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Avrupada harp tehlikesi 
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lngiltere 

eder ve Cenevre 

Okuyucularımızı 
1000 Liraya 

Sigorta Ediyoruz 
- Si.ortaya ait tafıilat 11 incide -

Negüs'ün seyahati 
İmparator İstanbulda da 
ancak bir gece kal9cak 

Badoglio Mussolininin daveti 
üzerine italyaya avdet ediyor icap 
r:- B l 'k 1 'it .l it l karar verirse askeri Garbi Habeşistandaki Niyabet 
rransa, e çı a ngı ere ı e ayanın arasını . h ··k A f · d b ki. 
bulmak için bütün gayret/erile çalışmaktadırlar tedbırler de alacaktır Kudü•~buı~'!:ıı~.:imf!r.~.r ım e ıyor 

Roma, 21 (Tan) - Adisababadan 
telen haberlere göre Mareşal Grazi
~a.ni dün Harrardan tayyare ile Adi
llababaya gelmiş ve büyük merasimle 
karşııanml§tır. Mareşal Badoğlio, 
)dUssolini tarafından yapılan bir da
!et üzerine Romaya gitmekte oldu
gtindan kendisine burada vekalet ede 
Cektir. 

Adisa:babada Mareşal Graziyani, 
~!-doğlio ve diğer askeri ve sivil er
anm da iştirak ettiği bir toplantı 

Yapılmış ve Habeşistanm idaresine 
dair mühim kararlar vermişlerdir. 
Mareşal Graziyani ile beraber İtal
~~ eski Adisababa elçisi kont dö 

inci de Adisababaya gelmiştir. 
Kont dö Vinci Mareşal Graziyani 

Ordusunda yüzbaşı olarak bulunmak
ta idi. 

Badoglioya vekalet edecek olan 
General Graziani 

harbi tehlikesi zail oluncaya kadar I
talyada kalacaktır. Zannedildiğine gö 
re Mussolini icabında kendisile isti -
şarede bulunmak üzere Marcşalı ya
nında bulundurmak istemiştir. Ma
lumdur ki, Mareşal Badoğlio, Italyan 
erkaniharbiye umumiye reisidir. 

Romada büyük bir 
ge~it resmi 

Roma, 21 (Tan) - Mayısın 30 un 
da Romada büyük bir askeri mera-
sim yapılacaktır. Kara, deniz ve ha
va kuvvetlerinin iştirak edeceği bu 
muazzam merasime, bütün askeri 
rilesa diğer yüksek makamatı işgal 
eden sivil erkan dahi hazır buluna-

Bu toplantıdan sonra Mareşal Ba- Romadaki Röyter muhabirinin ver 
doğlio tayyare ile Asmaraya hareket diği malumata göre, Mareşal Badoğ
rnıiştir. Oradan da yine tayyare ile lio, zecri tedbirlerin sebebiyet ver-

caktır. 

Bugün Habeşistandan hareket et
miş olan Mareşal Badoglio, bu as
keri merasime riyaset edecektir. la.Iyaya dönecektir. mesi muhtemel bulunan bir Avrupa 

1-Belçika krah İngiliz krah ile görüşmek 
tayyar~ ile Lond raya gitti •• uz ere 

1 _l.ondra, 21 (Tan) - Belçika Kralı 
~pold dün akşam tayyare ile ansı
tt lngiltereye gelmiş ve Lympne 
l( fyare m ydanma indikten sonra 
...,_ent dokalığı dahi1inde meçhul bir 
ltı:ı ~te hareket etmiştir. Belçika Kra 
:rı· ın bu esıcı.rongi?. sevahati kendisi
>.altı İtalyan - İngiliz gerginııgini i
la le e~mek için İngiliz devlet adam
li rile ~eniden temasa girişeceği şek 
~dekı haberleri yeniden canlandır
:ı>ofır. Söylendiğine göre Kral Leo
llel d İngiliz Kralı Edvardla bu me -
l{ eyt Yeniden görüşecektir. Belçika 

11 talı ile İtalyan Kralr Emanuel ara 
~nda bir karabet vardır. Belçika 
y talınm kız kardeşi Mari Joze, ltal 

13 an Veliahdi Humbertinin kansıdır. 
bi u Son seyahate de bu karabet sebe 

Yet vermiştir. 

1 

~ ~atırlardadrr ki İngiltere Kralı 
l'I Ştnci Jorjun hayatının son günle
y:de Belçika Kralının 1ngiltereye 
!ti:~~ olduğu son seyahat, kendisi 1 
biti 

1C:~r - Emmanuel tarafından t- · 
deJ ~ormek için tavzif edilerek gön 
bı. nıış olduğu şayialarına yol aç • 

ış idi. 
l.ondrada ve ecnebi memleketler- -~-~~ 

[Arkası 6 ıncıda] lngiliz Kralı 8 inci Edvard 

2 • Leon Blum da 
karşı bir çare 

sür'atle 
bulmağa 

gerginliğe 

çalışıyor 
l>a • 

hah tt~, 21 (Tan)' - Blum, bu sa • 
tete ~Uetıer Cemiyeti Genel Sek
~evı~ Avenol ile görüşmüştür. 1ki 
ler1.ne adamı arasındaki müzakere
hkı ~eminini, Milletler Cemiyetinin 
'iııd n .a akdedeceği içtimam arüe -
'k.eYf:kı ?e?'Delmilel vaziyetin tetkiki 
tilin ~~tının teşkil etmiş olduğu tah-
nıu ilmektedir. 

~nem, ayrıca Sarraut ile Paul 
bıişu our, .ve Alexis Leger'yi kabul et 
!ıeJrn~· Görüşmelerin mevzuunu bey 
lahiy : 1 Vaziyet teşkil etmiştir. Sa
lıne e .~ar bir membadan öğrenildi
~ k go:e Paul Boncour, yeni Fran
l:la~bınesi işe başlamadan evvel, 
da mu meselesinin safahatı hakkın
•ıaı. 28.kerelerde bulunmak üzere 

~adar 
Caktır devletlerle temasta buluna 
l.o1ı:a · lıumaileyh,. ayni zamanda 
hldia l'rıo misakının ihlali yüzünden 
' Olan vaziyet hakkında da gö
~~k ~e ~lletler Cemiyetinin 16 
'1.ıun n ıçtiına:ı için hazırlıklarda 

Q acaktır. 

t~ ;eteler, Sarraut, Boncour, Le -
4.tı, r.~ .Blum arasında yapılmış o -

01'litıneıer neticesinde harici 

Leon Blum, Bonkur ve Saro 

v~ziyeti~n vahim değilse de pek cid- ı ri olduğunu ehemmiyetle kaydetmek 
di oldugunu ve Cenevre toplantısı - te ve aksi takdirde Italyanm Cenev
nm yaklaşmış olması, İngiltere ile re müessesesinden aynlmasmm ka
Italya arasındaki gerginlik ve Avus tiyet kesbedeceğini ili.ve eylemekte 
turyadaki vaziyet dolayısile çok acil dir. 
tedbirler alınmasının zaruri bulun -
duğunu meydana çıkarmış olduğunu 
ittifak ile kaydetmektedirler. 

Petit Parisien gazetesi, İtalyan -
Habeş ihtilifmın tasfiyesi usulleri -
ne ve İtalyanın Avrupayada mesai 
birliğinde bulunmağa mütemayil o
lup olmadığına dair Paris, Londra 
ve Roma arasında hemen noktai na
zar teatilerinde bulunulmasının zaru 

Bu gazete diyor ki: 
İWya, otomatik bir surette Alman 

yaya ve Macaristana yaklaşacak, ya 
naşack ve ergeç Baltık denizi ile Ad 
riyatik denizi arasında yüz milyon in 
sandan mürekkep bir Faşist seddi 
vücude gelerek demokrat Avrupayı 
ikiye bölecek ve tehlikeli bir suret
te Fransayı en emhı menfaatlerin -
den avıracaktır. 

Mısıra bir tecavüz Büyük 
Britan:.ta:.ta tecavüzdür ! 

Dün Avam Kamarasında mühim 
beyanatta bulunan Baldvin 

Londra, 21 (Tan) - Bugün Avam 
Kamarasında Baldvine bir mebus şu 
suali sormuştur: 

runun lstanbuldan geçerek Köstcn
ce tarikiyle Cenevreye gideceğini ha 
her vermiştik. Bu haber teeyyüt et
mektedir. Dün de öğrendiğimize göre 
Negüs, İstanbulda ancak bir gece ka 
lacak ve buradan Avrupaya hare -
ket edecektir. Bunun için şehrimiz
deki büyük otellerden birinde iki da
ire tutulmuştur. NegUsün sah günil 
Hayfadan hareket eden Polonya va
purile İstanbula gelmesi muhtemel 
görülmüşse de bu haber teeyyüt et
memiştir. Polonya vapuru pazar saba 
hı limanımızda bulunacaktır. 
Diğer taraftan Negüsün Kocusko 

Yapurile geleceği de söylenmiştir. 
Fakat bu da katiyetle malum değil- i' 

dir. Dün gece gelen haberler de Ne
güsUn hareketini tehir ettiğini bil -
dirmektedir. 

imparator hareketini NegUsün ve imparatoriçenin Hayfa. 
tehir mi etti 1 da alınmış en son resimleri 

Kudils, 21 (A.A.) - Röyterin san ı nin önümüzdeki hafta ortalarmdan 
dığına göre. İmparator Haile Selasie [Arkası 6 ıncıda] 

MAKiNEDE Bulgarlar Pakta niçin 
girmemişler ? 

- lngiltere icap ettiği zaman Ha
beş - ltalyan meselesinde askeri ted 
birlere müracaat edebilecek midir? 
Bıı.1dvin buna müsbet surette cevap ~ 

Paris, 21 (Tan) - Leon 
Blum Uluslar Kurumu Ge
ntıl 8flkreteri A.~'Ja yap
tığı mülakat esnasında Ulus
lar Kurumu Konseyinin top
lantı günü olan 16 haziran 
tarihinin çok yakın olduğu
nu n Fransada yeni hüku
metin bu zamana kadar Ce
ne\'rede takip edilecek hattı 
hareketi tamamen tesblt 
edeıniyeceğini söylemiştir. 

Sof ya, 21 (Tan) - Eski Hariciye 
N'azın Burof, Mir gazetesinde: "Bu. 
garistan Balkan Antantına niçin 
girmedi?" başlığı altında bir başma
kale yazmıştır. Burof bu yazısında 
diyor ki: 

[Arkası '6 ıncıda] 

Küçük Antant 

Haziran baslarında 

Bükreste toplanacak 
Prens Pol'le Bnes'in de 

o esnada Bükreıte 
bulunmaları muhtemeldir 
Biikreş, 21 (Tan) - Küçük antan

ta dahil de\·let mümessilleri haziran 
ba.,ında Bükreşte toplanacaklardır. 

Antantm ~·apacağı Konsey toplantı~n 
için hazırlıklara ~imdiden başlanmış
tır. Konsey, Avrupa siyasetinin son 
zamanlarda almakta olduğu yeni \'a

ziyetler miivacehesinde küçük antan
tın kat'i durmunu tesbit edecektir. 

Çekoslo\·ak,·a RelsicUmhuru Bene
şin, ve l'ugo~livya kral naibi Prens 
Polun da Bükreşte kral Karola yapa
caktan ziyaretin bu zamana tesadüf 
etmesi m~htemel görülmektedir. Od 
devletin reisinin refakatinde Çek n 

[Arkası 6 ıncıd;,.] 

Baıbakanın seyahati 
Ankara, 21 (Tan) - Başbakan 

Ismet Inönünün önümüzdeki günler
de yeni yolcu tayyarelerinden birile 
Istanbula gidip gelmesi ihtimali var
dır. 

•••••••••••••••••••••••• 
Günaşırı 

Tanınmış mizah muharrirlerimiz- ! 
den Yusuf Ziya ve Orhan Seyfi 
''Tan,, yazı ailesine girmişlerdir. 
Bugünden itibaren ikinci sayfada 
bir gün Ymmf Ziya, bir gün Or
han Seyfi "Günaşın,, ba.5bğı altın
da günün hadiselerini, cere~·anlan· 
nı ve hareketlerini kendi ince gö
rüşlerine göre tahlil edeceklerdir. 

Bugün ikinci sayfamızda 
Yusuf Ziyanın "Boğaziçinin 
ölümü .. serh1vhah güzel bir 

yazısını bulacaksınız! .. 
Yarın aynı sütunlarda Or
han Seyfinin çok güzel bir 

yazısı intişar edecektir. 
-······················· 

"- Bulgaristan, şimdiye kadar 
komşularile akdetmiş olduğu bil\ı -
mum anlaşmalar yilzünden daima 
mutazarrır olmuştur. Bundan dolayı 
Bulgaristan, Balkan paktına girmek 
ten bir fayda görmemiş ve ondan u
zak kalmayı tensip etmiştir. Ancak, 
Bulgaristan bugün dahi komşularile 
ayn ayn anlaşmalar yapmaya hazır 
dır. Biz, bu yolda, tercihan Yugos -
lavya ile bir misak akdctmeyi yük -
sek menfaatlerimiz bakımından bir 
emel telakki ediyoruz.,, 

Adisababadaki lngiliz ve Fransız 
sefaretlerindeki muhafız askerler 

ltalyanlar bu askerlerin geri almmalarmı 
istiyorlar, lngilizler de muvafakat etmiyorlar 

Adisababada lngiliz elç iliğindeki muhafız askerler 

Londra, 21 (A.A.) - Reuter A· j Londradaki İtalyan sefareti erka
jansının öğrendiğine göre, Pari.s ve nından biri, Reuter Ajansının muha 
Londradaki İtalyan sefirleri ile Fran ı birine beyanatta bulunarak Italya • 
sa ve İngiltere Hariciye nezaretlerl nm bu müracaatlarda bulunmasının 
arasında yapılan mutat noktai na - sebebi, İtalyan kuvvetlerinin Habe -
zar teatileri sırasında Adisababada- şistanda intizam ve asayişi temin et 
ki Fransız ve Ingiliz tebeasmı hima- miş ve artık Fransız ve İngiliz kuv 
ye eden Fransız ve lngiliz kuvvetle vetlerinin devamlı surette Habeşis • 
rinin geri çekilmesi İtalya tarafından tanda bulunmalarına lüzum kalma • 
şifahi surette istenmiştir. mış olması olduğunu söylemiştir. 

İtalyanın bu kuvvetleri geri çekil- A le I • le ·ı • le 
mesini ist~mek için kat'i ve resmi 5 er er gerr çe ı mıyece 
teşebbüslerde buluQmak istememiş Londra, 21 (A.A. )- Resmi maha 
olması, esasen nazik olan vaziyeti fil, Adisababadaki İngiliz sefaretini 
büsbütün .vahimleştirmemek arzu - himaye eden mUfrezenin Habeş pa
sunda bulun,duğunu göstermekte - yitahtından çekilmesine dair olan I
dir. [Arkası 6 ıncıda] 



===ı 
GÜNAŞIRI 

BOgaz;içlrılrı 

ölilı:sx~il! 
~ ı:klan, yatağının m&\.i etekleri önünde diz ~km\iş, ağla.,ıyorlar: 

Ölü~or! .. 
Boğazi~i, uzun yıllardanberi, müzmin bir can çekişme içindedir. 
Te}hi ler ba.,ka başka: Kuru~eşmede yığılan kömürler şarbon hastalı

gxna ~el>ep oldu diyenler var .. Gaz depolan ciğerlerini yaktı diyenler \·ar •. 
Vapur ücretlerinin pahalılığı bünyeyi zayif dii~ürdü diye.'ller var ... 

:Fakat, Kuruçesmenln musluklanmlan i.bı hayat ak~a, gaz depolan peri 
mawlanndaki billfır kö~klere dönse n Şirketi Hayriye yolculara beda,·a 
bilet da~ıtsa, Boğaziçi, yattığı ölüm döşeğinden yine başını kaldıramaz! 

Toprağt, ü tündeki in anlar ya:.atır. 
Boğaza, ha~ at,•lıareket, ne)'e veren .sınıf, harbiumumide, muras!lıa nl

eanhınnı satıp vesika eh'llleği aldı ı 
Mübadele, zengin bir kalabalık götürdü .. 

1 Ankara, memur sınıfım, sefarethaneleri cektl .. 
Ve harp sonu insanlan, üç odalı apartımanlar içinde kolay ya.şamanın 

lezzetini aldılar ... 
Artık, Şeyhicıli.m Efendin in, her el çırpı~ta smna 4'açlt, pembe topuklu 

cariyeler ko ~ u5an yalı~ı, bu~ünün gözleri için, iirperth.iz bakılmaz, bir 
ecinWer yataı;.,dır! 

Boğaziçi değil, Boğa.zlçlnl yaşatan de\.ir öldü. 
Boğa.zfcl, kaplwnbağala.rın menevişli kabuklannda mumlar yakarak 

bahçe safası yapan cetlerimizln sayfiyesiydi .. 
Boğaziçi, haftada üç gün, üç çlfte kayıkb., üç saatte Babılliye giden 

ricali devletin maliki.nesiydi .. 
Boğuiçl, kadının kafe arkasmda, ut çalarak, erke~rin unda.lda kibrit 

yakarak lli.nıa.'}k ettiği, yaşmak ve ferace devrinin meslreslydl.. 
Savap işlemek lçln, Usküdardan deve ile Kabeye; gönül eğlendirmek 

için, öküz arabasile Alem dağına giden dedelerimizin hayatı, bugünün ço
cukla.n l~in bir e\.''\'el zaman masalından başka nedir! 

Koruda bUlbUl dlnllyeu edebiyat neslinden, ha.yatta bir kişi var: Ah
• dülhak HAmlt 1 

''e bUlbW, ~lir bahçesinde, artı>. l!le!iil ~ıkmıyan ihtiyar bir 1m.,tur .. 
Kanlıca körfezinin mehtabına gelince: O ablak yüzlü palyaço, şimdi 

balıklan eğlendiriyor! 

YUSUF ZIYA 

Yedi ada .. 
Giderdi, gidemezdi, gidecekti, git- Bilginizi yoklayınız 

miyecekti derken Yunan kralı 1yon
yen denizindeki yedi adanın Yunanis 
tana ilhakı ytldönUmünde bulunmak Sorular 
üzere nihayet Korfoya gitti bu yedi - tık defa Cebelittarikln tahkim i 
ada iki gruptur. Yukarıdaki ve Yan- \'e zaptedilmez bir hale konulmaı Si 

ya hizalarmdaki grupu Korfo ıle bu- planını yapan kimdir! 
nun cenubundaki Paksos ve Ant.ipak- - ltlrojen'in gaz h allnde bir ma -

:t A N 22. 5. 936 

Gr egoriyen kilisesinde ihtilaf j Kadrolar bekleniyor j Küçük Haberler 

Ba zı papaslar islerini 
ırakmak istediler b 

D .. un sabah Galatadaki Tilrk Gra
an kilisesinde bir hadise olmuş, 
kısım papaslar ayin esnasında 

okumıyarak "grev,, yapmağa 
mışlardır. Vak'anm tafsilatı şu-

gory 
bir 
dua 
kalk 
dur 

K' ilisenin mütevelli heyeti ile bir kı
Ermeni vatandaşlar arasında u
zamandanberi sürüp gelen bir ih

sım 

zun 
tilif vardır. Kilisenin mütevelli heye

düşUrmek için zaman zaman halk 
ında propagandalar yapılmıştır. 

sabah kiliseye giden halk, pa.
arın yerlerine geçmediklerini gö
e telaş etmişler, hadiseyi hazır
kları zannedilen bazıları da, "pa

tini 
aras 
Dün 
pası 
rUnc 
!adı 

pas! arımızı isteriz,, diye bağırmışlar
MUtevelli heyeti reisi Şahinkaya, 
asları vazifelerine davet etmiş, fa.

dır. 
pap 
kat 
sini, 
cekl 

bunlar önce maaşlarının verilme
aksi halde vazüelerine dönmiye

erini söylemişlerdir. 
N ihayet, hldise polise a:ksetmiı,, 

iye komi~eri ile patrik vekili kiNah 
lise ye gelmişlerdir. Ha'ber vermeden 

felerini bırakma.malan icap etti
apazlara anlatılmış, hadise bu su
e kapanmıştır. 

vazi 
ği p 
retl 

hin 
Kilisenin mütevelli heyeti reisi Şa
kaya, hadisenin mürettep olduğu
bUtUn pa.paslara muntazaman ma 
verildiğini söylemiştir. 

nu, 
aş 

A dl iye 

M otosiklet kazasında 

aralanan kadın öldü y 

is 
Bundan iki ay kadar evvel, Ha.marn 
asyonunda bir motosiklet, Lom
rg isminde bir adamı çiğnemiş, bu 
ada motosiklet üstünde bulunan 

be 
ar 

mer'le arkasında bulunan Dora Ka 
adi ı bir kadın, hafifçe yaralanmış

Hakem hey'eti 
kararını verdi 
Geçenlerde Tekirdağında karaya 

oturan Denizyolları idaresinin Güney 
su vapurunun yUzdilrülmesi ücreti 
için Denizyolları idaresile Gemi kur
tarma şirketi arasında ihtilaf çıkmış 
ve keyfiyet hakeme havale edilmiş
tir. Deniz Ticaret müdlirü Müfit Nec 
detle Milli Reasürans ikinci direktö
rü Sait Rızadan ibaret olan hakem
ler kararlarını bildirmişlerdir. Bu 
karara göre Gemi kurtarma şirketi 
bu iş için beş bin lira alacaktır. 

Maarif 

Askerlik dersleri için 

yeni bir talimatname 
Maarif Vekaleti askerlik dersleri 

için yeni bir talimatname hazırla
maktadır. Dün, Vekaletten Maarif 
müdürlüklerine gönderilen bir tamim 
de bu talimatname tebliğ edilinceye 
kadar askeri derslerden sınıf geçme 
notları verilmemesi bildirilmiştir. 

• Beden terbiyesi hocalarından 
Cemil, spor tarihini tesbit için vesa
ik toplamak üzere Bursaya gönderil
mişti. Cemil tetkikatını bitirerek 
,ehrimize gelmiş ve dün buradaki 
heyete iltihak ederek birlikte çalış· 
maya başlamışlardır. 

• Gelecek tedris yılında orta mek
tep ihtiyacının şehrimizde ne suret
le temin edilebileceği hakkında ha
zırlanan rapor dün Maarü Vekaleti
ne gönderilmiştir. 

Jar 
ha 

dı. Yaralan ağır olduğu için Etfal 
stanesine kaldırılan Lomberg, ge- _ 

• Orta mekteplerle liseler için ha
zırlanan imtihan talimatnamesine 
ek olarak tanzim edilen bir zeyil dUn 
Maarü Vek8.letinden Maarif müdür
lüklerine tamim edilmiştir. Bu tami
me göre hariçten orta mektep veya 
lise bitirme imtihanlarına gJrecekler 
orta veya liselerin Son sınıf talebe
lerile birlikte imtihana tabi tutula
caklardır. 

ç ende iyileşerek hastaneden çıkm•, 

U• • 1 k 1 25 • Alemdar köyünde Atatürk bUs-
r ay 1 maac ar tü - Us.~ildar~a Alemdar köyünde 
~ • 'l yapılan cumhunyet meydanında A-

tatUrkiln büstü 24 mayıs pazar günil 

H . d ·ı k törenle açılacaktır. azıran a verı ece •Limandaki gemilerin tahliyesi -

1936 yılına aft vekllet bUtçeJerile 
yeni maliye teşkilat kanunu, bu ayın 
sonuna kadar Kamutaydan çıkarak 
1 Hazirandan itibaren tatbik saha
sına konulacaktır. Bütçelerle bera • 
ber bazı vek8.letlerin ve bilhassa Ma
liyenin kadrosunda esaslı d•·ğişiklik· 
ler olacaktır. Bu itibarla kadroların 
gelmesi biraz gecikecektir. Kadrosu 
geciken dairelerde maaş tevziatı da 
birkaç gün geriye kalacaktır. 

Yetim, dul ve emeklilerin malmU
dürlüklerinden verilen üçer aylıkları 
Haziranın yirmi beşinden önce te
diye edilemiyecektir. 

Diğer taraftan, bina ve arazi ver
gilerinin vilayet hususi idaresine 
devri dolayısile Maliyeden hususi i
dareye geçecek memurlara ait her 
türlU hazırlıklar bitirilmiştir. Bun • 
lar isim Uzerinden de tespit edilerek 
bu ayın yirmi beşinden sonra devir 
muamelesine başlanacaktır. 

Eskimiı paraların yerine 
yenileri basılacak 

cumhuriyet paralarını basmış o -
lan "Thoma.a de la Rue" İngiliz 9ir
ketinin salahiyettar mümessillerin
den Aştonun şehrimizden geçerek 
Ankaraya gittiğini dün yazmıştık. 

Aldığımız malumata nazaran, Aş
tan Ankarada Maliye Vekilile temas 
!arda bulunarak, eskimiş paraların 

yerine yenilerini basmak için teklif
lerde bulunmuştur. Aşton bugün An 
karadan şehrimize dönecek ve bir -
kaç gün sonra lngiltereye avdet e
decektir. 

Eskilerinin yerine yenilerini bas
mak için başka yabancı §irketler 
tekliflerde bulunmuşlardır. 

Liman dahilinde yatan gemi, eşya ve 
emsalinin seyrUsef ere mani olmama
ları için sahipleri tarafından çıkartı!· 
maları lazımdır. Bu gibi şahısların bu 
vesaiti çıkarmaları için verilecek mild 
detin deniz ticaret mlidilrlüğünce tes
biti iktiza eylemektedir. Bu müddete 
itiraz etmek istiyenler bu itirazlarını 
lktisat Vekaletine bildireeeklerdir. 

• Yeni fener n radrofarlar - Tah 
lisiye idaresi tarafından 1935 sene • 
sinde deniz fenerlerile radyofarlar· 
dan geri kalanları birkaç güne kadar 
fenerler idaresine devir ve teslim edi· 
lecektir. Bu fenerlerden bUhassa Uç 
tanesi çok bUyüktilr. Kaledonya fene 
rinin hüzmesi 30 milden görillebil· 
mektedir. 

Bu sene yaprlacak yeni fen erlerin 
projesi hazırlanmıştır. 

• Amerikan kollejinde kon~er -
24 mayıs pazar günü saat 17 de 0-
mer Refik, ve profesör Şarl Espoı, 
Bebekte Amerikan kollejinde bir pi· 
yano ve org konseri vereceklerdir. 
Programda Şöpenin sanatı ve Grieg 
in enlaminöril vardır. Istiyenler, kon· 
sere geleblleceklerdlr. 

• Buğday yol1uzluğu tahkikatı -
Vilayet idare Heyeti dUn toplanmıŞ 
ve eski ziraat bankası mildUrü Ah .. 
senin evrakını tetkike başlamıgtır. 

* Ziraat umum müdürü gitti -
Trakyada göçemenlere ait ziraat i§l~ 
rini tetkik eden zira.at umumt müdü• 
rU Abidin tetkiklerini bitirmiş ve oeb 
rimize gelerek Ankaraya gitmiştir. 

• Sovyet Ateşemillt.eri - Uç sene· 
denberi Sovyet Rusyanm Ankara aı
taşemiliterllğini yapan miralay Klaç
ko Yoldaş terfian yeni bir vazifeye 
tayin edilmiştir. Klaçko Yoldaş, Mog.; 
kovaya gitmek üzere diln Ankara " 
dan eehrimize gelmiştir. Sovyet bü
yilk elçisi Karahan Yoldaş ve ~efaret 
hane erkanı, Klaçkoyu Ankara ist&S 
yonunda uğurlamışlardır. 

JlOS isimli iki ufM adQ. t~kil J!QQ.Z; den olduğu faraziy~ini ortaya t8-t 
Dört adanın teşkil ettiği Dşağıki nu~ olan kimdir? 

- fa kat ara.~ı birkaç gün geçmeden, an-

grup eski Yunanistan hizasındadır. - Eski Alman imparatoru kaç y ·a-
Bu gn.ıpun ş.imal tarafında Lökad ~ındadır! 

I'' 
ş-

veya (Sent Mor), bunun aşağrsmda - Gine isminde bir para var nudı 
Teaki, onun yanında Kefalonya. en kıymeti nedir n neden bu isml alını 
a§ağıda da Zante adalan vardır. Bun hr? 
lamı en bUyUğU Kefalonyadır. - ilacı Kalfa kimdir? 

