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NiSAN ~~~~----ı Sayfa 

Halis kahveli 
yalnız 

KUBUKABVEOI 

MEHMET EFENDi 
Mahdunılan Ticarethanesinde 
bulabileceğinizi unutmayınız. __ 1_9_s_e __ 

1 
~ 5 kuruş 

Yıl 11. N.357 / 3660 ISTANIUL 1871 

Röyter Boğazları filen işgal ettiğimizi 
bildiriyorsa da bu hal>er doğru değildir 
Notamıza cevaplar gelmeğe haşladı 

Rusya ve ingiltere notamıza 
müsbet cevaplar verdiler 
Bir lngiffz gazetesi Boğazlar meselesine ait ilk tesebbüsün 
11 Mayıstaki Uluslar Cemiyett Konseyinde yapılacağını yazıyor 

Yarın Fenerbahçe Galatasarayla, 
leılkt ı Güneıle karıllaııyor 

MAKiNE YE ADAM 
A•'"f'lryor ki, harp IOlll'IUllDID en 

bilyük marifeti, adamı ortadaa kal
dmnak olmUJtur. Adam, tuJma lea
dllla bd&r kalıraıun1ık ve korkak
lık gibi VUlflanam dereceelae göre, 
efy& u.erlnde iyi kötü, u çok yine 
müelslr bir ftl'bldı. Fakat maııtae, 
demlrdea bir mlltlılt ve korkunç ~ hun_,. fe)rllne girince, tablatle be-

raber IMlunl da eserek tarUıba -
höyük •'ftfDU bir anda bltlrhwdL 

ı9ıs de t&akm adanu Pice baUae 
~itini, 1986 da ille maklnenlll 
clab yaman bir terakki dereclldne 
ulafAD kendi kudreti klfl dejllmlf 
gibi yuma sehlrll pıd de alarak bu 
.eter o ~ gölpyl de llllp yoket
tfibll ~rUyorm. 

Afrika barblnla • mllhba lletlee
sl, f11 veya bu Rabet .,elırlnln lfplf 

· ı' dfılll, imam herband bir mliftMJelecle 
y.- ve yencllrm kunet ve dflann 

i
l bep91a.1 Odnd plAna atanır adamı, 
, maldae karfmmda korlnm9 oldaiu 
1 kadar hula bir lfliea ulntmuı o&-
1 muftln'· 
1 
1 AH Naci KARACAN 

'------------------' 
1 Cenupta 

Habesler bir ltalyan 

Leman ıölU sahltlerl vı Fran sız Dıt Bakaı Flandln 

Sulh saya düıtü ! 

Habeşler ltalyan teklifini 
şiddetle protesto ettiler 

Cenevre, 17. (A.A.)- 13 ler Ko- nezdinde vaki talebinin cevabllll bek 
mitesi dün saat 18,15 den 19,45 e ka- !emektedir. 
dar süren gizli für toplantı yapmıı- Haber verildiğine gare, geceki top 
tir. Bu toplantının sonunda ıu kısa lantıda delegelerin hemen hepsi, an
tebliğ neşredilmiştir : ıa,mazlığa biran evvel nihayet ver-
"Görlişmeler devam etmektedir.,, mek huauaunda aşiklr bir arzu ile 

.-llM"!.._~.·-.a:ı111r ..aı 18 da J'mldeıı mtlsall'llrMa lltlrak etmlelerdir. 
"---- • Edm ..ıa,tırma anuınmda oldu· 

a&"e, De lıfadaıSap tunu açıkça gldermtf ve A vuatura 
ttaıyanm eulh prtlan balrkıftda daha lya delepat Bnıce'un itidalli vuiye
ıenJI mal8mat "fWllmem fçbı Aloi8i [Arkası 10 uncuda] 

Üniversitede 

Yabancı dil bı1miyen 
talebe alınmıyacak 

Karllerlmlzl 

SiGORTA 

Ecl:J.yoru.z 

TAN 
Sigorfas1 

"''Tan,, okUyucu.lann8 
hiçbit kWfet yüklemede" 
anlttn sigorta ettirecektir 
Gündelik hayatın karga
şalığı içinde unutulan bir 
tedbiri ve bütün dünyad~ 
mevcut bu içtimai yardnnı 
okuyuculannm nasıl is-
tifadelerine arzedeceğini 

"Tan,, milli bayramımız 
ve ayni zamanda intişan
nm yıl dönümü olan 2 3 Ni"" 
sanda bildirecektir. 

23 NİSANDA BASLIYORUZ 

Ademle J 1940 
Hawa HARBi 

Burlian Cahldin Roman' Vels'in E~rt 

Ev Kraliçesi müsabakamızın neticesinde kazananları, 
dereceleriyle beraber 23 Nisan sayımızda neeredecefiz. 
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Föniks Yolsuzluk 23 Nisan .(üiiik Haberler 

"1pla seyahat acentelerinin vftrlnlerlndeld resimlerdeki gıöl tltman b&
alannduı buram buram arzu ve ne,e tüten gemilerden bir tanesUe gel
mişlerdi. htanbul, önlerinde her uyfuı bin bir sürprizle dolu bir masal 
kitabı gibi yan açık duruyordu. Onlann bu kitabı neresinden başlayıp, 
nel'tılllne kadar okuduklanıu bbmlyorum. Fakat ,u muhakkak ld hiçbir 
tanesi bu itin sonuna kadar ptmlyor, ldmJal koca lstanbulu bir aınna1ı ka
dife terliğe, kim.isi de üzerinde püsküllü bir "Yadigar!., lşlennılf .,ağılık 
bir sigara ağızbima uğdınnağa çalıııyordu. Kubbelerinden ve kubbeleri
nin içerisinde birer dev lftahuile blrlblrlerlnl lmeak.lıyan \'avlarda a.,ka 
içerisinde sağlam bir meta bulunmıyan Kapalıçarşıya kapanan bazı sey
yah kafileleri de oradan yaman bir milMıden çıkan lns&nlamı bUglsile 
tıkıyorlar ... 

Vekalet müf ettisleri 
tetkiklere başladılar 

iki memura işten Cocuk haftasına ait o,~.!:!ru'::..!= ... -:i 
el l!!.ektı•rı·ıd•ı bach Atina Univenitesinde bit 1 

'S h ( r&D11 vermek üzere dUn Atin&1' 

Bel~diyece tescil edilmeleri icap e- program azır anıyor mi!~..aı..ı. &e'"'-hı.. B--~~ 
den hamallara ait muamelelerde ba- ~ n...._. Tı-4-ı-at Veklleti m"•etH•lerinden 23 Nisanda b••la• ....... 1. olan çocu'- Geçen gUn -h~ ..... , .... ge1

-ia ol" u.uıt w., ..., ZI yolsuz i§leri görüldüğü cihetle, Be- _, 3~ a ,...-. .........._, ~ i).I Fakat ne olursa olsun ben timdi, bur.ada ne bir türlü kendlalnl görmeğe 
gelenlere uıl gtlzelliklerlnl göeteremlyen htanbula, ne de göremlyen HıY· 
yahlara acıyacak değilim • . Asıl acımak istediğim nokta, bizlerde niçin se
yahat arzusunun hala uyanmamuıdır •• Yüzlerinde seyahatlerin verdiği 
kay&1J8uz çizgilerden başka bir ~y olmadığı halde, yollarda arkalanndan 
bakakaldığmuz lalkon ulkmı seyyah kafilelerine her rutlaY1f11Dda: 

Nahit Tahsin ve Mahmut, Fönib dö lediye iktisat itleri müdür muavini haftuı programı hazırlanmaktadır. kadar Belçikalı seyyah, düıı~ 
Vien hayat sigortası şirketinin son ve müstahdemin şubesi müdürü Re- Birinci güniln programı, dün teabit lık klübUnUn daveti üz.erine-.. 
mali vaziyetini tetkik etmektedirler. fik ile mümeyyiz Halit hakkında bir edilmi,tir. 23 Nisan günü saat 10 gitmişlerdir. Bu seyyahlar, 
Tetkikler, uzun sürecektir. lcap eden müddettenberi belediye müfettişleri da mekteplerden ayrılan çocuklar fehrimize döneceklerdir. 
tedbirlerin hemen alınması zaruri ol- tarafından yapılmakta olan tahkika- Fatih Tayyare parkında toplanacak- Sigortacdarm Jmtih~ 
duğu için, ilk tahkikat bittikten son- tı nihayet bulmu,tur. Bu tahkikat tardır. Orada kendilerine bir nutuk DUn Ticaret odasında sigo - Ne tuhaf! diyorum. Niçin, onlar bize bakmıyorlar da, biz dunıp on

lann arkumdan bakıyorm! •• ra Iktisat Vekaletine bir rapor veri- neticesinde Refik ile Halide işten el söylenecektir. ımtihanJarma devam edilnıiftit• 
lecektir. çektirilmiştir. Bundan sonra çocuklar, hususi o- kü imtihanlar fÜahi mahiyettl Her halde seyyabluda bbl çarpan eey, kareli golf putalonlan ve bl

dmldlenlen bir parça daha kanlı yttzlerlnden ziyade, bizde seyahat etmek 
arzusunu uyandınnalan olacak! Onlann dudakl&rmda henlis bitirmedik
leri mükemmel bir lçkhıln tadı, gözlerinde bir rüya hmyla görüp ıeçtik

iktisat Vekileti müf ettlşleri, dün tomobillerle Taksim Cumhuriyet l- mUJ, sigortacı olacaklardan 
şirketin Gala tada acenta dairesine bideslne gideceklerdir. Onde, IU8len- kanunlan ve aigortacılık ı.••-~ • 
giderek direktör Heer'den izahat al- Surlyedekl eml&k davası miş kamyonda bando bulundurula • sualler aorulmUftur. 
mwlardır. Acentenin bütün defterle- TUrk • Fransız muhtelit hakem caktır. Abide önünde de nutuk aöy- • Efya Plyangoeu bitti -lerl yerlerin blerl var! 

1 d • R h l E .. rinin kontrolu ile hesaplarm incelen- mahkemeei dün AbdWhamit verese- lenecek ve çelenk konacaktır. Hava Kurumu o•mma Usküdll' 
• rı a m yüboglu mesini müteakip şirketin TUrkiyede sinin Suriyedeki emli.kinin geri veril Buradaki tören bitince, çocuklar, Partiatnde tertip edilen eşya 

c.u b
inilf iiiiiir= yapmış olduğu ?1uamel~_Ier ~urm~ mesi için açtığı davaya bakmış id- Villyeti, Halk Partisini ve Halkevini. gosunun çekilmesi dün bit.İıiftfr• 

olacaktır. Tahmınlere gore, Türk 11- dia ve mUdafaa yapılmış mahkeme Esirgeme Kurumunu ziyaret edecek- let sahipleri, kendilerine çıkaJl 
gortalılannın prim ücretlerini karşı- karara kalmıştır terdir. lan bugünden itibaren alabil 

c:J 
lıyaeak ~iktarda pa~ı olmadı~ an- Diğer taraf~ Abdülhamit vere - Birinci gUntı mekteplerde mtlla - dir. 
lqılan şırket, çok müşkül vazıyet - se6inden Nailenin mUmessili bulunan mereler yapdacak, çocuklara çocuk • Abym llkbahar tarifeli-' 
tedir. Müfettişler, sigort~ılarm .şir • Sami Günzberg Fransız-Türk muh- hayramı anlatılacaktır. Gecesi de kay idaresinin ilkbahar ifletuıe 

Jnıf fa mı yolc7 - - - - - - - - - - - - - - ketteki matlfıbatını tesbıt ettıkterı telit mahkemesine müracaat ederek Halkevlerinde"'müsamere verilecek • fesi 25 nlaandan itibaren ta~ 
JiS$L.OJL$>•z•A•.x•xsı.a.x..v .. .un.a.A.J sonra allkadarlan bir illnla vaziyet- davanın temyizini istemiştir tir. 28 Nisanda Da~cdrk kltlbUnde lecektir. Yeni tarifede AdaJarta. 

AııJrarada apor kon.......ı devam e- lilg•ın•ızı• YoldaVlnlZ ten haberdar edecekler ve artk prim Sa i a· be . . ,_ d Kal h tl ıdd ........ , • tak 'ti . . öd . hal lm m Unz rg davanın yemden ~ocu" balosu tertip olunacaktır. a ve alll1' a arma yen ~ 
diyor.. ~ 81 ez:n~n enmeeme ma 0 a- tetkiki hususunda mahkemenin ada- Haftanm diğer ~)erine ait prol'- zı seferler illve olunınUftur. Y• 

Raporlan tetkik enctıment, kayak- dı~ bildıreceklerdir. . .. Jetine müracaat ettifini ve hukuku - ram da bugün teebit edilecektir. 23 rife, geçen yılm ilkbahar 
cılık federuyonunun lat olimpiyatla- Sorular Sıgorta mukavelenamelerıne gore, nun müdafaasını Türk ajanının tak- Nisan ayni zamRnda uluul eiemen- •aynidir. 
rma metotlu ve düzenli bir çalqma- _ (Şako) yahut (Bllytik Şako) ~~~ele. fes~ed~memekle berabe.~, dirine bıraktığmr bildirmiştir. Uk bayramı oldu~ndan buna alt •Tıp Heyeti Atbıadan d&n 
d• ... ..,. ... _ gı'ttiği kanaatini "'"··"t - n---•-r butün müşterilenn az ..nk zarar go- Sa · Gilnzbe t · tal b" d Atin d ka 1. k ... _... 3 ........ .ıııı&U" kl · uh kk kt "~Milli u mı rg emyız e ın e, program da hazırlanmaktadır. a a mu yese ı emraz o 
tü ve Avrupa matbuatının bu yant - _Devenin kanbanuıun, bu hayva rece e;ı m a ~ ır... re~ • 8 nisan 1930 tarihinde Türkiye ile ne giden Türk Tıp heyeti, ayıD 
lar hakkında yazdığı takdirkar sa - na hizmeti nedir! rans nıza~namesıne go~, bu şır~et Fransız hUkilınetleri arasında yapı - birinde Atinadan tehrimize 
tr:lan pek sevinecek mahiyette gör - _ Çinin başbca ı,eş limanım Av _ ~~~1 ~ıgortalı!~yüzd.:O M :nı: lan anlaşmayı kaydetmektedir. Her Kdavuz kaptanlar edeceklerdir. 
du. rupa tlcaretbıe açmış olan hangi mu- e 1 8 ~ ma ur. ca ' iki memleketin pe.rllmento meclisle- Ak ve Karadeniz Boğazlarından • Eski Alman konaolon ~ 

Bir teY demiyeceğtz, yalnız bir hl- ahededlrf haklardan ıstıfade edecek ~lanla;.yal ri tarafından tasdik edilen bu anlaş- Marmara h · il: il manyanın Bükref elçiligı··ne ta...ltl 
kiye anlatacağız: _ nız 929 dan sonra kaydedilen sıgor- avzuma gırece gem e- 1-:. 

Ad b .. üstü d "b kk 
1 

ta Bir kmm ldnıcl eritmek için kaç talılardır. Bu tarihten evvelki müş- mada Fransız hUkillrıetl aabık sal· rin almak ı.tedikleri kllvuz kaptan- nan eski Alman BaJkonsolosU 
belu~ : dük:.;dan \~"gir: iman 90 li.znndır! terilerin görecekleri zarar, diğerleri- tanat mensuplarmdan Türk tabliye- larm, bu ge~erin Çanakkale ve BU- riçiua, bu akp.m Teutonya al 

· il - Şlkago telırlnln kuruluş husu - ne nazaran fazla olacaktır Maama- tinde kalm11 olan vereeeye Suriye yükdere ıahll ırhhlye merkesince ııh tehrimizin Alman kolonislle 
11111 ve ııra e eormuş: ılwetl nedir! , . , ht k trol -1--..1-- - i'"' . 1..4.-- Prinç var mı! " fih, bütün bu işler teftiş heyetinin ve Lübnan ve Fransız manduı altında- on yapıuuauau W&ce -rerıne 9aca.~. 

D ·· lı ·· I I receği k la vekil ti al ğt ted ki em.Ji.klerini iade edeceğini taah - girmeleri IIhhat ve içtimai muave - • Bulp.r Konsolosu ctttl -
- Yok... un U soru arın cevap arı arar e n aca - hüt etme,..4.-..:ı:-. net veklletlnden hudut ve Ahlller garis+ ..... Hariciye Nezareti •nbl 
- Şeker var mı! . birlerden sonra daha aydınlık bir AUNU" ....,.. ,.-

- Yok... 8 - Karemela nedır ' safhaya girecektir. Föniks dö Vienle Bu taahhüde riayet edilmediği tak Bilıhat umum müdUrlüğtlne bildiril - dürlilftlne tayin olunan Is 
_ Mum var mı? C - Şeker 210 ile 220 derecede 111 alakalı birçok mUeeeeeelerin de bu- dirde Sami Guuzberg beynelmilel Ll miftir • eski Bulgar Ba.Jkonsolosu 'I 
_Yok... tıhna l&IVll', sonra Mmerleelr, acı günlerde tehlikeli vaziyete girdikleri Hlye divanına müracaat edeceğini dUn aktımki ek.spreale Sofyayl 
_ Yağ var mı? bir koku neeredeıı, kabanr, kırmızım haber verilmektedir. Bunlann da BOn bildirmiftlr. Gögmen mukaveleılne reket etmi,ıir. 
_ Yok.. • trak Mmer bir mayi haline girer. Ha- mali münasebet ve muameleleri tet- itiraz • Glisel Sanatlar Akademls 
_ Fuulye var mı? ftf 1r _, __ ba ... kik edilecektir. Romen talebelerlnln "'_;t~m akli i"''"' Kalk d Güzel Sanatlar Akademisinin 
_ Yok... ,..::.:. ~&plf M - ma3 • ka- la ve V!p.:~uk ;keti .ile av;.: mmda huaule ı.elen çöküntü 

- Be adam, IU kapmm UıtUndeii 
8 

K k" Adlı"ye ŞebrlmIZ e bulanan ~ .... -a11 mukavele.ve. Iakln itleri idaresi iti- .llUe . ..ut.p bıpaamm YI ıın..akkal tabeı•- kaldır a.k k - azanova. ımdir, anası~ ba- ,, t-•-+~.. ~-k .. k -a .. , ,.1-.. 1. .. .,fn nhtnn tamir ~ 11 ,, namı ac a - tal bel d.n- d L....ı-ı-ı- t raz e llü9W&. ... ana gore, mu a ve- lecektir. Bu h··-•-+A ... rfedil 
d 

:---•ta k" ba.91 kimlerdir, hangi millettendir' e er, .un e feu:nıuuıan emaşa- 1 in t min t ak -• al dan 1411uawı. -
ar w.a.L mı yo ... ' ıı•r kadının 

0
·· ıu··mu·· ya değer yerlerini, bu arada Eyüp en e a ç_. mma ya- ra a ait Maarif Veklleti büt 

S 
' "'"

... 1 1 C - Jlethur İtalyan a\·antttrtye. ve civarmı gezmiflerdir. Bugün şe- ptlmuı eeua uygun görülmemekte- Y 
es m uye er Anuı bir kunduracı loa, babuı ak- dir. Mukavele S·"'hk Bakanhğma münakale yapılacaktır. 

