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Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya ait tafsilat 11 incide] 

Rom.ada dün Fasist imparatorluğu kuruldu 
Mussolini dün gece beklenen nutkunu verdi Halk 

Fırkası ve 
1 -Habeşistan tamamen ilhak edilmiştir • • 

Devlet 

2-italya Krah Habeş imparatoru olmuştur Pa.rtını~ altı vasfı 
3-Bodoglio Kral vekili tayin edilmiştir devletın olacak 
Faşist 
I mparatorluğu 
l>ün gece saat on bir buçukta Mu.~

lollni Roma.da ikinci sivil selerberli
il ilan etti. Bora.zanlar, düdükler çal
dı. Yüz binlerce halk bir zafer seli 
hannde \'enedik sarayının önüne ak
tı. MOSM>lini beklenen nutkunu haııçe
"8inin bütün kuwetile bağırdı. Hal
kın bitip tükenmiyen alkıştan arMID
da Faşist Meclisinin ''e kabinenin ka
buı ettiği kanunu bildirdi. 

Bu kanun esaslı iki maddeden iba
l'ettir: 

l - Bütün Habf'şistan toprağile 
bısanne beraber ttaıyanm mutlak hS... 
kiıniyeti altına girmiştir. 

2 - Jtalya kralı üçüncü Emanuel 
llabeşL'ttan imparatoru iliUı edilmiş
tir. 

Bizzat, Giomala d'ltalya'nm bile 
askeri emrMikiden sonra siyasi bir 
~rivaki olarak kabul ettiği bu sivil 
leferberlik ve bu kanun bütün dünya 
'berinde ve bilhassa lngilterede, Ce
~e büyük heyecanlar uyandıra
"-k derecede mühimdir. 

Bu suretle 2000 senelik Habeş im
hratorluğu, tek tarafiı bir müdaha
le Ue ltalva menfaatine ortadan silin
'l!f ve ,.1İha.kı zamlmei memalik,, edil
"'1' oluyor. 

Bunun asıl şayanı dikkat minuı, 
blı- imparatorluk batarken yeni bir 
'-P&ra.torluğun doğmuş olması ve 
btıİtun hattı üstüvadan, Akdenl:ıe hlc
tet etmesidir • 

Batan imparatorlukla, doğan lm
:i:J:'torıuk ara..cıında bundan ba.~ka 
ta a buyuh. L;. «o.•lr vardır. O da ye

lsinin Roma lmparatorlugu g1111 bı.. 
ltlazisı olmasıdır. 
lırı lfer şeyden kat'en İıazar bu yeni 

P&ratorluk Cenevre tarafından sa-
4e llabeşıstanı değil, Uluslar Knru
:::u ve kollektif emniyeti çiğnemiş 
kaı. kki edilmektedir. Onun için yeni 
hin. tınun beynelmilel akisleri çok mti-

olacaktır. Daha şimdiden lngilte
~ dolaşan rivayetleri büyük endişe 

karşııanuştır. 
.... ~ Cenevreden gelen telgraflar, 
~istan statüsünün bir U!:üncü 
ik.._ ~t. tarafından değiştirilemiyece
~ bildlrmekt.edir. 
tııa ~ muralıh881 Vold Miryam ya
k.Lt.oPlanacak Konsey toplantısma 
t,;;;: 11lurahhası sıfatlle iştirak et
~hazırlanırken, Cibutiden Adl
hıa Y& gitmek istlyenler için ltal-

.\ \'besi lsten.meğe başlanmıştır •• 
ile ~i ecnebi sefaretlerin 
~ et vücudü kalmamıştır • .Ma.. 
~ llado~llonun şimdi derhal bura
~ eılçÜere vazifelerinin hitama er
~. t.ebUğ etmiş olması muhtemel-

--~ ~raftan Cenevrede vaziyet 
ectn;;;aır: Zecri tedbirlere devam 

ı.. nıl, edilıniyecek mi! ... 
~ ~nln bu hususta takip ede
'-t g ttı hareket ne olacak! Ulus -
"4ıQ llııınıu nıekaoimuwnm derhal 

:ı-_ ~edecek mi! .. 
~llektlf emniyet!·-
~ bUnJara artık ifli.cı etmiş naS bak.asa yeridir. Uluslar Sosye -
~ ~linde kuvvet olmadan mü.,te
""•tıt iyett koruyamıyacağı anlaşıl
.._~ .:~un için koUektif emniyet ye 
'tlıı..::"qtakavi paktlar ikamesi düşü-
.;~ .. 
~ hlitiin bunlara rağmen Kabe 
~ ~ elde edilen neticeler, vasıta.
~rq kılacak mıdır! İşte bunu 
~r. ~imdilik milşkW görünmek 
~ -8-ı hundan dört ay evvel, La
~ b;eı llor plinile Habeşlıdanm 
Sı loınnııu ltalyaya vennek 
'~ heri siirüldüıfü zaman "mü-

llllikifatlandıracak mıyız? .. 
[Arkası 10 uncudal 

TAN 

İmparatorluk, bütün düşmanlara karşı 
silah kuvve tile miidaf aa edilecek 
Mussolini Allah ve insanlar önünde yemin etti 

Roma, 9 (Tan) - Yüksek konse
yin Habeşistanın vaziyeti hakkında 
vereceği karar münasebetiyle bugün 
Roma tekrar coşmuştur. Bütün vila
yetlerde ve İtalyanın hemen her 
köşesinde beklenilen tarihi mahi
yetteki izahatı dinlemek için bütün 
meydanlarda tertibat alınmış, resmi 
ve hususi müesseseler donatılmış

tır. 

Yüz binlerce halk kütlesinin işti
rakiyle Romada yapılan toplantı 

pek muazzam olmuştur. Akşam sa
at 18 den sonra işinden çıkan, evin
de oturan çoluk çocuk, genç ve ih
tiyar herkes, sokaklara dökülmüş, 

büyük meydanlar daha hava ka
rarmadan tıklım tıklım dolmuştur. 

Duçenin nutkunu halka iyi dinlete
bilmek için Romanın 18 meydanın
da radyo ahize tertibatı yapılarak 

bUyilk tesisat vücuda getirilmiştir. 
Bundan başka, bütün tiyatro ve 

[Arkflsı 10 unauctti) 

Halef ve selef: ltalyanlara göre dünkü Habeş imparatoru Haile Selasi
yenin gene ltalyanlara iÖre buiiinkü haşmetlCı ltalya Kralı ve Habe

şistan imparatoru üçüncü Enıanuelle beraber alınmış eski 
de9tluk -r...,...f 

Ankara 9 (Tan) - Cüm
huriyet Halk Partisi Genel 
Sekreteri Recep Peker, dün 

Halkevinde İnkılap dersini 
vermiştir. Recep Peker, 
Teşkilatı Esasiye Kanunu

nun değiştirilerek Halk Par

tisinin altı vasfının devletin 

vasfı olarak kanunlaştırıla

cağını söylemiş ve bu altı 

vasfın artık bir siyasal parti
nin dış vasfı olmaktan çıka-

rak devlete mal olduğunu 

ilave etmiştir. Parti Cenel Sekreteri Recep Peker 

Aqazağa cinayeti davası 

Müddeiumumi, Abdullahla 
Yunusun idamını 

Galata posta.hanesi veznedarı H ü
seyin Hüsnüyü Maslak yolunda öl
düıq A'-4""'4 vt :Y'fP.ıfala, cinaye

istedi 

---------------------------------------__;:.___ ti gizlemekten suçlu Milkifatın du

Cenevrenin kanaati şudur: 

Habeş statüsü bir başkası 
tarafından değiştirilemez! 

İngiliz ve Fransız işçi partileri liderleri zecri tedbir

lere devam edilmesinde tamamen mutabık kaldılar 

Londra, 9 (A. A.) - Havas ajan
sından: 

Siyasi mahafil, 11 mayısta topla
nacak olan Milletler Cemiyeti konse
yinin Habeşistandaki vaziyetin tet -
kiki meselesini başka bir içtima dev
resine bırakması muhtemel olduğu 
m ütaleasındadırlar. 

Bu mahafil, konseyin 11 mayıs ta 
rihinde Habeşistan meselesinin Mil
letler cemiyetince kabule şayan gö
rülecek bir surette halledilmesi lü
zumunda ısrar eden bir karar sureti 
kabul etmekle iktüa edeceğini tah -
min etmektedirler. 

Bununla beraber ayni mahafil, I
talya Cenevrede pazartesi günü ya
pılacak toplantıdan evvel Habeşis
tanın ilhakını ilan eylediği takdirde 
lngilterenin vaziyetinin tamamiyle 

[ Arkııısı 10 ı rıc urtsı ı 

Uluslar Kurumunda Habeşistan• 

temsil edecek olan Vold Miryam 

SelCinikte polislerle işçiler 
arasında çarpışmalar oldu 

Selanikten bir manzara Beyaz kule meydanı 
1 Yazısı ı O uncu 11ayf ada 1 

.-.. .. 
imparatorun hCilCi 
Uluslar kurumuna 
inanı varmış ! 

Londra, 9 (Tan) - Habeş impa
ratoru bugün Kudüste, lngilterenin 
Filistin yüksek komiseri ile görüş
müştür. 

İmparator gazetecileri dahi kabul 
ederek, Milletler Cemiyetine büyük 
imanı olduğunu ve cemiyete aza bu
lunan aciz bir devletin, başka bir a
za tarafından ezilmesine müsaade 
edilmiyeceğine kanaati tammesi ol
duğunu söylemiştir. 

ruşmalanna dUn ubah saat 10 da 
ağırceza mahkemesinde devam e -
dilmiştir. 

Dünkü celsede, iddia makamını 

işgal eden Ahmet Muhlis Tümay, 
iddiasını serdetmiş, tahkikatın nasıl 

başladığını, hadisenin nasıl cereyan 
ettiğini, suçun işlenmesindeki sebep 
leri birer birer anlatmıştır. Vakayı 

başından sonuna kadar hikaye eden 
Ahmet Muhlis Tümay, Abdullahın 

Hüsnüyü nasıl vurup öldürdüğünü 
ve sonra yakalanınca nasıl biribiri
ni tutmu üadeler verdiğini tekrar
lamış, cinayetin kasayı soymak için 
işlendiğini delilleriyle anlatarak vez
nedann muhafazası altında bulunan 
postahane kasasındaki sekiz bin li-

f ArkA!'ı 3 ünr- ii rle ı Müddeiumumi iddiasını serdediyor 
.............. ._..,............, =====================================::--============::::m:=: 

Nahas Paşa 

Yeni Mısır kabinesini 
kurmağa çahşıyor 

Kahire, 9 (A. A. )- Kralın Nahas 
Paşayı bu akşam yeni kabineyi teş
kile memur etmesi muhtemeldir. 

Gazeteler, Mısır meb'usan meclisi
nin müteveffa kral Fuad tarafından 
gösterilmis olan zevatı niyabet mec
lisi azalığına tayin etmekten imtina 
etmesi hakkında uzun tefsirlerde 
bulunmaktadırlar. 

Filhakika meclis, tamamiyle bam
başka bir meclis teşkilini tasvip et
miştir. 

Gazeteler, Mısır rncbusan meclisi
nin müteveffa kral tarafından niya
bet meclisi azalarının isimlerini ta
şıyan kağıdı muhtevi zarfın açılmış 
olarak bulunmuş olduğunu öğrendi
ği zaman çok müteheyyiç olmuştur . 
Asıl vesika, bilahare bulunmuştur. 

Malta açıklarında 
lngiliz manevraları 

Londra, 9. (A.A.) - Kara hava 
ve deniz kuvvetlerinin iştirakiyle 
Malta açıkalrında müdafaa manevra 
ları yapılacak ve bu manevralar sa
lıdan perşembeye kadar devam ede-
cektir. / 

HEl.~EI. ye>llEt.rı 

Yeni yolcu tayyareleri 
dün londradan geldi 

Tayyareleri ıetirenfer ve tayyareleri karşılıyanlar bir arada 
Aşqıda dün ıeren tayyarelerden biri. [Yazısı 3 üncüde] 
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HERGON BiR FIKRA 

Plyarıke> 
Kadın: 

- BU'&k Allahaşkına. Diyordu. Benim "oynadığım,, yetişmiyormuş gmt 
aen de dadandın. Bitirdi bizi bu plyaııko. Sana oyııamıyacak•m diyorum 
işte. 

Avukatllk kanunu Denizyolları Gayrimübadiller Küçük Haberler 

Ve kocası yalvanyordu. Muhakkak bir gUn kazanacağım, rilJumda 
gördüğünü BCJkb bir 9e91e anlatıyordu. Rüyasına giren Melek ona bir drii 
taş vennll. Ve kal'fl8ID& bir kttp koyarak demlt ki: 

Baro, proje üzerinde Mudanyaya 

tetkiklerine basladı '~!~~~~d.~~!1!~! 
Kongrede eski dilekler 
bir daha tekrarlanacak 

• Etlbank direktörü geldi -
bank direktörü Dhami Nafiz, An 
radan §elırimize gelmi§tir. 

- Bak bu klipli görüyor musun içerisi altm doludur. Bu taşlan al, O 
kttpU yalnız bu taşlar kırar. "Bu taşlar piyanko blletleri lml!t,, ve bizim 
evi Ortaköyün bir çıkmazında, lşl bilmem hangi dairenin çıkmazında. olan 
ev sahibi kadının sağır, kocası ba.,lamış Meleğin nrdJği ta.,ıan küpe doğ
ru fırlatmağa. KUp o kadar yakınmış ki, fakat adamcağızın heyecandan 
olacak gözleri o kadar kararmış ki, bir tUrltl bUyilk hedefe ta.,ı kondu~ 
mıyormuş, nihayet bir tek taş kalmııt, bu sefer ona göklerden bir ses 
•'gözlerini kapa da öyle at,, diye seslenmiş, ve bizim ev u.hiblnln satlıot 
kocası, gözlerlnl kapadığı gibi taşı Meleğin kafasına yerlettlnnlt• Rüya
nın burasında evi çıkmazda, işi çıkmazda, biletleri çıkm•Ma. olu f1V sahi
bem dayanamamış: 

- Aptal, diyordu. Sen git taşı Meleğin kafasına yerleştir, bir de hili 
kazanacağım diye benden bilet parası iste? 

Ortaköyiln ~ılmıazında kMn bu evde ben tam bir seae oturdum. Ve her 
ay bu kan kocanın piyanko bileti yüzünden uzun boylu münakaşalanna, 
BeSli fllmlerdekl pınarlardan bin kat daha sesli bir p.marla imzalanan 
kavgalarına kulak misafiri oldum. 

Onlar bizim gibi "plyanko blletl u.tm almak,, demiyorlardı. Llunlan on
lara plyankonon kumar olduğunu, satın alınmadığını, oynandığını öğret
mişti. Bana da bir gün: 

- Siz niçin plyanko blletl oynamıyorsunuz!. Diye sormuşlar ve bu kö
tu oyuna müpteli olmadığım için beni tebrik etmişlerdi. 

Hakikaten onlar için plyanko biletleri birer L .. kambU klitdından başka 
bir ıteY değildi. Bir aylık beklemeyi hazfedlnce onlar için piyanko, üzerin
de "bul karayı, al parayı,, oynanılan muazzam bir kwnar masası, halini 
'1mıştı.. 

BEDRi RAHMi 

Boğazda bir gün 
Bilginizi Yokla)flnız "Burgazda bir gün,, başlığını görüp 

te Boğazlar hakkında verdiğimiz nota 
ile aldığımız cevaplardan bahsedece- ----------
ğimizi ve bu mesele etrafında Çanak- Sorular 
kaleye kadar gidip bir röportaj yap· (Parlsln methur Eyfel lmleel herine) 
bğımızı sanmayınız. - Eyfel kulesi ne mttD&Hbetle ya-
Boğazlar işi §imdiye kadar yolun- pılmıştır! 

da gitti; bundan sonra da öyle olacağı - Eyfel kulMlnde guet.e netftdil 
na şüphe etmiyoruz. Bunun için ra· mlş mldlr! 
bat rahat bekliyeblliriz. - Eyfel kule11inln dibinden en te-

BiJıim bugUnltlk, politika itlerinden ~ kadar elan merdb'ealer kaç ba 
uzak kalarak, karalıyacağmıız satır· samaktır! 
lar lJ<Sğaziçinde geçirdiğimiz güzel ve - Eyf el kulesinlıt ağırlığı ne kadar 
zevkli bir günün, yalnız karakteristik dır! 
taratlan ihtiva eden bir hikiyeciktlr. - Eyfel kulesinin demir parçalan 

Dün Boğaziçi lisesinde bu lise ile kaç tanedir! 
DarUMafaka mektebi arasında tertip O•• le·· 1 I 
edilen bir spor gününe davetli idik. un u ıoru arın cevap arı 

Bet altı saat kadar kaldığımız lise - Meşhur Edlson ttzerine -
de daiına iki hava içinde bulunduk: 8 - Edi.!on'un babaM ne i§ ya-

Boğaziçinin ciğerleri yıkayan te- pardı ' 
miz havası; başta direktörleri olmak C - SıruUe terzlllk, ç6mlek •• 
llzere lisenin büyüğünden kUçUğUn- fldancıhk, zahireclllk ve en nihayet 
den yükselip bizi smwkı saran sami- ufak bir dtikkinda koltukçuluk yap-
miyet ha vaaı. mııttı. 

8 - Edi.!on'a telgrafçılığı kim 
Boğaziçinin havası nasıl ciğerleri- öğretti ' 

mizi yıkadiyse, mektebin samimt ha- C - Kendi hayatı bahuma ktt(tik 
vaaı da kalbimizi ferahlattı, dimağımı çocuğunu büyük bir tehlikeden kur-
11 dinlendirdi. tardığı bir lstaıııyon menıuru. 
Eıif ltafıralar 8 - Edi.!on kaç kere evlmımi#ir 

ve kanlan kimlerdir ' Başından sonuna kadar neşe içinde 
geçen yemekte, bütUn çocukluk ve 
mektep hatıralarımız canlandı. Ye
mekte on sekiz kişiydik. Eğer bize 
''Habeşistana imparatormu olmak, 
yoksa Boğaziçi lisesinde talebe haya
tı mı yqamak istersiniz?,, diye bir IO 

ruda bulunaalardı, hiçbirimizin impa
ratorluk lehine bir cevap vermiyeceği 
muhakkaktı. 

Nefis bir kuzu dolmasile bqlıya • 
rak güzel bir zeytinyağlı fasulyeden 
geçtikten sonra mükemmel bir tulum
ba tatlisile bitmek üzere olduğunu 
hluettiren ve nihayet ArnavutköyU • 
nün meşhur çileği ile damaklarmıızı 
bir esans mahf azasma çeviren bu ye
mek bittiği zaman arkadqlardan bi
ri: 

- Hepel fevkallde. Bu kadar zevk 
le yemek yediğim zamanlar çok defil 
dlr, dedi. 

Liaenin direktörll gUlerek: 
- Bugün çıkıt günüdür. Crlat gUn 

ferinde dalma iyi yemek veririz kl, ta
lebe eve gidince tiki.yete vesile bula
mum. 

Taleıbeaine k&rll her Tfl8ile ile çok 
müşfik davrandığını gördüğümüz di
rektörün bu zarif nüktesine gWU,tük. 

Oyuk ıfadyomdo 

C - 1878 te emrinde c;alıpn bir lt
çl kızla, 1887 de de bir zengin tacirin 
kızı olan Mis Mlllet Ue evlelllnlttl. 

S - Edi.!on tıastl bir adamdı ' 
C - Uzun boylu, gen)f omuzlu, 90-

luk yUzlU, sakal ve bıyıksız, kumral 
ve mun açh, mavi gözltl, biraz dal
gın, l)i konuşur, musikiye düşkün bir 
adamdı. 

8 - Bd'30fl hangi tarUıttJ, ftere
de do#muştur tıe tam i.mıi nedir ' 

C -11 Şubat 1847 de Ohayo htik8· 
metinde Mlllnod& dolu ba bllytlk 
acJunm tam llml (Tow • Aha Ecll
IOB) dar. 

Afleflım • FuflJol 
Aramızda, futbol federuyonu rel

ıl de dahil olduğu halde, atletizmden 
hotlanan pek yok gibiydi. Bunun için 
olacak ki, atletik numaralar yapıhr
ken futa allka göstermiyor ve daha 
10nra iki mektebin A ve B takmılan 
arumda yapılacak iki futbol maçmı 
ıabırmzlıkla bekliyorduk. 

İstanbul barosu avukatlık kanunu 
projesi üzerinde tetkiklerine başla -
mıştır. Bütün avukatlar, proje üze
rindeki mütalealarmı bildirmeğe da
vet edilmişlerdir. Baro, neticeyi Ad
liye vekiletine bildirecektir. Bu hu· 
susta Baro Reisi ve Edirne Meb'u
su Hasan Hayri demiştir ki: 

"- Llyiha çok güzeldir. Bu ka
nun, avukatları layık olduğu şerefli 
mevkie çıkaracaktır. Onun için ge 
rek vekalete ve gerekse bu projeyi 
bazırlıyanlara teşekkür etmek 18. · 
zımdır. 

Kanunda avukatlann sınıf ve ih· 
tisas fUbelerine aynlmaaı ve depozi
to parası ödemeleri gibi hükUmleı 
yoktur. 

Kanunun umumt hükümleri Al
man avukatlık kanunundan, kısmen 
de eski nizamnamelerden alınmıştır. 
Prensip noktalarına taalluk etmek
le beraber, münakaşa edilecek cihet· 
leri de yok değildir. Meseli.: lstan -
bul barosu, avukatların tekaütlUğU 
hakkında bir proje hazırlamış, vekl 
lete göndermişti. Biz, bunda avukat
ların davalarda arzuhallerine bir 
pul yapıştırmağa mecbur tutulma • 
lannı ve bundan hlaıl olacak para
nm - Romanya, Bulgaristan ve Bal
kan devletlerinde olduğu gibi - a
vukatların tekaütlUğtıne tahsis edil· 
mesini istemiştik. Avukatlar, arzu -
hallere yapıftıracaklan bu pul bede 
llni müvekkillerinden almıyacaklar· 
dır. Bizim hazırladığımız projeye 
göre, aldıkları takdirde birinci defa 
olmak tlzere 3 ay meslekten men ve 
tekerrtlrU halinde de barodan çıka
nlacaktır. 

Vekllet pul usulünü muvafık bul
mamlJ, ve kollektif sigorta uaulUnU 
kabul etmiştir. Maamafih gerek ve
kalet, gerek baro avukatların istik· 
halini düşünmektedir. 

Avukatlar ka'nunu projellinde ve
kil etin hakkı nezareti için bir mad
de vardır. Fakat bu madde umumi 
ve mühimdir. Ayni proje avukatın 
amme davasında şehadeti için birta
kım kayıtlar koyınutken o avukatın 
yazıhanesi, dosyalan, evrakı üzerin 
de bir nezaret hakkını ve bu nezaret 
hakkının müfettiş tarafından icrası 
kanunun ruhuna uygun değildir ka
naatindeyim. 

Kanun daha kat'I teklini almamıt 
ve kamutaya gönderilmemiftir. Ad
liye vekilinin gazeteci arkadatlan -
mua söylediği veçhile mahkemel 
temyiz rüesa ve uasmdan barolar
dan ve adliyecllerden mürekkep bir 
komisyon bu kanun projesini tetkik 
edecek ve projenin en son eekli bu 
suretle tesbit edilecektir. 

Bu tetkikatın kanunun en gUzel 
tekille hazırlanmaamı temin edeceği 
fÜphesizdir., , 

Maarif 

Kirada bulunan 

mektep blnalan 
lstanbul il inci ve 10 uncu mek -

teplerin ifgal ettikleri binaların kfra,. 
lan pek pahalı görUlmtlt ve bu bina
lann kunturatlarmm feahedilmeeine 
karar verilmiftir. 

• Muntazam devam etmediklerin
den dolayı bu yıl imtihana kabul edil 
miyecek olan dil mektebi talebeleri
nin bir listesi yapılJlllltır. Bunlar sek 
een kiti kadardır. 

• Sene ortasındaki lise imtihanla
rında muvaffak olamıyanlarm ikmal 
lmtihanlarma ait suallerin imtihan 
heyetlerince tertip edilmesine veki.
letçe muvafakat edilmi§tir. 

• Şile ve civanndaki köy mekteple 
rinin vasiyetini tetkike giden maarif 
müdUril Tevfik yarm tehrimize gele 
cektir. 

Atletimı - Futbol meeele1f bir hay
li nükteler sarfma sebep oldu. Depar
larda tabancanın patlaytfI, yanlıf ÇI· 

lotlar, lhtlllfa ve.ne olacak haller,. 
tutbolUn her yerde ve her aman at

Mektebin biraz llerleinde bir t.epe- letimıe tercih edileceğiııi bir kere da- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!ıe 
nJn içini oymuelar, biraz ufak olmak· ba anlattı. Hattl bir aralık futbol ı haksız defildl. 
ta bera.ber gtlael, tirin bir ltat y&plDJI e-
lar. deruyonumm reı.ı dedi ki: 1Cısaca11 

Bofulçl • Dartlwafab kartılqma- - ı,te hep bundan dolayıdır ki. at- Liaenin yemeğini yedik, mükemmel 
tan burada yapıldı. Futbol federuyo- letlmı federuyonu altıncı bir atlet d1; içini, yatakhanelerini gezdik, her 
numm reisi de anmuda oldufu hal- bulmak için ınkmtı çekiyor, halbuki taraf ferah, tertemizdi; bahçeeinl do
de, iki mektep talebesinin epor göll- memlekette altı bin tane llaanalye fut taştık, ufak bir cennetti: ltadyomun-
terişlerini burada seyrettik. , bölcü var. da bulunduk, bütün bir mektep genç-
Boğazın ciğerleri yıkayan temiz Futbol federasyonu reisi bunu içi- liğinin ıpor ihtiyacım kartılıyacak 

havası içinde kardetÇe karşılaşan iki mizdekl bir tek atletizm taraftannı kadar iyi idi. 
mektep gençliğini seyretmek hakikf kızdırmak için mahsus ve mübaliga- Bir mektepten de daha bqka ne 
bir zevk oldu. lı sövlem.ieti ama, doıbıısu ı>ek te beklenebilir. 

itibaren Mudanya hattında yaz tari
fesi tatbik etmeğe başbyacaktır. 

Yeni tarifeye göre, lstanbuldan cu
martesi günleri saat 14 te, diğer 
günler 8,30 da bir vapur kalkarak 
doğruca Mudanyaya gidecek ve 12, 
15 te muvasalat edecektir. Ayni va
pur, akşam saat 18,30 da Mudan
yadan kalkacak ve gece ıaat 22,30 
da lstanbula varacaktır. 

Aynca, cuma, salı ve perşembe 
günleri lstanbuldan kalkacak bir 
posta Armutlu ve Mudanyaya uğrı
yarak Gemliğe gidecek ve ayni ta
rikle lstanbula dönecektir. 

Belediye 

Kuruçeıme depolarına 
•• • 

munasıp yer aranıyor 
Kuruçeşme kömür depolannm 

seddine karar verilmesi hasebiyle 
belediye depolan nakletmek için 
münasip bir yer aramaktadır. 

DUn belediyeye vaki bir mUraca· 
atta Anadoluhisannda yıkık yalılar 
clvannda kömür depolan olmıya el· 
verlfll bir yer bulunduğu bildiril
ml9tir. Gerek burası, gerek diğer 

yerler hakkındaki tetkikata devam 
edilmekte olup kısa bir zaman zar • 
fında bu mesele baklanda kat'i bir 
karar verilecektir. 

• Yeni yıl bütçeaiyle belediyenin 
9ehlrdeki tenviratı takviye edeceğinf 
yum19tık. Bu maksatla evvelce ka
rarlaştırılan 1000 llmbadan gayn 
500 lamba daha asılmak suretiyle 
bu yıl yeniden 1500 llmba asıtml· 
ması muvafık görülmüştür. 

Son günlerde şehrin sayfiye yer
lerin~eW ~alır çQğ,.ld~ndan yeni 
tenvirat eenumda bilhptla bura.la
n. yeni lambalar konulacaktır. 

