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SAYISI 5 KURUŞ ISTANBUL 

Akdenizde Müşterek Emniyet Tedbirleri 
Romada Derin Bir Tesir Uyandırdı 

Fransızlar da Akdeniz Meselesi ile Fazla Meşgul Oluyorlar 

Akdenizde Laval Bugün Meclis Denizde · 

Müşt~rek Karşısına Çıkıyor v.apur~uluk 
Emnıyet Şırketı de 

~~~=~öru~ı;; Parlamento içtimaında Şiddetli Devlete geçiyor 
Münakaşalar Olması, Belki de 
Laval'in Düşm.esi Muhtemeldir 

P&l'İ9t 26 (Hususi muhabirimiz 
1tikliri7•) - Bqvekil U•al'" 
Balbn antanb mümuaillerini • 
ba 1ne7ancla Tnfik Rfitdi Arası el 
kabul eclenk, Akdeniz deYletleri 
nia hwhaaci bir ihtimal k·ars1&111ı-I 

ela alacakları •azi7etten haherd 
balanmaktaclır. LaYal ile Bal 
... Jetleri elçileri arumda seçe 
söriİflDelenl• bilhaua lnsiltereni 
Akdeniz Clnletleri nezdinde yap _ 
blı teteltbiia konUflllmuttur. 

8__,a aöylmdilin• 6Öre, Ed c.,..,,,..,,.,. laanlıetinden 

,,._. antanh mümeaiUeri U. 
,,....ı. etrolmda l'Öripnİİf H l 
lllCI ,,.,,,.,.;,. tatbilıi laalılnnd 

ba deuletlerin maflGlaluıtlerini •L 
de efmittir. Bira .,.,.. Cene11r•;,e 
...... Tidile•h u ln1fiilı antaa 
n....,.. Lontlrod• "caaretbaltf 
si•1• ....,., edil•n hir ceuııp oer 

ıniftir. 

Roma, 26 (H,,.,,. malt • • .. 

Italya ·Habeş Davasında Ve Akdeniz Emniyetin

de Fransanm Tutacağı Yol Bugün Belli Olacak 

6ildiri70" J - ltalyonue lnwiü li • Bugün Parlamento karpuna çikatak olan Laval, aöz söyleyeceği 
ı-- IMrhanp hir tecab ilati lleclia ve kıüraü, dilftüiü takdirde yerine gelec;eklerden en çok 
m U- '-fi AW•ng d•oldlerinin isimlıeri geçen Sotan, Daladiye 

Dün Bir Toplantı Ya

pıldı, Yeni Y ı1 içinde 

Satın Alma Bit&°ilecek 

Vapurculuk tirketi Yapurlarmm 
deniz7ollan idareai tarafından aa -
tm ahnmaıı etrafında Ankarada ya 
pılan müzakereler, eaaa itibarile bi 
tirilmittir. Denimyollan ve vapurcu 
luk tirketi murahhaalarmın iftira • 
kile toplanan komisyon, bu buaua.. 
taki raporunu iktiaat vekaletine Yel' 

mittir. O.nizyollan direktörü Sa • 
clettia ile •aparculuk firketi direk -
törü Mutafa baJTaJD erteli tekrar 
Ankaraya siderek a&bf itinin geri 
kalan teferriiatı üzerinde konuta· 
caldanbr. 

Vo,,..ıai fİı'lretinin l'emİ.. 
feri 11 • • ı 1 derwedilec:elı1 · 

Bu iı etrafmcla ilk teklifi yapan 
vapurculuk tirketi olmuftur. 

Şirket, ~ dilfea tonaj nia.. 
betiniıa teabit eclilmeei iateii. ile 
llJtiaat v.w.m.. miracaatta: h _ 
r.-t~~ ~r1e.nacak ar nn el -

Misafirlerinizi 
KURUKAHVECi 
Mehmet Efendi mahtumla
nmn kahvesile ağırlayınız. __________________ ..) 

SAYI 249-3552 
On Birinci YIL 

SAHiP •ı 
BAŞMUHARRiRi 

Mahmul SOYDAN 

TELEFON { Mfidllr ı 24S11. Yaa leleri ı 24311. 
idare " Matbaa ı 24SIO 

1ikinclklnun1936da 

T Urk Gazeteciliğinde ileri 
·r Hamle Yapıyor 

1 lkincikinun 1936 da: Yalnız büyük bir ha-

TA N vadis ve fikir gazetesi olarak değil, ayni za• 
manda renkli tablolar ve zengin bir magazin 
kısmıyla çıkıyor! Aekerlik, havacılık, sinema, 

spor, kadın, çocuk, moda, dünya şüunu kıatmlan ve bunlardan alcrccıiı.n ~ laalrlnn4a [Fransız b~meti bucün mühim Bakanlığına gelmesi vaziyetin manza. 
· başka Peyami Safa'nm idare edeceği Edebiyat ve Güzel San'atler 

ve Edebiyat Fakültesi doçentlerinin yazı yazacakları Kültür say• 
falan ve Nizameddin Nazif'in tarihi hikayeler sayfası. 

deoı.tl..-. '°""Uf oW.,_. .taaller bir imtihan geçiriyor. Fransız Baş ve· rasını büsbütün değiıtimüıtir. Bu ka· 
.Uıiı cnaplar baro maWilini ha.. kili Laval İtalya • Habet ihtilafında rışık tabloyu Fransız Bafbakarunın 
len elwmmiyetle mefpl etmelıt Framanm aldıiı durumu anlatacak ve nasıl tasavvur edecetini u çok kes
.,. aJlfln4uclıfa d•rin fewleri .ar barıta varabilmek için Fransanın şim· tirmek mUmkün olmakla beraber, bir 
diinnelıteılir. diye kadar ne gayretler aarfetmiı ol· kere de ağzmdan dinlemek meraklı ve 1 lkinciklnun 1936 da: Ekonomi, Finans ha• 

Saa .asi7et karpunda laa maha duğunu izah edecektir. istifadeli olacaktır. TA N Mketlerini ve piyasa ccreyanlamu en iyi ta-
Ancak Samvel Horun istifası, Paris Fransız Meclisinin bucUnldl top- Dev · b · ,.. 

filin kaaaati tadarı lqiitel'e Akel bant tekliflerinin suya düpnesi, Her· lantısma önem veren bir cihet te La· let Demiryolları ve Vapurculuk kip eden ve ütün tacırleri alikadar edecek 
nizcl• Alınacak miifterek teclltirl ·yonun Radikal Parti liderliğinden çe· valin yapılacak istizahlara aynca ve· Şirketi Direktörleri yazılar, haberler ve rakamlarla vaziyeti 
ri iatediii kadarkunetl .... til'Wilir. kllmesi ve bilbaua Edenin İngiliz Dıı [Arbu 9 uncuda] SADETTiN, MUSTAFA 'günü gününe bildiren yegane gündeliık gazete halini alıyor. 
Fabt ltalyanm artık petri>I a11111aar1 -========================= iç laatlarm bir elde iclareai Ye her · 
... ıandan Jıorkuau kalmaDUfbr. B iki deniz müe ..... ainin birlettiril _ 
............ zecri teclbirler nekad J'"'fe·nhe 'e·e Bakış .... imkiam• tetkik etmit, bllllun 
~dirilM kuvvetlendirilain, I V4 .,.., l4 I ' (Arkau 9 uncuda] 

ltalp AW.aisde bir Avrupa har-

:;:.~~~ac.k biçbir Yenile Yer "Harp Bahara Kalırsa 
Hatta •a•t•l.r. eliler n1ernlelıet 

:::..~·:: ::;:-:.:, italya Para Bulamıyacak 1,, 
t...;79 etmelttedirler. Corriere d•l 
la S.. ..-ıui ti.•: ''6anıf ... 6öy. 
ı. ltal~ ,,.Inıs lı•ndi '-o.ti. 
•• PHnebilecelttir. Bg lı.,. 
ı.l&dte, lacdta ln6ilt•,.."• bile,...., 
cat olan ..ıim 1ı.,.,.,.tlariu hareie 
fİllİ .ültUnetl• b•lıliyonıs. Ba me • ,,_,,a lı•ndi İflMİıradl• ,,...,..,ı ola 
,...._ demelıtedir • 

Pragdan Ankaraya Kadar 
L' lndepert41111tCe Raamanİ• .,,.. 

tai ytaı70": 
"ltalyan _ Hahef clayuna Jdiçük 

antant ..,. Balkan antanb cle91et -
len ...U. doetluiu pren.üpleriain 
İcap ettirdiii tekilde va:ııiyet al • 
malda dnam ecleceld..d1r. 

Praiclan ~ Ankara:r• 
kadar azanan ba J:ePhe ltirliii ha
kikaten pek mühimdir. V..a ba bir
lik mlhu empoze eclecela lıat'i a 
lllillerclu birini t...-il ebnekteclir. 

Küçük antant ile Balka.• -tanb 
ona miifterelıı: ve açık hareketi Wi
tün eulh doatlanm bir noktada top 
1.-.k cazibesini sösterm iftir. 
~ama bu her iki ziimrede 

Wriaci pllncla bir rol o,..acbiau 
... LLılde ........ n olmalr,.a. 

Danakil Cephesinde Yeni 
Bir Çarpışma Oldu 

Makineye verilirken 

Habef KöyHilerl 
Bir ltalyan 
U91§1nı Dlşürdüler 
A•iubaba, 28 A.A. - Köylülerin 

DqpMtur yakinincle bir ltalyan 
tan..,iai brpuala diifiirerek pi.. 
ı-.- öldürdükleri •e 1 mitralyöz 
le 2 tüfek alchklan reunen bildi.. 
rili70t. Tanare. diler bir tayyare 
ile birlikte, Dqsabbur üzerinclen 
UÇIDUf Ye fakat bombaatmamqtır. 

Ras Kassa Cenup- ~ 
ta Taarruza Geçti , 

AcliaüaM. 26 A.A. - Burada ia 
rarla clöaen ta7ialara söre, Raa 
Kaaaa ile Ka-bhat, Makalle sölse 
aiade kaı,..lara kup taarruza 
seçmİfl..dİI'. 

t talyan Zayiatı 
Aanara. 21 A.A. - Salüiyettar 

mahafil timdi Al»bi Addi sayiab 
laaldmula ltir biilten ~er _ 
clir. Ba blltene sön, 7 talyan za
biti ölma. •• 167 süit yaralamnq · 
tır. Yerlileclen 18<) ölii n 167 yara
lı ftl'dD'. 

"TAN,, _,,,.,. ~ 
bcr~ ltatlular. G...ı.mia ca-

1 lkincikinwı 1936 da : Ziya Şakir'in "Os. TA N manlı Saltanatı Çökerken,, adlı tarihi eserini 
bütün vesikalanyla, bütün orijinal resimleriy
le tefrikaya başlıyor. Bu eserde mütarekenin 

o karanhk günierihi yaşarken iç politikamızı idare edenlerin ve 
işgal kuvvetlet"inil}. İ§ yüzlerini olduğu gibi göreceksiniz. . 

N
. ı 1 lkincikinun 1936 da : Tanmmıı Rus tarih· TA çi edibi Merejkovaki'nin Büyük Petro ve Oğlu 

. eserinin Nurullah Ataç tarafından gazetemia 
için yapılan teroilnlesini J,ıeşre başlıyoruz. 

1 lkindkinun 1936 da : Değerli edip ve şair 

TAN Faruk Nafiz'in gazetemiz için yazdığı ve ken
disinin ilk romanı olduğu için aynca edebi 
bir hadise teşkil eden "Yıldız Yağmuru,, adli 

eserini tefrika ediyor. 

2750 
,.. 

Lira· rnlklfath 

EV . 
Kraııçesı 

Müsabakamız 
1 ikincikinun 
1936 da · Bqhyor 

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

1 İkincikanun 1936 İtibaren 
Gazetemizde Karikatürlerini 

Neşre Başlayacaktır 

<•• ,.__,a diler laahrler 1 
..• ,,,,..,.,ır.) 

lmperatot Haile Selise Kızılhaçm kurdufu hastahanede cephe
Gaı gelen yaralılan ziyaret ediyor 

(T_,,,..,,_ 1 ancu .Plili_,,,) 

....,.,ai .,. ,,.._ ,.anım eliler .,._ 

....,.,,_._.~7f'CG,,,.,. Yılbaşında "TAN,,ı Okuyunuz 





Bazı 

kter. 

MISIR MSKTUElU 

M sır Kenüz Tatmin 
Edilmiş Değildir 
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a alarına 

ş·cndiden Hazır 
Girmiye 
Olunuz! 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Bayram Şekeri 

; Bugün Bü~ün lstanbul Halkı ı 

~Saray Sınemasında ı 
E Bugüne kadar dilimize çevrilen 'film1erin en lıan"'kullaesi İ Tan r:ıukabilinde hiç bir şey beklemediğini, müsabakaya iştirak 

etmek ısteycnlere kupon saklamak gibi külfetler yüksctmemek
le gösterdiği Ev Kraliçesi müsabakası için birçok fedakarlıklar 
yapmakta ve hazırlanmaktadır. 

Müsabaka~a:ı~ sonunda gayemizin memleket kadınlığında ev 
ve yurd sevgısını arttırmaktan başka birşey olmadığı daha iyi an 
laşılacaktır. 

Ş.imd_i imtihan he_retlerinin teşkili ile meşgulüz. Heyetlerin hem 
ehlıyetınde, ~em bıta.ra_flığı~da kimsenin en küçük bir şüpheyi 
cıklınd_an ~eçırmemesını temın edeceğiz. Hüiasa: 
. B~ ı~t.ıhan heyetlerinin karşısında imtihana girenler yalnız 

bılgılenn\Il muvaffak olacağmcian emin olacaklardır. 

lstanbu1 kız sanat mekteplerinde kız
larımız çiçekcilik ve dikiş" derslerinde 

Ecnebi Bir 
•• 

Oğretmenin 
Takdirleri 
San'at Mekteplerinde Türk 

Kızları Garp Tekniğini 

h iç Yadırgamıyorlar .. ,, 

Selçuk Kız San'at Mektebi Dikiş 
Uzmanı Bayan.Leyla, Belçikalı bir 
genç kızdan hiç umulmıyacak güzel 
ve açık bir türkçe ile: 

- Beni karıştırmasanız, daha iyi 
olurdu, dedi. 

Fakat sonra, yavaş yavaş açılarak 
anlatmağa başladı: 
• :- Tü.ı,. kızlarında eli§lerine büyük 
utıdat var. Gördükleri bir feyi, o ka· 
dar çabuk kavr yarlar ki. bana bir 
daha tclcrar ettirmiyorlar. Türle kadını 
nın kabiliyetleri, Avrupalı kadınların· 
kinden çok daha yüksek olduğunu id
dia edebilirim. 

Hele, garp tekniğini, hiç yadırgamı 
yarlar. Daha ilk bakışta, ne demek is
tediğimi anlıyarak işlerini ona göre 
yürütüyorlar. 

Talebem arasında, iyi ev kadını o
larak yetişmek jçin derin bir istek 
var. Şimdiye kadar zahmet çekmedim. 
B.undan sonra, tabii hiç çekmiyeceğim. 
Sıze nasıl anlatayım, Türk kadın v~ 
kızlarına karşı öyle sempatize oldum 
ki, bir türlti buradan ayrılamadım. 

En nihayet Türklüğü kabul ederek 
biisbütün Istanbulda yerleştim. Tür
kiye, sizin kadar benim de memleke
tim oldu. Turkler. dlinyanın en ivi in
sanlarıdır. Hele karakter bakımından 
eeleri bulunmaz. Sözü biraz uzattık 
J?aliba !.. Her neyse. diyeceğim şu ki, 
Türk kadını, çok iyi bir ev kadmrdrr. 

- Müsabakamız için ne dersiniz? 
Burada kusursuz bir Fransız şive· 

sile bir feryat koparır gibi: 
- A .. dedi, C'est tres interessant. 

Benim çok hoşuma gitti! Gençlerimi· 
zin hevesleri artacak. Sonra, birçok 
hediyeler de hazırlanmış değil mi?. 

Bayan Leylanın burada sözünü kes
tim: 

- Hediyelerden daha ziyade krali. 
çeliğin şerefi var! 

Leyla güldü: 
- Yok, hediye de lazım .• Hediye 

olmasa da müsabakanız, yine alaka 
uyandıracaktı. Fakat hem hediye ka
zanmak, hem şeref kazanmak, ikisi 
bir araya geliyor. 

- Siz, erkeklerin ev işlerinde ka. 
dına yardım etmesini nasıl bulursu-
nuz? 

- Hiç iyi bulmam. Bakınız, ben 
Belçikalıyım. Brükselde doğdum, ora· 
da büyüdüm, orada tahsil gördüm. 
Ev itleri gören bir tek Belçika~ı er
t<ek hat.ırlamıyorum. Kadın, hana1 mu
hitte oluraa olsun, kadındıt'. Erkek. ne 

Müsabaka Şartları 
ve Hediyelerimiz 

1 - Dikit •• biçki, -2 - Yemek piıir 
mek, 3 - Çocuk bakımı, 4 - E., idanli 
s-ibi dört kısımdan ibaret olan mlisabalca
mızuı teknik idaresini, imtihanlarmı, mü
Ufatlarmm dafıtılmaımu Kız San'at Mek
teplerinin değerli idare ve tedris heyetleri 
deruhde ediyorlar. Musabakaya herkes 
kayıtsız, şartsız eirebilecektir. Kupon ve
ya eazetemizin bir parçasmı kesmek kül. 
feti yoktur. Yalnız şunlar müsabakaları. 
mıza gircmiyeceklerdir : 

Profesyoneller, yani h•rziler, mürebbi
!~ler, haatabakıcılar, doktorlar, ebel.r, 
oır•tmenler •• sa••temiıı. meaıuplan il• 
aileleri. 

Hediyeler 

Dikit ve biçki -Birinciye: 200 lira dcicrinde bir pırlan· 
ta yüzük. 

lkinciy": 150 lira değerinde bir dikiş ve 
nakış makinesi. 

Oçüncüyeı 75 lıra değerinde kumae ve
ya kürk. 

Dördüncüye: 25 lira değerinde diki~ ku
tusu. 

Bqinciye: 15 lira deierinde bir man
ken. 

Altıncıd•n yüzünc:ilye kadar muhtelif 
b•diyeler, 

Yemek pişirmek: 

Birinciye: 200 tirı de(erinde bir yemek 
odıısı takımı. 

ikinciye: 150 lira değerinde çatal ve bı· 
çak takımı. 
Üçüncüy•ı 75 lira değerinde tabak ta. 

lınmL 

Dördüncüye: 50 lira değerinde 12 kiei
lik kare dö tabi. 

Be,indyeı 15 lira değerinde çay ta· 
lcımı. 

Altıncıdan 100 üncüye kadar litiı, yas
tık, a~J~r, masa örtusü, çorap, eldiven, 
çanta gıbı muhtclıf hediyeler. 

Birinciye: 200 lira değerinde bir salon 
takımı 

lkinciyeı 150 li!'- değerinde bir radyo. 
Üçüncüye: 75 lıra. deicrinde bir avize. 
Dördüncily•: 50 lıra deftcrınde salon 

saati. 
B•ıinciye: ıs lira dccerindc bir tablo. 
Altıncıdan yüzüncüye kadar muhtelif 

b•diyelu. 
Çocuk b&kınu: 

Birinciye: 1000 lira defcrinde ve primi 
tarafnnızdan verılccek sigorta veya 200 lira 
defcrinde bir yatak odası takımı .. 

ikinciye: 150 lira değerinde bir ıine 
bcbi. 

Üçüncfıyeı 75 lira dcfcrindc bir gra
mofon. 

Dördiincüye: 50 lira değerinde bir kol 
saati. 

Betin .. iy• : 15 lira deierindc çanta. 
Altınrtdan yüzüncüye kadar muhtelif 

hediyelPr. 

Ev Kraliçesi : 

Bütün bu imtihanlardan sonra. dorı 
kısmın dbrdiinc birden girmlt ve muayyen 
dereccyı kaz:anınış olanlar arasıtıda da biı 
lmtihıın yapılacak ve kazanan ev lı:raliçes ı 
ilin edilerek kendisine 750 lira dicrinde 
bir kürk manto hediye olunacaktır 
..,....._.......,~ ...... 
kadar İnce bir yaratılrıı bulunursa bu· 
lunsun, erkektir. Onun işi ayrı, öteki· 
nin işi ayn ... 

Türkler. herhangi bir Avrupalıdan 
daha ciddi insanlardır. Bundan dolayı 
erkekleri arasında kadın işlerine karı
şan kimselerin bulunabileceğine ben 
inanmam. lstanbula yerleşmezden ev
vel, birkaç kere Belçikaya gidip i;el
miştim. Orada iken, hep Türkiyeye 
dönmeği düşünürdüm. Beni Brükst"le 
bağlıyan bir tek bağ vardı: An:ıem t 
O da geçen yıl öliince artık durama
dım. Şimdi büsbütün lstanbulluyum. 

Sonra daha yavaı llve etti: 
- Uzun söziin kısası, Türk olduk, 

gitti. Bilmem Türklük bundan bir şey 
kazandı mı? Ama, ben her halde Türk 
olarak yaşamak gibi büyük bir onur 
kazandım. - Sal&hattin GUNGOR 

Bu yıl şeker bayramının hem Noel 
ile yılbaşının arasındaki hafta içinde. 
hem de aylık ayının sonunda gelmesi
ni haylice sıkıntılı bulan aile babaları 
çoktur. Onlara hak vermemek elimiz
den gelmiyorsa da, doğrusunu söyle
mek Hizımgelirse, hiç te hoş olmayan 
bu tesadüfte kabahat şeker bayramın
da değildir. 

Bir kere, şeket> bayramı ile Noel ve 
yılbaşı başka 'b<ı~ka üç medeniyetin 
bayramlarıdır. Biz hıristiyan adetine 
uyarak Noel gecesi çam ağacının ışık
lan altında Hintli, müslüman adetini 
güderek bayramda çocuklara yeni es
vap yapıp şeker yersek, sonra da pa
ganist Romalıların yılbaşı gecesinde 
taliimizi denemek için kumarda para 
kaybedersek bu masraflara aylık değil 
yıllık kazançlarımız bile güç yetişir. 

= = § Tamamen Türkçe .Sözlü ·11e Şarkılı 1 

1 Ali Baba ve Harun Reşid I 
~Büyük Şark. o~eretini görmeye koşacaktır. Bu filmde.: En, güul Şark danaları görecek. muhtelif ve hakiki Türkl 
:şarkılam • dınlıyecek, göz kamaştırıcı lüks ve ihtişam dekiol'lan aruında hayran kalacaksııw:. : - -: Bayram günlerinde &Örülecek zengin, rengİll 'Q --.al.U bir barib filmi.. : - -: Bayramgünleri saat 11 de tere?:ilitb matlncltt : 
~llllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltttllllll"''"'''''''tııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Bugün 

iPEK 
Sinemasında 

Amerikada milyonlar 

yapılan ve bugüne 
harcanarak yeniden 

kadar TÜRKÇEYE 
çevrilen • filimlerin en GÜZELİ 

~ ~~ı-LL~RViCTOR HUG~' 
~ .L....J . ~un ŞAHESERı 

Canlanan bir tarih - 10 binlerce figüran - Sesli ve sessiz filmlerin en muuzamı 
Baş rollerde~ FREDERIC MARCH CHARLES LAUGHTOn 2 DEVRE BIRDEn 

Şeker bayramının aylık ayının sonu 
na tesadüf etmesine gelince, bilirsiniz 
ki, bu bayramın her·yıl mevsimini de
ğiştirmesi usulü hacılar bayramının 
başka başka mevsimlere gelebilmesi 
için kurulmuştur. Hacılar bayramı 
şimdi sadece kurban bayramı olduğu 
gibi, zaten apartımanlı evlerin çoğal -
masından beri kurban kesmek adeti de 
zaruri olarak gevşediğinden. şeker 
bayramını da mesela eski Türk bayra-
mıyle birleştirerek her yıl Nisan ayı Bayram günleri saat 11 de tenzilatlı matine vardır. 
içinde yaparsak yılbaşından uzaklaştır 
mış oluruz. ıııı••ıııı•ııır•ıııı•ıııı ilave olarak Paramount dUnya haberleri ıııı•ıııı•ıııı•ııır•ıtıı• 

Ancak, şeker bayramının bu yrl ol· SEF.LL ER · 
duğu gibi, Noel gecesine yakın olma- 1 Bugün iZMiR de ELHAMRA sinemasrnda 
sında bir de iyilik vardır. Bugünlerde ''--••••••••••••••••••••••••U••••••••••••••••• .. havalar soğuk değilse de Noel Baba· 1

• 

nın hep kar altında kukuleteyle tasvir 
edildiğine göre Noelin her yıl soğuk ~ 11111111111111111111111 itil lll l llll lll lllll l lll lllll l lll l lll llllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllltUlllllllllllllll 11111 
mevsimde gelmesi lazımdır. : · Şeker Bayramını Tür4c ıekeri aibi tatlı bir filim rörerek 

Bolca §eker yemek için en ziyade 
elverişli mevsim de kışın, soğuk za _ ~ EGLENCELİ - NEŞELİ - ZEVKLİ İKİ SAAT GEÇİRMEK İSTEYENLER ! 