•ı L •+ reflerlne Tepebqmda bir milaamere -. 
Geçenlerde Almanyada bir seçim tördU. Ecdadı ispanyadan gelmltler- 1 e ul en yangın verilecektir. gönderllmlttlr. Sa+.ıa çıkarllacak • 

yapılmış ve Hitler ittifaka yakm bir dl. 
ekseriyet kannmı,U. . DUn ağır~ mahkemesinde bir 

o zaman, Fransızlar fU hlklyeyl · B - Katetometre nedır ' yangın davul neticelenmiştir. Dava-
anlattılar: O - iki nokta aruındakl seviye nm esası şudur: 

Seçimin 80n gUnUnden evvelki ak- farlmu ölçmeğe yanyu alet • KadıköyUnde Osman ağa mahalle-
ıam, Almanya propaganda bakanı 8 - (Benvenuto Collini) kimdir' ısinde klğrtç~. aokağmda 22.dniumH"a~a-
Göbelı'in büroeuna bir 1ııraa girmie. C _ Jfethur ltalyaa heykeltl'Bf, da oturan .yıızbqı mUtekaı . ..,. -
Bir hayli uğraştıktan sonra bakanın kuyumcu ve muharrir (1500-1571) min zevces_ı !'fukadd~ mefillç bır hal 
,.elik kasumı aç"'•. Kuanm için - 8 8 ız ··z .t,. nk def t de olduğu ıçın, kendıne. bakmak~ -
~ •• .._ - e u oys s M a oraya a- N"...ıt.. • mlnd b' h. t i ·'-·• 
den, erteei gün anlqılaca.k olan se - tan kimlerdir ' re lı;cu ıa e ır ımıe ç CU&&&&W-

çimin kat'I neticeeini -kUaUrlara va - c _ (laya 8mlt) ve (Con Vesll) tır. . 
nncrya kadar g<Ssteren- bir kiğrt çık llllml rlnd Anı rlkalı iki k rd Geçen ramazanda. Haşim, teravih 

e e e • eş. namazına giderek Nıgln evde bırak 

mrıı~anya aeçlmJnden 10nra, Fran • ~ ~. fakat Hqim gittikten aonra Ni
aada da bir seçim var. Şimdi de Al. ytlrürlerk~~ bu gü~lUkleri önliyebile gir da .evden sokağı.. çıkmıştır. 
m&nlar ıu hiklyeyl anlatıyorlar: cek ne bıçım ellstıkf kamyonlar ve Mefluç bulunan Mukaddes, bu M-

Kadmm biri, Fransa partilerinden k~~onetler .icat edilmil ki, mevcu - nada içmekte olduğu sigarayı nuıl
blrinln propagandacıaına teminat ve- dıyetini bilmiyoruz. sa elinden dtışUrmtış ve bundan ya
riyor. Balıkpazarma ve iskeleelrine ben- tak tutU§muş, )tadmm vUcudUne de 

_ A.ıı, kocam valdtlls ~ldt1. Uç ziyen yerler htanbuldP P.a~akla, aa '3iravet ederek Mukaddes yanarak öl 
gtın evvel gömdük. Eğer ölmemiş ol- yılacak kadar az da degıldır. Fuat mUştUr. 

Hltler'ln yd clönümi l••lr pl.tnı 
Alman ıanaölyeet Bitlerin yıldönü latnbulun mu.takbel tehir pllnmı 

mU münuebetile yarm saat 8130 da, yapacak olan Franm fehlrdlik mU
Ain\an kolonisi Teutonya aalonlarm- tehauwanndan Pnıat, nian nihaye 
da toplanarak DeDlikJer yapacaklar - tinde tatanbula gelecejtnl dlln bele-
dır • dlyeye blldirm1ftlr. 

Gayri mübadil itleri üzeriıı 
kikatta bulunmak üzere bir 
evvel lzmlre giden Gayri MU 
Satıf Komisyonu Retsi Faik 
fehrimize dönmüştür. Faile 
tzmirde aatıp çıkanlacak 
zerinde tetkiklerde bulunm 

Büyükderede bir hadise oldu 

ikramiye 
duvarına 

almak için bir evin 
bomba koymuşlar! •• uç 

aaydr, yemin ederim ki, reyini size madem ki, karar verilmif, bir kola - Bundan mçlu olan Niglnn muha- Büylikdere polial, evvelki gün p· naatini verdiği için, bu Mfer evin bek 
verecekti. yı bulunur elbet. kemetine dün ağır ceza mahkemesin- rip bir ihbar karşısında kalmıştır. çisi Muatafa oğlu Mehmet mahirane ,......._ ......... ._.._... ........... .-~ 

_ Bunun ic;in tızınme madamct • ce b&kılmıftlr. Niglrm suçu anlatd- Mütekait polis komiserlerinden Oa- bir şekilde sorıuya çekilıııiftlr. Meh-
lmı· Sen ölü kocanın ilmini ver, 

0 
re- Hakova köıeıl madıpdaıı beraetine karar verilmlt man iaıninde birisi, zabıtaya mllra· met, uHafız Ali ottu Mehmet illmin· 

yinl yine bize verir! tir. caat ederek, Sarıyerde Büyükdere de birisi cumarteai günü bana reldi. 
caddeeinde Dere aokapda Karabet Ceketinin altından bir paket çıkara-

~ltıda blr • Çekoslovakya tebaumdan Al • oğlu K.arlo adında birinin evinde rak bunu al, duvara koy dedi, ben 
ı.tanbulda belecU htmıetlerln iyi _ man doktor Richart Hyahat m&kaa- bomba bulundupnu haber Vermtf - de yaptım!,, demı.tir. 

Ya1aJ11ta iti 
Çolumm, aıhhatlmlı 

ee tatbik edilebllm•i için 1500 zabr- dile TUrkf yeye gelirken memnu mm- tir. I I lı lı 
takada trenm. durduih1 -ada ağ•'"- Vaziyet, polla mtıdUrın.ı.n ..... de bil- icram Y• oparına p.man, ite aypa mu.alt, 

ta memuru llzmım11, halbuki beledi- •- _... _,, .... - 1 balmalda pek ----
yenin zabıta memurlan ancak 2:50 ki ta iki leylek görmUt ve l'MD1inl alır- dirllditi i~in iki livil memur Sanyere f ıtem 1 mueret 
_, '-'-. au halde -"'lre -'·t bm.n-1..._ ken yakalanmıft,Jr sönderilmit ve Karlonun evine &idi· It bu ufhaya döldlUlnce, adı p- Hllya, bir ~~mld~ 
• ....... ~ ,..... aı UA™..,.... • • !erek arqtırma1ara b&flınm,.ıır. •11 ~ı ,. b-.Jo ,~,...,. na boaak .-•-.-
rin altıda blriıılıı tatbik edildiğine.,. Doktor Richard, dün Suıtanahmet Arama .-zıumda muhbir Omnan çen, Baba .ıu.ı ... u ~uw" ,--·-P lllWlll lıerbugl lllr pdaY9 
min olabilir ve altıda 1.u..-1n1n tatbi aulh cea mahkemeline çıkanlmıl da "'·-bul • bo edilmlftlr. Bu adam. her feyl ltiraf rb. llalbukl b....,Ue ha ~ ' llW" unmuttur. ~aten m· ederek bu lfte eül komt.er Oamanm _.. bir 'aı 
~ilemirizemeai. lhtimaunı de mazur gö- IOJ'IU8U yapıldıktan m eerbelt bot olan evde btltb iddialara rat - ön a.yak olduğunu tıöylemlftlr. Bu me •bep-~--~ _. ... 
""' brralalmJttır. men birteY bulunamunıfbr. da Osman! y h ed' bu hldl 5u.--3 --r ..... 

Mesell: altıda beti IUlu tftte teea- • C&rfJ içinde IatanbuJ im u..t ta lılemurlar, belediye zehirleme me- yan 
1 

e m m • l'llıl da mahaldlü ~ 
.. üf ede--'- ........ çıkarmama!"""· Al- _.., __ ...__.. aeyi beraberce hazırladıkları teablt u11..-..a- d.-Mı..aa-
u ı"IK:A gÇG .,,_ lebeeinden Mebrükeye llÖı -- ..,.uru Kemalin oturduğu yand&ld evt J--- ~ .. ....-. 
tı otomobilden beşi saat on dokuz - suçlu Behçet, dün Sultan&bmet auDı de ar&fbrmıflar, burada ekmek par- edihniftir. Bayatta, ufak tefek, ~ 
dan eonra kli.Uon çalarak bizi ra - ceza mahkemeainde bir ay hapiM çalan arumda eroine bemetllen toz- Bombaların konulmul ubeblne lddan &örmek pek mttm:ldlll~ 
hatsız ederse aldırmamaiıyu... mahld\m olmuştur • tara rutl&Dllflardır. Hldiaenln bun- gelince, tahkikat, muhafaza U.klll- lana lmlllertndea blrlal, 

Kıaac&BI 250 nin 1500 e nisbeti ne • Seyahat makaadlle tehrfmbe ıe cı.n 80llraki tahkikatı, bir kaçakçı• tmda memur bulunan Oamanm ikra- len tMlrler oldaia clbl 
lae 1 in 6 e niıbeti odur. · len Hindistanm ao.Jrut prof-6rle - tık teklinde takip edllmltt1r· mlye almak ve lnhlaarlarda bir me- buf;alanaam herhansİ 

No. 5 - Bakovuun sol moavlnl Ştroe rinden Abdülhiz 15 gün içinde abı- muriyet temin etmek makaadile ba- alslllldlr. Tedblnbllk, 
llr lrolayı bulunur elbef taya beyanname vermecQlnden suı- Oı ltomba bulu•uyor reket ettiiinl tt&rtennı.ttr. llaranım: ifrat hareketlerden yabat 

htanbulda arkalılda hamallık m&- Floryacla lnıaat tanahmet ikinci 8Ulh _. mahkeme mrt.em ıtın, Iatanbulda oturan ev Mehmet, bundan Ud tıc; eene evvel bir yattaki t.efrltlmlen dota'• 
nedllecekmif. Bu demektir ki, her 11'1 da bu 

1 
in ılın .ıne çıkanlmıltır. Mahkeme, Abdi- .abfbt Karlo ne 8"CMl de celbedilmit tr&Qlvay arabuma bomba btrakall ko~ için (Sl'e, eesııı-.~ 

memlekette oldutu gibi, bafaj hamal ~ry~en ıe:;ı~ çbafl!,,~imı,::. lbiztn berUtine karar vermlltir· ve ,_ı bir arqbrma yapılmıttJr. Bu ~~= °!:u~: .. ~ bundan bir n il ... delD, olllara 
bil chtmdakl ağır yUk tapma iti __ ..:ı_ ilh be d __ _. ..ıw, ..m rıemln katı ve abr Jmmı .... ~. _.,... .....,., ull* 
kamyonlara, kamyonetlere ve daha Bu aı-au. b uaa ton an ve ™' bd bir d dlbbıde &c bo • llombalRmt m""""fll'M Mehmet va- vaktbac1e ~d ..... ._. 
oJmuM arabt.!ara gördUrWecektir. tekilde kabineler infaama ba9Jand- Taksimci••• asri .... ~ .;:.~ ~ mtulle tedarlJr edlldtll c1e tMblt.. " e 

Kararm ribelJiğine bir teY dene - DUfbr. Belediyenin Tablmde 8tadyom kar biri taputat, od.a •plıdlr· dilmlt bulunmaktadır. Her tk tac111. ._.....,. 
~z ... Fakat ~m meraJmnızr çeken idman ıenllklerl provası fIBDlda yaptırmaya karar verdJll Y• Bunun berine Kemal ve Karlo 10r dUn mtlddet ammntll'9 t.ltm edt-
bir nokta var. latanbul Balıkpazan raltı belbınm lquma haziranda terek Sultanahmet ikinci ceza mah-
11.e ctvarmdaki ticaret merkezi ayı- idman feD).lklerlnln bu yıl 10 ma- baflanılacaktır. guya ~ktımtıler, fakat her tldal de 
Jabllecek illkelelerde inaanlar bile gilÇ ymta yapılacağı yazılınıftl. Bu ten· Aarf hell biter bitmez Ta.kaim abl- hldilıeden malillnatlan olmadıinu 
•kle manevra yaparlarken ve arka- llklere alt provalar bu ay 10nuna de.tnln k&r1mmda.ki apde9t&Deler kal iddia etmlflerdir. Binanm vaziyeti, 
~ bamıIJar yenpc slbl yanyana dolru yapJ)acaktlr. dınlacaktır. bombaların hariçten koaulduğu ka • 

kemeeine verilmlflerdir. Vaktin pç 
olmuı ytlzünden llOl'lul&n bulUn ya
pılacaktlr. 
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yeni tayin '.Adliyede 
terfilerin 

ve 

list esi 
. h' iumumisi Suphi, Kandıra ha.kimliği-

'.Ankara 17 (Tan) - Eskışe ır ne Kandıra hukuk hakim~ Ke:x1al• 
Hukuk ha~imliğine K~a~l!. azası ~ Bursa sulh hiı.kimli~ne Gelıbolu az~
uf, Gelibolu Ceza halciınlıgıne ~u. smdan lbrahim, Gelıbolu h~k~k ha
lı R f t Menemen Sorgu haki~- kimliğine Urküp hukuk hak~ı H~m
li -~1 h~ nanı?.edi Yakup, Gedız di Artvin hakimliğine Gelıbolu aza 
s~; hakim vekilliğine Men_enıen sor m~avini Ali. Bursa asliye ~u~uk h8.-

. k'l' Bekir Manısa sorgu kiml·-· Bursa hukuk reısı Sım, gu haklın ve ı ı , ~ ,..;..,., ve- ıgıne B Ih 
hakim vekilliğine Ordu h~~ Bursa sulh ha.kimliğine ursa .. su . 
kili Muhtar, Şarköy :'°~ ha~ ve-- Azasından Hüseyin, ?eJibolu 1:11~ddeı 
killiğine Saimbeyli bakını. ;-:ekilhı ~?11 umumiliğine Bursa ~za ~uavını Ce-
. r bAJcimlıgıne a mı il Bursa sulh Mkimligıne Bursa 

sın, So~oTnah~ ~11buk mUddeiumum1 m ' dan Hadi ödemiş aza muavin 
namzedı ır, ~..., . .. ... ~ .. i lbra- azasın ' • k' · ths Ed 
ır· e mukışla miiddeıum~ liğine Sa.ray sorgu ha ırnı _an'. -
h ~ aza nıuaviniıgıne hu - 't Ceca hakimliğine .Bogazlıyan 
ku~' M=~dan Nuran, Tir~~l~ ~= hakimi Celalettin, Bo~azliyana 
ınUd;ı.e nıumfiiğine Giresun mud ~ Edremit ceza hakimi Hüse~1!· ~atal 
"- eıi ~ n..-an Zonguldak .huku müddeiumumiliğine Nazillı mild -
ouuum Sl """'" ' • ff" yın Ka- ca Al" s . 
hakimliğine Biga reisı .-~se M T'- deiumumisi Mehmet ı,. a.msun a-

. uıkuk hakimlıgıne ecı o uavinliğine samsun ıcra memu-
~!'!: :8.kimi Sabri, Mecitözü h(;: ~ ;acer, Kırklareli aza mua~liğine 
kuk h8Jd,mliğine Biga a~mdan . Bursa aza muavini ~ebrure, Sıırt _so.r 
ın N'ğde sulh bakimligıne, Bıga gu ha.kimliğine Doganbey sulh ha~ı-
lzaer, ı . 1 Hüseyin, Kızılcahamam . Şükrü Kırkağaç müddeiumumı -

muavm -· Haymana mı ' . . N dir H"k"m vekilligıne . r-· e Ankara 8.za muavını a , :rgu h:~ vekili Mustafa, Kal.~ık ~~an müddeiumumiliğine A~k~ra 
ın~eiumumiliğine Akçaabat ıı;-~~~ sulh bakimi Naşir •. A~talya. .. ıh~as 
d . misi Sami. Çanakkale su h"k'mliğine Sivas ıhtısas muddeıu -
kf=~e Gelibolu &zasmd3:° ~u.a~ 1z :U~isi Mehmet Esat, Düzce sorgu 
ınir azalığına Aydın Sulh h~k~mı.w.us hakimliğine hakim nam~~i Ahm:t. 
tafa Izret, Tarsus sulh ~~kınılı1:~ Lutfi, Armenak sorgu hak~ _vekıllı· 
Kemal p~a azasından Husrev,. -· e Düzce sorgu hi.kim vekil~~~~ -
ınit A.zalığma Urfa. aza:sın.~~ Alı Rı- :. Baş müddeiumumi muavınlıgıne 
za, Aksa.ray Ceca .hi.Jc~bgıne A~sa: hukukçu Nejat, Osmancık c~z~ ~a -
ra.y azasından SaJıh, Surmen~ .mud _ kimliğine Menemen hukuk. ~~~ımı ts
deiumumlliğine Soruç icra reıs! ~u~ t Nazilli müddeiumumılıgıne Ak
vini Haşmet, Gönen ~uku~. bakimlı- :a:bat müddeiumumisi Karni~, Sa -
ğine Gönen reisi Bakı, Gön~ ceza rayköy hiikimliğine Menemen a.zasm
hakimliğine izadan Hal~, lskilip Eı<?r: dan Rifat, Sivas ihtisas müdde_ium~
gu hakimliğine Gönen aza muavmı iJ'ğine Bandırma reisi Seyfettın, Dı
Bahadır, Mustafa. Kemal Paşa hu - Z:r~ekir ceza hakimliğine Yaban 
kuk hakimliğine Mus~afa Kemal Pa- ~ulh hakimi Sadık, Tokat s~ıl.h h~ -
§a &za.smdan Şemsettin, Mustafa Ke- k k h"kimliğine Gelibolu reısı Sal~. 
mal Paşa ceza hakimliğine . Musta:fa b~ m~dr.eiumumilik baş muavinlı. -
}\emal Paşa Azasından Nızamet!ın, W• ş t ·z raportörlerinden Fa.hır 
Keskin ceza hakimliğine Ankanı; a.za ~n-~ ;;1;1yiz raportörlüklerine b~ 
ınuavini Lebip, Pmarb~ı !"°rgu ~akım ?.ddeiumumi muavinlerinden_ Bek_ır 
liğine Bursa A.za muavmı Remzı, Sa- m~ tti Düzce reisi Huliısı tayın 
rıkaınış milddeiumumiliğine Inebolu Nı~an:ı~ ~.' 
müddeiumumisi Esat, Giresun mUd- edılm_:~ .... e_ır_.:,;.ı~~..;.;........,;.;...~~-;:. 
Dı•Jıınlı~~· çeiıdırai~ hu fran masiahatgak;;.ının 
kuk hak:imliğıine Mustafa Kemal Pa- ziyafeti 
ga reisi Mehmet Sadullah, DU_zç~ ~ Ankara, 17 (A.A.) - ŞehrinıiMe 

d Sadrk DUzce hukuk hakimlı -
~ı.n an Düzce Azasından Mehmet Ali, bulunan Tahran büyük elçimiz Enis 
~e Sulh hakimliğine Düzce a.z_a şerefine Iran maslahatgüzarı lsfen-

vini Ismet Düzce müddeiumwnı- diyari tarafından bir öğl~ ziyafeti 
mua ' . . • . Cemil . . V k'J' 
liğine Teke mtıdd~um~ısı •. -· verilmiştir. Ziyafette Hancıye e ı ı 
M htar Düzce muddeıumumilıgıne Doktor Tevfik Rü§ltü Aras ve kAtibi 
s:ıirk~t müddeiumumisi M~~fa: umuınt Numan Menemencioğlu ile 
'Peke sulh hakimliğine_ T_~~ -~a : bütün hariciye erkanı hazır bulun -
Naci Senirkent sulh bakı ı~e muşlardır. Ziyafet iki memleketi bi
hirk;nt hi.kimi Zühtü, . ~:~anı m~ • rlbirine bağlayan tam sami.mt dost-

. haklın vekil!ıgıne Senır· d · ti 
ôenı ~~ kil" Naci Trabzon mUd Jule havası için e geçmış r. 
kent hikim ve 1 

. ' h~ ı. 'mi 
umff W• .Edıme sorgu -ı 

deium . ı=m hukuk hakimliğine 
Şefaettin, Halil Mersin Aza mu 
Bartm azasından ~Iarmdan Ni
avinliğine hukuk ~a hakimliğine 
metullah, Bartın H an Tahsin, Zon 
Bart. azasmdan as .. 

m ~·-'-'igı-·ne Bartin reısı guldak ceza haıu:uu. ...:.w-· e Bar 
T . Rize müddeıumuııwıgın 

a.b.sm, . . Mustafa Süreyya, 
tin A.za. mua vını · - · Bartın 
Nallıhan mUddeiumumilıgıne M 

Udd ·umumi muavini Mustafa, er 
ın eı . mil'-· eski Bayra -
sin roiiddeıumu ı~e f Balıke-:ç ::.d~r=:: ~~l~ müdde--

Deniz müesseseleri 
bilançoları 

Iktısat Vekaleti deniz müessesatı 
senelik umumi toplantısı mayıs ip
tidasında Ankarada yapılacaktır. 

