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SEYAHAT NOTL A RI 
Boğazların tahkimi italya Cenevreden mu? ayrılıyor Belgra.d. 

.......................................................... Kont erans Haziranın 
25 inde toplanacak 

italyan delegeleri dün .konseyi 
terkettiler, Romaya döndüler 

Yugoslavyaya milyonlarca li raya mal olan Belgrad 
güzel bir ıehir yapmak zevkinin değil belki daha çolc 

idari ve siyasi bir zaruretin eseridir 
~·················· ·· ··································· T. R. Aras dün Aloiıi ve 

Bonkurla konuıtu 
Cenevre, 12 (A.A.) - Türkiye Dış 

işleri Bakam Tevfik Rü~tü Aras 
1924 Lozan muahooeslnl imzalamış 
olan de\'letlerden Boğazların gayri 
askeriliği hakkındaki ahkamın tadi
li için 25 haziranda İ!4\'içrede Mon
treux şehrinde bir konferans aktedil
mesini istemi~tir. 

1 Tevfik Rüştü Arasın 
temasları 

Cenevre, 12 (Tan) - Te\'fik Rüş
tü Ara.,, bügün hareketinden ewel l
tal:ran delegesi Aloizi ile Boğazların 
tahkimi meselesine dair konu5muş
tur. 

Konsey 18 dakikalık bir fopLanfı yaptı ve 
Habeş işinin müzakeresini 15 Hazirana bıraktı 

Zecri tedbirler 
devam edecek 

Cenevre, 12 (Tan) - Cenevre
de bulunan devlet adamları bu sabah 
hususi ziyaretlerle meşgul olmu~lar
dır: 

Paul Boncour, Beck, Tevfik Rüştü 
Aras ve Titülesko ile görüşmiiştilr. 

Belgradda Tuna üstün de şimendifer köprüsü 

Belgrat: 9 Mayıs mektedir. 

Te,fik Rüştü Arns Fransız dele -
gesi Paul Boncourla da konuşarak Bo 
ğazlar konferansının 25 haziranda 
toplanması hakkında malümat \'er -
miştir. 

Paul Boncour bundan sonra Titü

Eden, Paul Boncour, Van Zteland 
ve l.ıitvinof'u kabul etmiştir. Aloisi, 
Arnavutluk murahhası Taschıeri ve 
Avenolle görüşmüştür. 

"Bitaraflar,, denilen devletler mu 
rahhasJar:ı, MiJletler Cemiyeti Konsc 
yi içtimaının tehirine müteallik ka
rar suretini tetkik için hususi bir 
toplantı yapmışlardır. 

Belgradı ilk defa 1923 te, Lozan 
konferansına giderken görmüştüm. 
l>is istasiyonu, dar caddeleri, eski 
binaları ve bUtün umumi manzara
Bile, her şey, geri bir Balkan şeh
rinde olduğumu yüzüme bağırıyor 
gibi idi. Sonra, bir kere 1927 de 
baştanbaşa yıkılırken, bir kere bun
dan iki sene evvel büyük yapı ça
lışmaları içinde, bu son gelişimde 
ise inşasının ana kısmı bitmiş hal
de görmek fırsatını buldum. Derhal 
göze çarpan şudur ki, küçük Sırp 
Krallığının yolsuz, lağamsız, ima
rın en iptidai kaidelerine aykırı 
tnerkezi, 13 senelik bir fasıla ile, bü
Wk cenup lslavlığı devletinin yük
lek hüviyetine llyık, gilzel ve ay-

dı~~~u~lf Mlzİıf~rWH1usfe1iinı alan 
r>anoramayı okuyucunun gözünde 
tanlandırmak için, şöyle bir muka
~ese yapmak ta kabil olabilir: Eski 
Selgrat, bir nevi eski Ankara idi. 
~eni Belgrat, taşı ve pisliği ayık
lanmış toprak tizerine kurulmuş ye
rı.i Ankara ve yalnız bir şehir değil. 
9ehir halinde canlanmış bir zihniyet
tir. 

Banka binaları, borsa, ticaret o lesko ile konuşmuştur. 
daları, memleketin bütün ekonomik, ~~......,._ 
ticari ve mali merkezleri hep yeni 
ve muhteşem binalara yerleştiril
mişlerdir. 

Darülfünun ve şubeleri, bütün 
mektepler, beş altı enstitüsü ile be
raber koca bir tıp fakültesi, hep 
yeniden yapılmıştır. Bütün şubeleri 
tam bir halde kurulan Belgrat Da
rülfünununda bugün on bin talebe
nin okuduğunu söylemek, Aleksan
dr'ın da vayı nasıl kökünden hallet
mek istemiş olduğunu göstermeğe 

kafidir. Fakat okuyan, yalnız derill
fünundaki bu on bin kişi değildir. 
Denilebilir ki iki yilz elli bin nüfus
lu Belgradm hepsi, en küçüğünden 
en yaşlısına kadar, tabaka tabaka, 
.ı.._._ ..ı......- ~ -- ----..1 ~ 

mek için bir ihtira! 1ıallnde kendini 
okumağa ve öğrenmeğe vermiştir. 

Aleksandr Belgratla Yugoslav 
devletine yeni bir merkez yaparken, 
Hırvata nazaran kültürü geri addedi 
len Sırbı da, ileri ve mükemmel bir j 
Yugoslavyanın modern fırınında ve 
yeni bir kalıp üzerine dökmeği de 
ihmal etmemiştir. 

Lokarno devletleri 

Cenevrede toplandllar 
bir karar alamadllar 

Aloizi konferansı terketti 
Londra, 12 (Tan) - Bugün, Mil

letler Cemiyeti Konseyinin toplantı
sından evvel, Italyan delegasyonu 
başkanı Baron Aloisi Mussoliniden 
aldığı emir üzerine Konsey topl_an~ı
sma iştirak etmiyeceğini umumı ka
tip Avenola bildirmiş ve saat 16,45 te 
delegasyonun bütün azalarile birlik -
te Cemiyet binasını bırakmış ve Ro-

l maya hareket etmiştir • 

[Arkası 3 Uncüde] 
Düşünmek için vakit kazanmak 
IAzımgeldiğini söyleyen Eden 

Mussoliniden aldığı emir Uzerfne 
Romaya dönen Aloisi 

1 .~-------------------------------------------------------------'--------------·--~ 
BaldVlite sualler 

Negüs · istediğini 
yapmakta serbesttir 

Selanik grevinden sonra 

Ali Naci KARACAN 
Rüçük Sırp devleti, Umumt Sa- ----aıı::-=--=-----

\>aş sonunda büyük Yugoslavya 

Londra, 12 (Tan) - Bugün Bald
, vin Avam kamarasında mebusların 
: Negüse dair bir sürü suallerine cevap 

1 
! vermek mecburiyetinde kalmıştır. j 

24 saatlik umumi 
grev bekleniyor 

[Cenup lslavlığı] halini aldı. Küçük 
llelgradın Orta Avrupaya doğru ge
tıiş bir gövde ve iki kuvvetli bacak 
halinde yayılan bu heybetli cüsseye 
ltıalik olması maddeten kabil 
cleğildi. Aleksandr'ın ilk eseri, 
'na merkezi, memleketi idare 
edebilecek bir teşkilat hacmi 
dahilinde yeniden cihazlan -
dırrnak oldu. Yugoslavyaya milyar
larca dinara mal olan Belgrat, gü
~l bir şehir yapmak zevkinin de
b·l, belki daha çok idari ve siyasi 
ır zaruretin eseridir. 
liatt.a kağıt üzerinde, şehirde na

~l bir planla nelerin yapıldığına 
bekkat ediUrse, Aleksandr'ın yeni 
bı lgraua güttüğü yüksek hedef, he
'ıti en kavranabilir. Eski Belgrat, es
t Sırbındı. Eski Sırbın yerini Yu
~slav alınca, adı, Yugoslavm ihti
t" ~larına göre genişletmek ve o ih
t!~açların icapları Uzerinde tesis 
"lllek 18.zımgelmiştir. 

«e ~eni Belgradın eski Belgrattan 
~ \ı'raldığı, denebilir ki yalnız yeşil 
~ bereketli tabiate münhasır kal
~tır. Her medeni şehir gibi Bel
~ dın evvela altı, kanalizasyonu 
~thnı§ ve sonra, tesviye edilen 
ıı~ tak üzerinde, kilometrolarca 
lç~nluk gösteren geniş caddeler 

rnıştır. Sonra, her cadae, taşın 
~~k ve acı sertliğini yumuşatacak 
'ı r bol yeşilliğe boğularak, sıra 
:: Ihlamurların, alabildiğine uza
oııa l>erspektifleri içinde sanki park 
l:le rı haline getirilmiştir. 

lgt-adın yapılışında hakim fikir 

1°lnıuştur: 
er){- Belgradı memlekete siyasi 
2 ez yapmak! 
r - Belgradı memlekete mali 
a kez yapmak! 
erk- Belgradı memlekete fikri 
~U ~yapmak! 
ler ~k devlet binalarının mahal

dolduran manzarası, Sırp -:t · Sloven - Boşnak ve Banat 
l' lllarından mUrekkep on altı 
l>ı~:ıuk bir kesafetin idaresi için 

11 olduklarını derhal göster-

icra Vekilleri Heyeti 
toplantısı 

Ankara, 12 (A.A.) - Icra Vekille
ri heyeti bugün Başvekil ismet 
Inönüniln reisliği altında toplana -
rak muhtelif işler üzerinde görüşme 
lerde bulunmuş ve bu işlere ait ka
rarlar vermiştir. 

Pol Bonkur 
LOnara, 12. (Tan) Lokarno 

andlaşmasrnı imzalayan devletler, 
Londradaki son toplantıda vcrmi§ ol

L Arkası 5 ıncıdeJ 

Vehio Paşanın beyanatı 

Habeşler uçaktan değil, 

rüşvetten yenilmişler 

Necasiye karsı bir 
ihtilal hazırlamışlar 
Londra, 12. (Tan) - Habeşista

nın Cenup cephesini, ltalyıinların 
şiddetli taarruzlarına karşı uzun 
müddet müdafaa eden ve Hinden
burg müdafaa hattını kuran Vehip 
paşa, Cibutide kendisile görüş.en ga
zetecilere dikkate değer beyanatta 
bulunmuştur : 

- Habeş ordusu askeri nokfai 
nazardan mağlup olmamıştır. Ital
yan tayyarelerinin bombardıman

larına, motörlü kıtaatın yaptığı tah
ribata ve insafsızcasına kullanılan 
zehirli gazlardan dolayı verilen in
san telefatma rağmen, Habeş ordu
su daha çok uzun müddet t talyanla
ra karşı mukavemet gösterebilirdi. 
Fakat ne yazık ki tayyarelerin, ze
hirli gazlarm ve bilumum askeri ve
saitin yapamadığını, para ve rüşvet 
başa çıkarabildi. 

" Habeş ukeri rüesasından bir 
çoğu ltalyanlardan külliyetli rüş-

Vehip Pqanın eski bir resmi 

vet alınış olduklarından dolayı, da
hili bir ihtilal ve Imparatora karşı 
bir isyan hazırlamış bulunuyorlardı. 
Nitekim bu • vaziyeti sezmiş olan 
Necaşi memleketini terketmeğe mec
bur oldu.,, 

Bir mebus: Neglis Cibutiden hare - 1 
/ ket ederken İngiltere ile ne gibi bir 
; mukavele yaptığını sormuştur. 

Baldvin buna cevaben, hiç bir mu
kavele olmadığını ve NegüsUn sırf 
bir nezaket eseri olarak lngiliz ge -
misile naklolunduğunu söylemiştir. 

Bir nazır şu suali sormuştur: 
- Ncgüs, kendi memleketini ala

kadar eden meselelerle uğraşacak 
mıdır?. 

Baldvin şu cevabı vermiştir: 
- Haşm" ·hl Imparator Hazretleri 

istedikleri şekilde hareket etmekte 
muhtardırlar. 

Avam Kamarasında diğer bir sua
le cevap veren Baldvin, Ingilterenin 
Londradaki Habeş elçisini, memle
ketinin selahiyetli mümessili olarak 
tanımakta devam ettiğini söylemiş
tir .Diğer bir suale cevap veren Bald
vin, ltalyan otoritelerine karşı bey
nelmilel usuller mucibince, bir düş
man memleketini işgal eden bir or
tıuya gösterilecek saygı dairesinde 
hareket edilmesi keyfiyetinin Adisa
baba elçisine bildirildiğini söylemiş
tir. 

Prens Pol ve Benes'in 
Bükresi ziyaretleri 

Erkanı harbiye reisleri 

de Bükreıte bulunacak 
Bükreş, 12 (A.A.) - Yugoslavya 

naibi ve Çekoslovakya CUmhurbaş -
kanı altı ve sekiz haziran arasında 
Bükrek şehrini ziyaret edeceklerdir. 
Henüz teeyyüt etmemiş bazı haberle 
re göre, küçük antantm üç dış işleri 
bakanı ile erkanı harbiye reisleri de 
bu tarihlerde Bilkreşte bulunacaklar 
dır. Romanyada yapılacak askeri ma 
nevralara bir Yugoslav ve bir Çe
koslovak taburunun da iştirak ede
cekleri bildirilmektedir. 

1 unanıstdnaa geçenıerae yapııan grevıerden t>ır ıntıt>a 

Atina, 12 (Tan) - Seliniğin vazi
yeti değişmiştir. Bütün şehirde sü • 
kOnet hüküm sürmektedir. Piyade 
ve süvari müfrezeleri ile zırhlı oto
mobiller ve tanklar sokaklarda do
laşmaktadır. Dükkanların ekserisi 

dün de kapalı idi. Şimdi~ kadar 
tevkif edilenler 150 yi geçmiştir. Ma 
kedonya umum valisi ile Selanik po
lis direktörünün istifa ettikleri söy
leniyor. Geçen günkü çarpışmalarda 

1 Arkası ~ ıncıde ı 

Yunan milli takımı dün geldi 

Yunanlı sporcular rıhtımda kendilerini karşılayanlarla berabv 
r Yazısı 5 inci sayfadaT 
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HERGtJN BiR FIKRA 

KlrElz; 13.yı 
"\'e naftalin, diyecektim, fakat yamım ba..,tığı boyundan büyük olacak, 

biıt1ın sayfayı bir naftalin kokusu ~ korkusile nz geçtim. 
lçlnlıde: 

- Bu adam da koku nedir bilmez kirazla, kokunun ta kendisi olan naf
talin arasmda acap ne münasebet bulmu ! diyenlere: 

- Naftalinle kiraz arumdaki münuebet, Mussolinl ile Negüs arasın-
daki münaaebetten daha sıkıdır. Derim. • 

• * • 

Yeni bir karar Dün gelen göc;menler Kömür depoları Küçük Haberler 

Tuzlada bir aş 
evi açıhyor 

• Baytar müdürü terfi etti - fs. 
ta.nbul baytar müdürü Ethem birin
ci sınıf baytar müdürlüğüne terfi et
miştir. 

Bence kiraz baharla yazın kucakıa.,malanndan doğan kırmızı, ılık bir 
öpücüktür. Naftaline gelince bu kokarak kendini helak eden mahliik da 
me\·~lınlerin blrlbirlerine değdikleri yerde, kokar, mevsimlerin değiştir
dikleri elbiselere musallat olur .• 

Kı m yansı kar olup damlanmıza yağarkr..n, yansı andıklarda saklı 

paltolanmızın ceplerindeki naftalin paketlerinden çi.kar. Kiraz gibi kar da 
kokmaz, fakat naftalin onun yerine de kokar, \'elhasıl soğuk.lann geldiği 
gün gibi gittiği günlerde de ayni koku evimizin iliklerine kadar İ!jler. 

Biz de artık kiraz ayı geldi. Dedik, paltolanmızı yün atkılarımızı nafta
linledik. Fakat daha nafta.linin elbiselerimizi lezzetle kemiren mahlukata 
ateş ~masına meydan kelmadan, kış, nezle ordularile, Bursa dağlarına 
kar yağdı tehditlerile süklüm püklüm geri döndü. 

\' e benim ılık bir öpücüğe benzettiğim kirazlara mep'eci dükkanında 

ellek kadar yaman bir rakip gele dunun bize. l'ine terütaze bir naftalin 
kokusu dinlemek düştü. 

BEDRi RAHMi 

Eski komiserler, nahiye 
müdürü olabiliyorlar 
İstanbul belediyesi hududu içinde

ki nahiyelere, poliste tecrübe görmüş 
komiserlerden tayin edilmesi Dahili
ye Vekaletince kararlaştırılmış ve 
bu kararın tatbikma başlanmıştır. 

Komiserlikten nahiye müdürlükleri
ne tayin edilenlerin vazife başında 
resmi elbise ile çalışacakları vilaye
te bildirilmiştir. Nahiye müdürleri, 
ayni zamanda bulunduktan mınta -
kanın belediye amiri oldukları için, 
yeni şek1in daha faydalı neticeler ve
receği ümit edilmektedir. 

Belediye hududu haricindeki na
hiye müdürlerinin resmi elbisP giy
meleri hakkında bir kayıt konulma
mıştır. Nahiye müdürlüklrrine tayin 
edilen komiserler, dün Vilayete bildi 
rilmiştir: Heybeliacla Nahiye müdür
lüğüne Taksim birinci komiseri Ta
lat, Eyilp nahiye müdilrlUğUne Ka
dıköy birinci komiseri Vasıf, Kızıltop 
rak nahiye müdürlüğüne Galata bi
rinci komiseri Mustafa Hamdi tayin 
edilmislerdir. Bakırköv kazası Mah · 
mutbey nahiyesi müdÜrlUğüne de Kı 
zıltoprak nahiyesi müdürü Kerim ta 
yin edilmiştir. Bundan sonra beledi 
ye hududu içinde açılacak nahiye mü 
dürlüklerine komiserler tayin edile
ceklerdir. 

Evvelki akşam, Bulgaristandan 
250 göçmen ~tirilmiştir. F.dirne yo
liyle ve trenle gelen göçmenler, dün 
sabah araba vapurile Tuzlaya gön
derilmişlerdir. Dün akşam gelen ikin 
ci 250 kişilik kafile de bu sabah Tuz 
laya sevkedileceklerdir. Varna ve 
Köstenceden göçmen yükleyen Na
zım ve Hfaar vapurları 15 Mayısta 
4000 göçmenle gelecekler ve bu göç
menler de ayni mıntakaya yerleştiri
leceklerdir. Verilen malumata göre, 
Kızılay teşkilatı Tuzlada, göçmenler 
için bir aş evi kurmaktadır. Aş evi
nin derhal faaliyete geçebilmesi için 
hazırlıklara başlanmıştır. Getirile -
cek göçmenlerden bir kısmının Yoz
gat, Çorum, Amasya ve Tokat mm
takalarına yerleştirilmeleri de muh
temeldir. 

Kararın bugün tebliğ 

edilmesi bekleniyor 
Kömür depolarının Kuruçeşmeden 

kaldırılması hakkındaki kararın tem 
yizden geçerek 'bugün tebliğ edilme. 
ıi beklenmektedir. Temyiz, ilk depo
lar, bu aym 25 ine kadar kapanml§ 
olacaktır. 

Iş bu §ekilde kat'iyyet kesbederse, 
depo sahipleri, belediyenin kendileri
ne yer göstermesini istiyeceklerdir. 
Esasen, belediye bu iş için şimdiden 
tetkikata başlamış, Boğazın muhte
lif yerlerini gözden geçirmiştir. An
taııldığma göre, Boğazda kömilr de
polan için en muvafık yer, Kuruçeş
menin ortaJcöye doğru uzanan yer ar 
kasında ev bulunmıyan kısımdır. De
polar bu tarafa nakledilil'8e, arka ta
rafı ormanlık olduğu için herhangi 
bir §iklyete mahal kalmıyacağı ü
mit edilmektedir. 

• Türkkuşu tedrisatı ilerliyor -
Türkkuşunun ikinci dersi, dün üni
versite meydanında saat 16 da ve
rilmiştir. Türkkuşuna yeniden iki ba 
yan daha yazılmıştır. Talebeler, bu
gün iki grupa ayrılarak çalı§mağa 
ba.şlıyacaklardır 

• Şark demiryollannda yeni tari
fe - Şark demiryollarınm yaz tari
fesi 15 mayıstan itibaren tatbik o
lunacaktır. Yeni tarifeye göre sabah 
lan ilk tren Istanbuldan 6,35 te ve 
son trende 22,15 te kalkmaktadır. A
rada birer saat ara ile bir tren kalk
maktadır. 

Y eşilköyden ilk trende Istanbula 
6,53 te, son trende 21,13 te varmak
tadır. 

• Yeni Slllvrl kaymakamı - Si
livri kaymakamlığına Genç kayma
kamı Hayrinin tayin edildiği dün vi· 
llyete bildirilmiştir. 

Kırk beı senenin hikayesi 
Uluslar Kurumu Konseyi Ha'beşis

tanm ilhakını tanımıyor ve İngiltere 
Başbakanı Haile Seli.siyeden bahse
derken "Haşmetlu = Majeste,, keli
mesini kullanıyor. 

Bu vesile ile, Italyanlarm zehirli 
gazlerine dayanamayıp kaçtığını ve 
memleketini kurtarmak için siyasal 
teşebbüslerde bulunacağını ilan eden 
Negtls'Un hayatını kısaca anlatalım: 

-....--
Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
Posta ·güverclnleri ilk olarak nere 

de kullamlmııtırf 
- Fran~a, ispanya, Almanya, İn

giltere ve ltalyanm, ehemmiyet iti
barile sıralanarak, nüfustan neka
dardır! 

Yeni inhisarlar 
kadrosu hazır 

Bilyük Menelik'in varisi ve yakın 
akra:bası Ras Makonnen'in oğlu olan 
Haile Seli.sie, 1891 ıene8inde Harrar 
da doğmuştur. Tahsilini Adisababa
nın Menelik lisesinde yaptıktan son
ra 1909 da, yani on sekiz yaşında 
iken, Damo ve 1911 de de Harrar va 
liliğine tayin edilmiştir. 

Genç, zeki, cessur ve hınslı olı:ı .. "l 
Haile Selasie, 1916 senesinde Lic 
Yassu ile harbe tutuşarak onu mağ
Jüp etmiştir. Geçenlerde hayatını yi
ne bu sütunlarda anlattığrmız Lic 
:Yassu, annesinin babası olan Mene
lik'in ölümünden sonra on altı yaşın
da imparator ilin edilmiş ve büyük 
harpte Almanların ve bizim tarafı
mw tutmuştu. Haile Seli.sie tarafın
dan Ankober'de mağlup edilen Lic 
Yassu 27 teşrinievvel 1916 da esir 
düşmüş ve geçen sene 26 teşrinisa
nide ölmu,ıu. Lic Yassu'nun oğlu, bu 
gün Fransızlann himayesinde ve 
Fransa somalisinde bulunmaktadxr. 

- Pirinç, dünya nüfusundan ne
kadannm başlıca gıda.•ndır! 

- Paristekl Eyfel kulesi ölüme 
ıe~p olmuş mudur! 

- Fransa mı büyüktür, ispanya 
mı! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Amerika kıtasında iki oka>ı 

rıra.,ınd.a bir kanal açılma.<ıını ilk 
dil~nenler kimlerdi r! 

Müdürler meclisi tarafından hazır 
!anmakta ola nyeni inhisarlar kadro
su, bugünlerde kat'i şeklini alacak -
tır. y., i kadroda bazı memurlarını 
merkezden mülhakata nakledildikle
ri anlaşılmaktadır. Ayrıca, imtihan- ı 
tarı yapılmakta olan kurs görmUş 1 
mülhakat memurlarından bir kısmı , 
merkeze tayin edilmektedirler. 1 

C - On altıncı Mır sonunda bpan 
yollar bu mak~atla birçok planlar 
yapmı~lardır. 

S - Panama kaııaluım uzunluğu 
ne kadardır1 

Lic Yasau'nun yerine Menelik'in 
kızlarından Zaodltu imparatoriçe ol
muş, Haile Selasie'de veliaht ilin e· 
dilmişti. 

Haile Seli.sie veliahtlığı zamanın
da Avrupa memleketlerini dolaşmış, 
bütün Avrupa idare merkezlerinde 
sefaretler ihdas etmi§ ve 28 eylUl 
1923 te Habeşistanı Uluslar Kurumu 
na kabul ettirmişti. 

1928 de NegUs Unvanını almıştı. 
Imparatoriçe Zaoditu 2 nisan 1930 
da ölünce, esasen on dört senedir Ha 
beşistanı idare etmekte olan Negils 
fili hükümdarlığa kavufmU§ oldu ve 
2 te§rinisani 1930 da imparatorluk 
tacını giyindi. 

Bir tacın hikSyesı 
Ingiltere Bqbakanı Negilsten 

bahs geçtikçe "Majeste,, Unvanını 

kullanırken öteden de İtalya kralının 
Habeşistan imparatorluk tacını Ak
sumda giyineceği kararlaşmış gibi 
bulunuyor. 

Hadiselerin lnkifafmı bekliye du
rurken Negüs'Un vaktile nasıl taç gi 
yinmif olduğunu da kısaca anlata-
liın: 

Bu muhteşem mera.simde, Negüs 
lle Raslar Habeşistan aslanlarınm 
yelelerinden Londrada yapılmış kıl 
külahlar giymişlerdi. İngiltere ile 1-
talyayı hanedana mensup prensler, 
Fransayı da Mareşal Fran§e Despe. 
re temsil etmİ§lerdi. Mareşal "ha.ş
metlfı,,ya Fransa cümhurreisi Du· 
merg namma bir Farman tayyaresi 
hediye etm1fti. Bu tayyareyi, iki tay 
yareci yUzbqı, Fransadan Habeşiıı
tana uçara.k getirmişlerdi. 

Italyanm hediyeei ise mükellef bir 
Izotta - Franakini otomobildi. Bu o
tomobil, Habetiıtamn yolları müsait 
olsa, u.atte yüz elli kilometro yapa
bilirdi .. , 

C - 7·1 kilometro. 
S - Kanalı açmak imtiyazını kim 

t'e hangi tarihte alınmıştır1 
C - Panama kanalım ~mak İm· 

tlyazını 28 mayıs 1878 de Bonapart 
Vays almı~tır. 

S - Kanalın açılmasına imtiyazı 
alan mı ba§lamıştır, yoksa başkala
rı mı 1 

C - Yays imtiyazı laseps'e de\" 
retmiş \'e bu adamın kurduğu bir 
şirket i~ başlamışsa da sonunu geti 
rememlş, bi~ok davalardan sonra, 
lıtl Amerikalılar ele alarak bitirmiş
lerdir. 

S - Kanalın inşaatı başladıktan 
.!mıra yardımı i.!tenen bllyilk ve ta
nınmış inşaatçı kimdir 1 

C - Lesseps'ln tlrketl 1'1 bqara
mıyacağrnı anlayınca m~hur Eyfe. 
le b~ ,·urmuştur, fakat bu da pa.ra 
etmemiştir. 

"Eğer Italyanın, haksız zaferinin 
meyvelerini toplaması Uluslar Ku
rumunun ileride 'bir taarruza kur
ban olabilecek diğer azalanna yar
dım hususuna Britanya halkının ra
zı olabileceği şUpheli olacaktır.,, 

Bu beyanat ilzerine Fransanın sol 
gazeteleri sadece: 

Aklımızı başımıza alaltm! Diyor
lar. 

Se~imin neticesi 
Fransa seçiminde solların galebesi 

Uzerine Parlste çıkan bir sağ taraf 
gazetesi aşağı yukarı: 

"Biz ticaret için çıkmıyorduk. im
kanlarımız dairesinde milli propa
gandaya hizmet kastile çıkıyorduk. 
Seçim, bizim gayretlerimize bir ce
vap olmadı. Maddi şartlara, şimdiye 
kadar hiçbir yardım görmemiş olan 
bir gazetenin idamesine mUsaitte de 
ğildir.,, 

Diyerek okuyucularma veda edi
yor ve abonelerin paralannı ne gekil 
de geri alacaklarını bildirmeği de u
nutmıyor. 

Ev icadını Jcöıesf 
' 

Yaşlan dolayısile açığa çıkarılan i 
memurların yerine geçen imtihanda 
kazananlar derece aıra.sile alnıacak-

lardır. Kadro kat'i şeklini aldıktan 
sonra vekalete bildirilecek ve ta~di
kini müteakip bir hazirandan itiba-, 
ren tatbik edilecektir . 

