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Okuyucularımızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya aft tafsilA.t 11 incide) 

Konsey Habesistanın ilhakını tanımıyor 
Uluslar Konseyi Eden' in başkanlığında f o plandı 1 Yunanistandaki grevler , 

ingilterenin ve Uluslar konseyinin italyayı Seldnik grevi 
protesto etmesi kuvvetle muhtemeldir feci bir şekil -- ' ___ . ______________ .,) 

çok 
aldı 

Konsey ilhakı 
tanımıyor 
Aclisababanın işgali, ve Habeşista

lıın ilhakiyle Jtalya Kralı Emanuelin 
llabeı istan imparatoru ilan edilme
si Uzerine iki mühim darbe yiyen 
liıu lar Kurumunun konseyi dün top 
lanclı ve vaziyeti tetkik etti. Cenevre 
bu toplantı ile, artık sa.de Habeşista
hı değil, Büyük Brıtanya imparator
luğunun prestijini ve kendi hayatmı 
da koz olarak oynuyordu. 

Çünkü lt.aıya, bu Uluslar Kurumu
na, bu Büvük Britan:ra lmparator
luğunun ~tvetine, bu '52 zecri ted
birci devletin milşterek hareketine 
l'aj:,'lllen koca Habeşistam birkaç ~ 
l~inde askerllk hakımmdan \'e siya
setçe yutuvennişti. 

llabeşistanm ilhakını tanıyacak 
bir muahede, bizmt Cene\Te paktı
nın teçhiz ve tekfinlne yanyacaktı. 

Dün gece gelen telgraflardan öğ
rendiğimize ~öre, \'akıa Cenene'de 
tsash veni bir tedbir alınmamıştır. 
Aıaıar ~vakit kazanmak üzere yeni 
~nsız kabinesinin te.5ekkülünü 
beklemek lüzumuna kail olmuşlar
dır. Fakat suna dikkat etmf'k li\.
tundır ki, h~ddi zatında gayet tabii 

Aloizi Habeş delegesinin bulunmasma 
itiraz etti, fakat kabul olunmadı 

Bunun üzerine ltalyan dele9esi konseyi terkelti 

lngiltere bir Habeş 
devletinin mevcut 

olduğunu kabul ediyor 
Cenevre, 11 (Tan) - Eden, dün 

Dr. Tevfik Rüştü Aras, İspanyol mu 
rahhası de .Madariaga, Felemenk Ha 
riciye Nazırı Dcgraeff, Fransız mu
rahhası Massigli ile görüşmüştür. 

Eden, akşam yemeğini Milletler 
Cemiyeti umumi sekreteri A ven ol 
ile yemiştir. 

İngiliz delegasyonu namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat, Ha
vas Ajansı muhabirine bcy·ı.natta bu 
lunarak F..denin yapmış olduğu gö· 
rüşmclcrden memnun kalmış oldu
ğunu, çünkü bu görüşmelerin kendi 
.. ; ... ... ı ............ ~, ~?.ıH~tntn MilletlPr Cemi· 

Dünkü Uluslar Kurumu Konseyinde biribirlerini protesto eden Habe~ 
Delegesi Vold Miryanı ile ltalyan Delegesi Baron Aloizi 

""'°'• uu .u.ı:u " "' vçuc;~ı c;.uw a ~ • 

yeti idealine olan sadakatlerini gös-ı beşistanın İtalya tarafından ilhakı 
termiş bulunduğunu söylemiştir. Ha işinin tevlit edeceği neticelerin tam 
beş meselesine gelince, Havas Ajan- bir tetkike tabi tutulması hususunun 
sı muhabirine göre konsey azası Ha [Arkası 10 uncuda j 

ltıarma girmiş ve birkaç defa oy- -------------
banmış bir o~wı his ini vermektedir. C J ' b 
\'aktille gene Uluslar Kurumu, ufoyauinoviç in eyanatı 
li'ran ız seçiminin neticesini bf'kle-
blek için hiçbir karar almadan da
tıırnamış mıydı? Ve şimdi ~ene, yeni 
li'ran ız kabinesinin te~ekkülünden 
ll()nra, bu efer ba~ka bir iş i!:in, me
llela Ren mesele ine dair Almanya
ta verilen suallerin cevaplannı bek
leınek için, milzakerelerin tekrar ge
l'i bırakdamıyacağmı bize kim temin 
~ebu· ~ ır •.•• 

insana tereddüt \'eren ve adeta bir 
tnu,"azaa hissini telkin eden bu dü
tlincelere rağmen, vaziyet şimdiki 
1,~de oldukça sarihtir. ÇUnkü ortada 
"\I ihtimal vardır: 

l - Cenenenin bu ı .. Umhali, ya öl 
blek üzere bulunan bir hasta~·a nev
lnldane yapılan son \'e fakat netice
'lt bir enjeksiyondan ibarettir. 

Askeri kudretiyle Türkiye Balkan 
devletlerine güzel bir misal~ir 

Belgradda Balkan Antantı ve Küçük Antantla ufak 

mikyasta bir milletler cemiyeti örneği yapılmıştır 

Akdenizin sulhu 
ve Akdenizliler 

Meb 'uslar Baldvini 
sıkı sorguya çektiler 
Baldvin Negüsten bahse· 

derken "haımetlu .. 
sıfatını kullanıyor 

Londra, 11 (Tan) - Bugün Avam 
kamarasında bir mebus Baldvine 
Habeş meselesine dair birçok sual-

Selanik limanına gönderilen Yunan harp gemilerinden biri 

Atina, 11 (Tan) - Selanikteki Selaniğe gönderilmiştir. Bütün ,ehir 
grevin aldığı son vahim vaziyet üze- askeri işgal altındadır. Fevkalade as 
rine hükümet Selanik limanına dört keri tedbirler ittihaz olunmuştur. Ev 
muhrip göndermiştir. Dün gece La- velki gün jandarma ile işçiler ara-
risada ikinci kolordusu süvarisi de [Arkası 5 incide] 

Sigorta şirketlerinin vaziyeti 

Türkiye Milli Si9orta Şirketinin 
vaziyetine düşecek si9orta yoktur 

Milli Reassürans direktörü Refi Bayarın sigorta 

şirketlerinin vaziyetlerine dair mühim beyanatı 

Milli Reassürans Şi~~eti müdürü 
Refi Bayar, bundan iki ay evvel si
gorta fşlerl hakkında bazı temaslar
da bulunmak Uzcre Avrupaya gitmiş 
ti. Refi Bayar, Viyana, İsviçre Vt! 

Pariste beynelmilel sigorta işleri 
hakkında tetkikler ve temaslar yap
tıktan sonra evvelki gün şehrimize 
gelmiştir. Okuyucularımız bilirler ki 
son haftalarda günün mühim mesele 
!erinden biri de Feniks de Vien şir
ketinin ve bunu müteakıp Milli Si
gorta şirketinin düştüğü aciz ve tas
fiye vaziyetidir. Bu itibarla dün bir 
muharririmiz Refi Bayarı ziyaret et 
miş ve işler üzerinde en salahiyetli 
bir mevkide bulunduğundan kendisin 
den mallı.mat istemiştir. Refi Bayar 
muharririmizin sorduklarını büyük 
bir alaka ile dinlemiş ve uzun boylu 
izahat vermek nezaketinde bulun
muştur. Milli Reassürans müdUrü Re 

Milli ReasUrans Şirketi Direktaril 

ti 2 - Yahut ki, bu enjeksiyon ne
b eeslnde hasta, Cene\'re hasta,o;;ı 
lc11'denbire toparlana<mk, dirilecek ve 

~r Mrmu~u~ Bald~nbfilünsuall~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
re hemen hemen kaçamaklı cevap -

[Arkası 5 incide] Refi Bayar 

enaı int kurtaracaktır. 
~Un gece geç vakit gelen telgraf
bı an anla..5ıldığına göre ikinci şık 

l'aı daha varit görülmektedir. 
Vazıyet şudur: 

\ı )\onseye Habeşistan murahhası, 
IJ:~ld Miryam da iştirak etmiş ve 

enın hazıruna: 
aaı"':"" Me\'cut delegeler hakkında bir 
~Unuz var mı? diye sorduğu sual 

nline kimse sesini çıkarmamışhr. 
dı U sUkfitun derin bir manası \'ar
le~ nıana da şudur: ltalyan asker 
t'tıı il Adisababaya ginniş olmala
~ ~ :Negüsün kaçmasına, \'e hatta 
ta~~· l'llkan bütün Habeşistanın lş
t-6 .;•tına alınmasına rağmen Cenev
........ &heşistanm bir de,•let olarak 
"'"''e a· 1llu k u ıyetine kani bulunmaktadır. 
derrı anaat ilhakı zımnen tanımamak 
~ektir, Cene\Te ilhakı nasıl kaimi 
tik: ki, umumi harp esnasında Bel
~111 Ve Sırbistan da ayni işgal facl
~k ~ &ahne olmu5, ve ondan sonra 
ltıij!it ~.hl ter muahede ile tekrar 
ıltt. a"'u de,•let \'azlyetini almışlar-

t.'tıu 1 ~el<te Sga.Jt hukuki hakimiyeti tesis 
llıl' ki n da.ima uzakhr. Onun için
htr cıı' 

1 
SUih müzakereleri yapılırken, 

b~le P 0nıatnı kalemi, hazan yüz 
>"ilk ~: llS~erin sili.hından daha bü-

()~.rı er gonnektedir. 
~tir e~f'nfn dünkü siikiitu göster
~\·cu~ llabeşi&tan diye bir de\·let 
~ kaı r. Böyle bir devletin orta-

kınası da ancak bir muahe
[ A rk11s 1 1 O ımr,uda) 

TAN 

Yugoslavya Başbakanı Stoyadinoviç gazetecilerle konuşuyor 

Belgrad 11 (Tan) - Yu • I n daha ziyade sıklaştırmak mecbu-
goslavya Başvekili ve Harici- riyetini doğurmuştur. Ve şu garibe 
ye Nazırı M. Stoyadinoviç Balkan hadis olmuştur ki, Milletler Cemiye· 
Antantı Konferansı münasebetile tinin buhranı Balkan Antantı ve 
Belgrada gelen Türk matbuat mü - Küçük Antant devletleri arasında 
messillerini kendi evinde kabul ede· mevcut rabıtaları kuvvetlendirmiş-
rek şu beyanatta bulunmuştur. tir. 

cMeslektaşlarım Türkiye, Ro· 
manya ve Yunanistan hariciye na-

[Arkası 10 uncudal 

zırlarını Belgratta kabul etmekle 
pek memnun oldum. Herbirimizin 
vaziyetini tavzih ve hak ve vazife· 
terini yazı ile tesbite vesile olan bu 

•••••••••••••••••••••••• 
BUGDN 

konferanstan Balkan Antantı daha 3 üncüde ; 
kuvvetli çıkmı§tlr. Bu konferansın 
hemen akabinde toplanan Küçük 5 incide . 
Antant konferansı da birincisini ik· • 
mal etmiştir. 

Cenevredeki vaziyeti ve Milletler 6 ıncıda : 
Cemiyetinin geçirmekte bulunduğu 
buhranı nazarı dikkate alırsak di
yebiliriz ki, burada Balkan Antantı 
ve Küçük Antant ile ufak mikyasta 
bir Milletler Cemiyeti örneği vücu-

Piyangoda ka
zananlar 
Fikret Adilin 
" Not " ları. 
Freud hakkında 
Stef an Sweg'in 
bir yazısı : Bo
tığaziçi neden ö
lüyor? 

da getirdik. 7 incide 
Hepimizin Cenevrede edinmiş ol- : Spor ve Radyo 

duğumuz tecrübe aramızdaki bağla- •••••••••••••••••••••••• 

• 

lar vermiştir. Yalnız gayanı dikkat 
olan cihet Baldvinin NegüsUn her 
ismi geçtikçe "Majeste - Ha.şmetlf.t,, 
lakabını kullanmasıdır. 

Bugünkü Habeş hükf.tmetinin kim· 
lerden teşekkül etmekte olduğu hak 
kındaki suale Baldvin şu cevabı ver
miştir : 

- Londrada bilindiğine göre, Ha
beş hükümeti, Negüs'Un hareketin
den evvelkinin aynıdır. HabPş dış iş
leri bakanı, majesteye refakat et
mektedir. Harbiye bakanı son za
manlarda cephede vefat eylemiştir. 

f~rltı:ıco °''""''1<>1 

Haile Selasiye 
Cenevreye 
başvurdu 

Bir telgrafla Habeşistan

dan niçin ayrıldığını anlattı 
Cenevre, 11 (Tan) - Reuter 

Ajansının Kudüsten aldığı maluma
ta göre, imparator dün sabah impa
ratoriçe ve ailesi efradiyle beraber 
dini bir ayinde haZll' bulunmuştur. 

Haile Seli.ssiyenin zehirli gazler
den müteessir ve muztarip olduğuna 
dair işaa edilen haberler doğru değil· 
dir. Necaşi yalnız son derece yor
gundur. Ve fazla çalışmış olmasın 
dan dolayı rahatsızdır. Haile Selis· 
siye "Habeş lmparatoru Selassiye" 
imzasiyle Milletler Cemiyeti umumi 

[ArkRsı 10 uncurlP 

Planörcülük dersleri 

Tiirkkusu sahasında dun 
' 

tedrisata baslanıldı 
• 

Türkkuşu lstanbul şubesinin üni
versite meydanındaki uçuş sahasın
da dünden itibaren tedrisata başlan
mıttır. Türkkuşu muallimleri tara
fından verilen ilk dersi talebelerden 
bıtşka, bütün bir kalabalık al~ka ile 
takip etmiştir. Yukarıkl resimler, pll 
nör üzerinde talebeye izahat verilir
ken, ve Türkkuşuna üye yazılan bir 
bayanı tecrübe esnasında gösteriyor. 
rTafsilat üçüncü sayfadadırl. 
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HERGON BiR FIKRA 

iki kit:E:Sp 
Zevkleri de ke eleri kadar geni5 n dolgun olanların tadabildikleri ni

mttlerden birisi de, çoğumıuun ev kirası pahasına sntrlan kitaplardır. 
Bu kitaplann ~ok pahalı olmaJanna sebep i~ersinde büyük bir itina 

lle basılnu renkli r imlerin bulunuşudur. Renkli basktlann bugünkii 
mu\'affakı~retinden en çok istifade eden büyük müzelerdir. Jln büyük 
müzenin kapısında müzenin me\·cudiyetiyle iftihar ettiği e erlerin güzel 
f otoğraflariyJe, renkli b kılan satılır. Bu dükkfıncıklarda size müz.-
yJ koltuğunuzun altına ıkı tınp istedJt;riniz yere götürebilmek imkanını 
nren fe\·kalade güzel basılmı~ kitaplar \·ardır. 

Dün, iyi bir tesadüf bana o kitaplardan bir tanesine kana kana bakmak 
fırsatım verdi. Bu kitapta, bllha.'> a en kun·etıi ressamların şaht-.serle
rinin renkJI resimlerine şa.5tım. Şaştım, ~ilnkü bu kitap )·eryüzünde bir 
tane olmak iddiasındaki tablolan binlerce nüsha. basarak teksir etnıj-;. 

Dünyanın her tarafına gönderiyordu. Büyük sanat eserlerini aya~rnızıı 
kadar getirmi -, bize onları e\'İmizin han~i duvanna iste~ek asmak fırsa
tım 'eriyordu. Bu kitapta medeniyet anat eserinin nedretle alakasını 
k meğe !:alışıyor. Onu yalnız prenslere değil, bütün dünyaya tattırmak 
istiyordu. Ayni gün yolum Ak araydan geçti. "Koca Ragıp Paşa" kü
tüphnne);inde bana el yazma ı bir kitap gösterdiler, Fakat bu bir kitap 
değil, bir mabet, bir Süle~·mııniye, bir Ayasofyn, ne bile~·im ben, herbiri 
ayn şaheser olan mozaiklerle dolu bir Kahire camii idi. Bu kitabın içer
ısinde 3;') tane minyatür vardı. Jlerbiri bellibaşh bir alem olan minya
türlerden b~ka, bütün ııyfa başlıklannın, ha.o;; döndüren, ve in!'lana o 
meşhur sanat ürpermesini ,·eren tanzimi karşısında ezihnl~tim. Demin si
ze hah ettiğim kitap bunun yanında nekadar çınlçıplak kab)·ordu! Bu 
fld kitap arasında her huımsta. dağlar kadar fark nrdı. Bu farklardan 
en korkuncu: Kora Ragıp Paşa kütüphanesinde gördüğüm kitap ıınat
klrma bir ömre mal olmuştu. Halbuki bir parça evvel size anlattığım 
ldtaptıın gti.o.de 1000 adet basılıyordu •• 

imparatorluk facı 
ltalya Habeşistanı ilhak ve kendi 

Kralını Habe~istan İmparatoru ilan 
etti amma, Habeşlerin garip bir iti
kadına yer vermekten kendisini ala
madı. 

Aksum Habeşlerin mukaddes bir 
Şt. lridir. Habeşlerin itikadına göre 
bu şehirde taç giyinmeyen impara -
tor, imparatorluk tacını muhafaza 
edemezmiş. , 

Kaçak v~ eski İmparator Haile Se 
Ui.sie, aksiliğe bakın ki, taç giyinme 
törenini bu mukaddes şehirde değil 
de, Adisababada yapmış. Tacını, tah 
tını bırakıp kaçması !talyanın zorun 
dan mıdır, yoksa tebaasının itikadı
na yer vermemesinden midir, artık 
orasını Allah bilir. 

Romadan gelen bir haber, Habeşis 
tan imparatoru ilan edilen !talya 
Kralının imparatorluk tacrnr mukad 
des şehir olan Aksumda giyineceğini 
bildiriyor. 

Acaba, bu yeni tebaanın gönlilnU 
kazanmak siyasetile mi, yoksa Ha
beş itikadı mucibince "ne olur, ne 
olmaz,, diye mi böyle yap1hıcak? O
rasını da Allah bilir. 

11 Mayıs 
Diln iki kişi konuşuyorlardı: 
- Bugün ayın on biri, bakalım ne 

çıkacak? 

- Bizde bu talih varken, birşey 
çıkmayacağı besbelli. 

- Neden bahsediyorsun sen? 
- Tayyare piyankosundan. Sen 

de onu söylemiyor musun? 
- Yok canım, ben Uluslar Kuru

mu toplantısını düşünüyordum. 
- Ha ... Oyle ise cevabım yine yal

tl.IŞ değil: Ondan da galiba birşey. çık
mıyacak !. 

Gider ayak 
Haile Sellsie bir lngifüı zırhllsiy

le kaçmıştr. Sabık İmparatoru ve 
maiyetini taşıyan zırhlı Süveyş ka
nalından geçerken ufak bir mesele 
çıkmış. 

Mesele fU: 
SUveyş kanalından geçen her yol

cu, meşhur kanal kumpanyıusma bir 
Ucret verir ve bu ücret yolcuların 
mevkiine göre değişir. Birinci mev
kide seyahat edenler elli frank ve
rirler. 

Bir vapurda değil de, bir harp ge
misinde bulunan sabık imparatoru 
yolcu telakki etmeli mi, etmemeli mi 
ve ücreti hangi mevki hesabile al • 
mah? 

Nihayet, resmt makamlar, ister 
tahtta olsdn, ister dUşmUş olsun, ln
gillı: donanmasından bir geminin mi
safiri olan bir hükilmdann birinci 
mevki ticreti vermesi 18.zımgeleceği-
ne karar vermişler. • 

NegUs'Un ailesinin ve maiyeti kırk 
beş kişinin kanalı geçmek ücretini 
ellişer frank hesablle Inglltere hUku 
meti vermt,, bu kUçUk mesele de 
böylece halledilmiş. 

Direktörün lcurnoılığı 
Birçok memleketlerde olduğu gibi 

Almanyada da tiyatrolar buhran ge
çirmekte imiş. Bu tiyatrolardan biri
nin direktörü, tiyaro salonunu dol • 
durmanın yolunu şöyle bulmuo: 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Amerika kıt'a.c;mda iki okan a

ra..~mda bir kanal açılmasını ilk dü
• ün enler kimlerdir! 

- Panama kanalının uzunluğu ne 
kadardır. 

- Kanalı açmak imtiyazını kim 
ve hangi tarihte almı~br? 

- Kanalın a~dma.cıına lmti~·aZT a
lan mı başlamı~br, yokcıa ba)kalan 
mı! 

- Kanalın inşaatı haşladıktan 
onra yardımı istenen büyük ve tıı

nınmı~ insaat~ı kimdir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - 1259 Paris muahedesi niçiıı 

imzalanmıştır 1 
O - lngiltere ile Fran a arasında 

sulbü temin için. 
S - 1i63 Paris mıtahe<lesi hangi 

devletler arasrnda aktcdilm~tir1 
C - Bir taraftan Jngiltere, diğer 

taraftan Fransa n 1 panya arabm
da. 

S - Kırım m1,harcbesinc nihnyct 
veren Paris muahedesi hangi tarih
te imzalanrmştır1 

C - SO l\lart 1856. 
S - 1~29 Pari.<t muahedesinin ne

ticesi ne olmı,ştur 1 
C - Papa t1 çüncü lnosan ile Fran

sa cenubunda yayılmr~ bir mezhep 
salikleri arasındaki din mulıarebesi
ne nihayf't vermi;,tir. 

S - 30 Mayı., 1814 Pari8 muahe
desi Frmısaya ne kazaıulırmıştır1 

O - Fran<iia, A vu turya, Rus~·a, 
Prmıya \'e lngiltere ara"ında irn7.a
lanan bu muahede ile Fransa, 1 Ka
nunsanl 1792 deki hudutlarına u·det 
etml. tir. 

Direktör sokaklara ya.ptştrrttığı 
afişlerle: "temsilin sonunda f evkala
de güzel bir tablo vivan gösterilece
ğini ve bunu beğenmiyenlere para
lannm iade edileceğini,, bildirmiş. 

Tiyatro ağız ağıza dolmuş, Tem
sil bitmiş. Herkes merakla "beğenil
memesi imkanı olmayan fevkalade 
tablo vivan,, ı beklerken perde açıl
mış. Bir de ne görsünler? Ortada 
Bitlerin kocaman bir resmi, etrafın
da bir bando "Doyçland Über Alles,, 
marşını çalıyor. 
"Beğenmedik" demek niyetile ge

lenler bile gık diyememişler. 

Cesaret 
Göring eon gilnlerde Saar havza

sını gezdiği zaman maden kuyuların 
dan birisine inmiş. Bu münasebetle 
bütün Alman mecmuaları Göringin 
maden amelesi kıyaf etile alınmış f o 
toğraflannı neşretmişler. 

Maden kuyusunun tehlikelerine 
metelik vermemiş olması dolayıslle 
herkes Göringin cesaretinden bahse 
diyormuş. 

GQya Göbels demiş ki: 
- Maden amelesi kıyafetile ma • 

den kuyusuna inmekte hiç bir teh
like yoktur. Göring asıl Yahudi kıya 
fetine girerek Berlinin büyük cadde· 
lerinde dolaşsın ki onun cesaretini 
anlayayım' 

:r A N 12 - 5 - 936 

Üniversitede Su Şirketinde Tayyare §ehitleri Küçük Haberler 

Bu devre imtihanlan 
28 Mayısta başhyor 

Üniversite rektörü Cemil Bilsel 
muharririmizc şu izahatı vermiştir: 

- Üniversitenin bütün fakültele
rinde ve fakültelere bağlı mektep ve 
enstitülerde dersler 23 Mayıs cumar 
tesi günü kesilecektir. İmtihanlar 28 
~1ayıs Perşembe günü başhyacak, 1 
Temmuz çarşamba günü akşamı bit 
miş olacaktır. 

Dil kurlan imtihanları : Üniver
sitenin Dil kurlarına devam eden ta
lebesinin sayısı 3000 den fazladır. 
Bunlardan 1050 si (a) kuruna, 1630 
u (b) kuruna ve 167 si (c) kuruna 
devam etmektedir. Son sınıf talebe
lerile dil kuruna devamdan müstes
na olanlar imtihana tabi değildir. Bu 
yıl Üniversitede (a) ve (b) kurlan 
imtihanı mecburidir. 

(a) kuruna devam edenlerin imti
hanlarına bugün başlanmıştır. Hu
kuk Fakültesinin 3 büyük dershane
sile kütüphane salonu imtihana tah
sis edilmiş ve ilk yazılı imtihan ikide 
başlamıştır. !kinci parti 4.30 da baş
lamıştır. Her partiye verilen metnin 
türkçeye çevrilmesi için 1.30 saat 
mühlet verilmiştir. 

Dil imtihanları bu suretle hergün 
öğleden sonra yapılarak yazılı imti
hanlar 5 günde ve bundan sonra söz 
lü kısmının da 22 Mayısta bitirilme
si kararlaştırılmıştır. tık imtihanlar 
bugün tam bir intizam ve dikkati~ 
yapılmıştır. 
Devamı doldurmadığından dolayı 

100 küsur talebe imtihana girme hak 
kını kaybetmiştir. Bunlar yazın açı· 
lacak dil kurlanna devam ederek dil 
imtihanlarına gireceklerdir. 

Belediye 

Yeni talimatnamenin 
tatbikine geçiliyor 

OIUlerin teçhiz, ~ekfin ve tMflnt 
hakkındaki talimatname ve tarife 
1 Hazirandan itibaren tatbik edile
ceği için, belediye mezarlıklar mü
dürlüğü Hi.zLmgclen hazırlıklara baş
lamıştır. Bu talimatname ve tarife 
çoğaltılarak her köşe başına astın
lacaktır. Ayrıca arzu edenler komi
serliklere de başvurarak lazımgelen 
izahatı alabileceklerdir. Talimatname 
ile bunun tatbik tarzına taalh1k 
eden izahname, bugünlerde nahiye 
zabıta amirliklerine gönderilecektir. 

• Konservatuvar mütehassısı Pro
f esör Marks yakında şehrimize gele
cek, konservatuvarın 15 Mayısta 
başhyacak olan mezuniyet imtihan
larında hazır bulunacaktır. 

• Belediye müstahdemin idaresi, 
müesseselerle evlerdeki her nevi a
rabacı, ahçı, mürebbiye, hizmetçi ve 
emsali gibi bilumum müstahdemlerin 
muayyen zamanlarda muayene edil
melerine ve kendilerine birer vesika 
verilmesine karar vermişti. Seneler
ce evvel tatbik edilmeğe başlanan bu 
usulden bir semere hasıl olamamış, -
tır. Mütemadi takibata rağmen müs
tahdemlerin ekserisi muayeneye gel
memekte, vesikalarına işaret verdir
memektedirler. Bu usulün tatbik ka
biliyeti görülemediğinden belediye 
bu hususta tetkikat yaptırmaktadır. 
Bu arada bilhassa Avrupa §ehirle
rinde müstahdemlerin ne şekilde 
kontrol edildiklerini araştırmaktadır. 
Yakında bu mesele kat'i bir §ekle 
bağlanacaktır. 

Adliye 

Bir eskici 6 ay hapse 
mahkum oldu 

Hamdi isminde bir kundura eski
cisi, bir müddet evvel Mürüvet is
minde bir kadınla kundura. tamir pa
rası yüzünden kavga etmiş ve hiddet 
le elinden fırlattığı çekiç, o sırada 
önünden geçen Ali adlı bir çocuğa 
rastlayarak yaralanmasına sebebi -
yet vermişti. Eskici Hamdinin UçUn
cU cezada devam eden duruşması 
diln bitirilmiş, suçlu, 6 ay hapse ve 
50 lira para ceza.sına mahk\ım olmuş 
tur. 

• Fatih polhıı merkezinde, Sofoklu 
isminde birine dayak atarak adli va
zifesini suiistimal etmekten suçlu po 
li.5 mUfettişi Mehmet Alinin Ağır 
cezada yapılan duruşması dün bitiril 
miş ve suçu sabit görülmediğinden 
beraetine karar verilmi,tir. 

Fazla olarak 
ahnan kiralar 

Su ve tenvirat şirketlerinin abon
nelerden aldıkları şube kiralanndan 
kurtulmak istiyen abone sahipleri, di 
!edikleri zaman bunun on beş senelik 
bedelini vererek satmalrrlar. Bu gibi 
şirketler satış muamelesinden sonra 
§Ubeler abone sahiplerinin kendi ma
lı haline geldiği için ayrıca her ay 
kira almazlar. Esasen mukaveleleri 
icabı buna imkan yoktur. 

Fakat, bazı şirketler ve bilhassa 
Kadıköy su şirketi bu kaideye riayet 
etmemektedir. Şube kirasından kur -
tulmak için bunu evvelce satınalan 
müşteriler, aradan birkaç sene geç
tikten sonra kendilerinden tekrar ki· 
ra istendiğini görünce alakadar ma
kamlara müracaatla şikayette bulun
muşlardır. Komiserlikler icap eden 
tetkikatı yapacaklardır. 

Yerli Mallar sergisi bu sene 
nerede açllacak ? 

Büyük bir ihtifal 
programı hazırlandı 
15 Mayıs cuma günü yapılacak 

tayare şehitleri ihtifalini hazırla

mak üzere tayyare cemiyetinde teş
kil edilen komisyon dün tekrar top
lanmış ve programı tesbit etmiştir. 

Türk Hava Kurumu nizamnamesi 
mucibince 15 Mayısta saat (14) ten 
(15) e kadar bir saat hava faaliye
ti tatil edilecektir. Saat 13 te da
vetliler, kıt'alar, mektepliler ve halk 
Fatih parkına toplanacaklardır. 

Merasinı geçidine iştirak edecek
ler şu suretle tesbit edilmiştir: H..ır

biye mektebi ve mızıkası, Maltepe 
lisesi ve mızıka.cır, fırka mızıkası. bir 
piyade bölüğü, bir süvari bölüğü, 
bir topçu bataryası, bir polis tabu
ru, Milli Türk Talebe Birliği. Darüş
şafaka, İstanbul lisesi, Erkek mual
lim mektebi, Feyziati lisesi, Galata
saray lisesi. 

Merasim 14 te Beyazıt, Selimiye, 
Taksim, ve Maçkadan atılacak top
larla başlıyacaktır. Merasim Kamu
tanı olan İstanbul merkez kamuta-
nı toplantıyı açacak ve hazır bulu
nanları, hava şehitleri ile bütün şe
hitleri selamlamağa davet edecek-

• Deniz yollan müdür muavini 
Geçen hafta Ankaraya giden d 
yollan umumi müdür muavını 

had şehrimize dönmUştUr. Nihad, 
karada, yeni alınacak vapurlar h 
kmdaki müzakereler üzerinde Ve 
lete izahat vermiştir. 

• Deniz yollan içthnnı kaİdr -
hafta içinde toplanması mukart 
bulunan deniz yolları umumr he 
ti içtimaı, 20 Mayısa tehir edilm 
tir. 

