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HERGON BiR FIKRA 

P~rk 
Çeşit çe§lt parklar gördüm. A& geırdldllderl lgia aomortan, ~k gezil • 

diklerinden h11p11l•nan, Uaerine .. çayırlan çiğnemeytniz ! Çiçeklere d~ 
konmaymız!,, Yollu bir t.eneke parçası uddığı için, çayırlan lezzetle çiğ
neaJp çiçekleri hında yolunan parklardan gfı!:tfm. Ravozlarmda ne bW • 
bW kadar güzel ötmeyi becerip ne de balık kadar shel ımmasmı bUen 
kurbağalara yer veren, gölgesinde güneşten ba§ka kimsenin kıvnbp uyu
yamadığı, ıülditun huta bir çift kulak gibi zonkladığı bakmıllm bahçeler 
geadlm. tlsküdama alnma b~ tatır "kara yazı,, gibi didleıl, servllerl 
yeşU bir buJaordu gibi boram barun ölilm terllyen Kaneaahmedl de 
::rr:..Üln. Hatta geçerken oua uygun bir isim takmayı unutınadım: Olüın 

Kitlr fe)'tu balma .,_. nenlen glttirdti r. Balbakl ben ... yabm ... 
tanbolun en kesif bir ~ kütlesine sahip ol&ll bu yerden değil de gW 
gibi gtbel ismi olan Gülhane parkı Ue Londra, Fraua parldanndaıı ı.h
aedeeelr, onlar arasında blr"-ıükayese yapacaktım. Size de Franm şefılrle.. 
rinde yollamt heme. hemen hepsinhı etrafında iki dJzl uayu ağaçlan 
baalann sıhhatini, her birinin bir kadana beyJtfrfne verlJen ihtimam h 
o boya kadar nasıl geldllderlni, muayyen mevsimlerde nud bütün dalla
mun kuyruk sokumuna kadar haf edlJdllbd, ulatacaktım. PaN park
lannda tek başh Ud vtleot balinde öpöterek yttrUyenlere niçin ldmseclk • 
leıin M9 ~kanmdıiw, halbuki Baytp&rkta dolataa çlttlerba blriblrlerlae 
bir PIU'Ça daha IOkuimak için ıtiDetla batıp gitmesini nasıl sabrnızlıJda 
bekledllderlni ilah edeeek sonra sae fUJl• soracaktnn: 

- Nlrln Londrada da her sokak, adımbqı asfalttan ağırlapn başw 
dlalendireeelr Slmver d•Uen ufak parklar buluyor da, tırnağımıza attı • 
~ Yerde aendeylMl bir insan J&vrasu verebilecek kadar cömert olan 
lstanbol toprağı, 11dr ilik parklara dalıp çıkarak, 1erinJemeden, kaldırma _ 
luda llUll'Jafıp, gtbıeeten çatır~ çatlıyor. 

Gümrükler Yeni planörler Doktorlar KüPiic H-..,...~ 

Servislerde isler azami Türkkuıu Pazara Kazanç esasına göre aa:ı!U:U:.":.. 
·· ti ·· ··ı k törenle açllıyor fi I :;:.~ ~n;~:e;~et sura e goru ece Tflıöutu ı.tanbul ıube91nin ~d • sını ara ayrı ıyor -· ef=t.~= ....... 

GilmrUk Mnlalerlnln muntuam ::!ı ~.:..~=t::ayıa için bir prog- Etibba odam, doktorlann amıflara ~ Fransız elçllltl mUst-• 
ve çabuk iflemeıli mabadile huırla- Merulm ı.tikW .-n ,. __ , taksimi huırlıklarile m...,.ı olınak· yın ec:lilmiftir. Ya.kmda 
nan talimatname, Veklletçe tudik cak "'"'-"' Hae, K m .. ,..e _,.~a- tadır. Uıldldar '9e lstanbul u-u\NI •ine lidecektlr. 
..an-ı-..ı. G"--'-1 2 •-....ta.. , ~ura va urumu namına~•· -...u,,_ • ,__._ u 
~wa. uaa.nuuer, .-.,,""!".._. t'h k · •ubelerlnden gelen listelerin ta.anın -"'Pa •&l'tDYa am~ 
itibaren ba talimatname dahilinde ı aza baf.k~ Nuret~ A~ar bitmiftir. Etibba od dU d to laveçin V~va elçiliği• 
çal ........ ~· Yeni tarafmdan bır "?ylev verilecektir. l&ııarat Tak ur. n • P- Eric Patrlc IOhıi::;rı. 
fekle röre ı.tanbul ve Galata ithalat 

1 
B°:?ıillu mUteakıp yeni. gelen pli.ııör- beJerlnden g':ıı v~:: ı!~ e~u: memleketine avdet 

;tımrwderlnln manifeeto ve konten er go ecet ve meruıme cUmhurl. . tir Şi . • A.Jmaa l8JYÜlllll' 
jan ller'Vialeri birle,tirilerek ı.tanbuİ yet mutile nihayet verilecektir. Tö- mı, . mdıye kadar fevkallde amı- tiler - DUn Alman bandırelf 
itb&Jlt ıGmrQll emrine verilecektir. ren gUnll aqımr, lstanbul Haltevin ::..~~nlanJ:ı::ryoktur. Yalnız la- vapurile tehrimiae 3aO 
Bu tebeddWltta kadrodan açıkta ka de havacılık mevzuu üzerinde müsa • kayıtlı -:kt:rlar ::::~-= mit . ve ıeyyahlar dUıa. 
lacak memur yoktur. Yalım Galat& habeler yapılacaktır. Abdi Abdillkadir Akil Muhta M camı ve daha birçok gesil 
ithallt ıtımrtıtu muıifelto ,.n latan llUtehum muallimler heyeti, cHbı K~ Mehmet Nureddin Z.:• · ni &iye.ret etmi§ler ve ._.,. 
bul lthallt sUmrtıf\lııde tef muavini An.b.radan tehrlmlae plmiflerdir. yan Tevftk Sallam btrlncİ dt-~: det •tmiolerdir. 
olacak ve kontenjan servisi tefi de ~eyet, Ankara TUrkkup tefi Sa'ft • c1en'kuanca tlbl tutulmuflarcbr ~ •Hamal llcretlert tarlftlıl 
muayene kıımımda çalıJ&caktır. ta • ciııin baekanhlı altında Ro.tem, lleh tubelerde ikinci lllUf kuan ~rgi~ ~ hamallan ücret taril 
tanbul ithalat ıümrüğU tefleri bu - met 'ft irfandan milrekkeptir. Plln6r llne tllıl tutulan clokto ıant!n bazı bit edec:ek komiayoıı, dila 
günkü vazifelerinde kalacaklardır. ler de dtla ıtımrtlkten çıkan1aralr 1- lan da fUD)ardır• Nl~ Jamet. SU: müdürli Mahmudun rivd .. 
Bundan ba,ka, bütün fuzuU muame- nivenlte IDQdanma naldedllmlttlr. reyya maa,.t. D...n 8aml, )( t rilk b&I müdür muavini 
leler kaldınlarak lfler tamamen ba- Bu ahah, IUldJldardan çıbnlarü tbrülm, l'abreddln Kerim. ura lediye ile ticaret odumdlD 

.. =-=:ı===:o=-:::ı:::==:m-=--===~=====-==l=E=D=R=l=R=A-H~M~I aitlqtirllecek ve muamelede tam bir yerlerine konacaktır. TUrkkutuna b nm iftini·Ue toplanıwttıı'· 
vahdet temin edilecektir. Bu arada yıt lgln yapılan mtlracaatlar ooiabmf n.-~ .... &atlmbdeld ay lginde lantıda, ıeçen yıla nuaraa 
memurlardan fazla randıman almms tır: ._.... tdlleeektlr. Ba lellekl tunlt te Din vaziyetleri tetkik olUDJD 

c.u sı eSUJ da gözönUnde tutulmaktadır. • bhincl muta a)'ft1aeak olan doktor- misyon çarpmba ,u.nu 
Yeni talimatname en alyade tüccarın Adliye larm adedi otu tlçtl POJDlyecektir. nacaktır . 
1'ini kolaylqtıracalrtır. Tüccarın Bu anda lbnetçllerle ebelerin de •Deniz ticaret uıtldUrtl 
mal ithali için vereceği beyanname, Taba tunlft lıltlrtlmlftlr. !ataalNl lginde Cenup limaıılammzda ... 
ugari müddet içinde muameleye ko- nca•ı felnfller- Ud 1'ls ebe telblt ecW••t n bunların trolla.nrıı yapmak üzere Oll 
nulacak ve on dakika ıarfmda ta· k im öfm •• hepml 4&dUaal ıamfa &1"lmllbr evvel Menine giden deıılJ 

Diyorlar lcl ' ~--~ ............. mamlanacaktır. Gümrük bqmüdür- •n vuru uı ve Uf . dürU Mutıt Necdet Denlst 
Diyorlar ki ....... 1 b' lik 9•1 .. : • • y ki lUğü bu tetkillta nezaret etmek tıze· Betiktatta. Kö•·'·de, Akın dö~tl§ttlr. MU.ttt Necdeti 

. . . • .. ~ .... arm ır yap- ı.,.nm o avnu, re latanbul ithallt ...ı\mrn.";.n müdür me 10'-•."hwda -~.:!:: ... -·'arm ..... da lehık -ıı-..1..-k-·· Aliiye, Antalya ve Izmir mak ı,ını, ltalyanlara bir çorap ör - , •• _ .v ... ........ .,.,___.. vu ,,... " ~ .... aa 
mek jr.in lngiltere idare edı'yormuş. muavini Cemali memur etmiştir. Zeynel isminde biri dün tabancasını tetkiklerde bulunmuftUI'· 

~ ' h 1 v il ı• lktiaat VeklJetl haf • Diyorlar ki ... Afrika cenubundaki- Sorular B 1 d. temizlerken, kaza ile tabanca ateş al- azır ıgı er ıyor- Der p rten llm um 
leri, ltalyanlara bela kesilmek için e e ıye mif ve çıkan kurtun, Y.eynelin beyni- o ve an um 
birle,meğe teşvik eden lngilizlenniş. - ·~bahat ölende mi, öldtlrende ne saplanarak ölümüne Mbep olmut Bu sene Kızılay !stanbul merkez Raufl de Salı ~U ı.mırdl9 

Diyorlar ki ... Fransadaki seçimden mi?,, 80ZÜ nereden ~dmuştır! Hazirandan itibaren tur. ıubeal tarafmdan yapıl&e&k olan Ker • :=...,.. 
aonra bu memleketlıı •iyaaeti İtalya - "hpuyaam Mikel Ancelosu,, de Adliye tabibi F.nver, ceeedi mua. m.ıe bir de bebek mu...bakaaı yapı- Ru yıl Aıakara ve Jstanbul 
aleyhine Ingiltereye dönecekmq. rıllen adam kimdir! yollar icaretlenecek yene ederek gömillmestne izin ver • lacaktlr. 8 AP-toe cwııartNi akta. lerinde meccanen okuyua 

Diyorlar ki ... Çemberlaynin seya • - 0.manh devletinin ilk Şeyhls • . s mı:ıır. . mı bqlıyacalt olan Kermeete muhte- ta.n Uç bindir. Gelecek 
hatl, Almanya - A vuaturya hududu _ limı kbndir! Beledıye, halkın kazaya manl;Z kal Enver isminde bırile tawkpaza • lif cin8 bebek elbiMU riymlf manken bu miktarın daha styade 
nu kapattmp Almanyayı Itaıya hu • - Valter Font ldmdlrf madan karşıdan karşıya geçebilme- rmda Agobun odaemda hınızhk ya. 1 +-ı.1r edileoelrtir 11 için maarif veklleti ~.,.... 
duduna inmeğe kışkırtmak içinmiş. - Farabinin eeerleri kaç tanedir! sini temin için yollara ifaret koyma· pan Mehmet, ikinci iltintak hakimli- er ~ • maktadır. 

Japonyada sokak medda.lılarmm an D ·· idi I I ya karar vermif, bu hususta bir pro- ğine verilmiftir. Bebek mU.abakam için Kmlay Xu- Dijer taraftan hukuk 
lattıklan lıikiyelerden bir tanesi var- un IOrU arın cevap arı je hazırlamaya ba.,lamıftı. Bu proje • Habefistana afyon kaçırmaktan rumu tarafından huırlanan pror· yeti bu yıl fakir talebeye 
dır: S - Deltalı nehirlerini tarihi tipi ve harita ikmal edilmit ve billhare suçlu Ciput'un muhakemesine dün ram bUttlıı Avrupa memleketlerine kit&p dajıtmıftır. 

Japonun biri evini tamir ederken hangiaidir 1 t,aretıenecek yerler mahallen de tet- de devam edllm1'tir. DUnkU celaede aönderilmittir. Avrupanm meohur ar • Tatdelea •uyua& etlbt 
gocuiqıı&: C - NU .v.L kik olunmu9tur. HuiA.Dd~ ltlbareq. evvelce tevali tahkikat için ifadeleri- tiatlerinden bazılannm iftira.ki de idaresi, eenafm Tqdelen 

- Haydi olfum, ~ k~ ç'i- 8 - 1Jefnoleı:it kfmclW 1 Yolların ltu'tlenm~e betl.,a\Cf.k· 
1
,ne m~ta ohınm~aı karar~ - temin ~ktir. Bu arada Karthe le ~ fem,iD 

Gcfcl wte, demli. ~ O - MUitlan e\'\'el 460 senesine tır. " 11Ian f&hıtler dlnlenmış ve muhakeme Egert, Rıcharn-Taüber, Franziskıl. Ae ve· damac&rialara a 
Çocuk komfuya rttmlt: doğru doğan ve 857 Hllesiııe doğru • Yeni yapılacak binalarda tatbik karar verilmek Uaere b&fk& bir JÜDe Gall glbl riltthbr mu.ili)'Uler de p diyeDlr de mU1iO'ttU ftlkat 
- Komeu, babam Hllin çekici ilti- ölen Yunan feylezofa. edilmek tlzere tersim olunnı~ Biğı - talik olunmUftur. leceklerdlr. ya bltlımıp. 

)lor. S - Dermatoloji nedir nak tipleri Sıhhiye Veki.letinden be- ------------------------------------
- Ne yapacak? C - Tıbbm dit hutahkfan lhtl • lediyelere ıönderllmiftir. 
- Çlvi gabcak • su pbeeL • l'loryadald plljlardan bir 1Ulmı 
- Tahta tlvl ml cabcak? 8 - M eıhur Orlov elmaas nere- evvelce kiraya verilmiftL Belediye 
- Demir çivi. den gelmiftlr 1 IOD olarak Çekmece ve Raylayif pllj 
- Demir çlvi teJdcl lflDdJnr vere - C - Bu elmu eskiden Brahma ma lannı da kiraya çıkartmıftır. 

.... bedbıdeld Şerlnpm heykellnln gözle- • Sular idaresi ~hirdeki yangm Askeri 
Çocuk eve clOnmQe. rlndeıı birini tetkD ediyordu. Bir Fraa musluklarını yenile,tirmeye devam 

Kuleli Lisesinde dünkü tören 
eneki mezunl liselerin 

- Baba. komtu çekicini verml70r. 11n: kumbaracı askeri mabede slrerek etmektedir. Bu 1enekl btıtçe ile kaç 
- Neden vermiyor? bu gözlerden birini aökmek yolunu musluk yapılacafı telbit edilmekte· 
- Apıır diye korkuyor. boldu. Satılarak elden ele geçen elmu dir. geçecekl yarın törenle Harbiyeye 
- Ne cimri adam yahu... lıladem nihayet Rusya çarlık tacma girdi. • Belediye, dün tubelere gönderdi 

~ lSyle, getir şu bizim içerideki çeki- S - 7 Şubat 181! de doğup g ği bir tamimde ölçUierin Ayarlanma Kuleli aekeri liaeeini bitiren tale- lanm1'l&rdır. Bu sene, Kulell lise8in-----------
cıl Haziranın 1810 te ijlen meıhur in- U,lnin vaktinde ve gayet muntuam belerin &ynlma meruimi, dt1n Cen· den 300 talebe mezun olmu,tur. 

Galiba Ingilterede, IWyaya karşı giliz romancı kimdir , olarak yapılmumı blldirmiftir. gelköyllndeld mektepte yapılımttır. r arı• Giillıoıte parlıınd• 
bUtUn tamc:hklarmm çekiçlerini kulla- () - Çarla Dik-. Merulmde ordu mUf ettifl General 
nacak ve bunlar para etmezse kendi ..,.- - - - ________ ---c Aslan çimento ılrketlnln Fahreddbı Altay, mektep muallimle- meNıf m yapılacalc Ne 
,.•kicine ba• wracak. 414zz444.zanemUKS>4 - 1 .... da .J.111 "'-- bul ... 1 .. ._ M•I+- Kul li B --'- ri 
- Fakat ~barekte de o kadar bol - Ben aaymak biliyorum, fakat yllhk top anh~ı 0 ve va""'er ~ unm~- --r• e ' ve ursa -e 

tllftıdJk Var ki'... küçük karde,im saymak bilmiyor! Aralan ve EIJdhlaar muttehit Çi• dır. Saat 15 de ı.tikW marp ile me- liselerini muvaffakıyetle bitirerek Çocuıv un h ·-- - ı t kireci f bıikal&n ruime bqlanmıftır. Mektep mUdtlrU Harbiyeye geçen bin kadar talebe ya -· _...... 
Wyaya da her taraftan diyorlar men ° ve ıu a ano· yarbay Cemal Osan .m alarak miaa- rm Gtlllıane parkında törenle Harbi- Bir mWılm nokta ~ 

lu da iyle ki: nim firketi hiuedarlarmın dtın ya· firl ret- '-'-Ur tm'· ye alayma tealirn edileceklerdir. Töre ko-==!:L CeD w't1111-
Geçenlerd bir H be§ hlkl i - Medeniyet rfSttlrllyonım dlyoroı pacaklan fevkallde toplantı nllap. e -.,.e- e ..,, pnç mezun· 'J-.... 

latmJD ve 0 ~lklye:m ~~°.; ıun. Fak&t zehi~li ıu ıaçıyonun. O aızlıktan dolayı UçUnctı defa olarak ::'tır~ :~ ba~~!nıa:~~: ~~-= ~u!a~= !8~e~ ;:.,:.-..,~~ 
vqıyan H•"-latandan "'""'-··olma halde medeniyetin ne olduğunu 1111 prl kalmıt ve 11 Hulruıa talik o- yeni meıunı~ ...ı-- Memduh h·-la- D•·kanlı.ık aıım.1- ve ..... :ı.1.1.1 m•-1 rUd .n.a._. ... ._..._ ru...--::: 
" ~ 111~ • bilmiyorsun. lunmu,tur. Bu fevkallde lçtiı:ıl&I1ı ·~ 9M&& ......, 

6 ' 1o1& .&a~ _.,.. ........,,..,_ ~ 
au hazin bulmuetuk. - Medeniyetin ne olduğunu ben bi mevzuu, Zeytin.burnundaki çimento nan ~O.,. plmlf ve fllDlan IÖyle- Ue bqlanacalrtır. lola llJd.Je& etmek ~ 

Galiba Ha'befler hiklyelerini hep llyorum, fakat Habeşistan bilmiyor. fabrikasında yapılacak tadillttır. Şir ~; latiklll martından eonra Harbiye M•ell. IOkakta ~ 
kendi hallertne uygun yan.tıyorlar. ı, Anlqılıyor 1d bu ıibl itlerde uy • ketin lellellk umumi heyet toplantı- - Kolunuz her ıamanldnden faz alaymdar. bir talebe ll.aeleri bitiren Dd a iç ,......... 
te bir Habet hlklyeıli daha 1d, iyi dU· mü bilmiyen JdlçUk brdetle mede • 11 da Ud ıtın evvel yapılmıftır. Top. la kabarllialıdır. Damarlarmmda arkadatlarmı Harbiyeliler namına Dm w ooc* ta .W. 
tUnWUne, töyledJtfmbde pek halws niyetin sehlrll su oldulunu bllrnl • lantıda idare mecllafntn, bir 1enelik Tllrk kanmr t&fml&ktan Deri ~en bir söylev vile k&l'fıl&yacak Ye Deri· polll blıklmela tü"'d 
p'-·"'·..._- ............... ı..... yan1er yanıyor. faaliyet baklanda okudufu rapor din. bir heyecan ftl'. Vatana ı6s diken deki çalrfmalan için muvaffakıyetler ara ba ~ tM,.,t 
~.._. ~- ~· • Ienerek kabul olunmut ve MDellk bi- cl\lfm&D elini JmmaJıta tereddüt et • dileyecektir. Bundan IOIU'& Ulelerl tur. ÇoıDqaa velllt -eld 
l1d kiti bvp. •tmltler ve hl1dmin lf le•ce tiıeıl llııço k&r ve l&IV he1&plan tetkik miyecefm. TUrktlıı btlyUk ,ereli ko- bitirenler namına da Maltepe Uaesin· «er ftlıtl ..,.. bir .... 

imllne çıJmnılır. Muhakemeden ev • au Jdl .. Hı. heu llHMllılbıi hallet. ve ~p edllmiftlr. Blllnçoya ,are ruma yoluııda öltlm,,. bizim için en den bir talebe k&rfllık bir söylev ile filllyet etm-• 1edlll 
~el bunlardan biri b&Jdme sUze1 bir v -.- P • flrket 935 yılı içinde l06,GM • .O Ura uıukaddea vazifedir. arkadaflan adına te,ekkilr edecek - kir biti' ve ............ 
katır, öteld ufak bir kanııos bal he • mele ulntmm. elleninlnls. l&ft klr temin .anıt .,. buna TUrk Bunu, dokuzuncu mmf talebelerin tir. m IHır gla böyle daplı 
diye etmte. Muhakeme eaıemda hl. Dd buçuk tut bir buçuk dakikada çlm.mtom .,. kireci flrketlnbl llJ8If den bir gencin IÖzleri takip etmiftlr. Bu meraalmden sonra ba.fta Harbi oocıala kmt.anlllleeek 
~ katırı hediye edene hak Vermif. yedi buçuk BÜ yene OD bet dakika- bfpmne malik olmak clolayıalle O ,tr Daha IOnr&, lileyl en iyi derece yelller oldufu halde yllrUytl .. pçile- ..... S)OOak Ye terbl18 

Oteld 1mmJt ve IOl'IDUf: ~ linek JWek lQla be kut ketten alman mlkdar lle bu kir ile bitiren dört talebeye mtıklfatl&n rek Taklime pdilecek ve burada Aa- dan ne vahim blr feYO ....... ..,. 
- Nuıl olll101' da bent habıı cı· 2llee8 liraya ba1ll olmu,tu Bu klr tevzi edllmiftir. General J'ahreddin, kert lileler namına Ctlmhuriyet anı- dünüz. Buna bir ~ 
~ Blrook buvuld&ra bakıp ta, IQIDda Mm.el lan. temettn ~ olun- birinci olarak çıkan Memduha bir al- tma mvulmle btr çelenk konacak· .._ mlf • "Çooü ,......, 

