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Konsey t~plandı 
·································-···· •••••••••••••• 

.13 l~~·~·~jh'ü' yapamadıklarını bildirdiler 
~~----_:__-----:~----·---:~-----=' 
Eden bir nutuk vererek zecri 
tedbirlerin teşdidini israr etti..) 

K 
sulhÜn temin edilememesine karsı teessüflerini 

onsey h .. k d. 
bildirdi ve ltalyaya bir defa da a muracaate arar ver ı 

AA ) - Havas Ajan 
Cenevre, 20 ( : . · bah konse· 

Bı bildiriyor: Aioısı, b~mazlığının 
~e İtalyan • Ha~~~ an hükumetinin 
halli hususunda ~t olduğu şu üç 
üzerinde ısrar etme ~ bir lisanla i · 
esaslı noktayı, ınute 
zah etmiştir: t aflar arasında 

ı Al" kadar ar - a ~ a müzakerat icrası, 
öoğrudan dogruy t Cenevre harici 

2 _ Müzakera ın 

cereyanı, t ihzari bir sulh 
3 _ :Muhasema • . 

akdinden sonra tatil edilecektır: Wol 
. H beş delegesı 

Buna mukabıl a ddenin daha 
de Mariam 16 ıncı ma . t . tir 
kuvvetli surette tatbik~n;. ~ir~m~ 
Konsey saat 1~:45 d;k~~~e bir celse 
yapmış ve bugun f~ . 
akdine karar vermıştır. 

Atlna elçlınız Ruşen Eşref 

Boğazlar 

Ankaradaki lngiliz 
Elçisi de işgal 

haberini yalanhyor 
Londra, 20 (Tan} - Ankaranm 

1 

tngiltere büyiik elçisi Tilrk hüküme
tinden aldığı kat'i teminat üzerine, 
Çanakkale Boğazının tahkim edilme
rliği ve bitaraf mmt.Akaya TUrk as-
keri sevkedilmcdiğini Londra hükü
metine katiyetle bildirmiştir. 

Hôlô Boğazların İ§gall 
hikôyesi 

f folyan ve Habeı d k' 
'delegelerinin nutukları lngiliz Dış Bakanı Eden Uluslar Kurumun a ı 
· (T ) _ Milletler Ce-

Atina, 20.(A.A.) 
------·--- Atina Ajansı bildiriyor: Türki

yeninAtina elçiliği,TUrk elçisinin Yu 

müzakereden çıkarken 

Cenevre, 20 . an 10 30 da -
sniyeti Ko.rı~e~~rn1;~:~ k~mitetii 
toplanmışu•. ' bb" Unün 
reisi Madariaga b~rış teşe us 

f'ilislinde kanlı htidiseler. 
[Arkası 10 lınr,udn ı 

akim kaldığına daır olan raporunu 

okumuştur. .. 
Bu rapora göre muhasema~ au -

ratle tatili ve vaziyetin ~af ~ır ~al 
ekline bağlanma.sı Umidinm ft~di -
~ kedilmesi ıaznngelmektedır. 
lik ter k duktan sonra de Ma 

R porunu o u k a delegesi ve 13ler o 
Clariaga lspanya fat'ıyle •imdili kilave 

Telaviv ve Hayfada -~ . 
.. rf ... d ilBn edildi Kral Karolun metresı 
o 1 1 are Lüpeskoya suikast 

't · ba,şkanı sı ,., . 
nıı esı . . lın dıgm· 1 söylemış- Karışıklıkların önüne geçmek için İngiliz fev-
edecek bır şeyı o a 

tirG.örUa.meleri açan Milletler Cemiye 
':;' Italya ve Habe -

kalade Komiserine f ev kala de selahiyet verildi Faıist talebeler daha 
Kudüs, 20 (A.A.) - Yafa ve Te

laviv'de araplarla yahudile rarasm
da vuku bulan kanlı çarpışmalarda 
yahudilerden dokuz kişi ölmilş ve on 
biri afhr olmak üzere 40 kişi de ya
ralan~ıştır. Polisin tabancalarile de 
iki Arap ölmüş ve 15 ft.:raP ?'arat.~n
mıştır. Hükumet, bu ikı şehırde orfi 
idare ilan etmiştir. Saat 19 dan beşe 
kadar sokaklara çıkmak yasak edil
miştir. Kudüs ile Yafa arasındaki yol 
biltiln münakalata kapatılmıştır. Mit 
ralyö..tlerle mücehhez İngiliz milfre
zelerl Yafa üzerinde ytirUmektedlr. 
Kudilste Yahudi mahallelerinde bir 
kısım mağazalar kapatılmıştır. ?u -
martesi akşamı lngiliz ve Yahud~er
den mürekkep bir polis milfrezesıni.n 
üzerine birkaç el silah atmıştır. Bü
tün hadiselere sebep, Arapların yap
mak istedikleri bir nilrnayişi hilku
metin yasak etmiş olmasıdır. Bugün 
mitingler yapılacak ve Yahudilere 

ti Konseyi başkanı, .. · tır' Bu 
1 · e soz verınış · ,istan delege erın . . ümle şun 

nun üzerine baron Aioısı eze 

lan söylemiştir: 'k Avrupa politi-
B "ok nazı ve 

- u ~ · t hlikeli olan şu 81 

kası için belkı ·ço~le~ kat'l olarak tes 
raJarda, mesuhye önce şunu 
bit etmek ı~zım~ır. :n hiçbir hükt1 • 
kaydetmek ısterım rdı, .•. hüsnüniye-

t 1 m göste ıgı 
nıet, ta Y~ ·ud·r !talya. hakkı 
ti göste~ış deg 

1
blle, Milletler Ce

yerilmed~ği za~an iştir.Italya hilkft 
ıniyetinden çekı ~em kaçınmaınış ve 
ıneti görüşmel~r ~n girişmek hak -
sulh mUzak~~ be~ıyU~ek bir saınimiYet
kmdaki teklifı u 
le kabul etmi.ş~irb. dan sonra müza~ 

Baron Aloısı un . sul hak 
. . . tihap edılecek u . 

kereler ıçın ın h .. k\imetinin noktaı na-
kmda !taJyan ~ t' Aloisi alakadar 
zannı izah etmdış ı;~pılacak müzake
taraflar ~asın a mi eti kadroSU ve 
relerin Mılletl?r Ce d y olduğu hak • 
J;>akt çerçeveeı. dışm ~~ reddetmiştir. ı 
kmdaki nokta~ naztaı· bu meselede Mil- f okaklarında lngiliz askerleri 

hükume Hay a s 
Itaiyan . tir.in hariç tutulmasm.I ----~~-

[Arkası 10 uncuda] 

birçok kimseleri 
öldürmek istemişler 

Romada kahrolsun 
ingiltere diye bağırdılar 

[Telgraf 5 inci sayfada] 

2S 

Habeşler geri çekiliyor 

Adisababa· bosaltıldı 
1 

halk heyecan içinde ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G. Graziani Harrardan Cibuti • Adisababa 
yolunu kesmek için ilerliyormuı ! 

.................................................... 

Mareşal Badoglio erkfi.nı harbiyesi arasındA. 
1 Yazısı l O uncu Raytada l 

K~rll~rl•~""Iiz;I 

SiGORTA 
Edlyorı..ı.z 

T 
Sigortası 

" Tan ", lngiliz ve 
Amerikan gazeteleri
nin geniş mikyasta 
tatbik ettikleri büyü\< 
bir içtimai yardım te
şebbüsüne gırışmiş
tir: Karilerimizi si
gorta edeceğiz. 

Bu teşebbüse giri
şirken dikkat ettiği
miz birinci nokta, bu 
yardımın karilerimi 
ze hiçbir yük ve kül
fet tahmil etmemesi 
esasıdır. Kendilerini 
sigorta ettirmemize 
mukabil karilerimiz
den yegane istediği
miz yalnız karilerimiz 
olduklarım anlamak
tan ibaret olacaktır. 

MJIIi bayrammumz ve ayni zaman da gazetemizin yıldönUmli günü 
olan 28 nisanda, okuyuculanmıza, k endUerlnl hangi kazalara 
karşı \'e 118811 sigorta edeceğimizi bil tün tafNllltlle blldlreC'eğiz. 

Jetler CellllY~ . ona kayıtsız şart -
istememiş, bila~ıs Italyan bUki1meti, 
sız rol verrnlştır. t - gibi. başka mad 
t~rinievveide ~ap :ilmiş bir mad • 
delerin a;-!181~ ~n aktın ve bütün 
denin de~ biltil:Je tatbikini iste • 
ınaddelerın tam hilkftmeti, yalnız 
Jnektedir. !talya~mamma tatbikini 
paktın tamamı 1 manda bu paktın 
değil, fakat :r;.kf; tahtında tatbiki • 
kuruluşunda ı ı . Bu fikir ise, for
ni arzu etmektı:<i'~· ani kUitürUn di
mili olarak de~Iİa~:k ve canlı bir şe

Madam LUpesko 

Londra, 20 (A.A.) - Sunday Ex- ... •••••••••••••••••lllİlll••••••~ 

rıamik işlemesı 0 

kilde idrakidir • ta _, .. ıan söylemiş 
Aloisi bu hUSUS !llü" 

tir: . izrn sayesinde bugiln 'Af· 
Bu din~ etler yaratılmış bu -

• 
Hayfa ıokaklanndakl mD sademelerden bir resim 

press gazetesinin Viyana muhabiri, 
Bükreşte, Kral Karol'un metresi Ma 
dam Lupesko aleyhine bir suikast 
keşfedildiğini haber vermektedir Ta
lebeden dört kişi ile Romanya yük
sek aristokrasisine mensup ve dış ba 
kanlığının eski yüksek erkanından 

Prens Alcksandr Cantacuzene'hin bu 
suikasdde medhaldar olmakla itham 
ve tevkif edildikleri söylenmekte 
ve bu talebelerin, Romanyada faali-
yeti yasak edilen Faşist teşekkfilüne 
mensup oldukları iddia edilmektedir. 
Bunlar on bir grup halinde teşekkUl 
etmiş olup gruplardan her biri beş ki 
şiden ibarettir. Her gnıp nüfuzlu bir 
şahsiyeti öldürmeğe memur edilmiş
tir. Katline karar verilen kimselerin 

[Arkası 10 yncuda] 

23 NİSANda başlıyoruz 

Burhan Cahidin romanı : ADEMLE HAVVA 

Welı'in son eseri : 19 40 HARBl 

EDGAR WALLAS'm Resimli Zabıta Romanı 

_.. Ev Kraliçesi müsabakamızın neticesinde,dikiş 
ve Biçkiden, Yemekten, Ev idaresinden, Çocuk ba
kırrundan kazanan ve derece alanların listesini 23 
Nisan sayımızda neşredeceğiz. 