• R-0men Elçisi Ankarnyn gidiy 
Bir müddet evvel Bükreşe gid 
Romanyamn Ankara Elçisi Flo 
şehrimize dönmüştür. Bugün An 
raya gidecektir. 

• lstanhul sezonu eğlenceleri 
Adaları Güzelleştirme Cemiyeti 
çen yaz adalara rağbeti arttırma 

maksadiyle çiçek bayramr, eşek 
nşı, gibi BUyükadada mütenevvi e 
lenccler tertip etmişti. Cemiyet b 
yıl temmuz ayında bu eğlencele 
tekrarlamak için hazırhklar görme 
teydi. Fakat, belediye bu eğlence! 
rin İstanbul sezonu tarafından y 
pılmasını arzu etmiş, bu hususta 
miyetle temasa girişmiştir. 

Bu sene Yerli Mallar Sergisinin 
nerede açılacağı hakkında henüz bir 
karar verilmemiştir. Ankarada ser
giler komitesi, sergilerin açılıp ka
panma zamanlarını kaybetmiştir. 
Hersene Ağustosta, Galatasaray lise 
si binasında açrlan Yerli Mallar Ser-
gisi ile 9 Eylul sergisi arasında za- tir. Haziran bidayetinden itibaren 
man itibarile büyu"k bir fark bulun- Bundan sonra bir borrzan tara-

Haziranda belediyed 
değişiklikler olacak 

. . lediye erkanı arasında bazı değişi 
masına ihtiyaç görülmüştür. Bu yu·· z fmdan (Tiiiı ! ) ışareti verilecek, kıt-

al kt l b l 1• likler olacaktır. Bu arada vergi işl den Yerli Mallar Sergisinin Haziran ar, me ep er, su ay ar se am va-
ortalannda açılması münasip görül- ziyeti alacak ve siviller şapkalarını rinin belediyeye intikali dolayısiyl 
müştür. Halbuki haziran ortalarında çıkaracaklardır. muhasebede yeni bir müdür mna 
Galatasaray lisesinde imtihJtnlar bit Bu anda Fatih parkında, Beyazıt, vinliği daha ihdas edilecektir. B 
mediği için, serginin açılmasına im- Galata kulelerinde, resmi daire ve muavinliğe belediye varidat müdiiı · 
kan yoktur. Son yapılan tetkikat ne- müesseselerde, limanda mevcut ge- Orhan veya muvazene müdürü 
ticesinde serginin Taksim bahçesin- milerdeki bayraklar yavaş yavaş ya-

malden birinin tayini kararlaştırıl de de açılamıyacağını göstermiştir. rına kadar indirilecektir. Bütün ge-
Serginin açılacağı yer henüz kat'r miler, fabrikalar düdüklerini çala- mrş olduğu söylenmektedir. 
olarak kararlaşmamıştır. öğrendiği- caklardır. Gene bu anda herkes ve İktısat müdür muavinliğine turtz 
mize göre, Endüstri Birliği Ticaret bütün nakil vasıtaları birer dakika şubesi müdürü Kemal Ragıbın ilave 
Odasının yardımile lstanbulda bir duracaklardır. ten getirileceği ve belediye mlifetti 
sergi binası yapılması için teşebbüsa Bunu müteakip, merasim komuta- !eri arasında da değişiklikler ola.cağ 
ta girişecektir. Sergi binası için, ay- nuıın emriyle çalman ikinci bir (Ti!) mevzuubahstır. 
ni zamanda bir ehir işi olduğu içiıı, işareti üzerine selam vaziyetine ni- '"-=====------~
b11 rşeoelcllfyenın ae ya.rarm eaect:- --ııay~ verueceırnr:-nayraltiar teıtrar-
D-i Umit olunmaktadır. Bu suretle, çekilecek, düdükler susacaktır. 
birkaç sene içinde lstanbulda bir ser Nutuklar söylendikten sonra, mı
gi binası kurulması imkan dahiline zıka matem havası çalacak ve Har
girecektir. biye mektebi talebesinden bir man-

ga mane\Ta fişengiyle Uç defa hava• 
ya ateş edecektir. Bundan sonra ge
çit resmi yapılacak ve merasim bY 
tecektir. 

1' Hafriyat sahası genişletiliyor 

Bizans saraylarına ait olduğu tahmin 
edilen bir duvar enkazına rastlandı 

Ceçen.seMekl araştırmalar4a devam ettiği hafriyat sahasına bir bakış 

Sultanahmette Ar~ta sokağmd~ 1 var tamame~ açılmcaya ka~~r de • 
hafriyat yeni ve dikkate değer bır va.m edecektır. Duvarın tanhı kıy -
safhaya girmi§tir. Görülen lUzum meti tesbit edilememi3tir. Bulunan 
Uzcrine araştırma sahası dörde çı- duvar Sultanil.hmet camiinin çok 
kanlının. Sultanahmet camiinin ar- yakınında olduğu için, duvarın eski 
kasındaki hafriyat yeri bir hayli ge Bizans saraylarından birine ait ol -
nişletilmi§tir. Bu kısımdaki üç bü- muı kuvvetle muhtemeldir. Bu tak
yük kemer tamamen kazıldığı için, dirde, bUtiln ara,tırmalar, bu saha
kemerlerin alt kmrmlan direklerle da temerküz edecektir. Profesör 
tutturulmuştur. Burada, yeni bir du Ba.kster, dün akşama kadar bu mın
var bulunmuştur. Du~r, toprak se- takada meşgul olmuş, araştırmalara 
viyesinden altı metre aşağıdadır. nezaret etmiştir. 
Şimdiden henüz üst kıs~ar meyda- Aygır deposu yanında yapılan ka
na çıkmıştır. Kazma ameliyesi, du- zıda hiçbir şey bulunamamış, Aya -

Ne Dersiniz ? 
Temenniler ve 

telakkiler .. 
Blrk~ gün evvel ''Tan" daki &t" 

kada.,~lanmız<Jan birisi cankurtaraO 
otomobilinin feryat feryada oteJI 
·düdüğünden şikayet etini ti. SednÇ' 
le gördük ki bu şikayet ili teıatd<l 
edilerek artık bu canhrn~ düdüğilıl 
çaldınlmamnsı emredilml,. Her §ef' 
den ev,·eı buna. teşekldir ederi~ 
Çünkü gazetecinin vazifesi muttnS1 

iılemi tenkit etmek değil, pliriiıJO 
gördü~ ~ylerin düzeltilmesini got' 
mektlr. iste bu düdük hadisesi biı6 

gö. terlyo~ ki, tıehirde, ~ehlrllnin ş!: 
kayet ettiği veya yapılma mı isted 
~ birçok şeyler \'ar ki bunlar p:ırt' 
de~il hüsnüniyet \'e hlisnütelakki ~~ 
bitirilebilirler. Bunu da resmi otorı 
teler bizlerden esirgememelldirJef• 
:Nihayet ka:vgusu namına söz söyle' 
diğl~lzi iddia ettiğimiz halk hesııb; 
na bir hizmet vapılmasıcbr. nurıı 
ittifak ettikten ·sonra neler yııpılll' 
ma.z! 

Biz böyle düşünüyoruz, 
. • ·ı 1 Sız ne dersını 

_,- - - - - - - - - -AT~ ~4fi...ş.AJUJV .... ~-- --~ 

''f 
sof ya. cihetindeki araştırmalar da bl & 

kaç gUn için geri bırakılmıştrr. aıı:, 
sebep, çıkarılan toprakların orıı 
yığılıp kalmış olmasıdır. 

Profesör Bakster~ bu seneki atflŞ~ 
tırmalnrdan ve bilhassa ilk s.1J11~ 11 
neticelerden çok ümitli bulunduğııtl 
söylemiştir. 
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S C> r-J 1-1.A. 13 E ~ 
tahsil Hükumet hesabına 

görenlerin n amzetlikleri 
~nkara, 11 (Tan) - Memurin kanununun muaddel 64 üncü maddesi

bin neşrinden evvel hükumet hesabına tahsil etmiş olup ta kendi meslek 
\·e ihtisaslar ıiçinde ücretli vazifelere tayin edilmiş bulunanların bu su
~etıe geçirdikleri hizmet müddetlerinin namzetlik müddetine mah9Up edi
lıp edilmiyeceğinin tefsir yoliyle hallini hükumet Kamutaydan istemişti. 
'refsir talebini tetkik eden Bütçe Encümeni, işin kanun ile hallini daha 
Uygun bularak bir kanun layihası hazırlamıştır. Layihaya göre, mecburi 
l~iıınet mükellefiyeti sebebile 2919 numaralı kanunun neşrinden evvel 
Ucretıi olarak istihdam edilmiş olanların da bu suretle geçen hizmet müd
detleri namzetlik müddetine ve mecburi hizmetlerine mahsup edilecektir. 

Terfi müddeti gelen 
maliye memurlar1 

Ankara, 11 (Tan) - Finans Ba -
kanlığı terfi müddetini doldurmuş 
olan 20, 22, 25 li;-s. maaşlı maliye me 
murları için 15 Mayısta memleketin 
her tarafında terfi imtihanları yapa
caktır. lmtihan sualleri, bakanlıkça 
alakalılara gönderilmiştir. İmtihan
lar, Finans Bakanlığı imtihan tali -
matnamesi mucibince teşekkül ede
cek heyetler huzurunda yapılacaktır 

ihtiyat subayları İnebolu faciası Türk bayrağı 

Hazerde çağrılanlara lzmirde suçluların Kanun projesi 
harcırah verilmiyecek muhakemesi başladı Mecliste görüşülecek 

Ankara, 11 (Tan) - İhtiyat zabit 
l'e ihtiyat askeri memurlan kanu
tıunun 19 ncu maddesinin değiştiril
inesi hakkındaki kanun layihasını 
letkik eden bütçe enclimeni madde
~-tadiline mahal olmadığını karar
~urnuştır. Encümen tadile mahal 
tı~ınadığı hakkındaki kararının mu
cıp sebeplerini mazbatasında eöyle 
b:aıı etmektedir: 

"1706 sayılı kanunun 19 ncu mad
~esi hizmete çağrılan ihtiyat zabit 
~e memurlarına celp ve terhislerinde 
lı.suıu veçhile harcırah verileceğine 
:air hükmU ihtiva etmektedir. Mez-
.rı.r maddeyi tadil etmek üzere tek
~~ olunan bu layihada ise seferde 
lımet ve hazarda umumi manev

l'ala.ra çağrılan ihtiyat subay ve as
kert memurlarına celp ve terhislerin
de muvazzaf subaylar gibi harcırah 
"erUeceği hakkındaki eski hüküm 
llıUhafaza edilmekte ve ancak hazar
da talim maksadiyle çağrılanlara 
hlnız yol masrafları verilip yevmi
~e vırilmiyeceği kaydedilerek bunlar 

ki hükümden istisna edilmektedir. 
liazarda talim maksadiyle çağrı

~lann vaziyeti, manevraya çağrı
"' nlardan farklı olmadığı ve ayni b _, _ _. ______ ç a ... :r--- . .... l.<ı.u 

~ Ulunduklan cihetle harcırah istih
ıtkJarınm hesabında farklı bir mua
~ 

Izmir, 11 (Tan) - İnebolu vapuru 
kazasına ait davaya bugün ağırceza 
mahkemesinde başlanmıştır. 6 suç
lunun 8 avukatı mahkemeye gelmiş, 
bu arada lstanbuldan avukat Vasfi 
Raşit de bulunmuştur. 

ünce bütün suçluların ve Zı>keri
yanın hüviyetleri tesbit edilmiştir. 

Bundan sonra sorguya çekilen va -
pur suvarisi hadiseyi anlat:nı~ ve 
vapurun karaya oturtulmasının en i
yi bir hareket olduğunu söylemiş ve 
eğer 'bunu yapmıyara k yola devam 
edilseydi, kazanın patlaması ihtimal 
dahilinde bulunduğunu iddia etmiş -
tir. Süvari, fazla yükü vekaletin em 
riyle aldığını da ifade etmiş, Zeke
riya da filhakika böyle bir emirle 
kaptana iskelelerden mol alması i
çin tebligatta bulunulduğunu ileri 
sürmüştür. 

Geminin üçüncü kaptaniyle serdü
meni vapurdaki inzıbatsızlığm amil
lerinden birincisi ikinci kaptanın de
nize atlaması olduğunu işaret E:tmiş 
!erdir. Muhakeme, bazı şahitlerin 
celbi için 8 Hazirana bırakılmıştır. 

meleye tabi tutulmalarını icap ettire
cek hiçbir sebep yoktur. Buna bina-
.. , ~...,.ı.ht.J. •uudclonin tı>dilinc.-:.ma.hnl 

olmadığına encümenimizce karar V&.o 

rilmiştir.,, 

Planörcülük dersleri 

Türkkusu sahasında dü 
1 

tedrisata baslanıldı 

U~ta.tıbfıl Türkkuşunda Uk ders, 
eyd saat 16 da üniversitedeki uçuş 
n anında verilmiştir. Düne kadar 
ll 8~~uamelelerini tekemmül etti
lı.şı ız talebe derste hazır bulun
l'da~?'dır. Gençlere evvela planörün 
ltu atı anlatılmış, kanat gövde 
· e Ytıık kısımları birer birer gös-

· .. k~ek Vazifeleri izah edilmiştir. 
t uşu muallimleri, planörün u -
t ::tasına nakledileceğini ve buna 
lebet"lilatı anlatmışlardır. Bütün 
b.tın er birer birer, kabin denilen 
~l' a Yetine oturtularak bağlan

% ' k:nauerine lövye ile kanat
~~1aga ve sola dönüş hareketlen 
her tn.lştir. Bundan sonra, talebe-

lelj dgUn saat ;16 da muntazaman 
t i ~tsler verilecektir. Nazari ted 
llle çı?, .henüz bir program tcsbit 

lllıştir, Ancak, talebenin mil-

• 

sait saatleri hesaplanarak nazari 
derslerin cumartesi günleri öğleden 
sonra verilmesi muvafık görülmüş

l ür. Talebe kadrosu tamamlanmadığı 
için şimdilik gruplara taksim işi 
yapılmıyacak, bir tek grup halinde 
çalışılmakla iktifa edilecektir. Kad -
ro tamamlanıp kayıt muamelesine 
son verildikten sonra gerek nazari. 
gerek ilmi tedrisat için esaslı bir 
program yapılacak ve ona göre çalı
şılacaktır. 
Türkkuşunun ilk dersinde talebe

den başka daha birçok gençler, üni
versite ve lise talebeleri, heveskar 
halk ve çocuk hazır bulunmuşlardır. 
Verilen ders, herkes tarafından ala
ka ile takip edilmiştir. Şimdliik, pla
nörle uçuşlar yapılmıyacak, yalnız 
uçuşta mühim rolü bulunan müvaze
ne hareketleri gösterilecektir. 

Ankara, 11 (Tan) - Kamutay, bu 
aün Nuri Conkerin reisliğinde top
İanmıştır. Hava seferleri hakkında
ki kanun projesi hükumetin isteği 
üzerine geri verildikten sonra, kıyı
ların ışıklanması ve işaretlerin yerleş 
tirilmcsi hakkındaki Lizbonda topla 
nan konferans kararlarının tasdikı
na dair olan kanun projesinin ikinci 
görüşmesi yapılarak kabul edilmiştir. 
Bundan sonra, Türk bayrağı hakkın 
daki kanun projesinin görüşülmesi
ne başlanmıştır. 2 inci maddenin mü 
zakeresinde söz alan Refik lnce (Ma 
nisa), birinci maddedeki kara, hava 
ve deniz kuvvetleri arasına jandar-
manın niçin sokulmadığını sormuş
tur. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
bayrak meselesinin ehemmiyet ve şü 
mulüne işaret ederek her dairenin 
bu hususta ayrı bir talimatname 
yapması lıizımgeldiğini söylemiştir. 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 
talimatnamenin hustıSi vaziyetini i
zah etmiş ve nizamname ile talimat
name arasındaki !arklan anlatmış -
tır. Şükrll Kaya, liman ve donan
malardaki silah resimlerinin millet
ler arası kaidelerle tesbit edilmiş ve 
hukuku düvele girmiş bulunduğunu, 
bu hazırlanan proJ nın c r unun 
ve büyük kıt'aların gözönUnde bu -
lundurularak yapıldığını söylemiş
tir. Neticede, kanunun yeniden encü 
mene gönderilerek tetkiki hakkında 
verilen takrir kabul edilmiştir. Bun
dan sonra, ruznamenin son maddesi 
olan Finans Bakanlığı teşkilat ka
nun projesinin görüşülmesine başlan 
mıştır. Refik lnce (Manisa), en ufak 
köye kadar bütün memlekette geniş 
bir alaka uyandıracak ve herkesi ye 
niden ilgilendirecek olan bu kanun 
proje8inin perşembe akşamı dağıldı
ğını ve üzerinde çalışılamadığını söy 
Iiyerek 78 sayfa tutan projede es;sh 
tetkik imkanını elde etmek için önü
müzdeki cuma günü görUşülmesini 
teklif etmiş ve teklif kabul edilmiş
tir. Kamutay, öbür gün toplanacak
tır. 

Alman heyeti şerefine 
bir ziyafet verildi 

Ankara, 11 (Tan) - Ekonomi 
Bakanı Celfil Bayar, şehrimizde bu
lunan Alman ticaret heyeti şerefine 
Ankarapalasta bir ziyafet vermiş

tir. Bu ziyafette Alınan heyeti, Al
man Büyük Elçisi, Finans, Ziraat, 
Gümrük ve Inhisarlar Bakanlan, ve 
Merkez Bankası, Elçiliğin ileri gelen
leri de bulunmuşlardrr. Anlaşma 
müzakerelerinin her iki taraf için 
memnuniyet verici neticelere vardığı 
ve bugünlerde imzalanacağı anlaşıl
maktadır. 

Merkeı·Bankası umumi 
heyeti dün toplandı 

Ankara. 11 (Tan) - Türkiye CU
muriyet Merkez Bankası umumi he
yeti bugün banka merkezinde fevka
lade olarak toplanmıştır. Bu toplan
tıda esas nizamnamenin 32 inci mad 
desinin D fıkrasına üç imzalı tüccar 
senetlerile hazine bonolarının ne 
şartlar dahilinde iskonto edilebilece
ğine dair bir fıkra ilave edilmiştir. 

Maaı kanununda tôdilat 
Ankara, 11 (Tan) - tki senede 

bir , bir buçuk aylık kıt'a hizmetine 
tabi tutulacak ihtiyat zabit ve ihti
yat askeri memurlan için tadili tek
lif olunan maaş kanununun 13, 24 
ve 25 inci maddelerinin tadili hak
kındaki layiha alakalı encUmenler
den geçerek Kamutay ruznamcsine 
alınmıştrr. 

Tayyare piyangosu 

Dünkü keşidede kazanan 
numaraları neşrediyoruz 
Tayyare piyangosunun 21 inci ter

tip 1 nci keşidesine dün Asri sinema 
salonunda başlanmıştır. Dünkü ke
şidede kazanan numaraları sırasile 

bildiriyoruz: 

15 bin lira kazanan No. 
17817 

12 bin lira kazanan No. 
5596 

2,000 lira kazanan No. far 
17186 
23852 

• '"ı JO lira kazanan No. tar 
2895 
9043 

500 lira kazanan No. lar 
640 1822 8758 9678 9768 13655 

15783 20796 23914 24051 27122 27553 

150 lira kazanan No. lar 
2322 3361 5265 6034 6999 9114 
9798 10066 10252 11595 11729 14157 

15908 166681686317707 20712 20744 
22057 23521 23602 24950 25683 26066 
26536 26625 

100 lira kazanan No. lar 
820 1815 1893 2053 2100 2164 

2516 3194: 3836 4893 5791 6651 
6913 8184 8462 8719 9125 9880 

1129612839 132931331314093 15785 
158411634517288 18779 19058 20613 
21589 23293 23317 23390 23596 25459 
21H85 26480 27157 28398 29075 29340 

50 lira kazanan No. lar 
260 430 

1194 1313 

1865 2293 
2795 2827 
3393 3508 
4089 4144 

612 
1482 
2314 
2828 
3791 
4159 

708 
1535 
2503 
3037 
3932 
4278 

804 1008 
1762 1806 
2555 2781 
3251 3351 
3956 3967 
4590 4708 

4816 4885 5021 5426 5442 
5607 5725 5796 6187 6247 
6549 6629 6733 6758 695~ 
7219 734 7 '7558 7613 7918 
8 8036 8102 8345 351 
8629 2540 8634 8650 8863 
9258 9352 9403 9465 9472 9536 
9657 9850 10079 10180 10221 10245 

10250 10317 10364 10415 10490 10520 
10572 10637 10713107181095110974 
109791109211344 11347 11568 11666 
11873 12003 12069 12188 12256 12406 
126441284213217132181327413384 
13-1061347713504 13526 13610 13923 
141691417914241142431430014333 
14402 14433 14443 14499 14823 15035 
15096 15297 15322 1544115529 15654 
15712 15721 15857 1603116297 16520 

165321657116694 167981708417322 
173301764617654 177191775217901 
18009 18094 18103 18273 18377 18524 
18626 18653 18840 18946 1913119234 
19258 19262 19317 19355 19397 19555 
19655 19764 19861 20031 20434 20456 
20585 20756 20866 20883 20935 21016 
21102 21116 21220 21236 21393 21395 
21622 21622 21793 21873 21965 22015 
22169 22293 22312 22420 22535 22616 
22649 22873 22906 22933 22980 23019 
23252 2336·1 23425 23467 23650 23679 
23919 24180 24333 24741 24797 24804 

124866 24908 24989 25035 25161 25189 
2M01 25'137 25568 25822 25903 26005 
26096 26211 26274 268412695527024 
27291 27413 27555 27685 27833 28068 
28109 28230 28236 28748 28756 29232 
29265 29346 29410 29444 29787 29859 

30 lira kazanan No. lar 
98 120 138 264 416 505 

615 997 1224 1316 1325 1394 
1573 1601 1670 1718 1912 2241 
2245 2304 2357 2400 2462 2875 
3022 3165 3374 3438 3494 3569 
3579 3642 3821 3968 4030 40 8 
4271 4893 4401 4439 4516 4580 
4633 4684 4858 4969 5411 5450 
5508 5741 5909 6032 6275 6535 
6581 6865 6957 7015 7286 7526 
7536 7738 7862 7910 7993 8114 
8412 8527 8775 8938 9082 9120 
9136 9276 9374 9487 9506 9516 
9548 9886 9921 9953 996210177 

1023010284104461045810504 10534 
1063910649 10723109081114111178 
11180 11325 11585 116331166211744 
l175511755118481187611932 12381 
12609 1293312951132801328612516 
13652 13814 1415914371149791448!) 
146261470114753150661518115214 
152241545815692158331639516491 
1652 16746 167961684116874 16995 
169681727917351175271753817594 
1761318041180561829418422184313 
185051850718770189411895818994 
196621967119580197131973219741 
1974619756 20029 20113 20191 20233 
20299 20368 20554 20595 20932 20953 
20976 21036 21223 21239 21367 21421 
21508 21550 21759 22236 22236 22605 
22732 22820 22935 23oss 2$255 24265 
23370 23611 23614 2368'7 23697 23967 
23989 24038 24066 24281 24339 2436 ı 
24652 24722 24915 25052 250 6 25217 
25285 25529 25544 25582 25662 25686 
25728 25785 25900 26017 26057 26691 
26747 26768 26860 27191 27269 27376 
27468 2757127598 27724 27743 27787 
27839 27969 27992 2Sl 97 28307 28335 
28349 28544 2S685 28768 28946 29117 
29176 29262 29279 29326 29507 29606 
29658 29688 29831 29834 

Tunçay gişesi kazananların ikra
miye ve amortilerini dünden itibaren 
vermeğe başlamıştır. 

Eski İngiliz muharipleri 
dün Çanakkaleye gittiler 

Bir hey'et muharipler namına Taksim abidesine 

çelenk ~o.zdu.~UJ.c:_~ajk~n~mn dikkate Çeğer sözleri 

Taksim abidesi önünde 

Çnnakkaledeki Ingiliz mezarlıkla
rını ziyaret etmek üzere Lankastr
yor transatlantiği ile şehrimize 700 
den fazla İngiliz seyyahı gelmiştir. 
Seyyahlar, dün şehirde bir gezinti 
yapmışlar, akşam üzeri Çanakkale
ye gitmişlerdir. 

Feld Mareşal Sir William Bird· 
woord'un başkanlığındaki bu seyyah 
kafilesi, eski İngiliz muhariplerinden 
müteşekkildir. Heyet reisi, kendisile 
görUşen bir muharririmize, gördiik· 
leri hüsnü kabulden dolayı pek mü
tehassis bulunduklarını söyliyer.ck 
demiştir ki: 
"- İngilterenin eski muharipler 

cemiyetine mensup bulunan bizler, 
her sene olduğu gibi bu yıl da Ça-

nakkale ve lstanbulu ziyaret etmeği 
bir vazife biliyoruz. Bu temas, kah
raman Türk askerlerine karşı mu
habbetimizi izhara yeni bir vesile teş 
kil etmiştir. Bu münasebetle eski 
harp hatıralanmızı hürmetle an
mak zevkini duyuyoruz.,, 

Feld Mareşalden sonra, umumi 
harp esnasında Çanakkalede bulu -
nan İngiliz filosu kumandam Amiral 
Sir Roger Ke)is de, kahraman Türk 
askerlerinden sitayişle bahsederek 
duyduğu r<ıyranlığı anlatmıştır. 

Eski muhariplerden müteşekkil 

bir heyet, dUn, öğleden sonra Tak
sime giderek Cümhuriyet abidesine 
iki çelenk koymuştur. Çelenklerden 
birinde türkçc olarak şunlar yazılı-

Arkadaşlar arasında 
lnce ,.e yonılmaz niiktedan Res-

am Cemal Nndir'in (Akşam) da 
lüks apartımanların bir ön cephesini 
bir (le arka cephesini gösteren bir 
liarikatürü \'ardı. On cephe üslii, 
itinalı \'e temiz; arka cephede balık 
tava ı mı, kamı deşilmiş şilte mi, 
tavan lipürgesi \'e sökülmüş oba 
bonısu mu'! ne isterseniz \'ar. 

Cemal Nadir, na<lir bulunan zekii
lardandır. Liik nparbmanları misal 
olarak alır <la bizde lül·s denilen her 
e~;n, her hareketin arkasında ne 

kokmu bahldar ve ne ldrli yorgan
lar buhmduğunn bö~·Je gösterir. 
Yolı:sa o da bilir ld, önü arlmsma 
u:rmıynn yalnız Hiks apartnnanlar 
cleğildir. 

Gene Ak~amcla "Ak"amcı" imı.a-
iyle yazan meçhul arkadaş, böl~ik 

bölülc yn:ıdığı iiç dört fllı:radan birın
de komiinistleriıı hürriyet taraftan 
olup olmadıklarını mütalca ederken 
\"azıyor: 

• "l{omünistler hürriyet taraftan-
dırlar ama ondan kendi propaganda
larında istifade ettikleri müddetçe, 
ve bu istifade için taraftardırlar. 
Yoksa komünizmde komünist olmı
yanlar için hürriyet yoktur.,, 

Ben biraz geç anlarım. Bu fıkra
nın son ciimle ine bakılırsa• komü
nizmcle komünist ohmyanlar i~in 
hürriyet yok. l..iiliin komünist olan
lar i~in hürriyet ,.ar mı acaba? .. Uu
nu anh::ramndım. Hiirriyet "ba kası
nın hakknıa tecıl\'iİZ etmeden kendi 
hakkına başkasını ili tirmemek,, ol
du~"tlna göre bu sualimin eevabım, 
bu fıkrada bulamadım. Kusura bak
masmlar. Giiç anlı~·onım. 

Gazetelerin ekSf'Jisi kfıh başmakn
lelcrinde, kflh si~11si \'nziyeti hull\sa 
eden kı a icmallerinde soruyorlar; 
"Ccmh·eti Ak\ am, hele lngiltere 
ltalva~ın Habesistnm ilhak etmesi 
em;İ\·aliiini yut~I;: mı?,, 

Jlf"p lıilirsiniz ki, ben Cemlyeti 
Akvamda u7!L olmadığım gibi İngiliz 
kabinesi 8.zilsmdan hiçbiri~·le de mU
nasehetim yoktur. Lii.lı:in bu ~uale 
kolayca (',evnp verebilirim. Dinleyin! 

1 - Cemiyeti Ak\'am iynsi bir 
hırs ye arzu giiden bir tek df"\'let ol
madığına göre ister istemez böyle 
iluhh emri\'nldlerl knlml eder. Rina
ennle~·h o bunu yutabilir. iş ~·aldızı
nı lıulmnkt.ndır. 

2 - lngiltere eğer llaheşlstanm 
ltal~ nyn ilhakında kendine karşı hfr 
zarar \'arsa bu emri\'akii ltalml f'f
mez. Etmez de harp mı eder! Sakw 
ha! 

Dinleyin: 
Ynktlyle birisi. Jfncc.a gltmt~. Av-

dette sornm tar: 
- Arapça öğ'rendin mi? 
- E,·et ! demiş. 
imtihana ~ekmişler: 
- Pire::re ne derler? .. 
- Am~1n yapfanız yahu! Kiiçücük 

ey adamın nlı:lında kalır mı! .• 
:_ Oyleyse .. lle\'eye ne derler! .•• 
- Hoppala! Koca ey in anın nlt

lına ~ircr mi? •. 
Orta boyda bir §ey dü limnii~ w 

ormuşlar: 
- Sıpaya ne derler? .. 
Adamca~rız sıııanın adını bilmi:ror

muş; şu cevabı \'ermi. : 
- Sıpaya mı? .. Bir sene bir sey 

demezler. Uir sene sonra merkep 
elerler ... 

lııgilt.ere, ltalynnın !labesManı 

ilhak etmesini )"lıtnı.az ama yutm~ 
~ibi ~öriiniip sıpanın e ek olma mı 
heliler ve giinlin birinde ltalynmn 
haşma heliı olacak bir kuv\'et huldu
i:'ll zaman onun \'nsrtasiyle yükle
nir. A'\Tupa tarihinde bunun lılr sU
rii em nli \'nrdır. Rence hu ku\'vet 
ltnl~ anın imalinden geleceğe ben
wr. Jlelf" şu ıra<ln ~o vnlistler 11..-tf
rlnr me\·lrilnr nelirken }i'rnnsadan d&-
ğil. 

B. FELEK 

DiKKA T! 
Gazetemiz mensupları

nın hepsinin hüviyet cüz
danı vardır. 

Bundan iitiirü her ne iş i~in olursa 
olsun gazetemiz namına mtirnca
nt edeceklerden hii\'iyet cüzdan· 
tarının istenilmesi iş sahiplerinin 
menfnntleri il..-tıza maandır. 