JWdm sUJerek oen.p ftl'lllJf: çılalmu bir melele De Ut lmttıwıa ~ =dan IOIU'& mecllal idare tm saat, Hamit, Mehmet ve Hidayet tır. Bundan sonra Harbiyeye rldlle- m•• ha JOlda eltllllvar-llE 
- Ne Jl.P&7llll. muhakemeden n- kalkıltJiımm 1&11JD&ynm. Slae bir Ud • h h lamlndeld dlfer gençlere de birer gU- cek ve orada u.ıu .. ile BarblJ91il• .......,.. ~ 

.et onun b.tm bir tekme avurdu, • dakikalık bir eilence tJnnlnlndm bat- uıama on bin UraakkLunr tev· mUt eaat ewerek kendilerlnl tebrik bir arada akfam ,.ntll ylJenk me- ......,. .. lnr'en ... .....-: 
sıia bil kaVIBOIUllU kırdı. k& bir pyenıb yok! :!t ~ ıJ:1 J:.:~; etmfttir'. rulme IOD verilecektir. Alkert U.. lla ft ~ türlld 

------------ -··· aa-- umı ı..uı Hediyelerin teftllnden IOllr&, Ku.. lerl bitirerek Bar~ PQtD R lla ... ..m ....... ..., 
~·· .,,.,,.,, o.1venıtec1 .. ı kollferau • -t - l8Ç ~ • leli lllaJ1I çahnm'f,,. ...-n1 pelt )'&• pnçl• HarblJ9 ıQa4e. topgu...... 111 .............. ..... 
s-.tlml ~ plıüopcm· Ualftnlte prot..nrlailldm c.w Ha k t pılımttlr. Onde lpONalal' oldaP Jaa1 rl. tetlhJrlm .,. mubaben madluma t O .._ lı u• '* 

/ "Hrlld:t1lll ofaia 'bir mm6, 1ı1r M· 0m ... din Unmr.tte koafwull .. l•fl• Mllkl • ..,... de Ud bia• yalan talebe PQlt reambıe &1ftlaaaldu" w GDdua IW'a ltaJ lolD la • 
7
9 ,,•ı nl' s=- odllııt ... ~ .......... "anaJI .. ıılnııt-- Tllrlı: ....,,., ....... - lftlrü ~.Beden t.lılyS mQo malıWlf _._ .................... 1 =--~ •'!J. 

cledlktm wıra ca1an .._ 1erl.. mevsuıu umuma ••"- 1ılr tıDba amda aJlık f..t lgtlmamı alliml ytllbafı BUl&meMIJlw idare • 8tajlarml 1:ılUftlJda ...,. ta AaJra. ._ _.___ • ..-
obDlla mecbur etmek 1g1a .ıılrll kcmferuu1 wrmlftlr. Bu Jd um. ,.,....,,.. 'folıla1ltıııla 1nl1lm llMtan llncle1d mmlldl ritmik banbtl•,. ....,._ JUi .....,.,_ c11Maeldlltlr. • "111 ........... 

su Jmll&nmalanm tavaif loln hafif llte tan.fm4uı tertip edl1ta .,. Jatr il bit Wr.tGn WI Jlupnner Tunç. mlnla1ı kOfU, ctınt. boa ve but ~ ttl1la .._ 1m taw. • Sil 
lV kelime bulamıyorum clemlt. hafta pertembe stını.t ftl'llmette man. lmdul llaldmMla tlml ft tecrilbl bol mU..b&k&lan bUyUk bir intizam· lll'Clea aın ~ tlolr:tar,--. kim 

Mektepte boca talebe; IOJ'DlUI• olan bu konferuudann -111lCUA bir ım.fert.111 wrmlftlr. la devam etmlf, aWıa uyancbrm.Jttır. YIPl" ft uktd hl1dm 111 uktd mu1 ............................. _~ 
- Elinde on dört fmdık var. Y~- 21 lılaymta Profesör NG,.ark tara- ~ llngnner Tuncman, Tavp.n Bu arada, Kuleli llleei talebeleri as- llm mlfma a1flbmf o1aa tll9' tale- Htlerlndea buı1an ~ 

8InI küçük kardeelne verecekam. Sen tmdan verilecek, ondan IOnra da 1ar tı.rlncle kudunn muhtelif IJ'UI kerl lileler pmplyonumda kazandık beler 4e clolnoa ubrt tıbbiyeye ft uda yWulek mtlhe • 
de kaç fmdık kalır? rektör Cemil bir kapanma konferan· m g&termlftlr. Bu konfer&n911l bil• lan kupalarla davetlilere fÜ.81' ik • Univentte,. t.llm edDeoeld9rdlr. mü ft ukert mGlatıD 

- On. 11 verecektir. Bu aene halka verilen tt1n b&ytarlar ve belediye doktorla· ram etmiflercllr. Bir hafta IOnr& da Harbiyede bir mek bere AvrupaYJ 
, - Nuıl olur, - ıqmat bllm1JUl"o bu konferaularm hepü bir brofi1r rma k&l'll tekrarlanmuı cemlyet ta. Çay ziyafetinden 10nra, meruime mU1ahakı lmtlham yapdacak ve bun ler vı orada bet altı _. 
pu.~ de n~, n.fmdalı brlqtmluuftır. ıılbayet verilmlt ve davetliler ulur • da kP""ICfk olu png lilb&)' nam· 111 ettlrlleceJderdlr. 
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Ortamektep muallimliği 

için imtihana girecekler 
hkara, 30 (TM) - KWtUr Babnhjı, ortamelrtep muallimliği imtl

hanlarma girecek mualllmler baMrmda kWttlr direktörJUlderine bir tamim 
göndennlftir. Bu tımtme s&-e, imtihana girmek iltiyenler kültür direk • 
törltlklerfne mUraca&t edecetlerdfr. Dört ve bet aınıflı muallim mektebi 
mezunu olupta bu imtihana girmek fatiyenJer bUtUD hbmet müddetleri 
içinde a u Uç yıl mllabet meaal ptermif olmalan l1zım plecektir. Altı 
•nutıı muallim mekWd memn•an Uç yıl muvaffakıyetle ça1'fm• olmak 
kaydinden 1at1ma eclilecelrlerdlr. YUbek tahlile devam etmek ve bqka 
bir ile pme1r tçbı mmJett.m aynlnuf olupta tekrar meeleğe avdetlerine 
kanuni bir engel bulunmryulardan imtihana girmek istiyenler ancak eon 
nıuallimlilr yaptrldan Yil&yetill kWtflr direlrtörJUğUne müracaat edebile • 
ceklerdir. KWttlr ctirekt&iOlfl, bunların meelelrte çalıştıklan zamanlara 
ait meaallerlni gWntllide tutaeak ve en qağı Uç yıl mUebet meaf göe • 
terenlerin evlerinl, ça.bftıldan yerleri, hangi gün ve nereden mezun ol
duklarmı, meelelrten aynlıf tarih ve eebeplerini ve Uç yıllık meeaiye ait 
tefti, raporlannr bakanlığa yollıyacalrtır. llmıal mekteplerinde çalıfma • 
lanna izin verilen ilk muallim mektebi mezunları bu imtilwılara hiçbir 
tekle ti.bi olmadan girebileceklerdir. 

Muallim mekteplerinin tatbikat kwmlarile liselerin ilk kmmılarmda bu 
hntihana girmek iltiyenlerin yalnız evleri, hangi yılda, hangi mektepler
de vuife aldıldan bakanlığa bfldirllecelrtir. Şifaht ve tahriri imtihanda 
nıuvatfak olaıı muallimlerden istiyenler, Gut terbiye eutitUaUııe, girip 
iç .um.ter okumak hakkım muhafua edecekler ve bunlardan mezu -
niyet imtihanı verenlere Gui teıi>iye enstltUaU diplomuı verilecektir. 
JıfUracaat edenlerin ilimleri cm maya kadar babnlrfa bildirllecektir4 

Maaı Kanununun 

Askeri kıy af etlerde 
değişiklik yapıldı 

ESTETiK 
, 

Birçok meselelerde olduğu gibi leri gaYrifuurl olarak yuılmı-+"' 
11.Dat e.erinln yaratılmaeı meeelea..; d 1 (Gec 1 ) .,~ 
de de biribirine lamamiyle zıt iki te- er er. e er de, ilham perili ile H 
llkld vardır: Romantik telakki, in- ~:~ı~;::.:ma bu dilfünceyi kuvvet· IJarclan ne olur '1 
:ectualiate telakki. Birinci teli.k - Muaıkifinu (Berlioz) f&lr <m l'urtu olur, ..ıata olur, eaak olur 

yyrie ro:::tma lfi gayri fUuridir. ranger) nln (Be9 Mayıa) isimli fÜri: tara&or olar. llatt& bı.JV ~ 
P · Sanatkar, meçhul ni bestelemıt fakat bıtirem bir çe11lt krem de olur. Likta bJyu • 

Ankara, 30 (Tan) - Bakanlar He- kuvveUerln tesiri altında kalarak e- beyitte dU"llUftu. eden fU elan •ilkte yapddrpq gördUnlls mUf. 
yeti, ordu kıyafet kararnameeinde ye aerlnl yaratır, onuıı ağzıyJe konufan, Pauvre aoldat je ~erraf la Fr Hayır clenenbı dlnleyln! 
Diden bazı detitlldilder yapJDJfbr. Ye kafuiyle dUtUnen, kalemiyle y.!Zan La maın d'un fila me ferm ıu;ce Gerçi bblm Utls ve IUoeot UdelJa 
nl detillldlldere IÖN yaka remlderin o Mrarlı meçhul kuvvettir. era ea gtlrilbu ~de: 
de deliltlrilealer fUDlardrr: lldnci tellkkiye göre sanatkar, ga- Sonu bir tUrlU gelmediği için Y::: - e t.yafl •&d e oluaJr et .. 

G. R. pnel kurmay, H Harbiye, T yet fUurlu olarak aanatmm gaye ve ri yanm bırakan muaiki.finaa ~ dlm, herifte kWtür, Jaceuk, tenı,. 
Tıbblye, H. D. hudut, Z hazırlama, vurtalamıı bilen, ve tuavvur ettiği onu unutmuştu bile. iki eene sonra Yok idi! 
E erbq, O okul, Y ihtiyat ideale, muayyen kaiderele göre vü - bır gün Romada (Tibre) nehrine dU- Diyenler vardır ama 'bea ~ak l'O-

Yenl defilikliklerle bahriye abit _ cut veren bir ifçidir, ve yaratma, ak- 9Uyor. Sudan çıkarken iki sene ev- eok tlÖztine aldll'lf etmem, llb de et. 
lerinin rütbelerine ~re kol teritlerf lın kontrotu altında vukua gelmekte- vel boşuna aradığı müzikal cümleyi meyin! ve dinleyin! 
adedi, ceeamet ve tekilleri deflttf • dlr. YenJ olmıyan bu iki telükinin terennüm ediyordu. Baııkpıuannda dolatırkea ndtr 
rilmelrtedir. Makine amrflan abltleri burUn de hararew taraftarları var- Amerıkalı faır (Longfellow) anla- bir Yemlf gibi öt.edenberl dalma 100 
ile, turuncu renkte çuha Yerine mavi dır. Charlee lılaurraa ve Paul Vaiery. tıyor· "Dün ak,am Alııtonun flirle- den yakan dejer bulan muzların bir 
renkte çuha Uzerlne .tyah cuhadan Birinclal, (La muaique interieure) ri hakkında hır makale yazdım, on • aepet içinde fiyle bir ktifeJe afıfmıt 
bir main koyacaklardır. ilbnll ldtabmda, ikinciei, birinci (Va dan aonra ocağm batında sigara içe- olduklarını, bau makabll IDUaT 

IH•nıolara vapıtacal( 
P•llar 

rietel) de (Uonard) a tahaia ettiği rek geceyrwna kadar kaldım, bir • dUkklnlanada IU)'UUI IUbar mevki. 
etütte, ve Fransız felaefe cemiyeti • denbire Heaperua yelkenli gemiai bal laJ tuttutuna fÖl'eftk merak ettim ve 
nin bWteninde, 1928 de neşrettiği lade'ını yazmak aklıma geldi, yaz _ llOrdum: 
(Creation artiltique) bqlıklı maka- dım. Sonra, yata a girdim, fakat u- - Kaea! 

Ankara, 30 (Tan) - Billnc;olara lede görUflenni izah etmıtlerdir. yumağa bir tUrJU muvaffak olama. - Edyetsls y1nn1 karaş• dedL 
bir liralık damp pulu yaplltmlmak _ * dım. Yeni fikirler mütemadiyen ka. Uakiattmı ve dtitüadh. u • .;.. 
ta oldufu anl&.flldıtmdan bundan böy Burada ne birinci, ne de ikinci te- famda yUrUyordu, onlan (ballade)a bir adama: 
le lk1 liralık damp pula )'&Plfbnl • Jlkkinln yaratma hadisesindeki mev ılive etmek ı in yatakta doğruldum. - Hıyar tende! detııenia derhal• 
mMJ lUzumunu fin&111 bakanlığı all. kilerini tetkik erecek değilim. Sade- Ballade'dan pek m mnunum. Bana - Bana hakaret etti! dl eda • 
kadarlara bllcll.rm1ttlr. ce bul 1&11atklrlann ilham hakkın- en kilçUk bır c bd bıle mal olmadı.,. olur da elma aeade! deaeals ~ 
, daJd deyfflerini ve ilhamı uyandıran • Halbuki bugün bir adama, hıyar de • 

lifi• Haberler J bul halleri k11aca hatırlatacağım: Bir aevkitabU gibi ne vakit ve na- mek eı._ demekt.ea daha ~ de 
(Goethe) Werther'den balıaederken sıl isterse oyle mUeBSir olan ilham jlJ mlclir?. Ben kendi hftllahnna hıyar 

Fransız ıeslmlncle 

Komünistlerin takip 
edecekleri hareket 

• Ankara, 30 (Tan) - BelecU~er diyor ld: '"Bu eeenmi her ne zaman tenbıh e tahrik olunabılır. Sanat- yirmi, hatt& oa lnarata ~ mUd-
.ı-=.a ek ...1...1.-l--1 buıkuı umumf merkez binumm ya _ gözden geçirinem hayret ed nm. klrlann ibda eanasmdaki Jtiyatla • ~ bu kelimeyi babnt teWıkl et-
·~·IK mauuw...-ı pllllU 323 bin liraya Abdurrahman Ve ÇünkU bunu hır aomnabule gibi llf&· nna dair peJ çok orijınal hlklyeler mem. Zaten ba babret .,, de bir P-

Ankara, 30 (Tan) _Kamutay bOt Enver inp.at müeueeeeine ihale edil- ğı yukan 9uurauz olarak yazdım . ., vardır: WagnE'r ve Balzac gıbi bazı- rlp tell.klddlr. Bir adama: 
çe encümeni JDUf kanununun ihtiyat mlftir. (Victor Hugo) Guerneuey ada • lan muan n bir elbise giymeden - Köpolla köpek! dertellls Jdlftbı 
zabitlerine ait maddelerinin tadili bak • Ankara, 30 (Tan) - 2 mByJB cu amda oturduğu mahpeaın uzun salo- mUJhem olamazlar Voltaire ve aut- U)'lbr. Ayal kelimeyi: 
kmdakJ kanun Jiyıhumm mUu.kere- marteel günU Halkevinde modern Al- nunda, Alonun boyunca gıdıp gele- treamont gıbı bazdan da kahve le; • - Vay köpojta! diye söyleneab 
sini ikmal etmiftlr. Encümen iki eene man 11.D'ati ve Alman tezyini •DUfla- rek ,muayyen 1aatlerde bir yUkae.k meden uir f Y yazamazlar. Sebiller habnıt aayılmu, Bunan aebebl Od 

Pari8, 30 (A.A.)' _ KomUnfat par· de bir yapacaklan bir buçuk aylık n eergial açılacaktır. masan~ önünde ayal.ta yazdıgrnı, gıbı d ima olgun bir elma koklıyan- 9ÖSla eöylealflade bedla detlıJme • 
ltat umum! sekreteri Jılaurice Tbores, stajl.a.n .için çağınlan 9elt>e8t me1 • Ankara, 30 (Tan) - lngillz tfca. bu f&1r1D bayatını anlatanlar soy • lar, ayaklannı buzlu ıu içinde bu • ıddlr. Buaaa llbl möphmel ve ._,... 
fU beyanatta bulunmu~r· Jek l&lılbi ihtiyat lllıip~erine bulun- ret anl&fJDuma bağlı ild &ayılı llete- Jer. lunduranlar, Baudelalre ve P~ gibi fi bir ,ey oı .... ~ lllyle11e11 
KomUııWJer Ddn,.i turda muvatta duldan mahaldM pyn yerlerdeki de yasılı dart yUz U tanı . Lamartine, (Meditationa) un do _ zehirlt münebblhler kullananlar var- .. hıyar!,, eödl de ba Pl'lp lleble ba • 

kıyı!ti tffyytlt eylediği takdirde kıt'alara sevkleri halinde harcirah ve on ç e pozıe. ğUfunu, gelifimini ilhamla izah e • dır. «llakö Pbl palaall oldukça hakaret 
"Halkçılar cepbeai" tarafmdan vtlcu- rilmeeini kabul et.mittir. yonuna girm eeyanm anlqma mer1 der, ve (Umitslzlık) unvanlı fiırinl Hebbel sonbaharda, Strauu bilhu sayılmamalıdır detU mi!' 
ate getlrilecek olan herhangi bir hü- .. .. kaldığı müddetçe memleketimize aer- nuıl yazdığını fU ıureUe anlatır: sa ilkbaharda çahtırdı. Goethe ve Da anda hlyarm bu~ kıyme-
k6mete t,ttrak etmek niyetinde de· Parfı Elçlllgl miıteıarlıgı bestçe IOkulmuı kararlqllllftır, "Bir gece yatağımdan kalktım, Rouaseau gıbi aanatklrlara tabiat tinin lf!bebl nedir!' diye dllşUadllın ve 
lildlrler. Komllnfat partlai, Kebuean Ankara, 30 (Tan) - Dördüncü de • Ankara, 30 (Tan) - HUkflmet Jlmbayı yaktım, ve ruhumun iniltı- bir ha)al ve h yecan kaynağıdır. Al- u nf'tbye vardım: e ki turfanda 
Meclisinde altJDlf kadar baya malilc rece memurlardan d11 bakanlık birin erkek ve dftl tiftik keçilerinin hane' aini ve daha doğruıu gUkremesıni fıE'rl gıbi bazılanna da muaıkl tat - ise kıymetlidir. Onun içindir ki, ben :* bile, yapmak tuavvunında bu· cf dairealnde Celll Huna dereceeile çıkanlımyan mallarla mübadelesi içi: yazdmı. Bu sayha bana sUkfınet ver- kın hır ilham ve ılesıdir. Sıhhatte, dünya da hangi sahada olaraa ol • 
:::ıdutu feY eadece fimdikl hUkt • ve orta elçi Unvaııile Paril bilyUk el • hUkOınete lallhiyet verUmeei hakkın di, tekrar uyudum.,, bazıları da hasta olduklan zaman un kıymetlenemtıdlm. Çtinktl hiçbir 

teıı daha slyade eol cenaba mUt! çiliği milste§arhğma tayin olunmut- dakl Jlyihayı Kamutaydan geri iste • Lamart.ine için ve bUtUn romantik daha ıyı çalışır. Bazıları yatakla • zaman ne turfanda edip, ne turfanda 
~ayiJ olan ve "Halkçılar toplantmı tur. miştir. ler için şiiri, sanat eeenni doğuran rında bulunmadıkça, karanlık bas _ talr, ne turfanda porca, ne turfanda 

rafın im edilmlf rogranµ elen heyecanlı, daJ anılmaya~ madıkc;:n bir ey yarat'*mazlar. Ba- ~auıttti elablldlm. Dalma gf!Ç kaldı • 

Hava Kurumu gen§llğl Türkkuıunun 
kanadı altına ağırıyor 

.._ ... la ftl'Cllli ...... aılvt A. hızM ~ seain*1ek aureWe ,...m lçin u~uz mallar ara."ına kanı, -
botluk .. ....., 11a11at _.. lr•4ill aO'llFWaıö'·~. Bir ka. tea A.rü JJ dc• llOIU'a da~ 
finden vücut bulur. "B.tmiyen dö • dm hatıram çok aaman anat ve )'il• lılr ol-'r ,.,._ .......,._ ldo 
nü9,, nazariyesi bir kaya tepesinde ratma be)'9Canmm tartıdır. lbalt etml,ronm. 
(F. Nletzlche) nin fUurunda birden- Sanatklra 118ter uap iater aadet 1. FELEK 
bire parl&mlf, ve filozof beyecanm venin, qk çok aman kuvveW bir 
verdiği 181'8mtı ile uzun zaman bay- mUnebblhtir. 