Adliye 

Müddeiumumi vezne· 
darın beraetini istedi 

1556 lirayı zimmetine geçirmekten 
suçlu, deniz rüsumu veznedarı Rem
zinin duruşmasına üçilncü ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. Müddei 
umumi Feridun, iddianamesini ser
dederek suçlu Remzinin, mazisi ga
yet temiz bir adam olması, elinden 
yüz 'binlerce lira geçtiği halde şimdi
ye kadar şüpheli hiçbir hareketi gö
rülmemesi, sorulan suallere, müsbet 
cevaplar alınmış olması daha buna 
benzer birçok sebeplerden dolayı, be
raetini istemiştir. Mahkeme, karar 
için başka güne bırakılmıştır. 

• Zaruhi isminde bir kadının para 
çantasını Haydarpaşa vapur iskele. 
si önünde çalan, koca kan Şaban, 
dün birinci sulh ceza hakimi karari
le tevkif edilmiştir . 

• Dolaroş isminde, 45 yaşlarında 
bir Rus, dün, 7 inci istintak hakimi 
kararile tevkif edilmiştir. Dolaroş, 
hizmetçisi Fatma vasıta.sile 13-14 
yaşlarında birtakım genç kızlan evi
ne getirerek yakışık almıyacak ha
reketleroe bulunmaktan suçludur. 

Karakış CJeri 
mi CJeliyor ? 

Havalar iki gündenberi kapalı ve 
soğuk geçmektedir. Dün sabah baş
lıyan hafif yağmur kısa fasılalarla 
öğleye kadar devam etmiştir. Bazı 
civar mmtakalarda yağmurla birlik
te hafif miktarda kar serpiştirdiği 
görülmüştür. 

Dün, suhunet derecesi 10,5 a ka
dar düşmüş, ve adeta bir kış havası 
hüküm sürmüştür. öğleden sonra ha 
va biraz dür.elmiş ve barometro yük
selmi~tir. Bugün havanm biraz daha 
açacağı tahmin olunmaktadır. 

Havasın yeni Ankara 
muhabiri geldi 

Kanaat notu sınıf geçmeğe esas oluyor 

Yeni imtihan talimatnamesi dün bütün 
lise ve orta mekteplere tebliğ edildi 

Ne Dersiniz ? 
Bir nüfus kaydı 

meselesi 
Şunu dlnleylnlz ! 
Şişlide Bomontlde oturan Bay Sa. 

Zi. Haziran 1938 te Şişli nahiyesine 
bir an:ühaJ veriyor ve hüviyet cüzda
nını kaybettiği için yenisini istiyor. 

..._ ---aı.ı..-1 ....... ..,...,,..ı,,_~. lrnn1~vnP o"1a-

mm kaydl aranıyor ,.e bir türlü bu· 

Kabataş Lieesi 

lunamıyor. Enakı o daireden öteki 
daireye gönderiliyor ve nihayet ar• 
zu.hal sahibinin elindeki terhis tez• 
keresi esa.ıJ alınarak kaydl aranıyor, 
müha.clr defterinde bulunuyor. Bu· 
lunuyor ama bu kaydi bulan memur 
resmi nüfus kütüğünde bu adamın 
doğwn tarihinin tahrif edildiğini id
dia ediyor. Şimdi muamele yani 
Türk tebaasından Sa. Zi. ye yeni bir 
hüviyet cllzdanı vermek işi bırakılı· 
yor ve kayıtta doğum tarihi olarak 
görülen 319 rakkammm dokuzu ~ 
ten bozma olduğu görüldüğü için bu• 
nu kimin yaptığı ar&! tmlmaya hat" 
tanıyor, bu arada askerlik şubesine 
de mtistedinin askerliğini hangi do
ğumlularla yaptığı ı;ıoruluyor. A9" 
kerllk ~ubesl 84-0 tarihinde nüfus ld• 
resinden gelen defterler üzerine bd 
adamın 819 lu olarak askerlik etti· 
ğini yazıyor. Şimdi dikkat edllece1' 
nokta ~u: Milstedl 319 lu olarak d' 
kerllk etmiş ve bu muamele 340 t ... 
rihll bir deftere istinaden yapılnuŞ. 
Şu halde eğer iddia edilen tahrif vat 
sa en yakın 340 tarihinde yani ıs se 
ne evvel yapılm15 olacak 

Son ve kat'i şeklini alan imtihan 
talimatnamesi Maarif Vekaletinden 
Maarif mUdürlUklerine gönderilmiş
tir. Maarif müdürlükleri tarafından 
dün lise ve orta mekteplerle mual
lim mektepleri müdürlüklerine ta
mim edilen bu talimatnamenin baş
lıca maddeleri şunlardır: 

Orta mektep ve liselerde 
Birinci ve ikinci sınıflardaki tale

be kanaat notiyle geçecek, fakat bu 
notun vasatisi en az beş olacaktır. 
Son sınıflarda da not ayni ise de ka
naat notunun vasatileri beş yerine 
dört olabilecektir. 

Liselerin birinci. ikinci ve üçüncü 
sınıflarında her dersten sene içinde 
iki yazılı imtihan yapılır. Del'8 yılı 
son unda ise kanaat notu verilir. Li
selerde tale'1eye kesirli not verilmez. 
Eğer notların vasatisi kesirli çıkar
sa ve bu kesir yarıdan aşağı ise tale
be aleyhine, yukarı ise talebe lehine 
tenzil veya ilave olunur. Bir ders yı· 
lı içinde talebenin devamsızlığı her 
ne suretle olursa olsun devam müd
detinin Uçte birinden fazla olursa o 
talebe sınıfta kalır. Birinci yazılı im
tihanlarda alman not bir, ikinci ya
zılı imtihanlarda alınan not iki ve 
kanaat notu da iki ile zarbolunduk
tan sonra hlsıl olan yek"· . beşe tak
sim olunur. Hariçi kısmet talebenin 
sınıf geçme notudur. 

ikmal imtihanları 

üçüncü sınıflarında. her dersten iki 
tahririi imtihan yapılır ve sene so
nunda da kanaat notu verilir. An
cak son srnrf talebesi terbiye ve ter
biye tarihi ile tedris usulil derslerin
den ayrıca sene sonunda şifahi imti
hana tabi tutulurlar. Bütün bu tali
matnameye dahil maddeleri tetkik 
ederek icap eden hususatı görüşmek 
ve talebenin sınıf geçme vaziyeti ü
zerinde mukarrerat ittihu etmek ü
zere her mektepte muallimler mecli
si toplanacaktır. 

Olgunluk imtihanları 
Liselerden bitirme diploması alan

lar üniversite veya diğer yüksek 
mekteplerden birine girmek için ol
~unluk imtihanına tabi tutulacaklar 
dır. Bu imtihan Haziran ve EylUl 
aylarında olmak Uzere senede iki 
defa yapılır. Bu imtihanda muvaf
fak olmak için türkçeden en az beş, 
diğer derslerden ise en az dört nu
mara almak mecburidir. Ya7.ıh ve 
sözlü imtihanlarda alman notların 
yekünu ise en az on olmalıdır. 

Haristen imtihana 
girecekler 

Hariçten lise imtihanlarma gire
cekler Uç ıene zarfında bütün ders
lerin imtihanlarını vermeğe mecbur
dur. Yalnız arzu eden bu imtihanları 
bir yıl içinde ,de bitirebilirler. Eski 
talimatnameye göre hariçten lise im 
tihanlarma girip te bir dersten mu· 
vaffak olamıyanlar bütün derslerden 
tekrar imtihan edilirlerdi. Yeni tali
matname bu mecburiyeti refetmif • 
tir. 

Se rser i torpil bulunamadı 
Inebolu açıklarında görüldüğü ha

ber verilen serseri torpil, yapılan bü
tün arqtırmalara rağmen buluna
mamıt ve torpili imha için gönderi
len milfreıe dtln avdet etmiftir. 

Şimdi nüfus idaresinin merak et
tiği nokta da şu: 

Bu tahrlfl yapan memur kimdir!• 
Bunu anlamak için muameleli e~

rak koca bir tomar haline giriyor. 1.
rada memurlar resmi muameleli e(
rak üzerine biribirlerine resmi oılfl 
~mıyacak yazılar yazıyorlar il9 
sene böylece geçiyor. Ne tahrifi Y.
pa.n memur, ne bu işin dosyası bulu
nuyor, ne de mttstedlye hüviyet elli' 
dam verUlyor. 

Şimdi anlıyamadığıınız cihet it~ 
sı: 

Eğer nüfus kütüğünde Jt~ 
hangi bir tahrif ''8.1'8& b~nu ya~ 
üç senedir meydana çıkanıa.nuıfll cJSI 
şayanı dikkat değil midir! .. tkiI1 tl· 
nüfus kaydi tahrif edilmiş diye 18 rıJ 
da !ölahibine hüviyet cüzdanı ,·erD ı,I 

lngllt•r• ve Fran111 ıoffarı 
Ingilterede bir ''Uluslar Kuru

muna yardım birliği,. vardır. Bu bir
lik namına Lort Sesil, 1ngiltere Baş
bakanı Baldvin ile Dııt Bakanı E
den'e söyla •övlemiı ..a 

Çelik dikif veya topluiğnelerlnin 
pasmı yok etmek için, paalanmıt iğ
neleri, içine dört bet damla petrol 
konmuf zeytin yağının içinde kırk 
sekiz ıaat bırakmalı, ıonra silip te
mizlemeli. 

iğneleri, bir daha paslanmaması 
içln, ince ve kuru talat içinde mu· 
ltafaza etmPti. 

Havas Ajansının Ankaraya tayin 
olunan yeni mümessili Hilpert, vazi
tesine başlamak üzere dün akşam 
hUkfımet merkezine hareket etmie -
tir. 

Bu imtihanlar, mektepler açılaca
ğı zaman yapılır. Bu imtihanlarda 
ders hocasından başka birer de mü
meyyiz bulunmuı lazımdır. Talebe
nin beşten aşağı not almaması şart
tır. UçüncU sınıflarda bir dersten ka 
lanlar erteıııi yıl mektebe devam et
meyip yalnız kaldığı denıten imtihan 
olurlar. Bu imtihanlarda bef numa
ra almak prttır. Yine amıfta kalır
larsa bir mavi tezkere ile mektepten 
ihraç olunurlar. Yine Uçünctl sınıflar 
da talebe bir denıten fazla dersler
den sınıfta kalırsa ertesi yıl mekte
be muntazr--An devam ederek sene 
sonunda bütün derslerden imtihana 
tAbi tutulur. 

Muallim melctepferJ 
Bu mekteolerin hlıinci ikinci ve 

Liman riyueti, torpili aratmak U
zere gemi kurtarma ıirketinden de 
bir cemi iatiyecektir. Boğaz ağzında
ki tahlisiye istasyonları da motörlU 
vasıtalarla araştırma yapmaktadır
lar. Gemilere ihtiyatlı bulunmaları i
cln tebligat yapılmaktadır. 

yecek mi! Bu adamın haU med~,,. 
ne olacak! Çocukla.n nereye k•) 11 
dilecek ve nihayet Türk oldur:;,.... 
bat eder vesikalar olmadan bu ,,-· 
Türkiyede nasıl ya.,ıyaak? Biz ıaJtıff 
nedlyonız ki, bl rtaraftan bu ~ 
işi çabucak tetkik edlllr, diğer ırd'
tan da mUstedlnln istediği yapıl 6#' 
Bir memurun kabahati bir vat919 
şa yüklenemez. 

Biz böyle diişUnUyoruz. f 
Slı ne d~rsl~ 

~-.s:T..dT .... 
• 
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SilCih altına alınan 

maaşları memurların 
Ankara, 12 (Tan) - Maaş kanununun bazı maddelerinin değiştirilme

ııne dair kanun layihası alakalı encürnenlerden geçerke Kamutay ruz
namesine alınmıştır. Layihanın aldığı son şekle göre, talim ve manevra 
ınUnasebetile silah altına alınacak memurlardan umumi bütçeye dahil o
lan mtilhak ve hususi bütçelerle idare edilen dairelerle sermayesinin ta
ınamı devlete ait olan veya hususi kanunlarla devletçe teşkil edilen veya 
bir imtiyazı işleten müesseselerden maaş veya ücret alanların bu müddet 
%arfındaki aylıkları mensup oldukları idarelerce tam olarak verilecektir. 
"Yukarıda sayılan daire ve müesseselerde müstahdem olmayanlar ise 
rütbelerine göre, maaşlarını krt'aya iltihakları tarihinden itibaren MilU 
Müdafaa bütçesinden alacaklardır. Bu kabil talim ve manevralar esnasın 
~a muvazzaf subaylara aynca bir nefer zam tayini verilmemekte oldu
gundan ihtiyat sübayları hakkında istisnai bir muamele yapılmasına ma
hal görülmediğinden Milli Müdafaa Encümeni tarafından bu hususta la
)'ihaya eklenen fıkra Bütçe Encümeni tarafından kaldırıl mıştır. 

Yeni Türkiye 

Bir Amerikah dikkate 
değer seyler anlaflyor 

Ankara, 12 (Tan) - Tanınmış 
Aınerikan terbiyecilerinden Hugh 
Wernon, Türk inkılabı ve maarif sis
teıni hakkında tetkiklerde bulunmak 
Uzere bugUn şehrimize gelmiştir. Vi
te, Amerikadan ayrıldıktan sonra Ja 
P<>nyaya geçerek tetkiklerine oradan 
başlamış, daha sonra Çin ve Hindis
tanda bir müddet kalarak memleke· 
timize gelmiştir. Vite, Türkiye ve 
Iramalizm rejimi hakkındaki intiba
larını şöyle anlatmaktadır: 
"- Amerikadan ayrıldım ayrılalı 

bl~ok memleketler dolaştım. Hong· 
Rongtan çıkbğımdan beri ecnebi nü· 
f•ız ve hakimiyetinden kurtulmuş o
larak gördüğüm ilk memleket Tür
kiyedir. Bugünün serbest ve tam ma 
tıasile müstakil Türkiyesini görmek 
benim için büyük bir bahtiyarlıktır. 
~n samimi temennim, Türkiyenin in 
kişaf yolunda devamı ve şimdiye ka
~ar geniş merhaleler katetmiş oldu
gu terakki programında ilerlemesi
dir. Yeni Türkiyenin devletçiliği ve 
tnilletçiliğl bahsinde diğer devletlerin 
• • • - - ·-J " w •ıilcuı:u)'t.:Lı ounassa 
lakdire şayan gördüğüm bir ciheti
dir. Öte taraftan Türkiye devleti 
halkçılık prensibi hükumetin her hu 
8Usta halkın menfaatini ön planda 
tutması, Cümhuriyet Halk Partisinin 
en kuvvetli kozlarından biridr. 

Türkiyeyi inkılE.p ve terakki dev
t'esinde, bu anlarda yakından gör • 
tnek benim için büyük bir zevk olmuş 
lur. Amerikan terbiye teşkilatmm 
Programile Türkiye programı arasın 
da pek çok müşterek noktalar var
ciır. Bunlar arasında hiç tereddüt et 
ltıeden laikliği dahi sayabilirim. 

Atnerikaya avdetinde gezdiğim 
~etnleketler hakkında vereceğim 

•0 nf eranslar arasında Türkiye üze
~ndekilerin en enteresanları olaca -
~da hiç bir şüphem yoktur. Türki
~1entn yeniliği ve kendisine ait husu-
8 Yetlerl Amerika gibi Türkiyeyi la
rklyle tanıyamamış olan bir memle-

ette derin allka uyandıracaktır.,, 

lise mezunlarına ve
tilecek diplomalar 
~Ankara, 12 (Tan) - Lise ve orta 1 
ta ektep diploma ve defterlerinin geç 1 
~ lllamlanmasmm mezunların diplo- 1 
fo~ ~çin gereken kap parası pul ve 1 

tin °graf1armı vaktinde vermemele- , 
lU den ileri geldiği anlaşılıyor. Kül- 'ı 
'nı..r Bakanlığı, alakalılara bir tamim 
ler~~k bundan sonra orta mektep-; 
8o e liselerin birinci ve ikinci devre 
ı n 8Inıfında bulunan talebelerin dip 
~kabı parsın, pul parası ve fo
~a.?ft __ vermedikçe imtihanlara a.1ın. 1. ~ını tebliğ etmiştir. 

---v-----

llk Türk kôğıdı 
l'a~nkara, 12 (Tan) - Sümer Bank 
~et~nda toplanacak olan umumi he
tltatb vereceği senelik raporunu Ulus 
ltağı~asında ilk defa olarak Türk 
~ bastırmaktadır. 

~~::::::====::=::::::;:::::::;=:::~ 
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DiKKAT! 
11 

Gazetemiz mensuplan
dın hepsinin hüviyet cüz

tı anı vardır. 
oı!:~ ÖfürU her ne iş için olul'!'a 
llt ea gtlzetemiz namına müraca
~Ceklerden hüviyet cüzdan-

\ 

Döviz müsaadesi 

Badema Bakanlar 
heyeti verecek 

Ankara, 12 (Tan) - Bütçe eneli· 
meni, bütçe kanun projesine döviz 
ihtiyacına dair bir madde ilave etmiş 
tir. Bu maddeye göre, muhtelif ihti
yaçlara tekabül eden döviz mikdarı
nı gösterir bir cetvel yapılacaktır. 
Bu cetvel Bakanlar Heyetince tasdik 
olunacak ve döviz müsaadesi yalnız 
Bakanlar Heyetine verilecektir. Cet
velin bir faslından diğer bir fasla 
münakale yine Bakanlar Heyetince 
yapılabilecektir. 

Döviz kac;akc;ıhğı 
Ankara, 12 (Tan) - Döviz ka

çakçılığı hakkında hükumetin Kamu 
taya vermiş olduğu kanun layihası 
Adliye Encümeninden geçerek Bütçe 
encümenine verilmiştir. Adliye encü
meni layihada cezai hükümleri şid -
detlendirmiştir. 

Yunan liderleri Balkan 
konsey müzakerelerini 

... _ .. .,.,,.....,,.. , ... C'f 

Atina, 12. (Tan) - Dün akşam 
Başbakan Metaksasın riyasetinde 
parti liderleri meclisi toplanmıştır. 
Toplantıda bütün liderler ve eski Dış 
Bakanlardan Mihalakopulos ile Mak
simos bulunmuşlardır. Yunanistanı 
Belgrad Balkan konseyinde temsil 
eden General Metaksas konsey mü
zakerelerini ve kararlarını dört Bal
kan paktı devleti arasında husule 
gelen ve Yunanistanm taahhütlerine 
taalluk eden itilafı anlatmıştır. 

Bütün liderler konseyin neticeleri
ni alkışlamışlardır. 

Avukat Henri Rober öldü 
Paris, 12 (A.A.) - Meşhur avu

katlardan Henri Robert, ölmüştür. 
Müteveffa Fransa Akademisi azasın
dan idi. 

TAN 

·Cenevreden agrılılJOr mu? 

Yeni bir damga 
kanunu hazırlanıyor 

İtalya delegeleri konseyi 
bırakıp Romaya döndüler 

--- BAŞI 1 INCfDE ---

Ankara, 12 (Tan ) - Finans Ba
kanlığı, yeni bir damga kanun pro
jesi hazırlamıştır. Bakanlık mahafili 
damga kanununun bugünkü ihtiyaç 
ları karşılayamadığı ve iktısadi va
ziyetimizin inkişaf yolunda olmaması 
dolayısile ka.nun hükümlerinin geniş 
letilmesi zaruretini hissetmiştir. 

Tezyini San'atler sergisi 
Ankara, 12 (Tan) - Alman tez

yini sanatlar sergisi görülen rağbet 
üzerine 17 Mayısa kadar uzatılmış
tır. 

Alfabe müsabakasını 
kazananlar 

Bu vaziyet Habeş murahhasmın 

Konsey toplantısına iştirak etmesi i
çin verilen karar üzerine hadis ol· 
muştur. Londra siyasi mahafilin ka
naatine göre, ltalyanın Milletler Ce
miyetinden tamamen çekildiğine de
lalet etmeyip, sırf göz korkutmak 
maksadile yapılmış bir nümayiş ad -
dedilmektedir. 

Bu hadiseyi müteakip aleni bir iç· 
tima akdetmiş olan Konsey, Habeş 
meselesi hakkında esaslı bir karar 
vermeyi haziranın 15 inde tekrar 
toplanacak olan konseyin içtimaına 

bırakarak, o tarihe kadar zecri ted
birlere devam edilmesini muvafık 
bulmuş ve kararlaştırmıştır. 

18 dakikalık i~fima 
Cenevre, 12 (Tan) - İtalyan mu

rahhaslarının Romaya haraketinden 
sonra toplanmış ve yalnız 18 dakika 

Ankara, 12. (A.A.) - Aldığımız sürmüş olan konsey içtimamda, !tal 
malumata göre Kültür Bakanlığınca yanların meclisten ayrıldıklarından 
açılmış olan alfabe müsabakası neti- dolayı hadis olan müşkül ve nazik va 
celenmiş ve birinciliği Edirne Kur- ziyeti anlatan lngiltere hariciye na
tuluş okulu baş öğretmeni Murat, i- zırı Eden, bu müşkülü izale etmek 
kinciliği Çonım Gazi ilk okulu öğret- için vakite ihtiya~ olduğunu söyle
menlerinden Emine Çeviren, üçün- miş ve konseyin toplantısmı tehir et· 
cü.lüğü Istanbul 15 inci ilk okul öğ- meği teklif etmiş bu teklif kabul e
retmenlerinden Nimet Çala pala ile, dilmiştir. 
Beyoğlu müsevi lisesi türkçe öğret- Edenin teklifi şudur: 
menlerinden Rakım Çalapala, dör- "ltalyan - Habeş muhasaması hak 
düncülüğü lzmir Bayraklı ilk okulu kında bir karar almaya davet edilen 
öğretmenlerinden Remziye Atagün, Konsey, Milletler Cemiyetinde 3 bi
beşinciliği de Istanbul Universitesi rinciteşrin 1935 tarihindenberi bu 
edebiyat fakültesi dekan sekreteri mesele hakkında yapılmış olan mü -
Niyazi Aksu kazanmışlardır. şahedeleri ve alınmış olan kararlan 

hatırlatır, Roma hükumeti tarafın -
Korfo adasının ltalya- dan aıınan şayanı tee.c;suf kararın ih 

das ettiği vaziyetin bütün azalar ta
rafından tetkik edilmesi için bir müh 
lete lüzum olduğu mütaleasında bulu 
nur, bu husustaki görüşmeleri 15 ha 
ziranda tekrar ele almaya karar ve
rir ve Milletler ' cemiyeti azaları ta -
rafından toplulukla alınan tedbirlerin 
şimdilik değiştirilmesine mahal olma 
dığı kanaatini besler.,, 

ya ilhakını istemişler 
Roma, 12 (A.A.) - Echo de Pa

ris gazetesi, Korfo'daki ltalyan ko
lonisinin Habcşistanda İtalyan haki
miyetinin tesisi haberi üzerine tertip 
edilmiş olan nümayişler esnasında 
Mussoliniye müracaat ederek Korfo 
adasının da ltalyaya ilhak edilmesi
ni istemiş olduklarını haber vermek
tedirler. 
~u hab,eı:..JkLınalUm.at :a..lmakta,.o., 

fan I taJyan mahafili tarafından tek· 
zibedilmektedir. Korfoda ol!'lun, dün
yanın diğer noktalarında olsun ltal
yan kolonileri Duçenin nutkunu coş
kun tezahürlerle karşılamışlardır. 
Fakat bundan başka bir şey yapma
mışlardır. 

Türkiye • Çekoslovakya ti
caret anlaşmaSI imzalandı 
Prağ, 12 (A.A.) - Anadolu Ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Türkiye ile Çekoslovakya arasın

da yeni bir ticaret ve klering anlaş
ması için Pragda cereyan etmekte o· 
lan müzakereler hüsnü suretle hi -
tam bulmuş ve anlaşmalar bugün sa 
at 16,30 da Prag sefirimiz Yakup 
Kadri ve lktısat Vekaleti Türkofis 
asbaşkanı Burhan Zihni ve Hariciye 
ticaret müdürü Mazhar ile Çekoslo
vakya Hariciye nazırı taraflarından 
imzalanmıştır. 

Bundan sonra Habeş delegesi Vol
de Mariam söz alarak, memleketi -
nin çok kritik bir vaziyette bulundu-
5unu Tc kendilerinin tamamen Mil
letler Cemiyetine s1{:'1nm1ş oldukları
nı söyliyerek, gerek Habeşistanı ve 
gerekse cemiyetin prestijini kurtar
mak için lazımgelen herşeyin yapıl
masını istemiştir. 

Konseye riyaset eden Eden karar 
suretinin heyeti umumiyesine bütün 
arkadaşlarının muvafakat ettiğini 

müşahede etmiş ve şilinin istinkafı
na karşı mezkur karar suretinin itti
fakla kabul edildiğini bildirmiştir. 

Binaenaleyh, İtalyan - Habeş ihti 
lafının tetkiki 15 hazirana bırakıl
mış ve zecri tedbirler de meriyette 
kalmıştır. 

Cemiyeffen 
çekiliyorlar mı ? 

Cenevre, 12. (A.A.) - Italyan de
legasyonu namına söz söylemeğe se
lahiyeti olan bir zat, Romadan ge
len talimatın heyetin Cenevreden 
kati surette mi yoksa muvakkaten 
mi müfarekat etmekte olduğunu tas
rih etmemiş bulunduğunu söylemiş
tir. 
Fransız ve Tngiliz mahafili, Ital

yanların azimetinden sonra İtalya
nın Milletler Cemiyetinden çekilme
sinin muhtemel bulunduğunu be
yan etmektedirler. 

Italyan mahafili, dün akşam 
Konsey tarafından kabul edilmiş o
lan karar suretinin Habeşistanın 
ilhakına karşı ittihaz edilmiş bir 
mukabelei bilmisil tedbiri olduğunu 
söylemektedirler. 

Delegeler niçin Cenevreyi 
ferketfiler 

Roma, 12. f(A.A.) - Havas ajan
sından: 

Italyan delegasyonunun Cenevre
yi terketmek için emir almış olduğu 
haberi burada bir bomba gibi patla
mıştır. 

Yan resmi mahafil : 
1 - Italyanın zecri tedbirlerin 

kaldınlmasını ve yeni imparatorlu
ğun tanınmasını beklemekte olduğu
nu, 

2.- ltalyanın ricacı vaziyette ka
lamıyacağını ve Avrupa devlteleri i
le her türlü mesai birliğinde bulun
maktan imtina edeceği beyan edil
mektedir. 

Şili ve zecri tedbirler 

rin kaldırılmasına dair hem fikir 
başka devletlerle birlikte toplu ola
rak Milletler Cemiyetine baş vuraca
ğı söylenmektedir. 

lngiliz kabinesi hiçbir 
karar almadı 

Londra, 12 (A.A.) - Kabine, Ha
bcşistanın !talya tarafından ilhakı 
üzerine hadis olan beynelmilel vazi
yeti tetkik etmek Uzere dün Avam 
kamarasında toplanmıştır. 

öğrenildiğine göre kabine, zecri 
tedbirlere devam edilmesi lehinde bu 
!unmuş ise de Edenin Londraya dön 
mesine intizaren hiç bir karar itti -
haz edilmemiştir. 

ihtiraı kayıfları dermeyan 
edilecek 

Londra, 12 (A.A.) - ltalyanın Ha 
beşistanın ilhakı keyfiyetinden bu -
günlerde Londra hükumetini res -
men haberdar edeceği burada tah -
min edilmektedir. Hariciye nezareti 
mahafili, büyük Britanyanın diğer 
devletlerle müşterek bir siyaset ta
kibi karar albna alınıncaya kadar 
kat'i birtakım ihtiraz kayıtlan der
nıeya netmekle iktifa edeceği be -
yan edilmektedir. 

ifa/yanlar bu sefer de 
Fransızlara kızıyorlar 

Roma, 12 (A.A.) - Stampa gaze
tesi yazıyor: 

Biz, Fransanın işi daha iyi kavraya 
cağını ve daha iyi anlayacağını tah
min ediyor ve bunu bekliyorduk. 
Fran~a. acaba neden dolayı bugün 
birçok ihtirazi kayıtlar ileri sürü -
yor? Fransa, 1935 ikincikanun tarih 
li itilô.fnamelerle bizim yaşamak hak 
kımızı teslim etmiştir. Fransanın ye 
gine endişesi, bizim Afrikanın çok 
büyük bir kısmını yutmamıza şahit 
olmak idi. Şimdi biz, kuvvetimiz ve 
nüfuzumuz artmrş olduğu halde Av
rupaya döndük. Mus~olininin Habe
şistanda elde etmiş olduğu seri hal 
suretinden dolayı her payitahttan zi 
yade Earisin memnun olması lazım 
gelir. 

