünce parma'kları ağ7.ında kal .. 
mıntı. On beş, on a1tı yaşlarındaki bu 
Ulah kızını kendi sevgilisinden ayırt 
etmek biraz güçtü. Yalnız arada şu 
fark varClı, o da şu idi~ 

Bu uzunca boylu, narin yapılı, es
merce kızın kaşları, kirpikleri, saçları 
öte'kinin gibi simsiyah değil; daha zi-' 
yade sarıya yakın kumraldı. Yoksa 
boy, bos, gözlerin, kaşların, başın şek
li, ağız, burun, çene, sonra .gülüş ta .. 
mamile o idi. Şimdi dütünün, kendi u
yarı kapalı sevgilisini, Hasan {!İmdi 
burada vücudunun bütün canlılığı. bü-

hlasan bu ismi görünce içinden kim- tün gözalıcı çizgilerile karşısında c.an
bilir nasıl saçma bir şey diyor~ sonra bazlıklar yaparken uzun uzun seyret
deminki seyredip te bir şey anlamadı- miş; sonra kız parsa toplamak için ka
ğı komedinin üzerine bu upuzun saç- laba1ığın arasında kendi önüne geldiği 
maıun ne kadar canını sıkacağını dü- zaman onun eli eline, dizleri dizlerine 
şi.inerek biraz ilerideki canbaibaneye sürünmüş, ve üç gün bayram kız. dur
gitmek istiyordu. Vce öyle de yaptı, ar- ma8an Hasanın yüzüne gülerken ı1ık 
kada,şlarmı orada bırakıp canbazha - nefesile çocuğun yüzünü ye1paze1emis
ııeye kaştu. Koştu amma iki dakika ti. 
sonra Clöndü, gene geldi, Manakyana 
girdi. Zira bu gece canbazhane de a
dam almıyordu. 

* Dalila ... 

• * - ;") -

Nisanın yirmisinde altını• altı ka- lar, tehrin kiliselerinin taılarını bile Bir Do'ktorun 
:r k 11 -'- b kil · Dönüşte takımın elebaşısı lsmai~ 

dirıııra ile otuz kalita [1] daha Is • u anaraa Cf omelre çevresın- Gu··nıük· P.·0 zartesı· • d · b · k l ı a B oQ kavuklu Hamdi ile, kendi naaşı olan 

Hasan artık bulm1J1'tu mev1asıni r 
Kışın çdk ber1bat havalarında mektebe 
gitmediği gün1er evin ten'ha bir oda
sına çekiliyor. 

Kah hazin lıazin: 
tanbuldan ayrıldı. Bu kunetli fj - e yepyenı ır a e yapmı§ ar ı. u küçük lsmailin tuhaflı'klarını ballan - C<A benim cici giivercinim, senin d~ 
loya Piyale Pata kumanda ediyor - kalenin on bir tabyası vardı, fakat Notlarından (*) dıra ballandıra anlatmakla bitiremi - var mı gamın}n bntosunu mırılaanı-
du. Vazifesi doadoiru Negrepant - h~~~rdHan ancbakclayedid'~nesi mü - Uzun Süren Grip yor; fakat Hasan hiç oralı olmuyor - yor: kah Manakyan'ın piyeslerindeki 

A "b d "itJD-L --~- il-.-...... llJHll. er ta ya ört top IVe d acıldı sahnelerin yanık TÜyalariJe Sa • gn oz a aıına g ea, unıaa ,~ u. 

}anacak Olan Rumeli• Bey'--ı'-'e as- 1&00 - 2000 asker bulunuyordu. Hıntalıldarı \le Tedavisi }'lklıyor; kah sevgilisine ço~benziyen 
&el"~· O, şimdi hep Manakyanda seyret -

kerlen'nı·, -ak -e c-L--.a a•·- _ Kıbrıs umumi valisi Nikolo Dan· Kırk b .. Q yaşlarında bir kadın muaye- (O li d d '" l l on beş, on altı ya~larındaki Romanya-,...... " ~~,.. .. ..., tiği a "la) yı üşünüyor u. ura i a, 
rak gene dosdoğru Rodosa ptmek· d~lo .adadaki biitün kuvveti elan yir- ne ediyorum. Senenin hemen bir kaç 0 ne güzel şeydi. Ve onu oynıy.anlar lı canbaz kızının kendisine kırk para 
ti. Donanmanın Rodosta toplanması mı bme yakın aakerdea on -hin (6) haftası müstesna, öksürük, ter, ateş ve pek başka insanlardı. mukabiTinde_ hediybeketmikş ol~~ '°~t-
1__ l t kadannı Lefkote)'e, yedi ıbinini Ma- göğüs darLğından şikayetçidir. postal resmıne a ara ıçını çeıap 
aarar &fDllf ı. · •w Röntgen muayenesi yaptırttım. Bir kaç gece önce Kel Hasanda sey- ;ı_ d" d · hazan d bunlarm 

P
. l p R li _1_--1_· • aosaya toplamı§, dıger kalelere e • (k _.ı: dr ) de... • b Ken ın en geçıyor: a 
ıya e ata ume a~ını 1 - Sağ ciğerde iltisak ve sol ci Jettiği omcai - am nere u ge- h · · b. ta 'f bı kıp Mat"ye bır 
·ı ld H .. v--.ı!kl"l hemmiyet vermemiıti. Zaten Türk- d b li h M k d ·-. ,n_ 1:1A) epsını ır ra a ra ı c • 

gemı ere a ı. enuz ~• ı er ğerde e eskiden geçmiş ir ateı · as· .ce ana yan a sey.rettıııı uııw a ne- d k" ~t· 1-=.... d , l J d d.. kalb" d k ·· sunn a ı m ıyar Kıcapçı an a mış o · 
elinde bulunan Tinos adasına asker er e uımanı m en Yurma u- talığın ciğerde bırakt~ı izlere tesadüf rede idi. Ve artık Dalila ona yalnız Kel d. ~ 1c"" •. k L. .. 1 ·~ala•ak 

d d 
w Lefk .. . .. ugu uçu n1ssı roman ara o • 

k d B tetüikt zere os oaru Ofa uzerıne ru- ettim. Hasanın yaptığı tuhaflıkları ~il. o- t k b. a d-- ~ L_.. .:ıı,· 
çı ar ı. urayı zap en sonra .. .. . .. . . ıp ı ır ayna a seyre .... M•u•, "K .... a , 