rikada yenı ıcr bu kJymetlere ehem· 
Ju?IDaktadır. :k bundan sonra iın -
mıyet veroıern Italyan birçok ay 
kansız olacaktır. edeni;et eserleri 
içinde, AfriJcada affak olmuştur. ItaJ
yaratmaya m~v t oluk yol, elli bas 
ya, dört bin kılo~e r yapmış, esareti 
tane birÇok mek epdan a.Şağı çocuk • 
kaldırmI,, 14 yaşın menetmiştir. As 
lum çalı§tırrlmasını. iıı medeni de -
bı1muzatterlye~~ası10 uncudal 

~~~~~~~~~~--------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------
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Çerkeşt:~ 

t:ly~1:ro 
Bu knJ. bir iş i~ Çerkeşt.e bulunuyordum. 
Evim Çerkeş ilk mektebinin karşısında. olduğu i~in, sabahla.nmı cıvil 

CIVJ) kaynaşan ~-OCuk sesleri doldunıy ordu. Bu CIVllbya alıştığım kadar 
karşı da.ğlann üstüne çizilen mektebin kınnJZl çatısı ve temiz beyaz du
varJarile senli benli olmuş idim. Çerkeşteki işim bana pazar günlerini, iyi 
bir dostun mektubu gibi bekletecek kadar yorucu olduğu halde, tatil günle
rinde karşımda.ki bah.;ede donuk bir sükutun, ve boş mekt.ebin çatısmda 
sağır bir sı"kmtmm dola.5tığrnı hissediyor, "pazar0 günlerine karşı içimde 
bir soğukluk uyaıuyordu. Mektep müdürü çalışkan ve mesleğini seven 
bir genç olacaktı. Onun sabahleyin erkenden ~ocuklardan en·el gelip bir 
güverein köşküyle bir ta'·şan kümesi yapmak için nasıl çalıştığını görü
yordum. 

Velhasıl Çerkeş ilk melrt.ebile iftihar ediyor ve böyle güzel bir kom -
§ululdan ze,·k duyuyordum. Bu yüzden bir gün bana çalıştığım yerde: 

- Yakında ilk mektepte bir temsil var. 
Dedikleri zaman selindim. Ve bibnem ne menfaatine diye bir parça mü

balağalı bir bilet para..<tmı da ayni sevin~le verdim. 
Çerkeş çocuklarını sahnede görecektim! Güvercinlere köşk, tavşanla. -

ra kümes yapmak için seve seve çalışan genç müdürden çok şeyler bek
li)·ordum • 

Temsil saat 21 de başlanaca.ktı. Mektebin alt katındaki salonlardan 
birinden kın'Vetli lüks 18.mbalarmm ışığı f;aşıyor,bu aydınlıkta. sil8.hlı bir
kaç jandarma nöbet bekliyordu. "Kapının önünde niçin silahlı jandarma 
bekliyor" derneğe kalmadı, içeriden, dişsiz, ve iğrenç bir ağızdan kopup 
ıeidiği muhakkak olan, yürekler acısı, bayağı bir kanto beni olduğum 

wde çiviledi. Bu iğrenç sesin bu temiz Dk mekt.ep binasında ne işi var
'}? Kendisini görmeden, bu ses !'fahibJnin biçbnsiz yüzünü tasa''Vllr et -
ınek en muhayyile fakirlerinin bile kolayca yapabilecekleri bir işti. 

Yanılmamışım. Benim, Çerkeş çocuklarmr göreceğimJ sandığım sahne
de eski Şehzadebaşı kantoculanndao, iğrenç keltmeı;ıinden yaşlı, ve bir ilk 
ınekt.ep ıılalonundan bin kere daha ~plak bir kadın: 

Beni şadet Şadiye •..• 
Şarkısmı, t.estere ile boğazlıyordu. 

işin en hazin tarafı, salon hıncahınç dolu leli, duvarlarda ~ocuk lşlerile, 
güvercin köşkleriyle ve i:avşa.n küme8inin resimleri asılıydı! .• 

Baııa "mübalağa ediyorsun, bu bilmem ne menfa.atine verilen bir mü
sameredir,, şöyledir,böylroir diye bir sürü mantık yürüttüler, fakat ner
de! Benim sevimli ilk mektebim bu geceden sonra sevimliliğinden neka
dar ÇıOk kaybetmişti. 

GU 
l<a~a mal olmuı 
Habeşistan seferi için yeniden tah

Bis edilen 950 milyon lirette dahil ol
mak üzere bu harbin masrafı, !tal -
yanın resmi kayıtlarına göre, sekiz 
milyar yüz yirmi milyon lirete çık -
maktadır. (Bizim para ile aşağı yu
kan sek~ yüz milyon lira). 

Italya bankasının son idare mecli
si toplant rsmdaki beyanata göre 1935 
senesi nihayetinde bankanın altın ih
tiyatları ancak üç milyardı. Bu mik -
tar, iki ay daha evvelkinden 907 mil
yon liret eksikti. 

İtalya bankası bundan sonra bilan
ço neşretmemeğe karar vermiştir. 

Zehirli gazlar 
Adisababa.da.n memleketine yeni 

dönmüş olan Ingiliz kızılhaçına men
sup yüzbaşı Stefens lngiltere gaze -
telerine verdiği malılmatta diyor ki : 

"Habeşistan en feci şekilde bir ka
saplığa sahnedir. Müdafaasız binler
ce kimse, erkek, kadın, çocuk İtal -
yan zehirli gazlerinin müthiş tahri -
batının kurbanıdır. Son e.y içinde bu 
zavallılardan üç bin kişi tedavi ettik. 
Bunlardan binde yirmisi öldü. Fakat 
yine bu zavallılardan yüzleroesine hiç 
bir tedavi yapılamadı. 

"Italyan tayyarelerinin kanatlan 
altına tesbit edilmiş aletlerden, hava
dandaha ağır gazler, görünmiyen bir 
ölüm havası gibi aşağıya salrveril -
mektedir. Bu gazlerin kurbanlan an
cak bir saat son:rw. zehirlendiklerinin 
farkına varmaktadrrlar. Bu yüzden, 
birçok ka.dmle.r zehirlenmeyi çocukla 
rma bulaştırmakta ve çocuklar derhal 
ölmektedirler . ., 

Hab§isfanda Çinliler 
Bir Avrupa gazetesinin verdiği ma

ltımata göre, İtalya, Habeşistandaki 
yollan yaptırmak için artık amele 
gönderemiyormuş. Bunun için Sin -
gapurdan tutulan Çinli işçiler Habe
§İStana sevkedilmekte imiş. Nitekim 
5 nisanda Singapurdan hareket eden 
Italyan band1ralı Viktorya ismindeki 
vapurile birçok Çinli amele Habeşis
tana gönderilmişlerdir. 

Yedi bin Hitler 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- "Gazet.e,, ismi nereden gelmJş -

tir! 
- Amerika istikliU harbine l<jtlrak 

eden başlıca ecnebi kumandanlar 
kimlerdir! 

- İtalyanın inşa ettirmekte oldu
ğu harp gemileri nelerdir! 

- Cava adMmm nüfusu nekadar
dır! 

- Meşhur Edic;on hayatını kazan
mağa hangi işle başlamıştı! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Naftalin ne ookıt ve kimin. 

tara fındo..n ke~ /edilmiştir 1 
C - 1820 de Gardoo tarafından. 
S - (Dük dö Rayh§tadt) kimdir1 
C - Napolyon Bonapartm ve lUa-

ri - Lüizin oğlu (ikinci Napollon) 
S - (Neşomal Galleri) nedir 1 
C - 18-42 de Londra.da kurulmnş 

olan meşhur resim sergisi. 
S - (Nemrut) ile (Harun) nele

rin tim!lalindirler 1 
C - Birincisi zalimliğin, ikincisi 

zenginliğin. 

S - Port Artür m1,hasarasmda 
Petropavlosk amiral gemisiyle batıp 
ölen ~hur Rl'-8 ressamı kimdir1 

C - Vasili Ve~gin (1872-1904) 

pılmış Ingiltere milli takımıdır. 
Cordon - Cooper, Channell - Cop-

ping, Covan, Crayston - Cunliffe, Co
leınan, Camsell, Carter, Crook.s. 

Bu da (C) harfli futbolcülerin teş
kil ettikleri ikinci bir milli takımdır. 

i s terseniz bir de, gene hepsi milli 
futbolcüler olmak üzere, isimleri (H) 
harfile başlayanlardan bir milli ta -
kını yapalım: 

Hibbs - Hapgood, Holdcroft - Hill, 
Hart, Hove - Houshton, Hammond, 
unt, Hodgson, Hulme. 

Sonra bir de İngiltere futbolile boy 
ölçüşmek hülyasmcla bulunanlar var! 

Hakova lcö§esJ 
------~ 

Almanya Hitlerin yildönUmünü 
lrutlulandı.Daha yıldönUmü gelmeden 
bütün Alman gazete ve mecmuaları 
Bitlerin muhtelif resimlerile dolu i- ) 
di. Bu vesile ile Hitlerin resmi fotoğ-
rafçısı Hofman'm dosyalarında Füh-
rer'in tam yedi bin muhtelif fotoğra-
fı vardır. Dk resim 1921 de çekilmi§-
tir. 

lngiliz fufbolü 
Brovn - Barkas, Blenkinsop - Bray, 

Barker, Betmead - Brook, Bastin, 
B a vers, Bovden, Birkett 

Bu takını, isimleri (B) ha.rf"ıle baş

layan arsıulusal futbolci.Uerden ya.-No. 8 - Hakovanın sol içi Mansner 
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Adalar 

Güzelleştirme yolunda 
yeni kararlar alınıyor 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti, 

yıllık kongresini vali ve belediye re
isi Muhiddin Ustündağm başkanlı
ğında akdetmiş, idare heyetinin se -
nelik faaliyet ropııı okunarak tasvip 
edilmiştir. Bundan sonra Adalıların 
dilekleri tetkik edilmiş, bu arada ada 
larda dükknlarm saat 21 de kapan
malarile halkın ve esnafın zarara uğ
radığı meselesi mevzuu bahsedilmiş
tir. Bunun üzerine vali; boğazm ç&r 
şı olmayan ve alış veri~in yalnız bir 
iki dükkana inhisar eden muayyen 
bazı köylerinde dükkanların sa.at 20 
den daha sonra kapatdmasmm bele
diyece de d:işünüldüğünü, fakat ada
larda buna lüzum olmadığını zannet
tiğini söylemiş, ma.amafih meseleyi 
bir kere de daiıni encümende tetkik 
ettireceğini vadeylemiştir. 

Bundan sonra Muhiddin Üstündağ 
geçen sene Heybeliadada yolların ya
nılması, rıhtımların tanzim edilmesi, 
bir bahçe vücude getirilmesi yüzün
den Heybelide de hayatın biraz can
landırıldığını söylemiştir. Büyiikada
da bir çiçek bahçesi tesisi, vapur ta
rifelerinin cemiyetle istişare edildik
ten sonra hakiki ihtiyaca göre tanzi. 
mi, yeni seri vapurlar almması hak
kındaki dileklerin de tetkiki kabul e
dilmiş ve büyüklere tazimat telgraf
ları çekilerek içtimaa son verilmiş -
tir. 

Belediye . 
Floryada yeni tesisat 
tamamlanıyor 

Belediye Floryaya gezmek veya 
banyo için gidecek halkın ihtiyacını 
karşılamak üzere yirmi dükkan yap
tırmaya karar vermiş, inşaata baş
lanılmıştır. Bu dükkanlar belediyece 
müazycde ile kiraya verilecek ve bun 
lar da bakkaliye, meze ve sair şeyler 
satılacaktır. Bundan başka belediye 