Bu iş için Devlet Denizyollan U
mum Müdürü Cemil, bu ay sonunda 
Ankaraya gideceklerdir. 

Toplantıda, geçen Day içinde yapı
lan bilanço tetkiklerinin neticesi gö
rüşülerek tasdik edilecektir. 

TA N O bJek tlfD 

Vakıflar Direktörlüğü 

bütçe projesi 
Ankara, 17 (Tan) - Vakıflar U

mum direktörlüğü 1936 bütçe proje
si Kamutay ruznamesine alınmıştır. 
Bu bütçe ile birlikte Kamutay umu
mi heyetine ikinci bir layiha. daha 
sevkolunmuştur. 

Bu layiha, vakıf malların taksiltle 
satilması ve kiraya verilmesi ve sa
tış paralannm kullanılması ve ema
neten idare eden mülhak vakıflardan 
idare ve tahsil masrafI alınması hak
kındadır. 

Trakya Müfettişliği 

Kültür Müşavirliği 
Ankara, 17 (Tan) - Trakya U

mumi Müfettişliği Kültür müşavirli
ğine lstanbul Lisesi direktörü Celal 
Ferdi tayin edilmiştir. 

Muallim de9il terzi ustası! 
Ankara, 17 (A.A.) -15 Ni~an ta

rihli bazı gazetelerde Nişantaı;ımda 
Muallim Hayri adında birinin talebe
si Ranayı vurduğu yazılmaktadır. 

Hayrinin bir muallim olmayıp Ter
zi mektebinde ustahk yaptığı tavzih 
edilmektedir. 

Emlak kıymetleri 
Ankara, 17 (Tan) - Afyon Kara

hisar mebusu Berç Tiirkerin emlak 
ve akar kıymetleri hakkındaki şifa
hi sual takririne Finans Bakanı, Ka
mutayın pazartesi toplantısında ce -
vap verecektir. 

Şişli Halkevi bir 
müsamere hazırllyor 

Şehir Tiyat rosunun kıymetli san'at
kirlarından Vasfi Rıza ve Hlzım 

Şişli Halkevi sosyal . ko!u tarafın: 
dan nisanın yirmi yedıncı pazartesı 
akşamı Pangaltıdaki Tan si~em~sm
da güzel bir müsamere~ §ehır t~yat
rosunun değerli san'atkarı Vasfı Rı
za Zobu tarafından tertip ve idare 
edilecek ve memleketin tanmmış mu 
siki ve sahne san'atki.rlan müsamere 
de vazife alacaklardır. Vazife alanla
rın içinde Hazım, MUnir Nurettin ve 
Halide gibi halkça sevilmiş san'at. -
karlanmız vardır. San'atkarlarm bir 
memleket hizmeti olarak üzerlerine 
alıp bilhassa muvaffakıyeti için ça -
hştıkları bu müsamerenin bütü~ ha
sılatı fakir çocuklara yardım edilıne
sine tahsis olunacaktir • 

:w 

idman Cemiyetleri Kongresinde 
Atletizm Federasyonu raporları 

alkışlarla kabul edildi 
'.Ankara, 17 (Tan) - Türkiye ld

man Cemiyetleri umumi kongresi bu 
sabah saat 9 da General Ali Hikmet 
Ayerdemin reisliğinde toplandı. U
mumt merkez raporunu tetkik eden 
encümenin mazbatası okundu. Tenis 
federasyonu teşkil edilirken voleybol 
ve basketbol federasyonlarının da 
kurulması hakkında azadan bir zatin 
teklifi umumi merkeze havale edil
di. Umumi merkez, raporunda tem
yiz divanından bahsedilmemesinin se
bebi hakkındaki sorguya Aziz Akyü
rek, Muvaffak Menemencioğlu ce -
vap verdiler. Mıntakaların teftişi 
hakkında Samsun murahhasmm ten
kidi ufak bir münakaşaya sebebiyet 
verdi ise de reisin müdahalesile ke
sildi. Balıkesir murahhaslarmdan bir 
genç, mıntakasının umwnt kongre -
den beklediği kararları anlattı. Söz· 
lcri alkışlarla karşılandı. Umumi mer 
kez raporu üzerinde haşka bir söz 
istiyen olmadığında~, reis mazbatayı 
reye koydu. Umumi merkez raporu 
ittifakla kabul edildi. 

Bu sırada Muvaffak Menemenci
oğlu söz alarak: 
"- Şimdi bazı arkadaşlar dün ve

rilen karar üzerine Hadi ve Nacinin 
mezarına çelenk koymıya gidecek -
]erdir. Onlann yanmda yatan ve kon
grelerimize reislik etmiş bulunan bil
yilk bir sporcu daha vardır: Vasıf. 
Onun hatırasının da bu meyanda ta
ziz edilmesini rica edeceğim . ., dedi. 

Bu teklif alkışlarla tasvip edildi. 
Bundan sonra kongrenin büyükle

rine tazimlerini arz için ~ektiği tel
graflar ve cevaplan okundu. 

Atatürkten ve Fevzi Çakmaktan 
gelen telgrafları Türk gençliğinin bU
vUklcrine ve rejime baiThlığını bir ke re daha izhara vesile oldu. 

Alaaddin Tiritoğlunun umumt mer
kezin eline geçen tahsisatın yüzde 50 
miktarının muhakkak sahalara sar
fedilmesi için bir karar ittihazını is
tiyen teklifi okundu ve ken~isi ~ok
tai na.zarını izah etti. Kısa hır müza
kereden sonra takrir kabul edilmedi. 
Kongre azası, bu meselenin belediye
ler ve idarei husiyeler tarafından 
halledilebileceği kanaatini izhar etti. 
Bunu rnüteakıp elliden fazla imzalı 

lnl'"taliMr okundu. Takrir. 41jahi)lilıtrl 
umumi merkez, federaayonlar, mm -
taka merkez ve idman beyetlel',i ta
rafından verilmif olan ve teemmW 
safhasında bulunan cezaların affını 
istiyorlardı. 

Münakaşalar neticesinde teşkilat 
heyeUerinin verdikleri idari cezalan 
affettirmek istedikleri ve bilhassa 
kanunun kendilerini cezalandırdığı 

kimseleri affı akıllarına getirmedik
leri tebarüz ettirildi 

Bu fikirleri hulasa eden bir takrir 
yazılarak reisliğe verilmesi kararlaş
tınldı ve celse 20 dakika tatil edilri. 

llcincl celse 

bu arkadaşların atletizmdeki kabili
yet gösteren atletlere futbol oynama
larını ve hatta futbol oynayanlar için 
de atletizme kabiliyetli olanları teş
vik ve atletizme sevketmelerini tav
siye ve rica ederim. Demirbaş liste
sini umumi merkeze göndermiştik. 

Kaybolduğunu anlıyorum. Kopyesi 
vardır. Bir daha göndeririz. Demir
baş eşyalarımız atlama sehpaları, 

cirit, gülle, disk ve bir grup idare 
edecek kronometrelerdir. Bazı mın

takalar bizden kronometre istiyorlar, 
mmtakaların derdi kronometre değil 
pisttir. Kronometre 13.5 liradır. Pa
rasını gönderen mmtakalara aldık, 
gönderdik. Nitekim Uşak böyle yap
mıştır. Bütün müzakerelerde gördUk 
ki. federasyon deyince bazı mınta -
kalarm hatırına gelen her şey bol 
tahsisatlı, geniş bir şahsiyeti mane
viyedir. Hakikatte federasyon umu
mi merkezle para için çekişen bir te
şekkülden başka bir şey değildir. 

Balkan oyunlarından evvel mınta
kalara birer tamim yazarak uzun 
mesafe koşan atletleri olup olmadık
larını sorduk. Yalnız lstanbul, yok
tur, diye cevap verdi, fakat 700 bin 
kişi içinde nasıl yoktur, bunu ben 
de anhyamadım. 

Artvinde bir muallim Galatasaray 
klUbUne orada çok mukavemetli bir 
koşucu olduğunu yazmış. Bana ha-
ber verdiler. Kronometre tutarak bu 
adamın ko§turulmasını ve neticesinin 
bildirilmesini rica ettim. Gelen cevap 
beni tatmin etmedi bu herkesin ko
şabileceği bir derece idi. Fakat, ikin
ci bir telgrafla kronometrenin yanlış 
tutulduğunu bildirdiler. Yapılan te -
şebbUsler neticesinde de iki kasaba 
arasında bir gUn zarfında koşarak 
gidip gelme kabiliyetinde olan bu a
dam lstanbula geldi. Kendisini tecrü
be ettik, 5 ve 10 bin metro koşan bir 
atlet değil, maratoncu olduğunu an
ladık. Fakat hastalandı ve Cerrah -
paşa hastanesinde apandisit ameliya
tı yapıldıktan sonra memleketine 
döndü. Bunlar federasyonun umumi 
meseleleri hakkındadrr. Şimdi asıl 
şahsa taalluk eden bir noktayı arze
deceğim. Gazetelerin Balkan otimpi
yatlan mfthasebeıtile '9hemt hakkın
da yazdıklan en çirkin ve tahammill 
edilmez yazılara cevap vermedim. 

Burada, huzurunuzda bu cevabı 
vermek için altı ay azapla sizi bekle
dim. Bunun ne bUyilk azap olduğunu 
benim gibi bir vazifenin yükiinü biz
zat taşıyanlar bilirler. Şimdi sizden 
rica ediyorum. Bu ga.7.eteleri doldu
ran yazılardan en ufak bir kısmını 
varit görenler. benden heı:ıap sorsun
lar. Çünkü geçen günlerin hesap ye
ri gazete sütunları değil burasıdır. 

Yüksk kongreni?.dir. Bir şey bilip 
te ithamlardan herhangi birine ina
nıp ta bunu sormıyanlar vazifelerini 
yapmamış olacaklardır. Ben de ken
dilerini arkadaş olarak af etmiyece • 
ğim. 

Bilrhan Felek'in sözleri alkışlarla 
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Zavallı yağmurluk 
Zavallı yağmurluk! Sana nekada.t 

acınm. Dünyaya konı geldin ıslak 
gideceksin. BUtun işin başkMınm he· 
sabma ıslanma.ktır. ipekli, palfıze gi
bi tenlerin yansını örtüp :ransını ~· 
rak en kibar salonlara. girer, halkın 
ağ-zmın suyunu akıtırsın. Seni ancak 
yağmur, yağış olduğu uunan sokağa 
..-ıkarablllrler. O da başkası hesabı
na ıslatmak için. 

Değil kibar salonlara, barlara, ba
lolara hatta l«'ni eve sokmazlar. Ka
prnın ardına atarlar. Sen bütün bu 
hakaretlere rağmen ~ine sahihini ıs
lanmaktan korur ve onun hesabına 
ıslanr~ın. Köpeğ:i sadakatte misal 
gösterenlerin samimiliğine ~ma.z 
mısın! Köpek vefalı ise sa.hl pi eri de 
ona karşı \'efalr, rabıtalıdır. Hangi 
köJH'k meraklısı ha~'Vanmı hırpala -
hr, soğuğa, yağmura ı;rkanr. İçine 
köpek girmemiş bar, balo, salon gös
terebilir misiniz! Lakin zavallı yağ
murluk, sen öyle misin?. Bozuk, ya
ğışlı, çipil havalarda ancak bir parça 
dünya yüzü görürsün, o da kendi he 
sabtna değil, sahibini yaJlıştan ko • 
rumak için. Açık ha\'Bda, güneşte, 
senenin en iyi me,·ıııimlerinde, plajlar 
da, ormanlarda seni göreıne:rlz. Çün
kü sen oraJara gelemezsin. Salonlar
da, balolarda, resmlkabulle-.rde Aenl 
göremeyiz. Çünkü seni oralara sok
mazlar. 

Zavallı :rağmurluk, senin talihin kö 
tü, yağışh, çipil havaJarda başkası 
hesabına ıslanmaktır. Ukin hayf • 
lanma! Sana benzlyen talihsiz insan
lar da vardır. 

8. FElEIC 

Baladız • Burdur 
demiryolu 

Burdur, 17 (A.A.) - Baladız ... 
Burdur demiryolunun ray f erşi,yatı • 
na bugün başlanmıştır. Burdurdan 
kalabalık bir halk kütlesi Akdeniz 
yolunun ilk kıvrım noktasında baş ... 
hyan bu ameliyeyi görmek üzere Ba.ı 
ladiza gitmiştir. Burdur ilbayı, par~ 
ti başkanı, şube mühendisleri ve bir 
çok bayanlardan milrekkep kalaba • 
lık bir grup bitlaslar U~e konulan 
flk rayı kucaklarında getirmişlerdir. 
Demiryolunun pek yakında Akdenize 
ulaşması dileğiyle sevinçli bir giln 
yaşamışlardır. 

Marmariste sünger 
avcllıi', 

Marmaris, 17 (A.A.) - Silngerci
ler sünger avlamak üzere denize açıl· 
maya başlamışlardır. Burada altı ma 
kina ile kırk kanga va ve 15 sünger 
kayığı vardır. Geçen yıl sekiz dokuz 
bin kilo sünger istihsal edilmiş ve 
hepsi süngercilik şirketi tarafından 

satın alıntnI§tır. Bu yüzden Marma -
rise bin lira kadar para girmiştir. 

Reis General Ali Hikmet Ayerdem 
celseyi açtı. Raporları tetkik encU -
meni namına doktor Nurettin, Atle
tizm federasyonu hakkındaki maz -
hatayı okudu. Bu mazbatanın müza
keresine geçilmeden önce cezaların 
affına dair olan takrir okundu. Ek
serdiyetle kabul edildi. Atletizm fe
derasyonu raporu hakkında federas
yon reisi Burhan Felek hulaseten 
şunları söyledi: 

karşılandı ve yapılan bir teklif üzeri ____ .,.... ________ _ 

- Futbol oynayan atletler atle
tizmdeki formlarını kaybediyorlar, 

ne atletizm federasyonu raporu te - lursa, seçimde yaparak toplantısına 
şekkürle kabul edildi. Reis saat on son verecektir. 
beşte TUrkkuşuna gidileceğini ve 
17 .30 da tekrar toplanılacağını teb
liğ ederek saat 12 de ikinci celseyi ka 
pattı , 

Ü~üncü celse 
Saat 18 de General Ali Hikmet'in 

reisliğinde Uçilncü celse açıldı. Di
ıer nizamname projesi müzakerele
rine başlanıldI. llk önce Türkiye id -
man cemiyetleri ittifakı evinin Türk
spor kurumu olarak değiştirilmesi ü
zerinde konuşmalar oldu. Azadan 
birkaçı yeni projenin heyeti umumi
yeei hakkmda tenkitler yaptılar. Ni
zamname encümeni nlmma Cevdet 
Kerim Incedayı, bunlara karşı Jlznn
geJen cevaplan verdi. Maddelerin bi
rer birer mtiza.keresine geçildi. Bu 
celsede nizamname encümeninin ha -
zırladığı proje Uzerinde hiçbir deği
şiklik olmakswn beş madde kabul e
dildi. 

Gece celsesi 
Rahmi Apak'm reisliğinde yapılan 

ve saat 22 ye kadar süren son celse
de, 13 Uncu maddenin sonuna kadar 
olan maddeler münakaşa ile kabul 
edildi. 

1 Yalnız büyük kongrenin toplanma 
ve niza.mna.me milzakerelerındeki ni
sabına dair uf ak bir tadillt yapıldı. 

Yeni reis ve reis vekill 
namzetleri 

Yeni nizamname ile Türkspor ku • 
rumu ismini alacak olan idman cemi .. 
yetler1 ittifakı umumi reisliğine yeni 
seçimde General Ali Hikmet Ayer
dem'in, ikinci reisliğe de Aydın me
busu Adnanın seçilecekleri muhak ., 
kak addolunmaktadir. 

Sporcular Türlckuıu 
alanında 

Kongre Uyelerinin Türk hava kuru 
mu tarafından TUrkkuou alanına da
vet edildiklerini bildirmi3tim. Uye • • 
ler, bugün saat 15 te parti önünde 
hazır bulundurulan şehir otobüsleri-
le meydana gitmişler ve o~a ku .. 
rum başkanı Fuat Bulca tarafından 
karşılanmıştır. Başkan, üyelere ha
vacılığın gençliğe mahsus çok eJıem
miyetli bir spor olduğunu, bu sporla 
uğraşacak güzel birçok kolaylıklar 
göreceklerini her bölge delegesinin 
memleketine dönüşünde kendi mu • 
hitindeki gençlere bugün görüp işit
tiklerini anlatarak gereken propagan 
dayı yapacağından emin olduğunu 
bildirmif ve sonunda pllnörcülüğil 
izaha geçmiştir. Her ameliye ayn ay 

1 azaları AtatOrk Abldesıne btr 1 ze gelen Romen t ayyareclsi Prens BI bescou YetlH<Clyd• kandlsl• l karfıla-
d toplanan spor kengres . . . . 

1 - Ankara a . . Uluiu lbide önünde bir söylev verir- yanlarla beraber. 4, 5, 6 - Ankara Cazı Muallım Mektebı Beden Terbı· 
filenk koydular. Bu resımde Na.şıt 1 !bide önünde; 3 _ Dün fehrimi- yesi talebesinin dUn akf&m verdiği müzikli spor müsameresinden 3 lntibL 
ken görüyorsunuz. 2 - Ko~e ç_a arı 

Bugünkü kongrede nizamnamenin 
isim ve prensip ve vazife kısımlan 
tama.men ikmal edilmiş oldu. Teşkilat 
faslından da büyük kongreye ait o -
lan maddeler kabul edildi. 