1 d tt. Rod "tt' rümütler, Maaoaa önüae .ite Maraı 2 - Burundaki etler de J>ijyümliftür. nun uçu de ayrı ay.rı guzellik.lerı tem - k d" . .. - · · l yo una evam e ı. oaa &ı ı. en ını seven yurecegını on ann 'Say -
, . beylerbeyi Mustafa Pqa kumanda· 3 - Kansızlılctan :rengi uçuktur. sil eden ve hele biri kendisine h~sin- 'f 1 d .. .. d 

1570 yılı Mayısının oa ~ ve ... da kiirıiiık bir ._ _ _._ !!......J • 4 - Ufak bir yol yorgunlı,Wu derhal den cana yakın gelen kantocuların ü- a arın a goruyor u . 
.,.. b B b' . . ·· ·· Y- llUIW'Ya; suuaermtf· ""ur an ayramının ınncı pnuy- 1 _ d" ( A L- ,. .nezle ve öksürüğü arttırıyor. d 

ı . x:r ı. r-sı .,. , çünü e .unutturmuştu. <<A benı"m cı"cı· gu··verc'ı· .... ~. "'•nm de 
dü. kinci Selim Y edıkuleye kadar · 5 - Ayda bir defa yıkanıyor. Çünkü '"'" ..... 
b 1 • d k l d [2] Otuz iki çift kürekli 'her kürŞ;ini kendini üşütmekten korkuyor. Ateşi El ilanında: Hissi piyes diye ilan e- \1lr mı gı.mın i » 

era.ler !ı ere ası .. ~na~ma ve yedi kiti çeken 195 ayak uzunluğunda lkı- c:le 3 7 t tan aşağı aüttmüyor dilen Dalila Hasarım ıaa1J111P ıia lbulama- HMrın, mahut ikantonan 'bu muwamı 
orduyu ugurlayordu. Dutun ıst.anbul çı yuvarlak, 24 toplu ve irinde t 50 si as· d b" d" n .. d .m_ L: deıe... _ _: __ ı 

Y"' Bu 'hastamda devam eden ateş, zafiyet, ığı D' ıpey ı. ıuU, a eta ııx:y.nzıttan on, 'On beş -g;in içinde uir rı'C'l'İn .mvn-
halkı kıyılara dökülmü,, asker, er - ker olmak üzere 600 kiti bulunan büyiik k .1_ _,,. • ''-- d L.'. "h · 1 _ .. _ k' ·ı -ve öksürük ciğerlerin mu avemetini a- geç.erıKen mwıyenın ..ıus?f18ln aıu J tı- telif saylfa1arına SÜ üme, n a ue. ta -
zak ve silahla tı!dım tıklım dolu bir harp gemisidir. zaltmıştır. Arada eırada gelen IDalgam yar .kitapçıdan ahp ev.ile ıbayıla bayıla li1dc, ılcttTşun kalemle, müre"k'kep1e. ırc-
olan yüz kırk parça geminin prova I'3] Yüksek bordalı harbden ziyade d · d"l"k b ·ı d .. K h · ··ı ·· G el H · ':ı. (M 

[ *] Türk donanmasının en mühim kuv
\"t>tini teşkil eden gemilerin adıdı,.. Şimdi'<:i 
kruvazörlerin yerini tutuyordu. 16) a} ak 
uzunluk ve 22 ayak geı<lşliğinde 16 - 1 S 
Ayak yüksekliğinde 49 kürekli ve ÜÇ kilo
dan on beş k'loya kadar taştan giille atan 
t O - 1 5 topu oturdu. içinde 100 aııiker, 
·1 q6 •~ürekçi, 35 gemici o1mak üzere 3 30 
kisi bulunurdu. 

[ 1 ] Yirmi çift kürekli kadirgaaan daha 
•ıfak iki direkli ve hızlı giden gemilerdir. 

asker ve hayvan nak1ine mahsus ve am . a şım ı ı ası o o goru muyor. okuduğu ( üz anııyet,, üte- sim 1boya1M'ile belki yüz kere ya,;mış 
barları olan kadirga boyunda gemilerdir. Kuvvetli bir tedavi altına al•m. Üç veffiye} • (Ziynetlik) • (Bir fakir deli- ve her yazdığı bu yazının oe'trahnı gM'.e 

seri kal.vum ilaçları, v.e 4 kilo balık - ka ı h!L"' ") ""1 L..cL_t) -b· 1-!!. '.!.!! k - - · k lJL { -4] ı 5 çifti !kürekli, tek CIH-ekli, hafif -J n ının ~yeaı • ., . .,.eomıa gı ı ~- türrü ren te ognvercm, çıçe , vı rnz re· 
iY•iı kullandı. Uzun boylu istirahat et- ·•k h. A '1 d bir.. eli :H lL: k · · ., _ _,._ 

ve hıziı gemilerdir. 4<.qiRer için Jkullanı • çu ıBSı romamar an ıy · aan Simleri ve ·oir ta ım acayıp ÇlZ~Hcnc 
ti. Her .gün ~akandı. İyi gıda aldı. V.e l d 1..1.::.. lırdı. o küçücük hissi roman ar an a ~· ~üslemişti. O Şimdi kantonun oo mıs· 
tehlikenin önüne bu suretle ceçmiş ı.ol-

[ 5] 5- 1 O kürelcli, daha ço'k yelkenle tadı Dalilidan !Çak daha farlaeile ahnış- .ı aını nzatmak, ona cevap ola'rak 1l"tına 
giden hafif teknelerdir. Zamanımızda 1_d_u_·----------·---ı tı. yeni yeni .osatıTlar eklemek istıiy-0rdu. 
Marmarada iıliyen motörlü. ımotörsiiz ka· (*) Bu notlan kesip Uldaynm, Y•· Onun için çamurlu yollardan evle- Nı'hayet bir gün '()TlU d"l •vnptı: 
yıkların hemen hemen aynıdır. 1. • • t.ut hir .. iime pıplf1aıp llmUılaii,on rinc gelsen o kararım Yerdi; arka- «A benim '!utzn gii" · ,n, eeııın 

( 6) HamrnCt', Lefko,edek.i askerin rnik- -•ms. Silımltı _........ ba no"- ".ı. 
tarını 8250 llciti olarak cötıterir. Doiru ol- ~- daışlarma: de var mı gammr)> 

bir doktor ıibi imdadınura t'etit ' ı·ı. · _ Bafb ıeldiiimiz zamanlar, ben ( ~ •• 1 
ması icap eder. 





...._ ........ ._. Tefrl.._ı 48 Yma ı A. R. 