Bu dört ada ara sıra yer ~arstlma
lan geçirir. 1893 teki şiddetli zelzele Dünkü soruların cevapları 
Zanteyi harap etmişti. KefaJonya ile s _ Grafoloji nedir ' 

ın ölmüştür. SIZ 

ça 
Lomberg'in öltlmünUn, motosiklet 
rpmasmdan ileri gelmesi ihtim 'lli 
duğundan, motosiklet sahibi Ka
er, ölUme sebep olmak suçundan 
layı, dün Sultanahmet birhıci sulh 
za mahkemesince tevkif edilmiştir. 
• Mustafa isminde biri, adliyeye 

ol 
m 
do 
ce 

v 
g 
erllmiştir. Mu!'!tafa, bazı kimseleri, 
arip şekilde dolandırmaktan suçlu -

Zante arasındaki Asteris isimli ufak C - Grafoloji, her insanm karak 
bir ada da yine yer sarsıntısı yüzün- terini kendi yazısından tetkik ve k 

- d ur. Iddiaya göre, bu adam, alış ve -

den denizin suları içinde yok olmuş- fetmek ilmidir. 
eş-

ma 
llT 

tur. S - Babası re.'timden J18j Ro 
Korfonun Italya sahillerinden yUz ikinci mükafatını kazanan m~h 

kilometro kadar mesafede olması ve bestekar kimdir ' 
ItaJyanm bugünlerde pek alakadar c - Fransız bestekarlanndan G u-
olduğu Arnavutluğa yakın bulunma- no. 
fll, yedi ada içinde bu adaya hususi s _ Berberilerin "Şehirlerin kr a-
bir ehemmiyet vermektedir. liçesi,, dedikleri hangi ~ehirdirt 

Ol " f C - lspa.nyada Grena.da 
la;ı mıyanı gos er s _ 1831 de Viyanada b<l.!1 

Romadan gelen bir telgrafın bildir "Bakinin lirik şiirleri,, !!imli ve ~ 
diğine göre Italya harbe hazırmış. Bakinfo şiirlerinin tcrcümesi11i ih 

Harbe hazır oJmıyanı göstermek ı·a eden eller kimindir 1 
güçleşiyor. Hemen hemen birçok o _ Hammer'in. 
memleketler ltalya kadar harbe ha- s _ Heligolani adasının .A.lm 
zırlıklıdır. Fakat bereket versin ki, yaya geçi§ §ekli nedir 1 

air 
ti-

an-

hiç olmazsa şimdilik, harbin aleyhin- c _ Helgoland adası ı temm 
de olanlar, harbe istekli görünenler- 1890 da tnglllzler tarafından Alm 

uz 
&il-

den daha çok. yaya terkedilınlt ve ıabık Alman ya 
en-Misal göstermeğe lüzum yok. ÇUn· imparatoru 10 ağustos 1890 da k 

kil sırası geldikçe, muhtelif memleket dlı.l giderek teslim &lmııtır • 

%J 
lerln kara ve deniz hazırlıklarını, çok ~ ~ ___ ~ __ _ 
defa, resmt ve mevsuk rakamlara ~.x..w414.x4w.au 04na 
dayanarak burada gösteriyoruz. "rayeti ile o gUnU, İtalya esirlerinin 

HattA. gimdi bile bu devletlerden "baba ve anaları için aevlnçli bir 
birinin askert vaziyetini uzun uzadı
ya anlatan askeri bir makale gözUmU 
ziln önünde durmaktadır. Bu ml\ka
leyl olduğu gibi nakletmeği faydasız 
buluyoruz. Son satırları hemen he

gün 
"yapabileceğimize memnunum.,, 

inin Roma.da çıkan Tribuna gazetetı 
16 t~rinlsanl 1896 tarihli sayısın 
alınmış bu satırlar, 1896 da ltal 
Jann mağl!tbiyetile biten Habef 
bi sonunda Habeş imparatoru tar 
dan !talyaya kralına çekilmiş 

men yazmm bir hülasasıdır: 
"Almanyanm yeniden orgs niza et

tiği sulh ordusu 550 bini asker, yUz 
bini polis, yUz bini yeniden tallm edil 
miş eski sınıflar efradı, 300 bini hiz
met ef'radı olmak üzere 1050000 ki§i
dir. 

dan 
yan-
har-
a.f m 
olan 

telgraftır. 
Jgraf Kırk yıllrk telgraf yine o te 

ama, kırk yıllık dostlar o dostla r de-
ğil l 

k1 a.n 

Almanyanın harp esnasında sefer- Sporcu lcÖ§elİ 
ber ~ebileceği miktar ise asga.rl on Bu pazar, dört kltlblln yaptı 
bir milyondur,, dostluğün bir tezahunı olmak Uze re, 

tl ile Eski bir telgraf Fenerbahçe • Be.,iktaş muhteli 
a.k usuıh muahedesinin bugün fmıa?sn Galatasaray - Güneş muhteliti T 

''mış olduğunu Mı.jestemze bildir- sim etadında. bir maç yapacaklar 
. 

. 
ny or "mekle bahtiyarım. Bu maç için mUnuip bir l!im a 

"Allah bizi daim& d~t olarak mu- lardı. Birisi: 
''hafaza buyursun. - Dmıtluk ma.çı! dedi ı 

"20 teşrll'\isaninin haşmetIO. aileniz Beğenmediler • 
''için bilyilk bir bayram olduğunu bil- Bir başkası: 
"diğimden, Majestenizin htlsnU niye- - Kardeşlik ma.çı ! dedi. 
"ti kırallsi ve murahhas ve mUmessl- Onu da. beğenmediler. 
''llniz binbaşı Nerazzlninin ciddi di- Bir ücilncil!-ıü: 

ri ş ettiği dükkA.nın sahiplerine : 

te 
- Şu paranm UstUnii ver! Dedik -
n sonra bir on liralık uzatıyor, fa
at parayı vermeden çıkıp gidiyor ve k 
kumdan koşanları, hiddetle: ar 
- Beni yalancı mı çıkaracaksın! 

A 
8 

M 
yi 
ş 

h 

z evvel on lirayı almadın mı? Gibi 
özlerle geri çevirmek istiyormuı. 
ustafanın bu suretle dört beı kişi
dolandmnağa teşebbüs ettiği anla

ılmıştır. Yedinci istintak hlkimi, 
akkmda tahkikat yapmaktadır. 
• Bundan bir müddet evvel, Fazlı 

mindeki arkadaşı tarafından sınıf
ta tabanca kurşunile kazaen yarala.-
is 

n an 25 inci ilk mektep talebesinden 
Fahri Cemal, dUn yapılan müracaat 
Uzerine adliye tabibi Enver ta.rafın • 
d an evinde muayene edilmittir. 

1 
Fahri Cemalin kaba etindeki yara.

arı zaütir. Bununla beraber, evden 
ışarı çıkama.maktadır. d 
• Galata postanesi veznedarı HU

s eyin HUsnüyU öldürmekten suçlu 
Abdullah ile Yunusun muhakemeleri
ne dün sabah ağır cezada devam edil
miştir. 

Suçluların avukatları mahkemeye 
gelmediği için, duruşma başka bir gU 
ne bıraklmıştır. 

• Şark ,imendUferlerl istasyonun -
daki hurda vagonlardan 45 kilo de • 
mir çalan Salih isminde biri, dün Sul
tanahmet birinci sulh ceza mahkeme
since bir aya mahk\ım edilmiıtir. 

Bir batında üç çocuk 
Beykozda kundura f abrikasmda 

çalışan amele Azizin karısı Saadet 
dün bir batında Uç çocuk doğurmu,
tur. Bunlardan ikisi kız bir tanesi 
oğlandır. nk doğan kız ölmü9tUr. Di· 
ğerlerinin sıhhatleri iyidir. Her ço
cuk 3 er kilo sikletindedir. 

- Dörtler maçı! dedi. 
Yine beğenmediler. 
Nihayet birisi dedi ki: 
- Aman canım, bırakalım isimsiz 

olsun. !sim UstUnde mUnakafa edece
i?'iz derken ara.mu; acilacakl 

inkllCip Cibidesinin Kızkulesinin bugünkü 
yerinde inşa edilmesi teklif ediliyor 

--.mvr<t&ce-r-__ - __z:r_.... f/1111111/1' 

------Nedersiniz ? 
\ 

Soyadı muameleleri 
Temmuzun ikisinde büttiıl TürkleJ' 

birer soyadı alınış ve bunu nüfus J<tl~ 
tüğüne kaydettirmiş bulunacaJdal'ı 
yoksa. cezaya carpılacaklar. = 

Devrim anıdının inşa edi1mesi istenilen yer : Kızkulesl 

Şehircilik mütehassısı Prust, dün 1 edHecektir. 
sabah Paristen gelen muaviniyle be· Ya.Jovanın imar projesi Uzerindekl 
raber, akşam vapurile, Yalovaya git son tadilat tamamlandıktan sonra 
miftir. Kendisi orada bir mtiddet ka- proje Akay idaresine verilecektir. 
lacak ve Yalovanın iman için ha.ıır- Projenin tatbikatına bu sene başla-
lanan projenin mahallen tesbitile nacaktır. • 
meı,gul olacaktır. Prnst, Floryanm 
imanna ait etUtlere Yalovadan av
det ettikten sonra da devam edecek
tir. Floryanın imar projesi arasında 
F1oryada yeni bir köşk inşası da mev 
cuttur. Bu itibarla bu köşkün yapıl
ma.sına derhal başlanacaktır. Diğer 
taraftan Prust, Yalova.dan dönün· 
ce Istanbulda yapılması kararlaştı

nlan inkılap anıtının ··erile meşgul 
olacaktır. Alakadarlar bu anıt için 
en münasip yer olmak üzere deniz 
üzerinde ve Kızkulesinln olduğu ye
ri veya onun yakininde bir mahalli 
münasip görmektedir. ÇilnkU Mar -
mara ve Karadenizden gelecek ge
lecek gemilerden en evvel gözüken 
yer Kızkulesidir. Maamafih kat'i 
karar Pruatun fikri alındıktan ve bu 
mUkavele Dahiliye Vekaletine bildi
rildikten sonra verilecektir. Anıtın 
inf&SI içln beynelmilel bir müsabaka 
açılacak ve en büyük heykeltraşla

Bir Japon heyeti CJ•ldl 
Japonyanm en bilyük ticari mUes

seselerinden olan "Mitııubishi Shoji 
Koisha" ve "Asabi Bemberg" 'irket
leri mUmessilJerinden Juro Watana
be, !roşl Noguşi ve Iroşi Işikova dUn 
şehrimize gelerek Perapalas oteline 
inmişlerdir. Tokyodan, Sovyet Rus
ya yoliyle Berllne giden bu heyet, 
Avrupanm muhtelif memleketlerin
de iktisadi ve ticart temaslarda bu· 
lunmuştur. Heyet , dün öğleden ev
vel ve sonra Iş Limited şirketinin 
merkezinde umumi müdUrle temas· 
larda bulunmUf ve akşam, 9ehriıniz
dc bulunan Japon elçisini ziyaret et
miştir. 

Bugün Bulgaristan yoliyle memle 
ketlerine dönecek olan Japon heyeti, 
Yugoslavya, Romanya ve Macaristan 
dan iktısadi tetkiklerde bulunacak -

nn bu müsabakava iıstirakleri temin tır. 

Bunun için şimdiye kadar bu ış 
bitirmemi"' oolanlar niifu!'l daireleri 
nin önünde birer ufak "mah5er,, t 
kil etmektedir. li 

Soyadı l<anunu halka. bir uzun rrı 
det brraknuş iken herkesin son da 
kaya kadar bu l i bitirme~ip ~tnı 
hep blrd~n nüfus dairelerine hu 
etmeleri bizim i~lerimizi hep son 
ne bırakmak hastalığımızdan ll 
geldifi kadar biraz da bu. muaın~ 
rin uzun sürmesinden llerı gelnı 

dir • 1 
Bundan evçel ~ok daha basit 0 

muameleler şimdi daha girift ee 
gırıru,tlr. Herkes soyadı talepna 
lerini takip edip nüfus ida.reJerfJI 
muamele3i bizzat ikmale davet ed 
mektedir. Halbuki bunu yapmak b 
kes için mümkün değildir. iş ~c 
hihi olanlar, has+alar, ihtiyarlar. 

1 zakta oturanlar bu icaba uyamaz 
Bundan dolayı da muamele3i o 
<len öteki RÜne atarlar. 

Bizce bo soyadı talepnamete 
doldurup nüfus idarelerine bırn1' 
halk iı:in mecburidir. Ukin nUfu~ 
resindeki muamele~i takip etınl~; 
kavrt \'e te~~tlln lkmallni gönnlY 
ıu;... voktur. Herkes mUl'ttt'aatıfl 
00 gUn sonra tekrar gelip ismJnl 
yet cUzdanma yazdrrnbilir. Bu oıı 
zarfında da nüfus idaresi bu mu 
leye dair kendi dahili lşlf'rinl bltf 
olabilir. Bel' ve5llP ile coö)·ledi~tnıl 
bl blitm idare makinesinin f el 
(~habı m~Uh) denflt>n hatkl C 
mak hflll1 halk için. hem devlet 
\ürnmlu ve favdahdır. 

Biz böyle dtişUnüyoroz. 

Siı ne ders11t 
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S C> 1'1 1-1 .A. 13 E ~ Badoglio anlatıyor : 

Pazartesi CJÜnü Kamutayda bütçe Ankarada imar isleri 
belediyeye geçiyor 

Habeş ltalyan harbi nasll 
inkişaf elli, nasll bitli ? 

müzakereleri başllyacak Yazan: M11r1tıal Badoglio 

Sümerban·k umumi heyeti yarın toplanıyor 

Adis - Ababa umumi karargahın
dan: Kanunuevvelin son on beş gü
nUnde, karşı karşıya bulunan ordu
larm tecemmü hareketleri hemen 
hemen bittiği için, temas vaki ol -
muştu, ve düşmanın sevkülceyş pla
nı kendini gösteriyordu. Dilşman, 

yüksek yaylanın kenarlanndan açı -
lan ve şark mıntakasında fazla kuv
vet olmak şartiyle Takazzedeki üç or 
du ile, cephemizi Tembien istikame
tinde yarmak, Makalleyi gerilerinden 
vurarak ona cepheden hücum etmek, 
Aduayı şark ve garpten istila etmek 
ve nihayet bütün kuvevtiyle Eritre 
müstemlekesini işgal etmek istiyor -
du. 

.. Ankara, 21 (Tan) - Kamutay, ö
llu.ınüzdeki pazartesi günü bütçeyi 
llıUıakereye başlayacaktır. Bu müna 
lebetıe Kamutay her gün toplana. -
~k. ve lüzumu halinde öğleden evvel 
e ıçtima aktedecektir. 

Süınerbank toplantısı 
lıt Ankara, 21 (Tan) - Kamutay 
Ilı tıaat ve Bütçe encümenlerinden 
Uteşekkil Sümer Bank umumi he· 

)eti önümüzdeki cumartesi günü sa· :t onda toplanacaktır. Başbakanlık, 
~Umi heyete iştirak edecek murah 
~.lan seçmiştir. Bu murahhaslar 
ü0bakanlık muamelat umum direk
tU 1il Haydar, Evkaf umum direktö
~ Fahri Kiper, İstatistik umum di-

ktör vekili Celildir. 

11 
Sümer Bank idare meclisi banka

tl. ltt üçüncü çalışma yılı olan 1935 
il faaliyet ve hesap devresine ait 

Filislinde 

Yeniden f akviye 
kuvvetleri gitti 

lıi ~~~· 21. (A.A.) - Kahireden 
ile ~~lıyor: Yeniden piyade jaburu 
~Uık~ncl bir hafif tank müfrezesi 

atine gönderilmiştir. · 

''"•tinde tevlcifat 
ile lCudUs, 21, (A.A.) Arap denizcileri 
'1 .\rap dok amelesi, yahudi mal
~ Tel-Aviv'de karaya çıkarıl
~ IJU protesto etmişler ve bu yüz
~adis olarak bütün kargaşalık
~ n hUkftmetin mes'ul olacağını 
~etmişlerdir. 
~k~ gün, tam bir sükfuı içinde 
·~r. 

~~erler, umumt binalan iııgalleri 
~ bulundurmaktadırlar. 

~~hndiye kadar 814 arap ve 53 ya
} ~kif edilmiştir. 

''•f it on mulıaberafı iesl/dl 
l'aı Udlls, 21. (A.A.J - ltud\ia ile 
\eı·~ a..rasmda telefon muhabereleri 
~.lDlftir. Bunun neticesi olarak 
\\h.._ıre ile olan muhaberat da inkrtaa 
''lllDı§tır. 

raporunu hazırlamış ve umumi he -
yet azalanna dağıtmış bulunmakta
dır. 

Maaı tahsisleri 
Ankara, 21 (Tan) - Kamutay 

bütçe encümeni, Divanı Muhasebat 
kanununun 73 üncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında umumi heyete 
bir kanun teklifi yapmaktadır. Bu 
teklifte tahsis muamelelerine müte
allik kararlara bunlann dairelerince 
alakadarlanna tebliği tarihinden iti
baren 60 gün zarfında itiraz edilebi
leceği, bu itirazlann Divanı Muha
sebat umumi heyetince müddeiumu
minin huzurile tetkik ve nihai olarak 
bir karara raptedileceği, reddolunan 
itirazlar kamutaya sunulan Uç aylık 
raporlarda gösterileceği tasrih edil
miştir. 

lngilterede 

Yahudi aleyhtarı 

f asistlerin faaliyeti 

Ankarada imar faaliyetine bir bakış 

Ankara, 21 (Tan) - Ankara şeh
rinin imarına ait işlerle meşgul olmak 
ve şahsiyeti hükmiyeyi haiz bulun -
mak üzere tesis edilmiş olan Ankara 
şehrinin imar direktörlüğüne diğer 
bir şekil verilmesi ve Ankaranın ima 
nna ait işlerin belediyeye devri ka -
rarlaşmıştır. Bu muamelenin yapıl -
masına intizaren mezkur idarenin şah 
siyeti hUkmiyesini muhafaza etmesi 
ve 1936 mali yılı zarfında mülhak 
biltçe ile idaresine devam olunması 
kararlaştırılmıştır . 

Kanunusani sonunda, düşmandan 
daha evvel hareket ederek, onu şa
şırtarak ilk teşebbüsü ben yaptım 
ve Tembien harbi ile buraya hücum 
edilmesine mani oldum, planlarını 
altüst ettim. Düşman kuvvetlerinin 
hamlesini zayıflattım, kumandanları
nın kabiliyetleri hakkında bir fikir 
edindim ve onların cesur ve dahiya
ne planlarının Habeş ordusu kabili -
yetlerini aştığını gördüm. O dakika · 
dan itibaren harp bana kazanılmış 
gibi göründü. Kuvvetlerime itimat 
ederek, her sahada teşkilatın iyiliği
ne güvenerek, düşmana tam hezi
metten evvel nefes aldırmamak üze
re kuvvetleri ieap eden yerlerde te
cemmu ettirmek fikriyle hareket e
derek, yegane büyük sevkülceyş har
bini hazırlıyordum ki, bu taktik ba-

l f • ti • Yeni bankalar kanunu kımından üç safhaya ayrılıyordu. u aııs er ımza yerine 10 _ 15 şubat arasında Enderta 
Al 1 •bi Ankara, 21 (Tan) - Bankalar ka man ar gı harbinde Ras Mulugeta'yı, muazam 

k 1 nun layihası encümenlerden geçerek 
gammah haç u lanıyorlar kamutay ruznamesine alınmıştır. Amba Aradem dağını iki ccpheme 

Londra, 21 (A.A.) - Ingiliz fa • alarak mağlup ettim. Bu kuvvetle-
şistleri, sulh taraftarlan ile Yahudi rin takibini tayyarelere tevdi ettim. 
taraftarlan aleyhindeki mücadelele- Kontenian kararnamesi Şimalden ve cenuptan gelen iki ko-
rine devam etmekte ve imza olarak Ankara, 21 (Tan) - 1 temmuzdan lordu ile Tembiene döndüm. Ender-
gamalı haç kullanmakta ve yapmış 1 inci kanun sonuna kadar altı aylık ta harbinden sonra onları cepheden 
olduklan işlerin kendileri tarafından devreye ait yeni kontenjan kararna- ilerleterek, 27 ve 29 şubatta, Ras 
yapılmış olduğunu göstermek için bu rnesi ve merbutu listeler bugünkü Kassa ile Ras Seyyum kuvvetlerini 
imzayı işaret olarak istimal etmekte- resmi gazetede neşredilmiştir. demir bir kerpeten içinde sıkarak 
dirler. İngiliz faşistleri, geçenlerde mahvettim. Sonra, Şireye giderek, 
bir yahudiye ait olan bir yüzme havu ı K.Uçük H;berler l şark ve şimalden gelen diğer iki ko-
zuna petrol dökmilşlerdi. Dün akşam ... _____ : ___________ lordu ile, 29 şubattan 3 marta kadar 
da "sulh konseyi,. nin Hampstead'da • Ankara, 21 (Tan) - Mübadele Ras lınru ile Ras Aialu Burru'nun 
amele fırkasına ait bir binada işgal ve taf viz işlerinin kat'i tasfiye ve in- kuvvetlerini dağıttım. 
etmekte olduğu büroyu soymuşlar - tacı hakkındaki kanunlara ek kanun :aöyl~e Uç hafta şilren tedafüi bü
dır. Uyihasmnf tad5liıi hük(imet kamu- yük bir harple 200 kilometrelik bir 

Birçok kitaplar ortadan kaybol- taydan bir tezkere ile istemiştir. cephede üç düşman ordusunu mağ-

Mareşal Badoglio 

rimize yürüyen Negus'un ordusunu 
karşılaID#ğa hazırlandım. 31 Mart
ta taarruza uğradım ve bu orduyu 
Aşangideki büyük muharebede mağ
lup ettim, kuvvetlerimi, kaçanların 
peşine gönderirken, hilkfımet merke
zinin işgali için motörlü kolu hazır
ladım. 15 Nisanda Dessie'ye gittim, 
21 ünde tekrar hareket ederek müş
kül olduğu kadar seri bir yürüyüşle 
5 Mayısta Adis - Ababaya girdim. 

3 Teşrinievelde hududu aşarak 
düşman topraklarına 200 kilometre 
girmiş 14 f ırkalık ve asri vasıtalar
la mücehhez ordu, tecemmüUnü, a
çılmasını ve teşkilatını tamamlamış 
oluyordu. Böylece üç büyük düşman 
ordusunu mağlfıp edip firarilerin ta
kibine çıkıyor, hasım topraklannın 

kalbine mukavemet kabul etmez bir 
şekilde giriyor. ve 1000 kilometreden 
fazla müthiş bir yürüyüşten sonra, 
işgal ettiği ve mağli'lp düşmanın ka
carken yaktığı ve harap ettiği bir im 
paratorluk ile merkezini organize et
mek üzere duruyor. 

Bu arada, Hint okyanusundan ha
reket ederek Ras Destanın ordusunu 
mağlup edip imparatorluğun son or
dusunu dağıtmış olan Somali ordusu 
Harrar'a girmek üzere idi. 

Bütün bu 'J>arça1anı11lardan, mah
volmuş imparatorluktan, derhal bir 
yeni hayat fışkırırken. toprağını ve 
mücadelevi terkeden Negus, deniza
şırı bir y~re iltica ediyordu. 

muş, mobilyalar, hasara. uğratılmış, • Ankara, 21 (Tan) - Ankara li'lp E:ttikten sonra, kıt'alarımı onla
aulhculann kitapları ve risaleleri öte gümrük direktörü Nurinin Van güm- nn takibine çıkardım ve Maicio, So
ye beriye atılmış yırtılmıştır. rük direktörlüğüne tayini kararlaş- kota, Gondar ve At Maicioya var-

Tahrip edilen evrakın ekserisi"harp mıştır. dım. lki kolordu ile, Dessie'den üze- Mareşal Badoglio 
aleyhtarlığı sergisi,, nin malzemesini ================ 

Romanyada Türk 
teşkil ediyordu. Bu sergi, Manchester 
de kurulmuş olup bu hafta içinde 
Hampstead'de açılacak idi. 

Yunanistanda 

Bir kasaba 
lngiliz menfaatleri r Kontenjan 

Mussolini lngiltereye Kararnamede yeni Japonya ve yeni deniz 

sehitliğinde tören Tokyo, 21a~!i.~asıMişinldşi ve 
~ Asahi Şuhun gazetesi, Japonyanrn ye 

ır..~-.:-~. 21 (A.A.) - Bugiin Ro- · d · 1 · t" k t · 
~Ya.nnı bütün h"tl"kl . h nı enız an aşmasına. ış ıra e mıye-
' oldu~. gib. §eh 

1 1 e~de ~r ceği, çünkü bu a.nlaşma hükümleri -
~, 0 ~\4 ı allan hük6.metm nin Japonyanm deniz meselesindeki 
' rdunuıı iştirakiyle büyük bir tö- görüşüne uygun olmadığı mütaleasın 
l.ı... Yapılmıştır. Ayni tören Türk şe- dadır. 
""'tUkJe • d 
~ ~ ~ e de yapılmış ve bu tören 
ltı~ ız v: e~çilik mUşteşan müs -
~ auve hristıyan bütün yerli Türk 
llıUh . kreş Belediye mümessilleriı 
)~ teııf bölgelerden gelen hususi he 
~ ~ Ye ordu namına büyük rütbe
~. lrçok zabitler hazır bulunmuşlar 