Yann sa.hah saat dokuzda topla -
nacak olan kongre, nizamname mUza 
kerelerinR devam edecek ve vakit bu-

n gösterilmek şartile planörle nasıl 
uçulduğu anla.tılırken alan Qzerinde 
dolaşan tayyarelerden de kadm""er • 
kek pa.rqUtçülerimiz birçok atıh3lar 
yapmışlardır Saat 17,5 ğa kadar a
landa kalan delegeler çok iyi intiba
larla ayrılmışlar ve doğruca Halkevi 
ne kongreye dönmll§lerdir. 
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Samsunda spor 
Denlzclerimlzle Sam
ı• muhtelH map 

Sürek avına hazırlanırk 
çok feci bir kaza ol 

Bir avcı, kamyonun üzerinden yuvarlanır: 

aldığı yaraların tesirile yar1m saat içinde ö 

Samıun avcllan bir .Urek avında 

[Huaual Ml&Aabtrin&il ya1yor) lan almak 8.-re birden bire 
eden bmyonetia yaptJtı 

.. ......., U muva._..lnl bybec1en ~ 
AvCilar kltlbil ua1an, DikbıyJk taf1arm tbıertm dOferek aiJr 

mevkii civarmda yapacaktan büyük yaralanmJfbr. Yaralı, derba1 
bir aUrek avı için kltıp blnuı öniln • ye bkbn1arat teclavl aıtma 
elen harekete huırlandJklan bir 81• fakat yanm la&t 80lll'& nesft 
~ feci bir kua olmQftur: den ölmtltOr. 

Avmlar klilpte toplandıldan mada Bu eUm haber ,.ııtrde 
kltlp IMemduı MUmin, çantamı yaııchrmıfbr. Gello avcıya kltlp 

- Fransız ballamak m•lrudtyle •vedan ... clq1an tarafmclan b8yllJr bir 
-~ p götürecek olan Jdttp kamyonunun merulml yapdmJI Te clefn 

Tiyatrosunda IDeriııe ÇJlmuf ve çantumı balladık· Vabyr mtttealdp teYklf 
tan IOnr& orada bulunan yedek 1la • bl1n fahri 90fM, mlddehım 

26 Nilaıı Pazar ve 28 Niun tikler berine oturmuttur. Tam o • aıerbelt bıraJalmıtbr. TabJdb 
Sah akpmlan 1&&t 21 de nada belediye clvarmdald buı avcı- n.m edilmektedir. 

aoe~ÔRO 
ve btıttın s . . .,. 

KORAL 

Havran kamunu 
elektriğe 

Erdek ilçesinde l 
madeıt bulund 

BalılrMir, (Tan) - Çok -.m •1 •••Mil'; ('.18)~ &dek 
Un bölpei olan Havran, mmıztn çok bir Jdlmıetn m-f• dahilincll 

Be,.tl yabm 2 mlla...,.. .,.. F.dremlt yant madeni balUDDl11ftur. 
cekla'dir. YerlerbUl .,..,iden ıirln ve gbel bmunudur. it olu bu aıulde bir YJKUUll-

tutumm. Dçellhıe ballı bulunan bu bölgede Ne- baniyatta buhmulmaktadlr. 
BUetler: Tlyatıo "'91'nde ve n. zeytin l8tlhAl edilmektedir. Ed· )laden mlbendlwl K. Dul&l'll 

Emtnlfnft Dprtl lllllllda Kmla7 remltten (Akçay) lüelellne uanan cimin .çok ...,m o14utunu 
C'all,.U Kua llerlrellncle atıl· dekovil battı kanunun ticaret ,olu· tir. lladencl AB Nahit, Ali,"' 

!!ma!!kt&dır!!!!. !Te!!d!!on!!!21!!!!03!!5!!. !!~! au tetJdl etmektedir. Şimdiye kadar met 2' yıl mtlcldetle madenin 
elektrlkten mahrum olan bu yere )'6- mm almıflardlr. Madenin bul 

--· nl elektrik ptirilmek tlıme ite slri· arul 
20 h9ktar1ık bir l&bayr Bugln 

MELEK Sinemasında 
VlYANA'nm qk ve neeemnl, 

musiki ve gtıselllklerinl göetermı 
ENRS BtR FtLK 

AKŞAM 
GONEŞI 

takdim ecWecektlr. Bat rollerde: 
~ SENl'ONl tnm•n•n 
unu~ SCHUBERT'l BANS 
JARAY ve methur Japon Jddm 
MITCHIKO NEINL. 

Ayna.: Paramount dbya ha· 
berlerl. Ktl- Undheq(ln btill 
....... idam ediliJor. 

filmittir. Dk olarak elektrik bin&u • mektedlr. ----

Dlll temeı atma t6nDi bllyl1k mera- llflk H ... rler 
ldm1e yaJlllmlttlr. 

---- • Sıvu, (Tan) - Zl~ 
Mücadele tefkllMI 1u, okulda otuyan lrhnl!Mls 

plirlDe olmak bere ldnema 
Sıvaa, (Tan) - Yıldmll ve Çriçtr da ba1b bir ft1m 

tıınununwı bul Jmmalan tlarlnde ra4aD alacak pUr ne ya 
frenıt Ue MUlı mlcadele etmeye ut- plerl, ve ders 1evUlm1an 
rqan freDll mtlcadele tefki'ltmm cUlecektlr. 
Direkli ve Bllclk bmunlan ile de a- • Sıvu, (Tan) - Sıvu 
llk•dar olmuı için htllimet nudbı· Pterl tolu, abıema kUralm 
de tefebbtıaat ppıluaktır. hum,, pl,..ml bllyl1t bir 

yet1e temlD etmiftlr. 
• Aydm, (Tan) - Ayc1m 

Slvaıta Y•i••rlar oeml;yetiDden e ava clilD 
SJvaa, (Tan) - tkl tlç gOndenbeit llJDda bir 80rek &VI yapblar • 

k6yltlntın ybUntl sUJc1Uren ,almur • bn Salibin WaN ettlll bil 

---------.. lar c1nam etmektdr. • .... öldlrdtller. 
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ita/ya donanmasını ku~vetlendiriyor 

Habeş harbi bitince muazzam bir 
silCihlanma programı tatbik edilecek 

Donanmanın hava kuvvetleri de mühim miktarda artflrdacak 

Paris eğlence aleminde bir cinayet 

Parisin 
birinin 

en meşhur 
sahibi nasll 

barlarından 
katledildi ? 

Katillerln evde bıraktıkları cürftm lletlerl 

. ~~sin ~n.tanmmış barlarından bi- rm nerede olduğunu sordu ve: 
~1;11ın sahıbı ol~ Louis Leplee dört - Söylemezsen seni de yakarız. 
kışı t~dan ol~Urillmllşt.Ur: Katil- Dedi. Paranın nerede olduğunu bl· 
ler eve gırerek ıın:metçiyi baglamış- liyordum amma.kendilerine bilmediği 
lar ve cinay~tlerini bu suretle yap - mi yemin ederek söyledim. Vakit geç 
mışlardır. Hizmetçi, vak'ayı şöyle an tiğini ve birşey bulamadıklarını gö .. 
latıyor ı rU.nce çıkıp gittiler. 

- Her sabah olduğu gibi, lmmıla Kapının kapandığını duyunca, bU ~ 
beraber, saat se~e M. Leplee'nin tUn gayretimle iplerden kurtulmağa 
apartımanma geldim. M. Leplee, o çalıştım, ayaklarımın ipleri biraz gev 
aaatte uyurdu. Kendisini uyandırma- şedi. SUrUne ırilrU.ne efen dimin odası
dım. Kızıma kahvaltı hazır)adım. Ye- na gittim. Zavallı gecelik elbisesi ile 
di. 8,30 da işine gitti. . . yerde yatıyordu. Uyuyor gibiydi. Fa .. 

Saat 10,30 da kapı çalındı. Gıdıp kat şakağından bir kan smyordu. He 
a~tım. Dört kişi vardı. _ Kend~e"?e men kapıya seğirttim. Ellerim hilt 
kım oldukl.arı~ı . 8?rm~ga vak.ıt bile bağlı olduğu için uğraşa uğraşa ka
kal~adan ıçen gınp agzıma bır ta - famla kapıyı açtım ve haber verdim 
ban~a dayadılar ve. ~ni bir divaıı:n Hizmetçinin bu hiklyesi önce po1i: 
Uzenne yatırarak elımı, ayağımı bag- k bul ed"l ·b· görU u · 
ladılar ve ağzıma su ile mlattıklan se, a 

1 
mez gı ı nm Ş ıse 

bir havlu tıkadılar. de. kapıcı kadın, evden, dört gencin 
Sonra M. Leplee'nln odasına yUrU- çıktığını görmU, olduğunu bildirmiş 

dUler. Gözlerimi bağlamadıkları için tir. Bunlar yirmi bel} ya,larmda ka
kendilerini görUyordum. lçeri girdik- dar görUnUyorlannıt. içlerinden biri
leri zaman ışu mUkllemeyi işittim: sinin koltuğunda bir çanta da var • 

- Nihayet seni yakaladık. Artık mış. 
bize birşey yapamazsm ! -Tahkikata başlanınca, hizmetçi ka-

M. Leplee haykırarak f6yle cevap dmm dediği yerde maktulün paruı 
verdi: bulunmuştur. Bu para 20,000 frank 

_ Ah .. 'Alçaklar!. idi. Bundan başka, katillerin cinayet 
Derhal bir tabanca sesi duyuldu. yerinde bıraktıkları maske, makas 

Onu öldünnUşlerdi. Sonra adamlar gibi birtakım şeyler de bulunmuştur. 
Cinayetin bir intikam sebebi ile ya-

tlöndiiler, evin içini alt Ust ettiler. pıldığı zannolunmaktadır. ÇUnktl ol
Bir teY bulamamıflar olacaklar 1d dukça tanınmış, yaJntıkb olan M. 
illerinden blrill gelerek bu& ~ LeplM'nln birçok artist 1'adııdarla ta 

Katledilen Leplee ve cinayeti haber 
alınca qlayn artist Pi af. 

nışıklığı vardı ve bunlardan birisi, 
Fransada bir turneye çıkmadan ev • 
vel, Leplee'nin hayatı hakkında endi 
l}eler duyduğunu bildirmifti. Bu ka
dın Germalne Gilbert isminde bir ar
tisttir. Bundan ba,ka, "Piaf" isimli 
bir artist kadın da tehlikeyi, Cezairll 
birisinden .Uphe ettiflnl söylemiftir. 

Aynca da, bu dört gencin, Leplfıe
nln hususiyetlert.nl bildikleri tftpheatı 
dlr. ÇUnktl, apartmıana geldikleri za 
man kapıyı çalmamışlar, fakat ellerl
le vurmuşlardır. Halbuki Leplee hiz
metçisine kapıyı çalan olursa açma
mas1111, yalnız vurulduğu takdirde aç 
masmı tenbih etmişti. Bu hususiyeti 
katillerin bilmesi, yukandaki !QÜtale
aYı doğru ~ktadır. 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Bay Salmaon'un 

hatırı için 

Lokman HEKiM 

Galata rıhtımındaki 
çöküntü 

Liman GümrUk ve Muhafaza ida
relerinin Galata cihetine nakli için 
dün sabah GUmrük ba.şmUdUrü Mus
tafa Nuri, Muhafaza Batınüdürü Ha
san ve Tahmil Tahliye Müdürü Zihni 
Çinili Merkez Rıhtım hanlarını geze
rek tetkikatta bulunmuşlardır. 

idarelerin Galata cihetine nakli an
cak ağustostan sonra kabil olabile -
cektir. Çünkü, bu binalardaki müste
cirlerin kontratları ancak ağustosta 
bitmektedir. 

G\lmrük idarelerinin Galataya nak 
linden sonra, tamamen antrepo ola
rak lrulla.ndması kararlaşan Sirkeci
deki Gümıilk binasmm ~min knmu 
ile rıhtımın çökmek tehlikesinde bu
lunması alakadarları bu hususta te
reddüde düşürmüştür. 
Rıhtımlara mal yığıldığı takdirde 

bu sahanın büsbütün tehlikeli bir va
ziyet almasmflan endişe edilmekte -
dir. 

18. 4. 936 

HERGUN BiR ROPORTA.J 

Göç mevsimi baş!adı, kiti 
fiatleri yükseliyor 

... .. ., 

Sakın, bu günlerde yerinden oynarn~ 
lın varsa Haziranı bekle, o zaman ~ 

Bu mevsim, daha timdiden Bo ğaza göç edenleri görUyorUZ 

. lstanbul~a? her sene bu mevsim ge- Göç mevsimi, nerdeyse ~ft .. ı • .JI.. 
lı?ce, zengını, orta hallisi, yaz için Fakat, evsahiplerile, kirac~ .aW' 
bır yere çıkmağa heveslenir. Fakat da anlaşamamazlık sürüp gidiyeıttf. 
he':eslenme.k başka, o hevesi yerine Bir atalar sözü vardır : Kelbo! 
getırmek yıne başkadır .. Baharın ko- tikten sonra, merhemi başına~ 
kusunu aln almaz, şehrın basık ve iz derler :J 
~muhitinden kurtulmak için hepi • A~ sözü b" d Y•..+;.. k 
mızde derin bir istek uyanır. llk gün- kiracılar h ' ırb~ ~gı~'"" ere 
ler önüne d 1 b" . • ep ır agızran e • uru amaz ır arzu şeklın- rine karşı s .. r bT . 
de beliren bu hava değiştirmek ihtiya . oy ıye .1 ırız: 
cı, aradan gu·· nler ayla g . ·t- -:- Mevsım geçtıkten sonra, 

. ' eçınce, gı yenı başına çalı 
gı~e hüviyetini kaybederek, uzak bir ··• 
hülya, erişilmesi imkansız bir gaye, Salihaddln G 
sadece bir özleyiş olarak kalır. Ve gü ---=-=--=--=====----• 
nün birin<, ·, bakarız ki, yine eski evi- Romen 
mizdeyiz. Artık, yaz ortasında da, ba 
harı karşılamağa çıkacak değiliz ya! 
Korkarım, bu sene de birçoklarımız 

yazlığa gitmek; imkanını bulamıyaca 
ğız. 

Anadolu yakasında oturan bir ar
kadaşım, geçen gün, yana yakıla an
latıyordu: 

- Bizim Bostancıda iki göz odalı 
bir eve, sıkılmadan 450 lira, arayor
lar. 
Tanıdıklardan biri için, içerlek, kuy 

tu, bahçesiz bir kulübeyi gezdim. Sa
hibi bir mevsimlik için ne istedi bilir 
misin? Tam, 300 lira ... 

Kulübeyi satcak olsa, belki o ka • 
dar etmez! .. Bu sene, bizim tarafa ta 
şmmağı aklnidan çıkar ... " 
Yeşilköyde oturan bir başka arka

daşa, sordum: 
- Kiralık boş evleriniz var mı? 
- lstediğin kadar ... Fakat evsa -

hiplerinin yanma yakla,abilirsen aşk 
olsun. Sıcakların böyle erkenden baş
laması, hepsini Umide dUşilrdU. 

Kapıyı, dört yUz liradan aşağı aç
mıyorlar. Fakat, sonunda kiracılar. 
değil, yine kendileri pişman olacaklar 
Şimdi atıp tutanlar, Haziran ve hele 
Temmuz geçtikten sonra, çabucak 
yelkenleri indirecekler. Ama, o za • 
man da iş işten geçmiş olacak!" 

Boğaziçinde oturan bir tanıdığım
dan yaz için kiralık bir ev bulmasını 
rica etmiştim. 

Dün, kendisi beni görUp haber ver-
di : 

- Sakın, bugünler, yerinden oyna 
ma!.. Aklın varsa, Haziranı bekle !. 
Şimdilik eveahiplerinin burnu Kafda
ğmda ... En ufak fırtınada, hezal yap 
rağı gibi sallanan şişkin kaburgalı, 
viran yalılara; bile kiracı çıkacak sa
nıyorlar. 

Senin için birkaç tanesini gezdim. 
Birisi 300 lira dedi dayandı. öteki 
hatır için sorı olarak 250 liraya bı -
raktı. Dedim ya, geç! ... 

Hazirana kadar sabredeceksin. O 
zaman, yalvarma sırası, .Uara gele -
cek!" 

Bizim arkadaşın, mübalağa ettiği-
ni zannedenler varsa, gidip kendileri 
de sorabilirler. lstanbulun yaz haya
tı gec;irilecek uzak ve yakın sahille -
rinde kiralar ateş pahasıdır. Evsahip 
teri içinie öyleleri var ki, kışm boş 
kalan köşk ve yalılarmın bütün geç
miş ve gelecek masraflarmı. birka~ 
ay için evlerini tutacak kiracılara 
yükletmek istiyorlar. Birikmiş vergi
leri, tamir paralrını, bankaya olan 
ipotek taksitlerini; hep kiracılarm sır 
tından çıkannağı düşünUyorlar. 

Halbuki, bugünkü yaşayış şartlan 
içinde yazın başka, kışm başka yerde 
oturmak, her yiğitin kan olmaktan 
çıktı. Hattl, bütçelerin bu mUsaade
sizliği ile, sayfiyede oturmak: bir ne
vi (lükUs hayat) oldu. Evsahipleri. 
bunu gömntınde tutarak, kiraCIYJ "av 
lamak'' usulttnden vazgeçsinler. on
lan kendi köylerine çekmek, çekebil
mek için, daha mütevazi davn.nma
nm zaruri olduğunu hatırlarma getir 
sinler. 

Ve dişimizden, tırnağımızdan ayır
dığımız beş on lira ile, temiz havalı 
bir yerde, bol güneş alarak yaşamak 
isteyişimizi bize c:ok ~örmesinler ..• 

Prens 
dün geldi 

Beynelmilel Tayyarecilik F 
yonu Baskanı Prens Bibescu, 
Prens liantaküzel beraberinde 
ğu halde, dün, saat 16,30 da 
tayyaresi ile şehrimize gelmiş 
şilköy istasyonunda lstanbul 
Kurumu Başkanı lsmail Hak)I 
şak ve Türk tayyarecileri + .. •-• 1 

dan karşılanarak, Perapalaa 
misafir edilmiştir. 
!ılemleketınm.e 'bundan e 

1oı .. t, .. : ~...C. b"''""''ı:" nl~nı Rn • 
Prens, bu defakl se~ahaüne 
iki ay evvel Bilkreşten başl 
oradan Parise ve Londraya 
sonra tekrar Parise gelerek 
Tayyarecilik KlübU tarafmdaJl 
zırlanmakta olan 1937 dünya 
re turunun tertibatı ile meşgol 
mu§tur. 

Prens Bibescu, Paristen soııtl 
ailya, Tunuz, Trablus ve 
gitmiş, oradan Gazeh, Kayak. 
ya, Eskişehir yolu ile IstanbulJ 
miftir. Romanyalı prens Tr& 
ltalyan Genel valisi Mareşal 
nun misafiri olarak birkaç gtlP 
mıştır. 

Prens Bibescu, dün akşanı. 
palas otelinde gazetecileri 
derek şunlan söylemiştir: 
"- Gayem, tayyareciliğin 

uğrunda inkişafmı görmektir· 
kU ancak tayyarecilikledir Jd, 
temin olunabilir. Bu gaye, eıd• 
mediği takdirde bütün medeni 
ne tayyarecilik vasıtasile 
lecektir. Uçuşlarım esnasmdt 
daima hudutlardan bahsederl 
buki yükseldiğimiz zaman bU 
dilen hudutları hemen biç gö 
gibiyiz. Tayyarecilik öyle JJl 
bir şeydir ki, bir memleket, 
dut ona pek dar gelecektir· 
nun için tayyareciliği beyn 
tirmek emelile durmadan 
rum. 
Şunu da kaydetmek isterlııt 

sevdiğim TUrkiyede görd"ını-
safirperverlik, her zamanki 
ni mütehassis etmiştir. Kon 
meyi tasarlamamış oldu~ 
benzin almak zaruretile ~ 
ğim zaman ilmidin fevkbıde 
dım ve misaf'ırperverllkle 
ttm.,, 

Prens Bibescu, bugUn 
da Yeşilköyden Bükreşe b 
decektir. 