~~~~~~d~~z!:~ıi~~::ed~~~nk~;~f~:~: E M E L E K N • N o N j 
duklarını herkes bilir. Muhallebici dük : 1 : 
kanlarında kızarmış veya beyaz bakla : s • d • 
va tepsileri bile kışın görünürler. = 1 nem n s 1 n a i 

Fakat meraklı hekimler herkesin : ! 
bildiği bilgi ile kanmıyarak hef!eyi :_şaheserlerin şaheseri- Güzel filmlerin en gUzeli - Zevkti filmlerin en zevklisini ıörme1idir. Bac rolerde· • 
bir de tecrübe ile isbat etmek istedik- - :r • :t 

terinden kan içindeki şeker miktarının. = J e an K .• e p ura JENNY JUGO i soğukta artıp artmadığını incelemişler : PAUL HÖRBIGER ! 
dir. Bu tecrübelerden şimdiye kadar : :1 
kesin bir netice çıkmamışsa da kışın : PAUL KEMP j 
kandaki şekerin miktarı azaldığına ina- : :1 
nan1ar daha çoktur. 5 En tatlı şarkılar - en eğlenceli, kahkahalı mevzu, en meşhur i 
Şu kadar ki, kış mevsiminde şeker - 1 A p d h b 1 ' • 

hastalığının azaldığı daha iyi belli ol- = opera ar yrıca: aramount ünya a er erı 'i 
nıU§tur. Sıcakta şeker çıkaran hasta - ; 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111; 
!ardan bazıları 60ğuk mevsim gelince _ 
şeker çıkarmaz olurlar. Bunu yalnız ~ 
soğuk mevsimde insanın daha ziyade 
hareket ettiği için şekeri daha iyi yak 
tığına hamletmemelidir.Bu fikir de doğ 
ru olmakla beraber kışın kan içindeki 
şeker miktarının azalması ve şeker has 
talannın kışın hastalıklarından kurtul 
maları daha ziyade karaciğerin kanda 
ki şekeri glikojen haline getirerek sak 
hmak kudretinin ıo~ukta daha ziyade 
artmasından ileri gelir. 

lnsan 'eker yediği vakit kanına ka· 
rışan ~ekeri hemen sarfetmez. Kanda
ki şekeri karaciğer glikojen haline ge 
tirerek saklar. Vücudün şeker sarfet
meğe ihtiyacı oldukça, ihtiyat olarak 
sakladığı maddeden tekrar şeker yapar 
ve kanın içine salıverir. 

Bilirsiniz ki, vücutlarımızın tabii sı
caklığı devam ettirmesi, adalelerimi· 
zin hareket etmeleri, hatta düşünme . 
miz için şeker en lüzumlu şeydir. Ka
raciğer bu lüzümlü şeyi kan içinde o 
vakitki lüzumundan fazla bulunca onu 
saklayarak biriktirir ve bu işi soğuk 
mevsimde daha iyi görür. Bu bakım
dan karaciğerimiz bir nevi biriktirme 
sandığı demektir. 

YI L D 1 Z Sinemasında 
Bayram şerefine senenin en 

büyük filmi 

Monte .Karlo 
GECELERi 
İki senedenberi yüksek san'atine 

hasret kaldığımız 
LI LlAN HARVEY ile 

TULLlO CARMlNATl'nin 
Emsalsiz temsilleri. Büyük aşk, 

şiir ve müzik filmi. 
Proırama ilaveten: Musiki üıtat· 
ları serisinden BETHOVEN ha
yatı, ıstırapları ve en yüksek 

eserlerinden seçme parçalar ... 
Ayni zamanda canlı resimler ve 

FOXJURNAL 

YOSMA 
Etem izzet BENiCE Gelecek yıl şeker bayramı biriktir· 

me haftasına rastlayacağından, iki tür-
lü biriktirmenin bir araya gelmesi da- nin son yazdığı edebi roman : 
ha güzel olacaktır. Bu yıl da ~eker bay 

1 
rcımının soğuk mevsime gelmesinden Yılbaşında rıkıyor ' 
dolayı • yılbaşı haftasına ra!tlamasr ~ 
sıkıntısını bir glin için olsun unutmaya 1 

çalışarak - şekerimizi daha ziyade neş ı 
eyle ve emniyetle yiyebiliriz. 

TJokman Hekim 

AKBA-
müesseselerı 

~ütün kitapların ızı, Lf'Y&zırr. 

dosyanızı, Ecnebi ve Türkç• 
iıan larda a-azete ve me<'mua 

larınm en iyi 4eraitle 

~kba milesseselerindet 

9807 

Büyük bir alaka ve merakla kitab 
beklenen bu romanı yılbaşında bil· 

tün kitapçılardan isteyiniz. 

10693 

Dr. Hafız Cemal 
DAHiLiYE MOTEHASSISl 

Pazardan başka gilnlerde ( 2,30 
dan 6) ya İstanbul Divanyolu ( 104) 
yeni numaralı hususi kabinesinde has 
talara bakar. Sah. Cumartesi ıabah 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkaraya 
mahsustur. Herkesin haline göre mu
amele olunur. Muayenehane ve ev te
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

9806 

ITTIHAOo MILLi . 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameleleri icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müıait •eraiti havidir. 

Merkezi idaresi : Galatada Vnyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 9808 

TAN 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

Jira Kş. Kitabın iımi Müellifi 
- - -

1 25 Gönlilden GönUle M. Turan 
o 40 Muvaffakiyet Gasaon tercümeai Muallim Mübahat 

o 50 Propaganda .. .. 
o 75 Çok Seri Kazanç Yolları .. " 
o 75 Kendini Tanır mısın ? ,, .. 
o 75 Tali Sensin .. .. 
o 75 Müşkilllerle Milcadele .. .. 
o 50 İdeal Büro •• .. 
o 50 Yeni Müşteri Bulmak S· ' .. " 
1 50 Askeri Mektepler için 

Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman Senai 
75 Beı Mürebbi Muallim Hüviyet Bekir 

so Kılıcımı Sürüyorum Reşat Enis 

Beş taneden fazla alanlara % 30 iskonto yapılır. 
• 

Bütün ISTANBUL'un görmek için koşacağı film:----· 

T Ü R K S İ N E M A S 1 N D A Bugün 11 matinelerinden itibaren 

Fransızca sözlü Kanun Kuvveti (l~= ~~~) 
, 

JAMES CAC3NEY .. AN DVORAK - MARGUERET LiNDSEY 
Bet ıenedenberi ılnema.Jarda böyle heyecanlı bir film 2örülmemiitir. Amerika polis kuvvetlerinin iıtirakile çevrilen bu flm Amerika hülıumetinin emri!e 

halk düşmanlarma kar§ı açılan müthiş harbe ait binlerce vakalar, amansız bir İnsan avnu ıösterir. İlaveten: Ufa dünya haberleri 
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Uzak Doğuda Harp Korkusu ! 
Üç Çirl Şehrinde Örfi idare ilan Edildi. Eski 

Bir Çin Nazır Muavinini Öldürdüler 
HAFTANIN SiYASA.Si 

Harp Vaziyeti 

.. 

Moskovada 

Dün Komünist 
Kongresi Bitti 
• 

İş Saatlerinden Alınan 

Randıman Ve Parti-

de Yapılan Tasfiye 

Moskova, 26 A.A. -Tu ajansı 
bildiriyor: 

Sosyalist Sov _ 
yet cümhuriyetle .. 
ri birliği komünist 
bolıevik partisi 
merkezi komitesi. 
kanunuevvelin 21 
inden 25 ine ka
dar Moskovada u. 
mumi toplantısı _ 

Şimalde Takazze nehri üzerinde 
Habeşlerin İtalya askerlerine karşı 
taarruzları bütün hafta devam etmiş
tir. Her iki tarafın oldukça ehemmi
yetli zayiat verdiğini İtalyan resmi 
tebliğleri de itiraf etmektedir. Ba
doglio'nun iki gün evvel neşrettiği 
bir tebliğe göre, Habeşler İtalyan ce
nahmı çevirmeğe teşebbüs etmişler. 
Gecenin karanlığında yaptıkları bir 
taarruz inkişaf etmek üzere iken İtal
ya tayyareleri Habeş askerleri üzeri
ne bomba atarak külliyetli telefat 
verdirmişler. İtalya tebliğinin bütün 
iddiası doğru olsa da herhalde İtal
yanların müdafaada oldukları anlaşı
lıyor. Diğer taraftan Habeşlerin de 
askeri hazırlıklarını, İtalya mevzilerine 
karşı taarruza geçecek derecede bitir
miş olmaları dikkate değer. İtalyanla
rın ilerlemeleri kendi aleyhlerinde bir 
vaziyettir. Habeşistanda askeri hare
kat ancak yağmursuz mevsim olan al
tı ay içinde yapılabilir. Bu altı ayın 
üç ayı geçtiği halde Habeşler harekat 
başladıktan sonra ilk birkaç hafta 
içinde nereye kadar ilerlemişler ise, 
hala oradadırlar. 

1 

nı yapmıt ve bu 
toplantılarda St&k 
honov hareketiy _ 
le alakadar endüs 

Çinli mahallel'erinde orfi idare ılan edılen Şanghaydan 
• bir manzara 

• 
Politika vaziyeti 

Politika bakımından geçen hafta 

Hsinking, 26 A.A. - Dün dıt Mo 
golistan kuvvetleri ile Japonya -
Mançuri kuvvetleri arasında iki çar 
pıtma olmuştur. Üç japon zabiti ile 
bir Mançuri neferi yaralanmı§trr. 

Japonya • Mançuri kuvvetlerinin 
hepsinin Mogollara kartı genel bir 
harp açmak için aabır&Izlanmakta 
olduğu ve vaziyetin pek gergin bu • 
lunduğu söylenmektedir. 

Üç Çin Şehrinde Örfi Idare 
Şanghay, 26 A.A. Şanghay, 

Nankin ve Hankeou'nun Cinli ma • 
hallelerinde örfi idare il~n edilmiı 
tir. Sebebi taletıe gÖaterilerine fÜp _ 
heli birtakım fahıaların İftirak et • 
mif olmaaıdır. 

çok heyecanlı bir hafta yaşadık. Ha
diseler öyle baş döndürücü bir sür'at
le ilerlemişitir ki hala ne olup bittiği 
iyice anlaşılmış değildir. Hafta, İngil· 
tere ve Fransa tarafından Mussolini Çinliler bomba kullanıyorlar 
ve Habeş İmparatoruna yapılan sulh 
tekliflerile başladı. Bu sulh teklifle
Tinin mahiyetini geçen hafta anlat
mıştık. Fakat teklifler yapılır yapıl
maz, Londrada siyasi hava değişti. 
Esasen teklifler hiçbir tarafta iyi 
karşılanmamıstı. İngiliz efkarıumu

Şanghay, 26 A.A. - Japon bahri 
ye erkanının genel karargi.hı yaki. 
ninde bir bomba patlamıttır. 

Eski Bir Çin Nazır 
Muavini Öldürüldü 

rniyesi galeyana geldi. Hükumet Par- Şanghay, 26 A.A. - Eski Dıt İ§le_ 
lamentoda sorguya çekildi. Fakat bu ri Bakan muavini TaKyujen, ikamet 
mesele üzerinde münakaşanın başlı- gahı önünde otomobilinden inerken 
yacağı sırada İngiliz Dış Bakanı Sir 
Samvel Hor istifa etti. öldürülmüştür. Hüviyetlerinin tayi. 

Bundan sonra İngiliz Parlamento- nine imkan hasıl olmadan kaç.mağa 
n a te Cltfler -n !1lııft'f!~ r .....,.,ff~u, hm müteamzlar 

''\re neden yapıldığı izah edildi ki bu .mumaileyhe on kurfun aıkmıtlardır. 
izah~~tan s.~~r~ d~ her. noktanın te- Bunlardan üçü isabet etmi,tir. 
nevvur ettıgı ıddıa edılemez Hikaye T · h t "t" "l" d • · angyuJen as aneye go uru ur • 
şu ur· • ken yolda ölmüştür. Kendisi geçen. 

T eldiller nasıl yapılmıt? 
İngiliz Baş Bakanının Avam Ka

rnaraınnda söylediğine göre, Dış Ba
kanı tebdili hava için İsviçreye gi
derken Parise de uğrayarak Lava! ile 
görüşecek imiş. Fakat bu görüşmede 
sulh meselesinin müzakeresi mevzuu 
bahsolmadığından talimat almzş de
ğilmiş. Laval ile görüşen Hor, İtalya
ya ve Habeşistana sulh teklifi yapıl
masında Fransız Baş Bakanı ile itti
fak etmiş ve bunun üzerine teklifler 
hazırlanmış. Bir sureti İngiliz hükO.
metine gönderilirken, diğer bir sureti 
de Mussoliniye gönderilmiş. Baldvin 
bu teklifleri alınca; bunları beğen
memekle beraber, Dış Bakan hazır ol
madığı için müdafaa etmek mecburi
yetin~de kalmış. Fakat bunun bir hata 
oldugunu sonra anlamış ve hükilınet 
bunları artık yapılmamış tel!kki edi
yormuş. İşte İngiliz hükunı-etinin 
"'"'Sm.i izahı budur. 

• 
Anlafılmıyan noktalar 

Bu izahatın teklifler etrafındaki 
esrar perdesini kaldırmadığı meydan
dadır. Bir defa İngiliz ve Fransız 
Dış Bakanlıkları mütehassıslarmın 
haftalardan beri Pariste görüştükleri 
söyleniyordu. O zaman söylendiğine 
göre, bu teklifli görüşmeleri İngilte
re namına idare eden Mr. Peterson 
ve Fransayı temsil eden M. St. Quen. 
tin tarafından hazırlanacak, Dış Ba. 
kanları tetkik edecekler ve hükumet
ler de tasdik ettikten sonra İtalya ve 
Habeşistana tebliğ edilecekti. Nasıl 
ki öyle oldu. İki mütehassıs hazırla
ddar. Lava] ile Hor retuş yaptılar. 
İngiliz hükumetinin de bunu müza
kere ederek değiştirdiği bildirildi. 
Değiştirilen nokta da Habeşistana ser. 
best liman hakkı yerine Asab limanı
nın mülkiyetini vermek olduğu söy
lendi. Yani İngiliz kabinesi bunun ü
zerinde durmuş, ölçmüş, tartmış ve 
bazı noktalarını da değiştirmiştir. 

Bununla beraber, sonra ricat etrnı>k 
lazım gelince, Parlamentodaki şekil
de tevil edilmiş. 

• Eden Dış Bakanı 
Sebepleri ne olursa olsun, herhalde 

ricat artık bir emrivakidir. Teklifler 
suya düşmüş ve İngiliz Dış Bakanını 
da beraber sürüklemiştir. Hor yerine 
Edenin Dış Bakanlığına getirilmesi 
de İngiliz siyasasında vuzuh meyda
na getirmiştir. Bu tarihe kadar İngi
liz Dış siyasası, gizli diplomasi ile U
luslar Kurumu syasası arasında boca
layıp durmakta idi. Eden'in tayini ile 

lerde tefi Ouanğ Tching - Ouei 
ile birlikte istifa etmi, ve onun gibi 
Na&yonalistler tarafından "Japon 
tehdidi kartmnda milli davaya,, iha 
net etmit olma.ki& itham edilmiş 
idi. 

Suikasti Kimler 
Tertip Etmiş ? 

Tokyo, 26 A.A. - Diplomaai çe
venleri, Çin Dı, l,leri Bakan muavi. 
ni, Tangyujen'in öldürülmeıi hi.di. 
sesine büyük bir ehemmiyet atfet-

artık İngilterenin Uluslar Kurumu si
yasasına bağlı kalacağı anlaşılmakta
dır. 

• 
Laval'in İmtihan gunu 

Fakat Inglliz dış siyasasının mahi
yeti anlaşılmakla mesele bitmiyor. 
Fransanın da bu yolu takip etmesi la
zrmdır. Halbuki Lava], İtalyayı koru
makta devam ediyor. Gerçi İngiliz 
Parlamentosundaki münakaşalardan 
sonra artık tekliflerde ısrar etmiyor. 
Fakat zecri tedbirlerin siddetlendi
rilmesine taraftar olmad;ğını ifade 
etmistir. Fransanm itirazı yüzünden 
de zecri tedbirler olduğu yerde sayıp 
durmaktadır. Ne ileri gidilmesine 
Fransa razı, ne de geri gidilmesi'l'le 
İngiltere muvafakat eder. 

Bu vaziyet ancak Lava] hükfuneti
nin mukadderatını tayin edecek olan 
bugünkü parlamento müzakeresinden 
sonra durulacaktır. Bugün Laval par
lamento huzurunda dış siyasasını mü 
dafaa edecek ve itimat reyi istiyecek
tir. Gerçi Lava! geçen bir ay içinde 
meclisten üç defa itimat reyi almış
tır. Fakat bilhassa İngiliz Avam Ka
marasındaki müzakerelerden ve Her
riot'nun da radikal sosyalist partisi 
liderliğinden istifasından sonra La
v~.li!'l v.aziyeti zayıflamıştır. Bugün
ku ımtıhanı muvaffakıyetle geçire
miyeceğini iddia edenler çoktur. 

• 
/ngiltere ve Akdeni:z devletleri 

Diğer. ta.raftan İngiltere İtalyanın 
herhangı hır taarruz hareketine kar
şı alınacak tedbiler üzerinde düşün
meğe_ başlamıştır. Akdeniz devletleri
ne gönderdiği birer notada böyle bir 
taarruz halinde İngiltere~e yardım e
dip etmiyeceklerini sormuştu. Bu su· 
ale muhatap olan devletlerden Yu
goslavya, Romanya, Yunanistan ve 
Tilrkiyenin Uluslar Kurumu misakı
na sadık kalacaklarını bildirdikleri 
söylenmektedir. İspanyanın cevap 

mekte iae de bu hadisenin Çin -
Japon münaaebatı Üzerinde akia _ 
ler hasıl edeceğini zannetmemekte
dir. Bununla beraber bu çevenler, 
gerek bu cinayetin ve gerek geçen 
]erde Ouang _ Tching • Ouei'ye kar 
,. yapılan suikastın muharrikleri _ 
nin bu iki zatın Japon dostu olma _ 
!arına ve bir yolda bir ıiyasa takip 
etmelerine dütman olan Koumin
tang tefleri tarafından ilham ediL 
mİ§ olduğu mütaleasındadırlar. 

Şarki Hopeyin Vaziyeti 
Pekin, 26 A.A. - Yingyoukeng 

ıarki Hopei muhtar konseyini, !}ar_ 
ki Hopeiyi muhtar hükumeti haline 
getireceğini ve bu ıuretle onu sağ • 
lamla§tırmı, olacağını beyan etmit
tir • 

Vikont Saito Müh
rühas Lordu Oldu 

Tokyo, 26 A.A. - Vikont Minoru 
Saito, Mührühas Lordu tayin edil _ 
miştir. Mumaileyh, kanunu esasiyi 

pek liberal bir ıurette tefsir etmit 
olduğundan dolayı hücuma maruz 
ka1mıt olan kont Makins'e halef ol. 
maktadır. 

Olen Fransız Romancısı 
Paris, 26 A.A. - Ölen Romancı 

Leon Enik teess.üsündenberi Gonkur 
akademisi azası idi. 

Romanlan arasında, Accident de 
monıieur ve Minnie Branden ve ti
yatro eıerleri arıuında da La Mort 

du Düc d'Eenghien isimli drarnı 
kayde §ayandır. 

Küçük Lindbergin Katili 
N&v.Jeraey, 26 A.A. - Nev.Jer

sey valisi, Hauptman'ın idamını o
tuz gün kad.ar geri atmağa çalıt -
maktadır. 

vermek için bitaraf kalmak ile misa
kın taahhütlerini yapmak gibi iki va
zifeyi telif eden bir formül aradığı 
bildiriliyor. Bu formülün ne olabile
ceği hakikaten merak edilecek bir iş
tir. Ancak bu meselede en ehemmi
yetli ro1ü oynıyacak olan Fransanın 
ne cevap verdiği bir türlü anlaşılmı
yor. 

Hatırlardadır ki bu mesele evvelce 
de mevzuu bahsolmuş. İngiltere böy
le bir vaziyette ne yapcıcağmı Fr:>rıM 
dan sormuş. Fransa da gt1ya evvela 
kaçamaklı bir cevap vermiş sonra oa 
kat'i olarak İngiltereye yardım ede
ceğini bildirmişti. O zaman Fransa 
İngiltereye yardım edeceğini kat'i o
larak bildirmi!? ise, İngiltere Fransa
dan bu suali neden bir defa daha so
ruyor? Ve tekrar sorulmuş ise, o za
man verilen cevap neden şimdi veril
miyor? Bu noktalar iyice anlaşılmı
yor. 

Bununla beraber, Uluslar Kurumu 
misakının hUkümlerine göre, böyle 
bir sualin sorulmasına bile lüzum 
yoktur. Çünkü zecri tedbirlerin tat
biki sırasında taarruza uğrayan bir 
devlete diğe devletlerin yardım etme
leri on altıncı maddenin üçüncü fık
rasındaki taahhüt iktizasıdır. Binaen
aleyh müsbet cevap verenler, bu taah
hüdü bir defa daha teyit etmiş olu
yorlar. Milletler Cemiyeti misakı, 
böyle bir vaziyette bütün aza devlet
leri, mütecaviz delete karsı otomatik 
şekilde müttefik haline getirmekte
dir. Söylendiğine göre, şimdi İngil
tere ile Akdeniz devletleri arasında 
yapılacak yardrmrn şekli ve mahiyeti 
üzerinde görüşmeler yapılmaktadır. 
Bu, harbe doğru atılmrş bir adım gibi 
görünüyorsa da hakikatte sulhün te
min ve idamesine doğru atılmış bir a
dımdır. Çilnkü bütün Akdeniz dev. 
!etlerinin tecavüze karşı gelmeğe ha
zırlanmıs olduklarını görecek olursa, 
İtalya Afrika harbini Avrupaya inti
kal ettirmekten çekinecektir. 

A. Şükrü ESMER 

tri ve .n.akliyat Parti ıeli Stalin 
meselelen ıle par-
ti evrakının tetkiki neticeleri konu
şulmuıtur. 

Parti umumi toplantısının endüı _ 
tri ve nakliyat meseleleri hakkında 
ki karar ıureti, inki,af etmekte o.. 
lan Stakhanov hareketini, teknolo
jik iş usulünün raayonelleştirilmeai 
için yeni bir İ§ nizamr ve i§ verimi 
ile gündeliklerinin yükaelmeıinin 
ve istihlak maddeleri istihsalinin 
çabukça artmasını ve maliyet fiya_ 
tinin azalmasını intaç eden bir Fıa _ 
reket olarak tavaif eylemektedir. 

Parti heyeti umumiyesi, endüs _ 
tri ve nakliyatta Stakhanov hare • 
ketinin en geniş surette inkişafını, 
kendisine vazife bilmektedir. 

Partinin bu karar sureti, bu ka_ 
rarın müsbet alanda htbikini, ağır 
hafif gıdai nakliyat ve orman en. 
düstrileri halk komiıerliklerine va. 
zife olarak tayin eyler.'lektedir. 

Parti evrakının tetkiki neticeleri 
hakkındaki umumi heyet kararı i
se, bu tetkik işinin parti Üyelerinin 
yüzde 93 Ü ve namzetlerin yÜzde 
53 ü için bitmit olduğunu tebarüz 
ettirmekte ve tetkik itinin 1 tubat 
1936 tarihine kadar tamamen ik _ 
malini 1 §ubattan 1 mayısa kadar 
bu evrakın mübadelesini ve 1 hazi. 
ran 1936 dan itibaren de 1932 •o-

' nundan itibaren kapatılmış ola.n 
partiye girmek yolunun açılmasını 

emreylemektedir. 