• Beltdiye hmıusi idare tekaüt 
ve öksüzlerinin 936 senesi birinci 
altı aylık maaf yoklamalanna baş -
lanmıştır. Yoklamalar zat işleri di
rektörlüğünde yapılmaktadır. 

Gayri.mübadiller önilmüzdeki Ha· 
ziran ayı içinde senelik kongrelerini 
yapacaklardır. Bono kıymetlerinirı 

arttırılması, emlak satışlannm kıy· 
metlendirilmesi ve az hisseli emil 
kin satışa çıkarılması etrafında ge· 
çen sene yapılan müracaatlar so · 
nunda şimdiye kadar iki milyonluls 
bono itfa edilebilmiştir. Geride 7 
milyonluk bono daha vardır. Gayn
mübadillerin şikayetleri, kendi ala
bilecekleri eınllkin satışa çıkarılma· 
dığı, satış komisyonunun iddiası ise 
eatışa çıkarılan emlake talip bulun· 
madığı merkezindedir. iddialara gö
re, satı9a çıkarılan emljk hem çok 
hisselidir, hem de kıymetinden çoko 
fazla fiatla müzayedeye konulmak· 
tadır. 

Gayrimübadiller, önümüzdeki top 
lantıda bütün bu vaziyetlerin önüne 
geçmek için daha kat'i tedbirler a· 
Jınmaaını istiyeceklerdir. 

ihtilas edilen para 20 bin 
lirayı CJ•çiyormuı 

lımit, 9 (Tan) - Adapazarı inhi
sarlar idaresindeki suiistimal tahki
katı nazik ve 9Umullü bir safhaya 
girmiştir. Tahkikatın bugünkü seyri
ne göre, ihtilla edilen paranın 20400 
lira olduğu anlaşılmıştır. Tetkikler, 
suiistimal ve yolsuzluğun uzun zaman 
danberi devam etmit olduğtmu göa -
termiştir. BüyUk suiistimalin suçlu
su olarak tevkif edilen Muammer, mü 
tema.diyen ağlamaktadır. Tahkikatın 
derinleştirilmesi IUzumlu görUldUğU 
için hesap ve kayıtlar üzerindeki a
raştırmalar daha bir müddet devam 
edecektir. 

TUrkkuıunda dersler 
baıhyor 

Istanbul TUr:kkutu 9ubesinde ya
nndan i~~er.eı ~acak
tır. Dün öğl~4e~ sonra Türk ha va 
kurumunda yeni üyelerin iştirakiy· 
le bir toplantı yapılmış, çalışma za
manlan tesbit edilmiştir. 

Pazartesi günü, il1' ders saat 
16,30 da verilecektir. 

• Emlak bankası mtitehassısı .. 
EmlA.k ve Eytam bankasının fa 
yet sahasını genişletmek için tetki 
ler yapmak üzere hükümet taraf 
dan getirtilen Fransa kredi Fonsi~ 
müdürlerinden Hanri Gortan, Mers' 
den Izmire gelmiştir. Mütehassıs 
yanında bankanın umumi müdür m 
avini Ziya bulunmaktadır. Hanri G 
tan Izmirde tetkikatını bitirdikte 
sonra Bursaya gidecek ve orad 
şehrimize gelecektir. Mütehassı 
burada raporunu tamamlıyarak A 
karada umumi müdürlüğe verecekt 

•Nafıa Vekiletlnln bir tamimi -
Nafıa Vekileti, bütün vilayetlere ya 
tığı bir tamimde Türklere ait es~ 
medeniyet eserlerinin bulunduğu yer 
lere muntazam yollar yapılmasını iıl 
tem iştir. 

• Alman vapurDe gelen &e·'"""'hı.ı 

- Alman bandıralı General Fon St 
ben vapurile evvelki akşam gehrimta 
bir seyyah kafilesi gelmiıstir. Seyyal 
lar, dUn şehirde gezintiler yapara 
akşam Köetenceye hareket etmi§leıı 
dir. 

• Gerze vapuru utılacak - Es 
vapurculuk eirketinin Karabunınd 

karaya vuran Gerze vapuru hürdl 
hesabına satılığa çıkanlmıgtır. SJ.tıl 
23 mayısta yapılacaktır. 

• Havum Ankara muhablrl
sız Havas ajanaı, Ankarada yeni v 
daimi bir mümessillik ihdas etırlletiıi 
Bu vazifeye de M. Hilpert'i tayin 
miştir. 

M. Hilpert evvelki gün eehrlmtzc 
gelmiştir, salı günü Ankaraya, vazi 
fesi bqına gidecektir. 

Havuzlarda tamir Ucretler 
Limana fazla rağbet celbetme 

için gemi tamirine mahsus olan f ab 
rika ve havuzlann daha modem bit 
bale konulması ve tamir iflerii 
çok ucuza görülmesi etrafında 
tedbirler dij.şUQU~tedir. 

:J!aliçteld h•~ QÇeD Mil 

olduğu ,gibi bu~ da bir ço~].en 
tesisat getfrtnmesi ve tamir işleri· 
nin mümkün olabilen süratle görül 
meai kararlaştınlmıştır. Aynca, ta. 
mir fiatlarmda milhim 
tenzilat yapılacaktır. 

Talebe birliği kongresi toplandı 

Dünkü toplantıda birçok münakaşalar 
oldu, içtima gelecek haftaya bıraklldı .. 

Ne Dersiniz • 
Sokakta yazllar L 

Otrenıyormı ki, teJır1n 
yerlerine: 

"l&ldan gldlnlst,, 
"Yolda dunnayumt,, 
"Yere ttlktlrmeytnlz,, 

gibi birtakım yazılar yuılaeak ve 
sik urlacelrmlf. Bunu bize haber 
ren ırat bu tedbirin belki bira 
t.elUdd edDecettnJ de Dlve etti 
biz bu fikirde değUlz. htanbul 
maalesef her karakter, her 
ve her çeşitt.en lflkenMI olan bir 

DUnkU konıreden bir 16rUnUt de umumi yerlerdeki hattı harek 

Milli Talebe Blrllğinln her yıl n1· ıi muvafık görtllmemif, bu işin ev • tayin edecek ~ık hava terblyes 
ıan ayında aktedllmesl mutat olan veli hUkfimetçe tetkiki kararlaştı • kat't bir ~I yoktur. Herkes 
ilk altı aylık kongresi, dün halkevin- rılmıştır. dini herhangi bir otorttenin dqm 
de Ekremin reisliğinde toplanllllftır. Gelecek hafta içtima edilmek tize· sayar. Onun içindir ki, hele 
Bu içtimada idare heyetinin raporla re celseye nihayet verllmittir zamanlarda yol ttstttnde durup 

azadı familya llflan veya bayat 
n okunmuştur. Fakat şiddetli bir Hallcevlnde bugünkü halıhlr hakkında görtlıten 
münakqa b&fl&mlf ve mUnaklLf&llID 1na1ım.m11-
gittikçe hararetlenmeei üzerine ıü· toplantı kol kola glrmlt ve yaya 
rilltWer çofaldJlı için kongre divanı Milli Talebe Birlfil azalan, bugün baştan bata kapbyank ytlrtlyen 
riyaseti istifaya mecbur kalmıttır· Eminönü Halkevinde ayn bir top • lmnlara teaadttf edllmekt.ecllr. 

lantı yapacaklardır. Toplantmm Eğer böyle yurlar bulunun& 
Bu vaziyet üzerine, ite polle mU- mevzuu, Çanakkale tehf tlikleri abl- lann bir kısmı kendiliğinden mdlll' 

dahale etmif, hararet eski flddetint deal lçlıı evvelce açılan yardım def. gelir, bir tmmma da öteki beılkl..., 
kaybedince yeniden kongre dlvam terinde toplanm'f bulunan ll50 Ura- yazdardan eesaret alarak ihtar edf'• 
eeçllmlf ve tekrar mllakerelere bat nm bafka f8Ylere IU'fedllmeeidlr. Llkln şimdi, piyade kaldmmı 
lanılm'ftlr. l'akat, ima bir mUzake- Talebe arumda dedikoduyu mucip de dmm ylrenlllr edenlere: 
reden IODra ceı.e gene gtlrWtWtl bir olan bu paranm heu.bı ldare heye· _Yolu kapatmayın! Deeenb: 
tekil alclJiDıdan faaliyet ve heubat tinden 10rulacaktJr. Birçok ualar, _Ne kanllfOnun? diye mak 
raporlarmm tetk1ld lf1 kongre dlva· iane auretiyle toplanan abide para· de bnlunmaJan pek mtihtemeldlr. 1'ı 
rıma havale edllmift1r. IDlDl bafka muratlara k&rfllık tu- 11 oluna, bunu g&lterlr, haldnna1 tlfl 

Balkan memleketleri talebe bir • tulmaaına imkan olmadığını söyle • ~lk etmiş olursunuz. 
tikleri arasında bir antant yapılma· mektedirler. Bu bakımdan bugünkü Biz böyle dUşttnUyorm. 
m hakkında tanzim edilen ve Türk birlik toplantılannın gürültülü ve 
Talebe Birliğince tetkik edilmek ü- münakaşalı geçeceği anlaşılmakta- Siz ne dersini• 
zere ıönderllen projenin müzakere· dır. 
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Muamele vergisinde yeni 
değişiklikler yapılıyor 

Ankara, 9 (Tan) - Muamele vergisi kanununun bazı maddelerini 
Seğiştirmek Uzere Finans Bakanlığı tarafından hazırlanan layiha, bu
tiinlerde kamutaya verilecek, hazirana kadar görüşülmesi ikmal oluna
caktır. Muharrik kuvveti 5 beygir olan müesseseler yerine, muharrik 
kuvveti 2 beygir derecesinde olan ve çalıştırdıkları amele gündelikleri 
ldedl 135 i geçmiyen müesseseler, muamele vergisi muafiyetinden isti
fade edebileceklerdir. Verginin matrahını teşkil eden satış kıymetleri 
Ue toptan satış fiatı arasında bir nispet tesisi aranacaktır. Kanun mu
cibince, gösterilmesi Iazımgelen evrak ve vesaiki zam&nında ibraza mü
kellefleri mecbur etmek için, layihaya para cezalan ilave edilmistir. Fi
llana bakanlığı IUzum gördüğü mühim müesseselere daimi bir 

0

kontrol 
llıeınuru koyabilecektir. Muayyen taksitleri zamanında vermeyen mü
kelleflerin taksitleri; ancak teminata bağlanmak suretiyle tecil olunabile
eektir. 

Filistinde 

Araplar grevden 
~azgeçmiyorlar 
Kudüs, 9 (A. A.) - Filistin umu

ltıt grev komitesi reisi Hasan Sıd
~ Canı, Havas ajansı muhabirine 

Yanatta bulunmuştur. 
Arap milleti, grevden vazgeçmeği 

~la batırma getirmemektedir. Bila
kis her türlü fedakarlıkları göze al
lnağa amadedir. Ortada bir Arap -
tahudi meselesi mevcut oldukça 
kirnse kendi selametinden emin ola
tnaz. Arap milletinin iradesine uy -
tun olan itaatsizlik beyannamesini 
Olduğu gibi ipka ediyorum. 

B. Hasan Cani, silahsız itaatsizlik 
beyannamesi ve memurlar grevi do
laYisiyle bugün muhakeme edilecek
Ur. 

Almanyaya verilen 

suallerin mahiyeti 
Paris, 9 (A.A.) - İngiltere hilkO. -

ltıeti tarafından Berline verilen sual
ler burada iyi bir intiba brrakmıştır. 
lılaınafih bazı ihtiraz kayıtlan da ile
!':i. trilrülmektedir. Burada. suallerin 
da.ha aarih olmasının 18.zımgeldiği ka
lıaatı mevcuttur. Ayni zamanda Al
ltıan hUkO.metinden şark ile garp Av
l'ı..ıpası arasında neden dolayı bir fark 
tôzetildiğinin, garpte müteaddit taraf 
~r baktıara mukabil şarkta yalnız iki 
baraflı p11.ı.u ..... tPklif edildiğinin esba 

1rıtn da öğretilmesi ısıt:ıııı ........ ır+~ir. 
~giltere hükumeti, Fransız mehafi
l~in fikrine göre, bir hakem vazifesi 
~0tınek arzusundadır. Halbuki Ingil
dere, Lokarno paktmı imza etmiş bir 
t~let sıfatiyle, tarafeynden birini 
"'91kU eylemektedir. 

~imanlar beğenmiyorlar 
~rlin, 9 (A.A.) - Gazetelerin ek 
~u • İngiliz sualnamesi yüzünden 
uJ'~kta oldukları memnuniyetsiz -
'""' 1zhar etmektedirler. 
:rankfurter Zeitung, diyor ki: 

~rr u \'esika, lngiliz mamulatından
tishıYalıuz lngiliz hariciyesi erkanı Pa 
İl't arzularını unutmamışlardır. 
~a, neden dolayı Almanyanın ken 
~Or"> e uzatmakta olduğu eli sıkmı
hi · '.Ne sebebe mebni bize "şarkta 
~ F'ra.nsız ittifakı yapılmamış far
tel'erek garpte o suretle faaliyete ge
tneğ1" •eklinde vlhf nasihatler ver -
btr e kıyam ediyor? Fransa, askeri 
tıl'dr~kını ittifaklarla kuvvetlerini art 
~ ar ça Almanya, Fransa ve Ingilte
t~t aa

1 
Inda hakiki bir muadelet 111ev-

o abilir mi? 

! 'Panya Cümhurrelsliğl 
~ib~rit, 9 (A.A.) - Halkçı birliğin 
~l'llur:oınitesi evvelki gece Azanayı 
~l"!n· ll§kanlığma tek namzet gös-

1§Ur. 

Balkan Paktı ve 
askeri yardım 

Atina, 9 (A.A.) - Bütün gazete -
ler, Yunanistanm Balkan paktına ne 
gibi şeraitle iştirak ettiğini tasrih et
tikten sonra bu paktın tesir kabiliye
tinin gUya azaldığı hakkında Vradini 
gazetesinin neşrettiği habere dair o
lan tekzibi neşretmektedirler. 

Balkan harici vukubulacak bir mu
hasama takdirinde Yugoslavya, Tür
kiye ve Romanyanm Yunanistana 
yardım edeceklerine dair gizli bir pro 
tokolun mevcudiyeti hakkında başka 
bir gazete tarafından neşredilen ha -
ber de yalanlanmaktadır . 

Dedeağacın kurtuluı 

bayramına Kral 

da iştirak edecek 
Atina, 9 (Tan) - Kral, gelecek 

hafta Dedeağacın Bulgarlardan kur
tuluş bayramına iştirak etmek üze -
re bir harp gemisiyle Dedeağacına 
gidecektir. Kral Trakyadaki bu se . 
yahatten avdette yedi adanın Yunıı 

nistana ilhakı şenliklerinde buluna -
caktır. Başbakan Metaksas da kral 
ile birlikte adalara gidecektir. 

Yunonistonın bitaraflığı 

Atina, 9 (A. A.) - Belgrad kon
seyinde Yunanistanın bitaraflığını 

temin eden bir protokol imza edildi
ği hakkında gazetelerden birisinin 
verdiği haber tekrar tekzip edilmek
tedir. 

ltalya zehirli gaz 

kullandığını 

zımnen itiraf ediyor 
- Cenevre, 9 (A. A.) - ltalyan hü

kumeti 13 ler komitesi başkanına 
gönderdiği bir notada, bu komitenin 
mukabelei bilmisil tatbikı meselele
ri ile meşgul olmak salahiyetini ha
iz bulunmadığını bildirmektedir. 
Bu Italyan notasına göre, komit~ 
ayni zamanda, Milletler Cemiyeti ile 
hiçbir alakası olmıyan 1929 muhnik 
gaz protokolunu tefsir hakkını da 
haiz bulunmamaktadır. İtalya hü
kumeti bu protokola riayet etmek 
niyetinde olduğunu ileri sürmekte, 
fakat bu protokolun, Habeşler ta
rafından yapılanlar gibi vahşi hun
harlıklara karşı mukabelei bilmisil 
hakkını nezetmediğini de kaydet
mektedir. Habeşistan, daha evvel 
harp kaideleri ile anlaşmaları ihlal 
eylemiş olduğundan, bu memleke
tin bu kaidelere ve anlaşmalara 

müracaata hakkı yoktur. Maama
fih Italyan hükumeti bugün dahi 
hala karşılıklı ithamların tetkik e -
dilmesi arzusunda bulunmaktadır. 

Alman ticaret heyeti 
lzmirde 

liiııdenburg balonu 
~.,, • Jerseyde 
~•re ind· 
~ 1 

ba10:r~rk, 9 ( A. A.) - Hinden burg 
teınu;tir~ sabah Nevyork üzerine 

lzmir, 9 (Tan) - Alman ticaret 
heyeti Ankaradan şehrimize gelmiş
tir. Heyet lzmirde dört gün kalacak 
ve ekonomik y~amayı, Izmir lima
nının faaliyet tarzını etüt edecektir. 

laıt • 

Bütün kanunlar bir 
araya toplanacak 

Ankara, 9 (Tan) - Başbakanlık, 
bakanlıklara bir tamim yayarak mil
li hükfi.rnet zamanında çıkan kanun
ların tadillerini ve eklerini alakalı 

bakanlıkların bir araya toplıyacak 

şekilde bir eser vücuda getirmelerini 
bildirmiştir. Eserin vücuda getiril
mesindeki sebep, halkın kendisine 
lilzımgelen kanunlan arayıp bulma
sı ve kanunu bilmesini temin etmek 
ve bu suretle halkı aracı vasıtaların 
elinden kurtararak hiçbir masraf ih
tiyarına lüzum hissettirmemektir. 

lstihlcik vergisi kanu

nunda değiıiklik 
Ankara, 9 (Tan) - Finans Ba

kanlığı, takibatında görülen bazı 
güçlükleri bertaraf etmek üzere is
tihlak vergisi kanununu tadil eden 
bir layiha hazırlamaktadır. 

Film ve senaryolar 
Ankara, 9 (Tan )- lç bakanlık, 

sinema film ve senaryoları kontrolu 
na dair olan talimatname hükümle
rinin bugünkü ihtiyaca kafi gelmedi 
ğini nazan dikkate alarak yeni bir 
talimatname hazırlamıştır. 

Urfa Valiliği 
Ankara, 9 (Tan) - Urfa valiliği

ne Mardin belediye reisi Akif tayin 
edilmiştir. 

Sığır yüklü bir motör 

karaya oturdu 
lzmir, 9 (Tan) - Sığır yüklü ola

rak Dikiliden limanımıza gelmekte o
lan Selim motörü, Erikli koyu civarın 
da kuma oturmuştur. Motörün ani 
uğradrğı bu kazada 67 sığırdan 27 si 
denire dökülmüş, boğulmuştur. 

Bornovada bir otomobil 
kazası 

lzmir, 9 (Tan) - Burnova şosesin
de bir otobUs kazası olmuştur. Yolcu 
!ardan on ikisi yaralanmış olup üç 
kişinin yarası ağırdır. 6 kadın da 
muhtelif yara almışlardır. Bunun bi
risi hamiledir. 

Köylüler orasında kavga 
lzmir, 9 (.an) - Menemende Ça -

vu.ş köyünde köylülerden bazıları ara 
smda arbede olmuştur. Kavgada, 
8-10 kişi biribirine girmiş, 3 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. Hastaneye kal 
dırıl mıştır. 

Ayazağa cinayeti 

davası 
[Başı 1 incide] 

rayı aşırmak için Abdullah ve Yu
nus tarafından müştereken tertibat 
alındığını söylemiştir. 

Bu arada, Mükafatın, suç delille
rini yok etmeğe matuf gibi görülen 
hareketini izah eden müddeiumumi. 
bunun korkudan ileri geldiğini 
anlatmış, suç ile münasebeti olma
dığını söyliyerek kadının beraetini 
istemiştir,. 

Müddeiumumi, cinayetin çok zali-

Hava postaları 

Yeni 
dun 

yolcu tayyareleri 
Londradan geldi 

Yeni t ayyarelerin üçü bir arada 

Hava yollan idaresi tarafından !anacaktık. Fakat yağmurla karışık 
Ingiltereye sipariş edilen üç yolcu bir fırtına devam ediyor, hareketimi 
tayyaremiz, dün saat 17,10 da Ye - zi müşkül bir hale sokuyordu. Hava
şilköy hava istasyonuna inmişler - nm biraz açılmasından istifade ede
dir. rek, 14,50 de uçtuk. Fakat fırtına 

Dün sabah gelmeleri beklenen bizi yeniden bastırdı. Tuna üzerin
tayyareler, Peşteden sabah dokuzda den, 50 metre yüksekten uçuyorduk. 
hareket ettikleri halde Tuna tizerin- Bir saat kadar ilerlemiştik ki.fırtına 
de bir fırtınaya yakalanmışlar ve bu yola devamımızı imkansız bir hale 
yüzden Belgrada dönmeğe mecbur getirecek kadar şiddetlendi. Belgra
kalmışlardır. Tayyarelerle bera - da dönmeğe mecbur kaldık ve an -
ber, üç aydanbcri Londrada tahsilde cak bu sabah 9,30 da Bükreşe hare
bulunan pilot Osman, Tahir, Lutfi ket edebildik. Fırtına dinmişti. 12 de 
ve Ekremle, makinist Kemal, Nezi- Bükreşe indik ve yolculuğumuzun 
hi, Necip ve Sami de gelmişlerdir. son kısmına saat 14,45 te başladık. 
Devlet hava yolları umum müdürlü- Hava çok güzeldi. Güzel bir yolcu
ğü namına heyete riyaset eden Sey- luktan sonra Yeşilköye indik. Bu 
fi, pilotlarımızın Londrada büyük 1 suretle 1,800 küsur kilometrelik bir 
takdirler kazandıklarını ve çok iyi yolu 17 saat 45 dakikalık bir uçuş
dereceler elde ettiklerini söylemek - la bitirmiş olduk.,, · 
tedir. 

Tayyarecilerlmiz, Londradan bu
raya gelişlerini şöyle anlatmışlar
dır: 

"- Londradan pazar günü hare
ket ettik. Tayyareleri henüz resmen 
tesellüm etmemiş olduğumuz için 
pilot mevkiinde, tayyareleri yapan 
şirketin müdürlerinden Vayt, Har -
vey ve Barington bulunuyorlardı. 
Doğru lngilterenin gUmrük limanr 
olan Lim'e geldik. Orada iki gün 
tevakkuf mecburiyetinde kaldık. 
Çarşamba günü İngiltereyi terket
tlk ve ilk merhatemiz Brüksel oldu. 
Brilkselde bir saatlik bir istirahat -
ten sonra 10,33 te havalandık ve 
tam on üçte Nürenberge vasıl ol -
duk. Öğle yemeğini orada yedik ve 
kısa bir müddet Viyanada tevakkuf 
etmek şartiyle saat on dokuzda 
Peşteye geldik. Geceyi orada geçir
dik. Ertesi gün hareketimiz roukar
rerdi. Fakat şiddetli ve devamlı bir 
yağmur, bizi orada bir gün fazla 
alıkoydu ve ancak cuma günü 10,50 
de Belgrada hareket edebildik. 

öğleyi yarım saat geçiyordu ki, 
Belgrada muvasalat etmiştik. Ye
mekten sonra Bükreşe doğru hava-

Tayyareler yarın Anlcaraya 
gidiyorlar 

Yeni tayyarelerimiz !ngiltere, Al
manya, Holanda ve diğer başlıca 

hava yollarında kullanılan çift mo
lörlü ve en son sistem uçaklardır. 
Motörleri 200 beygir kuvvetinde Jip 
si 6. motörleridir. Dünyanın en ma
ruf firmalarından birini teşkil eden 
D. Haviland fabrikasının mamula
tı olan bu t ayyareler Dragon Rapid 
tipindedir ve altı yolcudan maada 
bir pilot ve bir de telsizci almakta
dır. Her tü'rlU kdiıforu haizdir. 

Tayyareler , yarın saat on birde 
Ankaraya hareket edecekler ve te
sellüm muamelesi yapıldıktan sonra 
en kısa bir müddet içinde servise baş 
lıyacaktır. Bu servisin büyük bir 
rağbet kazanacağı tahmin ediliyor. 
Ankara - lstanbul yolculuğunun bir 
saat kırk beş dakikalık bir müddete 
inmesi ve sabah gidip akşam dön -
mek kolaylığına ilaveten çok ucuz 
bir tarife tatbikı hava servisine rağ
beti azami dereceye çrkaracak se
beplerden olarak kabul edilmekte -
dir. 

Yeni tayyarelerin kuvvetli manzaraları 

: ;r 

Tayyarenin pilot u izahat veriyor 

.t:l'ae;.huı:st. 9 (A. 'AS - "Nev • 
'ltce Ye lii?denburg balonu, hadise
f liirıd re tnnıiştir. 

Adapazarı talebeleri 
lzmitte 

Suçlula r müddeiumumiyi dinl iyorla r 

mane bir şekilde ve haydutça işlen
diğine işa.11?t ederek Yunusla Abdul
k.hm Hüseyin Hüsnüyü taammüt su 
retiyle öldürdüklerini söylemiş ve 
her iki suçlunun da ceza 1 kanunu· 
nun idam cezasına temas eden 450n 
ci maddesinin 4 üncü bendine göre 
cezalandırılmalarını istemiştir. Ma
ni sebeplerle husule gelemiyen soy
ma suçunun meydana çıkmasından 
dolayı da ayni maddenin birinci 
bendine göre hareket edilmesini is • 

tiyen müddeiumumi: miş, itidalini muhafaza etmesine 
rağmen Abdullahın da sarsıldığı gö
rülmüştür. 

~tı. ile ~brug balonu, Friedrlchsa
bı ~2 aaat~vyork arasındaki mesafe
~ U.ddetfdt e katetmiştir ki, bir rekor 
l'atte • ;: , Balon Ma\lhattan'da 
~~ ıeı lerin 600 metre yukar-

l'a "a, Yavaı uçmuştur. 

Izmit, 9 (Tan) - Adapazarı 
ortamektep talebelerinden 100 kişi
lik bir kafile, bugün öğretmenleriy
le birlikte şehrimize geldiler. Tale -
beler tarafından karşılandılar. Ka
file Atatürk anıtına çelenk koyarak 
heyecanlı tezahüratta bulundu. Ka
file yarın Adapazarına dönecektir. 

"-Her iki maznunun kirli başla
rını adaletinizin keskin kılıcına ar
zediyorum.,, sözleriyle iddiasını ta -
mamlamıştır. 

Suçluların iddia makamı tarafın · 
dan idamları istenmesi, mahkeme 
salonunda heyecanla karşılanmıştır. 
Suçlulardan Yunus sapsan kesil· -

Müdafaa vekillerinin hazırlanmak 
üzere mühlet istemeleri üzerine. 
mahkeme, bu talebi kabul ederek 
müdafaa yapılması için duruşmayı 
mayıs içinde başka bir güne bırak
mıştır. 

Geliyor ! .. 
btanbulda yeni türemiş bir cana.

var ••• Düdüğü var. Bu cana\'&r düdü· 
ğü imdadı sıhhi otomobilinin düdüğü
dür. Gerçi herkes bu düdük i!;in yazdı 
ama ben de bu kalabalığa kanşmak
ta.n kendimi alamadım. 

Bu düdük ne içindir? Arabaya yol 
\'ersinler diye mi?. O halde gece ya,. 
nsından sonra boş caddede giderken 
bunu öttürmelt.'ie ne mana \ 'ar!! 

Bir taraftan gürültü ile mücadele 
düşünürken öte taraftan bizzat şehir 
otoritesinin ,·a-.ıtalan gürültü ederse 
acaip olmaz mı?. Bu otomobil düdü
ğü işitme ~iiziinden sinirleri hastalan
mış adamlar t.anıyonım. Hatta bazı 
yerlerde yaramaz çocuk lan: 

- lşte geliyor! 
Diye bu düdükle korkuturnrlar. 