t~u na.mnıa ufak bir söylev veren 

'~ Pogesgi çok sitayişkir bir li
~~~I> u;ıa.nı:nıı ve elçimiroe generale 
"'llta erdıkten sonra heyetlere ve 

ll.Ynca teşekkür etmiştir. 

~~ikan Kupası masları 
~~. 21. (A.A.) - Bugün 

- '1 ltt l'etde devam edilen Balkan kupa
ltıtrı:.Çında, Bulgar takımı Yunan 

ıı. ~ • 4 mağltip etmiştir. 
d' •&Yiik 

bir kutup seyahati 
l(°' baıarlldı 

!~lifi k~va, 21. (A.A.) - Sovyetler 
t..~or ı;hranıanı tayyareci Vodo-

16' ı""'I ti'trn <>ııkova-Fransova Jo7.ef kı
<tf ~~ttıı~n e .~ime büyük kutup seya
tl' ~n, . donerek bugün Moakovada 

llınıi§tir. 

ı.o:11sturyanın istiklali 
ftıarllJ!a, 21 (A.A.) - Bugün Avam 
. lesi ~da A vusturyanm istiklali 
~~. akkında müzakere cereyan 
-,çi rn b 
~e UBlardan P'leçer, Fransa -
~bıı:e İtalya arasındaki Straza 
'o~ ha.ıt llmn olup olmadığı
bıl'lıı:: ve Eden Uç hUktimetten 

l'I te Strezada tesbit edilen si-
Oldu:1t tasavvurunu bildirme

~\l cevabuu veru:Uatir. 

Japonyada anarıistler 
Tokyo, 21 (A.A.) - Batı Japonya

sındaki Y amaguşi ilinde yedi anarşist 
tevkif edilmiş ve gizli bir kurumun 
planlan bulunmuştur. Pek yakında 
başka tevkifler de yapılacağı bildiril
mektedir. 

Hindenburg balonu 
geri dönüyor 

Nev-York, 21 (A.A.) - Hinden -
bı.rg balonu, Almanya.ya dönmek U
zere bu sabah Lakehurst'dan hareket 
etmiştir. 

Zeplin balonu döndü 
Frankfort, 21. (A.A.)- Graf Zep

lin balonu saat 20,35 de buraya var
mış ve bu suretle Cenup Amerikası
Avrupa seyahatini ikmal etmiştir. 

Romanyadan CJelecek 
göçmenler için temaslar 
Bükreş, 21. (A.A.) - Başbakan 

bugün Bükreş elçimizi kabul ederek 
göç mukavelesi hakkında izahat al
mıştır. E lçimiz, yarın hariciye genel 
sekreterliği nezdinde muhtelif ba
kanlıklann murahhaslarına göç mu
kavelesinin son şekli hakkında iza
hat verecektir. 

Esasları tamamen muhafaza edil
miş olan mukavelenin nihayet bir 
hafta zarfında imza edilmesine mu
hakkak nazarile bakılmaktadır. 

Sovyet • Japon mukavelesi 
Tokyo, 21. (A.A.) - imparatorun 

da iştirakiyle toplanan Japonya giz
li konseyi Sovyet - Japon mukavelesi 
nin uzatılmaın hakkındaki protokolu 
kabul etmisUr. 

anarşi içinde 
Atina, 21 (Tan) - Gazetelerin Le

vadiadan aldıkları telgraflara göre, 
bütün gün kasaba anarşi içinde bu -
lunmuştur. Ahali, Tivada bir bidayet 
mahkemesi tesisi hakkında hükftme
tin verdiği karara itiraz etmek için 
ellerinde silahlan bulunduğu halde 
toplanmışlar ve hükumet dairelerini 
işgal etmişlerdir. Ahali ile jandarma 
kuvvetleri arasında mütekabil bir mü 
sademe olmuş, fakat her iki taraf -
tan gimse yaralanmamıştır. 
Başbakan Metaksas, verdiği bu be 

yanatta Levadiada bazı uygunsuzluk 
lar, kargaşalrklar olduğunu söylemiş, 
lakin bu hldiseyi gazetelerin izam et 
tiklerini, ahalinin mevzu kanunlara 
riayet edeceklerini umduğunu ili.ve 
eylemiştir. 

Çaldarlsln vasiyetnamesi 
Atina, 21 (Tan) - Çaldarisin va

siyetnamesi açılmıştır. Müteveffa bü
tün servetini zevcesine terketmiştir. 

Ahali partisi saylavlarının 
toplantıları 

Atina, 21 (Tan) - Ahali Partisi 
saylavlan dün bir toplantı yapmış -
lardır. Toplantıda partinin parlamen 
to grupunun şekli idaresinin umumi 
içtimai kararlaştırılması kabul edil
miştir. Saylavlar, ahali partisinin es
ki hale gelmesi için Teodokis, Rallis 
ve Kocamanis gruplarmın birleşmesi 
temennisinde bulunmuşlardır. 

Ahali, silahh bir mitinCJ 
yapmak niyetinde 

Atina, 21 (Tan ) - Buraya gelen 
malftmata göre, Tivada bir bidayet 
mahkemesi kurulması yüzünden çı
kan hadiseler, henUz yatınlamamış -
tır. Bazı gazeteler ahalinin silahlı bir 
miting yapmak niyetinde olduklarını 
yazmaktadır. 

teminat veriyor değişiklikler yapddı 
Roma, 21 (Tan) - Salahiyettar 

mahanlde söylendiğine göre, zecri 
tedbirler kaldırılmadıkça İtalyan mu 
rahhaslan Cenevreye dönmiyecekler 
dir. 

Diğer taraftan "Paris-Soir .. gaze 
tesinin istihbtratına nazaran. Musso
lini Italyanın Londra elçisi Grandiye. 
İngiltere ve Italya arasında yaklaş -
mayı temin etmek için talimat ver -
miştir. Mussolini bilhassa ihsas et -
miştir ki, Habeşistanın işgali hiçbir 
cihetle Ingilterenin menfaatine do -
kunmayacaktır. Mussolini bundan 
sonrası için de bu menfaatlerin daha 
genişlemiyeceğine dair teminat ver
meğe hazır olduğunu bildirmiştir. 

Mussolini, zecri tedbirlerin İngilte
re tarafından birdenbire kaldmlma
sınm müşkül olduğunu kabul etmek 
le beraber, vakit geçtikçe iki devlet 
arasındaki gelginliğin de mendandan 
kalkacağına kanidir. 

lir aslan bir adamı 

paraladJ 
Varşova, 21 (A.A.) - Poznan hay 

vanat bahçesinde feci bir hadise ol
muştur. Şiddetli bir fırtına hüküm 
sürmekte olduğundan dün hayva.nlar 
çok sinirli bir hale gelmişlerdir. Ayni 
zamanda soğuk ta olduğundan bah
çe müstahdemini bu hayvanlan kış
lık yerlerine götürmek istemişlerdir. 
Bu esnada bir Afrika arslanı birden
bire müstahdemlerden birinin üze -
rine atlıyarak zavallı adamı yere al
mış ve bu adamın derhal ölümüne se
bep olmuştur. 

Antep+• bir cinayet 
Gaziantep, (Tan) - Şaraküs'de 

oturan Mehmet Sa.it isminde birisi. 
alacak yüzünden kızkardeşi Saniye~ 
yi tabanca ile öldürmüştür. 

Yeni kontejan kararnamesinde 
sanayimizin inkişafı göz önüne alı
narak bazı degişiklikler yapılmıştır. 

Yolcu beraberinde Türkiyeye ge
len ve kontenjan harici olarak ithal 
edilecek ticarete arzedilmiyecek o -
lan her nevi eşya ve hayvanatın gü
mrük resmi haddi elli liradan yüz 
liraya çıkarılmıştır. Türk asarı ati
kası müzeler müdürlüğünün tasvibi 
ile kontenjan dışında ithal edilecek
tir. Eski kararnamenin 26 ıncı mad
desi kaldınlmıştır. 

V listesine dahil diğer maddeler i
çin alınan müsaadeler tarihlerinden 
üç ay için muteber olacaktır. Bu 
müsaadeler temdit edilemiyecektir. 
Resmi daireler, belediyeler, imtiyaz, 
inhişar işleten müesseselerle serma
yesinin yüzde ellisinden çoğu devle
te ait müessese ve şirketlerin hariç
ten getirecekleri maddelerin tabi ola
cağı hükümler yenileştirilmigtir. 

Almanların 

Lehistandan istediği 

yerler 
Varşova, 21 (A.A.) - Lehistan 

koridorunda klin Torun'dan bildiril
diğine göre hüvviyeti anlaşılamamış 
olan bir tayyare, Leh lisanında yazıl 
mış birtakım risaleler atmıştır. Bu 
risalelerde Torun, Bydoszocz ve Po
znan'ın yakında Almanyaya iltihak 
edeceği beyan olunmaktadır. 

Belgratta bir polis 
kongresi toplanıyor 

Belgrat, 21 (Tan) - Mayıs 25 te 
beynelmilel polis kongresi Belgratta 
toplanacaktır. Yirmi altı devletin po
lis ve emniyet direktörlerinin iştirak 
edeceği bu kongre çok mühim mese
leleri ı,>;özden ~ecirecektir. 

Zekanın hakkı 
Mizah, hiciv ,.e hezel uki.nm hak

kıdır. Aptal, alay edemez. Gerçi alay, 
mizah ve hiciv acı ve yaralayıcı şe~·
dlr; lakin zekanın, içtinabı kahil ol
mıyan bir tezahürüdür; O, onun hak
kıdır . 

Ben bir zeki adam tanının, dalka
vukluğu hich·Ie mezcetmek iddiasın
dadır. 

Timura Nasreddin Hocanın söyle
diği söz malômdur: 

Hamamda imL,ler; Timur sormuş: 
- Hoca, şu halimle bana ne kıy -

met biçersin! 
Hoca ce'\·ap vermiş: 
- Uç akçe. 
- Bre hoca! Belimdeki peştemal 

yalnız Uç akçe eder. 
- Ben ele onun için üç akçe dedim 

ya! demiş. 
Timur nüktedanlan sevmez bir a

dam olsa leli Hocanın başını uçurabi
lirdi. 

Nef'iyi hicvi için boğmuşlardır. Bu 
katil N d'inln hayatına mal olmak -
tan zi~·ade o devrin nükte, zeki. ve 
hicve karşı olan (Tolerans) sızlığmı 
göstermesi yüzünden elimdir. 

Hiciv ve mizahın kanun, adap, say
gi gibi makaslarla kırpıla kırpıla mey 
dana çıkabilen kısım doğrusu insanı 
doyuracak derecede değildir. Onun 
için nükteperdaz dediğimiz Sprituel 
adamlara yazılarile kıymet nnneğe 
kalkmak haksızlık olur. 

Ben ara sıra mJzah yazmıya mec
bur bir muharrir sıf atlle kendimi yan 
lannda pire kadar küçülmüş gördü
ğüm ne nüktedanlara rastlamakta
yim ki, dinledikç.e böyleleri varken 
yazı yazımya nasıl c.esaret ettiğime 
kendi kendime şaşıyonım. 

Bir memleket zeki.nın hakkım ver
clikçe ve bu hakkın genişlemesine mü 
saate ettikçe yani espri sahasmdaki 
tolerans'ı genişlettikçe medeniyet gra 
dosu yükselir. Derhal ilave etmeli~im 
ki: Bu tolerans genl5liği kanunlann 
verdiği bir vüs'at değil, fertlerin zih
niyetlerinde beliren ·bir genişliktir. 

8. FELEK 

lzmir de işlenen 

cinayetin tafsilatı 

Reşat Mustafa 

Izmir, 21 (Tan) Baş durakta 
Tevfiğin kahvesinde kadın kıskançlı
ğı yüzünden bir cinayet olmuş, bir 
genç biçakla yaralanarak öldürülmüş 
tür. Bu cinayetin tafsilatı şudur: 

Vak'adan önce, Karaman soka
ğındaki Tevfiğin kahvesinde Bahriye 
isminde bir kadının dostu sabıkalı 

Reşatla arkadaşları kasap Mustafa 
ve Hüsnü toplanmışlardır. Uç arka
daş, Reşadın dostunu elinden almak 
istiyen seyyar sebzeci Aliye karşı bir 
tecavüz hazırlamışlardır. Bu sırada 

oradan geçen Ali, kasap Mustafa ta
rafından kahvenin içerisine alınmış
tır. Mustafa, Aliye bir tokat vura
rak: 

"-Bahriyeyi Reşattan sen mi ala
caksın?,, 

diye bağırmıştır. Bunun üzerine Ali 
yanındaki ustrayı çekerek Mustafayı 
hafif surette yaralamış, Mustafa da 
biçağını çekerek Alinin sol memesi 
altına olanca kuvvetile saplamıştır. 
Bunu müteakip, Reşat tabancasını 
çekmiş, çıkan kurşunlar kimseye isa
bet etmemiştir. 

Yaralı, fazla kan kaybettiği ıc~ın 

biraz sonra ölmüştür. Adliye, tahki· 
kata devam etmektedir. Katiller ya
kalanmıştır. 

lımlt kağıt fabrikası 
Izmit, 21 (Tan) - İzmit kağıt fab 

rikası müdürü Mehmet Ali Kağıtçı, 

davet üzerine Ankaraya gitmiştir. 
Ankarada, Sümerbank ve ekonomi 
bakanlığı ile temasta bulunarak fab
rikanın bugtinkü vaziyeti hakkında 
izahat verecektir. 

Fabrikaya her gün yeni ı;iparişler 
gelmektedir. inhisar idaresi, evvelce 
verdiği karton siparişinden başka, ye 
niden birçok sipariş!f'r vermıştir. 
Fabrikanın gazete kağıdı imaline baş 
ladığı hakkındaki haber. doğru değil 
dir. Ga7.ete klğıdı ima.M'nee.iir .aiddet 
sonra haalanabilecektir. 



No. 140 Ziya JAICIR 

Birisi bağırdı: "Filozof, bizi lngiliz 
süngüsü ile tehdit etme!" 

- Efendiler!.. En temiz hisleri
miz, hakarete uğruyor. En h888as 
zannettiğimiz adam, en necip duy
gularımızı çiğniyor. 

Rıza Tevfiğin nutku durmuş; §im
di bir münakaşa başlamıştı. 

Rıza Tevfik; yine o yayvan, yine 
o müstehzi, yine o laübali ıivesile, 
bu gencin sözlerini karşılamıştı. 

- Laf... Galiba sen, hakaretin ne 
olduğunu bilmiyorsun? .. Fakat kar
emdakiler sana onu öğretirler. 

- Biz, korkmuyonıZ... Ka~ımız-
dakilerden değil, kainattan bile kork 
muyoruz. 

- Galiba karşındakilerin kim 
olduğunu bilmiyorsun?.. KaJ'1'ında 
kainat değil; kainata hükmeden bir 
Büyük Britanya HUkfuneti var. Ba
cak kadar boyunla ... 

Bir başka 8e8 bağırdı: 
- Filozof! .. Bizi lngiliz süngüsile 

tehdit etme ... Şu anda bizden on a· 
dım uzakta duran o süngülerin pa
rıltısını görüyoruz. Temiz alnımız 

gibi, imanla dolu &öğüslerimiz de 
açık. 

Bir başka Be8 : 

- Hani mütarekenin ilk günlerin
de; İngilizler bize bir medeniyet ge
tirdi diye feryat ediyordun... Gös
tersene o medeniyeti? .. İddia ettiğin 
medeniyet, Şehzadebaşmda dumanla 
n tuten Ttirkün ka• lekesi mi? .. 

Rıza Tevfik: 
- Çocuklar!.. Siyaset yapıyorsu

nuz. Sizi aldatanlar ... 
Birçok feryatlar: 
- Bizi aldatan yok. Bizi sevkeden 

n.r .. Vicdan ... 
- Yurt aşkı. 
- Sancak 8'kI. 
- Millet aşkı .. 
- Biz, siyaset yapmıyoruz. 
- Biz felaketimize ağlıyoruz. 
- Şehitlerimizi ağlıya ağlıya o-

muzlamnızda taşımıya hazırlanıyo -
ruz. 

Rıza Tevfik: 
- Ta~ntmular oğlum, taşıtmaz

Jar ... Alimallah, hepinizi mitra1yozla 
tırpan gibi biçerler .. Hem anlamıyo
rum. Siz, mektep talebesi misiniz, 
yoksa ölü hamalı mı sınız?. 

Artık talebenin gözleri kararm1'
tı. Acı acı feryatlar, biribirine ka
nşmıştı: 

-IU hamalı sizsiniz, siz ... 
- Siz, milleti öldürüp tabutunu 

ta,nnıya hazrrlanıyonunuz. 
- Efendiler ıuaun... Bu adamla 

konU§ulmaz. 
- Biraz vatan hiBai yahu'! .. Llnet 

olsun senin ilmine .. 
- Yuh, senin şiirlerine ... 
- Biz seni hassu bir adam zan-

nederdik, yazıklar olsun.. Nekadar 
aldanmışız .. 

- iğrenç .. Rlyldr .. 
- Def edin şunu .. 
- Çıkann aramızdan ... 
Def etmeye ve çıkarmaya hacet 

yoktur. Hayatı ve he?" şeyi olduğu 
gibi kabul eden; ar, hicap ve haylyı 
filozofluğun şiarına uygun görmiyen 
büyük filozof; ellerini alangle kısa 
pardösüsünün ceplerine sokmuş, du
daklarında mütevekkil ve müteham
mil bir tebeBSUmle, çoktan uvuşmuş 
tu. 

Meşrutiyetin lllnmdan bir hafta 
evvel vatanperverler tarafından ken
disine tevdi edilen vazifeyi: 

- Şunun şurasında bir kemik bul
aum, yalıyorum. Beni böyle işlere 
kanştırmayın. 

Diyen bu adam: bir hafta eonra 
meşrutiyet ilan edildiği zaman, ( ce
miyeti muhtereme) namma lBtanbu
lun uayifini temin etmeyi deruhte 
etmit; en iri cüBBeli bir ıUvarl kada
nasma binip sokak sokak dola,arak 
herkesten daha kuvvetli bir Betile: 

- Yaşa.sın, İttihat ve Terakki ce
miyeti. 

Diye feryat eylemişti. Çünkü; sesi 
gür çıkan bu adama, cemiyet d~a 
yağlı bir kemik ihsan eylemiştı .. 
Yağlı kemik ... Bu; her dinden, her a 
kideden, daha mukaddesti. Çünkü 
yalanılır ve kemirilirdi. Onun için, 
mazisini ihtar edenlere karşı bu a -
dam, şu cevabı vermişti: 

- Namus, şeref, haysiyet .. Azizim: 
bu11lar. zUğUrt teselliBidlr. 

işte. bu yağlı kemik aşkma tapan 
Rıza Tevfik bey; içinde doğduğu ai
le ocağından başlıyarak sırasiyle de· 
vam ettiği mektep hayatına, tulum
bacı koğufuna, esrar kahvesine, bek 
tatl tekekslne, aziz ve ~ukad~:s 
mesleğine, kendisine en yaglı kemıği 
tattıran İttihat ve Terakki cemiyeti
ne, meb'usan meclisine. nutuklar i-

rat ettiği rum kilisesine, vaaz verdi
ği yahudi havrasına, Ingiliz ve Ame
rikan mahf ellerine, bütün muhalefet 
fırkaların merkezlerine, nezaret san
dalyesine,iıyan künıüsüne başka baş 

ka ihanetler ettikten sonra.en niha
yet Ingilizler tarafından önüne atılan 
kemiğe dişlerini ve tırnaklarını ge -
çirmiş .. Şimdi onu daha lezzetle ke
mirebilmek için, dün (Alemdar) ga
zetesinde o makaleyi yazdıktan son -
ra, bugün de memleketin felaketiyle 
dilhun olan bu gençlerin karşısına 

dikilmişti. 

(Bacak kadar) dediği bu, cihan 
kadar büyük gençlerden gördüğü 

hakaret acaba onun kalbine bir hi -
cap ve nedamet vermiş miydi? .. Bu
nu, hiç zannetmiyoruz. Çünkü; eğer 
verseydi; Beyazıt meydanında, med
resenin sokağı içinde kendis&i bekli 
yen İngiliz otomobiline bindikten son 
ra, otomobilin köşesine büzUlmUş o
lan İngiliz polis zabitine: 

- Nasıl dostum? .. Talebeyi kafi 
derecede oyalıyabildim mi? .. Zanne
dersem bu müddet zarfında siz de işi 
nizi görmüşsünüzdür .. 

Demezdi. 
Evet.. İngiliz polisi işini görmüş

tü ... İngiliz zabıtası hizmetinde kul
lanılan bir iki hainle bir yük araba
sı, Şehzadebaşındaki 10 uncu Kaf
kas fırkası karargihına gönderil
miş; 

- HilkQmet tarafından geliyoruz. 
Biraz evvel yapılan müsademede ö
len Türk askerlerini muayeneye gö
türeceğiz. 

Diye, Uç mübarek şehit o yük ara
basına yükletilmiş; kanlan aka aka 
arka sokaklardan dolaştırılarak E
yüp Sultana götürülmüş, (Bahari
ye) de bir mezarlığın kenarında kal
dırım taşlan üzerine atılıvermişti. 

Eyüp merkez memuru Levhi bey 
(1) bunu haber alır almaz birkaç 
hamiyetli polis arkadaşiyle oraya 
gelı:niş; vücutlan stlngü darbeleriyle 
delikdeşik olan bu kanlı cesetleri ca
miye naklettirmiş; - cidden büyük 
ve medeni bir cesaretle - onlan yı
katıp bütün dini merasimi yaptırdık· 
tan sonra, şimdi buluunduklan yere 
dt:fnettirmek suretiyle maddi ve ma
nevi vatanperverliğini göstermişti. 

Darülfünun gençlerine gelince; 
şehitlerin yıkanması ve hazırlanma
sı için 10 uncu Kafkas fırkası ka
rargi.hına bir heyet gönderilmişti. 
Fakat bu heyetin müracaatine : 

- Belediye memurlan geldiler. 
cesetleri muayene için aldılar, gö
türdüler. 

( Arkut var) 

DOCUM 
TUrkf ye Iş Bankuı ikinci direk

törlerinden tuıet Baraz'm on dokuz 
mayısta bir erkek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. Yavruya uzun ömürler dile 
riz. 

Tepebaşı 

GARD EN' inde 

YENi TRUP ' un 
Emsalsiz muvaffakiyetleri 

TOSSIA LlA 
Bat döndürücü prkılarmda 

TRiO ALASKA 
İBpanyol fanteziBtleri 

2 MiKO 
Emulsiz canbazlar 

BLACK ve BLOND 
Caz refakatinde fevkalade ve 

cerbezeli muganniler 

JOHNNY THOMSON 
cazip numerolannda 

Hepiniz 
GARDEN'e 

1 Geliniz. , 

Beyoğlunun gebeğinde 
Apartnnanlar 

- Oturmak için: Banyolu, bet ve 
altı odalı. 

- Kilinlk veya atölye için: Bet o
dalı birinci kat. 
-Şartlar çok müsaittir. 
TAN gazetesinde Bay (Felek) e 

müracaat. 
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Sigortalı abone şartlan 
Ydhk Altı aylık 

1'700 900 

tıln için ntncılık Şirketlerine 
ınftracaat edilmelidir. 

KUçQk Ulnlar dofrudan doi 
nıya idaremizce almabtllr. 

KUçllk Ulnlann 5 aatırlıfl bb 
defalık SO lrunıetur. ~ 1&tırdaıı 
tazlam için 1&tır baema ~ ~ 
alınır. Bir defadan fazla tc:tn ye. 
lriUJdan ~ 10 kurtte tndfrfllr. 

Van, günden güne 
inkisaf ediyor ! 

Van, (Tan) - Uç tarafı yiikse~ 
dağlarla çevrili ve kar§1sında mavı 
bir tül gibi serili göle baka.n V ~nı 
tabiat, en cömert güzelliklerile sus
lemi§tir. Bu gölün zaman zaman al
dığı renkler daima Marmarayı ha
tırlatır. 

Van iskeleden on kilometro ötede 
ve az' mail bir sırtın üzerindedir . 
Ufak ve oldukça düzenli bir çar~ısı, 
henüz ikmal edilmem~ sebze halı ve 
yeni yapılarile günden güne yeni 
giizellikler kazanıyor. Dört be§ ay
danberi iptidai bir §ekilde d~ ~ıs~, 
elektriğe kavuşmuf, Halkevi_ ık~ ~
nemayı tesise muvaffak ol?bılmış~ı~. 
Vanın en büyük dertlerınde~ ~ın, 

bilhassa kışın, muhitle olan ırtıba
tının çok darla§masıdır. Geçen sene 
25 • 30 günde alınan l stanbul gaze
telerini bu yıl daha erken ok·uma.~ 
mümkiln olabilm~tir. Bitlisle gol 
kenarmdaki Tatvan arasındaki he
men SO kilometroluk Rahva boğazı 
bu irtibatı kesen en mühim amiller
de>ı biridir. Rüzgarların yığdığı ve 
baza>& telgraf tellerini örtecek bir 
yiiksekliğe varan kar yığınları her 
yıl birçok cana da mal olurken .bu 
yıl tesis edilen sığınaklarla geçıle
bilir bir hale konulmuştur. 

Geçen yaz büyük lnönünün doğu 
illerinde yaptığı büyük tetkik gezi
sinden sonra bu mıntakada en bii.yiik 
canlılığı gösteren, Van glü i§letme 
idaresi olm~tur. Elindeki geni§ 
tahsisata rağmen hiçbir varlık gös
termiyen eski idarenin bütün e'le
manları deği§tirilmt..,, idare merkezi 
Ernisten Van anakledilmi§tir. Yeni 
ve çal!~kan Direktör Tevfik Çalik, 
ilk i§ olarak Tatvan - Van ve diğl~ 
iskeleler arasında haftada iki de.fa 
olmak üzere muntazam Be/erler te
sis etmiş, bütün iskeleler istifade 
edilebilecek bir §ekle sokulmuş, nav
lun ücretleri beşte bir derecesine in
dirilmiştir. Bu suretle yolcu sayMı 
eskisile mukayese edilemiyecek de
recede artmış, tenzilattan istifade 
eden tecim efY<J.'lnı daha ucuza 
taşımak mümkün olabilmif,, ttettc.
de pahalılık endek8i eskisine göre 
hissedilecek derecede düşmil§tür. 
i darenin gölde çalışan motorlu dört 
gemisi vardır: Cümhuriyet, Van, 
Erciç, Ahlat. i yi bir tamir gören 
ve kamara teşkiliitlı yapılan bu ge
miler biiyiik bir varlıkla çalışmakla 
beraber ihtiyac taamamen yetme-' . mektedir. Yeni te§kil<itta Ekonom.ı 
Bakanlığı emrine girecek olan i§let-
me idaresinin takciye edilecek yeni 
gemi ve 1JQ.fltalarla doğu ilinde da
ha modern bir müesse.CJe haline gir
memesi i ç i n 1ı, i ç b i r aebep 
yoktur. - V. D. 

Kahve otel ve 
lokantalar 

Sıvas, (Tan) - Belediye, kahve, 
lokanta ve otellerin gece ne vakit 
kapanacaklarına dair bir çalış~~ 
cetveli hazırlamıştır. Bu cetvele go
re, han ve oteller sabaha kadar açık 
kalabilecek, bakkallar ve içkili yer
ler 22 de, lokanta ve pastahaneler, 
kahvehaneler 24 te kapanmıg ola -
caktır. 

[ Küçük Haberler 
• Karaman, (Tan) - Çocuk esir

geme kurumu menfaatine Halkevi 
salonunda yapılan müsamereye fil -
len ve nakten yardımda bulunanlara 
Çocuk Esirgeme kurumu tarafından 
teşekkür edilmektedir. 

• Aydın, (Tan) - Aydın urayı 
bütün kahvelerde hasır sandalyeleri 
kaldırmıştır. Şimdi Aydın k&hvele -
rinde temiz plakalı sandalyeler ve bo 
yalı masalar görülmektedir. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - Hamza: 
bey mahallesinde oturan berber Alı 
GUler, bacağında madeni bir halka 
olan bir yaban ördeği vurmuştur. 
Madeni halka üzerinde (Moskova. 
48438 H. C. H. G.) rümuzu yazılı -
dır. Halka jandarma kumandanlığı
na verilmiştir. 

• Tekirdağ, (Tan) - Dimiz tapu 
direktörü Mevhip fevkalade gayret 
ve çalıtmaama binaen Ubaylıkça bir 
takdirname ile taltif edilmiftir. 

• Konya. (Tan) - Maarif müfet
tifi umumilerinden mUtqekkil altı 
kifilik bir heyet, 9ehrimlz okullarını 
teftiş etmektedirler. Kız muallim ve 
ıanat okulu teftiş olunmuttur. Lise
de başlanılan teftişler devam etmek
tedir. 

Kandırada buğday yetiştirme 
tecrübeleri iyi netice verdi 

Fındıklı köyü, Fın dıklı dağının yüksek bir mevkiine 

naklediliyor, iki tütün kaçakçıs ı yakalandı 

Bufday ekilen t arlalardan biri 

.tiandıra, r.ran) - Kazamızm zi- Kazada yabandomuzu ve vanşı hlf 
raat vaziyeti çok iyidir. Fazla yağ- van mücadelesine devam edilmekte • 
murlar dolayısiyle, zarar görmeğe dir. Şimdiye kadar, 870 domuz, 29 
yüz tutan ekinler, havanın açlmıası kurt, 67 tilki, vurulmUftur. Zira•' 
üzerine tehlikeden kurtulmuştur. Bu memuru ve hükumet baytaı1" tara • 
tarlalarda, Adapazan tohum ıslah fmdan, bazı mmtakalarda tllreyeo 
istasyonu tarafından iklimimize uy - tavuk ve hayvan hastalıklanna kart' 
durulan (cUmhuriyet) buğday ve icap eden tedbirler alınmıştır. 

mısırlarınm tecrübeleri yapılmıştır. y erköv nokledileceli 
Bugünkü vaziyete nazaran, bu cins ~ 
buğday ve mısır eken tarlalann du- Şeyhler nahiyesine bağlı FmdıJdl 
rumu çok iyidir. Fakat, asıl netice köyü, bulunduğu mevkiln sıtmalık tJ. 
hasat zamanı ve harman sonunda ması yüzünden Fındıklı dağmm yn.
belli olacaktır. Bu buğdayın mUmey- sek ve havadar bir mevküne nakle ' 
yiz vasfı, iyi hazırlanmış bir toprak- dilecektir. Yeniden kurulacak old 
ta bire kırk beşi mütecaviz mahsul 
vermesi, diğer cins mahsullerden yir köyün inşaat planlan hazırlanmıştıft 
mi gün evvel kemale ermesi, ununun Yakında işe başlanacaktır. 

özlU ve beyaz olmasıdır. Mısır ise, ilci lcogokgı tutuldu 
bir sapta 8 - 10 somak besliyecek 
kuvvette verime maliktir. , Kandıranın Sinanlı Billl k6yUıı • 

Köylü birliğinin kadınlarımıza He- den Salih ve Akif bir beygir üzerlO" 
reke fabrikasında öğrettiği ketenle - de 20 kilo kıyılmış kaçak tütün Y9'" 
ri beyazlatmak ve beyaz keten bezi kalanmıştır. Kaçakçılar, ekinlerlJ11 

imal usulü, bu aene kazada büyük zarar veren bazı haşaratı öldUrıneı 
bir istekle tatbik edllmlştır. Mevsim ıçtn bu tUtUnlerl kullaua.cuıaı:ıııl 
de müsait gittiği için ketenlerin du- söylemişler, fakat, yakalanan tutU; 
rumu çok iyidir. Bir zarar olmadığı lerin fazlalığı ve kıyılDllf olm~ati 
takdirde bu seneki keten mahsulü - dialarmı tek'11" otntl9Llr. ~uç.ı ' 
niln altı milyon kilo kadar olacağı ihtisas mahkemesine sevkedılmışlet" 

dir. hesaplanmaktadır. 

Mısır tevziatl 1 Hapisanede arbede 
Giresun köylülerine 
mısır dağı+.llyor 

GireBun, (Tan) - Ziraat Bankası 
tarafından getirtilen l,260,2M kilo 
mısırın tevziine başlanmıştır. Vadeli 
satışlardan ilkönce Almyoma halkı -
na müteselsil kefalet yoluyla. borç -
lanmak suretiyle 20207 kilo mısır ve
rilmiştir. Diğer köylerin ihtiyaçlan
na göre sırasiyle tevziat devam et
mektedir. Mısır piyasuı, bankanın 

yardımiyle müstakar bir vaziyette
dir. Kooperatüi olan köylere mısır, 
gene kooperatif kanaliyle verilecek, 
kooperatifi bulunmıyan köylüler or
tak o 1 m a k ı u r e t i y 1 e m ı
ı ı r alabileceklerdir. 
Kooperatiflerde ,ımdlye kadar Mısır 
tevziatına başlanmamış olması, ko
operatiflerde yapılan kanuni forma
litelerin değişmesinden ve bunların 
ikmali için çalıfılmaaından ileri gel· 
mektedir. 

Hopada tetkikler 
Hopa, (Tan) - Üçüncü umumi 

müfettişlik müşavirleri kazamıza 
gelerek dört gUn kalmışlar ve eaulı 
tetkiklerde bulunmuşlardır. 

lzmit vilayet meclisi 
lzmit, (Tan) - Viliyet umumf 

meclisi çalışmalarma devam etmek
tedir. Bütçenin tanzimiyle meşgul 
olan azalar, yakında kat'i vaziyeti 
tesbit edeceklerdir. 

Sulama kanalları 
Aydın, (Tan) - Nazilli ilçesine 

bağlı Pirlebey Karapınar ve Dualar 
köyleri tarafmdan Menderesten açı
lan sulama kanalı Dualar köyüne ka
dar getirilmiş ve dü.. ilk tecrübesi 
yapılarak muvaffakıyetle su getiril -
miştir. 

Otuz mahkum arasındd 
bir kavga oldu 

Bartın, (Tan) - Hapishanede tJ1 
arbede olmU§, oda parası toplaııı" 
yüzünden SO ağır cezalı m~ 
kavga etmişlerdir. Kavga hapı.mı.O, 
avlusunda olmuş, yetişen jandarıo' 
lann müdahalesiyle yatıştınl~ 
Kavgacılar koğuştan aynlmı' ve 
kikata başlanmıştır. 

Bir çoban öldii 
Bartın, (Tan) - Artın ören~ 

yünden 12 yaşlarmda bir kUçUk ~ 
ban, hayvanlarmı otlatırken bit _.K 

birikintisine dilflllÜf ve B&planaP"" 
ölmüştür. 

lzmitte otel buhranı _, 
lzmit, (Tan) - lzmitte b~. 

Uç otel ihtiyaca klfi gelmeme ~· 
Klğıt fabrikasının kurulu,u ile ~· 
re gelen birçok mütehassıs, mUb ~ 
dis amele gibi ecnebiler açıkta ~ 
mı;lardır. Uray otel vazyetini te 

edecektir. 

Ardahandakl topla~!' ~ 
Ardahan, (Tan) - Doğu ınnuı tiJ 

dahan yurtseverleri, 15 Mayısta ııd' 
toplantı yap~lardır. Bu topl~,~ 
heyecanlı söylevlerden eonra ~ 
kurumuna 1000 lira tutan bir Y Ji' 

k' biJl yapılmış, bundan başka se ız 

ra da taahhüt edilmiştir. 

Yeni Giresun postan••! . .; 
Giresun, (Tan) - Memleket~· 

bir poetS\hane kazanmaktadır~ 
tahane, Arif bey caddeatndc 11 ' 
modern bir 9ekle sokulmlJ!i!~ıt ı ' 
fiftirilecektir. 6000 liraya tau>
'ltlmektedir. 



I 
e 
e I 

ı::: 22 .. 5. 936 JAN 

0lı3.CB.k şeyl~r NOTLAR 
Günün adamı 

Günün adamı muhakkak ki, Zati 
Sungu.rdur. Muvaffak oyunlarlle, her 
akşam büyük bir tiyatroyu doldura
cak kadar seyirci ve meraklı temin 

Y a.za.n: B. G. Wells _ 27 _ Çeviren: .Nort Mahmut eden bu kıymetli san•atkir, oyunları
m sahneden matbuata kadar akset-

Herkes bu 
yalnız 

f a rrUZ karcısında şaşırıp kaldı, tınıı, herhangi sahada bır muvaffakı-
s • . . • yeti kendinden çalınmış gibi telakki 

Sim on Burtonun sesı yukseldı eden bazı kimseleri sinirlendirdi. Bu, 
. Zati Sungur'un ikinci muvaffakıye-

- Selama aldırmayın. Ondan son - Ne istiyorsun? 
!'a behsederiz. Şimdi işten konuşa - Diye sordu. 
lını. Gordon, sen. (Makiniste şahadet - Şimdi benim emirlerimin altm-
Parmağı ile işaret etti. Gordon oralı dasın. Burada ft.mir benim. Devlet 
olmadı.) hava kuvvetlerimizin inşa- benim. Petrol ve gaz istiyorum. 
snu idare edeceksin. Mahbus Cabal - Ne petrol, ne gaz yapabilirim?. 
emrine Amade kılınacaktır. (Gordon - Red mi ediyorsun? 
Cabalın ismini işitir işitmez tavrını - Tamamiyle! 
değiştirdi. Ağzının kenarlarında. iki - Biliyorsun ki müfrit hareket et 
çizgi bir tebessUm oldu.) Mahbus mekten nıUmkUn mertebe içtinap et
her nereye gitse her ne yapsa sıkı ne mek istiyorum. 
Zarte altında bulundurulacaktır. An- Roksana Stronga yaklaştı ve ku
ladın mı? Nezaret hiçbir suretle kal- lağına bir şeyler fısıldamaya başla
dırılrnıyacak. Ne sen ne de o tayya- dı. !kisinin de gözleri Gordona çev • 
l'esinln elll metro yanına yaklaşmı- rlldi. Gordon nazarlarını Roksana -
Yacaksınız. Bunu iyi dinle! Unutm~. dan ayırmak istemiyor, kadına bir 
~arding sana gelince, bize p~t:ol ı- planı olduğunu ve derebeyi nezdinde 
§lnde yardım edecek, ve ze~ır~ı g~z 1 bu plii.nm tahakkuku için tavassut -
hakkındaki maltlmatmı emrımıze a- ı ta bulunmasını ihsas etmek istemi
llıade b~lundur~c~ksın. . . . yordu. Fakat yalnız ihsas mı? Ken-
. Hardıng zehırlı gaz kelımesını 1- dilerine fazla itimatları olan insan

PJıttr işitmez, elini uuğuşturmaka.tan Iara has bir surette bütün iradesini 
Vazgeçti, dik dik bakarak: nazarlarında temerküz ettirmiş ka

- Zehirli gaz mı dedin? Ben ona dının iradesine hakim olmak istlyor-
el bile eilrmem. du. 

Derebeyi öfkelendi. Alev gibi Roksanaya bakmağa devam ede • 
l>arlıyarak : rek : 

-Zehirli gaz hakkında maliimatm _ Bir şey söyliyebilir miyim e -
~ • ~n onu ~nden zorla çıkarırım! fendim, diye rica etti. Anladığıma 
evletımiz senın anan baban, yegA.- göre tayyare diye yadettiğiniz biltiln 

lle mUdafiin, bütUn menfaatlerinin 0 te~eke tahta parçalarının uçması
tegA.ne muhafızıdır.! Devlete gerek nı hem de iyi uçmasını istiyor • 
arekatı gerekee sözleri ile yardım- ' 1 

d~ fmtina e~ecek olan bi~ adama s~~~~beyi ısrarla: 
~çbır ceza kati derecede agır ola • _ Ne demek istiyor muşsun. Ta.-

az. b'' kl H rdi b y k ldı u uçaca ar. 
tara~ ng aş~~ ınagrurane a - - Hapiste bulunan Cabalin ve bu-

- s:~~i, ~e:p~i: ııaçma. Bizim me- r~da Hardingin . y~rdımı ile . yak~~ 
deniyete kar~ı vazifemiz var. Sen ve bır z~~a~d.a on ıkı tayyareyı uç 
e_~salin beşeriyeti barabarlığa !UrUk bulabılırsınız. y 

luyorsunuz. Harding bagırırcasma: 
l-lerkes bu taarruz karşısında a- - Hain, sen de medeniyete ihanet 

ta.l!adı kaldı. Yanız Simon Burtonun ettin. Ben elimi bile dokundurmam. 
~i yükseldi: Gordon doktorun sözlerine aldı-

- Bu ihanet, büyük bir ihanettir. nş etmiyerek devam etti: 
to 11.aıı:ııng hlç istifini bozmayıp Bur- _ Eğer Cabal çalışmak için ııe:t • 
~enun sözlerinin neticesini düştinmi- best bırakır ve Doktor Harding ile 

ltlc rlevam etti: 
de bir dakika husuei surette konu,. di :-:- lşimden eı çı::h.Lldlip lınrısedil-

~ gınıe medeniyet namına itiraz edi- mama müsaade ederseniz tayyarele· 

11 
°rurn. Bütün harplerin Allah bela- riniz çok geçmeden Bir~ehir üzerin· 

"Inı "ersin. Harp malzemelerinizin, de uçuyor olacaklardır. 
he silahlarınızın da! Bütün hayatım Derebeyi: 
!tta1l>ler tarafından bozulmuş, yıkıl- - Benimle pazarlık eder gibi ko-
\ı 1f' bceeriyet için çalışmalarım mah nuşuyorsun. ' 
~o tnuştur. Artık tahammülüm kal- Gordon: 

adı. - Böyle olduğuna ı;ok mUteessf-
Sirnon Burton: fim, fakat şartları ihdas edenin ben n lhanet, ihanet. Diye bağırdı. olmadığımı pek alA. biliyorsunuz. 

).r herebeyi ne yapacağım şaşrrmıştı. Hadiseler böyle icap ettiriyor. Hem 
li u afızlar bu arada koşmuşlar, size fenni ve teknik yardım verecek 
lt;rdingin kollarına yapışmışlar, bü- olanlara icap ettiği şekilde muamele 
\i. Yorlardı. Doktor ıstırap içinde in- etmez.seniz onların si7.e ya.rd.nnda.n 
Yordu. Roksana dayanamadı. içtinap etmeleri pek tabildir. 
- Bırakın, diye haykırdı. Roksana gf).ya. • derebeyf.nin kula-

~t!!Uhafızlar derhal bıraktılar. ğma, fakat herkesin işitebileceği 
h ng metresinin gözlerinden na.sıl yüksek bir sesle: 
~reket etmesi icap ettiğini anla • - Işte benim de btdayettenheri 

IJtt. söylediğime geldin mi ? Ben sana f e-
" - Sizin hizmetinize ihtiyacımız na muamele ediyorsun dememiş miy 
· ar, dedi. dim? Avcı da olacaksm. Hangi kö-
.:;;:ng: peğini ıstırapla avlattın. 