Cemil, ~ lstanbula, anacığına ve seYgili Cenanma 
ebediyen hasret çekecek ve belki de bir daha göremiyecekti 

Fakat bu iatidaya ~ ~erine, cart curt etme .• Orada cııt cleeen, bu· - Haa, anladım. Mutlaka erkan • 
iılerbal kumandanuı yaven ~lf: rada top aibi patlar. harbiyede... ' 

1 

- Kumandan 1N1f8 bazretJen, mala- DememWti Ha · • ha ,ı ·~--
-·- •~- '1... -1! •-- r !!-•- . izde .. Cemil, • - yır, •nznn, yır... v azın::111, 
..... leuun c:wyormr. ~nn n o- o ıeceaini de en derin clü • remıt dairelerin yab ala lann • 
püyorlar. Bir daha bu gibi me.eleler tüncelerle aeçirmifti ... il'--•--.!!.. birinde .L.::.:ı :.9 ut lay _, __ .. hiç 
L'....LL __ da .• . b . • .... ,UllfUlll va- ~·.. 1 am IDMf te&aut ••. 
nmuun muracaat etmeaın, uyuna- zıyet, onun ..bar ve tahammül ,c;.te- yani .. Kale dahilincle ikame 
yorlar. receii feY değildi. Fakat, bir çılsınlık anladın mı doetum. ikamet~ memur, 

Demifti. yapacak oluna da eline hiç bir lbrahim Efendi, k... bir d .. ··.: 
Cemil bu cevaba büsbütün ha__. " eceJtti B"laL!_ • • fCY .. • • UfUDce ge-
• • • .1 ·- geçmı~ · llDIWI vaztyeti daha çınDlftl. Ve eonra. beıpnı önüne eğe. 

ebnıftı. O zaman, kumandanın genç çok mütkülleteeeJt.. rek aükGnetle · ti. 
yaveri ile aralannda fÖyle bir muha- Artık letanbuJa, aııacıjına Ye eev • _ Eh ~p ve~lf ~ek 
Yere geçmifti: iPii Cenanına ebediyen ha.et -Le LHL- • • • ~ 11za' • ten 

Cemil Bev -Pek evi am • --LA.! ~ • ..,.,_ çare yok ..• sa de, yan plir otu-
" " · ma, llZI- ıı;;ıı::::&n. El · w ed •• d 

zim: ben burada bir kovut nöbetçi.i Onun için ~il artık mubddera· runun':.mıe, venr u: .en e, uç ört 
slbi böylece oturup duracak mıyım). bna kar,. boyun eğmek, ve bu vaziye- IDMf Y. • 

Yaver -Maale.ef, evet. ti büyük bir rikGn ile aüriildemek .- Rıvayete nazaran, .. hakkımda e-
- Niçin}.. mecburiyetini kabul 1 • . mır varmıf. Her ay ayhjun, merkez 

10 , , 
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BIÇAGINI 
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DUNYADA 

• MiLYON 

- Sizin, müeelWı bir kıt'a ile te- * ey emifti. kumandanbimdan tediye olunacak .. _ 
mu ettirilmemeniz hakkında latan· - Merhaba, Seyit lbrahim Efendil. m1f. . • . -:--------------.._...,.._ ____ .:__ 

baldan emir var da, onun için. - Ya. merhabua: Cemil Bey... - Hiç ~~ ~eyın. Emır. vana, 1 İnhisarlar u. Mu··dur·· ıu-Jfrw9: ... den: 1 
- Garip .. Çok prip .feY··· Bunda Ehlen ve 1eblen •.. Buyurun. yaparlar: Baz, biliriz. .. Maamafih, bu- _ 5 uu 

ne mahzur görüyorlar). lbrahim Efendi: mağazasının k•· rac:la ihtıyaçlannız için aıkıntı çeke • 
- Size bunu nasıl İ7.ab edebilirim, ıindeki ipekli kuma, dö,eli sedirde O:: ceğinizi aklınıza bile getinneyin. Biz, 410 ~ mulw11

11nm IEııwetı.ri miifreclıd tWt.iade ,.... ... ,.... 
azizim).. yağa kalkm•; Cemile yer aöetermi priplere: ve bahuaua sizin gibi feli- mıyan clemirbat .,,._ 

- Canım, ne olur) .. Siz de ~ ti. f- ket aönnüflere karta bütün varlığı • 842 kalem cimi ml&edat cWt.mcle ,...lı ife ,.....,_ '>W ..,.. 
Diz. Ben de gencim ... Talih ve teaadü- Cemil: her ,eyden evvel, dalgın ~ız~ Y~ etm~~ ~rç biliriz... Yulmnda miktar Ye.,.... ıuah 8f1& topbıa ..,a ..-nl •* - ıkle 
ftin. naaılaa fırlatıp aranıza attığı genç dalgın etrafına göz aezdirmifti. Kes • Şımdı, hır brde, gıbi aıze soruyorum: 9/4/936 tarihi. .....,_ ........ - mt 10 tla psad 1 h w+ r ıır f--
bir ıilllı arlcedatmıza bir eyilik etmek kin bahar kokularile insana aksırmak ne gibi teYlere ihtiyacınız var. Siz de br. l.t.ld;ieria tlf1&YI ...... tiant ..... la Ye ,....wr isin• taıia aıal-• 
iatemez misiniz).. hiui veren bu mağaza. onun hayretini bana bir brde, sibi cevap verin. da ve ...tte % 15 t•w•t pnluile lıiıılilde rfehebfta Lftw w .... 

- Söyledilderimi derhal unutaca- celbetmi,ti. Bir tarafta yığın yığın ku· (Ar._ ,,,., ) t.,..ı M1ldiirliilndel Alna Satn ......,_.... ....,, "MI ...... 
iuuz.a aöz veriyor mueunuz). lnaf toplan, lana torbalan: cfiier ta. ------------- D1D'. (1675) 

- Hay, hay... Şerefim ve namu· rafta bhYe zenbilleri, buğday çuval- ı • a • 1' O ( 
8IDn üzerine yemin ediyorum. ~· kelle tekerler, hazır elbiaeler, çe- _ • _ KiNOPRiN kaıeleri h:···=~~:r ..... 