Lincltert le kflllla 
seyahat• pcfllar 
Boulope • &\U' )(er, 30 (A.A.) 
Lindberg fle ~ 'Viıııwf'OX'ya rel· 
mitlerdir. Rrhtmıda bulwıuıl&r keu Ankara, 30. (A.A.) - Tllrfr Baft hem ~uculut Glrenecekler, hem de 
dilerini tanmutlJ,rdır. Gueteciler, he- Kanunu, bUtUn mekteplere rönder- bmpa memur edilecek uk.-f Gfret 
men Llndbergin yanma kotmUflar • elifi bir beyanname ile mekteplileri menler taratmd&D keadllerine Jflk • 
dır. Mumaileyh, sadece JUDları llÖyJe. Ttlrk KU1UDun baatlan altına ça- lek ehllyetname alabüecek murette 
miftlr: tmmftır. Bava Kunımu TUrk 00- pyade talim w terlıt)wl a&terile-

gın kalmıJtı. Soat Kemal YJCTK1N 
ŞaJr (Alt.de Muuet) nln ekser şiir- Univenlte doçentlerinden 

FIDstf nde Beyaz Ruslar 

Hava Kurumu 
gecesi 

"Rfca ederim, 111rar etmeybıfs,, cuklarma bitap ettllf bu beJaıma- cektlr. Kanıp •mam bttince yapıla-
Llndberf ile sevceel, otele sitmlt- meaiııde fUD)an 16ylfyor : cat lmtfbancla muvaffak olarak (c) N•• • 1 ld 

Jer ve aıtpm lberl Folk.tone'a sftr Batan dtbıya milletleri lranabdır, briJv..anJ ılabiJeceklere il. il. Vekl- umayıs er yapı 1 r·· k t b•• t• 
inek (bere vapura binmJflerdir4 devlet adamlan hiç durmadan bay· Jeti tanfnıdan yObek ehliyetname- ur a nye ıne 

" - Lfo 1 k .. r1.1t11tan kln)'orlar: ., ~Jderimid koruya• de Verileceğinden bu 1uretJe muvaf. yaralananlar var 
~ r c • .bm. BavaJardan plecek tehlllrelere fak olanlarm ukerlik hizmetlerinden kabul ec1·1 ki 

iade olu•d:.vu ajan. brp lwar ft uyanık duralım". altı aylık bir muafiyet kuanmaJannı 1 ece er 
~ 80 

(A.A.) - "Tayyare,, artık kuırpJan P- temJn içfıı tefebbt18te bulunulacak· ıeı1!naı:ebe:.!.!·Ab~tü; m~~!~: ~nevre, 30. (AA.) - Beynelmi-
- ........... -wJbı Jrumpu rlde bırabcak bir hm alnuftu'. Mo- ~· Atattlrk çoculdan, yeni TUrldye. vaziyetin nazik olmakta berdevam Jel N&111en ofiılnın heyeti ldareai, Muhiddin Sadık ve Ferdi 'tatıer 

ram dlrettörll Huıo Eckeneır'in Umıl- tör Jr:uvveU meeafeleri )'Utuyor, erf. ,,. kuran en bOyOftlmlb "TOrkkufu'' olduğu ve k&!'lflklıklann timdi fima- Norveçli Hall80n'un bqkanbfl al· İatanbul kouervatuvan, Tllrlc Ha-
lli sfkretme)ertnln yM&k oldutun& da- Uyor. au açarken fU llÖzleri 16yledller: le dofnı yayılmakta bulundugu bil- tında 13 Uncu toplantıımı yapmlfbr. va kurumu menfaatine büyük bir 
lr olan karan kaJdn'mJltD'. Uçm•amı bllmJyen mllJetlerfn ya- 'Tllrk çocufu, her itte oldufu si- dirilmektedir. Birçok yerlerde otomo Heyeti ıdare, TUrkiyede RUI mWte- koaeer hurrlamıttır. Bu koDMr, ya. 

melli k ,Uçlepalftir Bwı bi, havacıwrta da bWere kal'fl tecavüzler vukuu haber cılennın Yuiyetini, ermeni mWteci- rm akfam Şehir Tl)'atıoeunda veril• 

1i'....l.ua v• M....... ..,abf~ ço • un ...Xk en ytlbek dtı.eyde Verilmektedir. Sydda tayyare meyda lerinln Erivan'a ve Sar mWtecileri· ektir B 
ı ._. J' ,. için bOtOn TUrk çoculdanm "TUrk ev te, lenf beldiyen yerini. u aaman ...... ,_in nin de Franaaya _ _. __ , --- c . u ıecenhı programma Kon-

da .a-ld m ,Jaauı de iki ecnebi gazeteci, gale .J«M ·~-- _... --·atu oda 

' 

J[nmı" aun kanatJar raltma ... .s... - wu Ul'&calrem." "-"- lelerini tetldk e._, .. ,_. ..... • varm mUllldal profeaörtl 
.,,-~- Ullll- -- ~·u yan &U1W1de bulunan halkm hücumu wuavwa LIJdc 
'88111 JOl"Uo "'l'urkutu'nda uçmumı ısf· AtatUrkQn bu yQbelı lfaretlerine na uframı,lardır. Binmif olduklan Heyet, IU noktalan teeblt etmif· 0 Amar, PYano prof.SrU Ferci. 

:At1u, 30 ('!'D) - Trakya 99 il&· renecek pnçlerde IU YUlfJan anyo- bephila kop>alwmm. Okuyup yuma otomobil ta,. tutulmut ve gazeteci- tir : Son Stataer, tan prof emörU Rowı • 
kedonyada umumi JN'I il&n edll•lf- nası yı DUd ı. llltlyac olarak afrenl)'OI' ler, o civarda bulunan bAr lnrflla po- TUrkJyedeJd blltUD Rus mWtecile- tal ve vyoloueı profmörtl lıluhlddba 
tir H"t-A-et helbaDlf Wr ~ En ·-• 17 da ı--'- ann da.__ U. mevldine ••"-mat mecburiyetin- ri, baıka memleketlere yerlettlrile- Sadık_.,_._ -'--L•·-'-. 

• U&UIU flddetll ted & - ...,.. yqm 0 ...... uçmayı -yatm ve ywt m • de kal~U& cek olan ehemmiyet.is bir mJlrtan .,. .... _ ~-~ 
lllleydan ftl'lllemek tızere aülrfflhd ,apmım• olmak, dat11-nm m ltlsumlu uuurtanndan K d müıtesna olmak "-re Tllr ... tabu-. M il 
birler ittilıU etmiftll b En u orta tahaW bitlrmJ biri'"- u Uete Araplar, Şam kap11ı ya- ..._ • .,-- •ııo •l•I• bir adamı 

• - 1 aabul ederek ~kkutu" na ya- kininde bUytık bir nUmaylf huırla- tine geçeceklerdir. Bunlar bin iki L 
.l ... llllla .. acla ltlr Fra•ll olmak, ._ .. _ zdmıhama Orada aporlarm en --'-.. - ... rı p u_ yUı kadardır. 9 Ma ....... 1800-lSOO ondrada 1111 "I 

c Temmus 1938 lcfnde .uwnOn U&aA....uı ar. o .. , ıUlb kullanmak k ~--
sırllllll de a;iae.k kampa lftirak edebilmek: Hvkllal olan p&nfiltçWotU hiç para mecbunyetlnde kalm19tır Birçok kim adar ermeni mUlteciai Marailyadan Roma, 20. (A.A.) - SeWıiyet. 

~tına, 30 (Tan) - BJr :rnnm Bu p.rtJan tapyoraıııs, m&J18 harcamadan Ofrenecek, AtatUrk top leler yaralanmıttır. hareket ederek orada yerlepıek U- tar mahafil, MUIOlini'nin b\laual IU• 

_._,_ d"- n1- nmenmı slyaret et- bapıda açılacak TUrlr KUIQ tUbe- raldamla )'ÜlfD' ideal bir Türk ola· zere Sovyet Ermenlıtanma gidecek· rette röndermft 0Jd11&• bir atıa 
... &UJlll .... s-uv 21,,,. Oıkldar Tramvay tir. Difer taraftan Fran1a hUkQme- tn ...... 
Zlliftir. Gemi nmana ~=• ~ llDde çalıpnak Uaere, f1mdiden, hiç eeJmnıg, Clrkeff I • ti, 200 kadar Sar mWteciainln ~ giltere hUkbıeti De ıtaıi lörilt-
~top atarak Yunan lıa.ra-e- vakit geçirmeden bulundutunus )W- on T •il OrcU nubl Amerlkaya yollanmHı için melerde bulunmak lbıere Londravıa 
la ütabeleteD .ı•mlınmlf - deki TUrk Hava Kurumu ttlbeaine Hltl r rll c k Alvllküdar tramvay firkett, Otodolt Naneen ofiııne ne kadar verilmeli hareket •tmif oldufuna dair oıaa"-
trr ~ ve m mtıraeaat ediııiL Şubeye sfdel'keıı : man mt1-11Nlne borcu olan lbnn pldifini tetkik etm ktedi ad•• 1 - HUvlyet cUzdanmm, I il f f 789MT lirayı daha usun vldeU ve az e r. p)'ialan tıebib etmektedir. 
Yuna•lıta••• Alm•llY~L 2 - En aplr orta mektep diplo- ua bedelli tabitlerle ödemek için bu tir· Bugu··n Bahar , i 
alacaiı tet•lsatl •rv•P m•nm. bt.le mUatereye &irilmJtti, anwa ı keıll•lı 1 

) - Yua19We•• JU'mm almayı unutmaymm. Şu - Loadra, 80. (A.A.) - Kabiae, •· Şirket, ... itibarile bu talebi ka • B Unbpam caddeeinde ll'otlnln m 
~::a, 80 (Tail ....,. teçb•ntl be .. baftUI apjı iyice Wr hekim balı aat 10 da ~ twblide bul etmittir. Otodo1f heyeti umumiye ayramıdır baneelnde rakı içmekte olan Nam: 
h&rbf yadan ~ a... cltla muaymMlndea pçirecet, mhbıtfnlı Jçtlmunda, Aımuı,.ya ftriJeoek o- alnce de tuvtp edDdiji takdirde mü- . Yahya ve Hamdi adında u arlradq, 'A.t.Jni lçlııtek&lt Amini J'oJl Val· ucup elftl'lfU l8e ~ uoucu lan ...u.r h•lrlrmdeld tetldkJertne laktrata bqlanacaktJr. BuCOn, bahar bayraımchr. Son çr • arbOflut netieeel araıaml bvp. 
dek uya ..:c D*' namında lld Al· ~e kaydedecektir. Bulundufu- deftlD etmlftlr. Prw Awoelatioa'a u,___ kan uıuaaı bayram ve ıen.ı tatil ,ua ya tlıtullnutlardır. Kavra eenumd& 
Jnanuıe pJcUttıd ..,...- 71..,uta- au ,ebirde me. mektebhWldekl tah g&ıe. bul .a,..ı mahatU, Almanya ,..._ ette tarf•f bir leri kanunu, ı Mayım bahar bayramı Hamdi eline PÇlrdjff bıçakla Namı-
dırıar. ille mADI olnuyacU IUDUllarda. b- muntdr eenp ftl'dlll takdirde, k ... er b•l••d• olarak kabul etınlttlr. Buıtbı. TUrJd. fiil eat elinin lahadet parnıqmı a. 

• llOfyetbUsl ,oklama ,.JrUnde, s&arl Alman llllrO'Nti Oe Lolrarnocu dev- 8uJtanahmett.e Aruta IOkalmcfakl yede ilk defa bahar ba _ _. ttfinden ~. Y••• ...... ., lec:ek denlerl ve talimleri bafaracak Jetler arumda 1'61'Ufmelere balla· hafriyat de matta yramı .,...,.. • -~~-------... oıunaım. Temmuzda İnönOnde açı • nabllecefl kanaatmdadırlar So Yam etmektedJr. dır Relml ~Jreler ve mUeeae • ma 
111aaeYf"CIJG fi Jacak kampa gönderllecebiniz. Brö- Diler taraftan Lond da. 1 k n anttırmalar IJl'Umda yeni bir leler tatildir. Mağualar hakkmda yıa.bayraım mUnalebet.Ue Wr., • 

Atına, 30 (Tan) - ll'alerde toJ:i yerlerinizi almcaya kadar orada~- fma före, plecek ~ =~: :er bulunmu,tur. Kemerin bqlan- hatta tatili kanunu bUkUmleri tatbik lenti yapacakJardır, Şehrtmiwıteld AJ
llaıı bUtUn Yunan c1onanmt11DI bfacak TUrk bava kurumu tarafın. Cenevreye bareketlnden evvel "' gı toprak aevlye.Jnden altı m tro a- edilmlyecelrtir Huawd yerlerin ka man bat koD10Jo.u Dr Röpke bu top. 
1?u&1ln tettif etmif ye donanma öf: dn lakin ve iqe edllecekllnlg laYlar kunahmda dJt 8lyua b•k::: edadır. Proteeör, dUn akfama ka- tJ1maaı ihtly~lr. pa- lantıda huır bulunarak bir nutalr ~ 

IOnr& manevraJaı'IDI J&pmak TUrkkafU talelleleli ba kamplarda da s&illmeJer ,..~ muıtkemer Uıerinde tetldkatta bulun ŞehrimbcıeJd Alman koloniai b liyecelrtlr. Ayni zamanda 8oyY9t kon 
lire denJse açıJmqıts. • ur gün Totonya klUbUnde toplanarak b~ ::.~da da bir toplantı )'apda • 
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Abone ve ilan şartlan: 

Türkiye lclD Dıean lctn 

No. 119 Ziya ŞAl<IR 

Fransız askeri Türklerin harikulade 
cür'etine çok hayran kalmıştı 

Lira Jt. Lira K. 

Bir aylık ı 50 
s • 4 - ·-Cl .. ' 50 14 -
ı yıllık 14 - 21 -

Dln lçiD Dlncıhk Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. Arkalarına bağladıklan kayık 

lar ve mavnalarla karşı sahile doğru 
hareket etmişler.Akbat limanında de 
mirli olan itilif devletleri harp ge
milerinin arasından pervasızca dolaş 
mışlar; deponun önündeki iskeleye 
yanaşmışlar.. Gecenin derin zulmeti 
içinde sessiz sedasız karaya çıkmış
lar .. Yerlerde sürünerek nöbetçi ne
ferlerine yaklaşmışlar... Bunları bir 
hamlede bağlamışlar .. Ondan sonra 
da, ellerinde bombalar olduğu halde, 
muhafızların bulunduğu binayı sar
mışlar .. Bir anda içeri dalmışlar.Uğ
radıkları bu cüretkarane baskından 
korku ve hayret içinde kalan müf re
ze efradını - en küçük bir hadiseye 
meydan vermeden teslim almışlardı. 

felaketle neticelenmişti. 
İngiliz müfrezesinin Kuvayı Mil

liye üzerinde hiçbir tesir göstere
meden çekilmek mecburiyeti karşı

sında kaldığı gün, lstanbulda şu ka
rar verilmişti: 

Her ne pahasına olursa olsun, bu 
silah ve cephaneleri imha etmek ... 

Bu kararın tatbikine (Anzavur) 
memur edilmiş; sür'atle harekete 
geçmesi için de saraydan sureti 

KUçtlk Ui.nlar doğrudan doi· 
nıya idaremizce alınabilir. 

KUçük Ulnlarm 5 eatırhğı bir 
defalık 30 kuruştur. 5 eatırdaD 
razlaaı ldn eatır ~ 5 kuruıs 
almır. Bir defadan fazla ldn ye
lfilndan % 10 kuruıs lndtrutr. 

maheusada (İzzet Bey) isminde bir 
Çerkez gönderilmişti. Eğer Anza- ı B U L M A C A M 1 Z 
vur bu işi başarabilecek olursa, -
kendisine (miri mirin) rütbesi ile 
(paşa) lık unvanı verilecekti. 

Ahmet .Anuvur bu hizmet tekli
fini, çılgınca bir sürur ile kabul et- 2

t--+--+--'t--

mişti. Ve kalbini yakan kavuran 3..--r--+-+---
büytlklük hırsını tatmin için, artık 4 

her şeyi göze alarak sür'atle hazır- 5 
lıklara girişmişti. 6 

.Anuvur bu hazırlıklarla uğra- ~-
şırken, Kuvayı Milliye müfrezeleri 
de boş durmuyorlardı. Sahile yakın 
bulundukça tehlike içinde olan silah 9 
ve cephaneleri, içeri çekıneğe çalı
şıyorlardı. 

Bunlardan büyük bir kısmı, Ham
11 

• 

Memleket manzaraları: Şirin Amasyanın güzel bir ıörUnu,u 

MEMLEKETTE "TAN ,, 
Balıkesirde yeni tabakane M t ·· • ura suyu uz 

bınası kısmen yandı b. k.. .. l"z 
Ballkesir, (Tan) - Şehir dışında modem bir tarzda yaptınbnıt olan ır opru a 

tabakhanelerden birinde evvelki hece yangın çıkmıştır. Tabakhane bek- mazız huauri muha"'-1
-'--

O dakikadan itibaren müthiş bir 
faaliyet başlamıştı. Birkaç saat zar. 
fında sekiz bin tüfek, bet bin san
dık cephane, Uç yüz mitralyöz ka -
yıklara ve mavnalara ta,mmıftı. Va 
zife aşkmm yüksek ilhamiyle coşan 
bu kahramanlar vazifelerini o kadar 
büyük bir sessizlik ve intizam için
de yapmışlardı ki; İtili.f Devletleri
nin harp gemilerindeki İngiliz ve 
Fransızlar; hiçbir şey duymamıglar
dı. Ortalık ağarmağa başlarken yi • 
ne derin bir eUk\lt içinde, sahilden 
açılmışlardı. Birkaç ıaat sonra da, 
büyUk bir zafer ve muvaffakıyetle, 
U.psekiye gelmişler; sahile çıkmış
lardı. Sahile çıkan ve adedi otuzu 
aşmıyan bu kahramanlar arasında, 
deponun muhafIZI olan Fransız as
kerlerinden yirmi ki3ilik bir üsera 
kafilesi de vardı. 

di Beyle arkadaşlarının nezareti al- SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
tında, (Yenice) köyüne ve civarın- AŞAOI : 

çiei, derhal itfaiyeyi haberdar etmiş, ateş binanın bir kısmmı yakdıktan yor: 
sonra aöndüıillmüttUr. Yapılan tahkikat, yangının kazan altında bıra- Çemi§geze§in eti ~ 

daki köylere naklettirilmiş; bunla
nn muhafazasile o havalide asayişi 
ve inzibatı tesis etmek için her ta
rafa Hamdi Beyin kumandasında 
küçük müfrezeler yerleştirilmişti. 

1-Son günlerde ölen mühim bir 
adam (10). 

kılan. odunlaı;n ateş alması ytizünde n çıktığını göstermiştir. ttafiyenin Murat Suyu üzerinde bir 
vaktınde yetışmesi, yangının sirayetine ve büyümesine mini olmUftur. pılmasıdır. Fakat, ah§OI' 

Derhal en yakında bulunan Fran
eız mümessiline teslim edilen bu 
Fransız askeri, Türklerin gösterdik
leri bu harikulade cUr'etten ve bil
hassa - esir edilmelerine rağmen -
kendilerine karşı gösterilen nazika
ne muameleden hayretler içinde kal
mışlardı. 

Bu büytik hldise, bir anda hem 
eephelere ve hem de Anadolu içle
rine yayılmıştı. Her taraf cotkun 
bir sevinç içinde çalkanmqtı .... F•· 
kat latanbuldaki İngiliz ve Fransız 
' T ~ llarargihlan meseleyi haber alır al-
maz fena halde hiddetlenmişler; 
Kuvayı Milliyeyi bir türlü ortadan 
kaldıramıyan (Babıali) yi şiddetle 
protesto etmekle beraber; (61 inci 
Fırka Kumandanı, Miralay Klzım 
Bey) in de derhal 1stanbula getir
tilmesini ietemi§lerdi. Ve ayni za. 
manda Bandırmaya da iki bölük İn
giliz askeri göndererek kasabayı iş
gal etmi§lerdi. Fazla olarak ta se
kiz pa~dan mürekkep olan bir İn
giliz filosu Bandırma limanına ge
lerek açıkta demirlemi§lerdi. Ondan 
sonra da Bandırmada bulunan Ko
lordu Kumandam Yusuf izzet Paşa
ya bir nota vererek Akbqtan alı
nan ıU.lh, cephane ve mitralyözle
rin derhal iadeaini talep eylemi§ler
di. 

Balıkesir Kuvayı Milliye merkezi, 
t!erhal kararını vermişti. (Susığır
hk) civarına derhal büyük bir milli 
müfreze aevkedilmekle beraber, İn
giliz notuma ıöyle bir cevap ve
rilmişti: 

[ SiWılarm iadesi mevzuu baha o-

Hamdi Beyin oraları bu suretle 
Kuvayı Milliyenin rabıt ve zaptı altı 
na alması, Biga ve havalisinde de
rebeyi gibi yaşıyan (Kara Hasan) ın 
hiç işine gelmemişti. Ve derhal bir 
Kuvayı Milliye aleyhtarlığı baş 
göstermişti. 

Kara Hasan, 1stanbuldan aldığı 
emir üzerine gizliden gizliye hum
malı bir faaliyete geçen Ahmet An· 
zavura haber göndermig; ittifak 
teklif etmişti . .Anuvur, Kara Ha
sanm bu teklifini pek bUyUk bir se
vinçle kabul eylemişti. Artık bu iki 
feeat lruvw\l blrlettikten eonra Ga
vur lmam aenilen şerir ortaya ÇI· 

kanlmış; Kuvayı Milliye aleyhinde 
şiddetli bir propaganda başlamıştı. 

Anzavurun hazırlıklarından ha
berdar olmıyan Hamdi Bey, Kara 
Hasımı, yalnız sanmış; ve bu azılı 
şeririn bir f eli.ket doğuracağını an
lamııtı. Onun için, ansızın Bigaya 
gelmit; Kara Haaanla arkadaşlarını 
bir hamlede tevkif, ve hapsetmişti. 

Kara Hasanm tevkifi, civar köy
lerdeki taraftarlarına bir korku 
vermişti. Bunlar, derhal Gavur 
İmamla Anzavura haber gönder -
mişler; emri altına girdiklerini bil
dirmişlerdi. 

Bu suretle Ahmet Anzavurun si
lah kuvveti, bini geçmişti. 

Zaman ve vaziyet, Ahmet Anza
vura fevkalade müsaitti. Yunanlı • 
lar, bütün cephelerde şiddetli taar
ruza geçmişlerdi... Anzavur bu fır
satı kaçırmak iatememiş; tam za. 
manmda her tarafa hareket emrini 
vermiş; (20 Şubat 336) gecesi, Bi
ga kaaabaama hUcum etmişti. 

(Arkul var) 

lamaz. ÇUnkU onlar, milletin malı- latanbul ikinci lfl&ıı Memurluğun
dır. Milletin de şimdi bu sillh ve dan : Beyoğlunda latiklil caddesi 
cephaneye ihtiyacı vardır... Efer 83 No.da oturmakta ve Botot Di§ SU 
ortada proteato edilecek bir meaele ve macunu mU!ıtahıerati ile me§gul 
varsa, o da mUtarekename ahklmı· bulunmakta olan Zare Kuçumyani if -
na külliyen mugayir olarak Bandır- 1l8J 20-•-936 tarihinde açılıp taafiye
manm İngiliz askerleri tarafmdan nln adi şekilde yapılmasına karar ve 
işgal edilm~dir... Bandırmaya çı- rilmiş olduğundan : 1 - Müfliste 
karılan tngıliz askerleri derhal ge- alacağı olanlarm ve istihkak iddia
ri çekilmezse, Kuvayı Milliye mtlf • smda bulunanlann alacaklarını ve 
ıueleri derhal ilerliyecek ve Ban- istihkaklannı ilandan bir ay içinde 
dırmayı cebren tahliye ettirecekler- ikinci tfli.s dairel!line gelerek kaydet 
dir.... Bu hU8U8t& vukua gelecek tirmeleri ve delillerini (senet ve def
mUeutf hldisatm kA.ffesi de, Ban- ter hulbalan vesaire) asıl veya mu
dırmayı l§gal emrlni verenlere ait- saddak ınıretlerini tevdi eylemeleri. 
tir.] 2 - Hillfına hareket cezai mesull-

lngiltzler, bu tehdit karpmıda yeti mtlstelzim olmak Uzere müflisin 
derhal yelkenleri suya indirmigler; borçlarmm ayni müddet içinde ken-

[Millt kuvvetler tarafından, Ak- dilerini ve borçlarmı bildirmeleri. 
bat deposundan cebren alman ıt- 3 - Mtlflfstn mallarmı her ne sı
llhlar, ahalinin ellerinden klmilen fatla olursa olsun ellerinde bulun
geri alınmıştır. Buna binaen Ban- duranlann o mallar Uzerindeki hak
dınnayı legal eden lngilis ukerl lan mahfus kalmak p.rtile bunlan 
kuvvetinin de bu legali temdit ede- a~ mUddet içinde daire emrine tev
rek artık burada daha ziyade ika- dl etmeleri ve etmezlel'Be makbul 
mC'•ine !Uzum kalmamıp.] mueretlerl bulunmadıkça cezai 

Diye bir beyanname neşettlkten mesullyete ulrayacaklan ve ruçhan 

2-·Koku (4). Geri vermek (4). 