._ __ ,_.,,,.,..,,...,...,.._ ____ .) 
dır: 

"Kahraman ve alicenap düşman 
şehitlerinin şerefli hatırasına sunul
muştur . ., 

Diğeri ise, ayni manayı ifade ed<>n 
iııgilizce bir ibare taşımaktadır. Sey
yahlar, Çanakkaleden sonra m<>mle 
ketlerine döneceklerdir. 
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No. 1so Ziya ŞAKIR 

Mahrem müzakereler bittiği sırada 
Ceıaıettin Arif Bey saraya gelmişti 

Balta limanındaki müzakereden da
ğılanların bir kısmı, Ali Kemal Beyin 
evine gelmişler; (Rahip Fru) yu da 
oraya celbetmişler; Balta limanında 
•eticelendiremedikleri müzakerata bu 
rada devam eylemişlerdi. 

Demişti. .. Vahidettin, yeni meclis 
reisinin sözünü kesercesine bir sürat
le cevap vermişti : 

TAN 
A. hone ve ilan şartlan: 

Türkiy~ lc;in Dı~an lc;ır 

Lira K Lira K 

Bu aylık 1 so 
3 • 4- 8 -
G " 7 so 14 -
ı vıll ılr 14 - 28 -

Sigortalı abone şartlan 
Yrlhk Altı aylık 

1700 900 

nan tçin tıancılık Şirketlerint
rnüracaat edilmelidir. 

Kiiçük ilanlar doğrudan doğ 
"Uya idaremizce alınabilir. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : İzmirden güzel bir görünüş 

Papas Fruyu davetten maksat; A
nadoludan yağan telgraflara ve me -
buslar tarafından gösterilen arzuya 
rağmen, teşkilatı milliye aleyhinde 
bir zat; mesela Damat Ferit P~a; 
birdenbire sadaret mevkiine getirile
cek olursa ; Anadoludaki heyecanı kar 
§ılamak, ve derhal meclisi kapamak 
için Ingilizler Babıiıliye ne derecede 
müzaheret temin edecekti?. Kat'i ola 
rak bunu öğrenmek istemektelerdi. 

- Vaziyetin nezaketini, ben de 
takdir etmiyor değilim. Bilhassa, Ku
va)i Milliyenin lilzumuna tamamen 
kaniim. Onun içindir ki, kabine reis
liğini hem dahilin ve hem de haricin 
itimadını haiz olabilecek bir zatı ver 
mek fikrindeyim. Fakat böyle bir za
ti bulmak kolay olmıya. Karanını. 

ancak yarın akşama kadar verebile
ceğim. 

Demişti. 
Vahidettin. bu kararını ertesi gü

nünün akşamına kadar beklemekten 
maksadı, Londradan gelecek cevaba 
göre hareket etmekten ibaretti ... E
ğer Londradan müsbet bir cevap ge
lirse, hiç şüphesiz ki, -milliyetp~rver
lerin bütün galeyan ve feveranmıı. 

rağmen - Damat Ferit Paşayı derhal 
sadaret mevki ine getirecek; ve Ana
doluya karşı da artık şiddetle. hare
kete geçecekti. Yok eğer menfi ce -
vap gelirse; vaziyeti oyalama suretf
le bir müddet idare edecek, bu müd
det zarfında da milliyetperverle,.le 
mücadeleye girişmek için icap eden 
vasıtaları hazırlamaya teşebbüs eyli
yecekti. 

Küçük ilanlann => satırhğı bir 
1efalık 30 kuruştur. ~ satırdan 
fazlası için satrr b~ma 5 kuruı: 
ıılınır Bir defadan fazla için ye
'<iınilıı n 3 10 kunış tnrlirilir . 

M EM L.E KETTE "TAN il 
Papas Fru; bu mevzu etrafında so

rulan suallere, kısaca cevap vermiş; 
- Ingilizler, lstanbul dahilinde her 

türlü harekete geçmekten çekinmez -
ler. Fakat, her ne sebebe binaen olur
sa olsun, artık Anadoluya bir tek ne
fer göndermezler. 

- Fakat, ya Mustafa Kemal bü
tün orduları toplar da Istanbul üze

rine yüriirse ... 
- Böyle bir ihtimali, akıldan çıkar 

mamak lazımdır. 
- Böyle bir ihtimal tahakku'k et

tiği takdirde, İngiltere hükumeti ne 
yapacaktır? .. 

- üyle tahmin ediyorum ki, Ingil
tere hükumeti.ılı yapacağı şey; ga -
tipleri selamlama 'l:" olacaktır. 

- Demek, Anadoludaki teşebbüsa-
tımız için bize 1-ir ordu vermiyeceksi-

• ? 
nız ... 

- Bana kalırsa, Anadolu için bir 
tek nefer dahi alamazs-nız ... Onun i
çin siz kendi ba.,.ınıza çare bulmalısı
nı1 

- Mesela ... 
- Mesela ... İstanbul, birçok işsiz, 

rr-~ız adaml ,.:a doludur. Bunlar, sa 
ı-~ gece ya"llarn :ı 1-~dar kahve
lc • ~duruvorlar: T{ağrt VP dama ". 
nuyorlar. Bunlardan bir ordu teşkil 
edebilirsiniz ... Bal. uz, · za•·ur Po., 
n·., Biga ve civarındaki "areketi, mUs 
bet netice vermiştir... lzmit tarafın
da.ı J. -ıadoluya karşı yapac::-~ız bir 
hareket, size birçok şeyler temin ede
bilir. 

Bu teklif, hoşa gitmişti . Ancak şu 
var ki; böyle bir ordunun tanzimi i
çin vakit kazanmak elzemdi. Mahira
ne bir entrika ile bu vakit kazanmak 
ta, güç değildi. Onun irin . ertesi gUn 
Damat Ferit Paşanın da huzurile bu 
mUzakereye devam edilmeye karar ve 
:rilm~"l; bu içtima da bu suretle hita
ma ermişti. 

Ertesi gün, sabahleyin erkenden 
Balta limanında Ferit Paşanın da iş
tirak ettiği müzakere öğleye kadar 
devam etmişti. öğleden sonra da, Da 
mat Ferit ve Kiraz Hamdi Paşalar sa 
raya giderek müzakerenin safnhntı 
ile neticesini padişah Vahidettine bil 
dirmişlerdi. 

Anadoluya karşı derhal bir ordu 
teşkili fikrini Vahidettin büyük bir 
memnuniyetle kabul etmiş; 

- Eğer milli teşkilat kuvvetlerini 
tamamile mağllı.p edemesek bile; hiç 
olmazsa o taraftan gelen korkuyu e:
zaltmış oluruz ... Yalnız, böyle \lir işe 
girişmek, buradakilerin sözlerile ola
maz. Bir kere de Ingiltereden sorul -
sun. Eğer oradan da, her ne şekilde 
olursa olsun mukavemet cevabı ge -
lirse. o zaman bu işe girişilebilir. Biz 
şimdilik vaziyeti böylece idare etmi
ye çalışalım. 

Demişti. 

1 ~: ~~L MACAMIZ 1 v v 
, 2 3-; s 6 1 a 9 10 11 Agaç kovuguna saklanan 

Bu sırada bahriye nazın Salih Pa
sa, meclisteki milliyetperver azalarla 
temasını muhafaza ediyor; meclisin 
kapanmak ihtimali olduğunu ima ey
liyordu. 

Buna mukabil, meclisin birinci re
is vekili HUseyin Kazım Beyin de sa
ray ve İngilizlerle, meclis namına in 
trikalar yaptığı hissediliyordu. 

Mecliste, şiddetli bir asabiyet hü -
küm süriiyordu. Kabine reisinin tayi
ni için padişahın koyduğu müddet 
dolmuştu. Fakat ortada, daha hiiliı 

kimse görünmüyordu. Padişah, bu a 
ne kadar bu iş için ancak iki kimse i
le görüşmüştü. Bunun biri Tevfik Pa
şa, diğeri de Damat Ferit Paşa idi. 
Londradan mUsbet cevap gelirse, hi~ 
tereddUt etmeden, Damat Ferlt Paşa 
yı tercih edecekti. 

1 

4 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

1-Habeş Imparatoru (5). Müsaa
de (4). 

2-Genişlik (2). Akciğer (3). Ol
maktan muzari (4). 

3-Bir kış yemişi (6). 
4-Bir mavi hastalık (5). Nota 

(2) Tir (2). 
• 

5-Meşhur bir Fransız artisti (10) 
6 - Lahim (2). Şart edatı (2). 

Tir (2). 
7 -Telefon dili (3). Rabıt eda

tı (2). 

8-Abdillhamidin ressamı (6). 
Mahsul (4) . 

9 - Rafüt eoafi 
Sert (7). 

Fakat, Londradan cevap gecikmiş- 10- Bir hece (2). Olmaktan e
ti. Ve mecliste hükümferma olan asa mir (2). Bir aşık çalgısı (5). 
biyet te, Vahidettinin içine bir korku 11-Mastar edatı (3). Hudut (5). 
.. ·ermişti. Ve bu asabiyetin kendisini 
tazyik edecek bir heyecan şeklini al- DUI'.''I{Ü BULMACAMIZIN HALLI 
maması için artık bu vükela buhranı- 1-lmtihan (7). lyi (3). 
na bir netice vermek mecburiyetini 2-Miad (4). Les (3. Az (2). 
hisseylemişti. Buna binaen DamatFe 3-Tatil (5). Vahşt (5). 
rit Pn.şa ile son ve kısa bir müzakere-
den sonra, şubatın, 6 mcı günü akşa- 4 - ldi (3) · 
ma doğru bahriye nazın Salih Paşayı 5-Lamba (5). Nal (3). 
saraya davet etmlı}; uzunca süren 6- Al (2). Badel (4). Ki (2). 
bir mukaddimeden sonra: 7-Nevzad 

- Kabinenin t~kilini size havale 8- Sa (2). Elveda (6) . 
ediyorum. 9-Han (3). Evet (4) . 

Demişti. 10-Yaş (3). Akademi (7) . 
11-lzinli (6). Atil (4). 

Salih Paşa, bazı şartlar dahilinde -------------
bu vazifeyi deruhte edeceğini söyle -
miş; ezcümle: 

- Meb'usan meclisi ile aramızda 
tam bir itilaf temin etmek şartile bu 
vazifeyi kabul ederim. 

Cevabını vermişti. 
(Arka~n ''111') 

•ŞIK SiNEMA 
Sana Tapıyorum 
MAGDA SCHNElDER 
tarafından neşe ve gençlik filmi 

Ayrıca: 

Karımı Ben Oldurdum 
Mümessili : 

NANCY CAROLL 

BALTIC 
markalı 

KREMA 
Makinasımn 
Kıymetini en fazla 
kullananlar bilir. 

:r ür/<...:florupa LTD. $Ti. 
llTAHIUL, OAL4TA, ,E,.SIMll! ll'•ZAlll .. 

l stanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden : Nahide tarafın
dan Şehzade başında Direkler arası 
5 No. da iken ikametglhı belli olma-

500 liranın hikayesi 
Aydm, (Tan) - Yenipazarda birkaç giln evvel tuhaf bir vak'a olmuş

tur: Hüseyin isminde bir çiftçi,500 lirasını tarlasındaki zeytin ağaçların
dan birinin kovuğuna saklamıştır.Hilseyin, bir müddet sonra paraları koy 
duğu yerden almak istemiş. fakat sakladığı ağacı bir türlü bulamamıştır. 
Uzun ar!lmalar boşa çıkınca, paralar mı bulmaktan ilmidini kesmiştir. 

Hilseyin, birkç gün evvel tarlasında kurumuş ağaçlardan birkaçını 
görmek istemiştir. Sakladığı paralar, bunlardan birinin kovuğundan çıkın
ca adamcağız bir hayli sevinmtştir.F akat, kaybettişi kasasını bulan Hii
seyinin sevinci kısa sürmüştür. Çünkü, böcekler tarafından delik deşik edi 
len 500 kağıt lira, eline alır almaz hemen dağılmış ve toz haline gelmiştir. 

Elmalı civarındaki bataklıklar 
Elmalı, (Tan) - Antalyanın büyük bir kazası olan Kasabaya bağlı 

54 köy vardır. Nüfusu yirmi bin 484 tilr. Elmalının istihsalatı meyve ve 
hububattır. Meyvecilik ilerlemiştir. Bunun için kasabada büyük bir meyve 
fidanlığı vücude getirilmiştir. 

Arpa ve buğday fiatlerindeki yükselme köylünün yüzilnU güldürmüş. 
banka borçlarının yüzde 60 nisbctinin ödenmesine yardım etmiştir. Vazi
yet böyle değişmeden devam ederse 936 sonunda köylünün borcu kalmıya 
caktır. Kazanın bu aradan bazı ihtiyaçları da vardır. Beş altı senedenberi 
devam eden sıtma mücadelesinden iyi neticeler alınmış olmasına rağmen 
göl sularının teşkil ettiği bataklıklar göriilmektedir. Kazada doktor yok
tur. Sıtma mUcadele teşkilatı da buradan alınarak Turgut iline nakledil
miştir. Bataklık ya.pan Avlan ve Karagöl göllerinden birincisinin mecra-
sı değiştirilerek kısmen kurutulmuştur. Kara eöl senenin hso ... _" ___ ,_ 
rın a zarar ı o maktadır. 

Köylere dağıtılan bu~alar 
Aydın, (Tan) - nimizde montofon cinsinden köylere dağıtılan huğa sa

yısı 24 U bulmuştur. Bu cins buğalardan alınan yavrular gerek cer ve ge
rekse et ağırlığı itibarile çok iyi olduğu gibi ilimizin iklimine de çok elve
rişli gelmiştir. 

Aydın aygır stasyonunda mevcut 8 cins aygırla 4 merkep ilçelere ve 
kamunlara gönderilerek safata devam olunmaktadır. Bu aygırlardan bu 
yıl alınan taylar çok iyi görülmektedir. 

Antalya, (Tan) - Çocuk haftası münasebetiyle bUtUn ilkmektep ta
lebesinin iştirakiyle büyük bir çocuk bayramı yapılmıştır. Küçük yav
rular, bayrama karnaval elbiseleriyle, milli kıyafetlerle iştirak etmiş
ler , kafileler, spor sahasında toplanmıştır. Akşam geç vakte kadar sü
ren eğlenceler, şarkılar çocuklan çok eğlendirmiştir. Yukarki r esim, çi-
çek bayramından bir intibaı tesbit ediyor. • 

Kayseri Halkevinde dikiş kursu 
Damat Ferit Paşa ile padişahın bu 

mahrem müzakeratı henüz hitama er 
mişti ki, yeni meclis reisi Celalettin 
Arif Beyin saraya geldiği Vahidetti
ne haber verilmi§ti ... Vahidettin, ye- ••••••••••••• .. 

yan kocası Terzi Ziya aleyhine açı
lan bo§anma davasında : müddeaa
leyhin ikametgahının mechuliyeti ha 
sebile arzuhalin on gün zarfında ce
vap vermek üzere on beş gün müd
detle ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve arzuhalin bir nushasıda mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış oldu
ğundan 936/ 196 No. lu dosyasına 

ilan tarihinin ferdasından itibaren 
on gün zarfında cevap verilmesi lü
zumu yerinde olmak Uzere ilan olu
nur. 

ni meclis reisini büyük iltifatla huzu
runa kabul etmişti. Celfı.lettin Arif 
Bey riyasete intihabım resmen padi
şaha arzeylemişti. Padişah, kendini 
tebrik etmiş, muvaffakıyetler dile -
miş, ve hatta: 

- Memleket, azim tehlike içinde ... 
Bu tehlikeyi def etmek için yegane 
çare varsa. o da meb'usanm etrafı -
mızda toplanması .. Milletin, hanedanı 
saltanat ile el ele vererek çalışmasın
dan ibarettir. 
Demişti .. Celfilettin Arif Bey, (hft.

" r" •e VÜ?. stirmekten) ikin 
, rıı ıh izııha girişmiş : 

- Vaziyet, malumu şihanenizdir 
Vükela buhranı, daha hala devam e
diyor. Vükelanın vücudllne ihtiyaç 
messeden birçok işler müzakere edile 
miyor. Milletin ve mebusanm itima
dını haiz bir kabinenin bir an evvel 
mevkii iktidara getirilmesini istirham 
edeceğim. 

ZA Yl - Istanbul Ticareti dahiliye 
gUmrilğUnden almış olduğum 6553 
sayı ve 30-3-929 gUnlU depozito mak
puzunu zayi ettim. Zuhurunda hük
mü yoktur. Merkezhal No 46 Cemil. 

ZAl'J - 315 yılında Mahmudiye 
merkez rilştiyesinden aldığım şe
hadetname zayi olmuştur. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

397 numaralı Cemil 

ikinci Icra Memurluğundan : Pa
ray açevrilmesine karar verilen Ye
nişehlrde BillbUl dere caddesinde 80 
numaralı Bakkal dilkkanında borçlu 
Koçoya aid muhtelif hane eşyaları 
12-5-936 tarihine mUsadif Sah günü 
saat 16 dan itibaren sözü geçen 80 
numaralı bakkal dükkanı önünde ha 
zır bulunacak memuru tarafından sa 
tılacağı ilan olunur. 

l stanbul 6 ıncı Icra Memurluğun
dan : Bir borçtan dolayi bir kısmı 
mahcuz ve bir kısmı da sahibine teb 
liğat ifa edildiği halde teselümden 
imtina ettiği demirciliğe ait alat ve 
edevatın ilk açık artırma suretile 
14-5-1936 perşembe günü saat 9dan 1 
itibaren Galata Kurşunlu hanında 

satılacağından talipler in mahalinde 
bulunacak memuruna milracaatlan 
ilan olunu~. (22907) 

. . 
Çankm, (Tan) - Halkevi salonunda nokış, dikiş işleri için bir kurs 

açılmıştır. 20 den fazla talebe devam etmektedir. Bir aylık mesaiyi gös
terecek şekilde bir küçük sergi de kurulmuştur. Davetliler yapılan işleri 
takdir etmişlerdir. Yukarıki resim, kursta çah§an bayanları gösteriyor. 

Mersinde canh bir 
imar faaliyeti 

Mersin, (Tan) - 11ile bu yıl ço 
canlı bir imar faaliyeti göze çar 
maktadır. 9j6 bütçesinin imar ha 
kmdaki tah.sisat önümüzdeki yı 
içinde yapılacak bayındırlık iş 
hakkmda da sarih bir malumat ver 
mektedir. Vali RUkmeddin Söz 
.~öylcdiğine glJre, hususi bütçeye t 
allı{k eden meselelerden bilhass 
yol işleri ön planda başartlacak 
lan esaslardandır. Çalı§malar, 
zalar arasındaki esas yollarla 
zalardan merkeze yapılacak olan b 
yük şoseler üzerinde teksif edilece 
tir. Mersin • Silifke yolundaki i11• 
§aat devam etmektedir. Bu yo 
iizerinde ahşap köprü kalmıyaca'lıı 
hepsi betonarme yahtd tel beton o
lacaktır. 936 inşaat pl<inında Mer " 
sin - Tarsus yolu da vardır. Başlatt
m~ ol.an Mek-:tep ve hastane, önü .. 
mii.zdeki sonbahara kadar ikmal tJ

dilccektir. Ayrıca, Anamur iske~ .. 
sinin geni.şletilmesi ve oradaki hl
kumet konağı inşaatının en yaku• 
zamanda bitirilmesi için çalı§tlmalf-... _ ... -

Aydın Spor Klübü 

tekrar faaliyete geçti 
Aydın, (Tan) - Bir yıla yakın bit' 

zamandanberi sönük bir halde bulu• 
nan Aydın spor klübü üç gündür te1' 
rar faaliyete geçmişti.r. Evvelki güıt 
Halkevi salonunda toplanan kongrr 
de birçok yeni üyeler bulunmuş, hr 
raretli konuşmalardan sonra yen! 
yönetim kurulu eu suretle seçilmif • 
tir: 
Başkan Defterdar N. Tuncer, ge " 

nel sekreter Mazhar, sekreter Tahit'ı 
sayışman Nuri, üye bayan Remib• 
Emin ve Celal. 

Bir hırsız tutuldll 
Ereğli, (Tan) - 935 senesinde A.fl 

karada bir hırsızlık suçundan on •1 
hapse mahk\ım edilen lnebolunutl 
Çatal zeytin nahiyesinden Abdillk• " 
dir, burada tevkü edilmiştir. AbdUI • 
kadir, Ereğliden evvel sahte bir nil" 
fus kağıdıyle Konya ve Seyhan U • 
lerinde dolaşmıf, Ereğlide yakayı el• 
vermiştir. 

1 Küçük Haberler 1 
• Aydın, (Tan) - Dimizln bazı Jc51 

terinde görlllen keçi bulqık ıiğ~ 
koyun ve keçi çiçek hastalıklan " 
keçi uyuzu tamamen sönmek nzere 
dir. 
•Aydın, (Tan) - Köşk kamun~ 

da Odemiş ilçesine açılan 30 ~otlle1' 
roluk köy yolu tamamen biUrilec_e, 
geliş gidişe açılmıştır. Bu yol tıze~1 
de köşk kam unu sınırında 15. .k bıS 
vardır. Dün katırın zor geçtıği ıs 
yerlerde bugün otomobil ve kaJllY0 

lar çalışmağa ba.§lamıştır. 

• M. Kemalpaşa, (Tan) - n<:e~ 
ceza hakimliğine azadan Bürhanet tlJI 
hukuk hakimliğine azadan şeınset 
tayin edilmiştir. ·ııitl 

Buradaki ağır ceza mahkenıesı 
1 

, 

kaldırılması üzerine Çana.kkrtle h• 

'·•ık lıl\lti..,ı · ·:...,, tnvin ed:ırı " r· 
ıa başkanı Mehıne+ ! ·ctduJlnh '' rıt 
:>us sulh hakimliğıne tayin edilc.ll

1
, .. 

kim Hilsrev yeni vazifelerine t>aŞ ııı.t 
mak üzere şehrimizden ayrılnıl~ 
ve uğurlanmışlardır. ~ 

• Nazilli, (Tan) - Evvel~i tÇt 
A vizo treniyle buraya 1500 zıya~tl· 
gelmiştir. Ziyaretçiler, ba11111a fa fY 
kası inpatını, pamuk ıslah ists• 
nunu gezmişlerdir. 
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Sigorta şirketlerinin vaziyeti 
NOTLAR 

Büyük sözler 
insan vardır ki, ağzından vatan, 

namus, haysiyet, ahlak, iffet-. gibi 
büyük sözler dilljmez. 

Habeş istiklali 
ancak muharebe 
ile temin edilir Türkiye Milli Sigorta Şirketinin 

vaziyetine düşecek si9orta yoktur 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

fi Bayar, Feniks de Vien şirketinin te almakla beraber, eskidirler. Bu 
\>aziyeti hakkında muharririmizin günkü ihtiyaçlara tekabül edecek 
Borgusuna şu cevabı vermiştir: mevzuatın yapılması lazımdır kanaa 

insan vardır ki herhangi bir mev
zndan bahis a~ılsa, o mevzu etra
fında alelade lügatlerde tesadüf edi
len malumatı ve isimleri sıralar. 

O sten Çim birlayın sulhe 
dair düşüncelerini anlatıyor 

Londra, 11 (A. A.) - Sir üsten 

"- Feniks de Vienin 22 memleket tindeyim. Sigortalıların menafiini 
te şubesi vardır. Çalıştığı memleket- daha ziyade korumak için elbet ki, 
ler dahilindeki son vaziyet dolayısi- yapılabilecek birçok esasat vardır.,, 

Ağızlarından bilylik sözleri düşür
mlyenler, o büyük ~özlerin ifade et
tikleri mefhumlara hasret çekenler
dir. 

Çemberlayn, Birmingham Post gaze
zetesine gönder -
miş olduğu bir 
mektupta d i y o r 
ki: le husule gelen zararlar çok büyük- - Bunlar ne gibi şeylerdir? 

tür. Bundan memleketimizde muta- "- Maalesef bugün kat'i cevap ve 
~rrır olmuştur. Bu arada mesela remiyeceğim. Maamafih bu hususu 
Çekoslova.kya.nm zararı 100.000.-000 tetkik için çalışmaktayım. Esasen 
'I'ürk lirasıdır. Ancak diğer memle- duyduğuma göre lktısat Vekaleti 
ketlerin zararı karşısında bizim za- kendi mütehassısları vasıtasile la
ranmız çok az telakki edilebilir. Bu zımgelen tetkikatı yaptırmaktadır. 
~a memleketimizdeki Sigorta şirket- Benim bu husustaki rolüm alakalı 
leri garantisinin yüksek derecede tu olduğum Sigorta şirketleri bakımm
tulmuş olmasından ve 1929 danbe? dandır.,, 
&ahşan Milli Reassüransm mevcudı- Refi Bayar bugünlerde Ankaraya 
Yetinden ileri gelmektedir. Milli Re- gidecektir. 
asurans, ilk teşekkülünden itibaren 
Prensip olarak hayat kısmı sigorta- Mevduatın yüzde ellisi 
larmda aynlması Iizimgelen ihtiyat kurtarılıyor 
akçelerinin memleket dahilinde kal-
lnasmı temin için bunları kendi nez- Duyduğumuza göre Milli Reasü -
tfinde alıkoymuştur. Bu vaziyet ne- rans, Feniks ve Milli Sigorta şirket
licesi olarak ta bugün Feniks de Vi- lcrine 929 dan sonra sigorta edilmiş 
etı ve Türkiye Milli Sigorta Şirketle- ola~lann .. ~evduatını~ yüzde ellisini 
tine ait olarak tesis edilmi' ve Milli temıne butun kuvvetile çalışılacak-
lieadrans neminde alıkonulm~ tır. 
lıo.ooo Ura !*" rezem vardır.. Fe- Milli sigorta ıirkefinin 
bilm de Vlen in ifllsma sebep, idare- memurları 
ilhllk "f'e fazla lf yapmak hevesinden Milli" s· rta ş· k tind 22 
iSoğan Bafka bir ıgo ır e e memur 
~ ~~· çalışmaktadır. Bunlann listesi dün 

_ :Anadoİ1l Sigorta Şlrket!ntn, Mill~ Reasür~nsa gelmi~tir. .. Ha~r 
lrftrktye Milli Sigorta Şirketini kur- ~dı~ıza gore son vazıyet uzerıne 
'-mak için. devrala.cağı doğru mu- ışlen kalmayan bu memurlardan de 
iare ğerli olanlara iş bulunması takarrür 

•-ıtn&tıflu Sigorta Ştrtet!ntn bn etmşitir. 
~ noktai nazarı. MiI1t bir '1rket Feniksin iflası nasıl 
Olmam M>arfle TUrldye Mllll Sigorta meydana çıktı 1 
~etine aigortalı olanlann zararla- . . 
trm kabil olabildiği kadar tahf"ıf et- Me;k~zı yıyanada bu~unan Feniks 
Ilı.ektir. Bu maksadı temin etmek ve de Vıenın ~ası ~u ş~_kı~~~- mey~ana 
gelen ıdgortalıla.ra iz&ııat verebilmek çıkknıış~: Şırketin mudduı:u Berlıb~e~, 
t..ı- Türki Milli s· rta ,.;,.ketinin ço ganp yaşayan ve e3enere ın-
~n ye ıgo Y- 'dir K d' · h "kul" d b" · 
bulunduğu handa bir bfu'o açDUf bu- sdı . ..e~. ısın~ an a ttae ırbUış -~k-
lunmaktadır. tstenilen bütün malft- . amı s":s':1.venr, mevz~a n yu 
ın t, edenlere gerek bu bUroda ışlere gırışır; fakat de3enere oldu -
~ a: Anadolu Sigorta Şirketinin ğundan k~nC:U h~yat_ile meşgul o~ -
1st.&nbul merkezinde verilecektir. maz; va.ktinı, guya ış adamı sıfatıle 
'l'Urkiye Milli Sigorta Şirketini, düş- s~yahatlerde geçirirmiş. Ha!U- hi~ 
tüğii bu n.ztyetetn kurtarmak için bır yerde mun~am yatacagı yen 
temaslara girişilmiştir. Fakat mfis- yokmu~. ~~~tıgı !er, sad~e -ya tren 
bet bir netice vereceğine kani bulun ler, ya ı~dıgı şehırde otel .~mış. Kra-

__ ,_._._,. vat.m1 hılP. arkadaşları soylemezler 
veya değiştfrmezlenıe. bütün kirile 
taşırmış. Bu adam, yani Berliner, 
bundan dört ay evvel ölünce yerine 
yeni müdürü getirilmiştir. Yeni mü
dür1 ilk bakışta müessesenin hali if
lasta olduğunu görmüş ve mesele 
meydana çıkmıştır. 

Bu şirketin.dnUdllrll Peah'm 
ajantelik istediği söyleniyor! 
"- Müdür Pesah'm şirketten ay

tılarak iş aradığı doğru değildir. He
?\Uz vazifesi başındadır. Şirketin iş
leme bizzat meşgul olmaktadır ... 

- Memleketimizdeki sigorta şir -
ketlerinin YaZiyetleri nasıldır! Fransada milli reassurans 

yapıyor 

Bilgiçlik t.ashyanlarm bunu eehil
lerini örtba.5 için )'aptıklan gibi. 

ll'akat bazı adamlar bilirim ki, 
hem büyük söz söylerler, hem de bü
viik laf ederler. 
· l~te b(;ylelerinden çekinmek ge
rektir. 

Çiinkü kurnaz olduklarını kabul 
etmek mecburiyetinde olduğumuz hu 
in.;;anlar, zeka ,.e civanmertlikte 
nekadar Jm;ırlarsa, fenalık yapmak 
hususunda o kadar velfıtturlar. 

Çünkü nasıl muhteris bir uşak 
kötü bir efendi olursa, çok haka
ret görmüş olan, hakaret t'trneğe o 
kadar teşnedir. P~mın da sebebini, 
herhangi bir ıınhada, her ne şekilde 
olursa olsun, kendisine bir şöhret 
temini için her türlü hakareti kabul 
etmiş olmanın aksülamelinde arama
lıdır. JJöylelerin maksadı kf"ndilerinl 
vatanılerver, ahlak ~ahibi, edip, alim, 
fazıl tanıtmaktır. Ve şayet, kuru 
.Wz, bn meziyetlere sahip olmak i~in 
klifi ~f'lmiş olsaydı, onlar muhak
kak ki muratlarına ermiş olurlardı. 

Fikret ADJL 

Akdenizin sulhu 
ve Akdenizliler 

(Başı 1 incide] 
Başka bir saylav da Eden'in Ce

nevrenin bugünkü Habeş delegesinin 
tanınması hakkında talimat alıp al
madığını öğrı:nmek arzusunu izhar 
etmiştir. Baldvin bu süale menfi ce
vap vermiştir. 