Floryadaki kabineleri bu yıl banyo 
mevsiminden önce dört bine çıkar -
maya karar vermiştir. 

• Belediyeye bağlı sular idaresi bu 
mevsimde Büyükadaya su verebil -
rnek için hazırlıklara başlamıştır. Bu 
meselenin ne suretle halledileceği bu 
hafta yapılacak idare meclisi içtima
mda kat'i olarak kararlaştırılacaktır. 

• Ekmek ve francala fiya.tlan ö -
nUmUzdeki on beş gün için bugünkü 
fiyatlar üzerinden aynen ipka edil • 
miştir. 

• Gazetelerden birisi Çubukluda 
eski Hidive ait binanın belediyece sa 
tın alınarak bir hastane haline ifrağ 
edileceğini yazmıştı. Yaptığrmtz tah
ldkata göre bu haber asılsızdır. 

Vilave+te 
. 

Başvekilin Abideler 
hakkında tamimi 

Başvekil Ismet lnönü, tarihi anrt
larm hara.biden muhafazuı için vi
layetlere yeni bir tamim yapmıştır. 
Başvekil, tamiminde, tarihi anıtlarm 
muhafazası yolunda verilen emirle -
rin layık olduğu derecede nazarı dik
kate almmadığma işaret ererek han
gi daireye ait olursa olsun, Türk san' 
at ve medeniyetinin kıymetli belgele
ri olması dolayısile memleketin malı 
olan ve muhafazası herkesçe milli 
bir vazife telakki edilmesi li.zımge -
len bu gibi eserlere karşı lakaydinin 
hiç bir veçhile mazur görülemiyece· 
ğini, kadro harici dahi olsa bu gibi 
eserlerden hiç birinin alakadarlardan 
müsaade alınmadıkça başka şeye 

tahsis edilemiyeceğini ehemmiyetli 
surette bildirmiştir. 

• lstanbul Maliye şubelerinin, mül
ki t.eşkilita uygun olarak yeni bir 
şekilde kurulmasını tetkik eden Ma 
tiye mürakıbı Raşidin başkanlığında 
ki komisyon işini bitirmiş ve 80n ra
porunu Maliye Vekiletine göndermiş 
tir. İstanbul, Üsküdar, Beyoğlunda 

mevcut 40 tahakkuk, 40 tahsil ~ube
lerinin sayısı 20 tahakkuk, 20 tahsil 
şubesine indirilmektedir. Fakat kat'i 
kararı vekalet verecek ve Haziranda 
tatbikata geçilecektir . 

Adliyede 

Hırsız talebe 
mahkum oldu 

Göçmenler 

ilk kafile Tuzla 
Küçük Haberler 

*Bir profesör gitti - !ki gilll~ 
beri şehrimizde bulunan prof. \ 
mon Ka.lvi, dün Yalova ve Bursa· 

C·ıvarına yerle<'t·ır·ııecek ile ·A~~~:~.;i~:ı?i:rııecek ıaıe 
Talebe Birliği pansiyonundan par- '1 ler - Denizyollan idaresinin~~ i 

desti, palto çalmaktan suçlu Hukuk Bu yıl Romanyadan getirtilecek paya makine mühendisliği Uı.h5~ 
Fakültesi talebelen"nden Ismail Sa- go""nderecegı-· talebelerı'n seçtne iJll olan 25,000 göçmen için gönderilecek · 
fanın duruşması, dün üçüncü ceza ilk vapur bu hafta sonunda hareket hanlarına önümüzdeki cumarteS

1 

mahkemesinde yapılmıştır. Mahke - edecektir. Göçmenler, on beş günde nü öğleden sonra başlanacaktır· 
me, s~ç~ ~.abit gö.rmüş, Satanın on bir sefer yapılmak ve her defasında lmtihanlar pazar ~ü 
ay on ıkı gun hapsıne, ayrıca mahke- 2000 k" . t" ·ımek u··zere 7 seferde kadar devam edecektır. 

f l di lir .. d ışı ge ırı * ş· k t i h ti . -me ~asra ı o an oı:ı ~e ayı o e- naklolunabileceklerdir. Sarayburnun ır e umum . eye . en ir 
mesıne karar vermıştir. daki eski sevkiyat binasında yapılan Karaaydm ve Fethıye maden 1 

• Pa.şaköyündeki köy kooperatifi j tami t ta il ril . t" ff a Hazi-j leri senelik umumi heyet toplan 
kasasmdan Kamilin mührünü taklit rand:ateslim :ıu~~~~~ n; gelecek dün yapılmıştır. Toplantıda o 
ederek sahte. bir .~eneye elli lira çe - göçmen kafileleri. doğııı~a Tuzlaya idare. hl~~i rapo:u kabul ol: 
ken Mehmedin dun agır ceza mahke- g··t·· u"'l k . da . k. dilec k senelık bilanço, kar ve zarar . o ur ere o cıvar ıs an e e - 1 k"k k bul 1 tur. 
mesınde duruşması yapılmıştır. Suç- !erdir. arı tet ı ve a o unmuş ·ttJ 
tunun suçu sabit görülmüş, fakat cü- * Halk Opereti Ankaraya '1 
rüm af kanunundan evvel işlenmiş Tralcyaya yerle§firifen Halk Opereti, ~e~n ~urnesine ~ 
olduğu için mahklımiyeti affedilmiş- göçmenler ve Ankaraya gıtmıştır. Heyet, 
tir. luda bir seyahat yapacaktır. 

Trakya.ya yerleştirilen 70 bin göç- -
• Süreyyanm 640 lirasıru ve Efti- menin bir an evvel toprak sahibi e- * Ağa es.mil tamir ediliyor es 

min 50 lirasını tramvayda çalarak kat idaresi Beyoğlundaki Ağa. 
dilmeleri için Sıhhiye Vekaleti tara- · · 1 · · ege 

kaçan Münirin mahkemesine dün ü- d mı esas ı surette tamır ettırtn . fm an lazn1'\gelen tertibat alınmak- · den 
Çüncü ceza mahkemesinde bakılmış rar vermiş ve tamırata dün 

tadır. Tapu umum müdürlüğü, bu b 
ve suçluyu yakalayan 94 numaralı iş için lstanbulda mevcut kadastro ren aşlanrlmrştır. 
komiser Ahmedin celbi i<:in duruş- memurlarından bir heyet seçmeğe • Murah~a..c;lar Anka~an Jc 
ma baska bir güne bırakılmıştır. karar vermiştir.Kadastro fen başmii fer - 13 nısandan 18 nısans 

• Çakmakçılarda Sümbüllü hanm · beş gün devam eden spor ko1' 
fettışi Halit Ziya şehrimize gelerek · t' k d kl" hhasls. 

bacasmdan gı·rerek bina İ"indeki tn. Tr k d i · ne ış ıra e en up mura . 
1 
... ,, ... .,... a ya a çalışacak heyeti seçm ştır. f d b k l h ,,., 

tün paketlerini çalan sabıkalılardan Halit Ziya, umum müdürlüğün emri- e .. eras~on aş an arı şe run 
Arşevi'nin duruşması üçüncü sulh ni almak üzere yakında tekrar Anka muş_ıe_r_dır_. ------
ceza mahkemesinde yapılmıştır. Du- raya gidecek ve dönüşte heyetle be- Polis 
nışm& sonunda suçlu, on bir ay yir- raber hemen Trakyaya geçecektir. 
mi beş gün hapse ve mahkeme mas
l"t4 fı olan on yedi lirayı ödemeğe mah 
kum olmuştur. Bavul içinde 

- - - --------
lngiliı seyyahlan 

Dün şehrimize lngiliz bandıralı iki 
seyyah gemisile 500 lngiliz seyyahı 
gelmiştir. Bunlardan Moldavya, dün 
gece limanımızdan ayrılmıştır. Atlan 
tis gemisi ise bugün 16 da hareket 
edecektir. Seyyahlar, dlin müzeleri, 
camileri ve diğer görülecek yerleri 
gezmişlerdir. ----

Muhtelit mahkemede 
Türk - Fransız muhtelit hakem 

mahkemesi, dün Bavver Mareşal 
Bankasile hükumet arasındaki dava
ya bakmış, iddia ve müdafaa yapıla
rak mahkeme' karara kalmıştır. Muh 
telit mahkeme, bugün ve yarm aleni 
celse akdetmiyecek ve yalnız bugüne 
kadar rüyet edilen davalar hakkında 
karar tefhimi için tetkikatta buluna
caktır. 

Baıından yaralandı 
Ortaköyde oturan sekiz yaşların

daki Pepo Kabataş lisesi karşısında
ki arsada oynarken, bir metre yük
sekliğindeki duvardan düşerek başın 
dan yaralanmıştır. 

yakalanan esrar 
Dün akşam saat 19,30 da Selvili 

mescitten Şeref sokağına çıkmakta 
olan bir adamın taşıdığı iki bavul 15 
numaralı Mahmutpaşa bekçisi Laz 
Recep oğluMehmedin şüphesini davet 
etmiştir. Bekçi bavullarda ne olduğu
nu sormuş ve ismini söylemei iste -
miyen adam çamaşırlarnn var demiş
tir. Bekçi büsbütün şüphelenmiş ve 
Cağaloğlu noktasında bulunan polis 
Suphiden yardım istemiştir. Bavullar 
açılınca içinden 35 kilo esrar çıkmış
tır. Kaçakçı ismini söylemekten imti
na etmiştir. Bu esrarın şehrimizin ma 
ruf tüccarlarından bir Yahudiye gö -
türülmekte olduğu söylenilmektedir. 

Kaçak~ı Alemdar polis merkezine 
teslim edilmiş polis tahkikata başla -
mıştır. 

Ayasofya moıayikleri 
Uç yıl süren devamlı çalışmadan 

sonra. Aya.sofya müzesinin kıymetli 
mozaiklerini meydana çıkaran Prof. 
Witmore'un iki muavini şehrimize 
gelmişlerdir. Prof. Witmore bu ayın 
sonunda Uıtanbul& gele~ğini bildir
miştir. 

Bir esrarkeş grup.u 
tutuldL' 
Firuzağada Külhan sokağında 

Osmanın evinde şüphe üzerine 
tırma yapılmıştır. Osman, ıcs. 
Ali, arkadaşı Ahmet, kabak ve 
gi1e ile esrar içerlerken yakals.Jl 
tardır. Tahkikat devam etınelc 

Otomobil çarptı 
Şoför Bezminin idaresindeıd 

mobil Beşiktaş tramvay cadde~ 
geçerken on iki yaşlarındaki SS. 
çarparak yere yuvarlamış ve 
dan yaralanmasına sebebiyet'°' 
ğinden Bezmi yakalanmıştır. 

Yarah dün öldü 
Martın beşinde Harbiyede 

tramvay kazası olmuş, Nişarıts 
oturan Fatma adında bir kadıfl 
ğından yaralnmıştı. Ftma, teds 
tına alındığı halde iyi olamaroıŞ 
hastanede ölmüştür. 

Denize düıerek yarald 
Büyükadada rıhtıma bağll d 

sandaldan karaya atlamak i 
Şemseddin düşerek belinden 
yaralanmıştır. 

Tahlisiye teskilafl takviye ediliyor 

Önümüzdeki 
iki tahlisiye 

fenerle yıl içinde üç 
istasyonu inşa edilece 

Tahlisiye idaresinin geçen sene 
yaptırdığı dort yeni fenere ait teslim 
muameleleri dün bitirilmiştir. Bu fe
nerlerden biri Kmahadaya, biri Ça
nakkale boğazmm Ege denizi ağzın
daki Tavşan adasına Morto mevkile
rine konulmuştur. Diğer taraftan, 
Akdenizde Kaledonya ve Adra.san 
mevkilerine konan iki fenerin de in· 
şaatı bitirilmiştir. Bunların muayene 
ve teslimleri için yakmda bir fen he
yeti gidecektir. Diğer taraftan, Hazi
randa yeni sene inşaat faaliyetlerin& 
başlanacaktır. Bu yıl içinde de Uç fe
ner ve iki tahlisiye istasyonu kuru
lacaktır. Fenerler, Çanakkale Boğa
zından Galata burnuna, Ege denizin
de Bababurnuna, ve lzmirdeki Kara