Neca§İ bu iılere ne diyor? 
Kudüs. 12 (A.A.) - Necaşi gaze 

tecilere aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Milletler Cemiyeti konseyinin ltal
yan delegesi Aloisinin ayni zamanda 
Habeşistanı da temsil etmesi yolun
da ltalya tarafından vaki talebi red
dettiğini görerek memnun olduk. 
Milletler Cemiyeti,. beynelmilel taah
hütlerin ihlal edilmesini affedemez. 
Ha beşistanı terketmekten maksadı 
mız, halkımızın katliam edilmesine 
mal ve mülklerinin beyhude harap 
olmasına bir nihayet vermek idi. 
Planlarımm henüz tesbit etmedik, 
bu planlar tatbik edilmeden evvel 
neşredilmiyecektir. 

Negüs sıhhi sebepler dola
yısile seyahate çıkmı§! . 

Londra, 12 (A.A.) - Habeş elçisi 
Martin, dün Hariciye nezaretine bir 
mektup göndererek Mussolininin 
Habeşistanın ilhakını ilan :•;e ltnlya 
Kralı Victor Emanucl'e imparator 
Unvanını izafe eden beyanatını res
mi surette protesto etmiştir. 

Bu mektupta bilhassa şöyle deni
liyor: 

Sıhhati sarsılmış olan hükümdarı 
nın tedavi maksadiyle muvakkat su 
rette memleketten gaybubet etmiş 
olmasına rağmen Habeşistan, daima 
müstakil, Milletler Cemiyetinin hi -
mayesine maihar ve onun azası me
yanına dahil bir imparatorluk ola • 
rak mevcut olduğunu iddia eder. 

lngiliı hastanesinin 
bombardımanı 

Cenevre, 12 (A.A.) - ttalyan hü
kumeti, Milletler Cemiyeti genel sek 
relerine gönderdiği bir nota ile Ko
ramda lngiliz seyyar hastanesinin 
bombardıman edilmiş olması hakkın 

daki İngiliz taleblerine cevap vermiş 
tir. Nota tngiliz talebini reddetmek
tedir. Bir İtalyan tayyaresi, Kızılhaç 
işareti gösterilen bir mahalden top 
ateşine tutulmuştur. Eğer lngilizler 
seyyar hastanelerini tayyare topları 
civarına kurmuşlarsa kabahat kendi 
lerindedir. 

lfalyan hükumeti ilhakı 
devletlere resmen bildirdi 

~ııt lstenilme5l iş sahiplerinin 
8.at1e.r1 lktıza mdandır. Ankarada yeni t amamfanan koşu sahasında, evvelki gün, ll kbatiar at 

koşu l arı yapı l mıştır. Yukarıki resimlerde, nıüsabakalan takip eden Baş
bakanla diğer bakanlar ve yeni tribün yeri 1törü1Uyor. 

Genevre, 12. (Tan ) - Şilinin Mil
letler Cemiyeti murahası bugün, hü
kfırneti namınıı Cemiyetin umum ka
tibine bir mektup göndererek, zecri 
tedbirlerin kaldırılma.•unı istemiştir. 

Şili delegasiyonu mehafilinden 
sızan haberlere göre, zecri tedbirle-

Londra, 12. (Tan) - Italyan hü
kilmeti kendi Vaşington, Paris ve 
Londra elçileri vasıtası ile, Habe
şistanı tamamen Italyaya ilhak ve 
Italyan Kralını da imparator ilan et
miş olduğunu resmen bildirmiştir. 

icrada bir cevelan 
Bu yazı tenkit yazısı değildir. Sa

dece mü,.ahededir. Ben bu müşahe
de üzerine bir hüküm verecek de~
lim. Bir gazeteci srfatile bu hükmü 
\'ermeğe mecbur olduğum halde ver 
miyeceğirn. 

Bir adam \'ar. Dükkanını kiraya 
,·ermiş. Kunturat ynpmı . Kiracı ki
ra}·ı vermemiş. Mal ahibl elindeki 
kunturatla icraya müracaat ediyor. 
Malum ya! Yeni icra kanunu vatan
daşln.nn hak1anru blribirinden ko
layca a l m diye lsvi!lJ'e kanunundan 
mülhem. 
Yapılan muameleler unlar: 
1 - Borcunu verme7a e malı hac

zedileceği bo~lu:ra bildirili~·or. 
2 - Borçlu para \·ermiyor. 
3 - Alacaklının mliracnatı üzeri

ne malı hap edililyor. 
4 - Borçlu yine vermiyor fakat 

(borcum yok ) diyor. 
5 - Buna kar~ı mel ahibl icra~·a 

gidiyor. Kendi ine (bu itirazı rel l~in 
makama müracaat) etmesi . söyleni
yor. 

6 - Borçlu makamda l~i tetkik 
ediyor. (E~er oorçlu da,·ete icabet 
etmezse ne yaparsınız?) diye soru
yor. 

(Bir şey yapama~'Iz. Mahkemeye 
müracaat edersiniz) d iyorlar. 

7 - Alaeaklr ne yapacağını sn~ır
miş olarak icradan çılayor. 

8 - Alacaklının elinde kunturatı 
\'ar. 

9 - Borçlu nlacaldınm dük'kiinm
<la oturuyor n (borcum yok!) dedi
ği zaman kimse ona (bu dükkan ala
caklının değil mi? Bu kunturatta da 
senin imzan var. Bor<'unun olmadığı

nı isbat et ) demiyor. 
Şimdi aıa ... aklr mahkeme~·e mUra

ca.at edeet:k. iki ay uğrnstık-tnn son
ra \·ardığı ye~fme müsbet netice bu. 

i cradaki mesaisi , .e masra flan, 
kayıp zamanı kim tazmin edecek? 

Bu Yak'a.da a lacakhnm me\•Jdincle 
mi, borçlunun yerindemi olmak ister 
siniz? 

8. FELEK 

Adisababada 

Dün büyük bir geçit 
resmi yapıldı 

Roma, 12 (A.A.) - Bugün A.di~a
babada büyük bir askeri geçit resmi 
yapılmıştır. 

Roma, 12 (A.A.) - Adisababadan 
gelen haberlerde Mareşal Badoglio
nun Habeşistan bankasına gişelerini 
açmak için ruhsat vermekten imtina 
etmiştir, zira Italyan bankası yakın 

da bu bankanın yerine kaim olacak
tır. 

Halk sil9.lı ve mühimmatlarını tes
lim etmektedir. Adisababadaki aske 
ri makamlara şimdiye kadar 3500 til 
fek, 90 rövelver, 35 mitralyöz, iki top 
ve birçok kılınç, mizrak ve hançer 
teslim edilmiştir. 

lngiliz sıhhiye memurları 
Londra, 12 (A.A.) - Adisababa

daki ltalyan askeri makamatının İn
giliz seyyar sıhhiye heyeti memurla
rına Adisababayı terketmek emrini 
vermiş olduğu haber alınmıştır. 

A((isababadaki ecnebi 
sefarefler 

Roma, 12 (A.A.) - Adisababada
ki ecnebi sefaretlerin vaziyeti ne ola 
cağı meselesi münasebetiyle burada 
bu sefaretlerin diplomatik birer he • 
yet olmak mahiyetini kaybetmi§ ol
duklarını beyan olunmaktadır. Filva 
ki vaktiyle Necaşinin nezdinde mü
messilleri bulunan memleketlerin 
şimdi doğrudan doğruya Roma ile 
münasebatte bulunmaları icabetmek 
tedir. Fakat diğer devletlerin Habe
şistanda bir takım menfaatleri mev
cut olmasına binaen ltalya, bu sefa
retlerin bu menafi- ile iştigal etmek 
selô.hiyetlerini muvakkat bir müddet 
için tanımaktadır. Bu sefaretlerin va 
zifeleri, Italya hükumeti tarafından 
geniş mikyasta kolaylaştırılacaktır. 

Ta~ giyme merasimi 
Roma, 12 (A.A.) - Bazı gazete

ler, Italya kralının Habeşistan impa
ratoru sıfatiyle taç giyeceğini haber 
vermişlerdir. ly:i malumat elde etmek 
le maruf olan Roma mahafilinde bu
n un ihtimal haricinde olmadığı söy
lenmektedir. Taç giyme merasiminin 
Aksumda yapılması muhtemel ise de 
t. .; henüz tcsbit edilmiş değildir. 
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No. 181 Ziya ŞAKIR 

Salih Pş. kabine riyasetini kabul 
etmekle büyük cesaret göstermişti 
Padişah Vahdettin, Salih Paşanın ti. Bunun için bir kısım meb'uslar 

bu fikrini derhal tasvip etmekle mü- Salih Paşa Kabinesine itimat reyi 
lakatı neticclendirmişti. vermek fikrinde değillerdi. 

Bir saat kada.· devam eden bu mU Ayni zamanda bazı gazeteler de 
lakat hitam bulup ta Salih Paşa sa- Salih Paşa Kabinesini - zamanın 
raydan çıkar çıkmaz; meclis reisi Ce- icaba tına göre - kafi derecede kuv-
18.lettin Arif Beyin saraya geldiği ve vetli görememekte; ve bilhassa 
huzura çıkmak istediği haber verilmiş (Meb'usan Meclisi ile itilaf ettikten 
ti. Vahdettin: meclis reisini yine ilti- sonra kabinesini teşkil edeceğini va
fatla kabul etn:iş; bu ziyaretten mak- dettiği halde, bu vadini ifa etmedi
sadın ne oldugunu derhal hissettiği ğinden dolayı) kendisini tenkit eyle
ıçın, Celalettin Arif Bey huzura gi-. mektelerdi. 
rer girmez: Sarayın gizli siyasetine vakıf ol-

.. 
TAN 

TAN 
4bone ve ilan ,artlan: 

Türkiye için Dışan !çır. 

Lira K Lira K 

Bir aylılı 1 50 --3 .. 4- 8-
8 .. 7 50 14 -
1 "1hk 14 - 28 -

Sigortalı abone ,artlan 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

01.n tçtn lllncılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

Küçük UA.nlar doğrudan doğ· 
r-uya idaremizce aJmabillr. 

Kliçük illnlann 5 satırlığJ bh 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası için satır başına 5 kuru~ 
alınır. Bir defadan fazla lc;tn ye
l{f\nd:m 3 10 kunıs tndiriltr. 

- Bitti •. bitti ... Çok şükür, mese- mıyan {ikinci sınıf, muhalefet rüe
le ~alledildi... ~bine~in teşkilini, sası) na gelince; bunlar da vaziyetin c:::============= 

-

Salıh ı::aşaya teklıf ettım. O da, k~- yalnız açık kısmını görmekte: 
bul .ettı. Arkadaşlarını haı:ırlamaga - Salih Paşa Kabinesinin bir kı
gittı. Bu .meselede asıl me~un o- sım azası, eski kabineden ipka edil
luna~a~ bır şey :'a~: Salı~ Paşa miştir. Diğerleri de miltebellir birer 
meclıs ıle ta:°1 .bı~ Jtilaf halınde bu- kanaat sahibi değillerdir. Onun için 

lstanbul Harict Askeri 
Kıtaatı llônları 

MEMLEKET MAflZ ARALARINDAN: Tirede Cümhuriyet alanı 

lunacağını bıldırdı. faal ve müteşebbis birer varlık gös-
Dedf. . . . teremiyeceklerdir. Şu halde, eski 

MiLLi MODAF AA VE
KALETiNDEN : 

MEMLEKETTE 
Celalettın Arıf Bey, padışahm bu hamam, eski tas demektir ... Rıza 

t~bşirinden bU~k !>ir. ~emnun~y~t Paşa Kabinesini Babı8.liden kaçıran 
hıssederek, vazıyetı bıldırmek ıçın esbap ve avamil ortadan kaybolma
saraydan sevinçle avdet etmişti. Ve mıştır. ' (Arkası var) 
o anda da, Ankaraya şu telgraf çe

Cümhuriyet kara ve deniz 
ordusunda kullanılmak üze
re 14 5 5 sayılı Askeri me
murlar kanununa ve buna 
aid talimatı hükümlerine 

. 
Kütahya belediyesi ekmek 
fiatinde tenzilCit yaptı kilmişti: 

Heyeti Temsiliyeye 
Malcamı sadaretin, Bahriye Nazırı 

Salih Paşaya tevcih kılındığı maruz
dur. 

Bu telgrafı, Meclis Reisi Celalet
tin Arif Beyin, (Mustafa Kemal Pa
§a) ya çektiği diğer bir telgraf ta
kip eylemişti. 

• Kabine buhranı, bu suretle hita-
ma ermişti. Vükela heyeti, şu su
retle teşekkül etmişti: 

Sadrazam: Salih Paşa 
Şeyh islim: Ipka 
Dahiliye Nazırı: Ipka 
Hariciye Nazırı: Ipka 
Harbiye Nazın: ipka 
Bahriye Nazın: (Vekaleten) Sa-

lih Paşa 
Maliye Nezareti: (Veklleten) Tev 

fik Bey 
Nafıa Nezareti: (Asaleten) Tj'V· 

fik Bey 
Şurayı Devlet Riyaseti: (Vekale

t en) Abdürrahman Şeref Bey 
Maarif Nezareti: (Asaleten) Ab

dürrahman Şeref Bey 
Evkaf Nezareti: Esbak Şeyhislam 

Omer Hulıisi Efendi 
Adliye Nezareti: Celal Bey 
Ticaret Nezareti ve Defterhane 

Emaneti: Ziya Bey. 
Salih Paşa, böyle müşkül bir za

manda kabine riyasetini kabul et
mekle, cidden büyük bir cesaret gös
termişti. Bu zat, bu cesurane hare
keti ile bUyUk bir buhrana sed çek
tiğine ve bu suretle de memlekete 
faydalı bir hizmet gördüğüne kani
di. 

Fakat; sarayın ve Ingilizlerin va
t:iyetlerini inceliklerile görenler; pa
dişahın Salih Paşayı sadaret mevki
ine getirmekten maksadın hüsnü ni
yete istinat ettiğine ve Damat Ferit 
Paşa tehlikesinin de geçtiğine kani 
değillerdi. 

Ayni zamanda Salih · Pa§anm sa
mimiyetine dair beslenen fikirlere 
de bir sarsıntı gelmişti. Çünkü; 
(amali milliyeyi tatmin edecek bir 
kabine) istiyenler, Salih Paşanın 

meclisteki milliyetperverlerden de 
birkaç meb'us alacağını ümit etmek
telerdi. Halbuki Salih Paşa. meclis
ten hiç kimseye müracaat etmedE!n 
ve hatta, hariçten alacağı zevat hak
kında da (Felahı Vatan Grupu) ile 
temas ve müzakereye lüzum görme
den, eski kabine erkanından bazıla
rını ipka etmi§, diğerlerinin yerine 
de kendiliğinden bazı zevatı seçmiş-

Mühim bir mektup 
Bir kariimizden gelen ve yazıları

mızın iki mühim noktasına temas 
eden bir mektubu hulasaten derce-
diyoruz: 

1 - 2/ 5 936 tarihli tefrikanızda 
bildirdiğiniz Ihsan Çavuş hainini o 
zaman Edremit merkez ve takip 
müfrezesi kumandanı olan Mülazım 
Kamil Bey halen yüzbaşıdır) mai
yetindeki müfrezesile kovahyarak 
Ayvacık istikametinde takip etmiş, 
Ihsan Çavuşun Avcılar köyündeki 
Cemali Beyi şehit ettiklerini haber 
alır almaz mumaileyh Kamil Bey, 
bütün gece cebri yürüyüş yaparak 
Edremite bir saat mesafede Zeytin
li köyünde Ihsan Çavuşu a venesile 
birlikte yakalamış ve yarım saat 
müsademeden sonra Ihsan Çavuş 
Çingene Yusuf ismindeki bir arka
daşile birlikte yaya olarak kaçabil
miş ve diğer elebaşlarmdan Çerkez 
Yahya Çavuş \•e Faik gibi şerirleri 
kısmen yaralı veya maktul olarak 
ele geçirmiş ve hatta bıraktıklan on 
beş kadar atı Kuvayı Milliyeye tes
liın etmiştir. Mumaileyh bilahare 
bu hainin peşini bırakmamış ve Ay
vacığa kadar takip etmiştir. Ve ni
hayet çaresiz kalınca arkadaşı Çin
gene Yusuf, Ihsan Çavuşu öldürerek 
kendisi mumaileyhe teslim olmuş ve 
bu suretle Edremit ve civan ha.in
lerden temizlenmişti. 

uygun olarak aşağıdaki şart Kütahya, (Tan) - Belediye, ekmek fiyatlarını tetkik etmiştir. Çıkan
larla yedinci sınıf "Askeri lan üç nevi ekmeğe yeni narh koymuştur. Birinci, ikinci nevi ekmeklerde 
Bareme göre 30 lira maaşı yirmişer para, üçüncü nevide bir kuruş tenzilat yapılmıştır. Ekin vaziyeti
asli'' Askeri adli hakim alı- nin iyi olması, belediyeye yeniden tenzilat imkanlarım vermektedir. Bele-

diye, piyasa ve ekim vaziyetini yakından takip etmektedir. 
nacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en 
aşağı eyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak 
3 - 35 yaşından yukarı 

olmamak 
4 - Başkasına geçer 

Hastalığı ve vazifesini gere
gi gibi yapmağa mani olabi
lecek vücut ve akılca bir a
rızası bulunmamak. 

Merzif onda elektrik ucuzladı 
Merzifon, (Tan) - Elektrik fiyatları ucuzlamıştır. Kilovatın 25 kuruşa 
verilmesi ve her abonenin asgari iki kilovat yakması mecburiyeti üzerin
de yapılan tetkikler son bulmuştur. Yeni karara göre, elektriğin kilovatı, 
20 kuruşa indirilmiştir. Kilovat fiatının 16,5 kuruşu fabrikaya. 3,5 kuru
şu da belediyeye aittir. Elektrik kumpanyası bundan sonra uzun vadeli 
ödemelerle tesisat yapmağı da kabul etmiştir. 

Muğlad.a at yarışları başladı 
Tam tejkilatlı bir Aşlçeri 

Hastahanede muayene etti;;-' •-

2 - 4/Mayıs/936 tarihli tefrika
nızda yazıldığı gibi Yenice köyünde
ki silahlar Dramalı Rızanın emrile 
yakılmamıştır. Yalnız Dramalı Rı
zanın korkaklığı yüzünden vaziyeti 
iyice kavrıyamıyan Edremit müfre
zesi kumandanı Kamil Beyin emrile 
o zaman Biga Askerlik Şubesi reisi 
olan Yüzbaşı izzet Bey taraf mdan 
bizzat yakılmıştır. Şöyle ki: Anza
vur avenesinin tekrar meydana çık
ması Uzerine Miralay Kazım Bey ta
rafından civar Kuvayı Milliye mer
kezlerine emirler verilmiş ve yar
dımcı kuvvetler sevkedilmişti. Sev
kedilen bu kuvvetler henüz yetişe
meden Anzavur Bigaya saldırmış ve 
Hamdi Beyi malUm veçhile şehit et
mişti. Bundan sonra Yenice köyüne 
doğru ele geçirmiş olduğu iki adet 
topla hücum eden Anzavur, alessa
bah ilerlemeğe başlamıştı. Edremit
ten yüz kadar müfrezesile gelen Ka
mil Bey Yeniceye ancak gece yansı 
yetişebilmişti. Bu suretle Mbahle -
yin takriben bin kadar mevcudile 
Anzavur, Yeniceye doğru ilerlemeğe 
başlayınca Dramalı Rıza ve maiyeti 

rilecektir. 
5 - Yanbancı ile evli ol- ! 

mamak l 
6 - Şeref ve haysiyeti 1 

muhil bir suçtan mutlak su
rette bir cürümden dolayı.{ 
üç ay veya daha ziyade hap- ı 

se mahkum veya böyle bir 
suçtan takip altında bulun
mamak. 

7 - Sarhoşluk, kumar
bazlığı adet etmiş kumar 
oynatmış ahlak ve sairece 
hakimliğe yaramayacak bir 
hal ile dile geçmiş olmamak 
ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

8 - N uf us kağıdı sureti 
ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 

9 - Diplomanın tasdikli 
sureti muhtasar hal tercü
mesi. 

1 O - Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin vesikalariyle 
dörder adet de Fotoğrafla
riyle birlikte bir istida ile 
en geç 15 Mayıs 936 günü
ne kadar en yakın Askeri 
Komutanlıklara veya As
kerlik Şubelerine müracaat 
etmeleri. (677) (2370) 

kaçmağa başlamıştır. Bunu gören 3306 
diğer İvrindi mUfreze~i ve diğer ________ ....., ____ _ 

müfrezeler geri çekilmişler ve Yeni- Hali tasfiyede bul~ınan 
ce köyünde yalnız Edremit müfre- TiCARET VE SANAYi 
zesi ve başlarında cesaret ve mert-
Iiğile tanınmış olan Mülazım Kamil Türk Limited Şirketi Tasfiye Me-
Bey kalmıştı. Mumaileyh bundan murlanndan : 
sonra yarım saat kadar daha müda- Sicilli Ticaret gazetesinin 18-4-936 
faa ettikten sonra ve sırf bu kadar tarih ve 2807 sayılı nüshasında 
mühim bir eslihayı Anzavur haini- 29-1-936 tarihinde tasfiyesine karar 
nin eline terkedilmemesi kaygusu ile verildiği tescil ve ilan edilen 20236 
orada şaşırmış bir halde bulunan ve sicil numarasına kayıdlı "TiCARET 
ne yapılacağını bilemiyen Yüzbaşı VE SANAY! TURK Lll\.fiTED ŞIR
lzzet Beye işaret ederek pek çok fe- KET!" nde alacak vesair hukul<ıf o
dakarlıkla ele geçen bu silahları is- lanlann bir sene zarfında tasfiye me 
temiyerek yaktırmıştır. murlarmm bulunduğu Galatada 

Mahmudiye caddesinde 43 numaraya 
Şurası muhakkaktır ki, sırf suita- evrakı müsbitelerile birlikde mü-

lih olarak iki saat daha evvel yeti- ti 1 kl k yıt · b t racaa a a aca annı a ve ıs a 
şemiyen Binbaşı Muhtar Bey vak- etmeleri lüzumu ilan olunur. 3409 
tinde yetişebilmiş ve mevcut birlik-
lerin emir ve kumandasını deruhde ZA Y1 - IBtanbul Lisesinden 
etmiş olsaydı bu akıbet bu şekilde 25-9-1934 tarihinde aidığım Lise 
tecelli etmiyecek ve yüzlerce maki- şehadetnamemi kaybettim. Yenisini 
neli tüfek, binlerce tUfek ve cephane alacağım eskisinin hükmü yoktur. 
berhava olmıyacaktı. 1333 doğumlu Hakkı oğlu Mustafa 

'f:Bk~ehir. Akarba1't Ali Kelllal. 

Muğla, (Tan) - Bu hafta şehrimizde özel muhaseb" tarafından ılk
bahar at koşulan yapılmıştır. Koşular taylarla tahammül, sürat ve üni
formalı zabitana mahsustu. Geniş koşu alanını bütün Muğla halkı doldur
muştu. Koşuya saat 14 te başlandı. Tay olmadığından bu koşu yapıl
madı. Diğer koşular çok iyi oldu. Birinci, ikinci, üçüncü gelenlere para 
mükafatlan verildi. Yukarıki resim koşuları takip eden kalabalığı gös
teriyor. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanlan 

Satllık Vakıf Mahlul Mallar: 
Değeri 
L. K. 

1081 10 

3277 68 

951 93 

465 11 

Pey parası 
L. K. 
82 00 

250 00 

72 00 

35 00 

Kasımpaşada Tahta kadı dere
boyu caddesinde eski 1 O, 1 7 
ve yeni 3 6 - 21 - 21 - 1 sayılı 
bostandan müfrez 5 91 metro 2 5 
santim arsanın tamamı. (682) 
atik. 
Tophanede Firuz ağa hacı kılıç 
8 - 1 O N o. lı köşe başında 
23,97 + 18,25 metro iki yüzlü 
443 metro 44 santim arsanın ta
mamı. 2 5 5 9 cedit. 
Tophanede Muhittin fenari çu
kur cuma tabancacı sokağında 3 
sayılı 114,48 metro arsanın ta
mamı. 696 atik. 
Tophanede Firuz ağa hacı kılıç 
çıkmazı sokağı 1 7 N o. da 7 2 
metro 3 6 santim arsanın tama
mı. 2326 cedit. 

Yukarda yazılı mahallerin şahsın mülkiyetleri peşin 
para ile ve oh beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. Üstermesi 15 Mayıs 936 Cuma günü saat on beş
te Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi bu
çuk pey ~kçelerile Beyoğlunda Vakıflar Direktörlüğü 
M;:ıhhlrnt k;ılPmİnP mHr::ır::ı::ıt ,,ı.vlemeleri. (2297) 

"TAN ,, 

Konyada bir eve 
yıldırım düstü 

Konya, (Tan) - Şiddetli ve sü
rekli yağnmrlar yağarken §Chire bir. 
yıldırım dü§mü§tür.: Bu yıldırım, 
Ticaret Odası Memıırlarındaıı Ah
medüı Altınçe§medeki evine isabet 
etmi§, yatak odasınuı tavanım yq,.. 
karak içeriye girmi§ ve elektrik te
sisatı vasıtasile saate gitmiştir. Sq,.. 
at paramparça olmu§tur. Olen, yq,.. 
ralana~ı yoktur. 

Sinop Halkevinde 
Sinop, (Tan) - Halkevinde sene 

başmdanberi her hafta cumartesi 
geceleri aile toplantıları yapılacak • 
tır. Tesis edilen bando takımı Sinop
ta alaka uyandırmıştır. Gösterit ko
lu her ay milli bir piyes hazırlıyarnk 
temsil etmektedir. Daktilo kurşun· 
dan çıkan talebelerin şehadetnamele 
Il t!lUllilyl.4• ~-·-- . - • ---'·· ı3-

açılan A, B kurslarında okuyanla-
rın imtihanları yapılacaktır. Halke • 
vi Dıranaz adında bir dergi çıkar
maktadır. 

Bir bekçi hırsızhk 

j yaparken yakalandı 

1 

Erbaa, (Tan) - Çarşı Bekçisi 
Abdürrahman gece saat 11 de Bak· 
kal Şükrü Ulusoyun dlikkanına gir
miş ve mendili yere sererek diledi· 
~i eşyalardan seçmek suretile hır· 
sızlık yaparken dükkan sahibi tara· 
fından görülerek cürmü meşhut ha· 
!inde yakalanmıştır. Bu adamın da· 
ha evvel birkaç dükkandan da ma· 
nifatura ve hırdavat eşya çaldığı 
evinde yapılan araştırma sonunda 
anlaşılmıştır. Hırsız yakalanarak 
zabıtaya teslim edilmiş ve hakkında 
kanuni takibata girişilmiştir. 

Küçük Haberler ] 
• Merzifon, (Tan) - Açık bulu

nan belediye doktorluğuna ilfıvetell 

Hüktimet Tabibi Hakkı Kente! ge
tirilmiştir. 

• Merzifon, (Tan) - Havalar gU
zel gitmektedir. Ekin vaziyeti mu
cibi memnuniyettir. Bu yıl bolluk 
olaca,:-t kuvvetle ümit edilmektedir· 
Daha şimdiden arpa ve buğday ba'" 
şakJanmıştır. Bu vaziyet, geçen yıtı 
mahsull'IÜZ bitiıen köylilyü sevindir
mektedir. 

• Merzifon, (Tan) - Münhal bU'" 
lunan kaza milddeiumuıniliğine gen9 
adliyecilerden Mustafa tayin edi~· 
miştir. Yeni müddeiumumi vazifeSl'" 
ne başlamıştır. 

ZAY! - 24 numerolu maaş cUzda .. 
nımm tatbik mühürUnü zayi etti~· 
Yenisini yaptıracağımdan eskisini.O 
hükmU yoktur. Nimet 

Istanbul Birinci lflii.s Memurıu· 
ğundan : Kapalı çarşıda Çuhacı lı!J'" 
nı kaşısmda 3 numaralı dükkRilJJJ'" 

da Saatçı Istipan Bekyan hakkında· 
ki iflasın kaldırılmasına mabkeJJl"" 

ce karar verildiği ilan olunur. ) 
(229!!.,. 

ZA Y1 - 679 numerolu hUvlyet en:: 
danımı zayi ettim. Yenisini aıa;2ı 
ğım eskisinin hükmU yoktur. 
dof\lmlu Mehmed oiflu Seref. 
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Olacak şeyl~r 

41940 Hatrbü 
Yazan: B. G. WeUa -19- Çeviren: Nuri Mahmut 

Bu sabah erkenden bir tayyare sesi duydum. 
Acaba tayyarelerimi~ tamir mi edildi ? 