Derebeyınin maiyyetinin karı,ısmda tld' 
bir kadın tarafından paylanmak ho- ır. 
şuna gitmemişti. İzzetinefsinin kırıl- Şimdi de, onun hünerlerini nasıl 
masına tahammülü yoktu ama, Rok- yaptığını yazı ile anlatmağa başhya
sana onu tamamiyle pençesine al • cağını ha.ber alıyoruz. Bu da belki 
mıştı. Çevir kazı yanmasın,, kabi- Uçüncü muvaffalayeti olacak. Hem 
linden'' Gordona: niçin, her gUn stitunlannda hakikat-

- Tayyareleri muhakkak isterim, feri tahrif ede ede hiçe indiren mu
dedi. 

- Peki! 
- Ve burada hakim benim, ben-

den başka Amir olmadığını da bili
niz. 

Roksana yine dayanamadı: 
- İyi ,ekerim ama, ft.mir olmak 

için mantıki hareket etmek lAzımgel
diğini unutma. 

• 
Ca.bal ve Gordon hiç durmadan 

çalışıyorlardı, hem de biribirini mü
kemmelen anlamış iki şerikin ehliye
ti ile.. Cabal Gordona anlamadığr 
şeyleri gösteriyor, ona. tayareciliğin 
en ince noktalarını anatmağa çalışı
yordu. Derebeyinin başlarına. diktiği 
dört muhafız mütemadiyen iki tay
yareciyi nezaret altında bulunduru
yor, her hareketlerini göz hapsine 
almağa, hiçbir kelimelerini kaçır • 
mamağa çalışıyorlardı. Fakat ekse
riya teknik kelimelerden bir mana 
çıkaramadıkları için aptal aptal bi
ribirlerinin yüzlerine bakmakla ik
tüa ediyorlardı. Bu arada Cabal ve 
Gordon plan kurmaktan geri durmu
yorlardı. 

Ca.bal dişleri arasından Gordona 
seslendi: 

- Ah, bir kendi tayyareme yakla
şabilsem, içinde bir radyo var. 

Gordon: 
- Hiç ümit yok, cevabını verdi. 

Bana bile emniyetleri yok. 
- öyleyse bura.dan bir iş çıkar -

mak icap eder. 
- Tayyarentdelti petrol için :mu ·• 

hafızları gönderebilirim. Sade ona 
müsaade var ... 

- Peki. 
Muhafızlar tekrar yaklaşmışlardı. 

Cabal sesini yükselterek teknik ke
limeler kullanmıya başladı. Muha • 
fızlar "makinayı izah ediyor,. diye 
dUşündUler ve derebeyinin gözüne 
girip birka~ ihsan kazanmak kin 
fırsat vermediklerinden dolayı iki 
tayyareciye bastılar küfürU. 

[Arkası var] 

Karadağ köylerinde kanh 
bir vak'a oldu 

Belgra.t, 21 (A.A.) - Danilovgra
daki Karadağ köylerinden birinde 
bir kuyu meselesi yüzünden kanlı bir 
vak'a çıkmıştır. Halk ikiye ayrılmış, 
3 kişi ölmüş, 8 kişi ağır ve birçok kim 
seler de hafü surette yaralanmıştır. 
!ki bomba patlamıştır. Kavgada ka
dınlar da iştirak ettiğinden yaralılar 
arasında birkaç ta kadın vardır. 

harrirler varken, sahnede i~i boş bir 
şapkadan sürü sürü kazlar çıkara.

cak kadar i'caz gösteren bir san'at
k&r yazıda muvaffak olma.sm ! 

Muha.rril'ler hokkabazlığa başla

yınca, elbet hokkabazlar da muhar
rirliğe başlarlar. 

Filcref ADIL 

Beledive 

Caddeleri tozdan 

kurtarma çareleri 
Belediyece alınan bütün tedbirlere 

rağmen sokaklardaki toz ve toprak
hı.rın bir türlü önüne geçilmemesi 
halkın haklı şikayetlerine yol açmak 
tadır. Bu şikayetler üzerine beledi
ye tarafından yapılan tetkikat ne
ticesinde sokaklardaki toz ve toprak 
larm arabaların açıkta naklettikleri 
toprak, çimento, kum veya emsali 
maddelerin sokaklara dökülmelerin
den ileri geldiği anlaşılmıştır. Bele· 
diye zabıta talimatnamesinde bu gi
bi maddelerin ancak çuval içinde ta
şınabileceği hakkında bir kayıt mev
cut olmasına rağmen talimatname
nin bu maddesine riayet edilmediği 
anlaşılmıştır. Belediye reisliğinden 
dün şubelere gönderilen bir tamim
de talimatnameye aykırı hareket e
denlerin şiddetle cezalandırılacakla
rı, bu hususta ihmalleri görtilen me
ttıurlarm da ayni şekilde tecziye edi
lecekleri ehemmiyetle bildirilmiştir. 

• Muhacir ve mültecilerin mem
lekete geldikleri tarihten itibaren 
iki sene zarfında olmak şartile hiç 
bir masraf, harç ve resme tabi olma
dan nlifus kütüklerine kaydedilme
leri Ankaradan alakadarlara tamim 
olunmuştur. 

• Posta nakliyat müteahhitlerin -
den alınan muvakkat ve kat'i temi
natlardan başka bunların nakledecek 
leri kıymetlere karşılık olarak mahal 
li idare heyetlerince takdir edilecek 
bir kefalet akçesi de alınması karar
laştırılmıştır. 

Vitmor Ankaradan döndü 
Ayasofya müzesinde meydana ~ı

karmış olduğu mozaikler ve yeni ça
lışma programı hakkında izahat ver 
mek üzere Ankaraya gitmiş olan 
Prof. Vitmor ve beraberinde bulu • 
nan John Kron, Walter Roger, Miss 
Wellwright ve Miss Cabot dün sabah 
şehrimize dönmüşlerdir. 
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Teorisine göre Türk dilindeki 

Ek • Zam1rlerin analizi 
XI 

Türk ek - zamirlerinin kuruluşlarını gösterir şekil 

Yukardaki şekil Türk dilindeki ek disine ait olduğunu, yahut bahsed.1-
zamirler üzerine on gündenberi de- len işin sözü söyliyenin kendisi ta
vam eden analizleri hulasa etmek- rafından yapıldığını anlatır. 
tedir. lç içe dairelerin herbiri bir 2. - (M) dairesinin etrafında 
saha gösterir. Bu dairelerden çıkan resmedilen ve (N) ile işaret olunan 
tek hatlar basit ek - zamirlerin, bi- ikinci daire, ana süje veya objenin 
ribirini keserek birle~en hatlar da en yakm muhitini gösteren daire
mürekkep ek - zamirlerin teşekkül dir. Bu dairede bulunan mefhumlar, 
tarzlarını irae eder. Bu şekilde gö- (ego) .ya en ya~m, adet_a bitişik O· 

rünmiyen yalnız iki ek • zamir var· lan sUJe veya obJeye aittır. 
drr: biri (i = iğ) ek • zamiridir ki Deskriptif gramerlerde "muha· 
(si) ile birdir. Oteki de (ik) ek - za- tap" denilen ikinci şahıs, söz söyli
miridir ki (iz) den değişme olduğu- yenin karşısında bulunan ve kendi· 
nu yerinde izah etmiştik. sine söz söylenilebilen bir şahıstır 

Şekli iyice kavramak üzere şu iza- ki bunu doğrudan doğruya (ego) 
batı takip etmelidir: nun en yakını olarak alabiliriz. 

ı. - Ortada bulunan ve (M) ile lşte bu daireden de doğrudan doğ-
işaret edilen ilk daire, (ego) daire- ruya (in) ek • zamiri çıkmaktadır 
sidir. Burada tecelli eden süje ve- ki bahsedilen şeyin söz söyliyenin 
ya obje, fikrin ilk tasavvur edebil· karşısındaki şahsa ait olduğunu, 
diği ana süje veya oojeden ibarettir. yahut bahsedilen işin bu şahıs tara.
ilkel insanın böyle tasavvur edebil- fmd~p yapıldığrnı ifade eder. 
eliği ana süje veya obje, "Güne'" in Bu (in) ek - zamirinin bir vazife· 
kendisinde temessül eden ilk to- ı:;i de bir şahıs veya bir şeyin b~şka 
temden başka bir şey değildir. An- bir şeye veya şahsa ait olduğı111u 
cak "ben" mefhumunun teşekkU- göstermektedir. Bu da (N) dairesi
lünden sonra bu mefhum doğrudan nin (M) ile diğer sahalar arasında
doğruya ötekinin yerine geçerek ki mutavassıtlık vazifesiyle izah o
bu dairede tecessüm etmiştir. lunur. Yani (N) dairesi ana süje ve 

Bu ilk dairenin mefhumunu dille ya objeden uzakta bulunan bir süje 
ifade eden asıl konson (M) konsa- veya objenin, onun yakınma geldi· 

. ğini de ifadeye hizmet eder ki işte 
nudur. Bunun için daıreye de bu b tl b' 'b' · d fh . u sure e ırı ırın en ayrı me um 
konson ışaret olarak konulmuştur. 1 d b' b t k 1 . ar arasın a ır ra ı a uru muş o-
~.cak (M) konsonu, kend! katego- Jur. (Evin duvarı) dediğimiz za• 
rısınd:~ ol~~ (b, v, p, f) konsonları- man (duvar) mefhumu (ev) in ya
na degışebılır ve mana gene aynı kınına getirilerek ona ait olduğu 
kalır. Fazla olarak (v = ğ) formü- anlatılır. 
lüyle (ğ, y, k, g, h) konsonları da 
bu dairenin medlulüne işaret ola· 
rak kullanılabilir. İşte bundan dola
yıdır ki (ben, men, ego, moir, ih, 
ay, ... ) kelimeleri, hep sözü söyliye
nin kendisine delalet etmektedir ve 
hepsinin menşei birdir. 

işte bu daireden doğrudan doğru
ya çıkan ek - zamir, (im) dir ki sö
zü geçen şeyin sözü söyliyenin ken-

Resimli romanı 

3. - (N) dairesini saran (Ş) işa
retli daire (M) dairesine uzak saha
ların birincisini gösterir. TUrkçede 
bu konsonla ek - zami r yapılmıyor
sa da farsçada (siz) demek olan 
(şüma) ve (onlar) demek olan (f. 
şan) ve (onun) demek olan (eş) za
mirlerinde bu konsonun da rol oy
nadığını görürüz (1). Türkçede (şu) 
işaret zamirinin de bu daireye ait 
olduğunu işaret sözleri hakkındaki 
analizlerde göstermiştik. 

4. - {Ş) dairesinden daha geniş 
olan (S) işaretli daire, (M) dairesi
ne uzak sahaların ikincisini gösterir. 
Burada bulunan mefhumlar, (ego) 
dan oldukça uzak süje veya objele
re- delô.let eder. 

(Ego) dan oldukça uzak sahada
ki bu (s) konsonunun doğrudan 
doğruya yaratttığı (si) ek - zamiri 
bir şeyin veya şe.h6ın, (ben) mef· 
humundan uzak - yani deskriptif 
gramer terimiyle "gaip'' bir şahsa 
veya şeye ait olduğunu ifadeye ya
rar. Mesela (evin kapıeı) dediğimiz 
zaman (kapı) nın (ev) e ait oldu
ğunu göstermiş oluruz ve bunda 
(ego) ya bir taall\ık üade edilmez. 
Bu ek • zamirin daha basit şekli (t 
= iğ) dir: (evin duvarı) gibi. 

(S) sahasındaki uzak bir süje ve 
ya objenin (ego) nun yanına geli
şini ifade için bu konsonu (N) dai
resinin işareti ile birlestirince (sin) 
ek - zamiri meydana çıkar ki (sen) 
şahıs zamirinin aynıdır. 

YANYANA iKi OTOMOfbİ L I G İ"1'TİKCE. 
Aç.iL.AN KÖPCl..ÜOE.N SoN 5uR 0P.'TL~ 

İ LE. R \. İ K ~ ..... · • 

5 - (S) dairesinden de dahıt ge
niş olan (Z) dairesi, (M) dairesine 
en uzak bir saha gösterir. Bu saha
da bulunan mefhumlar, (ego) ile a
lA.kası kalmamış süje veya objelere 
tşaret eder. Bu konsonun del!Ieti, 
ya mefhumun ana süje veya obje
den çok uzak sahalara kadar geniş
Uyerek nUfuzunun artması, yahut 

[Lutfen sahifeyi çeviriniz] 
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lngiltere 

icap eder ve Cenevre 
karar verirse askeri 
tedbirler de alacakflr 

[Başı 1 incide] 
vermiş ve şunu ilave etmiştir: 

- Ancak İngiltere ferdi bir hare
kete teşebbüs etmiyecektir. İngiltere 
tnuslar Kurumunun kollektif politi
kası dahilindedir. Ancak Uluslar Ku
rumu bir karar verdiği takdirde İn
giltere bu karar mucibince hareket 
edecektir. Bundan sonra Baldvin Mı
sırla yapılan mUzakereleri anlatmış 
ve bunun dostane bir şekilde inkişaf 
ettiğini söylemiştir. Eden demiştir 
ki : 

- Aramızdaki dostluk o kadar 
kuvvetlidir ki Mısıra yapılacak bir 
tecavüzü Büyük Britanya hükumeti 
kendisine yapılmış telakki edecek ve 
bunu defetmek için bütün kuvvetile 
karsı koyacaktır. 

Süveyş kanalının müştereken mu
hafazası için de Mısır hüklımetile 
ııkı müzakerelerde bulunmaktayız. 

Baldvinin bu sözleri hararetle al· 
kışlanmıştır. 

ltalya Mısır ve Sudanı 
lcnlaylılcla zaptedebilecek 

Kahire, 21 (A.A.) - Vehip Paşa, 
Kudüse giderek İmparator Haile Se
lasiyeye mülaki olmak üzere Mısırı 

terketmiştir. . 
Hareketinden evvel Vehip Paşa 

Röyter muhabirine, bir çok Habeş 
kabilelerinin İtalyan hakimiyetini ka 
bulden istink8.f etmekte olduklarını 
bildirmiş ve aynca şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Habeşistanın ilhakı, büyük Bri
tanya İmparatorluğu için muazzam 
bir tehlike yaratmıştır. Birkaç sene
ye kadar ttalyanın elinde cesur ve 
disiplinli bir buçuk milyon kişilik bir 
ordu mevcut bulunacak ve İtalya 
bu ordu ile Sudan ve Mısın fazla 
müşkülata maruz kalmaksızın zapte 

Adisababada lngiliz 

ve Fransız 

muhafız askerleri 
[Başı 1 incide] 

talyan talebinin resmi surette yapıl 
nıış kat'i bir teşebbüs olmayıp daha 
ziyade bir teklü mahiyetinde oldu
duğun u beyan etmektedir. 

Bu talep daha evvelce üç defa red 
dedilmiştir. 

1 - Mareşal Badoglio, geçeµlerde 
Barton ile görüştüğü sırada böyle 
bir talepte bulunmuştur. 

2 - Suvich, Sir Eric Drummond 
nezdinde bu talebi tekrar etmiştir. 

3 - Grandi tarafından İngiliz Ha
riciye nezaretine bu yolda bir müra
caat yapılmıştır. 

Tahmin edildiğine göre, Londra hü 
kumet, bu talebi şimdilik is'af etmi 
yecek ve sih müfrezesi daha bir müd 
det Adisababada kalacaktır. 

Edenin bugün öğleden sonra A -
vam kamarasında bu mesele hakkın 
da beyanatta bulunması muhtemel
dir. 

lngiliz Kızılhaçı dönüyor 
Adisababa. 21 (A.A.) - İngiliz Kı 

zılhaç azası dün trenle Cibutiye ha 
reket etmişlerdir. ------

Belçika Krala 

Londraya gitti 
[Başı 1 incide 1 

de dolaşan bir takım şayialara göre 
Grandiye İtalyanın habeşistanm öte 
sinde gözü olmadığına dair İngilte
re hükumetine izahat ve teminat ver 
mesi suretinde talimat gönderilmiş
tir. ltalyan sefareti, bu şayiaları te
yit etmemektedir.. Maamafih Lon
dranın sivasi mahafili İtalyanın şirn· 
diki geriinliğe nihayet vermek için 
böyle bir hattı hareket kabul edece
ğini beyan etmektedir. 

Ayni siyasi mahafil. vaziyetin in
kişaflarını büyük bir alaka ile takip 
etmektedir. 

Londra, 21. (A.A.) - Eden bu
gün durum hakkında Krala izahat 
vermiştir. 

debilecektir. Hitlerle yapılacak 
Yunanistanın harp teçhizatı müzakere tacil olunacak 

Londra, 21 (A.A.) - öğrenildiği
ne göre Eden lngilterenln Berlin se 
firi Sir Phipps'e Hitler ile müzakera 
tr tacil etmesi için talimat gönder -
miştir. Bundan maksat, Libyadaki 
askerlerini geri çekeceğini bildirmiş 
olan ltalya ile yapılacak müzakere
lerde lngilterenin serbest kalmasını 
temin etmektir. 

Atina, 21 (Tan) - Yunanistanm 
harp teehizatı meselesine dair Ba., -
bakan Metaksas gazetecilere beyanat 
ta bulunmuş ve geleçek ay içinde dürt 
muhrip ile birçok yeni tayyarelerın 
Bipariş edilmesi işinin kat'i olarak 
neticelendirileceği söylemiştir. 

Bir muhtar keçlleri 
ile yandı 

Zonguldak, (Tan) - Kozlu nahi
yesine bağlı Kargalar köyü muhtan 
Recebisı evinde yangın çıkmış, muh
tar Reeeple 43 keçi yanmıştır. 

ana 8Üje veya objeden uzaklaşarak 
ondan aynlması manalandır. Bu i
kinci mananın tatbikatını bundan 
önce "menfi anlamlar" hakkındaki 

yazılarımızda göstermiştik. 

(Z) konsonunun doğrudan doğru
ya yarattığı ek - zamir (iz) dir ki
bundan önceki yazılarımızda izah 
ettiğimiz gibi - aslında (imiz) 
den değişmedir ve (k = z) formü
lüyle (ik) şeklini de alır. 

(Z) konsonunun (im), (in), (sin 
ek - zamirlerine katışrnasiyle, bu ek 
zamirlerin medlülleri genişliyerek 
birer şahıs yerine bir çok şahıslar 
brden üade eder ki işte (imiz, iniz, 
ıiniz) ek - zamirleri de bu yolda ku
rulmuşlardır. 

Bunlardan (imiz): (m) ve (z) e
lemanlannın birleşmesiyle doğmuş -
tur ki (biz) şahıs zamirinin aynıdır. 
(İniz): (n) ve (z) elemanlarından, 
(siniz) ise (n), (s) .ve (z) elernanla
nndan mürekkeptir ve her ikisi de 
(siz) şahıs zamirinden doğmuştur. 

6. - En geniş olan ve (L) ile i
Jaret edilen son daire gayet umumi, 
engin, şamil, belirsiz bir sahadır ki 
(ol) şeklindeki (o) şahıs zamirinin 
mensup olduğu en geniş ve en uzak 
mıntakayı gösterir. Fransızcadaki 

(il), (elle). (lui), (leur) zamirleri 
de bu sahaya mensuptur. 

Bu daireyi işaret eden (1) elema
nı (m) ile birleşerek (liın) ek - za
mirini doğurur. 

Bu izahlarla "TUrk Analitik gra
meri" nin "zamirler" bahsi "GUneş 
• Dil" teorisi metodlariyle aydınlan
mış oluyor demektir. 

L N. DiLMEN 

(1) Farsçada mesell (kalem'1) "onan 
kalemi., demektir ki buradaki (1) elemanı 
bir (i) den deiişmedir. "Onlar,. manaıma 
olan (iıan) da da böyledir. "Siz,. manbına 
oaln (üı 4- üm 4- al = Şüma) da iıe 
(t) elemanı dojrudan dojruya biaim (e) 
elemanıdır. (Siniz) ile (ıüma) tam bin"bi· 
rinin naziri iki kuruluş ıöıterir. 

Kabine niçin henüz lcat'I 
karar almadı ? 

Londra, 21 (A.A.) - Siyasi mü
şahitler, kabinenin harici siyaset me 
seleleri bahsinde sükut etmesinin 
aşağıdaki sebeplerden neşet etmiş ol 
duğunu söylemektedirler. 

1 - Dominyonlar, zecri tedbirler 
hakkındaki noktai nazarlannı henüz 
vazih surette bildirmiş değildirler. 

2 - Blum kabinesi, Fransada he
nüz iş başına gelmemiştir. 

3 - Almanya, henüz İngiliz sual
namesine cevap vermemiştir. 

Küçük Antant 

Bükreşte toplanıyor 
[Başı 1 incide] 

Yugoslav erkini harbiyelerine men -
sup kim~Jerln bulunacaldan hakkın 
da \•erilen haber na.zan dikkate alı -
nırsa bu toplantmm ehemmiyeti daha 
çok tebarüz edeblllr. 
Konuşulacak meseleler arasmda 

A vusturyanm istiklilt, Habsburglarm 
tekrar tahta çıkmalan lhtimall, Ama 
vutluğun vaziyeti bulunmaktadır. Tu
na havzasmı ali.kadar eden bütün me 
seleler üzerinde ehemınlyetle durula
cağı şüphesizdir. 

Bitlerin lnglltere tarafından soru
lan suallere o zamana kadar cevap 
vermiş olması ihtimal dahilinde gö -
rUJdüğünden Bükreş toplantısı daha 
şayanı dikkat bir mahiyet arzedecek
tir. 

DOKTOR 

Kemal N. imre 
ClLT VE ZOHREVl 

HASTALIKLAR MUTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu lstlkW caddesi 
Rumeli Han No. 16 

Hergün öğleden 80nra baatala
nnı kabul eder. 

Telefon: 40153 

JAN 22 - 5 - 936 

ltaıyada SAGLIK ..._......,__ HERGUN BiR ROPORTAJ 

Buz sı·kıntısı çekmemek Kral Emanüelin taç _ öGOTLERI 
alınmalıdır 1 • • 

ıçın tedbir 
giyme töreni 

Romada yapılacak 
Berlin, 21 (Tan) - Rom adan alı

nan haberlere nazaran, İtalyan kra
lının imparatorluk tacı koma mera
simi pek yakında yapılacaktır. An -
cak bu merasim Papa tarafından de
ğil, Roma baş piskoposu riyaseti al
tında yapılacaktır. 

Cenupta istik§aflar 
Adisababa, 21 (A.A.) - Tayyare 

filolan, Habeşistanın cenup kısmın
daki vasi mıntakalarda istikşaf uçuş 
lan yapmışlardır. Tayyareler, ahali
nin sükun içinde işleri, güçleri ile 
meşgul bulunmakta olduklarını gör
müşlerdir. 

Tayyareler, imparatorluk hududu
nun müntehasına kadar ilerlemiş ol 
duklarından vaziyetin her tarafta 
normalleşmiş olduğunu görebilmiş -
!erdir. 

ltalyanlar ilerliyorlar 
Adisababa, 21 (A.A.) - İtalyan

lar Debra Marcos'a girmişlerdir. ltal 
yanlar bu suretle Godjarn eyaletini 
kontrolları altında bulundurabile -
cek bir vaziyete gelmişlerdir 

Ne kadar su içmeli ? 
Bir insan hiç çalışmadan durduğu 

vr:.kit günde iki litreden fazla, çalış
tığı vakit te günde iki buçuk litre -
den fazla su çıkarır. Ancak vücut
tan çıkan suyun altıda biri vücutta
ki yağların ve şekerlerin erimesin -
den hasıl olduğu için, her gün içil
mesi lüzumlu olan suyun miktarı çı
kan suyun altıda beşi kadar olması 
yetişir. 

Şu halde çalışmıyan bir insan için 
her gün bir litre ile üçte iki litre, 
çalışan için de iki litre su lüzumlu 
dernektir. 

Bundan fazla su içilince insa.n 
fazla terler, derisinde sıcaklığı biraz 
artar, fazla suyu çıkarmıya çalışır. 
Fakat ayni zamanda - hele su ye
meklerden başka vakitlerde içilir -
se - vücuttaki azotlu maddelerin 
tabü olarak erimelerine engel olur, 
insana şişmanlık getirir. Bunun için
dir ki, şişmanlık istiyen zayıflara ye-
meklerden başka vakitlerde su içi
rirler. 

Buzcu, buz satıcılığının zararlı taraflarını 

sayıp döküyor, günde en aşağı üç dört 

kalıp buzun su olup eridiğini söylüyordu 

Su lüzümundan az içilirse vücut- Şehirde buz nakliyatı 
taki yağlar az çok çabuk olarak e-
rir. Onun için zayıflamak istiyen şiş- Mevsim girdi gireli ilk defa ola - kadar çıkacağına hiç şüphe etmfye • 
manlara da az su içirirler, hem de rak, ancak, dün, soğuk bir şey içmek lim ... 

lngiliı küçüle zabiti nasıl 
kayboldu 

Londra, 21 (A.A.) - İngiltere 
nin Adisababa elçisi Barton, gönder· 
miş olduğu bir raporda İtalyanlar ta 
raf mdan Habeşistan da tevkif edil -
miş olan lngiliz tebaasından Bonne
rin esrarengiz birtakım ahval ve 
şerait altında ortadan kaybolmuş ol 
du~na dair malümat vermektedir. 

yağların erimesini kolaylaştırmak i- ihtiyacını duydum ve bu ihtiyaç, ak- Ben, kafamın içinde bunları geçi .. 
çin mahsus usullerle teri ve idrarı da şama doğru, eve dönüşte, beni bir rirken, bir müşteri içeriye girdi. O 
arttırırlar. Bu usul zayıflamak için buzcu dükkanına sürükledi. Niyetim da benim gibi buz almağa gelmişti. 

_ iyi bir şey gibi görünürse de bazı iki kilo kadar buz almaktı. Yazın gir- Terazinin başında durdu. Buzun ek .. 
defa mühim sakatlıklar hasıl ede _ diğini hatırlamak itibarile, evdekiler sik tartılmaması için bütün dikkati .. 
bilir: Kan susuz kalır, idrar azalır için, bu yarım kalıp buz, hoş bir süp- ni gözlerinde toplamıştı. 

Habeş Kmlhaçı azasından olan 
Bonner, Adisababada bulunmayan 
kuduz seromunu tedarik etmek için 
Adene gitmek üzere 13 Mayıs tari
hinde Adisababadan ayrılmıştır. Bon 
nerin kuduz bir köpek _tarafından 
ısınlmış ve yapılması lazım gelen 
tedaviyi Habeşistanda yaptırmağa 
imkan bulamamış olduğu biliniyor -
du. 

Bonner. Diredaoua'da trenden in
miş ve istasyona gelen İngiliz kon
solosu ile görüşmüştür. Tren, muma 
ileyhi almadan hareket etmiştir. Bu 
nun üzerine konsolos. İtalyan me -
murları nezdinde teşebbüste bulu -
narak Bonnerin bir an evvel Cibuti
ye gitmesinin temin edilmesini iste 
miş, fakat İtalyanlar Bonnerin Ha
beş kıtaatına mensup olduğunu ve bu 
sebepten dolayı mevkuf tutulması la 
zımgeldiğini beyan ederek bu talebi 
reddetmişlerdir. 

Italyanların bu hareketleri karşı
sında konsolos, Harrara gitmiş ve o
radan Diredaou'daki Italyan memur
larına bir mektup yazarak Bonner 
hakkında ne gibi bir muamele yapıl
mak istenildiğini sormuştur. Italyan 
memurları Bonner'in hiç bir iz bı
rakmaksızın ortadan kaybolduğunu 
bildirmişlerdir. 

Negüsün seyahati 
[Başı 1 incide] 

evvel A vrupaya hareket etmesi muh 
temel değildir. 

Müstakil Habeıistan 
hükumetiyle irtibat 
temin edildi 

Londra, 21 (A.A.) -Times gaze
tesi, Habeş elçisi Martin'in bir mek
tubunu neşretmektedir. Mumaileyh 
bu mektubunda henüz ltalyaynlar 
tarafından işgal erilmemiş olan Ha
beşistanın garp kısmında bulunan 
"niyabet hUkUmetine" yardım edil -
mesini istemektedir. 

Bu hükumetin merkezinin nerede 
olduğu, kimlerden müteşekkil bulun 
duğu hakkında her ne olursa olsun 
bir şey söylemek bu an için isabet
siz bir hareket olur. Zira bu kabil 
haberler, mücavir mıntakalarm tay
yareler tarafından bombardıman e
dilmesini, gazlerle zehirlenmesini ve 
niyabet hükumeti ile münasebetler
de bulunmakta olmalarından şüphe 
edilen bütün Habeş esirlerinin idam 
edilmesini intaç eder. Binaenaleyh 
Habeş hükumetinin kendi hukuki sta 
tüsünü isbat etmek için imparatorun 
vesatetinden başka bir çareye baş · 
vurmasını istemek doğru olamaz. 
Adisababanm askeri işgali ile bera
ber memlekette hUkUm sürmeğe baş 
la~ tethi.ş hareketinden dolayı ce 
nuba doğru kaçan binlerce Habeş 
milltecisine sıhhi imdatta ve her tür 
lü yardımda bulunmakla meşgul o -
lan bu hUkQmet ile halihazırda mu
haberat teessüs etmiş bulunmakta
dır. 

veya büsbütün kesilir, bacaklara şid riz olacaktı. Turfanda bir yemiş gibi, Buz tartıldıktan sonra, teraziye de 
detti sancılar gelir, kalp yorulur. tn- parmağıma takıp götüreceğim bu inanmadı da eliyle kucaklıyarak ka• 
san vücudundaki suyun onda birini nesneyi, meğerse dehşetli özlemişim. rarlamadan kendince bir daha tarttı• 
böyle çabuk bir surette kaybedince Buzcu çok nazlı bir eda ile, istemi- Fakat, o zamana kadar ayakları " 
hasta olur, beşte birini kaybedince ye istemiye çırağına seslendi: nın dibinde küçük bir göl hasıl oldu .. 
de artık yaşamak mümkün olamaz. - Baya, iki kilo buz tart!.. ğunun farkında değildi. 

Her gün lüzumlu olan iki litre su- Buzun tartı ile satılması, hoş bir Ben tekrar, buzcu ile konuşmağa 
yun hepsini yemeklerde içmek doğru şey ... Malum ya, mübarek durduğu başladım. O, durmadan anlatıyor, 
olmaz. Çünkü 0 vakit hazım güçle- yerde şıpır şıpır terler. buz satıcılığının zararlı taraflarını 
şir. Doğrusu, iki büyük yemekte iki- Teraziden çıkarıp bir daha tarta- sayıp döküyor, günde en aşağı üg 
şer bardak, yani dört yüz, nihayet ca!t olsalar, bir kilo buzdan, hiç ol - dört kalıp buzun su olup eridiğini 
beş yüz gram içmektir. Hazmı bozuk mazsa. elli gram eksilir. Herneyse, bu süölüyordu. Onun bu söylenişlerine 
olanların yalnız bir bardak su içme- zu tarttılar, ortasından, sicimle bağ- ben de cevapsız bırakmadım: 
leri, kanlarında üre çoğalmıya baş- layıp elimize verdiler. Sularını.-: akı- - Belki haklısınız. Fakat biz, her 

ta akıta dışarıya çıkarken, buz satı- halde buzculardan daha haklıyız! .. hyanlann da üç bardak içmeleri iyi . 
cısı ile ayak üzeri birkaç kelime ko- Dedim, aradığımız zaman buz vermı• olur. üst tarafı yemek vakitlerinden 

başka vakitlerde içilir. Fakat hazmı 
nuşmak aklıma geldi. Sordum: yorsunuz. Bizi zorda kalmış görünce 

- Yarın, sıcaklar çoğalınca da, bu- buzun kilosunu beş kuruşa kadat 
bozuk olanlar yemekten üç saat son- ı zun kilosunu yüz paradan verecek mi yutturuyorsunuz. 
ra, kanlarını temizlemeğe ihtiyaçla- siniz '1 Manalı manalı f;l\lUmeedi: 0 _ S..ini çıkarmadı o.mmo., igorlodi. 
rı olanlar da yemek vakitlerinden bir rasını, iş bilir.. Demek istiyor gibi Fakat, bu işte zararlı çıkan yine ben 
iki saat önce içerler. Bu suretle, haz- idi. oldum. Çünkü, iki kiloluk buz kalı' 
mı bozuk olanlar fazla suyla hazım- Gazetede gözüme ilişen bir ilandan hından ancak varuu .. ıimdc: kalmıştı• 
!arını bir kat daha bozmamış, öteki- bahis aştım: Ruz.cu ıle aramızda geçen soğuk 
ler de hazım borusu istirahat ha- IAfl rd so r bu""tun·· Istanbullulat - Buz satışı için belediyece karar- a a an n a, 
!indeyken su içmiş olurlar. lar alınmıştı. Yeniden elli yedi depo Jl::lmına belediyemizden hararetli bit 

İçilecek suyun sıcaklığı da ehem- açılacaktı? Baş sa.hcı, 90-rtnAıut:ye ri ricada bulunacağım: 
rr.iyctle düşünülecek şeydir. Buzlu ayet etmezse, belediye mukaveleyi Bu sene, buz satışlarını ciddi, ço~ 
su mideye kan hücum ettirir, hazmı feshedecekti? Sizin bunlardan habe _ ciddi bir kontroldan geçirsin. Ye~· 
geciktirir, büsbütün durdurabilir de. riniz var mı? den açılan, eskiden kalmış olan bil .. 
On derecede su hem taze, hem içme- Baştan savma bir cevap verdi: tün depolarda, halka yüz parad~ıı 
si keyifli olur. Midesi bozuk olmryan _ Haberimiz var, elbette... fazla satılmasına meydan vermesıP. 
lar için en münasibi on derecede o- _ Haberiniz var amma, geçen se- ihtikar yapan satıcıları ~iddetli ce: 
lan sudur. Midesi bozuk olanlara ne, tstanbulun köylerinde, buzun ki- zalara çarptırsm. Bu tedbırler. alına 
gelince, onlara otuzla, otuz sekiz ıosu on kuruşa kadar satıldı. Bundan cak olursa, bu yıl; umarım kı, buı:· 
derece arasında ılık su lazımdır. Ilık da haberiniz var mı?.. suz kalmayız ve yaz ortasında, bit 
su hazmı kolaylaştırır, gazleri azal- Ben, kendi payıma, bir akşam, has damla soğuk suyun hasretile cayıt 
tır, barsakları düzeltir. Bu kadar ta çocuğum için üç kilo buza, yirmi cayır yanmayız! 
sıcaklığın hazmı kolaylaştırmasının kuruş vermiştim. Inşallah, bu sene Salilhaddln GUNCw<lS 
sebebi pek iyi bilinemezse de netice- böyle insafsızlıklar yapmazsınız ... 
nin pek iyi olduğu malumdur. Ancak Buzcu bu sözlerimi, buz üstene yaz D r. Haf 1 z cemal 
yalnız su ılık olunca içilemez, insanı dığım gösteren hareketlerle beni din-
tiksindirir.. liyordu. Fakat bu arada düşündüm: 

Onun için midesi bozuk olanlara, Halka ucuz buz dağıtmak vazifesi-
6U yerine ıhlamur, papatya, nane, a- ni bu küçük satıcılardan bekliyeme
daçayı içmeyi tavsiye ederler. Ihla- yiz. Şartnameye riayet edifip edilme
mur içersine biraz da limon veya diğini, ancak, belediye kendi vasıta-
portakal yaprağı karıştırılarak ye- larile devamlı surette kontrol edebi
meklerden iki üç saat sonra içilince lir. Yoksa, geçen sene, olduğu gibi, 
midesi bozuk sinirliler için nefis ve bu sene de buzun kilosu beş kuruşa 

'lAHILIYE MUTEHASSISI 
Pazardan başka günlerde (2,30 

dan 6) va İstanbul Divanyolu (104) 
veni numaralı bususf kabinesinde b•• 
talara bakar. Sah. Cumartesi ıabab 
(9,30 - 12) saatleri hakiki fıkar•Y' 
mahsustur. Herkesin haline göre 111ıı
amcle olunur. Muavenehane ve ev tr 
lefonu 22398. Kışlık telefon 21044. 

faydalı bir içki olur. Papatyanın ha
z1m üzerine aynca faydası vardır. 
Bazıları kekik suyunu severler. Tu
runç suyunu sevenler de vardır. 

Yaz mevsimi yaklaşırken, böyle 
sıcak içilecek şeyleri söylediğime 
gülmeyiniz. Bunların yazın faydala
n daha çok olur. Çünkü insan 80ğuk 
eu içtikçe daha içeceği gelir. Halbu
k~ sıcak su içilince susuzluk daha 

On altı yll içinde sekiz çocuk 
sahibi olan bir aile 

~abuk teskin edilir. 
Lokman REKf1" 

lngiliz • Rus deniz 

müzakereleri 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz-Rus 

deniz müzakerelerine dün hariciye 
nezaretinde Ingiliz arniralliğini tem
sil eden bahriye yarbayi Gra1gie ile 
Sovyet ateşenavali Tchikounsky ara
sında b~lanılmışt1r. 

Murahhaslar, geniş mikyasta nok
tai nazar tealilerinde bulunmuşlar -
dır. Bu müzakerelere bugünlerde de
vam olunacaktır . Hüseyin, karısı ve çocukları 

versitesi imparator Haile Selisiyeyi 
Kembriç birliği azalığına seçmiştir. 

imparator Kem&rl~ Bu sıfatla imparator, üniversite top-
Üniversifesl &lrllğl ôıaıı lantı ve müzakerelerine iştirak ede-

Antalya, (Tan) - Çocuk Esirgeme Kurumu il içinde açtığı milsa~ak•; 
da en az zamanda en çok çocuk yetiştiren aileleri araştırmıştır. Bı~e 
talipler arasından Kalburcu oğlu Hüseyin ailesi, müsabaka~ kıı:zanını~ir& 
spor meydanında toplanan halk ve mektepliler önUnde k~?dıle~ıne ~5 iktB 
mükafat verilmiştir. Kalburcu oğlu HUseyin eıti UmmUhan ıle bırl 

Londra, 21 (A.A.) - Kembriç üni bilecektir. 16 sene içinde sekiz çocuk yetiştirmişlerdir. 
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, 27 Mayıs Çarşamba akşamı Bükreş radyosunda verilecek ve bütün di
ler radyolar tarafından nakledilecek olan Avrupa konserinde şarkı SÖ"· 

liyecek opera artisti tenor Aurel Alexandrcscu. 

Radyo için fena mevsimlere giriyoruz 
Son zamanlarda sesler 
neden • • 

ıyı 

Kış akşamları hava henliz iyice 
kararmadan radyo makinemizle orta 
Ve uzun dalga uzunluklarile neşriyat 
l'apan birçok istasiyonları dinliyebi-
liyorduk. , 

liavalar ısınmağa başlayınca iş 
d;ğişti. Gün geçtikçe gfıya bu ista
'1Yonıann kudreti azalıyordu. Hiç
birisini eskisi kadar iyi alamadığı
~ gibi bazı zayıf istasiyonlar an
caıc gece yansına yakın saatlerde 
llınıyordu. 

Bu vaziyet, yeni radyo amatörle
liııe, makinelerinde bir bozukluk ol
duğu hissini vererek makinelerinin 
tarniri için satıcılarına şikayet eden 
ler ve hatta tamir edilmesi için geri 
götürenler bile vardır. 

liaJbuki eski amatörler bilirler ki, 
l'le gönderici postaların kudretlerin
~~ bir noksanlık, ne de makinelerde 
ır bozukluk yoktur. 
Bütün kabahat mevsimdedir. Ve 

havalar daha ısınınca uzun ve orta 
d.al?alarla çalışan radyo merkezle -
l'iııı, en pahalı makinelerle de dinle
lnek güçleşecektir. 

Sıcak havalarda yalnız gönderici 
l>ostaıarın hassasiyeti azalmakla 

'f eni sistem nakil 
tertibatı 
b Alman radyolarında. yeni sistem 

1 ir n~kil tertibatı kullanılmağa baş
;n?ıg1 bildiriliyor. Bu tertibat sa-
esınde herhangi bir umumi yerden 

~:Pılan nakil ile doğrudan doğruya 
di Ud~odan yapılan neşriyatın farke
\' 1~ıYccek derecede olduğu haber 
erııınektedir. 

ta ~ski sistem nakil tertibatı etraf
ttı~ı bUtün gürültüleri de birlikte 
Be~kro_fo.na verdiği için nakil kon: 
ttııı1.:n~ın temiz sesle dinlenmes1 

'Ullkun değildi. 

l<ahire radyosunda 
l'tlatem tutuldu 
~~~l· Fuadin ölümü münasebetileı 
teın ıre radyosu bir hafta süren ma
ttıi .neşriyatı programı tanzim ~t: 
tartır. Bu müddet zarfında musıkı 
t> 