Işçi partisinden Cocko bilahare 
şu suali sormuştur : 

- lta1yanın Habeşi.staruı tanrruz 
etmesinin i>nilne geçmek için Mi:!ct
ler Ccmi11eti tarafından yapılan gay
retlerin ~etice.~iz kalma.-n 11.zerine 
hükUmet) Şarki Akdenizde 8'1ılh ve 
nizamın temini zımnında mü.şterek 
bir harekete geçt?mck t'l::re Türkiye
tıo, Roma.nyaya~.-Y.:uoo.cıltı1JV421n...-.<:ıou.
!fetlcr Birliğine~ Yunani..,fana ue 
Bulgaristana müracaat niyetinde mi
dir 1 

Baldvin bu süale §U cevabı vermiş
tir : 

- Hükıimet 8'1;İhmı deuamı için 
lüzıtmtl takdirinde, Mfflefler Cemiye
tinin diğer azaları ile temasa girme
ğe daima hazırdır.,, .. _ Memleketmizdeki diğer slgor

t., şirketlerinin yaziyetleri normal -
dr. Esasen gazetelerde okuduğuma Duyduğumuza göre Fransa hü-
töre lktmat v eklleti lizmıgelen tet- kfuneti de bizdeki Milli Reassüransın 
kikatta bulunmaktadır. Çok yakinen ta.mamile bir eşini yapmak için dev
tiöyllyebilirim ki, FenikB de Vıen ve letin tekeffülü altında ve yüzde elli 
~ Milli Sigorta Şirketinin va- mecburi şekilde mevduatı havi bir 
~ girecek bir sgorta şrketi reassürans kanunu projesi hazırla
~ Bu hnsusta.n em.in olabilirsi- mıştır. 

Baldvin başka bir aaylava da ce
var olarak, hUklımetin Adisababa el
çiliğini çekmek niyetinde bulunup 
bulunmadığına dair bir şey söyliye
rnivc,.eITTni bildirmiştir. 

"Hali hazırda 
Habeşistanın istik
lfilini yeni baştan 
temin edecek ye
gane çare muha
rebedir. 

Ben her zaman 
için Milletler Cemi 
yeti taraftarıyım . 

Osten Çımbırlayn Zira bu cemiyet 
sulbü muhafazaya yarıyan en iyi va
sıtadır. Halihazırda tatbik edilmek
te olan zecri tedbirleri terketmek 
Milletler Cemiyeti sisteminin tama
miyle ölmüş olduğunu kabul etmek 
manasına gelmez. Milletler Cemiye -
tinin şimdiki tecrübesinden istifade 
etmesini ve geçen senenin vermiş 
olduğu derslere bakarak müşterek 
emniyeti ve bu emniyeti müessir 
kılabilecek şartlan daha iyi takdir 
eylemesini arzu ederim. 

Milletler Cemiyeti, zecri tedbir
lerle elde edilmek istenilmiş olan ga
yelere vasıl olmak hususunda çok 
bati bir surette ve çok kararsızca 
hareket etmiştir. Zannetmem ki Ne
ca.şinin kaçmasından sonra Habeşis
tanda müstakil bir hükumet tesisi i
çin zaruri olan unsurlar bulunabil -
sin. Gene zannetmem ki Ne~inin 
istiklllini harpten başka bir vasıta 
ile yeni baştan tesis etmek imkanı 
mevcut olsun. Fakat A'\TUpa, 
böyle bir mücadele ve muharebeye 
zahir olabilir mi? Sabırsızlıkla bek
liyen ihtiraslara serbest bir yol aça
cak ve sulh meselesinin umumi bir 
hal suretine bağlanması maksadiyle 
yakında yapılacak olan müzakereleri 
tam bir akamete uğratacak olan böy 
le bir harbin sonunda Avrupa ne gi
bi ahval ve şerait altında bulunacak
tır. Eğer haklı isem o halde fela -
ketli bir maziyi arkamızda bırakarak 
daha iyi bir istikbali ne suretle vücu
da _getirebileceğimiz meselesi ile uğ
raşmamız müreccah olur. 

Sir Osten Çemberlayn, sözlerinin 
sonunda, son zamanlarda A vustur -
yaya yapmış olduğu seyahatin ni -
san ayının başlangıcında ileri sür
müş olduğu noktai na.zarlarını asla 
değiştirmemiş olduğunu beyan etıniş 
tir. 

Viyanada 

" Kahrolsun Suşnig ! " 
diye nümayişler ! 
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Yunanistandaki grevler 

Seldnik CJrevi çok 
aldı feci bir şekil 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

smda yapılan çarpışmalarda ölenle
rin cenaze merasimi dün yapılmış -
tır. Ölenlerin 9 u Yunanlı, 3 ü de 
Yahudidir. Bunların hepsi de grevci 
işçilerdendir. Cenazeleri on binlerce 
işçi takip etmiştir. Cesetler gömUl
dükten sonra bir miting yapılmıştır. 
Mitinge iştirak edçnler Beyaz kule· 
den ta Hürriyet :hıeydanına kadar 
olan sahayı tamamen doldurmuşlar
dır. Mitingçiler üçüncü Enternasyo
nal marşını söyliyerek "Yaşasın as· 
ker!" diye nümayişler yapmışlardır. 
Bundan sonra zaljta, hükumet ve 
faşizm aleyhinde tezahürat olmuş
tur. 

grev ilan edileceği şayi olmuşsa da 
bunun yapılmıyacağını bildirmiştir. 

Hatipler, tevkif edilmiş olan ame
lenin serbest bırakılmasını, Metak
sas kabinesinin istüasını, ve Halkçı
lar cephesine mensup mebuslara is
tinat eden bir Sofulis kabinesi teş
kil edilmesini istemişlerdir. İşçiler 
Selanik Jandarma kumandanının a.z 
tini de Wep etmişlerdir. Şehirde ha
yat, felce uğramıştır. Mağazalar, lo
kantalar, sinema ve tiyatrolar halii 
kapalıdır. Münakalat, inkıtaa uğra
mıştır. Yalnız ortada askeri kamyon 
!arla, sıhhiye otomobilleri ve grev 
komitesinin otomobilleri dolaşmakta 
dır. Memurlar, bütün mevkuflan 
serbest bırakacaklarını vadetmişler
dir. Ordu, sük\ln ve asayişi temine 
devam etmektedir. Zira jandarma
lar polis merkezlerinde kapalı bulun 
maktadırlar. 

Dtin gece elektrik işçilerinin gre
vinden dolayı şehir tamamile karan
lıklar içinde kalmıştır. Fakat şimdi, 
ekmek ve elektrik temin edilmiştir. 
Grevcilerin mümessillerile hükumet 
arasında dün gece yansından sonra· 
ya kadar devam eden konuşmalarda 
hiç bir netice elde edilememiştir. Şa
yanı dikkat olan nokta, bütün Sela
nik ahalisinin grevcilere taraftar ol
masıdır. 

Bütün Yunanistan grev 
tehdidi altında ! 

Gazeteler, Yunanistan'da şimdiye 
kadar görülmüş grevlerin en vahimi 
olan Selanik grevi hakkında siltun
lar dolusu yazı yazmaktadırlar. Sol 
cenaha mensup amele teşkilatları, 
Selanik amelesinin metalibatı redde
dildiği takdirde, Çarşamba sabahı bil 
tün Yunanistanda umumi bir grev 
llan etmek tasavvurunda olduklarını 
bildirmişlerdir. Fakat diğer taraftan 
Ekonomi Bakanlığı işçiler şefi diln 
gece Başbakanı ziyaret ederek de
miştir ki: 

İşçiler bürosu şefinin kanaatine 
göre, otomobilciler de grev yapmıya
caklardır. Netekim otobüs ve tram
vaylar bugün işlemişlerdir. Fakat 
hükumet her türlü vaziyete karşı 
tedbirlerini almış, bulunmaktadır. 

Larisadan ve diğer şehirlerden aske· 
ri nakil vasıtaları getirilmiştir. 

Metaksasın beyanatı 
Başvekil Metaksas, gazetecilere 

beyanatta bulunarak Selanlk grevi
nin hükumetin patronlarla ameleyi 
uzlaştırmak sahasında sarfctmek is
tediği faaliyete mani olmuş olduğu
nu söylemiştir. Metaksas, grev komi 
lesinin başında bulunanlann hattı 
hareketlerinin amelenin menfaatle
rini himaye etmekten başka gayeler 
peşine koşma'kta olduklannı isbat 
~ylemiş bulunduğunu ilave etmiştir. 
başvekil, netice olarak, hükumetin 
vazüesinin grevcilerin metalibatının 
sakin bir hava içinde tetkik edilebil
mesi için sükün ve intizamı tesis et
mekten ibaret bulunduğunu söyle
miştir. 

Şimendifer amelesi 
seferber l 

Belgrad, 11 (A.A.) - Atinadan 
bildirildiğine göre Metaksas, dün ak
şam beyanatta bulunarak umumi gre 
ve ve bugün yapılması mutasavver 
nümayişlere iştirak etmelerini me
netmek için şimendifer amelesinin 
seferberliğini emretmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Volos'ta çarpıımalar 
Atina, 11 (Tan) - Volos'da Her

man şirketinin işbaşılanndan iki kişi 
greve mini olmak için uğraşmaları 
üzerine grevciler ile çalışmak iste
yenler arasında kanlı çarpışmalar 
olduğu gelen telgraflarda bildiril
mektedir. Bu çarpışmalar tevessü et 
meden bastınlmıştır. Yunanistanın 
muhtelü memleketlerinde tütün iş
çileri grevlerine devam etmektedir -
ler. 

p; .. ..pıımalar 
\Tan) - Pirenin tütün· 

. dün Neakokinia'da polis
c,tarpışmışlardır. Grevcilerin 

attıkları taşlardan birkaç polis ile 
bir komiser yaralanmıştır. 

Korfo adası ve ltalya 

- Her ne kadar 24 saatlik bir 

Atina, 11 (Tan) - Korfo adasın
daki Italyan talebenin adanın Italya 
ile birleşmesi hakkında bir layiha 
hazırlamış olduklarına dair çıkan şa 
yia hUkiımet tarafından tekzip edil
miştir. 

reisi olan Fey'in evinin önüne gitmiş 
ler ve reisi Balkona çıkarmaya mec
bur ederek şiddetle alkışlamışlardır. ~ BUg4bıMI stgorta flrketlerbıtn Mlln. slgo!"!anın pofi~eleri 

~ ?e sigortalıların menafü- fetlnlc edıhyor 
iti daha ziyade konıyacak şekilde ha lktısat Vekaleti müfettişleri milli 
'*et imklnı var mıdır? sigorta ~drketi hakkındaki tetkikleri-
·- Memleketim.izdeki sigorta ka.- ne devam etmektedirler. Milli Sigor

._. hu ihtiyaca ve şirketlerin garan ta şirketinde 6000 poliçe tetkik edile 
il ıneeclclerinl fiddetle nazarı dikka- cektlr. Henüz bu hesaplann arkası 

Baldvin, cenubi Afn1tadald lngı1iz 
dominyonu meclisinde Kertsort ile 
General Smut tarafından derpiş e -
dilmekte olan zecri tedbirlerin lngil
tere tarafından da tatbik edilmesine 
dair her türlü tedbirleri alacağını 

bildirmiştr. 

alınmadan, Milli Sigorta Şirketinin 
açılışı hakkında ortaya bir rakam 
koymak mümkün değildir. 

Viyana, 11 (Tan) - Heimver teş
kilatı, şehirde birçok hadiseler çı
karmışlardır. Nümayiş yapmak üze
re toplanan kafileler, Başvekil Şuş
nig aleyhinde tefevvühatta bulun • 
muşlar, kahrolsun diye bağırmışlar
dır. Nümayişçiler, teşkilatın eski 

Arıidükün kardeşine 
izin verildi 

Viyana, 11 (Tan) - Arşidük Ot
tonun büyük kız kardeşi, Avusturya 
da ikamet etmek için müsaade iste
miştir. Talebi yerine getirilmiştir. 

Yeni bir hadise yok 
Atina, 11 (A.A.) - Alınan tedbir

ler sayesinde Selfmikte hiç bir hadise 
çıkmamıştır. Şehirde memurlar, grev 
komitesi azalarile amele zimamdar
larmı kitle halinde tevkif etmişler
dır. Siyasi fırka mümessilleri, hük\1-
metten amele metalibini tetkik etme 
sini istemeğe ve ameleye tekrar işe 
başlamasını istemeğe karar vermiş
lerdir. Selanikte gazeteler çıkmamak 
tadır.. Arasıra askerler tarafından 
idare olunan tramvaylar i§lemekte
dir. 

KRALIN 

$İvoN
DA 

MÜCEVHERLERi • 19 Ed9ar Wallace'in Resimli romanı 

OTOBÜS BÜTÜN Hızı iLE..j 
DUVARA ÇARPARAK 
PARC.ALANı R t •. 

l§~iler silah altına 
~ağrılıyor 

Selanik, 11 (Tan) - Seliniktekı 
garnizon kumandanı halka bir beyan 
name neşretmiştir. Bu beyanname, 
bütün işçileri silah altına çağıran hü 
kümlerle doludur. Askere çağırma
nın hakiki manası grevi umumileş
tirmeden, şilmullendirmeden bastır

maktır. Bugün, kabine, General Me
tnksasm reisliğinde toplanmıştır. 
İçtimada bugünkU grev h8.diseleri 
tetkik olunmuştur. Yunanistanda u
mumi bir grevin ilan edilmesi çok 
muhtemeldir. 

Küba donanması lıu

mand ~~n na st· 
Havana, 11 (A. A.J - ı 

nanması kumandanı binbaşı Goı.~o 

les, müthiş bir komplonun kurbanı 
olmuştur. Mumaileyhin dün açmış ol 
duğu bir paket patlamış, başının bir 
kısmını alıp götürmüştür. Gözlerini 
çıkarmış ve ellerini koparmıştır. Bu 
suika.stin, hükumetin siyasi rakipleri 
nin işi olduğu zannedilmekt,.lir 



6 JAN 12. 5 - 936 

Büyük bir alimin 80 incı yıldô.nümü HERGUN BiR .ROPORTAJ 

SAGLIK 
1 N'l..II~~E:t.rı:ı.lı hE3lk do~t'l..1 

SD<gm©>lfi1cdl Fır<®u<dl 
öGOTLERI 

Boğaziçine gösterilen rağ 
betsiz,ik neden ileri gelir. 

Hergün sinema, roman, radyo hatta alelade basit 
mükalemeler vasıtasıyla eserlerini ve mesaisini 
tanımadığımız insanın tesiri altında bulunuyoruz 

iki türlü çirkinlik 
Vakıa, güzeller gibi ,çirkinler de 

biribirlerine benzemezler. Dünyada 
nekadar çirkin varsa herbirinin çir
kinliği ayrıdır. Fakat dikkat edilir
se çirkinlik iki sınıfa ayrılabilir, 

yahut çirkinlerin hepsi iki sınıfta 
toplanılabilir. 

Boğaziçinin boşalmasındaki sebepleri ya 

şayış şartlarinin değişmesinde aramalıyız 

Her dakika, bütün dünyada mil- ı 
yonlarca, milyarlarca düşünceler 

doğar. Llıkin bu milyon, milyarlar-! 
ca düşünceler ayni dakika içinde 
kaybolur, arkalannda hiçbir iz kal
maz mı? Fakat bu milyonlarca, mil
yarlarca kısır ve kıymetsiz düşün
celer içinden, ba1.an, kaybolmıyan, 
inkişaf eden, bir ihtiraa, bir keşfe 
müncer olan başka düşünceler tev
lit eden bir düşünce, bir devri, bir 
Alemi değiştiren bir düşünce doğar. 

Yazan : Stefan Sweig 
.......................... 

1 
Freud, Nobel mükafatını henüz al
madı ise, bunun sebebi resmi malı-

' 

fellerin uzun düşmanlığına verilme
lidir . 

.., 1 Fakat Freud hiçbir şeye aldırış 
ı etmedi, ve daima kendine inandı. 
; Bu da. karakterinin metanetine ve 
! zekasının emniyetine delildir. Bila
ı kis, Freud, prensiplerinin sonuna 
l kadar gitmeği tecrübe etti. Ve her 

Çirkinliğin bir türlüsü sathi olur. 
Vücudun hiçbir tarafında biçimsiz
lik olmadan, yüz üzerinde yahut de
rinin başka bir kısmında renk bo
zukluğu, leke gibi. Bu türlü çirkin
lik, biraz hekim tedavisile, biraz da 
güzellik vasıtalarile çabuk ıslah edi- ı 
lir. Güzellik için operasyon yapmak 
usulü ilerledikçe, burun çarpıklığı gi
bi, sathi olmıyan çirkinliklerin bazı
ları da çirkinliğin bu sınıfına gir
mektedir. 

Yaratıcı düşünceler pek nadirdir. 

sene, gittikçe artan bir otorite ile, 
şehvetin tahteşşuurdaki ehemmiye
tini ispat etti. 

öteki türlüsü esaslı çirkinliktir. Ya- ı 
rık dudak, çarpık ayak gibi. Böyle 
esaslı çirkinlikler en çok defa insa
nın doğuşundanberi bulunmakla be
raber bazısı ameliyatla ıslah edilir. 
Fakat bazıları - frengi hastalığı
nın hasıl ettiği biçimsizlikler gibi -
sonradan düzeltilemez. Bu esaslı 
çirkinliklerin dünya yüzünde hiç 
görülmemesi için "Eugenie" denilen 
düzgün çocuk yetiştirmek ilminin 
epeyce ilerlemesi lazımdır. Halbuki 
o da şimdilik kendisi çocuk bir hal
dedir. 

Anadoluhisarı 
Ruhi, nefsani ve pratik kainatımı
zın değişmesi bu gibi yaratıcı dü
§ilncelere bağlıdır. 

80 inci yaşını kutluladığımrz Sig
mund Freud hayatında bu gibi dil-.. 
şüncelerden birkaçını ortaya atmış
tır. Hatta, onları sonuna kadar in
kişaf ettirip, mantıki neticelerilc, 

1 
hususi bir ilim kurabilmiştir. Onun 
düşünceleri devrimiz üzerinde mu
kayese kabul etmez bir tesir yap
mıştır. Bu düşünceler, yalnız tıp 

ve ruhiyatın değil, bugünnü blitün 
fikirlerini altüst etmiştir. Psikana
liz metodunun kuvveti o kadar bü
yüktür ki, yavaş yavaş, insani mü
nasebetlerin harici şekilleri onun 
tesiri altmda kalmıştır. Eğer bir
çok sahalarda, bugünkü neslin gö
züne daha geniş bir düşünce hürri
yeti çarpıyor ve ahlfık, fiziyoloji 
meselelerini daha namuslu ve sarih 
bir şekilde görüyorsa, bu Freud'ün 
ruhi tesiri sayesindedir. O. tesirini, 
nes1imizin her ferdi üzerinde gös
termek gibi harikulade bir hareke
ti tahakkuk ettirmiştir. 

Bu satırları yazarken, birtakım 
tenakuzlar yapmak intibaı altında 

kalıyor ve şu sözleri duyar gibi olu
yorum: 

- Bu kadarı da mübalağa~ Ben 
birbir zaman Freud'ün nazariyeleri 
tahtı tesirinde kalmadım. çünkü hiç 
bir kitabını okumuş değilim. 

Bir diğeri şunu söyliyecek gibi 
geliyor. 

- Hiç te bu nazariyelerin tesirin
de kalmak nivetinde deı1ilim. Onun 
fikirlerini biliyorum. Fakat bana 
gelince, onları reddederim. 

Fakat bir düşüncenin doğrudan 
doğruya tesir ettiği ve bir mütefek
kirin tahtı tesirinde kalmak için 
§ahsan onun eserlerini okumak icap 
ettiği zehabına düşmek ne yanlış
tır. Bir neslin, fikir şeflerinde se
bebini tayin ederek kabul ettiği şey, 
alelUmum az bir şeydir. Descartes 
ile Kant bütün bir asrı tesirleri al
tında bulundurmuşlardır, fakat on
lar kaç kişi tarafından okunmuş ve 
anlaşılmışlardır? -Kari Marx naza
riyesinin milyonlarca taraftarların
dan nekadarı "sermaye" nin sahi
felerini bile açmamışlardır. 

Freud'Un fikirleri ve keşifleri ne
lerdir? Yarım asırlık bir mesai ne
ticesini kısa bir makaleye sokmak, 
şüphesiz ki güçtür. Bununla bera
ber tecrübe edeceğiz. Hulasalar da
ima eksik olur. Fakat, hulasaten, 
Sigmund Freud'Un, insan ruhunun 
iç mekanizması hakkında yepyeni 
bir tarif verdiğini ve onunla beraber, 
orijinal bir psikoloji metodu ruh has 
tahklarmm bir tedavisi doğduğu 
söylenebilir. 

Sigmond Freud 

yordu. 
1900 senesine kadar sinir hasta

lıklarına tahsis edilmiş olan kitap
lar, bize, şimdi hokkabazların, si
hirbazların hünerleri kadar gülünç 
ve saçma görünmektedir. Bu kitap
larda, sinir ve ruh hastalarını so
ğuk su ile, yahut ciltlerini elektrik
le tahrik veya sinirlerini teskin et
mek suretile tedavi tavsiye edilirdi. 

Freud ilk defa olarak, ruh hasta
lıklarını, uzuvlara müracaat ederek 
değil, bizzat ruha müracaat ederek 
tedavi etti. Ilk defa olarak. ruhun, 
hususi kanunları ile bir alem oldu
ğunu tanıdı. 

Bu düşünüş ve görüş bugün o ka
dar tabii görünüyor ki kimseyi hay
rete düşürmüyor. Her yeni bir ke
şif yapıldığı vakit, insan, bunun ni
çin daha evvel yapılmadığına hay
ret eder. 

Daha genç l k e n , Viyanada, 
Freud'den ilk defa nasıl bahsedildiği 
ni pek iyi hatırhyorum. Aile dostla
rından bir kadın, "hysterie" ye tu
tulmuş, birçok doktorlara müraca
at ettikten sonra tesadüfen Freud'e 
gitmiş ve doktorun evinden nefret 
ve istikrah içjnde çıkmıştı. Bin bir 
ısrardan sonra, Freud'ün, hastalığı 
teşhis için, ondan, tamamen unut
mak istediği şeyleri sorduğunu öğ
rendik. Kadın, yanında Freud ismi 
söylenir söylenmez hiddetinden tit
riyordu ve birçokları ayni şekilde 
hareket ediyorlardı. Filhakika, su 
tedavisinden vazgeçerek bir ilk ha
dise çıkarmış olan genç mütehassıs. 
usulünü tatbika başladığı günden
beri müşterilerini tamamen şaşırt
mıştı. 

Pek tabii olarak üniversite ile tıp 
fakültesi de kocakarıların meşgul 
olduğu rüyalarla uğraşan ve şehevi 
insiyakların birçok akıl hastalıkla
rına müessir olduğunu açıkça kabul 
eden bir alime karşı protestoda ge
cikmedi. Uzun müddet, böyle bir 
adamın, fakülte profesörü unvanı 
taşıması üniversite ve fakülte için 
ağır geldi, ve .şayet bugün Sigmund 

Daha garibi, Freud, bütün alimle
ri tehdit eden "şeref iştahası" teh
likesinden kendini kurtardı. Buna 
rağmen, şeref onun üzerine, en ka
ba bir şekilde saldırdı. Evet, Freud 
ve Freudisme yani bir münzevi ile 
anlaşılması güç bir kütüphane, züp
pelerin, ukalaların ve yüksek muhi
te mensup kibar zevatın mükaleme 
mevzuu oldular. "Psikanaliz" bir 
vakit geçirme mevzuu, bir bulmaca 
olmuştu .. 

Freud sade. şöhretten uzak bir 
ıı.dam olarak kaldı. Bu itibarla ar
tistler ve alimler için bir nümune 
olmuştur, öyle kalacaktır. Bütün 
hayatı çalışma, yalnız çalışmadır. 
Otuz scnedenberi Viyananm ayni 
dış mahallesinde, ayni evinde otunır. 
Dünya hadiselerinden uzak, fakat 
kendi halinde evinden. Doktor Fa
ust gibi, dünyaya ruh, hayat, hare
ket verir. Onun, küçük Mısır ve 
Yunan heykelleri ile süslü - Freud 
sembolik kıymetleri yüzünden bu 
eserleri çok sever - odasında bir
çok kiliselerden fazla itiraflar ol
mu§tur. Uzun seneler, Freud, günü
nün, sekiz, on saatini, hemcinsleri
ni tedaviye hasretmiştir. Bu kadar 
verimli bir mesain in nekadar or
gunluklar tevlit edeceği kolayca an
laşılır. Filvaki. her tedavi, haftalar 
ve aylarca sürer, ve bu kısa zaman 
içinde. her hastayı, bütün mazisini, 
bir malumattan nihai ışık parlıyana 
kadar, söyletmek lazımdır. 

Freud, mesleki sır kaidesini son 
dereceye kadar vardırmaktadır ve 
bütün kitaplarında, yalnız, istihraç
lar yazılıdır. Freud eserlerini, gün
düzün yorucu mesaisinden sonra, 
gece yazar. Bedeni mukavemeti 
fevkaladedir ve seksen yaşında oldu
ğu bugün bu şaşırtıcı ihtiyar, şaya
nı hayret bir fikir, araştırma mera
kı göstermektedir. 

Çekildiği köşeden. Freud her şe
yi görür, bütün ehemmiyetli kitap
ları okur. diğer alimlerle muhabere
de bulunur ve bütün mektuplarını 
elile yazar. 
Karmakarışık olan bugünün Av

rupnsında, ondan daha ziyade hür
met telkin etmeğe muktedir bir in
san tasavvur etmek mümkün de
ğildir. Derin ve açık bakışları, ru
hun en derin yerlerine kadar nüfuz 
eder ve zannedersem onun huzurun
da yalan söylemek cür'etinde bulu
nacak kimse yoktur. E s k i l e r, 
Freud'e bir hakim derlerdi, bugün 
birçokları ona, "1 numaralı halk 
dostu' 'diyorlar. 

Sfefan Sweig 

Anneler Birliği kongresi toplandı 

DUnkü kongrede bulunanlar 

Esaslı çirkinliklerin bazılarını da 
hastalıklar hasıl ederler. Hangi has
talıkların insanı çirkin bıraktığını 
saymak pek uzun düşerse de, misal 
olarak, çocuklukta gelen kemik has
ta lığı, felç hastalığı, daha sonradan 
gelen egzema, deri veremi gibi has
talıklar, felçler, bacaklarda şişler, 
varisler çirkinlik veren hastalıklar 
arasında gösterilebilir. 

Bunların kimisi tedavi ile düzel
tilir, bamu için şimdilik bir çare 
yoktur. Fakat vücuda çirkinlik ve
ren hastalıklardan birçoğunun da
hili guddeler dediğimiz uzuvlar üze
rine tesir ederek onlar vasıtasile 
vücudu çirkinleştirdikleri anlaşıl

dığından böyle olanların ıslahı da 
gittikçe kolaylaşmaktadır. Dahili 
guddelerin bozulmasından ileri ge
len ve vucu a çıi'Kinlik veren has-
talıklardan bir ikisini daha önceden 
bu yazılar arasında söyleuıiştim. 

ötekileri de bundan sonra söyliye-
ceğim. 

Esaslı çirkinJik veren sebeplerden 
biri de ihtiyarlamaktır. lnsan ihti
yarladıkça adaleler sertleşir, deri 
kırışır, kemikler bükülür. Bunların 
herbiri yalnız başına bile olunca çir
kinlik verecek şeylerdir. Ya, bir 
araya gelirlerse. Fakat ihtiyarla
manın vereceği çirkinlikten bile ko
runmak her k a d ı n ı n hakkıdır. 

"Gençlikte beğenilmek, ihtiyarla
yınca da nefret edilmemek için gü
ze? olmak" her kadının tabii vazi
fesidir. 

Onun için hekimler, doğuştan ge
len, gençlikte hii.ı:ııl olan çirkinlikle
re çare aradıkları gibi, ihtiyarlama
nın verdiği çirkinliğe de çare ara
mağı unutmamışlardır. Gençlikte 
çirkinliğin çok defa dahili guddele
rin bozulmasından ileri geldiği an
laşıldıkça, ihtiyarlamanın da yine 
o guddeleri bozarak tesir ettiği dü
şünülmekte ve ihtiyarlıyanları gü
zelleştirmek çareleri de o yoldan 
aranılmaktadır. 

"Sayın biraderim .. ,. diye başlayan 
''Ş. A." imzalı bir mektup aldım. Sa
yın okuyucum bana diyor ki: 

"Boğaziçi hakkındcı makalenizi o
kudum. Boğazın emsalsiz güzelliği 
meydanda iken, kimsenin rağbet et
meyişine şaşıyor ve İstanbulluları 
kabuğuna çekilen kaplumbağalara 
benzetiyorsunuz. Haksızsınız. Boğaz 
içinde yaşamasını hep isteriz. ne ya 
palım ki, nakil vasıtalarının pahalı
lığı bizi Istanbulda kalmağa mecbur 
ediyor. 

Kiralar ucuzmuş. Ne faydası var? 
Sonra, gittikçe teklifsizliği arttıra ı 

rak ilave ediyor: 1 
- A birader ... kim istemez Boğa.ı 

içinin cennet kokan - cennetin koku
sunu dünyada ala bilen bahtiyarlara 
ne mutlu! - baharını koklamağı? 
Fakat mesela, ben fakir bir memu
rum, Aldığım maaş, geçinmeme bi
le yetmiyor. bunun içinden birde va ı 
pur parası nasıl ayırayım? .. 
Altmış paralık biletle kavaklara gi 

dilen devrde değiliz ki.. 
Okuyucum, anlaşılan bu işi yalnız 

kendi bakımından ele almış, hususi 1 
bütçe vaziyetine göre mütalaalar yü 
riitüvnr 1 

Halbuki, bir semtin rağbetten düş ı 
mesinde nakil vasıtalarının pahahlı- ı 
ğı birinci planda bir sebep teşkil et
miyeceğini, İstanbullu olmak dolayi-ı 
sile kendisinin de bilmesi lazımdır. 

Sayın okuyucuma sorsam: Mese
la Suadiyeye gidip gelme, lstanbul
dan dahamı ucuzdur ki, vapurlar, 
trenler, otobüsler, tramvaylar, her 
gün oraya tıklım tıklım yolcu taşı
yorlar? 

Acaba Heybeliada, Kavaklardan 
daha uzun bir yolmudur ki,Akay ida 
resi, Şirketi Hayriyeden yüz para 
fazlasına bilet kesiyor? 
Boğazın yarı yolu sayılan Vani kö 

yüne, Kadıköyü için verdiğimiz para 
nın bir. kuruş fazlasile gidilmiyor 
mu ?Niçin Vaniköyü, bu kadar ten
ha? Neden Kadı köyü bu kadar ka
labalık? ... 