- Evet efendim, cevabını verdi. 
~iraz evvel hangara gitti. 
Tavanını örümcek ağlan ısarmıı. 

iki kö§eden eemanm görUndUğü yan 
harap bir hangarda Gordon hararetli 
haharetli çalıııyordu. iki asistanı 
ınakineleri çıkanlmıt bir tayyarenin 
•ksammı temizliyorlardı. Gordon 
irtibat tellerini muayene ediyordu. 
Bqmı kaldırarak asistanlara dön

dü: 
- Bu kauçuk bitmiı. Teller iae 

hra.mu artık! Bqkuı var mı aca
ba? 

Aaistanlardan biri cevap verdi: 
- Maalesef efendim. Hiç kauçuk-

lu teıimis yok. 
Gordon: 
- Kauçuk var mı bari! ı 
lkinci asistan: 1 
- O da yok, efendim. Son parça-

ltnı öteki motörUn tamirinde kullan
dık. 

Gordon yeisle ayağa kalktı. 
- Oyle ise çalışmağa ne lüzum 

~r. dedi, zaten petrol yok. Bu kah· 
l'olaaıca, hayır kahrolmuş "Bir - , 
tehir,, harabesinde Uç kilodan fula 
Petrol bulunabilineceğini hiç zanet· 1 
iniyorum. Ne diye bizi böyle bir itte 
~lıftınyorlar. Artık bundan sonra 
Uçmanın mümkün olacağına bir tür
lü inanamiyorum. Uçmak geçti ar
tık. Maziye kanıtı. Herşey maziye 
kanştı. Medeniyet öldü. 
Kapıda kopn bir ayak Beli iıitil

df. Merinin p.krak aesi hangan çın
lattı: 

- Bonjur, Gordon. Bonjur. Bari 
birşey yapabildin mi, buJriln ? 

Gordon yU.zilnU eqiterek: 
- Hayır, hayır! Yapacağımız da 

~k. Petrol yok, makinalar bozuk. 
!l'aınir için tel bile yok! Hayır uç
ll'ıak imlcin yok. Uçmak Dere-beyleri 
\re onlara benzer ayyqlann tahay
Wl ettikleri bir lıa.vaL 

Cordbn'un yUzUnde yei~ allmetleri· görUnmUştU 

.ıue1 ı Auca.ıuna yiKlqb, ~mı 

löğsUne dayadı, gözlerine bakarak: 
- Gordon, diye mırıldandı. 
Gordon aaçlarmı oqıyarak ı 
- Ne var, tekerim? 
I>edi. Meri : 
- Beni deli zanetmiyecejini va

det 1 

- Niçin! 
- Bu 1abah bir tayyare ıtırWtU-

llll duydum. 
- Ne vakit! 
- Şafak sökerken. Dk evvell rtt-t zannettim. Fakat ıt0nra 1es o ka

vazthdi ki ... 
Gordon hayretle ı 

b:- _Allah, Allah... Dur bakalmı! 
~. Henri gel buraya ! 
:.. Asistan kota kop. yaldqıtı. Gor-
11110ll IOrdu: 

- Ne o een aabahleyin geldifin 
~ birteyler anlatıyordun. Bir 

'Yare 11e1i mi, neymi~ ! 
M-~ Evet. Meydandan geçerken bir 
-..ı bir tayyare gördUttlnU söyli-
't 

yordu. Fakat halk inanmayarak, gU· Meriye dikti. Bu güzel kadına ken
füyordu. Ben de bizim. tavareler_y - -ilini e:östennek ar.7.ııRnnu tnt.sımıya. • 
plIBm da gorürTer, dedim. rak lmirane bir Belle makiniate aor-

Meri atıldı : du: 
- Nezaman gördüğünü söyledi - Gordon, ne yaptın bakalım. Söy 

mi ? · le ? 

- Evet. - ümit verecek birşey vok. efen· 
- Ne zaman ! dim. 

- Şafakta. Sun'i bir hiddetle: 
Meri eevinc;le kocaıma baktı. 
- Gordon gördün mil ? Bir tay-

yare! Hakikaten bir tayyare. O hal
de benim ieittiğim BCl!I bir rüya de
ğildi. 

Gordon bir tUrJU inanmak istemi
yordu. Cevap vermemek için diğer 
asistanın çalışmasını kontrol eder 
göründü. 

O ara bir trampet sesi işitildi. 
Suıup dinlemediler. Hangara doğru 
yaklaşıyorlardı. Yüzlerini ekşiterek 
kapıya doğru yürUdUler. 
Mahmuzlarmı ve belindeki kılıcı 

Jmgrrdatarak Dere - Beyi içeri girdi. 
Arkadan maiyeti takip etti. 

Strong ufak bir baş eğ.rnesile Gor
donu selamladı ve sonra gözlerini 

- Ben sana bu iki tayyarenin be· 
hemehal tamir edilmesi lazım geldiği 
ni söylemedim di ? 

Yan gözle Meriyi süzüyordu. Gor
don hiç oralı olmıyarak: 

- Elimden geleni yapacağımı si
ze vadetmiştim. Vadimde sadıkım. 
Fakat motör işlese de ne olacak aan 
ki ? 

- Ne mi olacak ? Dağdaki asilere 
karşı harekete geçeceğiz. 

- Benzinsiz tayyare uçar mı? 
- Ben sana ne diyorsam onu yap. 

Burada amir benim. Sen makinalan 
tamir et, işleyebilecek hale sok, ben
zini bulacak benim. 

(Arkası var) 

NOTLAR Yunan milli takımı geldi 

Sporcular, Taksimde 
RoDUU1landmbmf t&rlh yalnız biz. k k 1 

Tarihi romanlar 

de değil, birçok başka yerlerde de e ze rs ·ız yapa c a ar 
suistimale uğramış ve halkın gına 

getirdiği bir tan olmq. Buna "Tri- Bilkrette oynanacak olan Balkan 1 dilmiftir. Kendiai ile görU,tüğümüz 
bone dm Natlouu gazetesinde çıkan kupası maçlarma i'tirak etmek Uze- kafile reisi, hasımlarmın ihmal edll
bir yaadaıı anladım. Fakat, emin o- re, Yunan Milli Takımı, dün saat miyecek bir kuvvet olduğunu,bunun 
lunw:, bunu söylemek isterken, ga- 17,30 da Romanya vapurile şehrimi· için azami gayretle hazırlandıklan • 
zetelerimlzln çoğunda bet, altı yü- ıe gelmiştir. Kafile, rıhtımda Futbol nı, Bulgarlardan fazla Romanya 
züncü tefrikalarnıa gelmit olan tart- Federasyonu ve spor tqekkülleri rU Milli takımından çekindiklerini söy
hi roman fabrlkatörlerlmlze yeni bir esası ile kalabalık bir sporcu kütlesi lcmiş ve kur'a mucibince karşılarına. 
mevzu vermiş olmaktan korkuyo- tarafından ka11ılanmıtlardır. Yunan ilk olarak Romanyanın çıkmasını 
nım. Bunun için bu mevzuun telif Milli takımı 15 futbolcu, bir antre- bir şanBBızlık eseri saydıklarını ayn
hakkınm bana alt olduğwlu Uln ede- nör, iki idareci olmak üzere 18 kişi· ca ili.ve etmiştir. Yunan Milli takımı 
rek başkalaruuıı kullanmamasını te- lik bir kafile halinde ve Yunan fut- hepsi muhtelif vesilelerle lstanbula 
nıinat altına almaiı lilzwnlu görü- bol federasyonu reisi Koetan Darasın gelmiş oyunculardan mUteşekkildir. 
yor ve kendimi tu satırlarla bu ışı başkanhğındadır. Yunanlı oyun- Futbol heyetinin, İstanbul muhtelitl 
yapmış telikki ettikten sonra keli- cular ,ehrimizdeki tevakkuflann· ile dönüşte temsili bir maç yapmala
ma iğaz ediyorum. dan ~tifade ederek bu sabah saat n yolundaki teklifini yorgun döne-

Sultaa Abdüll.zizin annesi Brötan- 8 de Taksim stadında bir ekzersiz ya ceklerini ileri sürerek kabul etme
yah bir kadın lmlt. Geçen uır bat- pacaklardrr. Dün ak,am yapılması mişlerdir. Kafile, bugün saat 14 de. 
langıcmda ~k güzel ve uU bir genç mukarrer bulunan ekzersiz, vapurun Köstenceye mUteveccihen hareket 
kız, ailesi Ue beraber Fransadan 

müstemlek tere giderken, cemlkr"ne =g=eç==g=e=li=ti=yu=·=· z=ü=n=d=e=n=b=u=gU=·=n=e=t=e=h=ir=e=·=e=d=ec=e=k=tı=·r=. =:::c========
blr konu laldınmt, baDlan esir al-
ını~, km cetlrlp lstanbulda satmıı. 
Matmazel Dabuc de Rlvry lamlnde Lokarno devletleri 
olan ıenç kıa o umanm sultanı ken- [Bafı 1 incide] 
dlsine gözde yapmıı ve ondan, Abdü- dukları karar mucibince bugün, Ce· 
laziz doğmut. Batıl Sultan Abdüli- nevrede bir içtima aktetmi§lerdir. 
ziz 1867 de Part.e glttljl saman, an- Ingiltere tarafından Edenin, Fran
neslnln Fransız olduğuna ukla~ ısa tarafından Bonkur'un ve Belçika 
IDlf. tarafından Van Zeland'ın hazır bu-

Mevm bu. Bir u.nwda.r bu mev- lunduğu bu toplantıya, Italyan dele· 
zuu Plerre Lotl'ye bir t.&rllıl Mer gesi Baron Aloizi iştirak etmemiştir. 
meydana getirsin diye ıtltkfllJ çek- Lokarnocu devletler mümessilleri hiç 
mJşler, yumamıı. Geçenlerde de ay- bir karar vermiyerek, Ingiltere tara
ni mevzuu, ıun'i kuluçka maklneel fından Almanyaya gönderilmiş olan 
gibi kitap çıkaran Fransa akademi- süal listesinin cevabını beklemeyi 
si azalarmdan bir muharrire teklif mUnasip gönnilşlerdir. 
etmlfler, o da kabul etmemlt. Halbu-
ki, bu muharrir, sayı"a Merlerinl Alman cevabı gelmedi 
Fransızlarm "negre,, dedikleri bizim Londra, l2. (A.A.) _ Almanya
de "köle,, dlyebUeceğhnlz •öhrete nm tngilizlerin sualnamesine verece
ka~'Uşmamıt bir 8tirii emektar mu- ği cevap hakkında henüz müspet bir 
harrlrlere yazdırır, yalnız onlara im- gima malıimat alınamamıştır. Maa
zuını atar bir edip! tir. mafih, Ingiltere'nin Berlin sefiri Sir 
Maksadı yalnız lmzumı 18tismar Philipps tarafından hariciye nazır

Ue para kazanmak olan bir yazı u- lığına gönderilmiş olan haberlerde 
nal;clslnln bUe kullanmak istemedi- Almanyanın Sovyet Rusyanın teklif 
ği bu mevzulara biz acaba ne za.- edilen Şarki Avrupa sulhu sistemi-
man bir son vereceğiz. ne ithal edilmesine muhalefet edece-

Ff kref ADIL ~inin bildirilmi§ olduğu öğrenilmi§· -==------------- tir. 

Zeplin kumandanı 
Ruzveltle CJÖrüt+ü 

Vqington, 12 (A.A.) - Doktor 
Ekener ve kaptan Lehmonn, yanla
rında Alman ateşemiliteri olduğu hal 
de, Dışişleri Bakanı Hull'i ticaret ba
kanı Roger'i ve bahriye bakanı veki
li Stanley'i ziyaret etmi,lerdir. Ve 
bili.hara beyaz sarayda Cilmhurb8.f
kanı Roosevelt tarafmdan kabul olun 
mutiardır. 

Hlndenburg balonu 
Lakehurst, 12 (A.A.) - Almanya 

ya dönmekte olan Hindenburg Balo
nu bu sabah talakla beraber bura
dan hareket etml§tir. Hareketinden 
önce, süvari Ekener, Balonun 48 1&· 

atte Avrupa kıyılarına erişeceği ilmi 
dini lzha.r eylemiştir. 

Hindenburgta 47 yolcu ile 2570 ki
lo ağırlığında posta ve muhtelif e,ya 
vardır. 

Hareketinden biru IO!lra balon 
ışıklar içinde, Manhattan'm en yük
sek blnalannm üzerinden geçmie ve 
kalabalık bir halkın alkı~dan arasın
da hemen Atlu denizine açılmıştır. 

Komünistlerin de hükO
mete iıtiraki isteniyor 

Paris, 12 (A.A.) - SoeyaJi8t par
tisinin milli konseyi namına hareket 
eden Leon Blum ile Paul Faure, ko
münist partisinin liderlerine birer 
mektup gönderip "halkçılar cephe
ei,, hUkftmetine iştiraklerini dilemiş
lerdir. 

Nansen Beyaz Ruslar isin 
Türkiyeye teıekkür ediyor 

Nansen, 12 (A.A.) - Nansen ofi· 
si idare meclisi reiıi Nansen, iç ba
kanlığına gönderdiği bir mektupta 
TUrkiyenin 1.200 beyaz Ruıu Türk 
ta.büyetine kabul etmek ıuretile gös 
terdiği ulUvvUcenaptan müteşekkir 
olı" :-unu ve bu insani kararın Cenev 
re yüksek müesseselerinde iyi bir te
ıir bıraktığım kaydetmekte ve Tür
kiyenin iş güç sahibi olan ve faydalı 
ıurette memleket vatandaşlan ara -
ıına katılan beyaz Rualarm iyi vazi
yetlerinden dolayı aynca teşekkürle
rini bildirmektedir. 

Selanik grevinden 
sonra 

[Başı 1 incide] 
ölenlerin arkadaşlan hadise yerleri· 
ne ölenlerin kanile "çocuklarının ek• 
meğinl temin etmek için uğra.,an 
(filanca adam) burada öldürUldil'' 
diye levhalar asmışlardır. 

Grev devam ediyor 
Atina, 12 (Tan) - Kavala, Serez, 

lskeçe ve Dramadan bildirildiğine 
göre buralardaki tUtün i'çileri grev
lerine devam etmekte ve Trakya 'i· 
mendifercilcrinin de grevi beklen· 
mektedir. 

Grevcilere mUzaheretlerini göster
mek i,.;'l Selinik Universite!li talebe 
si de grev ilin etmi,ıerdir. 

Aslrer, Jandarma hazır bir 
vaziyette 

Atina. 12 (Tan) - Hükümet, grev 
mıntakalarmdaki asker, jandarma 
ve polisin ihtiyat halinde bulunması 
emrini vermiştir. Bu mmtakalarda 
örfi idare ilin edileceği hakkında f&• 
yialar dönmektedir. HUkftmet, dUn 
gece bütün umumi valilikler ile or
du kumandanlarına verdiği bir emir 
de her nerede olursa olsun grevcile
rin kanuna karşı ufak bir hareketi 
görülür g .rUimez hemen bastınlma· 
sını ve memleketin intizam ve asa
yişine halel gelmemek için lazım ge
len bütün tedbirlerin alınmasını bil· 
dirmiştir. 

Kral Dedeağaca gitmiyor 
Atina, 12 (Tan) - Başbakan Me· 

taksu dUn saraya giderek grev me· 
selesi hakkında Krala izahat vermif· 
tir. Makedonya ve Trakya tiltün iş· 
çileriniı. grevi üzerine kralın Dede· 
ağaca yapacağı ziyaretten !'l<ırfına
zar edilmiştir. 

lir lriıi daha öldü 
Atina, 12 (Tan) - Kokiniada dillı 

grevciler ile zabıta arasında vlki O• 

lan çarpışmalarda bir itçi ölmilştUr. 

Liderler mecllsinde 

KRALIN MÜCEVHERLERi • 20 Edgar Wallace'in Resimli romanı 

Atina, 12 (Tan) - Liderler mec· 
lisinde, Sofulis, Kafandaris, Papana.s 
tasyu Seli.nikte kan dökülmesine Be· 

bebiyet veren jandarmanın baştan 

aşağı değiştirilmesini istemişlerdir. 
Papanasb~syu Selaniğt bir mebus 
heyetinin gönderilmesini, mesullerin 
ortaya çıkanlmasmı teklif etmişse 
de Başbakan bu teklifi kabul etme· 
miftir. Müzakerenin sonunda liderle 
rin ekseriyeti Batbakan Metaksasın 
fikrini terviç etmiflerdir. 

VE.O, OONAVANIN İHTARINA 
A~MAVARA\A., ALEVL.E.R 

KAYIB OL.UR.I . . 

Atına, 12 (Tan) - Dün ak,am tU 
ttın fab,.· atörleri ile tütün l.,çlleri 
arasında bir uzll.f!lla elde edllmlt ve 
yapılan mukavelename her iki taraf. 
ça imza edilmiştir. Komünist partlsl 
tarafından neti'<' "!lt-. bir tebliğde, 
tütUncUler grevinin biltUn Yunan if· 
çilerinin ittirak edecel:leri yirmi dört 
saatlik umumi grev lle birlikte ht • 
tam bulacağı ilan edilmiştir. 

lhtilôlı hal için 
Seli.nik, 12 (A.A.) - Grev komi· 

teai, mevkuf amelenin aerbest bıra
kılmaları ıartiyle tekrar İ§e başlanıl 
masma karar ver.mi§tir. mahalli me
murin, bu ,artı kabul etmek isteme
mektedirler. Milll ekonomi nazın, ih
tillfı halle teşebbtls etmek maksl\diy 
le bugün buraya gelecektir. 

Kral Edvard'ın femaıları 
Londra, 12 (A.A..) - Kral F.du· 

ard, bugün gizli konHy bafkanı lor
du kabul ederek kendi9i ile bir aaat 
kadar görilfmilftür. 



6 TA N 

ltalyan zaferi karşısında dünya ! 
Habeş meselesi tamamiyle 
halledilmiş telakki edilemez 
Fransız, Alman, Rus gazeteleri Avrupanın 

Daily Telegraph'dan: 
Dünya basını ltalyanların kati 

galebesi ile Habeş - ltalyan mesele
sinin halledilmediği kanaatindedir. 
Muhtelli Fransız, Alman, Rus gaze
teleri başmakalelerinde A vrupanm 
yeni bir müşkülle karşılaştığım te
barüz ettirmektedirler. 

Framnz Basını: 

• Italyanın tesirialtında olan birçok 
gazeteler muayyen bir yol göster
mekten ve ltalyan istilasının doğu
rabileceği muayyen neticeleri kay
detmekten ictinap ediyorlar. Yalnızı 
ltalyan galebesinden sitayi§le bah
sediyorlar. 

Kralcı "Action Française" diyor 
ki: ltalyan ordusu muzafferdir. 
1915 - 1918 senelerinde Fransız or-Jİ 
dusunun silah arkadaşları, Habeş 
vahşeti karşısında Umumi Harpte 
Alman barbarlığına karşı kazandı

ğımız ayni galebeyi kazanmışlardır. 
"Le Jour": Bir şey açıktır: Ingil

terede Uluslar Kurumu taraftarları 
bundan birkaç ay evvel Laval - Ho
are planını suya düşürmeselerdi va
ziyet Londra lehine bugünkünden 
daha müsait bir şekilde halledilmiş 
olurdu, diyor. . 

"Pnris-Soir" siyasi muharriri ise, 
vaziyeti başka bir zaviyeden görü
yor. Uluslar Kurumunun karşılaşa
cağı en çatallı mesele Nil meselesi 
imiş. Musolinin "Habeşistan bundan 
sonra ltalyanındır,, sözlerine işaret 
eden muharrir şayet bu sözler Ha
beşistanın ilhak edileceği demekse, 
Cenevrede Paul Boncour ve Flande
nin vaziyeti çok güçleşeceğini iddia 
edip ilave ediyor: 

lngiltere uzun müddet Kurumu ıs
lahtan bahsetmiştir. Eğer lngiltere 
Uluslar Kurumunu dış siyasasının 
temeli yapmaktan vazgeçerse Al
manya ile doğrudan doğruya bir an
laşma yapmağa mecbur olacaktır. 

Fransa bu iki devlete tabi olmak lü
zur.mnu hissederek ltalya yalnız 

kalmış olacaktır. 

Halkçı cephesinden müteşekkil 
bir hükumetin Ingiltere aleyhine bir 
Fransız - ltalyan politikası gütmesi 
tabii beklenemez. Onun için Musso
Hni yalnız bir askeri galebe istihsal 
etmekle iktifa etmeyip galebesinin 
şekil itibarile de dürüst olmasına 

dikkat etmeli idi. Esasen Ingiltere 
Adisababanın i§galinden çok evvel 
Fransız hükumetine müracaat ile 
ltalya ile Uluslar Kurumu tarafın
dan kabulü kabil üç taraflı biran
laşma yapılması için Fransanın 

Mussolini nezdiı:ırle tavassutunu is
temişti. 

Alman Basını: 

Alman efkarı umumiyesi Mussoli
ninin Habeşistandaki galebesinin te
siri altında kalmışa benziyor. Ital -
yan muzafferiyeti Uluslar Kurumu
nun mütereddit siyasasına karşı bir 
galibiyet addedilmektedir. Ayni za
manda Mussolininin askeri galebe 
tizerine diplomatik çarpışmalarda da 
galip geleceğine dair bir emniyet 
vardır. iddia edildiğine göre "emri 
vakiler'' siyaseti daima nihayette 
galip gelmeğe müsaittir. 

"Deutsche Allgemeine Zeitung" 
llJ mütaleayı ileri sürüyor: 

ltalyanın hayretbahş zaferi Şarki 
Afrika sergüzeştine aleyJ:ıtar olan
lar nezdinde Mussolininin vaziyetini 
tahkim etmiş bulunuyor. Her zaman 
olduğu gibi Mussolini bu sefer de 
kazandığı bu avantajdan mümkün 
olduğu kadar istifade etmeğe çalışa
cak, hiç çekinmiyecektir. 

Fakat ne de olsa Habeş impara
torluğunun istikbali için bir "diplo
matik harbe" hazır olmalıyız. Bi
lindiği veçhile lngiliz noktai nazarı
na göre Habeşistanla ilgili mesele -
ler Ingilizleri yakinen alakadar et
mektedir. 

Mister Baldvin'in Uluslar Kurumu 
aleyhindeki sözlerini nazardan ka
çırmamakla beraber lngiliz siyase
tinin değiştiğini zannetmemeliyiz. 
Fransa da bir dereceye kadar diz
ginlerini kısmak istiyorsa da ltal
yanın Habeşistandaki sömürgeci 
emelleri büyliktür. KaI'§t koymak 
gUçtür. 

Maamafih Mussolininin bu nazari 
meseleleri kat'iyyen itibara almıya
ıağından emin olabiliriz. Son altı 
vlık tecrübe, Il Duce'yi göstenniş

ki. bir adamın çabuk hareketi 
·oklarının münakaşalarından da
·,,idir ve bir neticeye müncer o-

Kaç~ Habeş imparat orunun küçük 
kızı Zilahi ile büyük kızı 

lur. Tereddüt etmektense faaliyete 
geçmek lazımdır. 

Rus basını: 

ltalyan durumunu daha şümullü 
bir surette tetkik ederek bilhassa 
Italyan zaferinin Ingiltere üzerinde
ki muhtelif tesirlerini araştırmak -
tadır. Moskova gazeteleri bu husus
ta şunları yazmaktadır: 

Londra, ilk önce Italyan zaferinin 
Afrika ve Arabistandaki psikolojik 
tesirind~n müteessir olacaktır. Çün-

yeni müşkillerle 
karşılaştığını 
kaydediyorlar 

kU bu Tngiltereye bir darbe addedi
lip lngiliz prestijini kıracaktır. Sa
niyen Italyanın Habeşistanı işgali, 
Mısın doğrudan doğruya tehdit al -
tında bulunduracaktır. Salisen, !n
gilterenin Akdenizde ve Kızrldeniz
deki durumunu zayıflatacaktır ki, 
bunlar lngiltereyi çok kuşkulandıra
cak amillerdir. 

Silahlarını ve kurşunlarını şimdi l t alyan lara t eslim etmek mecburiyetinde 

kalan bir Habeş kumandanı 

Maarif 

Birikmiı makam 

paraları veriliyor 

1 Türkiye Milli Sigorta 

Şirketi umumi heyeti 

Baş muallimlerle müterakim ma
kam maaşlarından üçer ayhklannın 
verilmesi hakkındaki karar Ankara
ca tasdik edilmiştir. Birkaç güne ka 
dar tediyata başlanacaktır. 

idman şenlikleri için 14 mayıs
ta Taksim stadyomunda umumi bir 
prova raha yapılacaktır . 

Şehrimizde Irak kon

solosluğu ihdas edildi 
Dost Irak hükumetinin vermiş ol

duğu bir karar üzerine, şehrimizde 
ilk defa olarak bir Irak baş konsolos 
luğu ihdas edilmiş ve bu memuriyete 
tayin olunan El Sayit Kamil Bey El 
Faylani, konsoloshane katibi Hikmet 
Sami Süleyman Beyle beraber, dün 
Toros ekspresile §ehrimize gelmiş

tir. 
El Sayit Kamil Bey, birkaç gün 

zarfında konsoloshane teşkilatını ya 
para.le vazifeye başlıyacaktır. 

Nezarethanenin camlarını 
kırmıı 

Karaköyde birkaç satıcıya tecavüz 
eden sabıkalı Hüseyin, polis merke
zine getirilmiş, nezarethanenin cam
larını kırdığından Galata Sulh Ceza 
hakimliğince tevkif edilmiştir. 

lktisat Vekaleti müfettişleri, Tür
kiye milli sigorta şirketi hakkındaki 
tetkiklerine devam etmektedirler. 
Müfettişlerden Nahit Tahsin, Türki
ye milli sigorta şirketinin 6000 poli
çesini tetkik edecektir. Henüz poliçe 
!erin tetkiki bitmediği için açık mik
tarı hakkında kat'i bir rakam yaz
mak mümkUn değildir . 

Türkiye milli sigorta şirketi, 28 

mayısta umumi heyet toplantısını 

yapacaktır. ldare heyeti bu toplantı 

için hazırlıklara başlamıştır. Umu -
mi heyette okunmak Uzere bir rapor 
hazırlanmaktadır. Şirket heyet içti
mamda tasfiye kararı verilecektir. 

Deniz iıçilerinin şikayeti 
Zonguldakta iktisat Vekaleti mü

fettişleri, deniz işçileri birliği ile, iş
çiler arasındaki ihtilaf hakkında tet
kikat yapmaktadırlar. ihtilafın sebe 
bi şudur: işçiler birliği, on seneden
beri deniz işçilerinin yevmiyelerin
den yüzde sekiz bir aidat kesmekte
dir. işçiler, bu paranın gayri kanuni 
olarak alındığına itiraz etmişlerdir. 

Motosiklet kazası oldu 
Salkımsöğütte oturan Boraha, Sir 

keciden geçerken bir motosikletin 
sadamesine uğramıştır. Boraha yü
zünden yaralnmış ve t edavi altına 
Almmıstı". 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Erkek gibi kadınlar 
Adalelerin gelişmesi, deri altında 

belirmesi erkek vücuduna güzellik 
verirler. Fakat kadın vücudunda bu 
hal sağlık ifade etseler de hoşa gi -
decek bir güzellik vermez. Pehlivan 
gibi, iriyan pazularmı ve baldırla
rını şişirmiş kadın vücudu hiçbir 
yerde, hiçbir devirde makbul tutuJ
mamıştır. Pek eski tarihlerde Ana
doluda at koşturan, erkekler gibi a- 1 
ğır kuvvet mümareselerine girişen 
amazon kadının heykeli yapılmışsa 
da bu heykelin Venüs heykelleri gi
bi güzellik ifade etmek için değil, 
"acaip" bir kadın vücudu göstermek 
için yapılmış olduğu bellidir. 

Bu zamanda böyle, erkek gibi vU- ı 
cut yapacak şey spor oyunlarında 
ifrattır. Pehlivan güreşleri, gülle 1 
kaldırmak, mahsus aletlerle kolları 1 
germek sporlan kadın vücudunu 
erkek vücudu gibi iriyarı yaparlar. 1 

Dansetmekte ifrata gitmek bacak·· 
ların, adalelerini en ziyade baldır -
lan fazla geliştirdiğinden. gövde ve 
kollardaki adaleler küçük kaldıklnn 
halde, bacakların şişkin ve bic;imsiz 
olmasına sebep olur. Tenis oyunları 
bile bazılarında böyle, vücuttaki te
nasti bün bçzulmasma sebep olabi -
lir. 

Tarlada çalışan, ağır yük kaldıran 
kadınlarda da vücuttaki tenasüp 
bozulur, adaleler kalınlaşır. Fakat 
köylü kadın, erkek gibi kadın ola -
maz, çünkü koşmaz, atlamaz, denize 
girdiği de - deniz kenarındaki köy
lerde bile - az görülür. Onun için 
köylü kadının vi.icudu biçimsiz, fa -
kat erkek vücudu gibi değil, yuvar
lak biçimsiz olur. 