3 - Ahirette bir köprünün adı (5). 
Ordeğin arkadaşı (3). 

4-Komşu bir devlet ( 4). Gev§ek 
değil ( 4). 

5 - Şart edatı (2). GUç (3). 

6 - Rabıt edatı (2). A.% soğuk (5). 

7 - Bir içki ( 4). Kemiğin içindeki 
(4). 

8-Vezir (4). Büyük anne (4). 

9 - Çok lezzetli (5). Aslının sevgi. 
lisi (5). 

10 - Tir (2). Bir denizimiz (3). 

11- İrisin arkadaşı (6). Mastar e
datı (3). 

DONKO BULMACAMIZIN HALLr 

1-Sigorta (7). An (2), 

2-tri (3). Et (2). 

3 - Gizli (5). Atlas (5) 

4-Çal (3). 
5-Raiç akçe (8). Ça (2). 
6- Ak (2). Islak (5). 
7-Alçı (4). 
8-Et (2). Esenkal (7). 

9-Atlı (4) Kola (4). 
10- Çatal (5). 
11-lsliı.k (5). Ula ( 4)'. 

YENi NEŞRiYAT 

Sağhk topu 
Spor yazıcılarından Fuat Pura sa

halarımızda tatbikında mühim fay
dalar temin edilen (Sağlık topunun) 
nasıl oynandığını ve ııhhate olan 
faydalannı gösterir gtızel bir eser vU 

cude getirmiştir. Okullanmıza, klilp
lerimize, sporculara tavsiye ederiz. 

Pertembe Guete.I - Perı,embe
nin 57 inci sayısında herkesi allka· 
dar edecek mevzularda yazılar var
dır. İbrahim Alieddinin Okumuı • 
lar Okumuyor adlı makalesi, Naci 
Sadııllahm Tramvaydan Zehirli Ga.· 
ze açık mektubu, Münir Süleymanm 
Haşmetlft Aşk Hazretleri yazısı, GU 
zide Sabrinin Hicran Gecesi isimli 
edebt romanı ve daha birçok güzel 
yazılar ve resimlerle intişar etmi§· 
tir. Tavsiye ederiz. 

ALENi TEŞEKKÜR 
Sevğili valdemizin cenazesinde 

bulunan ve teeuilrilmüze bizzat ve 
telğraf ve mektulpa ittirak eden 
dostlanmıza ayn ayn teşekküre 
teessürtlmUz mani olduğundan bu 
huausda gazetenizin tavwutunu ri
ca eyleriz. 
Safiye Hilleyin Elbl, Doktor laken
der Ülman, Doktor ŞUkrU Olman, 
Nesime MUkadder Dölen, Mtıhendis 
Harun Olman, BUaeytn Elbl. llllkad
der Dölen. 

eonra, çekilip gitml§lerdl. haklarmdan mahrum kalacaklan. 
lngillz mtlfrezesinin bu ınıretle çe- • - 7-~-936 tarihine mUsadif per- -----------

kitmeei, Kuvayı Milliyenin m'llnevf- §elnbe gllnU saat 16 da alacaklıla- N 1 Ş A N T Ö R E N l 
yatınm art.muma ve balkın da Ku- rm ilk içtimaa gelmeleri ve müflis Radoe Egrafmdan Ratip ağazade 
vayı Milliyeye bir kat daha emniyet ile müşterek borçlu olanlar ve kefil- merhum Bay Vaııfinin kerimeleri 
\1e muhabbetle aanlmaema btlytlk lerlnin ve borcunu tekeffül eden Bayan Mediha ile genç elektrik mu .. 
hir tesir hlsıl etmittl. Artık herkes, sair kimselerin toplanmada bulun- hendislerlnden Bay Zekinin nişan 
61.ha derin bir aevhıc.: içinde idi. Fa- mata haklan olduğu illn olunur. töreni yapılmıetır. Xarafeyne 1&&• 

kat bu sevinç cok stlrmemiı; acı bir 1(22638)'. detler dileriz. 

Malatya vilayet meclisi dağıldı 
Malatya, (Tan) - Villyet umumi meclisi toplantılanıu bit1rmİ9tlr. 

Yeni yıl bütçesi 923,000 lira olarak tesbit edilmiştir. Kültiir kadrosuna 
11 muallim ili.ve edilerek her ilçede birer mektep açılması tesbit edil -
miştir. Yol inşaatına 29,000, mektep inşaatına 13,000. lira ayı-ılmış, has
tane binasının tamamlanması için de 50 bin lira tahsisat ayrı1nuştır. Ye
ni hastane binası önümüzdeki sene tamamlanmış olacaktır. Bu seneki 
tahsisatla Besni ilçesinde yeniden bir mektep inşasına başlanacaktır. 

rünü" bile 50 bin ZirodaJI 
mıyacoğı 'lıuaplandtğuttl 

çidi temin etmek üzere, ~ 
kayık tedarik edilme.ri ~ 
ludur. Bu auretle, açenitt 
tiyodan kolaylıkla ~ 
l4caktır. 

Orduda dört katlı büyük bir bina 
çöktü, beş ~qaralı var/ 

Ordu, (Tanr - Ziraat bankasmm 
ardiye olarak kullandığı dört katlı 
beton bina fazla zahire konulması 
yüzünden çökmüştür. Enkaz altında 
dört amele kalmıştır. Bunların ceset 
leri ancak ertesi gün çıkanlabilmit· 
tir. 

Adapazan, (Tan) -
öğretmenler evi tarafmdall 
yoksul ve kimsesiz çoc 
runmuma harcanmak U 
salonunda dUn akşam bir 
verilmiştir. Çok takdir k 
milaamerede (Tırtıllar) pi 
edilmit. aynca monologlar 
rakıslan yapılmıştır. 

lımlt vilayet meC 
hmit, (Tan) - 1Tırayet 

meclf•• uı.. c.opJantmmı 
ym bqkanhğmda ya 
geçen yıl yapılan ve bu yıl 
işleri birer birer izah e 
encümen intihabatı yapı~ 
lere tazim telgrafları çe · 
li.yet meclisinde dört kadJSi 
dır. 

Olenlerin dördU gUmrUk hamalla
rmdan Erzurumlu Arif ve Şahin, Gü 
mUthanell Hasan, ve Karahisarlı 
Mehmettir. 

Beşin"'isi ise, Mehmet lamlde fakir 
bir ihtiyardır. 

Çöken t:nanm iki tarafında bulu
nan ardiyeler, görülen !Uzum Uzeri -
ne tahliye edilmiştir. Umumi zarar 
ve ziyL- miktarı henüz kat'I olarak 
tesbit edilmemiştir. Binanın birinci 
katında 150,000 ikinci katında 60000 
üçüncü katında 30.000 kilo zahire ta 
şıyacağı evvelce teebit edilmietlr.Ka 
za eanuında, bu miktardan fazla 
mal mevcut olup olmadığı hentlz ma üzerine idare heyetinden 
lfım değildir. Tahkikata devam edil· ve Halkevi Bapınlıid 
mektedir. seçilml§lerdir. __ __. 

Bir lngiliz mütehassısa
nın araıtırmaları 

Kayseri, (Tan) - Bir lngiliz asan 
atika mUtehassJSI şehrimize gelmif· 
tir. Müze, cami ve medreseleri ince
ledikten sonra Kültepede iki gün kal 
mıştır. Dönüşte kalelerle eski şehri 
de gezerek Tarsustaki hafriyatı gör
mek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Esklıehlrln planı 

Kayserinin adı 
değişiyor mu ? 
Kayseri, (Tan) - Kayseri Vili.ye

tinin adı değiştirilerek Erciyeşe çev
rilmesi muhtemeldir. Halkevinin bu 
hususta li.zmıgelen te,ebbüslerde 
bulunduğu haber verilmektedir. Şeh 
rin, Erciye, ismini alması herkeai 
sevindirecektiı:. 

iki çocuk damdan 
düıerek öldü 

.... 

• Zile, (Tan) - B&IP~ 
kolu 85 ua ile yeni .... .-..w.--

IDJI ve idare heyeti il 
çebay Tümer, Zehra. 
Onur, Kizmı Kaleli, JI 
miştir. 

• Sıvae, (Tan) -
sas Mahkemesi MUddeiuJO....., 
Antalya ihtisas blkiJDliı-6~ 
de Bandırmadan SeyfettiO 
tır. ..wa 

• Sıvu, (Tan) - ~· 
okulu hiına19 heyeti, ~ ... 
fakir ve 1rlmaesiz ya ._,_. <ff 
taneaine 23 Nisanda elpll'"" 
kabl tanl etmiftir. 

Eskişehir, (Tan) - Atatürk hey
kelinin Kripele yaptınlmaı!ıı karar
laşmıştır. Kripel, bugünlerde şehri
mize gelecektir. lmar pllnı da Yan
sene yaptınlacaktır. Şehrin iman 
için eaulı hazırlıklara baş]anmıı -
tır. 

Kayseri, (Tan) - Sıvas kapmı 
mahallesindeki evlerin damlan U!ı· .. -• 

1 Mayıs 
TUrk~e 

sazıu 

tUııde oynamakta olan iki ~ocuk 
damdan yere dilferek ölmilftür, 

FERAH SiN E MADA 

KAN LEKESi 
1 Mayıı 
TUrk~e 

HzlU 
Heyecan ve belecanmızı muhafaza etmek llzımdır.Facia ve dehfet 

dolu büyük film. 
Ç A R D A Ş Almanca muazzam operetlle birlikde bugün matine
lerden itibaren bqlıyor. Aynca en son Paramount Dünya haberleri. 
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oıacak 
TAN 

Fenikı sigortasında 

Yabancı dövizlerle 
yapdmıs sigortalar 

5 

Avusturyada Alman emelleri 

Alman • Avusturya hudutlarının 
kapatlldığı haberi doğru değil 41940 Harrbü 

Viyana,30 (A.A.)- Korespondans [Alman.J anın Ba\'.J erada bazı u -
Politik gazetesinin bildirdiğine göre, keri hareketlerde buhuun.uı üurlne, 
çarşamba glinü Feniks hayat aigor- A\·usturya.nm hududa asker .J ığma -
ta firkeUnin yabancı dövizlerle yapıl P bafladıftna ve lkl taraf a.ruında 
mıf aigorta aenetleri hakkında bir amırlU'lll kapatıldığına dalr Viya • 
ka.nun ne,rolunmu9tur. Bu kanuna nMUn Reuter muhabtrlnln venlllt ha 

da çıkan bazı şayialara rağmen 
Prenı Stahemberr, Nuyonal - Soa
yaliet politikaya tam bir surette bağ· 
1 ıkalmaktıdır. Difer taraftan ltalya 
da Avusturyanın iatiklllinl mUdafaa 
yı ulmklr bulunmaktadır. 

Yazan: B. G. Wells -8- Çeviren: Nuri Mahmut 

mııı z, onların bizi Biz ne büyük mecnunlar 
köpekler gibi boğuşturmalarına müsaade ettik 

göre, yabancı dövizlerle yapı1mıf ai- ber h!ylt edllmeınektedtr. 
gorta senetleri A vuıturya paruına Zah!n e\'Velkl ıece Parlaten aldıfr
tahvil olunacaktır. Bu tahvil o ıu • mıs ve dün netrettlğlmia hu U91 bir 
retle olacaktır ki, döviz eaaaile yapıl telgraf bu haberin doğru olmadıiam 
m13 a e n e t ı e r ı n tahvili bildiri) ordu. Ofrendlğlmbe göre \'I _ 
Klering huıuai rayici üzerinden ola- yanadakl çok genç bir yabaımr ajan" 
cak, altın Şillng eaaaile yapılmıf se- muhabiri ırf he) ecanb haber nr -
netlerin klğıt fllinge tahvili ise ti • mek ka) ıu ile hareket ederek b~h le 
!ingin altın rayici üzerinden icra edi- bir h!lgraf U)durmu tur. Avu~ • 
lecektir. Eg'er döviz ile yapılmıf bir turyanın hudut bo;, unda yaptıjı u -

Almanyaya lrarıı 
Yugoslavya 

Yerde yatan dilfDl&D tayyareci 
•ağlam kolunu kaldırarak ifa.ret e
derek ilave etti: 

_ Haydi git, dostum. Git. Bu ~ 
nim attığım gudir. Çok .fena hır 
raadir! Git, te,ekkilr ederım. 

Gözlerini kapadı, konuomUl_!n ° .. -
nun için bUyUk bir azap oldugu yu
tUnün takallil• eden hatlarından 
belli idi. 
~bal Jll'&l'l&: . . 
_ Fakat bis niçin biribirımlzı 

&!dürelim? Niçin, niçin, niçin onların 
biıi böyle bir ,eye sevkine müsaade 
ettik? nu9undilkçe deli olacağım. A
kıllı bir adamın tabiata hlkim ol -
ınumı öğrenen bir kafanın böyle 
ınecnunane hareket etmesine imkan 
var mı? 

DU9man pilot ses çıka~a~r: Ca
bal bu genç çehreyi ıankı sı~ırlen
miş gibi seyrediyordu. Sözlerinın ka
bul edildiğini ağzın ha!üçe ~eniş!e
mesinden anladı. Bir tebessüm gol
lesi bu uıtırap içindeki yüzü bir 
ınelek yü.U kadar gUzelleştirmiştJ. Cabal gaı maskesini 9ocufun bafına geçirdi 

Gu iyice etraflarını almıştı. Cabal ğ J · • d ld ~ 

senette ayrıca altın olarak tediye 
kaydi varsa,bu altın kaydlnln halen 
mer'i olup olmadıfı da taırih olun • 
mu9tur. Eğer altın kaydi baki ise, 
şillnge tahvil muameleeinde naıan 
dikkate alınacaktır. Ayni tarzda ka 
nun, sigorta edilen 9ahaın algorta 
senecll üzerinden altın dolar alarak 
bir ava.na ılmı, bulunması hususunu 
da na.zan dikkate almaktadır. Bu 
takdirde, bu avını klfrt dolar Uzeri
ne verilmit ile, ne ınikdar tutacağı 
hesap edilecektir. Eğer alınan avans 
şllln olarak fula lıe bu fazla yüzde 
4,5 faizle ıairorta tirketine iade oluna 
C'aktır. 

Kral FucdJn cenazesi 

törenle kaldırlldı 

kert hareketler 11rf ufak bir manevra 
dan ibarettir. Dün bu hususta aldJtı 
mm t.elgraflan afA#I koyuyorus:] 

Berlln, 30 (A.A.) -Alman. Avue
turya hududunda ukerl tahtldatta 
bulunuldufuna dair bul ecnebi pa
teıerl tarafından netredllen haberleri 
mevzuu bahseden Volldscher beo • 
bachh!r pseteel, escUmle dl) or ki: 

" imdi kat'I olarak IÖyleneblllr ki, 
dün;,adaveAvrapadakargapbk~· 
kannakla mUkell~f profes) onel boı
guncular, sakin bir hava isinde haki
ki bir ıulha varmak irin samimi ,a . 
ril mele.re glrl mek 1 tenlldlfl 11ralar 
da dalma mullr faallytıtlerlnl arttır • 
maktadırlar. Blı, para ile harekeh! ıe 

Belgrat, 30 (A.A.) - Jç Bakanı 
Dr. KoroteWn n&firi efklrı olan 
Slovak raıeteıi Lalbah, bir makale
ıinde batı devletlerinin orta Avru -
padaki alyualannı takbih ederek di
yor ki: 

Bu devletlerin ve bllhaua Fransa 
nrn bafhca gayeal, orta A vrupada Al 
manyaya kll'fl bir ıet lntuıdır. Hal 
buki kendi hayaU menf aatlerlne lA.
zım olan 9eyin takdiri Tuna devlet· 
lerine aittir. Yuroelavya için, Tuna 
meaeleelne, Fransa tarafından iate -
nildlti gibi bir ltalyan tarzı halli vı 
rllmeel, bir Alman tanı hallinden da 
ha çok tehlikelidir. Yugoslavya, ne
den dolayı Almanyaya k&l'fl dikile • 
cek manianın bir kıımını tetkil ede
ceğini anlamamaktadır. BUyUk dev -
Jetlerin bu ıiyuası önUnde, Tuna 
devletleri için yapılabilecek 9ey, in
kişafları için mUnhuıran kendi men 
!aatlerlni röıönUnde tutarak, klfi di 
fer zamanlar aramak olacaktır. J....e
hlıtan dı, bakanmın pek v1t1., .. ~a 
Belrrada yapacafı ıJyaret herhalde 
yeni bir yol söıterecektir. tayyareden indiği zaman çıkarı~ göatereyim. dedi. Kız cuıını kurla· el er enmı o ura.c:agım, hak ettim 

boynuna umıf olduğu maskesinı ran adama elini tereddiltailz uzattı. artık! 
taktı. Yerde yatan tayyareci bir ko- Yürüdüler. Daha on adım gitmemif· Güçlükle nefes alabiliyordu. Du • 

len bo&l[Unculan tanım. Bunlar, ytlk
Mk iMie ıulhh!n bahseden, fakat u
mumJ karıap.lıktan istifade ettikleri 
için bir taraftan da yanpıa körUkle 
gfden klm~lerdlr. Bunlar, ~ynelml. 

[Batı ı incide] ltıl bir bozguncu febekMlnln bir elin. Avuıturyaıun lıfllclc11t 
de bomba, bir elinde 11ulh dalı taı,ryan Londra, 30 (A.A.) - Birçok gu:t' -lunu kaldırarak kendininkini aradı. lerdi ki, Cabal: manlı gözlerini açtJ, Uerdc doğru ba· rulmu9tu. 

Cabal: - Bir saniye bekle, 9imdi geliyo· kmdı. ~halle kıı gözden kaybol- Evlerin damlan alayı tema,a eden 
um muşlardı. lerle dolu idi. 

- Sen dur, ben takarım, r ' . 1 tı Be ı ı dedi. I8tırap vermemeye çalıf8rak dedi ve yaralı pılota ~k llf · • - Gltmi• er. lıkenderiyede de Kahlrede de ce-
.ınaskeyi aral n yüzünP geçirdi. Jine baktı. Yoktu. Kendi tabancUllll dedJ. Tekrar bir öksUrUk tuttu, e. nue alayının yapıldığı anda on bin 
.,..,, Y .

1 
t mı ~ıkarar~k ur:atb: lini kaldırdı, ba9ına getirdi. ki,lden mürekkep bir alay Kral Fua-

ul,lşman P1 o : w Al ır. l bilir hU _ J{endl g.ıZlm tarafından bogul· - . , cı.zım 0 a • Bir tabanca sesi i9itildi. de kartı son rmetini gC>ıtermek 
ınak garip delil mi'! dedı. . . BU tün dilnyasını duman kapladı. üzere derin bir sükCıt içinde bir ge-

Di e ııordu. Cabalı -Teşekkür edenm. çit yapm19tır. 
Y s Cabal acele acele uıaklafb. Gaı Sene J 966 

- us, 
1 1 

ı ·1 t d akıl Prens faru:xun telgrafı 
dedi. Masgkeyi iyice yerle~tirdl. iyice aça mış .. yara 1. pı 0 u a am Dışarda rüzgfır bUtUn şiddeti lle V 
Birkaç saniye böyle kalddar. Ca· h sarmıştı. Gozlerinı açtı ve duman· esiyor. Pencere camlarını ~ıngırda- Kahire, 30 (A.A.) - Prenı Faruk 

bal Yaralının baf ucuna çökmüş dil- lar arasında kaybolan kıza. ve Cabale tıyor, perdeleri oynatıyordu. Masa- Ali Ma}\
1

r Pata ile Prenı Mehmet 
ıUnüyord.u. dalgın dalgın baktı. Söylenmeye nın ortasında yanan lamba rüzginn Aliye bir telgraf çekerek onları pe-

. :Birdenbire bir feryat işitti. Ufak başladı: . temposuna uyarak odnnm köşelerine derinin cenazeainde kendisini temsil 
bırw kız hem koşuyor, heb de gazin - Gaz bombaları~ı. attım. Belkı sinen gölgeleri raksettiriyordu. etmeğe memur etmiftlr. 
bogucu tesifinden kurtulmak için zavallı kızm anensını ve babasını p 1 lı ı il 1( 
koll&l'llll _, • ...._ ~ atlMI •N 1966 tarUıJJ r:31'J~.l·' ,... •r• •ı fıere ralı 
derhal yerinden tırladJ. Yaralı mah· dUın. km kurtarmak için mukemf .Pfs bfr kltft üzerine baaılmlf elli':; ile glrUffl 
zun gözlerle kıza bakıyordu. !ki pi· vermeye kalktım. Bu alleafnl, öldür- harflerin en bUyUk puntoları ile ti- Londra, 30 (Ta.n) -lnrflterede tah 
lotu gören kız, çaresizlik içinde on- düfUm aUeelnl kaybetmlt olan kim- atı "lira,, diye yazılı idi. Bunun al • sil etmekte olan Mııırın yeni kralı bl 
lara doğru istikametini değiştirdi. sesiz çocuğun hayatını kurtarmak tında haftada bir iba:reıi ıöze çarpı- rinci Faruk, bugün memleketine dön-
On •• .ı."" ilerde öksürükler içinde ye- için maskemi verdim. Ne tu,haf? E- yordu. rnek üzere ıaat ikide Londradan hı • 
re devrildi. Cabal koşup kaldırdı ve vet, ne tuhaf ha, ha ha! Ne tuhaf reket etm'·tir Kaba damlarına, buruımuı deri .., · 
maskesini "'lkar&r&K A.&ae takmak is- •JI ka. Hareketinden evvel Buckln•am 1& ,, r- 3.·J sin• rajmen, ince uzun parmaklan, • 
tecll. Yaralı Cabalden evvel davı ıuı: Gaz fytce keıılfleşm~tf. Bo6 .. u.r- rayında J .. ..ı1t- Kralı 8 J ı Ed ard - hafif yuvarlak tırnaklan elan ... n.eı. .... v• v ne v 
dı. Sağlam eli ile çekip Stytrdıgı casma Ok~\.\rmeğe batladr. Cabalın ı;ı;..ı~ h •'" ile yanın ıaat ıörUıen Kral Faruk 
maskesini uzattı, yan rica, yan e • sözlerini hatırladı, ve mırıldandı: ... ""ı mu af aza eden titrek bir el u· Viktorya iatuyonunda Kral Edvar ~ 

eaı iz u büyük zandı ve gilrültU çıkannamağa çalı· 
mir ifade eden bir ı e: - B tayyarec er ne mec- untk gueteyi çekip aldı. Fakat bir dın kardeıi Dilk dö Kent, hUk!'ımet 