bunına konulacaktır. Tahlisiye istıus 
yonlarmm Zonguldak ve Samsunda 
tesisi kararla,mıştır. !dare, yeni büt
çe vaziyet!ne göre Zonguldakta yeni 
bir tahlisiye ietasyonu binam yaptıra 
caktır. Bunlardan başka, en yeni sis
temde seri motörlil bir de cankurta-
ran sandalı alınacaktır. 

Asarı atika tetkikleri 
Daniınarkanm ulusal müzeler mtl· 

f ettişi Henrich Andnıp, asan atika
ya ait tetkiklerde bulunmak üzere 
~ehrimize gelmiştir. Henrich Andrup 
dün Müz"ler direktörü Azizi ziyaret 
ederek bir müddet görüşmüş ve Is • 
tanbulun şayr..nı temaşa yerlerini gez 
miştir. 

Tahrisiye idaresinin geçen sene Jı:oy
durduğu fenerlerden biri 

Yörük AH pla(ı 
Belediye reiai Muhiddin Ustllndağ, 

Yürük Ali plajmd& yapılan yeni tesi
satı tetkik etmiştir. Bu plljda yapı
lacak kabineler bu mevsim yetiştiri
lecektir. Gazino. ancak mevsim orta
sında açılabilecektir.Bu yıl plaj hası 
latı ada.lan güzelleştirme cemiyetine 
terk edilecektir. 

Ne Dersin 
Veresiye 

Son senelerde mali kriz, beJ' 
ta tesirini gösteriyor: &rçl&l' 
lend.iriliyor,alım satım i~Jerl, 
hare.ketleri kredilerle dönüyor, 
ri ilatiya.çl&r veresiye mo.aoıel 
min ed11iyor. 

Taksitlendirme, bo~larıO 
ta.lısili lçin en i~i yol, kredi, 
trm işlerindeki kolayhğı tepılll 
biricik çaredir. Halbuki, ,.e 
zararlı neticelerinden şiki.yet 
yen ka.lma.nuşttr • 

Gerçi, parasızlık ve zanırfl" 
kimseleri aldatıcı olan bu yol• 
diyor. Fakat, yoksulluğun d 
nabk getireceğine inananlal' 
para.•nzhk, ne de zaruret k•tJ 
yacak bir mazeret değildir. 

Bize ka10"8&, veresiye rıı 
rasmda imza ettirilen ağır 
önüne geçici çareler aranın"'' 
1!11 takdirde, veresiye lçenlerf9' 
fa sarhoş olduklarını isbıtt ~..I 
ha birçok vak'alara mstJaı1JP"' 
mümkUndilr. 

Biz böyle düşiinü3 oruz. 

Siı ne derf 
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,..,... .. n.n \etil lzmir panayiri 
Sergi münsebetiyle 
tenzllat yap1llyor 

KA 

ı.;ıt lclllt ......_ nın dıtarıdan ıarDnO,U 

lzrilit fabrikası kciğ 

~ıkarmağa baıladı 

Fabrikanın imal&ta ba tfama11 lzmitte b .. 

bir sevine; teuhü rahne vesr1e oldu 

lnhlurıar Umu111 MGdlr•GOlnd 
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EKON·OMi Fotoğraf 
Tahlilleri 

incir fiatleri 
Piyasa müsait 

ıekilde görülüyor 
Ege mmtİkası incir piy8.88.8ı nor

mal durumdadır, Son hafta içinde 
borsa dahil ve haricinde iyi satıklar 
olduğu haber verilmektedir. Mevsi -
me göre piyasanın gidişi müsait gö
rülmektedir. Bu yıl mevsim iptidasm 
dan 7.4.936 akşamına kadar lzmir 
bol'8&8ma kaydettirilen satış mikta -
n hurda dahil olmak üzere 25 mil -
yon 286.950 kiloya Varmiftır. (Bu 
miktara incir kooperatifi ittihadının 
doğrudan doğruya ihraç ettiği in -
cirler dahil değildir.) 

Piyasada yapılan satı~larm 7 - ~ 
kuruş fiatlar arasında olduğu kayde 
dilmektedir. Satılmağa amade incir 
l!tokunun 4000 - 4500 çuval olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Mevsim başlangıcından 4.4.936 ak 
şamına kadar Izmir limanından dış 
ülkelere gönderilen incir miktarı 
hurda ile beraber ve geçen senenin 
ayni müddetiyle aşağıda gösterilmiş
tir: 
Ulkeler 
Almanya 
!Amerika 
Avusturya. 
A vusturalya 
:Arjantin 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Estonya 
Fenlandiya 
Filistin 
Fransa 
Hicaz 
Hindistan 
Hollanda 
lngiltere 
Italya 
lsveç 
lsviçre 
lsnanya 
Kap 
Kanada 
Kolombo 
Japonya 
Lehistan 
Mısır 

Macaristan 
Meksika 
Mançuri 
Norveç 
Romanya 
Rusya 
Suriye 
Yugoelavya 
Yunanistan 

Bu sene (ton) 
15.473.2 
1.735,8 
1.782.0 

431,2 
39,9 

1.384,3 

212,2 
13,9 

7,3 
4.7,4 

6,5 
3.568,7 

0,6 
5,6 

383,0 
6.081,9 

550,6 
834.7 
470,7 

33,0 
1,770,8 

1,3 

165,3 
475,1 
236,0 

0,9 

555,5 
18.3 
27,5 

90,6 

Yek\ın 36.413.8 
Diş piyasada: Hamburg piyasasm

dR mevcut incirlerin Alman ithalat
çtları tarafmdan dahile düşük fiat -
larla teklif edilmesine rağmen Izmir 
piV1lsasmm sağlam ve fiatlarm dü
,urUtmemekte olduğu bildirilmekte -
dir. 

Fın~ıklar 

lstanbulda son hafta 
muamelesiz geçti 
İstanbul fındık piyasası son hafta 

içinde muamelesiz geçmiştir. Gele -
eek hafta içinde bitecek olan paakal
yalan müteakip muhtelif memleket
lerden az çok l!iparlf geleceği ümit 
edilmektedir. Fiatlarm son durumu 
fÖYledir: 

Iç fındık kilosu 46, kabuklu fmdık 
kilosu 25 kuruştur. 

Samaun mmtak881 fındık piyasa fi 
atlarında son hafta evveline naza
ran istikrar görülmüştür. Paskalya 
münasebetiyle satışlar fazla olına -
maktadır. Onümüzdeki haftalar için
de mühim ithalatçı firmalarfn yeni
den fmdık aatmalacaldan haber ve
rilmektedir. Bu haberin teyidi halin
de fiatlarda yükselmeler olacağı t1 -
mit edilmektedir. Mmtakanm son fi
at durumu ,u ıuretledir.: 

Gireaunda: 
Tombul~ 
Sivri ic; 
Tombul kabuklu 
Sivri kabulku 

Orduda: 
le; 

Fatsa.da: 
Tombul iç 
Kabuklu 

Dış p'yualarda: 

45,50-49,50 
46 ·ff 
20,5.-46 
20,5-22,75 

) 
45 -45 

40 -45 
18,91 - 19,66 

Hamburg fındık 

Üzüm piyasası 

Ege mıntakasında 
durgunluk var 

Ege mıntakası üzUm piy8.88.8mda 
mevsim dolayısiyle durgunluk de -
vam etmekte ve bunun sonucu ola
rak da fiatlarda ufak bazı düşüklük
ler kaydedilmektedir. Son fiat duru
mu aşağıda gösterilmiştir: 
Son hafta • 

No. 

" ,, 
" 
" 

7 9,50- 9,75 
81 10 - 9,75 
9 10,50- 10,75 

10 12 -12,50 
11 rıat yoktur 

., 12 fiat yoktur 
Bu yıl mevsim başlangıcından 

7.4.936 akşamına kadar lzmir bor -
sasmda satılan üzüm miktan 71.692, 
475 kiloya baliğ olmuştur. 

Tariş üzüm kurumu son hafta 
içinde 1114 çuval ve inhisar idaresi 
18~ çuval üzüm satmalmışlardır. 

Uzilm ihraç başlangıcı olan 16 A
ğustos 1935 ten 4.4.936 akşamına 

kadar lzmir limanından ihraç edilen 
Uzüm miktan geçen yılın ayni müd
deti zarfındaki ihracat ile aşağıda 
gösterilmiJtir: 
Ulkeler 

Almanya 
Amerika 
Avusturya 
Arjantin 
Belçika 
·Bulgaristan 
Çekoslovakya 
Çin 
Danimarka 
Danzig 
Estonya . 
Fenlandiya 
Filistin 
Fransa 
Hicaz 
Hindistan 
Holanda 
lngiltere 
ltalya 
lsveç 

Bu sene (ton) 

37.673,7 
104,0 
950,4 

2.896,7 
16,6 

771,1 
3,6 

122,0 
12,4 

120,8 
13,9 
53,3 

868,0 
0,6 

57,1 
7,616,7 

12.819,1 
1.914.,8 

97,7 
288,R 

BORSA · PIY ASA 
20 NiSAN PAZABTF.81 

Para Borsası 

A Ilı 

Sterlin 611.-
1 Dolar 123.-

20 Franım francı 164.-
20 Belçika francı IO.-
20 Draıımı 20.-
20 lavicre &. 113.-
20 Cek karon 16.-
20 Le,. 16.-
2 Dınar 47-
Liret 150.-
Florin 12.-

A YUltarya tilin 22-
Mark 21.-
Zlod 22.50 
Penıo 21.-
Leva 22.-
Yen 52.-
İsveç korona 31.-
Altm 971.-
Banknot 238.-

Çelcler 
Pariı üzerine 
İnıiliz iUerine 
Dolar . 
Liret 
Belıa 

CeneYre 
Leva 
Florin 
Cckoılovak 
Avuıturn 
Mark 
İıve( kurona 
İıpann pezeta 

Esham 
İt Bankası Mü. ltupon kesik 
.ı • N. 
1, 1, Hamiline 
Anadolu 3 60 

.. 3100 
Sirlretih•J'riJ'• 
Tramva1 
Bomonti Nektar 
Terkoı kupon keaik 
Reji 
Aslan Cimento 
Merkez Bankası 
O.manh Bankan 
larlı lılerkes Ecnaal 

lsflkroılor 

la tll 

622-
126.-
167.-
14.-
23-

111-
92.-
16.-
52.-

155.-
14.-
24.-
52.-
24.-
23-
24-
34.-
33.-

973.-
23Q-

12.04.50 
6%2.-

0,79,36 
10.05.25 
4.68.90 
2,43,40 

64.21.16 
1,16.90 

Hl,18,32 
4,22.35 
1,97,20 
3.11,34 
5.80.50 

82.
uo 
9,90 

24.SO 
40.
ıs.

zo.-
8.60 

12.-
2.-

10.65 
'iti 50 
27,50 

4.45 

Jsviçre 
lspanya 0,7 __ T_ür_k_B-or_c_a_I __ _ 

1,0 II 
24.05 
23.95 
24.05 

Kap 
Kanada 
Kolombo 
Lehistan 
Mmır 

Macariataıi 
Mançuri 
Norveç 
Romanya 
Suriye 
Uruguay 
Yugoslavya 

. .. 
21,6 " ,. I1I 

3,8 İıtikrazı dahili 99.-
388,2 
332,:'; 
394,4 

7M,1 

2,5 

Erıani A. B. C. IC. Jreaik 95.
Sıvaa Erzurum 1 Kapon lı:..ık 95.-

• • D tS.-

M ısır Tolıv l ll e rl 

1886 1 -- --1903 n 11.- 02.-
1011 ın Ka.Jreaı"Jr 14- 15.-

28,1 T o it v 11 ô f 
Yek<ın 88.328,3 

nı, piyasalarda: Ha.mburg plyaaa
ımm durgun olduğu bildirilmekte -
dir. Bu durgunluğa mevcut stokla -
rm !azla.lığı ve mevsimin ilerlemiş 

bulunması sebep gösterilmektedir. 
lzmir ihracatçılarının son hafta için
de 100 kilo başına cif Hamburg ola
rak teklif ettikleri fiatlar Türk lirası 
olarak şu suretle kaydedilmektedir: 
No. 7 Ekstrissima kara.burun 15,00 

" 8 Kiup karaburun 15,50 

" 9 Auslese 16,00 
,, 10 Nec Plus tntra 17,00 
,, 11 Ekselsior 20,00 

Almanyanın ihracat 
ve ithalcifl 

Beriin, 20 (A.A.) - Almanyanm 
mart ayındaki ithalltı 350 milyon 
ve ihracatı da 379 milyon mark ol -
muştur ki, arada 29 milyon marklık 
bir ihracat fazl881 vardır. Bu rakam
lar fUbat ayma nisbetle ithallt için 
21 milyon, ihracat için de 25 milyon 
mark fazladır. lthallt fazlalığı bil -
huaa gıda maddeleri ve ihracat fu
lalığı da mamfil etY• üzerindedir. 

piyuumm mevsim dolayısiyle dur
gun geçtiği bilrlrilmektedir. Son fi -