[TAN - Stahanov, aeki% saatlik 
İf müddeti %arlında vaaati, randı -
mamn birkaç misli randıman r.ıer _ 
miı r.ıe bu tarzda uzun müddet ça. 
lqtığı için geçenlerde Stalin tara • 
fından büyük merasimle takdir e
dilmi~ti. Bundan sonra ''fa:zla ran. 
dıman veren işçiler,, mana8ına 
''Stonovist,, kelimesi kullanılmağa 
başlandı. Ve Sovyet aanayi merkez 
lerinde "böyle olmak iatiyen işçi~ 
lerden,, mürekkep bir tefkilcit ya • 
pıldı. 

Telgrafın aon kısmındaki "parti 
evrakının tetkiki,, nden bahaeden 
kısmı da izah edelim: 

''Rua komünist partisi her yıl aza 
sı arasında taafiye yapar. Fena not 
almış olanları atar. Bu parti son 
dört yıldanberi yeni aza kaydetmi
yordu. Bu aene yeni aza alacağı da 
anlaşılıyor. l 

YUNANISTANDA 

Kralın yeni yıl beyannamesi 
Seçim Mücadeleleri Başlıyor 

Atina, 26 (Hususi) - Kral yılha.
şında Yunan ulusuna hitaben net _ 
redeceği beyannamede "bu yıl için 
de bütün mesaisini Yunanlılann 

ulusal birliğini temin etmeğe haa • 
redeceğini ve Hnbe, siyasasında ~a 
milletin refahını elde edecek bir 
sulh için çalışacağını,, bildirecek _ 
tir. 

Kral kabul ettiği ticaret müınes

aillerine, "On beş senedenberi miL 
leti ikiye ayıran hastalığın hemen 
tedavi edilemiyeceğini, hatta bugün 
de bu barıt siyasasına bazılarının 
muhalefet ettiklerini,, aöylemit ve 
sözlerini şöyle bitirmiıtir: 

"- Nihayet bunlar da millete uy 
mak mecburiyetinde kalacaklardır. 

Mücadele başlıyor 
Atina, 26 (Hususi) - General 

Kondilis pazar günü Selaniğe gide. 
rek Makedonya ahalisine ilk ıeçim 
aöylevini verecektir. 

Çaldaris te bir müddet aonra Se
laniğe gidip söylev verecektir. 

T. R. Aras Geliyor 
Paris, 26 A.A. - Türkiye Dış it 

leri Bakanı doktor Tevfik Rüştü A· 
ru Viy.anaya hareketinde, durakta 
Türkiyenin Paris büyük elçisi Suad 
Sovyet Rusyanın Ankara büyük el
çisi Karahan ve Yunanistan ve Yu • 
goslavyanın Paria elçileri tarafın • 
dan ael&mlanmı,ro-

Çeviren: M. Rasim OZG.Eı\.I 

Hain Firari Askerlere Karşı 
idam Cezası Tatbik Edildi 

Bolşevik kıta atı teneffüste 

Vaziyet, böyle ümitsiz bir şekilde gö 
ründüğü halde, 7 inci ve 11 inci ordu 
larm hi.icum alayları ilerlediler ve 1 
temmuzda 6.000 esir aldılar: fakat er
tesi günü ihtiyat kuvvetleri ileri yürü
mekten imtina ettiler. Muvaffakıyet se 
meresiz kaldı. 

Kornilofun emri altındaki sekizinci 
ordunun, temmuzun ?inci günü harbe 
tutuşan dört fırkası 2 5 kilometro iler
lediler; on bin esir alarak Kaluş ve Ga 
liç mevkilerini zaptettiler. Fakat, bu
rada da, çok geçmeden, kıtaat arasına 
karışıklık girdi. Efrat meclislerinin ba 
zılan: ,. taarruzun ihtilal ruhuna ay • 
kırı bir hareket bulunduğuna,, ve "ta
arruz emrinin icra olunmıyacağma,, ka 
rar verdiler. 
Almanların mukabelesi gecikmedi. 

Birkaç gün sonra, 19 temuzda, Alman 
ordusu Tarnopol karşısında taarruza 
geçti. Rus askerleri, hiçbir mukave • 
met göstermediler. ve zelilane firara 
koyuldular .. Kaçarken, kendilerini dur 
durmak istiyen zabitleri öldürdüler; 
yollarda köyleri yağma ettiler ve lca -
dınlara tecavüz ettiler. Bu kaçış, bir 
panikti. ve Rus cephesinin mükadde
ratını tayin etti. 

Işte bu suretle, idarenin karışıklığı, 
otoritenin zaif ve şaşkın fikirlerin o • 
yuncağı olmasr, hareketin yerine be
lagatin kaim olması, dört ay içinde 
koskoca Rus ordusunu perişan etmiye 
ve Rusyayı felakete sürüklemiye kafi 
geldi. Muvakkat hükUmet, fenalığın 
arttığrm gördüğü halde, hissiz kaldı ve 
memleket selameti hissinden mülhem 
olarak, herhangi bir ihtilal etdbiri ile, 
ona karşı koyacak bir çareye baş vur
madı 

Kabinenin hataları 
Tarvopol felaketinden sonra, muvak 

kat bir gayret hareketi oldu: Hain, asi 
ve firari askerlere karşı idam cezası 
kararlaştırıldı. Bu, tatbik kabiliyeti ol 
mıyan bir gösteri~ ~eklinden başka 
bir şey değildi ve haksız yere, onun 
bütün mesuliyetini, başkumandan 
Brusilofun sırtına yüklendi. Idam ce. 
zasr, askeri vazifelerini ifa etmiyenle
re, asla, tatbik edilmedi. Yalnız, huku 
ku umumiye cürümlerinin önüne ge
çilmek için, bu ceza, birkaç kişiye tat
bik edildi. 

Bu kararın kıymet derecesini an
lamak için ilave edelim ki, ölüm ceza
smr. ancak zabitlerden ve efrattan mü. 
rekkep askeri ihtilal mahkemeleri ve
rebilirdi. Sonra, bu mahkemenin, 
bilfarz, vereceği bir idam hükmünü 
tatbika imkan yoktu. Çünkü idam 
mahkümunu öldürmeğe kimse cesaret 
edemezdi; öldürenin hayatı tehlikede 
idi. 

Kerenskinin Başvekil
liği ve O Zaman Pet
rogratta Bulunan Ec
nebi Mümessilleri 

Prens Loov, 20 Temmuzda istifa
sını verdi. Bu istifanın zahiri sebebi 
Tornopol hezimeti idi; fakat kabine
sinin son azalan ile, ziraat siyaseti 
meselesindeki ihtilafın bunda amil ol
duğu muhtemeldir; çünkü Mösyö 
Milyakof'un, bir ay sonra, Moskova 
istişare meclisinde irat ettiği nutkun 
mevzuu, bu ihtimale açık bir işarettir. 

Mösyö Kerenski, başvekalete geç
meğe en kuvvetli namzet idi. Fakat 
kabinesini uzun zaman teşkil edeme
di; çünkü harbiye nazırlığını ve baş
kumandanlığı uhdesinde bulundurma
sı bir mesele olmuştu; sonra, Petro
grat amele ve efrat meb'usları Sovyeti 
ile bitmez tükenmez münakaşalar ce
reyan etti. 

Bu Sovyet, 22 Temmuzda, hükCıme· 
te tam salahiyet veren bir karar ka
buJ etmişti. Oyle iken, meclis, hilkı'.i
metin salahiyetlc:rine müdahale et
mekten geri kalmıyordu. 

Bir taraftan partilerin entrikalan ve 
diğer taraftan onun başvekilliğinden 
geçilememesi işi uzattı ve hareketin
de, kendisine daha büyilk bir serbestt 

temin edebilecek, bir kombinezon da· 
hilinde kabine teşkil etmek için isti
fasını verdi. 

istediği gibi kabine teşkiline davet 
olununca, 5 Ağustosta, ekserisi sosya. 
Iist partisine mensup olan yirmi kişi
yi kabine azalığına seçti. Bu azalar 
içinde en ileri fikirlisi Ziraat Nazın 
Cernof idi: onun esas programı. asıl
zadelere ait olan araziyi köylülere da
ğıtmaktı. Tercsçenko, hariciye nazırlı
ğını muhafaza etmişti. Yeni kabine· 
de Petrograt sovyetini temsil eden 
kimse yoktu. 

KalCış galibi olan ve Tornopol he
zimetini durdurmağa ve yeniden cep
he tesisine çalışmış bulunan General 
Kornilof 1 Ağustosta Rus orduları 
başkumandanlığına tayin olundu. 

Kerenskinin, Tornopol hezimetin
den sonra askerin manevi kuvvetini 
yerine getirmek için dolaşması ve ka· 
bine te~kilinin uzaması yüzünden, iti· 
matnamemi hükumete verememiştim. 
Kabine, Kerenski tarafından muvak
kat bir surette teşekkül ettiği bir za
manda, 26 Temmuzda resmen kabul 
olundum .. 

O zamana kada , kor diplomatiğı 
te§kil eden sefirlerle münasebat tesis 
etmiştim •. En kıdemlimiz Ingiltere Se
fıri Sir Jorj Bukanan idi. O, yüksek 
meziyetli ve kendisine güvenilir bir 
zat idi. Kuru, soğuk ve sert halile 
her meseleyi, bütün unsurlarını göz

, den kaçırmıyacak bir şekilde, hususi 
bir endişe ile tetkik ederdi. Kendi 
memleketine faydası olacağına kanaat 
getirdiği bir şeyde onun için mes'uli· 
yet korkusu yoktu. Eski rejim Rus
ları, onu, mart 1917 ihtilalini meyda
na getirmeğe çalışmakla itham eder
ler. Sir J orj'un. bu ithamları reddet· 
tiğini, bu gibi şeylere kat'iyyen ka· 
rışmadığını !!Öylediğini birçok defalar 
işittim. Sir Jorj Bukanan, sarayın re
z2.letleri ve milli müdafaa hareket
krini felce uğratan büyük memurların 
rslah kabul etmiyen vaziyeti önünde 
kör ve aciz bir otorite yerine meşruti 
bir hükümetin iş başına geçmesini te· 
menni etmisti. Tabii. Rusyanın müf
ritlerin elin~ geçeceğini batırma ge
tirememişti. 

Sir Jorj Bukanan'm metanetini ve 
Ingiliz hükumetinin ona temin ettiği 
nüfuzu şu misalle anlatabilirim: O, 
mart 1917 ihtilalinden birkaç ay ev• 
vel, Çar Nikoladan bir mülakat rica 
ediyor. Mülakatta, çariçenin Rusya si
yaseti üzerindeki meş'um nüfuzundan 
ve Raspotinin tesirinden bahsederek 
çariçenin bir mevsim için Kırıma gön· 
derilmesini söylüyor. 

Çar, derhal mübahaseyi kesti ve In
giliz Hariciye Nezaretine şikayet etti. 
Fakat. bu şikayetten bir netice çıkma 
dı. Ba:?ka bir hükümet olsaydı, böyle 
bir halde, memleketini uçuruma sürük
liycn bir hükümdarı memnun etm.ek 
ıcin mümessilini derhal feda ederdı. 
~ sir J orj Buka nan, beni, çok iyi bir 

tarzda kabul etti ve münasebatımız 
daima iyi cereyan etti. Fransızcayı 
mükemmel bilisi. beni kendisine da
ha ivi ısındırryÔrdu. Onun kıdemli sı
fatil~ başımızda bulunması, içinde bu
lunduğumuz müskülatta bize çok fay
dalı oluyordu. Nüfuzu ve tecrübesi 
i~imize yarıy~rdu . lngiliz se~a:eti .:11~: 
şaviri, şimdıki japonva Scfırı Mosyo 
Lindley idi. Sir J orj Bukanan'ın Rus
yadan, ayrılmasından sonra maslahat
güzar oldu ve benimle, bidayette Pet
rogratta, sonra Vologdada beraber 
yürüdü. Ahvalin en can sıkan anlarm
da bile yüzündeki tebessüm silinmez
dL O. hiç ~österiş yapmadan. cok cıo
ğukkanlılıkla, çok ferasetle is {".fail· dti. 
Onunla o kadar bir fikirde ir.ik ki hic 
birimiz kanaatlerimiz<'len 7.erre k:>n;ır 
fedakarlık etmeden ayni yolda yürür
dük. 

f Arkası varl 
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HAFTALIK RADYO PROGRAMI 
29 Birinci kanun Pazar 23,20: Spor. 24: Breslaudan. 21: Straussun "Fledermaus,. (Gece ku5u) 

İSTANBUL 

12,30: Muhtelif plak neşriyau. 18: To
lı:atliyan otelinden nakil. 19: Haberler. 19, 
15: "Freisehütz,, operası. 20: Triyo: Ke
man ,viyolonsel, pıyano. 20,30: Stüdyo caz 
ve tango orkestra ırupları. 21,15: Son ha· 
berler. 21,30:' Emınönu Halkevi gösterit 
kolu üyelerinden Sadettin, Niyazi, Muaz
zez tarafından gösterti: (Tali suali). 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
ıazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

BÜKREŞ 

11,SO: Plik - Sözler. 12,4S: Diniku or
kestrası. 13,lS: Spor. 13,30: Konserin de
vamL 14,lS: Haberler. 14,30: Konserin 
devamL lS: Son haberler. 16: Köylü saa
ti. 18: ]an Marku orkestrası. 19: Sözler. 
19,15: Konsedin devamL 20: Haberler. 20, 
lS: Plak. 20,5S: Sözler. 21,15: Radyo or
kestrasile karışık parçalar. 22,30: Haberler. 
22,45: Sibiccanonun idaresinde radyo or
kestrası. 23,SS: Haberler. 

VARŞOVA 

15,20: Pllk. 16: Çiftçiye. 17: Sözler. 
17,lS: Süel bando. 17,45: Şarkı. 18: Dans 
18,40: Müzik ve söz. 19: Muhtelif sözler. 
19,45: Radyo tiyatrosu. 20,15: Edebiyat. 
Z0,15: Sözler. 20,30: Lembergden: Şen ya. 
pım. 21: Plik. 21,10: "Le chateau Hante,, 
adlı opera piyesi. 24: Sözler. 

LAYPztG 

17: Em - De orkestrası. 18,30: Roman. 
18,SO: Birkaç soz. 19: Vagnerin "Ring 
des Nibelungen,. inden (GötterdaemmE
rung) operası (Lliypzıg senfonik orkestra· 
ıı) 24,10: Dans müziti. 

HAMBURG 

17: Kolonyadan. 19: Çay dansı. 19,SO: 
Yeni lirik. 20: Org müziği. 20,35: Spor. 
Zl: Ay i.ızerindeki kilitler,. adlı radyo pi
yesi. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

BUDAPEŞTE 

18: Piyano. 18,40: Sözler. 19,10: Noel 
ıarkıları. 19,50: Sözler. 20,SO: Macar şar
kılarL 22,10: Haberler, spor. 22,30: Süel 
konser. 24: Caz. 

VİYANA 

18,15: Franz Mabl kendi eserlerinden 
cahyor. 18,45: Eğlenceli konser (Ernst 
Trautenhayn, Savageri ve radyo orkes
trası). 20: Haberler. 21,10: Konserin de
vamı. 20,45: Vıktor Hrubinin kompoze et
tiği kuartet ve caz müziği. 21,4S: Siir. 21, 
SO: Konferans. 22.15: Radyo piyesi. "El
mas kralmm sırrı,,. 23: Haberler. 23,20: 
Şarkılar (Koloman von Pataky). 24,lS: 
Gece müziği. 

MÜN1H 

17: Kolonyadan nakil. 19: "Der Geigen· 
macher von Mıttenvald,, adlı köylü piyesi. 
20,40: Spor. 21: Su bertin eserlerinden mü
rekkep bir radyo rapsodisi. 23: Haberler. 
23,30: Karışık rece müziii. (Münib radyo 
cazile). 

KOLONYA 

17: Kölnden güzel ıeyler: Erich Sistig
Jn jdaresınde an ık~arkıh yaymı. 19: 
Laypzıgdm. 23,40: Haberler. Z4: Gece mü· 
ziği. 

STUTGART 

19: Reportaj (Aktüalite). 19,30: Süel 
konser. 20,45: Spor bahsi. 21: "Kalb:n 
bilançosu., adlı karışık yayım. 21,50: Sen· 
fonik konser (Şuman, Brahms). 23: Ha
berler. 23,30: Mtinihten. 1: Frankfurttan. 

FRANKFURT 

20: Bando müzika. 20,50: Spor. 21: 
••Aydaki saraylar,. adlı yayım. 23: Haber
ler. 23,15: Haberler vs. 23,20: Spor. 24: 
Mıinihten. l: Gece konseri. 

BERLİN 

17: Kolonyadan nakil. 19: Radyo piye
tıi . 19,45: Spor. 20: Bando müzika. 20,40: 
6por. 21: Operadan naklen (Bismarckst
rasse'den): Mozartm "FlGARO'S h~CH
ZEİT,, operasL 24,15: Karııık ıece müzi
ii. 1: Şarkılar. 

BRESLAU 

17: Kolonyadan. 19: Laypzigden. 23,40: 
Haberler. 24: Mtinihten. 

KÖNİGSBERG 

17: Kolonyadan. 19,40: Eski İspanyol 
müziii. 20,0S: Denizcilere. 20,20: Hugo 
Volf'un orkestra ile söylenen tarkılarm· 
dan. 21: Karışık danslar. 23: Haberler. 
23,30: Mi.ınihten. 

• 
30 Birincikanun Pazartesi 

lSTANBUL 
17: Üniversiteden nakil. İnkılap dersi. 

18: Altıncı senfoni: Beth~f~n (plak). 18,4S: 
Haberler. 19: Hafif musıkı ve fılnı musi
kisi. 20: Mı$telif sololar (plak). 20,30: 
Studyo orkestra, caz ve tango CruplarL 
tı,35: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
ıazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

BÜKRES 

12,30 • 15,10: Plak ve haber servisi. 
18: Radyo orkestrası tarafından operet 
parçalan (Lannerden Strauss'a k~?ar). 
20: Haberler. 20,lS: Plak. 21.10: Sozler. 
21,30: Metzner kuarteti (Dittersdorf. Grı
eg). 22: Revüler. 22,10: Şarkılar. 22.30: 
H:ıherler. 22,4S : Viyolonsel konseri . 23.l!> 
Lokantadan konser nakli. 23,45: Fr. ve Al
man dılıle haberler. 

VARŞOVA 

17,lS: Plak. 17,45: Skeç. 18: Sözler. 
18,lS: Şıirler. 18,20: Debüsinin flüt ve 
harpa ıonatları. 18,50: Sözler. 19: Piyano· 
prkı. 19,30: Çocuklara. 19,40: Muhtelif 
sozler. 21,30: J. Şmidin pUiklarL 21,45: 
Haberler. 22: Köylu orkestrası. (Popüler 
aanslar). 22,30: Şiirler. 23: Senfonik kon· 
ser. (Fitelbcrg'ın idaresınde Mozartm 
eserleri). 24,0S: Dans plliklarL 

LAYPZ1G 

18: Hafıf müzik. 19,30: Reportaj. 19,50: 
Reportaj. 20: Piyano müziği (Bach, Şo
pen). 20,SS: Aktüalite, haberler. 21,10: A· 
vusturya halk şarkıları. 22: Tenor ve ba· 
riton şantörlerin iştirakile Avusturya 
marşlarından mürekkeb popuri. 23: Ha
berler. 23.20: Bach'm eserlerinden konser. 
21,10: Brelılaudan nakil. 

HAMBURG 

17: Hafif müzik. 18,30: Skeç. 19: Sen 
hikiyeler. 19,lS: Hitler gençleri ıarkı söy
lüyor. 19,45: Borsa. 19,SO: Lıi.ypzigden. 
20: Haberler. 20,05: Barnabas von Gezi 
orkeıtrası. 20,45 : Tahtadan güzel sanat
lar. 21: Haberler. 21,10: Sözler. 22,30: 
"lılatbe Flor,. adlı piyea. 23: Haberler. 

BUDAPEŞTE opereti. 23: Dans müziği (Gece kuşu ope
retinde geçen parçalardan). 

18,20: "İnsanların trajedisi,, adlı radyo 
piyesi. 21,10: Ernest Dohnanyi piyano ça
lıyor. (Mozart. Beethoven). 21,40: Haber· 
ler. 22: Salon orkestrası. 23: Haberler. 
23,05: Plik. 23,20: Fransızca konferans. 
24: Çingene müziği. 

VİYANA 

18,20: Plik - Sözler. 29,35: Ders. 20: 
Haberler. 20,10: Memleket haberleri. 20, 
20: Ameleye, 20,40: Sürpriz. 21: Avus
turya halk müziği. 22: Berlioz'un eserle
rinden ıenfonik konser. 23: Haberler. 23, 
10: Hailand'm çocukluğuna dair. 24: Ha
va raporu. 24,20: Tirol şarkıları. l: Caz. 

MÜNİH 

17,10: Şarkılı konser. 17,40: Sözler. 18: 
Akşam müziği. (Messosopran Lissy Büh
ler ile). 19,30: Aylık siyasa icmali. 19,SO: 
Aktüalite. 20,10: Valther Carnuth şarkı 
söylüyor. 21: Haberelr!. 21,10: 1935 te 
Almanya. 20,20: "Askerler, askerler., adlı 
şarkılı sliel piyes. 23: Haberler. 23,20: 
Ara. 24: Dans muziii. 

KOLONYA 

17,15: Noel dueti. 19,40: Sözler. 18: 
Stutgart'tan. 19,50: Haber servisi. 20: 
Şarkılı küçük konser. 21: Haberler. 21,4S: 
"Über Stock und Stein,, adlı radyo yayı
mı. 23: Haberler. 23,30: Gece müziği. 

STÜTGART 
18: Şehir bandosu. 19,30: Leh şarkıları. 

20: Barnabas von Gezi orkestrası. 20,4S: 
"Bir iki Uç., adlı aktüel yayan. 21,30: Mo
zart konseri (Königsbergden). 23: Haber
ler. 23,20: Laypzigden Breslaudan. 1: 
Frankfurttan. 

FRANKFURT 

18: Hafif müzik. 19,30: Stüdyo sözleri. 
20: Eğlenceli konser. 20,50: Aktüalite. 21, 
10: Piy .. no müziği (Beethoven). 22: Eski· 
den, Yeniden. 22,30: Radyo orkestrası. 
23: Haberler. 23,2S: Aylık icmal. 23,45: 
Gece müziği. 1: Bach müziği. 

BERLİN 

18: Hafif müzik (Şehir bandosu). 19,30: 
Yeni halk şarkıları. 19,SO: Piyano konse· 
ri. (Nicode, Berger). 20: Kolonyadan. 
20,SO: Şopen konseri. 21: Haberler. 21,10: 
LS.ypzigden. 21,45: Brucknerden senfonik 
konser. 21: Haberler. 21.l<I: Liypzigden. 
21,45: Brucknerden senfonik konser. 23: 
Haberler. 23,30: Kabare yayımı. 24,30: 
Lirik konser (Brace ve oda orkestrası). 

BRSELAU 

18: Stutgartt'tain. 19,30: Münihten. Söz
lerr. 20: Kış sporu. 21: Haberler. 21,10; 
Mavi Pazartesi (Büyük karışık yaoyım) 23: 
Haberler. 23,20: Sözler. 23,3: Gece miıziği. 

KÖNİGSBERG 

18: Berlinden. 19,20: Köylüye - Muhte· 
lif. 20,15: Piyano (Beethoven, Skarlati). 
20,45: Aktüalite. 21,10: ''Gaerfnerin aus 
Liebe., adlı Mozartın operası. 23: Haber· 
ler. 23,40: Gece müziği. 
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lSTANBUL 

18: Hafif musiki ve dans musikisi. 19: 
Haberler. 19,15: Maritza operetinden par· 
çalar ve türkçe sözlü plaklar. 20: Tayyare 
piyankosunun yılbaşı keşideslnin çekildiği 
yerden nakli. 20,30: Stüdyo caz ve tango 
orkestra grupları. 2 l,3S: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

BÜKREŞ 

12,30: Sözler. 12,3S: Cristea orkestrası. 
13,15: Borsa ve spor. 13,30: Konserin de
vamı. 14,15: Haberler. 14,30: Konserin 
devamı. ıs: Son haberler. 18: Sözler. 18, 
IS: Plak konseri. 19: Sözler. 19,lS: Kon
serin devamı. 20: Haberler. 20,15: Şen şar
kılar. (Plak). 20,SS: Sözler. 21: "'Radyo 
sözltti,. adı verilen şen sözlü yayım. 23. 
30: Haberler. 23,45 : Dans ederek yeni se
neye giriyoruz. 24: Tebrik. 24,05: Grigo
ras Diniku orkestrası. 1 den 3,30 za kadar 
dans plakları. 