- Şu halele. eize hakiki vaziyeti • fit çefit kunclunlar, pirinç bzevileri ._ ___________ -ıı 
nizi anlatabilirim, azizim ... Şimdi ba- yağ fıçıları, gaz sandıklan, her .; ... Ak .. mkl Prog,.m 
buz. latanbul, eizin müeellah bir kıt· mahıua porselen efYB, ağzı açık kırmızı lsT ANBUL 

r ~ ; . r-.. ~ Q .......... :... .,... : a..- ~. ~ • :.. - :,., ::; • • ;:, ~ ... ! "1 '- ~ • r ,( ~ • • .. ... c: :. :~ 

Belediyesinden : 
anan be,.. pçmenizi ietemiyor. Çin· biber Ye envaı baharat tenekeleri .. Bü· 17: Oniveniteden nakil lnlullp deni 
kü, o kıt'a ile ad bhihferden Wrim tin l..nlarua ...... 99 m•muz Eat Bozkurt. 18: Dw au•mk• 19: Ha· 
iltihak etmenizden endife ediyor. bir "1rette lıer tarafa aerpiftirilmesi berin. 19, 15': o.la •111kW (wılM&) • 19. 

- Aman •llAhunl. Böyle bir fikir, Cemile pek tuliaf gelmifti. ' 4S: Konferans: Halkiyat tetkiklerinin kül-

Muiaa-A"'snr-Glf.wrama,.aa ......_.. -ı.....a 23,....,_ 
, ... ı • .- ...... , .... .,_~_...-. -...ıoo • ayala 20 lira dliw lllllD _...e,...._. bahfiflerdin ........ ,_. ....._ 

naaıl plebilir).. - E.. Nuılemız Nlralım; Cemil tir balnmınd~ ehemmiyeti ı.ta:ıbul kon. • 
t'.elf ... , ••• ...a.c.fs•ir. cl78'1a 

- Gelir, azizim: plir... latanbul • Bey).. tenatuvan Direktiril Y...uf Ziya o~ 
ct.D buraya aüqıün pldiğiniz için on- _Eh ... Şöyle böyle, İbrahim Efen. Soci ~L~~,30: Sdlclp orkestralan 21,30: 
lann aklına d" n aaucner. 

en eftel plen fCY, inti • ı. Saat 22 den eonra Anadolu aj•n...,,., 
bin almak için böyle bir harekete te- - Şehrimizi naad buldunuz).. pzetelere maluu• havadia aerviai verile • 
tebbüe etmek ihtimalidir ... Sonra). - Azizim: daha hiç bir yer aör • cektir. 

- A1, eonrua da mı var} medüiı ki... BODq .. 
- En mühim, nOkta. ::-- Bir pce kumandanlıkta bldım. 13-1S,1 O: Plak ve haberler. 18, 15: 
- ltica ederim onu ela aöyleyin Dün pce ele kıtl•da verdikleri odada plak. 19,15: Hafif mu.iki. 20,20: Kon • ŞimcHye kadar Wlilerce kifiyi zengin elmilli'4. 
- Kumandan .;.. da sizin kale ~ yattım. itte buaün, ilk defa olarak eo- aerill devamı, 21,2S: Oda muaildai 

~dan chpnya 9kmanıza taraftar kaja çıktım. V~ .cloiruc. eize aeldim. (~) • .,_ BUDAPql'& . 

& 11C1 D tldti 1t Nlun - dacllr. 

BUyUk ilcramiJ8: 2 00 • O O O 
Cleiilclir ·. . • - H~ ae)din~.. Sa~ geldiniz. 18, 30: MMar pr1u1an. 20 ı P11ık. 21.1 o: 

- Nıçm).. ~ Efendi, Cemile bu cevabi Stüdyo piyeai. 21.SO: Koni. 
-Şunun iÇin ki .. Buraya sürgün edil- verdikten eon~ ellerini birbirine çar· , v AR.SOYA 

melde beraber, henüz yaverainiz. .. O. parak aealendi: 17,IS: Koro, 17.30: Radyo piyeai. 
labilir ki: ~haricinde cereyan eden - Yw veleclr.. 11,50: Radyo &imi (__.ili bmı), 

Bazı kimseler tarllfmdan PlfBDIO bilet numaralanm bnl eetr ı 
tertip edilerek lhtlft eltlll bGton numaralarda lftlrakl tuaııuna elll* 
tızere satış yapıldıll ve alakadarlara bilet verllmeytlp )'abm ba eetflllf 
verllclitl lşltllmektecllr. 

,eyleri aörilr de. _..,.. jUmal edeni- Kapının önünde Ye ınalmnm mUh· 19,30: Çocuklara. 19,4S: Muhtelif, 21: 
Diz. telif yerlerinde duran üç dört pnç kö- A.kerl konupn•lar, 

Bu suretle yapılan Mbll•rda dlıektOrıq&mOllln illltl• •as f2 
sayın halklmıa blldbtıbr. .. 

Cemil, birdenbire Plerini . le, kC>f'lflrik, ~ ~JdL lb- MOSKOVA 

....... yaftN ....... : apmf, rahim::·· banlua emretti: 19.~~:: ~;, = 2;~,~~ı!~: 
- Ben .. Ben IDi jarnal edeceiün>.. - . vef.. , terle neplpt. 
--E.. kili\ bilir .. belki... L&civert entarileri~ ~ •UN 
- Fakat ne aı&weebet, ezim> ... daha koyu~ ba Mabet köleler, 19: ._ - opera parçala.,. 20,IS: 

a.a bunu, HüdeycWe de eöyJemit • clerW ~verdi. P"ayano, 20,4S: Aktaa&te. 21, I~: ~ • Clhaıir ,_... 1eri811e 
lmıdi. Hatta. liyliyea ederna fena h.I· Cemıl, buram .,._ t.li)Wda. E• m tululan (Laata), 22,20: LirlE PIY89= 56 a ..ı.:la .,.. 
de kmnıfbm. lin~ıld ~ t8elııdill m&temecliyen cEair kut•. ~ • • 

H" k binıder n__ ~e ealhyordu fbrah" Efe eli ViYANA .. Al 
- ıçıZınayımz. ... uuna- DHMleld hwıc:lan ·.. ım n ya- 18.JO: Pi.Jaao. 18,SO: Muhtelif, 20ı Bal ,. 1Wa. 

da; ne .U.tla ohin'a ol.un, aaraydan birini orme ~zıelerden Haberler ve ..a.. 21.05: Nakil (Graz". AbiıaJ ,.... Je&... M" m" 
plenlere blfl böyle auiP bir fikir = bmm ve~~_. dan), ~ -. ada Bılıı- ap mah. .. 
Yardir . PIDI • uzattı. Mutebeeeim bir 7 Niaaa Sah J Akvll ,......... 55 12. 