Bir kadında erkek gibi vücut bir 
hastalık sayılmazsa da, sağlık bakı
mından mahzurlan hiç yok da de
ğildir. Bir kere iri adaleler çok hare
ket etmeğe, çok kalori sarfetmeğe 
mecbur eder. Bunlara karşılık pek 
ziyade azotlu gıdalar yemek lazım 
olur. Bunlar da kadında karaciğe
rin, böbreklerin tahammül edebile -
cekleri dereceden ziyade toksin bı
rakırlar. Güzellik sağlıkla beraber 
yUrUr, katdcsin!n doğrı1luğ11 hıırsııfa 
da kendini gösterir. Güzellik bakı
mından hoşa gitmiyen iriyarı bir ka
dın vücudu sağlık bakımından da 
ho~a gidecek bir sey değildir. 

Böyle vücuttan korunmak için ya
pılacak şey hiçbir sporda ifrata git
memekle beraber kadın vücuduna 
münasip olan sporu se(fmektir. Ka
dın vücuduna en muvafık olan spor, 
vücudun tekmil adalelerini işletti -
ren koşma. atlama sporlarıdır. 

Teşbihteki kusura bakmıyarak, şu 
üç kısrağın vücutlarına bakınız: Bi
ri yük taşıyor, kuvvetli fakat iri, kı 
sa boylu, görünüşte ağır vücutlu. 
tkincisi arabava koşuluyor, yan na
rin, yan kaba· bir vücut. üçüncüs~ 
yalnız hoşu kısrağı, hem. _kuv~e~~ı, 
hem ince, zarif, uçacak gıbı, butun 
vücudu oynak. • 
Kadın vücudunun tenasübünü boz 

madan sağlığını en iyi temin edecek 
hareket koşmak, atlamaktır. Onları 
yapamaz5antz da çok yürüyünüz. 
Güzel adalelerinizi bozmadan kuv -
vetlendirir, hem de fazla yağı eri -
tir, şişmanlamaya en iyi ~ngel olur. 

l ..okmRn RF!KfM 

Belediye 

Gazi Köprüsü için 

inşaata başlanıyor 
Gazi köprüsünün inşasına file~ 

bıı.şlanabilmek için ~on hazı~~ıklar bı 
tirilmek üzeredir. Bırkaç gune ka
dar Azap kapısile Unkapanındaki 
kulübeler ve diğer uf ak tefek bara -
kalar kaldırılacak ve ayakların inşa
atına başlanacaktır. 

• Boğazın Rumelihisarı ve civarın
da oturanlar namına bir heyet dün 
belediyeye müracaat ederek şirket 
vapurlarının iskelelere geldikleri za
man fayrap yapmalarından şikayet 
etmişlerdir. Bu heyet sıhhi mahzur
ları olan bu halin ayni zamanda çı
kan kıvılcmılarla tahta olan binalan 
yakması tehlikeside mevcut olduğu
nu iddia etmiştir. Belediye bu şika
yeti tetkik etmektedir. 

Köpek tarafından ısırılmıı 
Koço adında biri polise müracaat 

ederek on beş gün evvel Kurtuluş 

caddesinde bir kurt köpeği tarafın

dan ısırıldığın ısöylemiş, yara yerin
den ağrı hissetti~i icin bR.Staneye 
kaldırılmıstır 
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istanbulun 
• zaralı 
en güzel man

neresidir? yerı 

Sağda Marmara bütün enginliği ile uzanıp 

giderken, bir az sola döner dönmez, ta 

Çengelköyüne kadar yarı boğaz seyrediliyor 

Sarayburnundan güzel bir görünilş 

Nasrettin Hocaya sormuşlar: Mesela, Demirkapıya çıkan şu ka· 
- Dünyanın ortası neresidir? ranhk, izbe yolu, niçin karanlıktan 
Hiç düşünmeden: kurtarıp ışığa kavuşturmaz? 
- Şu ayağımı bastığım yer! Ceva Denizden ve karadan gidiş gelişi, 

bmı vermi§. niçin kolaylaştırmaz? Park kapısı, er 
- Nereden bildin Hocam? Diyene kenden kapandığı için burası, ortalık 

de; en kestirme sözü söylemiş: karardıktan sonra, etrafı su ile çev • 
- lnanmazsan gel ölç! ilmiş, sürgilnlere mahsus bir ada ha• 
Şimdi bana da günün birinde, lstan tini alıyor. 

bulun en güzel yeri, neresidirı diye so Çok korkarım ki, önümüzdeki yas 
rulacak olsa, hiç düşünmeden: için de bir şey yapılmıyacak ve Sa-

- Sarayburnudur! Cevabını vere- rayburnu, şehrin; kendisinden çok 
ceğim. Ve, nereden bildiğimi soran o- daha şerefsiz mesirelerini dolduran 
lursa: kalabalığı, uzaktan burnunu çeke çe

- lnanmazsa.n, gel.. Gör ... Diyece- ke seyredecek! .. 
-· Salahaddin GUNGOR gım. 

Geçen Pazar, birkaç saatimi orada ------===:::ı:s:==---
geçirdim. Poliste 

Hava hafifçe bulutlu ... Rıhtımı bir ___ _ 

sünger gibi delik deşik eden hırçın Bir hasta metresini 
dalgaların §ıpırtısmı duyuyorum. 
Konduğu yeri, çimdikliyen rüzgar I k "" ld"" d "" 

bile öyle durgun esiyor ki, ortalıkta yara ıyara o ur u 
çıt yok. Sahilde, birkaç çocuk, başba
şa vermişler. Aralaruia sokuluyo -
,..1,Yn• 

- Burada ne yapıyorsunuz ? 
- Balık tutuyoruz... Diyorlar ve 

bana, küçük bir sepet içinde çırpınan 
küçük kaya balıklarını gösteriyorlar. 
Rıhtımın geniş bir kavis çizdiği ye

re kadar yürüyorum. Uzakta, mavi 
bir duman yığını gibi beliren adalar ... 
Uskildarın "Sclimiye" si, Haydarpa
şanın "gar"ı, ve Fenerbahçeye kadar 
bütün Anadol yakası ... 
Sağımda Marmara, bütün enginliği 

ile uzayıp giderken, biraz soluma dö
ner dönmez, ta Çengelköyüne kadar, 
yarı Boğazı seyrediyorum. Kulağıma 
çarpan tramvay çanları bana şehirde 
bulunduğumu hatırlatıyor. Vapur dü
düklerini dinlerken, kendimi bir yalı
nın köşe penceresinde sanıyorum. Ho 
murdana homurdana geçen trenin gü
rültüsüne kulak verince, uzak bir ka
ra yolculuğuna çıkıyormuşum gibi i
çimde sevinçle karışık bir heyecan du 
yuyorum. Yanımda bir arkadaşım 

var. Yavaşça kulağıma eğiliyor: 
- Ben şu Sarayburnunu ötedenbe-

ri muza benzetirim!.. 
Soruyorum: 
- Şekil itibarile mi? 
- Hayır lezzeti itibarile .. 
- Anlamadı.m ... Diyorum. 
Anlatıyor: 

- Muz için, ne niyete yenilirse, o
nun tadını verir, demezler mi? Saray 
burnu da öyle ... 

Kendini şehrin ortasında sanabi
lirsin. 

Halbuki lstanbuldan kilometrolar
ca uzaklarda da, ufuk bu kadar engin 
değildir. Gözlerini kapa ve bir lahza 
için kendini özlediğin yerde bul!.. Bo
ğaz, Adalar, Marmara, hatta Yeşil -
köy ... Hoşlandığın bütün bu yer:leri, 
ayni zamanda, birinden birine atla
mak için zahmet çekmeden karşında 
bulacaksın!" 

O, bunları anlatırken, önümüzden 
bir vapur geçti. Güvertedeki yolcular 
bu dünyanın şüphesiz en güzel ve yi
ne dünyanın şüphesiz en bakımsız ve 
en harap sahiline hiç görmedikleri 
bir yer gibi yabancı gözlerle bakıştı
lar. 

lçlerinden hiçbirisi, eminim ki, şu 
yıkık rıhtım kenarından bütün lstan 
bulun bir anda kucaklanabileceğini 
ummuyorlardı. 

Yüreğimde acı bir sızı ile: 

- Sarayburnu, böyle mi kalmalı? .. 
Diye düşündüm. Ve kendi kendime: 

- Acaba, dedim, belediye, §U Sa
rayburnunu canlandırmağı niçin ö -
zenmez? Onu Taksim bahçesi, Tepe
başı kadar himayeye niçin layık gör
mez? 

Hamide isminde bir kadın, beş se
neden beri birlikte yaşadıkları Hils• 
• u. .. __ nf'mifon sıirrr ~ırett~ yaralana
rak öldürülmüştür. Vak a, ,Mco,yazı~ 
civarında Tavanhçeşme önünde ol
muştur. Bundan birkaç gün evvel, 
Hüsnü tarafından hafif surette ya
ralanan Hamide, yaraları iyileştiği 
için hastaneden çıkmış, istintak ha· 
kimi kararile serbest bırakılan HUs· 
nü de Hamidenin peşine düşerek yo· 
lunu beklemeğe başlamıştır. Nihayet 
su doldurmak için çeşmeye gelen 
kadının üzerine yürümüş, Hamide 
eski kocasını görünce haykırarak d 
vardaki polis karakoluna doğru koş
mağa başlamıştır. Fakat Hüsnü Ka· 
rakola girmeden evvel, Hamideye ye 
tişmiş, kadıncağızı arkasından altı 
kere bıçakladıktan sonra, kanlar f .. 
çinde yere sermiştir. Hami~e. kal~ı
rıldığı Cerrahpaşa hastanesınde dUn 
akşam ölmüştilr. Hüsnü, birinci sulh 
ceza hakimi Reşit huzuruna çıkanla 
rak sorguya çekilmiş ve duruşma a· 
kabinde tevkü edilmiştir. Suçlunun 
bundan önce Bakırköy akıl hastane
sinde birkaç ay yattığı anlaşılmakt&"' 
dır. Hüsnü, ifadesinde hastane~en 
çıktıktan sonra, Hamidenin kendıst
ne ihanet ettiğini öğrenerek kadtn"' 
dan intikam almak maksadile bu ci
nayeti işlediğini söylemiştir. 

Mücevherat hırsızları bu· 
qün adliyeye veriliyor 

Mücevherat ve kıymetli eşya çal"' 
maktan suçlu Eyüp Sabri ve arkB'" 
daşları, bugün Adliyeye ve~ece~le_r: 
dir. Emniyet ikinci şube dırektorıu .. 
ğü, hırsız çetesinin on kada~ v~~ast .. 
nı tesbit etmiştir. DUn de ikı kışı :z;s 
bıtaya müracaat ederek muhafaı; 
eltında bulunan eşyalardan gran:ı 
fonla altın bileziklerin kendilerırt9 
ait olduğunu iddia etmişlerdir. su.n: 
lardan biri de muharrir Suat Der\'if 
tir. 

Kamyon çarptı . ,., 
Şoför Hüseyinin idaresindek.ı kil .. 

yon, Beyazıtta seyyar köftecilık ~: .. 
pan Mehmede çarpmıştır. Bu çarp ve 
mada Mehmet yere yuvarlanmış t.JJ'• 
muhtelif yerlerinden yaralanmış 
Şoför yakalanmıştır. 

Tabanca ile yaraladı 
Dün Fener iskelesinde kanlı 0

; 

hadise olmuştur: Kumkapıda h~8 el 
lık yapan Hamdi isminde ~iri, ~~t· 
noter katibi lsmail Behçeti takıp bO" 
miş, iskele civarında tabancasın~t,t 
şaltmıştır. Çıkan kurşunlar N .. 
katibini dizinden ve omuzundan ;: .. 
ralamıştır. Yaralı C~r~ahpaş~ h•

91', 
nesine kaldırılmış, ıkı ametıyat ~ 
pılmıştrr. Suçlu. tabancası ile Y 
lanmıştır. 
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Ev kadınlığı 
Bugünün genç kızlan, genç kadın

lan ilk bakışta havai meşrep, eğlen
ceye düşkün, dansı, gezmeyi sever 
görünürler. Fakat görünüşe aldan
mamalıdır. Onları biz, eğlenceye, 
gezmeye ayırdıklan zamanlar da gö
tebiliriz. Verilen hükümlerin yanlış 
olması bundan ileri gelmektedir. 
Oenç kızlarımızda, genç kadınlan • 
h11zda, zannedildiğinden çok fazla 
eve bağlılık, aile sevgisi, vazife hissi 
\'ardır. 

"Tan" m ev kraliçeliği müsabaka
l!ını açmakla bu sahada attığı ilk a
dım kızlarımızın ev kadınlığına kar
şı olan ciddi alakalarını pek mukni 
bir surette göstermeğe kafidir. 

J. A N 

Evlerimizi döşemek için tahta 
sandıklardan istifade edebiliriz 

Bu stüdionun esas mobilyesi bir 1 maşır, kitap, iş sepeti gibi eşyanın 
divandır. Bu divanı teşkil eden par- kolaylıkla yerleştirilmesine müsait 
çalardan ikisi alttaki resimde ayrı bir şekildedir. Büfenin üstü ve rafı 
olarak gösterilmiştir. da iyi tanzim edilmeğe, kitap, biblo-

Adi tahtadan meydana gelen bu !ar, heykeller, kotoğraflar konarak 
parçaları evvela temizlemek, düzelt- süslenmeğe elverişlidir. 
mek, sonra da bunları cilalamak ya- Yandaki etaejrli masa da üç tahta 
but beyaz veya diğer bir renkte la- sıranın bir araya getirilmesinden vü
ke boya sürmek lazımdır. Divan üç cuda gelmiştir. Çay masası olarak 
alçak sıra ile çekmeyi iki yan dola- kullanılabileceği gibi daha birçok işe 
bından mürekkeptir. Sıraların üze- de yarar. Orijinal ve pratik olan ma
rine bir somya konur. Sırasına göre sanın bir köşesine konan çiçekler de 
yatak yahut kanape olarak kullanı- heyeti umumiyeye bir ayrı zarafet 
lır. Yan dolapların üzerine telefon, vermektedir. 

.;.1.' 
.... 

"· \ 
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. lçtimai yüksek mevki sahibi ka
Öın!anmızın. tahsil çağını yeni bitir
lniş veya bitirmek üzere olan genç 
kızlarımızın büyük bir iftihar, derin 
bir zevk duyarak bilgi ve görgü ile 
tencerenin başına geçmeleri, çorap 
~amamalan, çamaşır yıkamaları, ço 
CUk bakmaları, elleri titremeden ku
maşı kesip elbise dikmeleri belki ba
tılannca basit görünen işlerdir. Fa
kat iyi bilmek lazımdır ki, bugün 
kurulmakta olan modern ailelerin 
6aadet!eri bu malzeme ile örülecek, 
lktısadi esaslara dayanan milli var
lığın en sağlam hüceyrelerini de bu 
trıes'ut aileler teşkil edecektir. 

Apartımanlarda en ziyade hoşa 
giden oda studiodur. Ev halkının bir 
çok ihtiyaçlarına cevap veren stu
dio: Sırasına göre salon, yemek o
dası, yatak odası, okuma ve iş odası 
olarak kullanılabilir. Stüdioya ya
kışan mobilye sade olanlardır. Res
mimiz basit fakat güzel tertip edil
miş bir stüdioyu göstermektedir. Bu 
stUdionun hususiyeti muhtelif bil -
yüklükte ambalaj sandıklarından ya 
pılmış olmasındadır. Eğer evde bu 
işe yanyabilecek sağlam kasalar 
yoksa, şehrimizin ticaretgah mahal
lerinde ambalaj sandığı alıp satanlar 
vardır. Onlardan istenilen eb'atta ve 
pek ucuz fiatla tedarik etmek kabil
dir. . 

radyo konabileceği gibi işe yarıya- Ortada görülen halıya gelince: A
cak, hoşa gidecek biblolar da kona- çıklı koyulu üç renk bej kilim par
bilir. Divanın arkasına ipekten, de- çasına hendesi şekiller uydurarak bu 
riden rengarenk zarü yastıklar ko- günkü zevki okşıyan modaya uygun 
nulmuştur. büyük bir halı süsü verilmiştir . 

GUZEL PERHiZ YEMEKLERi 

"Tan" keselere bereket. yavrulara 
8ıhhat, evlere neşe ve saadet taşıya
cak bu yolda, değerli okuyuculanna 
rehberlik etmeğe çalışacak ve bir 
8ayf asmı "Ev kadınlığına" tahsis e
decektir. 

iSRAF 
Bundan birkaç sene evvel Kolman 

bardallarını yapan (Jeremian Col
tnan) m Patton Park adındaki şato-
8U yanmış, şatoda Rembrent, Ruhe
n~ gibi meşhur ressamların çok kıy
tnetli tabloları bulunduğundan hasar 
tniktan, birkaç yüz milyona çıkmış-
b. • 

Bu sırada Kolmana: 
- Aman ne çok "hardal yeniyor

muş ki siz böyle muazzam bir ser
\let biriktirmeğe muvaffak oldunuz. 
Demişler. 
"- Ben yenen hardaldan değil, 

tabaklarda bırakılan hardaldan zen
gin oldum.,, diye cevap vermiştir. 

Yukarki stüdyoda duvarlar toz 
pembe kreyon kağıdı ile kaplanarak 
sıva taklidi yapılmıştır. Tezyinat o
ls.rak öteye beriye bir iki fantezi tab· 
ıo konulmuştur. 

) 

jl 
1 

Büfe, kütüphane vazifesini gören Kanapelerin olduğu gibi satınalm-
mobilye ce pratik ve tezyini kıymeti ması zaruri ise de diğer eşyanın ma
baizdir. Pratiktir, ç'ünkü gözleri her rangoz eli sürülmeden de yapılması 
gün kullanılacak bardak, tabak, ça- güç değildir. 

-

Perhiz yemeklerinde takip edil
mesi icap eden umumI prensipler 
şunlardır: 

l - Çorbalar, fazla mayi alınma-

Genç ev k"8<dlunDaıruna ö~lUıtDeırl 
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1 
~ kUçl'k yaştan itibaren çocuk- şey kirletmeden işinizi görmUş olur-

arımza, ev işlerine yeni başlıyan su uz. 
kabilse kaplan çalkarken kaynar su 
kullanınız. Kaplan kurularken bez
leriniz temiz kalır. Pek az kirlenir. kı~ıarımıza temizlik yapmasını öğ

!-etrneden evvel kirletmemeği öğret -
~ek lazımdır. Büyük emekler sarfe· 
:n !erek temizlenen bir oda, bir eşya 
~kadar çabuk, nekadar kolaylıkla 
b tlenir ..• Temizlik arıyan, kire ta • 

1 arnmuı edemiyen kızlanmız tafiati
~ ~irlenen şeyleri yeniden temizle
··b~~e başlarlar. Bir taraf temizlenir, 
~Ur taraf kirlenir. lş bitmez, yor • 

8 nluk başlar. Neşe kaçar. Evde tat-
lılık başgösterir,. 

letlialbuki bunun kolayı vardır: Kir
tnernek. 
l<irletmemek kabil mi? Evet. 

(iı~Öyliyeceğimiz basit tedbirlere 
•ık kat edilirse temizlenen yerlerin 
bild~Ik kirlenmesine mani olmak ka-

lr, 

Resim (1) 
~0:A.!akkabrlarmızı temizlemek isti -
ea_~~nuz? Temizliği nerede yapa
l'a·~ız bir bilyük gazete kağıdı 
tu Yınız. Ayakkabıları ve fırçaları üs
liğ ne koyunuz. Ondan sonra temizli
ğıde başlayınız. Temizlik bitince ka
~a~~ Uçlarını ortaya doğru katlı -
ltağı • Çamurlan etrafa saçmadan 
"llrı dı toplayınız ve çöp tenekesine 

ıı. 

• • * 
nir tep . b' . ed b )ıltı sı ıle kırletm en se ze a-

hut arnak için de kalın bir kağıdı ya
tlstu!azeteyi iki kat ederek masanın 
'tıııı e YaYinız. Sebzenin atılacak kı
lıir ~l'lnı bunun yahut şe yaramıyan 
llart Ukavva kutunun içine atınız. 

Ce hiçbir çöp düşmesin. Hiçbir 

Resim (2) 
Yere su damlatmamağa dikkate

diniz. Mesela musluğu açtığınız za
man etrafa su sıçratmayınız. Tabii 
ıslak bir kabı başka bir yere götür
meyiniz. Islak yerlere basılınca et • 
raf çabucak kirlenir. Hele boya, yağ 
gibi şeylerin dökülmemesine fevka -
la.de itina ediniz. 

Resim (3) 
Şayet dikkatsizlikle yere sUprüntU 

dökerseniz hemen bir süpürge ve bir 
faraş alınız. Dökülen süprüntüyü 
toplayınız. 

Resim (4) 
Ocakta kaynatılacak kapları ağ • 

zma kadar doldurmayınız. Fazla 
doldurulacak kaplar kaynamağa baş 
layınca taşar. Bu kapların üçte iki
sini doldurmk kafidir. Bu tedbir sa
yesinde hem ateşe koyduğunuz ka
bın dışını, ocağın üstünü, hatta mut 
fağın zeminini temizlemek külfe-

tinden kurtulursunuz. Hem de pi -
şirdiğiniz yemeğin yağını, suyunu, 
lezzetini muhafaza etmiş olursunuz. 

Kaynar bulaşık suyunun pek ~a
buk kirlenmemesi için tabaklardaki 
artıkları çöp tenekesine dökünüz. 
Bir kağıt parçasmı buruşturup sı • 
karak elde ettiğiniz bir &ilgi ıle ta
baklara yapışmış yağlan silerek ki
rin kabasını alınız. Böylelikle daha 

temiz çalışmak imkanını bulursu
nuz. 

Bulaşığı yıkarken her parçanın 
iyice temizlenmesine dikkat ediniz 
ve kabilse kaplan çalkarken kaynar 
su kullanınız. Kaplan kurularken 
bezleriniz temiz kalır. Pek az kirle
nir. 

Bulaşığı yıkarken her parçanın i
yice temizlenmesine dikkat ediniz ve 

Resim (6) 
Bir odada soba yanıyorsa bu oda 

temizleneceği zaman yapılacak ilk 
iş sobayı temizlemektir. Sobanın bü
tün kapaklan kapalıyken ıskarayı 
sallayınız. Küller, tozlar ininceye 
kadar olduğu gibi bırakınız. Sonra 
kUl tablasını yavaşça çekiniz. Külli, 
kalbur tertibatını havi kül konma
sına yavaşça dökünüz. (Kalburi, Us
tu kapalıyken harici bir manivela 
ile işletilen kül koğaları, yanabilecek 
kömür parçalarını tamamiyle yan • 
mış olan külden ayırması itibariyle 
faydalıdır. Tasarrufa yardımı olur. 
Evlerimizde kullanılması tavsiyeye 
değer.) 

••• 
Bu kirli işleri yaparken ellerinizin 

bozulmaması, gUzelliğini muhafaza 
etmesi için eski tire ve:r,a yUn daha 
iyisi deri veya lastik eldiven kulla-

ması için biraz koyuca olıı 
nun aksini icap ettirdiği 
pek sulu sebze çorbası ya 

2 - Y eıııeklere pek u 
malıdır. 

3 - Tarçın, biber gibi 
harat hazfedilmelidir. 

4 - Salça kullanmam 
5 - Tereyağını yakm 

memeli, yemek yenileceği 
meğin sıcaklığından istif 
rek karıştırılmalıdır. 

6 - Sebzeleri veya seb 
nnı süzüp kabuklan ayı 

7 - Hastalara yağda 
hiçbir şey verilmemelidir. 

8 - Meyve komposto 
dakikada şeker koymalı 
şen şekerin hazmı güçtUr. 

9 - Hastalara kat'iyye 
murta, yağda pişmiş yum 
pişmiş omlet verilmemeli 
tanm beyazı katı olursa 
ler için hazmedilmesi 
yılabilir. 

iğnesiz, ipliksiz k 
bir tamir 

Eteğiniz, yahut kolunuz 
takıldı, yırtıldı. Örmek in 
bir iş. Hele belli etmemek 
güç. Ne yapmalı? 

Bir yaprak gütta per 
Gütta perkayı tamir etme 
niz yırtıkla bir astar vey~ 
arasına koyunuz. Uzerine 
ütü bastırınız. Hararet 
tesiri altında gütta perka 
astan biribirine yapıştırır. 
kullanmadan tamir de yaı 

tur. 

nmız. Parmaklannızdaki l 
karmak için elinizin altı 

biraz sünger (ponse) taş~ 

suyu biraz da gliserin yahıı 
bir krem bulundurunuz. 

* • • 
Çocuklarınızın bir me 

kabuklarını, çekirdeklerini 
zel öteye beriye atmaların 
vermeyiniz. Çocuklar, bir 
hut bir kağıt parçası alıp 
!eri bir araya toplamağa 

bunları çöp tenekesine a 
tırılmalıdır. Sigara killl 
ayni tedbirler alınmalıdır. 
gara içenler evin mUnasip 
konulmuş sigara tablaları ı 

de etmeğe alıştırılmalıdır. 

Eğer dikiş .dı"ker, elbise 
yel sökerseniz, kumaş ve i 
larmı etrafa saçmaymız. H 
araya toplayınız. lşe ya 
kısmı toparlayıp ateşe atn:i 
sul, ertesi gUn her kırpıntı 
re parçasını süpUrge ile te 
ğim diye uğraşmaktan cvH 
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Para Borsası 
incir istihsalafl ve ihracatımız Türkiye • Almanya ara,mda yeni 

bir ticaret anlaşması yapmak için 
yapılan müzakerat bitmiştir. Yeni 
ticaret anlaşması, iki memleket ara
emdaki mUnaaebetlerl daha ziyade 
genişletecektir. Alman anlaşması, 
piyasada iyi bir tesir bırakmıştır. Bil 
hassa yapağı, tiftik, fındık, üzUm fi
yatları tekrar yükselmiştir. Bu sene 
Almanyaya ihraç edeceğimiz madde
ler arasında buğday da bulunmakta
dır. Ziraat Bankası buğday ihracatı 
için fimwden hazırlıklara girişmiş -
tir. 

incir maddeleri arasında ihraç 
dereceyi 

A h ı •• t ıı 
elJ.ı'\e ler 

[Bu atttan.Jar için ganderllecek mektuplann "Evlenmeler ıütwıun&• 

kaydile gönderilmesi ve mtimkün oldu&u kadar kısa olması rica olunur] 3 üncü işgal etmektedir 
Sterlin 627 ,-

1 Dolar 125,-
627,-
125,50 
167.-

Bu sene dış memleketlere 4 milyon 
496 bin liralık incir ihra<: edilmiştir. 
Mikdar itibarile ihraç edilen incirin 
yekflnu 37 milyon 278 bin kilodur. 
Şimdiye kadar en çok incir ihraç et
tiğimiz sene olarak 1910 senesi tes
bit edilmisti. O sene ihraç edilen in
cirin mikdan da 35 bin tondan iba
retti. Halbuki geçen yıl 37 bin ton 
ihraç edilmek suretile en çok incir 
ihraç ettiğimiz bir yıl olmuştur. İn
cir, ihracat maddelerimiz arasında 
mikdar ve değeri itibarile üçüncü de 
receyi işgal etmektedir. Türkiye in
cirlerinin en büyük müşterisi Al
manyadır. Halbuki birkaç sene evvel 
bu mevkii Amerika işgal ediyordu. 
Son birkaç senedenberi Amerika nü
fusu incirlerini himaye maksadile 
Türkiyeden az nisbette incir almak
tadır. Bugün Amerika. incir müşte
rilerimiz arasında dördüncü derece
de gelmektedir. 

üst mostrası namı verilir. 
20 Franll• fnn~ 164-
20 Belçika franıı 80,-
20 Drahmi 20-

84,-
23.- Ağzım kokuyor, ne yapayım? 

Kambiyo borsasında 
Birkaç gUndenberi kambiyo ve es

ham borsasında durgunluk vardır. 

Onitürk üzerine Paris borsasından 
240 frank kadar fiyat gelmiştir. Dün 
ve evvelki gUn de Unitürk üzerine 
ayni fiyat gelmişti. Halbuki bir haf· 
ta evvel, kuponların tediye zamanı 
yaklaştı diye Paris borsasından Üni
lürk üzerine 280 frank kadar fiyat 
gelmişti, borsa acenteleri birkaç gün 
evvelki fiyat yükselişinin sebebini 
Paris borsacılarının bir hava oyunu
na atfetmektedirler. Anadolu Demir 
yolları tahvilleri üzerine ehemmiyet
li denecek derece iş yoktur. Cümhu
riyet merkez bankası tahvilleri son 
günlerde çok satılmaktadır. Bu tah
villeri satın alanlar arasında banka
lar da bulunmaktadır. 