VARSOVA 

17,lS: Şarkılar. 17,4S: Şarkılar. ıs.ıs: 
Plak. 18,SO: Sözler. 19: Pıyano (Şubert, 
Mendner). 19,30: Muhtelif sözler. 21: Mo
nolog. 21,10: Opera parçaları. 22: Haber
ler. 22,15: 1935 şe allaha ısmarladık (Rad
yo orkestrası). 24: Sözler. 24,05: Şen ya. 
yım. 24.SS: Dinleyicileri tebrik. 1,05: "Ye
ni sene yayımı. 1,30: dan 2 iye kadar dans 
plakları. 

BRESLAU 

17: 1935 senesinin söz ve şarkı ile tasvi
ri. 17,SS: 18: Hamburgdan. 19,30: Sözler. 
20: Em - De orkestrası. 21: Haberler. 21, 
10: "Yılbaşı mikrofon gazetesi., adlı karı. 
şık yayım. 23: Haberler. 24,30: Yıl başı 
ıü rprizleri. 

HAMBURG 
17: Hafif müzik (Münihten). 19,05: Yıl 

başı kapı oni.ınde. 19,35: Org müziği. 20, 
20: Yılbaşı için karışık, şen yayım. 1,<17: 
Tebrik. tl,30: Akordeon düeti. 

BUDAPEŞTE 

18,15: Çingene orkestrası. 19,20: Kon
ferans. 20: Rajter orkestrası (Şarkılı). 21, 
20: Haberler. 21,50: Yılbaşı yayımı (Dez
ıö Banoczy idaresinde). 

VİYANA 

17,55: Amatöre. 18.25: Konser. (Jokob
sen, Zdenka Pacher). 19: Sözler. 19,25: 
Yeni sene. ı 9,45: Haberler. 19,55: Viyana 
operasından nakil: J. Strauss'un "Fleder
maus,. (Gece kuşu) opereti. 23: Haber
ler. 23,10: Yeni seneniz kutlu olsun (Bü
yi.ık konserevi salonundan nakil.) 24,5S: 
Yeni sene ıellmları. l,OS: Yeni sene mü
ziği. 

M'ONlH 

17: Akşam müziği. 19: Sözler. 19,20: 
Piyano konseri. 20,05: Şarkılar. 21: 1936 
Horoskopu. 22: Şarkılı radyo orkestrası. 
24,55: Sene dönüyor, yenisi girdi. 1: Ye· 
ni seneye girerken dansedelim. 

KOLONYA 
17: Münihten nakil. 19: Şen müzik. 19,30 

Amleye. 19,45: Paganininin keman eserle
rinden. 20: 1935 te mikrofon sözleri. 21: 
Frankfurttan. 23: Yılbaaı. 

STUTGART 

17: Münihten. 19: Aktüalite. 19,30: 
Si.ırpriz. 20: Kuartet. 21: Yılbaşı için ga. 
la akşamı (Karı~ık ya.yun). 

FRANKFURT 

17: Münihten. 19: Eski yıla dair. 19,30: 
Sözler. 20; Bcrlindcn. 20,10: Yiypziidcn. 

BERLİN 

17,30: Münihten nakil. 19: Şen şarkılar. 
19,30: Brace • Piyano sonatlarL 20: Yılba
il çanlarL 21: Stutgart - Berlin arasında 
müşterek yeni sene yayımı. 

BRESLAU 

17: Münihten. 19: Sözler. 19,2S: Şarkı· 
lar. (Piyano • bariton). 20: Uğaktaki Al· 
manlar, diznleyiniz. 21: "Das Fest beim 
Prinzen Orlovşki,, adlı radyo piyesi. 23: 
Yeni sene yayunı. (Sabah dörde kadar}. 

KÖNİGSBERG 

17: Münihten. 18: Kiliseden nakil. 19,00 
Konferans. 19,25: Marş ve valslar. 19,25: 
Şarkı ve konfetile yeni seneye giriş. 20,10 
Şen Radyo piyesi. 21: "Das fest beim 
Prinzen Orlovski,, adlı operet. 23: Karışık 
l tyım. 24,30: Dans. 
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BOKREŞ 

12,3S: Motzoi orkestrasL 13,15: Spor. 
13,30: Konserin devamı. 14,15: Haberler. 
14.30: Konserin devamı. lS: Son haberler. 
18,lS: Constantincsko orkestrası. 19: Sbz
ler. 19,lS: Konserin devamı. 20: Haberler. 
20,lS: Yeni plaklar. 21,30: Koro. 22.05: 
Sibiceanu tarafından piyano ile modern 
danslar. 22,30: Haberler. 23,45: Plak. 23, 
55: Son haberler. 

VARSOVA 
13,lS: Fitclberg idaresinde geçenlerde 

verilen senfonik Avrupa konseri tekrar 
neşrediliyor. 14,20: Radyo piyesi. 14,40: 
Plik. 15: Mizah. 15,20: Plak. 16: Çiftçiye 
17: Çocuklara. 17,20: Viyolonsel konseri. 
17,50: Sözler. 18,05: Danı. 19,05: Sözler. 
19,15: Şarkılar. Hafif havalar. 19,40: Rad· 
yo piyesi. 20,10: Muhtelif. 21: Lemberg
den Şen program. 22: Şopen konseri. 22, 
3S: Sözler. 23,0S: Dans. 24,05: Dans plak
larL 

LAYPZ1G 

17: Hafif müzik. 19: Geçen seneye bir 
bakış. 19,30: Aşk konuşmaları. 30,30: So
list konseri (Sopran. org). 22,30: Alman 
halk şarkıları. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

HAMBURG 

17: Frankfurttan. 19,0S: Marş müziği. 
20: "Niehor, Ahoi .. adlı lehçeli bir piyes. 
20,4S: Spor. 21: Halk konseri. 23,30: Ge
ce müziği ve dans. 

BUDA PEŞTE 

18: Çift piyano cazı. 18,30: Konferans. 
19: Salon kenteti. 20,10: Konferans. 20, 
40: "'Gümüş martı., adlı operet (Butty 
kay) 23: Haberler. 23,20: Macar müziği. 
24,10: Caz. 

VİYANA 

18: Oda müziği. 19,30: Kafkas müziği 
(Plak). 20: Haberler. 20,10: Plak. 21: 
Muhtelif orkestraların iştirakile karışık, 
eğlenceli müzik. 23: Haberler. 23,30: Ye
ni Avusturya miıziği. 24,15: Dans müziği. 

MÜNlH 

17: Frankfurttan nakil. 18,40: Operanın 
mevzuu. 19,05: Richard Vagncrin "Tristan 
ve lsolde,. operası. 23,40: Haberler .24: 
Gece müziii ve danı. 

KOLONYA 

17: Frankfurttan 19: Masallar. 19,30: 
Piyano solo (Bach). 20: Yeni sene Rus. 
yası. 20,15: 18 nci asra ait şarkılar ve 
danslar. 20,45: Spor. 21: "Üç şen bekarla 
yeni senede.,, adlı yayım. 23: Haberler. 
23,30: Gece müziği ve dans. 

STUTGART 

17: Frankfurttan nakil, 19: Aktüalite. 
19,30: Şen radyo skeçi. 20,30: Spor. 21: 
Büyük radyo orkestrası. 23: Haberler. 23, 
30: Gece müziği ve danı. 1: Opera hava
ları. 

FRANKFURT 

19: Sbzler. 19,30: Stütgarttan. 20,30: 
Spor. 20,45: 1936 ya doğru. 211 Kolonya
dan. 23: Haberler. 23,lS: Haberler. 23,30 
Solist artistye tarafından radyo popuri
si. 1: Stutgart'tan nakil. 

BERLİN 

17: Frankfurttan. 19: Şarkı ve şiirli 
radyo yayımı "Einmal Erster sein.,. 20: 
Trio piyano konseri (Şubert). 20,40: Spor. 
21: Karışık büyük konser. 23: Haberler,. 
23,30: Kolonyadan (Dans). 

BRESLAU 

17: Frankfurttan. 19: Aktlialite. 19,30: 
Yeni sene şarkıları. 20: Gül, söyle. 20,20: 
Sözler. 20,4S: Beethovenin "Fidelio, ,ope
rası. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

KÖNİGSBERG 

17: Frankfurttan. 19,lS: Hafif müzik. 
20: Takvim. 20,30: Şen halk kuareti. 21: 
Alman halk müziği. 23: Haberler. 23,30: 
Hafif müzik ve dans. 
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BOKREŞ 

12,30: - ıs,ıo Plak ve haberler. 18: Kü
çük radyo orkestrası. 19: Sözler. 19,15: 
Konseri devamı. 20: Haberler. 20,lS: Ana 
Gadiu tarafından operalardan ~arkılar. 
20,3S: Sözler. 20,45: Plak. 21,15: Sözler. 
21,35 : Nottaranm idaresinde senfonik kon
ser (Vagner, Nottara, List). 22,30: Haber
ler. 22,45: Senfonik konserin devamı 
(Brahms). 23,4S: Yabancı dilelrlee konfe-
rans. 

VARŞOVA 

17,IS: Plak. 18,05: Reportaj. 18,20: Si
beliusun popüler eserlerinden oda müziği. 
18,50: Sözler. 19: Piyano konseri. (Rarf, 
d'Albert, List Faure, Dohnanyi). 19,30: 
Sözler. 21: Dans. 21,4S: Sözler. 22: Rad
yo ı•yesi. 22,3S: Şarkılar. (Sopran). 23: 
Haydn kuarteti. 23,30: Salon müziği plak. 

LAYPZlG 

17: Piyano • şarkı. 17,40: Sözlr. 18: Ha
fif müzik. 19: Konfrans. 19,30: Bando 
müzika. 20,15: Sözlr. 21: Habrlr. 21,10: 
Senfonik orkestra birliğile karışık şarkı· 
lar ve koro. 23,10: Haberler. 23,30: Dans. 

HAMBURG 

18: Königsbergden. 19: Borsa ves. 20: 
Gençlere. 20,10 : "Tante Klock,, adlı skec;. 
21 ~ Haberler. 21,10: Dans. 23: Haberler. 
23,25: Opera müziği. 24,30: Ora müziği. 
1: Gece müziii (Dans ve enstrümantal). 

BUDAPEŞTE 

18: Köylüye. 18,30: Tarogato müıiii. 

19: Konferans. 19.30: Caz. 20,30: Büyük 
operadan nakil. 23,30: Haberler. 23,25: 
Çingene müziği. 24,20: Salon orkestrası. 

VİYANA 

18,2S: Yeni Avusturya müziği. 19: Gü
zel sanatar. 19,0S: Doktor öğütlen. 19,40: 
"8.1.936,. akşamı tamamile tutulacak ay 
hakkında sözler. 19,50: Teknik haberler. 
20: Haberler. 20,1 O: Memlekt habrlri. 20, 
20: Kurşun dökmc;liği. 20,30: Paul Gold
vin orkstrası. 21 ,45: Şiirler. Sözler. 22,10 
Şen saat. 23: Haberler. 23,25: Holzer rad· 
yo orkestrası. 23,55: Sözler. 24,10: Kon
serin süreği. 24,45: Dans. 

MÜNİH 

18: Königsbergden nakil. 19,30: Pıyano 
ile şarkılar. 21: Haberler. 21,10: Karışık 
Sckstet konseri. (Dana ~ Suuımel or
kestraları). 23: Haberler. 23,20: Aylık ha
ber icmali. 23,40: Ara. 24: ~adyo orkes
trası. 

KOLONYA 

18: Königsbergden. 19.30: Sözler. 19,45 
Spor. 20: Marşlar. 20 50: Aktüalite. 21.10 
Akşam konseri. 22: "Thornas Paine., ad· 
tı piyes. 23: Haberler, sözler. 23,30: Ge
re ınüzifi. 

STÜTGART 

18: Königsbergten. 19,30: Kadına. 20: 
Halk şarkıları. 21: Haberler. 21,10: lıiyp
zigden. 23,10: Haberler. 23,30: Keman 
konseri (Piyano ile). 1: Frankfurttan. 

FRANKFURT 

18: Königsbcrgden. 19,30: Sözler. 19,55 : 
Hava raporu. 20: Hafif milz'k. 20 50 : Ak
t\ialite. 21 : Haberler. 21,10: Mikrofon 
bilmeceleri. 23: Haberler. 23,15: Haberler. 
23,30: Berlinden. 1: Stuttgarttan. 

BERLIN 

17,30: Kadmlara. 18: Königsbergden. 
19,30: Opera parçaları. 19,45: Ata binen
lere. 20: Alfred Hinıe orkestrası. 20,4S: 
Aktüalite, haberler. 21,4S: Keman - viyo
lonsel konseri. (Haytln. Mozart). 23: Ha
berler, spor. 23,30: Radyo orkestrası. 

BRESLAU 

18: Hafif müzik. 19,30: Muhtelif sözler. 
20.45: Günün had sesi film üzerinde. 21: 
Haberler. 21,10: Dans. 23: Haberler. 23,30: 
Berlinden. 24: Gece miıziği (Sopran. te· 
nor, baıı.) 

KÖN1GSBERG 

18: Şarkılı orkestra konseri. Muhtelif. 
20,10: Müzikkli skeç. 20,30: V'wolonsel 
müziği. 21: Haberler. 21,10: Tanhi skeç. 
21,SO: Vals ve operetler. 22.45: Aktüalite. 
21,10: Sarkılar. 23,20: Aylık haberler. 23, 
35: Berlinden. • 

3 lkincikanun Cuma 

BÜKREŞ 

'12,30 - 15,10: Plik ve haberler. 18 Rad
yo orkestrası. 19: Sdzler. 19,lS: Konserin 
devamı. 20: Haberler. 20,15: Sözler. 20,35: 
Operadan verilecek p iyesi nakil. 23,45: 
Yabancılara haberler. 23,55: Son haberler. 
24: Klasik konser (Sen-Sen, Bcethoven, 
Brahms, Vagner.) 

VARŞOVA 

17,lS: Lembergden radyo orkestrasL 
17,4S: Çocuklara. 18: Sözler. 18,15: Şiir
ler. 18,20: Piyano - şarkı. 18,50: Sözler. 
19: Malizevski kc;,:ıteti. 19,30: Sözler. 19, 
40: Sözler. 19,45: Sözler. 19,55: Sözler. 
20,05: Reklamlar. 20,35: Haberler ve sai
re. 21: Senfonik konser (Glük, Mozart, 
Bach, Şubert, Poot vs.) 23,30: Dans mü
ziği nakli. 

LAYPztG 

18: Hafif müzik (Baritdn ile). Muhtelif 
sözler. 20: Sürpriz. 20,SS: Aktüalite. 21: 
Haberler. 21 ,ıs: "Friedrich Vilhelm von 
Steuben,, adlı radyo operasL 22,30: Zitar 
müziği. 23: Haberler. 23,20: Lirik yayım. 
%4,05: Hafif müzik. 

HAMBURG 

18: Plak. 18,30: Muhtelif. 19.lS: Sözler. 
20: Halk konseri (Enstrümantal). 21: 
Haberler. 21,lS: Kolonyadan. 22,30: Piya
no müziği. (Brahms, Şopen, Debilsi). 23: 
Haberler. 23,20: Berlinden. 23,30: Ara. 
24: Opera müziği. 

BUDAPEŞTE 

18: Piyano konseri. 18,30: Konferans. 
19: Koro konseri. 20: Konferans. 20,30: 
Çimbal alctile konser. 20,55 : Şiirler. 21,lS 
Sözler. 21,35: Plak. 22,10: Haberler. 22,30 
Fridl idaresinde o~era orkestrası. 23,10: 
Sözler. 23150: Fransızca konferans. 24,10: 
Çingene müziği (Şarkılı). 

VİYANA 

18: Çocuklara. 18,30: Avusturya müziği. 
19,tO: Spor abhsi. 19,3S: Sözler. 20: Ha
berler. 20,10: Memleket haberleri. 20,30: 
Eski Alman halk şarkılarL 21,05 : Hafta. 
nm haber icmali. 21,30: Osvald kabastanm 

idaresinde senfonik konser. 23,10: V-cin
berger'in eserlerinden konsr (Holzcrin 
idaresinde). 24,10: Sorgulara cevab. 24.35: 
Şrammel müziii (Straus triosu). 

servisi. 23,30: LSypzig;den nakı1. 

STÜTGART 

17: Kolonyadan. 19: Haftanın haber ic· 
mali. 19,30: Skec;. 20: Bando mızıka. 21: MÜNİH 

17: Subertin Es· dur 122 nci eseri. 17,40 
Sözler. 18: Akşam konseri (Radyo orkes
trası). 19,30: Sözler. 20: Hafif müzik. 21: 

Haberler. 21,10: Karışık ski sporu akşamL 
22,10: Halk müziği. 23: Haberler. 23,30: 

H11berler. 21,lS: Kolonyadan nakil. 22,30: 
Radyo orkestrası. 24,30: Stutgarttan. 

KOLONYA 

18: Laypzigden. 19,30: Sözler. 19,45: 
Muhtelif. 20: Oda kenteti. 20,SO: Akti.ıali· 
te. 21: Haberler. 21,10: Ara. "Friedrich 
Vilhelm von Steuben., adlı radyo operası. 
22,30: Königsbergden. 23: Haberler. 23,20 
Söıler. 24: Stuttgart'tan. 

STUTGART 

18: Hafif müzik. 19,30: Reportaj. 20: 
Eğlenceli orkestra müziği. 21: Haberler. 
21,15: Kolonyadan. 22,SO: "Afrika üzerin
den gece uçuşu ... adlı skeç. 23: ,J,1.aberler. 
23,20: Amerıkada neler gbruşi.ılıi.yor (Va
şingtondan). 23,30: Eglencdi müzik. 

FRANKFURT 

18: Laypzigden. 19,SO: Sözler. 19,55: 
Söalu.~: ~iwzigden. 20,50: Aktüalite. 
21ıt6• .KeJonyadan. 22,30: Brahmsdaa-.oda 
muziği. 23: Haberler ve spor. 24: Gece 
müziği, 1: Brahms konseri. 

BERLİN 

18: Laypzigden. 19,30: Spor öğütleri. 
19,40: Aktüalite. 20: ~üçük radyo orkes
trası. 20,45: Aktüalite. 21,15: Kolonya
dan. 22,30: Königsbergden. 23: Haberler. 
23,30: Konferans. (Bismarck). 24: Orkes
tra (Mozart, Gluk}. 

BRESLAU 

18: Hafif müzik (Büyük orkestra) 19,30 
Aktüalite. 20: Mandolin ve gitar konseri. 
21: Haberler. 21,15: Kolonyadan. 22,30: 
Hindenburg şrammel kuarteti. 23: Ha
berler. 23,30: Dans. 

KÖNİGSBERG 

18: L5.ypzigden - Mul\.telif. 20,25: Ens
trümantal orkestra konseri. 20,35: Karı
şık yayım. 21.15: Kolonyadan. 22,30: 
Şen par.salar. 23: Haberler. 23,30: Gece 
muziği. • 

Liypzigden. 24 : Dans. 1: Gece müziği. 

FRANKFURT 

17: Kolonyadan. 19: Muhtelif. 20: .E;len
celi havalar. 20,S5: Gençlere. 21: Haber
ler. 21,10: İki karışık saat. 23: Haberler .. 
23,30: Şen hafta sonu. 1: Gece müziği. 

BERLlN 

17: Kolonyadan. 19: Spor. 19,lS: "Gü
zel, mavi Tunada,, adlı Viyana müzıkli 
yayım. 20: Beethoven miıziği. 20,4S: Aktü
alite. 21,10: Berlinde bir dolaşma. 21,10: 
Traube lokantasından nakil. 21,30: Adlon 
otelind~n. 21,50: Eden otelinden. 22,lS: 
Avrupa otelinden nakil. 22,40: Femina ba· 
rmdan. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

BRESLAU 

17: Kolonyadan. 19: Politika. 19,20: 
Muhtelif. 20: Haftanın aktüalitesi. 20,4S: 
Ôtini.ın sesi (film reportaiı). 21: Haberler • 
21,10 : Fılharmoni tarafından operet mü i
ği. 23: Haberler. 23,30: Dans. 

KÖN1GS8ER<l 

17: Kolonyadan. 19: Aktüalite. Muhte
lif. 19,20 : Breslaudan. 19,30: Org mıizifi. 
20,10: Konuşmalar. 20,lS: Bando mızıka. 
21: Haberler. 21,10: Dans. 23: Haberlu, 
23,20: Sozler. 23,3S: Laypzigden. 

Günün Mühim 
Konserleri 

P AZA R, 29.12.935 

Liypzig, saat 19: Vagnerin "Rinc dea 
Nibelungen,, operası. 
Varşova, saat 21,10: "Le Chateau Han· 

te., adlı opera. 
Viyana, 20,4S: Viktor Hruby'nin kuar• 

tet, caz ve şarkılı bir kompozisyonu. 
Königsberg, saat 19,40: Eski İspanyol 

müziği. 
Berlin, saat 21: Mozartm "Figaronun 

dtiğunü., operası . 

4 lkincikanun Cumartesi P Az ART Es ı. 30.12.935 
Viyana, saat 22: Viyana senfonik orkes

trası. Berlioz'un eserlerinden bir konser 
veriyor. BÜKREŞ 

12,30 - lS,10: Plak ve haberler. 18: 
Grigoros Diniku orkestrası. 19: Sözler. 
\9,15: Konserin süreli. 20: Haberler. lO, 
IS: Fransız operaları plakları. 21: Radyo 
cazı. 22,30: Sözler. 22,45 : Flüt • Piyano 
konseri. 23,20: Konser nakli. 23,4S: Ya
bancı dillerle haberler. 24: Konserin de-
vamL 

VARŞOVA 

14: Armonik konseri • Sözler. 15,30: 
Plak. Sekstüar konseri (Vals ve serenad· 
!ar). 17: Ders. 17,15: Şarkı. - Piyano. 17, 
30 : Sözler. 17,45: Leh şarkıları. 18: Söz
ler. 19: Çocuklara t iyatro. 19,30: Sözler. 
21,45: Haberler ve saire. 22 : Yeni sene. 
22,30: Sen yayım. 23: Hafif müzik ve 
danslar. 

Budapeşte, saat 21,10: Ernest Dohnanyi 
pi.yano çalıyor (Moza,tt, Beethoven). 

Berlin, saat 20,SO: Sopenin vals ve ma
zurkaları. 

Königsberg, saat 21,10: "Sevgi ile dola 
bahçıvan kızı,, adlı Mozart'm operasL 

SAL 1, 31.12.935 , ' 
Frankfurt ve Kolonya, saat 21: Straus

s'un "Fledermaus,, veya .(Gece k:uıu) ope
reti. 

Berlin, saat 21: Berlin - Stutgart ara• 
sında sansasyonel, muşterek neşriyat. 
Budapeşte, saat 20 : Raher idaresinde ~ 

pera orkestrası. 
Viyana, saat 19,5S: Strauss'un "Gece ku· 

şu,, opereti. 

LAYPZ1G ç AR ş A M B A, 1.1.936 
17: Sürpriz. 19: Sözler. 19,3S: Dans. 

20,3S : Sözler. 20,S5: Aktualite. 21,10: Vi
esbadenden: Karışık yayım. 23: Haberler. 
23,30: Em • De orkestrası. 

HAMBURG 

17: Kolonyadan. 19: Yeni Alman eser· 
leri. 19,30: Konferans. 20: Frankfurttan. 
21: Haberler. 21,10: Sonu güzel,, adlı ka
rışık hafta sonu yayımı. 23,25 : Ara. 24: 
Dans. 

BUDA PEŞTE 
18: Muhtelif sözler. 18,35: Radyo ile 

selamlar. 19,05: Piyano refakatile saksofon. 
19,30: Konferans. 19,55: Çingene müziği. 
21 : "Guzel dayı,, adlı radyo piyesi. 22,20: 
Haberler. 22,40: Caz. 23,10: Sözler. 23,45: 
Pl5.k. 

VİYANA 

17,4S: Arzu konseri (Plik). 18,30: 
Halk şarkılarL 19: Aylık dünya haber ic
mali. 19,2S: Sözler. 20 : Haberler .20,10: 
Leo Fal'in "Dolar prensesi,, adlı opereti. 
22,35: Film bahsi. 23: Haberler. 23,10 : 
Şarkılar ve hafif havalar. 