Japoa profesöriill 
tetkikleri 

Türk - Japon dostluk Cerrıl 
larmdan prof. Okubo §ehrirll 
zintilerine ve tetkiklerine 
mektedir. Prof. Okubo, 
döntışte eehrimizde tUrkçe 
korıferans verecektir. 

Çocuk Hakaaındl 
lanğıcıdır. 



neden ölurler? 
re, kazalardan, hastalıklardan ve gay 
ri tabii sebeplerden ölüp gitmektedir-
ler. 
Çoğu fırtınalara ve kasırgalara 

kurban gitmektedir. Bir kısmının da 
h:ışereler,böcekler işlerini b!tirmek~.e 
dir. Daha sonra insanlar agaçları o
mürlerini bitirmeden devirmektedir-
ler. 
Bazı ağaçlarda yaşı ileriledikçe, 

suyu dallara ve yapraklara çıkaran 
lifler kurumaktadır. Bu suretle ağaç 
gıdasını alamayınca ölmektedir. 

Bütlin bu sebepler olmasa, ağaç ta 
bii ömrünü pek ala ikmal edebilirdi. 
Ağaçlarm ömrü de düşmanlarına kar 
şı gösterdikleri mukavemete göre u • 
zun veya kısadır. 
Bunların içinde Kaliforniyadaki şi-

J rin ağaçlan ile A vustralyadaki ö
l kaliptoslar en uzun ömür sürenlerdir. 

Bu ağaçlardan kesilenlerden birçok
larının beş bin sene yaşadıkları görül 
müştür. Kesilmiş olmasalar. hiç şüp
hesiz daha birkaç asır yaşarlar. 

* 
1
, Alimler. durmadan çalışırlar ... A-
ğaçların yapraklarında ve kabukla-

1 nnda türeyen böcekleri toplarlar .... 
j Böcekleri toplayan ilimler ~rı
ı kanın. Amerikanın. ıssız ve. geçıl~.ez 
ormanlarına giderek ve rcsımdc gor
düğUnüz gibi çadır kurarak ayl~rca 
bu, böceklerle uğraşırlar ve tctkıkat 
yaparlar. 
Birçok alimler, Amerika, Avustura~
ya ve Afrika orm~nlarında tetkı
kat yaparken vahşı hayvanlar tam-

ı fwdan oaralanmıstır. 

Cam üstUne reslm yapan bir çocÜlt 

Çocuklar, hepiniz resme meraklısınızdır. Hele, vazife defterlerinizin 
her yeri muhakkak birtakım resimlerle doludur. Mektebe gitmeden ve 
yazı yazmağa başlamadan, evvela resim yapmağa bBflannnız ... Kedi res-

• mi, köpek resmi, insan resmi ... Hele, at ve bayramlarda bindiğiniz eşek 
resmini yapanlar.ınız çoktur. 

Ağaçlar Uzerlnde tetkikat yapan llimler 

--;..-------:::::--------- .~ 
- Geçen haftadln devam -

-'hl yabl&Ylp kayıp aldı. Ve deniz kı)ı-
18 - Geınlel, "Cln"I bir balık •"' 

sma geldiler. lerdL Gemici, bellerine birer cankurtaran 
119 - Artık deniu gh'fıCekblrfbfrlerlne bağladı. 

t,aktı. Jple de 

. 
. .. Karabatak... El ele wrlp, plijm kumlanndan 

20 - Onde Tıpkı bir deniz torpili glbL. 
baŞladılar- ~ı- kıp denize balıklama atladılar. 

21 - AtlalDA lskeı~e ~· ' 

yUrümeğe 

- -

Yukarda resmini gördUğtinUz çocuk, dünyanın en büyük ressamların
dan "Şarl Dikcns.,in oğludur. Babası gibi ressam olmağa çalı~uyor. Hem 
de cam üzerine parmağile resim çizerek ... 

Çocuklar, mutlak babalanndan gördüklerini yaparlar ... Ekseri çocuk-
lar, babalarının san'atine girerler... ? 

işte, büyük ressamın oğlu da babasını taklit ederek küçük yattan bil· 
yük ressam olmağa çalışıyor. 

r 
, __ R __ e_s_nm __ ı_ı_h __ ık_a_v_• ___ J 

"Cin" ve arkadaşlarının 
mektep tatilinde ki maceraları ••• 

Kış gitti. Çocukların sevinci havanın güler yüzüyle' karşı, karşıya •.• 
Yeşillenmiş çayırlar şimdi çocuklanınızın neşesile dolu ... Resimde gör
dlığünüz çocuklar Hürriyet tepesinde baharın ılık havası içinde sallanıp 
opıuyorlar. 

Coğrafya bilgileı;i: 

Habesistanı 
1 

Habeşistan, dağlık volkanik bir 
memlekettir. Cenuptan şimale doi;;rı·u 
uzanan bu dağlardan bazıları dört 
bin metreyi geçer. Şarkta dik kaya 
lıklar halinde denize kadar uzanırlar. 
Garpte ise yavaş yavaş Nil nehrine 
doğru eğilirler. 

Mavi Nil ile beyaz Nil Hartumda 
birleşirler ve Mısırı ihyaya koşarlar. 
Mavi Nil Habcşistanda 1700 metre 
irtifada bulunan Çana gölünden çı -
kar. Bu göl üç bin kilometre murab· 
bamdadır. Ve balığı mebzuldür. Mavi 
nil gölden itibaren şelii.ler halinde dö
küle döküle lngiliz - Mısır Sudanma 
girer. Nilin Sobat, Atbara isminde 
başka ayakları da vardır. Yağmur 

mevsiminde mlithiş şelaleler halınde 
akan ve yağmur kesilince kesilen ne
hirler başka .. Adisababanın cenubun
da birçok göller vardır. 

İklim ve nebatat bakımından Ha
beşistan üç kısma ayrılabilir : 

l - Kolla (800 metreden 1600 mel 
reye kadar) sıcaktır, hararet derecc
'si 20 - 45 dir, rutubetlidir. 

2 - Beyazların tahammül edebile
cekleri mutedil iklimde yaylalar. 

3 - Dega (2500 irtifada tepeler) 
bu kısmın sert ve temiz havası var
dır. Habcşistanın merkezi olan Adisa 
baba deniz sathından 2,370 mC'tre ir
tifadadır. 

Nüfus büyüklüğü: 
[Sathi mesahası: 1,120,000 kılo -

metre murabbaı - Nüfusu: takriben: 
12,000,000 (kilometre başına aşağı 
yukan 10 kişi). ? komşu memleket
ler: Jngiliz - Mısır Sudanı \'e İngiliz 
Kenya müstemlekesi, ltalyan Soma-

l 

tanıyalım ..• 
lisi, Jngiliz Somalisi, Fransız Somali· 
si, Erıtrc (ltalyan). - merkezi: A
dısababa (takriben 100 000 nüfus).• 
Başlıca şehirleri Harar ( 40,000 nU • 
fus), Dire Dua (30,000 nüfus), Gon
dar, Adua, Alkober ve saire ... Bay
rağı: Yeşil, sarı, kırmızı. Ortada mil
li arslan, başında taç, elinde ucu haç
lı ve iki kordclalı asa. - Para: Taleri 
(Mcnclik parası) altın.] 

Gitar çalan bir Habeş çocutu 

Habeş çocukları mektepte ders okurken 

24 - Denizden bir nöbetfl torpltosu g~ll ordu. 7..abit 
Uç torpU kunllara sapluımı, duruyordu. 

25- Zabit, derhal toMu!·• emir \'erdi. At~! 

uzaktan baktı.,. 

2R - Zabit, emir \'erdi: Yanaşın, torpilleri gt"rl~ e alın! .. 
27 - Yan~tılar, teklp gemiye aldılar... Bir de ne görsünler, torpil <1& 

fU Uç tane ~uk ... 

28 - "Cin,, ,.e arkadaşlan blil Uk bir tehlikeden kurtulmuşlar, sevini .. 
yorlardı. 

29 - Polis bunlan bir otomobllle evlerine götUrUyordu. Bu gezme onlar 
l~ln bir macera oldu. (Bitti) 
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EKONOMi 
Rakip memleketlerde meyvacıhk 

Filistinde meyva işleri ve portakal 
ihracatında alınan tedbirler 

Filistin zirai bir memlekettir. Hu
bubat ve zeytinden başka üzüm, na
renciye ve kavun gibi meyveler de 
yetiştirir.Fakat bunlar içinde ihracat 
bakmıından en önemli yeri olan mad 
deler portakal ve kavundur. Mevcut 
istatistiklere göre son üç yıllık kavun 
ve narenciye ihracat miktarları şun
lardır: 

Kavun: 1933 te 20,400, 1934 te 
4:0.500, 1935 te 69.000 tondur. 

Narenciye: 1932 - 33 te 4.498,241, 
1933-34 de 5.526.097, 1934-35 te 
7.330.846 sandıktır. 

1935 te portakal ihracatı değeri 
1,701,001 Filisthin lirasıru yani on 
milyon küsur Türk lirasını geçmiş

tir. 
Filistin (Hayfa) portakal istihsa -

latı, hükfunetçe alınan fenni tedbir
lerin tesiriyle de yıldan yıla artmak
tadır. Bu itibarla bazı ilgililer, dış pi 
yasaların istihlak kabiliyetini gözö
nünde tutarak istihsalatın fazla art
ması memleket iktısadiyatı için iyi 
olmıyacağı mütaleasmdadır. 

"Plant inspection,, adındaki daire, 
Filistin hükumetinin ziraat kısmına 
bağlı olup Acre ve Rehovoth'ra bu
lunan nümune çiftliklerini idare ve 
kontrol etmektedir. Bu nümune çift
likleri (Filistinin ağaç dikme, yetiştir 
me ve islahiyle uğraşmakta ve her 
yıl çiftçilere bedava türlü tohumluk
lar ve ağaç fidanları dağıtmaktadır. 

Bahçıvanlık ve sebzecilik ofisi Fi
Jistinde zirai ıslahat işleriyle uğraşan 
resmi teşekküllerden (Horti cultural 
Office) umumi zirai meclisinin naren 
ciye meyve komitesi (Citrus fruit 
commitee) ve narenciye istişari ko
mitesi de (Citrus Advertising Com • 
ınitee) anılabilir. 

Bu iki komite geçen yıl toplana
rak, muhtelif memleketlerde"ari ti
caret usulleri, narenciye ihracatı için 
bir standard sandık tecrübesi yapıl
ması, narenciye ihracatına müteallik 
nizamnamenin tadili, reklam usulleri 
ve 1935-36 mevsiminde yapılacak 
reklam ihalesi ve narenciye istatistik 
!erinin toplanması ve basılması etra
fında müzakerede bulunmuş ve ka -
rarlar almıştır. 

Geçen eylfıl ayında Acre nahlye-
11indeki narenciye bahçelerinde etraf
lı tetkiklere başlanmıştır. Bu tetkik
ler 111rasmda sermaye ve bahçeleri
nin verimi hakkında malumat veril
mesi için bahçe sahiplerine ve kiracı
larına bir sual varakası verilmiş ve 
ağaçların meyve istihsalatma, vazi -
yetlerine ve nevilerine dair verilen 
ceYaplar tesbit edilmiştir. 

Fumigation ve ilaç kullanmak su
retiyle narenciyelere musallat olan 
kabuk böceklerinin imhası hakkında 
ticaret şirketleriyle müstahsil ara -
smdıı. anlaşmalar yapılmış ve müca
dele ameliyeleri artmıştır. Acre mm
taka.srnda fumigationa kuvvet ver
mek üzere hükilmetin müdahalesine 
lüzum görülmüştür. Fakat bütün Fi
listin fümigation ameliyesinin çoğu 
huımst teşebbüsler marifetiyle yaptl-

No. 106 

Y Ildız Yağmuru 

Ziya, bu seyahate çıkıncaya kadar, 
tahlil dürbUnünün düz tarafını kendi 
ruhuna çevirmiş, ters tarafiyle eşya
yı seyre dalmıştı, ve bu yanlış hare· 
ketiyle, kendisini bir deve kadar iri, 
başkalarını adeta cUce görmüştü. 

Şimdi, elindeki dürbün kırılınca, gö
züne her şey tabü halinde göründü, 
ve o da bütün bu insanların arasında 
herkes gibi bir insan olduğunu anla
dı. Zekasının adeseleri onu nekadar 
yanıltmıştı. Bu adeseler kendine çev
rilince, sevinci de, kederi de, dünya
yı dolduran bir azamet almış, kahk& 
huı ve göz yaşıyle dolan bir manza.
radan b~ka hiçbir ~eye dikkat et • 
memişti. Halbuki bunların iki.si de 
ıonsuz bir denizin göze çarpmu iki 
dalguıydı. 

O, gazetelerde, her gUn bir iki ci
nayet okur, bu kanlı hadiselerin geç
tiği memlekette saffetin mutlak ol
euğundan şüpheye dUşerdi. Fakat bu 
1tyahatte yakından gördü ve anladı 
ki burada cinayetler bile bir l!liı.ffet 

mıştır. Bu da müstahsiller arasında 
kendi kendine yardım zihniyetinin ge 
!işmiş olduğuna bir delildir. 

Filistinde meyvelerin kontrolu için 
gümrük idaresine bağlı olmak üzere 
"Meyve muayenesi dairesi,, adiyle 
bir daire vardır. Bu kurumun başlıca 
vazifesi Filistine giren her türlü taze 
meyve ve sebzeleri ve ihraç edilen 
meyvelerin ambalajını, tasniflerini, 
sandıklara konulan meyvelerin cins 
ve eb'adını ve meyvenin hastalıklı ve 
çürük olu polmadığıru kontrol et
mektir. 

Bu kontrol, 1927 de tanzim ve 27 
eylfıl 1934 tarihli resmi gazete ile i
lan olunan nizamnameye dayanır. 

Bu nizamnamenin başlıca hüküm
leri şunlardır: 
İhraç edilecek portakallar yeni ve 

temiz sandıklarda olacaktır. Dış eb'a 
dı (köşebentler de varsa) uzunlukta 
7 4, genişlikte 37 ve yükseklikte 30 
santimi geçmiyecektir. 
İhraç edilecek kız memelri yeni ve 

temiz sandıklarda olacaktır. Dış eb -
adı (köşebentler de varsa) uzunluk
ta 66, genişlikte 33 ve yükseklikte 
39 santimden aşağı olmıyacak ve u
zunlukta 74, genişlikte 37 ve yüksek
likte 30 santimi geçmiyecektir. 

Uzunlukları 74 santim ola.ıi porta
kal ve kız memesi sandıklarının ke -
narına yanlarına en aşağı 25 milimet 
re yüksekUğinde extra large kelimesi 
işaret edilecektir. Uzunlukları 72 san 
timetreden aşağı olan kız memeleri 
ve portakal sandıkları hiçbir farik 
alamet taşmuyacaklardır. 

Hiçbir portakal ihracatçının vaki 
olacak talebi üzerine bahçevancılık 
ve çiçekçilk şefi tarafından muayen 
edilmedikçe ikinci teşrinin 15 inci 
gününden evvel Filistinden ihraç edil 
miyecektir. lhraç için olan portaka -
lm şeker nazaran hamıziyeti en az 
yedide bir nispetinde olmalıdır. 

.... Son Teşrinin on beşinci günü ve bu 
tarihten sonra ihraç olunmak üzere 
sandıklara yerlştirilmek istenen por
takal ağaçtan sonteşrinin onundan 
evvel koparılmıyacaktır. 

llkteşrinden evvel Filistinden kız 
memesi ihraç edilmiyecektir. İhraç 
edilmek istenen kız memsinin olgun
luk halinde olduğu ihracatçı tarafın
dan yaptlacak istida üzerine hahçı -
vanlık ve çiçekçilik servis şefine tes
bit edilirse ihracata izin verilir. 

Son Teşrinin on beşinden evvel por 
ta.kal ve llkteşrinin birinden evvel de 
kız memesi ihracı arzu edildiği tak· 
dirde ihracatçı keyfiyeti bahçıvanlık 
ve çiçekçilik servisi şefine bildirecek 
ve her bahçedeki meyvelerin muaye
nesi için üç lira ödiyecektir. İhracat
çı narenciye ihracatı yaabilmek için 
her yılın 31 ilkteşrininden evvel bah
çıvanlık ve çiçekçilik servisi şerine 
müracaat ederek narenciY.e ihracat -
çısı olarak kayıt ve tescil edilmek la
zımdır. 

Daha evvel kendisi tarafından na
renciye sevkiyatı yapılmadığını bah
çıvanlık ve çiçekçilik servisi şefine 

ispat eden ihracatçı o tarihten sonra 
narenciye ihracatçısı olarak tescil 
olunabilir. 

mahsulüdür, bu memlekette kan bile 
çocukça sebeplerle dökülüyor! On\l, 
köylerde ve şehirlerde aldatmak isti
yen adamlar da çıktı, ona yalan söy-
liyenler de oldu, fakat o bu hilelere 
kızmadı, ve sebeplerini arayınca hi
lekarlara acıdı. Onlara bile bile aldan 
dı ve inandı. 

- Yalanı büyükler de söyler, kü
çükler de ... Bunların söyledikleri ya
lan, en fazla, çocuklarınkine benzi
yor: Camı kırdığı için uar işitmek
ten çekinen bir çocuğun yalanma .... 
Mecbur olmasa hiç söylemiyecek ! Za 
ten farkına varılan yalan, yalan de
ğil, hile, hile değildir. Böyle yalanla
rın hakikatten farkı var mı? Gün ge
lecek, doğruyu iğri anlatmaktan vaz
geçecekler, doğruyu doğru olarak 
söyliyeceklerdir ... Yalanı belli ettik
lerinden görülüyor ki bunlar yalnız 
doğru duymak, doğru düı!Unmek, 
doğru söylemek için yeryüzüne gel -
mlşler! 

Ziya lstanbula ayak bastığı gUn, 
kalbine bUtün gezdiği, gezmediği yer
leri, gördüğü, görmediği yüzleri top
lamıştı. O, şimdi, çamlı dağlar gibi 
~orak yayl8.ları da, genç kadmla.r gi
bi ihtiyar erkekleri de, bunların ağ
zından çıkan doğru gibi yalanı da bir 

Vitrin müsabakası 

Kazananlara 
madalya verilecek 
Yarın saat üçte Halkevinde vitrin 

müsabakasında kazanan müessesele
re altın ve gümüş madalyalar dağı
lacaktır. Bu münasebetle yapılacak 
merasimde milli artırma ve koruma 
cemiyeti reisi Daniş, ticaret odası er
kanı, fabrikatörler hazır bulunacak
lardır. 934 senesindeki vitrin müsa
bakasında kazananların isimlerini a
şağıya yazıyoruz: 

ALTIN MADALYA: 
Beyoğlunda.: 

Samatya pazarı mağazasına. 
Liyon mağazasına. 
Ruvayal şekerler mağazasına. 
Yerli mallar pazarına 
Bursa pazarına 
Yerli mallar pazarına. 
Yeni şen mağazasına 
Beyker mağazasına 
Nobar Baharya.n mağazasına 
GUMUŞ MADALYA: 
Coşkun mağazasına 

ALTIN MADALYA: 
Istanbulda: 
Hasan Pertev mağazasına 
Kolombiya plak mağazasına 
Gizlavet lastik fabrikasına. 
Şişman Y anko mağazasına. 
Yerli mallar pazarına. 
Yerli mallar pazarına 
Ahmet Faruki mağazasına 
Orozdibak mağazasına 
Necip ıtriyat mağazasına. 
GUMtJŞ MADALYA: 
Süreyya Paşa. mağazasına. 