Dikkat buyruluyor mu?. Bu ~düdük 
şehirli için bir omacı oldu. 
imdadı sıhhi otomobili, hastalan 

~lığa götürmek i!:in seyirtirken, 
herhangi gayri mes'ul bir şoförün 
elindeki bu cırlak düdük sağlan has
talandırma.kta.dır. Çabuk gitmesi 
matlup olan itfaiye ara.balan da çan 
çalıyor ve kendine yol açıyor. Kim.'6 
bunlann sesinden şikayetçi değil, la
kin bu imdadı sıhhi otomobillerinin 
rürekleri parçaJıyan feryadından ar
trk manah. 

Bunu kullananlar veya kullandı
ranlar kimse, bu faydasız n hatta mu 
zir aliden vaz geçseler de arabaya 
yalnız çan Ue yol ~ar İstanbul hal 
kına büyük iyillk etmiş olacaklardır. 
insanın bir kazaya uğradığı zaman bu 
arabaya mühtaç olup o sinirleri ko
paran düdüğü işitmedense arabanın 

gelmemesini tercih edeceği geJi~·or. 
Umuyorum ki, bu yazımla hiç de

ğilse birkaç bin şehirlinin fikrine ter
cüman oldwn. Artık bu faydasız dü
düiü bir musiki a.~kile hila ~almakta 
devam etmezler sanıyorum. 

8. FELEK 

19 Mayıs 
Karadeniz Talebe Birliği, Atattır

~ün Samsuna ayak basışının yıldö
nümü müansebetiyle 19 Mayısta bü
yük bir tören yapacaktır. Birlik, 
Profesör Mahmut Esat Bozkurtla 
Ali Fuadın konferanslarını dinle -
mek için gündüz üniversite konfe
rans salonunda toplanacak, gece 
Taksim bahçesinde bUyUk şenlikler 

yapacaktır. Program hazırlanmış -
tır. O gece, bahçede Gihıeş klübü
nün pehlıvanları güreştirilecek, zey
bek, Karadeniz oyunları oynanacak 
ve milli şarkılar söylenecektir. Bir
lik, Ankaradan birçok saylavlarımı
zı parti ve vilayet ileri gelenlerini 
davet etmiştir. Toplantıya bütün 
üniversite gençliği ve Karadenizli 
talebe de iştirak edecektir. Birliğin 
kuruluşundan sonra gelen bu ilk "19 
Mayıs,, ın resmi bir bayram olarak 
kabul edilmesi için alakadar ma
kamlara başvurmuştur. Bu bayram
dan sonra, birlik broşürler çıkara
caktır. 19 Mayısın hakiki ehemmiye
tini izah eden yazılar, konferanslar 
derlitoplu bu kitaplarda bulunabi • 
lecektir. 

Çanakkaledeki lngiliz 
mezarhğını ziyaret 

Çanakkaledeki İngiliz mezarlığını 
ziyaret etmek üzere bu ayın 12 sin· 
de Lancastria vapuru ile 650 İngiliz 
seyyahının gelmesi beklenmekte -
dir. Kafilenin başında Arıburnu 

cephesinde harbeden Avustralya ve 
Yeni Zelanda sabık kolordusu ko .. 
mutanı Mareşal Birdvood bulun
maktadır. Gemi iki gün Kilye lima
nında kalacak ve gece gemide bir ba 
lo da verilecektir. 

Leh kilisesinde bugün bir 
ayin yapıhyor 

Lehistanın eski başvekili Mareşal 
Pilsudskinin ölümü yıldönümü dola
yısiyle, bugün Beyoğlu Leh kilisesin 
de, şehrimizin leh konsolosuğ konso
loshane erknı ve leh kolonisi de ha
zır olduğu halde bir ruhani ayin ya
pılacaktır. 

Edirnekapı ıehitliklerl 
Şehitlikleri lmar Cemiyetinden: 
Edirnekapı şehitliğinde Trabzon 

namına yirmi kabri muhtevi bir şe
hit tarlası yapılmak üzere Trabzon 
belediyesince cemiyetimize dört yüz 
lira gönderilmiştir. 

Trabzon belediye heyetinin gös
teroiği bu yüksek alaka ve kadirşi 
naslığa cemiyetimiz alenen teşek
kür etmeği bir vazife bilir. 
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Sarayda ardı kesilmiyen müzakere 
dolayısile intizar devam ediyordu 

Fakat, acaba bu (zat), kim olabilir 
di? .. Padişahın bu (zat) hakkında bir 
imada bulunup bulunmadığı hakkında 
:Ali Fuat Beye bazı sualler sorulmu§ 
ise de, başkatip: 

- Zatı şahane bu hususta hiçbir 
teY söylemediler. Ihtimal ki henüz 
düşüncelerini tesbit edememişlerdir. 

Cevabını vermişti. 

Heyet, bu cevapla iktifa etmiş; dö 
nUp meclise gelerek padişahın gön· 
derdiği haberi, arkadaşlarına nakley· 
lemi§ti. Artık yapacak bir şey varsa, 
o da padişahın vadine intizar eyle -
mekti. 

Fakat sarayda ardı kesilmiyen 
müzakereler dolayısiyle bu intizar 
devam ediyordu. Kurnaz Vatıdettin, 
bu hldise kal"§IBlnda, heyeti temsi
liyenin ve ),ilhassa (Mustafa Kemal 
paşanm) nasıl bir vaziyet alacağını 
bekliyor; ona göre hareket etmek is
tiyordu. 

(Mustafa Kemal pap.ya gelince) ... 
hadisat, onun büyük görüşlerini ve 
yüksek düşUnU§lerini bir kere daha 
filen ispat etmişti ... daha dün; 

(Meclis açılmıştır. Artık siz, hU -
ktlmet umuruna müdahale etmeyi
niz.) diyenler; buglin önlerine düşen 
sakaJlannın ak mı.yoksa kara mı ol
duğunu görm~ler; vaziyetin ıslahı 
için; 

( ... Istanbulda, hiç bir ,ey yapma 
ya muktedir deği:iz. Heyeti temsili
yeden müessir tedbirler bekliyoruz} 

Demek mecburiyetini hissetmlf
lerdl. 

Her muazzam hldfse kartısında 
bir an bile tereddüt etmeden karan 
nı veren ve en mUeulr tedbiri itti
haz eden Mustafa Kemal Paşa; (tek 
tedbir ) olmak üzere, Meclisi Mebu
ean riyasetine şu tarihi telgrafı çek
mişti: 

-Aynen-
Ankara, 4-3-936 

Meclisi Mebusan Veklleti 
Celil esine 

"Düveli mlltelifenln mlldahallb 
mükerrersine kB.!lı, nihayet Ali Jtıza 
Paşa kabinesinin huzuru mecliste 
istif asını verdiği haber alınmıştır. 
Aydın cephesinde, mübarek vatanı 
istila etmeğe çalışan dUşmanla, Ku
vayi milliye çarpışmakta ve her ka
rış toprağına, sadık ve f edaklr ev -
li.tlannm nAşlarını defnetmektedir. 
Hiç bir kuvvet, hiç bir sallhiyet, ta
rihin emrettiği bu vazifeden milleti
mizi menedeıniyecektlr .Iatiklllt mlllt 
ve vatanimizln temini hususunda her 
f edaklrlığa amade bulunan milleti -
mizin, heyecanı mukaddesinl ancak 
milletin itimadı tammmı haiz bir 
htlldlınetin reslklra getirilmesi tat
min edeblllr. 

BUtUiı millet, bu tarihi günlerde, 
lradel milliyenln veklletl mutlakası
nı haiz bulunan mebuslarmm, mu • 
karreratı katiyesine naşikibane mun
tazırdır. 

Vatana ve tarihe karşı deruhte et
tiğiniz mesuliyeti azimeyi, ve bütün 
cihanın, kürsii müzakeratınıza ma
tuf olan enzan tetkikini düşünerek, 
milletin azmi fedaklraııealle mllte -
nasip kararlar ittihaz buyurulacağm
dan emin olduğumuzu, ve vatanper
verane meuinizde bUttın milletin re 
fik ve müzahir olduğunu &neyleriz 
efendim. 

Heyeti temalliye namma 
Mustafa Kemal 

Jıluatafa Kemal Pqa yalım Mecll
ee bu telgrafı çelanekle iktifa etme
mı,ti. Padifaha da hemen ayni me
alde bir telgraf çekıniı ! ve Sonuna 
da: 

( •••• Dahilt ve harfe! bin ttırlU lh
tlrasm galeyanile sükftn ve selameti 
tehdit altında bulunan memleketimi
zin, vicdanı milliyi temin edemlyecek 
bir kabine reiaine hiç bir dakika ta
hammW edeıniyeceğinL. Ve maazal
lah, böyle br halin vukuu, devleti 
O.maniye tarlhlnde mesbuk olmayan 
hldiaab ellmeye bals olacaimı •• ar • 
zetmeyi, vaziyef ei hamiyet tellkki e
deriz.) 

Satırlarını DA.ve ederek; Türk tarl 
hinin hürmetle anacafı bir ihtarda 
bulunmaktan çeldnmemiftl. 

Bu telgraf. Yıldız earaymda bir 
bomba tesiri buaule getlnn1'tl. Des -
18.8 ve hileklr Vahdettin, derhal ma
lftm olan mU,.virlerlni saraya topla
yarak müzakerata glrlfmit ve BODun 
da da: 

- Anlaşılıyor kl Anadoludakller, 
herşeyi gözlerine almıtlardır. Bu 
vaziyet kartısmda, blr müddet daha 
•uyun akıntısına gitmek zaruridir. 
Şimdilik. Damat Ferit P&t&YI uda-

Okuyucu 
Mektupları 
8alnm11z yollar 

TAN 

Eskişehirde Mamure mahalle
sinde Cambaz sokağında 19 numa
ralı evde Necati Erdoğan imzasile: 

============================== --- • 

"- Şehir içindeki caddelerde ba
kımsızlık yüzünden su birikintileri
ne, çamur çukurlarına tesadüf edil
mektedir. Bağlık caddesinde y;ğ. 
murdan hlsıl olan bataklığa geçen
lerde bir öküz saplanmıı. hayvan 
kurtanlamıyarak ölmüştür. Memle
ket içinde pancar posasmm kokusu 
şu bahar mevsiminde halkı rahatsız 
etmektedir. Buna elektrik fabrikası
nın yaktığı linyitin boğucu kokusu 
da ili ve ediline, Eskişehirlilerin 

sağlıklarmı bozan amiller daha iyi 
anlaşılabilir. Umumi sıhhati yakın
dan ali.kadar eden bu işlere bir dü-
zen verilmelidir." 1 

"- 33 işçinin hafta tatilinden is
tifade edebilmesi maksadile verdi -
ğiniz istidayı takip ediniz. Şimdi -
den şunu da ilave edelim ki, talebi
niz kanuna uygun değildir. Ancak 
münavebe ile çalışma imkinlan dil
ıünUlebilir." 

TAN 
~bone ve ilan şartlan: 

Tttrlriye fcfa Dıtan lcu 
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MEMLEKET MA NZARALARINDAN: Giresona güzel .bir bakış 

L--1 _ M_E_M_L_E_K_E_T_T_E _ '_' T_A_N_,,_, 
Antepte bu seneki Gazi 

Maarif hareketleri 
Gaziantep, (Tan) - Bu yıl içinde merkezde borç, kara vaiz, süpilrgöç, 

Kiliste Karnebi Til, Yazlı Becer köylerinde beş dersaneli altı mektep ya
pılmıştır. Kiliste batan köy mektebi de bu sene bitirilecektir. 

Merkezdeki okulların ihtiyaçları temin edilmiş gibidir. Bütün ilde 79 
okul vardır. Buralarda 172 muallim çalışmaktadır. Talebe sayısı geçen 
yıl 7100 iken bu sene 7648 zi bulmuştur. Bunların 1661 ri kız, 5987 si er
kektir. ~en sene bütün tam devreli mekteplerin son sınıflarından 533 
çocuk şehadetname almıştır. Bu yıl bu miktarm daha ziyade artacağı an
laşılıyor. 934-93!S ders yılı i~inde 90 millet mektebi açılmış, bunlara 2189 
yurtdaş devam ederek 1267 si okur yazar olmuştur. Bu sene açılan millet 
mektepleri 70 tanedir. Müdavimi 1743 tür. 

Köylüye kağan dağıtılıyor 
Edime, (Tan) - Trakya umumi müfettişliği tarafından Edirne, Te-

kirdağ, Kırklareli merkezlerinde yaptırılan kovanların Trakyanm muh-

1 

telif yerlerine tevziine başlanmıştır. Trakya köycUlük kalkınma prog
ramın& göre halka on bin kovan verilecektir. Kovanlar 60 kı1o bal ve
rebtlecek ol~n Dadamblad kovanlandır. Bu eene temine karar verilen 
on bin kovan yerlerine gönderilmiştir . 

Bireciğin imarı yolunda yeni 
karar ve hareketler bekleni.ııor 

Van, günden güne 
imar ediliyor 

Van, (Tan) - Van urayının bat· 
çe8i 88 bin liradır. Son intihapta §Gf'<
baylığa Bay Şaban Bayaan aeçilmif
tir. Son aylar içinde uray bir mea
baha, bir sebze hali, bir pa.rk, yaptır· 
mı§ ve evvelce batm'f olan Uç au. meta 
baını çıkarmıf, tanzifat, arabalan 
almı§, çar§ıya akan au yollannın bo
rularını değiştirmiş 116 cilmhuriyel 
cadde8ine tersaneden 1!00 akasya 
getirterek diktirmiş ve bunlann et· 
rafını parmaklıkla çevirmi§tir. 

Geçen yıZ vücuda getmlen fida• 
lıkta 1000 kavak 116 730 ıeftali dikil
miştir. Bu ve önUmüzdeki yıllarda 
uray özel mahiyette bir el.ektrik te
sisatı, genel haldlar, üzeri otel olmak 
üzere bir sinema binası, gölde bir 
hamam, fehir yolları yaptıracak ve 
içme auyu getirtecektir. 

Genel 3ava~tan 8onra pek harap 
bir duruma dilfen Van, yavaş yavaf 
mamur Ml6 getirilmektedir. ilin do
kuç ilçesiyle bef köyünde birer il1c 
okul ve il merkezinde de bir orta, al· 
tı ilk okul vardır. Bu okulların bef 
taneai bef sınıflı diğerleri üç sınıflt 
dır. Bu ilçer sınıflı olan okullara. h'
rer öğretmen Uôw edi1,..ok ... ,retıylfl 
sınıfla.,. bc11e UJıağ edilmi§tir. Geçett 
der• ytlı bu okullara 1360 tal.ebe dfl
vam etmiştir. Bunlardan 100 kadar 
talebe okulu ikmal etmi§lerdir. 



10 - 5 - 936 

Ya.zan:H.G.Wells -17- Çeviren: Nuri Mahmut 

TAN 

Adisababa gibi 
Harrar tamamen 
yağma edildi 

Aden, 9 (A. A.) - Reuter ajan
sından: 

5 

( Gil~eş - Dil l _ ___ _., 

Teorisine göre Türk dilindeki 
Ek • Zamirlerin analizi 

IG 
v 

cessilm ve teme!!ül ettiren prensi
pal köktür. 

~~rbeden Janete doğru ilerleyen siyah 
mahluklar göründü. Bunlar farelerdi 

küçük 

Tamamiyle yağma edilmi' olan 
Harrarda asayiş ve sükiin iade edil
miştir. Katolik misyonerleri ile 1s • 
veç ve Finlandiya kızılhaçları azala
n sağ ve salimdir. 

Habeıistandaki Amerikan 
müıavirln anlattıkları 

Bir mefhumun taallflk eylediği 
süje veya objeyi gösteren ekler, esa
sen "m" konsonu ve onun kategori
sidir. Fakat "m" ve onun kategori
sindeki "b, v, p, f" konsonlan da hep 
"ğ" nin "v'' ye değişmesiyle vücut 
bulduğundan, "ğ" ve ondan çıkan 

"y, k, g, h" konsonları da bu rolü i
fa edebilir. 

Bu iki kök birleşerek husule gelen 
(eğ + ev = ev) hararetin temessül 
eylediği li.alettayin bir yer anlamına 
gelir. Ancak bu laalettayin anlamın 
bir süje veya objeye taallüku ifade 
edilmemiştir. Yukarki terkipte (Ah
met) diye gösterilen süjeye (ev) in 
taallukunu anlatan, 

Gordon mUteaddit defalar karde -
tini dUşUnce yerden kaldırmış, kana
Yan ellerini dizlerini silmek sarmak 
istemişti. Fakat Janet ses çıkarma -
dan muannidane her şeye karşı dur
nıuş. Uzaklara, sihirlenmiş gözleri 
lle bakarak, önce incitmek istemiyen 
kardeşinin kollarından sıyrılmış, 
tekrar yola koyulmuştu. Gordon da• 
Janetin bu sessiz ,şuursuz iradesine 
karşı gelecek takat kalmamış, dilşe 
kalka o da bu sonsuz yolun hedefsiz 
Yolcusu olmuştu. 

Nihayet Janetin ayağına bir par
tnaklık demiri dolaştı, yere yuvarlan 
dı. Gordon durdu. Ayağa kalkmasını 
bekliyordu. J anet kıpırdamadı bile ... 
ne, dakika, on dakika, yarım saat -
Gordon elan bekliyordu. Janette hiç 
bir hareket yok! 

Bir aralık harabeden, Janete doğ
ıı.ı llerliyen birkaç siyah mahluk gö
ıUne ilişti. Fareler. Harb bu evleri 
farelere hediye etmişti. Gordonu gö
lilnce bir an tereddüt ettiler, fakat 
hiçbir hareket sezmeyince cesaret al 
dılar. Yaklaştılar. 

Makinist birdenbire kendine geldi. 
Deli gibi atılarak Janeti kaptığı gibi 
kaçmağa başladı. 

On dakika sonra "Bir - şehir.. de 
lıpkı eskiden olduğu gibi demir par
maklıkları bulunan bir yerin zilini 
çalıyordu. Harb burada yırtıcı tesi -
rinl göstermemiş billkls ... 

Burası mezarlıktı! 
Çok geçmeden umacı kıyafetli bi

ri belirdi. Yavaşça kapıyı açtı, Bar
dan hiç ses çıkarmadan içeri girdi. 
Umacı ellle yüksekçe bir yere işa
ret etil. Ganetin cesedi oraya bıra
kıldı ve getiren adam ne yaptığını 
bilmiyerek cesedin yanına uzandı. 

Gordon ertesi gUnU uyandığı va
kit kendini Merinin kollarında bul
du. Harding sapsan yuzu ile baş 
ll~nda bekliyordu. 

Meri genç adamın g~zlerini açtı

~ını görUnce: 
- Gordon, Gordon, diye bağırdı 

\>e kendini tutamıyarak sevincinden 
a.ğla.mağa başladı. 

Gordon: 
4 rt.Jk seninim, dedi. 

Başını ÇOCU!i: 51\..~ aan~ kızın göğ-
1Une koydu. 

Bir ı•hlrde derebeylik 

Uzun müddet devam eden harp, 
bütun dünyayı bitirmi,, medeniyeti 
bıahvetmişti. Yollar bozulmuş, na
ku vasıtaları yok olmuş, ve şehirler 
&i'aanıda mUnakale kesilince millet
ler dağılmış, yeryUzünde hiçbir dev
let kalmamıştı. Orta Çağda olduğu 
tlbt şehirler müstakil idareler al
bnda derebeyleri tarafından idare 
~Yorlardı. Londra, Berlin, Paris, 
be nıa gibi bir şehirde de bir dere-
~ hUkUm sUrUyordu. 
l!arabeye dönen şehri biraz imar 

lı:bı. birkaç ufaktefek teşebbüs ya-

Eski meydan biraz düzeltilmişti. Her şey iptidai zamanlarda olduğu 
gibi meydanda satılıyordu 

pılmış, merkez meydanlık temizlen
miş, ortadaki bomba deliği taş top
rakla doldurulmuştu. Fakat dtik -
kan açılmamıştı. Yalnız önleri te
mizlenen birkaç binanın yıkılmamış 
alt katında sebze ve et satan bir iki 
dükkan görünüyordu. Gerek etler, 
gerek sebzeler hepsi meydanda idi. 
Etten uçan sinekler milşterinin yır
tık, yamalı ceketine konuyor, sonra 
meydanda asılan et}ere konuyordu. 
En iptidai hıfzıssıhha kaideleri unu
tulıfluştu. Hem bu dükkanların ön
leri o kadar kalabalık idi ki, halk 
adeta boğuşa boğuşa alışveriş edi
yordu. Ellerinde s~bze veya etle 
uzaklaşanlar görülecek manzara 
idi doğrusu! <Ancak birkaçında. a~ 
yakkabı '"veya çizme vardı. Onlar da 
binbir yamalı idi. Ekseriya takun -
yaya benzer tahta sandallar giymiş
lerdi. Şapka giyenler pek mahdut
tu. Kadınların saçları omuzlarına 
sarkıyor veya bir örtünün altında 
kayboluyordu. 
Köşe başında bir araba belirdi. 

niikkinin önünde en arkalarda olan 

Strong diğerlerine nisbeten iyi 
giyinmiş. elbiselerinde yamalar yok 
tu. Kadife şapkasının kenarında 
bir tUy vardı. Otomobile gelince 
bulunabilen boyalarla yarı boyan -
mış yan boyanmamış bir halde ol
makla beraber temizliğe itina edil
miş olduğu göze çarpıyordu. !ki ka
pısının üstünde de iki arma vardı. 
Bunlar Stırong hanedanının armala
rı idi. 
Arabacı veya şoför motör vazife

sini gören ata bir kamçı şaklattı. 
At yüklendi, otomobil binbir gıcır
tı ile daha sür'atle ilerlemeğe baş
ladı. Halk gözucu ile derebeyini ta
kip ediyordu. 

Merkez meydanlıktaki direğin ö
nüne gelince a.ra.bacı diz,ainle.rini 
çekti. Otomobil durdu, lçerden- ~i 
tabancalı bir adam atladı. nan di
reğinin yanındaki çanı çalmağa 
başladı. Strong ayağa kalkınca çan 
sesi durdu. 

Derebeyi elini kalçasına götUrdU, 
gök gürültüsü gibi bir sesle: 

- Yaz, dedi. 
(Arkası var) 

birkaç kışı arabaya doğru koştular. -==================-
Bu bir sebzeci idi. Eski birkaç oto- IJ!j•••••••••••• .. 
mobil tekerleğini birleştirmiş, Ustü-
ne birkaç tahta koymuş, bir araba 
yapmıştı. Sebzeci bağırmağa baş -
ladı. Dükkan önündeki halkın yarı
sı şimdi onun etrafını almıştı. 

Fakat çok geçmeden hepsi tekrar 
dağılmağa mecbur oldular. Çünkü 
dar yolda bir atın çekmekte olduğu 
eski bir otomobil belirmişti. 

Otomobilin içinde "Bir şehrin" 
yeni hUkUmdarı derebeyi Strong 
vardı. 

Şapkası olanlar şapkalarını çı
kardılar. Diğerleri yerlere kadar 
eğildiler. 

SAYIN BAYAN, 
Kadıköyde SUreyya si~ası 

salonunda, Havagazı ile yemek 
ve pasta pi§irme dersleri verile
cektir. 

Onbe§ gUnde bir, Pazartesi 
gUnleri saat 15 de başlıyacak. 
olan bu derslerde sizin de ha
zır bulunmanızı, diler, derin 
sayıgılarımızı sunarız. 

Kadıköy Havagazı Şirketi 

Gelecek ders 11-5-936 pazar-
tesi gtinUdür. • 

Cibuti, 9 (A. A.) - Havas Ajan
sından: 

Habeşistan hUkumetinin Ameri
kan müşaviri B. Spencer, dün ak
şam Addis - Abebadan buraya gel· 
miştir. Mumaileyh, necaşi ile Habeş 
hükumeti erkanının ne sebebe meb· 
ni paniğe yakalanmış olduklarını bir 
türlU anlıyamamakta olduğunu söy
lemiştir. 

Spencer, !talyanlarm Habeşista • 
nın tamamını işgal edeceklerine ih
timal vermemekte olup Habeş ara· 
zisinin taksime uğrıyacağı fikrindP. 
bulunmaktadır. 

Amerikan sef aretlnin yağmacılar 
tarafından muhasarasmdan bahse -
den Spencer, Amerikan elçisinin yar 
dım istemek üzere komşu bulunan 
lngiliz sefarethanesine müteaddit 
adamlar göndermiş olduğunu, fakat 
bu adamların bir türlü mezkur se
farethaneye varamamış olduklarını 
söyledikten sonra hikayesine şu 

sureUe devam etmiştir: 
" -Bunun Uzerine elçi, Addis A

ba badaki Amerikan sefarethanesi i
le muntazam surette muhabere et
mekte olan Manille'de klin hususi 
bir telsiz istasyonuna bir telsiz gön
dermiştir. Manille iataııyonu, bu tel
sizi Sanfranslskoya göndermiş, ora
sı da keyfiyeti Vaşingtona bildirmiş 
tir. Vaşington istasyonu kendisine 
gelen telsizi Londraya g~nderm~ş 
Londra da Adene irsal etmış ve nı
hayet Aden istasyonu Addis Aba
badaki İngiliz sefarethanesi ile te • 
masa gelebilmiştir. Bir devrifı.lem se 
yahati yapmış olan bu telsiz bu dev
ri 90 dakikada yapmıştır. Telsiz, İn
giliz sefarethanesince alınır alın -
maz, sef arethaneyi muhafaza et -
101ekte -0lan Hintli askerler hemen 
~merikan ıııefarethanesine gönderil
miş ve bunlar mitralyöz kuvveti ile 
Amerikan elçiliği binasını yağmacı
ların ellerinden kurtarmışlardır. 

Spencer, eski Habeş hükumeti er
kanından yalnız bir kişinin Adisaba
bada kalmış olduğunu söylemiştir. 
Bu zat da Fransız sefarethanesine 
iltica etmiş olan hariciye nezareti 
müdürlerinden Otto Tasfaitgagne
dır. 

Ras Nasibu kuvvetleri 
Cibuti, 9 (A. A. )- Havas ajan

sından: Ras Nasibunun muharipleri 
tamamiyle karmakarışık bir halde 
Harrar ve Diredaoua'ya doğru git
mektedirler. Bu muharipler, İtalyan 
\ar tarafından işgal edilmiş olan 
Ciciga'ya uğramaktan çekinmekte -
dirler. 

Diredaua'da sUkun ve asayişi Se
negalli mUfrezelerle Fransız tankla
rı temin etmektedir. Ancak haliha -
zırda hiçbir ecnebi garnizonu bulun
mıyan Harrarda geniş mikyasta 

(3) !ğ: ekidir. 

IG-OG 
Yukarki "iğ" kökü - ki yapıştığı 

kelimeye göre "ığ, uğ, üğ" şekillerini 
de alabilir - işte bu vazifeyi yapan 
bir ektir. 

Bunu tamamiyle göstermek için 
meseli. "Ahmedin evi" terkibindeki 
"evi" sözünU analiz edelim: 

Kelimenin etimolojik şekli ıudur: 
(1) (2) (3) 
(eğ+ ev +iğ) 

(1) Eğ: Hararet ve sıcaklık anla
mına ana köktür. 

(2) Ev: Ana kök mefhumunu te-

Not: 1 - Süje veya obje gösteren 
ekler, yalnız şeklen ana köke bağ
landıklanndan dola), "ek" adını alır
lar. Fakat hakikatte bunlar doğru -
dan doğruya "ego" anlamına pren
aipal birer köktür. Buradaki "iğ,,, 
'eklen başka bir kelimenin sonuna 
geldiğinden dolayı "ek" gibi görUnU
yor ve bu adı taşıyorsa da hakikatte 
"ego" nun kendisidir ve onu anlatan 
ana kökten başka bir şey değildir. 

yağmacılıklar yapılmış ve şiddetli 
arbedeler olmuştur. 

Şimendifer hattında 
Cibuti. 9 (A. A. )- Bilahare hila

fına verilecek emre kadar hiç kim
se Cibuti - Addisababa şimendiferi 
lle Habeşistana gidemiyecektir. Yal
nız Cibutide İtalyan konsolosunun 
vizesini hlmil olan fimendif er me -
murları müstesnadır. 