atların 100 kilo bqma cif Hamburg 
~2,50 Tl1rk 1iruı olduğu kaydedil
mektedir. 

Romanya fmdık plyaaaamda dur -
gunluk devam etmektedir. Ellerin -
deki stokların tükenmesine intizaren 
lthalltçılarm yeni aiparif vermek 
istemedikleri, maamafih, ithallt per
misi almak için müracaatlarda bu -
lunduklan bildirilmektedir. Kabuk -
suz fındığın kiloım 128 - 130, kabuk
lunun ise 70 - 72 leydir. 

Rıbt1111 

Anadolu I •e n Kapon keıilı: 

• ın 

Anadola Mümcııail 

to. ı ~ 
43.85 
46,50 
50.70 

Mısır piyasası 

Fiat gerilemekte 
devam ediyor 
İstanbul mısır piyasası gevşemek

te ve fiyatlar gerilemekte devam et
mektedir. Son hafta içinde piyasa 
yine on para kadar dilşmilftilr. Son 
fiat durumu göyledir: 

Son hafta, mwrm kilosu 4.,58 ku
ruştur. 

Dış Piyasalarda: Romanya mılll" 
piyasası durgundur. Bu durgunluğun 

Romanya mısırlarmm başlıca milf
terileri olan Avustralya ile Roman
ya arasındaki ticaret anlqmasınm 

feshedilmiş ve yeni anlll§tna yapıl

mamış olmasından ve ayni mevkide 
bulunan Macaristan ile akdedilen an
l~ma esaaaamm henils mailim bu
lunmamaamdan ileri geldiği bildiril
mektedir. Son fiyat şöyledir: 

Yüzde 16 rutubetli mısrrm Kala
rqide vagonu 24,750 leydir. 

Tütün fabrlka11 
lnhlsarla,. idaresi lzınirde büytık 

bir tütün fabrik881 l:urmağa karar 
vermiftir. Fabrikada 1400 daimi işçi 
çalışacaktır. Binanm projesi hazır -
lanmıştır. Fabrikada işçiler için ban
yo yerleri, yemekhaneler, amele ço
cuklan için ~ ~ bir bakım evi buluna
caktır. 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz, karakte

rinizi size söyliyelim ! 

Ciddi bir insan. H&SB&I olmaktan 
ziyade entellektU 
el. Hassasiyeti, yf 
ziinde, bir tablo . 
nun üzerinde renl 
tabakası gibidir 
Bir vaziyete uy · 
mak icap ettiği za 
man uyar, fak~ 

filphe eder. Şahn 
na kartı. bedif iti· 
nalan vardır. Bu 
~yi anlamak için 
ölçer, biçer. Dai . 
ma bir feyin •'nl - TEVFiK 
çin,, ini ve "nasıl,, mı arar. Muayyen 
bir içtimai mevkii elde edebilir ve o
nun mes'uliyetlerini kabul eder. Çok 
ıbtiyatlıdır. Emniyet hU8U8unda çok 
titizdir. 

• Asabi veya adali kuvvetleri lftiha-
larma bağlı bir 
karakter ki deli
kanlılıkla olgun in 
1an arasında müte 
reddit kalacaktır. 
Meseli yüzme gibi 
bir spor yaparsa 
muvazenesini bu -
labilir. lsyankir 
temayülleri mev -
cuttur. BUI haki -
katleri ineiyakları 
ile ~ok iyi anlar. 

Lise Rahat ve seri bir 
yürilytlşü içinde kendinden memnu -
niyet duyar. Tebessümü ardında şüp 
hesi gizli bir mehareti vardır. Daima, 
i•gal etmesi li.zımgelen vaziyetten 
yüksekte veya altta kalacaktır. 

Yeni yolcu tayyarlerl 
Ingiltereye ısmarlanan üç yolcu 

tayyaresinin dün ,ehrimize gelmesi 
bekleniyordu. Alman son malfımata 
göre, tayyarelerin bazı kmımlannm 

tama.mlanması için hareketleri bir
kaç gün sonraya kalmıştır. Bu vazi
yet üzerine, tayyarelerin gelmeleri 
ancak bir hafta sonra kabil olabile
cektir. Tayyareler gelince, şehrimiz
de tecrübeleri yapılacak ve bu tecrü
belerde Havland tayyare fabriJası 
sahibinin oğhı ile, harice satıf şubesi 
şefi hazır bulunacaklardır. 

Tecrübeler iyi netice veril"8e, lstan 
bul - Ankara tayyare seferlerini bu 
tayyareler yapacaktır. Verilen mahi
mata göre, tayyareler saatte vasati 
iki yüz kilometre yapacaklardır. 

Profesör Okubo 
Tilrk - Japon dostluk cemiyeti aza 

larmdan Prof. Okubo, evvelki gün 
Ankaraya hareket etmittir. Prof. 0-
kubo dönU,ünde lstanbulda bir kon
fen.nı verecektir. 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

l - Bir Habeş kumandanı (8). Be 
yaz (2). 
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4 - Ayı (3). Vilayet (2). Ab (2). 
5 - Sinirli ( 5). Afiyette ( 4). 
6 - Sandal (3). Bir adet (4). 
7 -·Rakam (4.) . Nota (2). 
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11 - Nahiye mUdilril (11). 
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~~üo evw.c ~ . r ,j~ 
el).Me~f 

[Bu aötunJar için 16aderilecell mektaplarlll '"Evlenmeler -:;ı 
kaydlJe paderllmeel ve mömldln oldap kadar ima olmul r1"8 

Bir bataktaki arkadaş . ,,._ 
Beyazıttan Sıtkı ve Feyyaz imza- meniz, yedi sene görmedi~,.. .. 

larile: bir kere gidip kendisini ıö~:a.-
"Biz iki arkad4J, aize bir doatu- sevgiyi ondan işitmeniz, ~ 

mu.ı için müracaGt ediyoruz. Bu zat li.zım. Bir meslek sahibi ol~ 
dört amu:lik evlidir. Bir de küçük ço- göre artık babasile de ~ 
cuğu vardır. Kanaını unuttu, çocu- mümkündür. 
ğunu bıraktı. Altı aydanberi dilfkün 
bir kadın pefinde vannı, yoğunu he
ba ediyor. Bu kadının nekadar müp
tezel olduğunu bilmiymı yoktur. Za
ttm fi' altı ay içinde arkadaflmıza 
yaptıklamıı namuaıu bit' kadının 
yapmaaına imkdn göremiyoruz. Be
raber oturduklan eve gündüz baf
kalannı aldığını doatumuza iabat et
tik. Kadının bir tek gayeai onun pa
ra.nnı yemek, butaa tyice muvaffak 
olmak için de ailuinden ayırmak
tır. Hiçbir günahı olmıyan kan.nnın 
çektiği tZtırabs görerek birkaç defa 
aralanna girdik. Hiçbiri fayda1ı ol
madı. Ne ytıpmalıyız1,, 

Anlaşılıyor ki dostunuz, gözü ka
palı veya her §eyi gözüne almış bir 
l§ıktır. Böylelerine aşktan vazgeç
mesini söylemek hiçbir fayda ver
mez. Çok defa onlan tahrik eder, kız 
dınr. Onlan ailelerinin vaziyetile 
merhamete getirmek te kolay değil
dir. O vaziyeti kendileri görmez mi '! 
Mademki dostunuzdur, onu meşgul 
etmeğe, onu bu fena kadından baş
ka muhitlerde, başka zevklerle avut
mıya çalışmız. Ona karşı, bir hasta
ya gösterilen şefkati gösteriniz. Ya
vq yavq tatlılıkla ve belli etmeden 
">nu sevdiği kadından uzaklaştırdık· 
~.a evine yaklqtırmq olacaksmu. 

• 
Uzalcfan uzağa sevgi 

YU8\lf imza.sile: 
"llmumi Harbin yobul lnraktığı 

l>ir gencim. A mcamlarımın himaye
.rinde büyüdüm. Beni ae~ on Y"fla
rında §ehir ytıtı mektebine verdiler. 
Kendileri Anadolu.ya çekildiler. Ben 
mektebi ikmal edip yanlanna git
tim. Küçüklükte bef'aber oyun oyna
dığım kızlanndan mdda beni aetıinç
le kar~layan olmadı. Ayrılıp tekrar 
llıtanbula geldim. Hayata atıldım. 
K ı::laril6 mektuplaşıyorum. 

Yedi .!enedir g~dik Onun 
hulya.sile ytl§ıyorum. Onunla evlen
memiıde bir mahzur oor mıdır1,, 

Kızın sizi sevip ee\>mediğini bil-

• 
Aynı müılcül igl•• 

ilci geng 
A. T. yazıyor: .ı.Jil 
''Bir ktzla 6 aydanberi ~ 

rum. Jlüaait zamanlarda _ ~ti 
görii§ebilirdik. Fakat bir ~ 
yakın bir zamandır kon~ I 
ruz. Tuadüf ettiğimde haf•/ ~ 
lümaeme Ue geçiyor. Zatett ~ 
tuğu.muz vakitler de bir tar!'_.. 
ğimi belli edemedim. Bana ~ 
girlni o da belli ediyor. 1' f!/I. 
şey bilmiyor. Mektup yazmo1c İl 
flim; muvaffak olamadı""" 
ğimi nasıl belli edeyim1'' 

Bir Kalp imzasile: _J 
"Uzun zamandanberi 1'41~ 

bir kadın hakimdir. Yı~_'!' .... 
kalbimden ailemediği bu ~:.I 
an yok ki d~nmi::eyim. -~a:::~ 
rımı au.!turan bakı§ları u~ ~ 
rükl.ediğim varlığıma bin .~ 
veriyor. Ona yalvarmak, on-· 
dilenmek gururuma dok:unuv<f'" 
çende bir toplantı esnası~~ 
tanıdığım bir kadından bahl ~ 
O zaman bu sevdiğim kadut oJ!. 
eaki tanıdığım kadı" için: "-~ 
ne Mıber1" diye aordu. Bıı?. 
ni iğneledi. Omm ne demek :;.ı 
ğini anlıyam1yor.um ve ceva"1' .ı 
raktım. Çok ıatırap çekiyorıı; 
ne yapayım ki bunun uğrU 

an yorulan kalbim dinlensinr-

Bu kadar çok sevdiğiniz ve Jıll 
dar zamandanberi alikada.r 
nuz kadına dilinizle olmasa bi1I 
tinizle, gözlerinizle elbet bit 
söylemişsinizdir. HattA bilJll 
farkında olmıyarak söylemi 
dir. O sizin bu alikanızÇları 
nun olmadığını, size karşı 
çok lakayt hareketlerile ızhat' 
Etmedise bundan cesaret al 
tık kendisine kalbinizi 'oökm,
rası gelmiştir. ÇekinmeyiniS. 
muvaffakıyet çok defa cUr'e 
ve pervasızlara teveccüh edet• 

Akhisar Halkevi Avcdar Birli 
ti. 

- Aklılar, (Tan) - llalkm Spor kola avalar blrllit, sıla bir 
altında ~. G&lclenllllm nıüm, atıf tallmlerlne bat~ 
re Uıf.Jd•Mını ~ ve gaalt llçtide domm mUeadelelllne 
blrllie IMllRp avcıdardaa bir ıraba ~. 

Tire idman yurdunun yıldönii 

Tire, (Tn) - 927 de kurulan Idmanyurdu, 9 uncu yıl danurıı 
ttln azalarile birlikte Toptepede lrutlulamtftır. Açık havada eaıtf> 
tırakile yapılan bu kutlulama, samimi ve neş'eli geçmiştir. yurt 
yı yakında toplanacak ve idare heyeti seçimi yapacaktır. Y 
sim. 
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Macaristan fethinden 
hocasının ağzına 

kocası uyanmasın diye tarih 
sourdine takan Belkis ... 

.. . di. J)eınek ki zah-
Süleyman sevm. ·. ü.nkii Sacidin 

!neti boşa gitnıemJ.Şti, ç Süley-
""-...1.v b i.JnZaSıZ mektubu .. 
Jcw.u..ıgı u nr& kopyesını 
inan. ondan~~ konağına 
çıkarınuş, Maliye . di Adnana ge
bıraknuş, asll:nI da şım 
tiriyordtL 

Belkisin babası 
Beikislere de git-

~dn~ bt:1 gece rken postacı bir 