- Al' tak. 
nunlarmı~nz. Onlann bizi köpekler ?-- mUmeuillerl nazırlar ko dl ı tik denbire bir ıea ifitildi: • • r P oma 

Dedi. Cabal bir an tereddüt etti. gibi boğuşturmaıırna müsaade. et~ik! ve ukerf kıtalar taratmdt.n sellm • 
Sir kız& bir de tayyareclye baktı. Onu öldürmeye çalışırken düştüm, - Bırak allah &Jkına fUDU, gene JanmJlllr, 
Dü ilot ıarar etti: ve sonra da hayatmı kurtarmak için mi palavra okuyacakıın. Kralı taheis edilen vapur, Fran11-
~~ ~n bapaların~ bu JU:den mas!emi verdim,. Ne tuhaf? Ne tu - Gazete Pa.uvorthy'nin elinden ol- ya kadar iki Inrillı muhribi taratm-

leneffill ettirdinı. Kendim de biraz hal-:- Ha, ha, ha. duğu gibi dU,tU. O, Cabalin uyudu- da.n takip edllmlftlr. Kral Farukun 
effill etmiyeyiın? Hem öksürüyor, hem glllUyor, hem ğunu zannetmiş ve ca.n eıkınuıını et· ka.bulU için :Franııı hUlcCımeti dlhi 

ili~~: maakeyi aldı, ve ilk evveli gUIUyor. hem öksürilyordu.Arada da dermek için gueteye bir göz atmak tedbirler almıttır. 
.._.__ fakat sonra anlıyar&k söyleniyordu: Uıtemlftl: 
l""1Y eden, y111Uııe ıeçirdi. ve ili.· - Onlan zehirlemek lsteditfm bu - Seni uyudu ıannettJm. Konu- Niyabet mecllıl 
ruı olan lUZD1 gazden ben de hissemi teneffUı ede- şacak kimse bulanıayınca ne yapa· Kahire, 30 (A.A.) _ B&fvekll, mUt 
ırt etti: b 

111 
S&Jl& mah· ceğfm. Ben de teneftuı edeceğim. yım? tehit cephe ualannı niyabet mecllıi· 

- Gel yavruVm, eıfot, An& yolu Bakalım nasıl oluyor muf ! Ben de (Arkuı var) nin kanunu el&ll naıanndaki vaıl • 
aua yer değil er 

ve dUnyayı dola.,arak her taralı Q.. 
111tıran aylıklı aulardır. teler, bu aabahkl bqmakalelerlnde 

Avrupayı ıiyuetlnin esulı noktası • 
nm A vuıturyanm laUkllllnl muhafa-
11 oldufunu kaydetmektedirler. 

yeti ve ne ıunıUe tetekkW edeceft 
meaelelerlni müzakere etmek üzere 
pazar ,Unu yani intJhıbatıW erteai 
gUnU toplanmağı çafıracafını bildir 
ml9tlr. 

Mısırda siyasi bir arbede 
Kahire, 30 CA.A.) - DUn Sinhe 

van intihap do.ircalndc ıiyaat rakip 
ler arasında zuhur eden bir arbede 
eınasında yedi kt,ı tıımu, ve 23 kifl 
yaralanmıttır. 

ismet lnönUnün ve 
Veldllerln taılyetl 

Ankara, 30 (A.A.) - Mııır kralı 
Fuadln ölUmU dolayıslle Batvekll lı
~et lntinU namına huıuaJ kalem mU
dUrU elçiliğe giderek taziyette bulun • 
muştur. BUtUn vekiller de ayrıcı el • 
çillkte açılan deftere taziyet malcı • 
mında imza koymuılardır. 

Dtıyll Telegraf raıeteal, A vuıturya 
ya yapılmakta olan ukerf hareketle 
rin Almanya için bir tehlike teşkil 

etmemekte oldutu mUtaleuındıdır. 

Almanya tarıtından doğrudan doğru 
ya ynpılacak bir taarruz, AlmanyRnın 
halihazırda önüm· ı;cçmck arzusunda 
bulunduğu umumi bir tutuşmaya baia 
olabileceği çok muhakkaktır. 

Dayli Hcrald, eliyor ki~ 
Alman nazilerlnln A vusturyada ya 

pacakları bır darbe, bütün Avrupa • 
yı UçUncU Almanyayı devamlı suret • 
t49 ve kudf olarak ıulhU ihlll eden ve 
ıalahr kabil olmryan bir unıur olarak 
tellltki etmefe icbar edeceklerdir. 

Roma ltaberl na11I 
lcarıdadı 7 

Roma, 30. CA.A.) -SiyaaI m4ha· 
fil, A vuaturyıdı ukerl kıtaatının 

bir takım hareklt icra etmekte ol
dufuna dair relen haberleri .Ukiln 
lle kartılımaktıdır. Bu mahaftl, bu 
hareketlerin beynelmilel vuiyet 
ile bir rfına allkaıı olmadıfını e

hemmiyetle kaydetmektedir. 

Almanya ltalya ile lngllteru 
ara11nda tava11ut mu 
edecek 7 

KRALIN MOCEVHERLERI • 9 Edgar Wallace'ln Resimli r "'"' 
Roma, 30 (A.A.) - Jyl malQırıat 

almakta olan mıhaftlde Almanyanın 
İtalya ile lnrUtere arumda mutavaa 
aıtlık vulfealnl yapmafı Uaertne aı
mi' oldu.tuna dair ol~ haber tekzip 
edilmektedir. Bundan batkı Leblata· 
nm Roma paktını kabul etmt, oldu
fu haberi hakkmda da bir ,ana ma
ltlmat mevcut olmadıtı beyan olun • 
maktadır. ,.AIC 

•• • 
iÇiN 
'eiA 

FtR,A1' 
VAA, 
CAeA 
'/EO 
UNOAN 

İ~TİFAOf. 
tD~C!J( 

MI 

HA!aTA· ,r---~ 
NEDE 
VEO, 
Al.OVf.· 
UN 

5İHHATI 
İÇİN 

fNDİŞt 
ETMEK· 

• 
TEOIR ... -

Rl.~AYIN HAJ<KI DUR 8A/,(lllJH 1 

VAR VED.' J<OPEGJN KAPll· 
81/:fAK~AK GIN YANJNOA 
DAHA İYİ OlUAI HAVLAMAŞINOA 

...-r--""IHEfl HALDE. 81~ 
~f.BEP VARDI~ I 

Cebellttarıktaki 
lnglllı istihkamı 
Viyana, 80 (A.A.) - Echo pze

teal, Madriddıki muhabirinden alnııt 
oldufu bir mektubu ne,rediyor. Bu 
mektupta In,UWerin Ceb91Uttartk ia 
tihklmmı ukırllk nokta! nuarm • 
dan ehemmiyetten llJdt addetmeka 
oldutu beyan edilmektedir, 

Mektupta denWyor ki: 
ln,UWer, bu lltthkAm 

ehemmiyetten lrl a d 
192ft ı neli d n rt 
tek top y rl rmemi ı rd 1• 

Guete muhabiri. bundan b ı 
sWllalerin bir mUddetten beri lap n 
yayı Ceb91UttarW yeniden Jgale ve 
Ceuta llmanmı kendlltflnı terke ik
na etm 1fe Çalrtmalcta olduklarını ve 
lnrilialerln bu Umanı kuvvetli bJr de· 
niz ve hava U118U haline gcotirmek ar
ıuıunda bulunduklamıı Ulvı ıtmelr
tedir. 
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idman ş~nDükD~ırü 
Puırovaoaıro yapoD<dlo 

10 Mayısta yapılacak olan idman ,en likleri umumi provasına dün de devam edilmiştir. Dün sabah şenliklere 
ıirec:ek olan kız orta mektepleri le liseleri talebesi stadyoına gelmişler ve provalarını yaparak öğleyin mektep

lerine dönmüşlerdir. Yukarıdaki resimlerde provalardan intibalar iÖrüyorsunu7 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Güzellik soruları 
Kadıköyünden mektup gönderen

bir bayan okuyucu şöyle yazıyor: 
"İki gün oluyor, birkaç genç ka

dın bir arada görüşürken aramızda 
güzellikten söz açıldı. tık önce, er
kekler mi daha güzeldir, yoksa ka
dınlar mı? diye konuştuk. Bunu hal 
edemeden, bir kadın güzel denilmek 
için nasıl olmalıdır? meselesi çıktı. 
Buna da bir karar veremedik. Ba
yanlardan biri, kaç türlü güzellik 
vardır? diye ortaya bir sual attı. 
Hava yağmurlu olduğu için güzellik 
sözünü bırakıp gezmeğe gitmek te 
mümkün olamadı. Kendi kendimize 
çıkardığımız bu suallere hepimize 
kanaat verecek cevaplar bulamadık. 
Nihayet bunları Lokman Hekimden 
sormaya karar verdik. Kararımızı 
size yazmağı arkadaşlarım bana ha
vale ettiler. Ricamızı kabul edersi
niz zannediyorum. Çünkü bize vere
ceğiniz cevap bizim gibi daha bir
çoklarını alakadar edecektir ... " 

Güzelllk bahsinin, kadın ve er
kek birçoklarını alakadar edeceğini 
ben de tahmin ediyorum. Fakat 
- doğrusunu isterseniz, sayın oku
yucum - bu sualleri bana değil, bir 
heykel artistine sorsaydınız, çok da
ha iyi etmiş olurdunuz, çünkü hey
kel artisti sorduğunuz şeyleri ben -
den çok daha iyi bilirdi. Bununla 
beraber güzel hatırınızı kırmamak 
için elimden geldiği kadar cevap 
vermeğe çalışacağım. Ancak, şimdi
den haber vereyim ki, suallerinizin 
ikincisine verilecek cevap pek uzun
dur: Bir kadın, güzel denilmek için 
nasıl olmalıdır? Bunun cevabı bir 
günde verilemez. Kaç gün süreceği
ni şimdiden ben de kestiremem. Pek 
uzun sürer de içiniz sıkılırsa kaba
hati bana bulma).11nız. Bir de, itiraf 
edeyim ki, ben de maymun iştahlı
yım. Zaten yazılarımdan da anla
mışsınızdır. Bir bahsi biteviye gün
lerce yazmaktan en önce kendim sı
kılırım. Onun için size güzel kadı
nın evsafını anlatırken bir gün taze 
kabak yahnisinden bahsedersem şaş 
mamanızı rica ederim. 

Bugün cevapları kısa olan ilk ve 
son suallerinizi halletm~e Çll,lıŞ.@.ca-

ğım. • 
Erkekler mi daha güzeldir, yoksa 

kadınlar mı? Meselesi çoktanberi 
halledilmiştir. Vakıa hayvanat mü
tehassıslarına sorarsanız her cins 
hayvanda erkeklerin daha güzel ol
duğunu iddia ederler. Belki onların 
hakları vardır. Fakat insanın hay
vanlardan bir farkı da insan cinsinde 
kadınların erkeklerden daha glizel 
olmasıdır. Çünkü kadının her par
cası ayrı ayrı bir güzellik ifade eder. 
Mesela bir kadın kolu yalnız başına 
güzel bir şeydir; bir kadın bacağı 
- güzellik kanununa uygunsa -
yalnız başına güzel bir şeydir. Hal
buki erkeğin parçalarını ayn ayrı 
tetkik ederseniz her birinde ayrı bir 
güzellik göremezsiniz. Erkeğin gü
zelliği umumi tenasübündedir. Ka
dının güzelliği ise hem umumi tena
sübünde, hem de ayn ayrı parçala
rındadır. 

Kaç türlü güzellik olduğuna ge
lince: Bir kere tenasüp güzelliği ol
duğunu elbette bilirsiniz. Ondan 
sonra bir vücut güzelliği varoır ki, 
bu güzelliği kemiklerin üzerinkeki 
adalelerle yağ tabakası verirler. Da
ha sonra bir deri güzelliği varoır ki, 
bu da az ehemmiyetli değildir. En 
sonra da frenklerin kadınlara mah
sus "grace" dedikleri, bizim de bel
ki zarafet diyebileceğimiz - hepsin
den makbul - bir güzellik varoır ki 
bunu da kadın hareketlerinin güzel 
ve sevimli olması temin eder. Gü
zellik kanununda bunların heps;11in 
ayrı ayrı yerleri vardır. 

Yüz güzelliğinden hiç bahsetmi -
yorum, çünkü onu - tuvalet kutu
nuzdaki türlü türlü vasıtalarla -
temin etmek sizin kendi eliııizdedir. 
Ve o vasıtaları kullanmağı, şüphe -
siz, artistlerden de, hekimlerden de 
daha iyi bilirsiniz. 

Lokman HEKİM 

Şark Demiryolları 
Şark demiryollarmm satın alınması 

yolundaki teklif, evvelki gün Pariste 
toplanan hissedarlar heyetinde görü
şülmüştür. Toplantıda işletme imtiya 
zının satılıp satılmıyacağı hakkında 
bir karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Bu karar, henüz Istanbul merkezi
ne dlibirilmemiştir. Ancak, Pariste bu 
kararın satmalma işlerine esas teşkil 
edemiyeceği de haber verilme)rtedir. 
Kat'i netice ile şirketin noktai nazarı, 
lstanbulda yapılacak olan ikinci bir 
toplantıdan sonra belli olacaktır. 

MEMLEKET Mt::KTUPLARI 

Antalya -Serik yolunda 
bir otomobil kazası 

" - Müfettiş bey, öteki arabaya 

dim diye esef etme ... onun freni bO 
Geceleri Antalyada kalıyor, gün-1 

düzleri civar kazaları dolaşıyorum. 
Yalnız bu gezmeleroen birisi pek 
acıklı oldu. 
Antalyaya ayak basdığımın ilk gü

n Ü idi. Evvelden tenbih ettiğim bir 
şoför, otele geldi: "- Şeriğe bir o
tomobil var. Hem de teze. Akşama 
döneceğiz!,. 

Vapurdan pek yorgun değildim. 
Teklifi kabul ederek caddeye indim. 
Koyu renkli bir tenezzüh arabası 

diğer müşterilerini almış, beni bek
liyorou. Yolcularaın içinde kanlı 

canlı bir genç vardı. Derhal ahbap 
olduk: 
"- Şeriğe kadar iki buçuk saat

lik yolumuz var, dedi. Bereket altı
mızdaki tenezzüh arabası.. Yoksa, 
dört saatten önce gidemeyiz. Çünkü 
yolun Aksu köprüsünden berisi bo-. 
zuktur ... · 

"- Yol nekadar tutuyor?,, 
"- 60 kilometreyi doldurur. Fa

kat buralarda kilometre ehemmiyet
li değildir. Asıl mevzu yolun intiza -
mıdır.,, 

Otobüs, hareket etmek için son 
hazırlıklarını bitirmek üzereydi. 
Genç arkadaşım, bu kısa muhavere
den sonra, bir teklifte bulundu: 
"- Şeriğ, sönük bir kaza merkezi

dir. Bayram olduğu için, çarşıdaki 
dükkanların hemen hepsini kapalı 

bulacaksınız. Babam bu kazanın be
lediye reisidir. Zaten, ben de bayram 
ziyaretine gidiyorum. öğle yemeğini 
hep bir arada ve topluca yeriz.,, 

Gencin bu nazikane ricasını teşek
kürle kabul ettim. Yalnız, fotoğraf 
makinemi acele ile otelde unuttuğu
mu hatırladım. Ve hunu almak Uze
re arabadan indim. Ay, döndüğüm 
zaman otobüsün tozu dumana ka
tarak uzaklaştığını gördüm. Şoför -
ler, dudak büktüler: 
"- Araba bekler mi ya bayım. 

Gene şansınız varmış, bir başkası 
daha gidiyor. Hem bu da kaptıkaçtı. 
Şoförünüz de ustadır, haydi bini
niz.,. 

dan biridir. Vapurdan 
fabrikaMnda çalışır . .Alın 
sil etmiştir, çalışkandır, bil 
leket sever ve iftihar edet· 

~ ? 
muşse ne yaparız.,, ... ı 

Aksu köprüsü hayal ın?;, 
dü. Az ilerde, bir su birikill 
rında devrilmiş bir arat>S. 
Çayıra dökülmüş birkaç$ 
fında da iki jandarma 

Arabadan indiğimiz 
ler ürpertici bir manzara 
bulunuyorouk. Kazadan Jı 
tün müşterileri teşhis ede 
kat içlerinde Rahmi ynııdı 
devrilen arabanın altında 
halde bulduk: 1'a~1 yan• 
yüzükoyun yatıyordu. ~ 

Burada daha fazla kal . 
katen azap verici bir şeyd.İ
Antalyaya döndük. Fakat. 
tesirinden kurtulmak çok 
Zavallı babanın sesini hali 
bi oluyorum: 
"- Yolda Rahmiyi 

söyleyin, yemeğe geç k 
hanlık etler Mğtı)"lcak .. ,. 

Salt 
Bana şoför yanını ikram ettiler. 

!kinci ~ırada bir iki kadın, yanımda 
direk.Siyon demirlerini iki ayağının 
a r a s ı n a taksim etmiş bir 
sıhhiyeci. En arkada da pek neşeli 
bir maliyeci. !şte bizim kaptı kaçtı
nın müşterileri. 

(1) Bir çok Anad.,tu ıebirl 
her yolcuya bu ıekilde hitaP 

Maliyeci mütemadiyen gülünç 
mevzular bulup anlatıyor, herkesi 
keyiflendiriyor. Belli ki, bütün bu 
grup da Seriğe bayramlaruu 6ı::çır
meğe gidiyorlar. 

Yedi sekiz kilometre ya gittik, ya 
gitmedik. Arkada bir sükut ve neşe
sizlik belirdi. Ben de, ilerki otomo
bili kaçırdığıma adamakıllı üzülmüş, 
lakırdı etmiyorum. Şoför dayanama
dı: 

"- Müfettiş bey, (1) ilerki ara
baya binmedim diye esef etme. Onun 
frenleri bozuktur. Bir gün kaza ya -
pacaktır.,, 

Bu sözlere fazla ehemmiyet ver
memiş göründüm. Ve bulantıdan 
gözleri yaşa gömüldüğü halde neşe
sini kaybetmiyen maliyeciyi din
lemeğe koyuldum. 

Araba süratle koşuyor, Herki te -
nezzühü tutmağa çalışıyordu. Uzak
tan büyük bir köprü göründü. Bir -
den: 
"- Aksu köprüsü göründü.,, 
Dediler ve biri ilave etti: 
"- Köprünün öbür tarafında te

nezzüh gidiyor!,, 
Hakikaten otomobile yaklaşmış

tık. Şoför biraz daha kendisini sık
tı. Oteki arabayı geçtik -ve biraz son
ra bir kazaya vardık. Şehrin kapı
sında yegane açık dükkan olan kah
veye oturdum. Buradb. belediye rei
sini bana tanıştıroılar. O da, Antal
yadan gelecek oğlunu bekliyormuş. 
ikimiz beraberce beklemeğe koyul
duk. Fakat, tenezzüh haylice gecikti. 
Uzaktan toz duman içinde bir araba 
göründü, fakat bu da değil.. Çıkan 
müşterileroen bir havadis yayıldı: 
"Bir tenezzüh yolda devrilmiş. Bele
diye reisinin oğlu ölmüş . ., 

Ayni şayiayı bize getiren otobü
sün şoförü de duymuş, yanıma yak
laştı. Hemen arabaya atlıyarak yo
la düzüldük. Ben, havadise bir türlü 
inanamıyordum. Kahvenin önünden 
gec;;erken zavallı baba, şoföre seslen
di: 

"-Yolda Rahmiyi görürsen söy
le, yemeğe geç kalıyor. Kurbanlık 
etler soğı..yacak !., 

Belli ki, o, henüz kara şayiayı 
duymamıştı. Şoför, bir yandan anla
tıyordu: 
"- Müf P.ttiş beyğ Antalya A vru

paya dört talebe gönderdi. Bu onlar-

Maarif 

Fe11 Fak&iltesincll 

değişiklikler 
Fen Fakültesinde yapıla:" 

şiklikler için teşkil edilen 
dün üniversitede toplanııı*.,o 
nu hazırlamıştır. RapOt 
son bir defa daha gözden . 
ve Vekalete gönderilecektit• 

• Maarü müdürü Tevfik 
liyet ve ecnebi mekteplerill 
larını teftiş etmiştir. dJJ 

• üniversitede yab8:11cı ı.ıt 
ıslah için teşkil edilınış ~:.dl 
yon bu pazartesi ünive~ 
timaını akdedecektir. c:o~e 

• Dün üniversitede ~ 
kültesi doçentlerinden bit 
han edilmiştir. 

Adana vapuru ta f(İ. 
limana baJ vurcl11 

Naim biraderler acen~ 
dana vapurunun tayfala~~ 
sahipleri arasında evvelk~~ 4.. 
dise gec;;miştir. Bundan. Jlfi ;J# 
Türkistanlıları Hacca g~ 
re Naim biraderlerle b~trl~ 
yapılmıştır. Vapur sahi~1 i~ 
kistanhların seyahatlert 
vapurunu tahsis etmiş~ 
purunu da Diyana acen ~ 
mıştır. Viyanalı bir kUtıl 
Diyana acentası, Adan~.tft 
lzmire göndermiştir. va~:.:.. 
cak mal bulamamış ,,e.;,. 
karşısında orada dem~irle~ 
bur kalmıştır. Gemi nilı•i' 
bula dönmüş, tayfalar a. 
derler acentasından · _,.~ 
temişlerdir. Fakat, ınew· 
ca, liman reisliğine ~e :~' 
mişlerdir. lııtihkak işı, ~'.] 
kal ettiği için mahkeme 
tizar olunmaktadır. ------ -inhisarlar ulfl

1
,,j

11
1 

müdürü 9• ;.ı 
inhisarlar umum ınUd 

dün Ankaradan ~ehriın• 
inhisarlar şube mUdUrl~ 
yanında toplanmışlar '°~ır 
çesile kadrosunun tatb~ 
rinde görüşmUşlerdir 
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EKO ·NOMi BORSA · PiYASA 
incir piyasasında vaziyet Amerikada 

otomobilcilik 

-...; 

80 NiSAN PERŞEMBE ' 

· Para Borsası 
Son hafta içinde Çekoslovakyaya 

on beş ton hurda incir satlldı 
Ahı Sa tıı 

Bütün dünya otomobilleri- Sterlin 618.- 622.-
• C1.. 71 · A 'k d d 1 Dolar 123.- 126.-nın ıo ı men a a ır 20 Franıız franaı lM.-- 167.-

· [Bo atitua.lar için göuderileeek mektuplarm --Evlenmeler ,,._ ~ 
kaydile gönderilmesi ve mümkün olduğa kadar kısa o1.muı rtea oll"' 

mıirin beynelmilel şöh ret sahibi incirleri 

Hafta içinde lzmir borsasında 
kilosu 8 kuruştan 3,596 kilo muhte
lif incir satışı kaydettirilmi9tir. Ge
çen senenin bu haftasında !zmir bor 
sasmda incir ve hurda satışı kay -
dettirllmemiştir. 