Habeıfstandan ilk 
menfaatler 

Roma, 9 (A. A.) - llk Habe9 
kahvesi yUklU bir gemi diln Trlyes
teye varmıft,ır. 

Loyt Triestino Triyeate ile Maga
discio arasında daimi ve muntazam 
bir servis ihdas edecektir. 

Graılanl mareıal oldu 
Londra, 9. (Tan) - Romadan alı

nan haberlere nazaran Ceneral Gra
ziani Mareşal rütbesile taltif edilmiş-. 
tir. 

Londra, 9 (Tan) - Romadan 
alman haberlere nazaran general 
Graziani mareşal rUtbe8ile taltif e
dilmiştir. 

Mareşal Grazianinin kuvvetleri 
Harrarı işgal ettikten sonra, çapul
cular tarafından yağma edilmekte 
olan ve Cibuti tren hattının en mü
him şehri olan Dire Davuayı dahi iş 
gal etmişlerdir. 

Şehrin gümrüğü, Cibutiden gel -
miş olan Fransız askerlerinin müda
faasına rağmen, yağma edilmişlir. 

Adisaba ba maslahatgüıa
rımııın luzlcarde§İ 

Dün bir akşam gazetesi, Adinba
badaki kanşıklıkl&r esnumda Tlirkl
yenin Adlsababa maslahatgtlzan Nl
zamettinin kız kard~inln de kaybol
duğunu yazmıştı. Mesele~i telefonla 
Ankara muhabirimizden sorduk. Mu
habirimiz tahkikat sonunda bize tek
rar telefon etti. Ve 88.li.hlyettar ma
hafllden aldığı maliımata istinaden 
bu haberin tamamen asılsız olduğu
nu bildirdi. 

Bunu göstermek için bu "iğ" ele
manındaki "i'' vokalini "o" ya çevir
mek kafidir. Bu takdirde kelime 
"oğ" olur ki bildiğimiz üçüncü şa
hıs zamirinin ana şekli budUT. 

Bundan önce gerek şahıs zamirle
ri ve gerek işaret zamirleri üzerine 
yaptığımız analizlerde gösterdiğimiz 
gibi, Türkçede UçUncU şahsa "o'' 
denildiği gibi Farsçada, eski Grekçe
de ve eski fransızcada da "o" denll· 
mektedir. Bu " o " lar hep birer 
"oğ" dur. Arapçada bu "ğ" sertleşe
rek "oh" olmuştur ki gaip zamirleri 
denilen "hUve" ve "biye" nin kökü 
de bu "oh" tur. Fransızcada gayri
muayyen gaip zamiri olan "on" da 
bu "oğ" un "onğ" şeklinin tahallü
lUnden çıkmıştır. Şu izaha göre 
"evi" demek "ev + oğ" demektir. 
bu da "ev" sözü ile "o" zamirinin bir 
!eşmesinden ibarettir. 

Geldi • Gelse 
Not: 2 - Fiillerin "düz sıygalan'' 

nın üçüncü şahıslarında şeklen bu 
ek - zamir görUnmüyor. Fakat mese
li "~eldi" ve "gelse" sözlerini analiz 
edenıek, husule gelen etimolojik te· 
killerin sonlarında yine bu elemanı 
buluruz. 

l "Geldi" sözünü analiz edelim: 
(1) (2) (3) (4) 
(eg + el+ id +iğ) 

(1) Eg: Ana kök yerini tutan bi
rinci derecede prensipal köktür. An· 
lamı "hareket" tir. 

(2) El: Ana kök mefhumunu gay
rimuayyen şümul sahasına nakleder. 
Böylece "gel" laalettayin, alelıtlak 
bir hareket demek olur. 

(3) ld: Alelıtlak hareketin yapıl· 
mış olduğunu gösteren ektir. 

(4) lğ: Alelıtlak hareketi yapmış 
olan süje veya objeyi gösteren ele· 
mandır ki "ev + iğ" deki "iğ"in ay
nıdır. 

Böylece (eğ + el + id + iğ ::::s 

geldi": bir failin lialettayin bir ha
reketi yapmış olduğunu anlatır. n
kel insan görüşüyle "geldi" nin ma-
na.aı da budur. 

n. "Gelse" sözünUn etimolojik 
,ekli şudur: 

(1) (2) (3) ( 4) 

( eg + el + ea + eğ) 

KRALIN M O CEVHERLERi • 17 Edgar Wallace'in Resimli romanı 
(Eğ: ve (2) El: Yukarki gibi ana

liz edilerek "gel" alelıtlak hareket 
manasını anlatır. 

8iNECb<.!N O'ıKl<AT EO,tN 
VOK~A AVAGINll. KAYAR~ 

~APLAN 
T~EYN, 

1 
!;>UPHr: 
SİLE. 

:ET,.,iYE.N ı----
YOLC.u- ~ 
lA~OA~ 1 / 
Ku~,.u-
w~. 

..... 

'5US VOK!JA 
K U Sl$ UNU 

'VE.A SIN ! 

OEOİı.<.L~ı:tİMİ YAP! 
YOK!:>A ! 

SA ~OAl.<. İ VOLA 
SAP! .. 

ŞOFÖRÜN usi~&-
OE.N GıVECEK$tN. 

\.<Ull.TUL • e. • 

Şİl'l'Oİ NE. BiZ MUŞTERI 
VAPAC./&Gız? OLACAGIZ! 

).JL 
YAPAC.AK

.!:>I N '?. 

ORAYA GİOİNC.!.. 
ANLAR~IN ! 
HAVOİ GAZA BA~!. 

(3) El: Bu alelıUak hareketin 
(ego) dan oldukça uzak bir aa.hada 
kalmıf, yani henüz yapılmamif oldu
ğunu gösterir. 

Burada "es" ekinin yaptığı rol 
"geldi', deki "id" ekinin fonksiyonu
nun tamamiyle aksidir. 

(4) Eğ: Bu hareketin icrası ken
dine taallfı.k eden sUpe veya objeyi 
gösterir ki bu da yine "geldi" ve 
''evi" IÖzlerindeki "iğ" lerden başka 
bir fey değildir. 

Daha basit olarak diyebiliriz ki, 
nasıl "evi" demek: ev+ o demek i
se, "geldi" demek de: geld + o ve 
"gelse" demekt de: gels + o demek· 
tir. 

(Arkuı var) 
t. N. DiLMEN 

B ugü n 

NOVOTN 
Bahçesi açıhyor 

En iyi yemekler 

BiRA 20 KURUŞ 
MUkemmel müzik ve prkılar 
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Habeşistan imparatorluğu dağılırken 
4 M E M LEKET MEKTUPLAR! 

SAGLIK Çok zengin ve münbit Jir 
merkez! : Adana 

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

Dünya efkarı • 
umumıyesı 

• OGOTLERI vilayet 

hadiseyi nasıl karşıhyor? 
Yürüyüşte güzellik Gördüğünüz ağaçlar kırk beş, elli seneliktir . 

Bunlan büyük babamın diktiğini söylerler 

Şimdi herkes Uluslar kurumunun ve/ ngilterenin 

Erkek vücudile kadın vücudü ara
sında, şüphesiz, birçok farklar var
dır: Kadının boyu daha kısa, beli da
ha çukur, kemikleri daha ince, adale-' 
leri pek daha az belli, yağ tabakası; 
daha ziyade, vücudü daha yuvarla· ~ 
cık, derisi daha beyaz ve ince uzun ; 
olur. "' ne yavacagınz 

Dally Telegraph'dan: 1 

Habeşlerin ani mağl\ıbiyeti bütün 
1 

dünya efkarı umumiyesinde derin : 
akisler uyandırmıştır. Bu akislere 1 
tercüınan olan Ingiliz, Fransız, Al- İ 
man gazeteleri ltalyan galebesi j 
hakkında fikirlerini beyan ve istik- ı 
bal için endişelerini bildiriyorlar. 

Amerikada: 1 
New-York Herald Tribune diyor 

~= J 

Habeşistan ölüyor, Adisababa 
alevler içinde, evler, dükkanlar yağ
ma ediliyor; fakat mahvolan sade 
sokaklarda kanlar içinde yatan se
fil kadın ve erkekler değildir. Mah· 
volan bunlardan çok daha fazladır. 
Garbın taarruzi emperyalizminin 
tazyiki karşısında Afrikadaki son 
müstahsil devlete diğerleri gibi 
eriyip gitmiştir. Garbın haris kuvve
ti karşısında iki bin sene istiklalini 
muhafazaya muvaffak olmuş bir 
kültür ve an'ane haincesine ezilmiş· 
tir. Büyük bir Avrupa devleti tara
fından taarı'uza uğrıyan Habeşis· 
tan, diğer garp kuvvetleri tarafın· 
dan mukavemete davet edildi. Fakat 
Habeşistana verilen bu yardım mü· 
essir olmadığı için netice Habeşis -
tanın mahvına ve demoralizasyonu
na müncer oldu. Oyle bir demorali
zasyon ki, hiç mukavemet edilme · 
eeydi bu kadar vahim olmazdı. 1 

Haile Selasiye'nin merkezini tah· 
rip eden alevler ayni zamanda garp- , 
ta garp medeniyetini daha iyi ve 
akıllı bir surette teşkilatlandırmak 

1 
yolundaki sayısız fimitleri de tah -
rip etmektedirler. Yeni Sezarlar 
ucuz bir galebe kazandılar. Tankta
n, zehirli gazleri ve, insanlam bin· 
bir eziyet vermeleri suretile ... Fakat 
bu galebeyi temin ederken arsıulu
sal teşkilatımızın hayvani bir kuv
vete, şiddete, ve kanlı hodbinliğe 
dayanan bir esas üzerine kurulmuş 
olduğunu ispat ettiler. 
Habeş merkezinde alevler sönüp 

ölürken küller arasında garp mede
niyetinin mağrur olacağı bir şey 
bulunamıyor. 

Almanyada: 

Alman basını ise Habeş mağlfı.bi· 
yetinden sonra Britanyanın vaziye
tini tahlille iştigal ediyor. Alman 
efkarı umumiyesi bu mağlubiyet ü
zerine Uluslar Kurumunun ıslah edil 
mesine şitap edileceğine inanarak 
Ingiliz siyasetinin bundan sonra bu 
ıslahata vakfı vazife edeceğini id· 
dia ediyor. 

Deutsche Allgemeine Zeitung di· 
yor ki: 

Yanılmıyorsak Britanya tarihi 
bir dönüm noktasında bulunuyor. 
Acı bir ders almıştır ve bu dersi 
iyi bir tecrübe telakki etmeğe alı· 
eacaktır. 

Bu hususta takip edilecek icraat 
pek zaman alacaktır, maamafih 
böyle hal ve tecrübeler mazide In
giltere için yeni bir kuvvet membaı 
teşkil etmiştir. Yalnız dahili siya
eette kargaşalıkların önü alınıp a
lınmıyacağı belli değildir. 

Yeni bir dış siyasa esası kurula
caktır. Bu mağl\ıbiyetin yeni acısi

le fışkıran bir faaliyet görülmekte 
Ye Ingilterenin bütün devletleri ku
rum dahilinde toplamak için çalış

makta olduğuna şahit olunmaktadır. 

Uluslar kurumu paktı değiştirile· 
oek ve yeni bir kurum halini alacak
tır. Bu kuruma milletlerin tabii se
yelanının değiştirdiği Versay mua -
hedesi artık esas ittihaz edilmiye
cektir. 

Fransada: 

Fransa bu işte kendi çıkmazını 

düşünerel\ Italyaya uzlaşma kapli&
rmı kapatmamasını tavsiye etmek
tedir. Bu suretle Italya Avrupa si
yasetindeki rolünü oynamağa imkan 
bulacaktır. 

heyecan ve merakla bekliyor 
Fakat kadın ile erkek arasındaki ; 

fark en ziyade yürüyUşte meydana 1 
cıkar. Kadın kalçası daha gen;ş oldu
ğundan oyluk kemiklerinin mihverle 1 
ri aşağı uçlarmdan biribirlerine yak- , 
laşırlar, yani dizler biribirine değe • 1 
cek gibi olurlar. Erkek yürürken iki~ 
oyluk kemiği biribirine muvazi, diz
leri de açık kalır. 

-... -. • 

Kadın, dizlerinin biribirine değme· 
sine mani olmak için, her adım at
tıkça kalçalarından birini az çok yu
karıya kaldırmaya, belini de azçok 
arkaya doğru döndürmeğe mecbur 
olur. Adanada istasyon Caddesinde modern binalar 

Cibuti sahilleri 

Kadin yUrüyüşüne güzellik ve a -
henk veren de kalçaların her adımda 
yukarıya aşağıya hareket etmesidir. 
Fakat mutlaka mutedil olmak şarti
le. Öyle olunca "salınarak yürüme" 
derler. Ve dünyanın her yerinde mak 
bul kibar yürüyüştür. 

Bazıları tabii ve mutedil derecede 
kaldığı vakit güzel ve kibar olan bu 
hareketi ürata vardırırlar. Her adım 
attıkça kalçalardan birini lüzumun -
dan fazla yukarı kaldırırlar. Akıllan 
sıra, bu ifrat bir koketlik alametidir. 
Bunu da bir seksapel "cazibei cinsi· 
ye" sayarlar. Halbuki böyle "çalka
narak" yürümekte hiç güzellik yok
tur. ifrat derecede bir hareketin "ca 
zibei cinsiye,, olup olamıyacağı da 
ke11tirilemez. 

Seyhan ve Ceyhanın arasına kıs
kıvrak sıkışan ovalar, bugün Ada
naya servet akıtıyor, refah dağıtı
yor. Bir senede yüz elli bin balya 
pamuk işliyen ve buna göre otuz 
milyon liraya yakın bir serveti bir 
hamlede tüccarına, ziraatçisine, 
amclesine dağıtan bu zengin memle· 
ketin. istasiyonu bile kendisine la
yık bir şekilde yapılmıştır. !ki sene 
içinde ancak iki kere görebildiğim 
bu güzel şehir, sekiz on sene evvel 
hiç te servetile ölçülecek bir man
zara arzetmezmiş. Fakat bugün is-

sahibi bulunuyor. Ve her ikisi de 
bizzat başında çalışan adamlar. 
Araba yeşillik arasında yüksek bir 
yoldan epeyce yürüdükten sonra bi
zi indirdi, sola saptık, onumuze 
çıkan bembeyaz çiçeklere bürünmüş 
bir seri armut ağaçlarının dallarını 
iterek ilerilere geçtik. Şimdi artık 
portakal ormanının içinde bulunu • 
yorduk. Biribirine el vermiş dallar
dan yüksekleri görmüyor ve her ta
rafımız tam zamanını ya§amakta o· 

tasiyondan şehire şöyle bir göz ata-
cak olursanız, otomobil keşfinden 

evvel Parisin Şanzelizesi üzerinde 
görülen hareketin küçük bir misa
lini önünüzde canlandırabilirsiniz. 
Her an yüzlerce araba geniş asfalt 
üzerinde nal şakırtılarından başka 

hiçbir ses bırakmjldan akıp gidiyor. 

Cibutide Kontinantal oteli 

Erkek yilrüyüşile kadın yürüyüşU 
nün arasındaki büyük bir fark ta 
kadın adımlarının daha küçük olma· 
sıdır. Mutedil kalça hareketile küçük 
adım bir araya gelince kadın yürüyü 
şünün güzelliğini arttırır. Adımlan 
küçük olmasından dolayı, kadın yü
rüdükçe kollarını - erkeklerin yap
tıkları gibi - oynatmaya mecbur ol
maz. Bu da iki yürüyüş arasında bir 
rarktır. 

Bugün Adana hızını almış yürü
yor. Portakal bahçelerinin hemen 
yanıbaşına uzanmış ter ve temiz 
mezbaha teşkilatı, birkaç yüz met
ro içinde mevki almış üç sesli sine
ma, her köşede bir rastgelebileceği
niz radyo, otomobil mağazaları ve 
.-hriD dört tarafına dalbudak Ba

lan koca bir çarşı. Jşte azametli 
Adana ... Ankara, Istanbul, Izmirden 
sonra, ilk sıraya girebilecek ismin 
Adana olduğunu göğsümü gerereJC 
yazabilirim. Güzellikçe, f'ervetçe, 
bütün diğer arkadaşlarının ilerisine 
fırlamış olan bu vilayet merkezi-

.Mareşal Badogliyonun reisliği altm- ı imparatorlukta ltalyan kontrolunun 
da bir muvakkat hükumet tesisi: temini. ... 

Onun için bir kadın erkek kıyafe
tine girse, yahut bir erkek kadın gi
bi giyinse yürüyüş yine - hem de 
kolayca - ayırd edilir. b) Meneliğin torununun idaresi ı c) işgal edilen arazinin kayıtsız 

altında bir imparatorluk tesisi ve bu şartsız Italya tarafından ilhakı. Vakıa bir taraftan erkek gibi, elle
rini ve kollarmı sallayarak yürüyen 
iri yan kadınlar, bir taraftan da kol
larını bellerine dayayarak ve kalça
larmı oynatark yürüyen erkekler 
vardır. Ancak, onların da hangi cins
ten oldukları pek belli değildir. 

Adliye 

Ev sahibine ait eıyayı 
gizlice satmıı 

Yeniköyde yattığı odada ev sahi
bi Firdevse ait eşyaları, gizlice gö
türüp, satmaktan suçlu Ethem is
minde biri, yakalanarak müddeiu
mumiliğe verilmiştir. Ethemin sat
tığı eşyaları bile bile satınalan Rem 
zi, Ihsan ve Yasef hakkında da ta
kibata başlanmıştır. 

• Dört ay iki giln müddet
le emniyet nezareti altında bulun
masına karar verilen sabıkalı mah -
kumlardan çolak Ihsan, dün yakala
narak müddeiumumiliğe verilmiş, 
hakkında takibata başlanmıştır. 

Bir Yunan siyasisi 
ıehrimizde 

Birkaç gUndenberi şehrimizde bu
lunan Makedonyanm eski umum 
valisi ve Yunan siyasilerinden Fili!> 
Dragumis, kendisi ile görüşen gaze
tecilere, Yunanistanın dahili vaziye
ti hakkında şu şayanı dikkat beya
natta bulunmuştur: 
"- Kondilisin ve Venizelosun ölü

münden sonra, fırkalar arasındaki 

gerginlik zail olmuştur. Bu gidişle 
liberal ve halkçı fırkalar da kendi 
kendilerini feshederek ortadan kal
kacaklardır. 

932, 933 ve 934 senelerinde Make
donya valisi bulunduğum vakit, Ma
kedonyanm hususi bir teşkilatla i
dare edilmesini teklif etmiştim. Çal
daris kabinesi bu teklüimi kabul et
mediği içn vazüemden çekildim.,, 

Filip Dragumis, birkaç gUn sonra 
memleketine dönecektir. 

1 Poliste 

Aksaray soyguncuları 

ele geçmek üzere .. 
Aksarayda Nadirenin evine güpe

gündüz girerek 1000 liradan fazla 
mücevherlerini çalan hırsızlar he -
nüz bulunamamıştır. Nadirenin ev
latlığı Şükrünün soyguncularla ala· 
kadar olması ihtimali gözönüne a -
hnmış, zabıta, Şükrüyü sorgu altına 
almıştır. Çocuğun üadelerinde bir -
çok şüpheli noktalar görülmüştür. 
Tahkikat derinleştirilmektedir. Soy
guncuların bu günlerde yakalanma
sı muhtemeldir. 

Otomobil çarptı 
Seyyar satıcı Hüsnü, Cümhuriyet 

caddesinden başında tablasiyle ge
çerken, arkasından gelen 2300 nu
maralı otomobil çarpmıştır. Hasan 
yaralanmıştır. Otomobil kaçmıştır. 
Şoför aranmaktadır. 

Merdiven çıkarken yUrüyilşte gU
zelliği bozmamak biraz güçleşir. Mer 
divenin basamakları ne kadar yük
sek olursa kalça hareketleri o kadar 
geniş olur. Bu da güzelliği bozar. He
le merdivenden inerken yUrüyüşUn 
güzelliğini, kibarlığını kaybetmemek 
büsbütün güçtür. Onun için kadınlar 
dan birçoğu merdivenden inerken 
bellerini oynatırlar, kollarmı dirsek
lerinden bükerler. Böyle lüzumsuz 
hareketler yapmadan merdivenden 
güzel ve kibar yürüyüşle inebilen ka
dınlar gerçekten itibar sayılırlar. 
Koşmaya gelince, ko,arken kalça 

hareketleri zaruri olarak ifrata kaç
tığından vücudUn umumi gUzelliği 
mutlaka azçok kaybolur. Onun için
dir ki kadındar koşmayı hiç sevmez-
ler. 

Lokman REKIM 

Y E Ni E N S RIYAT 

mizde daima hareket, daima canlı- Adanada Ulucamiin mtnıu·-' 
lık bulursunuz. Istasiyondan başlı- hı" portc:ı.Ka1 salkımlarile dolmuş l:Ju .. 
yarak şehire kadar iki sıra "'i.clle.n lunuyordu. Bahçe sahibi: 
modem evler, Yansen·ın uğrıyarak "- Bu ağaçlar kırk beş, elli se
bıraktığı şehir planının ilk temel neliktir. Bunları büyük babamın 
taşlan olacak ve bunlarm arasında diktiğini söylerler, ilk safta gördü· 
karşı karşıya duran Atatürk parkı ğünüz bu 35 ağaçtan senevi 500 li· 
ile yeni yapılan ismet lnönü mekte- ra alırım. Daha arkasında gördtı
bi de yeni Adanaya bir kat daha ğünüz ormanlık yirmi seneliktir ve 
güzellik verecektir. onlar da babamın bıraktığı servet· 

* tir." 
Adananın canı, hayatı pamuktur. Cedlerden başhyarak kütüklerine 

Geniş ve mezru tarlalarında çalış- birer tarih kaydetmiş bu ağaçların 
mak için kendi işçi ve kendi amele- bugünkü meyvalarıru yiye yiye i~e: 
si kafi gelmiyor ki, bütün civar köy rilere doğru yürüdük. Bahçe sahıbı 
ve kazalardan akın akın inen halkın devam ediyordu: 
hergün Ceyhan ile Adana arasındaki "- Şimdi gördüğünüz m:uıtaka, 
istasiyonlan doldurduğunu görürsü- benim evlatlarıma hazırladığım bah
nüz. Ta Mersinden başlıyan faali- çedir. Burada 1200 fidan vardır. 
yet, Antebe kadar dayanıyor ve tam iki sene evvel diktiğime nazaran 
medeni bir Avrupa ülkesi gibi her daha üç sene kendilerine bakılacak 
noktası ekilmiş ve her yerinde faa- ve ömrü beş seneyi doldurduktan 
liyet seçilebiliyor. Pamuk mahsulü sonra ilk mahsulünü vermeğe ba.Ş· 
bilhassa hükumetimizin aldığı ted- lıyacaktır. Tabii ilk anda babala.rl" 
birler sayesinde son senelerde çok mızın bıraktığı kadar varidat temiD 
iyi fiyatlarla satıldığından, bütün etmez, fakat ilerde şimdi gördüğü • 
halk pamukçu olmuş. Gönill isterdi nüz bu çıplak bahçe, bir orman ha• 
ki, bu verimli topraklar kardeş lini alacak ve herbir ağacın gölge
kardeş akıp geçen iki nehrin bütün sinde mahrumiyet, sıkıntı kalmıya" 

Bir iıçi çat.dan düıtü Yavrutürk kanallarını aralarına sıkışürmış ve <'aktır." 
Çocuk gazetesinin ikinci sayısı o zaman bu mıntaka cihan alemine Geçtigwimiz yerlerde öyle ağaçlat 

Fındıklıda Selma hatun mahalle- wl d' k ..a. çıktı. içinde çocukları eg en ırece pamuk rekoltesini elinde· tutabilen var ki, bir dalında limon, diğerinD"' 
sinde oturan Mehmet Kalfa, Aksa- ve faydalandıracak birçok güzel ya- zengin bir asil olarak yükselebilsin. mandalina ve asıl büyük kısmında 
rayda bir evin çatısında çalışırken zılar, resimler, hikayeler vardır. Ço- üzerine hiçbir yabancı el dokunma- da portakallar görülüyor. Meyva:ıı 
ayağı kaymış, yere düşmüştür. Meh cukların kolayca alabilmesi için yüz. dan, tabiatin çizdiği kendi yolun- ile c::içeğini bir arada bulduğum btt 
met, ölüm halinde Cerrahpaşa has- paraya satılan ve öğretmenler eliyle dan kendi halinde akıp giden bu portakal ormanını hem gezdim, heıtı 
tanesine kaldırılmıştır. hazırlanan bu küçük gazeteyi çocuk iki nehir sayesinde, bugünkü vazi- de yediklerimden fazla "iştitrl· 

ana ve babalarına tavsiye ederiz. yetile bile Adana mıntakası cevher Güneşle beraber girdiğimiz bu balı" 
Kadının çantasını çarptı Yeni Hayat yatağı ve zenginlik memleketidir. çeden alacakaranlıkta gUç kendiırı~ * zi ayırabildik. Birkaç saattenbe 
Beşiktaşta oturan Neriman, diln Bu haftalık mecmuanın 12 nci Adananın ikinci serveti, portakal hayvanlarının bqmı yem torbaları-

Bahkpazarmda yufka alırken yanı- sayısı dün çıktı. Nefis bir kapak i- ve mandalina bahçeleri içine sak- na gömmüş arabacımız, benimle b8"' 
na kısa boylu bir adam tokulmllf, çinde birçok tablolar, resimler, kari- lanmıştır. Bunları yakalayıp bul· raber yammdakilerini gördüğü JI." 
içinde 46 lira bulunan çantasını ka- katürler fıkralarla çıkan, yeni haya- mak için bir arabaya kurulmalı ve man hemen harekete geçti ve ara
parak kaçmı,tır. Yankesicinin hüvt- tm bu sayısında üstat Ahmet Refi- en ap.ğı eehirden yanın saat uzağa bayı kenardan yol üstllne çekti. Yet" 
yeti tesbit edilmiş, sabıkalı Pire ğin (16 ncı asırda bir Avusturya gitmelidir. O zaman yüzyUze gele- terimize oturduk ve kırbaç şakırtıtl 
Mehmet olduğu anla~nlmıştır. Pire etçlırl ve o devrin lstanbulu) yazw ceğiniz portakal ağaçlarmı o kadar daha kendisini göstermeden arlr•-

Klmseslzler Yurduna Mehmet yakalanmıştır. ile Server Bedi'in (Aslan avmm ao- büyümüş ve o kadar yükselmiş bu- dan bir ses işitildi: otJ 
nu) fıkrasından başka ,unlar da lacaksmız ki, tarihi çmarlarm iri "- Bay, topladığını bu en iri 

ahnanlar Bu da baıka türlüsü vardır: gövdeleri bile, bunların yanında port:ıkalı da almadan gitmeyiniz. ~ 
Edirnekapıdaki kimsesizler yu • Li.zmısa kendini sigorta et, ilk şl- mahcup bir vaziyette utanacaklar - portakallar bütiln bahçemin en ıst_ 22 yaşında Zarohi isminde bir kız Jaw 

vasına anaları ölmüş ve babalan mendüer, kendi kendine yürüyen ilk dır. Bir gUn pek sevdiğim bu mey- lıları olduğundan ancak hediye 0 

da kendine bakamıyacak kadar fa • köprünün Kadıköy iskelesinden va- nakil vasıtasına ait yüz sene evvelki va bahçelerinden birine gidiyordum rak dağıtırım." 
Temp11 baş makalesinde bu mese· kır olan çocukların da kabulü kara· pura binerken yanma sabıkalı koca- bir hatıra, ittihatçılarm meşhur ha- bir kenarda uçsuz bucaksız bahçe - Bunları da bırakmadık ve etrıdt' 

lede Italya için Uç hattı hareket n üzerine belediyeye birçok müraca· kan Şaban yakla,mış, çantasını ka- pishane müdürü lbrahimin söyle - ler, diğer kenarda mütemadiyen a- mız: saran portakal çiçeklerinin JcO" 
kabili tasavvur olduğunu yazmak- atler olmuştur. Belediye de bunla . parak kaçmıştır. Kocakarı Şaban dikleri, ilim karşısında kadın zekası, kan bir su ve onun öbür tarafında lmlarmı burnumuzdan eksik eıırı' 
tadır: rın bir kısmını öksüzler yuvasına yakalanmış, çanta ile içindeki 40 li- yılan nasıl bir hayvandır? KUçUk yine bahçeler göz al&blldiğine uza_-.ı_.de..:..n__.:şe~hi_r_e_k_a_da_r __ gı~·-rd_ı_·k_. _ _ _ ....___..._ 
__,!a~)~Ha~~-~ru~ıa~rmM~m~tuvi~~bl~_.=L..1.1_....,.k:~ııW'1r...--------~~~_JL......u&M:Mm...ııılP:ı..m.ıı.t..__~----~_ıı..a..a.----.:..ı-..J.-~~--~~~~--'-----..-..~..,._~-------~~ 
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PRESTON 
FOS TER 

Holivupun en neşeli aktörlerinden 
biri de muhakkak Preston Fosterdir. 
iri yan, kuvvetli vücudü, kestane 
rengi saçları, sayanı hayret derece -
de nıai gözleri ile, Preston Foster or
taballi Amerikalı tipini canlandır -
lnaktadır. Henüz kendisini Istanbul
da büyük bir filmde büyük bir rolde 
görnıedik. Onu hatırlamağa çalışırsa 
ruz "Ben bir kaçağım" isimli Pol Mu 
binin filmini hatırlayınız. Orada bir 
8erseri rolünU yapıyordu. Sonra Cla
l'a Bov ile "Hop - la" filminde de oy
tı.anııştı. Fakat onu burada da meş
hur edecek olan film "cambazhane
tıin şerefi" isimli filmdir ki, daha ls
tanbula gelmedi . 
. Bu filmi yaparken, Rejisör,Fostere 
demişti ki : 

- Filmde atış sahneleri var. Se
llin yerine bir atıcı bulup, sahneleri 
Öyle çevirmeliyiz. 