ALTIN MADALYA: 
Kadıköyünde: 

Rasim pastahanesine 
Rıza pastahane.sine 
Cümhuriyet pastahanesine 
Müstecabi mağazasına 
Asador mağazasına 
GUMOŞ :MADALYA: 
Hamdi Hasan terzihanesine 
935 senesinde, vitrin müsabakasın 

da altın ve gümliş madalye alanların 
isimlerini de aşağıya yazıyoruz: 

ALTIN MADALYA: 
lstanbulda: 
Yerli mallar pazarına 
!pekişe 

Orozdibak mağazasına 
!pekişe 

Ha.san Pertev mağazasına 
Necip Itriyat mağazasına 
Makaslı mağazasına 

Ahmet Faruki ıtriyat mağazasına 
GfillUŞ MADALYA: 
Şişman Yanko mağazasına 
ALTIN MADALYA: 
Beyoğlunda: 

Yerli mallar pazarına 
Yerli mallar pazarına. 
Noba.r Baharyan mağazasına 
GUMUŞ MADALYA: 
Bursa. pazarına. 
ALTIN HA.DALYA: 
Galatada: 
Ruvayal şekerleme mağazasına 
ALTIN ).IADALYA: 
Kadıköyünde: 

Asador mağazasına 
Raibe zümrüt düğme mağazasına 

hizada tutuyor, birini birinden ayır -
maksızın seviyordu: 

- Damlalar, damlaları tutmasa de 
niz ne olur? Ben bu denizden ayrıl
dığı gün hiç olacak bir damla.yun, na
sıl oldu da kendimi engin gördüm? 
Her damla, hurdebin altında, kirli 
görünür, ben de kendi kendimle uğ· 
raştığım zaman iyi taraflarımı unut
turacak kadar fenalıklarla karşılaş
tım. Halbuki damlalar, deniz halin
de , göl halinde, ırmak halinde neka
dar temizdir! !yi ki Istanbula, bu mu 
nasebetsiz tahlil aletini kırarak, dö
nüyorum ... Damla iken bulanık, deni
zin içinde tertemizim ... Bu yolculuk 
bana, saf !etimi kazandırdı! 

!stuyonda onu yalnız Ahmet kar
şılamış, Ziyanın bir akadaş gibi eli
ni sıktığım görünce şaşırmış, kalmış
tı. Belki Ahmedin eline, ilk ve son 
defa böyle bir el dokunuyordu . 

- Nasıl buldun beni, iyi miyim! 
Ziya 10rmuıa Ahmet ıoracaktt. 

!:iyanm iyiliğine, el ııkışı kadar, 9aı· 
mrştı. 

- Çok iyisiniz... Hiç yolculuk et
mişe benzemiyorsunuz1 Giderken ya
rthastaydınız, şimdi sizi hiç görme
diğim kadar iyisiniz! 

- Senin memleketi şöyle bir gez-

BORSA · PIY ASA 
1 '7 NiSAN CUMA 

Para Borsası 

Alıı 

Sterlin 619.-
l Dolar 123.-

20 Fransız franıı 164.-
20 Belçika franıı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 813.-
20 Çek uroıı 89.-
20 Ley 12.-
2. Dınar 47.-
Liret 155.-
Florin 82.-

A vusturya ıilm 22.-
Mark 28.-
Zloti 22.SO 
Pengo 20.-
Leva 22.-
Yeu 32.-
İsveç kuroıııı 31.-
Altm !HL-
.Banknot 238.-

Çekler 
Paris üzerine 
İnciliı: ü.ı:erine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

s. tıı 
619.-
125.-
167.-
82.-
23.-

818.-
92.-
13.-
52.-

155.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33.-

973.-
239.-

12,03 
622.50 

0,79,46 
10.05.66 

• 4.68.80 
2.'43.35 

64.21.16 
1,16.84 

19,18,32 
4.23.30 
1.97.10 
3,11,18 
S.80.50 

h Banka51 Mil. Kupon kesik 82.-
,ı " N. 9.90 
ı, ı, Hamiline 9,90 
Anadolu % 60 24.35 

.. %100 40.-
Sirketihayriye l5.-
Tramvay 20.-
Bomonti Nektar 8.60 
Terkoı kupon keaik 12.-
R~ji 2.-
Aslan Çimento 10.55 
Merkez Bankası 66.50 
Osmanlı Bankası 27.-
Sarlı: Merkea Ecnııeıl 4,45 

lsfilcrazrar 
Türk Borcu I 23.55 

H .. II 24.45 
.. .. III 22.55 

İstikrazı dahili 98.-
Erıani A. B. C. K. kesik 95.-
Sıvaa Erzurum 1 Kupon keıilı: 95.-

• • II 95.-

Mısır Tahvilleri 
1886 J. 

1903 II 
-.-
91.-

1911 III Ku.kesik 84.-

T ah V İl G t 
Rıhtım 

Anadolu I ve II Kupon ke11ik .. III 
Anadolu Mümessil 

Fransadan çıkan 
altınlar 

-.-
92.-
85.-

10.15 
43.65 
46.25 
50.20 

Parie, 17 (A.A.) - Fransa devlet 
bankasınm 10 nisan tarihindeki bi
lançosu, takriben 940 milyon frank
lık yeni bir altın çıkışı kaydetmekte -
dir. 

Geçen son iki hafta zarfında al -
tın mevcudu 2615 milyon frank nis
betinde azalmıştır. 

Altın karşılık yüzdesi 67.03 e düş -
mil§tür. 

Şark merkez ecza deposuna 
Yerli mallar pazarına 
Türk kard~ bakkaliyesine 
GUMUŞ MADALYA: 
Ekonomik kollektif şirketine 

mek beni bu hale koydu, ya. büsbü
tün orada kalsaydım, ne hale gelecek 
tim? 

Ahmet, son günlerde duyulan bu 
iltifata alışkın bir buluşla cevap ve
rerek işine koyuldu. 

xv 
Ziya, boşuna giden gUnlerin, ayla

rın acısını çıkarmak için, hemen er
tesi sabah yeni müessesr.sinin başına 
geçti. Uzun zaman sonra gene eski 
iş adamı Ziya olmuş, aylarca başsız 
kalan müessesenin ataletine bir kuv
vet halinde girmişti. Memurları bir 
saatte tanıdı ve işleri bir günde kav
radı. BugünkU i' adamı Ziya ile es
kisi arasında da bir göze görünmez 
ayrılık vardı: Ziya, bir zaman, her 
vazifeyi şahsi görür, ve yaptığına 
kanaat ederdi. Fakat IJımdi, o, vazi
feyi daha. umumt görüyor, ve bu gi -
dışle vazifenin tam yapıldığına hiçbir 
zaman inanmıyacak. O, gezdiği, gör· 
düğü yerler için, çalışmanm bir nok
tada başlayıp bir noktada bitmesi • 
nin doğru olmadığını a.ntamış bir &· 

daı:ndır. ''Bu yerler, bu yerdekiler i

çin herkes vazifesinin hududunu ölç
meden çalışmalı ... Kazantlanın tıakke 
dilmesi bu kadar güç olan memleket
ler nadirdir, bunun içiıı çok çalış • 
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.evişJ!v: ~r 1 ~- eTJMe ıef, 
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[Bu siitunla.r için gönderilecek mektuplarm "Evlenmeler suoıooet 
kaydile gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa olması rıca 

Ablasının eski sevgilisi 
raplar, sıkıntılar, hastalık!ll: 
geçti. Huzuru yalnız yat~~~ bl 
luyorunı ve bir de oraya tkjıit'11 
k<iyetleri, mtrıltıları, kmıg~1~ 
nirli halleri ile beni belk• ~ıf 
rahatsız edecek ortak aınıa~, 
kiniyorum. Fakat saçları17l"_;ı~ 
tü.ğii bir sırada karşıma ben" 
on beş yaş küçük bir ~lfl ıJti 
Onu, şimdiye kadar sevmtŞ 0.f: 
birkaç kadın kadar da se1J111~ 
Yalnız iyi bir ev kadını, faz ·f: 
düriist olduğu için takdir ed~ı 
Bekledilii meziyetleri bende " 
ğunu gizlemiyerek Jıi8siyatı~d 
etti. Beni takdir ettiğini, ~ et 
diye kadar evlenmemektek'i t .. 
dümü bile haklı bulduğun1'_.9; 
medi. Onunla sık sık bii.sbııt 
ki bahislere ait münaTcaşa1'1'!-, 
mekte, b~ başa kon.uşmakt 
mınla beraber gidip çay ~ 
dans etmekten zevkal1yorıırtl·ed 
sine serbest muaşaka teklif r 
yecek kadar ciddi ve fazilet ~ 
btı kadına evlenmeyi teklif e\.,ı 
kendimi daima menettim. Ftı~ 
defasında biraz daha miişJcil tı 
radığımı itiraf etmeliyim· 
hürriyetimi feda edemiyorıL~ 

Fındıklıdan "Bir demet,, imzasile: 
"Ailemizin eski bir dostunun oğlu 

ile iki senedir evliyim,. Bu genç be -
nim çocukluğumda evimize gelip gi
derdi. Sonra senelerce onu görmedik. 
Yalmz iyi bir mevki sahibi olduğunu 
işitiyorduk. Ondan bahsedilirken ab
lam nefretini gizliyemez, onun so -
ğukluğundan, ahUiının, seciyesinin 
.şüpheli olduğundan bahsederdi. iki 
sene evvel babam onun beni istediği
ni söyledi,· ablam gene onun aleyhin
de bulunc\ıt; fakat babam onu 8'Ustu
rarak kararın bana ait olduğunu bil
dirdi ve genci methetti. Bir iki gün 
sonra kararımı verdim, razı oldum. 
Bir iki sene içinde o bana zekdsma ve 
ilmine hürmetten fazla bir şey telkin 
etmedi. Aramızda kuvvetli bir aşk 
yoktu.r. Yalnız, babamla, kardeşle -
rimle beraber oturduğu.mıuz için o -
nun bu aile meclisinde hoş konuşma
sı, bilgileri herkes gibi beni de ala
kadar ediyor. Ona karşı rabıtamı art 
tırıyordu. Fakat birkaç gün evvel 
bir te8adüf onun benimle neden ev
lendiğini, h<ila ne gaye güttüğünü an 
Zattı. Meğer benim çocukluğumda o 
ablamla 8evi.şmiş, sonra ablamın 
kendisinden soğumas' üzerine artık 
bizim evden ayağını kesmiş, fakat ü
midini kesmemiş. Ablamı ikidebir ta 
kip etmiş; bu takipler de fayda ver
meyince babamdan beni istiyerek 
tahrik etmek istemiş. Bu da fcıyda 
ıJermeyince tek ablamın yakınında 

bulunmak için benimle evlenmeğe 
razı olmıuş. Ben bunları ablam ba§
kasına anlat1rken işittim. O gün -
denberi ·rahatım yok. Artık onu bir 
koca gibi deqil, bir diişman gibi kar
·~ıltyorum. Evde kimse ile konuşmak 
i.stemiyorum. Ancak bu halden kur
tulmak için meseleyi babama anlat
mayı ve ayrtlmak için te§ebbiiste 
bulunmayı düşiinüyorum.,, 

Ablanızın seviştiklerine ait iddia.· 
sı doğru olabilir. Fakat sizirue evlen
mesindeki gizli niyeti nereden bili -
yor? Bunu tahmin ederken mübala
ğaya kapılmamış mıdır? Sevdiği ka
dından bu derece ümitsizliğe düşen 
bir adamın tek onun civarında bu -
lunmak için kız kardeşi ile evlenme
yi göze alması nasıl mükmün olur? 
Bize kalırsa ablan1zın ifşaatındaki 
son kısım yanlıştır. Bununla beraber 
size tav:Jiyemiz vaziyeti iyi olan kcr 
canızla ayrı bir eve çıkmanız, işittik· 
lerinizi kimseye söylemiyerek !Uzum 
suz şüphelere, yersiz endişelere düş
meksizin kocanızı sıkı bir imtihana 
tabi tutmanızdır. 

* Bek6rhk rahatlıli mıdır? 
Teşvikiyeden Kuraaç imzasile: 
"Hayatımda yalnız bir defa, o da 

serbest olarak bir kadınla iki ay ka
dar ya.şadım. Bu pek gençliğime te
sadüf eder. Bugün kırk iki yaşında
yım. Birçok kadınl.cırla tanıştım, se
viştim. Birçoklariyle evlenmek ta -
savvurunda bulttndum. Fakat tam 
söz kesileceği sırada kendimi zaptet
tim. Çünkü ötedetıberi evliliğin dii§
nıanıyım. Bekarlığı en bılyük sa.adet 
bilenlerdenim. Hayatım birçok ıstı -

malı!,, diyordu. llk gününden başlıya 
rak hızı eksilmeksizin ilerliyen bir 
gayretle vazifesine sarıldı, ve onun 
bu alakası bütün müessesede ı:.ari bir 
çalışma hayatı yarattı. 

Kendisini işe o kadar vermişti ki, 
başkalarınm değil, kendi hususi ba
yatı ile meşgul olmuyordu. Onun bir 
buçuk ay süren yolculuğunda, önce -
den düşündüğü meseleler, birer biıer 
yol almıştı. Herbiri eski Ziyanın ha· 
yatını ayrı ayrı doldurmağa. yetişe· 

cek bu hadiseleri, o, şimdi aklına bile 
getirmiyordu, ve bir iş a.danu için va 
zife dışında bir alem olduğunu dü
şündüğU saatler pek azdı: "işler yo
luna girsin, müessesem tasavvvurla -
rımm son haddine erişsin, o zaman 
bu aleme göz gezdiririm!" diyordu. 
Bunun için, şahsf bılerini bile, yaban
cı bir bakışla süzdü. 

Bir giln onu dairesinde ziyaret e
den a.vukat: 

- işte, demifti, una ayrılık kara
rmı getirdim... HO§, buna. d& ıuzum 
var mı? On beş glin aonra. düğünleri 
olacak! 

Ziya, onun söylediklerini, başk~sı
nın işiymiş gibi dinledi, sonra•: 

- Zahmetine teşekkür ederim, de
di, borcum ne? Onu da s~yle! 

ne tavsiye edersiniz1.,, ~ 

YeryiizUndeki insanlann Y3 bl 
!iliğin düşmanı ise, yansı .d~ dl 
lı · aleyhindedir. Evliler ıçiıl tıJf 
ya.tından şikayet etmiyen ~01' ti' 
kat ömrünün sonuna kadar' 
kalmış olanlar içinde tuttuğıl; 
m~l""~··.., olan pek az vardıtı 
s~adet biraz baht işidir. Falc•: 
likte herkesin sn.adeti deneroe~ 
tına 'lakması lazımdır. rorlc ı' 
dar yalnız başına yaşaroe.1<· 
bir başkasiyle yaşamakta!! 
tatlı, daha rahat, hatta daha el' 
bi görünUr. Fakat ondan so11ı1• 
elliye yaklaştıkça insanın ye.~ 
laketlerini değil, saadetleriııi D 

taksim edeceği eşe ihtiyacı ~ 
gösterir. Tesadüf karşınıza si atı 
en iyi şartları toplıyan bir kll tf 
karmış; görünüyor. Size btl 
kaçırmamanızı tavsiye ederi.S ' 

Birbirimize :çılamıyo'1 
Pangaltıdan A. O. imzasne: 

"Bir aenedenberi bir kız'I'1 I 
yorum. Fakat bu çok iyi t~ 
mıı k-ızla sevi§memiz bakı§ 

dan anlaş1lmaktadır. Yoksa ~ 
mize daha hiçbir §ey 8öylerTlij 
liz. N asd anlatayım 1" si. 

Ona film, roman mevzul~ 
bahsederken aşk, evlenmek 1 
da.ki fikirlerini sorunuz. E<Jl 
düşünüp düşünmediğini, bir ) 
aradığı meziyetleri araştırınJI' 
size ayni sualleri sorarsa. keJl ~ 
bulduğunuz meziyetleri se<J 
karınızdan beklediğiniz Jlleı 
olarak zikrediniz. Bu bah~,,IJ 
kere tekerrür edince istedig,.... 
raya çıkar. 

Avukat, hayretle dostunull ' 
baktı: s.I> 

- Ne borcu? Bir arka.d 
görmek asli borç değil mi? ~ 
yaptnn! ;/ 

Ziya, hiç lltif e etmediğiııi 
ren bir yilzle sözünü kesti: 10 

- Sen benim bulunduğı.ııtl ~ 
seden alışveriş yaparsan beD 
miyecek misin? ,111 

- O ayrı, bu ayn ... Beıtl )'i 
sesem bana bağhdu, halbtı 
bulunduğun yer:... ı 

Ziya, içinden: "!şte keıtd'.ıı" 
ayıran bir adam daha ... ., tfedlı 
ders vermek istedi: gf 

- Bence ikisi de bir. şalı,, 
seseyle umumi müessese ~ 

bir ayrılık görmüyorum ... seJI J 
kını vermezsem bende da.b11 ~ 
yük kalacak... Beni bunda.il 
mak istemez misin! ~I 

A vuke.t, gücenmiş gibi, syP' 

tı: dl 
- Hesabını kltibimle S'~110e~ 
Dedi. Ziya, onun bu h~ı .. Jı1~ 

mamış, ayni doast gUJilrns6 
kapıya. kadar geçirmifU. J 

( ,A.rltsİ' 
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'i azan: ~UTHA 1' C~MAL 
No. 60 -

Maliye Nazırının sessiz konağına kırık kafesin deliğinden 
lakayt gök parçası bir avuç nefes gibi 'giriyordu 

BALO CIECE S I FAvDALI--( 8:-M< ı: 
BiLGiLER ._..___...... ____ •• rlde aıl.M. -

... o o== • ._......_ ....... 

lugiinkii Program 
latanhul 

18: Danı muıikiıi (plik): 19: Çocuk 
saati, hiklyeler, 19 30: Çocuklar için mu· 
sıkı (olik); 20: Vıyolonıt-1 ıol,, v" '"'"' 
no (Mesut Cemıl ve Latenıkl); 20.30: 
Studyo orkeıtraları: 21 30: Son h b ' 

Sut 22 den ıonra Anadolu AJanımm 
caıetelere nuıhıuı havadıı ıerviıi verile
cektir. 

lllUD'et 
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Sulh ümidi suva düstü 
[Başı 1 incide] 

ti celseden scmra uzun uzadıya mev-
tuu ba hs edilmiştir. · 

Paul Boncour, muhasamata ili.ha -
yet vermek suretiyle Milletler Ce
miyetinin idealinin unutulmamasın
da israr etmiş ve İtalyanın Avrupa 
meselelerindeki rolünü tekrar alma
sı hususunda Fransanm beslediği 
kat'i emele işaret etmiştir. 

HabeJlere haber 
Cenevre, 17. (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti Cknel Sekreterliği dün ak
şam şu tebliği neşretmiştir : 

" 13 ler Komitesi De Madariaga 
ve A venol 'a bugün öğleden sonra İ
talyan delegasyoniyle yapılan gö
rüşmlerin neticelerinden Habeş de
legasyonunu haberdar etmelerini tav 
siyeyi faideli addetmiştir.,, 

Habe§ler kabul etmiyor 
Cenevre, 17. (A.A.) - Habeş de

ll'gasyonu, Habeş hükfunetinin İtal
yanın sulh ihzarı tekliflerini kabul 
edemiyC'ceğini De Madariaga'ya bil
dirmiştir. 