MUN1H 

17: Kolonyadan nakil. 19,20: Eski mü
zik. 19,40: Aylık haber icmali. 20,05: Oda 
müziği. (Yaylı sazlar kuartet). 21 : Haber
ler. 21,10: Şen söz, güzel sada ($arkılı 
kuartet). 23: Haberler. 23,20: Ara. 24: 
Gece müziği (Danslı). 

KOLONYA 

17: Şarkılı şen müzik. 19,30 : Sözler. 
19,30: Küçük konser. 19,55: Spor. 20: An
ton Dvorakm eserlerinden trio konser. 
20,50 : Aktüalite. 21,10: Kuçük orkestra 
konseri. 23: Haberler. 23,20: Radyo haber 

Viyana, saat 21: Kuartet ve caz iştira
kile ğlnclı karışık yayım (Holzer idare
sinde). 

Budapeşte, saat 20,40: "Gümüş mart~, 
adlı Buttykay'in opereti.9 

Münib, saat 19,05: Vagnerin "'Tristan 
ve İsolde,, operası. 

Breslau, saat 20,4S: MozarUn "Fidelio,. 
operası. 

Hamburg. saat 19,05: Popüler marşlar. 

PERŞEMBE, 2.1.936 
Laypzig, saat 21,10: 14 milletin şarkı

larından birer tane. 
Hamburg, saat 21,4S: Keman, viyolon· 

sel ile Haydn, Mozart. 
Munıh, saat 19,30: Pfıtzner'in dört ıar. 

kısı. 
Budapcşte, 20,30: Operadan nakil (1") 

C U M A, 3.1.936 
Münib, saa t 17,10: Şuber,tin Es - dur 

122 nci sonatı, 
Kolonya, sant 21,lS: "Friedrich Vilhelm 

von Steuben., adlı radyo için hazırlanan 
bir opera. 

Hamburg, saat 20: Mandolin • Gitar .. 
Zitar konseri. 
Varşova, saat 21: Senfonik konser (Glüls 

Mozart, Bach vs.) 

CUMA R T ES 1, 4.1.936 
Berlın, saat 21,10 : Berlinin tanmm11 ~ 

otelinden nakil. 
Königsberg, saat 19,30: Org. 
Munih , 20,0S: Yaylı ııaılar kuarteti 

(Brahnıs). 
Budapeşte, saat 19,05: Piyano - Sakso

fon müziği. 

• 
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Gümüş· Düşüyor 
'Amerika son günlerde gümüş piya

sası üzerinde mühim bir rol oynamağa 
başladı. Gümüş fiyatları bir taraftan 
fazla mikdarda düştüğü halde, diğer 
taraftan Amerika, hazinesi bütün piya 
salardan gümüş topluyor ve bu topla
yış birçok piyasaları altüst etmekte 
devam ediyor. 

lki hafta içinde gümüş fiyatları Nev 
yorkta yüzde 15. Londrada yüzde 20 
ve Montreal'de yüzde 34 sukut etmiş
tir. Bu vaziyet karşısında bütün ala
kadar devletl!r telaşa düşmüşler ve ni 
hayet Morgentov yalnız müstahsil 
ıncmleketlerden gümüş alınacağını söy 
]emek mecburiyetinde kalmİştır. Suku 
tun başlıca sebebi nedir? Amerika ne
den l?ümüş topluyor? 

Sukutun en birinci sebebi, Çinin gü 
müş esasını terkederek bu madeni 
millileştirıneğe karar vermesidir. Bun
dan evvelki bir yazımızda anlattığımız 
ı;ibi, Çinde herkes, elindeki gümüşü 
Çin Milli Bankasına vermek ve bunun 
yerine kağıt dolar almak mecburiyetin 
dedir. 

Çinlilerin asırlardan beri büyük bir 
kıymet telakki ettikleri gümüşü derhal 
seve seve Milli Bankaya teslim etme
leri imkan dahilinde değildir. lşte bu· 

• 
Yumurta ihracatı 
Ciittik~e Artıyor 

nun üzerine Çinde gümüş kaçakçılığı 
başlamış ve beyaz maden Londra ve 
Nevyork yolunu tutmuştur. 

lşte Amerika, şimdi bu bol gümüşü 
ucuz fiyatla toplamaktadır. 
Amerikanın maksadı nedir? 
Amerikanın maksadı Çinin tekrar 

gümüş esasına dönmesini temindir. 
Nankin hükumetinin son yaptığı para 
reformu Birleşik Devletlerin hiç te işi 
ne gelmemiştir. 

Çünkü Amerika Çinle daima temas 
halinde olan ve orada birçok ekonomik 
menfaatleri bulunan bir memlekettir. 
Ayni zamanda da gümiıı müstahsili -
dir. 

Çin eğer gümil§ esasına dönecek o
lursa Amerikanın menfaatleri daha dü 
zelecektir. Aıverikalılar, Çinden al
dıkları maddei iptidaiyenin bedeli ola
rak, kendi istihsalatlarından olan gü
müşü yüksek fiyatla verecekler, yani 
az gümüşle çok maddei iptidaiye ala
caklardır. Buna mukabil, Çin Ameri
kadan aldığı mamul eşyaya mukabil 
kağıt değil, gümüş verecektir. ithalat· 
la ihracat arasındaki fark gümüş ola
cak ve Amerika kazanacaktır. 

lşte bunun için Amerika Çinle ve 
gümüşle oynamağa başlamıştır. -
Mümtaz FAiK 

italya Kendine 
Yetmeğe Çahşıyor 

Birkaç Gün İçinde 398 San-
dık Yumurta Gönderdi Eski Kağıtlardan, Döküntü-

lerden İstifade Ediliyor 
Son birkaç gün içinde muhtelif 

memleketlere 127 büyük ve 271 küçük 
6andık yumurta ihraç edilmiştir. Bü
yü!\ sandıkların 110 tanesi Çekoslovak 
yaya ve 17 tanesi de Filistine gönderil 
miştir. Küçüklerin de 197 si Alman ya
ya ve 74 ü Maltaya sevkedilmiştir. Al 
manyadan daha fazla talep varsa da 
Anadoludan istenilen evsafta mal gel
mediğinden bu talepler karşılanama • 
maktadır. Diğer taraftan ihracatçıları. 
mız yeni mevsim gelmeden evvel İs
panya ile yap:lacak olan anJ.aımayı 
beklemektedirler. 

Avusturyanın bizden 1000 kental 
yumurta alacğını yazmıştık. Bu yumur 
taları mübayaa etmek üzere Avustur
yalı bir firma mümessilleri şehrimize 
gelmişlerdir. Mümessiller yumurta 
tacirlerimizle tanı§mış ve buzhaneler • 
deki yumurtalarımızı gözden geçirmiş 
lerdir. 

Zahire Borsasında 
Dün Zahire Borsasında ekstra un • 

lar 890, birinci yumuşaklar 790 - 825, 
birinci sert unlar da 720 • 760 arasın 
<!cı muamele görmüştü. Yumuşak buğ 
daylarla ekstra ekstra unlar üzerine 
hiç muamele olmamıştır. Sert buğday 
lar 7 kuruş 5 para ile 6 kuruş 35 ~a
radan satılmıştır. Dün 3776 ton bug • 
day ve 117 ton da un gelmiştir. 

Şeker lıtihsalatımız Bu Sene 
54.000 Tondur 

Bu yıl şeker fabrikalarımızın istih
salatı 54000 tondur. Geçen yıldan dev 
redilen stok ta 25,000 tondur. Gelecek 
seneye de iyice stok devredilebileceği 
anlaşılmaktadır. Verilen mallımata gö 
re dünya şeker fiyatları yüksektir. 
Geçen seneye nisbetle 2 kuruş fark gö 
.z:e çarpmaktadır. 

Sovyet Rusya Sanayii 
• Bu senenin ilk 11 ayı zarfında 

Sovyet Rusya sanayiinin verim mec -
muu 35,894 milyon rubleye baliğ ol
muş ve geçen senenin ayni devresinde. 
kı mikdarı yüzde 28 tecavüz etmiştir. 

No.43 

Polis Nikol 
J\llah aşkına? 

- Evet. 

MORJS LOBLAN 

- Biz istertek, doğrusunu öğrene· 
bilir miyiz? 

- Dünyada öğrenemezsiniz? 
- Cinayet işlemedin ya? 
- Hayır, yalnız Bimiç'in arkasından 

bir bıçak vurdum. Fakat benim vurdu
ğuma dair ortada bir delil de yoktur. 

- Hırsızlıklarm? 
- Hiçbirisi ispat edilemez. 
- Yani birkaç senelik hapisle yaka-

yı kurtaracaksın. 
- O kadarı bile fazla ... 
- Fazla değil ya, neyse 1 Neyle ge-

çinirsin? 
- Milli müdafaa bonoları bana ye-

tişir. 
- Bonoları sakladığın yerden emin 

misin? 
Bressak gülUmscdi. 
- Ben Dotrey değilim. K~yduğum 

yerden onları benden başka kımse bu
lamaz. 

Nikol, hasmının omuzlarını okşadı: 
- Demek ki, ilerde işlerin yolunda! 

Allah versin. Ben o kadar fena adam 
dei}lim. Yalnız şu Arsen Lüpen adını 

1936 yılına girerken İtalyanın bü • 
tün döküntülerden istifadeye başladı
ğı haber verilmektedir. Bu cümleden 
olarak 8 ton eski kağıttan bir ton yeni 
kağıt elde edilebilmektedir. Benzin sar 
fiyatının azaltılması da yüzde 30, yüz
de 40 kadar bir tasarruf temin etmiş
tir. Ham yağ sarfiyatının da yüzde 70 
nisbetinde girilemiyeceği tahmin edil 
mektedir. Et sarfiyatının daraltılması 
yüzde 20 tasarruf temin etmiştir. Asıl 
tasarrufun, müessesatın teknik terti
batını ve tesisatını ikmal etmek sure
tiyle yapılacağı umuluyor. Satış teşki
latına karşı bir de mübayaacı teşkilat 
meydana getirilerek alım ve satım it
leri intizama sokulacaktır. Dış ülkeler
den gelen maddelerin de yeni ıene 
i~inae 1 talyadaı yeti!tirilmesine çal111-
lacaktır. 

Almanyaya 600 Ton Bakla 
ihraç Ettik 

Bakla piyasası normal durumu mu
hafaza ediyor. Hafta içinde Almanya
ya 600 ton ihraç edilmiştir. Almanya 
fiyatı geçen haftaki gibi 115 Rayş 
marktır. Alakadarlar bakla mevsimi 
geçmiş addetmektedirler. Bu itibarla 
oynak piyasa hareketleri beklenmekte 
dir. 

Japonyaya Zeytinyağı 
Gönderiliyor 

Zeytinyağ piyasası bir hafta evvelki 
vaziyeti muhafaza etmektedir. Takas 
primlerinin yüksekliğinden istifade 
ile Japonyaya ihracat başlamıştır. llk 
Parti 5 ton gönderilmiştir. Limanlar
dan mal gelmektedir. Bu itibarla sev
kiya ta devam olunacaktır. 

Amerikada Bakır 
• Amerikada bakır üzerinde yapı

lan istatistikler durumun iyileşmekte 
olduğunu göstermekte~ir.1:eşri~ie:'vel 
de gayri resmi Amenkan ıstatıstıkle
rine göre, bakır ihracatı 496030 küçük 
ton (1016 kilo) olup bu agustostan 
beri 36 °bin küçük tonluk bir eksiklik 
göstermektedir. 

çalıp kendine mal etmeseydin, ve bizi 
de o kadar uğraştırmasaydın, senden 
o kadar iğrenmezdim. Bunu bir türlü 
affedemiyorum. lşte onun için şimdi 
seni polisin eline vereceğim. Eğer İs· 
tintakta fazla gevezelik etmezsen, se
nin o kadar aleyhinde bulunmam, su
dan sözler bulur, geçerim. 

Merdivenin alt katından sesler geli
yordu. Nikol dedi ki: 

- Geliyorlar. Ortalığı araıtıra 
araştıra merdivenleri çıkıyorlar. 

Nikol, bidenbire çocuklar gibi sevin
di, o kadar ki yaşına rağmen, inanıl
mıyacak bir çeviklikle bir iki defa da 
dansetti. Kır saçlı, ağırbaşlı ihtiyar bir 
adamın bu hafifliği öyle komik bir 
manzaraydı ki.. 

Dedi ki: 
- Bressak. bak, bak 1 Buna Lüpen 

dansı derler. Senin teminki marifetle
rine hiç benziyor mu? Gelen adamlara 
bağır bakalım: "Lüpen ben değilim de 
Lüpen işte bu adamdır, diye beni gös
ter. Seni değil, beni tevkif etsinler. Bu 
kabadayılığı yapabilir misin? 

Brescıak'ın önilnde durdu: 
- Yine ben aeni affediyorum, dedi. 

Hiç olmazsa bana böyle neş'eli bir ge· 
ce geçirttin. Onun ic;in cezanı, iki se
neden bir seneye indirteceğim. Bir se
ne içinde de seni hapishaneden kaçır
tırrm, korkma! Anlaıtık mı? 

Bressak kekeledi: 
- Sen kimsin? Sen de Nikol değil 

BORSA VE Pi YASA 
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PARA BORSASI 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız franıı 
20 Liret 
20 Belçika Franıı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ıilin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
20 Ley 
Leva 
20 Dinar 
Yen 
İsveç kuronı· 
Altm 
Mecidiye 
Banknot 

P .. rıı; uzerınc 
lnıiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Mark 
İ&veç kuronu 

İıl Bankası Mli. 
,, ,, N. 
,. " H. 
Anadolu % 60 

.. % 100 
Sirkctihayriye 
Tramva7 
Bomonti - Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 

Alq Sat11 

617.-
123.-
1155.-
165,-
80.-
22.-

810.-
81.-
93.-
22.-
31.-
22.-
22.50 
11.-
22.-
5ı.-

33.-
31.-

944.-
52.50 

234.-

621.-
126.-
167.50 
170,-
83.-
2'4.-

814.-
83.-
96.-
2'4.-
33.-
24.-
25.-
13.-
24.-
54.-
35.-
32.-

945.-
53.-

236.-

·Çek 1 er 
12.06 

619,50 
0,79,SO 
9,87,90 
'4,71,9'4 
2,44,80 

64,48,38 
1,17.28 

19.20.33 
4,24.1'4 
1,97,72 
3,12,66 

Esham 
92,-

9,60 
9,65 

25,60 
42.50 
1'4.-
22,7S 

8.-

İttihat Deifrmencllilr 
$ark Merkez Eczane11 

1'4.50 
2.20.-

9,!5 
61,-
22,-
8,75 
9,'40 
'4,20 

KUÇUK EKONOMiK 
HABERLER 

* Mersinde bir hinterland ürünleri 
sergisi açılacağı haber verilmektedir. 
Bu sergiye Konya da iştirak edecek
tir. Sergiye bütün Anadolu illeri ürün 
göndereceklerdir. 

"' 1-1-936 dan itibaen ltalyan demir 
yoijarı tarifelerinde yüzde 10 - 35 
bir zam yapılacaktır. Uzun yol tarife
lerinde yapılacak zam. kna yol tarife
lerinde yapılacak .zamdan yüzde itiba 
ıile daha fazladır. Transit mallar ve 
ltalyadan harice sevkolunacak mallar 
bu zamdan muaftır. Kamyona resimle 
rine de ton kilometrelik başına 0,12 
liret bir zam yapılacaktır. 

lll- Kanadanın harici ticaret hacmi 
mühim derecede artmıştır. Sonteşrin 
935 deki ihracat geçen yılın aynı ayın 
daki 65.125.000 dolara kal"§ı 8.115.000 
dolar tutmuştur Ihracat ise 49,884,000 
dolara karşı 55,97 5,000 dolar tutmuş
tur . 

* Tütün piyasası normaldir. Gelen 
haberlere göre 100 bini Samsunda ve 
70 bini Bafrada olmak üzere bu iki 

istikrazlar 
Türk Borcu I 

" il 
,. ,, III 
İstikrazi dahili 
Erıani A. B. C. 
Sıvas - Erzurum I 

• .. il 

25.20 
23.25 
23.30 
95.-
95.-
99.-
95.-

Mısır tahvilatları 

1886 I 
1903 il 
1911 III 

108,-
81,50 
80,-

110,-
82,50 
81,-

Tahvilat 
Rıhtım 
Anadolu I ve il 

., III 
Anadolu mlimessil 

10.
'43,10 
'42,50 
46,25 

ZAHiRE BORSASI 

İstanbul Tecim ve Zahire Boraanmda 
dün muamele ıören maddeler ıunlardır: 

ARPA 
Cinıi Ks.P. 

Yemlik çuvallı 5.5 

Sert 
Yumuşak 
Ekstra 
Cavdar 

İç ıivri 
Kabukla 

fç 
Kabukla 

Oilak 

Trakya 

BUGDAY 
7,50 
-.-- .-

5.5 
FINDIK 

53.20 
-.-

C EV l Z 
-.-
13,20 

TiFTiK 
79.-

Y AP A IC --Y tt N 
Yıkanmı, Cıüz) 60,20 

BEYAZ 
Tam yaih 
Yarrm yailı 
Yatsız 

PEYNiR 
21.--.--.-

UN 
Ekstra Ekstra 
Ekıtra 
1 inci yumu. 
1 inci sert 

72 Jr. 
-

-.-
950 
815 
7 - 40 

Miktarı 

-
---
----

Suni Pamuk 
imal Ediliyor 

l talyada Bir Adam Bir Ne-
battan Sun'i Pamuk Yaptı

ğını İddia Ediyor 
İtalyan matbuatının verdiği haber

lere göre Gino Radice isminde bir 
İtalyan kimyageri Çinden rami ismin 
de bir nebat getirerek sun'i pamuk is
tihsal hususunda çok muvaffakıyetli 
tecrübeler yapmıştır. Radice bu nebatı 
Lombardiya ovasında ekmiştir. Bu ne
batın çift zarı en iyi cins hav vermiş 
ve hatta pamuğu da geçmiştir. Adı ge 
çen madde mensucat imaline çok mü
sait ve fiatı da kilo başına 3,20 liret 
imiş. Halbuki pamuk fiyatı takriben 
7 • 8 lirettir. Raminin elyafı diğer men 
sücat elyafı ile mükemmelen karııtırı
labilirmi§. Bununla beraber bu haber
lC"rin kaydı ihtiyati ile kar§ılaOIPitı 
icap eder. 

mıntakaya şimdiye kadar 140 bin kilo ğı haber veriliyor. 
tütün gelmiştir. *' Birleıik Amerika hükümetleri is-

li/o Balmumu piyasası yükselmiştir. tatistik bürosu belli başlı kıt'alarında 
Talepler fazlalaştığı için birdenbire 1935 senesi şeker istihsalat ve istihla
vukua gelen bu yükseklik 50 kuruş ka ki hakkında bir rapor neşretmiştir. 
dardır. Bilhassa Bulgaristandan talep Esasen Roma Milli Ziraat Enstitüsüne 
daha fazladır. 79 - 80 kuruş olan son göre dünya ham pancar şekeri istihsa
haftanın fiyatları üzerinden ihracat de latı bu yıl 95,204,242 kentaldir. 
vam etmektedir. lil- Şeker kamışı şekeri dünya istih-

lil- Almanyanın, yağlı maddeler itha salatı 935 senesinde 152,596,106 ken
lini mümkün olduğu kadar daraltaca- tal olarak tahmin edilmektedir. 

misin? 
- Bir zamanlar müstemleke me

murlarından bir Nikol Hoten vardı, 
emniyet müfettişliğine namzet göste. 
rilmişti. Fakat bu adamcağız, tam be
nim canım poliste bazı roller alıp eğ
lenmek istediği sırada vefat etti ve bü
tün evrakı bana kaldı. Yalnız kimseye 
bir şey söyleme ha 1 Ben de onun kalı
bına girdim, evrakından istifade ettim. 
Sen yine kendini, herkese Araen Lü
pen diye sat, dur. Sonra Nöyyi'deki 
ki.içtik evinden kimseye bahset~e. Bir 
kelime daha: Aleksandra aleyhınde de 
bir kelime yok ha, anladın mı? 

Sesler yaklaşıyordu. Bu seslerin ge. 
risinde de daha bazı sesler duyuluyor
du. 

Gotyeyi karşılamağa giden Nikol, 

Aleksandra'ya dedi ki: 
- Yüzünüzü mendilinizin arkasın

da saklayınız ve bilhassa hiçbir şeyden 
korkmayınız. 

- Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. 
Gotye, arkuında Larınona ve diğer 

bir memur olduğu halde geldi, kapıda 
durdu ve manzarayı bariz bir memnu
niyetle seyretti. 
, - Yaıa Nikol, bu iş de oldu ya?. 

- Sayenizde oldu efendim. 
- Arsen Lüpen bu herif mi? 
- Evet, Antuan Bressak adı altın-

da iı gören Anen Lüpenin ta kendi
ai 1 

Gotye adama baktı, tatlı tatlı gü
lümsedi ve memura herifin bileklerine 
kelepçeyi geçirmesini emretti. 

- Arsen Lüpeni tevkif etmek, insa
nın ne de olsa hoşuna gidiyor. Bütün 
dünyanın ele geçmez zannettiği meş· 
hur centilmen hırsız &a en nihayet 
kafese girdi desene •. Yaşasın polis 1 
Onu da tevkif eden emniyet müfetti
şimiz Nikoldür. Bugün, polis tarihin
de en ehemmiyetli günlerden biri ıa
yılabilir. Bari ha§arılık etmedi ya .. 

- Hayır efendim, kuzu gibiydi. 
- Hasta mı nedir? Perişan olmuı 

bir hali var. 
- Bir parça göğüs göğüse geldik 

de .. Fakat ehemmiyeti yok. 
Gotye mendili gözlerinde, koltu

ğu?da iki büklüm oturan kadını işaret 
ettı: 

- Bu kim? 
- Arsen Lüpenin metresi ve suç 

ortağı •. 

- Şu ıinemadaki kadın, beyaz 
kötkteki kadın, Vojirar aokağındaki 
kadın mı? 

- Evet, tefi 
- Tebrik ederim Nikol seni.. Bir 

taşla iki kuş vurdun. Sonra bunları 
bana teferrüatı ile anlatırsın. Milli 
müdafaa bonoları tabii ortalıkta yok. 
Kimbilir Lüpen nerelere sakladı? 

- Hayır efendim hayır, honolar 
rebimdedir 
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Kamran sedirin yastıklarını düzel
terek, tablaların küllerini silkiyor. Ak
tam misafir vardı. Eniıtesinin sami
mi iki arkadaşı. 

İşini bitirip odadan çıkarken kapı 
açılarak içeriye ablası Vedia girdi. 
Genç kadının iri eli gözleri yumıak, 
tatlı bir tebessüm taşıyor, kumral 
saçlarını sımsıkı tarıyarak arkasına 
kalın bir örıü halinde bırakınış. 
Kamran elindeki toz bezini fırlatıp 
ablasının boynuna sarıldı. 

- Yanına geldiğime öyle seviniyo
rum ki ablacığım. Galiba on beş gü· 
nü bir aya uzatacğım. 

sın, çünkü kanaatkar değilsin.Halbukı 
ben sana Sermedi eş olarak ne kadar 
münasip bulmuştum ve enişten ile bu 
mesele üzerinde ne güzel hulyalar 
kurmuştuk. Senin için düşündüğümüz 
yol muhakkak iki ay sonra kafanda 
süslü, zengin izdivaç hulyalariyle ls
tanbula yapacağın yolculuktan daha 
güzel, daha ferah bir yol olacaktı. 
Yazık, bana gelince, yaptığımdan hiç 
muazzep değilim Kamran, öyle mes'u
dum ki.. Ben saadetimi çok yüksek, 
erişilmiyecek çürük hulyalarla detil, 
küçük, basit ve fakat tatmin edici 
fCuvvetli bir temel üzerine kurdum. 

Yanak yanağa vermiş ayakta duru
yorlar. Genç kızın koyu kumral saç
ları dalga, dalga yüzüne dökülmüş, a
çık kahverengi gözleri gülümsiyerek, 
kolları ablasının boynuna takılı konu
şuyor. 

- Biliyor musun abla, dün akşam 
biraz sinirlendim. Eniştemin arkadaı
ları kibar, terbiyeli adamlar. Fakat 
bir tanesi, Sermet bey beni arada sı
rada mal satınalacakmıı gibi öyle alı
cı gözüyle süzüyordu ki, az kaldı ter• 
bir şey yapacaktım. 

Vedia gülerek onun kolunu boynun
dan çekti. 