inek içm e'V11lden çıka g··heyli 1 Bu 1 

t .rd. tmza. u . 
lllektup ge ı 1• • Süheyladan 
kadar vak'adan sonr_&ğrttan korktu, 
bir mektup.? Adnan ~aoluyordu.Yok
kız evlenmıye -~• Son satırlarda 
sa? Okudukça. sa.nı .......... 
bembeyazdı: 

boiınl• eYlen· 
• o-ek Jri Adne.n Berk, k" ba felake-

ld ? Deme 1 in-• raı:r o unuz . b"f"rmisiniz -ı T Fakat •ı.:ıı • ı 
te k.tlanırorsunus ilen saadetten. nıem· • • tl . Erkanıharp Müşiri· 
iri be.na ecıyaJ'd •• ,. . . ürekli bır kn gılız saa erı... . 
1ıwı olacak kadar ben dır• ~ beni:nıle onun . Londradaki hususi komısy~ncu· 
d 1 S . bana acı ınııı:, u· ·s nın rd v · nnı beş 

•iilim ı.ı: • ecl' ... Ba merham• "'. karını için yaptı ıgt yı 
içi.a .... ıenm~~ ı•t. U:,nıbakaretlerm ~ ~ah· suna . . . ırlanta göğüslük ... 
luayatmıda ıorec•r de - mı:u : n• ıısınle, bin lngılız lı~lık p . lcd" ği bu 
anidir. Ben evlenecek 1 d B•r ben Adnan Hıdayetten dm 1 

alun. A nan ' . ' d .. dükçe şaşrıı-.ne bqkasil._ J". ak hal• ıeldiiinız leri bu yalı a gor 
beldiyecejim: Si~aa acmac - ben merhamet şey ' F kat Gazi Osman Pa.janm 
sünü bekliyeceiım ~e o !"'n • im. o ıün yordu. a , ,, Demek ki 
ederek sise .. ıenehm ~~=i;'oJ'Um. Fakat adı bu yalıda ne arardı · D~ 
ne ·~kıt ~ı ıeletı'? eaini bilen bir kızım. Pilevne kahramanı da bunlanndı. 
bekhyec~.ı•m- .~ - • b" ı:ı londa bir saat yalnız 
Jmza: Süheyla • mm boş ır ~ a ih hocası bu anda 

..... -Mı - bil başına oturan tar d 
Sevilmediği ~in, ne ,...._....gnu - azi ()sınan Pa.<Jaya da garaz o~. ~: 

nıiyen kıza Adnan evvela ~ıdı. Soı:~a G Şimdi, Belkisin kaynanası bu~k 
felaketini bu kadar açr.k ~anla - kolerayı anlatıyorsJu : "B~r. ccnazeyı ta 
l ektuba sinirlendı. KAfıdl d""rt ha.maiden bın koleradan 
~.Şaşkınlıkla zarfı .. cebin; koydu~ ~~ ö~üyor. Tabutun dörd~ncü ko
Son meseleden sonra Suheylaya ~u~ uşh:vada titriyor,,du. Belkıs, koca-
duğu merhameti de b_? mekt~p sild~. lu Fransız<:a : 

Belkis bugfüi Beyogluna ınecektı: sm~ Annen ne Jnıyvetli görüyor. de
Onun için, Adnan, mermer y~Xfaki -·ı mi Husrev.? Kaynanam Avn~pada 
derse gece gidiyo~u .. Geç v~ki~a~ ~ısa, hatrra.la.rmı yama. edebıyata 
- · i vapuruna bindi. 1k!11di . ~· ·rerdi, dedi. 
.l:~m hüzünden ö~ek ıst_edıgı da- gı Adnan buna ~a tutuldu: Geçende 
kikalardır; bu evvela re?ksız, son~ Macaristan fethınden kocası ~yan
külrengi olan ikindi vakti .. :. O, ~eceyı ma.~m diye tarih hocaı:ıınm ag~a 

Gece bir sır kadar guzeldir.Bel sourdine ta.kmağa kalkışan Bclkıs, 
sever. v ındu a· b" kise vapurda ra.stlayacagmI u .. · şimdi Husrevin anası anlattr .ıye ır 

0 çarşafının içinde, çarşafı onun us-,. kolera .masalını Avrupa edebıyatma 
t.Ünde, ikisi de kim bilir?~ kadaro~~: sokuyordu! 
kaydı! Birdenbire Belkisın :s:e~ g ._ Hoto~lu hanrmefendi .- Aman kas 
na konağın ara.balarından b~uf i vetli şeyler! dedi, neşeli şeyler a.nlat
dip geleceğini hatırladı. Ve a v:- mağa başladı: 
bütün geçıniş h!:y~tm~a ~k:~ ' · _ tJçüncU Napolyonun karnn.,0-
purda görmedigını ~imdi ğrenmlŞ jeni !stanbula geldiği zaman Tü;k 

"bi 'di d Jn ........ mefSirede '"'°rmok istemış-gı ı . a.zl '.A.dnan ka m G>< uu "'- • 

Salonda. bir saatten f a. . d ti Bütün vükela ailelen konak ara-
yalnız başına oturuyordu. ~1Jds, :;: b~arrmIZI pazar kayıkl~ile Beyk?" 
sini gece aımıyacak mıydı· ~ za geçirttik. Çayırlara şılteler . seril
-adan tarih boca.sının yanma ınme- dı· Sırmalı ayvazlar, beyaz pat~k~lar 
6
.., • f ı · tırdiler ye lüzum görmemJŞ ı. ·~· i içinde yemek tablalarını ge.. . 

k ki onun bu yalıya ge~ı~ ' Beykoz çayınna bir ahşap koşk ku-
~ de' . olmasaydı. Belkıs bıç ru}muştu; etrafı firdolalı balkon ... B~ 

b~ tarih : Sonra onun bu salonda. balko~dan Sultan Aziz, tm~ar~~oı:
bilmeyooe . b"r saat otunna.!I da bu Ojenile yanyana yemcklenmızı yı
:valk ruz _b~ı:;t .... ~ şey değildi. Adnan o ç~ bitirinceye kadar bizi seyretti. 
adın JGlD n.r-' • ek odasında yıp bulunduğu masada da 

kadar sinirliyd~ ~, yem k Adnan A~nanm . bitmişti. 
Belkis onun elini sıkar en · iındı ye.rnek yen.mış, . · al 

.. .. .. zehirlendi: Bu, ne fena bır ş Yemekten sonra bahnye mır ayı 

elb~~~ bu ka.d:ın onun elini biç çe- Husrev Belkis, Adnan salon~ geç~-
SI.ruqw • . .ır.-uor(lu J)e.. ' w mimli§ }zmı tepsl-

Jtinmiyerek, bütün elile s ....... , . ·. d ler. Harem agası, 604'- tirdi 
. Adn ">u kadmm mdın e . d ıhlamur, çay, a.nason ge . 

ı:nek ki . - Şimdi Bellds, bir sın e kt sonra kahve yerine ge
erkek bile . -· . i-birarım. yüzünde Yeme en ak i kinin tuhaflığı Ad
aaat bekl~tti~ Lana bakıyordu. çen bu üçyalsıc . . ç Hidayetin eöyledi-
araya.n gozlerle 4 • Demek ki nana., bu ı ıçm, 
~dn büsbütün küçüldü. 

0 
oW• I w • l ri yine hatırlattı. 

"b~"--"~ güoeneceğini bildiği hal- gı şeye kanı harp milşirinin, ka
.oeJJCl!I onun . . Adnan, er rd w elmasta 
Qe ~ına mmemı~~ni kendi od&- nsma Lon~r~da ~:ı e:el Belkisin 

Muşır, akşam ye- -- yine durdu· ~em t • tarih hocası 
sında yerdi b mda h<>- bir saat yalnız bırak .. ~"lne bu yinnl 

U k ınasasmm 8.9 lk ' · anasının go6"'" . . zun yeme d" ardı Küçük Be ısın . . rraJrk elması, yınnı 
toslu bir han~~en ı \a.siİe bu ka- beş b~ lngilız ı amm ta.Jct;ığını, Bel
parmağmdalti ın pırlan Kadın beş milyon aç ad acı düşünüyor-

~<!°~f ~e=!o;g:~et 1~: :e ;:~;n;r;~;;:~~:~ila~~~ 
-·· ·· ü anlatmağa ba.şlaymca. ·rerken bir harem ag 
gunun Sekiz yaşında- 1'> 'rd. 
nan bu kadını .tanıdı: alı- rak salona gı ~: . . 
ki Adna.n . Ingillz .Salt pa,şannıal; bu Dua eder gibı bır ses~e.' . 
smd ti 93 harbmde bu mas A ba hazır efendım. dcdı. 
kad~a.n dinlemişti. _Şimdi b~ ~:;~ ~k~~n yüzü birdenbire mattı: 
lnefendi, hotoeonu beğenen gelin yalnız saçlarının, ~nnd. mrd renKgı 
kise· ardı· M·raıay oyuna gı ıyo u. o-

. Gazi ()srnall Paşanın hanıme- v ·.tti~ten sonra Belkis kibirli bir 
- an bana kutu ıcutu eası gı d 

~e~ıic!~. bu d& kendileri- n~= ~erse başladılar. Şimdi 
~ hediyeJezidir, diyordu. Adn~ Belkis ince uzun ~~& cıgarasmı 
alıda Gazi ()sDlan paşanm ucundan süzülen· duman so-

y yalıda her şey bulu- takrruŞ, Köprülüniln bu?"w 
n~u~rdu·131f~..ı .. üç bin İngiliz li- kullunun boyn;:· Birdenbire crgara-
nab•' roi · Lon(ln:l.UG v rd' en nuna dolanıyo · Me l) in yaptıgı me ıv ... tabakta ezdi; oda kapı.sına ha-:a;:: ~infster"i çalan Uç metro ln- ~ak ayağa kalktı. Bir harem ağa

.. zlerini yukarıya kaldrrarak, ka-
• . idir: 'FnS.nın Ha: sı, go ........ .d. O •. nd hı 

(1) fıtanbuluıt bir ti'"'fiJalllft Hanırnefendı pi kanadına yap19u1.J9w• nu en z.. 
annefendisi ~ 
hir. 

la bir tıknaz adam geçti. Belkisle 
öpüştü. Adnanın elini sıktı. Elindeki 
Illilstrasyonu Belkise uzattı. Kapıya 

yakın koltukta oturdu. 
Salona tedricsiz giren bu adam Bel 

kisin babasrydı. 
Kulaktan geçme gözlük, siyah at

lastan kalın takke ; oda ceketi; sivri 
sakal ... lki bacağında kırmızı geniş 
iki şerit olmasaydı bu erkanı harp 
müşiri Yüksekkaldınmda kullanılmış 
kitap satan ihtiyara bcnziyecekti. 
Müşir olduğu hale çabuk yürümüştü ; 
çabuk konuşuyordu. 

Adna.n düşündü : Bu saray adamı, 
sakalsız ve binbaşı iken Midillide Na
mrk Kemalin ve Habibullahm arka
daşıydı, üç Avrupa dili biliyordu. 
Mekteplerde riyaziye okutmuştu . 
Şimdi bu adam, Abdillhamidin ö
nünde parmaklarmr omuzlann~ . ya
pıştırıyor. göğsilnde bu çapraz ıkı ~ol 
la yirmi beş milyon kurbanlı mıh· 
raba tapıyordu . !kinci Ha.mit, .maki
neli bebekler yapan Vaucanson du. 

Vaucanson, düdük çalan bebek yap 
ttğı gibi !kinci Hamit te para çalan 
kukla yaratıyordu. 

Belkis, lllistrasyondan ba.şmı kal
dırdı: 

- Baba Koch, Nobel milkllfatını 
alınış, dedi. Müşir cevap verdi: 

- I..iyiktir herif!. 
Adnan Koch'un başına gelen bu ti

tifata içinden güldil. 
Düşünüyordu: 

Koch 'u beğenen bu adam, kendi 
evini mektebe çevirmişti; elindeki 
mektepleri eve döndürmliştü . Göethe 
yi, Fiche'yi Almancasından okuyan 
bu adam mahlfılden binalar almak 
için cum~ selamlrklarmda Abdüllıa
midin pabuçlannı öpüyordu. Hidayet
ten bunları daima dinliyen Adnan, 
yemekten evvel, salonda Belkisin ken 
disini bir saat yalnız brraktığını dU
şilnerek, karar verdi : 

Kim bilir, dedi, bu adıımm malu
matı da nRSıl bir cıva yaldrzıdır. 

Erklnı harp milşirl, birdenbire 
(Adnan) la arkadaş oldu. Sorarak, i
tirazlar bekleyerek konuştu. Evvela 
Alman edebiyatını anlatt; Sonra hi
kAye söyledi: 

- On Altıncı Uui, Mari Antuanet
let evlenirken, nikah salonuntın du
varına Fransızlar Goblen halısı as
mışlar. Seyircilerin arasından bir ço
cuk: "Fransızlar bir prenslerini ev
lendirmeyi biJe bilmiyorlardı bakın: 
halıdaki esatiri resim uf;rursuz bir 
nikfı.h resmidir.,, demiş ... Erkanı harp 
mil§iri ilave etti : 