.Yağ fiatleri ucuzluyor 
Piyasada et ve balık fiyatlarının 

ucuzluğu yağ fiyatlarına çok tesir 
etmiştir. Trabzon yağlarının toptan 
kilosu 70 kuruşa kadar satılmakta
dır. Halbuki Trabzon yağlan bir ay 
evvel toptan 110 kuruşa kadar satı
lıyordu. Henüz piyasaya bu sene 
mahsulil olan yağlar gelmemiştir. 

Şimdiden fiyat 70 kuruş olursa, bir 
ay sonra yağ fiyatının daha ziyade 
ucuzlayacağı anlaşılmaktadır. Bir 
y"ğ tacirinin söylediğine göre, bu se 
ne toptan piyasada Trabzon yağı 50 
kuruşa kadar satılabilecektir. Bu su 
retle, bu sene en ucuz yağın satıldı
ğı bir sene olacaktır. 

Üzüm ve yapak 

Piyasada stok yok 
muamele yapılamıyor 

lstanbul yapak piyasası sağlam
dır. Fakat piyasada stok bulunma
dığından fazla muamele yapılama
maktadır. Fiyatlarda geçen hafta
ya nazaran bir değişiklik yoktur. 
lnce Trakya mallan üzerine alivre 
satışlara devam ediliyor. Piyasa 
yükselmek istidadındadır. Son fi
yatlar: 

Anadolu 
lnce Anadolu 
Trakya 

kuruştur. 

53- 54 
55-57 
66- 67 

Ege mıntakuında yapak piyasa
l!ll son hafta içinde hararetlenmiş ve 
fiyatlar da yeniden yükselmiştir. 
'Son fiyatlar 62,5 - 63 kuruştur. Kı
vırcıklar geçen haftaki gibi 70 ku· 
ruştur. Piyasanın durumu r..ğlam 
görünmektedir. 

Mersin mıntakası piyasası istekli
öir. Fiyatlar kilo başına 2 kuruş 
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zamanlar okumak için birçok roman 
lar, tarihler arayıp buluyor. Bazan 
ben okuyorum o dinliyor, münakaşa 
lar yapıyoruz. 

Hayal kendini sadece bir sevgili 
olarak göstermiyor • Buluştuğumuz 
zaman çılgın gibi onu kucaklıyorum. 
Ona o kadar yenilmez bir düşkün
lüğüm var ki. Istiyorum ki onun 
yanında kalayım. Niste o sandal ge
zintisinde duyduğum hisler bUtün 
taieliğile damarlarımda. Fakat bu 
klfir kızda ne anlaşılmaz, ne sökül
mez bir ruh var. 

llk gördüğüm zaman o kadar ya
kın göründüğü halde bir an içinde 
insandan uzaklaşan o hali bir tUr
lü gitmiyor. Şimdi dah'IL garip bir 
huy edindi. Beni görilr görmez 
hep ciddi şeylerden bahsediyor. Şa
kalB.fmama bile fırsat vermiyor. 

Sanki iki nişanlı değil, iki mektep 
arkadaşıyız. öyle mektep arkadaşı 
ki, biribirleriyle hiç de gönUl bağ
lan yok. Müzakere, mütalea, bol 
bol hava almak. 

Bundan başka tngiltereye olan in
cir ihracatımız da azalmaktadır. Fa
kat buna mukabil Fransaya olan in
cir ihrcatımız çoğ'almaktadır. 

İncir, İzmir, piyasasında süzme, 
elleme, paçal. naturel olarak dört 
nevidir. Bir de hurda incir vardrr ki 
bu da beş nevi üzerinedir. Bu nevile
ri rençper, incirler bahçede sergiden 
toplayıp çuvallara doldururken bu 
beş neviyi biribirinden ayırır. İzmir 
piyasasında bu namlar üzerine satış 
yapılır. Lakin alıcı tacir nam üzeri
ne ayrılmış çuvallara satıcı mağaza
ıında muayene ederek kendi hesabı
na muvafık bulduğu takdirde pazar
lık eder alır. Bu suretle incir satın 
almanın sebepleri şunlardır: 

A - Rençper inciri çuvala doldu
rurken çuvalların alt. üst kısımları
na o cins incirin ivilerini, orta yeri
ne de fena cinsleri~i koyar. Bunlara, 
ağızlık ve dip namı verilir. Bu hal ay 
ni zamanda ihracatçı tacirlerde de 
vardır. Bir kutuyu işçi işlerken ku
tunun alt kısmına o kutuya mahsus 
incirin iyilerinden ortasına da fena
lannı işliyerek kor. En üstüne de da
ha iyilerini yerleştirir. Buna da alt, 

yük!!elmiştir. Son fiyatlar şöyledir: 
Mersinde Anadolu 
kirli yapak 52,66 
Konyada yapak 46,315 
Konyada güz yünü 60,80 
DIŞ PlYASALARDA - Ham

burg'tan Türk yilnleri üzerinden az 
teklif alındığı, bunun da Türkiyede 
stok mal kalmadığından ileri geldi
ğinin zannedildiği bildirilmektedir. 

Italyanın Cenubi Amerika piyasa
larında bir miktar yün mübayaa
tmda bulunduğu bildirilmektedir. 
ttalyanın iç piyasasında işler mah
dut devam etmektedir. Tezgahlarda 
bulunan bulunan taranmış yünler
de bir müddettenberi değişiklik yok 
gibidir. Bu hal işlerin ağırlaştığına 
delalet etmektedir. 

Merinos mevcudu çok azalmıştır. 
Son yün fiyatları kilo başına ve li
ret olarak şöyledir: 

Foggia nev'i 24,00 - 25,50 
Visso ala 1 inci nevi 22.50 - 23,00 
Visso orta nevi 21,75- 22,00 
Adi nevi 21.00 - 21,25 
Kirli nevi 14,75 -16,00 

O kadar çekingen oldu ki, artık 
alay ediyorum: 

- Müsaade edersen artık seni 
"Meryem,, diye çağıracağım. Hani 
şu kiliselerde önlerine mumlar diki
len mukaddes Meryem! 

Ne demek istediğimi anlıyor. Fa
kat o kafada neler dönüyor bilmem 
ki! Ne yapıp yapıyor, lakırdıyı de -
ğiştiriyor ve biz yine karşılıklı ders 
müzakere eden iki mektep arkadaşı 
oluyoruz ... 

lki mevsim böyle geçti. 
Jstanbulda nihayet bir lise talebe

siydim. Fakat hayatım serbestti. He 
le tatil ayla~ tatlı bir haylazlık için
de geçiyordu. 

Avrupaya gelirken arkadaşlarım 
bana haset ediyorlar: 

- Yaşadın yine. Artık Istanbul
daki maceraları unutacaksın! diyor
lardı. 

Istanbuldaki, lzmlrdeki macera -
!arı unutmak için Avrupaya kadar 
gitmeye hacet kalmadı. Daha bizim 
hudutları çıkmadan unuttum. Haki
kat, şimdi o günlere ait bir kadın 
ve bir kız hatırası taşımıyorum. 

Hayal bir ağaç kurdu gibi içime 
girmiş. Beni kemiriyor. Muhakkak 
böyle! BugUn onunla nişanlıyım. 
Yazın lstanbula gidince nikahlana • 

B - lncir çuvallarından nümune 
alınarak ntimune üzerine satış yapıl
sa, yani elleme incirlerin çuvalların
dan birer mikdar nümunelik çıkarı
lıp alıcıya elleme incirdir diyip sat
mak istenilse alıcı da o numuneye 
bakarak bu incirleri alsa çatlak, ya
nık, hastalıklı incirin yüzde 4,5 nis
betinde mevcut olduğunu görür. Bu 
suretle bozuk çıktığı görülen mal 
bittabi ihracat~ının işine yaramadığı 
için geriye iade edilir. Fakat bu iade 
edilen mala borsada bir daha talip 
çıkmaz. 

Sigorta şirketlerinde 
yapllan tahkikat 

İktisat VckB.leti teftiş heyeti reisi 
HüsnU buradaki işlerini bitirmek ü
zeredir. Aldığımız malumata göre, 
Hüsnü Yaman Türk milli sigorta şir 
keti ve gerekse Föniks hakkında bü
tün sigorta şirketleri hakkında ya
pılan tahkikatı bir rapor halinde ve
kalete verecektir. Bu raporun tet
kikinden sonra, evvelce de yazdığı -
mız gibi, sigorta kanunlarına yeni hU 
kümler ilave edilecektir. Sigortacılık 
fıleminde son çıkan hadiseler üzeri
ne ecnebi sigorta şirketleri hakkın -
da, sigorta kanunlanna yeni hüküm
ler ilavesi zaruri görülmektedir. Bil
hassa ecnebi sigorta şirketlerinin ih
tiyat akçelerinin Türkiyede bulun
ması mecburi olacaktır. 

Tiftik piyasasında 

hararetli işler oldu 
Istanbul tiftik piyasasında son 

hafta içinde çok hararetli işler ol
muştur. Bu isteğin bilhassa Fransa

20 İıviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 51 ,50 
Liret vesikalı 190.-
Florin 82.50 
Avıııturya ıilin 22.-
Marlr 28,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yea s2-
lavec; kuronu 31,-
Altm 970,-
Bankııot 241.-

Çekler 
Paris üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İıveç kuronu 
lapnaya pezet& 

Es itam 

820.-
88.-
16.-
51 ,50 

196.-
84,-
24.-
32,-
24.-
24,-
23,-
34.-
33.-

972,-
242.-

12,06 
1525.-

0,79,33.-
10,13,67 
4,68.10 
2,45.60 

63,83.55 
1,17,52 

19,13,94 
4.22.90 
1.96,80 
3.10,18 
5,82.-

lı Bankuı Mü. Kupon kesik 82.-
9.90 
9.90 

23,75 
41,
ıs-

19,75 

.1 N. 
ı. L Hamilin~ 

Anadolu % 60 
n 3100 

Sirlı:erihaYTi)'t 

Tramvay 
Bomonti Nektar Kupon kesik 
Terlı:oı 

Aslan Çimento 
Merkez Bankası Kupon lı:Hilı: 
Oımanh Bankası 

$ar1r Merlı:eı Ec11nul 

lstllcraılar 

7,85 
12.35 
10,40 
63,-
26,50 • 

4.45 

Türk Borcu I 

" .. il 

23,17,50 
21,90 

,, " III 
lıtilı:ruı dahili Kuora kesik 
Erıani A. B. C. 
Srvu Erzurum t Kupon "etilı: 

• il 

22,-
94.50 
95,-
95.75 
95,75 

nın taleplerinden ileri geldiği bildi- M 1 1 r r T a h v f 1 r e r 1 
rilmektedir. Son hafta içinde talep
ler çok ütô\Jlf ve Almanya lÇin mal 
alanlar ikinci plana kalmışlardır. 
Fiyatlarda 3 - 5 kuruş kadar bir 

lal6 l ~ 

1903 II K. kesik 88,50 
1911 III K. lı:eaik 83 ~o 

--89.SO 
84,50 

yükseklik görülmüştür. Piyasaya T a h v , ' a f 
gelen mallar derhal satılmaktadır. 

Hafta içinde yapılan alış verış 

miktarı 2.300 balya kadardır. Son 
fiyat durumu şu suretledir: 

Rıhta:.ı 
Anadolu I ve II Kupon kesik 

.. ın 
Anadolu Mümeuil 

10.25 
43,75 
47.-
50,80 

Oğlak 94 • 98 b 1 d 
Birinci mallar 88- 92 Müreftede petrol u un u 
Orta mallar 84 - 85 Haber verildiğine göre Milreftede 
Yağlı mallar 73 • 76 yapılmakta olan petrol araştırmala-
Sarı mallar 72 • 75 n müsbet bir yola girmiştir. Petrol 
Derili mallar 65 arama grupu sondaj yaparken bur

kuruştur. 
DIŞ PiYASALARDA _ Ham- gu kulesinin tepesine gazlı çamurlar 

burgta piyasada mevcut tiftikler~ fırlamaya başlamıştır. Burgu kulesi 
fazla talep gösterilmektedir. Yükle- 27 metredir. 120 metre derinlikte 
me mallara dahi istek vardır. Istan- petrol olduğu anlaşılmaktadır. Ame
bul tiftik piyasasının Fransa, Ingil- rikalı mühendisler tetkikler yapmak 
tere ve Rusyadan önemli talepler tadırlar. 
geldiğinden çok sağlamlaştığı bildi-
rilmektedir. Türk ihrac;atçıları son 
hafta yaptıkları tekliflerde bir haf. Tahlisiye direktörü döndü 
ta öncesine karşı daha yüksek fiyat 
istemişlerdir. istenen fiyatlar 100 
kilo başına cif Hamburg şöyledir: 
Oğlak birinci nevi 100.00 
Karahisar birinci nevi 96.00 
Kastamonu iyi mal 94.00 
Ankara iyi avcrage 90,00 

martkrı. 

Çanakkale Boğazında yaptırılan 
ve yaptırılacak olan f ~nerlerin devir 
muamelelerile bizzat meşgul olmak 
üzere Çanakkaleye giden tahlisiye 
umum müdürü Necmeddin dün şeh
rimize dönmüştür. Umum müdürün 
bugünlerde Karadenizde bir seyaha
te çıkması muhtemeldir. 

dudak büküşü ile sönüp gidiyor. 

lstanbuldan Ka. Göncü im.zasile: 
"22 yaşındayım. Lise tahsili yap

tım. Uzun boy, geni§ omuzlu erkek 
güzeli bir gencim. Halen bir devlet 
memuruyum. Bir aileyi rahatça ge -
çirecek kadar maaşım var. 

Genç bir kızı seviyorum. Evlenmek 
için sözle§tik. Fakat benim ağzım ko 
kuyor. Bittabi bu §ekilde evlenilmez. 
Kızı da çok seviyorum. o da beni se
viyor. Yalnız ağzımın koktuğunu his 
sederse benden nefret edeceğinden 
korkuyor ve evlenmeğe cesaret ede
miyorum. Buna bir çar var mıdır1 
Ne yapayım1 
Ağız kokusu hakikaten çekilmez, 

ya dişleriniz çürüktür, yahut mideniz 
bozuktur. Bir doktora gidiniz. 

• 
Neıredilmiyen mektuba 

cevap 
Istanbuldan Aysel imzasına: 
Her şeyden evvel kemanınızı eli -

nizden attığınıza çok iyi ettiniz. Son 
ra da, kadere karşı, bilhassa içtimai 
kaidelere karşı mücadeleye girişme
yiniz. Bugünkünden daha fazla kırı· 
lırsmız. Sevdiğiniz genç, bunu anla
mış olacak ki, sizinle daha fazla mü
nasebette bulunmamağı tercih etmiş. 
Eğer muhakkak onu bu fikrinden 
vazgeçirtmek istiyorsanız ve sevdi -
ğiniz genç ingilizce biliyorsa - ki 
siz biliyorsunuz, değil mi? - Ona 
Charles Morgan'ın Fountain isimli 
kitabını alıp gönderiniz. Okusun. 
(Bu eserin fransızcası da vardır.) 

• 
Sevgilim askere gitti 

Eskişehirden L. M. imzasiyle: 
"Bir delikanlı ile seviştik. Şimdi 

askere gitti. ilk zamanlar mektup 
yazıyordu. iki buçuk aydır, birçok 
kereler mektup yazdığım halde bana 
ceuap tıermedi. :Bir ~:ktı d{"likmı1 

da benimle alô.kadar oluyor. Ondan 
ümidimi artık keseyim mit,, 

Askerde olan sevgilinize son bir 
defa daha mektup yazar, cevap ver
mediği takdirde onunla alakanızı 

keseceğinizi bildirirsiniz. Fakat 
bundan evvel, bir defa, bir yolunu 
bulup doğru adresini öğreniniz. Bel
ki kıt'asını filin değiştirmiştir de 
mektuplarınız eline geçmemiştir? 

Adresini öğrenip de onunla alaka
nızın devam edip etmiyeceğini anla
dıktan sonra kendinize bir hattı ha· 
reket çizersiniz. 

• 
Evlenmekten korkuyorum 
lzmirden N. C. A. imzasiyle: 
"Evlenmek üzereyim. Nişanlım 

hoş bir genç. Onu seviyorum. Bana 
kar~ çok iyi davranıyor. Yalnız, in
.!anların evlendikten .!onra, nişanlı 
oldukları zamandan başka türlü ol
duklarını çok gördüm. Hatta, anam 
ile babam bile bu kaide haricinde 
kalmadılar. Tereddüt ediyorum, ne 
dersiniz' 

Size, bu kaideye bir şaz olmanızı 
temenni ederiz. Tereddütleriniz, hem 
yerinde, hem değildir. Hayatınızı 
betbaht etmemek için tereddütlerini% 

yerindedir, herkesin evlendikten son· 
ra mes'ut olmadığı kanaati için ye
rinde değildir.insan, saadet ve fell· 
keti biraz da kendi hazırlar. Siz sa
adetinizi hazırlamağa çalışınız ve
evleniniz. 

* itiraftan çekiniyorum 
lzmirden Şükran im.zasiyle: 
"Evlenmek üzereyim,. 26 yaşında

yım. Nl<Janlım beni nekadar seviyor
sa ben de onu ayni derecede seviyo • 
rum. Bu, tamamen mütekabil ue h~ 
bir menfaate dayanmıyan bir a§ktır. 
Yalnız nişanlımla tanışmadan dört 
sene evvel, b~ımdan bir macera geç
ti. Birisiyle sevi§tik, eulenmeğe ka
rar verdik. Aramızda tamir kabul 
etmez hadise oldu. Fakat o, benim
le evlenecekti. Buna emindim. La
kin nişanlım bir otomobil kazasında. 
öldü, evlenmek ihtimali kalmadı. 
Şimdi, yeni nişanlıma bunu söyliye • 
yim mi1 Acaba söylersem bende?ı 

soğur mut Onu kaybetmek i.stenıiyo• 
rom.,, 

Hayatınızı teşrik edeceğiniz biri • 
sine karşı bir şey gizlemeniz doğru 
değil. Hele bu kimse sevdiğiniz bir 
kimse ise. Hem siz söylemeseniz de 
o farkına varmıyacak mı dersiniz. 
O zaman kendisine ne cevap verecek
siniz? Yalnız, her şeyin bir usulU, 
bir yolu vardır. Kendisiyle, bir gö • 
rüşme esnasında mesela, bir erkek 
sevdiği bir kadının mazisine de ha • 
kim olup olamıyacağı meselesini or· 
taya atarak bu bahse gelebilirsiniz. 
Yahut kendisine dul olduğunuz tak· 
dirde sizi sevip sevmiyeceğini sorar
sınız. Her halde kadınlık zekanız, o
na bu hadiseyi münasip bir lisanla. 
söyliyecek vesileyi bulduracaktır. 

* 
Çocuklarım yüzünden 

evlenemiyorum 
Aksaraydan K. N. imzasiyle: 
"Kocam bundan sekiz sene evveı 

öldü. Uç çocuğum var. Onları bilyüt
Wm, okuttum. Kırk yaşındayım. Ço
cuklarımın en kitçiiğü 19 yaşında -
dır. Uçü de çalışıyorlar, ekmek p<J• 
ralannı kazanıyorlar. Ben ise tek· 
rar evlenmek niyetindeyim. Lô.kifl, 
bütün talipler çocuklarımdan çeki -
nerek evlenmek i.9tenıiyorlpr. Blffl 
kadın olduğum halde onları bu hale 
getirdim, şimdi, hiçbir kimseye yü'k 
olmıyacak vaziyetteler, erkekler o,... 
Zardan çekiniyorlar. Ne dersinizi 

Diyeceğimiz şu ki, siz, her cihet• 
ten hürmete değer cesur ve iyi bit 
kadınsınız. Yalnız şurasını da ilave 
etmek isteriz ki, evlenmek istediğiniı 
adamın çocuklarınızı istememekte 
bir dereceye kadar hakkı vardır. 

Talipler dediğinize göre oldukça gU· 
zelsiniz. Yapacağınız şey şudur: Ma.· 
dem ki çocuklarınız artık kendileri· 
ni idare edecek bir vaziyete gelmiş: 
terdir. onlar sizin saadetinize mArtl 
olmamalıdırlar ve sizden ayrılmalı· 
dırlar. Bu takdirde siz de hakkınıııı 
olan rahata ve mes'ut bir yuva~ 
kavuşmuş olursunuz. Zannetmem 1<1 

çocuklannızı görmenize sonradan bit 
mini çıksın. 

cağız. Haftanın dört gecesini bir o -
dada geçiriyoruz. Fakat bugünkU 
vaziyette bile ona trende ilk gör
düğüm zamankinden daha yakın de
ğilim. Bilmiyorum nasıl oluyor. 
Kendime şaşıyorum. Ben ki tanıştı
ğım ve gözüme kestirdiğim kadınla
ra karşı hiç de beceriksiz değilim. 

Hatta bu yüzden bana küstah, hay
dut diyen kadınlar bile çoktu. Fakat 
bu kadınlar bana küstah, haydut, 
zorba derken bile öyle istekli. arzulu 
bakışlarla benden kaçmak isterlerdi 
ki beni itmek için uzanan elleri ya
kamı tutup çeker, benden kaçmak is 
tiyen ayaklan ayaklarıma takılıp 

kösteklenirdi. 

Bu kız fil, aslan, pars gibi vahşi 
hayvan mürebbiyelerine benıiyor. 

Benim gibi ele avuca sığmaz bir ha
şarıyı hafıza döndürüyor. Mektepte, 
bir Ahmet Nureddin vardı. Çok ter
biyeli, sıkılgan bir çocuktu. Arka
daşlar bir hafta onu kandırıp bira 
içirmişler, fakat biranın içine 
votka karıştırmışlar. A h m e t 
Nurettin adamakıllr çakır keyf o -
lunca başına bir Bokak yosması sar
mışlar. Arkadaşlar Ahmet Nuretti
nin kızdan kurtulmak için çabalayı
şını anlatıyorlar. o görülecek bir a
lemmiş. 

geliyorduk. Çok içmif, çok danset
miştik. 

Soyunurken ona yardım etmek 
istedim. 

Razı olmadı. 
Artık dayanamadım: 
- Peki Hayal, dedim. Nif&nlıyız, 

yann öbür gün nikah olacağız,bUtün 
bu formaliteleri bir yana bırakalım. 
Nihayet biribirini seven insanlarız. 
Bu bile mes'ut etmeğe klft Neden 
biribirimize bu kadar yabancıyı.z. 

O bu telaşımı temelinden hallet
mek ister gibi yanıma sokuldu. El
lerini omuzlarıma koydu. içinde bin 
bir rengin kaynaştığı nergis gözleri
ni gözlerime dikti. 

bu kadar mes'ut saatlerini yaşaına• 
dım. Fakat yarın ne olacağını biınıf· 
yorum Ki.mıran ... Sen tehlikeli bit 
mahhiksun.. Ben kıskanç bir klzıııı· 
Duyduğum saadeti zehirlemek:~ 
korkuyorum. Kadınlar çok za.Y ... 
mahluklardır. En kuvevtli sillhla~ 
gururlandır. Fakat onu da keP 
sevgileri mahveder. Ben çok aıııı • 
gan, çok mağrur bir kızım Kamıraıı
Bana gururumun ıstırabını duyut°' 
ma! 

Gözleri yaprıyordu. 
içim parçalanır gibi oldu. ıııJ 

Onu bu kadar meyus ve saınl • 
görmemi§tiın. GöZlerinden her ~ 
man ne§'e taşan Hayalin ne için iÇ 
kanayan bir ruhu varını§. Ben kadınların çoğunu böyle ta -

nıdım. Kimbilir belki de böylelerine 
tesadüf ettim. Fakat Hayal o bir 
muamma! 
Karşı karşıya, diz dize, göz göze

yiz. Haftanın dört gecesi bir oda • 
nm havasını teneffüs ediyoruz. Fa
kat bugUn de ona dünkü kadar u
zağım. 
Bazı akşamlar yemekte fazla şa

rap içiyorum. Ona da içirmeğe çah· 
şıyorum. Muhakememi, irademi, şu
urumu ~ürütmek istiyorum. BütUıı 
bu çocukça, çocukça değil budalaca 
hazırlıklar onun bir el işareti, bir 

Kız Ahmet Nurettine ilanı aşk et
tikçe zavallı kan ter içinde yan is
tekli, yan ürkek: 
-Ayıp, ayıp! 

Diye hem yalvarır, hem süzülür
müş. 

Mektepte herkese bir ad koyduk
ları gibi ona da "Hafız,, adı vermit· 
tik. Sof uca, utangaç biri oldu mu 
adı hemen : 

- Hafız! 
Olurdu. Hayal de beni bu kadar 

maceradan sonra hafız yaptı. Bir ak 
şam, bir pazar akşamı onun pansi
yonuna gene keyifli dönmüştük. 

Britanya otelinde verilen balodan 

Kalbim çarpıyordu. 
Onu kendime bu kadar yakın ve 

bu kadar samimi görmemiştim. 
Tatlı, yumşak, seven bir sesle de

di ki: 
- Sevildiğini an1ıyan insanlar o

nun zevkini israf etmezler Klmıran. 
Mes'ut olmak için sevginin manevi 
lezzetini tatmak klfldir. Bugün ve 
yarın, ben senin eflnlnl .. Bütün var
lığımla seninim. Seni temin etmiye 
lüzum görmem ki, hayatıma senden 
başka bir erkek kanşmasına imkan 
yoktur. BugUn mes'udum. itiraf e
derim ki, bu~e kadar ömrtlmün 

Boğazım dUğUmleniyor, gözleriJS' 
uuluyordu: ısıl 

- Hayal beni o kadar kalp!_iZ_r1ı1 
sanıyorsun, diye kekeledim. ~ 
omuzuma bıraktı. 
Göğsünün yaralı bir kuş gibi ~ 

pmışını hissettikçe gözlerim ~
yordu. Bu güzel başın ıstırap çe., 
tiğini görmeğe tahammül edeJ'l 
dim: 

- Hayal, Hayal diye haykı~ 
Dünyıı.da hiçbir şey senin saade tP 
bozamaz. Bunu yalnız seni seven~) 

(Arkası 
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No. 85 Yazan: MI'l'HAT CE~ 

Eski feslerini kesip terlik yapan Senih Efendi • 
mı 

kızına Macidenin istediği düğünü yapacaktı? 
Kocasiyle baş başa kalınca bed

baht olduğunu görecekti. 
Miralay, boyuna, Belkisin iyi av

tı olduğunu Adnana. söylüyordu. 
İıilrdenbire durdu. Zile basmadı; 
haykırdı: 

- Kim var orda ? 
Harem ağasından yatak odasın

da, çekmenin köşesinde duran resim- 1 
lerı istedi. Bunlar Belkisle Hlisrevin 
lY kıyafetiyle çıkan fotoğraflandı. 

Husrev gözlerile Belkisten izin ala 
tak Adnana resimlerden birini he
diye verdi. 

Dersten dönerken, Adnan, Boğa
tiçi vapurunun alt salonuna indi. 
llelkisle bera '--ermiş gibi tenh~ yer 
istiyordu. Resml cebinden çıkardı. 
l3una baktıkça, yüzü o kadar tu
haf olacaktı ki bir mahzene, bir yer 
lltina muhtaçtı. Bu resmi hem yırt· 
tnak istiyecek kadar bedbahttı, hem 
~rtanuyacak kadar!.. Mermer yalı
da çok güzel görUnilyor sandığı Bel
kis o dekorun dışarısında da güzel
dl Belkisin nasıl olduğuna merak 
eden anas:na, Adnan bu resmi gös
lermiyecekti; Anası da beğenecek 
diye korkuyordu. Köprüye kadar 
baktığı resmi, vapurdan çıkarken, 
Cebinden çektiği buruşuk bir zarfa 
koydu. Farkında olmadı: Bu zarf, 
SUbeyliıdan alıp mektubunu yırttığı 
tarttı. 