- Seni yaramaz aeni dedi, en ka
ba hareketi yapmış olurdun. Çünkü 
Sermet arkada§ları arasında temız 
kalbi, dürüstlüğü ile tanınmış en de
ğerli bir muallimdir. Eni9tene sor da 
bak, kaç senelik arkadaşı. Eğer sıana 
biraz fazla baktıysa, hoşuna gitmiş ol
malısın fena mı? Hem biliyor musun 
Kamran, Sermedin evlenmeye niyeti 
olduğunu da söylüyorlar. 

Genç kız asabi bir el hareketiyle 
saçlarını arkaya atmış, birden bakıı
ları değiJmişti. 

- Rica ederim abla, yani ne demek 
istiyorsun, Sermet beyfendiye yok
sa namzet mi gösteriliyorum. Oh, ne 
olmıyacak şey.. Dojrusunu söyliye
yim mi, ben senin gibi böyle taşralar
da az bir maaşla sürünemem, bunu hiç 
yapamam. lstanbulda halamın yanında 
pek ali, kendi alemimde geçinip gidi
yorum, Kadıncağız, doğrusu ya: be
ni kıracak en ufak bir hareketten ka
çınıyor. Sen eniştemi en nihayet sev
din, araya aşk ~irdi, maaşı az bir mu
allim olduğunu düşünmek istemiyerek 
istikbali parlak diyerek onunla evlen
din. Fakat ben hiçbir zaman aşk fi. 
lan istemem. Evlendikten sonra refah, 
servet isterim. Beni ayıplama ablacı
ğım, herkesin düşüncesi biribirinden 
ayrıdır. hatta bizim gibi kardeı te 
olsa, değil mi? 

Vedianın kardeşini dinlerken yavaş 
yavaş ela gözlerine gölge düşmüş, bir 
az evvel tebessümle açılan dudakları 
acı bir gülüşle kapanmıştı. Önüne 
aldığı örgüsünün büklümlerile sinirli 
sinirli oynıyarak koltuklardan birisi
ne oturdu. Kardeşine sen de oturur 
musun Kamran, dedi. Genç kız kaş· 
ları çatılmış, asabi bir hareketle kar
şısına, sedirin ucuna ilişince Vedia a
ğır ağır konuşmaya başladı. 

- Yazık küçüğüm, sen hayatte bu 
düşüncelerle hiç mes'ut olamıyacak· 

Nikol c~binden bir zarf çıkardı, 
açtı ve dokuz adet bonoyu saydı. 

Bressak bunu görünce, gözleri iki 
misli büyümüş olduğu halde bir 
kurt gibi yerinden saldırmak istedi. 
Kalkamayınca Nikole bir küfUr savur
du: 

- Vay köpek vay! 
Nikol hiç kızmadı. Bilakis: 
- Oh, oh, oh, dedi, görUyorum 

ki kendinize geliyorsunuz. Bonoları 
kimse bulamaz diyordunuz. Halbuki 
evinizin eski bir kanalizasyon küngün 
den bulup çıkardım. Kimse bulamaz 
dediğiniz yer orası mı? Bonoları da
ha eve ilk geldiğim gece, sanki elim
le koymuş gibi orada buldum be .. 

Bressaka doğru yürüdü ve kimse 
işitmiyecek bir tarzda dedi ki: 

- Sesini çıkarmazsan, sana faydam 
dokunur. Yedi, sekiz ay hapis .. lşte o 
kadar! Çıktığın zaman da yüzde yüz 
eski muharip maaşını alır, bir tütün
cü dükkanı açarsın. 

O sırada diğer memurlar da geldi
ler. Aşağıdaki Yunanlıyı bağlarından 
kurtarmışlardı. İki memurun kolları 
arasında içeriye girdi. Kollarını sağa, 
ıola sallıyor, mütemadiyen bağnyor
du.. Bressakı görünce: 

- İşte o!. dedi. Tanıdım. Benim 
kafama vuran o! Beni bağlıyan o 1 
Tanıdım, tanıdım. 

Fakat birdenbire dehşetinden du
rakladı. Memurlar düımeain di~ tek· 

Taşradaysam, yalnız değil, kalbini 
bana vermiş, içini bütün temizliğiyle 
açmış kocamla beraberim. Emin ol bi· 
ribirine iyice yaklaşmak için bu kü· 
çük d19arı memleketlerden daha mü
sait bir muhit olamaz. Halbuki gürül· 
tülü, kalabalık şehirlerde öyle mi?. 
Sonra servet, servet diye bir şey tut
turmuı gidiyorsun. Gel bak, 1ana ne 
diyeceğim. Gene gözlerine deminki 
parlaklık avdet etmiş. güzel yüzü ne· 
ıe ile aydınlanmıştı. Sesini çıkarmadan 
dinliyen kız kardeşini elinden tuta
rak, dııarı çıkardı. Sofada kumral 
pembe yüzlü iki küçük afacan, oğ,lu 
ile kızı basma, çiçekli geniş yer min
derlerinde, ince kahkahalarla neıe 
içinde oynuyorlardı. Vedia Kamranır 
gözlerinin içine bakarak, sevinçle 
onları gösterdi. 

- İşte bak, benim bütün servetle, 
rim, hazinelerim. 

Sonra kotarak küçüklerin arasını 
karıştı. Çocuklar annelerini görünce 
büsbütün neşelenerek boynuna sarılıp, 
yüzünü gözünü öpmeye, oyunlar yap• 
maya başlamışlardı. 

Kamran bir müddet yerde çocuklar· 
la akran gib1 yuvarfanan, kahkahalarla 
gülen ablasına düşlinceli düşünceli 
baktı. Sonra o da gülümsiyerek on
ların arasına, mindere diz çöktü. Kil· 
çüklerden birisini kucağına çekerek 
ablasına döndü. 

- Biliyor musun abla, Sennet bey 
artık sinirime dokunmuyor. Eniştemle 
benim için kurduğunuz hulyalar gali
ba hakikat olacak. 

Vedia birden .yerinde doğrulmuş, 
kız kardeşine sevgi dolu gözlerle ba
karak kollarını uzatmıştı. 

- Senin ne uslu, söz dinler kız ol
duğunu .zaten bilirim, diye sevinçle 
haykırdı. 

Haydi bakalım, yeni yolun aydınlık, 
ferah olsun. 

Katolikler Ayinlerini Türk
çe Yaptılar 

Noel yortuları münasebetiyle Beyoğ 
lunun muhtelif kliselerinde ayinler ya 
pılmıştır. Fakat katoliklerin Sentespri 
kliseıinde Sinyor Ronkalli ayinde türk 
çt: okumuş, merasim türkçe yapılmış • 
tır. Hükumet tarafından tanınmamak
la beraber Papanın mümessili olarak 
kendisini tanıtan Sinyor Ponkalli bil -
tün Katolik kliselere bir tamim gönde
rerek bundan .,,__ _ 'lvinlerirı türkı_e 

··apılmasını istemiştir. 

rar kollarına girdiler. Yunanlının kol· 
ları gayriihtiyari etajere doğru uza.n· 
mış, kekeliyordu: 

- Benim on milyonumu çaldılar 
Posta pulu albümüm gitti. Eşi bu.lun
maz bir kolleksiyondu. Ne zaman ıste· 
sem, on milyona satardım. Kaç defa 
teklif ettiler. Albümü çalan bu adam! 
Üzerini arayın, üzerini arayın. Albü
mlimü isterim, on milyonumu iste-
rim. 

-3-
Şaşkınlığından hiçbir mukavemet 

göstermiyen Bressak'ın üzerini aradı 
lar. 

Nikol iki çift gözün kendisine çev
rildiğini hissetti. 

Mendilini aşağıya indiren Aleksan 
dranın gözleri, hayretle bakan Bres
sakın gözleri.. On milyon nerede? 
Kimde? 

Bressak bir aralık, Nikolü göatere· 
rek: 

- Paraları bu adam çaldı, diyecek 
gibi bir vaziyet aldı. Bu suretle hem 
kendisini, hem de Aleksandrayı mil· 
dafaa etmiş olacaktı. 

Fakat Nikolün Bressaka dikilen 

fözleri, adamcağıza afzını açtınnadı. 
tham etmeden evvel, dütilnmek, on 

milyonun nereye gittiğini anlamak la 
zımdı. Buna da bir türlü aklı ermi
yordu. Ortalığı kendisi arattırmıttı. 
Nikol oturduğu yerden bir yere kı
mıldamamıştı. 

[Arkaa1 var1 
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.Akdenizde Müşterek 
Emniyet Tedbirleri BugünkQ 

Program 

receği cevaplardır. 
Franaız kabinesi diln Cumurbaıka· 

nm reialiib* toplaınmıı, Laval vasi
yeti anlatmıt ve bu toplantıda kabine· 
nin meclise nasıl çıkaC"aiı teıpit edil· 
mittir. 

Bugün meclis müzakerelerinde isti· 
zahların biribirlerini kovalayacağı, bil"
buaa İtalyan • Habq ihtilafında tat
bik ettiii politikayı izah ed«!rken, La· 
valin fiddetli hücumlar karıııında ka· 
lacaimı kunetle tahmin edenler var
dır.] 

Kabine Elizede Toplandı 
'Paria, 26 A.A. Bakankr Mecliai, bu 

sabah Elize sarayında Cumurreiai Leb 
nınun bafkanlığında toplanmıftır. 

Laval, Dıt vuiyet baklanda izahat 
ıvermif ve bilhassa Cenevrede aarfo
lunan mesai ile Sir Samvel Horun il· 
tifau haıklanda malilmat vennittir. 

HükQmet, birlikler baldanda iyan 
meclisi tarafmdan kabul edilmit olan 
metni saylavlar kurulu kabul etmediği 
ıtakdirde itimat meselesini ileri ıUrme
l!. karar vermif tir. 

Kabine Bugün lstizah
lara Cevap Verecek 

r"' Parla, 26 A.A. - Kabinenin bucün 
~pacaiı toplantıya büyük bir ehem· 
miyet atfedilmektedir. Bu toplantıda 
Laval, beynelmilel vuiyet hakkında 
beyanatta bulunarak akamete utraımt 
tolıuı sulh tekliflerinin tanzimine Fran· 
Hlllll ne derecede iftirak etmİf olduiu 
lılıklmda izahat verecektir. 

Kabinenin bu toplantısı eaylavlar ku 
nalunun yannki içtimamdaki müzake· 
:reler esnaemda lıüldbnet, dıt siyasaya 
ait b~ok lstizalllara cnap vermek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu istizah takrirleri sahipleri &ra• 

mnda blihaua ıol cenah radibl aoaya• 
liatlerhıden Cot ile aoıyaliat lideri 
'Blum ve sat cenahtan Tattinıerin i· 
Umleri zikre pyandır. 

Löbrön Heryo İle U
zun Müddet Görüştü 

Paria, 21 A.A. - Paria.Soir iaze 
a.i bqiinkü kabine toplantıamclan 
MDra H.notua camuibaıkaniyle 
asma müddet söriittiifünü J'•zmak 
atdır. 

;M~Ç.liste ~ü ~ak~ HQ.
kllmeti Tehlikeye Soktu 

Parla, 21 A.A. - Meclia miizake 
nü emaunda, Abu melnuu Şama. 
nm kalabalık aileler içia bazı imti.. 
7azlar istiyen bir tadil teklifi h.n 
ne, Sü Bakanı itimat me..ıeaiai ile 
ri lilmiiftir. Sai c.nabm ~ 
.. ili olmadıiı içia. Bakanm bütün 
Wik\imeti tehlikeli bir vazi7ete 10k 
muı mecliate" büyiik bir haJNt ve 
iafiaD mucip olmuttur. Celae aaat 
il 7,30 da tatil eclilmittir. Kolvarlar
ila ıa.,.ecaa devam etmektedir. Cel 
iM ......... huD' IMalunmayan La 
pi llMCliH selınittir. 

Zecri Tedbirlerde 
Fransanm R o 1 ü 

Parla, 26 (A.A.) - Bu aabaiild ıa
•eteler, tekrar zecri tedbirler meaeleal 
ııden babletmektedirler. Bu mesele 
ltakJrmd•lı:i noktal nuar ihtiWlan hi~ 
te ebihnlt dJiildir. 
Matın pzeteai, yuıyor: 
.. ~ rolü, uzlaıtırma aahaam •Jd meaaiaıne devam etmektir. Biz, 

•ecri tedbirlerin tiddetlendirilmeainin 
aulh müzakeratmı ileri ıötüreceğine 
bt'iyyen kani deiillı:. Bup yenmek 
ıveyahut iilmek gibi tek bir dU1ünceai, 
~ek bir iradeıi olan bilyWt bir milletin 
bir yeis ve nevmidi hareketinde bulun· 
mau ihd«mılinden korkulur. BQ hal, 
l>izi çok bilyiik bir ihtiyat De hareket 
ietmele mecbur eden bir vaziyettir. 
:Böyle bir hal Jr.artısmda yeglne makul 
lıareket vakit bzanmağa çalıflD&ktır. 

Eden Şiddet İstiyor 
Blum, Populer cueteainde yazıyor: 

[Bqtarafı birincide] 
tSTANBUL 

~ransa Sarih 
Olmıya 
Mecburdur 

18: Danı muıilciıi (plllc). 19: Haberler. 
19,15: "Çardaı Fürıtin,, opereti tplik). 
20: Mandolin ve Gitara ıolo. 20,30: Stüd
yo orkeıtra, caz ve tanıo ıruplarL 21,35: 

· Franaaya Savrulan 
Bir lnıriliz Tehdidi 

''Sanda~ Timea"clen: 

Sir Samuel Hoare'in iatifuı hiç· 
bir teJİ deiittinnemittir. Zecri teCI 
birler terkeclilmemitlerdir ki, bu ial 
tif anın tekar zecri tedbirlere avdet 
etmek ıibi bir manuı olsun. yal -
nız ıu var ki, ahval ve terait kat'i 
bir vaziyet almamıza mani oluyor. 
Çünkü böyle bir vaziyet münferit 
bQ. hareket ve münferit bir tehlike 
demektir. Binaenaleyh bizim için 
küçük mikyuta zecri tedbirlerle 
tazyik aiyuaama, devam etmek la 
:ınmclır. Yani batk• bit tabir ile Ha 
betlilerin döiiifmeaİ ve muzaffer 
olmaları lazımdır. 

Eier bundan dabl iyiaiai yapa • 
mıyonak, ba da, Fra.naanm hata -
aından ileri selmektedir. Uval, 
petrola ambarıo •az'ı meaeleain · 
elen dolayı Muuolini lngiltereye 
hücum edecek oluna lnıilterenin, 
bir Fransız yarcbmma ıüvenmeme 
si lazım ıeldiiini aöylemiıtir. 

Eler Alman)'CI ela 1914 laciaına 
teltrar baflamcılt telacliclincle bala • 
naccılt ue FrtıMtUla Ulular Soaye -
te.0.in )'Clrclımını idiyecelr olur.o, 
biıule ne )'Clpmalt lôım6e1eceiini 
Fraruaclan öfrenmiı olacalıa.,. 

kep olan ve Kolombiya Univeraitesi 
profesörlerinden Jamea Shotvell'in 
Bqkanhfı altmda bulunan milli sulh 
konferansı, kısmen Paris mbakına is
tinat eften, R\uNen•r lillldy~lerini 
arttıran ve bu misaka imza koymuı 
olanların hak ve vazifelerini tayin e
den bir bitaraflık misakını kongreye 
tevdi eylemeğe karar vermittir. 

Nevyork Time• pzeteıl, bu mese
leden blhiı olan yazı•knda bu mun
am misakm Cumurreiıine yalnız si
llh ve mühimmat üzerine değil, har
bin devam ettirilmesine yarayacak bü
tün mevat ve mamulita ambargo koy
mak hakkın! bahtcyleyeceğini kay
detmektedir. Bu misak, Cumurreisi
nc, konırenin muvafakati inzimam 
etmek ıartiyle taarruza uğramış mil
let lehine ambargonun kaldırılması 
uWıi1ttlni de vermektedir. Yalnıs 
misakı imza etmit olan devletlerin bu 
milletin muahedename ahkimı hilifı
na ...,_. taarrUza uiramıı bulundu
tuna kail olmaları gerektir. 

Milli aulh konferansı, Cumurrei
ıinden Pula misakını bma etınit o
lan devletl,rin ve aynı zamanda harp 
ten milteeı~ir olan bitaraf memleket
lerin hak ve vuifelerini tayin edecek 
yeni bir muahede tanzimi için müza. 
kerelere giripneaini isteyecektir. 

Amerikanın Paris Paktm
d an Çekilmesi İstenecek 

Vqnıton, 26 A.A- Maaucbua
aetı'in Cumuriyetçi saylavlarından ve 
kongrenift cftı itleri komisyonu ua
ıından Georgeı Trinkham, kongıeden 
Amerikanın Pariı paktından çekil
mesini iateyeceiini aöylemittir. 

Son haberler 
Saat 22 den aonra Anadolu aJanımm 

ıazetelere ınahıuı havadia ıerviai verile
cektir. 

BUKRES 

12: Plik. 12,30: Sanda Marka orkestra
SL 13,15: Spor. 13,30: Konserin devamL 
14,15: Haberler. 14,30: Konserin devamı. 
18: Stefanesluı orkeıtra11. 19: Sözler. 19, 
35: Konıerin devamL 20: Haberler. 20,15: 
Sözler. 20,30: Operada verilecek piyesi na· 
kil. 23,55: Son haberler. 24: Radyo orkes
trası (Veber, Debüıi, Şarbrie va.) 1,05: 
Pllk konıerı. 

BUDAPESTE 

18: Çocuk ıakılan (Piyano ile). 18,25: 
Spor. 18,40: Çinrene müziii. 19,45: Kon
feranı. 20,15: Pllk. 21,15: Dıt ıiyasaya 
bakq. 21,35: Liıt'in tanmmamq eserlerin
den parçalar. 22,30: Baz hokey maçmı na
kil. 23,10: Haberl(r. 23,30: Senfonik kon
ser (Lehar, Guno, Kalman, Toselli, Abra
hamı vs1. 24: 1nıilizce lronferanı. 

VARŞOVA 

16,30: Piyano. 17: Hastalara teselli. 17,15 
Lemberıden: Orkestra. 17,45: Sözler. 18: 
Reportaj. 18,15: Sir. 18,20: Oda müziii. 
(Hendel, Bah). 18,50: Spor bahsi. 19: 
Sözler ve musiki parçalarL 19,30: Muhte
lif ıözler. 21,10: P . Abraham'm operetle
rinden parçalar. 22: Haberler. 22,15: Fran
ıız müzifi. (Şarkılı). 23: Eıperantoca. 
23,20: Küçük radyo orkestrası (Marı, 
valı ve operetler). 23,50: Danı müziii. 

MOSKOVA 

18,30: Gutman tarafından piyano konıe
ri. 19,20: Şarkılar. 19,45: Vera lnber ıiir 
ıöylüyor. 20,30: Edebiyat. 21: Şark ılı ıen 
fonik konser (Rmski - Korsakov, Kovanci
na). 22: Yabancı dillerle konferanılar. 

VİYANA 

18,25: Flllt ve farot konseri (Piyano re
fakatile. 19,10: Haftanın beden ıponı. 19,20 
Tumm. 19,35: Dini roman. 20: Haberler. 
20,10: Memleket saati. 20,50: Süel ~er. 
21,35: Haftanm haber icmali. 22: Richard 
Vacnerin eserlerinden prkılı ıenfonik kon
ıer. 23: Haberler. 23,UI: Sözler. 23,20: Ha
ff müzik (Holser idaresinde). 23,40: Sor
rulara cevap. 23,50: Sokak haberleri. 24,05 
Konaerin devamı. 24,45: Cu. 

BERLtN 

17,30: Yeni müzik ()Jariton ile). 18: Ha
fif miisik (Sopran, bariton ile). 19,30: Hu
kuki bah:s. 19,40: Aktüalite. 21: Halterler. 
21,10: Kiicük ha._._._ birleetirilmit ak-• 
tüel yayma. 22: a ........ en cbel ope
ret, ınli film ve dana parçalan. 23: Ha
berler. 23,30 : Edebiyat. (Uluaal) 24: Şarla 
akadmiaindn nakij (Racl7o orkestruile 
birlikte). 

HAMBURG 

18: Llypzrc!en: Hafif müzik. 18,30: Söz
ler. 18,45: Yeni ıene için ıözler. 19,45: 
Borsa. 20: "Sluder. Tanten,. adlı piyes. 21: 
Haberler. 21,10: Dana. 23: Haberler. 23,25: 
Küçüle akşam müziii (Mozart), Subert, 
Beethoven). 24: Eilenceli müzik (Operet 
ve danalar.) 

BRESLAU 

18: Rac!,Jo orkestraıı. 18,30: Aktüalite. 
20: Danı müzili (1935 te yapılan). 21,10: 
Şarkı ve dana müitl 23: Haberler. 13,30: 
Aktam komeri.. 

LAYPZlG 

18: Sopran Çemacher, bariton Kart 
Kalman'm ittiralcile fevkallde aenfonik 
koııaer (H. Göu, Dvorak, Vqner, Braluns, 
Verdi va.). 19,30: Sözler. 20,05: Piyano 
konıeri (Bah. Şopen). 20,30: Annelere no
el. 20,55: Aktüalite. 21: Haberler. 21,10: 
"Kral Ulclrik ve oiuları., adlı rad10 piyesi. 
22,30: İki 1>1-Yano ile ıen havalar. 23: Haber
ler. 23,30: Eilenceli mllzik. 

KISA DALGALAR 
BERLIN 

Çalıpna saatleri: Saat 10.45 - 14.20 : 
19, 74 .... ve 31, 45 m. Saat 15.00 - 11:3$: 
31,31 m. Saat 19 - 23,SS : 15, 49 m. Ye 
49, IS-. 

LONDU 

)lumaileyb, bu paktm bir ıulh 
paktı olmayıp bir harp vehim ve ha· 
yal inldun paktı olduiunu, aklıselim 
'file normal zihniyetle kabili telif bu
lunmadıjmı ilive etmiıtir. 

ÇalJllll& saatleri: 10 - 12.20 : 15,SS m. 
ve 31, 55 m. Saat 13 - 15.45 : H, U m. 
ve 19, 82 m. Saat 16 - ıı : Göaterilm 
poataJardaa iJmi: 19,U 111. 25, 29 111. Ye 
31, 55 m. 

hat 19.15 - 23,30: GiSateril• 2 ~ 
ıc poata: 11, 66 m. 25, ss m.. 11, 55 Ye 49, 
ıo m. Tinkham. Amerikaıın bu paktı f. 

tal yan - Jfabeı ihtilif ında bitaraflı
lı iblil edeeek tekilde tatbik etmek
t~ oldutunu ve paktın kendisinin de 
bır harp tehlikesi tetkil etmekte bu
lınıdufunu ıöylemittir. 

PAall 

Çalıtma saatleri: laat ıı - 12 : 25, 23 
m. Saat U,50 - 11 : 19, 61 m. Saat ıs.ıs
ı : 25, 23 m. 

Sinemalar - Tiyatrolar 

Yakında sulh olacatma dair hiç bir 
atlmet belirmiyor. Cenevredeki devlet 
terin ula bir tesanüt göstermeleri ve 
Muuollninin böyle bir tesanüt kartıım 
da bulunduğu kuvvetle hi•etmeei sa
yesinde bir Avrupa feliketinin önüne 
ceçilebilir. Bütün dünya bir uzlapna 
yaprlmumı temenni ediyor. Ve bwWll 
için çalıpnaya hazır bulunuyor. Fakat 
mütecavize Jcarıı miaakma riayet edil· -. 
meaini isteyen millet, Milletler Cemi- D 

. 
• SEHlR TlY A TROSU: Saat 15 te ve 
.. at 20 de (Su - Cu) 

yeti ne teca'Vtiztlnün mükifatım. men enı·z Yolları 
faatlerini talep etmekte devam eden 
Munolini araamda böyle bir mtaıma l Ş L E T M E S 1 
kabil midir? Milletler Cemiyeti biç A ı ri 
tilpheaiz zecri tedbirleri fiddetlendir • cente e : karak6y K6prllba' 
mek mecburiyetinde kalacaktır. Eter Tel. 42362 - Sirkeci Mlibürdar 
devletler, aralarındaki teaanUclü muba ••• ade Han. Tel 22740. 
faza edecek olurlarsa Milletler Cemi • Ayvaltk Yolu 
yetinin zecri tedbirleri tiddetlendir • SIN 
mek suretiyle yapacalı wyik hiç bir MER ••pura 21 8irinei 
~vrupa harbini intaç etmiyecektir. An klnan CUMARTESi ,anı eaat 

lkincilclnundan itibaren le1U talebeler, 
Botuiçi, Adalar balkı için pazar ... 
bahları nat 11 de t&lebe fi7atile dram 
matinesi verilecektir. 