Bu sene mevsim başlangıcından 
14.4.936 akşamına kadar lzmir bor
sasına kaydettirilen incir miktarı i
se (Aydın zirai koperatifleri birliği
nin piyasadan aldığı ve ihraç ettiği 
incirler borsa satı§ları haricinde kal 
maktadır. ) 199.261 çuval incir ve 
18.761 çuval hurda olmak üzere 218 
bin 22 çuval yani 23,114.276 kilosu 
incir ve 2.176.276 kilosu hurda ki 

1 
cem'an 25.292.552 kilodur. 

Hafta içinde Çekoslovakyaya 100 
kilosu cif Triyeste 80 Franktan 15 
ton hurda satılmış ve Avustralyaya 
• . Sidney - beş ton incir gönderilmiş
tır. Bundan başka Yeni Zclandadan 
mühim bir ihracatçı firmamıza 25 
ton iyi incir siparişi gelmişse de in 
cir mevsimi geçmiş olduğundan ve 
piyasada istenilen evsalta (yemeğe 
salih) incir bulunmadığından (incir 
bitmiştir) cevabı ile bu sipariş ka
bul edilmemi§tir. 

Stoklar çok azalmıştır. Bunların 
da Hazirana kadar elden çıkarılaca
ğı muhakkak adcddilmektedir. 
_ ~cu:_ ihraç başlangıcından 11.4. 
936 tarihine kadar İzmir limanın -
dan ihraç edilen incir miktarı aşa

incir toplayan bir köylü kıı 

Kç ~~ 

Kanada 1.770,8 

ğıda gösterilmi~tir: 
rıkeler Bu sene (ton) 
!Almanya 15.473,6 

Kolombo 
Japonya 
Lehistan 

~merika 1.735,8 Mısır 
Avusturya 1.782,0 Macaristan 
:Avustralya 431,2 Meksika 
Arjantin 39,9 
Belçika l.384,3 Mançuri 
Bulgaristan Norveç 
Çekoslovakya 212,2 Romanya. 
Danimarka 13,9 Rusya 
Estonya 7,3 Suriye 
Fenlandiya 47,4 Yugoslavya 
Filistin 6,5 Yunanistan 

1,3 

165,3 
481,8 
236,6 

0,9 

550,5 
18,3 
27,5 

90,6 

Chriysler Corporation istatistik 20 Belçika fr~r 80.- 84.-
20 Drahmi 20.- %3.- Bir nişanhnın şüphesi .• 

servisinin şefi M. Scocville'in verdiği 20 fıviçre fr. aıs.- aıs.-
malümata göre, bütün dünya nüfusu 20 Çek kuroo 86.- 92.- Beykozdan Muzaffer imzasile: telkin ediniz Ye biraz dab• 

20 Ley 13.- 15 Ü e... nun yüzde 7 si ve dünyada bulunan 20 D~r 47__ 52;= " ç buçuk aydır ni.1anlıyım. Sev- olunuz. Çok değil, bir iki sen 
otomobillerin de yüzde 71 i Birleşik Liret vuikah 192.- 198.- diğim kadar scvildiğimdcn d.e emin . .J 
Amerika devletlerindedir. !~~urya tilin ;~:~ ~!= idim. Fakat bir müıldettenberi ni· Bir kıskanc:n vehltn!":' 

1920 de Amerikalı, vasati olarak Mark 28.- 32.- .,anlımda garip bir durgunluk, gö- Göztepeden Mualla i~~ 
1.620 mil yol ve 1930 da da 3.620 mil Zloti 22.50 24.- TÜ§tüğiimüz zaman bana karşı bir "Zevcimin bir müddetteıı~· 
yol katetmiştir.Altı Amerikalıda bir i,~~~0 ~~:: ~!:- kırgmlık sezer gibi oluyorum. Bu.- na kar§! gittikçe ağır 1rıııD bir~ 
Amerikalı, doğrudan doğruya veya Yea 32.- 34.- mm sebebini ara§tırırken onun be- Tinden, wkaydisinden l>o§kO 
bilvasıta otomobil sanayii için çalış- tıveç kurooıa 31.- 33.- ni tanıyan bir kadmla tam.şnı~ ol- dmla alakadar olduğunu cı111 
maktadır. 1929 ile 1932 arasında o- A~~1!ı.:not r.::= ~~i:= duğunıt öğrendim. Bu kadın be>ıfoı Son derece muztarip 07,dıığtJ~ 
tomobil imalatı dörtte üç azalmıştır. bundan dört yıl öne~ sevdiğim, uzun de bu llikaydisine, ancak ~!!"' ~ 
1935 de ise bu, 1929 dakine nazaran Ç e le I • r miiddet birtakım maceralara Bebep de mukabele ederek şimdıY, 
dörtte bire yükselmiştir. Fakat 1929 Pariı Uzerlne olan kızın teyzesidir. Acaba nişan- ~endi.~ne hiçbir şey söyle111 Bif,. 
daki seviye)i bulmak için 1936 sene- lnıili% üzerine 

1~~~:= lım bıı, kadından aldığı malumat ile ıhanelini yüzüne 'IJUrmadı~':_,,;;.11_ 
sinde muhtelif kategori müşteriye Dolar 0,79,35.- benden sofjumaya mı b"§ladı1 Be- elime bir delil geçince 3o~ )ili 
olan satış mikdarlarmm a.,ağrdaki i~:~ ıo.01.90 ttim geçirdiğim a~k macerası içinde ceğimi t:e aramızda çok /Cffll~ 
nisbette fazlalaşması lazımdır: Zür - Cenevre ~;~~::~ iğrenç bazı safhalar da uardır. Bun- :ıcler olacağını tahmin .. ed• 
raa satış mikdarı yüzde 138; işçilere Leva 64,33,75 lar1 haber alma.nnı asla istemezdim. Bunun önüne geçmek ıçırı. 
yUzde 124 ; tüccarlara yüzde 32, ma- ~~'k~:ıovak 1~j~:~ Pakat aradan bu kadar zaman geç- yanma gitmem, ondan uzak

18 
dt4 

liyecilere yüzde 3; bu muhtelif ga- Avusturya 4,23,11 tikten sonra benden i!Oğutna3tna se- doğru olmaz mı,, bu suret--:.! 
tegorilerin mal alışları, 1929 da; zür Mark U7,S4 bep olacağına da ihtimal vermiyo- üzerinde teNr yapamaz trı•11'7'"" ~ 

İsveç kuronu 3 ı ı 87 u • -'" I"""'.' 
raların 650.000, işçilerin 840,000 tile- tıpanya pueta c • ... ·,,'i runı. Ne der:riniz1" Bizim anladığımıza göre ıı~ 
carların 1.079.000 ve maliyecilerin / Aşkın gözü o kadar kördür ki, de- nızı seviyor ve onu kıskanıyo daı ' 
de 235.800 adet olmuştu. E S it a m ğil dört sene evvelki maceraları çok Fazla kıskançlık kadınlard~ ~ 

Bir arabanın vasati dayanma müd 11 Ba.nkaaı Mil. Kupon kesi.k defa en yenilerini bile görmez, gö- keklerde de birtakım yer:'~'de 
deti ( ,18 senedir. Fakat zamanla bu .ı • N. 

82
·- rürse bir müddet acı duyar, sonra sız vehimler doğurur. Etınız i.-f 

müddette artacaktır. ı. ı. Hamiline ::: unutur. Eğer bu maceraların onun bir delil olmadığı halde onull~~ 
1935 senesinde, Birleşik Amerika Anadolu % eo 24,20 tarafından işitilmi§ olmasından şüp- tine kanaat getirmişsiniz. 8U 

devletlerin 4.400.000 kullanılmış, ara • "'ıoo 40.- heleniyorsanız bir vesile bularak siz ati ancak kocanızın bazı ınu. 
ba 2.700.000 de yeni araba satılmış- Sirketihayri7e ıs.- bahsi açınız, ağ:am arayınız ve hep- lerine, soğuk hareketlerine ~ 
trr. 1932 de 2.500.000 kuJlanılmış ve Tramvay ıP,75 • sini dilediğiniz şekilde tadil ederek, ettirebiliyorsunuz. Acabş ~ ~ 
1.100.000 yeni araba ve 1929 senesin Bomonti Nektar 1.95 kendin;~ mazur gösterecek şekilde melelerin müsebbibi siz de'!~" 

Terkos Kupon keailı: 12 35 1 tı S h · · · ' t d g~.A de ise 6.100.000 kullanrlmış ve 3 mil- • ana nız. onra epsının geçıp gı - niz? Sizin farkında olma. !.~ 
yon 800 bin de yeni araba saWrruştı. !::!n Çimento 1.85 tiğini, hepsini unuttuğunuzu, onların kıskançlığınızdan gelen ı~.ır 'I 

* Merkez Bankm 10,45 gençlik sergüzeştlerinden başka bir ona. karşı gösterdiğiniz ÇS.:.~ 
0 

66·50 şey olmadığını söyleyiniz. O da unu- ıdif · 
Sanayiin yakın istikbaline dair, iş- mıanlr Bankası 24.ZS tur gı'der. her şeyin müsebbibi değil ın ~ ;~ 

Sark Merkez Eaaneai 4 4S ~ .. ten anlarlann güttükleri fikir şudur: · * nu iyice dUşünUnUz ve e dtl' 
j Bir araba a~ağı yukarı 8 sene daya- I s f 1 lc r a ı I a r Ailesinden kaçmak kaçmağa kalkmayınız. BU . 

1 nıyor ve 7.700 mil katediyor. Buhran Türk Borcu 1 23,65 lsf iyen gen~ haklı olarak size karşı fena bit af 
esnasında Birleşik Amerika devletle " " II 22.35 şünceye saplanır, hiçbir sebeP -~ 
· · 11 " H III 22,so Ankaradan Cihat imzasile: ... ~ nnın yo arında seyreden otomobille İstikrarı dahiıf lamadıgwı bu hareketinize OJ.J> 99.-

rin adedinin azaldığı nazarı dikkati Ergani A. B. C. K. lı:Kik 04,50 "Yirmi bir y~ndayım. Fakat hd· nı silkerek mukabele eders8_,..ıf j Sıvaa Erzurum f K.apoo keailı 9S - çı- -
celbetmiştir. 1929 daki 20 milyona • .. o 95.- lt.i bir taraftan anamm, diğer ta- düzelemiyecek bir §Ckilde a 

mukabil on dokuz buçuk milyon kal M 1 s 1 r T 
0 

h v l l I e r l raftan babamın 11zerimde1d. tazyilı."i lur. 
mıştır. Fakat şimdi Birleşik Ameri- beni bir çocıık mertebesine indiri- ~ 
ka devletleri dolaşan otomobillerin ::~: h ;o:~o -.- ydf. H\·bir hareketimde hür deği- * 
yaşı bundan beş sene evvelkilerm ya 1911 nı Ku. kcslk 83.so :!:~ lim. Hep on?an.t\ 3öziltte, emir.Zeri- Sevdiğini gizliyen b~r ~ 
şından çok daha fazladır. Kanunusa- ne tabi olmağa mecbur kalıyorum. S. F. Karakartai iımasile· 
ni 1930 da çalışmakta olan arabala- Ta h V 11 cS f Bugilne kadar vazifeme ve biraz da Bir ~encdenberi bir 'ktZli' ~ 
rm daha 1.0.067.000 milyon mil katet Rıhtım lO. ıo arkadaşlarımla buluşmama inhisaı- yoruz. Fakat ona karşı 111"z,ae 
meleri imkanı vardı. 1936 nın 1 Kl- Anadolu Ive n Kupon kesi.it 43.SS eden btt istibdat, yeni tanıdığım bir mi belli etmiycrek bir günd.,,.. 
nunusanisinde dolaşan otomobiller Anadolu Mu!1:aail :~:~~ kı.zla müna.scbetime de te.rir etmeğe disini sevdiğimi itiraf etme~, 
ise daha 671.000 mil katedebilecek - bO§laymccı tahamn~ül edemiyorum. di vatani vazifemi yapnıok il' 
lerdi. yapıyordu. Ve en meşhur yedi firma Btt kızı 011lar da tanıyor tı6 benim dan ayrılıyorum. l'e bir g6f1Jeet*-• 
Bazı mali mahafilin otomobil sana yekunun yu·· zde 86 smı rıkarıyordu. keııdi aralarında bile onımla konu~- kadar olduğunu •fünat ed ~ 

" yerden haber aldım ııc orı!:.; ~ 
yiinin istikbalini, çok iyi görmesinin 1935 de miltekabil nisbetleri yüzde mama razı olmak Mtemiyorlar. Yan- 1d gr~ ı 
sebebi de budur. Hatta 1950 senesin- 90 Zaruıdan karıp hayatımı kazanmak ederek bunun hakikat 0 11 

""' ve yüzde 97 ye yükselmiştir. Bun- )" Zad ~· d" k d nııfl vP 
de Birleşik Amerika devletlerinde ve hür yQ§amak ı,,tiyonım. Benim ını. ';iım ıye a ar 0 

"'"" 
dan başk& 1920 de, senede 5000 ara· ni •ni.zilne vurmıyarak e~ . ..t 

35 milyon otomobilin işleyeceğini söy yaşımda bir gencin buna hakkı yok ~- y"'-
lüyorlar; ve bu senede 4_375.000 ara- hadan eksik imalat yapan kumpan- mudurt" lakayt göründüm. Bu vazı d '((1-.1 
banın yenilenmesi demektir. Dıracat yaların yüzde 98 inin akyboldukları Henüz hayatınızı kazanamadığı - şısmda ııe .yapacağımı şaŞt~;~ 

... d'kk t ı B. l .,;ı, Am ve büyu'"k firmaların ı·se yu'"zde 90 1 • d h b b k -· digın-· ize Onu sevıyorsunuz ve b ıı' nA.6an ı a e a ınırsa ır e'F" e- nıza ve a a a a e megı ye ğinizi belli etmemişsiniz. ()Jl 
rika devletlerinin 3 ile 7 milyon ara- nm h8.Ia yaşadığı bildiriliyor. Şu hal göre belki tahsilinizi bile tamamla- sevip sevmedig·inden de b• 
smda oynayabilecektir ki bu da sa- de iş ne kadar mUhi molursa o kadar mamışsınızdır. Onların yanından t 
nayiin imalat kabiliyetinin dörtte bir çok yaşayacağı neticesi meydana çı- kaçarak kendinizi, istikbalinizi, ta~· yok. Belki seviyordu, faka şı<• ~ 
nisbetinde fazlalaşmasını icap etti - kıyor. Buna mukabil büyük bir mü- silinizi meçhul bir akibete atmama- hiçbir haber çıkmayınca bil ~t ~ 
rlr. essesenin, diğer bir küçüklüğüne nis hsınız. Onların size karşı göster- sile ali.kadar olu§una h.ar ~I 

Fransa 8.568,7 
Hicaz 0,6 
Hindistan 5 6 

• beten masrafları daha azdır. Mesela dikleri dikkat ve sizi kayıt altına mek 18.zımgelir, değil mı ... ~~ 
Yekıin 36.420,9 Kapitalisti en ziyade alakadar e - reklam masrafı, büyük bir müesse- almak arzusu sizin bir an evvel bü- beraber mademki hala ,e r ol-!i 

Dış piyasalarda: Almanya incir den otomobillere gelince, bunların se için, umumi masrafının yüzde tün hürriyetinize hak kazanmış ola- onun başka birisile aJaka.:~.,2 
piyasası sakindir. Fiatlar geçen bilhuSI. en mepıur fabrikaların mal- 1,5 ğunu tetkil etme8ine mukabil rak kavuşmanızı temin için olacak- sından müteessir oluyors ~tJ! 
haftaki seviyelerini muhafaza et - l&nndan oldukları meydandadır .. Se- küçük bir müesseseninki umumi tır. Ailenizin belki bu yolda. biraz gün hiçbir şeyden haberini• ııJ l:Jı 
mektedir. İzmir ihracatçıları kilosu ne\'i imalatın yekünunda, büyük te- masrafının yüzde 10,5 ğuna çıkar. ileri giden endi§elerini mazur görü- gibi birden ona karşı za~ ~ 
68-70 tanelik ekstrissima Genuin İz- ~ebbüsatın tuttuğu yer günden güne Amerika kapitalistlerinin gözlerin- nüz. Onlara, hilrriyetinize sahip ediniz. Eğer sizi öteden ·raf JIP": 
mir natürel incirleri için 100 kilo ba- artmaktadır. 1927 de, en mühim üç de, büyük firmaların aldığı ehemmi- olduğunuz zaman abes bir hareket- yor ve sizden böyle bir _ıu,-. 

1 

Hollanda 380,0 
İngiltere 6.081,9 
İtalya. 550,6 
İsveç 834,7 
İsviçre 4 70, 7 
ispanya şına 11 Jira istemişlerdir. firma, umumi imalitm üçte ikisini yeti, izah eden sebepte budur. te bulunmıyacağınua dair emniyet yor idise belki sizi tercib 
~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~~!!!!!~~~~~~~!!!!!!~~~~;;;!!!!~~~;;;;;~~~~~!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~· 

No. 9 'b' s.ııl' .A•f. 
- Çok teşekkür ederim. Sizi ba- niz. Hayatın en parlak. en civcivli - Kendi hesabıma böyle bir gü- balığı. Merakımı anlamış gı 1 bit .,.,~;J 

Ademle Havva 
Bürhaıı CAH1D 

yanacak. UstUmdeki para beni bir
kaç kere Brüksele götürecek kadar 
ama .. dört saat için bu fedakarlık 
yapılır mı ! 

Hayal, yüzüme bakmadan cevap 
bekliyor gibiydi. 

Hemen karar ,·ermek lazım. 
Dedim ki : 
- Bu arkadaşlığı uzatmak benim 

için doyulmaz bir nimettir. Dostlu
ğumuzu daha kuvvetli hislerle bağ -
lamak için bilseniz neler düşün
düm. Tesadüfler daima arzularla 
karşıla~. 

Bende öyle bir his bıraktınız ki 
seyahatimin sebebini bile unuttum. 
Ben Parlste birkaç gün kala~aktrm. 
Eğer mUsaade ederseniz sizinle Ni
ıe kadar geleyim. Parise oradan ay
rılırım. 

Alacağı cevabm neticesine yuklaş
tıkça elindeki karanfil parçalarına 
dikilen gözleri yavaş yavaş yüksel
di. Sözümü bitirdiğim zaman göı 
söze geldik. Hiçbir kadında görme. 
diğim sıcak ve candan bir tebesst:m
le ince dudakları hareket cttiı 

bamla da tanıştırmış olurum. tarafları sizin için. Böyle inziva yer- nah işlemiş değilim. Fakat o nokta- t t a 1 yan c a i 1 e b e r a - - Tren yolculuğu boş td~ 
Bilmem neden içimde kuvvetli bir leri hayatlarına kUskün olanlar için dan düşünürseniz aksi de her zaman b e r yahudice de hatta türkçe ğildlr. !ki gündür adamakıllJdll' ılf 

sevinç var. Şu dal gibi ince kızın değil midir? olabilir. Gönül meselelerinde kadın bile konuşanlar var. Ben yol iz görmedik. Tren vaktine k•~ 
nergis gözlerindeki tatlı renge ve gı- Ağır ağır başım salladı. ve erkek ayırt edilir mi? bilmediğim için Hayal bana yardım telde hem temizlenir, heJJl 
cıklayıcı tebessüme bayılıyorum. Bu - Ben kendi zevklerim için yaşa- Hayal garip bir kız. Benimle çetin ediyor. O biraz italyanca da beceri- meğini yeriz. Olmaz lll1? ,~ 
kız şimdiye kadar tanıdığım kızların rım.Sevgilerin ve zevklerin yeri,za- bir bahse daldı. Nekadar da inatçı. yor. - Tabii! ,., 
verdikleri adale ihtilaçlannı vernıi- manı Ql.D:ıaz ki! Bahsettiğiniz gürül- Benim böyle meselelerde pratiğim !çimde acı tatlı bir his var. Yirmi w - Benim her geçişi"?de -1'!..-' 
yor.Yarı çocuk .yarı ağırbaşlı bir ka tülü, hareketli, süslü hayattan hiç yok.Hatta düşüncem biie yok. Onun dakika sonra tren buradan kalka- gım Savoy Hotel tenıiZ• dit·~ 
dm gibi görünüyor.Hoppa değil. Fa- hoşlanmam ben! için pek derinlere dalamıyorum. cak, lsviçreye doğru yollanacak, he- yerdir. Yemekleri de güzel ıJ'-
kat hafız da hiç değil.Keskin bir zeka Ve cevap vermediğimi görünce Halbuki ayal bana birçok muharrir- sapça ben yarın sabah erken Parisin treni tam on birde ka.Ikac ~ 
sı var. O kadar teklifsiz olduğumuz sordu: l~rin eserlerinden, romanlarından Gare de Lyon istasyonunda buluna- vaktimiz var. ~~ 
halde dostluğumuz hala ciddi bir ar- - Siz ne düşUnünrilnü.z ? bahsediyor. Arada sıra.da: cağım. Bizim tahsil plinlan da.ha Bol qııklar içinde yanan ~ 
kadaşlıktan ileri gitmedL Şatırdım. Şimdiye kadar böyle ıey - Tabii okumuşııJunuzdur! yolda bozuldu. Babam haber alsa ar- delerden geçtik. lstasyo~ ~ 

Şimdi yeni seyahat programı Us - ler için kafamı yormamıştım ki! Diye de yüzde yüz tasdik cevabı kamdan tayyare uçurup yolumu ke- nun dibinde o kadar ot )reti ~~ 
tünde anlaşınca, ild.miz de bayram - Bilmem, dedim. Bunu hiç dli- alacağından şllphe etmediği ara ııu- ser. Bu heyecan içimi sızlatıyor ama Hayalin böyle uzak bir dl10- 7"J 
çocuğu gibi sevindik. Gittikçe hız- şünmedim. Mukayese yapacak kadar alleri ııJoruyor. önümde, yanımda keklik gibi giden sindeki sebebi anlıyaına o)ıil' 
lanan tren ara istasyonlarda çok tecrübem de yok. Yalnız küçükten - Bereket lakırdı söylerken kendi fi- fU fı1l Türk kızmm havasını da bıra- yondan çıkarkt:n bUyUk b 1 
durmadan Milana yaklaşıyor. "Vero- beri bağ, bahçe hayatt geçirdiğimiz kirlerine o kadar gömülüyor ki, ba- kamıyorum. Hani Boğaziçinde va- ler gözüme çarpmıştı._~1 ,.ıl"' 
n&dan çıkarken Hayal yolun sağında için nekadar olsa tabiate de dü.fkUn- na b&fımı aallam&ktan başka yapı- purlara ip atarak dilmen suyunda gi - Otel pek yakın deo .. 
bir dağ yamacında, yeşilliklere gö - lüğtim fazla. lacak hareket bırakmıyor. den sandallar vardır. Onlara dön· dim. J.. 
mtilmtiş bir eski p.toyu işaret etti: Hayal ince, narin parmaklan ara- Akşamın alaca. karanlığında (Mi- dilm. Bir farkla ki, ipin ucu bende Maksadnnı sezmişti: ı.JJ) tJl;I,. 