Diyeceğim şuki, Boğaziçinin bo
şalması, idareye gidip gelme vapur 
ücretlerinin pahalılığından değildir. 
Asıl köklü sebebi, yaşama şartları
nın değişmesinde aramalıyız. Kırk 
odalı yalılarda, ancak, kırk cariyeli 
paşalar otururlardı. 

Bu zamanda ideal insanı doğu
şundan sonuna kadar daima güzel 
yaşatmaktır. Bu da hekimliğin ide
alinden başka bir şey değildir. Her 
vakit sırası geldikçe tekrar ettiğim 
gibi, güzellik sağlıkla. beraber yU-

Boğazı tekrar canlandırmak için 
orada yeni ihtiyaçlara uygun, küçük 
modern yahcıklar yapmak lazımdır. 
Arsa sahipleri içinde bunu yapmak 
istiyenlcr pek çok. Fakat, Belediye
nin yapı ve yollar kanunu Boğaz 
kıyılarında, inşaata mlisaade etmi
yor. Ve yrpılacak evlerin sahilden 

rür. 
Lokman REKJM on metro geride ve ancak beş met-

ro yükseklikte o1masını şart koşu

Serseri torpi.1 
bulunamıyor 

İnebolu açıklarında görüldüğü ha
ber verilen serseri torpilin araştır -
malara rağmen bulunamamıştır. 

Torpilin, sularla Boğaz ağzına doğ 
ru sürüklenmesi ihtimali gözönündc 
tutularak sahilde tarassut motörleri 
dolaştırılmak tadır. 

yor. Daha yüksek ev yaptırmak iste 
yenlere de bu müsadeyi ancak otuz 
metro gerisi ;çin veriyor. 
Boğaz kıyılarının otuz metro geri 

si, dağ tepesidir. Denizi bırakıp dağ 
tepesine. kim ç:.karda, ev yaptırır. 
Boğaz l" "mek, yalı demektir. Yalı 
da denizle baş başa kalmak, koyun 
koyuna yı tmak demektir. Yoksa, de 
nizden uzaklaşınca, Boğazın hiç bir 
manası kalmaz. 

Asıl yapı ve yolla:: kanunun bu ay 
kırı maddesidir ki Boğazı öldürüyor. 

4,000 göçmen daha geliyor Yoksa, ne kira yüksekli~i, ne vapur 
masrafı, rağbet bulan s·nırlarm t en-

Göçmen nakline tahsis edilen iki 
vapur, 4000 göçmen daha getirmek 
Uzere Varna ve Köstenceye gönderil 
mişlerdir. 

halaşmasına sebep olamaz, netekim 
olamıyor da 1 

Yirminci a s r ı n başındanberi, 
Freud'den evvelki eski psikoloji, 
yenisinden, bir bıçak ile ayrılmış gi
bidir. Eski psikoloji; beynin, insa
ni uzviyet üzerine hakim olduğunu 
zannederdi. Insanlann tehlikeli te
mayüllerini meslek icabı tetkik va
ziyetinde olan doktorlar, hakimler, 
günah çıkaran papazlar ve filozof
lar, medeni insanın mahviyetli ve 
kendini bilir maskelli altında neka
dar gizJi şeyler saklı olduğunu gö
rürlerdi. Bunlar, insanlardan, bu te
mayüle aldırış etmemelerini, hiç ol
mazsa onlarla mümkün olduğu ka
dar az meşgul olmalarını ve düşün
melerini, kimseye bundan bahset
memelerini, saklamalarını, fena olan 
her şeyi süküt arkasında gizlemele
rini isterlerdi. Fakat, Freud haklı 
olarak kendi kendine şunu sordu: 

- Bu temayüller ne oluyor? 
Ve şu cevabı verdi: 
- Bunlar şuurdan laşuura geçi

yor ve orada daha tehlikeli oluyor. 
Ve Freud işte bunun için karan

lıktan aydınlığa geçilmesini, bu te
mayüllerin sistematik bir şekilde 
eaklanmasmdan ise itirafını isti-

Çocuk Esirgeme Kurumu anneler 
birliği, senelik kongresini dün birli
ğin Cağaloğlundaki merkezinde yap
mıştır. Kongrede, birliğin bir senelik 
faaliyet raporu okunarak takdirle 
kaI'§ılanmıştır. Rapora göre. geçen 
sene içinde 260 fakir aileye kundak 
ve çocuk levazımı verilmiş ve 60 ço-

cuğa da elbise, ayakkabı, şapka da
ğıtılmıştır. 23 Nisan çocuk b:ıyra -
romda da. Birlik tarafındıırı Dnğcılık 
klübünde bir balo verilmiş ve çocuk
lar eğlendirilmiştir. 

Her iki vapur Mayısın on beşinde 
gelecekler ve göçmenler doğruca 
Tuzlaya çıkarılacaklardır. İskan mm 
takaları, iskan umum müdürlüğü ta 
rafından bugiinlerde bildirilecektir. 

Tanıdıklanmdan, hali vakti yerin 
de bir zat, g~çen gün kıilamış taraf
larında, mevsimliği dört yüz elli lira 
ya bir köşk kiraladı. Hesap edersek 
aylığı 125 lirava gelir. Arkadaşım 
bu para ile boğazda bağlı bağçeli bir 
ev satın alabileceğini pek ala bilirdi. 
Acaba, vapur parasını hesaba kattı-Raporun İ<'\S\'İbinden sonra, yeni 

yılda mekteplerde yapılacak yardım 
teşkilatı esaslan üzerinde bazı dilek-

ler söylenmiş ve yeni idare heyeti ğı için mi boğaza iltifat etmedi? 
seçilerek kongre dağılmıştJr. Hiç zannetmem ki, böyle bir dlişün 

Kumeıı r- enerı 

ceye kapılmış olasınız. Onu, Kaiıı.· 
mış tarafına çeken şey orasının.hel"" 
kesin akın ettiği bir yer oluşudur:bl 

Sevgili okuyucum... Bizim gı .. 
yorganına göre ayağını uzatmagıı 
mecbur olanlar, lstanbuldan dışa.ti 
çıkmasalarda mazurdurlar. • 

Ben, o yazımcıa moda denilen sı· 
birli okun işaretile yürüyenleri kast 
ettim. Sözlerimi, kendi üzerine al· 
ma! ... Pahalı gidilip pahalı gelind~· 
ği ve hele orada pahalı yaşanıtdıgı 
gün, Boğaziçinin de binlerce "Lil.~6 
hayat., meraklıları ile dolacağına ştıP 
he etmiyelim !.. f. 

Saliilıaddin GO~Gil ' 

Gülnihal vapuru satıldı 
Denizyolları idaresi, GUlnihal v(i; 

purunu satmıştır. Vapur, satın als it' 
kumpanya tarafından iyi bir tnfll • 
gördükten sonra şilep olarak kullflt 
nılacaktır. idarenin diğer eski vaP11

• 

lanna henüz talip çıkmamıştır. 13°~. 
lar, yeniden müzayedeye konııcn 
tır. 

On dört paket eroin "" 
afyon yakalandı . rJ• 

üsküdarda, ötedenberi eroın . bet 
yon ve esrar satmakta olduğu. ~11 pO' 
alınan Salahaddin isminde bir1S1• ti 
Jis ve gümrük muhafaza teşkilii.~1 • 
rafından yakalanmıştır. SaHihlld re.f 
nin üzerinde ve evinde yapılan ı.ı~et 
tırmalar neticesinde on dört P~uf· 
eroin, afyon ve esrar bulunrrıU 
Suçlu Adliyeye verilmiştir. 

Dün gelen seyyahlar ıtıegı 
Şehrimize iki gün sonra ge~aStf 

beklenilen İngiliz bandıralı Ln.0 d0ııı: 
seyyah vapuru. grev hdiselcrı ,.,.el~l 
yısile SeHl.niğe uğramadan e~ 5 f 
gece limanımıza gelmiş ve 15 ıJl Jl& 
yah getirmiştir. Gemi dlln akşa 
reket etmiştir. 
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Balkan kupası başlıyor 

Kupa maçlarına giden 
taksimde takımı bugün 

17 Mayısta Bükreşte başlayacak 
olan Balkan kupası maçlarına iştirak 
için Köstence yoliyle Bükreşe giden 
Yunan Milli futbol takımı, bugün 
llaat dörtte Romanya vapurile şehri
nıize gelecektir. Kafile, şehrimizdek! 
tevakkuftan istifade ederek sa.at beş 
buçukta Taksim sahasında ekzersiz 
Yapacaklardır. İstedikleri takdirde 
bu çalışmalarında karşılanna bir ta
kım çıkarmak için lazım gelenlere 
tnalumat verilmişse de Yunanlıların 
ferdi çalışacaklan tahmin edilmekte 
dir. Kafile, gece Köstenceye hare
ket edecektir. 

lalıkesirde kupa lar 
dağıtıldı 

Yunan milli 
oynıyacak 

Balıkesir, (Tan} - Balıkesir spor 
bölgesinin sekiz, Halkevinin altı ku
Pasiyle 12 madalyesl Parti Başkanı 
Lutfi Kırdar tarafından merasimle 
dağıtılmıştır. Bu münasebetle, güzel 
bir toplantı yapılmış, samimi görüş
melerde bulunulmuştur. Müsabaka
lardan alınan umumi netice çok iyi
dir. 

Balıkesirl:fe kazanan kulüplere ktıpa ve madalya dağıtılırken 

lstanbul. '.Ankara - lzmir 
ın uhelitleri kor§ılocalc 

Berlin olimpiyatlanna iştirak ede
cek milli takımı seçmek Uzere İstan
bul - Ankara - lzmir karışık takını
lan arasında müsabakalar yapılma-
8Jna karar verilmiştir. Bu tecrübe
lerden alınacak neticelere göre, kam 
pa girecek futbolcüleri Federasyon 
layin edecektir. Milli takımın Bal
kanlarla yapacağı ehliyet müsabaka 
lllndan maada bir Ingiliz takımiyle 
de karşılaştırılması ayrıca düşilnül
tnektedir. 

Eskrimciler Pe§feye 
gidecekler 

Tesbit edilen eı!lkrim takımı, 22 
Haziranda Peşteye giderek Macar 
eskrimcilerile uzun bir çalışma dev
t'esi geçirecektir. Bu devre, limit ve
rici bir şekilde nihayetıenirse !stan
bula gelmeden doğru Berlin olimpi
Yatlarma gideceklerdir. 

Olimpiyat komitesi 
Türk spor kurumu genel merkez 

başkam General Hikmet Ayerden, 
lJıusal olimpiyat komitesi başkanlı· 
ğına seçilmiştir. Arsıulusal olimpi -
~at komitesi genel sekreterliğine de 
'l'ürk spor kurumu genel sekreteri 
~izameddin Kırşan getirilmiştir. 

Türk spor kurumu Tokat saylavı 
Süreyya Gencanın başkanlığı altın • 
da Nizameddin Kırşan ve Cemilden 
lnürekkep üç kişilik bir olimpiyat 
kornıtesi vücude getirmiştir. Birkaç 
gijndenberi şehrimizde çalışan bu ko 
tnite, genel merkez toplanbsında bu
lUnnıak üzere Ankaraya gitmiştir. 

sile yapacakları geçit resmi. 
2 - Bayrak merasimi ve Istiklil 

marşı. 

3 - Müsabakalar hakkında Evi
miz spor komitesi başkanı tarafın
dan birkaç söz. 

4 - Birinci ve ikinci maçların oy-

Amerikalllar 
seçmelere başhyorlar 

Amerikan olimpiyat komitesi Ber
line gidecekler arasından mıntaka 

mmtaka iptidai ve deneme mahiye -
tinde olan seçme müsabakalarına 

başlamağı kararlaştırmıştır. Bu mü
sabakalar yarı resmi olacak ve Avru
palılar tarafından bilinmemesi için 
kırılan rekorlar ilan edilmi.\_'.ccekmiş. 

Berfin olimpiyatlarında Amerikalıla
rın birinciliğini ümit ett ik leri 
zenci şampiyonlardan Peaesck 

nanması. 

Not: Merasim hakkında görüşmek 
ve davetiyeleri almak üzere Halkevi 
şampiyonasına giren klüp murahhas 
larının 13 - 5 - 1936 Çarşamba günü 
saat 12,30 da Evimizin Cağaloğlu 
merkezinde bulunmaları bildirilir. 

Fransızlar geç 
kalacaklar 

Fransızların Berlin olimpiyadı ha
zırlıkları müşkül bir devreye 
girmiştir. Bir zamanlar siyasi vazi
yet dolayısiyle Almanyaya gidip 
gitmemekte tereddüt ederek vakit 
kaybetmiş olan Fransızlar bu sefer 
de yeni intihabat dolayısiyle hazır
lıklarında gecikmek vaziyetine düş
müşlerdir. 

Fransız olimpiyat :komitesi eski] 
htikümetten iki milyon frank kadar 
hazırlık tahsisatı istemişti. O tahsi
sat mecliste tamamen kabul edile
meden yeni intihabat başladı. Yeni 
intihabat dolayısiyle meclis ancak 
haziranın ikinci günü toplanacaktır. 
Kabine tahsisatı kabul etse bile o 
tahsisatı meclise haziranın sonların
da teklif edebilecek vaziyete gire -
cektir. 

Olimpiyatların başlangıcı ağustos 

olduğuna göre tahsisatın çıkması ve 
çalışmaya başlanması epey vakit 
kaybettirecektir. 

Bunu düşünen Fransızlar kanun -
daki "milli müdafaanın mevzuubahs 
olduğu zamanlarda hükumetin fev -
kalide müstacel kararlar alabilmesi,, 
noktasına işaret ederek o maddeye 
istinaden tahsisatın meclisin açılma
sından evvel verilmesine çalışıyorlar. 
Fakat hükumetin o iki milyonluk 
tahsisatı meclisin kabul etmesine e

u~ DV - - ...... 

Moskova radyosunda genç kızlar mikrofon önünde şarkı söylüyorlar. 

Yugoslav radyosunda Türkçe konuşuluyor 

Yugoslavlar orta dalgalı istasyonlara 
bir de kısa dalgalı ilave ediyorlar 

Belgrad radyosu spikeri Henril'< Fingerhut spiker odasında 

Yugoslavyada orta ve uzun dal- Belgrad ve Jübliyana şehirlerinde 
galar üzerinden neşriyat yapan kuv- kurulmuş olan orta dalgalı postala
vetli radyo gönderici postaları he- rı çok kuvvetli olmadıklarından 

nüz mevcut değildir. gündüzleri hiç işidilmemektedir. Bu 
Şimdiki halde dost Yugoslavyanm istasyonları geç vakitlerde dinlemek 

mümkündür. Fakat pek yakında ya
pısına devam edilen kuvvetli orta 
dalgalı postayı dinliyeceğiz. Bu pos
tanın sesi bütün Avrupadan işidile
cektir. 

Yuvoslavya radyo sosyetesi, mem
leketinin kültürünü daha uzaklara i
şittimıck için kısa dalgalaı bir rad
yo istasyonu çahştırmıya başlamış· 
tır. Bu günlerde tecrübe maksadile 
neşriyata başlayan bu posta 49 kü
sur metre dalga uzunluğu üzerinden 
neşriyat yapmaktadşr. 

Yeni kısa dalgalaı posta tecrübe 
çmisyonlarında ak§amlan bir kaç 
saat çalışarak bugünkü halde mu
siki neşrctmiyerek yalnız milsahabe 
ve haber servisleri yaymaktadır. 

Havadis servisleri pek vasi ve 
muhtelif diller ile icra ediliyor. Bil
hassa Balkan memleketlerinden her 
birinin dillerile dünya havadisleri 
bildirilmektedir. 

Geçen pazartesi günü akşamı saat 
21,30 da fasih bir türkçe konuşan 
spiker güne ait bütün haberleri bil
dirdi. 

Belgrad kısa dalga gönderici pos
tası emisyonlarının nasıl işidildiği
nin bir mektupla Belgrad radyo so.
yetesine bildirilmesini yabancı mem
leketlerdeki dinleyicilerinden rica et
mektedir. 

Belgrad radyosunun bu arzusunu 
verine getirmelerini okuyucularımız
dan rica ederiz. 

T.M. BELDA 

lut&ol ıompiyonası 
Japon yüzücüleri ve 
şampiyonları halis 
amatörlerdir 

min olması şarttır. Bakalım yeni - - ------------ -------------- ----------------

E:mtnönü Halkevinden: 
Evimiz tarafından gayrif edereler 

~~asnıda hazırlanmış olan büyük fut
uol §ampiyonası 17 Mayıs 1936 Pa
tar gilnU yapılacak merasimden son
~.Karagümrük stadında başlanacak 

t'aa~§ağıda programı yazılı olan me
t ıme turnuvaya giren 14 klübün 
~tboı takımları spor kılıklan ile iş-

ak edeceklerdir. 
Şampiyona başlama programı: 
l - Bütün takımların alfabe sıra-

'tarih· 
~l 1 araba yarışlarını motörle ih-

ttırıek isteyen Amerikan sporcu. 
farı bir yarısta 

Japonyaya giden bir Fransızın 
gördüklerine bakılırsa, Berlin olim
piyadı için gizli gizli hazırlanmakta 
olan Japon yüzücüleri ve diğer şam
piyonlar hayret edilecek bir ciddi -
yetle bütün hazırlıklanıiı çoktan bi
tirmiş vaziyete girmişlerdir. 

Fransız mütehassısı bu husustaki 
fikrini şöyle söylüyor: 

Sarı ırkın dünya birinciliklerine 

Fransız hükumeti bu cesareti göste
rebilecek mi? 

hazırlanmasını hürmetle kar§ılama -
lıyız. Biz Japon milletinin duyduğu 
gibi bu işi anlamaktan çok uzağız. 
Onlar hakiki birer amatördürler. Ve 
şampiyonlan dünya birinciliğini bü
tün maddi menfaatler haricinde ola
rak, sırf bir şeref meselesi telakki e
diyorlar. Bir gün gelecek ki, Avrupa
lılar dünya birinciliklerinde Japon 
şampiyonlarının peşlerinden baka 
kalacaklardır. 

Romalılar devrinde umumi oyunlarda yapılan atlı 

araba yarışlarını Amerikalılar motörle bu hale 
getirdi le, 

Max Reger 
Max Reger'in öldüğü 11 Mayıs 

1936 tarihinde tam 20 sene olacak
tır. 

Musiki meraklılarının her zaman 
adını andıkları bu ko~ozitör 1873 
senesinde Almanyanın Meiningen 
(Mayningen) şehrinde doğmuş, 1916 
senesinin 11 Mayıs günü I...8.ypziğde 
57 yaşında ölmüştür. Regerin eser
leri bu hafta bütün Avrupa radyo 
dalgalarım işgal ederek her eve gi
recektir. 

Eski Kayser Vilhelm'in sarayında 
baş orkestra şefliği etmiş olan bes
tekar'm başlıca kompozisyonlarını 
piyano, org, oda musikisi, orkestras
yon, senfiettalar teşkil etmekle be
raber boş vakit geçirmekten hiç hoş
lanmayan piyanist'in ayrıca birçok 
keman besteleri, serenadlar, koro 
kompozsiyonları ve musikili piyes
lerin uvertürleri vücuda getirmiştir. 

Max Reger işinde gayet titiz ve 
muntazamdı. 

Işinde ihmalkirlık eden müzis
yenlerle latife etmekten çok hoşla
nırdı. Faraza kendisi Berlin'de iken 
verilmesi mukarrer olan büyük bir 
konsere Ortaa veya Cenubi Alman
yadan bir solist, konsere iştirak et· 
mesi için davet ederdi. Davet olunan 
zat keman ile birlikte Ma.'t Reger'in 1 bu vesile ile Prusya da nasıl konser
karşısına çıkınca üstad sükUnetle ler verildiğini seyir etmek senin i
yorgun artiste : çin herhalde istüadeyi mucip olacak-

- Seni aramıza alamadılC, fakat tır? 

1 
~ 

... 

Diye cevap verf Pdt 
Bu büyük kompozitörU'n' eserlerini 

programlarımızdan takip ederek din
lemenizi tavsiye ederiz. 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 

Son günlerde Avusturya firmaları 
memleketimizden başta tütiln, kuru 
meyve, deri, barsak olmak üzere çok 
miktarda eşya istemektedir. Evvelce 
'A vusturyadan fazla ithalat yapılmış 
olması dolayısiyle alakadarların dö
vizleri merkez bankasında bloke kal
ması buna sebep olmuştur. Bu vazi
yet dolayıaiyle ihracatımız canlılığı
nı muhafaza ediyor. Fiatlann daha 
rıiyade yükselmesi beklenmektedir. 
Son gilnlerde kasaplık hayvan ihraca 
tı artmaktadır. Yalnız lzmirden Pi
reye 20.000 kuzu, 5.000 koyun gön
derilmiştir. Suriye ve Filistin bu se
ne Ağustos nihayetine kadar 90 bin 
koyun alacaktır. 

Piyasada sebze ve meyve üzerine 
gün geçtikçe ucuzluk artmaktadır .. 
':-Leni sene mahsulü patates piyasaya 
gelmiştir, bakkallarda perakende o
larak 20 kuruşa kadar satılmakta
dır. Çalı fasulye 15 kuruşa, kabak 10 
kuruşa kadar dUşmilştür. 

Kiraz gittikçe bollaşmaktadır. Pe
rakende olarak 20 kuruşa kadar sa
tılmaktadır. Çilek fiatları 40 kuruş
tan aşağı düşmemiştir. Bu fiata sa
tılan çilekler de Ereğli çilekleridir. 
Son günlerde Ereğlide havaların yağ 
murlu oluşu çilek mahsulUne zarar 
vermiştir. 

Balılc fiatleri 
lki gündenberi balrk az çıktığı için 

fiatlar artmıştır. Bilhassa kalkan 
balıklan 30 kuruştan 40 kuruşa ka
dar yükselmiştir. Kefal balığı da 50 
60 kuruş arasında satılmaktadır. 

Barbunya pek az çıktığı için fiatı 
100 kuruştur. Bu sene çiroz mevsi
mi de pek boş geçmiştir. Kliyos ve 
Boğaziçinin muhtelif yerlerinde an -
cak birkaç sergi vardır. Bunlar da 
pek az miktarda çiroz çıkarmıştır. 

Ceviz piyasasında 

faaliyet olmadı 
Istanbul piyasasında stokların he

men hemen bitmiş olmasından dola
yı ceviz piyasasında hiç bir faaliyet 
olmamıştır. Nominal fiatlar geçen 
haftanın aynı olarak kabuklu ceviz
ler için 11, iç cevizler için 25 kuruş
tur. 

Ege mıntakası piyasasında yeni 
mevsime kadar piyasada bir canlılık 
olacağı Umit edilmemektedir. Stok
lar çok azdır. Kabuklu ceviz fiatlan 
ise 25 kuruştur. 

Samsun mıntakası ceviz piyasasın· 
da geçen haftaya nazaran bir deği
§iklik yoktur. Kabuklu ceviz ihraca
tı, stok mevcudiyetinin azalmasın

dan dolayi durğunlaşmıştır. Fiatlar 
Samsun'da 7 - 8, Ordu'da kabukla-
1'111 :S, içlerin ise 20 kuruştur. 

Dt§ piyasalarda : Almanya'da. pi
yasasının durğun olduğu ve Türk ce
vizleri üzerine son hafta içinde mua· 
mele olmadığı bildirilmektedir. Al
man ithalatçıları dahile yaptıklan 
tekliflerde Prima Kalifornia cevizle
ri için 100 kilo başına 1000, Hamburg 
70 - 75 Mark istemi3lerdir. 

Yeni yılln mahsulü 

bereketli olacak 
M. Kemalpaşa, (Tan) - Bol yağ

murlardan sonra ilçemiz zirai duru -
mu umumiyet itibarile iyidir. Çiftçi
ler tarlalarmı tama.men ekmişlerdir. 
Bu yıl bereketli mahsul olacağı an -

No. 20 

Ademle Havva 
B8rbaa ()ABiD 

Bu haber eminim ki onu 'babam
dan çok aevindirmiıtir. Babamı bi
lirim. O benim Avnıpada bir frenk 
kızının eteklerine yapqıp kalacağım
dan korkar. Hidayet beyi bqıma 
musallat etmesinin sebebi de odur. 
Fakat annem öyle değil. O sahiden 
gelin aevdalısıdır. Km olmadıfı için 
olacak? 

Gelecek yaza blal bekliyorlar de -
mek! Ali.! 

Mektubu salı gtlnU aldım. Hayal 
ertesi akşam gelecekti. Bu müjdeyi 
ona telefonla verebilirdim. Fakat o 
kadar heyecan içindeydim ki dura -
madım. Akpm treni ile BrWaıeli 
boyladım. 

• 
Baba.mm mektubunda postaya 

verdiklerini yazdıfı !lediyeler geldi. 
Babama (alafranga Muhtar bey) 
dedikleri kadar vardır. 

Herşeyin incesini ve güzelini seç
mekte zevki olduğunu ispat edi
yor. Bu alafrangalık değil ama her
kes ona nedense bu zevklerindeki 

Üzüm piyasası Pamuk piyasası 

Londrada stoklar Ege mıntakasında 
hayli azaldı işler yavaşladı 

Ege mıntakasında : Son hafta i
çinde üzüm piyasasında önemli sayı
lacak işler olmamakla beraber, dış 
ülkelerden, bilhassa. Ha.mburg ve 
Londra'dan mevsime göre piyasayı 
tatmin edecek teklifler yapıldığı bil
dirilmektedir. Paskalya münasebeti
le alıcı piyasalardaki stoklardan 
çokça sarfiyat yapıldığı gerek Ham
burg ve gerek Londra'daki stokların 
hayli azalmıı olduğu anlaşılmakta
dır. 

Son fiat durumu aşağıda gösteril· 
miştir : 
No. Son hafta Geçen hafta 

7 8.50- 8,75 9 - 9,25 
8 9 - 9,25 9,50 - 9,75 
9 9, 73 - 10 10,25 - 10,50 

10 11, 75 - 12,50 12.25 -
11 Fiat yoktur. Fiat yoktur 
12 u " " Jt 

Mevsim başlanğıcmdan 28-4-936 
akşamına kadar Izmir Borsasında 

satılan üzüm mikdarı 72.262.684. ki
lodur. 

Son hafta içinde inhisar Idaresi 
ve Uzüm Kurumu piyasadan mal sa
tın almamışlardır. 

Dt§ piyasalarda : Hamburg kuru 
üzilm piyasası son hafta içinde dur
ğun ge<;miştir. lzmir ihracatçıları
nın teklif ettikleri son fiatlar 100 ki
lo başına cif Hamburg olmak üzere 
Türk lirası hesabiyle şöyledir : 
No.7 Ekstrissima Karaburun 13,75 
,, 8 r;ip ,, 14,2~ 

., 9 Auslese ,, 14,50 

., 10 Nec Plus Ultra 16,25 
,. 11 Ekselsior 19,00 
Son gilnlerde üzüm piyaBasında ilk 

defa olarak 1936 mahsulil üzerine 
rnukaveleler yapılmasına teşebbUs e
dildiği haber alınmıştır. 

incir piyasası 

Egede muamele 
normal şekildedir 

Ege mmtakası : incir piyasası 

normal şekilde cereyan etmektedir. 
Inhisarlar idaresinin hurda satın a
lacağı keyfiyeti ilgilileri memnun et· 
miıtir. 

Izmir'de halihazır incir fiatlan 
6,50 - 8, hurda fiatlan iae 4,50 ku· 
nı§tur. 

Hamburg incir piyua.amda aon 
hafta içinde önemli işler olmamak 
la beraı,er fiatlarm eski aeviyelerini 
muhafaza etmekte olduğu ve kilosu 
68 - 70 danelik ekstrisaima genuin 
Izmir naturel incirleri için lzmirden 
100 kilo başına cif Hamburg yine 
geçen haftaki gibi 10,50 lira isten
diği bildirilmekte ve Alman ithalit
çılannm ise ayni mallan dahile loco 
Hamburg 20 mark üzerinden teklif 
ettikleri ilave edilmektedir. 

!aşılmaktadır. 

Yalnız, sebzeleri yaşlık havalarda 
kurtlar kestiği için bu yüzden sebze 
bahçelerinin biraz zarar göreceği söy 
lenmektedir. 

başkalıktan dolayı alafranga diyor
lar. 
Babamın Hayal için elçilik vası

taaiyle yolladığı paket~n iki kutu 
çıktı. Birinde birbirinf geçmif K. H 
harflerinden bir plaka plltin üstüne 
pırlanta 1'lenmif. Etrafında zümrüt 
ten bir tefne dalı var. Sulh ve sUkft
net timsali. Bütün ömürlerince kav
ga etmeden geçinsinler demek isti
yor galiba, Hayal bunu pek beğen
di. 

lkinci kutuda annemin hediyesi 
vardı. Bu bir sıra inci gerdanlıktı ki 
annemin elmas kutusunda arasıra 
görürdüm. Kıymetli birfey olduğu
nu söylerdi. Bir tek sıra, iri de değil 
ama cinsleri yüksek olacak. Pem
bemal bir rengi var. Arkadan bir 
pırlanta tek tqla birbirine tutturu
luyor. 

Hayal bu hediyelerden ziyade an
nemin ve babamın bu havadlae mem 
nun olmalarma eevindl. Halda da 
var. Ters bir cevap gellleydi. Tabii 
ben ehemmiyet vermiyecelrtlm am
ma ne kadar olsa ana, baba! 

O gece Hayalle geç vakte kadar 
konuştuk. 

Ertesi sabah erken trenle mekte
be dönmek meselesi fena. halde ca
nım ısıkıyor. Insanm böyle melek 

I ç piyasalarda: Ege mıntakası pa· 
muk piyasası son hafta içinde gev
şekliğini bir dereceye kadar kaybet
miş ise de çokça muameleler olma
mıştır. Mıntakanın bu yıl rekoltesi 
satış, ihracat ve stok vaziyeti en son 
olarak şu suretle tespit edilmektedir: 

Mevsim iptidasından şimdiye ka
dar ihracat 17,000 Balya, Mevsim 
iptidasından şimdiye kadar dahili 
fabrikaların mübayaatı 13,700 Bal
ya,Ihraç edilmek ilzere ihracatı elin
de 1,300 balya, Izmir'deki satıcı elin
de bulunan mikdar 8,000 balya, 
Rençber ve mutavassıt elinde bulu
nan mikdar 6,000 balya, Yekiln ve bu 
seneki rekolte 46,000 balyadır. 

Son hafta içinde lzmir borsasında 
muamele göre pamukların fiatları 

şöyledir : 
Prese 

" Kuba 

1 
2 
1 

39,50 - 40 Kuruş 
37 -38 

" 39 -39 " Mersin mıntakasında son yağan 
yağmurların yeni mahsullerin hemen 
hepsine çok faydalı olması, elinde 
stok bulunduran tüccar ve müstah
sillerin piyasaya fazla mal arzetme
lerini intaç etmiş ve son hafta içinde 
Adana borsasında pamuk üzerine çok 
canlı muameleler olmuştur. Fiatlar
da biraz düşkülük olmasına rağmen 
piyasaya <;ok mal çıkarılmıştır. 
Mıntakanın son fiatları aşağıda 

gösterilmiştir 
Adanada: 
Kapı malı 

Parlak 
35,5- 35,75 Kunıı 

Temiz 
Parlak 

Mersinde 

33 -34 
31 - 32,75 
33 -34 

" 
" .. 