- Foster sordu: 
- Niçin? 
- Çünkü senin oynayacağın rol, 

bir atış şampiyonu, bir nişancı rolü
d .. ur. 

İi'oster gillilmsedi: 
- Ben yaparım! 

)1 
Dedi. Rejisör olmaz diye ısrar et

. Ve yüz dolara iddia ettiler. Ken
(iisinin mühim bir nişancı olduğunu 
lôylüyordu. Rejisör, Foster ve mü
llakaşaya ,şahit olanlar kalktılar, a
tış yerine gittiler. Atış için yapılmış 
lrıakineden beş güvercin kuruldu. sa
lıverildi. Beş tabanca sesi duyuldu, 
Cilvercinlerin beşi de yere yuvaı·lan
lnışlardı. 

Foster rejisörilnden saaece 100 do
lan almakla kalmadı, rolü de tama
inen aldı. 

Foster, Nev-Jerseyde deniz kena
!ında doğmuştu. Filadelfiye giderek 
Orada gazeteci oldu. Vazifesi opera 
tenkitleri ve bilhassa Kulis aralan 
dedikodularını yazmaktı. 

Foster işe başladı. Operaya gitti. 
O aralık Koro heyeti için figüran 
arayorlardı. Foster dedikoduları da
ha kolay duyarım diye figüran yazıl
dı ve sesiyle nazarı dikkati celbetti. 
Oradan operete geçti ve nihayet Hol
livud ! 

Bu sevimli artistin ismini not edi
bfz. Yakında görecek ve seveceksi -
llz. 

Ta~fı Canavar 
Emil Yanings'in oynamış olduğu 

bu çok kuvvetli filmin bir fransızca 
lıUsbası yapılacağı haber verilmek
tedir. Bu sefer, filmde taçlı canavar 
tolünde HaITY. Baur OY.11•.>:acaktır. 

TAN 

a 
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YllDIZLAR HEM CALISIR HEM öGRENiRLER 
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Son yaptığı filmlerden birisinde amele rolü yapmak için fiilen amelelik yapmış olan Gail Patrik çiçekler arasında 

Sinemanın seyirciler için terbiye
vi bir kıymeti haiz olduğu eskiden
beri bilinmektedir. Fakat ayni za
manda aktörler için de terbiyevi 
kıymeti haiz olabileceğini dli§ündü
ntıs DIU? 

Hemen her filmde, aktör aldığı 
rolü iyi bir surette temsil edebil
mek için, ya bir san'at veyahut bir 
spor öğrenmek vaziyetinde kalır. 

Mesela son günlerde Carole Lom
bard, Fred Mac Murray ile cevirdi-

ği yeni filmdeki rolü için ma11ikür
cülük öğrenmeğe mecbur olmuştur. 
Bu film çevrilmeğe başlanmadan ev
vel Holivutta me§hur bir manikür
cünün müşterileri bir gün beyaz bir 
önlük giymif bulunan Carole Lom
bard'ı dükkanda manikür yapmağa 
çalışırken görilnce şaşırdılar. Ca
role profesyonel bir manikürcüden 
ders alıyordu. 

Paramuntun "Havada On Uç Sa
at" isminde çevirdiği yeni bir tay
yarecilik filminin kahramanları, 
Mac Murray ve John Houvard pi
lotluk öğrenmek için uzun müddet 
ders aldılar. Filmde her ikisi de ga
yet iyi pilotturlar. Filmlerinde bu 
marifetlerini ne de güzel ispat edi
yorlar. 

Fakat bu yetmiyormuş gibi Mac 
Murray pilotluk dersinden sonra 

Malelc fyffeıtl 
1 

Bu meşhur ve gülmiyen komiğin 
delirerek bir tımarhaneye girdiğini ı 
herkes hatırlar. Malek şimdi iyileş
miş ve tekrar fimler yapmağa baş
lamıştır. Fakat yapacağı filmler 
küçük küçük birer kısımlık komedi-

' ler olacaktır. Bakalım gülmiyen 
! komik bizi yine güldürmekte devam 

1 

edebilecek mi? 

Mari l a§kf r~ef • Hepburn 
' ; Bu çok tanınmış ve meşhur eseri 
1 

: Amerikalılar filme çevirmek hakkı-
~ nı almışlardır. Bir Macar piyesi o
ı ıan bu eserin kahramanı ateşli bir 

1 

asılzade kızının Pariste geçirdiği 

maceralardır. Bu rolü Katherine 1 

1 Hepbum yapacaktır. 

Ölüm Evi 
Amerikada Stanford Universitesi 

, talebelerinden David Lanson'un • 
: genç ve güzel kansı bundan üç se-
l ne evvel banyo dairesinde ölü ola-
1 rak bulunuyordu. Olümden, koca
: sı Lamson suçlu tutuldu ve idama 
., mahkum edilerek idam mahkumla-
rının hapishanede Olüm Evi dedik

! leri hücreye nakledildi. Orada Lam 

'ı son "Bizler ki Olmek Uzereyiz" 
isimli, mahkfunlarm hayatını gös
terir bir kitap yazdı. Sonra, karan 
temyiz ederek idam hükmünün in
fazını tecile muvaffak oldu. Bundan 
bir ay kadar evvel de, üç defa ka
ran temyiz ettirdikten sonra beraet 
etmiş bulunuyor. 

şimdi de akordeon dersleri almakta
dır. Mac Murray bu dersleri "Pren
ses Geliyor" filmindeki rolü için al
maktadır. Bu filmde Mac Murray 

rofesyonel bir musikişinas rolünü 
temsil etmektedir. 

Gail Patrik, amele rolünü yap
tığı bir filmde bir damga makinası
nın işletme tarzını öğrenmeğe mec
bur tutuldu. Film çekilmeğe başla
madan e v v e 1 Patrick çalıştı, 
çabaladı ve usta bir işçi kadar iyi 
çalışmasını öğrendi. 

Ya Mary Ellis ? Son filmi 
için daktilo öğrendi. Ondan evvel 
Mary Ellis daktiloya el sürmüş de
ğildi. Fakat şimdi memnun, çünkü 
kendi mektuplarını kendi daktilo 
ediyor. 

Bundan birkaç ay evvel Holivut
ta otomobille gezrneğe çıkışında şo-

• 
1 
1 

förilnü de beraber götüren yegane 
yıldız Marlen'di. Marlene otomobil 
kullanmasını bilmez ve bu becerik
sizliği yüzünden diğer yıldız arka -
daşlan onunla eğlenirlerdi. Fakat 
"Arzu" filmi çevrilmeğe baglanmca 
Marlene için otomobil kullanmasını 
öğrenmek fırsatı çıktı. Şimdi Mar
lene en usta şoförlere taş çıkarta
cak kadar iyi otomobil kullanmasını 
öğrenmiştir. 

Şimdi size inanılmıyacak bir şey 
söyliyeceğim. Birkaç hafta evvel 
"Şehir Sokakları" filmini çevirmeye 
başlamadan evvel Gary Cooper, dans 
etmesini bilmiyordu. Bu filmi çe
virmeğe başlayınca öğrendi. 

Artık filmlerin aktörler için ter
biyevi bir vasıta olduğuna kani ol
dunuz mu? 

l en öldürmedim 
"Bütün Şehir Ondan Bahsediyor" 

filminin rejisöril tarafından yapıl
mış olan bu film, Amerika tarihini 
canlandırmaktadır. Film Amerika 
Cümhurreisi Abraham Lincoln'un 
katli ile başlamaktadır ve bu cina
yette methaldar zannile haksız ye
re müebbet küreğe mahkum edilen 
Doktor Samuel Mudd'un macerası
nı anlatmaktadır. 

Filmde doktorun hapishaneden 
bir firar sahnesi vardır ki, şimdiye 
kadar emsaline tesadüf edilmemiş 

1 

bir güzelliktedir ve inBan bunu sey
rederken heyecandan titremektedir. 

j Vilma lanlcl Valentlnoyu 
unutmadı 

Vilma Banki geçen gUn Rod La 
Roque ile izdivacmm onuncu senesi
ni tes'it etti Birçoklarımız Vilma 
Banki'yi, Ronald Colman'la oynamış 
olduğu zamanlar hatırlarız. Fakat 
hatırası daha iyi ve zengin olanları-
mız Vilma Banki'nin Valentino ile 

i oynadığı filmleri de hatırlarlar. Esa 
j sen Vilma, en büyük muvaffakıyeti

ni Valentino'ya medyundur. 
Bu yıl dönümü vesilesile Vilma -

nm evine gidenler sessiz sinemanın 
bu sevimli yıldızının nankör olmadı

' ğma şahit oldular. Çünkü Vilma'nm 
1 j misafir odasında Valentino'nun gü-

1 zel bir portresini asılı buldular. 

• 
l Vilma ve kocaaı, miaafirlere Va

lentino'yu ip.ret ederek, bu eski 
dostlarmı hiçbir zaman unutamıya
caklarmı söylemişler ve Valentino
nun istirahaL ruhu için daima dua 
ettiklerini bildirmişlerdir. Vilma
nın çocUklan bile resme bakıp: 

Yeni iıaktTJo agrenen mary Eitlr 

Işte bu eser bu sefer filme alm
mağa başlamıştır. Hauptmann'ın 

idamı ile günün meselesi haline gel
miş olan idam mahkiımları mevzuu 
böylece beY.az perdeye de geçmiş 
bulunUY.Or. Cary Crant 

"Uncle uaıentino" diye bağırmış- ) 
lardlr. 
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GARY 
GRANT 

Gary Grant, Gary Cooper'in en 
büyük rakibidir. Hakiki ismi "Az. 
chio Leach" tir. lngilterede Bria
toldc doğmuştur. Babası bir kumaş 
taciri olup oğlunun ticarete intisap 
etmesini istiyordu. Fakat oğlu aile 
kanına daha sadık çıkarak aktörlü
ğü tercih etti. Çünkü büyükbabası 
da aktördü. 

Gary Grant'm büyükbabası meı,
hur aktör Percival Leach'tı. Gary 
Grant daha 12 yaşında iken evden 
kaçtı ve bir cambaz kumpanyasına 
girdi. Fakat babası peşini bırakmı
yarak onu yakaladı, mektebe deva
ma icbar etti. Gary mektepte an
cak üç sene sabretti. 15 yaşında 

mektepten tekrar kaçtı ve artık 

sahnede kaldı. Bir İngiliz kumpan
yası ile Amerikaya geldi. Burada 
çok kalmadı. lngiltereye döndü, iki 
sene aktörlük ve şarkı tahsil ettL 
Amerikayı ikinci ziyaretinde sahne 
yıldızlığına namzet olmuştu. 

"lşte bu gece,, filmindeki rolü ona 
şöhret kazandırdı. Bundan sonra 
da birçok meşhur filmlerde oynadı. 

En son filmi "Büyük Kahverengi 
Gözler" filmidir. Bu filmde Joan 
Benette ile oynamaktadır. 

Gary Grant hem kahraman, hem 
de haydut rollerini ayni maharetle 
oynar. 

''Büyük Kahverengi Gözler" fil
minde Gary aman vermiyen hafiye 
rolünü oynamaktadır. 

Gary'nin boyu oldukça yüksek • 
tir. Vücudu balık etidir. En müş • 
killpesent ·kadınlann hoşuna gid~ 
cek kadar güzddir. Hatta aldığı 

aşk mektupları Gary Cooper'in mek 
tupları kadar çoktur. Fakat bizim 
asıl merakımw celbeden nokta aca
ba Gary ile Gary'nin aldığı mektup
lar ayni kimselerden midir? Çünkü 
her ikisi de ayni tip erkektir. lşte 

size tetkike değer bir mesele. 
Maamafih Gary'nin affedilmiye • 

cek bir tarafı da vardır. Bazı film
lerde gördüğümüz o hiç utanmıyan, 
pişkin aşık Gary hayatta mevcut 
değildir. Yeni doğmuş bir ürkek 
oğlak -kadar kadınlar huzurunda -ç .. 
kingen olan Gary belki hayatında 
hiçbir kadına ilanı aşk etmiş değil
dir. Fakat Gary'nin bu halini hiç· 
bir zaman işık olmamasına hamlet
mek doğru olmaz. O, genç kızlar 
kadar hassastır. Her halde birçok 
defa sevmiştir. Lakin bu aşkını 
kalbinde saklamağı ve bu aşkı spor
da öldürmeği tercih etmiştir. 

ManUkUrfOk lSfrenen Carol 
Lombard 
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EKONO Mi BORSA · PIY ASA 
PIY ASA Y AZIYETI ı 

Son günlerde bazı buğday tacirle
ri buğday fiatlarını arttırmağa te • 
şebbüs etmişlerdir. Evvelce de yaz
dığımız gibi, son hafta içinde buğ -
day fiatları 5 buçuk kuruşa kadar 
düşmUştü. Fiatlann böyle düştüğü
nU gören bazı buğday tacirleri, mah 
sul hakkında fena ha be der çıkar
mak suretiyle piyasaya hakim ol
mak istemişlerdir. Fakat Ziraat 
Bankası, buğday tacirlerinin bu ha
reketine fırsat vcrmemi9 elinde mev 
cut bulunan stokları piyasaya dök -
müştür. Bu vaziyet üzerine tekrar 
buğday fiatları düşmUştür. Mısır 

fiatlarında da yükseliş devam et -
mektedir. Ziraat bankasının Roman
yadan aldığı 1500 ton mısır yakın
da piyasaya verilecektir. Fakat 
1500 ton buğday fiatlar üzerine bir 
tesir yapmağa kafi değildir. Banka
nın piyasaya daha fazla miktarda 
mısır vermesi lazımdır. 

Çikolata sarfiyatı azaldı 9 MAYIS CUMARTESİ 

Para Borsası 

Kuzu eti ucuzluyor 
Piyasada kuzu eti ucuzlamakta -

dır. Asmaaltmda 35 kuruşa kadar 
satılmaktadır. Fakat ekseri kasap -
laarda kuzu eti 50 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. Kuzu eti şehrin bir ta
rafında 35 kuruşa satıldığı halde, 
diğer taraflarında 50 kuruşa satıl
masındaki sebep bir türlü anlaşıla
mamaktadır. Et fiatları arasındaki 

bu nispetsizlik neden belediye iktı -
sat müdiriyeti tarafından tetkik e -
dilmiyor? Maamafih bu nispetsizlik 
yalnız kuzu etine inhisar etmiyor. 
Bu nispetsizlik biltün gıda fiatların
da görülmektedir. 

,Yunanistan yumurta istiyor 
Yeni yumurta niazmnamesi mu

cibince, dış memleketlere gönderi
lecek yumurtaların üzerine leke ol
ouyacaktır. Halbuki Yunanistandan 
gelen taleplerde, yumurta üzerinde 
bu gibi lekelerin bulunmasında bir 
mahzur görülmüyor. Fakat alcııla
rın mahzur görmemesine rağmen, 

bu şeraiti haiz Yumurtalar Yunanis 
tana bile ihraç edilemiyor. Temiz 
yumurta göndermek meselesi, yu -
murta tacirlerini müşkül mevkide 
bırakmıştır. Anadolu köylerinde 
kUmes şeraiti değiştirilmediği tak • 
dirde temiz yumurta almağa imkan 
yoktur. Bu vaziyet karşısında, te
miz yumurta işinde yalnız ihracat 
tacirlerini sıkıştırmak doğru değil
dir. Bu işin ıslahı için, tavuk besli
yen köylillerln de bu işe ehemmiyet 
vermeleri lazımdır. 

Yumurtalar 

iç piyasalarda 
fiatler düşüyor 
Piyasada yumurta fiyatlan düş -

mektedir. Bu düşkünlliğe sebep şu -
dur: Yeni tatbik edilen yumurta ni
zamnamesi mucibince, dış memleket 
lere gönderilecek yumurtaların üze
ri temiz ve lekesiz olması lazımdır. 
Halbuki Anadoludan buraya gelen 
yumurtalann lizerinde pis lekeler ve 
saman parçaları da bulunmaktadır. 

Yumurtaları temizlemek ve suyla yı 
kamak tehlikeli bir iştir. Yumurta 
rutubetten müteesir olur. Ve bozu -
lur. Yumurta tacirleri, bu gibi pis 
yumurtalan dahili piyasaya vermek
tedirler. Bu şeraiti haiz yumurtala -

No. 18 

Ademle Havva 
Bürhan CAHiD 

~nnem de laf arasında bundan bah· 
seder, böyle yapan ahbap çocukları
nı çekiştirir gibi: 

- Sanki okumaya gitti. Koluna 
bir !renk kızı taktı. Öyle geldi. Mal 
diye getirdiği de bir şey alsa bari. 
Burada öyle temiz pak kızlar var
dır ki o frenk nazeninleri ellerine su 
dökemezler. 

Bunları hep beni tıkıp doldurmak 
için söylediğini biliyorum. Fakat 
ben zaten o kafada değilim ki! 

Böyle Avrupa tahsiline gidip çift 
gelenlerin çoğunu bilir, işitirdim. Bu 
nazeninler ya piyasa yerlerinl e, bah
çelerde, yahut dükkanlarda, mağaza
larda gezip dolaşan, çalışan kızlar, 

amma insaf etmeli, dünyanın her ta
rafından, her milletten Avrupaya tah 
sile giden binlerce delikanlı vardır. 
Bunlar Avrupada nihayet bir mektcr 
talebcsidirler. Ve kendileri iyi aile 
çocukları oldukları halde Avrupalı
ya göre yabancı, ecnebi ve meçhul in 
sanlardır. Böyle hem so sopu meç
hul, hem de üstUnde talebe firması 

Bir kilo kakao gümrükten 
fabrikaya 250 kuruşa gidiyor 

A lı ı 

Sterlin 624.-
1 Dolar 123.-

20 Fraıma franrı 164.-
20 Belçika francı 80.-

S a t1 .. 

624.-
126,-
167-

Çikolata sarfiyatı gittikçe azal • 
maktadır. Bunun sebebi, çikolata fi
yatlarının pahalı oluşundan ileri gel
mektedir. Halbuki bir kilo kakaonun 
gümrüksüz fiyatı 40 kuruştur. Bir 
kilonun gümrükten, fabrikaya kadar 
olan masrafı 250 kuruşu bulmakta
dır. Türkiyeye kakao Arjantinden 
gelmektedir. Türkiye - Arjantin ara
sında ticari münasebetler inkişaf et
mediği için bu memleket bizden pek 
az mal almaktadır. Halbuki bugün
kü ticari münasebetler sisteminde, 
takas usulüne göre iş yapılmaktadır. 
Bu şerait altında Arjantin Türkiye
ye kakao satması için, Türkiyeden 
de mal alması lazımdır. Bu yüzden 
Arjantinden Türkiyeye pek az mik -
darda kakao gelmektedir. Bundan 
başka kakao ve kakao yağından alı
nan istihlak resimleri dE: artmıştır. 
Bütün bunların tesirile çikolata fi
yatları aıtmış, neticcrie sarfiyat ta 
azalmıştır. Yapılan bir hesaba göre, 
Türkiyede 250 ton kadar çikolata 
sarfedilmektedir. Halbuki iki Uç sene 
evvel, 800 ton kadar çikolata sarfedi 
liyordu. Bu sarfiyatı gören şekerle -
~eciler de çikolata fabrikası açmış
lardır. Şimdi tstan~ulda on çikolata 
fabrikası vardır. Bu fabrikalar ara
sında yalnız bir tal'esi İsviçre serma
yesile açılmıştır. Diğerleri sermaye
darlar tarafından idare edilmektedir. 
Bugünkü şerait altında, çikolata fab 
rikaları istihsal kudretlerinden pek 
az mikdarda istihsal yapmaktad:rlar. 

Bugünkli vaziyet dahilinde c;iko
\ata fabrikalan iç pazarda bile eski 
mevkilerini kaybetınişlerdir. Hatta 
bir iki fabrika sarfiyatın azalması 

Tütün satııları hara
retle devam ediyor 
İstihsal mıntakasınm her tarafın

da tlitün satışlarına hara retle de -
vam olunmaktadır ve fiyatlar yilk
sekliğini muhafaza etmektedir. 

Ege mınakasında ihracatçılar ta -
rafından tamamen satın alman yeni 
rekolte mahsulü tütünlerin tasnif, 
işleme işleri yapıldıkça ihraç edilmek 
le olduğu bildirilmektedir. 

Samsun mıntakasmın her tarafın
da son hafta içinde tütün satışları 
hararetlenmiştir. Bu hararet dolayı
sile bazı yerlerde fiatlarda bir mik
dar yükseklik kaydedilmiştir. 

nn sandığı 10 liraya kadar düşmüş
tür. 

lstanbuldan son hafta içinde yu -
murta piyasasında ihracat bakımm -
dan - vapur olmaması dolayısile -
bir faaliyet görülmemiştir. Önümüz
deki hafta içinde İspanyaya 6000 san 
dık kadar ihracat yapılacagı umul -
maktadır. 

Samsun mıntakası piyasalarında 

ihraç bakımından önemli bir hareket 
görülmemiştir. 

Ege mmtakasında dahi yumurta 
ihracatı yapılmamıştır. Muameleler 
iç sarfiyat içindir. 

Almanya yumurta piyasasında da 
yortulardan sonra önemli bir değişik 
tik görülmemiştir. 

olan bir gence kalkıp i;i bir aile kı
zını verir mi ? vermez, vermemekte 
de .haklıdır. lstanbula farzedelim ki 
Buharadan bir genç gelse, mesela 
doktor olmak için bizim Fakiilteye 
girse veya Sirkeci otellerinin birin -
de, yahut Kumkapıda Madam Hay • 
kanoşun pansiyonunda yatıp kalksa, 
bir gün de kalkıp mesela lstanbulun 
iyi bir ailesinin kızını istese bu aile 
çiçek gibi kızını bu gence verir mi? 
cvermez. Amma bu genç mesela ak
şam üstü Sirkeci caddesinde gezer -
kcn akşam piyasasına çıkmış bir kal 
dırım glilü ile ahbap olsa, sevişse, o
nu nikahlamak istese, bu kız bile bir 
az dtişünür amma nihayet: 

- Ev bark sahibi olacağım. Bu 
kötU kaldırım hayatından kurtulaca
ğım. Ana olacağım. diye razı o?ur. 
Ve şüphesiz ki iyi eder. Çünkü niha
yet dünya yüzünde bir sefalet ocağı 
daha kalkar ve yerine belki de bir me 
sut yuva kurulur. 

Bunun için ben daha Sirkecide tre
ne binmeden kararımı vermiştim. 
A vrupada gençlik hali bu. Eğlenece
ğim, gezeceğim, tabii bir çok kızlarla, 
kadınlarla ahbaplık edeceğim amma 
böyle nişanlanmak, evlenmek gibi 
bana göre sersemce bir hareketi yap 
maktan çekineceğim. Zaten bence 

yüzünden, işlerini yarı yarıya kadar 
tahdit etmiştir. Maamafih çikolata 
aanayiinin istikbalinden emin olanlar 
vardır. Bir çikolata fabrikatörUnUn 
verdiği izahata göre Türkiye çikola
ta bile ihraç edebilir. B u fabrikatör 
diyor ki: 

- Kakaodan daha az istihlak res
mi alındığı zamanlar, İstanbul çikola 
ta fabrikaları Suriye ve Halebe ih
racat yapıyordu. Bir fabrika, Halep
te büyük rağbet görmüştü. tstanbul
da yapılan çikolatalar şeker mikdarı 
fazla olduğu için, Suriye ve Halepte 
Avrupa çikolatalarına nisbetle ter -
cih edilmişti. Fakat pek az znman 
sonra Suriye ve Halepteki nıü~tt:.rilc 
rimizi kaybettik. Çünkü çikolataları
mızm maliyet fiyatı pah:ı.lılaşmıştı. 
İhracatı artırmak için çareler var
dır. Bu mesele hakkında Iktısat Ve
klletine müracaat etmiştik. Vekalet 
müracataımızı haklı bulmuştu. Şim -
di Maliye Vekaleti nezdinde teşebbü
satta bulunmak lazımdır. İstediği
miz şudur: Dışarıya çikolata ihraç e
derken, gümrük idaresi çikolata için 
deki şekerin resmini iade etmelidir. 
Eğer bu temin edilmezse Türkiye çi
kolatalarının maliyet fiyatı pek u -
cuz olacak, dış pazarlarda Avrupa 
çikolatalarına rekabet edecektir. 

Çikolatacılığın bu suretle himaye
si, Türkiyeye yeni bir ihraç maddesi 
daha kazandıracaktır. Bundan başka 
kuru meyvelerimizin de çikolata sa
nayilnde sarfiyatı da artacaktır. Bu 
yüzden fındık, üzüm müstahsilleri de 
bu malların sarfiyatı için yeni bir sa
ha daha bulacaklardır. 

Türkiye Çekoslovakya 
ticaret muahedesi 

Türkiye - Çekoslovakya arasın
daki ticaret anlaşması bir ay mild
detle uzatılmıştır. Çekoslovakya is
tatistiklerine göre Türkiyeden Çe
koslovakyaya 74 milyon 441 bin 
kron kıymetinde ihracat yapılmış
tır. Çekoslovakyanın Türkiyeye o
lan ithalatı ise 77 milyon 763 bin 
krondan ibarettir. 

Çekoslovakyadan Türkiyeye ge
len bellibaşlı mallar şunlardır: 

Mensucat, kağıt, zücaciye eşyası . 

Türkiyeden Çekoslovakyaya giden 
en mühim maddeler de şunlardan 
ibarettir. Kuru meyvalar, bilhassa 
kuru üzüm, incir, fındık, deri. Çe
koslovakya bu sene Almanyadan 
sonra ikinci derecede fındık müşte
rimizdir. Aldığımız malümata göre 
bir aylık anlaşma müddeti bitinciye 
kadar, yeni bir ticaret anlaşması 

daha yapılacaktır. Ankarada yeni 
anlaşma etrafında müzakerelere de
vam edilmektedir . 