- fyi amme, azizim .. Ben, haya. çehre ile konUfllU~ ı.,ladı: lsTANBUL ~7t.:-.,..... " " 
tanda bir kere ble _..,. bsumclan - Buraya yem aefenler, ucaktan 18: o.keetra eaederi (plak), 19: Ha· • 
igeloi-pımif bir adiıım delilim. biraz fazlaca bunaLrlar. Fakat, bir herler, 19, 1 S: MW>D .opeıua: OçiincU ve Yı lırnla ._.. •lırR • 

- Fakat, yaYeniniz. ya... müddet eonra ahtırlar ... Maamafih, Iİz dördüncü perdeler, 20,30: Stüdyo ork... nldaııi ,... ••~lllıl"-
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- Hay Allah müatalu.kını vereydi bu elbiaelerle aezemezıiiıiz ... Muhak • tralan. 21,30: Son haberler. ilzel;t aJll .,.. apk ad ... lllfiiiıl· IDDm1ılmtlllll1r. ~--•n 
o 6ç artın urmah kordonun y ann : bit size bir kat sadakor elbiee amar· Sut 22 den aona Anadolu ajH•n•n ~ ..... illiftd'• M 1 il •• .. llıd 
brtar atanm. • ÇI lamahyız ... E. eöyleyiniz bekalım}. ııaze~eı.... an•-.. haftdil eeniai •erile • nldmt ~ •"-~'!~ ..... 13/4/936 pmrtııl ... 

_ Eğer benimle bir doet gibi konu- Bir vazifeye ta~ edildiniz mi). cektir. IUt 15 l.w.t endimendıi ..... __ -1idlr. (8) (1813) 

fUyonarnZ', aakın b6yle bir f9Y yap • Cemil alaylı bir tavırla cevap ver -
mayın. Şayet, bir gün bile kordonsuz eli. 
pzeraeniz, derhal 8Uaya jurnallar - E.dildim. Hem de öyle mühim bir K A ' E 

:!t;!~ ~=-~;ki;e ec:;:~=:~ v~1::~ ~:n: ... tehirdedir. N E o K A L M . 
demektir, . bil~.r m~) ... Allah. düt- (Ce~~) e ve yahut (Çöl) e gitmeye-
manımı bıle oylc bır vazıyete dütür • cekamız. 
meein... - Hayır, azizim. HattUM, kale · 

<lemirm aklma biJı anda Çerkea kapısından bile clıprı çıkmıyacaiun. - •t P,...nm i6zleri selmifti. Te- - Şu halde vazifeniz, kumandan Grip • Nevralji • Bat ve Dit 
wkhli o: pqa hazretlerinin maiyetinde. 

Arlrlllzm • 

Yemen, , ip hzle ... Hzekbı; • - Hayır. 
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Türkiye ile Yugoslavya 

Dünkü lik maçları 
Galatasaray İstanbulsporu 5 
Vefa Güneşi 3 - 1, Beşiktaş 

- 1, 
Top-

1 F enerbahçe Anka
ra da 1 - O galip 

arasındaki beraberlik bir 
kere daha teyit edildi 
(Baı taralı 1 inci yiime) berdar etmek, en iptidai beynelmilel 

Avusturyanm aon hareketi nezaket icabldır. Bu tarzda hareket 

kapıyı 6 - 1 yendi 

da Ga)atasaraY kalesine sol 
lıtanbulapor - Galatasaray ınaÇJD 1.• 1 h "-· b- '-' · ik 

il lent ısıanbu ıporun er uu cıunı geçt • 
c·· ·· üb" GalataaaraY e fif I unun en m ım maçı d ten sonra topu ha · ,soldan bir plase ile 

stanbulspor arasında Taksim atadın a ya- wlar taktı 
·ıh iki&& a · I>~.~ Maçın ehemmiyeti dolayıaay e er Necdet vole bir ıütle günün en güzel 

hı hun dolu idi. t ,sof ünü yaptı. Fazıl bekleri geçtiii bir sı· 
Geçen hafta F eneıbahçeye kartı ıaye da lıtanbulııpor sağ müdafii tarafından 

RÜzel bir oyun çıkaran latanbulılpo~un, 18 
'-- ile diifürüldü. Penaltiyı R-t gole 

G la ı.cait' yazıyet çenuc; -,,-
a taauayın lr:-rpaıncla • iki takun da tahvil etti. Günün en iyi oyuncuau aai açık 

l'nerak.la beklcıuyordu. Heı l Necdet idi. Her akını tehlike yaratıyordu. 
aah '- w t ftarlannm çı gın aya çı11.tıgı zaman ara Sağdan ve ıoldan mütemadi bir şekilde 
alkıılan ile karfllandılar. . upltkül aazyik .den Galatasaraylalaı Dan;alın a· 

Galata.uay takim• fU şekilde yaiile S iDc:i solü de yapmıya muvaffak 
etmişti: H __ 11.ı. • oldular . .()yunun neticesine 2 dakika var-

Avni. Uitfi. Rept. Suavi· •YT_.. 
Kadri. Danyal • Bülent - Fani • Etfak -
Necdet. 

lstanbul.por: 
Oam~n. Samih • Sabih. Enver - Hasan • 

İıımail. Cahit - Fahri - Seyfi • Şina•İ • 

levfikı.. 
Oyun saat ..f,20 de Ahmet Adem~n. ha· 

unliiile bqladı. 1ık de.kikalaı her iki ta
kım da MDleresiz akınlar yapıyordu. latan
bu '- run .. idan olan güzel bir akınından 

qpo l . 
aoma Galatasaray lstanbulspor ita esıne 
dojru akmıya başladı. Danyal orta çizgi· 
ainden yalı:aladıiı topu kaleye doğru ıiÜr• 
tlü. Pas vetmek tereddüdünde iken ini 

1 
l:tir ıüt çekti: Korner. 

Korner de neticesiz kaldı. MüteaJu"ben 
l.tanbulsporlular güzel bir akın yaptılar. 
Ha .. nın ,ütü avuta tıitti. Galatasaray sai
dan iler1İ791'. Necdet ortaladı. Bülent ha· 
fil bir tüt çekti. Kaleci muhakkak bir solü 

plonjonla kurtardı. 1 
istanbulspor sol açıiı.nın s~c.l bir ıürö-

liİ. ortaladıiı topu Avnı plonJoala tutmak 
iizere iken Rept el ile tuttu: Penaltı. Sol-
dan hafif bir plise. Gol 

Top ortaya geldiii zaman Galatasanıy- G. S - l S a s +n heyecaab bir ....... 