Klevlant 41 ,, 
Ekspres 38 .. 
iane 38 ,, 

Dt§ piyasalarda : Amerika pamuk
lan piyasası sağlamlığa mütemayil
dir. Liverpoolde son hafta içinde 
4 - 8 punto yükseliş vardır. Nevyok
ta Temmuz teslimlerinde 15 punto
luk bir ytlk9ellş kaydedilmiş i!!e de 
diğer aylar teslimleri 1-4 punto dtiş
müştür. 

Amerika'da Cenubi Garibi bölge
sinde mahsul yağmurların azlığın
dan müteessirdir. Amerika pamuk 
ihracat yektinu gittikçe fazlalaşmak
tadır. 

Brezilya'da Şubatta biten 1935 pa
muk mevsimine ait resmi rakamlar 
henüz neşredilmemiı olmakla bera
ber San Paolo Ticaret Borsasınca 
tasnif edilen pamuklann 98,200 to
na yakın bulunduğu temin olunuyor. 

1936 mevsimi için, ekim sahası 
henüz resmen bildilmediği cihetle, 
tahmin yapmak mUşkUI olmakla be
raber, havalar iyi devam eder ve 
mahsul haşarat yüzünden zarar gör
mezse alınacak çekirdeksiz pamuğun 
180.000 ton kadar tutacağı zannedi
liyor. 

incir kooperatifinin 
faaliyetleri 

Izmir, (Tan) - İnhisarlar umum 
müdürlilğil, lzmir incir kooperatifin
den dört 'bin çuval hurda incir satın 
almıştır. Bu nevi incirin kilosu 4,25 
kuruş verilmiştir. Kooperatifin 
elinde 2 bln çuval daha stok vardır. 

gibi bir sevgilisi olduktan sonra ... 
Paraya hiç ihtiyacım yok. Daha 
gelirken üstümde olanı bile bitirme
dim. Hidayet Bey bir iki kere sordu: 

- Para ister misin ? Sakm sı
kılma hemen haber ver. 

Ne münasebet. Bir kere Hayale 
de babası iki bin franktan fazla gön 
deriyor. Bizim gibi yan talebe haya
tı geçirenler iı;in Brüksclde fazla 
paraya hiç ihtiyaç yok. Paris olsa 
belki! 
Oturduğum pansiyonda benden 

başka Lehli bir talebe vardı. lki 
g'Unden beri bir de genç kadın peyda 
oldu. Hollandalı imif. Ev sahibi Ma
dam yemekte bizi tanıttı. Güzel bir 
kadın: Tam bir sarışın. Garip, ezik 
bir Fransızca konl!Juşu var ki insa
na çocuk konu,uyor gibi geliyor. 
Halbuki boylu, boslu bir kadın. Ma
dam KUviste. Ne,ell. Alaycı. Bizim 
Lehli arkadaf pek hafızdır. Eğer 
çapkın birşey olsa bu kadın hiç te 
fena değil. 

Ben pansiyonun en güzel odasm
da.yım. Eşyası mükemmel.. Hayal 
geldiği zaman ben yerimi ona veri
yorum. Çok rahat bir şezlong var. 
Ona geçiyorum. 

O geldiği zamanlar hemen dalma 
yemeği dışarda yiyoruz. Majestik 
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Para Borsası 

Ah ı 

Sterlin 622.-
1 Dolar 123..-

20 Franım franCJ 164-
20 Belçika franıı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 tıviÇTe fr. 815.-
20 Çek kuron 84,-
20 Le7 13.-
20 Dinar 47.-
Liret vesikalı 190,-
Florin 82.50 
A vuıturya ,nın 22.-
Mark 28,-
Zloti 21-
Penco 22.-
Leva 22,-
Yea s2.-
tıveç kuronu Sl,-
Altm 969,-
Banknot 241-

Çelıler 

Pariı üzerine 
İnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 
Avuıturya 
Mark 
İıveç lrurona 
İıpanya pezet.a 

Esham 

l a uı 

626,-
1211,-
167-
83,-
23.-

820.-
88.-
16.-
52.-

196.-
84,-
24.-
32,-
24.-
24,-
23.-
14-
33,-

971,-
242.-

12,06 
625,50 

0.79,27,50 
10,11,40 

4,66,63 
2,45,10 

63,83,55 
1,17,57 

19,13,94 
4,22,90 
1,96,37 
3,09,50 
5,12,50 

lı Banka11 Mil. Kupon lı:esik 82.-
9.90 .J N. 

a. L H:ımiline 
Aradolu 3 

0
60 

.. 3100 
Sirlı:mhamJ• 
Tramvay 
Bomonti Nektar Kupon kesik 
Terkoı 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası Kupon keıik 
Oımanlı Bankası 
Sarlı Merlıes Eczaneli 

lsfllıraılar 

n nn 

!~5 
l'ı-

19,75 
7,15 

12.35 
10,40 
61,75 

26,50 ' 
4.45 

Türk Borcu I 
" .. il 
.. .. 111 

İ•tikrazı dahili Kuore kesik 
Ercani A. B. C. 

23,07,50 
21,90 
22,-
94.50 

Sıvu ~nurum 1 Kupon keeilr .. • ll 

95,-
95,75 
95,75 

Mısır Taltvfllerf 
1186 1 -.-
1903 11 K. ketik 88,50 
1911 lll K. kesik 83.50 

Taltvllat 
Rıhtu:ı 

--19,50 
84,50 

Aıı,adolu 1 ve Il Kupon keeilr 
.. III 

10.25 
43,60 
47,-
50,60 Anadolu Mümeaıil 

Fındıklar 

Samsunda itler 
hızını kaybetti 

Istanbul fındık piyasasında IOD 

fiatlar nominal olarak 40 kunııtur. 
Samsun mıntakası fındık piyasala
rında muameleler hararetli değildir. 
Son fiatlar şöyledir : 

Trabzonda : 
Iç fındık 42 Kuıu., 
Kabuklu 20,50 

" Orduda : 
le; fındık 42 .. 
Kabuklu 20 " P'ataada : 
Iç fındık •ı.ıo " Kabuklu 18,91 

" 
Bunun da yakında satılacağı umulu
yor. 

adlı btıyük bir gazino var. Kalaba
lık oluyor. 

Hayal zaten resimle çok me,gul 
olmu,. Burada adamakıllı ilerletti. 
Hollanda ressamlarının donuk, ha
yali tablolarını kopye ediyor ve çok 
muvaffak oluyor. Geçen Cumartesi 
günü Brllkselin en büyük fotoğraf 
atelyesinde resim çektirdik. Bir kaç 
poz, babam ve annem herhalde 
Hayali merak ediyorlar. Babam Şev 
ket Vamık Beyi iyi tanıyor ama kı
zının ,ekil ve ,emailint bilmiyor. A
caba içinden: 
-- Bizim oğlanm zevki nasıl 

bakalım, diye hesaplar kuruyor 
mu? 

Hayal artist ruhlu bir im. P'otof
raf çektirirken renkleri, ıölceleri 
fotoğrafçıdan daha iyi ölçUp biçtL 
Provalan cördüğttmllz nmın bay -
ret ettim. Ben bile kendimi ıt1H1 
buldum. 

Onlarm kıymetli hediyelerine bi
zim realm.ler cevap verdi. Gönder
dik. Şu Allahm belbl madencilik 
mektebi olmasa fU dakikada dünya
nın en mes'ut insam olacağım. Pa
zartesi sabahlan Liege'e dönmemek 
için ne bahaneler bulmuyorum. Mız 
mız, tenbel, haylaz bir orta mektep 
talebesi gibi baf ağnlanm tutuyor, 

12 - 5 - 936 

[ Bu dtmılar için ıönderllecek mektuplarm "Evlen.meler ınitununa 

kaydlle ıöadeıilmeel ve mlimldiD oklu&u kadar kısa oıma.. rica olunur] 

•• • Onu goreyım mi? 
lstanbuldan N. D. imzasile: 
Çok sevdiğim bir kızla bir sene ni

§anlı kaldık, bir emrivaki onu benden 
ayırmı§tı. içim onunla dolu olduğu 
için o zaman fena bir vaziyete düş
mi.i§tüm. Onu unutamıyordum. O 
ıaman aizden bir tavsiye ailemi§tim. 

lunuz, dört gencin nazarı dikkati 
celbe muvaffak olduğunuza göre ol 
dukça gilzelsiniz, elbet sizin de k 
metiniz çıkacaktır. 

* Evlenmek istemiyorum 
Bana: Otı1' unutmaklığım için ba§- Osman Beyden L. P. imzasile: 

ka 1cadınlarla aldkadar olmamı, uzak Yüksek tahsilime devam ediyoru 
ve ıeaaiz yer"lerden kaçmamı, dehe Yaşım yirmi bir o'ülu. Etrafımda d 
birkaç faideli tenbih"lerde bulunmU§- la§an gençlerden, hatta bazı y~lıla 
tunwı. Beprini yaptım. Bunlar bana dan, güzel ve cazibeli olduğumu ta 
bira.ı olaun faideli olmadı değil. Size min ediyorum. Fakat tahsil 'haya 
b1' huauata çok müte§ekkirim. Oftu çok hoşuma gidiyor, ve daha uzu 
artık bu kadar kon~tuğum kadınlar müddet ayni hayat içinde kalmak · 
içinde unuttum, unutacağım ıanıyor- tiyonım. Evlenmek fikri de bana ço 
dum ve ıe11iniyordum. Fakat böyle fena geliyor. Kat'iyen buna niyetf 
değilmif. Otıu unutmadığımı ancak yok. Ben arkadaşlarımla ya§ama 
en zayıf zamanlanmda hwediyorom. istiyorum. Halbuki, etrafımda do 
Bir kadınla kon~rken onun haya- §an gençlerden birisi fazla t87'arla 
liyle karfılafıyonım, bir içki masa- na izdivaç teklif ediyor. 
aında, ne~eli bir yerde onıt.tn ıstırapla- Ne dersiniz1 
riyle kıuranıyonım. Ayrılalı bir sene Tahsil hayatına devam aPZUnu 
oldu. Onun kokusu, onun ismi, onun gilzel bir arzudur. Evlenmemek niy 
sözleri .. Ona ait ne var ki bana onu tinizi ayni şekilde tasvip edemiyec 
hatırlatmaaın' ğiz. Çünkü bir kadın, genç yaşın 
Konuştuğum kızlardan biri.'tt'le ev- "aucces" sahibi olabilir amma bira 

lenmek istiyorum. Fakat korkuyo - yaşlanınca iş deği§ir. l)ıtiyar kız kal 
rum. Bu böyle devam ettikçe hem mak gibi feci bir akibete katlanırsa 
ben mes'ut olanuyacağım, hem evle- nız, kararınızı tatbik etmek için hiç 
neceğim kızı da bedbaht etmek ih- bir mani yoktur. 
timali oor. Evlenirsem onu unutur Sizi izdivaç talebi ile yoran gence 
muyum 1 Yoksa onu bir senedir gör- gelince, izdivaç hakkında kararınızı 
mediğim için hayalimde çok yüksel- verdikten sonra milnasip bir cevap 
di onu öyle içli bir halde ve gün geç- verirsiniz. Eğer evlenmemekte ısrar. 
tikçe sevmeğe başladım ki bu hal edecekseniz reddedersiniz. Bu fikir • 
bütün vaziyetiftle airayet etti. Gittik- den vaz geçerseniz, ve bu genç hO§U• 
çe her şeyi~ mani oluyor. Acaba o- nuza gidiyorsa kabul ederseniz, bu fi· 
"" bir defa görsem daha çok mu ıe- kirden vazgeçmekle beraber genç ho
veceğim; yoksa onu hayalimM çok şunuza gitmiyorsa, onunla olan mU
yüksek teUikki ettiğim için görürsem nasebetinize yavaş yava§ ara verir, 
ben inkisara uğrar,· ve bu suretle ve nihayet kesersiniz. 
gözümden d~er ve ben bu suretle * 
kurtulur muyum' . Velinimetine karır .•• 

Her şeyden evvel, sıze spor yapma-
nızı tavsiye ederiz. Sonra, bir sene 
evvel sevmiş olduğunuz ve hayaliniz
de a'detz i!t!r!K~ğm~ kı:r.ı gidip 
görünüz, hayal ile hakikatın farkını 
o zaman anlarsınız. Fakat tekrar e
diyoruz, spor yapınız, muhakkak ... 
ve içmeyiniz. ÇUnkU bilhassa sizin 
gibi olan qklar bir hastalıktır. Bu
nu kendi kendinize itiraf cesaretini 
gösteriniz. .. Ve bir daha söylUyoruz, 
spor yapınu. 

Istanbuldan Gilngör imzasile: 
Velinimet tanıdığım bir Bayın btr· 

kaç çocuğu 1ıe ~5. - /,O yaşlannda pir 
de Bayana var.Haftanın rmıayyen gfüı 
lerinde ziyaretlerine gider, evim gfbi 
serbest oturur kalkarım. Fakat oo.ıi
yet b~ka bir çığıra girdi. 

Anne §efkati ile sevdiğim Bayan 
ile haftanın o muayyen günWrinden 
birinde evde yalnız otururken an.at • 

• ztn boynuma sanldı. 
Bütün erlıelder biyle mi? Oda kapı3ından ve cilmle kapısıA-
Bursadan Leyll imzasile: dan çıkmam bir oldu. 
Yirmi Uct YGftndayım. Şimdiye ka- iki hafta sonra bir ak§am Barı 

dar betıımıe caldkadar aç gençle tan~- gördüm: 
tım. Biru wktt geçtikten sonra bıı _ H~ta mıydın, yoksa bir §ey~ 
gençlerin iıçfı de, benden, kendilerini 
tatmin edemıyeceğim taleplerde bu - mi danldın, haydi gel, gidelim •. 
lundıılar. Reddedince, yüz çevirip git- Dedi. Bir bahane bularak gitme· 
tiler. i ki ay evvel, bir genç ile daha dim. Ne yapayım1 
tanı§tım. O da l5tekiler gibi hareket Çok doğru hareket hareket etmiş, 
ediyor. Kendisine henüz kat'i bir ret böylece temiz bir insan olduğunuzu 
cevabı vermedim. Ne yapayım' göstermişsiniz.Size ilk iyilik eden bir 

Bütün erkekler böyle mit Hayatı- adama karşı borcunuzu ödemiş bulu• 
mın ıonuna kadar bekdr bir kız ola- nuyorsunuz. Yapacağınız şey, Eve 
rak mı kalacağım 1 mümkün olduğu kadar yalnız gitme-
Hayır, bütün erkekler böyle defil- meğe çalışmaktır. Çünkil hiç gitmez· 

dir. Sizin tanıştığınız gençler, sizinle seniz nazarı dikkati celbetmiş olursu· 
evlenmek değil, eğlenmek arzulan iz nuz. Evde de Bayana karşı, sanki 
har etmişler. Onlara red cevabı ver- hiçbir şey olmamış gibi hareket edi· 
mekle en maknl hareketi yapmış olu- niz, daima Bay ile beraber bulunma· 
yonnınus. Daha gençsiniz, sabırlı o- fa çalı§ınız. 

göz ağrılanm çıkıyor, mide bozuk
luklarım kabanyor. Fakat bUtiln 
bunlan Hayale dinletemiyorum. O 
zalim bir üvey ana gibi beni giyin
dirip trene yetiftiriyor. 

Artık bu hayat böyle sürecek an
laşıldı. 

Hayal hayatıma karışmasaydı bu 
madencilik mektebini çoktan bırak
mıştım. Fakat o bana cesaret veri
yor. Adeta bu mesleğe ısındırıyor. 
Bana reldiği zamanlar notlarımı, 

kitaplanmı kontrol ediyor. Akşam
lan bent erken yatmak için zorlu
yor. 

Bu eehtrde zaten eğlenecek yer 
pek yok. EndUstri tehri. Herkes ça
tqıyor. Zevkedecek yerler az olduğu 
gibi gevu.elik edecek yerler bile yok. 
Halk khmca gibi çalıtıyor. Pazar 
gUnU oldu mu yediden yetmiee ka
dar herkes kırlara, yakın ormanla
ra dökWUyorlar. 

Hayal de çalıpyor. 
Benim euluboya bir portremi yap

tı. Mükemmel dofrulu. Şimdi Brllk 
telde bir de beyaz işler atelyesine 
devam ediyor. Bunu haber verdiği 
zaman g1lldüm: 

- Bu kadar ıık bir kadının ça
maıırmı kendi dikmesi de ıık ola
cak, dedim. 

O bu işte pek ciddi davranıyor· 
du: 

- Bir ev kadını için her eeyi bil· 
mek lazım, dedi. 
Hatınma geldi. Bizim Feneryo

lunda bir zengin hanımefendi vardı. 
Annemin pek sıkı ahbabı idi. Evde
ki sökük, yırtık gibi itleri görınek 
için aylıklı bir terzi tutmuştu. An· 
nem o kadar dostu olduju halde bu
nun için onu ayıplardı. 

Hayal pldifl samanlar dolapları
mı da kanetmyor. Ev sahibi ına· 
damın yıkattıtJ çamaşırlarımı göJ
den geçirlJOr. Utillerine bakıyor. 

Bense, omı hiç te böyle tahırıill 
etmemiştim. Mllstehzi, mağrur bat· 
tl biraz da kendini beğenmiş. 

Onun llzerlne cltltmemin belki bit 
IUunnızc& •bebl de bu beni aldataJI 
kendini befenmitliğl, azameti idi
Matrur bir kadını yenmek ınsaıı
valıtt bir zevk verir. Halbuki be" 
nim azamet, gunır diye sezdiğiıll 
hareketleri Hayalin en samimt tarr 
fı imiş. Bunu teklifsizleştikten soll"' 
ra anladım. 

Beni yalnız madencilik dersleri' 
nin sıkıcı nazariyelerinden ırurtat"" 
mak için beraber bulundu~ 
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No.M Yazan: MI'l'HAT CEM..AJ.. 

lAN 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbuJ 

r Müphem l 
\... Hikayelerden ' 

DAIL~A J Fikret ADIL 

Dağlar, gövdelerini ufuklara 
koparmışlar gibi Kanuninin 

bağhyan zincirleri 
kadirgaları yürüyorlar 

17,- İnkılap dersi, Üniversiteden nakil,, 
Kemal Tengirşenk tarafından, 18,- Senfo· ı 
nik musiki (plak), 19,- Haberler, 19,15 
Hafif musiki (plak). 20,- Viyolonsel ve 
piyano: Mesut Cemil ve Bayan Gilbert ln-

1 selberg, 20.30 Stüdyo orkestraları, 21,30 
Son haberler, Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus havadis servi
si verilecektir. 

BUKRt;ş 

18: Plak; 19.20: Plik; 20.20: Piyano • ! 
keman sonatları; 20,50: Şarkılar; 21,25: ı 
Senfonik konser (Berlioz, Pore. Dvorak) 1 Tarihin kahramanları ve 

av kuıları 
Erkanı harp müşürünün mermer 

hlısı. Belkisin Adnandan tarih der
li aldığı salon. Belkis bugUn çok 
daıgın. Adnan da. bugün çok hatip: 
l{anuni Süleymanın Radosu nasıl 
•ldığını anlatıyor: 

- Bilirsiniz ki, Hanımefendi, di -t0rdu; Rados şövalyeleri hem papas 
laeın askerdiler; iki defa korkunçtu
b l'~., Dağlar, gövdelerini ufuklara 
l(aghyan zincirleri koparmışlar gibi 
~uninin kadirgalan denizde ağır 

lgır yürüyorlar... Şövalyeler beyaz 
r>uuu, kızıl boyalı nıbalarile Rados 
~alelerinin bürçlerinde bekliyorlar ... 
"

1han tarihinin en büyük muhare
besi başlıyor; Rodos muhasarası! 

Fakat Belkis, Sultan Süleymanm 
l'tadosu nasıl alacağını bir türlü 
lnerak etmiyordu. Adnan: "Bu mu
hasarada deniz düşmanlarımızın 
:Uttefikfydi.,, dedi; Belkis bunu da 

nlemedi. Adnan kızdı; birine sö
"en sesle: 
b .- Şövalyeler Rodos kalelerinin 
k Utçlerinden ordumuza kaynar züt, 
tı. ızgın zeytinyağı döküyorlardı Ha-
llnefendi! ... Alevli katranlar, kız. 

tın Yağlar tepelerinden döküldükçe, 
~eniçeriler, can acısile vücutlarının 
ttıerinf, derilerini rubalannın ku
~larile karma karışık avuçluyor
l r, kaburga kemiklerinden, omuz
l'al'tndan, pazılarmdan koparıp atı
b 0tlardı. Süleyman ordusu Rodosun 
~~r kalesini taş taş aldı; her taşı 
b· Şehit fethetti. Kanuni Süleyman, 
\ ır gemi sahanlığında denizde mu
l ~rayı seyrederken şehit yığınları 
ti.gı; ağır yükselerek Rodos kalele-
nın dıvarlan kısalıyordu! .. 
neıkis yalının nhtımında çatana 

turuıtusu duyar gibi oldu. Kalktı. 
~ncereden baktı. Bu sırada Stiley
~an Rodosu aldı. Belkis mahzun 
d ıle yerine oturdu. Adnan vücu-
~un bütün kanı oğultu halinde 

taghyor ı,ibi bir sesle anlatıyordu: 
~ - Şövnlyelerin reisi ak sakaliyle 
le çöktü; 28 yaşındaki Sultan Sü
~ ~anm elini öptü; ve bir yılbaşı 
l'0rtusu gününde şövalyeler, Mer-
~ın tasvirli bayrr' çektikleri ge
~eriJe Rodos adasından ebediyen 
~klaştılar. Cetlerimiz Rodos ada
cli! 1 bu türlü fethettiler Hanımefen-

ll Adnan durdu. Belkisin sararması 
t~ b~kledi. Fakat Belkisin yüzü bir 
%ılü değişmiyordu. Adnan Belkisin 
taı eyrnan devrine hayret etmesine 
"ıl~ıyor, Sadrazam tbrahimin ka
~na Papa Kleman'm tacındaki 
lak ntaıan, Şarlmanm yakutlarım 
tu ?Ordu. Hepsi nafile ... Belkis bir 
~ U dinlemiyor, yalının rıhtımında 
lta Şey bekliyordu. Adnan nihayet, 
~ııunı Stileymanı Rönesansın eşi
di ~e~ atına bindirdi, Belkise göster
~~ ... ~lkis çıldırmış gibi pencereye 

Y~U: 

b;- BUsrev! HUsrev! 
~\Uı Ye haykırdı; ve Adnanr, vUcu
dat Un harareti içinde kalacak ka· 
~ Yanma çağırdı, nhtmıa yana-

l:atanayı gösterdi: 
,..,;-- llUsrev geldi; Uç günden beri 
bay~ı. 

U~ :;11• Salondan bir kanat keskin
'iıı 1 e BUzUldU, gitti. Adnan, Belki
~ ... arkasında kalan büyük boşluğa 
~o~tlandı. Kimsesizliğini düşünü -
~ u. . 

hera~Ye miralayı Hüsrev Belkisle 
'ıttı • salona, elele, göğüsleri, 
~en at;: .kahkahalar dolu girdiler. 
~itıiç ~tralay, sağ eliyle Belkisin 
l>o~ 81karak sol koluyla Adnanın 
~İlşt~na sanldı, tarih hocasiyle ö
~~li to er. Hüsrev Adnan la görtişme
l-'akat Pu topu bir hafta olmuştu: 
~kl ..\dnanaı öpmekle, Hüsrevin 
daıı ga.:;1~.· gurbetlerden, yani av-
~alo dıgı anlaşılacaktı. 

~l' ct~a baş açık giren genç mira.
~ ilden beyaz av kasketini çı
~iııı' !na.saya fırlattı. Adnan, ken
te tllt~~anı Yerine koymryan kaske· 

Atiraı u. 
~ltet· ay, sırtında kemerli, yeşil 
~lon~n;ayağında kalın kunduralar; 

tllltrn ~rtasında resim gibi durdu. 
-..... "-:ga başladı: 

c1ya Uç şey lazımdır Adnan: 

Köpek, tüfek, yalan! .. Amma Belkis 
de bilir, bende yalan yoktur. Değil 
mi Belkis? 

Belkis, dudağının iki keskin çizgi
sinde iki sıra beyaz dişle gülüyor, 
vücudunu veren gözlerle kocası 

na bakıyordu. Hüsrev öldürdüğü kuş 
lan saydı. Kuşları Belkisin ne kadar 
istiyerek dinlediğine Adnan gözleri
nin bütün zekfısiyle dikkat ediyordu. 

Çatanadan tüfekleri getirdiler. 
Bellrise verdiler: kadının beyaz uzun 
parmakları, öldüren demirlerin üs
tünde Adnanın zavallılığını arttıran 
bir güzellikle duruyordu. 

Miralay, Belkisin ellerinde demir 
ağırlığı ile duran tüfekleri tüy gibi 
aldı. Avrupa markalarını Adnana an 
tattı. Sonra av hikayesine geçti. 

Miralayın gözleri ufuktaydı, Belki
sin gözleri miralayda, Adnanmkiler 
de Belkiste ... Ve av hikayesi salonun 
ortasına tavandan çivisiz, kordonsuz 
sarkan lavhaydı. Bu lavhanın yağlı 
boyasında miralay Brekden indi; 
köpekler fermaya durdu; miralay: 
"aport!,. dedi; bir köpek ava koştu 
ve dumanlı bir gürültünün içinden, 
ağzında kuşla, miralaya döndü. 

Belkis, Adnanm avı dinlediği için 
dalgın olduğunu sandı; gülerek: 

- Hüsrev, dedi; Adnan Beye be
nim de avcı olduğumu anlat. Ben 
söylersem belki inanmaz. 

Adnan mahzunlaştı: Belkisin av
cı olması kadını bir kat daha güzel
leştirmiş gibiydi. 

23.25: Orkestra nakli. ı 

MOSKOVA 1 
18,30: Dinleyicilerin istekler ıı 

parçalar; 19,30: Bir opera piyer• 
22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

~~il~ 1 

19 20: Org musikisi (Bah, List), 20,45: 
Şarkılar; 21,45: Matem neşriyatı; 22,05: 
Poem senfonik; 22,30: $iir 23,45: Soepn 
musikisi, 

ViYANA 

18,15: Kadın ı..vıCJ,,,u , 19: Muhtelif; 
20,30: Karışık amele korosu; 21,10: Max 
R ·er ölümunün yırminci yıl donümü mil· 
nasebetile eserJerınden; 23,30: Hafif mu
siki; 24,45: Dans. 

Seçme program 
Bükre,, saat 20.20: Piyano sonatları; 

21.25: Senfoni (Berlioz, Fore, Dvorak}. 
Prag, saat 17.10: Dans; 19.::5: Mak:ı 

Reger, $ubert ı,;arkıları. . 
Belkis, Adnanı yanına çağırdı; Moskova, saat 19.20: Orr (Bah, Lıst); 

pazısını kabartarak : 22.05: Poem senfonik; 23.45 Şopen. 
Budapeşte, saat 19: Opera orkestrası; 

- Tutunuz! 22.40: Sonatlar (Libelius). 
Dedi. Adnan o kadar fenalaştı ki Viyana, saat 21.10: Maks Reger konıe· 

ağlamak istiyordu. Nazikleşmek is- rl. 
tediği için gülünç olan iki korkak 
parmakla Belkisin pazısını sıktı: 

Kabahat işlemiş gibi kızararak ... 
Belkis: 
- Nasıl? dedi; < min olun, ben 

sizden kuvvetl1yim ! 
Sonra kocasına döndü; sordu: 
- Hem be .. Adnan Beyden boy

luyum değil mi Hüsrev? 
İskarpinlerini topuklarından eli

nin ucuyla itti; o kadar hafiftiler ki 
uçar gibi düşttiler. Kemerli, uzun, 
sivri ayaklar parmakları görünecek 
kadar iner çorapla halının üstünde 
durunca Adnan mahvoldu. Bu çok 
güzel ayaklarda biraz fazla bilyük 
olan baş parmaklar bile Adnana ev
vela bu vücudun değil gibi geldi, 
sonra onlar da başka türlü güzel 
göründü. Belkis, Adnanı kolundan 
çeker gibi yaparak yanyana ayakta 
durdular: Bir boydaymışlar. 

Adnan, ı...ugün Belkisin her daki
ka başka türlü güzelleşerek kendisi
ni zehirlediğine kuduruyor, kocası 
geldi diye ne yaptığını bilmiyen ka
dını anlamıyordu. Fakat Belkis Hüs 
revle yaln;z kalmak için acele et
miyordu: 

r Arkası var 1 

Kısa Dalgalar 
Bertin 
Çalışma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 

J 74 m ve 31, 45 m Saat 15.00 - 18 3!1. 
31,38 m Saat Hl - 23.35: 25, 49 m. ve 
49 8~ m 
Londra 
Ça.ışma aaatleri: 10 - 12,20 ı 2.5,53 m 

ve 31. 55 m Saat 13 - 15 45 : 16, 86. m 
ve ıı., 82 m Saaı 16 - 18 : Gosterıleo 
µostalarrlao ıkisı. 19,82 ın. 25, 29 aı. .,. 
31, 55 ın. 

S 3t ı :ı,U - 23,30 : Gösterilen 2 veya 
L posta 19. 6t m. 25, 53 m .. 31 ~~ v~ Hı 
10 m,. 

'inemalar, Tiyatrolar 

• TEPF.BA$1 ANF1 TİYATROSU ; 
(Aynaroz Kadısı). 

• FRANSIZ TJYATROSU : Amcrlkadan 
yeni relen lllıizyonist, Profesor ZA Tl 
SUNOGUR. Her akı,;am 21 de. 

• TURAN TİYATROSU : (Atı Olan 
Uskudarı Geçti). 

• TAN: (Küc;ük Anne). 
• TÜRK : (Aşk Bandosu). 
• YILDIZ : (Sevmek Yaşamaktır) ve 

(Malek Bira Kralı). 
• ALKAZAR : (Cesur Süvari) ve (Sü

riısine Bereket). 
• SOMER : (Esranrengiz Tayyare). 
• İPEK : (Herıey Senın lçin) \'e (Sa· 

rışm Karmen). 
• ELHAMRA : (Öldürdüğüm Adam) 

ve (Vaknsız Baba) • 
• SARAY : (Zevk Gecesi). 
• Şık : (Sana Tapıyorum) ve (Karımı 

Ben Öldürdüm). 