İtalyan teklifleri ıunlar.dır : 
1.- İtalyan ve Habeş askerl ma

kamatı arasında ve Habeşistanda mil 
tareke müzakeratı yapılması. Bu mü 
tarekenin, İtalyan kıtaatının emniye
tini ezcümle Habeş kabilelerinin kont 
rol altında silahtan tecridi suretiyle 
temin etmesi l!zımdır. 

2.- Her iki devletin selahiyetli 
miimessilleri arasında Cenevre hari
cinde nihaf sulh müzakeratı yapıl

ması. Milletler Cemiyeti bir müşa

hid bulundurabilecek, fakat ancak 
müzakeratın akameti halinde yahut 
anlaşma husul bulduğu takdirde bu
nun tasdiki için müdahale edecektir. 

Ve §iddetle protesto 
e~iyor 

Adisababa bombardımanı 
~-----------~------------------------

1 ngiliz sefiri İtalyan 
HükOmetini protesto etti 

ltalyanlar A d1sababayı alsalar bile 
burada tutunmalarına imkan yoktur 

Londra, 17 (Tan) - Ingilterenin ı olduğu söylenmektedir. 
Roma büyük elçisi Eric Drumond, . • 
bugün Italyan hükumetine yeni bir lngıliz elçisinin raporu 
protes~onaı:ı~ vermiştir. Adisababa- Roma, 17 (A.A.) _ Madam Ta-
badakı lngilız kız~haç hastanesinin buis, Oeuvre gazetesinde diyor ki: 
!talyan tayyarelerı tarafından bom- B.. ·· k B ·t hal. ı 
b rdı d

.
1 

. . uyu rı anya, ı hazırda tal-
a man e 1 ~esı~ı protesto eden yaya karşı kuvvet istimal etmek ni

bu nota, sert bır lısanla yazılmıştır. yetinde değildir. Sir Drummond In-
Bu protestoname ve ltalyan hükft- giliz Dış B k nl • di •· 
t
. . _. 1n . a a ıgma ver gı rapor-

me ının v~recegı ce,:ap g~ltere ta- da, Habeşistanda ilk yağınurlarm 
raf~dan ~ır Beyaz kitap halınde neş- başladığım fakat !tal ani rt k 
redılecektır. . ' . Y . ar a ı 

Dessıeden Adısababaya gıden ana yo 

lngiliz. ltalyan 
münasebatı 

Roma, 17 (A.A.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: 

lyi haber alan mahfeller, Mussoli
ninin, nihai sulh müzakeratı başlama 
dan evvel Akdenizdeki İngiliz filosu
nun geri almmasıru istediği hakkın
daki haberi tekzip etmektedirler. 

Burada, sulhün ancak !talya ile 
Habeşistan arasında doğrudan doğ

ruya yapılacak bir anlaşma ile tesis 
edilebileceği kanaati vardır. 

Ingilterenin, İtalya tarafından tek 
lif edilen sulh planına aleyhtar ol -
ma.sı sebebile !talya tarafından Tsa
na gölü mmtakasmdaki Ingiliz me
ııafiini korumak üzere hiçbir teşeb
büste bulunmadığı ve Tsana gölü kı
yılarının işgalinin sembolik bir işgal 

la ulaştıkları için motörlü İtalyan cü
zi.itamlarmı birkaç gün içinde hükft
met merkezine girmekten hiçbir şe -
yin menedemiyeccğini söylemektedir. 

Sir Eric Drummond bu raporda 
şunları ilave ediyor: 

1 - Habeşler, Adisababa alındık
tan sonra bile mücadeleye devam e
debilirler. 

2 -- !talyan ekonomisinin bu -
günkü durumu, İtalyayı son derece 
zararlı olan askert harekatı derhal 
durdurmağa mecbur etmektedir. 

3 - Habeşistanda asayişin temi
ni o kadar pahalıya mal olacaktır ki, 
Italyayı bitirecektir. 

Yani, Büyük Britanya, ltalyanm 
ekonomik, mali ve askeri za.fa düçar 
olarak, atideki Avrupa. ve müstemle
ke meselelerinde daha uysal davran
mağa mecbur olacağını söylemekte -
dir. 

sinin, ltalya ile Habeşistan arasında 
bir uzlaşma yolu bulmak hakkındaki 
gayretlerin boşa çıktığını tesbit etme 
si üzerine, Flandin bu pazar günü se
çim dairesini terkederek Cenevreye 
dönmeğe karar vermiştir. Flandin pa
zartesi günü toplanacak olan konsey 
içtimaına iştirak edecektir. 

Vaziyet çok gergindir 
Londra, 17 (AA.) - 13 !er komi

tesinin uzlaşma gayretlerinin rnuvaf 
fak olamadrğı haberi !ngiliz efkarı 

umumiyesi üzerinde büyük tesir ic
ra etmiştir 

Röyterin Cenevreden bildirdiğine 
göre, Cenevrede vaziyet gayet ger -
gindir. Bu muvaffakıyetsizlik üzeri
ne Ingiliz delegesinin ne gibi hattı ha 
reket tutacağı henüz maltlm değil -
dir. 

Star gazetesi diyor ki : 
"Artık zecri tedbirleri derhal ve 

hiç merhamet gözetmeksizin sıkış -
tmnalıdır. Çünkü zehirli gazler isti
mali bir gUn bütün medeniyet için bir 
tehlike teşkil edebilir. Diğer taraftan 
Evening Sta.ndar ise Vinston Chur • 
chils'in bir makalesini neşretmekte -
dir. Vinston Churchil, Baldvin kabi -
nesini z~ri tedbir siyasetinden dola
yı tenkit ederek diyor ki: 

"!ngiliz hUkftmeti, sulh ~artları 1n 
giliz milletinin hissiyatını rencide et
se dahi, daha fazla müddet sulhün im 
zasrna mani olamaz. Lazım ise, eulhü 
imza etmek için Ha.beş Im.paratoru 
üzerinde tazyik yapılmalıdır.,, 

Fransa zecri tedbirlere 
İ§tirak i~in §art lcoıuyor 
Paris, 17. (A.A.) - övr gazetesi 

Cenevreden aldığı bir haberde diyor 
ki : 

Yabancı dil bilmiye·nıer 

UniYersiteye ahnmıyacO~ 
. d~ 

B~ 
tetkik ederken bütUn üniversiteyi şid dersleri bu sebeple üniversite~ 
detle alakadar eden dil işini de na.zari yıl vekAletçe üniversite rsisb11~ dikkate aldrk. Gerek bu tetkikat ne- sında düşünülmüş ve bu ısl~ 
ticesine, gerek dil meselesi hakkın- mühim kısrmlarmdan birini '/jnd' 
daki dedikodulara göre, çalışmaları- miştir. Komisyon bu esas~ r,p 
mızı tesbit ~tmek üzere toplandık. fik ve sabittir. Bu itibarla .~Jril 

Bu toplantıda dil talebesinin imti • mezunu olmak istiyen bu~ -.Ş 
han şekilleri, mektebin organizasyo- hemizin de bir lisan bUnıe51 ıll 
nu, ders saatlerinin zamanı, öğretme zaruridir. · ~ 
sistemleri, bunun meslekleştirilmesi, 3 - Dil derslerinde ve dil ~ 
kitap, program, ve sınıf kalabalıkla- nında. muvaffak olmak ve diğet'f' 
rı hakkında ayrı ayrı müzakerelerde külte dersleri gibi sınıf geçlJlelt tJi 
bulunduk ve bunlardan bazıları üze- tır. Dil imtihanını yapa.ınrrs.ıt11 llrinde prensip itibarile kararlar ver - be üniversite tahsilinden bır ) ~ 
dik, diğerleri için de tetkiklere devam heder. Ancak eylül de tekral' dl' 
edilmek üzere komiteler seçtik. Bu han verebilirse diğer rakiilte ti!' 
komiteler en geç on beş gUn sonra ça rine de girebilir. Fakat yaz ~ı1'· 
lrşmalannı ikmal etmiş olacaklar ve dil derslerine devama mecb~;,. 
raporlarını vereceklerdir. Alman pren 4 - Tedris sistemi, kita.P• . 
sip kararları şunlardır: atleri, sınıf mevcudu konıitele~ 

1 - Dil öğretme işi bir üniversite r~eği raporlar üzerine muıııı.k. dltf 
işi değil, lise işidir. lecek ve neticeler vekilete bil 

Dil derslerinin ıelcll cektir.,, ~ 
deği§firi/iyor • . 1 Universitede dil öğrenmeğe mec _ Tetkık seyahat . ffl. 
bur edilmesi ilim öğrenmeğe ayrılan Cemiyeti Akvam ne;r;dindeJci ~ 
zama.nı darlatmaktadrr. Bu Bebeple SIZ murahhası heyeti azasındsJl 
939 dan itibaren Universitede dil Mala.terre Sellier hüko.me~ 
dersleri okunulması şekli değiştirile- safiri olarak bir tetkik seyıı.b f 
cektir. Yani 939 dan itibaren, yalnız mak üzere 24 nisanda~ 
üniversite fakültelerinin ilk sınıfları lecektir. ..J. 
talebeleri dil mektebinin mUnhası- Mıne. Malaıterre Sellier, ~ 
ran c kursuna devam edebilecekler, d ur~ı 
2 inci 3 il cu·· di • fl rd . Pireden gelirken !zmlre e 1 , n ve ger sını a a ıse . . . . . de 
dil dersi oLmıyacak ve o sınıflara ge- caktır. MUıafirimiz, §elırittUZ sfı 
çen ta~ebe yabancı bir dilden bir kita gün kalacak, müzeleri, saraY~f 
bı takıp edebilecek vaziyette buluna- yaret ed~ek, Boğaziçi ve }.. ~ 
~ktı~. B.inaenaleyh lise talebeleri • gezinti yapacaktır. Halke-vinde 'f' 
nm şımdıden buna göre kendilerini fine bir ça.y ziyafeti verece]etit ~ 
hazı:l:ı-m~an 18.zım.dır. Aksi halde li Perapalasta ikamet edecek ~~ 
sa.ıı ogrenınceye kadar üniversiteli o- safir, aym yirmi sekizinde }...llY~ 
lamazlar. giderek ziyaretler yapaca.ktlt·~ 

Ünversife mezununun Malaterre Sellier m~yısm .__..ıtt 
lis &•ı • f Ankaradan Bursa. yolile şe~~ 

an ı mesı §ar leook ve buradan Rusya.ya. gi~ 
2 - Dil bilme, üniversite tahsilini zere vapurla Odesaya hareket 

iyi yapmanın ayrtlma. şartıdır. Dil cektir. ~ 

Cenevre, 17. (A.A.) - Habe§ hU
kümeti İtalyanlar tarafından teklif 
edilen usulü muameleyi şiddetle pro
trı>to eden bir nota vermiştir. Bu no
ta da, İtalyan teklifi "bütün millet
lc:-in akibeti için tehlikeli bir misal,, 
diye tavsif edilmektedir. dinden sonra 13 ler Komitesinin ba

rış teşebbüsü aklın kalmış naza -
riyle bakmak lazımdır. 

bı vermiştir. 

tık defa olarak milletler emrivaki 
karşısında boyun eğmek temayülünü 
gösteriyorlar. Fransızlar her şeyden 
evvel Afrikada harbin durmasını is
temekle beraber İngiliz ve Habeşle
rin tamir kabul etmez hadiseye alı
şa bilmeleri i~in de vakit kazanmak 
lazım geldiği mütaleasmdadırlar. 

Fransa 18 ler Komitesinin pazartesi p•••••••••••••••••••••••••-r' 
günkü toplantısında kabine tarafın-Notada deniliyor ki : 

" İtalya yapmak istediği alış ve
r'-ı için fiyatını tespit etmekte ve 
f, vrupada bir anlaşmazlık vukuunda 
?.ecri tedbirlerin kaldırılması :ve 
Milletler Cemiyetinin Habeş işinden 
uzak kalması şartiyle yardımda bu
ltınmağa amade olduğunu söylemek
tedir. Milletler Cemiyetinin bütün te 
tıekküllerinin kendilerine düşmen me 
suliyeti deruhte etmeleri saati gel
miştir. Habeşistan, milletlerin, res
rııen, müteaddit defalar sarsılmaz sa 
d::ı.katlerini ilan ettikleri nizamname 
prensiplerinin samimiyetle tatbikin
den başka bir şey istediği yoktur. 

lfalyanların §artlarına 
ait yeni tafsilat 

Cenevre, 17. (A.A.) - Havas a
jansının, İtalyan delegasyonu mah
fellerinde yaptığı tahkikattan sonra 
haber verdiğine göre İtalyan hüku
meti, sulh müzakeratını, Cenevreye 
yakın bir şehirde, Fleman gölU üze
rinde kain Auchy'de yapmağa a
made bulunmaktadır. 

Roma, bu mUzakeratın Cenevrede 
yapılmasını kat'iyyen istememekte
dir. 

İtalyan hüktlmetl, önce, Milletler 
Cemiyetinin, sadece sulh müzakera
tının neticelerinden haberdar edilme
siyle iktifa olunması fikrini ileri sür 
müştü. Mamafih De Madariaga, 
Paul Boncour, Eden ve Avenol'un is
rarları üzerine, Aloisi Romaya tele
fon etmiş ve İtalyan hükUmetinin, 
müzakeratın devamı müddetince 13 
ler Komitesine mütemadi malU.mat 
\'ermeği kabul ettiğini bildirmiştir. 

Her iki tarafın, 13 ler Komitesine 
her an müracaat edebilmeleri de 
ka rarla§tırılmıştır. 

İtalyan hükfuneti sulh şartlarının 
!yalnız Ha.beşistan'a tebliğ edilmesi
ni ve Milletler Cemiyetine tebliğ o
lunmamasını teklif etmiştir. 

13 ler Komitesi, İtalya ve Habeşis
tan'la daimi temasta bulunacakları 
vadedildiği için İtalyanın bu son 
teklifine karşı hiç bir itirazda bulun 
mamıştır. 

Muhasematm tatiline gelince, !tal 
yan hükumeti, askeri harekata, bir 
mütareke veya sulh mebadisi yolu f. 
te nihayet vermeği kabul edeceğini 
bildirmiştir. Aloisi, bir mütareke 
yapıldığı takdirde, bunun İtalyayı, 
Habeşistan'a. karşı daha ciddi bir 
vaziyet almağa mecbur edeceğini ve 
wlh mebadisinin en iyi hal çaresi o
lacağını söylemittlr. 

Müıafcereler akim 
lcalmııtır 

Londra, 17. (A.A.)' - Sabah gaze
telerinin Cenevre müzakereleri hak
•mdaki kanaatlarına. göre, İtalyan 
prtlarmın Habeşler taraf mdan red 

Daily Telegraph diyor ki 
"ltalyanlar, Habeşlere kendi is -

tedikleri sulh şartlarını Milletler Ce
miyetinin müdahalesi olmaksızın 
zorla kabul ettirmek istiyorlar. E
ğer beklenmedik bir hadise çıkmaz
sa, bugün toplanacak olan 13 ler Ko
mitesinin yapacağı şey barış teşeb
btisilnün akim kaldığını müşahede 
etmektir. Bundan sonra da zecri ted 
birler komitesi içtimaa davet edil
melidir. 

Bunun içindir ki, cezri tedbirler ko 
mitesinin önümüzdeki hafta Milletler 
Cemiyeti paktının derpiş ettiği bütün 
zeeri tedbirlere müracaat etmesi 
muhtemeldir.,, 

Suya düıtü 
Cenevre, 17. (A.A.) - Habeşis

tan, bu sabah De Madariaga tarafın 
dan teklif edilmiş olan uzlaşma usu
lünü kabul etmekten imtina eylemiş
tir. Aloisi Paul Boncour'un bir mü
tareke yapılması hakkındaki teklifi
ne cevap vermemiştir. 
Şu hale göre, saat 16 da toplana

cak olan 13 ler Komitesi uzlaştırma 
teşebbüsünün suya düşmüş olduğu
nu müşahede ve kaydetmek mecbu
riyetinde kalacaktır. 

13 ler Komitesi hi~bir 
netice alamadı 

Cenevre, 17 (A.A.) -13 ler komr
tesi, Italyan - Habeş işinde uzla.ştır -
ma gayretlerinin netice vermediğini 

tesbit etmeğe karar vermiştir. Mese
le, Milletler Cemiyeti konseyine. ha va. 
le olunacaktır. 13 ler komitesi yarın 
bir kere daha topla.nare.k başkan Ma
dariaganm. konseye vereceği rapor 
hakkında bir karar alacaktır. Mada
riaga, raponmda, sulh yapılma.sı için 
ltalyanm ileri sürdüğü şartlar ile Ha 
beşistanın bu şartları kabul etme -
mesi keyfi:;.ıetinin 13 ler komitesinin 
bugün uzlaşma gayretlerini manasız 
bir hale getirdiğini bildirecektir. 13 
ler komitesi, bu suretle, Milletler Ce 
miyeti Konseyi tarafından kendisine 
verilen vazifeyi geriye iade etmekte
dir. 

llalya muhasamah 
durdurmıyacağını bildirdi 

Londra, 17 (Tan) - lngiltere ha
riciye nazırı Eden ve Fransanııi Mil
letler Cemiyeti murahhası Paul Bon
cur bu sabah aralarında bir konuş -
ma yaptıktan sonra, Paul Boncur İ
talyan murahhası baron Aloiziyi zi
ya.ret ederek sulh müza.keratr esna • 
smda askeri hareketin durulmasını 
istemiştir. Boncour'un bu isteğini 
Roma hükı'.imetine bildiren Baron A
loisi aldığı talimat üzerine red ceva. 

Habeş Hükumetinin 
tebliği 

dan tespit edilen noktai nazarını i
zah edecektir. Şimdiye kadar maHlm 
olan bireşy varsa o da Fransanın 

Cenevre, 17 (A.A.) - 13 ler ko- İngiltere veya !talyadan birini tercih 
mitesinin bugünkü içtimaı sonunda etmek iztırarmdan ktirtulmak için 
aşağıdaki tebliğ neşredilmiştir: yeni zecrt tedbirlere iştirak etmeme 

Komite başkam, 13 ler komitesine, ye karar vermiş olduğudur.Çünkü bu 
bugün öğleden evvel Habeş heyeti i- Avrupadaki ekonomik krizi artır
le yaptığı konuşmalar hakkında iza- maktan başka hiçbir şeye yarama
hat vermiştir. Komite başkanı, bu yacaktır. 
konuşmalar esnasında Habeş heyeti- Mamafih İngiltere paktm 16 ıncı 
ne, dün !talyan heyeti ile yaptığı ko- maddesi mucibince daha. ı?iddetli 
nuşmalar neticesini bildirmiştir. zecri tedbirler tatbikinde iBrar ede-
Habeş heyeti, komite baskaruna cek olursa, Fransa buna derhal mu-

aşağıdaki tebliği tevdi eylemiŞtir: halefet etmiyecek fakat lngilterenin 
1 - Bize !talyan heyeti ile yaptı- Merkezt ve Şarki Avrupada. ne gibi 

ğınız ikinci konuşmanın verdiği ne- taahhütlere girişebileceğini öğren • 
ticeleri bildiriyorsunuz. İtalyan he- mek isteyecektir. Esasen Fransanın 
yetinin fikrine göre, en kısa yol !tal· Lokarno devletlerinin son toplantı
yan heyeti ile Habeş heyeti arasında sında İJ!giltereye tevdi etmiş· oldu· 
müzakerelere başlamak olacaktır. ğu mahrem muhtıraya muvafık ce-

Italyan heyeti komitenin mlizake- vap verilmiş olması da lazımdır. 
reler neticesinden haberdar edilme- Şimdiye kadar lngiltere bu muhtı
sine muvafakat eylemektedir. Komi- raya cevap vermek şöyle dursun te
te, bu suretle, her dakika alman ne· mas bile etmemiştir. 
ticelerden haberdar olacak ve lüzum .... _, --.. -···-··-··-· .. ···--.. -
görülecek iş her türlü iş birliği için 
iki heyetin emrine amade bulunacak
tır. 