1nınıyarak muayyen saatlerde 
~ur•a clis n _ve ezan okunmuş ve hava-l' servıslerinde 'bulunulmuştur. 

llna vapurlarında 
"'adyo 
~ ~VUsturya ile Macaristan arasın· 
laıı~~fer yapmakta olan vapur· 
ltiJıeı ıçerisine son sistem radyo ma· 
eıttdaert konulmuş ve seyahat esna· 
~o k Yolculara en mükemmel rad-

nu0nserleri dinletilmektedir. 
ll-enıe s~retıe henüz yaz gelmeden 
f'u te ~den yolcuların çoğunun vapu 
lırtiş, l'Cih ettikleri göze çarpmakta 

gelmiyor? 
kalmaz. Buna bir de parazit ilave 
olur ki bu dalgalardaki radyo emis
yonları bir misli daha fena ve gürül
tülü işitilir. 

Bunun için yeni radyo alan kimse
lere, havalardan dolayı makineleri -
nin bozulduğuna hükmetmemelerini 
ve yaz aylarında, mesafe çok uzak 
olmıyan kuvvetli istasiyonları din -
!emekle iktifa etmelerini tavsiye e
deriz. 
Kısa dalgaları alabilen makinesi 

olan amatörler parazitleri dinleme -
mek için mümkün mertebe kısa dal
galı emisyon postalarını dinlemeği 
tercih etmelidirler 
- uzun ve orta dalgalara nazaran -
hiç denecek kadar az parazit vardır. 

Orta. ve uzun dalgalardaki posta
lar kışın havanın soğuk ve gün ışı
ğının az olmasından dolayı erkenden 
işitildiği için programlarımızı ak -
şanı Üzerleri 18 den itibaren göste
riyorduk. Şimdi bu dalgalardaki 
postalar ancak saat 20,30 tan itiba
ren işitilebildiğinden programlarımı
zı bu saatten itibaren kaydedeceğiz. 

T. M. BELDA 

" Küin Meri vapurundan 
emisyonu nakil 

Geçen sayılarımızın birinde Ame
ri kaya sefere başlıyan ve dünyanın 
en büyük vapuru olan Kuin Meri 
vapurundaki radyo tertibatından 
bahsetmiştik. 

Kuin Meri vapuru ilk seferine baş
Iıyacağı 27 Mayıs çarşamba akşa

mı saat 19 da gerek Londra ve ge
rek Budapeşte radyosu tarafından 
reportaj yapılarak halka vapur hak
kında izahat verilecektir, 

:TAN 

'Belgratta her aksam 
Türkçe konuşuluyor 
49.18 metro dalga uzunluklu kısa 

dalga postasında neşredilen tiirkÇ\! 
havadis servisleri pazardan maada 
hergün saat 11,15 ila 11,55 arasın
da; pazar günleri saat 15,45 ili 16,30 
arasında; pazardan maada hergün 
saat 21,15 ila 21,45 rasmda. 

Ayın 27 inci akşamı 
Bükreşi dinlemeli 
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Bükreş bize yakınlığı itibarile TUr
kiyeden rahat işitilen bir postadır. 
Radyo meraklılarına şu haberi veri
yoruz: 
Ayın 27 inci çarşamba akşamı bü

tün radyo istasiyonları tarafından 
nakil suretile neşredilecek büyük 
bir Avrupa konseri vardır. Bükreş 
radyosunda verilecek bu Avrupa 
konseri saat 22 de başlıyarak 23 e 
kadar devam edecektir. 

Sovyet Rusyada gençler radyoya karşı büyük bir al!ka gös.~ermekte dirl?r. Resmimiz bizzat makine yap. 
makta olan üç genç meraklıyı gostermek tedır. 

Konser Bükreş radyosunda arası
ra konser idare eden ve bize san'at 
bilgisi yabancı olmıyan Alfred Ales
sandrescu tarafından dirije edilecek 
ve Romen operası artistlerinden te
nor Aleksandescu sesile iştirak ede
cektir. 

Bir saatlik bu konser kamilen kla
sik ve ulusal Romen musikisinden 
mürekkeptir. 

Programı tafsilatile aşağıda gös -
teriyoruz: 

1 - Sabin Dragoi'nın eserlerin
den: Memleket divertismanı (Colin
Doina - Dans - Düğün şarkısı) . 

2 - T. Brediceaunu'nun eserlerin
den: 6 Romen halk dansı 1 - Bran 
Muntenien, 2 - Maniaoasa; 3 - Bi
tollianca; 4 - Pelo; 5 - Hatzegana; 
6 - Basarabeaska. 

2 - Tenor Aurel Alexandrescu 
tarafından ve radyo orkestrasile bir
likte şarkı söylüyor: 

1 - Sabin Dragoi'nin eserlerin -
den: 1 - Doina, 2 - Baykuş bağı

rıyor, Andrescu - Skeletti'nin eser
lerinden çoban çocuğu. 

Brailoiu'nun: Sarba parçası, Enes 
cu'nun Romen rapsodisi. 

Çek radyosunda 
saylavlar konuıuyor 

Birkaç haftadanberi gelen Prag 
radyosunun programında salı ak
şamları saylavlar tarafından on beş 
dakika süren bir siyasi konf eransm 
verildiğini duyuyoruz. 

Saat 20,45 te neşredilen bu kon
feranslar "Bizi biribirimize bağlı -
yan nedir?" mevzuu üzerine hazır
lanmaktadır. 

Her defasında başka bir saylav 
tarafından verilen konferanslar ek -
seriyetle günün siyasi ~aziyetile ala
kadardır. 

Sovyet radyolarında 

Şark musikisi 
Kudüs ve kahire radyolarında ol

duğu gibi bazı Sovyet radyo posta
larında da şark musiki neşriyatı ya
pılmaktadır. Bundan başka bazı 
akşamlar Moskova radyosunda da 
şark musikisi neşredildiği işitiliyor. 
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Pazar, 24.5.936 
ANKARA 

12.30: Plak yayımı ve ajans haberleri; 
17,30: Cümhur Başkanlığı orkestrası kon
seri· 20: Meteoroloji hakkında konuşma; 
20,20: Halk şarkıları; 20,30: Ajanı haber
leri; 20,40: Karpiç ~ehir lokantasından na
kil. 

BUKREŞ 
18 ( 1878): Halk musikisi: 17 (364 m.): 

Romanya - Bulraristan futbol maçını na
kil; 19,20: Caz: 21,10: Radyo piyesi: 22: 
Radyo orkestrası. 

BUDAPEŞTE 
19,15: Macar şarkıları: 20,40: Saksofon 
musikisi; 21: Stüdyo piyesi; 23,20: Radyo 
salon orkestrası; 24,30: Caz. 

VARŞOVA 
18,15: Radyo piyesi; 18,45: Muhtel~f: 

19: Orkestra konseri; 21: Şarkılı, solıs~ 
Macar konseri; 22: Lemberr'ten e~lencelı 
neşriyat; 23: Senfonik konser; 24,05: Plak. 

PRAG 
17: Hafif musiki - Muhtelif: 20,10: Ka

rışık emisyon; 21,10: Milli neşriyat; 23,25: 
Haberler; 23,35: Hafif musiki. 

MOSKOVA 
18,30: Konser; 19,30: Konser nakli; 22: 

Yabancı dillerle neşriyat. 

BELGRAT 
20,50: Milli neşriyat; 2: Haberler; 23.20: 

Konser nakli; 24: Dans musikisi (plak). 

Pazartesi, 25.5.936 
ANKARA 

12 30: Plak yayımı ve ajans haberleri: 
19,30: Çocuklara öğütler; 19,50: Hafif plak 
yayımı; 20,10: Karpiç şehir lokantasından 
nakil; 20,30: Ajans haberleri; 20,40: Ker
piç lokantasından nakil. 

BUKRF .. Ş 
18: Orkestra; 19.20: Konserin devamı: 

20,20: Plak; 21,30 (1875 M.): Oda kuar
teti· 22,05: Halk şarkıları; 21,30 (364 m.) 
Süeİ bando; 22,45: Çift piyano konseri; 
23,20: Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 

18,30: Şarktlar; 19,30: Opera orkestrası; 
20,50: Viyanadan nakil: 21,50: Çingene mu 
ıikisi; 23: Plak; 24,20: Salon musikisi. 

VAR.50VA 
18,20: Hafif musiki; 19: Piyano konııe

ri; 19,30: Muhtelif; 21,30: Trio konseri 
(Şubert)~ 22: Operet musikisi; 22,30: E
debiyat; 23,05: Plak. 

PRAG 
17,10: Hafif musiki; 18.40: Richard 

Ştraus'un şarkılarından; 19,10: Almanca 
neşriyat; 20.25: Eflcnceli parçalar; 21: 
şarkılar; hafif havalar; 22,35: Piyano ku
arteti; 23,40: Almanca haberler. 

MOSKO\'A 
19,15: KlSsik Rus musikisi; 20: Mikro

fon piyesi: 21: Dinleyicilerin arzu ettikleri 
parçalar; 22: Yabancı dillerle neıriyat. 

BELGRAT 
20,30: Milli neşriyat; 20.50: Plik: 21,30: 
Belgrat operasında verilecek piyesin nakli. 

: Salı, 26.5.936 
ANKARA 

12,30: Plak yayımı ve ajans haberleri: 
19,30: Klasik plak yayınlı; 19,50: Doktor 
;konuşuyor: 20,10: Karpiç şehir lokantasm-

1
1 dan nakil: 20,30: Ajans haberleri; 20,40: 

Karpiç şehir olkanasmdan nakil. , 

1 18: Plak; 20~~~!Ş konseri; 21,15: 
i List'in eserlerinden konser; 22,45: Şarkılı 
1 orkestra; 23,30: Plik; 23,45: Almanca, 
• Fransızca haberler; 

! BUDAPEŞTE 
' 18,30: Çingene musikisi: 20: Piyano re

fakatile farkı; 20,30: Caruso adlı skeç; 
21 30: Radyo salon orkestrası; 23,30: Danı 
plh.Iarı; 24,30: Keman konseri. 

VARŞOVA 
16,0: Salon triosu; 17: Muhtelif, 17,15: 

Kii.sik danı pllkları; tarkılar: 18,15: PiJ'.a· 
no konseri; 18,55: Dans; 19,30: Muhtelıf; 
21: Monolog; 21,10: Senfonik konser; 
23.30: Plik; 24,05: Dans. 

PRAG 
18.20: Virtüöz keman komporisyonlan; 

18,50: PIS.k; 19,10: Orkestra konseri mu
!Iİkisi; 19,45: Almanca haberler; 20,10: 
Dans musikisi; 21,05: Senfonik konser; 
23,15: Pllk. 

MOSKOVA 

B~LGRAT 
20,30: Milli neşriyat; 20,50: Opera ar

tistleri tarafından konser; 21,30: Konfe -
rans; 21,50: Radyo orkestrası; 23,20: Pllk 

Çarıamba, 27.5.936 
ANKARA 

12,30: Plik yayunı ve Ajans haberleri; 
19,30: Sporcu konuşuyor; 19,50:t Plak ya
yunı; 20,30: Ajans haberleri: 20,40: Kar-

12,30: Plak yayımı ve Ajans haberleri; 
Pİ§ §ehir lokantasından nakil. 

BUKREŞ 
18: Orkestra; 19,20: Konserin duamı: 

20: Gh. Cucunun eserlerinden; 21,25: Vi
yolonsel konseri; 22: Avrupa konseri; 
(Tafsilat radyo sahifemizdedir); 23,15: 
Mandolin orkestrasL 

BUDAPEŞTE 
18: Orkestra: 19: Yeni İngiliz transat -

lindıği Kuin Meri vapurundan yapılacak 
neşriyatı nakil· 20: Çingene musikisi; 21: 
Konferans: 22°: Biikre:;tcn nakil; Avrupa 
konseri; 24,25: Plak. 

VARŞOYA 
17,20: Şarkılar; 18,20: Salon orkestrası; 

19: Oda musikisi: 19,30: Muhtelif; 21: 
Plak (salon musikisi); 22: Bükreşten na
kil: Avrupa konseri: 23: Sözler; 23,25: 
Dans musikisi. 

PRAG 
17,10: Hafif musiki; 17.55: Çocuk tiyat

rosu; 19,10: Almanca musikili neııriyat; 
20,20: Şarkılı orkestra ve enstrümental 
konser; 22: Bükreşten: 9\•rupa konseri; 
23,15: Sözler; 23,30: Plik. 

lUOSKOVA 

ikinci Gece" adlı operanın radyo adap • 
tasyonu; 21: Sovyet bnteleri; 22: Yabanca 
dillerle neıriyat. 

BELGRAT 
18,45: Radyo orkestrası: 19,30: Muhte

lif; 21: Konser; 22: Radyo orkestrası: 
22,30: Halk şarkıları; 23: Haberler; 23,20: 
Radyo orkestsasL 

Cuma, 29.5.936 
ANKARA 

12.30: Plak yayımı ve Ajans haberleri: 
19 30· Çocuklara edebiyat: 19,50: Hafif 
p!İk 

0

yayımı; 20,10: Karpiç şehir lokanta
sından nakil; 20,30: Ajans haberleri; 20,40 
Karpiç ıchir lokantasından nakil. 