Maç heyecanlı oldu Avusturyanın son hareketi hakkın- elaka.d~rın .~endi w~ezin! miidafa-
daki bir suale doktor Tevfik Rüştü A- a ıçın . gosterecegı sebeplerin, 

A k 5 b 
. . kuvvetlerınden bir -y 1--ybettı"ı11ıez 

n ara, (Huauıi) - Fenerbahçe ras ~u ceva ı vermıştır: w :- lUI • 

ikinci maçım bugün .Ankara Şampiyonu K'" .. k b l .ı b" Fakat egcr komsulari1e olan dostluğa << uçu antant u mese e-:ıe ır va-
Gençler Birliğine karşı oynadı. Seyirciler . t I ~ IAI . tt d f k t k.. kıymet veriliyorsa bu tarzdC\ hareket 

d Ş k 
zıye a maga se a uye ar ır, a a u-

arasın a ü ni Saracoğlu, Rana Tarhan, .. k t t .. . b" b" l"k k"l bir tarafa bırakılamıyacak bir me bu-
Rec p k b" k b çu an an a muvazı ır ır ı tPA ı c-ep e er, ır ço me 'uslar bir çok .,. · tt• )) 
generaller vardı den Balkan antantı, küçük antantın rıye ır. 

Oyun başladıktan itibaren yirmi dakika faaliyet ve teşebbüs'terini en hi.iyük bir Tevfik Rüttü Aru Nikbin 
kad F · h senıpatı" 1·ıe takı'p etmekteJ,·r. Ku··çu··k Doktor Tevfik Rüştü Aras beyana-

ar enerın ma sus bir hakimiyeti al- • tında davam etti. 17 nci dakikada ve yine antantın iki azası bizim birlioimize ela- tını şu suretle bitirmi§.tir: 
sağdan yapılan bir hücum esnasında Ni _ hildir, üçü.ncü azası ise bir çok bakım- u Biribirini takip eden h; disc-IPre 
yaz.iden Naciye ve ondan Eaada giden to- dan müttefiklerimizin miittefikidir.)> rağmen nikbin olmakta devam ediyo-
pu Fener santrhafı çok kuvvetli bir ıüt ile rum. Eğer Avnıpada sulhu muzaffer 
gole tahvil etti ve birinci haftaym 1-0 Fe- Bulgariatanın Vaziyeti çıkarmağa muvaffak olursak n.emle-
nerbahçenin lehlne bitti. Sulh muahedelerinin askeri madde- ketlerimize ve bütün Avrupa milletle 

İkinci devrenin birinci safhası, az devam leri bahside Bulgaristanın alabileceği rine en büyük iyiliği yapmış ol:-cağız.» 
etmekle beraber Fenerin sıkı hücumları ile vaziyet hakkındaki suale de doktor A- Türkiye Dış işleri Bakanı dün ak-
başlaclı. 20 dakika sonra Fener takımı ras şu tarzda mukabele etmiştir: ~m Türkiye elçiliği tarafından verilen 
Eaadı merkez muhacim yerine alarak ye- D v d v A Y-nı"d h.. l b 

1 
d Oyu <1 ogru an dogruya alakadar kom- bir ziyafette bulunmuftur. Bu 7iyafete 

en ucum ara aı a ı. nuo ecre • 
Y
an ta--· •at l ol w ··-· • fularını dpha evvelden haberdar etmek- doktor Stoyadinoviç, Balkan antanh 

.... .. en go amıyaca1ı1nı ao-erı-
yorclu. Bunun için Fenerin sayı arttırmak ve sizin Sofya hükumetinin bu tarzda bir memleketleri elçileri ve Yugoslavya 
Gençlerin müsavatı temin etmek huausun· teşebbüste bulunmak niyetind~ olc:lu- dış işleri bakanlığı yüksek memurları 
~aki gayretleri neticesiz kalarak maç 1-0 ğunu zannetmiyorum. Çünkü kendile- da ittirak etmişlerdir. 
Fenerbahçcnin galibiyetile neticelendi. rile dostça komtuluk müna-.ebetleri Doktor Tevfik Riiftü Aras hu .... 

Dünkü rrıaçtan ve bügünkü oyundan idame edinmek istenen komşulan ha bah Ankaraya dönmek üzere Belgrat-1 .. 
sonra ilk verilecek hüküm şudur ki, An- idame edilmek istenen komşuları ha- dan hareket etmistir. 
karada futbol hissolunacak derecede te - ' 
rakki etmiıtir. 

lzmirdeki maçlar 
lzmir, 5 - Lik maçlarına husün de 

devam edilmiıtir. ilk maç lzmirspor-Şuk
ıpor arıuanda yapıldı. lzmirspor bakim bir 
oyundan sonra maçı ...O kazaadl. 

Habeşler 
mağliip 

tamamen 
olmadılar 

Bundan 10nra kaılfılaşan Deaunpor -
Bornova takımları maçında da Demirspor , (BGf taralı 1 inci yüde) riyor: 
2-1 ıalip ıelrnittir. lta)yan tayyareleri «Karmakanşık Habeıiatanda harp kat'i bir ~ 

Günün en mühim ve heyecanlı maçı Al- kaçan kütleyi» bombardıman etmekle reye sirmek üzeredir. ltalyanlar, 
tay - Altmordu arasında idi. Altınordulular me,guldür. yağmurlardan evvel Habeılere kat't 
maçı 4-3 galip bitirdiler. Protuto darbeyi vurabilmek için timdi bütüı\ 

Vefa 3 • G&Ua.w 1 Cenevre, 5 <A.A.) - Habet Dıt kuvvetlerini kullanmaktadır. 
.. . ~ Bakanı Hemi Avenol'e çektiii hir • • • • 

Gunün ılk ~~~ile Günet >'•P- telpafta dün aaat 8 ele Acliaahaha· Askeri muharrıramızm 
mııtı. Ok dene laer iki tMllD'P da JUUI• • 1 1 
IUZ oyunu ile devam etti. Top her zaman Dm bet İtalyan tayyareaı tarafından muta ea arı 
1ıavaya kalkıyor, kontrol güçleıiyordu. bombardıman edilmesine karı• pro- Dün sece ıelen telıı'aflar b~at ttalıi 
Güncı bu arada bir ıol çıkarak ilk devreyi testoda bulunmuıtur. Bu tayyareler yanların büyük muvaffakiyetlerindcn baJl4 