*HALK OPERBTl: Burün aut 13 ve 
lt da (Sevda oteli), uat 20,30 da 
(Bay • Bayan), Yamı uat 13 ve 16 da 
(Telli Tama), Aat 20,30 da (Sevda O. 
teli), Ba:namm üçUncii ciinü aut 13 ve 
16 da (Ba1 - Bayan), uat 20,30 da 
(Telli Turna), 13 matillelerinde Talebe-
1e tenzillt. 

ca~ Habetiıtana lcil bir ıulb ta ıetl • 19 da lzMIR'e kadar •ıt48. 
recektlr. Jluuolinl, tqebbU.One hafta 11-----------• 
ıarca ve &elld de aytarca devam ede· Mersin yolu 

* NAŞ!T • ERTUGRUL SADt - HALi
DE: Saat 15 te ve 20,30 da (Babalarm 
ırünalu), (Kayaeri bülbülleri) ve (Çam 
Salmı) 

~ektir. VAT AN ••para 29 Birinci 
Ruzveltin Ambarco Sa- klaan PAZAR flnG eaat ıo-' 
1 l h i y e t i Artırılacak MERSIN'e kadar. •ıt46,, 

.-..'7Gr:k. 26 A.A - Banpever o-
lllllÜ-

* ALKAZAR : (Kanlı Karp) ve (Kov-
boyun ıerefi). 

• AZAK : (Kara :rdlı) 
* SARAY : (Ali Baba ve Hanuailrretit) 
• SUMER : (Hant acıları). 
• YILDIZ : (lloatekarlo seceleri). 
• !PBK : (WıDer). 

Akdenizde 
Müşterek 
Emniyet 

[Bat tarafı 1 incide] 

Eden Muvafakati 

Cenevrede · Aldı 

Paria.Soir'in Roma muhabiri biL 
diriyor: Eden nereye kadar ıit -
mek iatiyor ve nereye kadar side -
bilir? Bura ıazeteleri Eden'in in -
ıiltere Dıı Bakanlıima aelmeden 
e'Y'Ycıl, ltalya •e Habetiatana yapı. 
lacak aulh tekliflerinin müzakere 
si aıralarmda aldıiı vaziyeti tahlil 
etmektedirler. 

Gazetelerin nefriyatma balulına 
f nıilterenin yardım talebine bazı 
Akdeniz devletleri tarafmdan ve
rilen muvafakat cevabmm Roma 
da huaule ıetirdiii endite biraz ha 
fiflemit ıibidir. 

Bir ltalyan devlet adamı, ltalya 
nın artık Avrupa siyaaaama aeyirci 
kalacatmı ve Avrupanm mukadde 
ratı h.ıdunda karar vermek yalnız 
lnıiltere ve FraftM8& ait olacağı • 
nı aöylemiıtir. Fakat bilmelidir ki, 
ltalya, dikkatli bir aeyirci olarak 
kalacaktır. Oynanan OJJIDUn ken
di mukadderatı etrafında oynandı
iı bilmit ltalyanın ıa)'l'İ faal bir 
vaziyette kalmauna imkan tua•
'Ylll' edilemez. 

Cebelüttanka Biri 

Zırhlı Daha Gidiyor 

Annara, 28 A.A. (Stefani) - te, Dola Alrikaamclaki ltalyan f"ı. 
Tuz ticareti için Ankaliye doiru ıit lONnun hafif aemileri ırupu ku
mekte olan yüz elli kitilik hir Ha- ... adanlıiı vazifeaini dün deruhte 
bet ırubu, yaylanm fark yamaçla etmiftir. 
nnda bir ltalyan Dankali çeteai la- Meruim abdelkader apor meyda· 
rafından ıörülmüt ve çetin bir aa. nıncla ıarnizoa kdaatı ve yerli efo 
vat aonunda Habeıler kaçmaia ic raf önünde yapılmı,tır. Tevcih be.. 
bar olunmuıtur. raatını Şap denizi filoau kumandanı 

M 1 B d 
Amiral Tur okumu,tur. 

areşa a og- B 
11.yonun Tebll. ~. Harp ahara Kadar Uzarsa. 

gı Paria-Soir'in Roma mııhabiri bil. 
Roma, 26 A.A. - Reami teblii: diriyor: 
Ma.re!al Badoilio, fU telırafı ıön "Gelecek aylar ltalya için çok 

demııttir: mü,lriil olacaktD'. Yajmur mevsimi 
yaylanın doğu aathı maili üzerinde martta tekrar batll)'or. ltalya tara 
Habet muhariplerinden bir ırup, fmda, ukeri harekatı durduracak 
"tuz ovuma., inmek iatemiı ise de olan bu m•nim, Habetlileia ara aı 
Danakil'li bir müfreze tarafmdan ra tiddetli darbeler indirmelerine 
dağıtılmııtır. Habeıler, meydanda mani olnuyacaktır. Demek oluyoı 
bet ölü ve altı yaralı bırakmıılar- ki, ıelecek yazm aonundan e'Y'Yel, 
dır. yeniden muharebelere bqlanamL 

Takane bölaeaincle yapılmıı olan yacaktır. 
bir iatiktaf, hiçbir mukavemete ma Acaba o zamana kadar ltalya -
ruz kalmamııtır. nm mali vaziyeti ne olacaktır? Hat 

ta A vnıpanm vamyeti ne hale sir-
Somali cepheainde uçaklar, Da. mq olacaktır. ? 

oua _ Parma ile Kanale Doria ara- Madem ki, iktidar mevkiinin ıne. 
amclaki Hab91 tahattüt merkezle • auliyetini üzerinde taılJ'anlara "ar 
rini bombardıman etmiılerdir. bk yeter!,, denilmiyor; hiç olmaz ... 

İtalyan Hafif Gemiler "- Henüz vakit varken duru -

Grupu ·"umandanlıgı~ nuz. Milli veya Annaluaal terırinleri 
J\:' nize biras fuıla ..nniz. Seainisi 

Amıara, 26 A.A. - Dük Spole- inama!., denilehil•. 

Cebelüttarik, 26 A.A. - Reute-I 
rin re-en bildirdiiine ıöre, ~Pki 
aulanncla bulunmakta olan R_;j ı 
liea zırhluı Cehelüttarika dönm9'."i 
emrini almqtD'. Bu ıeminin bir 
kinunuaanide buraya ıelmeai bek. 
leniyor o ıelir ıelmez Renovn zırh 
bu Malta.ya hareket edecektir. 

• TORK : (Kanan Kuvveti). 
Vapurculuk 

SPOR 

Bayramda 
O~nanacak Ma~lar • MELEK : (Nlınon). ş • k t • d * ~:~~DAR HALE: (Raıpotin ve Ça- 1 r e 1 e 28-12--935 Cumartesi yapılacak lik 

• KADIKÖY HALK : (Robe~) 

Davetler, toplantılar. Devlete geçiyor 
maçları 

Fener ıtadı: · 
Alan gözcüıü: Halit Özkaykal. 
Fenerbahçe-Hilll B takımları •• 

Giillıane ldiniiinln aenelik cliSrclUncfl tıbbi 
müııamereai a:rm 20 "Sinde Dr. Prof. Niyazi 
Gözcünün bqlwılıtı altmda yapılmıştır. 
Mıiaamerede Prof. Dr. Mim Kemal Öke ta· 
rafmdan: Delinmiı mide ülıerlerinde prö· 
moperiton vakaıı, Prof. Dr. Abdülkadir No
yan tarafından Lenfo rranülömatöz vakası. 
asab)ye asiıtanı Dr. Abdullcadir tarafından 
Pnömoidrosefal vakası. Teırihi marazi asis-
tanı Dr. Kimil tarafından Kaideii dimaida 
bir Fibro - Sarkom valcası rösterilmiıtir. 
Muallim muavini Dr. Cezmi tarafından 
Brübel araıaluaal aakerl tıp koncreaindeki 
ıörıiilere aıt kısa bir hallsa yapdmqtır. 
Vablar hakkında faydalı miinakatalar :va
pılmqtır. Münakaıalara Prof. Dr. Nhun 
Şakir, Niyazi lsmet Gözcü, Mim Kemal ö
ke, Murat Cankat, Abdilllcadir Noyan, Sa
ni Yaver, Llltfü, Kemal, Hüseyin iıtirak et
mitlerdir. 

Nöbetçi eczaneler 

Cemiıte Asop Minuyuı - Karacüm
rülrte Suat - Şehremininde Niz1111 - Sa· 
matyada .ıı:. Rıdvan - Aksarayda Etem 
Pertev - Fenerde Vitali - Büyiikadada 
Mehmet - Heybelide Tanaı - Galatada 
Mahmudiye caddesinde lamet - Taksimde 
Tabim - Kalyoncu Kulluiunda Beyoil11-
Hamamda S. Banuıakyan - Eyüpte Hik
met ec:aaneleri. 

Hastane telefonları 

Cerrahpa1& baıtaneai Cerrabpqa 21693 
Gareba butaDeai Sebreminl y eııl-
bahc• 23017 
Haaeld lradmlar butaaesl Ak· 
Al'&7 Haaeki cad 32 24553 
Emruı akli7e Ye uabl79 has-
tanesi BalmkiS7 Retadi:ve klllaa 16.6CI 
Ze:raep Klmil butanem Ualrii-
dar Nala lmnaa Gln Dotama 
ca4clell 60179 
Kwuta butanesl Çaııa 22142 
BeJoll• Ztiktr haatanesl Plrazaia 43341 
GWbane baataneai Gülbane 20510 
Haydarpa1& Nümane baatanesl 60107 
Etfal butanai Sitll 42426 

Çabuk sdıhi yardım teşkilitı 

811 namaradaa imdat otomobili 
iatenir. 44998 

İtfaiye telefonlan 

tatanbeJ itfaiyesi 24222 
Be:voilu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 

Y etilkö:v, Bakırköy, Bbfik. 
dere, Uılciidar itfaiyeai 60625 
Papbahce Kandilli BrenköJ', Kartal, 
Büyülcada Heybeli Burcu Kmalı mm· 
tablan için telefon aaatralmdaki memura 
(yaqm) kelimeaini aö:vlemek klfidir. 

Müracaat yerleri 

Denls yollan acenteal Telefon 42362 
Akay (Kadıka:v iskeleli ... ... 

murlula) 43732 
Slrked Hayriye, Telefon 44703 
Vaparculak Şirketi merkes acea-

tesi Telefon 22925 
Sark Demil')'Ollan mtlracaat b· 

lemi. Sirkeci Telefon 230711 
Devlet Demir70Dan mlracaat 
bı.i Ha"fdaıpqa TelefOD 42145 

[Bq tarafı 1 incide] 

için bir komisyon aynlmııtır. 

at ıs hakem Halit Özlraykal. 
Şeref atadı: 

Vapurculuk Şirketinin 
elindeki u a p u r l a r 

Bugün vapurculuk ıirketinin elia 
de bulunan vapurlann adedi yirmi 
birdir. Yeni alınanlarla beraber ha
len itletilmekte olanlar ıunlar,dır: 

Alan gözcüsü: Feridun Kılıç. 
Süleymaniye - Topkapı B tak~ 

ları Saat 13,30 hakem: Feridun Kılıç. 
Anadolu - Eyüp B takımları Su• 
15 hakem: Tahsin. 

Güneyau, Akau, Tan, Sakarya, Sa. 
dıkzade, lnönü, Dumlupınar, Mil -
Jet, Bülend, Firuzan, Kemal, Bar • 
tın, Saadet, Seyy•:, Tayyar. 

Bunların kıymeti bir milyon lira 
kadar tutmaktadır. Mevcut vapurla 
ra, ıirketin teşekkülü ııraunda 500 
bia liralık kıymet takdir edildiii 
için devir 111'&11ncla yeniden kıymet 
takdirine ihtiyaç ıörülmemektedir. 
Maamafih, ıirket aonradan alman 
üç vapur için 450,000 liraya yakın 
para aarfebnittir. 

Senebaıı yaklaıtıiı için anlatma 
nın bir an e'Y'Yel bitirilmesine çalı
tılmaktadır. Denizyollan ile vapur 
culuk ıirketi araamda bir aylık mu 
vakkat bir sefer proıramı hazırlan 
mııtı. Yeni idarenin teabit ecleceii
proıram aubattan itibaren tatbik 
edilecektir. Vapur navlunlarmda ya 
pıtm&aı kararlatan yiizde 10 tenzi.. 
latta alınacak neticeye kadar seri 
bırakıbqııtır. 

Göriifmelere bayramdan 
aonra telrrar cleuam eclilecelt 

Dün Ankaradan tehrimiz• dönen 
Denizyollan direktörü Sadettin, 
son vaziyet etrafında bir muharri. 
rimize ıunlan aö)olemiıtir: 
"- iktisat vekaletinin emri üze 

rine vapurculu'k tirketi ile temaalar 
da bulundum. Müzakerelerimizde 
eau itibarile anlattık. Geri kalan 
teferrüat üzerinde de ba~am erte 
ıi Ankarada konutmalara devam 
edeceiiz. V apuculuk ıiıketinden 
aatm alacaianız vapurlarla birlikte 
içerisinde çabtan mürettebat ve 
memurlan da idaremiz kadroauna 
dahil edeceğiz. Anla .... a iiz.-indeki 
aon karan iktiaat vekaleti verecek.. 
tir.,, 

Vaparculult Şirketi DL 
relttörünün beyanatı 

Diier taraftan, vapurculuk tirke. 
ti direktörü Muatafa da kencliaile 
görü.-n bir ı,ıuharririmize deınittir 
ki: 

" - V apulanmızm deniS701l&r1-
na aatılmuı etrafında Ankarada 
yapbiımız koaapalarm eaı nokta 
larmda uyuıulanqtw. Müzakere _ 
ler tamamlandıktan sonra, umumi 
bir heyet toplantıu ~aparak anlat
ma11 kat'i bir karara bailıyacaiız. 
Şirketin feshi ihtimali karpamcla 
memurlarımızm açıkta kalmamam 
için lazım ıelen tefeblriialerde bu
lanuyorua. Bunlarm vapurlarla bir 

Taksim stadı : 
Alan gözcüsü: Samim Talu. • 
Güneı - Beykoz B takmılan saat 

13,30 hakem: Samim Talu, Galatasa
ray - Vefa B takımları Saat 15 ha
kem : Talat Özışık. 
29 - 12 - 935 Pazar yapılacak lik 

maçları 
Fener ıtadı : 
Alan gözcüsü : Kadri Celil. 
Altınordu - Kaıımpaşa A takım-

ları Saat 11 hakem: X:adri Celil. Fe
nerbahçe - Hilll A takımları Saat 
14,30 hakem : Adnan Akın. Yan ha
kemleri : İzzet Asaf, Rıfkı. 

Şeref Stadı : 
Alan gözcüsü: Muhtar. 
Beylerbeyi - Doğırnapor A takım

ları Saat 11 hakem: Halit Galip, S\i.. 
leymaniye - Topkapı A takınılan 
saat 12,45 hakem : Ahmet Göğdün. 
Yan hakemleri: Samim Talu, Feri
dun Kılıç. Eyüp - Anadolu A takım 
ları Saat 14,30 hakem : Suphi Batur. 
Yan hakemleri: Mahmet Ali, Bahad· 
din Uluöz. 

Taksim ıtadı: 
Alan gözcüsü: Saim Turıut. 
Feneryılmaz - Sumer A takmıl• 

rı Saat 11 hakem: Saim Turıut. Gi1-
neı - Beykoz A takımları Saat 12,45 
hakem: Sadi Kanan. Yan hakemleri: 
Halit Özbaylral, Namık. Galata... 
ray - Vefa A takımları Saat 14,30 ha 
kem: Kemal Halim. Yan hakemleri: 
Talit Özııık, Sedat. 

Hava Tehllkeslnl 
Bilen Uyeler 
Ankara, 25 A • .A. - Hava telılib

ıini bilen üyeler: 
D. Pardo 72. H . Barnatan 72, Nuri 

Süruri 24. Avadilıc 38,40. Mübeccel 
23. Manaa 23,24. Draıoniı 50 bir de
falık. Adom 20 bir defalık. Halit 20. 
Vuil Kurtoğlu 25 bir defalık. Bebe 
Delidiı 20. Hacı Muhtar 60, Yaeef 
Kaneti ve Nisim 20. 

likte Deni.,ollan idaresi taafmclaa 
tamamen devir alınacaimı u•m .. 
laf.IZ•tt 

Oirendiiünise ıöre, anlapna iti 
lkincikimunaa haftaama kadar ta.. 
mamen n-iceleadirildili takdirM 
bütün devir muamelesi bir ay z•
fında bitirilmit olacaktır. 

Hiueclarlar umumi heyet=,ı 
lmacak karar üzerine Tap 
firketinin ct...-ı tufiy..me bul-. 
nacaktır. 
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Nefes borularının mikroblara 
kar§ı en kuvvetli müdafii 

Pastil For 

Boğaz ağrılarına, nezleye, öksürü_ 
ğe, ses kısıklığına, nefes darlığına 

kar§ı en müessir ilaç 

Pastil For 
Ses sinirJerini kuvvetlendirdiği, a
ğız ve nefes kokularını kestiği için 
6ıhhatli İnsanlara da faydalı olan 

en mükemmel paatil 

Pastil For 
Tecrübe ediniz 1 

Tek Kollu~ 
CEMAL 1 

Ciişesi Sahibi 
CEMAL .. CiUVEN 

lstanbul \'e Taşra 
terilerinin Şeker 

kutlular. 

sayın mü§ 
Bayramını 

c; şemiz havram eünleri açıktır 

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

Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirke
tinden: 
Şeker Sandığı Ah,nacaktıra , 

1936 senesi zarfında Fabrikalarımız içır 
satın alınacak sandıklık kereste, kapalr zar 
usu1ile 11 Sonkanun 1936 tarihine raslayarı 
Cumartesi günü saat onda lstanbulda Sah 
çekapıda Taş Handa Şeker Bürosunda ta 
libine ıhale olunacaktır. 

ŞARTNAME, lstanbulda Şeker Bürosun 
dan istivenlere verilmektedir. 

.,\., .. . ' . . ; . :-

ıu:,:14 

BAYRAMDA YALNIZ 

' KIZILAY GAZEl ESi 
ÇIKACAKTIR 

İlanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de Kı
~ılay' a yardım etmiş olacaksınız. 
~iyatı son sahifede santimi 30 kuruştur. Müracaat yer
eri: İstanbulda, Postahane karşısında Kızılay satış 

bürosu. Telefon : 22653. 
İstanbulda, Postahane arkasında İlancılık Şirketi 

Telefon : 20094 - 95. 

1
-:-PAK YAÖCI ~ 
S. Hayal og"' lu \ '------------~ 10775 

Muhterm müşterilerinin 

bayramıni tebrik eyler 

ıireı;: İstanbul Balık pazarı No. l< 

Muhayyer 

Hasan Şevki 
Kolonya, Krem ve Itriyat sa· 
hib ve amili saygı değer yurd 
rfaslarınm Ravr11mını kutl11l11r 

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

ŞÜKUFE ~ 
ITRIYAT FABRiKASI 

Saygıdeğer müşterilerinin 

havramırıı kutlu 1 ar ........... _________________ ....... 

fALEM rakısı! 

1 
ahib ve amili, muh .. te•r•e•uı· ı 
müşterilerinin bayramını 

t~hrik Prln 

.lf/1.9--------V APU RCU L U K 
Türk Anonim Şirketi 
İstanbul Acentalığı 

Liman Han. Telefon: 22925. 
Galata şubesi Tel: 43663 

Trabzon yolu 
GÜNEYSU upuru 28 birin· 

ÇOCUKLARlttlZA 
Verilmek üzere en şayanı tavsiye 

1 Y 1 ve M U F 1 T H E D 1 Y E 
yılbaşı tayyare piyango&unun bir biletidir. 

Bu bileti, lstanbulda Eminönünde Valide Hanı ittisalinde 
K A D E R (VEttTURA) Ci 1 Ş E S 1 tt O E tt 

Alınız ve en büyük ikra miyesi olan 500.000 Lira 
Kazanmak talihine mazhar olacak ve bu suretle çocuklarınızın istikbali
ni temin edeceksiniz. Sizi saadete ı.ötürecek olan bu tavsiyeyi ihmal et· 
meyiniz. 
Haşiye - Kader gişesi, biletlerin tedarikini teshil için telefonla vuku

bulacak sipari~leri kabul ve biletleri ikametgaha kadar göndermeyi taah
hüt eyler. O halde, biletinizi; vakit kaybetmeksizin hemen 1stanbulda E
minönünde Valde hanı ittisalinde 4 numaralı merkezinden.Telefon 2,3970. 
veya Beyoğlunda Parmakkapıda 109 numaralı şubesinden tedarik ediniz. 
KADER GiŞESi: Muhterem miiıterilerine Beyoğlunun başlıca &İnemalan 

••••••- için meccani bıletler takdim ediyor •••••• .. 

Bayram ve Yılbaşında nerede eğlenirsiniz? 
Yalnız 

CAGLAVA.N 
(Eski M ulen Ruj) da: Yeni ve zengin program: 

EFTALYA SADi, Deniz Kızı 
BESTEKAR BiMEN 

Danslı Zeybek tUrküleri : DENİZ KIZI tarafından: Ayrıca Aydından 
getirtilen ( ?) Efe tarafından Aydın Zeybek oyunları. 

Loca ve masalarınızı ıimdiden tedarik ediniz. Telefon: 40335 

En güzel Bayram ve Yılbaşı hediyesi 

bir R E V U E saatidir. ' 
80 senellk ttlr tecrübe mah•ulüdür. 

Aıatıdalı:I aaatcll•,.... •atılır ı 

Barotlw'nda ı MISl .. LI, latlklAl caddeel 399 

Galata' 4'a ı SAATCI MEYE,., TUnel caddeal 29 

I
A. Kl!ŞIŞYAN, Sultan Hamam, Yeni Camı 
oaddeaı 4 

l•tanbwl'daı VAKSEVANO .. ULO al .. ADII,.LII .. , Bah
çekapu, Arpacılar aol<ak 48 ve Sirkeci, 
Hamldlye aokak 65-59 

L. DIA,.YAN, Sirkeci, Hamldlye eok. 20 

An•ara'da ı RIZA TIIVf'IK. Bankalar caddeal 8 

ve n1whtellf Anadolw VilAyetlerınde 

vmuml Oepoau: fatanbul. Bahçe Kapı, Tat Han 19 Telefon: 21354 
cıkanuo CUMARTE.Sl eaat 20 

1 

ı 
de HOPA YA kadar. 

'--------------------------~----------------..... ------

K A Ş E 

NEOKALMiNA 
1 

Grip - Nevralji • Baş ve Diş ağrıları· Artritizm - Romatizma 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonudan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

1362 Samatya Hacı Hüseyin 
1512 Aksaray Çakırağa 

2040 

2352 

3537 

3572 

3719 

4205 

4139 

4152 

4598/1 

4601 

4689 

4746 

5507 

3650 

6043 

6045 
6046 
6048 

7470 

4253 

4356 

5590 

6471 

6084 

Üsküdar İcadiye 

Aksaray Baklalı Kema-
leddin 
Üsküdar Altunizadc 

Büyükada Maden 

Üskij_dar Selami Ali 

İstanbul Balıkpazarı Şeyh 
.Mehmet Geyl~ni 
Bostancı Çatalçe~me 

,, 

,. 

Üsküdar Altunizade 

Büyükada Karanfil 

Üsküdar Altunizade 

Çengel köy 

Üsküdar Selamsız 

,, Altunizade 

" .. 
" 

~jyükada Meşrutiyet 

Ortaköy 

Tarabya 

Çengelköy 

Kurtuluş 

Büyükçarşı 

Arnavutköy 

Sokağı 

Kalpakçı çıkmazı 

Hayriye Tüccarı 

Karebet Kalfa 

E. İmam Y. Tirya. 
ki Hasan paşa 
Mütevelli Çeşmeıi 

Aya Nikola 

Babacan 

Kömürcü 

Dere ve kaymak 

Dere 

Çatal çe~me 

Küçük Çamlıca 

Lala hatun 

Küçük Çamlıca 

Lokmacı Reşit 

Meyhaneler 

Mütevelli çeşmesi 

,, 
.. 
.. 

Yanaroı Hamlacı ve 
Nizam 

Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 
muhammen K . 