- Bu çocuk sair "Göethe,, ydi. 
Müşir, bu hikayeyi anlatmakla, la

kırdısmr tarih yapıyor. edebiyat ya
pıyor, ilim ve mitoloji yapmış oluyor
du. Sonra, Namık Kemalle dostluğu
nu anlattı; "Çocuk gibiydi, dünya işi
ne aklı emıezdi !,, dedi. 

Demindenberi, ayağını ayağrnm 
üstüne atmış, iki dizinin ucunda.ki n
lustrasyon& eğilen Belkis, gözilniln u
cuyla, Adnanın yUzilnde babasmm 
18.ktrdılarmr takip ediyorclu. Adnan, 
bu saray milşirlnin kendisile bir alay 
ili.kırdı edecek kadar sade oluşuna 

şaşıyor, BeJkis, Adnanın bu havre
tinde babasmrn bUyiik malumatmdan 
ezilen çehreyi görüyordu . 

[Arkası var J 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
l~tanbuJ 

17: lnkıHip dersi. Üniversticden nakil. 
Kemal Tengirçcnk tarafından ; ıs: Dans 
mus kısı: 19: H aberler; 19.15: Muhtelif 
plaklar : 19.30 : Çocuk Esirgeme Kurumu 
namına konferans : 20 : Halk musikisi : 
o.30: Stüdyo orkestraları; 21.30: Son ha

berler. 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 
•ıetelere mahsus havadili ııervisi vcrılc
el:tir. 

Uıikr~ 

Oergün bir 
Hl kiye l B iR 

1 
KATIP 

13.05: Orkestra ve haberler; lR: Pltik 1 
19.20: Plak : 20 20 : O rkestra konseri: 
21.10: Sözler ; 21.35: Rad"n orkc:strn~! : 
22.10: Haberler: 22,30: Parlııtcn nakı •. 
Avrupa konı;crl: 24 30: Konser nakli. 

~rlln 

~Hafif musiki; 20 : Muhtefü : 21 . 10· 
E&lenceli musiki : 22: P lak; 23: Haberleı : 
23.30 : "'Pilot im Pa radis" adlı mus kılı 
skeç; 24.10: Eglcnceli halk havalı:ırL 

\'arşova 

17.15: Leh eserleri: 17.45: Askeri kon 
ser· 18.15: Şarkılar; rn.45: Muhtel+ 
2ı .3o: Padsten nakil: Avrupa konseı : 
22.45: Orkestra; 24.0S: Danıı plikl a rı. 

Buda peşte 

18.30: Sark1 - piyano: 19.40: Çingene 
muııikiıli; 21.30: Paristcn nakil : Avrupa 
konseri: 23.15: Haberler: 23.25: Salon or· 
kestrasL 

Prağ 

}6;-Hafif muıikl: 17.10: Orkestra: ı8 : 
Çocuklara: 18.20: Opera hııvaları; 19: 
Plik• 19.10: Almanca musikili neoriynt: 
20.zs': Orkestra: 21.30: Paristen nakil: 
Avrupa konseri; 23.45: Plak. 

Se~me program 
Berlin, saat 21.10: Eğlenceli musiki. 
Varı;ovaı Bud:ıpesteı Prng, Biıkreıı Vi 

yana ve dalıa baıı postalar, aaat 21.30: 
Pariııten nakil : AVRUPA KONSERİ). 
Budapcşte. saat 18.30: Piyano ile ı;arkr· 

tar : :Z3.15: Salon orkestrası. 
pr:ır, saat 18.20: Operalardan parçalar. 
Liypzig, ııaat 21.10: Dans nk~amı. 

Kısa Dalgalar 

Bertin 

-ç;l.~ma saatleri: Saat t0.45 - \4 .20 . 

1 74 ın ve 31, 45 m Saat 15.00 - 18 35 : 
31.38 m. Sut 19 - 23.3.S: 25, 49 m. ve 
49 as m. 

Londra 
Ça.ıema eaat!erl: to - 12,20 ı 25.53 m 

e 31 s~ m Saat 13 - 15 45 : 16. 86 m 
:e u.: 82 m. S aat 16 - 18 : Goıterilen 
..oatalardan ilı:iai : 19.82 m.. 25. 29 m. te 
• .. 55 m. 

s at 1.ı.ıs - n.so ı G &.ternen 2 •• ,.. 
c: poıta . UI, 6t' m. 25, 53 m .. 31, 55 Ye 49 
10 m.. 
Slnemahn, Tiyatrolar 

e ŞEHİR TİYATROSU Saat 20 de 

(Tosun). 

• TAN : (Bağdat Yolu). 
• TURK : (Jan Dark) ve (Gece Bül

bUhi ). 
• YILDIZ ı (Sercnad). 
e SOMF.R · (Yatı>Jrh Vngnn Knntrolörii) 

ve (Yakında Cürüm ve Ceza). 
• lPEK: (Adalar prlrısı) ve (Bir aık 

blyle geçti) 

• MELEK 1 (Aksam Gllneo!). 
• ALKAZAR : (Dantenin Cehennemi) 

ve (Knliforniya Haydutları) . 

• • ASRt : (Karyoka) ve (Sürat Sampi
)'onu). 

• ŞARK : (Mumyalaruı Serveti) ve 
(Alevler Arasında) . 

• MiLLi : (Sıımıon) Ye (Tar.zan Yam. 
yamlar Aras,nda) . 

• FERAH : (Sincapor Poıtııaı). 
• AZAK : (İllhlar Eğleniyor) ~ (Bir 

GönUI Böyle Avlandı) . 

• KADIKÖY HALE : (Güzel Günler) . 
• KADIKÖY SÜREYYA: (Maycrlinc 

Faciası). 

• USKUDAR HALE: (Ali Baba) •e 
(Harun Reılt). 

• KUSDlLI LALE sincmasmda Cuma 
akoammdan itibaren (Tar.zan Yam
yamlar Arasında) K&dıkoyunde ilk 
defa. 

Davetler, Toplantılar . 
KO N FE R A N S 

Yarm aaat 18,30 da, Galata11ray lisesi 
müderri&Jc.rinden Prof. Serce Pquchet bir 
konferans verecektir. 

itfaiye Telefonlan 

lıtanbul htaıyeıl 24222 
Kadıköy ltfaıyeıl 60020 
Yeıilköy, Bakırköy, Bllylikdere. 
Oıküdar itfaiyesi 60625 
Beyoğlu itlaiyeel 44640 
BUyukada, Heybeli, Burcu, Kmıh mm· 

taknlırı için telefon 11utralmdakl memura 
yancm demelı kilidir. 

Çabuk Sıhhi Vanlım Teeklll u 

Bu numaradan imdat otomo-
bili istenir 44998 

Müracaat Yerleri 

Denia yolları acenteei Teleton 4236:2 
Altay (Kadıkö1 lıkelesl) 43732 
Şark Demiryollan Sirkeci 23079 
Devlet Demiryollıın Haydarpaşa 42145 

Hastane Telefonlan 

Cerrıhpaıa ha1tanesl 21693 
Gureba hutaneııl Y enlbalıçe 23017 
HHeki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Kimi! hastanesi Üıkildar 60179 
Kuduz hutı:ıneıi Çapa 22142 
Beyoflu ZUkOr hsstanesl 43341 
Giilhanc hastanesi Gulhano 20510 
Haydarpaea Nümune hut.ancal 60107 
Etraı hastanesi $işli 42426 
Bakırköy Akıl butancsl 16.60 

II. ] alc- , ı t.,ı "lc, temiz göri.iı 11 evi ki rl<t-
F;n eski zamarıl ,.d Hı , .ı\ şrk ~nr:p nck. sa<•lam esn.sl~n çlirütmek. hUr

lerden ve snrnylılardanbcri, kadını met eJılen §eylen yerdc>ıı yere "ur-
. b büt·· ·· k ı· ti l m!\ktır · bır ma ut . un mu emme ıyc er A 1 rd be . t b 

• , 1 ı ı · 1 l" k 1 k r.sır a an rı yap ı .,ıız u zc-ıı e fı:ıınue lop.amış )lr mn ı ıı o ara 1 . 1 
• l ed' . t · . v • 

lanrnıağa nhşmı:}tık. Viyanalı bir Y$ ı 1•
1r ı:rın 1.nı ·~p ıcı c.,ırı, 1 tınan , !a-

hudi, \Teinır~er fenni ve diyal~kli k htın,1~·,e ~r~tıt~akn dUdnya~~na k'llrşl 1 ~b~-
. · d 1 1 t 'k · d' .·, · - llul erın ın l amJ Ir. .ı U"1a•1 ar ı-bır Ş"lt ıl e, uır mm ı sın ıı ll I lf:' • 1 . gülli b' h l k d 1 ,_, al 

· • l ki k · ı· ı d zı nç ır n c oy u ur ... anı ı-reıı ç . hır mnhluk a c: ı \'C pıs ı < o 1 b . • 1 d 1 ·h · t i l 
· ld • • ı l t ' ar ızı pnrçn a ı ar, n s yan nr ış-

lu bır uçurum o ugunu 1 )fi r t ı . k a· d 1 f k t b" k , , n k' ence e •n soy u ar , n a ız, uv -I;_,•1tcllckt11e h•r, fc,·cso :1 r. zc a - 1 t i . t'' 1 b"l k · · .. ı 
• • b' l · • VC n il ' ·ı.m n a. 1 me !Çin ÇOh 10. -

IPI\ lıakık te vasıl oln ılmc { ıçın Y" r·r r, - z<l Pl t , At ' • . . o tı ı u an n on un ına-" •n<' vasıta ve bu h -ı kık"tı ara.,lırnı '.1 . ' 
, .. .. k f l l - ö ı · · sı ımnar"tor ve papaların Roınasınn 

ımı en ' uyu şcrc 0 r ugıınıı s Y u · ' istina·l eden medeniyet esaslarına knr 
yorla ı rlı. · b" · 'k h " ı ·1 hü p · B d' 1 • y 1 şı ınatçı ır ıntı am ıss ı e cuma 

. arıst~n ergımn . ıye lr n ıu - geçtik. Ve in tiknmımızda tam kıvamı 
dı çıktı, ıncc ve dahıyıımı tahllllcrı 1 . t ' K •t ı · t fatil "kt " • R r . . 1 ts . ,. na g-e mış il\ npı a ıs SJ. C, ı ı-u:. 7,ek ~ın ?vve ıyctinı P ~ .. ~ızm ın sndiyatın diinyııyn h emen hemen ye-
bın senelık bınasını yıktı, duşunce tc A hfı.k. ld - bi d biltU 
lll.kkisinin hakikate eremiycccğini gös g nl~ . ım 1o uglu k" r .sıral\K~ ·t f k n a· ma 1 pıyasn ara la ımız. ıU C C -

ter0 .
1
• 1 h h b'lt:ı 'l" kir olarak, mıtcll cktııel piynsnlarn hfl 

ın er, emen emen t l n cı ın - imi • · · 1 k dd 
d Ali 1 ·ı · J"k ld - k z, eskı ıtiknt arı mu n es vevn 

ya a.'.ks : 
1
k

1 ~·11~ns~;ıınh ~ıc'r:/a u:u lityik esaslnra dayanan dınleri için 

i
e n. yıık. c t • a 

1 
ıyeldın w n ıka 0.d.ır için çürütüyoruz. Yahudi, ken"lisinde 

ştıra ı ne ıccs o ugı.ına anı ır. U l . ik' b " 1 · · · 
S 1 R · h · · · t,.,,,1 ·an en m t ıış ı ucu ı r estirmıştır : a omon eınac ısmım ~1 -. • 

bi v h d' d ' 1 · k " b' t k Madde kısmında dC'spotıur, fıkır 

ah
r ~a. ~k 1

tl• rdın crın esi 
1 ırld ~ ım sahnsında annrşistt1ir. lktisadi snha

v ş1 ıtı ıı a an ge me o ugunu 1 b' · hl et · · · · r ·k • d k Nl c n ızım zm çımı1.sınız, 1 rı sa • 
mey ana çı a 1

• ha.dn, kurbanımızsımz. Bir Alln.h kur 
He~kes, sağınn:ı ,. ~untaz~m, ve ~ıı ban ct.ıniş olm:ıkla itlınm edilen bu 

man ılc mesafe g~bı ıki k!lt ı ve vazıh yahudi milleti, zeka ve his mabutları 
esasa dayanan b1r alemde rahat ra- nı da kurban etmek istemiş, ve siz -
h.at ya..,ı~orıız. zan~edc~kcn, rn~ §Ch- teri en kuvvetli mabut olun paranın 
nnden Eınsteın dıye bır Yahu.dı or : karşrnında diz çöktlirmüştiir. Bnbil 
taya atıldı, zaman ile mesafcnın aynı esaretinden , Fransız ihtilftli kebirine 
şey olduğunu , bunların kat'i bir şe- )<adar ro vam eden hnkirli~i mizi. ni -
kild_c ~cvr;ut. olmadı~nı h.er şe:vi:t e- Hayct size ödettik. Ve milletlerin en 
bMı bır ?'s?ıy~t~ müste~~~ ~l~ugu - parinsı artık çifte bir muvaffakıyet 
nıı, asri ılının ıftıhıır ettJgı frzık kn- terf'mıUm edebilir. 
idelerinin yanlış olduğunu i~bat edi- B!ltlln buıılnn ı;Bvlf'rkcn ufak te -
yo~.u. . . . . fek olan Ben Rubi kız.ışmış, hcyccnn 

Boylece devam e<lebılınm. Sıynset- Jnnmıştı. Birdenbire, fazla SÖ.) ledı ı
tcn de bahsetmiyorum. Diktatör Bis- ni fnrkett.i,vc susu verdi Uzun bir sü 