Macide locasına niçin 
kızıyordu 

Macide, köşede, kendi kendine kı
tıYordu : Senih Efendi, kızını böyle 
~.i evlendlrmeliydi? Nikah, düğün 
1JOyle mi olurdu? Nikahta topu to
~bir paşa vn.rdr. Arap Avnullah! .. 
lialbuki Arap A vnullahm paşa.lığ ile 
rtıeeeıa. defterhane nazırının paşalığı 
~tasındaki fark Macidenin Cağaloğ
~ndaki düğünde gördüğü elçi karı-

81le Sürpuhinin gavurlukları arasın-
~~ fark gibiydi: Kokona ve ma
-ın farkı!.. Sonra nikaha Hidayet 
~Yefendi de gelmemişti. Gelmedi
ti bir şey değil, nikahta o yoktu di
~e bUtün mahalle hala seviniyordu. 
.• _Sonra düğün böyle mi olurdu? 
~kıda, yapma koncalar nekadar 
~Yrekti ! Sonra Senih Efendi bir :sit:: bile tutınamıştı. Halbuki dü
lı: , sitilcl demekti. Sonra o mavi 
lt alın bardaklar!.. Yeşil suyunda 
ahve kaşığından kalan siyah nok

~lar1a o limonata! .. üstelik gelin 
ğ.bi~sinin kuyruğu da Uç arşın de
lı lld1 !.. Bir de, Senih Efendi, yağ
~ kçı Reşide Hanımdan Melihatin 
il a?ıağına Uç yapıştırma olsun kira-
l'anıa.z mıydı? 

tr'Yap.ıştırma mı? Tamam! Senih 
t\iı endi Meliha tin yüzUne tül yerine 
~nt koyınuştu. Senih Efendi, is
ler•• kızının yüzüne, "Puvan Dangle-

takardı. 

~Uğtmde, üveykızı Melahatin yU
~ Peştemal assalar Macide aldır
~ ı.Fakat elinden kaçırdığı Süley 
~ın acısile ihtiyar kocasına kız-
1!\l için Uveykızı Melihate acıyor
' Ve kocasına kızmakta §Chvet 
~ti buluyor, düşünüyordu: 

~ll.disine Çarşıkapısındaki Anas
ttltta n ferace almağı her gece ya
~lo Vadeden, sonra her sabah pan
~fe n:u giyerken vazgeçen Senih 
~ıı: beraber yatmadığı kızı Me
~lttıt~ ııe alırdı? na.ç şişelerini bi
lli k tıp. ~ezacıya satan, eski fesleri
~lli~1rıp kendisine terlik yapan 
~ltl ~!endi mi kızma. Macidenin 
h.._-~edıği dUğünU yapacaktı? Haydi 
)lllllaı-
el'\'li !;)araya tevakkuf eden şey-
lliJta,h· Fakat Melihatin ut hocasını 
~!illi a Çağırmak ne demekti? Sağ 
elilll ;:nıurıu çocuğa dayıyarak sol 
lı ~ Vana uzatan bu kör ut usta
~a.ıt~rdivenden çıkarken düğün evi
l'\l~h ~ Yerine dönmüştü. Sonra 
llİltth a ~t çifte fesleğen saksısını, 
~ tnnu olsun, Senih Efendi kal
~o~ ~ıydı? Macide Hidayetin 
ll()ttra b kl palmiyeleri gördükten 
~ ! Su fesleğenlere nekadar ga
~ adi eııfh Efendinin takkesi ka-

llaıbu o~an bu fesleğenler! •• 
tetueti kı Senih Efendi, bu fesle
~Cldey~U~badan kaldırmamak için 
tt,'}fJ.ı-ydı·e Uç gece kavga etmekte 

ttldi b lnce, san'atkar Senih 
' u CUnıbanm önünde kızı 

Melahate utta şarkılar çaldırmış; 
Telif edebilsem feleği ah cmelinıle, 
Dünyayı feda eyler idim kendi 

elimle. 
Şarkısını, Melahat Senihayı düşü

nerek, söylerken Senih Efendinin 
kaç defa gözleri dolmuştu. Kızının 
sesile dolan bu cumbayı iki tutam 
baharından Senih Efendi nasıl ayı
rırdı? Hem de Melahatin evlendiği 

.. 1 gun ... 
Yalnız bütün muztariplerin başka

larındaki iztirabdan duyduğu acı sa 
adetle Süleyınam elinden kaçıran 
Macide de kocasının son felaketine 
seviniyordu: Senih Efendi, düğün 
EJQOe&inin..ıaabahı yengenin kolların
daki sıcak buharla dolu bohçada 
kahverengi lekelerle uzun buruşuk 
paçavralar görmeğe hazırlanırken 

bembeyaz bezlere gözleri dolarak 
bakakalmıştı. Melahat bir gecelik 

kocasını uyur bırakarak, sabah er
kenden Sakallı Vasfinin karısı Se
niha.ya kaçmıştı. 

Macide, şimdi mahalleye kızıyor
du: Melahatin Saide teslim olmadı
ğını mahalle Senih Efendi ile bera
ber öğrenmişti. Macide kuduruyor
du: Ah bu !ıkara mahalleleri!. .. Bi
ri birlerinin saadetlerini, felaketle
rini hep beraber duyarlardı. 

Macide birdenbire sıçradı. O ka
dar dalmıştı ki sokak kapısını duy
mamıştı. Senih Efendi daireden gel· 
miş, karşısında duruyordu. Çok dur
gundu: Tabii durgun olacaktı; kızı

nın felaketine ha.la alı amamıştı. 
Senih Efendi Macideye dikkatle bak
tıktan sonra: .. Haberin var mı?" 
dedi. 

- Hayır. 

- ·Süleyman Beyin ... 
(Arkası var] 

S P O R 
Atatürk spor günü münasebetiyle 
büyük spor hareketleri hazırlanıyor ! 

Atatürk spor günü olarak kabul 
edilen 19 mayıs sah günü, şehrimizin 
muhtelif yerlerinde büyük spor te
zahüratı yapılmasına karar veril
miştir. Spor gösteritlerinin progra
mını tesbit için tstanbul bölgesi aza
lraından Muhtar Uygur, Kemal ü
çer ve Kadri Nuriden müteşekkil bir 
heyet seçilmiştir. 

19 mayıs günü, sporcular namına 
abideye bir çelenk konacaktır. Geçen 
sene puvanları müsavi olduğu için 
şampiyonu tayin edemiyen Fener
bahçe - Galatasaray B takınılan a
ra~nnda bu münasebetle Taksim sta
dında bir maç yapılacaktır. Oyunda 
sonra geçen yıllar zarfında şampi

yonluk kazanan klüplere mera.simleı 
madalye ve kupaları verilecektir. 

Ayni gün aynca abide önünde baş 
layıp bitmek ilzere 60 kilometroluk 
bir bisiklet müsabakası ve Bebek ko 

yunda bütün denizci klüplerin iştira.
kile yelken ve kürek yarışları yapı
lacaktır. 

Cim Londos, Dangolofla 
Atinada kar§ılaıacak 

Amerikada serbest güreş dünya 
şampiyonluğu Unvanını kazanmağa 
muvaffak olan Yunanlı Cim Londos 
ile meşhur Bulgar güreşçilerinden 

Dangolof arasında eski bir rekabet 
vardır. Her fırsatta Londosun ken
disile güreşmekten korktuğunu iddia 
eden Bulgar Dangolof, mayıs sonun
da Yunanistana gelebileceğini bil
dirmiştir. 

Londos tarafından güreş kabul e
dildiği için yakında bu iki zorlu rakip 
Atinada güreşeceklerdir. Yunanlılar 
bu maça çok ehemmiyet vermekte 
ve Londoslarmdan emin görlinmek
tedirler. 

!!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllll~ 

~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ - ----- -
~IWÜW &IM@@~lUJI - -5 Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir ~ - -5 2 el ketide 11 • HaJ;iran • 938 dad1r. =: 
1 Büyük ikramiye § 

1 30.000 Liradır 1 - = = -5 Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami- §E - -5 yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... ;: - -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ(ii; 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lstanbul 

17: Üniverstieden nakil, in kıl ip dersi. 
Kemal Tengirşenk tarafından; 18: Muhte· 
lif pliklar; 19: Haberler; 19,15: Plak neı· 
riyatı veya retransmlsyon: 20: Halk musi
kisi plik); 20,30: Stüdyo caz orkestrası; 
21: Saray sinemasından nakil. İstanbul kon· 
servauvarı konseri. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi verile
cektir. 

BUKREŞ 

18: Operet plakları; 19,15: Konferans • 
sonra Paael'in idaresinde konser; 21,30: 
Piyano solo: 22,05: Sarkı; 22,30: Haber
ler: 22,45: Salon orkestra&ı; 24: Orkestra 
nakli. 

~IOSKOVA 

19,15: Klasik Sovyet eserlerinden kon· 
ser; 21,15: Dınleyiciler tarafından ıeçilen 
eserler: 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VARŞOVA 

18.20: Kuartet musikisi; 18,SO: Muhte
lif; 21: Plak; 22: $open konseri: 22,55: 
F'itelberg'in idaresınde konser (senfoni): 
24,05: Plik. 

ViYANA 

18: Yeni Avusturya musikisi; 18,50: 
Muhtelif; 20,50: "Ssonıor und Tünde" ad· 
h musikili hikiye: 23: Haberler: 2,0: Ha
fif musiki; 24,45: Su bert eserleri. 

BUDAP~TE 

19.25: Liıt'ın eserlerinden piyano; 20,30 
Operadan nakil; 23,50: Çinıene musikisi; 
24,30: Cazbant (~ark1h). 

Seçme program 
Prag, saat 2105: Çek filirmonisi. 
Varşova, saat 22: Şopen musikisi; 22.55 

Senfr .i (Fitelberı'in idaresinde). 
Budapeşte, ısaat 19.25: Piyano (List); 

20.30: Operadan nakil. 
Moskova, 1aat 19.15: Klisik Sovyet 

kompozisyonları. 
Hamburı, saat 21.45: Sopran ve tenor 

seslerle operet düetleri. 

Kısa Dalgalar 
Berlln 
Çalıımı ıaatlerl: Saat 10.45 - 14.20 ı 

ı 74 m. ve 31, 45 ın. Saat 15.00 - 18.35: 
31.38 m. Saat 19 - 23.35: 25, 411 m. H 

49 8~ m. 
Londra 
Ça.ıımı 1&atleri: 10 - 12,20 ı 25.53 m 

ve 31 55 m Saat 13 - 15.45 : 16, 86 ın 
ve h: 82 m.. Saat 16 - 18 : Gôıterilen 
POstalardan ılı:isi. 19,82 m.. 25. 29 m. n 
31, 55 m. 

S at l >1,15 - 23.30 : 06ıterilea 2 Ye)"I 
l. posta 19, 6t' m. 25, 53 m .. 31, 55 n ~9. 
ıo m .. 

Sinemalar, 'nyatrol&r 

• TEPEBASI ANFİ TİYATROSU : 
Saat 20,30 da (Aynaroz Kadısı). H.: 
yer 50 kuruş. 

• FRANSIZ TİYATROSU ; Saat 21 de 
Pr. Zati Sungur. Manyatizma, Spiri
tizma, Fakirizm ve İpnotizma numa
ralarL 

• TAN: (Küçük Anne). 
• TÜRK : (Aşk Bandosu). 
• YILDIZ : (Sevmek Yaşamaktır) ve 

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

rüsine Bereket). 
• SUMER ; (Esranrenıiz Tayyare). 
• !PEK : (Herşey Senin İçin) \'C (Sa· 

rışm Karmen). 
• ELHAMRA : (Öldürdüiüm Adam) 

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

Ben Öldürdüm). 
• MELEK : (Renkli Peçe) ve (Yaralı 

Kuı), 
MİLLİ : (Mayerling), (Kalifomia) Hay· 

dutları) ve (Kukaraça). 
• OSKUDAR HALE: (Küçük Albay), 

• KONSERVATUAR ORKESTRASI : 
Şef: Seyfeddin Asal, SON KONSER 
13 Mayıs 1936 çarpmba saat 21 de 
Saray Sinemasında. 

üavetler, Toplantılar 

KADIN HEKiMLERi AYLIK 
TOPLANTISI 

Türk Ginekoloji Kurumu bu ayın top. 
lantısmı operatörlerin de istirakile bir cerra 
hi celsesi halinde 13·5-1936 çarşamba gü 
nü saat 18,30 da Beyoilu Türk Tıb Cemi
yeti konferans salonunda yapacaktır. İçti
ma serbesttir. İstiyen her meslekdas gele· 
bilir. 
Konuıulacaldar: 1.- Apandisit lrazı ve

ren halib ta,ı va.kası Ahmed Asan; 2.
Ginekolojik hastalıklarda apandisit bera· 
berliii, Ali Eıat; 3.- Kadm hastalılı:larile 
apandiıit arasındaki münasebet, Kenan 
Tevfik; 4.- Ginelı:oloji ameliyelcrinde a
pandis kaldırılmalonıdır? M. Kemal: 5.
Post partumda apandisitler, Tevfik Remzi; 
6.- Torsiyone olmus mebiz kistile apandis 
torsiyonu, Tevfik Remzi; 7.- Entra 
ligamanter miyom neticesi iverin mobili

zasyon, Liepmann: 8.- :Rahim çatlaması 
tedavisinde teknik noktalar, Liepmann; 
9.- Pyelite gravidique, Ali Esat; 10.- Sağ 
yumurtalık kanaması, Ali Esat. 

FATiH ASKERLiK ŞUBESiNDEN r 

Deniz sınıfına mensup Yüksek ehliyet
nameli kısa hizmetliler hazırlık kıtasma 
hemen ıevk edileceklerinden ehliyetname 
ve nüfus cüzdanlarile 2 ıün zarfında Su· 
beye müracaatları ilin olunur. 

Çabuk Sıhhi Vardım Teşldlltı 

Bu numaradan ı.mdat otomo-
bili iatenir 44Sl91 

itfaiye Telefonlan 

lıtanbll.I lt.taıyeat 24:121 
Kadılrö1 itfaıyeal 60020 
Yeıilkö1. Bakutö1, Bbtlkdere. 
Uıküdar itfaıJeai 10625 
Beyofla ltfaiyeaj 44640 
Büyükada, Heybeli. Barcu, ltmab mm-

talı:alan için telefon aantnlmd&Jd memara 
,anım deaıelı klfıdlr. 
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f Müphem 1 l Bik&yelerden ı RAHATSIZ ADAM 

Annelerini pek küçükken kaybet - ı 
miş, hassasiyetleri doktorların mara
zi dedikleri derecelere yaklaşmış o
lan kimselerde güzellik telakkisi ga
riptir. Bu gibi kimselerin sevdikleri 
kadınlar, şekilleri hayallerinde "flu,, 
olarak kalmış olan annelerine ben
zerler. 

Esasen insan güzel kadın telakki
sini ilk gördüğü kadından, yani an
neden a 1 ı r . Bir çocuğa güzellik
ten bahsedilse hiç tereddüt etmeden 
annesi hatırına gelir. 

Zaman hatıraları müphemleştirir. 
Hakikat yerini müpheme bırakır, ve 
aslında çirkin bile olmak ihtimali 
bulunan anne, çocuğun nazarında bir 
"ideal,. olur. 

Bilhassa, eğer bu küçük yaşta 
kaybedilen anne, verem gibi, güzel
leştiren bir hastalıktan ölmüşse, son 
hümmanın g ö z 1 e r e verdiği par 
laklık, haleler, sonunu bilen annenin, 
doktorun "artık yeter, hastalık sari
dir,, diyen bakışları altında evladını 
son kucaklayışının insanda ölene ka
dar bıraktığı tesirle birleşir ve anne 
tayıflaşır, güzelik ölçüsü olur. 

Acaba annenin evlada olan mu -
habbCtinde şehvet de yok mudur? Gii 
zellik yalnız alışgmlık mıdır? Çirkin 
bir kadınla niçin yaşarız? Bu. ta -
hammül müdür, başka sebepler mi 
var? Yoksa tahammül ve bu sebep
ler mi güzeldir? 

Harp sinirlerimizi gerdi. Bir keli
me ile sürat asrına girdik. Insan
lar, bütün hayatlarını bir ana inhi -
sar ettirmek, bütün hayatlarında 
duyınalan mukadder olan hislerin 
yalnız iyilerini, zamanın haddi as
garisi olan "an" da namütenahi de
falar hamam mariden taktir edilmiş 
bir ekl!lir gibi tatmak, sonra ademe 
akıp gitmek istiyorlar. 

Harp sinirlerimizi gerdi. 
Zekamızın alıcı levhası, artık, şu

urumuzun gönderdiği mevcelerle 
aksülamel yapmıyor, ancak vücudu
muzda "menbasız ve ma.nsapsız bir 
nehir gibi,, sayısız kolları dolaşan 
sinirlerimizin tiklerini alıyor. Bu tik
lerin, tahteşuurdaki merkezi, aşk ih
tinaki merkezidir. 

Eskiler, aşkı ahlatı erbaadan sa
yarlardı: dem, safra, balgam, aşk. 
Bu ilk üçünün devaları bulunmuş, 
yalnız aşkın bulunamamıştır. 

ZUmrüdil anka kuşu kendi kendi
nin babası ve evladıdır. Her üç asır
da bir kendini öldürür, ve son nefe
sinden kendini doğurur. Aşk da böy
ledir. Kendini öldürdüğü dakikada 
yerini bir doğan aşka bırakır. Bu 
derdin şifası ve mikrobu aynidir. 
tyileşmez. Ve bu daimilik, sürat as
n olan devrimizde ihtinak haline gel
miştir. 

• 
Her gün nekadar güzel kadın gö-

rürsem, o kadar defa aşık olurum. 
Birini sevdiğim zaman, tuhaf şeyler 
duyarım. Bu bir anlık sevgilimi ta
kip ederim. O kadar tabii hareket e
derim ki o, farkında bile olmaz. Za
ten sevdiğim kadınların büyük bir 
ekseriyeti beni tanımazlar bile. Bir
denbire çok kuvvetli bir adam, bir 
dev olmak ister, hareket eden oto -
mobilleri, tramvayları bir elimle dur 
durmak, zarif bir reveransla sevgili
me yol açmak, istihfafkar, himaye e
dici bir tebessümle: 

- Buyrunuz, geçiniz, 
Demek isterim. Yahut bir sıçrayış

ta. on metrelik caddeyi geçmek, o -
nun bir bakışının hayretini kazan
mak en şiddetli arzum olur. 

Yahut, düşünUrüm: Şimdi iki ki
şi sevgilime takılsa, ben de hemen 
gidip enselerinden yakalıyarak onları 
kafa kafaya vursam, kadın bana te
şekkür edip ellerime sanlsa, beni ça
ya, evine davet etse, ben de: 

- Vazifemi yaptım, teşekkür e-
derim, 

diye reddetsem. 
Bence aşk budur. 
Çok rica ederim beni tekzibe kal

kışmayınız. Ben görüyor ve biliyo -
rum. Ekseriyet göremiyor diye, bir
çok hakikatlerin, hislerin vücudunu 
inkar mı edeceğiz? Bana inanmak 
istemiyorsunız. Fakat görüyorum ki 
beni gülerek dinliyenlerin gözlerin -
de, arasıra, bir hatıranın, bir ıstı

rabın şimşeği çakıyor, o zaman: 
- Söylesene, itiraf etsene, zehri

ni kussa.na! 

~Urac.aat Yerleri 

Denu Jollan acenteal Telefon 42362 
Aka1 (Kadıköy lılı:eleıi) 43732 
Sark Demiryollan Sirkeci 23079 
De-vlet Oemlrvollan Ha1darııasa 42145 

Hastane TelefonJan 

Cerrabpap butaııesl 21693 
Gureba bastaoeai Yenibahce 23017 
Haseki kadmlar ba1taııeal 24553 
Zeynep Klmil haıtanni Uutıdar 60179 
Kuduz bastaneai Capa 22142 
BeJoflu Ziilnh hastanesi 43341 
Giilhane hastanesi Gülhane 20510 
Haydarpata Nümane bast.anesl 60107 
Etfal bastaneıi Siıll 1 42426 
Bakırkö1 Akıl bast.aneal 16.60 

Fikret ADIL 

Diye haykırıyorum. Fakat "kriz 
geldi,, zanniyle beni kapatıyorlar. 

Bütün hiddetim, ıstırabım insan -
ların, içlerinden geçirdikleri her şe
yi saklamalarından geliyor. Birçok 
ihtirasların esiri oldukları halde, bir 
türlü onları tatmine cesaret edemi -
yorlar. Halbuki ben, bilmediğim, 
kimsenin bilmediği bir kuvvetin elin 
deyim. Ipimi çekince harekete geçi
yorum. Mukavemet edebilir miyim? 
Siz edebilir misiniz? 

Meseli bakınız, beni niçin bugün 
de kapattılar, bilmiyor musunuz? 
intihar için kendimi denize attım 

zannettiler. Halbuki maksadım, büs
bütün başkaydı. Küçükken, bir gün 
annemle deniz kıyısında oynuyor • 
dum. Ayağım kayınış denize düşmüş
tüm. Annem çığlık, çığlık bağınnağa 
başlamış, etraftan koşuşup benikur
tarnuştılar. Apnem Jistümün başı-, 
mm ıslak olmasına ehemmiyet ver
miyerek beni göğsüne basmış, öp • 
müş .. öpmüştü .. Onun kor gibi du -
daklannı ıslak yüzümde garip bir 
ürperme ile hissetmiştim. Onu ha
tırladıkça, daima ayni şeyi duya
rım. Demin, iskelede, tıpkı anneme 
benzer bir kadın gördüm ve yüzüm
de onun dudaklarını hissetmek için 
içimden şiddetli bir arzu yükseldi. 
Sonra, ipimi çektiler, ben de kaldınp 
kendimi denize attım ... 

Fikret ADIL 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAOI : 

1-Yama (2). Kolu sakat (5). 
2 - Dem (3). Edebin cemi (4). 

Nota (2). 
3 - İstifham (2). b (2). 
4 - Alalı çektirmesin ( 4). Beyaz 

(2). 
5 - İsyankar (3). Beygir (2) 
6 - Kocasız kalmış kadın (3). 

Şans (4). 
7 - Sonuna bir (n) gelirse çm -

lar (2). Bir adet (4). 
8 - Bark (3). lyi (3). Kırmızı 

(2). 
9 - Eski bir Türk hükümdarı (5) 
10 - Abus (4). Sıvamak (3). Ai

le (2). 
11 - Rabıt edatı (2). Bal yapaı. 

(3). Nota (2). 

DUNh.-U BULMACAMIZIN HALLl; 

1 - Negüs (5). Izin (4). 
2 - En (2). Ree (3). Olur (4) . 
3 - Kestane (6). 
4 - üremi (5). La (2). Ok (2). 
5 - Sesil Sorel (10) 
6 - Et (2). Se (2) Ok (2). 
7 - Ala (3). Ki (2). 
8 - Zonaro (6). Ekin (4). 
9 - Ile (3). Ek (2). Katı (4). 
10 - Nu (2). Ol (2). Gitar (5). 
11 - Rak (3). Sınır (5). 



10 T A N 13 • 5 - 936 

Piyango tamamlandı 

ikramiye 25 bin liralık 

29121 numaraya çıktı 

ikramiye kazananlardan: Sami. N'ecdet. Mehmet, Yekt a 

100 lira kazanan No. lor 
114 717 1040 1279 1708 1728 

3256 4093 5770 5776 6403 6569 
7717 7882 8640 906010533 10725 

10803 10827 10931 11284 11942 12062 
128011299813829144611461114750 
147911631516813168351755617566 
18113 19697 20023 21170 21241 22978 
23445 23794 23925 24429 24554 25072 
26594 2694 7 27506 28337 28777 29019 
29081 29299 29559 29715 

50 lira kazanan No. lor 
125 199 287 367 658 712 

1220 1296 1558 1766 1852 2115 
2325 2389 2415 2538 2880 2912 

DOKTOR 

Kemal N. Emre 
CİLT VE ZÜHREVi 

HASTALIKLAR MÜTEHASSISI 
Adres: Beyoğlu lstlkW caddesi 
Rumeli il.an No. 16 

Hergün öğleden sonra hastala
rını kabul eder. 

Telefon: 40153 

Tayyare piyangosunun çekilmesi
ne dün sabah ta devam edilmif ve 
bu suretle yirmi birinci tertip bi
rinci keşidenin talihlileri tamamen 
meydana çıkmıştır. Birinci ikramiye 
olan 25 bin lira 29121 numaraya isa
bet etmiştir. Bu numaralı biletin Uç 
parça.aı 1stanbulda, beşte bir parça
sile onda bir diğer bir parçası Trab
zonda, yine onda bir parçalanndan 
bir başkası Babaeskide satılmıştır. 

lstanbulda satılan parçalardan biri 
Kalpakçılar başında 52 numarada 
tuhafiyeci Samide, diğeri Nişantaşın 
da Behice adında bir bayanın elinde 
bulunmaktadır. 29121 numaralı bile
tin UçüncU bir parçası Beykozda gaz 
şirketinde Zeki isminde bir memur
la Zerzevatçı Osman ismindeki ar
kadaşındadır. Bu keşidenin bUyUk 
ikramiyeyi kazanan talihlilerinden 
ikisi de Trabzon Ticaret odası me
murlarından Halitle refikası Zakire
dir. Biletleri beşte bir olduğu için 
beş bin Ura alacaklardır. 

2970 3088 3232 3473 3855 3866 ·----------· 
4294 4497 4540 4550 4560 4678 
4695 4752 4836 4913 5017 5343 
5365 5382 5454 5457 5617 5686 KADIN CAZiBESi ! ... 
5197 5992 6009 6208 6266 6310 
6386 6901 7084 7216 7267 7369 
7416 7512 7772 8071 8209 8235 
8310 8311 8498 8505 8538 8598 
87 49 8886 8946 9194 9324 9390 
9450 9491 9505 9539 962210060 

10383 10454 10887 10924 10927 10981 
1104911064 11083111581137211403 
11759 11838 11897 11908 12118 12128 
1213i 1214512411 1~28 12649 12710 
1272Jl.12838 ı.2861 12940 1297113212 
13247 1328513302 13304 13375 13398 
1348113615 13660 1376113858 1388(1 
141721448214616148081488414904 
15112 15387 15459 15873 1590115966 
1597216267 16626169291705617204 
17253 1 7296 17 463 1764 7 1787117921 
1794117949 18085 18155 18203 18427 

lstanbul Gayrimübadi ler Komisyonundan 
D. No. Semti ve mahallesi 

610 Büyük Yalı 

1131 Burgazads 

1152 Büyükada Yalı 

1262 Heybeliada Yalı 
1308 Büyükada Cami 

1311 Büyükada Maden 

2708 Bilyükada Karanfil 

3160 Beyoğlu Hüseyinağa 

3772 BilyUkada Maden 

4288 Beyoğlu Kamerhatun 

5281 Yeniköy 

Sokağı Emllk No. 

E. Lazoğlu ve Kos- E. 9 Y.11 
tantin Y. Türk oğlu Ada 25 
ve Mehmedcik Parsel IS 

Hacı Balaş 13-15 
aralığı 

Topuz E. 3 MU. 

Mektep 
Ada 42 Parsel 9 

5 
Güzeller E.10 

Cinai ve His. Hisseye göre 
Muhammen K. 

36 metre kuyulu ar- 220 Açık 

sanın 542592 

His. 663552 
Ahşap hanenin 
17,50/ 50 His. 
32 metre arsanın 
3/ 8 His. 
Ahşap hane 
Ahşap hane ve 

88 

30 

100 
320 

&rttırma 

" 

" 

" 
" 

Y. 12 barakanın 

E. Aya Nikola 
Y. Yı.lmaz 
Türk 
E. Fişekhane 
Y. Çarkıfelek 
istiklal Cad. 

Aya Nikola 

Şebek 

Köybaşı 

E. 44 
Y. 68 

Ada 71 Parsel 2 
7 Mü. 

E.141-143 
Y.163-165-
165/ 1- 16:5/ 2 
E. 44 Mü. 

E. 4 Mü. 

432/ 640 His. 
304 7 metre arsa 1830 Kapalı 

&arf 

4456 metre arsa 1114 

Ustünde odaları 12430 
olan üç dükkinıır 
11/ 24 His. 
14 73 metre arsa 589 

" 

" 

Açık 

arttırma 

244,:50 metre arsa 1470 Kapalı 
zarf 

E.209-211-213 Kagir üç dükkan ve 1685 
" Y.213-215-217 • 

219-221 
bir hane ve arsanın 
5/6 His. 

15 bin lira kazanan biletin bir par
~ası Kadıköylü bir muallimde, diğer 
bir parçası da Bebekte oturan ve 
adresini bayiden gizleyen bir bayan
da bulunmaktadır. On beş bin lira 
kazanan biletin parçalanndan biri 
Kastamonuda Devrekani nahJl·~~ı 
l5aşmuallimi Saimde bulunmaktadır. 
Bu biletin diğer parçaları !zmirde 
Değirmendağmda Süleyman ismin
de bir köylüye ve Gaziantep Osman
lı Bankasının ikinci direktörü Kaya
hana satılmıştır. On iki bin lira ka
zanan biletin talihli sahiplerinden 
biri Tophanede Karabaş mahallesin
de yedi numarada aşçı Yusuf, diğe
ri de Büvükadada Manuel isminde 
bir tellaİdır. Bahçekapıda kağıtçı 
Musa, bu numaranın onda bir bilet
lerinden birine sahip bulunmaktadır. 