20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Cek lı:ııroo 86.-
20 Ley 13,-
20 Dinar 47.-
Liret vesikalı 190,-
Florin 82.50 
Avusturya ıiliıı 22.-
Mark 30.-
Zlotf 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yen S2.-
İsveç kuronıı 30,-
Altm 969,-
Banknot 241.-

Çelcfer 
Pariı üzerine 
İnciliz üzerine 
Dolar 

Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 
Avuıturya 
Marlı: 
İsveç kurona 
İspnya pezeta 

Esham 
ı. Bankası Mll. Kupon kesi& 
.J N. 
1, 1, Hamlliııe 
Anadolu % 60 

" %100 
Sirlı:«-rihıyrb• 
Tramvay 

84.-
23.-

820.-
92.-
16.-
52,-

196.-
84,-
24.-
32-
24.-
24,-
23,-
54.-
32.-

971,-
242.-

12,03 
627,SO 

0,79,30 

10,08,50 
4,65,37 
2,44,54 

63,27,67 
1,17,35 

19,10,68 
4,22,18 
1,95,80 
3,08,63 
5,81,-

82.-
9.90 
9.90 

23,75 
40,50 

·~ -19,50 
Bomonti Nektar Kupon lı:esilc 
Terkoı 

7,90 
12,35 
10,50 
61,75 
26,50 ' 

Aslın Çimento 
Merkez Banka11 Kupon kesile 
Oımanh Bankası 
Sarlı Merlıea Ecsanm 

lsfflcraılar 

4,45 

Türk Borcu I 23,25 
,. ,, II 22,-
" " Ill 22,10 

tıtikraz:ı dahili Kuopn k esik 94.50 
Ercani A. B. C. 95,-
Sıvas Erzurum 1 Kupon kesik 9~ .75 

H .. II 95,75 

Mısır Tahvilleri 
-.- -.-

T al v~f ô t 
Rıhtu:1 10.25 
Anadolu I ve il Kupon kesik 43,70 

,. III 47,-
Anadolu ümessil M 50,80 

Mısıra yaptıijımız peynir 
ihracatı 

Mısıra olan peynir ihracatımız 
gittikçe azalmaktadır. 930 senesin -
de Mısıra 222 bin 378 liralık ihra
cat olmuştu. Bu miktar 931 sene
sinde 365 bin küsur liraya akdar 
yükselmi§, 932 senesinde 190 bin 
liraya kadar dü§müşttir. 933 sene
sinde Mısıra ancak 66 bin liralık, 
934 senesinde 14 bin liralık ihracat 
olmuştur. Geçen senenin 11 ayında 
Mısıra yapılan ihracat 1250 lira gibi 
gülünç bir rakama düşmüştür. Tür
kiycden Mısıra en ziyade beyaz pey
nir gönderilmektedir. B i l h a. s s a 
Trakya peynirleri için en geni§ 
mahreç Mısırdı. Ihracatın 930 sene
sinde 222 bin liradan 1250 kuruşa 

YURTTAŞ düşmesindeki sebepler nelerdir? Bu 
Bankada bir tasarruf hesabı nun sebepleri arasında. Trakya man-

olmayanın yarını karanlıktır. dıra sahiplerinin yağsız peynir imal 
Ulusal Ekonomi ve etmesi ileri sürülmektedir. Bu yi.iz-
Arttınna Kurumu den yağsız Trakya peynirleri Mısır-

••••••••••••••···, daki eski rağbetini kaybetmiştir. 

kanımdan, tarihimden olmayan, dili
min inceliğinden anlamıyan kadm 
sevgili de olsa, zevce de olsa daima 
yabancı, daima ecnebidir. 
Burası böyle amma Avrupada yine 

bir Türk kızma. tesadUf edip nişan
lanmak ta garip! Koca memlekette 
biribirini görüp sevişme de, günUn 
birinde bir trende tanış, ahbap ol, 
sev, sevil, nişanlan! lşte tesadüfün 
cilvesi diye buna derler. Bu iş hesap
ta yoktu. Sözde Pariste eğlenecek. 

keyf edecektim. Bunun için hatta bir 
çok adresler bile almıştım. Küçük 
defterimde ne işaretler var amma 
kaç para eder. Şimdi eski plana göre 
meseli. bir gün Rue Chabanne'de 
heşhur bir eğlenti yerini ziyaret ede
cek yerde Hayal ve babası ile bera
ber Louvre müzesi, Pan theon'u ge
ziyorum. Geceleri ağır başlı tiyatro
lara gidiyoruz. Halbuki benim eski 
programda Folie Bergere, Gazino dö 
Pari gibi yerler var . 

Fakat hiç te müteessif değilim. 
Hayal bir earmaşık gibi her yanımı 
kaplamış, onun havası beni sarhoş
luktan ayıltmıyor. 

* BrUkselde iyi bir otele indik. Oda-
larımız Y.anyana. Bizim elçilik Başka-

tibi Hidayet Beye iki gün görünme
dim. Hayalle şehri gezdik. Burası 
Parisin ağır başlı bir küçük birade
ri. Şüphe yok ki insan Brü.kselde da
ha emniyetli ve rahat yaşıyor. 

Benden önce Hayal kendi işini gör 
dil. Beraber gittiğimiz Güzel Sanat
lar Akademisine yazıldı. içime öyle 
bir heves geldi ki babama isyan bay
rağını kaldırıp hemen ben de yazıla
yım. Sanki maden mühendisi olabi -
lecek miyim. Hele Hayalle tanıştık
tan sonra sanate ve edebiyata düş
künlüğüm daha kızıştı. Onun da tari 
he merakı var. Okumuş ta! Pariste 
iken Versailles bahçelerini gezmeğe 
gittiğimiz bir gün bize ı-~ransız inkı
lap tarihini o kadar tatlı anlattı 

ki verdiği en küçlik tafsilat karşısın
da şaşırı''m kaldım. Halbuki ben de 
meraklı idim. Tarih üzerine bilgim 
mektepte okuduğumdan ibaret değil 
dir. Babamın kütüphanesinde ne ka
dar tarihi eser varsa bırakmadım. 
Hayal herhald. başka membalardan, 
başka kitaplardan malfımat toplamış 
olacak! 

Onun bu merakı beni maden mU
hendisliğine büsbütün düşman edi -
yor. Fakat babama umm&.dığı bir ni
şan haberini vereceğimiz sıralarda 
bir de istediği maden mühendisliği 

10 - 5 - 936 

[Bu sütunlar tçlu gönderilecek mektuplarm .. Evlenmeler sütununa• 
kaydiJe gönderilmesi ve milmküD olduğu kadar kısa ol.ması rica ollWur) 

Aşkı memnu 
Bayazıttan Y. C. imzasile: 
"!2 Ytl§ında genç, güzel, evli bir 

kadınım. Zevcimi sevemiyorum. O
nun beni tatmin edebilecek maddi, 
manevi hiçbir meziyeti yok. A§k
tan, sevgiden anlar bir adam değil 
kıl Az zamanda ablamın kocasını 
sevmeğe başladım. Gün geçtikçe 
mütekabil olan bu aşk ve sevgi alev 
lendi ve bir yangın halini aldı. Sotı 
günlerde ablam ve kocam vaziyeti 
anlar gibi oldular. Fezaket, kanat
landı, etrafımızda dolaşıyor, bu ha
yata bir türlü veda edemiyorum. 
Ablamdan ayrılıp ba§ka bir yere 
gitmemize de müşterek maddi men
faatler mani. 
Ablamın ilç, benim de iki çocu

ğum var, ihtiraslanma mahküm ol
dum. Ne yapayım1" 

SU: her halde fazla roman oku
muş veyahut mesela film gibi haya
li şeylere kendinizi fazla vermipi
niz. Yahut ta, ev işleri ile, çocuk
larmızla hiç meşgul olmuyorsunuz 
ve yalnız hislerinizin esiri olarak 
yaşıyorsunuz. Hayatın hakikatleri 
karşısında hislerin bir zaaf olduğu
nu bilmeniz lizımgelir. Hisleri ile 
hareket etınek, düşüncesi olan 
mahlO.klara, yani insanlara bir borç
tur. Unutmayınız ki, cemiyet için
de yaşıyanlar, ancak nefislerinden 
feragat etmek suretile kendilerine 
o cemiyette yer temin ederler. Ak
si takdirde cemiyet haricinde kalır
lar. Bunun belki gençlik zamanla
rında ehemmiyeti yoktur. Fakat 
gençlik te aşk gibi geçicidir. Yalnız 
insiyakları, ihtirasları ile yaşıyan 
cemiyetler iptidai kimselerdir. Hal
buki siz "birtakım müşterek maddi 
menfaatler" in mevcudiyetini idrak 
edecek bir şahsiyetsiniz. Yapacağı
nız şey şunlar olmalıdır: 

1 - Kocaııw istihkar etmeyiniz. 
..DQ~z ki o, ~aımızm ba
-ıbasıdır. Bu sizi küjiilltmekten · ziya
de yükseltecek bir hadisedir. Kendi
niz ondan manen yüksek iseniz bu 
manevi kuvvetlerinizi onu istihkara 
değil, yükseltmeğe, kendinize müsa
vi yapmağa sarfediniz. 

2 - Ablanıza rakip olmayınız. 

Siz bir gün bedbaht olursanız dü
şününüz ki onun göğsUne başınızı 
koyup ağlıyacaksınız, ve mütekabi
len o da öyle yapacaktır. Bir anın 
ihtirasına böyle bir teselli feda edi
lir mi? 

3 - Size anne ve teyze diyen ço
cukları düşünmüyor musunuz? Ve 
şayet bir felakete sebep olursanız 

bu beş küçüğün biribirlerine nasıl 
hareket edecekleri, büyüyünce sizin 
yüzünüzden biribirlerinden nasıl 
nefret edeceklerini tasavvur ediniz. 

4 - Cinsi temayüllerinizi insani
leştiriniz. 

• 
Sevi§iyordulc, soğudum 

Usküdardan Uman imzasile: 
"iki senedir bir gençle sevişiyo -

ruz. Onunla evlenmek üzereyiz. Fa
kat ona karşı olan a§kımın artık 
bir arkada§lık şekline girdiğini gö
rüyorum. Ona, bir genç kız sevdiği 

programını bozmaya kalkmak ted
birlice bir hareket değil. Ne çare 
baba batın. 

Uçüncü gün Hayali otelde kitapla
rile başbaşa bırakarak elçilik binası 
na yollandim. 

Hidaye+ Bey de beni merak edi • 
yormuş. Babamdan üst üste iki mek 
tup almış. 

Beni çok iyi karşıladı. 
Kalender, baba tavırlı bir adam. 

Babam ondan bahsederken: 
- Bütün ömrU A vrupada geçmiş 

gibi birşey. Babas. da elçi idi. Roma· 
da doğdu. Madridde büyüdü! 

Diyordu. 
Ben de karşımda aşağı yukarı Ha· 

yalin babası tipinde, monşer azmanı 
bir adam göreceğimi tahmin ediyor
dum. Halhuki Hidayet Bey öyle baba 
can, öyle oturaklı bir adam ki elçi 
başkatibi değil Evkaf Şurası azası sa 
nırsmız. Ağır ağır konuşuyor, konuş 
ması bile eski edebiyat konuşması. 

Halit Ziyanın romanını okuyormuş 

gibi tomturaklı. 
Ziyanın romanını okuyormuş gibı 

tomturaklı. 

Bana Liege'deki mektep idaresile 
muhabere ettiğini, bütün tafsilatı al
dığını anlattıktan sonra: 

- İstersen yarın gidelim! dedi. 

kimseye ne verebilirse verdim. Beni 
çılgınca seviyor. Asabi ve sert bir 
mizacı var. Ondan ayrılacağımı 

söylemekten korkıtyorum. Belki bir 
f e'üikei6 sebep olabilirim. Bu çılf,. 

mazdan nasıl çıkaymı1" 

Mektubunuzdan, sizin tam evle
necek bir vaziyete girdiğiniz anlafW 
lıyor. Çünkü, evvela, ona, ne kabilse 
vermışsınız. Buna rağmen sizi 
sevmekte devam ediyor. Sonra, ona 
karşı bir arkadaşlık hissi duymağa 
başlamışsınız. Bu da mükemmel. 
Çünkü evlenmek arkadaşlıktan, tat• 
lı bir arkadaşlıktan başka nedir? 
Coşkun seller, nihayet nehir olur ve 
sakin sakin akarlar. 

* Nevmit bir a§IC 
Izmirden C. A. T. imzasile: 
"Bir sene evvel gilzel bir k"ızla tcı

mştım. Oldukça zengin ve benim 
servet seviyemden yukarı olduğu 
için Uikayt kaldım. Fakat o,, bana, 
au l<ikaydinüı yerinde olmadığın• 

söyledi ve sözlerini filen de ispat 
etti. Fakat §imdi, benden ttzak1aşı
yor. Çünkü onun hislerine ben dtJ 
mukabele ettim, onıt seudim. Bu kQ,.. 
fi değilmiş gibi, tanıdığım ba§ka 
pıyor. Müthi.ş bir azap içindeyim. 
gençlerle göziimün önünde ku.r ya· 
pıyor. Müthi§ bir azap içindeyim. 
Bu hallere daha fazla dayantımıya· 
cağımı zannediyorum. Bana bir yol 
gösterir misiniz1" 

Bu genç kıza karşı duyduğunus 
aşk onun size oynadığı pek basit 
oyunu görmenize mani oluyor. Ay· 
ni zamanda böyle bir oyun oynamak 
zahmetine girmesi size karşı hiç te 
lakayt olmadığını gösterir. Belki 
istemiyerek onu kırmışsınızdır ve 
size iğbirarından böyle yapmakta· 
dır. Onun 'bu hırreketlerine karşı 
Thkayt kalrr 'veya klskandığmızıt 
göstermezse:nir, buna muvaffak ~ 
labilirseniz, bu hareketlerin dura.· 
cağını memnuniyetle göreceksiniz. 

* 
Mektuplarım cevapsız 

kalıyor 

Bebekten S. M. imzaslle: 
"Geçen tatil mevsimi LondraytJ 

gitmi§tim. Orada benim gibi ta~ 
be olan bir genç kızla ta>ıı§tım. 
Dost olduk. Aramızda, bir a~k diye· 
mezsem de oldukça ku.wefü bir. 
sempati başladı. lstanbula döndüm· 
Hemen her hafta ondan bir mektup 
alıyor ve cevap veriyordum. Bir bU"' 
çu.k aydır mektuplarım ceııap.!tZ 'M"' 
lıyor. Yazdığı mektuplardan onurı 
çok içli ve şair bir kız olduğuna k(J• 

rar vermi§tim ve sevmeğe 00§1~ 
mı.ştım. Şimdi ne yapayım1" 
Yapacağınız §eY beklemektir. O

na bir daha mektup yazıp ısrar et
meyiniz. Belki hastadır, belki ani bit le 
seyahate çıkmı§tır, kim bilir? Bel~l 
de artık size yazamıyacak bir vaıı
yete gelmiştir. BUtUn bu ihtimalle-" 
ri düşUnerek susmak lazım. Hetıı 
gözden uzak olan, gönUlden de uza.1' 
olurmuş derler. 

Dersler hafta sonunda ba..,c:tlayacak • 
mış. iyi bir pansiyon buluruz. Yer
leşirsin. Alışırsın! 

- Size zahmet vermeyim. dedl.Jl1-
Muhabere dosyasını veriniz. Kendiııı 
takip ederim. Hem bu suretle alışaılf 
ta olurum. 

Bu fikrimi makul bulmakla beJ'S .. 
ber babamın tenbihlerini düşünUYO~ 
du. Babam haşan oğlunu resmi b 
memurun eli ile mektebe yazdırın•Y' 
kafasına koymuştu. 

Hidayet Beyi temin ettim: 
- Kayit muamelesini yaptırdtıc; 

tan sonra size de mal ~ııı• 
veririm. 

Epey dil dökerek kandırdım. ~· 
ğıtları aldım. Tam çıkıyordum: ..11. 

- Peki pasaportunu bırak, dev' 
Burada onun da muamelesi vaı:· dl 

Birdenbire afalladım. lş gı~ 
sarpa sarmıştı. Oyle ya bura.da r' .. 
lip geçici seyyah değiliz ya, otıı tt 
cağız. Oturmak için de pasaP"~ 
muamelesi yaptırmak 18.zun. re 
ama Hayal de var. 

Hidayet Bey yüzüme bakıyo~ıl 
- Hakkınız var, dedim, Y3 i.Dcl 

pasaportum üstilmde değil. 11' 
ziyaretimde takdim ederim. ııt> 

ıArkasJ" 
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Yazan: IOTHAT «::B!Maı. 

luıUnldl Proıram 
lstubal 

12,30 Mahtelif pWdar Ye Halk maaikiai. 
11.- Dana muüili, 11.30 (Ambauadör) 
ıuinoaandan nakil. 20,- Haberler, 20,30 
Stüdyo orkestralan, 21,15 Bmln&lii ffa1b-. 

En namussuz sözü en namuslu yüzle söylemekte 
onun yüzünde öyle bir sanatin derinliği vardı ki ••• 

lac11•, a•lahlmak ltl•dlr 

Yi ıa.terit kola •e 10D baberlw. Saat 
22 dm tonra Aaadola AJaaamm suetele
re mab8aa baYadia aenili •erilecektir. 

BUJD&E& 
11: Romen balJr maalkial; 20,20: Koro 

konseri: 20.55: Tt,.tro: 21.55: Romen 
tarkılan; 22,45: R&d7o orkestruı (Şarkı
h). 

a.ı Tlirk Stıleyman. bir kadmla 
~ anlatma-. rahateıı o
~": O_ytlztintl görmediği bam aile 
~e bile yatbğmı söyliyen a

Kadın etinin hezimeti onun 
tl· beklediği birinci lezzet-

• lfJmı uıl kendi huı IODl'& gelir
Alleak Macidenin içtimai mevkii
Jrencu sanparalığmm payeeine la
IÖrmllyordu; ve bu ytllden onu 
llltlddet kimseye IÖylemedi. Fa
laman geçtikçe aabredemiyor
Nihayet bir ıtın Adnan& açtı. 

!fer Çarpmba akpmı ortalık ka-
balde evine dönmek iateml

Macideyt ne kadar sorla kocuı
Yanma gitmeğe raa ettiğini an-

~~ . . 

BUDAP~ 1 

18: Plü • mabtelif; 20.30: Tarasc>ta 
maaikili: 21,20: Badapeıte konser orkea
truı (aSrkılı): 23: Çincene muaildai; 24: 
Cubant. 
1108KOV& 

18,30: Sopraa " bariton aealerle kon· 
ser: 20: Operet maaikiai: 21 : Dinleyicile
rin isteklerine ıöre konaer: 22: Yabancı 
clillerle emisJOD)ar. 

V&RŞOV& 

UI: Kflçfik orkestra konseri: 21: Komer 
nakli: 21,45: Mahtellf: 22: Lemberı'den: 
Sen aetri,.t: 23: Sarkdı küçük orkestra 
konaerf: 24,05: Dua pllklan. 
ViYANA . 

11.15: Oresor <kendi eserlerinden): 
18,45: Bobemn kuarteti: 21,05: Radyo 
plyeai: 23: Haberler: 23,30: Mas Reıerin 
•erlerindea (p&,.no); 23,15: Dana muai· 
'ldai. 

• Tabut, en nadide çiçeklerle arttt- rir miyim hiç! Ne zamandır oraya 
lü, ilerliyordu. Line Mlrecourt son gittiğim yok. Ki.tiplerine sor. Ve 
gezintisini yapıyordu. bana §İmdiye kadar o adrese mek

Cenazenin yolunda durup f&pka- tup geldi mi, onu da sor! Seni aevt-
larmı çıkaranlar içlerinden: yorum.. Seni aldatmadım ve alda~ 

- Kim bilir nekadar seviliyordu. mıyacafmı da ... 
Ne çok çiçek! Jean yavaş yavaş ınkfuıet bulu • 

Diye dU,Unilyorlardı. Line haki- yordu. Evet .. Kansmm belki hakkı 
katen çok sevilmifti. Kocam Jean vardı. Kim bilir, saadetlerini km
onun için yaşıyordu denilebilir. Çıl- kanan meçhul bir dtlşman bunu 
dırasıya bir aşk ile kanama bağ- yapmış olabilirdi. 
lanmıştı. Jean unutacağını zannederek me-

Şimdi, cenazenin arkasmda ma- seleyi kapatmıttJ. Fakat ftlphe, bir 
kine gibi kuru hareketlerle ilerliyen defa beynine girmişti. Vaktile le-

Segme program Jean ile iki üç arkadafmdan başka kesiz, şüphesiz olan qklan, o gtı-
Pras. N&t: 22: Çek fülrmonı.L bu facianm ıımnı, Llne'in intihan- r.el aşklan aıtlk kaybolmuştu ve 

vayda gibi yanyana 11USuyorlardı. şah, atta mahraca, arabada hidivdi. Vaqova. N&t 21: Orkema; 21: Sarkıh nm sebebini bilen yoktu. Bana da Line, bir daha kaybettifi saadeti 
Birdenbire kahvede gtııillttı kesildi. Mahallede karakol ondan sonra ge- or~T"'~ 2120: SUWı orkestra. bu hldiseyi anlatan, onun arkadaf- bu1amıyacapıı anlıyara'k p.kağma 
Tavla zarlan, noktalar gibi IM!Mlz lirdi. Saraya misafir giderdi. Mecli- 1109kOY&. ... t 11.30: Sopraa " bariton larmdan biri oldu. dayadığı tabancuile gtınlerine ni-
y u varla n d ı. Mermere da- i tık 1... l b ...ıerıe komer. Uç dört ay evvel, Jean, oldukça hayet vennifti. Ve bugün, Line Mi-
-1. tanı-'- bil ı.a.a.dı •·- ....... ı v e • le ah a p - Vi:raaa. uat 2S.20: llüa Repr'la eser- recont, glbe1 ve gftneşll bir havada 
;;,- • uuı.am --& ~ .u-w· terinden 1'fyaao kOMeri. uzun su.ren bir seyahate ç•lrwn..t-T. 
Dl 01. ••• h T .....1,.-... f dar t ı • A d ı makamdı. Dalma a-1 ~- son ---'"'tisini çiçekler ve bir tabut ~· avana -a-&Ja.& ea - ;;,w Hambars. mt 21: Dam maeDritf; 23.30 Dönüşte, evine uğramadan evvel, &...-&& 

afacmdan sarktı ve kahvehanede renkte ,ayni tekilde rubaaı bir kiti- Kaa. doğrudan doğruya yazıhaneye git- içinch> yapıyordu. 
mezarlİk bafladı: Adnan baktı; ıd- ye mahsus bir makamın, bir kifllik ~---. 'ft,atrolu mİf, orada, mektuplar araamda, ka- • 
yah göğBtınde san madalyaslle Arap Unifol'ID88I idi: Siyah gömlek, ıdyah • TEPBBASI ANPI TiYATROSU ; nama hitaben yaulm• kokulu sarf- Sekiz gnn 80DI'&, mezarlık bekçı-
A ullah P k d dı 12 l k t ıd f H -r si, Llne'in mezarı üzerinde bir ce-vn aşa apı ay ve er- ırava , yah ee, ıdyah ceket pan- (Llllrils a,.t). h bir mektup görmUfttl. J'ean zar. 
den bir kadayifçi ile bir balıkçmm talon, r'vah baston, eiyah ve san. • TAN : (Karyoka), "1'ID (Kllçik fı açıp açmamak huauaunda tereci- aet buldu. Adam, mezarın üzerini 
k _._, __ Arab d Ara Anne) çiçeklerle doldurduktan sonra orada 
a.ı.aıan m omuzun a ve ken - p ve Ud adamı Adnana yalan · dUt et-'"ti. Fakat mektup, ftlphell dilerl Arab kum • TURK ı CAtı. To.,ıı,.a ltalar). ~ kendini öldtlrmUtttı. Bir elinde ta-

evindeki km Adnanm kan diye m ar da duruyorlar- oturdular. Arap Avnullah sağırdı; (Uçanama Dotna). görllntlyordu, dayanamamışb, zar- banca, bir elinde de mmmla tuttuğu 
rqı-., ... SWeyman nuıl l8temiftt ! dı. Adnamn kollan ve bacaklan sağ kulağına kadaylfçl dün geceki • YILDIZ ı <G&alD ACllı) " (Swen fı yırtmlfO ve fU sabrlan okumUf· bir mektup vardı. Mektupta şunlar 

80rdu. SWeyman : _ "Bilir son vaziyetine eıimdı. bukmı hay.kırdı: Kadm). tu: yazılıydı: 
L .............. ! sonradan anJadwn!,. dedi. Arap Avnullah, nargile içerken (Arkua var) : =~ ffl~ıJ:r:•lia. Ruhum,, "Hepinizden ve WlAaaaa ondan af· 
lıılL de Adnan yatak vak'alanm gizle- npa Karmen). Son buluşmamızın aarh()fluğun· "/imi dilerim. lş'ledjğim feci cina-t.,_ adamlardan iğrenirdi. Fakat • BLHAMRA : (Oldilrdilfilm Adam) dan hdl<i ayılamadım. Ve sana hd- "yetin cezaaınt kendi elimle ,,my~ 
._. __ ~__,a, a._..ıı~ ı.... - k 41 •e (Vakttsu Baba) 1~ doyamadım. Bana vermek lut-

-,,- - -- ·- ... <JWilt ._... ıu "rum. °""' ae1n7&İ§, Clfbmı ona söy-~"&.&ı. için kendine <1aDI mbldı. Bir ~ fwwl4 ~ ....,.,,.. t•lmlr -....,~ ~ 0 .. 
Cllla moracaktl: Böyle mrnqdr bir •SIK : (Zan)" (Atk Hlrinteri) u mman mal4k olat•lun. U.U '""'°" _........ W.Wca• almağfl 

bir defadan fazla niçin gö..n• • llELBK : (aeilkll Pece> •• (Yarab ederim ki, koauı btıgiiR de gelfll.n '"kanar A...,. Kq), w,._ w bu caftiycaee ı. 
! Hentu moruJmıyan bu BUallıı Bo L • KADIKÖY SOUYY A: (Atk Bando- ve amai yin6 görebilirim. '"rekışffe bulut1dl"n. O mekttdnl 

1--mhllcen.pı ... , SW=an~~e!! Y: ğazici isesinde dün cok muvaffakıyetli • ~KUDAR HALE: (K8ç& Albay). Benin tçi"a!;,Zdıratt ==·on!~k el=•= 
faıu,.t lllefhur Laie'e ben.setti (abalı Sıhhi l'udım Teeldlltı Jean yıldınmla vunılmuı gibiydi. Ve o zaman belki ... beni kabul eder· 

ı-..uıı-.....1161 ylemekle SWeyman en- b•ır spor bayramı yapıklı Ba aamaraclu .,.. ... , -..... Hiçbir acı duymadan öy18<\e kalmıf· dt. Hepiftüden w biZ1uJNa ondat1 
bdma giden Yunan filo- bill latealr 441111 b. Fakat zehir, yaV&f yavq tesirini "aflimi rica ederim." 