39 
31 

Ahşap evin 3/5 his. 1200 T. L. 
61,3 metre ananın 
tamamı 1220 l ,, 

10 1148,5 metre arsanın fi 
tamamı 1148 ,. 

20 Mü. ha- 66.94 metre arsanın 

rita 1864 tamamı 

9 918 metre ananın 
tamamı 

44 MU. 1473 metre arsanın 

2008 J .. 

184 ~ ,, , 
tamamı 1178 " 

2 96 metre artanın \, .. 
tamamı "' 200 I' ., 

32 Şapçı hanının için- ' lt 
de odanın tamamı 3600 i ,, 

E. 15 Mü-
111 harita 

E. ıs hari
ta 137 

E. 16 Mü. 
harita 29 

10 

2-12-13-14 

152 metre ananın l i 
tamamı \ 
254,50 metre arsanın 
tamamı 

221 metre ananın l 
~ tamamı 

1530 metre arsanın " 
tamamı 

1018 metre arsanın ' 
tamam1 

. 
8 1722 metre araanuı 

tamamı 

3 52 metre arsanın 
tamamı 

E. +6-8-10 102 metre ananın 
Y. 8-10 tamamr 

10 918 metre ananm 

11 
12 
13 

tamam1 

" 
" 
" 

1 ve 3 Ahır ve ara~lığı 
ve odaları müştemil 
klgir ebniyenin 
14/24 His. metresi 

152 ' ,. 
254 l ., 

224 

1530 

1018 

1722 

56 

102 

184 
184 
184 
184 

_,. 

" . 
.. 
.. 
.. 

.. 
" .. 
" 
• 

•• r ır ı 
1003 58S4 " 

İkinci orta 

E. Beyoğlu 
Y. Şapcı 
Bağ mahalli 

Muhtar 

Ressam Basmacılar 

• 

E. 17 187 metre ananın 

E. 7 
Y. 5 

14 

E. 10 
Y.12 

E. Y. 49 

tamamı 

Ahıap evin 21/336 
Hiı. 

13780 metre tarlanın 
tamamı 

Bahçeli ahşap evin 
1/16 Hiı. 
K!ı:ir dükklnın ta~ 
mamı 

112 • 
160 • 

1380 ,. 

50 " 
400 ,. 

E. Ayazma Y. Be- E. 88 110 metre arsanın 
yazgül Y. 90 1/3 His. 40 ., 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle aatışa çıkarılmı~ tır. İhaleleri 13-1-936 tarihine teu 
tüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

,.. 

BAYRAM VE 
YILBAŞINDA 
Yalnız Venüs ruju de
ğil, Kremi, Pudrası, 

Allığı, Sürmesi, Rimeli 
Esansı en makbule ge
çecek hediyelerdendir 
Evliyızade Nureddin Eren Ecza, 
Alat ve Itriyat Depesu İstanbul 

YARIM AV 
Yılbaıı "FEVKALADE NÜSHASI,, nı baflanbap 

üç renkli bamuttr. Mutlaka okuyunuz 

~--------------------------~ 
Devredilecek ihtira Beratı 

"Portland çimentoıu ve tuila top 
rağı çimentolan gibi her nevi çimen 
tolımn usulü imali,, hakkındaki ihti
raa ait 21 Şubat 1934 tarih ve 1772 

No. lu ihtira beratı ile, «İnce ve toz ha 
lindeki bir maddenin ufak parçalıtrdan 

- Or. t H S A N S A M t -
OKSURUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefeı darlıfı bofma· 
ca ve kızamık ökıürUkleri için 
pek tesirli iliçtır. Her ecunede 
ve ecza depolarında bulunur 

10.2913 

müteşekkil ve rütubetlendirilmit olan ~~~~"'""!!!!~ •. _ "!"'._~~!!!!!!!!!~~~~ 
mevad Üzerine vazedilmek auretile 
küçük tanelere ifrağı usulü., hakktn• 

daki ihtinta ait 21 Şubat 

1934 t ar i h ve 1 7 7 3 numa· 
rah benıtm ihtiva ettikleri hukuk 

bu kere ba§kaıına devir veyahut ica 

ra verilmeıi teklif .dilmekt• olmak 
la bu huıuıta fazla malGmat edin 

mek iıteyenlerin Galatada Aılan 

h•n beıinci kat 1-4 numaralara mü 

racaat eylemeleri ili.n olunur. 
10722 

Beyoilu • lİtiklll 
caddeai 405 

Tel: 40450 
10323 

Merkezi Galatada Bahtiyar ha. 
nında 

(AT AK - MAKlNA ve EN· 
DOSTRl iŞLERi TORK 

ANONiM SOSYETESi) 
Müeuiıleri llhami Maıar, Giıa 

Mazar, Ekrem Kıvılcım, Baha Mol
tay ve Emmi Moltay Şirketlerinin 
mevzuu makine ve ıanayİ levaznnı • 
alıt ve ıabş ve bilumum imalat ko
muyonculuğundan ve müddeti yir. 
mi bet aeneden aermayeai elli bin 
Türk lirasından ibaret olup elli hiı
aeye münkaıim olduğunu ve ıirke -
tin heyeti umumiyelerinin tirketin 
merkezinde veya merkezi idaresinin 
bulunduj"u ıehrin diğer müıait bir 
m&hatlinde içtima edeceiini ve ·his 
aedarlann l&akal ıenede bir defa ol 
mak üzere heyeti umumiye halin -
de adiyen veya fevkalade olarak 
toplanacaklarını .... mukavelenıı
melerinin sekizinci maddeıine tev • 
fikaıı ili.ıı •deri&. · 
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Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

~®®@ WOlbrID&®O 
D 

Hava kurumu büyük piyankosu 

BÜYÜK iKRAMiYESi: 

( 500,000) Liradır 
Ayrıca: 200,000; 100,000; 50,000; 30,000; 

30,000; 25,000; 20,000; 15,000; 
10,000 Liralık ikramiyelerle ( üç ) 

adet ( 100, 000) liralık mükafat vardır. 
Keşide: Yllbaşı gecesi yapllacaktır ... 

Biletler: ( 2,5 ) , ( 5 ) ve ( 10 ) liradır. 

Vakit kaybetmeden hemen biletinizi ahnız ... 

10340 

Hisse Senetleri 
OskUdar • Kadıköy ve havalisl halk Tramvaylar1 

T. A. Şirketinden : 

Şirket sermayesinin tamamen tahsil edilmiş olmasına mebni 

idare Medisinin 17-4-1935 günündeki toplantısında verilen kara
ra tevfikan Şirket esas mukavelenamesinin yirminci maddesine 
göre muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat ilmühaber
lerin asli senetlerle değiştirilmesine başlanmıştır. 

Hissedarlar muvakkat hisse senetleri yerinde olan muvakkat 
ilmühaberlerle Şirketin Bağlarbaşındaki · Idare merkezine her 
hafta Çarşamba günleri başvurarak ve Taşrada bulunanlar da ya
zı ile bildirmek surctile usulü dairesinde vekaletname göndere
rek asli senetlerini alabilirler. 

San'at Stajiyerleri Sınavı 
Selçuk Kız San' at Okulu Direktörlüğünden: 

2 1 - 1-93 6 da başlayacaktır. Sına va gireceklerin daha 
evvel belge almak üzere bir fotografla Kültür Direk-
törlüğüne Başvurmaları. ( 8 ı 19) • 

SON ICADLARIN EN HEYECANLISI 

L. T. PİVER' in 
TALKsız 

MATITE 
GÜZELLiK PUDRASI 

MA TITE nın ycdı 
vasfı ı 

1 · Kat'i surette talk· 
ıız dır ; bu sıze her 
uman aranılan lakat 
ender elde edi
len ırenç çehrelerın 
aııtlı~ını ve kadıle 
manurısını te'min 
eder . 
2· Cilde yapışmaz ve 
plakalar vücude gctırmez ; b&o 
tün çehre üzerınde aynı kalın· 
lıktıı iltisak eder. Ne bır yerinde 
bir kabartı. ne bir yerinde bır 
eksiklik göriırıünib. 

3- El ile dokunuldukdı his• 
sedllmez ; çünkü. en son 
baddına kadar ince elenmiştir. · 

4· Yüze fevkal~· 
de iltisak kabl· 
liyeti olması spor· 
cuların pudrası olma
sını mucib olmuştur. 
Yi.ı1ünüıden sabah 
halıl bir ponpon 
öğleden sonra da 
yine hafif bir ponpon 
geçiriniz ; işte bü· 

tun bir günim tuvaleti .•.. 

5· Tamamen mutedn cisim· 
!erden miırekkcptir ve her cilde 
elverişlidır. 

6· GlzH ve hoş kokusu 
sızın nıüntehabını2 · olan koku· 
nuzl& ahenklı ~urette bırleşecek 
ve onu kapatmıvacaktır. 
7· Ahı muhlelil rengi vardır. 

ParfQmör; L. T. P 1 VER A. ş .. tstan bu 1 Şubesi 
şı,ıı Ahmet Bıy takık No. 56 • T eleton : •30U 
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Çok Mühim 
Erkek vekadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgev· 
şekliği ve dermansızhğa 
karşı Almanya'da kiın Sre 
Hormona A. G fabrıkaaının 

GLANDOKRATiN'i 
kullanmak en emin ve 

müessir ~aredir. 
Her e<'zanede kutuııu '200 kuruştur 

Türkiye acentasi : 
ZAMAl't Ecza Deposu 

••--• lstanbul ---• 
9986 

Devredilecek ihtira Beratı 
"Mücef cisimlerin mücef kıaımla.. 

rmı genitletme usulü,, hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 17 Şubat 
1934 tarih ve 1774 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
ba~kasına devir veyahut icara veril 
mesi teklif edilmekte olmakla bu 
hususta fazla malUmat edinmek is. 
teyenlerin Gala.tada Aslan Han 5 in 
ci kat 1-4 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

10726 

GAYET 
MÜHiM 

Paris mamulatı, H. Villette labo
ratuvarının yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, J enjevit ve Stomatit gibi 
ağız ve diş hastalıklarını ve mik· 
roplarını imha ve tedavi eden di!:' 
pastasıdır. Lezzeti hoş, her eczane 
ve depolarda satılır. Diş tabibinize 
sorunuz. 

Sırtındaki 
Ağrılardan 

Dolayı herkesten yardım İs · 

temeğe mecbur olan sütçü 
Bay A. J. bize yazıyor: "- Ben 

çiftliklerin sütlerini alıp süthaneye 
götürmekle meşgulüm. Bu, ihmal 
kabul etımez bir iştir. Fakat geçen 
gün sırtım o kadar ağrıyordu ki, 
kendimi mecalsiz hiuediyordum. 
Buna rağmen gene çalışmağa mec· 
burdum. Zira kendi yerime başka • 
sını koyamıyordum. Süt tenekeleri
ni kamyona koymak için kaldıramı. 
yor ve daima başkalarından yardım 
istemeğe mecbur oluyordum. Çok 
şükür ki, süthanedeki kızlar bana 
bir ALLKOKS yakısını vazetmeyi 
tavsiye ettiler. Vakit kaybetmeden 
bunu yaptım ve pek az zaman zar· 
fındıı ağrım tamamile geçti. 

ALLKOKS yakıları adalatm ağ. 
rılarına karşı çok müessir bir ilaç -
tır. Bu yakı adeta otomatik bir ma
saj gibi iş görür. Saçtığı sıcaklık 

sayesinde ağrıyan yeri hemen tes· 
kin ve ağrıyı büsbütün defeder. Ya_ 
kı iki saniye içerisinde acısız ve ko. 
kusuz derhal çıkarılır. Siz işinize ha 
karken yakı da kendi i~ini görür. 

ALLKOKS mesameli yakılar ec
zanelerde ve ecza depolarında 40 
kuruşa satılır. Kırmızı bir daire içe 
riıinde kırmızı bir kartalı gösteen 
fabrika markasına dikkat ediniz. 

İstanbul Üçüncü icra Memurlu _ 
ğundan: 
Tamamına 32 bin lir:a kıymet tak 

dir edilen İstanbul limanına men • 
sup ve 659 sicil no: lu ve 6255 me
saha tehadetnamesine nazaran 378 
gayri safi ve 259 ıafi tonilatolu ve 
240 bargir kuvvetinde yarım dizel 

____________ ı_o_ı_o_3 aiıteminde makinaıyı havi Utku va-

•• • 
SEKSl)LIN . 

Ad~mi . 
~ktidar,. 

Bel . . .. ' 
ge'1$ekııği, 

Dermansızlık,·. 

Vücut n Dimaaın 
,# yorgunı.;gunda 
pek müessir ve emin 

' :- f?ir il6çtır. · 

Kutusu 200 kuruo 

BEŞİR KEMAL • MAHMUT CEVAT . 
. Ecz.nesı • Sirkeci··· 

HERVEA 
Çay yerine kaim. 

dir.Çay yerine "Her 
vea,, tabir edilen ve •, 
fazla miktarda idrar 
verC'O nebat hulasa
sını aldığınızda hamı 

zı bevli ihraç ve uz. 
viyetinizde kuvvet 
hissedecek ve bil- 4 

hassa: 
Romatizma ağrlfarından 
kurtulacaksınız. Her nevi tafsilat 
ve sipariş için Galatada Voyvoda 
caddesinde Ünyon hanında 49 nu
marada B. Tubiniye müracaat. 

Posta kutusu: 1139 Galata. 
Londra H. J. LEE müstemlekat 

müstahuratı. İhracat ve ithalat 
müessesatı. Türkiye mümessili • 
Şark Merkez Ecza deposunun bü
tün şubelerinde de satılmaktadır. 
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İstanbul Üçüncü icra Memurlu _ 
ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen Karyola, komodin ve 
sair ev eşyaaile Palaımut ve manyat 
ağları birinci açık arttırma sureti. 
le karyola, komodin ve sair eşya 

7-1-36tarihine ımüsadif salı saat 12 
de Kumkapı Tavaş çeşmesi sokak 
76 No. lu hane önünde ve Palamut 
ve manyat ağları da 14. 1-36 tari _ 
hine müaadif sah günü saat 12 de 
Kınalıada iıkele caddesinde 35 
No.lu hane önütıde satılacağından 

talip olanların mahalJinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. (18140) 

1 "UÇU" ILAftLAR 

Profesör doktor Raşit Tahsin Tuk
savul. Sinir ve deliler hastalıkları bi
rinci ve baş öğretmeni. - Bostancı, 
Tepe mahallesi 103 numara. Telefon: 
52-232 10496 

purunun yüz hisse itibarile yirmi 
beş hiısesi açık arttırmaya vazediL 
miştir. Arttırma peşindir. Arttır • 
maya iştirak edecek müşterilerin 

kıymeti muhammineıinin % 7 ,5 ter 
kibinde pey akçe.si veya mil!i bir 
bankanın teminat mektubunu havi 
olmaları icapeder. 

Müterakim vergi borçları borç -
luya aittir. Arttırma tartnamesi 
10-1-36 tarihine müsadif cuma gü
nü mahant mamuauna talik edil<e -
cektir. Birinci arttırma 30-1-36 ta. 
rihine tesadüf eden perşembe günü 
dairemizde saat 14 ten 16 ya ka _ 
dar icra edilecek birinci arttırmada 
bedel . kıymeti muhamminesinin o/o 
75 ini bulduğu takdirde ihalesi ya
pılır. 

Aksi takdirde aon arttıramn ta _ 
ahhüdü baki kalmak üzere arthrma 
on beş gün daha temdit edilel'ek 
14-2-36 tarihine müıadif cuma günü 
ıaat 14 den 16 ya kadar dairede 
yapılacak ikinci arthrma niabetinde 
en çok arttırana ihale edilir. 

2004 No. lu kanunun icra ve if_ 
laı kanununun 126 ıncı maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyan İpoteğin alacaklılarla di 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 

sahiplerinin bu haklarının ve hususi 
le faiz ve masarife dair olan iddi. 
alarmı ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildi~mıeleri la· 
znndır. 

Aksi takdirde hakları tapu aiciL 
)erile aabit olmıyan aatış bedeli _ 
nin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi ve belediye rüsu. 
mu ve Ücreti dellaliye bedeli mü . 
zayededen tenzil olunur. Daha 
fazla malfunat almak istiyenlerin 
34-1560 No. lu dosyada mevcut ev. 
rak ve mahalli haciz ve takdiri kıy 
met raporunu görüp tetkik edebi 
lecekleri ilan olunur. (18147) 

ZA Yl - Gilkrist Volker kumpan 
yasına mensup Egipsien vapurunun 
5 nci seferiJe gelen MA markalı 1-
19 numaralı 19 bl. halıların 30 sa. 
yılı namıma olan ordinosu gaip oL 
duğundan yenisini alacağımdan 

birincisinin hükmü kalmamıştır. 

Eminönü, Gümrük sokak No. 4 
Abdullah Delmegani Zade 

C İ C 1 DUDAKLIK 
Dünyanın en Hbit 

dudak boyan, 

FARU.Ki'nin CiCi 
alhfıdır. Hiç bir te• 
masla sllinmeı. Yı
kansa hl'" ;ıkmu. 
24 ıaat d"dakta kalır. 
r etriibeai kolaydır. 

Deposu ' Sultanhamamında 

FARUKi GÜZEL KOKULAR 

~---- mağazaııcbr. • 

<:,:ünkü 
çifte 

sipiralli 
yeni OSHAM 
"D,, lambs
ları ucuz lam 
baları naza· 
an yüzne 

40 fazla ta· 
saıruf temin ederler. OS
RRM " D ,, ampullerini 
kullananlar hesaplarını bi· 
lt'!n kimselndir. 

OARA 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Bfrinci derece ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafın
dan tamamına ( 2 9 6 2 7, 5 O) lira kıymet takdir edilen Ka
dıköy ünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Bağdat caddesinde 
eski 3 7, 3 7 mükerrer 3 7 yeni 115, 115, 11 7 numaralı 

3 9 5 O metre arazisi olan bahçe içinde (etrafı duvardır) 
b·.hçede palmiya ve çam ve yemişli, yemişsiz diğer ağaç
lar, biri motorlu biri kapatılmış iki kuyu ve kısmen ka
gir bır dükkan bir hamam ve iki hamam halinde kabili 
istimal taş oda bir su haznesi, kagir ahır, arabalık ve sa
mc.ınlığ1 havi zemin katı kagir diğer katlan ahşap haricen 
nıüzeyyen pencereleri pancorlu halen üzerinde 1 l 7 No. 
ra bulunan köşk ile halen 119 N o. diğer köşk "kayden 
nıaa bahçe iki bap köşk,, açık artırmaya vazedilmiş oldu
gLmdan 1. 7. 93tJ tarihine müsadif çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci artırması icra edile
cektir. Artırma bedeli kıymeti muharnmenenin 70 7 5 ni 
bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Ak
si takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak üze
re artırma 1 5 gün müddetle temdit edilerek 16. 7. 9 3 6 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci açık artırmasında ar
tırma bedeli kıymeti muhammenenin o/o 7 5 ni bulmadığı 
takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan çe
ri bırakılır. Satış peşindir. Artırmaya iştirak etmek isti
yenlerin kıymeti muhammenenin o/o 7, 5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sabit olmı-

yan ipotekli alacaklılarla diğer alfıkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rif e dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile birlikte i
lan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşma-
sından hariç kalrrlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifi
yeden mütevellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malUmat almak 
istiyenler 1. 2. 9 36 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak artırma şartna
mesile 934-1184 numaralı dosyaya mür"acaatla mezkur 

dosyada mevcut vesaiki göre bilecekleri ilan olunur. 
(8139) 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyala italyana 
Sermayesi : 700,000,000 (ihtiyat akçeaı : 580,000,000 Lıret) 

T raveller• ( Seyyo.hin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngıliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emni· 
yetle taşır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, 
şehirde, ote11erde, vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük 
tediyat ·için nakit makamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz 
Travellers cekleri hakiki sahibinden baska kimsenin kulJa-

namayacağı bir şekilde tertip ve ihtas edilmıştir. (5999) 98!Cl 

Adana Tohum lslah istasyonu Di
rektörlUğünden : 

İslah İstasyonu üretme çiftliğinin 9 3 5 yılı mahsuJiin
den ( 7 91 ) balya birinci ağız ve ( l 8) balya ikinci ağız 
klcvland pamuğu 936 senesi İkincikanununun altıncı 
Pa2artesi günü saat 14.30 da Adana Pamuk borsasın· 
da ve Müessese İdare Hey'eti huzurunda satışa ~ıkarıla
caktır. Fiat uygun görüldüğü takdirde aynı günde pa
muklar satılacağından isteklilerin nümuneyi görmeleri 
ve mezkur gün ve saatte Borsada bulunmaları. (8077) 
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YENi YILA GiRiYORUZ .... 
Kendiniz veya sevdikleriniz için en 
makbule geçecek Yılbaşı hediyesi 

1936 MODEL i 

T KE 
radyosudur. 

Yeni TELEFUNKEN, berrak ve temiz neşri
yatı ile dünyanın takdirini kazanmıştır. En 
müşkilpesent radyo meraklıları 1936 Modeli 

TELEFUNKEN'i 
dinledikleri zaman hayretten kendilerini 

alamamışlardır. 
Yeni yıla girerken siz de 1936 Modeli 
TELEFUNKEN radyosuna sahip olunuz. 

Geliniz, görünüz ve kanaat getiriniz. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
Ankara • lstanbul • İzmir 

ve S A T 1 E' nin bütün şubelerinde 
Anadoluda Satış yerleri: Sam•unda: Albala - Adanada: Muharrem 
Hılmi • Kayıoride: Saatman • Girraonda Hacı Hasan - Trabzonda: 
Hacı Harun zadeler • Bursada: ~oef - Konyada: Ali Ulvi - Balıke
airde: Şah Mehmet - Gazi Antepde: Güzelbey Zade müesseseleri 

• 
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§ Şişe·, kavanoz ve 
~ benzeri cam işleri 

alırken artık 
--
= 

ŞU MARKAYI: ------
ş 

------
-------

-
------

--
---

, .. · ,.. 

1 

Medhüsena
sına lüzum 

Görülmiyen 

Fevkalade 

BiLECiK 
Rakı imalathane&İ· 

rakısını da 

Her yerde arayınız 
10555 

Ademı ıktıdar 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

--..... - =--------. -----
---
-- ARAYINIZ! 
;; BU MARKA: 
--
------------------
---------

Sağlamlık, Güzellik - ve
" ölçü - ayar yasası ,, na 
uygunluk garantisidir 

. 

T T 

-
--
----------

---------------
--
-

= T l ./". ıstanbul bürosu • iş Han 22219 • 22630 -

= e e I on : Merkez Paşabahc;e: 30: 69 - 70 ~ 
§:; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Sosyetesi ;:: 

~~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııı~ 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENlCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaasL 
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Tabii meyva usarelcrile hazır
lanmış yegane meyva tuzudur. 

Mide, barsak, karaciğer, böb
rek hastalıklarında fevkalade fay· 
dalıdır. Hazmi kolaylaştırır, inki
bazı izale eder. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

10716 

,,,_ BAYRAM VE YILBAŞI ÇiÇEKLERi -

s 
c;içek Ticarethanesi 

Bayram ve Yılbaşında sizin ve dostlarınızın memnuniyetini mucib ola· 
:ak gayet güre! ve nadide çiçekler ve çiçek ağaçlanrun müntahap çeşit
erini hazırladığını arz eyler. 

Adres : Beyoğlu, İstiklal caddesi 304. Tel. 40167. 
.. __ Ankara şubesi : Ankara Bankalar caddesi No. 34. --ııiii 
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Sayın Müşterilerimize: 
~~ 

Her seneki gibi piyasa ya yoğurt getirmeğe başladık 

VNi 
markalı yo~urdu aramanız sıhhatiniz ve 

menfaatiniz icabıdır 

Adres: Yoğurt Şubesi Tütün Gümrük No. 10 

Türkiye Şeker Fabri
kaları Anonim Şirke
tinden: 

1936 senesi zarfında Zonguldak Havza
sından alınacak kırkbin ton maden kömürü· 
nün Şeker Fabrikalarımıza kadar taşınması 
işi; kapalı zarf usuliyle 11 Sonkanun 1936 
tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat on 
birde lstanbulda Bahçekapıda Taş Handa 
Şeker Bürosunda talibine ihale olunacaktır. 

Şartnamesi, lstanbulda Şeker Bürosun
dan istiyenlere verilmektedir. 

ABD 
Kibarların 

ıekil, renk ve zevk itibariyle ~~~o'i!~~ aon modelleriı 
zenııin çetitleri gelmiıtir. 
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