mark'm k~~ısııı?a ~a.hu~i l..as?'11e'in , kfıt oldu. Sonra dolı;tor Ben Ruhi, çe
Glat.stone nın sag elının ~ ahudı Man- kiııgen bir ses le sordu : 
<leI. Leninin ise Yahudi Tl'Otsky riı - - Aylığıma mahsuben bana lOOO 
cluğunu şöylemiyorum. frank v rebilir misiniz, b ir elbiseye 
Şuraya nazaridikkntinizl cclbede - ihUyncım var ve ufnk tefek borçla -

rim ki, ileriye hiç tc ikinci plandaki rım .. 
isimleri sürmedim. BugUniin entellek- Eline çeki almcn, ince yapmnğa çn 
tüel Avnıpasr, heyeti umumiye itiba- lıştığı bir tebes Umle baktı \JC: 

rile bahsettiğim büyük Yahudilerin - Siıı;e söylediğim pnrndokslnrı, 
tesirinde, daha doğnısu efsunu al - dedi, pek ciddiyP nlmay:mız. Yahudi
trndadır. Muht lif milleUcr arasrndn !er böyle<lir, konuşmasını severler. \ ' l' 

doğrnuş. muhtelif vadilerde çalışmış hirnz kızışınc-n, durmadım sövlcrler ... 
olnn bu Yahudilc>r, ayni mUşterek ka- Soylerler ... Ve he"=en lıem"n her satı 
rakterlcre ve ayni gny ye Rahiptir - rında birisini incıt.ı rlcr E<Ter sizi de 
!er. Bu gayede, tanmmış hakikatler- rencide ettimse. ııN'l nlzi den erlerim. 
den ı,Uphe Pttirmck,yükS<'kte olanı SON 

Elektrik tesisatı 

Bartın Belediye Reisliğinden· 
Bartın elektdk inşaat ve tesisatı kapalı zarf usulile ve 

bir ay müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
1 - İnşaat ve tesisatın umumi keşif bedeli 3 5419 li-

radır. 

2 - Muvakkat teminat 2656 lira 42 kuruştur. 
3 - Bu işe aiti proje, fenni şartname ve evrak 
A.- 9 adet proje ve plan 
B.- Keşif name 
C.- Fenni şartname ve malzeme listesi 
D.- Ağaç direk hesabatr 
E.- Ek~ltme şartnamesi 
F.- MukaveJename projesi. 
4 - Eksiltme 8 Mayıs 936 Cuma giinü saat 15 de Bar

tın Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 8 Mayıs 936 cuma gü

nti saat 14 e kadar 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanu
nu ile muayyen vesaiki Bartın Belediye Başkanlığına tev 
di etmeleri ~arttır. 

6 - İstekliler 3 üncii maddeni11 ( A) fıkrasmda V;J_,•ır 
proje ve planlardan başka evrakı İstanbul ve Ankara Be
ledivelerinde görebilirler. 

7 - Proje, plan ve evrakı sairesini görmek istevenler 
Bartın Belediyesine ve Beyoğlu Taksim İstiklal An"I .... _ 
manmda elektrik mühendisi Hasan Halete müracaat et
melidirler. 

8 - 3 üncii maddenin B, C, D, E. F, lıkra1armda ya
zılı evrakı isteyenlere posta masarifi gönderildiği takdir
de adreslerine parasız gönderilir. (2103) 
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HabeJler geri seklDyor 

Adisababa boşaltıldı 
halk heyec içinde 1 

Filistinde 
ijrfi idare ! 

[ e.,. 1 incide] 

loğclzlar meseiesl 





Güzelliğin Bahan 
DiŞLERDiR 

Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ağzınızdaki ba

harr muhataza ediniz 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

tnkıbazı izale eder. Kanı temiz-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

ADEMi 
iKTiDARA 

Dişlerin abıhayat.dır .i 

IHTiYARU~I 
YOK !;Dl:R 

Tafsilat: Galata P.K. 1255 Hormobin 

------------------------------------------------ 2598 

Kirahk Gazino · UCU .. •LAf1LAA 
1 

Akay işletmesinden: A~ele satıhk bina 
Kadıköy iskelesi üstündeki Gazino mobilyasiy1e açık Galatada 3 dilkkanlı, 13 odalı, ayda 

artırma suretiyle bir sene müddetle kiraya verilecektir. asgari yetmiş lira iratıı kagir bina 

Açık arttırma 24 Nisan 936 cuma günü saat On beşde acele ve çok ucuz fiyatla satılrktu-. 
Şefler Encümeninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi Her gün saat sekiz buçuktan on ilçe 
görmek için hergün Levazım Şefliğine ve arttırmaya gir- kadar Galatada Topçular caddesinde 

126 numaralı Olimpiya kıraathanesı 
mek için yukarda yazılı vakitte yüzde 7 ,5 muvakkat pey sahibine müracaat. 
akçeleriyle Encümene müracaatları. ( 1960) 2814 

23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara alınız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paramz olur 

218~ 

KUMBARA DESTE.KTİR 

Güzel Mobilya 
Merakhlarına 

Beyoğlunda 

BAK ER 
ve eski 

HAY DEN 
Mağazalarında yeni açılan 

MOBiL YA SALONLARINI 
ziyaret ediniz. 

Teşhir edilen bütün mobilya
lar, emsalsiz bir nefasette ve 
fiyatlar rekabet kabul etmez de
recededir. 

Tediyatta kolayhk • 
26!8 

6m• YENi ÇIKDI 

Vefa Lisesi muallimi 

Kimyager Mazhar Tobur'un 

Lise ve Orta Mektep 

Talebeleri ve halk için 

Müfredat programına uygun 

Zehirli Gazlar 
ve 

Korunma Cjareleri 

64 büyük sa- F .. 15 hife 42 resim 1 ' ·-----· 
Yeni Kitapçı 

Daktilo aramyor 
Hatasız ve çok seri zarp ile 

cem yapabilen ve Türkçe lisani
le ticari muhabereye hakkile 
vakıf tecrübeli bir daktilo a
ranmaktadır. Bu evsafı haiz O· 

lanların Marpuççularda Ali As
gar ve Mahdumlan müessesesi-

- ne müracaatları ilan olunur. 

SANA: 
PERESTiŞ EDiYORUM 

lşte, ufak, fakat parlak bir iz
divaç tahayyülünde bulunan bir 
genç kız için çok manidar üç 
kelime... Bir erkek daima tatlı, 

yumuşak ve beyaz bir cildin ve 
nazik bir tenin miknatisi tesiri 
altında cezbedilmeğe meyyaldir. 
Zamanımızda her kadın, beyaz 
rengindeki (yağsız) TOK.A
LON kremini kullanarak seh
har sevimliliğini çabucak fa.z
lalaştırabilir. Yalnız üç gün 
zarfında daha cazip bir tahav· 
vül göze çarpar, cilt yumuşa
yip beyazlarunca açık mesamat, 
siyah benler ve yorgunluk izleri 
de yavaş yavaş zail olurlar. Bir 
erkeğin hararetli aşkına nail ol
manızı arzu ediyorsanız bu ba
sit tedbiri tecrübe ediniz. 

Boğazını sıkan ıstırabların 
Bir tane 

GRiPiN 
almakla geçeceğini 
bilseydi bu kadar 

acı çekmezdi 

r 
Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi rahatsızlıkların 
diş, baş ve sinir ağrılarının en tesirli en ucuz 

ve en mükemmel ilacıdır. 

Gripini arayınız! 

Cana aykırı modern 

HASAN Lavantaları 
Bugüne kadar çıkan parfümler : 

Leylak - Yasemin - Divinya - Revdof· 

Nergis - Menekşe - Bin Çiçek - )3et 

çiçek - Şipr - Gül. 
Yeni çıkan parfömler : 

Krepdöşin - Suar dö F!,'. 
ris - Origan - Kır çiçe~. 
Şanel - Forvil - Zamba 
Lale. , ' 

50 - 60 - 75 - 100 kuruşa ııııı!I' 
telif boyda 

Hasan deposu: İstanbııl' 
Ankara, Beyoğlu ....................................... :;;:~ 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundal'' 

Emniyet Sandığına ~ 
1 inci derece ipotek olup yeminli iiç ehli vukuf tar::f 

dan tamamına 7000 lira kıymet takdir edilen Sıı ·ıı~ 
Ahmette, eski Nakilbent yeni İshakpaşa mahaUe5ı~ 
Şeftaliçeşmesi sokağında eski 20 yeni 34 No. lu ze J 
katında 4 odası natamam apartıman açık arttı~ pi 
vazedilmiş olduğundan 25-5-936 tarihi~e m~s.ad•. ,f 
zartesi günü saat 1 ~ ten 16 ya kadar daırede b~rınch,ııı 
tırmas~ icra edilece~tir. Ar~tırma be.deli kıy~etı ~ al, 
menenın yüzde 7 5 nt buldugu takdırde muşterısı ~ 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son ar:~ırd; 
taahhiiôü baki kalmak üzere arttırma 1 5 gün mu?, 6' 
temdit edilerek 9-6-9 3 6 tarihine müsadif salı gün~ 

1 
1 4 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikincı ~ 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamrnetı ıı~ 
yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. Iu k~ 
ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. A eti 
maya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamrne11~,J 
yüzde 7, 5 nispetinde pey akçesi veya milli bir barı~/. 
teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. ~ 
!arı Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar~,ır 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı shiplerinin bu h3 .tf': 
nı ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddiaların~ eJ. 
kı müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibarein n~(J9 
20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri laZ ,ı 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıya11l3 ,; 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müte!~ 
vergi, tenviriye ,tanzifiyeden mütevellit Belediy~ ,JJ. 
mu ve Vakıf icaresi ve 2 O senelik vakıf icaresı ~ 
bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla mal-,./. 
almak isteyenler 21-4-936 tarihinden itibaren her~ 
görebilmesi için dairede açık bulundurulacak aı:t si 
şartnamesi ile 934 - 1079 No, lu dosyaya mür~' / 
mezkiir dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri naıı / 
nur. (2153) ~ 

Beynelmilel Budapeşte Sergisi Münasebetile 
12 Ciiinliik Biikreş ve Budapeşt~~ 

SEYAHAT!: Yol masrafı, vapurda ve temde yemekler, BirinCl 
oteller, tenezzlih dahil , 

Gidiş 6 Mayıs T l 105 
Dönüş 17 Mayıs • • 

Derhal pasaportunuz için lazım olan nUfus cüzdanı, askerlik v~ 
Maliye şubesinden bir vesika ve 4 fotoğraf ·I' 
NA TT ~ Acentalarına gönde~1 
· Galatsaray Telefon 