- Ne güzel. Buradan her geçifte sında ikinci bir karanfili eziyordu. lin) a geldik. değil. Hayal romorkör gibi beni çe· - Geldik. Uç dört sa~ 0ieJ! "J 
bilseniz neler düşUnUıilm. - Nekadar zalimsiniz.Dedim.Ka- O alışkın, tel!şııız çantalarını in- kiyor. rahat için böyle uzak ~~~ıd- J.';J 

- Eski bir şey, dedim. Dükalar- ranfillerden alınacak intikamm.D mı dinnelerinl adamlara söylerken ben litaSyonun kalabalığından kurlu· fime hayret edersiniz gço~~ 
dan birinin vill~ı olacak. var. ilk defa ayak basacağım bu yaban- lunca. Hayal çantalarımızı taşıyan yım. lstasyon otellerine _«teı/";,f 

- Kimin olduğunu bilmem. Fakat GUldU; cı istasyonun kalabalığı i~inde onu hamala İtalyanca bir şey söyledi. geçici yolcular gcllrleı:· 1t?so tJFil 
böyle yeşil bir dağ yamacında ağaç- - Erkekçe dUşUnUyorsunuz. Bi - kaybetmemek için kuyruk gibi peşi - İstasyon meydanınm solunda sıra- pek fevkalade değil~: Jit'· .'I 
lara. çiçeklere, tabiate gömülü ro - zim bir karanfili parçalamamız u- ne takıldım. lanan taksilerden biri önümüze gel- çok müşterileri lngılıt: lJ'' 
mantik bir hayat geçirmek isterim. limlik olur. Fakat erkeklerin en ma- Mil&n adeta bir cephe istasyonu di. Hayat §Oföre bir adres verdi. başlı bir yerdir. Bilmeın aP .J 

Gülümsedim: aum kadm kalplerini parçala.malan gibi, silahlı askerler, püskülü fa- Atladık. mi T [,.,,, " 
- Gençsiniz, güzelsiniz, zenginsi· haklıdır değil mi 1 şistler ve karınca gibi bir insan kal&· Nereye gidiyoruz. 
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FAYDAU--- (e:>'"ııı. I CÇ CCRMC MEŞHUT J 
BiLGiLER _ .......................... 

l • t iinkü Program 
ı.tuabal 

No. 'JS 
Yuan: MITHAT CEMAL 

11.- Opera parcaJan (pllk). 1!1.- Ha
berler. 11,15 lluhtelıf pllklar. 19,30 Zehır
U sular haldı:mda konferanı: Kim1a 
mullimi lluhar tarafmclan. 20- Hallı 
mulildli: Oıman PeblıYAn tarafmclan. 20,30 
8ttid7o orkntralarL 21,SO Son haberler. 

edilen namuslara yakııan Şüphe 

darcjınlık bu 

Saat U den ıonra Anadolu Ajınımm 
psetelere mabıuı havad11 aerviıl verile
cektir. 

PBAG 

kadar kısa olamazdı 17.45: Danı: 11.30: Koro mu11kı11: 19 50: 
Muhtelif, 20 10: Amele koroıu, 21 05: Ban
do rnuıka: 21.40: Pllk (Dvorak'm eserle
nnden): 23: Muhtelıf, 23 30 Gece mu11kl-

Her erkeği çoraplarma kadar 80 • 
yan sanatklr gözlerini ona dik~, k~ 
di etinde çıplak Adnanm ke~kle~· 
den acı tatlı ıızılar duyar, dilinin kö-
kündeki yerlerden dama~ man 
mayhOf rUtubet içinde dakıkalarca 

dalardı. ..n ... 1 M i 
Senih efendi genç ve &,.,._.. ac • 

deyi aldığı zaman kadım ken~e 
çok bulmadı: Macide gibelae. Senih 
efendi erkekti; o zamanlar 18 indeki 
M cide gene o zamanki 46 11I11daki 
~ efendi dipçti: )(acide'nbı le-
piska saçtan, körpe röPU ~· 
Senih efendinin Sofularda sekiz o -
dalı evi, Unkapanmda fırm hisseli, 
tapuda mUdUrlilğaU vardı. Valol Se
nih efendinin ölen karIIDd&n bir de 
kızı vardı ı Mellbat ! Fakat Ma· 
cidenin de hiçbir aeysl, bir san
dı~ çeyizi bile ~oktu. Bundan bafka 
Macide namuslu kaldıkç~, kimae8is Bu hırçınlığın fırsatını, Melihatin Bu sallanan kafa, mahallede, Macı
ve hiçbir .,eyais Macidenm masraf· kendine gUJdUğUnil zannetmekte denin aleyhine fena mana alıyordu. 
BIZ pmanklıldarm• katlanmak fui· buldu, ve: - Baklana bana MelA· Zaten mahalle gUzel Macidenin o
letini göstermiye de Senih efendi de hat! dedi; bir daha gülersen tokadı roepu olmasını istiyordu. Fakat Ma
evvelden verilmit - ve yatakta her yersin! .. Melihat §&Şırdı. cide, bakkalın Senih Efendiye bir 
gece sağlamlapn - bir karar var- Macide - Hem bundan böyle Se· şey söylemesini zayıf buldu. Düşüne 
eh. llacide de, ikinci kocuı Senih niha kanımın evine gitmek yok. An· düşüne yakaladı: Bu iftira Sakallı 
efendinin adım. ıflrllltWil tanda, Iıyor musun! lşitmiyeceğim! Vufınin kansı Senihadan çıkmıştı. 
kirletmedL Bu Seniha, Sakallı Vaafinin kan- ÇilnkU Macide Senihaya son gUn-

Bir gUn lapanya Kralı AlfoD8Ull sıydı. terde (Abla!) diyordu; kadın, za-
guetedeki resmine i.eık oldu. Fakat Melahat gözleri dolarak yemekten ten Macidenin güzelliğini aff edemi
bundan Senih Efendinin namusuna kalktı, kapıyı çarparak gitti. Hiz- yordu; bir de bu (abla) kelimeaile 
halel gelemezdi. Sıvıuıtaki Macide- metçi de, istediğini yapan şahsiyetli Macide onun gençliğini elinden al
yi bırakın; lstanbuldaki Macideqin insan olmak saadetini Melihatin öf· mak isteyince buna bUıbUtUn kız
Senih Efendile dokuz yıllık kan ko- kesini paylaşmakta buldu; o da göz- mıştı, çoktanberi Macldeye gelmi
ca hayatında bet erkek vardır. leri dolarak Melihatin arkasından yordu. Macide de bu kesilen mUna
Birf .t.panya Kralı Alfonaun resmi- k t sebetten bir tehdit eeziyor, bir fe
dir, bunu adam yerine koyamayız; °:ı u. ide d . d nberi iftiranın ne- Ilket bekliyordu. 
o halde bunu beşten te~il edin; ka· red ac kt !:1

1n ~U•Unmü•tü. Senih Macide kendini tutamıyordu. Qfm-
1 d"rt1 B d"rt k k M 'd . en çı 16... u s- ı. 'S ır o • u o ere acı enın ~i enakall .Atmı&IYnda: ~ di . · 
hayatına, çıplak ap-J• ...-. ... tul_... illa _ ... n..te·t.lr""h aia llanilllll .. 11a1ra .. __ 
dasm girdi çıktı. Ve Softdar ma- cımm 8dı petikce bqmı allardJ. 
halleeinde Macidenhı bu d&t ...,.. ___ ...;. ______ -====--=-=-=---============== 
nı kimse duymadı. Fakat Sofular 
Mahallesine gö~ fazla gUzel olan 
Macideye tanımadığı erkeklerden 
çocuklar dUşUrttUler. Kadının koy· 
nuna kimleri eokmuyorla~ ki ... v.e 
tubaftır,uıl bu dört erkeği ki~se bil 
miyordu. Onun için Macidenm ma
hallede kimseden pervası yoktur; ve 
yine onun için bu ak~ eve ara· 
bayla gelen kocaamı aevınerek ka~
ııladı; çUnkU Senih Efendi eve bır 
ula saniıi olduğu gUn arabayla gel· 

Yarın Taksimde atletizm karsllasmaları 
yapılacak, zengin bir program hazırlanacak 

miıti, bir de bu aQalll ... Dokuz ae· Yann Galatasaray ve Beyoğlu Fener Stadı: 
nedeld bu ikinci arabadan kocuı· IJ>Or atletleri arumda Taksim ita· Alan GözcU.U: Adnan Akm. 
nm u1l evveli çıkacağım anan Ma· dmda bir atletizm karşılqmlLll yapı· Doğanapor • Feneryılmu A takım· 
cideye doğru merdivenlerden yine lacaktır. Saat 13 de b&flayacak olan lan saat 13 hakem Kemal Halim, 
eaki u1l anisi Senih Efendi biru mU.bakalarda ıoo, 200, fOO, 800, Jatanbulapor • Anadolu A takım.lan 
u.rhot çıkıyordu; :e:~= =; 1500, 3000, dJak, gUlle, Cirit, uzun, saat 1',4S hakem Şul Tezcan. Yan 
ımda Senih El~ Macide iaml du· yUkaek tlamalar yapılacaktır. Derece hakemleri Halit, Ozbaykal, Ekrem 
erkek iaml eordu • all halla alanlara s, 3, 1 puvan verilecek ve Enoy. 
~ca tocaımm da mah e anlacb' en çok sayı alan takım mlllabaka bi· Fenerbahçe • Topkapı A takımları 
gibi kendisine iftira ettiğini ' rtncbd illn edilecektir. Bu k&rflla.t. 1aat 16,30 hakem Adnan Akın. Yan 
rahat nefee aldı; Allahma, pe~· malan Federuyon tarafmdan açılan hakemleri Samim Talu, Hayri. 
berine ve kendi 'baf!D&ttl e~~ kurA devam eden yeni hakemleri· Şeref atadı: Alan gözcU.U Saim 
-"- •••- ya hUCUID e ; a-- .-.a-eklerdlr ""·-·t. ~l..U~..:.. - -elde •.IJlnMcak U• mb idare-" • AYAii .. 

~ AJM&&o _. - ·J- Anadoluhlaan • Altmordu A takmı 
dar öfkelenince Senih Efendinin de Tıp Faiiffeıl f•fbol lan saat 13 hakem Kadri CeW, Bey-

•vlnclnden ge.leri :~~= fGMplyoa• old• koz • EyUp A taJmnlan 1a&t H,46 ha 
ismeti ı.yan edi~"'-~t kapladı. ve Milli TUrk Talebe Birliğinin Fakill· kem Sadi Kanan. 
ratmı ruhani bir .ra-bqlndaD ye- te ve yüksek mektepler arumda ter Yan hakemleri: Namık, Mehmet 
bn koca merdiveDk indiler. ()daaı· tip ettiği futbol blrlnclliği mUaaba - Ersöz. 

mek odnma =de çok durınala kalarmda f'male kalan Tıp Fakültesi HaVkeCe~:· = ~=:=~=-~!:~=: 
ilin anahtar abatiD gözleri, kav· MUlldye maçmı Tıp FakUlteel 5 - 3 
hazırlanan ~ela oldu''"na p.ttı. KD. kuanar&k f&Dlplyon olmut ve mera- teri: Feridun Kılıç, Bahattin Uluöa. 

BUKBEŞ 

7: Sabah netrlyatı. 13: Orkntra; 11: 
Mouoı orkettraaı, 20 35: (1175 m): Ope· 
raclan nakıl: 20 35: (364 m ) : Radyo caıL 
23 O• Yabancı dıllerle haberler: 24: Danı 
ve mılll mu11kı (plik). 

VA~V 

16.30: DUo pı1ano: 17 IS: Orkestra: 
1120: Sekıtet; 19. Şarkı • pıyano. 21: Sen
foıulı lı:onıer: 23.50: Danı. 

BUDAP~TE 

ıı.so: Cımbal maı kııi; 19 ıo: Pllk: 
2030: Operadan nalııl, 23 30: Cınıene mu
ıılıııl; 24 20: Caz. 
HOSKOV 

Bayram proıramı 

BERLIN 

(Taf.Ult Joktur.) 

19: Atk dUetleri: 20: Amele ıarlulan: 
ve marılar: 21: Bayram lıonaerı; 22 50: 
Haberler: 23: Hava Nuırı Görını Konu
ıa1or; 24: Dıicı amele 11rlıı ıoyluyor. 

Vll'AN 

il OS: Ma111 havalan: 20.20: Şarkılar: 
21.IS: Vı1ana fılirmonııı; 23: Haberlen: 
23.25: Bando mızıka. 

Sesme program 
Bukrq. ıaat 2035 (1875 m): Operadan 

nakil; 2035: (364 m.): Radyo caıı. 
Varıova, ıaat 21: Senfonık konıer; 23 50 

Danı muııkl11. 
BudaPette. ıaat 20 30: Operadan nakıl: 

23 30: Çınıene mu11kl11. 
Berhn. uat 20: Amele ıarkıları ve marı· 

tar; 23: Hava Nazırı Gen. Görlnı konuıu· 
JOr. 

Vı,anı, aaat 21.15: Vı1ana fıllrmon111. 

K11a Dalgalar 

\ıAoo .... 1 

J ,. - .,. .... - .... 1100 - ••.» 
it - ll.JSı IS, 41 m. ve 

Ca lfllUI aaatterf: 10 - 12 20 ı 25.53 m 
" Jl, 55 m Saat 13 - ıs 4.S : 16 86 m 
" U., 12 m Saat 16 - ti Götterılaı 
sıoetalardan lkial. 19.12 llL 25 29 llL ve 
31, 55 llL 

1 at 1 ııl,IS - 23.SO ı 06tterilen 2 •e11 
t ııoeta ıo. et llL ıs. u m.. sı, 55 ... 49 
10 .... 

Sblemalar, n,atrolar 

• HALK OPERETi : Eıkiıehlr Aırı 
• nemada (Hılıme). Yum ıUndılıı 
(Sınn Te1ıe). Akpm (Florya). 

• TAN ı (Baldat Yola) 
• TORK r (Alt111 Topl11an Kızlar) 
• YILDIZ : (G nul Acıaı) •e (Dertaıı 

Arkadatlar). 
• SOMER : (CUrUm ve Ceza) ve (Ya 

taklı Vaıonda Kontrolor). 
• !PEK : (Kan Lekesi). 
• ELHAMRA : (Sa11on GUıeli ve 

(Sarı Pıjamah Kadm). 
• İPEK : (Donanmada Cını1et). 
• SARAY: (Shırle1 Temple) ve (Ganıı· 

terler). 
• ALEMDAR: (Mııel Strocof). 
• lılBLEK ı (Kleopatra) •• (Kaıtadı· 

•a). 
• ALKAZAR : (Garb Kahramanları) 

(Her '91 Ka11nan111), 
• SIK : (llontekarlo Gecelerı) ve 

(Herk• Ondan Bahacdı1or). 
• HiLAL : (Mlıel Stroıof). 
• Mlı.Lt (lle1erhnc Facla11) ve (Ka

hfomıa Ha1datları). 
• KADIKÖY HALE : (Mum71larm 

Bervetı). 
• KADIKÖY SOREYYA: (Bir Aık 

Bö1h Bıttl) ve (Adalar Şarkı11). 
• 0SK0DAR HALK : (Sillh Baıma) 

p.nm iki kelıme hayrefi .. tle otunıyor· limle binncilik kupaamı almlftır. Taksim Stadı: Alan ~özcllaU Ke • 11.utaae Telefoalan ıtmdl yemekte o mal Rlfat. 
du Mi6e•dlı ınekte•I voley•ol Sumer· Ortaköy A takım.lan aaat Ccrra11.,. .. haatannı 21693 

Senih Efendi A&detindew.· ı•ınplyonluğunu kaıoadı 12 hakem: Halit Galip. SUleymaniye· Oareblı baıtannı Yenlbahçe 23017 
da ilk ~ IO- • A .. _ '-•ml t 16 30 hakem Hnekl lnıdaılar baatanffl 24553 

11Uf""7°bu pce hayatm Beyoğlu Halkevt lalonlarmda ae- GUnet wuu an sa& ' ZcJDcp KlmU haatane.ı Oütldar 60179 
)'tınmadan yeıneje oturmuttu: Ba· tiz fakülte ve yUuek mektebin ifü· Ahmet Adem. Yan hakemleri: Esat, Kudua baıtaneei ç.,. 22142 

ımda takke mtnıda recfiDIOtla IU· rak ettiti voleybol f&lllplyonumda Tahaln. =::!! =~!İ1ÖıÜ:n• ~~~~ 
h,,,. lbtıyarm' ylllil du""! ... çarpt, ~ )(UhendJa mektebi yUk8ek bir oyun• FeHr Sfadı: Geaf fakıınfar Ha1clal'JM .. Nllrmuıe baıtannl 60107 

...,, ....1bJ• .. H Me.uu- u. aamıiannı erek birinci lttfal baıtaneei Sitll 42426 
uılımf reetm e• "'bb,ontu. Ovey • la bUtUn h yen • ıaınplyo•ası BWrko, Akd baıtanell ıuo 
buma içinden ka tunun aablt ol- 1iil almıftJr. ı.tanbulapor • J'eneryılmu aaat Çaball hhl Vanlnn htkflltı 
anaamm c:.ıroz~'ku acı bile Jmm Ma~ları• te•llil 9,30 Hakem: Huan KimlL ---------
znamallD. m t __ .... n • .ıhftı azal- 2 Kl93& Cumarteal yapılacak Anadolu. Anacloluhlan aat: 10, Ba namaradan imdat o~ 
eRzUnde babUID- wıama..... • _.,. bili latealr 
e;u 1r ıoıanuile ıenz1M __ .. ,.... 30. hakem: Zeki lt.ma. ----• .. _.__. 

44191 

tamadı· yeme "'"·-undan ~. • -- &..--. 
tık , k&hkıhınm ucu uwu Fener Stadı: 

anan bu aJrpm da na· ı.tanbulapor. Anadolu B. taıam- ı.tanbal bat.-~. bubt-
fırlacb. KarJ8ll1I Senih Efendi O kadar t 15 Hakem Samim Talu, bol heyeti bl.1Jrenlıluıdan: 
muatu bulan JAhat ,WilDce o da lan aaa e. Topta B tlkl!!llan 2-6-938 cumartell ,unu Galatua-
keyltliydl ldd!'\ocufle çabuk ba· Fen~ hakem ~ ray lokalinde yapılacak final maçı: 
amttı. Kacl • onun bu iftira· aaat 'atadı· GalataaaraY • Eyüp saat 16,30 ha· 
J1ttJlma P~amaaı için, Ma· Şerefos • Eyüp B takımlan saat kem Ali Rıdvan. 
lara bir daha Uddet dargın durma· Bey: Saim Turgut Vefa. Hilal Voleybol, basketbol birincilikleri • 
eldenin ~ş:1 h edilen namullara 15: :arı saat l6,30 'hakem Feri· ne lftirak edecek klUplerin 6 • 5 • 936 
•ı lbmıdı. P e bu kadar kIA o- B ~ılı çal'f&lllb& gUnO aqamı saat 17,30 da 

Dm&I 10Uan acmt..ı Telef• 42Jlt 
Aka, (Kad•~1 lalreleel) 4S7S2 
Sark Demlr,ollan1irkec:I IJ0'79 
D..rlet DemirJOUan Ha7dal'JM .. 4214S 

itfaiye 'Nefoalan 

lataabul lttaa1ai 
Kadıkö' ltlaı1eat 

24222 
60020 

YqtllıöJ Balıırlıö,. 81iJ'filıdere. 
Oılrildar hfaı1eei 60625 
ile?otl• ltJal1"t 44640 

111 
Amerlkada 

Realdough, R aldough ve Real· 
dough ,Irk ti r isı ve banker milyo
ner Mıster J. B Realdough genç ve 
guzel kan ını, en iyi dostu Sam L. 
Bıgtaker in koli nnda yakaladı. Sah 
ne, Realdou h la ın Beer • Cue'daki 
malıki.nelennde, Mlaia Realdough 'ın 
mavi ve altın renkl re boyanmış o
duında cereyan edıyordu. 

Mısler Rcaldough ıçeri gırince de· 
di ki: 

- Hello Sam ... Hello, Min (karısı
nın kUçUk ismi ıızi mUnasebetsız za. 
manda devamdan men ttığin için 
milteesaıfım, fakat iş, letir, eğlence
den UstUndUr. 
Mıater Realdolgh, döndU, aralık 

duran kapıdan işaret etti: 
- Gırinlz, gırıniz . bu sefer elt' ge

çirdık. 
Başlannda melon ppka, ayakla -

nnda kalın, nalçalı ayakkaplar, Uç 
kışı içeri girdi! r. Arkalannda, kol
tuğunda bır ç nta, yahudıye ben
zer bır zayıf mahHik vardı. Dk gi • 
rt.>nlcrd n birı sahnenin bir fotoğra· 
fını aldı. Mıst r R aldough: 

- Tcş<'kkilr ederım, dedi, rE!smi 
derhal "develope,. edinız, 

Ve zayıf mahluka dönerek sordu: 
- lke, evrak yanında mı? 

O zamana kadar s sı~i çıkarma· 
mış olan Mısıs R ldough dedi ki: 

t 
Fakat Hollyvood hllcAyelerine ben· 

zetmiyelfm bu lfl H r halde beni e
le veren y ni gelen şof r olu gerek. 
Ey... bana ne v rec kain bakalım? 