H AYA T Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

• MELEK : (Renkli Peçe) ve (Yaralı 
Kuş), 

MİLLİ : (Mayerling), (Kalifornia) Hay
dutları) ve (Kukaraça). 

• OSKUUAR HALE: (Kiıçıik Albay). 

• KONSERVATUAR ORKESTRASI : 
$ef: Seyfeddin Asal, SON KONSER 
13 Mayıs 1936 çarşamba saat 21 de 
Saray Sinemasında. 

Bundan böyle, en büyUk felaket olan ölüm ve malfiliyetln acı· 
lanndan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinm : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

>a \'etler, Toplantılar 

Harekrıtlerimizden hi~bir zaman 
mes'ul değiliz. Onlann saikleri ma
zidedir. Eser, ferdin değil, hepimi· 
zin, ecdadımızıııdır. Benim yüzüm, 
onun sesi, uzaktakinin 1uıya1i sende 
hatıralar uyandırır. AStrlann anlar 
ve insanlarla namiitenahi kere zar
bcdilmi§ Jıcidisclcri ihtimal senin 
atacağın bir tokatı hazırlamak için
dir Bu to1.:at da, belki senden bin 
asır sonra gelecek olanın tam ve ni
hai bir hareketini di§liyecektir. 
Yaşammmı mütemmliycn teker

rür eden mucizesini unutmıyalım. 

Bizim için kurtuluş bunu anlamada
dır. Kim olduğunu bili 

Kitabı kapadı. Okuyamıyacağını 
anladı. Deniz, tutuyordu. Güverte
ye, bundan kurtulmak için çıkmıştı. 
Fakat denize rnukavemetsizliği uz
viyetinin bozukluğundan ziyade, asa
bi cihazının bozukluğundan geliyor
du. 

Aşağı, kamarasına indi. Yuvar
lak pencere, donuk gökyüzüne açıl

mış bir kör gözü gibi görünüyordu. 
Deniz artıyordu. Sallantı da bera
ber. Bir aralık , pencerenin kör gö· 
zü alt kapağını kapar gibi oldu, aç
tı, kapadı. 

Yata - ın uzanarak, inir. rini din
lendirmek' fçin hareket ctmemefe 
çalıştı. Fakat bu, sinirlerini bUsbü
ttln gerdi. lçinde kalkıp dolaşmak 
için şiddetli bir arzu peyda oldu. 
Sanki havadaki bütiin elektrik VÜ· 
cudundan geçiyordu, fırtınaya kar
şı bir kedi gibi ve onun kadar hır
çındı. 

Dayanamadı, kitabını alarak ya
taktan kalktı, sallana sallana kori
dora çıktı.Fakat ayakta duramadı, 
bir köşeye yığıldı. Kafası bacakla
rının arasına sarkmış, neredeyse al
nı yere değecekti. Yeşil olduğunu 
tahmin ettiği bir saly\ avurtlarını 
alevliyordu. Sintine kokusu. Dişle
rinin arasında lastik çiğnentileri 

var gibi. 
Kapısının önünde yığılakalmış 

olduğu kamarana saz gibi ince bir 
kız vardı. Uç gündür, vapurda yal· 
nız onu görüyor, başka kiuıse ile 
meşgul olmuyordu. Ona sorsalar, 
bu kızı bir türlü tarif edemezdi. Fa
kat onu muhakkak tanıyordu. Bir 
yerde görmüştü. Uç gündür, bey
hude yere kafasını yormuş, aramış, 
düşünmüş, bulamamıştı. Bu genç 
kızın kiiçük vücudunda büyük bir 

mahsus yere vuruyor, fakat ses 
duymuyordu. Sesin bile aksetmeK 
ihtimali olmıyan bir boşluk. Genç 
kızın kamarasına geldi, kapıyı açtı. 
Genç kız yere düşmüş, boyluboyuna 
yatıyordu. Iğildi, kucakladı, kaldır
dı. O an, vücuduna bir ahtapot ya
pışmış gibi kanı çekilmeğe başladı. 
Bütün azası gerildi. Asılır gibi olu
yordu. 

Genç kız gözlerini araladı, onu 
gördü, gözlerini kapadı, başını omu
zuna dayadı, kucağında h'iiçülerek 
yerleşti. 

Büyük bir şefkat duydu. Ve bir 
anne gibi onu alnından öpmek için 
başını eğdi. Ağzı yüzünden ilerler· 
ken ve tam genç kızın yarı açık, in
ce, gergin dudakları hizasına gelin
ce, fena, çok fena bir kusmuk ko
kusu duydu. Ba§mı çevirmek istedi, 
fakat uçurum nasıl çekerse, kaçmak 
istedikçe ağzı yaklaştı, dişleri genç 
kızın dudaklarına kenetlendi. O an. 
kollarındaki lü:.ucetli ahtapot vil· 
cut, boyluboyuna şi§e geçirilmiş bir 
yılan gibi direldi. - Şimdi katilin 
hırsını nekadar anlıyordu. - Du
daklarını bıraktı, genç kızın boynu· 
nun kulağile birleştiği yerde, ayva 
tüylerinin gölgelediği mavi dama· 
rm ü:Stllnil ısırdı. Bir nefes kulağı
na §Unları fısıldadı: 

- Seni bekliyordum. 
Birdenbire gözlerinin öntinden bir 

perde düştü ve gördii: 
Kendini, genç kızla henüz yaratıl

mamış bir dünyada ilk muanekayı 
yaparken ... 

* Omuzuna bir el dokundu. Kama-
rot: 

- Size yardım edeyim, yatağını
za götüreyim. Limana geldik bile .•. 
Bir saate kalmaz lstanbuldayız. 

Dedi. Koltuğuna girerek kamara
şına götürdil, yatırdı. 
Rıhtımda kardeşi onu karşılama

ga gelmişti. Sararmış bir yüzle, 
merdivenlerden genç kızın arkasın

dan inerken, ona son defa olarak 
bakıyordu. Kardeşi de, genç kızı 

görmüş, şiddetli bir alilka ile ona 
bakıyordu. Sonra, gözleri dol.; do
lu oldu, ona dönerek: 

- Ağabey, dedi, şu kadın rahmet• 
li annemize nekadar benziyor. 

Fikret ADIL ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat· 
bik eden : 

EMINöNO ASKERLiK ŞUBESiNDEN: 
1 - Eminönü askerlik şubesinde kayıt

lı bulunan emekli ve yedek subaylarla as
keri memurların 1 Haziran 936 dan itibaren 
yoklamalarına baıılanacak ve haziran niha· 
yetnie kdar devam edecektir. Bu bir ay 
müddet zarfında yoklamasını yapurmııı o
lanlardan 1076 No: lu kanununun 10 uncu 
maddesine tevfıkan 50 lira cezayı nakti a
lınacaktır Buna mahal kalmamak üzere 
her emekli ve yedek subaylarla askeri me· 
murlarm bu bir ay müddet zarfında yokla
malarını yaptırmak lazımdır Yoklamaya &e. 
lirken nüfusu haviyet cüzdanı takip eczacı 
veya baytarlarda diploma ve ihtisas vesika
larını ve askeri vesikaları var ise sıhhat ra
porlarını da birlikte gebrmeler ilazımdır. 

haşmet vardı. O, bu vücudu kokla- ================
mak istiyordu. Ancak bu suretle 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap 
yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile : 

Ölüm ve malfili.yet temin olunur - Her sene nakdi temettü ve
rilir - Vefat halinde müemmen meblağ derhal ödenir - Mukave
lenamenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve maJUliyete 
uğramamış ise müemmen meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daimi malfiliyet mUddetince ücret alınmaz -
Daimi maHUiyet halinde müemmen mebllğın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenanıenin hitamında mUem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faide1eri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
erliı.iz = 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

lstanbul Yenj Postane ka.rşmnda BUyUJr Kmaciyan Han. 

TE L E F ON · 

2 - İstanbul haricinde olup ta mektupla 
yoklamalarını yaptırmak isteyenler isimle
rile doi'um sınıf ve rütbelerinin sicil ve 
kayıt numaralarında ve halı hazırdaki meş
~uliyetleri ile açık adreslerinin yukarıda ya. 
zıh maksada uyacak :Jekilde bildirmeleri 
lbımdır. Bunları noksan bildirenlerin gön
derecekleri mektuplar muameleye konma
yacaktır. Mektupların tahhütlü gönderilme
si şarttır. İadeli ilmuhaberlerini saklayarak 
lüzum gbrüldıiğü zaman şubeye mtiracaa· 
tmı tevsik etmek lazmıdır. 

Çabuk Sıhhi Vantnn Teşkilatı 

Bu numaradan ımdat otomo
bili istenir 

'füracaat Yerleri 
44998 

Oenu yollan acentesi Telefon 42362 
Akay (Kadıköy lıkeleıi) 43732 
Şark Demiryollan Sirkeci 23079 
Devlet Dcmiryollan Haydarpap 42145 

itfaiye Telefonlan 

lıtanbul lttaıye.I 
Kadıkoy ltfaıyeıf 
Yeşilköy, Bakırköy, Bilyükdere. 

24222 
60020 

Uskurlar ıttaıveai 60625 
Beyoilu itfaiyeıl 44640 
Büyülrada Heybeli, Barıu. Kmalı mm 

takaları ic;in telefon aantralmdald memura 
vangm demek klfidir. 

onu tanıyabilecckti. Yalnız, tasav
vur ettiği koku, "unutma ben1", 
"bir gece", "yaşamak" gibi züppe 
isimli bir lavanta kokusu olamazdı. 
Bu ancak, nühaışevki, genç memeli 
taze bir göğtls, Hacı Cemal sabunu 
ve ter kokusu olabilirdi. Evet.. evet.. 
O, bir kelime ile, bülfiğa erdiği ge
ce riiyasmda gördüğü genç kızdı. 

Onun kamarası önünde uzandı. 

öylece kendinden geçti. 

* !çerden bir ses: 
- Kamarot! .. 
Diye çağırdı. Sonra. yere düşen 

bir vücut güriiltüsü. Derhal kalktı. 
içeri girip girmemek tereddUdU ile 
durdu. Hayır, giremezdi. Nasıl olur 
da buna cesaret edebilirdi. En iyisi 
gidip kamarota haber vermekti. De
niz tutmuş bir adamdan ümit edil
miyecek metin adımlarla ilerledi. 
Ortalıkta kimse yoktu. Kaptan köş
küne çıktı. Yine kimse yok. Etra
fına bakındı. Boşluk içindeydi. Tam 
bir boşluk. Ne gök, ne deniz kalmış
tı. Vapur muallakta, boşlukta du
ruyordu. Renksiz bir boşluk. Yal
nız boşluk. Hiçlik olduğu, anlaşılan, 
gıcır gıcır silinmiş bir cam gibi,gö
rünmiyen bir boşluk. Tekrar aşağı 
indi. Dikkat etti. Yürürken, mer
divenlerden inerken ayaklarını 

Ademi iktidar 
Bel gevşekligi 
Dermansızlık 
l'Ücut ve d~mağın 
vorgunluQunda 

SEKSCLIN 

pek müessir ve emin bir ilaçtır 
Kutusu 200 Kuru• 

BEŞİR KEMAL - MAHMUD CEVAD 
EC Z-'NES I - SiRKECi 

ZA Yl - Askeri sanayi mektebinden 
327 senesinde almış olduğum diplo
mayı zayi ettim. Yenisini alacağım· 
dan zayi diplomanın hükmü olmadı
ğı ilan olunur. Kırklareli Yaya a
layında 6. Sınıf tüfekçi Ismail oğlu 
Sami Görele. 1306. 

ZAYI - Istanbul san'atlar mekte
binden 339 senesinde aldığım diplo
mamı zayi ettim, yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur.329 se
nesi mezunlarından Hurşit Nedim. 
Sümer hım A. E. servisi Hurşit Gün 
Ankara 
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uslar konseyi toplandı lran Veliahdı 
tahsi~den döndü 

Tahran, 11 (A .A.) - Be§ sene
denberi Jsviçrede tahsilde bulunmak
ta olan Iran veliahtı Irana avdet et
miştir. Prens, Pehlevide bulunmakta 
olan şah ve zevcesiyle birlikte bugün 
Tahrana gidecektir . 

1 Mısırda Nahas Ptaşa 
kabinesi 

Kahire, 11 (A. A.) - Nahas pa 
şa, tamamiyle Ve!d partisi mensu 
!arından mürekkep olan kabinesini 
teşkil etmiştir. Kendisi başvekAlet 
ile sıhhiye ve dahiliye nazırlıklarınI 
üzerine almıştır. 

[Başı 1 incide] 
bir milddet sonraya tehir edilmesi -
ne mütemayil bulunmaktadırlar. 

lyi bir membadan beyan edildiği· 
ne göre İngiltere, bu mesele:;i mu
vakkaten usule ait mtinakaşalar sa· 
hasında tutmak teşebbüsünde bulu
nacaktır. Şayet Habeş murahhası

nın konseyde bulunması yüzünden 
ortaya birtakım müşküUıt çıkacak o 
!ursa konsey, meseleyi haziranda ak 
dedeceği fevkalade içtimaa bıraka
caktır, yolunda haberler alınmıştır. 

Bu esnada zecri tedbirler olduklan 
gibi bırakılacaktır. 

Cenevre, 11 (A.A.) - Eden ile 
Paul Boncour, bu sabah görüşmüş
lerdir. Bundan sonra Paul Boncour, 
İtalyan delegesi Aloisiyi kabul et -
miştir. 

ltalyan diplomatının 
faaliyeti 

İtalyan mahafili, Aloisinin İtalyan 
Habeş ihtilafı meselesinin konseyin 
Haziranda akdedeceği fevkalade iç
timaa tehir edilmesine muhalefet et 
miyeceğini beyan etmektedirelr. Ay 
ni mahafil, Aloisi'nin zecri tedbirle
rin kaldırılması meselesini de orta
ya atmıyacağını ilave ediyorlar. 

Cencvrede bulunan diplomatlar, 
Roma hükumetinin halihazırda Habe 
şistanın ilhakı keyfiyetinin ecnebi 
memleketlerde hasıl etmiş olduğu 

gayri müsait intibaı tadile çalışmak 
ta olduğunu tahmin etmektedirler. 

Konsey ve emrivaki! 
Cenevre, 11 (A.A.) - Milletler Ce 

miyeti mahafili, konseyin emrivakii 
kayıt ve tesçil etmekten imtina ede· 
rek Habeşistan ile olan münasebet
lerine devam edeceğini ve Italyaya 
karşı tatbik edilmekte olan zecri ted 
birleri şimdilik kaldırmıyacağını be
yan etmektedir. 

Ayni mahaf il, bir taraflı bir kara
nn meşru vaziyeti değiştiremiyece· 
ğini ve Habeş hükumeti tarafından 
resmen tayin edilmiş olan Volde Ma 
riam'm konseyde Habeşistanı temsil 
etmekte devam eyliyeceğini ehem -
miyetle kaydetmektedir. 

Yine bu mahafil, 1914 senesinde 
Belçikanm Almanlar ve Sırbistanm 
Avusturya tarafından işgal edilmesi 
nin Belçika ve Sırbistanın meşru va
ziyetlerini değiştirmemiş oldÜğunu 
hatırlatmaktadırlar. 

K nsey toplant1S1 
nevre, 11 (Tan) - Milletler Ce 

n ti konseyi bugün öğleden sonra 
saat 17 de Edenin Başkanlığı altında 
hususi bir toplantı yapmıştır. Bu top 
lantıda İtalya mümessili Baron Alo
izi ile Habeşistan murahhası Volde 
Maryam da hazır bulunmuşlardır. 

Toplantı açıldığı vakit Baron Alo
izi ayağa kalkarak konsey ruzname
sinde Habeşistan meselesinin bulun 
rnasına İtalyanın muhalefet ettiğini 
ve bu meselenin son Roma beyanatı 
ile kendisi için halledilmiş bulundu
ğunu söylemiştir. Baron Aloizi ayni 
zamanda Volde Maryam'ın hükumet 
siz ve hükümdarsız bir memleketin 
mümessili sıfatiyle içtimada hazır bu 
lunrnasına da iliraz etmiştir. 

Habeşistan mümessili Baron Aloi
zi tarafından sarfedilen bu sözlere 
karşı şiddetle protesto etmiş ve Ha
beşistanın kendi selametini Millet -
ler Cemiyeti tarafından alınacak ka 
rara bağlamış olduğunu ve kendisi
ni bugüne kadar tuttuktan sonra 
Milletler Cemiyetinin son dakikada 
terketmiyeceğinden ümitvar bulun -
duğunu söylemiştir. 

İhtilat halindeki iki memleketin 
mümessillerinden sonra İspanya mu 
rahhası de Madariaga ve Danimarka 
Dış işleri Bakanı Munş Baron Aloi
zinin noktai nazannı reddetmişler 
ve ruznamenin haliyle muhafazasını 
talep eylemişlerdir. 

Eden bunun üzerine Habeş delege 
sinin bulunmasında bir mahzur olup 
olmadığını sormuştur. Hiç kimse 
sesini çıkarmamıştır. 

Bu teklife hiç bir murahhas tara
fından muhalefet edilmediği için re
is İtalya - Habeşistan ihtilatının kon 
sey ruznamesinde ipkasına, İtalya 
müstesna bütün reylerin ittifakiyle 
karar verildiğini bildirmiştir. Bu me 
sele yarın öğleden sonra müzakere 
edilecektir. 

Ruzname hakkında bu karar ve -
rilıiikten sonra konsey içtimaını ale-
r ' " "(' çevirmi., ve bunda Baron 
I ; d hnzır bulunmuştur. 

i t lvn murahhası bu celseye işti
rnk etmekle İtalya hUkfimcti ile Mil 
letler Cemiyeti arasındaki ihtilafın 
yalnız Habeşistan meselesine ait ol
duaunu ve İtalyanın diğer konsey 
işlerine bigane kalmak niyetinde ol
madığını göstermek istemiştir. 

Konsey esaslı müzakeratta buluna 
bHmek için Habeş meselesini yeni 

Badoglio Habeşlerin kahramanca 
cesaretle savaştıklarını söylüyor 

Londra, 11 (Tan) - Adisababa
daki Fransız elçisi Bodrat, beraberin 
de sefaret memurları olduğu halde, 
Mareşal Badoglio'yu resmi surette 
ziyaret etmiştir. Bodrat, Mareşal ile 
hususi surette uzun uzadıya görüş
müştür. Mareşal, Necaşinin firan 
gecesi Habeş memurlarının Fransa 
sefaretine teslim etmiş oldukları 1-
talyanları kurtarmış olduğundan do 
layı Bodart'a teşekkür etmiştir. Ma
reşal Badoglio, Fransız sefareti me-

murlarına bir hitabe irat ederek "bü 
yük bir kahramanlıkla harbetmiş O· 

lan cesur Habeş askerleri,, hakkın· 

daki hayranlığından bahseylemiştir. 
Adisababadan verilen haberlere 

göre, Mareşal Badoglio, yerli ahali
den asker toplamağa başlamıştır. Ya 
nn Adisababada büyük bir resmi ge
çit yapılacaktır. Harrarda bulunan ve 
yeni terfi ettirilen Mareşal Graziani 
tayyare ile Adisababaya gelecek ve 
resmi geçitte hazır bulunacaktır. - -Fransız kabinesinin teşekkillünden 

sonra bir içtimaı tensip etmiş, maa
mafih bu meselenin ruznamede kal
masını kararl~tırmıştır. 

Yanndan sonraki içtimaın 15 Ha
zirana kadar tehiri muhtemel görül
mektedir. 

ltalyayı protesto 
Paris, 11 (A.A.) - Akşam gazete 

lcri, Milletler Cemiyeti içtimaının 

bir ay geriye bırakılması hakkındaki 
gayretleri tasvip etmektedirler. 

Temps gazetesi diyor ki: 
"Habesistanm ilhakının Milletler 

Cemiyeu' konsejini ltalyaya bir pro
testo tevdiine mecbur edeceği sanıl
maktadır. Fakat bu platonik bir pro 
testo olacaktır. Eğer ltalya bu pro
testodan sonra Milletler cemiyetini 
terkederse vaziyet o zaman çok ka
rışacaktır.,, 

lngiltere Habe§ hükumetini 
tanıyor 

Cenevre, 11 (A.A.) - İngiliz ma 
hafili, Milletler Cemiyeti konseyinin 
Habeş meselesini ruznamede bırak
mak hakkındaki kararını, bir Habeş 
hükumeti ve bir Habeş hakimiyeti -
nin mevcut olmakta devam ettiği tar 
zında tefsir etmektedirler. Büyük 
devletler ve devletler bloklarının 1-
talyaya karşı zecri tedbirleri devam 
ettirmek istedikleri hakkında kana· 
at gelmiştir. Habeş meselesinin ta
liki hakkında yarın öğleden sonra 
karar verilecektir. 

Habe§isfanın ilhakl pakta 
ve mukavelelere muhalif 

Berlin, 11 (Tan) - lngiliz nıaha-

Haile Selasiye 
Cenevreye başvurdu 
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sekreteri A venole uzun bir telgraf 
göndermiştir. imparator bu telgra -
fında Habeşistanı terketmesinin se· 
beplerini şu suretle anlatmaktadır.: 

"Son zamantann en gayrimüsavi, 
en haksız· ve insanlığa en ziyade mu-
gayir harbi olan bir mücadeleye ni -
hayet vermeği karar altına aldık. 

Habeş milletinin imha edilmesinin 
önüne geçmek ve Habeşislanın bin
lerce senelik istiklal davası ile ltal
yanm tehdit etmekte olduğu kollek
tif emniyet prensipleri uğrunda ça -
lışmağa hayatımızı vakfetmek için 
Adisababada.n mUfarekat ettik. 

Çünkü askerlerimizin manevi kuv

veti sarsılmıştı. Payitahtta bulun -
mamız, yalnız halkımız için değil. ay 
ni zamanda ecnebiler için de hakiki 
bir tehlike teşkil ediyordu. Eğer 

tayyarelerimiz. milletimizin menfaa
tine hizmet edebilmiş olsaydı, Habe· 
şistanda kalacak idik, fakat ecnebi 
memleketlerde Habcşistanm istik18.li
n i temin etmek içih mesaimize devam 
etmemizin milletimize daha faydalı 
olacağını dilşilndük.,, 

Ayni telgrafname, biraz daha iler
de ltalyanlar tarafından kullanıl -
mış olan zehirli gazların her türlU 
müdafaa imkanını selbetmiş olduğu
nu kaydetmektedir. Telgrafname, 
netice olarak, Milletler Cemiyetini, 
kendi mukavelenamesi ahkamına ria
yet ettirmek maksadiyle mesaisine 
devam etmeğe ve silah kuvvetine 
müracaat neticesinde teessüs etmiş 
olan ltalyan hakimiyetin; • ~ .. --.. ma· 
~a davet etmektedir. 

Kalp sancısı 
Kudüs, 11. ( A.A.) - Necaşinin et

rafındakiler, imparatorun dün hafif 
bir kalp sancısı geçirmiş olduğunu 

söylemektedirler. 
Neca§inin sıhhi vaziyetinin hali 

hazırda memnuniyete §ayan olduğu 
ilave edilmektedir. 

filinden sızan haberlere göre, Bü
yük Britanya hükumeti, ltalyanıo 
Habeşistam ilhak etmek huı;usunda 
verdiği karan protesto edecektir. 

Habeşistanın ilhakı m.-selesi, yal
nız Milletler Cemiyeti paktına ait 
değil, 1906 ve 1925 senelerinde akte
dilen mukavelelere dahi muhalif bir 
hareket sayılmaktadır. S:ılahiyet.tar 
makamlar. ltalyanın yaptığı bu em
rivakii kabul imkansızlığından hah -
setmektedir ler. 

Habeılerin notası 
Cenevre, 11. (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti nczdindeki Habeş delege
si, Cemiyetin azası olan bütün dev
letlere tevdi edilmek üzre Milletler 
Cemiyeti Genel Sekreterine bir nota 
vermiştir. 

Bu notada ezcümle deniliyor ki: 
" Cinayet bugün tamamlanmıştır. 

Pakt yırtılmış, onuncu madde çok 
çirkin ve ayıp bir tarzda ihlal edil
m;~. 16 ıncı madde tatbik olunma
mıştır. Habeş hükumetinin imdat ta 
lepleri, paktı imza etmiş olanları 

mütecavize karşı faal bir surette teş 
riki mesaiye sevketmeğe muvaffak 
olamamıştır. Kendi mukadderatına 
terkedilen Habeş milleti 1936 martı 
bidayetinde, Milletler Cemiyetinin 
yardımına bağladığı ümit ve emni
yetinden vazgeçmesi icap eylediğini 
gördüğü zaman büyük bir yese ka· 
pılmrntır. Konseyin son içtima dcrv
resi, Habeş milletine yeni bir darbe 
vurmuştur. Habeşistan, bu en eski 
krallığı kendiliğinden devletler lis
tesinden sildfğini bili:iiren merhame -
siz miltecavizinin keyfine mi terke
dılecektir? Burada, bütün dünya 
milletlerine, Habeş milletinin mu-

Konsey ilhakı 
tanımıyor 
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denin, ~·ani hukuki bir müeyyidenin 
bulunmasına bağlıdır. 
Kaldı ki, bu muahedenln Habeş 

mesele~inde iki taraflı olması bile 
kafi göriilmemektedir. Çiinkü 1906 
muahedesile lngilterenin T~ ana gölü 
mıntakasmda ,.e Fransanm 600 kilo
metrelik Cibuti - Adit;ababa hattı 
üzerinde bir takım menfaatleri de 
tıı~·in olunmu tur. Uluslar Kurumu 
ilhakı liabul etmiş olsa bile bunların 
da ayrıca kendi menfaatlerini koru
mak iı;in ilhaka kn~ı vaziyet alma.
lan ve hiç olmazsa evvela müzakere
ye girişmeleri gerektir. 

Fakat ttalya şimdi zaferin ver<liği 
bir ı,,arhof}luk i~inde bütün bu huku
ki cephelt>rl ihmal etmiş '\"e fiili iş
gale giinnerek Haheşistanm llhaklle 
Pnşi t imparatorluğunu kurmu tur. 
ı,te onun içindir ki dün Vold Mlr
yam'ın kon eyde bulunma!llı kar ı!llm
da ltalyan • delegesi Alolsi hemen 
çantasmı aldığı gibi Uluslar Kuru
munu bırakıp çekilmiştir. 

Bu hareket gayet manidardır. Ve 
ltalyanlann !llon uımanhtrda yaptık
lan emrivakilerin Uçünc~ü bir defa tc
kcrrüriinden ibarettir. Fakat bu 
emrivaki Habe;;istanda ,·e Venedik 
sara~'ınm balkonunda yapıldı~ı gibi 
bir emriYaki de~ilclir. Onun içindir 
ki Cenevrenin buna kolay kulak asa
cağına pek inanamıyonız. 

Bu oyunu tutmadı~ için İtalya 
ergeç müzakerelere yanaşmak zaru
retini duyacaktır. Bu ise ilhak ka
nunnamesinin ve hatt!\ Venedlk sa
rayındaki balkon nutkunun aleyhi
ne olacaktır. Çiinkii nihayd İtalyan
lar, Habeşistana 400 bin n~ker ırön· 
dermişlerdir. Bu askerlerin oracln 
holnnmacıı, ftnlvanlarm A\Tllparlaki 
V87.İvf'tlerini cınrsmıştır Rt1nlttrdar 
bir kısmım hic; olmazsa iktisadi za 
ruretler dola~,siyle geri çekmek 
mt-cburiyetinde<lirler. Ana ,·atandan 
kllometrelerre uza~n sevk.-dilen böy
le bli~iik ordu'nn beslemek bir mest'! 
ledir. Ta.cın'"·ur ediniz ki, 7 R]' harp 
ve ze~ri fo<lhirlf'r, ttal:ra•a 2 mll:rar 
700.000.000 lirete mal. olmu5tur. • 

400.000 n kerin orada bulunması 

zaffer olmakta bulunan bir müteca
vize karşı protestosunu bağırarak 
bildiriyorum. ltalyan hükfımeti elli
den fazla millete meydan okumuş

tur ve bu milletlerin kendi tehditle
ri karşısında boyun eğeceğini san
maktadır. Italya, bugün Milletler Ce
miyeti Konseyi masasına işlediği ci
nayetin açıkça veya zimnen tasvibi. 
ne mukabil Avnıpaya teşriki mesai
sini arzu etmek gibi adi bir pazarlık 
niyetiyle oturmaktadır. Habeşistan 
devleti, Milletler Cemiyeti azası sı
fa ti ylc. bu pazarlığın mahiyetini bir 
kerre daha teşhir eder. Habeş mille
ti ram olmamıştır. Hükumet merke
zinin Garbında kain en büyü~ kısım 
erazisi daha hala serbest ve müs
takildir. Habeş milleti kendisini mü
dafaaya devam etmektedir, kendisi 
de Italyan tecavüzüne uğramış olan 
Milletler Ccmiyei. kuvvet karşısında 
boyun eğecek midir ? ,, 

Şimal ve Baltık devletleri 
zecri tedbirleri §iddetle 
istiyorlar 

Londra, 11 (Tan) - Cenevr~de 

toplanmış olan Şimal ve Baltık dev
letleri hariciye nazırları, zecri ted
birlerin Italyaya karşı mutlak suret
te tatbik edilmesini ısrarlar is,eınek
tedirler. 

isimleri yukarda geçen devletlerin 
hariciye nazırları öğle yemeğinde 

Edenle buluşmuşlardır. Eden, Mil -

Veliaht, seyahati esnasında Avus
turya, Macaristan, Romanya ve Sov
yet Rusyadan geçmi§ ve oralarda ve 
bilhassa Romanya ve Rusyada hara
retle istikbal edilmiştir. 

Almanya'nın cevabı menfi 
olacak gibi 

Cenevre, 11 (A.A.) - Eden, 
Ingilterenin büyük elçisi Sir Phipps
den bir telgrafname almıştır. Bu tel
grafnamede İngiliz sualnamesinin 
Hitler ile Berlin hükumeti üzerinde 
hii.sıl etmiş olduğu aksülamellere da
ir ilk malumat verilmektedir. 

Sir Phipps'in telgrafnamesinde bu 
sualnameye Almanya tarafından ve-

Maliye nazırlığı Ma.Jcrambeid'in ub 
desine verilmiş, hariciye nazırlığuıS 
Vasıf paşa Luabi, harbiye ve bahri· 
ye nazırlıklarına Ali p~a Fehmi, 
Adliye nazırlığına Mahmud bey ve 
ticaret nazırlığına Abdüsselam beY 
getirilmiştir. 

rilecek cevabın gayri müsait olma· 
sının muhtemel bulunduğu beyan e • 
dilmektedir. 