1 • O a:alip biti~di. . . tehrin üstünde alçaktan uçmuılar ve setmektedir. Fakat 'bunlarm mem'b41arı bal. 
2 'ncı devrenın de ı]k dakikaları zevk - "t 1 .. 1 1 • 1 • · . . c:._h d 

1 
b 

1 
mı ra yoz er e atq etmit erdır. yan cephesı oldujuna nuaran bu haberler• 

8lZ geçtı. ua a a cana aı a oynayan o- ·b· · ~ 
yuncular vardı. Oyunun aoolanDll doira Dıt Bakanı bu protestoda, Adia- olclaiu Si 

1 ınanmak clojra clejilclir. 
V~falalar topa hikim oldular n yavat ya- ababa'da biç bir pl'Dİzon meYCUt Bu huımta okuyuculannma kili bir filde 
vq Güneı kalesini•mkıttuciılu. Bunun ne· olmaclıiı ye ltalyanlarm bu hareket- •erebilmek mere büyük harpte cereyan e"' 
ticesini elde ettiler. Arka arkaya çıkar • leriyle, açık pbirlere bile hürmet et- mit olua propqancla aerviderinin ne ....._ 

dıkları 3 ~ol ile salip scldiler. ~ediklerini iıbat etmit bulunclukla- ~~balqalar ~e hatta UJchama havadis._.. 

Beşıktaş 6 - T opkapı 1 rını söylemektedir. duırnan• ve ciun e1ünammniye1ini a1c1et. 
lıtanbul lik falllPİ7onaııı oyunlanndan Kat'i uJha mıya çahfbklarım atken muharririmizin Y'" 

olan Beıiktq, Topkapı arasındaki müaa • Len..ıra 5 (AA) R t b•td• nn çakacak olan bir 1....ıa okuyacak' 
b k 

. . a , • . - eu er ı ı-

a anın ılk denas çolı: hararetli 'Ve Beşik- •• ••• • • • • •• ••• llDD. tapn 1 • o aalibiyetile bitti. • ••••••••••••••••••••••••• 

atan Bqiktaş hakimiyeti almış. gollerin 
._r canlandılar. Derhal latanbulıpor b· 
laine aktılar. Ender sörülım paıılarla b· 
~e inen forlar,Eşfakm a,,ail ile benher· 
liii temin etti. Bu sol eoldan. Danyaldan 
Bilende, Bülentten Eofaka gelen ileri bir 
Jlalla olırauft\L 8'ı ıolü müteakip,,. Danyal 
'-Pu ıürerkllı latanl:ıulspor müdafii tara

hadan sakatlandı. 

kea lıir penalb daı.. oldu. Fakat Dan; al 
bu tütii lı:alecinİll eHerine attı. 

Danyal bekleri geçtikte11 aonra S.rrıi -

ikinci devre batlannda üst.üste iki gol Yeni Rayşhiag 1 Lokamo devletleri 

adedini arttırmıya batl•nuttı. '' B üg Ü k A ima Cenevrede toplanıyorlar 
Topkapı bu oyunda tamamile müdafaa n• 

yaptı iıe de 6 - ı mağlubiyetten kurtula - ya nın •ırı_ ı• • (Bllf taralı 1 inci yiue) 
madı. '' 1 IC. mflC l•I Alman mur•hhe.lan 

Necdet 35 inci dakikada bütin mücla· 
6i atlattıktan ıonra topu yan bir tiitle taca 
•ttr. 

()yunun son dakikaları da CalataNr•· 
Yırı rıi.bi bir hakimiyeti ile s~ti. 

lki•i haftaym bqlar batlamaz Gala· 
t~aara:rhlar hllı:imiyeti eHerine aldılar ve 
ıuzel alunlan aüzel 1'etiee~le Wtti- Jlii.. 

hin kasti tekmesile yuvarlandı. Hakem Sa
miha dıprı çıkardı. Oyun bu swetle Gala
tu'1'•)'U' S-1 plibiyetile bitti. 

sıllıyrnaniye 2 - Anadolu 2 -
B

. . . l'ı- rna"larından olan Süleymani-
ırınc:ı IA , ..... 

Anadohı arasındaki miiıle a Şeni 
ye, ._.J ik" 

d da yapıldı Birinci devrecıe ı ta-
sta ın · 1 
raf ta çok sayret sarfetmiı ve oyun f •• 

berabere l>itmİftİr. . 
ikinci devrede iki taraf bırer sa~ı clal:aa 

k 
2 • 2 lleTalMın netıcelen · 

yapara oyun 
.-.ıir. 

laalataaaraf mubacamlerİ 
Jatanbubpor kalesinde 

KaragUmrllk l - DliansPer ı . <•llf ,,,,,,,. ı illei 7&1•) 
Şeref stadmcla o:rnaaan ikinci lik o~ niat hirlik reisi Heın•el0in bu meb·ue

nundan Karqüıpriik - l>ejampor aruuı- lar araaında bulunmaaa yeni meclisin 
daki müaa'bab sünl hir oyundaa eonra ma1ı· · · .. L _.J!_ B b. ı:::.:
I • 1 beralıerc bitmiftir. ıyetmı aoıtermeatcuu. u Hlll'uı 

Anadoluhisar 3 - Kasımpa~a 1 <·bü~n dünyadaki Almanların birl~-
ık . • lik la Y mcsm taraftarı olduğu hatırlatılıyor. 

ıncı maç rmdan Anadoluhiaar 
Kaaımpata uaaınclalıi müubeka Kadıkö; Rayft~g'da üç Avu.turyalı vardsr. 
stadında oynandl. Aucloluhi..r talumamn Bunlar Vıyana Nazi partisi ~fi Alfred 
hakimiyeti ile aeça oy.. 3. l Kuımpap- Edvard;ın Fraunfdd Avusturya 
nın aleyhinde bitti. J • • L 

Hilll 1 - Eylp 2 f~~~.::u 1t::.:~1 
.,:::P A~:!~ 

. Birbin~i lik müsabaıu.t.nndan olan bu turyayı terkeclen Hermann Roec
müsa a&a Kadıköy ıtadmda ~ftU. 

İlk devreyi Hilal ı . o plip olarak bitir- hny, ve Avusturya Nazi partisi eaki 

mittir. İkinci devrede çok diiqiia oynayan meclis tefi oı.ı Alfred Prok•h'dir. 
Eyüp takımı üıtü.ste iki •:JI ya~k maçı Mecliste Çekoslo't/akya tebmaaı olan 
2 • 1 kazandı. 