Mister R adlough: 

Zayıt mah10Jr çantadan btrtaımn 
klğrtlar çıkardı. Miala R aldough 'a 
uzattı. Bu, bir gönül nzaaile tallk 
talebiydi. Kadın, kendisine ayda ve
rilecek mebllğ mllrtannı okudu. lm
zaladı. Şahitler de imzaladılar. Miala 
Realdough sordu: 

- Ne zaman Folllcs'dekl şişman 
antın dansözden aynlacakım ? 

Misler "lealdough cevap vermedi. 
Sam sordu: 

- Bugün borsa nasıl? 
- Fena! 
Misis Realdough'da kalkmıştı. 
- Fena veya iyi. dedi, bu bana vıs 

gelir, benim bildiğim bir şey varsa. 
gazetelerin yannki u.yılannda, bU • 
yük harflerle ... 

Sam ,lddetle sözUnU kea•J: 
- Bırak fU gazeteleri.. 
- Peki, peki... 
Diyen Mlaia Realdough kocasına 

döndU: 
- Allaha mmarladık, dedi, bız 

Sam ile benim tazminat ifın1 halle 
gidiyoruz. 

- Güle g'Ule. 
Mister Rcaldough odada yalnız ka 

lınca dUşUnmeğe bafladı, sonra al • 
nirlı ainırll yUrUdU. Çok heyecan l· 
çınde idi. Dolaşırken kolu ıle bir çın 
vazosu devirdi, vazo kırıldı. Mıster 
Readlough aldırmadı, zıle bMtı. İçe• 
riyc koşa ko a bir uşak gırdi: 

- Ne var efendim? 
- Ne mJ var ConaoUdated Can 

eehammm utılmuı için emir ver
mefi unuttum' .. 

BiTTi 

- Ayda d di beş bin dolar, ve bu .. • ••••••••••• 
ev. Fakat tal k masraflarını Sam ve 
recek. 

Sam atıldı: 

- Yok, d di, beni bu işe kanştır· 
ma. Egcr gazcU>lerın dilme dil ersek, 
Roae hıç olmazsa benden 100.000 
dolar ıster ! 

Mısıs R adlough at<', pUskUrdU: 
- Ne? Ne?.. bu ıte karıttırma 

mı? Bana baksana sahte Clark Ga
ble, yuvamın bozulmaaına seyirci mi 
kalacağım sanıyonun? Bu ite aaıl 
sen kanf8caksın ! Hele kocam işini 
halletsin, derhal seninle avukatlan • 
mıza gıd r, zarar zıyanımı orada tea
bit ederiz. 

Mister Realdough, artık işin bu 
tarafı ile alakadar olmuyordu. Za • 
yıf mahhlka dönerek 

- lke, dedi, haydi havadiai aöyle! 

Saç d kUlmesı ve k peklerden 
kurtulmak için en mileuir ilf.c 

PETROL 
.NIZAM4 

2777 

T. H. K. PIY ANGOSU'nun bu yılın tali p.mpiyonu 
Altın gişe oldutunu unutmaynm. 

ALT N Gi EDEN 
Bu defa bir bilet alarak taliiniai tecrilbe edınts. 

ADRESE DİKKAT : 
Beyazıt Okçularbafı No. 100 telefon: 23347 hiQ 

bir yerde şubemız yoktur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçlnin Anadolu ve 

Rumeli cihetlerinde Sayfiye 
tedarik etmek lstevan muh
terem halkımızın nazarı dik
katine: 

Şirketce bu eene Bofazm gerek Anadolu ve gerek Rumeli clbetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, kötk ve evlerin bUyUklUfU· 
nU ve kUçUkltlfUnU adre11 ve fıyatlarını gösterir muntazam bir bro
şUr bastırılmqtır. H<'r iskeledeki Şirket memurları arzu ed nle~ 
bunlardan meccanen takdım edecek ve talep edilen teahilltı da göete 
recektır. ~kl§&D da~ bJJ'ÇID oımak lııti· d~1eis Puar sUntl ,apdecak bölge merkezine murahhu gönder -

,=~ ~~~~~ maçlar 1 me1ed rica oluım 
Ba,tikada, He,wl. ......... ltmah mm-tablan lcln telefoa NDUalmdaid 1M1118n ... ________________________ • 

.......... lılfklr. 
IJDd& aceJo pan.awo- Yal»3.v•--
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RADYO Li N HASAN Tırnak Cilası 
Sıhhatinizin bekçisidir 

Unutmayınız ki: 
Ağız b ü t ü n 
m i kroplara 

açık bir 
kapıdır 

Hasan 
Türkiyede en ziyade muvaffak olan HASAN Tırnak cilllan kadınla

rın ince zevklerine uygundur. Çok parlak ve dayanıklıdır. Sedef ne

vileri ve renklileri birer şaheserdir. 

HASA.ı.~ Tırnak cilası beyaz ve renkli 20 - 25 - 30 Kr. 

HASAN Tırnak cilası sedef 40 - 60 Kr. 

RADYOLiN 
HASAN deposu : İstanbul, Ankara, Beyoğlu 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun- iLAN 
dan : Paraya çevirilmesine karar ve- Balatda Karabaş mahallesinde De-

'"\ rilen 266 lira kıymetinde bakaliye eş mirhisar caddesinde 77-78 numaralı 
Fevkalade kuvvetli_ terkibile mikropları yalari Beyoğlu Baltkpazannda Ba- Süreyya paşa Mensucat Fabrikası 

kal Anastaş Karasulun dükklnında sahibisl Adaletin alacaklılarile kon-
ö l dürü r ve sade diş lerinizi değil : vücu- 7-5-936 tarihine tesadüf eden per- kurdato akteylemek üzere mühleti-

dünüzü de korur. Fakat günde iki defa şembe günü saat 12 den itibaren a - ta8ı için t:stanbul İcra Dairesi tet
çık arttırma suretile satılacağından kik merciine vukubulan müracaatı 

d işler i n izi Radyolin ile fırçalamağı ismi geçen dükkanda bulunacak me- nazarı itibare alınarak mümailey-

kat'iyyen ihmal etmeyiniz. muruna mUracaat edilmesi ilan olu- haya iki ay mühlet verilmiş oldu-
ğundan mümaileyhada matlubu bu-

'------.. ------·--------------.) nur. (22633) lunan alacklıların tarihi ilandan yir-

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy KöprUba 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdar 

ı:ade Han. Tel. 22740. 
Tenzilatlı halk biletlerinde 1 

Mayıs 936 tarihinden itibaren 
halk lehine mühim kolaylıklar 

ve ucuzluklar yapılmıştır. Ala
kadarlann acentelerimize mü
racaatla tafsilat almaları ilin 
olunur. (2381) 

ilave 
izmir Postaları 
4 Mayıs Pazartesi gününden 

itibaren İSTA.'TBULDAN - 1Z
M1RE her pazartesi 16 da l Z
MlRDEN - 1ST A?\~ULA her 
perşembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

VENUS RiMELi 
lle tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gibi saplanır. 

VENOS RUJU 
Gayet cui b renklerile kullanan

lan hayretlere düşürür, 24 saat du
dakta sabit kalır, bozulmaz ve yak· 
maz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venilıl Gold kremi karış

tırılmak sayesinde narin ve nazik 
cildleri te8hir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsaflı eşsiz bir 
pudradır. 

ZA Y! - ! çinde bir takım makpuz
lar bulunan bir el evrak çantası dün 

kil perşembe günU saat 3-4 arasında 
Adliye koridorlarında unutulmuştur. 

Bulan zata Adliye vestiyerine veya 
Galata Büyük Tünel hanında 9 No. 
ya teslimi takdirinde iyi bir müka
fat verilecektir, 

------------- mi gün içinde alacaklarını bilcümle 

İstanbul ikinci icra memurluğun
dan : Paraya çevrilmesine karar 
verilen Galatada Voyvoda caddesin
de 45 numarada Kasapyan birader
lere ait Frigider buz dolabı 9-5-936 
cumartesi günü saat 12 den itiba
ren sözil geçen dükkA.nda hazır bu
lunacak memuru tarafından satıla
cağı ilan olunur. (22628) 

' 

vesaikile beraber mezkur fabrikada 
Komiser Avukat Fahreddine bildir
meleri ve hilafına hareket edenlerin 
konkurdato müzakeresine kabul e
dilmeyecekleri ilan olunur. 

Stireyyapaşa mensucat fabrikası 
sahibesi Adaletin konkurda to ko
miseri İstanbulda Bahçekapuda Bi
rinci Vakıf hanında mukim Avukat 

Fahretdin 

.-BUDAPEŞTE SEYAHATi 13-24Mayıs-.., 
DERHAL KA YID OLUNUZ; HER MASRAF DAHiL TL. 105 

NATTA Seyahat Acentaları Telefon: 44914 __ 

lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. 

208 

251 

876 

1153 

2114 

2971 

3754 

6846 

6915 

7793 

7969 

7993 

Semti ve mahallesi 

Paşabağçe 

Bebek 

Kumkapı Çadırcı 

Galata Kemanke§ • 

Üsküdar Yenimahalle 

Aksaray Langa 
Baklalı Kemalettin 
Aksaray Katip Kasım 

Tarab ya 

Kadıköy Osmanaga 

tncirköY, 

ArnavutköY, 

Ortaköy 

Sokağı 

E. Sultaniye 
Y. Mahfi beY, 
E. Dere 
Y. Bebek deresi 
Arap zade 

Topcular Cad. 

Pampol No. 36 ve 
Papas 
Küçük Langa. 

Kumsal Yalı 

Kala ye: 

E. Haydarpaşa 
Uton Ef. 
Y. Misakı Millt 

Emlak No 

E . 93 MU. 
Y. 9 
E . 41 
Y. 45 
1 ve~ 

E . 86 
Y. 74 

No.22 

E. 8 Ada 64 
Parsel 1675/1 

E.112 
Y.201 
E. 19 
Y. t5-7 

E. 46 Mü. 
Y.M 

Sultaniye Yeni köy E . 93 MU. 
kahvesi ve Mahfi bey mahallen 7 

Dere 

Güreli oğlu 

ve 4 

E. 84 
Y. 64 
E. 26 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

100 Açık 

arttırma 

Bağçeli ahşap 
hane 

180 

Kagir iki dükkA.n 50 
ve odaların 2,50/ 120 His. 
V stünde odalan olan 420 
kagir dükklnm nısıf 
h issesinin 211144 ve 

" 

rubu hissesinin 21/384 His. 
.AI'8& 90 

22 metre anıa 

Sebze bağçesinin 
bir kısmı 

450 

44 

55 -

" 

" 

" 
Bağçeli ki.gir hane 3200 Kapalı 

Ahapp hane ve di- 2000 
varla çevrilmiş ar
sanın 3/ 4 His. 

zarf 

Bağçeli ahgap 500 Açık 
hane arttırma 

Ha.nenin l /10 hissesi 10 ,, 

Boğazını sıkan 
Bir tane 

GRiPiN 
almakla geçeceğini 

bilseydi bu kadar 

acı çekmezdi 

Soğuk algmhgı , nezle, grip gibi rahatsız

lıkların diş , baş ve sinir ağr ı larmının 

en tesirli, en ucuz ve en mükemmel i lacıdır 
\. 

l ı IST ANBUL BELEDiYESi 

936 senesi nakti yol mükellefiyeti eose ve köprüler kanun~ 
eden 1882 No. h kanuna tevfikan umumi meclisçe 6 lira ve 
manla.n da biri Haziran diğeri T. ev vel aylan ve 936 senesi Jıtl 
mükellefiyeti 6 liranın mukabili 8 ıUn olarak ve çalışma •rıısıll 
T. evvel, T. Sani, Nisan ve Mayıs aylan olmak üzere tespit edi~ 
ğundan bu aylar zarfında nakti ve bedeni mükellefiyetin ifaat l 
olunur. (B.) (2379) 

Senelik kirasına 400 lira bedel tahmin edilen Büyükderede 'r;! 
lar altı mahallesinde Piyasa caddesinde Beyaz park gazino 
banyosu beş sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artı~ayı ı,91 
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İsteklıl:s~ 
ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 6 ( 
çarşamba günü saat 15 Daimi Enclimende bulunmalıdır. (B.) 

Bir senelik muhanuneıı >'" 
kirası 

Beyazıt Kapalı ~areıda Hacı Hasan S. 14 N. 
dükkan 
Çenberlitaşta Çenberlita§ mahalle ve sokağında 
70-72 N. lı Kahvehane 
Koskada Molla Kestel mahallesinde Çukurbostan 
sokağında taşhanın 23-25-7-30-31 N.lı odaları 
Çakmakçılarda atik tbrahimpaşa mahallesinde 
18 N. lı Candarlı atik İbrahim pa§a medresesin
den müfrez arsa 
Süleymaniyede E lmaruf mahallesinde ~üahane 

36 

260 

120 

120 

S. 1 N. lı müfrez oda 60 
Samatyada Haci Hüseyin mahallesinde ve sokağın-
da Ferruhağa mektebi 2 
Aksarayda Çakırağa mahallesinde tramvay cadde· 
sinde 29 N. 1ı Bekirpaşa mektebi 42 
Hasekide Nak§idil sokağında 2 N. lı İbrahim paşa 
mektebi 60 

' 

Cigaloğlunda Hilaliahmet sokağında Hadımhasan 
pa§a medresesinin sol tarafındaki aralık 84 
KaragümrUkte Kilise sokağında 6-8 N.lı dükkan 84 

,, ,. Kökçüler sokağınd& 42 N.lı Fetva s fi 
Emini Nuri efendi mektebi 48 6~ 
Karagümrükte Kilise sokağında 8-4 dUkki.n 84 "&)' 

,, ,, ., ,, bostan 84 g 
Zeyrekte yokuşbaşmda Haliliye medresesi 120 
Beyazıtta Cümhuriyet caddesinde 60-170 N. ~~ 
yedi odalı ev 60 .,,,111 

Zeyrekte Zenbilli Ali efendi mektebi 54 
,, İbadethane sokağında Sabiha sultan s:'ı 

mektebi 110 0 
Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve bir aenelik ot 

teminatları yazılı olan mahaller 937 veya 938-939 eeneai zn•yıtlcur· 
kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulınllf 
nameleri Levazım MUdürlUğUnde görülür. Artırmaya gil'Jlle) bfJI 
hizalarında gösterilen muvakkat t eminat makbuz veya ınekt~. (!?, 
ber 15-5-936 cuma günü saat 15 Daimi Encümende bulunın-1J (1'..-

y.. 

!stanbul Yedinci İcra Memurlu
ğundan: Hıdır bey mahallesi Zeyrek 
sokağında 107 - 150 numorelu dtik
kanda tbrahime. Meliha vekili Ni!!im 
Sagesin Sultanahmet birinci Sulh 
Hukuk Mahkemesinden aleyhinize 
aldığı 17-10·935 tarihli 935-1H8 nu
maralı ilamla Birinci daire Hıdır 

bey mahallesinde Zeyrek sokağında 

107 - 150 numaralı dükkanın tahliye 

si hakkında dairemizin 936 - 880 
sayılı dosyasile yaptığı takip neti
cesinde tanzim olunarak taraf mıza 
gönderilen icra emri ikametglhını

zm meçhuliyeti hasebile mübaşirin ic 
ra emri arkasına verdiği meşruha-

İstanbul 3 cU tcra ?tfeı:~ 
dan: Beyoğlu lstiklAl c, 
No. da iken halen 1k~e ,._, 

bul bulunan Girigorid~ gı.Y.. 
Beyoğlu 5 ci Noterliğinııı, 
tarih ve 4680 No. ıu aeıı " 
teniden 1130 liranın nıa f,JI 
sarlf tahl!llli hakkında t,s)iP 

de bulunularak tarafı~i 
muktazi ödeme emri ına bfl'.,P 
gahınızın meçhul olına.11 

gün müddetle ilanen öd~~ 
tebliğine karar vertl.oıiŞ 0 

, 
·ti~ mezkfir mUddet içinde 1 tıı' 

VENUS KREMi 8132 Yeşilköy Ümraniye E. Zincirli 
Y. Bostan 

Y. « 
35 Bağçeli ahşap ha- 250 .. ta göre bila tebliğ iade edilmiş 

nenin 1/3 Hi! . olduğundan tahliye emrinin 20 gün 

llzımdır. İtiraz etmeyere:ıc 1,_rıl' 
bul ettiğiniz takdirde rt1

91 c1' 
·re'!' kazancınız hakkında dal 

Terkibindeki hususi madde! haya
tiye dolayisile inaanı şayanı hayret 
bir surette gençleştirir, gUzelleı,tirir 
ve ismi gibi bir Venllıı yapar ve hay 
r etlere dUışürür. 

Evliya Zade Nurettin Eren 
Eaal klmyeviY.e a.lit ve itriıat de

f08U, lsta.nbuı. 

8135 

8143 

8154 

Beşiktag 
Yenimahalle 
Fener Cafer Su başı 

Büyük çarşı 

Fırın 

Kireçhane 

Takyeciler 

E. 17 
Y. 25 
E. 34 
Y. 30 
E. 14 

Bağçeli klgir 2380 Kapalı müddetle ili.nen tebliğine karar ve-
hanenin 38/ 48 His. zarf rilmiştir. İşbu ililn tarihinden iti· 
Kagir hanenin 300 Açık haren 20 gün zarfında tahliye etme 
36/ 80 His. arttırma 

niz veya icranın geri bırakılması 
Ki.gir dükkanın 170 ,, 
lS/ 6 His. hakkında tetkik mercfine mUracaat-

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle eatışa çıkanlmııtır. İhaleleri 18-5-936 tarihine la bir emir getirmeniz ve aksi tak-
tesadüf eden paurtesi gUnU saat H dedir. Sattı münhasıran gayrlmUbadil bonosiladır. dirdc cebren tahliye edileceğiniz 

.. ------------------••••••••••••••••••••- lüzumu ilanen tebliğ olunur. (22430) 

yanı vermeniz veya bOrc" ıı 
mecburidir. Aksi bllıde ~6 ~ 
da İcra İflas kanununurı 1 ı 
ci maddelerinin hükmUJl ~ 

eBb1 ~.JI 
kanuni muamele yapıla ~ IJi"' 

emri makamına kalın °:v 
li.nen tebliğ olunur. (22 



Kapalı Zarf Usulil 
Eksiltme ilanı 

um r ank 
Umumi Müdürlüğünden: 
ı-ı.tanbul Beykcm Deri ft Kundura fabrlkuı lfHndtr dalrell, 

revir tnpatı ne dert ambarl tamiratı vahidi fiyat llUile eblltme,e 
pbrllmlltıı'· tnpıtm mub!Ull!MD bedeli 80.958 Ura eo kuruftV. 

2 - Bu ... ald eladltme müı fUD)ardır : 
A.-Dliltme eartnamMI 
B-Kukavele projelll, 
c-Jl'emll prtname ft seyll 

D-Olçtl uu11erl 

Tat sigortasım Tü iyenin en oo,ür< sipfa ~rketi 
olan ( OLU > temin etmektedir 

ıı:-Vabldl llJat w bllf hftll•m. 
., _ Projlllr termln plim. "TAN " aaaet-iain 1000 liralık aı..ıı.ta 

Talip aı1n1ar ba müı 1115 kurul bedel mubbfUnde S8mer Buat 
AnDıa w ı.tanbu1 pbelerl wımelerinden atın alabilirler. 

1 -Dailtme 11 Maym 1938 pazartesi gUnU u.at 15 de htanbulda 

Glılatl'da BankıJar caddeainde SUmer Bank Şubelinde icra edilecek· 

...... 
-lllllltıaıt ~ad UIUli1e olacaktır. 
•-'l'&llplerbt- Ura '10 brutluk muftlıbt tıenılnat ftl'ID81erl 

llmmchr. Ebflt:mt.ve gtrecelder Din ecBı. bina cmametlJıde IO.OCIO 
liralık bir tek bina yapdıklarma dair v..W ekllltme gl\DUndell bet 
IÜD -"--~· ~'8 
ru~ 
teklif mektuplarma ..... 
ı - Teklif mektuplan yubMa ,... ... w. ıh .......... 

'f81IDe kadar SQmer Bank flıtınlmJ ................ makpmr .... 
Jsabillnde tevdi ecltlmlf bul•mm•lrchr. P09ta De~ mektup- ltrli8a .. 
Jarm 1h&1e uatinden bir aat evveline Ddu' aeladt " ..... !Ufm~:·s~•.~ 
aunl tekilde kapatdmll bul11nmuı tuttn"· 

• • 
Yoım ve tehlike ihltan için 120XllO volt ve 50 

,..,,ı mUtenaYip ClrJ'l.D)a çaı.t ve eıt • 79di kilovat 
takatinde olmü &ere ~ aıeferraat Wr aded SİREN 
alınacaktır. 

llN.&"lı.ut&, 27 +llG tarihinden itibaren 12·5·918 Salı 

Doldatı ,er ve yıl 

Bedeni blr l&kat· 
blı n.r mıdır, var 
... nedir? 

abone kupona 
Tarih ı l / S/ 1931 



1936 Senesinin Şaheser l~ode~i 

Soğuk Hava Dolabını görmeden, muayene etmeden, n 
kadar idareli olduğunu anlamadan kararınızı vermeyini 

FRiGiDAiRE 
Soiuk bava dolabmm 

EKOVAT 
kompresörlü modelini her hangi bir so
ğuk bava dolabı ile mukayese etmek 
doiru değildir. 

Dünyanın en tanmmıı markası 

FRiGiDAiRE 
bu emsalsiz kompresörü ile elektrik 
cereyanını yarıya yalan bir nisbette ta· 
aarruf ettirir. 

Halep orada iae arım buradadır. 
Kullanclıimız zaman paranızı ne 

kadar yerinde kullanmq olduğunu an
layacakamız. 

EKOVAT 

DiYORLARKi ... 
1936 modeli en yeni 

FRiGiDAiRE 
soğuk bava dolabı o kadar az elektrik 
aarfediyor ki her kullanan hayrettell 
kendini alamıyor. 

Bu Bir Hakikattir. 
Geliniz E K O V A T kompreaörii 

ile işleyen 1936 modeli F R l G 1 "' 
D A l R E ' i görünüz ve tereddüdü• 
nüzü izale ediniz. 

FRiGiDAiRE 
• Yeni EKOVAT kompresörü ilell"' 

ze azami tasarruf imkanı verdiğinddl 
dolayi bahtiyardır. 

' KOMPRESÖRÜ · 
De itleyen 1936 modeli FRlGlDAIRE elektrik cereyanını % 30 ili % 50 tuarruf ettirir. Bu demektir ki bat· 
kalarmm verdiii paranm yanaı ile ihtiyacınız temin edilmiı olur. 

BOURLA BiRADERLER ve Ş0REKASI 
Galata, Hezaran Caddesi - Beyoğlu, istiklal Caddesi - Ankara, Bankalar Caddesi - lzmir, Gazi Bulvari 