Filvaki öğrenildiğine göre Hitıer, 
Almanyanın Sovyet Rusyaya karşt 

olan vaziyetini tarif etmekten imtina 
etmiş ve bu işin münhasıran Alman 
hükumetini alakadar etmekte oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Mukavelename Feshi 
Adapazarı Türk Ticaret Bankası ile Adapazarı Belediye Dairesi ara· 

lannda yapılan ve İktisat Vekaletinin 17 Eylül 1929 tarihli tasdikine ik· 

tiran eden 30 Temmuz 1929 Tarihli Adapazarı Elektrik ve Sanayii Türk 

Limitet Şirketinin 22 Temmuz 1929 tarih ve 4.664 numaralı Adapazarı 

Noterliğinden müsaddak mukavelenamesini her iki Müessese bu kere 

kendi riza ve muvafakatlerile fcsh eylediklerinden ve 27 Mart 1936 tari• 

hinden itibaren Adapazarı kasabasının elektrik tenviratı imtiyazı Adap&· 

!etler cemiyetinin prestiji yüksek tu zan Belediyesine devredildiğinden keyfiyetin neşir ve ilanını dileriz. 

tacağına dair hariciye nazrrlarma Adapazarı Türk Ticaret Bankası Meclisi İdaresi ve U-

teminat vermiştir. mum Müdür Bay Saidin 2 Nisan 936 Tarih ve 3897 / 397 

Bitarafların vaziyeti 
Cenevre, 11 (A. A.) - Son daki

kada bildirildiğine göre, "bitaraf' 
denilen devletler ihtilaflann önüne 
geçmek için birtakım tedbirler alın
masını derpiş eden 11 nci ve 19 ncu 
maddelerinin yeniden mer'iyet mcv· 
kiine konulmasına taraftar oldukla
rını ilan etmişlerdir. 

lngiltere ve ltalya 
Londra, 11. ( A.A.) Paris ile Ro

ma arasında Habeşistanın istikbali 
hakkında hiçbir anlaşma mevcut de
ğildir. Ingiltereye gelince, Ingilte
renin Habeşistandaki genel tecim 
menfaatleri çok mühim olmamakla 
beraber, Tsana gölünün ve Mavi Ni
lin birkaç menbaının e-mniyeti mese
lesi pek ziyade mühimdir. 

Stoya Dinoviçin 

beyanatı 
[Başı 1 incide] 

"Kendi kendine yardım edersen 
Tann da sana yardım eder,, mealin
de bir darbımesel vardır; hariçte 
saygı görmek için dahilde kuvvetli 
olmak yani kuvvetli bir rejim Ue iyi 
t~hiz edilmiş ve inzıbatı mükemmel 
bir orduya malik müttehid bir millet 
olmak gerektir. 

Bu bakımdan, dahilde inzıbah '\'C 

her türlü ihtimale karşı koymağa 
muktedir sağlam asi.eri kmlretilc 
Türkiye Balkan de\'letlerinc güzf>I bir 
nürnune olmaktadır. Onun içindir ki 
Yugoslav~·a Türkiyenin hakiki bir 
ihtiyaç ifade eden bo~zlan tahkim 
etmek nrLusunu tok iyi an\amı. ve 
isteğinize mu'\·af ık cevap vermek 
hususunda bir an bile tereddüt et~ 
memlı;tir. Sizi dahn kuvntll görmek· 
le biz ~e kendimizi kuvvetli hissede
riz. 

Yugoslavya, ReisicUmhunınuz 
Atatürkle devlet adamlarınızın yeni 
Tilrkiyenin iktısacll, harsi ve aske· 
ri terakki ve inkişafı uğrunda sar
fettikleri gayretleri daima büyük 
bir dikkatle takip etmi§ ve edecek· 
tir.> 

Tayyareci kadın Kap'tan 
dönüyor 

Le Cap, 11 ( A. A.) - Kap' dan 
Londraya dönüşünde bir rekor tesis 
etmeğe teşebbüs etmiş olan kadm 
tayyareci Amy Mollison. geçen ge -
ce Yohannesbourga mUteveccihen 
havalanmıştır. 

demek, bu masrafın her glin bir kat 
daha artması demektir. 

Fakat ya :!Uussolininin insanlar ve 
Allah önünde ettiği yemin diyeceksi
niz! ... Onun da kolayı \'ar. 

lngllterenin menfaatleri temin edi
lerek bu yeminin de kefareti \"erile 
bilir. 
Eğer bunlar gözönilne alınmıyor

sa, Cenevrenin ilhakı zımnen tanı
mamak vaziyeti karşımda, İtalyanın 
Avrupa<1aki ru;keri ve iktısadi bün
yesinde blr zafiyet hft.sıl olacak, '\'e 

iş, belki netir.e i çok nhlm olacak 
beynelmilel lhtflafiara 3•01 o~acaktlr. 

TAN 

Umumi hususi numaralı Ankar.a İkinci Noterliğinden 

müsaddak vekA.letname ile vekili 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası Şubesi MUdüri1 

Asaf Tala.ti Ertan 

Adapazarı Belediye Ba§kanı: A. Faik Abasıyanık 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Jandarma Dikim evinde yapılacak fanila ve çorap için 
kullanılmak üzere Beşbin kilo yün fanila ve Altı bin kilo 
yün çorap ipliği ile dört bin beşyüz kilo pamuk çorap ip· 
liği kapalı zarf eksiltmesine konmuş ve esiltmenin 19 
Mayıs 9 3 6 günlemeç Salı günü saat on beşte yapılması 
mukarrer bulumuştur. Bunların tasarlanan bedellerile ilk 
güvenmeleri aşağıda yazılıdır. Hepsinin bir istekliye iha· 
lesi caiz olduğu gibi fanila ve çorap yüz ipliklerinin bir 
ve pamuk çorap ipliğinin bir istekliye ihalesi dahi caiz· 
dir. Eksiltme Gedikpaşada Jandarma Dikim Evi binası 
içindeki komisyonumuzda yapılacaktır. Şart kağıdı on 
altı kuruş bedel mukabilinde Komisyondan her gün alı· 
nabilir. İsteklilerin isteyecekleri kaleme aid ilk güvenme 
mal sandığı makbuzunu veya muteber banka kefalet 
mektbunu ve arttırma ve eksiltme kanunununda ve şart 
kağıdında yazılı sair belgeleride havi teklif mektublarını 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonda 
bnlundurmaları. (2284) 

İlk güvenme Tasarlanan bedel Alınacak mikdar 
Lira K. Lira K. 
900 00 12 000 00 
990 00 13 000 00 
421 88 5 625 00 

Kilo G. 
5000 00 
6000 00 
4500 00 

Fanila yün ipliği 
Çorap yün ipliği 
Çorap pamuk ip
liği. 

2311 88 30 825 00 

Devlet Demiryollan ve 
Umum idaresi 

Limanlari 
ilini an 

iıletme 

1-6-936 tarihinden itibaren : 
1 - Kok kömürü, pancar, kereste ve ~üspe nakliya• 

tında bir vagon için aranılacak asgari hamule, verilece1' 
vagonun 2/3 si olacaktır. 

2 - "Paçavra, kemik, boynuz, hayvan gübreleri iJh,, 
gibi değersiz maddelere yeniden tenzilat yapılmıştır. 

Tenzilata dahil maddeler ve tenzilatlı ücretler hakkırı· 
da tafsilat için istasiyonlara müracaat edilmelidir. 

(1011) (25~ 
Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mıktarlaı1 

ve eksiltme şartları aşağıda yazılı malzeme 1 1 HaziraJ'l 
936 Perşembe günü kapalı zarf usuliyle Ankarada tdate 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatiarile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı giiı1 
sırasiyle saat 14 - 14,30 ve 15 de Komisyon Reis1i~İT1e 
ıermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız o)arak Ankarada Malzeme da•!~: 
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürl11 

ğünden dağıtılmaktadır. ( 2 5 7 7) 
C i n s i Muhammen bedeli Muvakkat 

teminatı 

1 - Galvanıze oluklu saç 6808 lira 510,60 lira 
2 - Galvanize saç 5940 ,, 445,50 ,, 
3 - Teneke Levha 540 ,, 40,50 ,, 

cı 
Eksrıune'" 

ıs 
ı s,so 
16 
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istanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Dosya No. 

934/ 2798 

935/ 1014 

935/ 2521 

935/ 2522 

935/ 2527 
935/ 2529 
935/ 2532 
935/ 2553 

935/ 2556 

935/ 2646 . 
935/ 2648 
935/ 2654 
935/ 2655 
935/ 3100 
935/ 3112 

935/ 3113 

935/ 3118 
935/ 3120 
935/ 3123 
935/ 3202 
395/ 3209 
935/ 3213 
935/ 3214 

935/ 3219 

935/ 3220 

935/ 3224 

935 / 3340 

Merhunatın cinsi 

Bir çift roza küpe bir 
hurda saat maa kordon 

altın 

Bir çift roza küpe (bir püs
külü noksan) bir pırlantalı 
iğne 
Bir roza pantantif (bir püs
külü noksan) 

Bir çift pırlanta küpe (birinin 
ortası noksan) bir yakut yü
zük bir buçuk miskal inci bir 
altın saat 
Bir pırlantalı bilezik 
Bir pırlanta yıldız iğne 
Bir pırlantalı pantantif 
İki roza yüzük bir çift roza 
küpe 
Beş roza yüzük bir roza küpe 
teki bir gümüş kemer 
Bir pırlanta yüzük 
İki roza bilezik 
İki pırlantalı nişan 
Bir çift pırlanta küpe 
Bir roza iğne 
Bir pırlantalı pantantif (bir 
taş noksan) bir elmaslı şatlen 
Bir çift roza küpe (bir taş 
noksan) bir roza pantantif 
Bir çift pırlanta gül küpe 
Bir altın saat 
İki roza yüzük 
Bir roza kuş iğne 
Bir çift roza küpe bir roza iğne 
Bir pırlantalı pantantif 
Bir altın saat bir altın hurda 
küs tek 
Bir çift pırlantalı küpe iki roza 
yüzük iki roza iğne iki altın 
saat bir altın kordon bir adet 
zinet altını 
Bir altın bilezik bir altın kolye 
bir gümüş çanta 
Bir roza kravat iğnesi bir altın 
saat maa köstek 
Bir çift roza küpe üç miskal 
inci iki roza yüzük bir roza 
madalyon bir altın bilezik saati 
bir altın yüzük 
Bir pırlanta iğne (ortası züm
rüt) bir roza bilezik 

Hesap No. Borçlunun adı Açık arttır
ması 

46265 

~1997 

64733 

64619 

64454 
64360 
64311 
64274 

63922 

45704 
54827 
55462 
56256 
65369 
54400 

53973 

38350 
65276 
64970 
37823 
56175 
65534 
65563 

65739 

65777 

65551 

65825 

56537 

Ölü İbrahim Mirasçı 
lan kendi namına bi
lesale ve çocukları 
Kamil, Murat, Selim 
namlarına bilvelaye 
karısı Nizamiye ve 
kızlan Melek, Kevser 
Ölü Ahmet Ali miras
çısı Fatma ve Ahmet 

Osman 

Fatma 

Cafer 
Seniye 
Münevver 
Aliye 

Sedef 

Ali ı4aydar 
Ganime 
Nazmi 
Remzet 
Suat 
Vahit 

İhsan 

Nazmi 
Necmiye 
Celal 
Leman 
Emine 
Şerafettin 
Şer afettin 

Lefter 

Remzet 

Leman 

Hasan 

Burhan 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 

Birinci 

Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 

Birinci 

Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 
Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 

Birinci 
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1 " T A N " ın içtimai yardım teşebbüsü ~ Güzel Mobilya 
Merakhlarına 

Beyoğlunda 

.~........--.....-~. 

_ "Tan 11 a "Si9ortah Abone "i 
BAK ER ~ kayc:Jedilecek karilerimizi 1,00 i 

1 
liraya sigorta ettiriyoruz ve eski 

1 1 

1 Tan sigortasmı Türkiyenin en büyük sigor+ai HAY DEN 
Mağazalarında yeni açılan 

MOBiL YA SALONLARlNl 1 şirketi of an (Anadolu) temin etmektedirl 

ziyaret ediniz. 
Teşhir edilen bütün mobilya

lar, emsalsiz bir nefasette ve 
fiyatlar rekabet kabul etmez de
recededir. 

j (Tan) ın büyük içti· 
mai yardım teşebbüsü-

1 nü teşkil eden (OKU
- YUCULARINI SIGOR-
1 TA ETIIRMEKJ fikri· 

Tediyatta kolayhk = miz, tecebbüsün ciddi· 
3292 ~ :r 

yet ve ehemmiyetine 
1 uygun bir intizamla A

Dl M ADIM TATBiK E· 
1 DfLMEKTEDIR. 

1 

Sigortası 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

----· 

1 

1 

1 

İHTİRA lLANI 
1 

" Yazı makinalarının şaryosunu 1 
ilerletmeye mahsus tertibat" hak
kında alınmış olan 29-8-1934 günlü 1 
ve 1838 sayılı ihtira beratı bu defa I 
mevkii fiile konmak üzere ahere 

-dev: 1ferağ veya icar edileceğinden I 
talip olanların, Galatada, İktisat ha
nında, Robert Ferriye müracaatları 1 
ilan olunur. 

-1 

1 

1 

1 

1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

" TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta 
abone küponu 

Tarih : 12/ 5/ 1936 
-~- -~ - -

Adı, baba ad: 

1 soy adı 

-
1 

Doğduğu yer ve yıl 

--

1 

1 

~ 

1 

935/3342 

935/3349 
935/ 3350 
935/3360 

Bir pır lan talı yüzük 
Bir elmaslı saat bir altın kolye 
İki pırlanta bir roza yüzük bir 
pırlantalı pantantif bir roza iğ-
ne bir roza bilezik 

66355 
66351 
66068 

Aznif 
Ethem 
Mihriban 

Birinci ------------ i 
Birinci •-----------

il li 

1 

1 

Bir çift roza küpe 

Bir pırlantalı pantantif 
Bir çift altın küpe bir gümüş 
hamaylı 

Bir çift roza küpe 

Bir çift roza küpe 

44542 

33442 
26851 

48601 

35704 
60923 

Ölü Sabbek 
mirasçıları oğlu Maz
har torunu Rahmi 
Nuri 
Ölü Nazif miras
çıları Nedime, Seniye 
Fuat 
Ölü Mehmet 
varisi Celal 
Kamile 
Fatma 

Birinci 

!kinci 

İkinci 
İkinci 

İkinci 

!kinci 
İkinci Bir pırlantalı yüzük (bir taş 

noksan) 
'7ukarda adlan yazılı kimselerin Emniyet Sandığına rehn etmek suretile ödünç almış 
0ldukları paraları günlerinde ödemediklerinden dolayi Sandık çevirgenliğinin dai
tenıize olan baş vurma ve isteği ve bu husustaki kanuni merasimin tekemmülü ü
~erine yukarıda cinsi ve sıfatları yazılı taşınır malların 20-5-936 tarihinden itiba
ten Sandal Bedesteni mezat dairesinde teşhirine ve 27-5-936 tarihine raslıyan 
~~rşamba günü saat 14 ten başhyarak hizalarında gösterildiği üzere birinci ve 
lltınci açık arttırma suretile satılmasına karar verilmiştir. İsteklilerin adı geçen gün 
\re saatte yerinde hazır bulunacak işyare baş vurmaları ilan olunur. (2576) 
........____---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-

Yozgat ilbayhğından: 
·ı V ozgat Memleket hastahanesi ve umumi meclis salonu 
~ e riyaset odasının tefrişine aid açık eksiltme ile satın a
l 
111

acak ve keşfinde yazılı hastahane için kırk dokuz ka
~llı (4570) dört bin beş yüz yetmiş lira muhammen kıy
\i etli mefruşat ve umumi meclis ve riyaset odaları için on 
~kalem ve (2357) iki bin üçyüz elli yedi lira muham
cl'~n kıymetli mefruşat 25-5-936 pazartesi günü saat on 
ll 

0
rtte Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninde ihalesi ya

c ~?lıak üzere eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti 
ı-~renmek üzere İstanbul, Ankara ve Yozgat Sağlık Di
~klerine müracaatları ilan olunur. (2544) 

~ibi: Mahmut SOYDAN - UmumJ Neşrıyatı ıdare eden: S. SALIM 

llıetecillk ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Dr. l H S A N S A M l 

öKSURUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
ve ecza depolarında bulunur. 

1971 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

Inkıbazı izale eder. Kanı temiz. 

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder . 

INGILIZ KANZUK ECZA~1ESI 

Beyoğlu - İstanbul 

DOKTOR 

Kemal N. Emre 
CİLT VE ZOHREVl 

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

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 

Telefon: 40153 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

; ı 

lşi ve gUcil 

Adresi 

Bedeni bir sakat- ' 
lığı var mıdır, var 
ise nedir? · 

Nekadar zaman 
l ı için abone olduğu 

- - ----

Bu kupona dercedılccck yazılar ıaycı okunaklı yuılııı.11 olmahdu. 

1 

~ 

1 

1 

ı 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
btn.nbulda Tan gazet~i sigorta en1sine. :: 

!= 
1 

Gazetenlzln 28 Nisan 1936 nüsh mda yazıb prtlar dalreslnd<> ~ 
kazaya karşı l 000 liralık slı~ortah abone yazılmak istiyorum. Abone- :: 

1 , ma.n betleli gönderllmi~tir. Sigorta muamelesinin yapıhnurru dile 1 - ı -: . rim. imza j 
~.-•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•r. 



12 

ııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 11 1111•1ııı•ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı 

K A ş E 

NEOKALMINA 
Orlp - Nevralji - Baş ve diş ağrıları - Artritizm - Romatizma 

11111• 1111• 1111• 1111 ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı• 

\~a'e ... 
-· .. PERLOOENT.. diş macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a ~ı zı n bltcOmle ,era itl sıhhiyesinl' 
haiz olan bu macun dlşlerl çOrOmekten 
kor ur, diş etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
ser inletir ve insanın gOrOnOş efesini 
artırır. 

iktisat Vekaletinden: 
ı - İktisat Vekaleti teşkilatı için yüksek ücretli 6 me

mur, 1 O mühendis, Yükse kücretli 8 istene - sekreter ve 
10 daktilo alınacaktır. Ücretli memurlardan barem va
ziyeti müsait talipler barem dahilinde de alınabilir. Aşa
ğıdaki vasıflan haiz olanların 6 numaralı fıkradaki ve
saikle Ankarada iktisat vekaleti Zat işleri Müdürlüğii 
adresine 20 Mayıs 936 tarihine kadar müracaatlan la
zımdır. 

2 - Memurlar için : 
Ali meslek tahsilini bitirmiş, aslforliğini yapmış olmak 

ve fransızca, arapça, farisice, ingilizce, Almanca, İspan
yolca, İtalyanca, lisanlarından birile konuşmağa ve yaz
mağa müktedir, yaşı kırkı aşmamış olmak, Türkiye ve 
Avrupada ali tahsil yapmış olanlar ve iki ve daha ziyade 
lisanı bilenler tercih edilir. Bu memurlar muayyen ve mu
vaffakiyetli hizmet devresini müteakip Dış memleketler
deki teşkilatımıza memur edilebileceklerdir. 

3 - !steno - Sekreterler. 
İkisi Türkçe muhaberat içindir. Dördünün Almanca 

ve Türkçe, birisinin Fransızca ve Türkçe, birisinin İngi
lizce ve Türkçe okuyup, hatasız yazmağa vakıf bulun-
maları şarttır . 

Yüksek tahsili olanlar ve birden fazla dil bilenler ter
cih olunur. Bay veya Bayan olabilir. Bu !steno sekreter
ler mütehassıslar bürolarında çalıştıracak ve mua·yyen 
ve muvaffakiyetli hizmet devresini müteakip dış teşkila
tımıza memur edileceklerdir. 

4 - Mühendisler ölçüler, Sanayi maadin ve Elektiri
fikasyon teşkilatı içindir. 

Avrupa'da tahsillerini bitirmiş olanlar yabancı dil o
kuyup yazanlar tercih olunur. 

5 - Daktiloların imkan nisbetinde tahsilleri olmak 
şarttır. İmtihanla alınacak ve ehliyetlerine göre 50-120 
lira arasında ücret alabileceklerdir. 

6 - Gönderilecek talepnameler: Hüviyet varakası su
reti, Tahsil vesaiki sureti, Şimdiye kadar nerelerde çalış
tığı veya hayatı hakkında bir hülasa, hakkında referans 
alınabilecek en aşağı üç adres leffedilmek lazımdır. Y ük
sek tahsili olmayanlar imtihan ~artını kabul suretile mü
racaat edebilir. ( 1006) (2548) 

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

zerinden muamele gören Karfiça tabir edilen Demir çivi
ler ilan tarihinden itibaren 13 kuruş yirmi para olarak 
tespit edildiği alakadarlara bildirilir. ( 2 5 3 8) 

T A N 

S~LÇUK 
Ko~ ~canait M e lkitelbD 

ATÖLYELERi 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecelerine 

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

Okulun atelyelerine sipariş edilen dikişlerin yalnız zaruri masraftan ah-
nır n yekiına yüzde 1 gibi ehemmiyetsiz bir kir konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını liitfen bir defa okuyunuz. 

Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 
Keten elbiseler 
Yünlü etekler 
!pekli bl\lzlar 
Çocuk elbiseleri 
Yapma çiçekler 
sutyenler 
Onlük ve b~lıklar 
Kombinezonlar 
Külot ''büyüklere,, 

119 
556 
317 
195 
46 
25 
39 
45 

145 
95 

.. .. 

.. .. 
,, ,, 
" H 

,, ,, 
" " 
" " ,, " 
" 

,, 
,, ,, 

Külot "küçüklere,, 27 ,, ,, 

(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi müsabakasının dikiş ve 
biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört lira gibi cüz'i bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmaktadır. 3467 

Açık eksiltme usulile ilan 

Tekirdağ Ticaret ve Zahire 
Borsası Komiser liginden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağında Kurnalı 

mevkiinde Ticaret ve Zahire Borsası salonunun ınşası 
işi olu b keşif bedeli ( 1 2 2 4) lira ( 5 9) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 

A - Keşif cedveli 
B- Mukavele projesi 
C - Fenn.i şartname 
D - Hususi şartname 
E-Resim 

İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Tekirdağ Borsası 
Eksiltme Komisyonunda görebilirler. 

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

4 - Eksiltme açık usul ile yapılacakdır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek iste:y:enlerin ( 91) lira 

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

İsteklilerin bu gibi isleri yaptıklarına ve ehil olduk
larına dair Vilayet Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
vesikadan ibarettir. ( 2 S 2 5) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçinin Anadolu ve 

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

Şirketçe bu sene Boğazın gerek Anadolu ve gerek Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köşk ve evlerin büyüklüğü
nü ve küçüklüğünü adres ve fiyatlarını gösterir muntazam bir bro
şür bastırılmıştır. Her iskeledeki Şirket memurları arzu edenlere 
bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen teshilatı da göste-
recektir. 3319 

BANZOPiRiNo kaıeleri HERveRoe40KuRvş 
NEFES BORUL4RINI TEMİZLE • ALGAM ÖK ÜRÜR.ÖK5ÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

lstanbul Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Bakırköy kazası mıntıkası dahilinde kain olup sahiple

rinin ikametgahı meçhul olan binaların mevki ve evsafı 
ile umumi bina tahririnde takdir edilen gayri safi iratları 
ve vergi miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Mezkur gayri safi iratlara yarından itibaren on beş 
gün zarfında (resmi tatil günleri hariç) itiraz olunabile
ceği bina vergisi nizamnamesinin 2 9 ncu maddesi delale
ti ile hukuk usul muhakemeleri kanununun 141, 142 nci 
maddeleri mucibince ilan olunur. (2545) 

Mahalle ve lradı Verıisi 

Kansı köyü Sokağı No. Lira K. Nisbeti Lira K. Sahibi 

--- -----
Bakırköy Sakız ağacı Taşhan 120 96 00 12 9 22 Osman Nuri 

" 
Umraniye Dört kar- 15 

deşler 120 00 
" 11 52 Zeron 

17 

" 
Maltepe Çırpıcı 9 72 00 

" 6 91 Hasan ve HU-
perakcndf1Si seyin 

" 
,, it 10 60 00 ) .. { 5 76 Mehmet Hay-

) ( rettin .. .. • 11 18 00 ) ,, ( 1 37 . ,, ,. 

12 - 5 - 936 

Hasan Ruj 

ve Allıkları 
Fransada Koti ve Amerikad 
Mişel ne ise Türkiyede ruj v 
allık ancak Hasan mark 
kadınların ve güzellerin v 
gençlerin hayati istekleridi 
Sabit, açık ve orta ve ko 
renkleri vardır. Ruj 60 allı 

35 kuruştur. 

Ha3an deposu: Istanbul - Anka 
ra, Beyoğlu. 

STANDARD 

Standard marka dünyanın her tarafında maruf Bruyer pipoları he 
güzel, hem zrif, hem ucuzdur. 

Umumi deposu: Sultanhamam Kebapçı karşısında Sahibinin Sesi. An 
doluda arzu edenlere tediyeli olarak posta ile gönderilir. Posta Kutusu 180 

E ski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan 

DÜYUNU UMUMiYE MECLi 
1 LAN 

Paris 4 Mayıs 193 6 
Türkiye Hükumetinin harici borçlarının Servisine lazım gelen paralar 

transfer muamelesinde müşkülata uğradığını, 3 Şubat 1936 tarihind 
'Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan Düyun Umumiyesi Me 
lisi hamillere ilim etmişdi. 

Türkiye ile başlıca alacaklı olan memleketler arasındaki ticari m~bad 
Iatın mütemadi bir suretde azalması, Türkiyenin döviz menbaları ıle 
rici tediyelerinin miktarı arasında, günden güne artan bir muvazenesi 
lik husule getirmekde idi. Her nekadar Türkiye Cümhuriyeti bütçesi 
lumum harici borçları için lazım olan Türk liraları dahil olmak şartil 
muvazenesini muhafaza etmekde isede, yukarıda bahsedilen vaziyetde 
dolayı ve Türkiye Hükumetinin gayretlerine rağmen mezkur memleke 
lerle mübadelei ticariyesini artıracak tedbirler alınmadığı takdirde, h 
ci borçlar servisinin yakın bir zamanda taliki içtinabı gayrikabil bir 
ruret halini alınakda idi. 

Türkiye Hükümeti, şimdiki müşkilatın geçici olduğunu ve beş seneli 
bir müddetin hitamında ekonomik planın ikmal edildikten sonra bil 
mum ihtiyacatına ve bilha a harici borçlarının servisine ait muk 
dövizleri tedarik edebileceğini bildirdiğinden, bu vaziyetln islfıh edilmemi 
olması esefe şayan bir hal tevlit edecekdi. 

Hamillerin kısmı azaminin Fransada ikamet ettiğini nazarı itibare al 
Türkiye Hükumeti bu vaziyetden I;'ransız Hü.kCımetini haberdar edere 
bu hususda lazım gelen tedbirleri birlikde müzakere etmek ve bilhassa i · 
memleket arasındaki ticareti canlandırn e ık için Fransız Hükumetine mil 
racaat etmişdir. 

İşbu müzakerat, Türk Hükumetine gerek döviz bulmak ve gerek Fran 
saya Türk emtiası ithal etmek hususunda kolaylıklar temin eden bir an 
laşma ile neticelenmiştir. 

% 7 1/ 2 1933, % 7 1/ 2 1931, % 7 1/ 2 1935 istikrazları ve İstanbul il 
lzmir Rıhtım Şirketlerinin mubayasrna ait senelik taksitlerini ihtiva ede 
Türk harici borcuna ait bulunan ve hilkmü beş sene (1936-1940) müddeti 
muteber olan işbu anlaşma bu gün Düyunu Umumiye· Meclisine tebli • 
edildi. 
Fransız Hükfımetile Türk Hük\lmeti b!!ynindeki anlaşma mucibince bU 

beş sene zarfındaki tediyat - Türkiye ve Almanya hariç kalmak şartile -
sair memleketlerde atideki esaslar dairesinde icra edilecektir : 

1 o) Türkiye Hükumeti her sene, senelik taksitlerinin % 50 sini te§kil 
eden takriben 42,500,000 Fransız frangını döviz olarak tediye edecektir· 
Bu paranın bir kısmının ihtiyaç halinde, 1rak petrollarmdan Türkiye Bil· 
kumetine gelecek olan hissenin Fransada kullanılması suretile, ikmal edi· 
lebileceği hususunda dahi iki hükfunet arasında cereyan eden müzakere· 
de teemmül edilmişdir. 

2 o) Diğer % 50 yi teşkil eden bakiye için Türkiye Hükumeti, takaS 
harici olarak, I;"ransada satılmak şartile, alacaklıların hesabına, Türki· 
yede mal mubayası için serbest Türk Liraları tahsis edecektir. Türki>:_~ 
Hükumeti bu iştira ve ihracat için lazım gelen kolaylıkları temin cdeceğl 
gibi, Fransa Hükümeti de bu malların Fransaya dühuline müsade ede
cekdir. 
İşbu muameleleri idare için hususi bir teşekkül vücude getirilecekdir. 
Alacaklıların, bu muamelelerin hasılatından müstefid olmak hususun· 

daki hakları şu suretle tahakkuk edecekdir : Vadelerin hululünde kendi· 
lerine kuponların dövizle tediye edilmemiş kısmının itibari kıymetine ı:ı:ııı· 
kabil bonolar verilecekdir. 

Bu tarzı tediye, Almanya ve Türkiyeden mada her memlekete tatbi1' 
edilecekdir. Filhakika, Türkiyenin Almanya ile olan ticari münasebetiJl• 
den mütevellit Almanyada matlubu olan, ve ihraç edilemeyen, marklarla 
Türkiye, Almanyadaki tediyatmı temamen ve münhasıran işbu mark· 
larla temin edebilir. Türkiyedeki tediyat.a gelince, transfer meselesi me"~ 
zübahs olamıyacağmdan tediyat temamen Türk Lirasile yapılacakdır. 

Mukavelelerin diğer ahkami temamen meriyctde kalmak şartile, bıl 
muvakkat tarzi tediyeler 1 Kfi.nunusani 1936 tarihinden sonraki taksitle
re tatbik edilecekdir. 

Türk Hükumetince Düyunu Umumiye :Meclisine yapılmış olan tebliğatııı 
metnini ihtiva ve arada takarrur edecek olan eşkal tatbikiyeyi irae edeJl 
matbu bir tamim, yakında alakadarların taleblerine hazır tutulacaktır. 

ı:~~: !:'il.~~ !!~~L\~:~~~2!~1 
Nafıa Bakanlığından: 

Vekaletce müteahhitlere verilecek ehliyet vesikası hak .. 
kındaki talimatname resmi gazetenin 7-5-936 tarih "' 
3297 sayılı nüshasında neşredilmiştir. 

Alakadaranın şimdiden aid olduğu dairelere müracaat .. 
la beyanname almaları. ( 1OO5) ( 2 5 4 7) 