BüKREŞ 
18: Orkestra; 19,20: Konserin devamı: 

20: Konferans; 20,35: Operada verilecek 
piyesi nakil; 24: Radyo orkestrasL 

BUDAPEŞTE 
l!I : Radyo salon orkestrası; 20,0: Mas

cagninin '"CA V ALLERlA RUSTlCA " 
NA" operasını operadan nakil; 22,15: Pa
ristcn nakil: List nonseri; 23,40: Çincene 
musikisi; 24,15: Plak. 

VARŞOVA 
17,15: Orkestra: 18,20: Oda musikisi; 

18,SO: Muhtelif (söz ve prnk): 21: SetıfO* 
nilt'"'konser; 23,30: Sıt21er; 23,50: Dans. 

PRAG 
18,20: Viyola, viyolonsel ve keman kon• 

seri: 19,10: Almanca emisyon; 20,20: Su
kunMahulena adlı musikili emisyonu; 
23,15: Plak. 

IUOSKO\'A 
18,30: Bir opera piyesini nakil; 22: Ya. 

18,30: Rus musikisi; 20: Çaykovski'nin hancı dillerle neşriyaL 
eserlerinden konser; 21: Russalka opera
sından bazı sahJteler; 22: Yabancı dillerle 
emisyon. 

BELGRAT 
20,30: Milli neşriyat; 21,20: Konferans; 

21,40: Halk şarkıları; 22: Bükreşten: Av
rupa konseri; 23: Haberler; 23.20: Konser 
nakli. 

Perıembe, 28.5.936 
ANKARA. 

19,30: Doktor konuşuyor: 19,SO: Pli.k ya
yımı; 20,10: Karpiç tehir lokantasından 
nakil; 20,30: Ajans haberleri; 20,40: Kar
piç ıehir lokantasından nakil 

BUKREŞ 
18: Orkestra: 19,20: Orkestranın deva

mı; 21,05: Şarkılı konser; 21,30: Küçük 
radyo orkestrası; 22,45: Konserin devamı. 

BUDAPEŞTE 
19,35: Keman konseri: 20,40: Tarogato 

musikisi; 21: Yfırtsuz Adam adlı skeç; 
22,35: Çingene musikisi; 23,40: Opera or
kestrasL 

VARŞOVA 
16,30: Salon orkestrası; 18,15: Oda mu

sikisi; 19.20: Lemberı'ten nakil: Şarkılar -
Muhtelif; 21: Lemberg'ten: Eilenceli neş
riyat; 22: Radyo piyesi; 22,35: Leh şarkı
ları; 23: Orkestra; 23,25: Eski musiki; 
23,25: Plak. 

BELGRAT 
20,SO: Radyo orkestrast; 21,30: Konjo

viç'in "KOSTANA" operan 

Cumartesi, 305.936 

ANKARA 
12,30: Plak yaynnı ve Ajans haberleri; 

19,0: Ziraatçi konuşuyor; 19,50: Karışık 
plik neşriyatı :20,10: Karpiç şehir lokaı~
tasmdan nakil; 20,0: Ajans haberlen; 
20,40: Karpiç şehri lokantasından nakil. 

BUKREŞ 

18: Süel bando; 19,15: Radyo orkestra
sı; 20,20: Konserin devamı; 21,15: (1875 
M.): Dans musikisi; 21,15 (364 M.): As
keri bando; 22,45: Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 
20: Radyo salon orkestrası; 21: Kon

ferans; 22,20: Spor bilmecesi (plak ile); 
22,50: Orkestra; 24,10: CazbanL 

VARŞO\'A 
18: Piyano (solist konseri); 18,40: Muh• 

telif; 21: Hafif musiki; 22: Uzaktaki yurt
taşlar için emisyon; 22,30: Konser; 24,05: 
Danı plaklarL 

MOSKOVA 
19: Konser; 19,45: Senfonik konser; 22; 

Yabancı dillerle neşriyaL 

MOSKOVA 20,50: Plak; 21: Yugoslav ırvaresi; 23,20 
18,30: Sopran ıesle konser; 18,30: "Bin Konser nakli; 24: Dans plikları. 

BELGRAT 

ll~, bize Boğaziçi vapurlarına rad·. 
~0nuınıasının zamanı geldiğini J 

t?nekiedir. uv z. S . P. S. isaret li Mn~kov& raCfvosunun makine C!airMf 19,45: Rus musikisi; 20: Konser nakli: 
22· Muhtelif d ill .. r l" -.;..t. 

Felemenkte radyoya merak eden ler pek çoktur. Bu resim bir şirket tara
fından açı lmış ( Radyo Tekniği) dershanelerinde çalışan bir ~nç 

k .... ~ .... 
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EKONOMi BORSA · PiYASA 
PIY ASA V AZIYETI 

Ticaret borsumda buğday fiyat
ları Uzerine yeni bir tahavvül yok
tur. DUn de yazdığımız gibi Polatlı 
yumuşak buğdayları 6 kuruş 10 pa
ra üzerinde muamele görmektedir. 
Son günlerde en ziyade Polatlıdan 
ve Konyadan mal gelmektedir. Trak 
ya sert buğdaylarının stoklan azal
mıştır. Tütik üzerine son günlerde 
Çckoslovakyadan da talepler başla
mıştır. En ziyade oğlak mallar satıl
maktadır. Bunların kilosu 98 kuruşa 
kadar yükselmiştir. Zeytinyağ fiyat
larındaki durgunluk devam etmek -
tedir. Henüz yeni sene rekoltesi hak
kında kat'i bir mal\ımat elde edile
memiştir. Bazı tacirlerin mahsulün 
az olacağına dair ortaya çıkardıkları 
şa;-ialar ciddi telakki edilmemekte
dir. Fakat böyle olmakla beraber 
zeytinyağı fiyatları bu şayiaların te
sirile yükselmektedir. Tereyağı fi
yatları ucuzlamaktadır. Trabzon mal 
lannm kilosu toptan olarak 70 ku
ruşa kadar düşmüştür. Kars yağla
rı henüz piyasaya gelmemiştir. Pey
nir fiyatlarında da ucuzluk başlamış 
tır. Trakyanın yağlı peynirleri pera
kende olarak 30 kuruşa kadar satıl-
maktadır. Son günlerde buzhaneler
deki eski mallar piyasaya verilmek
tedir. Bu peynirler, Bahkpazan ve 
civanndaki çarşılarda kilosu 20 ku
ruşa kadar satılmaktadır. 

Kambiyo borsasında 
Kambiyo borsasında Unitürk fi

yatları düşmektedir. Dün Paris bor
sasından Unitilrk üzerine 223 frank 
fiyat gelmiştir. Halbuki birkaç gün 
evvel Unitürk fiyatları 240 franktı. 

Fiyatların düşmesindeki sebep, Tür
kiye • Fransa arasındaki istikraz 
şayialanndan ileri geldiği söylenmek 
tedir. Yerli esham ve tahvilat üzeri
ne ehemmiyetli denecek derecede 
bir fiyat tahavvülU yoktur. Yerli tah 
villerden en ziyade CUmhuriyet Mer 
kez Bankası tahvilleri, çimento şir
ketinin hisseleri çok satılmaktadır. 

lzmirde Türkofis yeni 

binaya taıındı , . 
Izmir, (Tan) - Türkofis şehrimiz 

eubesi pasaport iskelesi karşısında 
büyük ve yeni bir binaya nakletme
ğe ve bu binanın alt katında Eğe ü
rünleri için mükemmel 'bir meşher 

açmağa karar vermiştir. 

Peynir fiatleri 
lstan bul peynir piyasasında nor

mal vakit muamelelerden başka kay 
da değer bir faaliyet yoktur. Beyaz 
yağlı peynirlerin kilosu 19, yarım 
yağlılann 18 kuruştur. 

Kendir elyafı: 
Samsun mıntakasmda vaki ihtiyaç 

karşısında taleplerin çoğalması üze
rine fiatlarda yükselme meyli görül
müştür. Fiatlar Kastamonu mallan
nm 25 - 29, Fatsanın 18 • 24 kuruş
tur. 

Keten tohumu: 
Istanbul piyaeasında gevşeklik de

vam etmektedir. Ancak fiatlar sevi
yelerini muhafaza etmektedirler. Son 
fiat 9,25 - 9,37 kuruştur. 

Samsunda piyasa normaldir. Fi
atlar 7-8 kuruştur. 

No. 80 

Ademle Havva 
. Bürhan CAHiD 

- Mükemmel! 
Direksiyona aanlan eldiven içinde 

ki kUçilk elleri sakırga gibi yapış
mışlar, marş gUrUltüaü, motörün ça-
lıtması ve • • \ 

Gidiyoruz. 
Dayanamadım ökseye yapışmış bir 

serçeye benziyen direkaiyondaki 
elini öptüm. 

- Sen bir meleksin Hayal! 
- Şimdilik toförUm ama! 
Tenha sokaklardan an gibi dola

'ıyoruz. 
- Ya l'teki otomobiller. 
- Onlar bizi gideceğimiz yerde 

bekllyecekler ! 
Anladım. Beni inandırmak için 

böyle bir gezinti uydurmuştu. Biz 
her zamanki gibi başbap idik. 

Bu sevimli kafanın içi akıl dolu 
veaselim. 

Bu seneki mahsul tahminleri f? ara Borsası 

21 HA YIS PERŞEMBE r 
Ahı 8. tıı Ziraat Vekaletinin muntazam 

raporlar neşretmesi isteniyor 
Sterlin 
Dolar 

622,-

20 Franııs fran&'ı 163,-
20 Belçika franıı ao,-

626.-
0,79,20 
166,-

Onunla evlenmek istiyor~m 
Bu sene buğday mahsulü ne kadar dırlar. Bu ,ayialar piyuada fiyatla

olacaktır? Şimdiden bunu tahmin et rın inip çıkmasına sebebiyet vermek
meğe imkan yoktur. Her sene oldu- tedir. Maamafih bundan bir kısım 
ğu gibi bu mevsim de rekolteler ta- tacirler de şikayet etmektedir. Ken
mamile anl8'ılamadığı için piyasa disi ile görüştüğümüz bir zahire ta
tereddüt devresi geçirmektedir. Ma- ciri diyor ki: 
amafih böyle bir tereddüt devresi, - Ziraat Vekaleti zirai vaziyet 
spekülasyon yapan tacirler için en hakkında arasıra raporlar neşretme
mUsait bir devre de sayılabilir. Ne- lidir. Bu raporlarda, havaların tesi
tekim bir hafta içinde, buğday piya- rile mahsulUn nasıl bir vaziyet ge
sasında bu gibi hareketlere tesadüf ~irdiğini anlamak kabildir. Bundan 
edilmiştir. Ellerinde stok bulunan başka mahsul idrak edildikten son
bazı buğday tacirleri, yeni sene mah ra Ziraat Vekaleti rekolteler neşret
su!Unün az olacağını iddia ederek fi- melidir. Netekim diğer ecnebi mem
yatları arttırmağa çalışmışlardır. leketler de böyledir. Bu sene ne ka
Fakat bu arttırma teşebbüsü bir iki dar buğday çıkacak'!. Şimdilik bunu 
gün devam etmiş, neticede fiyatlar anlamak mümkün değildir. Çünkü 
daha ziyade yükselememiştir. mahsul idrak edilmemiştir. Fakat 

Zeytinyağı piyasasında ayni vazi- mahsul idrak edilse bile. bunu kat'i 
yet vardır. Bir kısım tacirler bu se- olarak anlamak mümkün değildir. 
ne mahsulün az olacağını iddia et- Her ticarethane, kendi ticari menfa
mişlerdir. Hatta bu iddialarını tev- atlerine göre, rekolte hakkında or
sik için, Ayvalık taraflarında zeytin taya bir şayia çıkarmaktadır. Hasılı 
ağaçlarının fırtınadan harap oldu- rekolte hakkında ortaya biribirini 
ğunu ileri sUrmUşlerdir. Bütün bu tutmayan rakamlar çıkar. Bunlardan 
haberler, piyasada fzyat arttırmak hangisi doğrudur? Ziraat Vekaleti 
isteyen tacirlerin işine yaramıştır. bizi bu tereddütten kurtarmak için 

Edirnede zirai mahsuller hakkın- tebliğler neşretmelidir. Aksi takdir
da ciddi bir surette malUmat veren de, rekolte kat'i bir surette ilin edil
bir istihbarat bürosu olmadığı için mezse, piyasada spekülasyonların ö
tacirler istediği gibi, kendi menfaat- nüne geçmek mümkün olamadığı gi
lerine göre, mahsulün az veya çok ol bi. fiyatlarda da istikrar hasıl ola
duğuna dair şayialar çıkarmakta- maz. 

Tütün satııları 

devam ediyor 
İstanbul mıntakaeında tUtUn satış

ları hararetle devam etmektedir. Fi
atlar müsaittir. 

Ege mmtakasmda tütiln piyasa • 
sında ihracata devam olunmakta
dır. 

Amerikada üzüm 

rekoltesi zarar gördü 
Izmir, (Tan) - Türkofis Amerika 

şubesinden şehrimiz şubesine gelen 
bir haberde nisan içinde Amerikanın 
bUtün eyaletlerinde yağan şiddetli 
doludan Uzilm rekoltesinin yüzde 20 
ve bazı yerlerde de yüzde altmış nis
betinde zarara uğradığı bildirilmiş -
tir. 

20 Drahmi 20.--
20 İsviçre fr. 812,-
20 Çek kuron 84.-
20 Ley 14,50 
20 Dinar 48,-
Liret veailtalı 190,-
Ptorln 82.50 
Avuıturya ıilin 22,-
Mark 28,-
ZJoti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,50 
Yen 30,-
İsveç kuronu 30.-
Altm 965,-
Banknot 241,-

Çelıler 

Pariı üzerine 
ln&'iliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Eıltam 

İt Banlı:a11 Mil. 
" • N. 
a. a. Hamilint 

Anadolu % 60 
" %100 

Sirhtiham:r• 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Banka11 
Sark Merku Eczaneaf 

lsfflrrarfar --------
Türk Borcu I Kupon keıilı: 

,, ,, il ,, " 

84,-
23.-

820,-
88.-
14,50 
52,-

196.-
84.-
24,-
32,-
24.-
24.-
24,50 
34.-
33,-

967.-
243.-

12 03,50 
627,25 
0,79ı.20 

10.09,45 
4,68,65 
2,45,14 

63,81,30 
1,17 ,27 

19,12,40 
4,21,64 
1,96.83 
3,09,20 
5,80,86 

87.50 
9 90 
9.90 

23,70 
39,70 
ıs-
19,50 

7,75 
12.40 
10,50 
66.25 
26,-

4.45 

.. " 111 " .. 
İıtikrazı dahili Kupon kesik 

21,80 
20,75 
20,85 
95,-
95.-
96,25 
96,25 

Ercani A. B. C. 
Sıvae Erzurum 1 Kupon kaik 

.. .. Il 

Mısır Tallvlllerl 
l886 a -.-
1903 il K. lı:eıik 88,50 
1911 Ul K. lı:esik 83.50 

-.-
89,50 
84,50 

Kadı köyünden K. L. M. imzasile: 
"iki senedir, karısından ayrılm~ 

bir adamla münasebetteyim. Onun
la münasebetimi kanunile§tirmek, 
yani evlenmek istiyorum, Fakat o, 
ilk kansı yüzünden izdivaçtan pek 
korkuyor, ona nasıl açılayım1" 

Bu adama karşı eskisinden daha 
şefkatli hareket ediniz. Ve sırası 
düştUkçe her kadının bir olmadığı
nı söyleyiniz. Fakat kat'iyyen eski 
kansının aleyhinde olsun, lehinde 
olsun bir iddiada bulunmayınız. Eğer 
size karşı samimi ise elbet ona kar
şı gösterdiğiniz f edakirlığı anlıya • 
caktır. Bir erkeğin aşk kadar, şef
kate, ihtimama ihtiyacı vardır. Ona 
biraz da anne gibi hareket ediniz, is
tediklerinizi ancak bu suretle ona 
yaptıra bilirsiniz. 

• 
Nlıan ve evlenme yüzükleri 

hangi parmağa takılır? 
Trabzondan K. S. Esen imzasile: 
"Basitliğine rağmen uzun za-

mandaııberi arkadaşlarla aramızda 
münaka§ayı mucip olan bir mesele 
için nihayet 8izi rahatsız etmek mec
buriyetinde kaldık: Nişan yüzüğü 
ııi§aıılılık esnasında hangi ele, evli
lilde hangi ele takıltrt Bu müfkülü
müzü hal için cevabınızı saygılanm
la dilerim." 

Bu hususta kat'i bir şey söylemek 
imkanı yoktur. Çünkü bazı memle
ketlerde, mesela Almanyada ni§an 
yüzüğü sol ele, evlilik yüzüğü sağ 
ele takılır. Bazı memleketlerde de, 
mesela Fransada nişan yüzüğü sağ 
ele, evlilik yüzüğü sol ele takılır. 
Bizde umumiyetle bu sonuncu usul 
kullanılıyor. 

Kocam lıa~fı 
Istanbuldan M. C. imzasile: Samsun mıntakasında tütün satış

tan gUnden gUne hararetlenmekte ve 
fiatlar talep ıUspetinde artmakta
dır. Fiatlann yükselişi, ziraat ban • 
kasının ekiciye vermekte olduğu 

krediyi çoğaltmasından ve "Tütün 
Limited" in te§ekkülü dolayısiyle pi
yasaya yeni bir alıcı çıkmasına ihti
mal verildiğinden ileri geldiği bildi -
rilmektedir. 

Balmumu fiatleri 
İstanbul balmumu piyasası ~k-1,_._T __ a_lt_v_ı_ı_.a.._t 

"On senedir evliyim. Dört çocıı
ğum v~r. Bir 8ene evvel kocam be
ni bırakıp ·kaçtı. Otuz iki YC1§1.>tda
y11n. Otuz be§ yaşında bir adamla 
tanıştık, seviştik. Benimle evlen -
mek arzusunu gösteriyor. Fakat ben 
çocuklanm yüzünden tereddüt edi • 
yorum. Hem, henüz, okcamla res
men ayrılmış değilim. Ne yapa-

sekliğini muhafaza etmektedir. En 
ziyade iş Bulgaristan üzerine yapıl • 
maktadır. Almanyaya mal satılama
maktadır. Stoklar çok azdır. Fiatlar 
90 kuruştur. !zmirden bildirildiğine 
göre Almanya siparişlerini arttırmış 
ve fiatlar yükselmiştir. Almanlar 
geçen haftanın cif 93 kuruşuna mu
kabil son hafta içinde 95 kuruş ver
mişlerdir. Stokların azlığı bu talep
ler karşısında piyasayı sağlamlaş -
tırmıştır. Fiatlar 89 kuruştur. 

Rıhtım 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

.. 111 
Anadolu Müme11il 

lstanbul deri 

10,35 
43,60 
47,50 
51,-

piyasaSI sakindir yım1" 
İstanbul deri piyasası sakindir. Dört çocuklu bir kadına, kocası 

kendisini bırakıp kaçmış olmasına 
Bu madde piyasasının inkişafı Al- rağmen, talak davası açıp başka bi-
manya ile yapılmakta olan müzake- risile evlenmeği tavsiye etmek güç 
relerin neticesine bağlı olduğu haber bir iştir. ÇünkU, sizinle evlenmek 
verilmektedir. istiyen adam için oçcuklannız bir 

Yumurta fiatleri 

yüksekliğini 

muhafaza ediyor 
Dahilden lstanbula geçen yıllara 

nazaran az mal gelmekte ve bu yüz
den fiatlar yüksek bulunmaktadır. 

Zf raf kredi kooperatifi !zmir deri piyasası normal du- yük olabilir. ve çocuklarınız, yeni 
babalarını sevmiyebilirler, arada an-

Hafta içinde kalkacak vapurla ls
panyaya 6849 küçük sandık yumur· 
ta ihraç edileceği bildirilmektedir. 

İspanya fiatlan 350 • 360 frank
tır. Son günlerde Almanyadan da ta
lP.pler gelmeğe başlam111 ve M mark 
üzerinden 400 sandık mal satılmıştır. 
Büyük sandık ta,r;e yumurtala
rın !stanbuldaki son fiatı 19 liradır .. 

Samsun mıntakasmda yumurta pi 
yasası durgundur. Istihsalat geçen 
yıla nazarap azdır. Piyasaya getiri -

ezmiş .Fakat bu sam yeli birkaç yıl 
lık saadeti felce uğratmakla kalmıı. 
Belçika kadar zedelenmiş değildir. 
oııyük Harpte ilk Alman obfuılerine 
gögüs geren Liege hala acılarını 
unutamıyor. Ağır güllelerin açtıkla
rı çukurlarda hi.11 ot bitmiyor. Fa
kat Lüksemburg öyle değil. Ateş
ten ve ıstıraptan eser kalmamış. Bu
rası sanki çok zengin bir zevk sahi
binin hu.su.si maliki.nesi gibi. 
Ormanlarında bile her ağaç husu

st bir itina görmilş. Civarda yaşı
yanlann gözlerinde endişe bulutları 
yok. Belçikalılar hali 1914 fırtına
sının dehşetini unutamanuşlar. 

Yolda birçok otomobiller gördük 
ki, ayni istikamete gidiyorlar. Uzak, 
fakat yol o kadar düz ki mesafeler 
kilometro saatinin yelkovanı içinde 
eriyip gidiyor. 

Hayal bu seyahati önceden etüt 
etmiş. Geçeceği Y.ollan, varacağı 
noktayı biliyor. 

Keçiburlu, (Tan) - On numaralı rumdadır. Kuzu derileri fiatlan yük laşamamazlıklar çıkar. Ve sonra, 
zirai kredi kooperatifi yıllık toplan- sek olduğundan Almanya ile iş ya- bir gün eski kocanız için, çocukları
tısını Gençler birliği salonunda yap- pılamamaktadır. Koyun derileri es - nı büsbütün tanımamak üzere eline 
mıştır. Toplantıda hesaplar tetkik ki mevkiini muhafaza etmektedir bir silah vermiş olursunuz. Fakat 
olunmuş, yeni idare heyeti seçilerek k sizin de saadete hakkınız var. Otuz 
1935 l k • l d - 1 Oğlak derisi mevsimi de başlama 

yı ı arının ortak ara agıtı ma _ iki yaşında bir adın, olgun bir ak-
s a k il · t" tizeredir. Bu deriler üzerine harir 
ın arar ver mış ır. "' din demektir. Kendini münhasıran 

len malların ekserisi kirli olduğun
dan ihraca müsait bulunmamakta
dır. Fiatlar Sameunda Çarşamba 
mallarının tam sandığı 14, dahil ma
lının tam sandığı ise 14,5 • 15 lira
dır. 

Tam öğle vakti nehir kıyısında ve 
orman eteğindeki kır gazinosuna 
geldik. Hayalin elinde kaim ciltli 
Turing Klüp haritası burası için 
Beau rivage diyor. Turistlerin isti
rahat yerleri imiş. 

Bizden önce gelmiş birçok otomo
biller sıra ile dizilmişler. Kurşuni 
dağlar arasında mavi bir su hafif 
şırıltılarla akıyor. Kalın gövdeli yük
sek ağaçlar altında yüzlerce masa! 

Hayal ustalıklı bir manevra ile o
tomobili hizaya çekti. Koşup gelen 
garson alışkın bir hareketle arkada 
duran sepetimizi aldı. 

Suya yakın bir ağaç altındaki ma
sayı intihap ettik. 

Çıt yok. Buraya gelenlerin hafta
nın bir gününü sükün içinde geçir
mek istiyen iı adamlan oldukları 

belli. 
Gazinoda yemek te var. 
Mütemadiyen otomobil geliyor. 

Çoğunu tanıyoruz. 

- Köprüye varmadan geçtiğimiz 
otomobil. 

ten henüz sipariş alınmamıştır. çocuklarına vermesi, hayattan çe-
Mersin mıntakası deri piyasası is- kilmesi, onu inkar etmesi demektir. 

tekildir. Dı, ülkelerden talepler de· her §eyden evvel yapılacak şey, bu 
vam etmektedir. Piyasa ve fiatlar noktalar üzerinde sizi seven ve si
şimdilik sağlam görülmektedir. Mer- zinle evlenmek istiyen adamla açık 
sinde koyun derisinin kilosu 40 - 50, görüşünüz, onun fikrini alınız. Eğer 
keçi derisinin tanesi 150 kuruştur. çocuklarınıza da babalık etmeği ka-

bası ona düğün hediyesi olarak beş 
bin lira vennig. Bununla ne isterse 
onu alabileceğini söylemi~. Burada 
otomobilin nekadar zevkli bir §ey 
olduğunu gördUğü için bu eık ve 
kuvvetli Amerikan otomobilini al
mış. Acente direksiyon öğretmeği 
de taahhüt ettiği için bir ay içinde 
muvaffak olmuı. 

Dedim ki: 
- Korkulu kadınsm. Böyle gizli 

pllnlan çevirmek herkesin harcı 
değil! 

- Olabilir. Fakat bu kabiliyeti 
her halde fena arzular için kullan
mıyacağımdan eUphe etmezsin değil 
mi? 

- Nasıl dUgünebilirim? 
Garson mütemadiyen bira taşıyor. 
Bu civarda bir bira fabrikası var-

mıı ki, taze birasını içmek için her 
taraftan buraya gelirlermiş. Haki
katen neftı bir §eY· 

Her masanın etrafmda uzanmak 
için rahat piliyanlar koymuşlar. Ye
meğini bitiren kendini bunlara bı
rakıyor. 

ya? 
Ellerini tutuyorum. 
- Evlendiğine iyi ettin mi? 
- Beni kurtardın Hayal. 
- Mes'ut mu.sun? 
- Çok! 
- Sözünde duracakam değil mi? 
- Olünciye kadar. 
- Gururumu incitmiyeceksin! 
- Hiçbir zaman. 

• 
Bugün insan için duyulabilecek 

saadetlerin en lezzetlisini duydum. 
Hayal beni bu cennet ileminde bir 
Havva gibi y&§attı. Gece yansına 
doğru Brüksele sarhoı döndük. 

Hayal dönüşte çok dikkatli idi. 
Eve pek uzak olmıyan garaja oto
mobili bıraktığı zaman: 

- Artık sana trenle gelmiyece
ğim ! dedi. 

bul ederse tereddüt etmeden evlenl· 
niz • 

• 
Kıskan~ bir icadın 

Şi§liden Muztarip imzasile: 
"Uç senedir evliyim, kocamı ço1' 

seviyorum. O da beni seviyor • .Ara· 
mızda hiçbir anlaşamamazlık yok. 
Yalnız, arkada§larımdan birisi Ue, 
bir gün, fazla samimi oldukların• 
gördüm. Ve bunu kendisine söyle· 
dim. O, hiçbir şey olmadığını, s~ 
dece bir ahbap gibi görü§tüklerini 
söyledi. Fakat ne zaman o arkada· 
şım eve gelse ben ayni "şeyi" his· 
sediyorum. .Arkadaşım da sanki bu· 
nu anlam~ gibi benimle eğlenirce· 
sine kocama karşı fazla mültefit gf>. 
rünüyor. Ne yapayım111 

Bize kalırsa, sevmiş olduğunu! 
kocanızı kıskanıyorsunuz ve her kıs· 
kanç olanlar gibi, meseleyi büyütil· 
yorsunuz. Küçük bir şüphe, bir hiS 
yuzünden hayatınızı zehirlemeyiniz. 
Mantıki olunuz, iyi anla§mış iki ki• 
şinin kurduğu bir yuvayı, kendi yu· 
vanızı, daimi ve lüzumsuz endişeler 
le bozmak tehlikesine sevketmeyiniz. 
Bu endişeler münakaşalara sebep o
lur ve münakaşa olan bir yuvada sa· 
adet duramaz. 

* 
Seviyorum ve lcorlcuyorum 

Ortaköyden Suzan imzasile: 
"iki senedir sevdiğim bir genç f1' 

yaşıyorum. O ne derse derhal yapı
yorum. Yakında eı•lcneceğiz. Fakat 
bazan benden öyle şeyler istiyor kiı 
sinirleniyorum ve aramızda müno
kaşalar oluyor. Yavaş yava§ bu mil• 
nakaftJların beni ondan soğutacağı
nı zannediyorum. Ne yapayım1" 

Hakkınız var. Fakat ne çare? Se\f" 
diğiniz genci evvela öyle alıştırmır 
sınız. Ve mademki seviyorsunuı, 

bir mf!ddet ~ah~: es~şi gip~ ~bırlı 
olunuz. Sonra,. yava§ yavaş, onu is
tediğiniz yola getirebilirsiniz. Yal • 
ruz, her geyden evvel sabır gerek. 

• 
Bir çiçek, ilci böcek 

Ayaz paşadan 1. I. imzasile: 
"Yirmi sekiz yaşındayım. Dulu'/1lo 

Biraz servetim var. Tanıdığım ki~ 
seler arasında çok samimi iki dost 
olan iki genç var. Bu. iki genç bantl 
karşı alakadar görünüyorlar. itiraf 
edeyim ki, ben de Uikayt değilifll4 
• _,,,at bana daha yakın olarak oıU
duğum genç, arkadaşının beni fazld 
sevaığini görerek onun a§kına Jıilf" 
met ediyor, yerini ona bırakmak tr 
tiyor. Şa§trdım, kaldım. Ne auret11 
harekcı edeyim1 Tercih ettiğim gerı
ce burnı nasıl anlatayım1" 

Bizce bu iki arkadaşı kendi hallr 
rine bırakıp onlardan uzaklaşınıl> 
Hiç:ı--:"isine ümit vermeyiniz, biribi!.; 
'erine karşı bu kadar fedakar i~ 
ırkadaşın nadir bulunur dostlukları· 
nı bozmayınız. Tereddüt içinde b~: 
lunduğunuza göre,. sizin a_ıa.~a~ız ~,, 
sa olsa bir hevestır. Hakıkı bır 8t"' 

arayınız, hevesi bırakınız. 

adamakıllı ısınamadım. Fakat S-~ 
yalin kontrolU beni çalı§tınyor. • 
benim karım değil, sanki bir ınaS 
rif müfetti§i. Her gelişimde not!•• 
rımı, kitaplanmı kanıtırıyor • 

lstemiye istemiye maden ~Uh:: 
disi oluyorum. Fakat mektebiJl 
rektörü bana: 

- Sen mükemmel bir idareci ola" 
caksın! diyor. Anlıyorsun, biliyor • 
...'"4n, fakat çalışmak is• ... ..,iyo~ bit 

Fransa, Belçika ve Almanya hu
dutları arasındaki bu küçük LUk
semburg dünyanın belki Isviçreden 
daha mes'ut meınıeketi. BUyUk 
Harpte Alman silindiri buraları da 

Bazı yerler var ki göz alabildiğine 
görüyor. Buralarda tı.m gaz gidi
yoruz. Kontöre bakıyorum. YUz o
tuz, hattl yUz kırkı buluyor. Ce
hennemi sür'at. Fakat tehlike yok. 
Anla§ılıyor ki Hayal direksiyon öğ
renmek sürprizi için çok iY,i ha
zırlanmış. 