Yugoslavyada 
talebe kavgası 

iki Alman vardır ki onlar da Nasyo-

nal - Sosyalist partisinin üç kııma ay

rılmasından evvel bu partinin hakiki 

banisi olan Rodolf Yung ve l-lans Kro' 
bedir. 

Belgnd, s <AA> -T• FakiJte. EIAzizde bir katil yakalandı 
sinin önünde milliytılpel Hl' Ye Muk- r•~-=- (H ") G · ıis talebe an..m .. ..lır W ~ ususı -· - eçenlerde ıs-
talebe ölmüttiir. Ka.;:;. = ~- taeyon caddesinde iki kişiyi yaralaya

'liat talebnb ..._ iPa lriır t.llrir Y•• rak kaçan katil Fuat Akaaray mahallc-
mit olmeah. aindc bir t.bçede yaka lanm'fbr. 

Londra. S (AA) - Ahnan Dış Ba .. 
bnbiJ ei)'aai kmm direktörü Dsekhoff AJ.. 

man deJcsuyona azalumclan bazıları il~ 

l»irlikte Berlin· e hueket etmittir. 

Yon Ribbentrop bir, kaç gün daha l..on• 

dra' da kalacaktır. 

&UY-ON ULKE.Yfı 
HE RC.UN 

.... 
DOLASAMA!SINIZ 
FAKATt 
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HASA RUJ, AL IK, 
:Asri kadın için ruj, allık ve tırnak cilası bir ihtiyaçtır. Hayati bir İştir. Fakat, iyisini bulmak lazımdır. Pari.:ıte Koti ne ise Türkiyede dahi Hasan odur. Sabit, açık, koyu renkleri vard ır. Hasan rujlanna ve 

allıklarına ve tırnak cilalarını görüpte meftun olmıyan kadın yoktur. Hasan markasına d ikkat, başka marka verirlerse aldanmayınız. Hasan deposu: İstanbul, Ankara. Beyoğlu. 

Güzellik ve sıhhat i~in ilk şart 
- ' 

RADYOLiN 
kulJanmaktJr 

Radyolin 
- < 

diş 1 eri; 
dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

Radyolin 

'NASlR ilACl 
KANZUK 

Nasır ilılcı Avrupa ve Aınerikada 
t'ev irnlfide mazharı takdir olmuş
tur. Eıı eski nasırlan bile pek 
k ısa zamanda kökünden çıkıfnr. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
~-• Beyoğlu - İstanbul ... _.,,, 

UYKUSUZ GEÇEN GECE 
r • 

diş le ri, ~ T 1 F O B-i L .-~ •---..ılll!I!.-~- -!'!!il"- - -!'!!!!"'.'!"!!"'. '!!'!'!!- !!1"111!_~---------.. 
Dr. Ihsan Sami Ne beyhude yere izb.rab çekiyor. Bir tek kaşe G R 1P1 N bu tahammOI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu- edilmez ağrıyı dindirmeğe kati idi. 
tulmamak için ağızdan alınan tifo 

:fişler mideyi 

sağlamlaşhnr. 

----------------~~---------------RADYOLIN dişleri temizler ve parlatır, mikropları 
yüzde yüz öldürür, diş etlerini besleyerek has· 
talanmalanna mani olur, ağız kokusunu keser. 

haplurıdır. Hiç rahatsızlık vermez: 
Herkes ıılabiHr. Kutusu 55 Kr. 

ViKiNG 
Markalı 

SOT MAKiNALARI 
hem çok iyi, hem 

çok ucuzdur. 

:TflrK..;IJurupa LTD. $Ti. 
llT'ANBVl. OAUTA, PEA$EMB! PAZARI Ot 

Pariste:. mezun Kiki kal rl dTeş u~~rzıR· veKşaApkaNevi ~~;J ..... . ' "· ·;;~· ~:~~~·~:~~~·~~·. · ......... -
R G U N Te~~~~i Şap~a~sı Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 
oğlu, Ağacami, Rumeli Han No. · ı (Son modeller geldi) Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

..,._....,~-=--=-~--=:.._ ________________________ ·---------------~--~~~~~-~~---. 

e GRIPIN: En şiddetli baş ve • GRIPIN: Gripe, baş nezlesine 
ve diğer nezlelere karp çok 
müessirdir. 

diş ağrılarını keser. • 

e GRIPiN: Soğuk algınlığın
dan mütevellid bütün ağrı, sm 
ve sancılan süra'atle geçirir. 

e GRIPlN : Bel, sinir, romatizma 
· ağrılarında hararetle taniye 
edilmektedir. 

, 

111 

1 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz, 

G R 1 P i N, Radyolin Diş Macunu fabrikasının mütehams 
kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

Her eczanede bulunur. Fiatı 7,5 kuruttur. 

tj)A .C?AZİ 
;;x 

. . . . 
·c;UZEL ~s TALAR YAfABlURS\W . 

VERESiYE SATIŞ 
101 lstiklAI caddesi. izahat verilir. 4111 ___ _, 

--------- ---- ------"----..,,----- '----

Saata QOk ehemmiyet veren RIEVUIE eaatı alır. 

eırREVUE 
saatı alan ne ald ıgın ı b ili r, 

c;Onkl 80 İaenellk tecrıDıbe 9lbl l»lr 
garantiye mallktlr. * 

Modeller . en .... son ve zarif ,.kıtdedlr. 

RIEVUlt saatları tanınmıt saat9ılarda 
satılmaktad ı r. 

Uı11uml depotY 1 latanbuı Bahoekapı, Ta' Harı, eırıncı kat 19. Telefon 21364 ., 
..,_.. .. - ... - -

----------------------.. 1 lst•nbul Vaklflar Direktörlüğü lllnları 

İstanbul Tapu Ve Kadastro Batmemurluğundan: 
lıtanbulda Yayla civarında vaki Hüıamettin camii arsası mÜllt.ağ1$ 

anha olarak İstanbul Evkaf Batmüdürlüğünden temdidi .ve tapuya rapb 
talep olunmuş itbu mahallin tapuda kaydı olmadığından senetsiz. ~f 
muamelesi yapılacağmdan bu mahal hakkında f&yet tasarruf ıddııum~ 
bulunan var ise vesa!ki tasarrufiyeaile tarihi ilandan itibaren on bet gun 
zarfında lıtanbul Tapu ve Kadastro Batmemurluğuna müracaatlan ilin 
olunur. «1741» 