2 - Bu tebliği dikkatle tetkik et
tikten sonra Habeş heyeti, birinci İ
talyan tebliği ile bunun arasında bü
yük bir fark görmemektedir. Bunun 
için Habeş heyeti, ilk tebliğinde ısrar 
eylemektedir. Habeş heyeti, Habeş 

hükumetine konsey tarafından yapı
lan teklifi samimi surette ve hiçbir 
şart ve kayıtsız kabul etmekte oldu
ğu hıı kkmda ilk tebliğini tekrar ey
ler. Habeş heyeti, aldığı teklif muci
bince, Milletler cemiyeti çerçevesi i
çinde ve Milletler cemiyeti paktı ru
huyla kabili telif bir surette müzake
reye hazır bulunmaktadır. 

3 - Paktın 6 mcı maddesinin bü
tün ahkamının tatbikinin daha ziya
de geciktirilmemesi için, Habeş heye
ti, 13 ler komitesinden, İtalyan hüku
metinin Milletler Cemiyeti çerçevesi 
içinde ve pakt ruhuyla kabili telif bir 
surette müzakereye hazır olmadığı -
nm tesbitini hassaten rica eder. 

13 ler komitesi başkanı, bu şerait 
altında, Milletler cemiyeti genel sek
reteri ile birlikte aldığı tahkikat va
zifesinin muvaffak olmamış telakki 
edilmesi lazım geldiğini bildirmiştir. 

13 ler komitesi, fikir teatisinden 
sonra, bu hususta konseye bir rapor 
vermeğe karar vermiştir. Yarın sa
at 16 buçukta 13 ler komitesi raporu 
nu yapmak üzere toplanacak ve ra
por pazartesi günü ı!!aa.t 10 buçukta 
konseye tevdi olunacaktır. 

Konsey pazartesiye 
toplanıyor 

Paris, 17 (A.A.) - 13 Ier komite-

Yolcu tayyarelerimfı 
Devlet hava yolla.rınm Avrupa.da 

bir f a.brikaya ısmarladığı Uç yolcu 
tayyaresi, birkaç güne kadar şehri
mize getirilecektir.Tayyareleri getir 
mek için Londraya giden 9 kişilik 
fen heyetinin tetkiklerini bitirdiği 

haber verilmektedir. 
Tayyareler, doğrudan doğruya yol 

cu ta.şuna işlerinde kullarulacak, ida
renin şimdiki tayyareleri yalnız pos
ta nakliyatına tahsis edilecektir. Is -
tanbul-Ankara, Ankara-İzmir hava 
yolu çalıgmala.rmm müsbet netice • 
ler vermesinden sonra büyük diğer 

şehirler araemda da hava. yoll8.I1 te
sis olunacaktır. Mamafih bu, bUyilk 
uçuş meydanlannm kurulmasından 

sonra yapılabilecektir. 

lnhisarlarda kadro 
!nhisarlar Umum Müdürü Mitat 

Yenel, Ankaradan şehrimize dön· 
müştür. Yeni tekaüt kanunu do· 
layısile tahadd üs eden vaziyet üze
rinde tetkiklerde bulunmak üzere i· 
dare müdürleri, umumi müdürün ri
yasetinde toplantılar yapmaktadır. 
Açılan memuriyetlere imtihanla ye
niden memur alınacaktır. 

Ecza de pof arı 
Sıhhiye Veklletinin karan üzerine 

caddelerde bulunan ecza depolarının 
hanlara nakline devam edilmektedir. 
22 ecza deposundan 15 i nakledilmiş
tir. Geriye kalan 7 ecza deposu da 
tasfiye edilecektir. 

Evlerinizi sineklerin ve böceklerin 
istilasına karşı muhafaza ediniz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, gü- . 
ve, arı, karınca, örümcek ve bütün • 

haşaratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyalarıt1 
üzerine ve odaların havasına ve tahtaların, duvaJ" 

!arın kenarlarına, aralarına bolca FAYDA serpiniı 
ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA 
ile tahrib ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşarat
tan kurtulacak ve rahat ede .. 
ceksiniz. Bilhassa apartmıaI1 ... 
larda, mutfaklarda yemekleP' 
nizi, erzaklannızı telvis edetl 
hamam böceklerini, aptesane' 1 

lerde, harmanlarda bulunan küçük böcekleri, tı~ı 
lan, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan pl' 
releri, hayvanlarda bulunan keneleri, bitleri, ne~~
tat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FJ\J" 
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, yar1111 

kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 kuruştur. FJ\~' 
LA PARA VERMEYİNİZ. Tesiri daha az oldıl~ 
halde ecnebi malı diye fazla para koparmak istl .. 
yenlerden sakınınız. FAYDA imaline nazaran d• .. 
ha kuvvetli ve daha ucuzdur. Hasan markasırı' 
dikkat. tJ 

Haıan deposu: ANKARA, lSTANBUL, BEY()G~ 
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Gemi Makine Mühendis_l_iği 
Tahsili için Almanyaya gon

derilecek Talebe 
iMTiHANI 

D . olları işletmesi Müdürlüğünden: 
enızy ·ı· · · elce . ..hendisliği tahsı ı ıçın evv 
Gemi Makı~~ Mld miz hesabına Almanya~a 

imtihanla se~ılıp .~r~den talebeden birisi çekıl
gönderilmesı taka:rurd·gw er bir talebenin seçilmesi 

. . B nun yerme ı . 1 t mıştır. u . .. baka imtıhanı açı mış ır. 
. . nı"den bır musa .... wl d sonra ıçın ye . C artesi günu og e en 
İmtihan 25 Nısan .~I?. sabahtan akşama kadar 
ve 26 Nisan ~az~: gu~u Mektebinde yapılacaktır. 
Yüksek ~e~ız ıca[ nma şartları öğrenilmek üzere 
Tahsil ve ım~ıhanaka ı na kadar İdaremize müra
en son 22 Nısan a şamı (1941) 
caat olunmalıdır. 

-y··k k Mühendis Mektebi Arttır-
u se . dan. 

ma ve Eksiltme Komısyonun . 
Teminatı Saatı 

Cinsi Tahmin 
bedeli 

. ~h 1012 79 14 
~2 aded marango~ tezga ı. 1730 140 15.30 

Resim ka~ıd~ vesa.ır~~ yukarıda cins ve mikdarı yazılı ~e.: 
Mekteb ıhtıyacı ıçı t"le alınacaktır. Eksiltme gunu 

vat açık eksilt~el:~~~d~ gösterilen saatlerdedir. İsteklile-
22-4-936 da hız3: k . ·n belli gün ve saatte ve şartna-

. k ·ıt eye gırme ıçı .. 1 
rın e sı m . . d her gün Komisyona muracaat an 
meleri görmek ıçın e 2638 

ilan olunur. ( 1808 ) ' 

Küçük Çitflik Parkı 
Yarından itibaren umuma a~llacaktır 

llkbaharm güzel çam kokulu günlerini, parkın muhteşem havuzlan 
etrafında geçirmek isteyen sayın müşterilerimizi selamlarız. 

ince Saz 16 Mayıs Cumartesi Başlıyacaktır. 

Kocaeli Valiliğinden: 
ldarei Hususiye ve köyler birliği için alınacak bir a

det Ekskavatör makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi Mayısın 5 inci Salı günü saat l S de 
Vilayet Makamında yapılacaktır. Muhammen bedeli 
( 1 7000) muvakkat teminatı (127 5) liradır. 

1 
İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki tarifat 

dairesinde teminat mektubları ile Ticaret odası kayıt ve
sikalarım teklif mektubları içine koyarak ihale tarihine 
kadar Vilayet Makamına ve şartnamesini görmek ve 
tafsilat almak isteyenlerin de her gün Vilayet birlik ka
lemine müracaatları. ( 2 O 4 2) 

MARAŞ 
ÇELTiK 
FABRiKASI 

T. A. Şirketinden: 
30 Mart 936 glinU §irkctimizin a

lelade senelik heyeti umumiye içti
mamda ekseriyet hfısıl olamadığın

dan bu kez 30 nisan 936 perşembe 

gilnti saat 10 da şirketin merkezi o-
lan Maraşta, Maraş Çeltik fabrika· 

mevsim ı~ın 

i T Ki N 
Fisher, Lovve - Donald. Gan:Ii
ner Sons Fine Woolen Cie gibi 
en maruf markalar mamuliitın
dan en zengin ve mUtenevvi bir 
koleksiyonda en son moda ku 
TY1aşlarını takdim eder. 

Panama 
Rayaıo 

Scotch Tweeds 
Eldetex 

Fresko 
Tüccar terzi 

J sında toplanacağından sayın ortak-

\
-----:-:--:B::E:-:LED l YES 1 iLANLARI _ ıarm o günde fabrikayı buyurmala-
_ _ !:S~T~A~N~B~U~L~~~::.:.~~~~~~~ 

J. i T K i N 
Beyoğlu lstiklal caddesi 405 

TelC'fon : 40450 Senelik muhammen Muvakkat rını dileriz. 
Kirası teminatı 

103 7,73 
K " ,. mUessesatı avlusunda b_lr No. 1ı ot deposu 7 73 
araa6a:ıı ikı ,, ,, 103 • 

• • " " tf 181 13,58 
• " Uç " ,, 103 7,73 

• " .. dört " " " 161 12,08 
• beş " ,, " d 
" ". ,, mahalli avlusu içinde bulunan beş tane ot e-

Karaağn? mtiessesatı.~~yd 31 Mayıs 937 tarihine kadar ayrı ayrı 
posu 1 Hazıran 936 tan ın en ulm m eri ı.ev.a-
kiraya verilmek Uze c;ıık.. ~ll'J,ll g?;:nek ~teye.nler hizalarında '6s-
zım MUdUrlüğilndc görUlilr. A~~rmay;.a mektubllc beraber 7 Mayıs 936 
terilen muvakkat tem~at ~a. ~~~~Umende bulunmalıdır. (2098) 
çarşamba günil saat 1 te aım 

lstanbul Sıhhi Müess.eseler Arttı.r
ma ve Eksiltme Komısyonundan. 

• . . • 5 etajer ve 5 karyola oI-
Her n1uayene ve_tedavı e~ı ~çın ola olbaptaki şartname 

mak üzere 105 eta1er ve 1 O ary 
vechile açık eksiltmeye konmuşturba gürlü saat 14.5 da 

~ı _Eksiltme 29-4-9~~-J~rf:@ndeki komisyonda ya
Cağaloğlundaki Sıhhat u ur 

pıiaraktır. • • b" ta·er için 975 kuruş ve bir kar-
2 _ Tahmını fiat ır e 3 (ı231) lira 25 kuruş-
1 • • 1150 kuruş olup ınecmu 

~·o a ıçın 
tur. • t (167) liradır. 

3 - Muvakkat temına z olarak sıhhat müdürlüğün-
4 - Sartnameler ~arası a· 

l"kd verılmekte ır. . 
de mutemet ı e . e aid Ticaret Odası vesıka-

5 .:.._ Taliplerin carı s~neyazıh belge ve muvakkat temi-
tdylr. 2490 sayılı kan~n ~ Y mektuplarını yukarda yazılı 
nat makbuzu veya . an at evvel vererek Komisyonda 
eksiltme saatinden bır saa 2709 

bı:lunmaları. ( 1888) 

RUZNAME: İstanbul Dön:IilncU lcrn Memurlu-
1 - Meclisi idare ve murakıp ra- ğUndan : Mahcuz ve paraya çevrilme 

si mukarrer ev eşyası l"'eriköyde A· 
porlarının okunması, yazma. caddesinde 72 numarada birin 

2 - 1935 senesi bilanço, kar Ye ci açık artırma ile 24-4-936 cuma gU 

zarar hesaplarının tasdikile meclisi nil t 10 d tıl ktır. Taliplerin 
fda~..Jbtaaı, mahaJIJnd mcmurıyctc mUrncaaUa-

3 - Nizamname mucibince çıka- rı illin olunur. (22227) 

cak nısıf a.za yerine yenilerinin se- ıı::::::=======-=ı--==--= 

çilmcsi. 
4 - farakıp intihabı. 

ZA Y1 - 29 doğumlu nUfusumu kay 
bettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. lnönU vapuru 

----------- Çarhçılnrından Çııngırı Kurgun kö

Şleli Bomontide Boyacı ısoke.k Kar 
lo Amançiç apartıman Birinci dai
resinde mukim iken vefat eden ve 

lkametglhlan meçhul kalan ve ve
reselerl maınm olmayan öJU Hayri 

paoa zevcesi Eminenin varislerine : 
İstanbul 4 Uncu icra memurluğun-

yUnden Sağır oğullarından Ahmet 
oğlu Ahmet. 

ZA 11 - Kadıköy orta birinci sını
fından almış olduğum ihraç b lgesınl 
kaybettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hUkmU yoktur. 778 No. lu 
Osman Sezai. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Accntclcrf: Karaköy KöprUba 
Tel. 42362 - Sirkeci MUhUrdır· 

11de Han. Tel. 22740. 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Sah, Per§embc 
15 de. 

izmir Sürat 
postaları 

Cumartesi 15 de 

Mersin postaları 
Salı, Pereembe 10 da kal· 
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Çar§aIDba 

18de 
İzmit - Pazar, Salı, Per§C.Dlbe, 

Cuma 9,30 dn 
Mudanya - PllZllr, Salı, Pcr-

dan: Murisiniz Emlneye 2500 lira mu eembe, Cuma 9 da. 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çnr· 

kabilinde 12 Unun vvel 92 tanhin- eamba, Pereembc, Cumarte-
de ikinci derecede ipotek irae edil- si 21 de. 

Karabiga - Salı, Cuma 19 da 
mie olan Galatada Yeni cami mahal- lmroz - Pazar 15 de 
lesinde Billur sokak eski 24, 28, 30 Ayvalık - Sah, Cuma 19 da. 
yeni 24, 18, 20 No. !arla milrekkam Trabzon ve Mersin postalan· 
Reşit pap hanı ne.mile maruf hanın na kalkıo glinlerl yük alınmaz. 

M .. h d·s Mektebi Arttırma yarım hiuesı üzerinde Haç!k Mar· _______ 20•78_. 
Yüksek u en 1 karyan vereselerl vekili Galatada A- -----------

. dan· da hanında 19 No. da Haçikle 1soo Osmanh Bankası Eksi itme kosmısyonun - . İngiliz liruı mukabilinde l T§. evvel 
V0 . . . k" w dı vesaire alınacağından tahn11- 39 tarihinde birinci derecede ipotek ILAn 

Mekteb ıçın ~esım30ag~uruş ve pey akçası "62" lira v_e irae edilmig olduğu icra ve iflô.s ka- Osmanlı Bnnkasımn Galata, Yeni-
ni fiatı ( 8. 18) Iıra6 ( t) 14 tedı'r. Bu babtaki şartn. am .. esı- nununun 128 el maddesine tevfikan cami ve Beyoğlu daireleri, UluHI 

4 5 93 saa Hakimiyet bayramı mUnasebctlle 22 eksiltmesı . -. • .. eksiltme günü de bellı gun ve milkellefıyet li tesinin tebliği maka- nisan (öğleden sonra) ve 23 nisan 
. .. k rın her gun ve .. 1 "l" k i lm k üz ·ıan· olunur nı g-orme ı,... h·ı· deki Komisyona muracaat arı ı an mına n m 0 a ere 1 • 1936 tarihlerinde kapalı bulunacak-

aaatte mekteb da 1 ın (22234) tır. 
2055) 

il 

, 
BiR 

TU~AN 
MAMULATJ 

I 
• 

lstanbul kız Lisesi Satınalma 
komisyonundan: 
Lisemiz binasında yaptırılacak 482 lira 61 kuruşluli 

tamirat 21-4-936 salı günü saat on dörtte !stanbul Lise
ler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Komisyonunca pa
zarlıkla ihalesi yapılacaktır. Bu işe istekli olanlar 36 li
ra 20 kuruş ilk teminatlarını Lise Direktörlüğünden ala
cakları yazı ile Liseler Muhasebe veznesine yatırmaları, 
e}{siJtme gününcle bu gibi inşaat işlefini yaptığına dair 
İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden fenni ehliyet ve
sikası ibraz edeceklerdir. (2081) 

----------------------------------------------------------
Devlet Demiryolları ve Limanları itletrne 

Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 197000 lira olan (20,000) ton yer
li maden kömürü 29-4-936 Çarşamba günü saat 15,30 
kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11100 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 9.85 lira mukabilinde Ankara ve Hay
darpaşa veznelerinden alınabilir. ( 1949) 

2816 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1000 Kilo Iskarta Çul 
2.500 ,, ,. Kanaviçe 
2soo .. ,, İp 

Yukarıda dns ve miktarları yazılı eşya pazarhkla satı
lac.aktır. lstek1iler bunları görmek üzere hergün Üskü
dar DepoJar Grubu Müdürlüğüne ve pazarlık ıçın de 
20-IV-936 pazartc\3 günü saat 11 de yüzde 15 teminat 
paraJariyJe birlikte Kabataşda Levazım ve mübayaat Şu
besi Miidürlüğündeki Ahm Satım Komisyonuna müra-
caat edebilirler. ( 1880) 21oı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma ve Eksiltme Komısyonundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 14 7 şer kalem olmak 
üzere 21 mu&yene ve tedavi evine alınacak 21 takım ilaç 
ve nıalzeme ol baptaki şartname veçhile ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 29-4-936 Çarşamba günü saat 15 de 
Cağaloğlundaki Sihhat müdürlüğündeki komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takımı 300 liradan 6300 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 472 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameler parasız olarak sıhhat müdürlüğü 

mutemetliğinde verilmektedir. 
5 - Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası ve ika

sıylc 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve n1uvakkat temi· 
nat makbuzu veya banka mektuplariyle teklif mektupla
rım yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat evveline ka 
~ar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. ( 1889) 

?~(lQ 
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~O(i.UK HAVA DOLAPLARl' ~ 

selmere başladr 

23-30 
Nisan 

(])ÇOCUK 
HAFTASI' 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara ahnız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paranız olur 

KUMBARA DE STEKTIR 

SAHleTNl SE"Sf 
§Jy9ğlu • .istanbu\ 

Güzelliğin ve sıhhat in en büyük 
imtihanını d isler geçirir 

inci gibi 

Parlak, 

Temiz, 

Güzel, 

Sağlam, 

En bot meyva Wl&reıertıe hazır.. Muntazam 
lanmıetır. Hazmı kolaylqtmr. 

lnkıbazı izale eder. Kam temiz- Bembeyaz 
llyerek vilcuda tuellk "Ve canlılık 

bahfeder. Dişler : 
INGILIZ KANZUK EOZANEBI 

Beyofıu - htanbuı Güzelliğin ___. 

Aynasıdır 

Ayni parlak neticeyi siz 

RADYOLı 
-Sahi-.b •. -.. -... _-ı.._ud_so_m_AN-- 1 kullanarak temin edebi lirsinİ 

.m.&l1ll1 Yahm sabah ak'8ID günde Od defa lmlla.nmayı un 

Umum! Netrfyab idare FAenı 
S. SALIM 

Guetecilik ve Matbaacılık T. A. 
Şirketi 

Bamld.Jiı yer: TAN Matbaam 