- Köyde li.etiği patlıyan otomo
bil. 

- Bizimle yanı etmeğe kalkan 
küçük Renaut. 

Hayal nihayet bu sürprizi nasıl 
hazırladığını yemekte anlattı. Ba -

Tam dinlenecek bir yer. 
Hayale nasıl teşekkür edeceğimi 

bilemiyorum. 
Beni sevindirdiğine memnun 

- Rahat ettin mi, yorulmadın 

Hayal öyle bir kadın ki, erkeğe 
daima başka tekilde görünen, evinin 
ha vasmı daima değiştiren ve erke
ğin erkek ruhundaki değişiklik hır
sını kollayan bir kadın. Bundan 
başka öyle bir gözle görülmez, his
sedilmez bir otoritesi var ki insan 
elinde olmıyarak ona itaat ediyor. 

• 
Artık vaktimiz tatbikatta, maden-

lerde geçiyor. Bu mesleğe hali 

Madencilik belki de sevimsız ıır 
meslek değil. Fakat çok ince itO 
saplar hoşuma gitmiyor. Heve~! 
daha ziyade işin rahat taı:af~eıı 
Direktörün dediği gibi bu ışler'"\T&. 
anlıyorum ama ocaklara girip ba \T&• 
sız ,rutubetli, karanlık yerlerde p1-
kit geçirmek istemiyorum. ~~e er
zar günleri Hayalle cennet gıbı Yet• 
!erde gezdikten sonra otuz, kırk ~ 
ro yerin dibine inmek hiç h~ 
gitmiyor. Bir tatilde Er~ğ~iye dl 
babamla gitmiştik. Bızım. : bd 
kuvvetli bir ocağımız var. Yır ·~
yıl müddetle babam bir grupa .~ 
.amış. O zaman kunturatın bı ur-t 
sine Uç yıl kaldı, diyordu. Kc~t t,_ 
bmnce niyeti ocağı bana işlettırııı 
Bakalım ne olacak! ] 

r Arkası .,.r 
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tirdi. Büyük bir zarftı. Merakla aç
~__.............__.... tım. lçinden bir defter ve bir mek

Bugünkü Program 
lstanbul 

tup çıktı. Mektup, uzun senelerdir 
görmediğim, mektep arkadaşım 
Abdülkadirden idi, şunları yazıyor-

18: Oda musikisi (plak); 19: Haberler; du 
19,lS: Muhtelif pliklar; 19,30: Zehrili caz- Sana hatıra defterimi göndcriyo -
ter hakkında konferans: Kimya Muallimi 
Maıhar tarafından; 20: Halk musikisi; rom. Fevkalade asabi bir haldeyim. 
20,30: Stdyüo orkestraları ve Bayan Ka- Arasıra bir şeyler görür gibi oluyo
rakaş; 21,30: Son haberler. rımı. Bunları anlatmak o kadar güç 

Bu satırlar, rüyada bağırmak istiyen 
Saat 22 den ıonra Anadolu Ajansının 

cuetelere mahsus havadis servisi verile- ki 
cekir. Onları hatıra defterime yazdım. 

Ankara: Biliyorum ki, bunları yalnız sen an
lıyacaksın. Mektepte iken b-u bah;s 
etrafuıda seninle çok konu§mı<.Ştuk. 
Onun için cesaret edip sana yazıyo
mm. Yok!~a bu görür gibi olduğum 
şeylere ait bildiklerimi, yazmağa 
çalt§tıklarımı kendimle beraber me
zara götitrürdüm. 

adamın çıkmayan sesiydi 12.30: Plik yayum ve ajans haberleri; 
19,30: Çocuklara hikaye ve edebiyat; 
19,SO: Hafif plak yayunı ; 20,10: Ajans ha
berleri; 20,40: Karpiç 5ehir lokantaımdan 
nakil. 11 a 1 b u k i Floberle A.dnanın 

~~len o çok, bu az çalıştığı için 
~lerce sürmüştü. Belkisin gU
~ği alışılacak, azalacak, sonra bi
"- kti. Adnan bu saadeti boşuna 
"'kl....ıı· "'. . b gU k" d t b" b" tUn ta '7" gını u n u ers e us u 

tdU; bedbahtlığını görmemezlikten 
f:lert_ıiyorou; sinirlendi. lnsanlarm 
~dı kendilerine yaptıkları dalka -
\ luktan vazgeçti, romanının neka-
~ fena olduğunu biroenbire kabul :U; satırlar çiziyordu. Fakat, biraz 

si1~ce, yeni ilhamlarına kıyamadı. 
h~gi satırların yerine sahifeler 
~· Kendini çizerken bir müellife, 
U rken bir başka müellife benze
~l'du. insanın kendisi olması ne
bi r güçtü! .. O, el yazısını bile 
te~kını me§hur adamlarınkine ben 
~l'e.k bu yaşa kadar kaç defa de
t(} ~İ§ti. Fakat en çok imzasına 

edıği kuyruğu seviyordu. An
~ romanını Mı.turda ariyet imza ile 
"uk racağı için üstüne adının kuy
tunlu kli§esini koyamıyacaktı. Mah 
~it oldu. Böyle f eli.ketlere üzüle-