~il'lnrn hl•"ID'ta durmq olUJOI'- lltlwt Yerlen yapmağa bqladı, bir koltuğa dÜfttl, Cesedi kaldırıp, bir tarafa göm-
)lı..._ • DOn, Botulçl U.ednln ahumda, reyan et.mit fakat Bofulçi aifçi Fa- --o;_ roDan acenteli Telefoa diişünmeğe başladı. Bu Geo kimdi? dtller. Bu adamın kim olduğunu 
:--.aı llaeldeyl Adnana 116yledlii DarUwafaka _Boğaziçi epor bayr&m.I nık firikikten g11ae1 bir llltle talmm- AkQ (Kact•o, tüel_.> :,~: Tanıdıklan arasmdi. böyle bir isim yazmıyacağmı. 
• SWeymamD içi yine rahat etme yapılmıftu'. Evveli, her iki takım mun m galip vaziyete geçfrmlttlr. tJdncl em D.mhyallan llrlred 23079 yoktu. KanlmJ elinden alan bu ha- -----------
. 4dnaıı bu mahremiyeti paylapıa- taam adımlarla bir remnigeçit yap- devrede de Botulçl u.laçJb Necmi De.let DemlryoOan HAv•h•f'11sa 42145 in kimdi? Hem demek fimdiye ka- 1 BU L M ACA M 1 Z 1 
~ bir iltinlde bu mm IDlflar, ı.tikW m&l'll llÖylemitler ve bir gol daha yaplDJI ve bu suretle ltfalJe Telefoalan dar kansı onu aldatmıftJ. Birçokla- _ _ 

\', bundan eonra, kaJabahk bir seyirci Boğaziçi B Wmm maçı (0.2) galip n gibi, o da, alelide bir kadından, 
• 8Ule,man Adnana UIWl usadıya ldıtlem &ltlnde muhtelif çor hareket bitirmlttir. Her iki taraf ta gtır.el bir :t!:.1:; == = bir &fifteden bafka bir teY değildi. 

l'Wlete 116ylenmemJe bir mr kat lMıtl•m.ıır. oyun oynamJt ve bUba•a Boğaziçi Y..uu,. BüarUı. 8blkdere. Jean'm blLfı alevler içinde yanı- 'ıı--+--ı-ı---
ltöidııcten çılrmam11 bir iç m- Evvell., atletism mUeabakalan ya _ aantuiıafı Baha sahanın en iyi oyun- Ualrüdar ıttaıym IOU5 yordu. Yazıhaneden çıktı. Bir açık 2 

diye bakıyordu. Artık Macide- pıhmtbr. Alman netloeler ıunlardır: cuau oldufunu ~lftlr. =~tf~bell. hrsaa Kma4:6:'m otomobile binerek: 3._,...._;...-~ 
~ gelene anlatmap balladı. 100 metro: Birinci Sabahattin (Bo B talmnlan maçlarmdan sonra her tablan icill telefoa uatralın&ıla ..... n - Silr! 
--.ıl!l11•yetinl tramvaylarda ve va fufçl) 12 l&Diye, Udnci Celil (Darllt iki mektebin A takımlan da karfdal- NllPI demet klflcllr. Dedi. İki saat dolqtı. Biraz ken-
'bu ı,Ie1eydi bunu ineanlar an- p.faka) 12,1 o.niye, Uçtınctı Faruk IDJllardır. Bu maça DarQfp.faka: B•taae Teleloalan dine gelir gibi oldu ve eve döndll. 

kadar öjrenebllirlerdl. Ma- (Boğuiçl) 12,1 saniye. Selim Merdivenlerden çıktı, apartmana 
~ 1tlzllnll ıörmiyenler bl- 400 metıo: Birinci Klmil (Darllt- Sadi Remsi ="..:=;"....._ :.,T, girdL Kansı hentlz uyanmamıftı. 
~ her JWiDl tamyorlanb. fi.faka) 814/5 eaniye, lkinci Suat (Bo Mehmet L&tlf CeW HWkt kadmlar .......... awa Öyle ya.. Bir gün evvel lfıtı ile bu-

juiçl) 82 1/3 eaniye, tlçtıncü Keh- Saim. lhaan, Cemal, - Ali, Mustafa = ~-= o..._ ::: lUf!DuttU. yorgundu! 
MaHlle lla•vnl met (DarQuafaka) ~: S.,otfw Wr ........ 41141 Jeuı ka.mmm odımna girdi "" 

!~. Jlimur, Naıur- 2. =4~~=-.:n~~~~ Hayati Oha~ =...:-=-. oe.:... == :._~ rıaU:: ~~°!: 
1 ~Jda yalmunm 1ıı1r Jm.. rlll&fm) 2.24 1/5 d•lrika, tıçtlncll l'anık BQlent Orhan :.~.=,-:.: .!:.... = m yemefe lıtdır1an&n bir kurt gibi SOLSAN SA.DA VE YUKARDAN 
.=--na odlma 1 af ardı; Dml1 (DarUJp.tab) Dmn, AbduDah, 8aJl&p, Bedii, Rauf gOJmep baf)adl. O aman Line AŞAGI: 
~rahmet oaun romanmı bç 1800 metro: Birinci Edip (Boğui- ,ekllndeçdmutJaıdır. Birinci avr. n dUn akfam lllrel federuyonunun uyandı ve kocumı görtlnce eevlnçle 1 - BugUnlerde mektep çocukla-
..!.:.~!..~~ et m l ı t l. Ad- ~) 5.12 3/5 dakika, ikinci Mehmet de, DarilR&faka rlbıllrla berüer w nezareti altında kltlp salonunda kala- haykırdı: rmm yeglne endl1811i (7) Gllire1 (3). 

altında oebl9iDJn (Dari1e9afaka) 5,15 dakika, tlçtlncll havadan, eınerA bir oyun oyn&mıf ve balık bir seyirci önünde yapılmıt ve - J._ •• Ne zaman geldin! 2 - Valat (4). Hayvan &Od (3) 
, lraybedent hul dmlı eve gi- Suat (Bofaziçl) thu.nm gllsel bir golile (1-0) p11p ilerisi için çok tlmitvar neticeler alın- - Beni hiç bekleıniyordun değil Çok defli (2) • 

Blrdenbtre durdu. Kahvenin Gülle atma: Birinci Suat (Boğul- bitinniftir. ikinci dewede, Bofulçl mıetır. Gtlreeçilerimim eerbeet gtıre- mi? Bilhuaa bugün! 3 - Bugtınlerde mektep çocukla-
Datatanıı hocanın a.ntmı çl) 10,13 metro, ikinci Celil (Boğazi- takımı, rllzgl.n arkuma ala.rak faile te olan alıtkanhğı mtlaabakalan bat- - Ne oluyorsun canım? Nen var! rmm beklediği feY· (5). Medeni de-

.. 1 & ·Hoca iki lmmıdır: Kendiıd çi) 9,33 metro, tıçtlnctl Mahmut (Da- bir oyun oyna.maP baola11111 fakat tan bap heyecanla geçirmittlr. Neti- Llne gtılmek istiyordu, fakat ko- fil (5). 
' • 1 r ı 1 ı • • • B u karma riıwafaka) 9,16 metro. forvertleri mttteaddit fırsatlan topu celeri yazıyoruz. casmm bakışlan o kadar mtlthi.t idi 4 - Hiklyei fiili mazi elguı (3). 
~•arık, parmak- Uzun atlama: Birinci Şahap (Bo- awta atarak kaçlnmflardır. Buna 56 Kilo: Birinci -Ahmet ki, bir tilrltl buna muvaff~ olama- 5 - itik verir (5). Atın kundura-
~ l&ıecek bir köpük lufçi) 5,75 metro, ikinci Danit (Da- mukabitl>artllf&fakaldar va ma yap lklncl - Kenan eh. Kocası sordu: •1 (3). 
~bu tWbmt YJimı bir kac rtlwafaka) 5,69 metro, tlçtınctı Fa- tıklan tehlikeli alanlarla biri Ali w Uçünctı - Ziya _Çabuk eöyle. Onu nerede tanı- 6 - Kırmm (2). içki (4). Rabıt 

· S : bir bç tt.mla madde- nık (Bofaziçl) 5,59 metro. biri de Cemal tarafından iki gol ya- 61 Kilo: Birinci - Mehmet dm? Nerede oturuyor? Söyle de edatı (2) • S l&l'lia bayılırdı. Çehre- YUbek atlama: Birinci Cihat (Bo parak (3-0) pllp vaziyete pçmlfl91"- ikinci - Şemsi eenin cezanı vermeden evvel gidi 7 - Yeni dofmut çocuk (6). 
~':an cıerrar unldarm, in- luiçt) 1,60 metro, lklncl Nejat (Da dlr. Oyunun mon1arma Şahap kafa ile Uçtınctı - Necdet onun 'kafuım patlatayım. p 8 - ee".l't edatı (2). Adiyö (6) 
~ u.hte vakar arık· rflRafaka) l,M metro, tıçUııctı Mu- gbel bir pi yapm11 ve maç (3-1) Da 86 Kilo: Birinci - Faik Jean kendi kendine l!Ofukkanb ol 9 - Apartıma (2). Tudik eda• 

I>aimtanh Jıoaınmlrl ammer (Dvllfpfaka) l,M metro. rtlfpfabnm pllbfyetl ile bltudfth". Ddnci - lbrahlm mağı vaclettiit halde bir tilrltl ken- tı <4>. 
mardıfı hUr anırtı. Atlettsm mhabakalarmdan 90lll'& Dartllf&fakadan bUttln forvert hattı. Uçtıncll - Mehmet dini zaptedememiftl. Kamı da p- 10 - Kuru delil (3) • Gtlze1 eanat-

glrdl. Kapanınca bl- iki mektebin B Wnınlan kU'fllalmıl- Botulçbıden Cihat, Bllleat, Abdal- 87 Kilo: Birinci - llOseybı Ahmet • lar mektebi (7). 
~temaiyealnf kahveci çı- lardır. Bu mU..bakaya Bop.zlçl: lah iyi oynlZDJllardl. Ddncl - Mehmet Ali ~· diyorsun.. dedi, anJanuyo- ll - llezun (6). Tembel C4l 

Boeanm yanma kot- Sata Maçtan llOlll'a ber Ud mektep bu Uçtlnell - Seyfi Mehmet nım.. Kimden bahaediyoraun. DUNKU BULMACAMIZIN HALLI:ı 
~..:.:mm km SUheyll ile Ssdl Yqar rtı.ı gllnUn bir hatıram olmak bere '12 ve '79 kilo mtlalhakalan vaktin _ Geodan ! 1 _Bira (4) Bayrak (6) 
Jrn.:_-:-_qlG hiçbir dedikodu ... tmnal1 BaJia Rahmi biribirlerlne birer kupa hediye etmit- gecikmeei dolaymlle bqka bir gUne - v....... Geo Kim bu, 2 ırı. (4 .Irl . 
•~ anım•mıfb; Ye Detm- Erellment, l'anık, Sunuhl, Farlık, terdir. BOtUn mekteplerimble ntlmune tehir edthmftir. Jean~klapn~ onu biJelinden (2.) - ). <3>. iri (S). Re 

JOrln eeklal gibi clo9ttular. Necmi o1abllecek bu neteH spor gtlntı DarUt- Di L tutarak yataktan çekip almıttı. ho- 3 - 1Uca ( 4) 
'beııa ce. hoca aevindi: Darttwafab: ptab ve Boluiçi ta1ebelerinbı Ami ••i 1 faiı•ları murdanarak: 4 _ Aabl (~) Alb (4) 

' .._'ber aöveceklerdl. Fa- l1>rahlm mt tel&htlratı içinde nihayetlennrlt- Galatuaray - Beykoz B takımla- - YatağmımJa._ Utanmadın mı? 5-Irimli (8). • 
~ lakambil oynanıyor, Şeref Muammer tir. ~ maçı Gal~tuaraym 6-1 gallbiyetile Diyordu. Dd saat stıren feci bir 8 _ Bir (3). Itll.f (5) • 

... ~vanlarda attıyor - Feridun Mukadder Jamet Serhıf gireı nihayetlendi. sahne oldu. Line beyhude yere ken- 7 - Ar (2). Anlamak (T). 
~ ytlUek ...ıe ko- Sall.hattin, Mutat, Canip, Omer, Hik- miıa•aiaları Fenerbahçe - Gtlııet maçmda Gil- dini müdafaa ediyordu. Gölyqla- 8 _ Yl (2). llln (4). Yay (I). 

~Halbuki onlar her met Def)ller hfllmıen mafl6p saydmq yap n, hıçkmklan, para etmemlttl. 9 _ Kifayet (7) 
li~ .. aki~_R.mnplen '87- IÜlinde çıJmuwlardı. Oyun birinci dev Galatuaray kltlbtl tarafmdan· t9I"- tıklan huaual maçta FenerWer ha_ _ Delisin, diyordu, eier Myle 10 _Arda <•>.irat* -) 

Ddai de tn.m- rede tamıqnne mU..vl bir ll8ldlcle ce- tip edilen ll8Meet drtl mOqbekaJa- aı1armı t-1 YfJllDÜllerdir. ,_pm11 olaam. yaabaneye adrea ve- u _ Ke (2) a (2) JO (2). 
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Cecevrenin kanaati şudur: 
Habeş statüsü bir başkası 
tarafından değiştirilemez! 

İngiliz ve Fransız işçi partileri liderleri zecri tedbir-

lere devam edilmesinde tamamen mutabık kaldılar 
--- BAŞI 1 iNCiDE --

değişebileceğini ilave etmektedirler. selesindeki hattı hareketini izah et

Bitarafların toplantısı 

Cenevre, 9 (A. A.) - Bitaraf de
flilen devletler, yani Danimarka, 
Norveç, lsveç, Felemenk, lspanya, 
İsviçre ve Finlandiya mUmessileri 
Habeş işinin inkişaflan ve Lokarno 
misakının ihlili neticesinde hasıl 

olmuş olan vaziyet muvacehesinde 
ittihaz etmek tasavvurunda bulun -
duklan müşterek hattı hareket hak
kında görüşmüşlerdir. 

Milletler cemiyeti mahafili, bita -
raf devletler konferansının büyük 
bir ehemmyeti haiz olduğunu, çün
kü bu konferansın cemiyet azasın -
dan bulunan ispanya ve Danimarka 
delegelerini konseyin pazartesi günil 
yapacağı toplantıda kendi noktai 
nazarlarını müdafaaya memur ede
ceğini beyan etmektedirler. 

Nazırlar, öğleden sonra tekrar 
buluşacaklardır. İspanya ve İsviçre. 
murahhaslan da bu ikinci toplantı
ya iştirak edeceklerdir. "Bitaraf'' 
devletlerin Milletler Cemiyetinin nü
fuz ve haysiyetini kurtarmak mak
sadiyle hemen faaliyete geçmesi 
için mezkur cemiyet konseyi üzerin
de bir taz:>-ik icrasına azmetmiş ol
duklan tahmin edilmektedir. Yalnız 
Isviçre'nin bu bapta bir istisna teş
kil edebileceği zannolunuyor. Zira 
İsviçre, zecri tedbirlerin kaldırılma
sına taraftardır. 

lyi malumat almakta olan maha
fil, "bitaraflarm,, Almanyanın Mil
letler Cemiyetine girmesine taraf
tar olduklarını beyan etmektedirler. 

ltalyan murahhas/arı 
Roma, 9 . ( A.A.) - Aloisi ile Roc

co, bu ak§am Cenevreye gidecekler
dir. 

Habeı delegesi 
Cenevre, 9. (A.A.) - Milletler Ce

tniyeti sekreterliği, Parisdeki "Habeş 
sefiri Valde Mariam'ın Miiletler 
Cemiyeti Konseyinde Habeşistan'ı 
temsil edeceği haberini teyit etmek
tedir. Zira. Habeşistanm meşru sta
tüsü üçüncü bir devletin karariyle 
değiştirilemez. 

Dominyon/ar zecri tedbirle
rin kaldırılmasına muarıı 

Londra, 9. (A.A.) - Eden In
gilterenin Cenevrede zecrl tedbirler 
meselesinde takibedeceği hattı hare
ket hakkında Dominyonlar mümes
silleri ile görüşmüştür. 

Oğrenildiğine göre Dominyonlar 
mümessilleri, hükumetlerinin Habeş 
meselesi Milletler Cemiyeti çerçeve
si dahilinde halledilmedikçe zecri 
tedbirlerin kaldırılmasına kat'i su
rette muarız olduğunu beyan etmiş
lerdir. 

lngiliz ve Fransız iı~i lider
leri arasında temas 

Paris, 9. (A.A.) - Ingiliz amele 
partisi lideri binbaşı Attlee, berabe
rinde mUteveffa Hendereon'un silah
ları bırakma konferansındaki kati
bi olan Noel Baker olduğu halde bu 
sabah buraya gelmiştir. Attlee, 
Blum ile görüşmüş ve kendisini son 
intihabatta kazanmış olduğu muvaf
fakiyetten dolayi tebrik etmiştir. 

MUşahidler, Attlee'nin ziyaretinin 
resmi mahiyette olmadığını beyan et 
mektedirler. Bu mü38-hidler, ikinci 
enternasyonale mensup muhtelif şu
beler reJslerinin memleketlerindeki 
efkarı umumiyelerin ne halde olduk
tan hakkında noktai nazar teatilerin 
de bulunmaları mutat olduğunu kayt 
eylemektedirler. !kinci enternasyo
nalin kongresi, önümüzdeki hafta 
Brükselde toplanacaktır. 

Ancak Blum. Pariste kalmak mec· 
buriyetinde bulunduğundan Brüksel' 
e gidemiyecektir. Bu sebepten dolayi 
Ingiliz murahhasları , Brüksel'e git
meden evvel Blum'u görmeğe karar 
vermişlerdir. 

Anla§tılar 

mektir. 
Amele mahafili, halkçılar cephesi 

hükumetinin yalnız zecri tedbirleri 
tatbikte devanı, etmek yolunda bir 
hattı hareket lakip etmekle kalmı
yacağı ve mezkur cephenin daha 
şimdiden halihazırdaki hükumetten 
statükonun, yeni kabinenin teşekkü 
lüne kadar muhafaza edilmesini is
tiyecek derecede nüfuz kazanmış ol
duğu mutaleasında bulunmaktadır. 

Parlamento mahafilinde ileri sü
rülmekte olan mutalealara bakılırsa 
Paris ile Londra arasında büyük bir 
noktai nazar mutabakatı vardır. Bil 
hasSa. Fransa ile Ingilterenin kollek
tlf emniyeti tarsin etmek suretiyle 
Milletler Cemiyetini Habeş sergüzeŞ
tinden kurtarmak için müşterek bir 
arzu beslemekte oldukları zannedil
mektedir. 

Umuml,Yetle yapılmakta olan tah
min şudur : 

Fransa ile tngilterc, bugün artık 
bir emrivaki olan ltalyan zaferini 
bir mesele yaparak bunu tekrar kur 
calamağa teşebbüs etmiyeceklerdir. 
Bu da Süveyiş kanalının kapatılması 
ve askeri tedbirler alınması gibi zec
ri tedbirlerin şiddetlendirilmesi ih
timallerini bertaraf etmektedir. Bu
na mukabil zecri tedbirlerin ancak 
Milletler Cemiyetince kabule şayan 
görülecek bir sulh muahedenamesi 
aktedildikten sonra kaldırılabileceği 
ehemmiyetle kaydedilmektedir. 

Muhalefet mahafili, Habeş işi 

memnuniyete şayan bir şekilde hal 
ve tesviye edilmese bile, Cenevre 
idealinin efkarı umumiyede muha
faza ve idame edilmesi lüzumuna 
kail bulunmaktadırlar. 

Bu münasebetle Ingilizlerin Millet 
ler Cemiyetinin yeni esaslara göre 
yeni baştan tensik edilmesini tekli! 
etmiş oldukları, Fransız halkçılar 
cephesinin ise silahları bırakma si
va!Wtine rücu etmek taraftarı oldu
ğu hatırlatılmaktadır. 
'"Bu itibarla karşılıklı yardımı dün
yanın muhtelif mmtakalarına hasr 
\'e tahsis etmek fikri şiddetli itiraz
lan davet etmektedir. Bilhassa In
giliz menafiinin yalnız Fransa, Fe
lemenk ve Belçikada aranılamıya
cağı söylenmektedir. 

Bundan başka, dünyanın mukave
leyi bir takım müstakil mıntakalara 
ayrılmasının Büyük Britanya Impa
ratorluğunun eczası arasındaki mü
tekabil yardıma muanz olacağı da 
beyan edilmektedir. Filvaki, Ingilte
renin kendi Dominyonlarına müza
haret etmemesi ve mesela Japonya 
ile Avusturalya arasında bir ihtilA.f 
çıktığı zaman lakayt kalma.~ı tasav
vur edilebilir bir hal değildir. 

Zecri tedbirlere devam! 
Londra, 9. (A.A. l - Habeşistan

daki vaziyetin tetkiki için Milletler 
Cemiyetine müzaheret birliği tara
fından Londrada Albert Hall'da ya
pılan toplantıya onbin kişi iştirak 
etmiştir. 

Toplantıya başkanlık eden Lord 
Cecil ezcümle demiştir ki : "Mil
letler Cemiyeti zecri tedbir politika
sını muhafaza etmeli ve hatta bu 
tedbirleri layikı veçhile şiddetlendir
melidir. Milletler Cemiyetı belki kay 
betmiştir. Fakat ttalyanın da kazan
mış olduğu henüz ispat edilmiş de
ğildir. Habeşistanın nihayette mahv
olmasına müsaade edilecekse, her
halde Habeşistan, bir taarruza kur
ban olarak mahvolacak son memle
ket olmıyacaktır.,, 
Habeşistanın istilasını nefretle kar

şıhyan toplantı, Milletler Cemiyeti 
Konseyi tarafından teklif edilen sulh 
şeraitini kabul edinceye kadar Ital
yaya karşı zecri tedbirlerin devam 
ettirilmesini hükumetten istemeye 
karar vermiştir. 

Haheı meselesi uzun 
uıadıya görüıü/ecek 

Londra, 9 (Tan) - Cenevreden 
gelen diğer haberlerin hilfına ola
rak bugün resmi İngiliz mahafilin
de söylendiğine göre Milletler Ce
miyeti Konseyinin pazartesi günü 
başhyacak olan içtimamda Habeş 

isçi arbedesi 
Selanikte kanh 
çarpışmalar oldu 

Atina, 9 (Tan) - Dün Selanikte, 
hükumet dairesi önilnde toplanan 
grevci tütün işçiler ile süvari polisler 
a r a s ı n d a m ü s a d e m e ol
muştur. I " ç i l e r i n jandar· 
mayı taşlaması Uzerine bu müsademe 
kanlı bir §ekil almış nümayişçilerden 
birçok kimseler yaralanmıştır. Yara
lılardan bazdan hastaneye nakledil
mişlerdir. Gece gelen telgraflardan 
tütün işçilerinin çok bulunduğu 

başka şehirlerde de buna benzer mü
sademeler olduğu bildirilmektedir. 

Yukarıdaki hadiselerden haberdar 
olan Başbakan Metaksas gece geç va 
kit bakanls.r heyetini toplıyarak mem 
leketin asayiş ve intizamının bozul
masına sebep olanlar hakkında şiddet 
li tedbirler alınmasına dair emirler 
vermiştir. 

Işçiler rahat durmadıkça hükfunet
çe taleplerinin kat'iyyen nazarı dik -
kate alınmaması karalaştırılmıştır 

Sisamın Vati kasabasındaki işçiler de 
açlık grevine devam etmektedirler. 
Yunanistandaki bütün işçilerin idare 
merkezi tiltüncülere müzaheretlerini 
bildirmek için umumi grev ilan edil
mesine karar vermiştir. 

Gazeteler çıkmadı 
Atina, 9 (A.A.) - Selanikteki 

grev devam etmektedir. Bugün va
ziyetdaha ziyade vehamet kesbet
miştir. Tipoğraflar da greve iştirak 
eylemiş olduklanndan gazeteler çık
mamıştır. 

Başbakan Metaksas, hükumetin 
vaziyete tamamen hakim bulundu • 
ğunu ve Selanik hadiseleri dolayısi
le bir divanıharp kurulmasının lü· 
zumsuz olduğunu bildirmiştir. 

Dahiliye müsteıarı 
istifa etti 

Dahiliye Vekfileti müsteşarı Vehbi
nin istifa ettiği haber alınmıştır. is
tifanın sebebi henüz anlaşılamamış

tır. 

Güzel San'atler 
Akademisinde 

Dün Güzel Sanatlar akademisin -
de, üniversite Arkeoloji profesörü 
Bossert tarafından "A vrupada halk 
kültürü, bilhassa möbile., mevzulu 
bir konferans verilmiştir. 

Sigorta şirketlerinin 

teftişi sürüyor 
lktısat vekaleti müfettişleri, şeh -

rimizdeki sigorta şirketlerinin hesap 
lannı tetkik etmektedirler. Bunlar
dan Türkiye Milli Sigorta şirketinin 
son bilançosunda şirketin kasa ve 
bankalardaki mevcudatı 17534 lira
dır. Esham ve tahvilatı da 24580 li
radan ibarettir. Bilançoya göre ban
kanın Reasürans nezdindeki ihtiyat 
akçesi de 66899 lirayı bulmaktadır. 
Evvelce de yazdığımız gibi, şirketin 
sabit sermaye olarak elinde bir ha
nı vardır. Bu hanının da kıymeti 70 
bin lira olarak tahmin edilmektedir. 
Müfettişler şirketin matlubatı üze -
rinde tetkikat yapmaktadırlar. Fa -
kat matlubatm 200 bin lirayı bula· 
cağı da şüpheli görülmektedir. Ma
amafih hesapların tetkiki henüz bit
mediği için şimdilik kat'i bir şey 
söylemek doğru değildir. Şirket u -
mumi heyeti 26 mayısta toplanacak 
tır. Şirket alakadarlarının söyledi -
ğine göre, hakiki vaziyet bu umu • 
mi heyet toplantısında belli olacak· 
tır. Şirketin idare heyeti bu toplan
tıda umumi heyete izahat vermek 
için bir rapor hazırlamaktadır. 

Feniks ve TUrkiye Milli Sigorta 
şirketleri hadiseleri dolayısiyle si
gortacılık aleminde umumi bir em
niyetsizlik yaratanlar da vardır. 
Son günlerde bazı gazetelerde sigor
talar hakkında çıkan neşriyat, sigor
tacılık alemini müteessir etmekte -
dir. 

lktısat vekaleti müfettişleri tara· 
fından bütün sigorta şirketlerinin 

teftişe tabi tutulması, bütün sigorta 
şirketlerinin mali vaziyetlerinin tet
kike muhtaç olduğunu üade eden 
bir hareket değildir. Esasen müfet
tişler, Sigortalar Kanunu mucibince 
her zaman sigorta şirketlerini mu -
rakabe etmektedirler. Bu murakabe 
müfettişlerin her zaman yaptıkları 
mutat bir vazüeden ibarettir. 

r.,..·ndra, 9. CTan ı - A tlee Leon 
Blumla göriişmüş ve Ctalyaya karşı 
zecri tedbirlere devam edilmesi 
hakkında aralarında anlaşma hasıl 
olmuştur. 

m~elesi uzun uzadıya mevzuu bah- --====:::::m::::-==-======-----

Zecri tedbirler meselesinde 
ittifak 

Londra, 9. (A.A.) - Binbaşı Att
lee'nin Paris'i ziyaretinin başlıca 
gayesi, Leon Blum'e muhalif Ingiliz 
amele f ırkasmm zecri tedbirler me-

sedilecektir. 
Edenin Konseye başkanlık etmi

yeceği hakkındaki şayialar doğru 

Mussollni Doğu Afrlkasına 
mı gidiyor? 

Roma, 9. (A.A.) - Musolininin 
Doğu Afrika.sına gideceğine dair bu
rada bir eaY,ia dola§Dlaktadır. 

değildir. 
Röyterin haber aldığına göre, Ren 

meselesi Konseyin bu içtimaında 

mevzuu bahsedilmiyecek ve yahut 
çok az mevzuu bahsolunacaktır. Mil 
letler Cemiyeti mahafilinde söylen
diğine göre, Milletler Cemiyeti Kon 
seyi bu i., için haziran içinde fevka
lade bir içtima aktedecektir. 

Faşist İmparatorluğu 
İtalya Krah Habeşistan 
imparatoru ilan edildi 

Faşısı. 
imparatorluğu 

[Başı 1 incide] 
diye kıyamet kopmuştu. Şimdi ıse 
talya, bu mükafatı büyük bir im 
torluk halinde kendi kendisine ~ 
mektedir. 