1845118839 19062 19086 19189 19243 Memleketimizin §Ik ve kibar ba-
19327 19473194831971519955 20171 yanlarının memnuniyet ve rağbetini 8081 Koca Mustafapaşa E. Tekke E. 1-6 K!gir ahır ve oda- 450 Açık 
20178 20400 20526 20535 20658 20738 kazanan Venüs Ruju, kremi, pudra- Ar:abacı Bayazıt Y. Sevfullah Ef. Y. 1 - 1/1· !arın ve kuyusu olan arttırma 
2077120798 20864 21079 2109121114 sı, cilası, allığı, sürmesini kullanan- 16 • 16/1 8291 metre bosta-
21133 21178 21285 21306 21316 21335 lann letafet ve cazibesine hayran nın 3/30 His. 

DUnkU keşidede kazanan numara
lar şunlardır: 

21389 21470 21536 21615 2165121823 olmamak mümkün değildir. Em- 8106 Beyoğlu Yenişehir Kaya E.147 Y.165 Bağçeli ah1'ap ha- 300 
21940 22004 22268 22546 22595 22910 niyet ve itimada ıayan Venüs müs- mahallen 159 nenin 1/2 His. 

.. 
25,000 lira kazanan No. 

29121 

2304123380 23382 23400 23630 24230 tahzaratı : 8180 Beyoğlu Kamerhatun Kordelya E.33 Y. 27 55 metre arsa 390 " 
24380 24633 24645 24799 24977 25244 Beyoğlunda tanınmış ve maruf Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 29-5-936 tarihine te-
2528125306 25442 2557125640 25839 Karıman, N. Tarika, Şark Merkez sadüf eden Cuma günü saat on dört tedir. Satış münhasıran gayrimUbadil bonosiladır. 
2602126110 26247 26316 26319 26339 ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
26402 26407 26543 26588 26827 27110 satılır. 10 bin lira kazanan No. 

16708 

1 ,000 llro kazanan Ho. lor 
6784 
18959 

500 lira kazanan No. far 
12 124 1153 1299 1319 3670 

4101 4301 4552 5303 5319 5991 
6063 6861 7776 9349 9367 9862 

10692 10807 11123 11268 11445 11591 
12077 12772 12890 13278 13667 13799 
138221457115555 1614916977 17574 
18145 1844118995 1933119350 20557 
20923 21415 21806 22259 22388 23889 
24340 25829 26534 26610 27954 28112 
28675 28858 2912129860 

150 llro kozonon No. lor 
112 607 3028 5314 5593 5646 

5870 6322 8902 995111165 12600 
135101367814174 154261719918267 
18922 19142 19983 20013 21544 22089 
23578 24222 24696 25531 26105 26693 
27979 29286 29304 29900 

27182 27416 27827 27842 28015 28376 Deposu: Evliya zade Nureddin E- •••••••••ili••• 
28573 28677 29013 29024 29077 29130 ren, ecza alat ve ıtriyat ticaretha-
29573 29615 29659 29663 29802 29813 nesi, lstanbul Bahçekapı. 
29865 29870 29986 29990 

30 lira kazanan No. lor 
51 386 419 469 488 515 

545 578 583 843 895 1479 
1529 1604 1703 1735 1751 1972 
2002 2009 2050 2277 2292 2296 
2423 2543 2499 2976 3027 3129 
3182 3262 3373 3450 3545 3549 
3551 3554 3635 3703 5787 5954 
5957 6028 6031 6046 6177 6224 
6306 6399 6586 6602 6670 6803 
6980 7282 7296 7646 7688 7713 
7834 7951 7963 8074 8216 8395 
8497 8573 8683 8731 8853 8885 
8959 9219 9242 9301 9381 9494 
9788 9946 10142 10293 1031010378 

10774 10849 109721114611397 11846 
11857 11906 11943 11985 12357 12371 

Bunlardan ba,ka, son lan 17 ve 21 
rakamlan ile nihayetlenen bütün nu 
maralar 20 9er lira amorti alacaklar
dır. 

Sayın üstadımız Kazım Emin Can
der hakında Ayvalık gazetesinde 
gördüğümüz yazıyı alaka ile okuduk. 
Çok doğru ve pek güzel yazılmış i
di. Hakikaten bu adam Giridin Türk 
yavrularına, kendi menfaatini hiç 
gözetmiyerek büyük hizmetler et
miştir. 

Cümhuriyet Hükumetimizin mu
maileyh hakkında mUklfat tarzında 
adaletini dileriz. 

Gülhane. A.fı. MUesaiseei. 
Müdürü Albay 

F.MOKAY 

Çengelköyünde merhum bakkal İs
mail Hakkı zevcesi Emineye 

!atanbul Dördüncü Icra Memurlu-

Juvanlin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabif renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegi.ne zararsız 
ve tanmmı§ ııhht saç boyasıdır. 

INGILlZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • latanbul 

Memur Aranıyor 

ğundan : Boğaziçinde Çengelköyde 
Havuzbaıı sokak eski 195 mükerrer 
yeni 23-1, 23-2 numaralı gayrimen
külün bedeli vefa fazlasına şamil ol
mak üzere tarafınızdan haciz vaze 
dilmiş ve bu kerre ipotek alacaklı- ••••••••••••• 

Fotoğraf çılıkdan anlar ve her çeşit fotoğraf eşyalarmı göster
mek ve bunlara dair llzımgelen her izahatı verebilecek ve daima 

seyahat edebilecek bir aab§ memuru aranıyor. Mektup ile acele 

sı Ittihadı Milli sigorta eirketi tara
fından bet bin lira alacak için para
ya çevrilmesi talep edilmiş olmakla 
2004 numaralı icra ve iflia kanunu
nun 128 inci maddesine tevfikan mu 

Beyoğlu 236 numaralı poeta kutusuna müracaat. kellefiyet listesi gönderilmi§ isede 

ikametgihınızın meçhul kalma.8ma 

ÇELT.K HAR--An .. AK-nASI bi~en_ il~nen tebliğat ifasın~ karar 
,~ 1 ı•ı ı•ı 1 =ı verılmııtır. 2004 numaralı ıcra ve 

~ükemmel lokomobili ile aatılıktır. hteklilerin 1negöl'de makine iflas kanununun 128 inci maddesine 
mütehusııı Turana mUracaatlan. tevfikan tebliğ makamma kaim ol

tnak üzere illn olunur. (22936) 

ADEMi 
iKTiDARA 

Ta.faUi.t: Galata P.K.120ö ftorrnooin 

ROMATiZMA 

LUMBAGO 
SIYATiK 

Sinirden ileri 
gelen ağnlan 

ve diğer soğuk 
alğınlıkların -

dan ileri gelen 
ıiddetli ağrılan 
TESKiN 
ve izale eder. 

Her eczaned,,. 
arayınu. 

anhisar ıar Umum Müdürlüğünden . 

2,500 tabaka 70 X 100 eb'adında Lüks kağıt 
F · K"'"' t 25.000 ,, ,, ,, antazı agı t 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda mıkt3 

ve eb'adı yazılı kağıtlar pazarlıkla satın alınacaktır. VeJ; 
mek isteyenlerin 29 - V - 936 Cuma günü saat 14 
yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Le~:: 
zım ve mübayaat Şubesindeki Alını Komisvonuna tt' 
racaatları. <2596) 
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lstanbul 
ğünden: 

Milli Emlak Müdürlü-

MUHAMMEN DEGER 
Lira Kuruş 

Rurtuıu§: Saatçı aokağı eeki 38 yeni 40 sayılı ve 149 
metre 39 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı 149 

ltsküdar : Selami Ali mahallesi Sarra! sokağı eski 24 
yeni 39 sayılı 5616 metre ve 16 desimetre mu-
rabbaı al"88.nın 3/ 32 payı 131 

kurtulu§ : Ayazma sokağı eski yeni 3 sayılı 34 metre 
4 7 desimetre murabbaı arsanın tamamı 17 

tamerhatun: Mahallesi !rmak sokağı yeni 23 sayılı 
71 metre 25 desimetre murabbaı arsanın 

tamamı 

kamerhatun: Yenişehir mahallesi Tur§ucu sokağı 
yeni 4 sayılı 71 metre ve 12 desimetre mu-

57 

rabbaı arsanın 1/3 payı ·14 
~köY. ı Keremitçi mahallesi Yağhane sokağı yeni 

· 13 sayılı 57 metre ve 46 desimetre muralJ.. 
baı arsanın tamamı 

~lab&1ı: Hüseyin ağa mahallesi Gölbaşı sokağı es
ki 72 M. yeni bir sayılı 20 metre 76 desi

metre murabbaı arsanın tamamı 
l'arıaba§ı : Hüseyin ağa Yenişehir caddesi eski 173 

28 

31 

yeni 153 sayılı dükkanın tamamı 800 
kanıerhatun: Yenişehir mahallesi Nalbant sokağı 

eski 30 yeni 34 sayılı 57 metre 46 desi
metre murabbaı arsanın tamamı 

~erhatun: Yenişehir mahallesi Kavak sokağı eski 
8 yeni 12 sayı 58 metre 60 desimetre mu-
rabbaı arsanın tamamı 

'l'arlaba§ı: Hüseyin ağa mahallesi: Yenişehir caddesi 
eski 75-77 yeni 2 ilıi 8 sayılı 183 metre 87 

28 

35 

desimetre murabbaı arsanın tamamı 367 
tl'arlabaşı: Hüseyin ağa Gölbaşı caddesi eski 15 yeni 

72 sayılı 69 metre murabbaı arsanın tamamı 103 
lramerhatun: Ycni~ehir mahallesi İstifçi sokağı eski 

7 yeni 15-17 sayılı 51 metre 71 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı 

kaınerhatun: Manğasar sokağı eski 5 yeni 7 sayılı 45 
25 

metre 96 desimetre murabbaı arsanın tamamı 91 
lıoyacıköy: Altıncı sokak yeni 19 sayılı 189 metre 61 

desimetre murabbaı arsanın tamamı 114 
l3oyacıköy: Mektep sokağı yeni 13 sayılı 97 metre 96 

desimetre murabbaı arsanın tamamı 
l3oyacıköy: Reşit paşa caddesi eski 1 mükerrer sayılı 

221 metre ve 22 desimetre murabbaı arsa
nın tamamı 

l3oyacıköy: Reşit paşa Fıstıklı sokağı eski 1 M. yeni 
m sayılı 426 metre ve 35 desimetre mu
rabbaı arsanın tamamı 

llo~cıköy: Yeni mahalle sokağı eski I M. yeni 69 
sayılı 276 metre ve 95 desimetre murab
baı arsanın tamamı. 

'rarlaba§ı: Hüseyin ağa Küçük Ziba Bülbülderesi es-
ki 2, 4, 49, 51 yeni 2, 4, 30 sa.yılı arsanın 
Uımamı 

lrurtulu§: Değirmen sokağı eski 16, 18 yeni 34, 36 
sayılı 101 metre ve 12 desimetre murabbaı 
arsanın tamamı. 

~inönU : Zındankapı mahallesi Zından kapı cadde
si eski 409 yeni 109 sayılı dükkanın 
440/ 480 payı. 

tUrtuluş : Mahallesi Kuyumcu ve Şapata sokağı eski 
16, 29, 31 yeni 18/ 21 sayılı 143 metre 65 
desimetre murabbaı arsanın 17/ 240 payı. 

li8.8köY. : Keremitçi mahallesi Karagöz sokağı eski 
11, 13 yeni 11 sayılı evin 18/ 40 payı. 

~Yacıköy: Reşitpaşa sokağı yeni 7 sayılı 172 metre 
38 desimetre murabbaı &rB<lırun tamamı 

l!urtuluş: Mahallesi Yokuşbaşı sokağı eski 48,50 yeni 
50,50/ 1 sayılı 99 metre ve 98 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

İ{aınerhatun: Yeni Mavi sokağı eski 15 yeni 12 sayılı 
36 metre ve 55 desimetre murabbaı arsanın 
tamamı 

tUrtuluş: Kandilli sokağı eski 7 yeni 9 sayılı 120 

49 

66 

86 

69 

172 

303 

1833 

6 

345 

69 

49 

73 

l{ metre 66 desimetre murabbaı arsanın tamamı 60 
UrtUlug: Yokuşbaşı sokağı eski 23 yeni 25 sayılı 

210 metre ve 87 desimetre murabbaı arsa-
~_ nın tamamı 

~erhatun: Yeni§ehir mahallesi Nar sokağı eski 8 
yeni 12 sayılı 35 metre murabbaı arsanın 

k- tamamı 
~erhatun: Yenişehir Suyolcu sokağı eski 14 yeni 

22 sayılı 22 metre 98 desimetre murabbaı 

105 

21 

nek . arsanın tamamı. 11 
Udar : Aşçı başı mahallesi Balcı yokuşu sokağı 

ten eski 49 yeni 65 sayılı arsanın tamamı. 
&'elköy: Maslak caddeısi yeni 9 sayılı evin 

~ 1/4 payı. 175 
Urcazada: Ça.reı sokağı eski 29 yeni 33 sayılı kah· 

45 

39 

63 

23 

40 

73 

14 

73 

60 

66 

50 

85 

92 

60 

58 

25 

36 

34 

10 

50 

20 

10 

33 

43 

49 

veba.nenin 2/5 payı. 240 -

~Ukanda yazılı mallar 9-6-936 salı günü saat 14 te kadar peşin para ve 
~~lıkla satılacaktır. Sattı bedeline lııtikrazi Dahili v,e yüzde beş faizli 
lertııne tahvilleri de kabul olunur. İsteklilerin yüzde yedibuçuk pey akçe
~i.s e haftanın sa ı ve cuma günleri idaremizde müteşekkil Satış Kcr 
~una mUracaatlan. (F) (2571) 

c lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

lt~=Psine 120 lira kıymet tahmin olun~n ve hurda bi~ .ha~de bulunan .!eşil 
a~1k lialkalı Ziraat mektebi yolu üzerınde bulunan sılındır satılmak uzere 
lUı- at-ltınnaya konulmuşdur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görü
~· 4\.runnaya girmek isteyenler 9 liralık muvakkat teminat makbuz ve
tn:ektubile beraber 29 Mayıs 936 cuma günü saat 15 de Daimi Encü
~ulunmalıdır. (İ) (2591) 

~t'acaahmet mezarlığının Nuh kuyusu ŞehitlikA Sa~açlar, D~var dibi, 
~ev~bağı, lnadiye, Selimpaşa taşı, Bülbüldere, Selamsız ve Agahamamı 
~ t'\>i llerinde bulunan ve fırtınadan yıkılan 2255 tane muhtelif boyda 
~tt ağaçlan satılmak üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 
~\>ağaçların hepsine 12628 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
la :z1nı Müdürlüğünde görülilr. Artırma 14-5-936 Perşembe günü saat 
~ia Dainıt Encümende yapılacaktır. İstekliler 948 liralık muvakkat 
~~at makbuz veya mektubile teklif ~ek_:uplar~~ı havi zarfi:a~ını yu-

Yazııı g\inde saat 15 ee kadar Dannı Encumene vermelıdır. (B.) 
(2265) 

: "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü ; Akyazı Askeri kereste Fabrika-
sı Müdürlüğünden: 

ı - Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 936 senei mali
si içinde aşağıda yazılı yerlerden yapdı.r3:cağı toı:ı~uk ve 
kereste nakliyatını 14 Mayıs 936 tarıhınden ıtıbaren 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye koymuş

1 -_-_-_-_ .... .-...._ ......... ~ 1 
- "Tan" a "Sigortalı Abone "i 
1 kaydedilecek karilerimizi 1,000j 
~ liraya sİCJorfa ettiriyoruz j 
1 

dur. 
2 - 4 Haziran 936 Perşembe gününde saat on dörtte 

Adapazarı Maliye Dairesinde ayn ayrı ihalesi yapıla- 1 
caktır. 

3 - Kürt Kırığı ormanındaki maktalanndan Tokur- 1 
cun civarındaki Fabrika Şubesine yaptıracağı ( 6112) 
metre mikap tomruk ve kereste nakliyatının beher metre 1 
mikabına (330) kuruş ücret nakliye takdir edilmiş mu- i 
vakkat teminatı ( 1512) lira 7 2 kuruştur. _ 

4 - Tokurcun şubesinden kuzuluk köyü civarındaki 1 
Fabrika an barlarına yapdıracağı ( 6112) metre mikap -
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre . mikabına ! 
(220) kuruş ücreti nakliye takdir edilmiş ve muvakkat 1 
teminatı (1008) lira 48 kuruştur. · :: 

5 - Kuzuluk köyü civarındaki Fabrika anbarlarmdan i 
Adapazarı İstasyonuna yapdrracağı ( 5000) metre mikap : 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabma ! 
(225) kuruş ücret nakliye takdir edilmiş muvakkat te- 1 
minatı (843) lira 75 kuruştur. . _ 

İstekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını ı 
Maliye veznelerine yatırıp alacakları makbuzlarını veya -
banka mektublarını ve bu işi başarabileceklerine dair Ti- 1 
caret odalarından alınmrş vesikalarını havi kapalı zarfla- i 
rını ihale gününde saat on üçde Komisyona vermeleri ve 
şartnamesini görmek isteyenlerin Fabrika Müdüriyetile i 
Adapazarı Yollama Memurluğuna müracaatları. (2390) ~ 

3365 1 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta i 
şirketi olan (Anadolu) temin etmektedirj 

(Tan) ın büyük içti· 
mat yardım teıebbüsü· 
nü teıkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 
TA ETIIRMEKl fikri· 
miı, teıebbüsün ciddi· 
yet ve ehemmiyetine 
uygun bir intizamla A· 
DIM ADIM TATBiK E· 
DILMEKTEDIR. 

ilk adım, CJaıetemi· 
ze (Si GORT ALI ABO· 
NE> yazdacak olan O• 

kuyucularımızın ıigor· 
ta edilmesiyle atılmıı 
bulunmaktadır. 

ikinci adım (Slgor· 
tah perakende sataı l 
olacaktlr. Bunun tatbi· 
kine yakında baıhya• 
cağız. 

Sigortası 

(Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme 
Umum idaresi ilanlan 

Ankara Elektrik santralı için iki bobinciye ihtiyaç 
vardır. Taliplerin hüsnühal varakası, askerlik ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarile Millet mektebi şahadetnamelerini ve 
son çalışdıkları yerlere ait bonservislerini alarak Ankara
da Cer Dairesi Müdürlüğüne, İstanbulda Haydarpaşa İş
letme Müfettişliğine müracaatları. 

i Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 
- rı 5 X 360 =- 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- -
1 neler, yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira t~- 1 
I diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bır -

ayn kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 1 

Haydarpaşada imtihan olanların gündelikleri, Anka
raya geldikleri zaman ikinci bir defa yapılacak imtihan
dan sonra takdir olunacaktır. ( 9 6 5 ) ( 24O1 ) 

i Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani -
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 1 

1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- 1 I nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta
hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 1 

1 Sigorta Sirketine sigorta ettirilecektir. 

-İsmi, muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 1 
18-6-936 Perşembe günü hizalarında gösterilen saat- = 
lerde Ankarada İdare binasında ayrı ayn ve kapalı zarf 1 
usulü ile satm alınacaktır. Bu işlere girmek isteyenlerin ~ 
hızalarında gösterilen muvakkat teminatlar ile kanunun 1 
tayin ettiği vesikaları ve teklif mektublannı aynı gün i 
lastik malzeme için (saat 14 e); dinamo kayışlan için 
(saat 14.30 a); kapalı ebonit kutular içinde (saat 15 e) 1 

kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iş- = 
lere aid şartname Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü- ~ 
dürlüğünde, Ankarada Malzeme Dairesinde parasız da- j 
ğıtılmaktadır. (2526) 

1 S M 1 Muhammen bedeli Muvakkat teminat Ekıiltme 1&ati i 
Muhtelifülcins las- ) 22765 Lira 1707 ,38 Lira ı 5 
tik malzeme. ) 1 

Muhtelif eb'atta ) 1 

! 

i 
1 
i 
ı 

1 

1 

ı 
ı 

1 

1 Adı, baba adı 1 
soy adı 

1 

Doğduğu yer ve yıl' 
1 

İşi ve gllcU 

1 l • 
1 Adresi 

• ı Bedeni bir sakat-
lığı var mıdır, var 
ise nedir? 

Ne kadar zaman 
için abone olduğu 

1 -

Bu kupona dercedilecek yazılar cayet okunaklı yuılmıı olmalıdır. 

lstanbolda Tan gazeteel ıi;orta servisine. 
Gazetenizin 28 Nisan 1936 nüabasında yazıh şartlar dalreslmle 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
431 O metre bezli ) 
kauçuktan mamul ) 13116 983,70 

1 i man bedeli gonderilmlljtir. Sigorta muame inin yapılmasını d le 1 
15,30 :: ı rlm imza = 

kaz.aya karşı 1000 liralık hrortalJ &bone yazılmak istiyorum. Abone-.. l i 

" " vagon dinamosu ) 
kayışı. 

800aded kapaklı ) 
ebonit akkümüla- ) 4800 " 360 ,, 16 
tör kutusu 

3496 

Muhammen bedelli 3800 lira olan kontrol saatı yedek
leri 18-6-936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulu ile Ankara'da İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 285 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme
leri lazımdır. Şartnameler Ankara'da Malzeme Müdür
lüğünde, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğün
de isteyenlere parasız verilmektedir. (2527) 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Aylık ücreti Yetmiş Beş Lira olan iki Fen Memurluğu 

münhaldir. İsteklilerin ellerindeki vesikalarilc Belediye
mize müracaatları ilan olunur. (2536) 

- ı . 1 
!ı••ıııı•ııım•ıııı•ıııı• ıııı •ııı ı•ıııı•ıııı •ıııı•ı ııı •ıııı•ııı ııııı•r. 

inhisarlar 
lüğünden: 

lstanbul Başmüdür-

Hükmü Mayıs 936 sonunda bitecek olan içki satıcılığı 
tezkerelerinin yenilenme muamelesi Beyoğlu dahilindeki 
satıcılar için 936 Mayıs 15 ila 22 ve İstanbul ile diğer 
mıntakalardaki satıcılar için de aynı ayın 2 2 ila 3 O tarihi 
arasında yapılacaktır. 936 Haziranının birinci gününe 
kadar tezkerelerini yenilemiyerek içki satanlar hakkında 
kanuni icablann tatbik edileceğini ve mıntıkaları dahilin
deki satıcıların eski tezkereleri ve birer fotoğrafla zama
nJ' -la müracaat ederek veni tezkerelerini almaları ilan o
lunur. (2277) 

S428 
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Zeytinyağı istihsal eden memleketlerin bile dünyanın en mükemmel yağı olduğu kat'i olarak tasdik edilmiştir. Bu hususda en büyük mU
kafat ile yüzlerce altın madalye ve zafer nişanları kazanmıştır. Kum, böbrek, mesane, Taş ve bütün idrar yolu rahatsızlıklarına bilhassa 

safra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında şerbet gibi içilir. Bütün yemeklerinizde, tatlılarımzda, salatalarda hatta pılava Hasan zeytin

yağı kullanınız. Hasan deposu : İstanbul. Ankara, Beyoğlu. 

- istanbul Bahkpazarı başında 2 numerolu 

MalUI Cemal Gi$esi 
Bu defa da 

25. Lirayı 
Nişantaş ı nda 30 No. da minimini · 

yavru Bayan Behiceye vermiştir. 
Muhterem müşterilerimin gişeme karşı göstcrdi~leri alaka ve rağbe
te arzı teşekkür eder ve kendilerine de Y.Uksck taliler temenni 
eylerim. 

Tali li m in imini yavru 
Baya n Be h ice 

Hali tasfiyede bulunan 

VAPURCULUK 
Türk Anonim Şirketi 

Tasfiye Heyetinden : 

31 Mart 936 tarihli Hissedaran 
Heyeti Umumiye !çtimamda verilen 
karar mucibince tevzi edilecek olan 
temettü hisselerini almak üzere Sa
yın hissedarların müessis ve hisse 
senetlerile birlikde 12 Mayıs Salı gü
nünden itibaren Sirkecide Liman ha
nında Şirket tasfiye memurlarına mü 
racaatları ilan olunur. 

3410 

--• TİFOB!L --• 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için ağızdan alınan 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vermez: Herkes alabilir.Kutusu 

55 kuruş. 

13 - 5 - 936 

Havalara güvenmeyiniz! 
Ani hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip 

tehl ikesine maruz bırakabilir; fakat; 

• • 
- ---'-1 
Vücudunuzu bir kale gibi 
müdafaa eder. Gripin sa
de soğuk algınlığından 

mutevellid rahatsızhkları 

değı l , baş, dış , sinir ve 
adele ağr ılarmı da geçirir 

Daima Gripin! 

rto. 

ODEON 
Yeni çı kan plaklar 

VEDiA RiZA GiZ 

270078 • Uşak şarkı. Nar çiçeğine benzer 
Hüzam şarkı. San ipek saçlarım 

H A M 
no. 270079. 

i Y E T 
Yaramaz Ayşe 

Bir incecik tüle benzer 

G Ö 
rto. 270080 • 

N U L 
Tango. Pembe gül 
Tango. Son püsel 

~ünkü herşeyden 

evvel günde iki defa 

RADY~LiN 
Kullanarak dişleri· 

nin sağlamhğını ve 

g ö z kamaştıran 

parlakhğını kazandı 

Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikteJ1 

başka, ağız kokusunu izale eder, ağızdaki 
mikropları temizliyerek sıhhatin ve güzelliğiJ1 
aynası olan ağzı bir konca gibi güzelleştirir, 

•• ~--- Şehrimizin tanınmış büyük kundura mağazası 

N. A M i R A L i S 
Fatih Icrasından : Birdeyinden do 

layı tahtı hacze alınan zirdeki mal
ların: 

3392 ------------------------------------------------

Sayın müşterilerine, ayakkabı aldıklarında sağlamlığı ve §lklığı 
teminatlı olan ve her hususta memnuniyetlerini temin eden 

HUSU Si cins 
Kundura almalarını tavıiy eyi kendisine vazife sayar. 

istiklal Caddesi No. 367 
3303 

Uyuşturucu maddeler inhisanndan· 
19 3 4 ve daha evvelki seneler mahsulü Afyonu olup 

İdaremiz emanet deposuna teslim edenlere, merhun bu
lunduğu Bankaca vaktinde cins ve mikdarı bildirilmiş o
lan afyonların sahipleri, ihraç programımızı kabul ettik
lerine dair 1 Haziran 1936 günü akşamma kadar taah
hütnameleri imzalayup İdaremize tevdi etmedikleri tak
dirde ihracatımıza iştirak hukukunu kaybedeceklerdir. 
Keyfiyet ilan olunur. (2589} 

Adet 

1 Mavi Beyaz karyola. 
1 Tahta dolap. 
1 Yemek masası. 
1 Sarıdemiı; kurneş. 

1 Demir soba maa boru. 
19 Mayıs 936 tarihinde salı günü 

saat 14 te Çarşıda Sandal bedesta
nında bilmüzayede paraya çevrile
ceğinden taliplerin mahallı mezkfı.- . 

da memurine mUracaatlan ilim olu
nur. (22923) 

Istanbul !kinci lflas Memurluğun
dan: Bir müflise aid olup Gümrük

te bulunan 450 demet Oluklu Saç 
transit suretile satılacaktır. Isteyen
lerin 18-5-936 pazartesi günü saat 
onda Adliyede lkinci lflas dairesine 
müracaatları ilan olunur. (22943) 

AGIZLIKLAR ÜZEERiNDE 
Dr. APOSTEL'in imzasına dikkat. 

Dikkat - Ağızlıklar kutu içinde ve 6 taşla beraber satılır. Umumi de~ 
su: Sultanbamam kebapçı karşısında Sahibinin sesi. Anadoludan arztl il' 
denler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında sipariş pnstB 
tecliyeli olarak derhal gönderilir. cıl-' 

Ankara: Ali Tümen, tütüncü Taş han - !zmir: Necip Sadık Bal • 
156 - Eskişehir: Şifa eczanesi - Bursa: Nureddin Neşet Uzunçaı1~, 
Samsun: Saatçi Avni Peker - Aydın: Gram of oncu !spartalı Me}UJl tots 
Trabzon: Gramofoncu Hakkı kunduracılar - Malatya: İbrahim Işı~. ı.,ı-0, 
çikolatası - Denizli: Tatar zade Mustafa tuhafiyeci - Sıvas: Saatçi şu~U" 
Eli.ziz: Gramofoncu Cevad Haydar - Mersin: Konya Pazan Hüseyin cfiıtl 
nü - Adana: Hacı Halil Yağcami civan - Nazilli: Hırdavatçı ~e 
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