. kadar iyi kalpli idi. 
~llııdi Abdülhamidin cülfls §enliği 
~ romanına yazdığı sahifeleri o
~~~· . Bu faslın adı (Karanlık Ge
lta tdı. Bunu, (Kızıl Gece) yaptı. 
~ ~~ığa dargın dargın baktı, kızi-

. Umsüyordu. 
~llrıdi eserin en güç yerindeydi. 
~:onanma gecesini çirkin göster -
~ ! Çünkü İstanbul, yılda ancak 
~defa, bu cülus ve viladet gecele
\i aydınlık ve gUzeldi. Boğazın 1-
ltı, 'fından nurun dallan, yaprak
J'ol' ~kıyor, ateşin gonceleri Urperi 
~~ karanlık deniz Canaletto'nun 
~edik taplolarına aönüyordu. 

ta..ı.. U _havai fi.feklerin, bu tutUf&!l 
t;IQfeleklerin altında milyonlar
tıı 'dam siyah alınlariyle somur
~~rdu. Ancak Uç kıt'anın karanlı
hııj a Belkisi daha güzel, daha beyaz 
'ee UYor, haykırmak istiyor, isyanına 
~ 'r:'Yordu. Buldu. Geçen ctilus 
~ 1tinde Adnan, Hidayetle boğazda 
11~ ~ezintisi yapmışlardı. Bu te· 
~ U kiğıt gibi yumruğunda bu
tıı Urarak tanınmıyacak hale sok -
~ ı:nıa.nma koydu: Çatana, roma
aı11 .!Jk olarak girdi. Adnan verem 
!la P 0 ksUrerek kayığa oturdu;; Hi
~l'e!-1 \1e çatanadaki saz takmımı 
~:a almadı; zaten bu kadar ada-

lt. ayıkta yer yoktu. 
~ lıeu kyıkçı Anadolunun dertlerl
ııır:Ydı; Adnan hıçkınklannı tuta
~ kayık romanın sayfasında-
~ doğru kayıp gidiyordu. 

h-~kat, yilksek sesle okuyunca, bu 
"~ beğenmedi· "boa" a "derin" "'ltlitti. • ., 
)~u 118.tırlar, rUyada bağırmak isti
'lıı :anım çıkmıyan sesiydi. Belki
~tın nhtımlı yalıda oturduğu bu 
lıtı: ~a gecesi, çok mücrim olmalı 
tı:ı( ~nın gözünde, Belkisin böyle 
' ~ U z e l olması için hü
tlb~~ zalim olması llzımdı. Onun 
~den aldığı hüzünle Abdül • 
lttidt ~ kızıyorou; o hınçla romanına 
~ '. Boğaztçl denizini Abdülhami
~ Cölgeaiyle kararttı; yirmi dokuz 
~-lklet.ro. çamur akrtb. Selim.iye 
~ ileraindeki lngiliz mezar
~11 Yaz~. Kının harbinden orada 
'-~el Jr'gtlıı 9ehitlerini uyandırdı; 
Ilı~ e e~i mezarlıktaki dört mer -
'1a a. Perının sırtındaki granit sütun
ti'l.....-l'ağa kaldırdı, Yıldız sarayını 
~rerek· ....... . 

t\( k'Sakın, dedi, sizin Türk olmıya· 
~ llrt.armak istediğiniz Türk va
htı ~ dUJ~.ana muharebesiz veren 
~knı Türk padişahıdır. 

llibaı. coşmuştu. lzmitte yatan A
~( 11 ~mitle yan yana koydu, gele-

••, ttillere göstererek: 
>.ı. ltte j1.:_· d tarihin' d ' tı":._~t ~ ~ı e a amı .... 
~~'?19· b he; o, cUmle kapısından 
h.(!., d ~ Servis kapmmdan gire
.:llll\• edi. Sonra Rumelihisarmda 
)~ ıın:, nıenner tahtını kurduğu 
~~l lr Baray adamını teneke a
~dı. e geçirecekti; sokak kapısı 

~e~i Şefika kapıyı açınca f e
~ı.s~olis ! .. Bir tek adamın dev

llleınieketlerde kUçUk ev-

terin kapısında gece ve polis kor
kunçtur. Kadın korktu. Felaket eve 
birdenbire girmesin diye kapıyı açar 
açmaz kapadı; gösterdiği telaşın ya
nsı kadar koşarak merdivenden çık
tı; Adnanın oda kapısında durdu. 
Soluktan ibaret bir sesle: 

- Polisler, imam, muhtar, bekçi.. 
Kapının önü kıyamet kalabalık! de
di. 

Sokak kapısı hızlı hızlı vurmağa 
başladı; Şefika tekrar kapıya koştu 

Adnan kendi kendine: "Basıldık!" 
dedi. 

Vaziyetin korkunç olduğunu, bir 
sesin mesafesinden bir yabancı gibi 
kendine ihtar etmek ve "ihtiyat namı 
na ne yapacaksan yap!,, demek isti
yordu. 

(Arkası var) 

~ 

Kısa Dalgalar 
BerllD 

ÇaJ11ma .. atıeri: Saat 10.45 - 14.20 ı 
ı 74 m. .e Sl, 45 m. Saat 15.00 - 18-35: 
u.sa m. Saat uı - 2s.ss: 25, 40 m. n 
49 & m. 
Loadra 

Ca.11ma 1UtJeri: 10 - 12,20 ı 25.SS m 
•• sı. 55 m. Saat ıs - 15.45 ı 16, 86 m 
•e ıı., 12 m. Saat 16 - 18 : Göıterilen 
ooıtalardaa ikiıi. 111,82 m. 25. 211 m. H 

31, ss m. 
S. at ııı.15 - 2S,SO : Oöıterilen 2 •eya 

t poıta 111. et m. 2s, ss m.. sı, s5 ... 411. 
10 m.. 
Sinemalar, 'nyatrolar 

• TEPEBAŞI ANFt TiYATROSU : 
Bu akşam saat 20,30 da (Bit Kavuk 
Devrildi), tarihi komedi 4 perde. Ya· 
zan Müsahip zade Celal. 

• FRANSIZ TİYATROSU ; Saat 21 de 
Pr. Zati Suncur. Manyatizma, Spiri
tizma, Fakirizm ve İpnotizma numa· 
ralarL Birinci program bir müddet 
daha devam edecektir. 

• MELEK : (Broadvay Melodi) ve 
(Monte Kristo). 

• ELHAMRA : (Adalar Sarkıaı) ve 
(Sevda Gecesi) . 

• İPEK : (Klo·Klo) ve (Kaplan Kız). 
• TÜRK : (Kanan Kuvveti) ve (Dede). 
• USKÜDAR HALE : (Mariyetta). 
• SÜMER : (Kızıl Alev) çe (Kadmlar 

Gölü). 
• ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su· 

zan Banyoda). 
• MiLLi : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö

lüm Kasırıa11). 
• HİLAL : (Koniksmark) ve Arılan· 

lar AdallL 
• KADI.KÖY SÜREYYA: (Aık Bando

ıu). 

Zavallı Abdülkadir! Demek has
talığı ilerlemişti. Mektepte bütün 
çocuklar ona "Deli!" derler ve alay 
ederlerdi. Yalnız ben sesimi çıkar
mazdım, acırdım, o da, beni, kendi
sini anlıyor sanarak, bana içini dö
ker nazariyelerini anlatırdı. Böyle
ce 'hem teselli duyar, hem de beni 
k~ndisine bir nevi tilmiz telakki 
ederek iftihar ederdi. Oteki çocuk
ların alayları ona o kadar dokun
mazdı. 

Fakat bugün posta ile gönderdiği 
bu hatıra defterini karıştırırken, 
itiraf ederim ki sarsıldım. Bunun 
içinde karmakarışık notlar, bazan 
gtlnü gününe yazılmış hatıralar, şi
ir parçaları ve bu şiirlerde sık sık 
tekerrür eden şu mısra vardı: 

Esiyor ba§"lmdan kavak yelleri. 
Bu defterden bazı parçalan nak

lediyorum: 

• Dünyada insanı garip hadiseler 
kadar tesiri altında tutan hiçbir şey 
yoktur. Fakat hazan öyle garip ve 
fevkalade hadiseler olur ki, insan 
bunu anlatmağa korkar, çilnkU din
liyenler, sizi müstehzi bakışlarla 

karşılarlar, adeta yalan söylemi§ gi
bi sıkılırsınız. 

Ben bütün hayatımda ruhla vücu-

Balkan Kupası maçlarında Bulgar milli saat: 15 Hakem: Feridun Kılıç. 
, Galatasaray - Güneş B takımları 

dun ayrı ayrı şeyler olduğuna inan
dım. Küçükken bu kanaatim sadece 
bir insiyak halinde idi. Biraz aklım 
başıma gelince, ilk bakışta ehem
ntiyetsiz görünen bazı gündelik ha
diseler bana bu husustaki kanaati -

takımı Yunanlılara 5 · 4 galip geldi saat: 16,30 Hakem: Saim Turgut. 
24-5-1936 Pazar günü yapılacak 

maçlar: 
Pazar günü Bükreşte Onef sta

dında büyük merasimle başlanan 

Balkan kupası maçlarına dün 25,000 
seyirci önünde Bulgar - Yunan mil
li takım.lan arasında devam edilmiş
tir. 

Geçen sene hak~m yüzünden çı -
kan ihtilaf Uzerine bu sene beynelmi 
lel hakem federasyonu tarafından 
bu maçları idare etmek için gönde
rilen Alman Dr. Bavens'in hakem
liği altında oynanan bu maç bir gol 
panayırı halinde çok heyecanla de
vam etmiş ve neticede Bulgar milli 
takımı daha şanslı çıkarak Yunanlı
ları 4 - 5 mağlilp etmeğe muvaffak 
olmUJtur. 

Pazar gUnU Romenlere de 5 - 2 ye 
nilen Yunan milli takımı bu vaziyet 
karşısında üç milletin iştirak ettiği 
bu maçlarda iki mağlubiyetle üçün
cü olmuştur. 24 Mayıs Pazar günü 
birer galibiyetle finale kalan Roman 
ya - Bulgaristan maçı kupanın kim
de kalacağını belli edeceğinden bu 
karşılaşmanın çok çetin olacağı ve 
takımların şampiyonluk için bütün 
gayretlerile oynayacakları şüphesiz 
görülmektedir. 

letiktaıın hükmen 
mağlubiyetine karar 
verlldi 

Evvelki akşam mutat içtimamı 

yapan lstanbul futbol ajanlığı pazar 
günU münazaalı bir gol yüzUnden 
tamamlanamıyan Fenerbahçe - Be
şiktaş maçı ihtilafını incelemiştir. 
Sahadan masa başına intikal eden 
itirazın ilk merhalesi olan futbol a
janlığı, dört saat süren uzun bir iç
timada nihai hükmü veren hakem 
raporunu tetkik etmiş, ve bu husus
ta beynelmilel futbol kaideleri üze
rindeki sarahati gözönünde tutarak 
Beşiktaş klübilnUn vaki itirazını gay 
ri varit addetmiş ve hakemin gol ka 
ranndan sonra oyuna devam etmek 
istemiyen siyah beyazlıların hükmen 
mağlftbiyetine karar vermiştir. De -
veran eden şayialara göre fut bol a
janlığının bu kararını kabul etmiyen 
Beşiktaşlılar bu hususta Federasyo
na da. itiraz edecekler, karar tekrar 
menfi çıktığı takdirde lik maçların· 
dan çekileceklerdir. 

Galatasaraylı LQffiye 
müsabaka boykotu verlld1 

Pazar günü yapılan Süleymaniye -
Galatasaray maçında hakem tarafın 

dan dışarı çıkarılmak istenen Gala- Fener Stadı: min nekadar doğru olduğunu ispat 
tasaray müdafilerinden Liitfiye te- T k H'rı A takımlan saat ettiler. 
cavüzkar hareketinden dolayı Fut- op apı - 1 a Her insanın kendine mahsus bir 
bol AJ'anlıgı- tarafından 6 ay müddet 16,45 hakem: Sadi Karsan, yan ha- d' 

vücudu olduğu gibi, bir de ken ıne 
le müsabaka boykotu verilmhıtir. kemleri: Hayri, Tahsin. 

,. mahsus bir ruhu vardır. !sterseniz 
Galatasaray • Kolleı· Şeref Stadı: . b' 

bu ruha, şahsiyet, benlik gibı ırta-
Atletl•zm mu"sabalcası Alan gözcüsü: Muhtar Oygur. . B' . 

kım isimler de takabilirsinız. ır ın-A.Hisar - Beylerbeyi A takımları 
Yarın yapılıyor sanın kanı damarlarında artık dön-saat: 10 hakem: 1. M. Apak. 

Galatasaray atletleri senenin ikin- mez olunca veya kalbi durunca, tıp 
ci müsabakasını yarın Kollej atletle- Karagümrük - Sumer A takımla- ona "öldü" diyor. Farzedelim ki bu 
rile yapacaklardır. Yapılan program rı saat: 12 Hakem: Halit Galip. ls- .. 

ta b E A k l olüyü herhangi bir vasıta ile diril-da 100, 200, 400, 800, 1500 metre diü n ulspor - yüp ta ım an saat 
l r. 15 h k s · T t y h tebildik. Bu insan, yine eski benli-koşularla 110 manialı ve 200+ 100+ o, a em: aım urgu · an a-

200+ 100 metre bayrak yanşı, gülle, kemleri: Esat, Şeref. ği, gahsiyeti, ruhu ile yaşıyacaktır. 
disk, cirit atmalarla yüksek, uzun, Kasımpaşa - Doğan A takımları Bu, şUphe götürmez bir hakikattir. 
Uç adım, sırıkla yüksek atlama miı- saat 13,30 hakem: Şazi Tezcan. Bu, insanın vücudu ile ruhunun "ay
sabakalan vardır. Vefa - Süleymaniye A takımları rı" olduğunu, fakat "başka" olma-

Her sene Mayıs ayı içinde tekrar saat: 17 Hakem: Suphi Batur. 
Y · s · T 1 Ba dığını gösterir. Ayrıdır, çlin -edilmesine karar verilen bu müsaba an hakemlen; amım a u, -

kalar saat 15 de Bebekte Kollej sa- haeddin Uluöz. kil biri ötekini bırakabiliyor. Başka 
hasında yapılacak ve puvan itibarile Gen~ takımlar ll1d değildir, çünkü eğer öyle olsaydı, 
birinci gelene muazzam bir kupa ve- dirilen adam yine eskiden olduğu 

Fener Stadında: · rilecektir. gibi ayni adam olmaz, mazisıni ha-
Bu kupa galip gelen tarafın miı- Saat: 9.30: Güneş - Fenerbahçe. tırlıyamıyan büsbütün başka bir 

Hakem: Zeki. zesinde gelecek senenin birincisine şahsiyet olurdu. 
verilmek üzere bir sene müddetle Saat l0:30: Feneryılmaz - Galata- Olüm belki üzerinde münakaşa 
duracaktır. saray. Hakem: Adil Giray. edilebilir, fazla meçhul bir hadise 

Saat 11,30: Anadoluhisan - Altın- olduğu için daha başka bir misal 
lstanbul atletizm bayramı ordu. Hakem: Hasan Kamil. 

getirebilirim. 
Her sene tekrar edilen İstanbul Balk vı tum 

Atletizm bayrammm seçmeleri 24 e ovası Bayılmak nedir? Buna biz, daha 
30 Eminönü Halkevinden: hususi bir tabirle, "kendini kaybet-Mayıs pazar günü sabah saat 9, 

da Bebekte kollej sahasında yapıla- Evimiz tarafından Karagümrük mek' 'diyoruz. insan büyük bir te-
caktır. Finali sonra illn edilecek o- stadında gayri.federe kulüpler ara - essür, kuvvetli bir darbe ile kendini 
lan bu müsabakalar herkes için ser- sında yapılmakta olan turnuvanın kaybedebilir. Bir müddet sonra, 
beet olacaktır. ikinci hafta maçları 24-3-936 Pazar kendine gelir. Ayni insan olur. 

le 
günü aşağıdaki program dahilinde Eğer ruhla vücut ayrı ayrı şeyler ol-

Kollej • Galatasaray İstanbul at yapılacaktır: masalardı, bayılmak, kendini kaybet-
tizm bayramı müsabakalarını kursa 1 - Müsabakalar komiseri Sami mek denilen hadisenin olmaması 18.
devam eden hakem namzetleri idare Karayel. zımgeliroi. Fennin, tıbbın anlattığı
edecek ve nihai müsabakadan sonra 

2 - Birinci maç saat 15 de Akın- na göre, bayılmak, hatıra denılen 
da ehliyetleri verilecektir. spor, Altm Hilal. Hakemi lzzet Apak §eyin muayyen bir müddet için yok 

İstanbul bölgesi Futbol ajanlığın· 3 - İkinci maç saat (16,45) de olmasıdır. Demek hatıra ile ruh 
dan: Aksaray - Sokoni • Hakem: lizzet ayni §eydir. 

Apak. 
Not: 
Stada giriş fiyatları 10 - 15 kuruş-

23-5-936 Cumartesi yapılacak maç tur. 

Tebliğler 
Bu haftaki maçlar 

lar : Maçı olan takımlar Karagümrük 
Fener Stadı: stadmda soyunacaklar. 
Topkapı - Hilll B taknnlan saat Saat 13 de Fatih İdman Aris husu-

15 hakem Şazi Tezcan. si karşılaşma yapacaktır. 
Fenerbahçe - Anadolu B takımla-

" saat 16,30 hakem: Şazi Tezcan. Voleybol müsabakaları 
Şeref Stadı: latanbul Bölse•İ Voleybol Ajanlıiından: 

23. S. 9315 cumartesi cünü Galatasaray 
İstanbulıtpor - EyUp B takrmlan lokalinde yapılacak müsabakalar: 

saat : 15 hakem: Kadri Celal. Beykoz.tstanbulspor saat ı15, hakem Li 
Beaikta .. _ Beykoz B takımları sa- tif. Topkapı-Eyüp saat ıl5.30, hakem Latif. 

Y Y Feneryılmaz-Galatuaray aaat 17, hakem 
at: 16,30 hakem: Samim Talu. Ali Rıdvan. Müsabakalara tam vaktinde 

Taksim Stadı: başlanacaiından takımların ıösterilen saat 
lerde sahada spor luyafetlerive hazır bu

Vefa - Süleymaniye B takınılan ıunmaları li.zmıdır. 

• 
Pazar, !4 Ağmtos, saat 11 
Pazartesi !6 Ağmtos, saat 11 
Sabah saat 8 de yatmıştım. Ar-

kadaşlarla o saate kadar içmigtim. 
Tam saat 11 de kapı çalındı. Gelen 
Mesrure idi: 

- Bu ne uyku, dedi, kalk baka
lım, tembel. 

- Ne uykusu mu? Daha demin 
yattım .. Uç saat uyudum ,uyuma
dım. 

- Ayol, şimdi akşamın 11 i ! •. 
- Ya, demek 14 saat uyudum. Ey. 

Kabahat bende değil. Vakıa saat -
ler şimdi 24 oldu amma.. yine eski 
kıldranlar değişmemiş.. Hep taksi-

mat 12 üzerine. Gel Mesrure, Ame
rikaya bir mektup yazalım. 24 üze
rine taksimatlı bir saat kadranı 

yapmak imtiyazını alalım, milyoner 
oluruz ... 

- Offf... Bırak şimdi bunları ... 
Konsere gideceğiz .. Zaten geç bile 
kaldık. 

- Peki amma. kızım, konser pa· 
zartesiye, bugün .. 

Mesrure hayretle, adeta korkarak 
yüzüme bakıyordu. 

- Bugün, dedi, pazartesi olduğu
nu bilmiyor musun, yoksa mahsus 
mu yapıyorsun? 

Hayret, demek bir gün atlamı'°' 
tım. 

Hayır ... Ben dün uyandım. Oylece 
yatakta kaldım. Tavan bana yeni 
görünmüştü. Odamda idim. Fakat 
nerede olduğumu bilmiyoroum. Son
ra.. Sonrasını hatırlıyamıyordum. 

Her halde, bugün, eski ben olarak 
uyanıyordum. Gayet karışık, bir rll· 
ya gibi vuzuhsuz olan yaşadığım, 
r_:__t hatırlıyamadığım o günün 
hadiselerini beyhude hatırlamağa 

çalışıyorum. Nafile. Lakin düşünil
yorum. Hatırlamamak ne iyi şey! 
Hergün dünil hatırlamadan fakat 
hislerimiz mevcut olarak uyanmak. 
işte saadet bu. Yataktan kalkıyor• 
sunuz. Yatağın ne olduğunu bilmi -
yorsunuz. Yanınızda bir kadın var. 
Bu anneniz, yahut kardeşiniz, yahut 
kızınız. Onu istiyorsunuz, ona malik 
oluyorsunuz. Çünkü hatırlıyamıyor
sunuz. Memuriyetiniz olduğunu ha· 
tırlıyamadığınız için çalışnııyorsu • 
nuz. Yine hatırlamadığımız için ye
mek vakti olduğunu bUmfyonız ama, 
insiyalmnız ve hislerimiz karnımı· 
zın aç olduğunu bağırıyor. Yemek! 
Elinize geçen, yahut arayıp buldu
ğunuzu yiyorsunuz. Siz yemek pi
şirmesini hatırlıyor musunuz? ES&· 
sen buna ne llizum var? 

Hatırlamamak, ebedi ve asıl sa· 
adet budur. 

• 
Abdülkadirin defterini acele ile 

kapadım. Tereddüt etmeden götürüp 
sobaya attım. Çünkü ben de onu ha
tırlamamak istiyordum. 

Fikret ADIL 

BULMACAM iZ 1 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Bir Yunan adası (9). 
2 - Bir göz rengi (3) . Ödünç (4) 
3 - Kedinin düşmanı (4). Tavla 

taşı (3). 
4 - Lokman ruhu (4). 
5 - Nota (2). Sanat (2). 
6 - Geri kalan (5). Ust değil, or

ta değil (3). 
7 - Bir hece (2). Bugünlerde 

çok ismi geçen bir yunan adası (5). 
8 - Hayf (5). 
9 - Meyane (3). Yaramaz çocuk 

(6). 
10 - Sanat (2). Telefon dili (3) 

Bal yapar (3). 
11 - Arka (3) . Abide (4). 

DUNKU BULMACAMIZIN HALU 
1 - Asa (3) . Si (2). 
2- Si (2) . ınu (3). 
3 - Ara (3). U (2). Ga (2). 
4 - Re (2). Zarf (4). 
5 - Azar (4) . Ga (2) . Mi (2). 
6 - Eğe 3). Li (2). 
7 - Dul (3) . Le (2) . At (2). 
8 - Laz (3). tfe. (3). 
9 - Su (2). Ama (3). It (2). 

10 - Gri (3) . At (2). Et (2) . 
11 - Li.f (3). Ata (3). Ta (2). 
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Poliste 

Bir polis otomobil 

altında kalarak öldü 
Evvelki gün Amavutköyünde A

kıntıbumunda bir otomobil kazası 
olmuştur: 

Vazife dolayıslle Akmtıbumu ci -
varında dolaşan Amavutköy mer
kez memurlanndan Nafi, Boğaziçi 
lisesi istikametine gelen 2107 numa
ralı otomobilin sadamesine maruz 
kalmıştır. Bu sadame neticesinde ba 
şından ağır yara alan Nafi, derhal 
hastaneye kaldırılmış, fak at, az son 
ra ölmüştür. Şoför Hüseyin, hak
kında takibata başlanmıştır. 

Şeker sandıklarının altında 
Beşiktaşta şeker deposunda ham

malhk yapan Ömer, şeker sandıkla
nndan birini taşıdığı sırada devrilen 
sandıkların altında kalmıştır. Omer 
ağır yaralı olduğundan hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Sahte bir doktor tutuldu 
Beyoğlu Bursa sokağında 32 nu

Jnarah cumhuriyet apartımanmın 

ikinci katında oturan Rus mUltecile
rinden Nikolanın, sahte doktorluk 
yaptığı ve öteye beriye UA.ç verdiği 
anlaşıldığından yakalanarak hakkın
da kanuni takibata başlanmıştır. Ni
kolanm dairesinde ayrıca muhtelü 
cins ilaçlar da bulunmuştur. 

Bu da ba1ka11 
Kasımpaşada oturan Şükrü ha3ta 

!anarak tanıdıklanndan Faika ismin 
de bir kadına başvurmuştur. Faika 
da ŞUkrüye birtakım iliı.çlar vermiş
tir. Fakat verilen ilaçlar Şilkrilniln 
hastalığını şiddetlendirdiğinden va
ziyet polise haber verilm!~ ve Faika 
yakalanmıştır. 

YENi ENSRiYAT 

PERŞEMBE GAZETESi 
Pel'§embenin 60 ıncı syısı birçok 

alakayı calip güzel yazılar ve nefis 
resimlerle çıktı. Dolgun mündericatı 
araıımda Kandemirin tarihçi Ahmet 
Refikle çok enteresan bir milli.katı, 
Naci Sadullann açık mektubu,.Zeki 
Cemalin iyana reportajı, Ilhan Siya
rninin küçük hikayesi, Güzide Sab
rinin edebi romanı ile bütün dünya 
kızlan Edene lşık, ölen Mısır Kralı 
Fuade dair hatıralar, Dr. F. Fu~din 
socuk bakımı yazısı, resimli fıkra
lar, karikatürler ve zengin sinema 
sayfası vardır. 

Annelere Öğüt 
Çocuk Esirıeme Kurumu Genel Merke· 

.i: Sıfır yastan bir yaema kadar çocuiun 
nasıU bıkılacaimı öireten "Annelere Ö· 
iüt,, ün birinci aayıamı yeniden baatrrmıe
tır. Birinci aayı öfüt birer aylık yazılm11 
12 tane yazıdır. 

2 inci aayı öiüt: Çocuklarm nuıl besle· 
nccefini ve mamalarmm nasıl bırrlanaca
imı öiretir. Her iki öiüUeri isteyenlere 
Kurum pıruı:ı olarak eönderir. "Ankarada 
Çocuk Eıirgeme Kurumu Genel Merkezi 
Baıslranlıima,. bir yazı ile baıvurmak kl
fidir. 

Kültür Hafta11 
Bu haftalık ilim, sanat ve kliltilr 

mecmuasının 19 uncu sayısı da çık
mıştır. Bu sayıda Ahmet Ağaoğlu, 
Ziyaeddin Fahri, Mahmut Ragıp, 
heykeltraş Zühtü, Mehmet Karaba
san, Ahmet Ağaoğlu, Samih Nafiz, 
Fazıl HilsnUnün yazılan vardır. Abo 
nelere ve mekteplilere 10 kuru,tur. 

Her cins yerli ipekli kumaşlar, Pr
kek ve kadın ipekli çama.tır takınıla
n, pijamalar, brode, pentUr ve aplike 
yorgan takımlan, sabahlık ve robdö
§ambrlar, banyo havlularının iyi ve 
ucuzunu BURSA PAZARINDA bu
lursunuz. 

Sultanhamam 24, Beyoğlu, .Istiklll 
caddesi376. 

Be§iktaş Icra Dairesinden : 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze alı
nıp paraya çevrilmesine karar veri -
len A. E. G. markalı odun kesmeğe 
mahsus motörün belediye rüsumu ve 
ihale pullan müşteri3ine ait olmak 
üzere 29-5-936 tarihine müsadif cu-
ma günU saat 10 dan 12 ye kadar 
Fındıklıda hamal sokak 44 Nolu hane 
önUnde saWacağından talip olanlann 
mahallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatlan illn olunur. 

:,....__ı_s_T_A_N_B_U_L __ B_E_L_E_o_ı Y_E_s_ı __ IL_A_N_L_A_R_J __ / 
Senelik muhammen Muvakkat 

kirası teminatı 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde Şifahane 
sokağında 1 N. lı müfrez oda 60 4,50 
Karagümrilkte Kilise sokağında 6-8 N. 1ı dükl?an 84 6,30 
Yukarıda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı olan ma
haller 937,38,939 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı açık artırmaya ko 
nulmuş ihale gününde giren bulunmamış olduğundan arttırma 26 Mayıs 
936 tarihine uzatılmıştır. Şartnamelerı Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Artırmaya girmek isteyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 15 de Daimi 
Encümende bulunmalıdır. (İ) (2814) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Kınalıadada Yalı caddesindeki deniz banyo yeri 
Unkapanında Araççı, Kara Mehmet mahallesinde 
Fener caddesinde 42-44-46 N. da 208 metre mu-

35 

rabbaı arsa 600 
Beyoğlunda Kamerhatun mahallC'sinde Çukur soka-
ğında 47 eski N. lı üst kat altı odalı ev 180 
Floryada Sularyom adlı plaj (936 birinci teşrin so-
nuna) 300 
Floryada Havuzlu bahçe ve gazino (937 Şubat so-

2,63 

45 

13,50 

22,50 

nuna kadar) 300 22 50 
1 

.. 

Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve teminatları ya.zıh olan 
~aball~: 93i-938-939 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya ve
rılmek uzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüğünde görülür. Artırmaya girmek isteyenler hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 5 Haziran 936 cuma 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) (2817) 

Senelik muhammen Muvakkat 
kirası teminatı 

Fatih Manasılı Mehmet paşa mahallesinde Gemiciler 
sokağında 12-26 N. lı dükkan 48 3,60 
Osküdarda Valde atik mahallesinde Valdel atik 
medresesi 180 13,50 
Beşikt~ta Sinanpaşa mahallesinde Hasfırın soka-
ğında üstünde bir odalı kagir dükkan lI N. 60 ,. 50 . -s, 
Un_kapanında Elvanzade mahallesinde Hacı Yakup so-
kagında 24 N. lı beş odalı evin yarım hissesi 192 14,40 
Fenerde Balat caddesinde 41 N. 1ı Kaleburcu 54 4,05 

Yukarda semti senelik muhammen kiralan ve teminatları yazılı olan 
mahaller teslim tarihinden itibaren 937 veya 938 - 939 seneleri mayısı 
sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. 
İstekl.iler şartnameyi Levazım Müdürlüğünde görebilirler. Pazarlığa gir
mek ıst~yenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya 
mcktubıle beraber 8 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 da Daimi Encü
mende bulunmalıdır. (2813) 

Kilosuna 68 kunış bedel tahmin olunan ve Düşkünler evi için lazım 
olan 1500 kilo zeytin yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Le· 
vazım müdürlüğilndc görülür. İstekli olanlar 77 liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mektu~ile beraber 8 Haziran 936 pazartesi günU saat 
nat makbuz veya mektubıle beraber 8 Haziran 936 pazartesi günü saat 

Keşif ~eli 1221 lira 82 kuruş olan Beyoğlu hastanesinin kadınlar pav
y~nu dahılıye servisinin kagire tahvili açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şıf evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekliler kanu
nun tayin ettiği vesika ve 92 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 2:5 Mayıs 936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encü
mende bulunmalıdır. (B.) (2820) 

Bir met:e murabbaı.na iki lira değer konulan Aksaray yangın yerinde 
Balaban aga mahallesınde Balaban çıkmazı sokağından altıncı adada 
yüzsüz 64 metro 60 santim murabbaındaki arsa alakadarları arasında 
satılmak üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülür. İstekliler 969 kuruşluk muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 8 Haziran 936 pazartesi günü saat 15 de Daimt 
EnCUmende bulunmalıdır. (B.) (2817) 

22 - 5 - 9'lA --

lstanbul Jandarma satınalma komisyonunda~ 
Alınacak Mıktar ve cinsi 

70,000 Çift 25 No. nalça 
10,000 Kilo kabara çivi 

Beheri 

3 
28 

beherçifti Uç kuruş 
,, kilosu Yirmi Se

kiz kuruş. 

Tahmin bedeli 
Lira Ku. 
2100 00 
2800 00 

tık teminat 
Lira Ku. 

157 50 
209 oo 

600 Kilo 18 No. bakır çivi 35 ,, Kilosu otuz beş kuruş. 2 1 O O O 
,, Kilosu doksan kuruş. 6 5 5 O 

15 75 
5 06 75 Kilo balmumu 90 

5175 50 387 31 
1 - Yukarda cins, m'ıktar, tahmin bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı dört 

kalem kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 1 

2 - Eksiltme Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasında oturan Jandarma sa
tınalma komisyonunda 6-6-936 Cumartesi günü saat On birde yapılacaktır. 

3 - Hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu gibi bir veya bir kaç cinsinin a1-
n ayn isteklilere ihaleside caizdir. İstekliler şart kağıdını hergün Komisyorıd• 

göre bilirler. 
4 - İstekliler isteyecekleri kalemlere aid ilk teminat makbuzlarını veya Ban~ 

kefalet mektubunu ve diğer vesikalarını havi mühürlü zarflarını eksiltme saatind,ıs 
bir saat evveline kadar Komisyona vermiş bulunmalıdırlar. (2786) 

lstanbul Liseler satınalma komisyonundan: 
Erzakın Cinsi Miktarı Muhammen Teminat 

Bedeli 

Ekailtme Eksiltme 

Şekli Gün ve saat ~ 
__/ 

~_;_;,,...;_;___;, ___________ ...;..!_...:,_;_~-~~......:..--_..:,~--.::.,_.....:;..:;....;_ __ __;;........ _________ _.,, 

14,30 Kaşar Peyniri 11200 

Beyaz Peynir 21100 

· Adet 
Yumurta 390000 

Tere yağı 4300 

Adet 
Kase Yoğurdu 
Süt 

Kok Kömürü 

Tüvenan 
M. kömürü 
Kriple M.kömürü 
Blok M. Kömürü 

Meşe ve gürgen 
odunu 

11300 
44500 

2950 
200 
250 

Çeki 
2900 

14235 

32450 
3400 
4250 

40100 

7540 

1067,62,5 12-6-936 Cuma t4 30 ,, ,, :/ 
H ,, Sartnamesi iki lira bedel 

" ,, 
mukabilinde alınır. 

12-6-9 3 6 Cuma Saat.1 S 
,, ,, 

3007.50 
----0 

565.50 " " 
12-6-936 Cuma Saat.1S·3 

Mangal Kömürü 34500 1035 77.62,5 ,, ,, 12-6-936 Cuma Saat.~ 

1 - Komisyonu~uza bağlı yatılı lise ve öğretmen okullarının yukarda rnikt~: 
ları, Muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme gün ve saatları hizalarında ya 
lı erzaklar kapalı zarf usul~ ile eksiltmeye konmuştur. ıc~ 

Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesinden: 

2 - Eksiltme İstanbul lıseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılaca e' 

tır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ticaret odasının .'1.ıı 
ni yıl vesikası ve teminat makbuzlarıyla beraber teklif mektuplarını ihale !çı' 
tayin edil.en saatlarda. n bir saat evv. el .. makbuz mukabilinde komisyon Başka~lıgdJ~-1 

gi.hının meçhuliyeti eerh verilerek bi 1 İlk 1 b 11 - rı p,. ıa. tebliğ iade edilmiş ve bermucihi verme en, temınat arını e ı gun ve saattan önce komisyon başkanJıgı 
Davacı Şefika tarafından müdda

aleyhler General Muhiddin ve Gedik
paşada Saraç Ishak mahallesinde ı. 

marn hamamı sokağında 26,28,30 nu
maralı hanede Kadri aleyhine ika
me olunan fayian mutuarnf olduk· 
lan Gedikpaşada saraç ishak mahal 
lesinde Imam hamamı sokağında 26. 
28, 30 numaralı hane ile Rumeli hisa 
nnda Ami pertek mahallesinde çe§· 
me ıokağında eski 16 ve yeni 1 nu . 
maralı hanenin i.zaleyi eüyuu davası 
üzerine mUddealeyhlerden Kadriye 
gönderilen dava arzuhalinln ikamet-

talep ilanen tebligat icrasına karar alacakları irsalıye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. ( 2 7 5 3) 
veri 1 erek mahkemesi 18-6-936 --------------------------------------___./ 
tarihine müsadif perşembe gü-
nü saat 10,30 a talik kılınmış oldu • 
ğundan mumaileyh Kadrinin o gün 
ve saatte gelmediği ve yahut tarafın 
dan müsaddak bir vekil göndermedi 
ği takdirde gıyabmda mahkemeye de 
vam olunacağı tebliğ makamına kRim 

olmak üzere illn olunur. (23139) 

ZAYi - Mührümü kaybettim ye
nisini yaptıracağımdan eskisinin hUm 
mU yoktur. Beylerbeyi Papatya so
kak No. 28 de Tevfika 

iHTiRA iLANI 

3650 

Nafıa Bakanhğı Sular 
Umum Müdürlüğünden 1, 

15-5-936 tarihinde eksiltmesi yapılacağı gazete}";,1 

ilan edilmiş olan Bursa Ovası islah ameliyatının ~~rı ri11e 
lan kısmına aid işin eksiltmesi görülen .ıü~u~ uz;o4' 
1 f-fa7iran 936 Pazartesi i<'Ününe talik edılmıştır. (~ 

Sahibi: Matımut SOYDA1'1 - UmumJ t1199nyau lC1&re odeıı• ö. ~ 
Gazetecilik ve MatbaaCIJ.ık T. A. e. - Buıldığı yer: TAN Ya 
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22 - 15 - 936 - 11 ======================="'====== T A N ----------- ~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ı Samsun Valiliğinden: 
l'erme Ünye yolunda yaptınlacak iki köprüye aid ilan: 
1 -Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekiz yüz doksan 

beş lira 5 2 Elli iki kuruş ve Mılıç köprüsü 15 7 O O On beş 
bin yediyüz lira 45 kırk beş kuruş olmak üzere keşif be
delleri yekunu cem'an 36595 Otuz altı bin beşyüz dok
san beş lira 97 doksan yedi kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 2745 İkibin yediyüz kırk beş 
Uradır. 

3 - İhale 30 Mayıs 936 Cumartesi gilnü saat 12 de 
\riiayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapıla
caktır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni Şartnameler 
E- Keşif hülasa cetveli 

K~!~ ~~:a~n~ : " T A N " ın içtimai yardım teşebbüsü ~ 
kıymetlendirir. Esmer, 1ruınra.l . I ~...--.....--••ZS•-• ............ -.~ 1 
=~=di~eı:~a:~~:: 11 Tan 11 a " Si9ortah Abone "i 
~::.· :~:.~ ;:'""~~.:"! : kaydedilecek karilerim izi 1,000i 
klmtlen giderir. Gençlik taraveti- liraya sigorta ettiriyoruz .~ 
nı haiz yumuşak ve cazip bir ten I 
yaratır. 

KREM BAi.SAMIN YAGLI i Tan sigortasmı Türkiyenin en büyük sigortai 
Gece için penbe renkli 

KREM BALSAMIN YAGsız 1 cirketi olan (Anadolu) temin etmektedirj 
Gilndilz için beyaz renkli '!' 

KRE.'W BALSAMIN ACI BADDI .- (Tan) ın büyük içti- i 
Gece için beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEl\ı mal yardım teıebbüsü· -
GUndilz için beyaz renkli 1 nü teşkil eden (OKU· 1 

sutün tanınmış ıtriyat ve tuhafi YUCULARINI SIGOR· 1 
iliiııiııiillAiiiıMW•ıliıliiiııiıllıii•~ ye mağazalarında vardır. ~ TA ETTiRMEK) fikri• 

. F-Proje 
İsteyenler bu evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünde göre

bilirler. 

INGILIZ KANZUK EC'LANESI Beyoğlu • lstanbul j miz, teıebbüsün ciddi· 
--- --------------------- ::: • yet ve ehemmiyetine 

1 

1 

1 5 - Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında ka
)ltlı bulunduğuna ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğu
na dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alınmış veya tas
dik edilmiş vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş addo
lunurlar. 

7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif 
tnektublan pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir 
kapalı zarfta olacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muka
bilinde Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. 
J:>osta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 
Olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhale 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale ka
nunu hükümlerine göredir. 

1 O - Keşif hülasalan fenni şartname. eksiltme şart
namesi ve mukavele projesi suretleri Ankara - İstanbul 
\Je İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiş-
tir. (2664) 3669 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Mühendis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İnhisarlar İdaresi Merkez ve mülhakat teşkilatında 

Sahştınlmak üzere Mühendis ve Fen Memuru alınacak
tır. 

Mühendis: • 
1 -- Makine, Maden ve Nafıa Mühendisi olmak üzere 

dokuz Mühendis alınacaktır. 
2 - TaliplerLTl diplomalı mühendis olmaları. 
3 -Askerliklerini ifa etmiş bulunmaları. 

h ~ - Memur olabilmek için lazımgelen evsaf ve vesaiki 
aız bulunmaları şarttır 

Fen Memurları: 

1 - Nafıya Fen Mektebinden veya buna muadil Av-
tupa fen mektebinden mezun olmak. ı 

2 -Askerliğini yapmış bulunmak. -
3 - Asgari üç sene inşaat ve su işlerinde tecrübe gör

!nüş olmak şarttır. 

1 
İsteklilerden Mühendislere tecrübelerine ve tayin edi

ecekleri mahalle göre 15 O - 2 5 O lira arasında ve fen 
~etnurlarına 100 - 150 lira arasında ücret verilecek-
ır. 

\1 ~aliplerin nihayet 5-6-936 tarihine kadar bir istida ve 
d e~ıkaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olama
t rgı takdirde yazı ile Galata Ömer Abit han üçüncü kat
ı~ }~hisarlar Umum Müdürlüğü Hususi Kalem Müdür-
Ugnne müracaat etmeleri lazımdır. (2700) 

875Z 

... İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 24 tona
tır dizel yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek iste
~enıerin 1 - VI - 936 Pazartesi günü saat 14 te yüzde 
.,,s güvenme paralariyle birlikte Kabataşda levazım 

1' ll'lübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaat-
arı. ( 2804) 

~====================================== 
5786 Kilo İskarta kanaviçe 
2786 ,, ,, Çul 

626 Adet ,, Çul 
3573 Kilo ,, İp 

4 3 O ,, ,, Kınnap 
tl} 'iukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıkla sa-

acaktır. 

k İstekliler bunları görmek üzere hergün Ahırkapı Ba
t~r:ı evine ve pazarlık için de 8 - VI - 936 Pazartesi 
lt Unij saat 1 O da yüzde 15 teminat paralariyle birlikte 
İtiabataşda levazım ve mübayaat Şubesi Müdürlüğünde
~tış Komisyonuna müracaat edebilirler. ( 2805) 

~ Çamaltı Tuzlasından Karadeniz, Akdeniz ve Mar-
1\l ara sahilleriyle İstanbulda kain tuz an barlarına naklo-

tlacak 35 bin ton tuzun pazarlığı 26-5-936 Salı günü 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlan 

i uygun bi ntizamla A· 
§ DIM ADIM TATBiK E· 
~ DILMEKTEDIR. 

Muhammen bedeli (10,500) lira olan 300 ton hurda 
dökme demir 15 Haziran 1936 Pazartesi günü saat 1 

15,30 da kapalı zarf usulile Ankara'da İdare binasında ı 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (787,50) liralık muvak- 1 
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kalan aynı gün saat 14,30 a kadar Komsyon Reisliğine 1 
vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak Ankara- i 
da Malzeme Dairesinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve 
Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (2652) 1 

3639 = 
1 

Muhammen bedeli ( 30,882) lira olan muhtelif civata, 
vida, rondela, gupilyalar 3 Temmuz 1936 Cuma günü 1 
saat 15,30 da Ankarada İdare binasında satın alınacak- -

1 tır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2316,15) liralık muvak- 1 
kat teminat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 1 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler beheri 150 kuruş mukabilinde Ankara ve 1 
Haydarpaşa veznelerinden satılmaktadır. (2651) I 

8727 = 
Muhammen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton 1 

ilk adım, gazetemi· 
ze (Si GORT ALI ABO· 
NE) yazılacak olan O• 

kuyuc:ularımızın sigor· 
ta edilmesiyle atalmıı 
bulunmaktadır. 

ikinci adım (Sigor· 
tah perakende satıı) 
olacaktır. Bunun tatbi· 
kine yakında baıhya· 

Sigortası 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

cağız. ı 
(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 

rı 5 X 360 ~ 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- -
neler, yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- I 
a: ye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir i 
ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

Bu suretle abone olan kariimiz. otomatikman, yani 1 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- ~ 
nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- 1 
hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 
Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 

hurda bakır 19 Haziran 1936 cuma günü saat 15,30 da i 1 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında arttırmaya ~ ı----------------------
k 1 t 1 ~ " TAN " gazetesinin ı·ooo liralık sigorta 1 

Bu işe girmek isteyenlerin 2 5 6 5 liralık muvakkat te- aoone kiİponu I onu muş ur. =.-- ı 
minat ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları = ; No · · • • Tarih : 22/ 5/ 1936 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme- 1 1 1 
!eri lazımdır. 

f -
1 1 

Şartnameler beheri 170 kuruşa Ankara ve Haydarpa- 1 1 
I Adı, baba adı 1 

soy adı i 

şa veznelerinde satılmaktadır. ( 2 719) - · 1 
8753 1 

1 

-
ı - . 

Devlet Demiryolları Eksiltme ve Arttır· i : 
malarına girenlerin nazarı dikkatine j 
7-5-936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neşir olu

nan "Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek isteyenlerden 1 
aranacak ehliyet vesikalan,. talimatnamesi idaremiz iş- İ 
lerine girecek olanlar da şamil olup daha evvel ilan edil- = : 
miş olsa bile 1-6-936 dan itibaren yapılacak eksiltmeler i · 
için tatbik edileceğinden alakalıların şimdiden bu ve- _ , 
saiklerin tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan olunur. i '. 

(2787) 8772 i 1 

i 

l i 

i l 

Doğduğu yer ve yıl 1 

-
lşt ve gilcU 

Adresi 

ıl 
Bedeni bir sakat-
lığı var mıdır, var 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme - ı 

gün ve saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usu- 1 -
ise nedir! 

liy1e Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. ı 1 
Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile _ 

Nekadar zaman ~ 
için abone olduğu 

tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları hangi ek- 1 1 
siltmeye aid ise o eksiltme saatinden bir saat evveline ka- - Bu kupona der«;edılecdı yuıl&r ıayet oıtuD&ltl.ı 1uıımıı olmalıdır. İİ 
dar Komisyon Reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 1 

lstanbulda Tan gazetesi sigorta servtsine. ~ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai- 1 Gazetenizin 23 Nisan 1988 oüabaamda ya.zıh f8J1.lar dalreslodt> 1 

resinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü- kaı.aya karşı ıooo liralık •ll[ortah abone yazılmak istiyorum. Abone. : 
ğünden alınabilir. ( 2 791) 1 mao bedeU gönderUmlştlr. Sigorta muamelealn1n yapılmasmı dllt' ~ 

Cinsi MuhammenMuvakkat Eksiltme Saati § ! rim. = 
bedeli teminatı günü ! 1 Bu t.ekllf mektubuna us kwııfluk pul yaprttmlacak ve imza pu- 1 

22380 lira 1678,50 lira 22-6-936 15 = ! lun llzerlne atılacaktır. -1 - Bezirler 
2 -Neft yağı 
3 - Vernikler 

4800 ,, 360 " " " 15 ,30 ~1-•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı• ıııı• ıııı• ıııı•ıııı•ıııı• ıııı• ıııı•ıııııııı•~ 

ve sikatif. 
5965 " 447,38 ,, " " 16 

{ 

4 - Beyaz emaye 7 5 O ., 
boya 

56,25 " " " 
16,30 

5 - Üstübeçler 11475 ., 
ve sülyen 

6 - Toz ve anilin 3 82 7 ,, 
boyalar. 

7 - Grafit ve 
Plombajin 

1205 " 

860,63 " 24-6-936 15 

287 ,03 " " '' 15.30 

90,38 " " " 16 

KiNOPRiN kaıqleri ~ERYERoEi'i~uRuş 
BA .oi .ROMATİZMA AGR tLARİtE.GRİP vE NEZLEYE KAR ı eiRic ir< İL4ÇTIR 

saat Ona talik olunmuştur. İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün ve pazarlık içinde mezkur gün ve saat
te yüzde 7,5 teminat paralariyle birlikte Kabataşda alım 
satım komisyonuna müracaatları. (2803) 

TAN 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

rira Kı. Kitabın ismi Müellifi 

1 25 GönOlden Gönillc M. Turan 
o 40 Muvaffakiyct Gaason tercümesi Muallim Mübahat 
o 50 Propaganda .. .. 
o 75 Çok Seri Kazanç Yollan .. • o 75 Kendini Tanır mıaın ? • .. 
o 75 Tali Sensin • " o 15 Müıkilllerle Mücadele .. .. 
o 50 İdeal Büro • .. 
o 50 Yeni Müşteri Bulmak Sanatı • .. 
1 50 Askeri Mektepler için 

Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman SenaJ 
75 Beı Mürebbi Muallim HOvivet Bekir 
50 Kıhcmu SOrOvorum Retat Enls 

Be, taneden fıaıls alanlara % 30 Iskonto vapılrr. 
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Ya§sız menekşe ve acıbadem 

HASAN 
KAR KREMLERi 

Yaill 

ACIBADEM KREMi 
Yarım Ya§h 

GECE KREMi 
Df1nyada mevcud kremlerin en milkemmell en p
heeeridir, Gür.el ve çirkin bütün kadmlarm hayat! 
arkadqlanchr, Sivilce, leke ve çilleri yok: eder. 
Hasan Depoı111: ANKARA, lSTANBUL, BEYOOLU 
Her yerde HASAN markasmı arayınız. 

Yaz mevsimi 
için 

Bn zengin ve 
mUtenevvl bir 
kollekalyonda 
en eon moda 
kuma9larını 

elzea 
Terzi 

J. iTKiN 
Takdim eder 

lleyollu latlk· 
111 cadd•I 

408 Tel. 40480 

Kadıköytlnde dtılık 

MOKEMMEL KOŞK 
Yarmı klgir, yeni 8 oda, 2 

mutfak, hamam, ikiye bölünür. 
Kullanlfh, nezaretli, tatlı ve acı 
~ ve çamlı, meyvalı iki bu
OOk dönüm bahçeeile atılacak
br. Görmek, göıilşmek için pa
llN' .u.nteri Kadıköy Acı~ 
Elladpqa 80kalJ No. 5 Zihniye 
mflracaat. 

Bir 
defa 
gellp 
g6rG· 
naz. 

TRUFLEX 
lae . U.S. MT. 01111. 

Blades 
Çok eyi bilanmit 

TRUFLEKS trat bfçalv 
lan harlf bir okfama 
gibi, yOzDn iiz•rinde 
kayar. Aahathk ucuzca 
bu bisakla temin edilir. 

GRiPiN 
vtlcudtlntizde &in, 8Ula, SiZi, 

lmgmlık, ürperme hisseder et

mez hemea bir kate 

GRiPiN 

GRiPiN 
Bat ve dit afnlanna, grlpe, IO

tuk alğınbğma, romatizmaya 
u.r,ı en t.eslrll ve biç a.nu'9a 

lliçtır 

GRiPiN 
KOÇUK iLANLAR 

80 . 100 lira lrad getiren piyasa
nm işlek yerinde dilkkln veyahut 
Ayupaşa, Cihangir, Kabasakal'da 
denizi gayet lyi gören ft tma npu. ______ ........_........., __________ ........ ___.... __ ~----------- mayacak klğir blna anyorum. Fia-

,,. 
• llE 

ICUllA#INIZ 

•ucu~ 
, -

• IDAAELI -• TEMl.l 

42 T.L.SINDAN f TİBAQEN 
~. 101 İSTİKLAL CAD.-İZAHAT 

Çok bafarıt &ldOrbcQ maylf e1' vırcllr 

tl, mevkii, geliri, vergisi hakkında 

tafsilatlı mektupla TAN gueteslnde 
lşıkbay nımuzwıa mOracaat. 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtUlmak için en müellllir ille 

1318 

Fakat, yalnız bir rLIT -- tene k n I Gnrlnd• asker resmi yoksa 
• L 1 T deiUdlr. 

F'ena"' tesı9'ıa hafarat ötdaraeo ma• 
.vııer a lmakla paranızı beyhude yere 
israf etmeyiniz ve FLIT"ln eahtelerln• 
den sakınınız. Aldanmamak için yalnız 
bir FUT oldutuRu ve alyah kupklı 
aaker realmlt aan tenekeler lçertalode 
MPıldıfını hatırınızda tutunuz. Bu te4 
nekeler mühUrlU olduiundan her tUrlO 
hlyledttn Arldlrler. Hakiki FLiT k~lanıı. 
dıkcla bUtUn ha .. ratı 61dUreblllraln&ı. 

ıwı "' ~ nfT .... 
. a.,.,,,,ı , ıou """" ,,,,. .,,..., """''"'. 

Güzelliğin Baharı 
DIŞLERDiR 

Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
kullanarak ağzınızdaki baha

n muhafaza ediniz 

. 

RADYOLiN 
Dişlerin abıhayat.dır 

SELÇUK 
Kız Sanat Mektebi 

ATÖLYELERi 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek ppkacılığm en mftteklmD derecelerllll 

varan bu okul &telyelerln1 bir defa olaun görmemek zevk l&hlpleri 1çln bb' 
ek!ikltktlr. 

Okulun atelyelerlne ılparlf edilen dlklflerln yabm .ararl munflan .... 
1111' ve yekha ytlsde 1 gibi ehemmlyetala bir kir konalar. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve tiyatlanm l(~tfen bir defa okuyunu. 

Hamr p.pkala.r- 66 kuruetan itibaren 
Linet dimi elbiseler 119 .. .. 
Keten elbiseler M6 .. .. 
YUnlU etekler 311 • • 
ipekli blQzlar 195 • • 
Çocuk elbiseleri 46 • • 
Yapma çiçekler 25 • • 
Sütyenler 39 " ,. 
Onltık Ye batbldar '5 • ,. 
Komblnuoıılar 1'5 ., • 
KWot .,büyüklere,, eG • • 
KWot "JdlçUklere,, r1 • • 
(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi mtıa.bakumm dikit 'ff 

biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört Un gibi c1lz'l bir fiyatla_ .. ~ 
atelyelerde utıım&ktadlr. _... 

OTEL, GAZiNO 
ve BOYOK BAHÇE SAHiPLERiNiN NAZARI 
DiKKATiNE: 

Muazzam M i K A 

lliZJZ!lm 
8 ve 11 ~ellk llmball şa ler gelmltllt• 

Hususi proje verilerek, mikrofon ve ~
mofon tesisatı yapılır. 

Adres: MIKA RADYO 
Voyvoda caddesi Nazlı Han (Bankaı.t 

Tramvay Durağı) Tel.49021 -Tel.Mi 