Bugün, Habeş harabeleri U 
temelini kaybeden kollektif enuıl 
abidesinin hazin manzarası karşısı 
da Cenevrenin lhmalkir davranmı 

--- BAŞ! 1 iNCiDE ---
sinema binaları da ayni tesisatla teç
hiz edilmiştir. Halk, baştan başa 
siyah gömleklerini giymi9, hemen 
herkes Duçenin sözünü dinlemeye 
koşmuştur. 
Halkın coşkunlukları bir taraf

tan devam ederken gece saat 22 de 
Faşist yüksek konseyi toplanmış ve 
Habeşistanm vaziyeti üzerinde bü
tün dünyanın beklediği kat'i hüküm 
ve kararını vermiştir. Konseyin ya
rım saat süren bu mühim toplantı· 
smı kabinenin içtimaı takip etmiş 
ve saat 23 e kadar Faşist kütlesinin 
Habeşistanın ltalyaya ilhakı hakkın 
da beklediği kararlar alınmıştır. 

Konseye tayyare ile Trablüstan ge
len Mareşal Balbo Londra büyük elçi
si Grandi, ve Almanyadan dönmüş o
lan ziraat balcanı Rosini iştirak etmiş 
tir. Mussolini zecri tedbirlere iştirak 
etmiyen devletlerin diplomatlarını ta
rihi kararları dinlemek üzere Venedik 
sarayına davet etmiştir. 

Saat 23 te meşhur Venedik sara
yının balkonuna çıkan Mussolininin 
karşılanması çok heyecanlı olmuş

tur. Duçe, balkona çıktık.tan .sonra 
askeri meydanlardan atılan 21 pare 
topla selamlanmış bunun arkasın
dan h a l k da ş i d d e t l i ve 
s ü r e k 1 i alkışlarla M u s s o 1 i
niye minnet ve şükranlarını anlatmış
lardır. On dakikadan fazla süren bir 
uğuldama, (yaşa, varol) sesleri ara
sında Mussolini, halkı tekrar tekrar 
selamlamış ve yüksek Konsey il~ ka
binenin kabul ettikleri karan bildir
miştir. Duçe demiştir ki: 
1 - "Fa.'5ist yüksek konse~ile kahi

nenin karan üzerine bu~n Ha
beşistan ve Habeş ahalisi İtal
yanın tam ve mutlak hi.kimiye
ti altına girmiştir.,, 

2 - "ltalya kralı U~üncü Emanuel, 
Habeş lınpararonı ilan edilmiş
tir.,, 

S - Mareşal Badoğllo Habeşlı,tan 
kral vekili tayin olunmuştur. 

Habeşistan kral vekili Unvanını ta
şıyacak olan bir umumi vali tarafın
da.n ·dare edilecek ve Erltre Somali 
valileri Habeşistan kralı vekilinin em
ri altında bulunacaklardır. 

Nutkun metni 

nında toplanan halka hitap etmiş ve 
demiştir ki: 
"- Ey Italyan milleti ... Uzun za

mandanberi derpiş edilen Habeş da
vası, senin sayende neticelendirilm iş
tir. Kendini buna layik görüyor mu
sun?,, 
Mahşer halini andıran koca Vene

dik meydanı: "Evet!,, seslerile :nıe

miş , uğuldamış ve sarsılmıştır. Duçe
nin sözleri. sık sık kesilmiş ve ~fosso
lini izahatına son verirken halkı l!le
lamlamıştır. Coşkun tezahürat içi:ıde 
13 dakika süren bu sözlere halk ar:ı.
sından birisi mukabele etmiş, halkın 
candan sevgi ve bağlılığını anlatarak 
şükran ve minnetlerini bütün Italyan
lar namına tekrarlamıştır. Halk, ger
çi geç vakite kadar tezahürat yap
mış, bu yüzden vesaiti nakliye işleme 
miştir. 

cağı şüphesizdir. 

Daha imdiden ln~iltere ile Fra 
arasında birtakım konuşmalar ya 
maktadır. Fransada yakında kah 
yi eline alacak olan sosyalist pa 
ile lngilteredeki muhalif iş~I pa 
arasında zecri tedbirlere de\.·am 
<.;usunda fikir birliği hasıl olrnm; 
Cenevrede toplanan bitaraf devlet 
rin de noktainazarlan budur. Fa 
zecri tedbirler mekanizma mm bu ~ 
ziyetin önüne geçip geçemJyeceğf ş 

helidir. Onun için dün gelen tclg 
larm işi mühimseme."Tiesine rağnt 
Cenevreden çok şayanı dikkat ka 
Jar beklenebilir. 

TAN 

Açık eksiltme usulile ilCin 

Tekirdağ Ticaret ve Zahire 
Borsası Komiser liginden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağında Kurnal 
mevkiinde Ticaret ve Zahire Borsası salonunun inşası 
işi olub keşif bedeli ( 1224) lira ( 59) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Keşif cedveli 
B- Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Hususi şartname 
E-Resim 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Tekirdağ Borsa 
EksiltmP Komisyonunda görebilirler. 

3 - Eksiltme 7-5-936 tarihinden 22-5-936 Cuma gil 
nü saat 15 te Tekirdağ Borsa Encümeni odasında yapı 
Iacakdrr. 

4 - Eksiltme açık usul ile yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek isteyenlerin ( 91) Jir8 

(84) kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve bundan haf 
ka yukardaki vesikaları haiz olub göstermesi lazımdır. 

İsteklilerin bu gibi işleri yaptıklarına ve ehil oldulc' 
larına dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alacaklatl 
vesikadan ibarettir. (2525) 

TAN 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

MUcllifJ _,/ f.ira Kı. Kitabın fıml 

1 25 
o 40 

M Turan 
11

, 
Gasson tercümesi Muallim Milb8 

o 50 • .. 
o 75 .. 
o 75 .. 
o 75 .. 
o 75 • .. 
o 50 
o 50 
t 50 

.. • .. .. 
75 
50 

• 
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İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

549 

821 

1071 

1221 

1343 
2611 
3249 
4595 

6373 

7001 

7855 

8062 

8121 

8177 

Semti ve mahallesi 

Yeşilköy Köyiçl 

Bilyükada Cami 

Galata Kemankeı,ı 

Heybeliada 

Kasımpaşa Hacı Ahmed 
Boyacıköy 

Galata Okcu Musa 
Hasköy Halıcıoğlu 
Abdüsselam 

Tophane Kılınç Ali 
paşa 

BoyacıköY, 

Beyoğlu 

Kamerhatun 

Balat Tahta Minare 

Fatih Hoca 
Hayrettin 

Beyoğlu Kamerhatun 

Sokağı Emlak No. 

E. Kuyu ve Ayazma 
ve Kuyu meydanı 

13-15-17-2 
mahallen 

2-4-6 ve 2 Y. Cümbüş ve Miras
yedi ve Çam özü 
E. Çakır Çıkmazı 
Y. Çakır Manav 
Şerbathane 

E. Sed 
Y. Kırmızı Gül 
Bezci 
Reşit paşa 

Mürdüm 

13 

E. 15 Y.15 
mahallen 13-15 

E. 30 MU. 
mahallen 7 

41 
E. 1 MU. 

2 
E. Hücrehane ve E.11-112-
Yağhane 114 
Y. Kumbarahane ve Y. 11-94-96 
Yağhane 

Debağha.ne 

E.Uçüncü 
Y. Seyyah 
Kılınç Arslan 

E.Tahta Minare 
Y. Vodina Cad. 
E. Emirler 
Y. Baş Imam 

Papatya 

2 
mahallen 28 

E. 20 
Y. 26 
E. 25-27-29 

mahallen 
29-31-33 
E.198 

Y.176 
E. 6 
Y. 8 

mahallen 31/ l 
4' 

Cinsi ve His. Hisseye gört 
muhammen K 

Kagir dört dük
kan ve UstUnde 
odaların 25 / 96 Hl.a. 

1000 Kapalı 
zarf 

Baraka ve bağçe 130 Açık 

arttırma 

Hane ve dükkanın 2020 Kapalı 
6/ 7 His. zarf 
189,50 metre arsa 100 Açık 

Arsanm 1/ 4 His. 
Arsa. 

arttırma 

30 " 
110 ,, 

Arsa 590 

Bağçeli ahşap iki ha- 370 
nenin 1/ 4 His. 

" 

Ustünde odaları 
olan k!gir dilkka
nm 77 / 120 tam ve 
bir sehmin 1/ 7 His. 
69 metre arasanm 

1/ 2 His. 

660 ,, 

40 " 

Uç kagir hane 2890 Kapalı 

zarf 

üstünde odası olan 220 Açık 

kagir dükkanın 1/ 4 His. arttırmr 
üstünde odası olan 600 ,, 
kagir dükkan 

KB.gir hanenin 
4/ 5 His. 

1440 Kapalı 
zarf 

ı ! (Tan) ın büyük içti· 
mai yardım teıebbüsü· 

1 nü teşkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 

1 TA ETTiRMEK> fikri· 
ı miz, teşebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
1 uy9un bir intizamla A· 

DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 
1 ilk adım, 9azetemi· 

ze <SIGORTALI ABO· 
1 NE) yazılacak olan O· 

kuyucularımızın sigor· 
1 ta edilmesiyle atılmıı 

1 
bulunmaktadır. 

ikinci adım (Si9or· 
1 tah perakende satlş) 
- olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında başhya· 

TAN 
Sigortası 

1 

1 

1 

1 ' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 cağız. i 

Istanbul 6 mcı icra memurluğun· ı 
dan: lstanbulda Hoca Alaattin ma
haııesinde Keserciler Sabuncu Hanı 
caddesinde 33 No. lı dükkanda, el
Yevın ikametgahı meçhul Elcni Ha- 1 
S8.poolosa !sak Krespinin bir kıt'a 
ilama müsteniden zimmetinizde mat
lubu bulunan 264 lira 32 kunı§UD 
rtıahkeme ve icra mesarifi ile birlik
te ve haciz yolu ile tahsili talep edil
rtıiş ve tanzim olunan 36-261 dosya 
Bayılı icra emri berayi tebliğ ika
lnetgô.hınıza gönderilmiş isede icra 
tnıri zahrma verilen meşruhatta 
?tı.ezkfir ikametgahı terkettiğinizi 
\'e yeni ikame~B.hınızda meçhul ol
duğu anlaşılmış olduğundan yukar
da yazılı borç ve masrafları işbu 
ilan tarihinden itibaren bir ay için
de ödemeniz ve borcun tamamına ve- ı 
ll'a bir kısmına veyahud alacaklının 
takibat icrası hakkında dair bir iti
razınız varsa yine bu bir ay içinde 
bildirmeniz ve icra ve iflas kanunun 
~4 üncU maddesine tevfikan mal be
~anında bulunmanız lazımdır. Be
l'anla bulunmazsanız hapisle tazyik 
olunacağmız ve hakikata muhalif 
beyanda bulunduğunuz takdirde yi
ne hapisle cezalandınlacağınız bor
cu ödemez veya itiraz etmezseniz 
hakkınızda cebri icraya devam olu-
n .. Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılınıı,ıtır. !haleleri 27-5-936 tarihine t e acagı mezkur icr~ emrinin tebliğ:\ 1 1 

(Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 

rı 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- i 
neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te
diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir i 
ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

makamına kaim olmak Uzere ilan I ıadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayri mübadil bonosiladır. ı = olunur. (22891) .. _______________ ___________________ 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Şartname ve numuneleri mucibince 200 adet 28 m / m 
kırmızı ve yeşil ipek taklidi bobin pazarlıkla satın alına
caktır. Vermek isteyenlerin 26-5-936 salı günü saat 14 te 
Yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Leva
zım ve Mübayaat Subesindeki Alım Komisyonuna mü
racaatları. (2445) 

İzmir ve Ödemiş ambarlarında mevcut olup, Ahırkapı 
bakım evinde teslim şartiy le 13 612 kilo kalın ıskarta çul 
Pazarlıkla satılacaktır. İsteldiler örneklerini görmek ü-
2ere her gün Ahırkapı Bakımevine ve pazarlık için de 
Yüzde 15 güvenme paralariyle birlikte 15-5-936 cuma 
günü saat 10 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şu
besi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları. 

(2295) 3289 

300 lira muhammen bedelli 1 adet hassas matkap 
trıakinesi ile 800 lira muhammen bedelli iki adet Orta 
boy demir matkabı şartnameleri mucibince ayrı ayrı pa-
zarlıkla satın alınacaktır. . 

Vermek isteyenlerin şartnameleri almak üzere hergün, 
Pazarlık için de 2 - VI - 9 3 6 Salı günü saat 14 de Ka
bataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım ~omis-
Yonuna müracaatları. ( 19 21) 2 7 3 2 

Devlet Demiryolları ve Limanları 

Umum idaresi ilanları 
iıletme 

Ankara Elektrik santralı için iki bobinciye ihtiyaç 
\7ardır. Taliplerin hüsnühal varakası, askerlik ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarile Millet mektebi ş&hadetnamelerini ve 
Son çahşdıklan yerlere ait bonservislerini alarak Ankara
?a Cer Dairesi Müdürlüğüne, İstanbulda Haydarpaşa İş-
etrne Müfettişliğine müracaatları. 
liaydarpaşada imtihan olanların gündelikleri, Anka-

~aya geldikleri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihan
~ sonra takdir olunacaktır. ( 9 6 5 ) ( 24O1 ) 

t lialen haftada iki gün işlemekte olan Toros sür'at ka
. arıannın 16-5-936 tarihinden itibaren haftada üç gün 
işleyecekleri ve Haydarpaşadan Pazartesi Çarşamba Cu
~a günleri Fevzipaşadan Pazar Çarşamba Cuma günleri 
~ alkarak aşağıdaki tarifeyi takip edecekleri Muhterem 

<>lculara ilan olunur. ( 955) (2400) 

raYdarpaşa 
ırrıit 

~ilecik 
~Sk' 1\ ışehir 

llkara 

~()"' 
gaz köprü 

ltaYse · 

Pazartesi Çarşamba 

Cuma ıünlcri 
Var11 Kalkq 

11 01 
14 ıs 
16 24 
21 42 

s 25 

9 00 
11 03 
14 19 
16 38 
21 54 

~ "' rı 
"L> <>gazköprü 5 15 

4 55 
5 40 

Fevzi paşa 
Adana 
Ulukışla 
Niğde 
Boğaz köprü 

Kayseri 
Boğazköprü 

Kayseri 
C\aYseri 6 00 
b.....___---------Boğazköprü 
~~azköprü 5 3 3 Ankara 
u;gdke 7 5 2 7 5 8 Eskişehir 
1\. 'll ışla 9 2 6 9 3 4 Bilecik 
li'~~a 12 44 13 08 İzmit 

zıpaşa 16 15 Haydarpaşa 

Pazar Çarpmba 
Cuma ıünlcri 

Varıı Kalkq 

14 10 
18 46 
20 10 
22 32 

22 25 
2330 

6 50 
12 07 
14 13 
17 32 
19 40 

11 00 
14 30 
18 56 
20 16 

22 05 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
14 16 
17 34 

I " IST AN BUL BELEDi YESi iLANLARI }(. . 1 ! 
Bir senelik muhammen Muvakkat ! Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 1 

yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 

Kapahçarşıda Divrik sokağında 50-52-54 
N. ıı dükkan 
Hocapaşada Ebussuut caddesinde 7-9 N . dükkan 
Fatihde Hocahayreddin mahallesinde 8 N. lı 
Eftalzade medresesi 
Hoca Alaetttn M. Mektep sokağında Abdüs 
Selam mektebi 
.Kumkapıda Mola t.aaı..M. ve sokağında. 38 N. 

kirası 

72 
300 

222 

60 

lı dükkan 60 
Hocapaşada Ebussuut M. beş N. lı matbaa bin.ası 420 
Çenberlitaşta Mollafenari M. ve sokağında 
74 N. dükkan 42 
Şehzadcbaşmda Emin Nureddin M. Tramvay cadde
sinde 107-82 N. lı iki odalı altında dükkanı havi 
ev ve dükkan 
Hahcıoğlunda. Keçecipiri M. 52 N. lı dükkln 
Çarşıkapıda Hüseyinağa M. Yeniçeriler S. 40 N. lı 

120 
24 

Çorlulu Sani medresesi 360 
Hasköyde Kumbarahane sokağında 48 N. lı ev 18 
Hasköyde Keçecipiri M. Hasköy S. 199 N. lı 
dükkan 18 

teminatı 

5,40 

22,50 

16,65 

4,50 

4,50 
31,50 

3,15 

9 
1,80 

27 
1,35 

1,35 

1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- 1 
1 nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- ı 

hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 
1 Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 

1 1 = ;----------------------------------------------~ 1 1 
" TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta 1 

abone kuponu 
1 Tarifı : 10/ 5/ 1936 

1 

1 

1 

1 
: ı 

1 

Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

1 

1 

1 

1 
- ' 

1 

1 
Fatih Kirmasti M. Tetimmeler S. Tetimmei Samine 1 tşl ve gUcU 
medresesi 288 21,60 1 
Beşiktaşta Kaptan İbrahim ağa mahallesinde 1 
Köprü başı sokağında Kaptan İbrahim ağa mek- : · 1 

tebinin küçük bölüğü 42 3,15 1 
1 

Fatihde Şehzadebaşmda Emin Nureddin sokağın- _ 
da Ebulfazıl medresesinin önündeki arsa 50 3, 75 1 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatları yazılı olan -
mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938-939 mayısı sonuna ka- 1 
dar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart- § 
nameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler 1 
hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber : 
20 Mayıs 936 Çarşamba günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. i 

<1> (2346) 

1 

lığı var mıdır, var 
ise nedir? 

zaman 
olduğu 

1 

1 

1 

1 

Kirası Muvakkat 
teminatı -1 Bu kupona dcrccdilecck naılaı sayct okunaklı yaz:&lınq olmalıdu. 1 

Jstanbulda Tul gazetesi ılgorta aervfsine. _ 
Floryada Çekmece adlı Plaj 340000. 3220,50 1 Gazetenizin 28 Nisan 1986 nüshasında yazıb f&riJar dalreSlndtı ' 

Haylayf adlı ,, 
" ~ - kazaya karşı 1000 liralık •htortab abone yazılma.k istiyorum Abone- : 

Yukarıda semti .• kiralan_ yazılı o~.an plajlar 936 senesi birinci T. sonuna j ma.n bedeli gönderilmiştir. Sigorta muameleelnln ~ dil . 1 
kadar ayrı ayrı kıraya v~~ı~~~kw .. uzere .. açı~ arttırmaya ko.nulmu~tur. : rim. yap ~ e § 
Şartnameleri Levazım Mudurlilgunde gorWUr. Arttırmaya gırmek ıste- i 1 
yenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makpuz veya mektubile :"'• • •ıııı•ıııı••ıııı• ıııı• ıırı• ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•r. 
beraber 15-5-936 Cuma günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (2349) 

Bir metre murabbaına 2 lira değer biçilen Aksaray yangın yerinde Ba
labanağa mahallesinde Harik Zedeg8.n sokağında 6 ncı adada yüzsüz 55 
metre 12 santim murabbaındaki arsa alakadarları arasında pazarlığa 
konmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir
mek isteyenler 827 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
14-5-936 Perşembe günli saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (2343) 

Bir metre murabbaına 4 lira d~ğer biçilen Cihangir yangın yerinde 
Cihangir caddesinde 36 ncı adada yüzsüz beş metro 46 santim murabbaın
da arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler 
164 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
14-5-936 perşe1J1be gUnü saat 15 de Daim! Encümende bulunmalıdır. (B.) 

(2339) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Aylık ücreti Yetmiş Beş Lira olan iki Fen Memurluğu 

münhaldir. İsteklilerin ellerindeki vesikalarile Belediye
mize müracaatları ilan olunur. (2536) 

Krem Balsamin 
Tabiatin bahşettiği gUzelliği 

kıymetlendirir. Esmer, kumral. 
sarışın her tene tevafuk eden ye
glııe kremdir. Lltif kokusile se
vimli bir hava yaratır. Ciltteki 
leke, sivilce, çil ve buruşuklukları 
kamilen giderir. Gençlik taraveti
ni haiz yumuşak ve cazip bir ten 
yaratır. 

KREM 8Al.SAl\11N VAO U 
Gece tc;ın penbe ren k lı 

KREM 8Al.SAMl1' V AGSI ' 
Gündüz için beyaz re11kli 

KRE.'i BALSAMIN ACI BADE~ .. 
Gece için beyaz renkli 

KREM BALS~\IL'llıJ ACI BADE~: 
Gündüz için beyu renkli 

BUtUn tanınmış ıtriyat ve tut.afi· 
--~iitiiiııMılııiiij•miiliıli•Miiilill~ ye mağualarmda vardır. 

L~GILIZ KANZUK ECZANESi Beyoğlu - lstanbul 
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RAHATLIK 

"l A N 

SPORCULARA MÜJDE! 

H 

1936 

HARlEY-0AVIDSON 

Motosikletleri geldi 
Sağlamlık, rahatlık, sür'at ye iktisat; 

YALrtlZ: 

EY -D i 
Motosikletlerinde bulacaksınız 

Yeni modelleri meşherimizde görünüz. 
Müsait tediye şeraiti 

O.T.T.A.S ... 
SAGLAMLIK BEYO GLU: İSTİKLAL CADDESİ. !239 SÜRAT 

Sinemalarda ateşler ve alevler içinden geçen ve havaya bir buçuk 
metro sıçrayan ve tekrar arızasız yere konan 

PLVMOUlH· OTOM O BiLLERi 
lSTANBUL'A GELMiŞTiR. sız DE GELiNiZ, GORONOZ. 

Chryaler Plymouth otomobilleri ESAD ABDURRAHiM ve Fargo kamyonları acentalığı 
Taksim Ayaspaşa caddesi No. 2. Tel. 41035. Telgraf adresi : EPKO ISTANBUL 

C 
• • Kirpiklerinizin şu resimde ı 

ICl:ı~~i~~~~i~i~~01~:~ Deniz Yolları 
rukinin (CİCI) rimelini 
kullanınız. Başka hiçbir J Ş L E T M E S 1 
rimel gözlere, kirpiklere Acenteleri: Kara köy Köprüba 
bu cazibeyi, bu letafeti TeL 42362 _ Sirkeci Mühilrdar 
veremez. 

Farukinin, dudak ve ya- .. - zade Han. Tel. 22740 
nak allıkları da dünyanın 
en meşhur rujlarından üs-
tündür. . 

Mudanya hattı 

Saç döktilmesı ve kepeklerden 
kurtulmak içın en müessır ilac 

3318 

1 LAN 
Ortaköy'de, Divan Yolunda, 

Kaymakçı sok. No 14 de 
oturan 

SATlE ŞIRKETl 
\kizitörlerinden, Ahmed Ham
di'nin Şirketle hiçbir alakası 
kalmamıştır. 

SATIŞ SENEDi 
Istanbul Dördüncü Noterine : Sa· 

bibi bulunduğum Istanbulda Yeni 
Cami caddesinde Mısır Çarşısı kar
şısında kain 25-48 numerolu KIZ
KULE mağazası namile maruf ma
ğazam derununda mevcut bilcümle 
emval ve emtia ve demirbaş eşya i
le mağaza üzerindeki hukuku inti· 
faiyemi altı bin Türk lirası maktu 
bedel mukabilinde Albert Aciman 
ve şeriki şirketine ı:ıureti katiyede 
sattım ve bedelini kısmen yani iki
bin lirasını nakden ve kısmen (dört 
bin) 4000 liralık namıma yazılmış 

senetlerle temamen almış olup sene
de bağlanan bu dört bin lirayı, sa
tış muamelesinin tescil ve ilanı mü
teakip on beş gün zarfında müracaat 
edebilecek eshabı matlubuma, nam 

10 - 5 - 936 

Güzelliğin Baharı 
DiŞLERDiR 
Siz de günde iki defa -

RADYOLiN-
Ku11anarak ağzınızdaki ba

harı muhafaza ediniz 

Dişlerin abıhayat.dır 

SE:LÇUK 
Koz Sanat Mek:ltelb>D 

ATÖLYELERi . 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecelerine 

varan bu okul atelyelerini bir defa olsun görmemek zevk sahipleri için bir 
eksikliktir. 

Okulun a~lyelerlne Rlpariı; edilen dikişlerin yalnız zanıri masraftan ah• 
nll' ve yeküna yüzde 1 gibi ehemmiyetsiz bir kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını lfıtfen bir defa okuyunuz. 

Hasır şapkalar 

Linet dimi elbiseler 
Keten elbiseler 
Yünlü etekler 
!pekli bllızlar 
Çocuk elbiseleri 
Yapma çiçekler 
Sütyenler 
ünlük ve başlıklar 

66 
119 
556 
317 
195 

46 

25 
39 
45 

Kombinezonlar 145 

kuruştan itibaren 

H " 
" .. 
,, ,, 
" " ,, ,, 

" " 
" 

,, 
" 

,, 
,, ,, 

Külot "büyüklere,, 95 ,, " 
Külot "küçüklere,, 27 ,, ,, 

(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi mUsabakasmm diki§ ve 
biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört lira gibi cüz'i bir fiyatla bu 
atelyclerde satılmaktadır. 

BETON MAMULATI 

Farukinin (Clct) krem 
ve pudraları dahi son za
manlarda saçma sapan i-
18.nlarla alemi kandırmıya 
çalışanların krem ve pud
ralarından çok ala oldu
ğunu tasdik ederler. 

10 Mayıstan itibaren yaz tari
feleri başlayacaktır. 

Vapurlar lstanbuldan Cumar
tesi günleri 14 de diğer günler 
8,30 da Mudanyadan Pazardan 
maada günler 11 de Pazar gün
leri 18,30 da kalkacaktır. 

ve hesabıma ödemeğe müşteri şir- ANADOLU CiMENTOLAQI T.A.~. 
ketin salahiyeti olduğu ve bu müd- TELEFON: KAQTAL 9 csı..9> 

Tuvaletinizi yalnız 

(CiCi) lerle yapınız 

iktisat Vekaletinden: 
Mart 936 tarihindenberi 14 kuruş 30 para Baz fiyat ü

zerinden muamele gören Karfiça tabir edilen Demir çivi
ler ilan tarihinden itibaren 13 kuruş yirmi para olarak 
tespit edildiği alakadarlara bildirilir. (2538) 

KiNOPRiN kareleri HERnRoE7iıı.uRuş 
BA .Dİ 0R0"1ATİZl1A .&c!RILA~İlE.GRİP VE NEZLEYE KAR ı BİRİCİı< İl4ÇTIR 

Sahıbi: Mahmut SOYDAN - Umumi Neşrıyatı ıdare eden: S. SAWM 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaam 

tstanbuldan Cuma, Salı, Per· 
şembe günleri kalkan postalar 
Armutlu ve Mudanyaya uğra
yarak Gemliğe kadar gidecek
ler ve Gemlikten ertesi günleri 
kalkıp ayni iskelelere uğrayarak 
lstanbula döneceklerdir. 

Vapurlarm Yaz seferlerinde 
Sür'atleri arttırılmıştır. 

Pazar günleri 1stanbuldan 
8.30 da kalkan vapur Mudanya· 
ya 12,15 de varacak ve Mudan· 
yadan 18.30 da kalkarak tstan· 
bula 22.30 da varacağından 
Bursayı gezerek ayni gün dön· 
mek isteyenler bu postadan isti· 
fade P~Phi1PrPk1Prnir. (24Rfll 

dclink~ınn~hiç~mseninmü~ J!~~!!!!!!~~=====~~~~~~i~~~ caat etmemeıd halinde senetleri ciro ~ 
edebilP.ccğim gibi muayyen müddet
lerin hululunda bedellerini isteyebi· 
leceğimi ve bu sebeple bu mağazada 
benim artık bir gfına hukuk ve ala
ka' ve münasebetim kalmayüp bu 
günden itibaren Albert Aciman ve 
şeriki şirketinin malı bulunduğunu 

beyanla ticaret kanununun husust 
maddesine tevfikan tescil ve ilan 
edilmek üzere bu satın senedimi tan
zim ve imza eyledim. 

Istanbul Yeni Cami caddesinde Mı
sır Çarşısı karşısında kain 25-48 nu
merolu KIZKULE mağazası namile 
maruf mağaza sahibi Kosti Dimit
riadis. 

8-5-936 

Kadın yüzleri 

tecrübe tahtası 

olmaktan 
kurtulamadı 

Hayır!... O kremlerin hiç biri 

değil. Size en tanınmış kreJJli 

KREM PERTE\/i 
getirdim! ... 


