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Okuyucularımızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya alt tafsilat 11 tnclde] 

Yunanistanda umumı grev akim kaldı 
l ntizar devresi Siyasette intizar devresi Müstakil Habeşistan 
ltall·an delegelerinin, :Mussolini

Clen aldıklan emir üzerhıe Uluslar 
Kurumu Kon~Jini terketmeleri "'e 
ansızın Jromaya dönmeleri, koUektif 
~nıniyete bağb olan "e Cene\Te pak
tım tutan bütün muhitlerde derin bir 
halTet uyandırmıştır. 

Alolzinin Cenevreyl bırakmasında

Konsey hiç bir karar Yeni Habeş hükUmeti 
. almadı ve dağlldı ! dün işe başla~ı ! 

ki sebep şudur: 
"- Habc.~istan diye ortada bir dev

let yoktur. Bunun için İtalyan dele
gesi, Habeş delege.o;ile Ulu lar Kuru
lllunda bir safta bulunamaz.,, 

Uluslar Kurumu Konseyi Habeşis
tan diye bir devletin mevcut oldu~u
btı yani Konseyde azası bulunabilece
gQıı kabul edince Aloizi ~anta..-.ını al
dığı gibi Romayı boyladı. 

Bunda ltalyanm Uluslar Kunımon
clan ~ekileceği manasını görenler de 
\'ardır. Pakat kanaatimize göre, ltal
ta, Cenevrm•e karsı \'lktor Emanue
lin Habeşic;;t~an ımPa.ratonı ilanından • 
&onra ü~cü bir emrivaki yapmak 
istemiş, ve Uluslar Kurumunu bu ıııu
l'etle yeni bir tehdit altında bırakmak 
arzusuna kapılnu~tır. 

Vaziyet şudur: 
ltalya pekala biliyor ki, bugün Av

tupa devletleri kendisinin teşriki me-
8&1 ine miihtaçtır. Almanyanm A "'US
hıryaya kaclar bımemesi, Orta A vru
Payı ,.e hatta Fransayı tehdit altın
da bırakmama.c;ı, kuvvetli bir ltalya
bın vücudiina bağbdır. 

Halbuki Jtalya, A\'rupa l~lerine ka
hımıyacağını göstermesile Avrupa 
llllhiine böyle bir garanti temin et
ıtıektP-n uzak kalmaktadır. Valaa Al

ltalyanın Uluslar kurumunu 
terkedeceği hiç zannedilmiyor 

Edenin Cenevrede a.lınmış bir resmi 

~anyaı.ın Avu."turyaya inmesi ve bir Cenevre, 13 (Tan) - Uluslar Ku
llerınen imparatorluğunun Tirolda rumu Konseyi bugünkü son toplan
kendi hudutlarına dayanması İtalya tmında Almanyanın Lokarno misa
lçln de endişe edilecek bir hadise- kı ahkamını ihlal etmesi meselesini 

min edildiğine göre, ltalya, Aloisi
nin hareketi hakkında pek yakında 
izahat verecektir. 

dir. Anc>.ak böyle bir hadisenin tehli- tetkik etmiştir. Ancak, Lokanıo dev lngi/fere, mÜ§Ohede ve 
kesi, ltalyadan daha ziyade Fransa !etlerinin bu husustaki mUzakerele- intizar devresinde,_____.._~-
.... f;'t~~-:T.~soiGt~hı'-Aloiziye Cenevre- ~~-aları J;ic~';;;;is~k;·;~;şı;;n~ m;:;~Jıı~ıt~~nt ~taı!afıe '::1; 
)1 bırakıp Romaya dönmesini em- da Alman vaziyetinin de 16 Ha.zi- diplomatik münasebatını yakında 
~tmekle takip ettiği gaye, Habeşls- randa yapılacak olan toplantıda gö- yakında kat'edeceğine dair çıkan ha
tanın 1talyaya ilhakını bütün dünya- rUşUlmesini icap ettirmiştir. Kon- berleri tekzip etmektedirler. 
~a zorla kabul ~ttinnekte~ ziyad~, sey, öğleden sonra muhtelif rapor- Ayni mahafilin işaret ettiklerine 
lc~nsa.da sosyalı tlerln lkbdar mev- lan kabul etmiş ve dağılmıştır. Te- [Arkası 10 lınr,uda ı 
d~egclmcl~llitlm~~e~~~~ ========================~~== 
1 
ar ınevklinin faşist aleyh tan bir po-
1tika takip etmelerine karsı şimdiden 
"aııyet almaktır. Habeşistanın işletilmesi 

İtalya Alman sermayesile 
teşriki mesai yapacak 

l~ıya, pekalıi biliyor ki, İngiltere 
l'~nı bir harbe girmek istemiyor. }::de 
.lıuı söylediği gibi "lngiltere korktu
gundan deı;•il, belki harpten nefret 
~ttiğioden dolayı harp etmek isteme
t ~~tedir,, lngiliz Dışi~leri Bakanının 
tı~ affuz ettiği bu "nefret., kelimesi
bın lfı~ga\i manasından ziyade politik 

t'~ manası vardır. Bi7im anladığımıza Dul!e Habecistandaki servet kaynaklarının 
lre, bu, demektir ki, lngilterenin 3' s 
h abeşistandaki menfaatleri, onun 
tn&.rbe girmesini, ve hatta bu harpten 
le ~ıtlffer çıksa bile birtakım kuvvet
~· l'inl kaybetmesini fi.mir değildir. Si
lt asaı ceı,heden işi lıalletmek durur
._:n, hunu silahla düzeltmeğe oğrr/ 
~nın yeri yoktur. 

OIA~te ltaıya lngilt.erenin bu manada 
"'il "h ,~arpten nefretinden,, cesaret 

tia ve dalına son hadlere kadar 
le~'anınak \'e bundan sonra lstedik
ltıeknl ~bul ettirmek emelini besle-

tedır. 

~ilinin Ceneneyi terkedip aynl
l'tıPıL daki sebep budur. Yoksa, Av
'°ltPa ve bilhassa Fransa n Orta Av
'al.l'e llekadar JtaJyanlarla teştiki me
._e\'t taraftarsa, ltalya da o kadar Ce 
ltıec: \'e Orta Avrupa ile anlaşma~a 
&~di~dur. Eğer öyle olma .. a idi, 
~r . ..,. 3 e kadar Jtomadaki fa..,.ist hü-
~~t· • °"e 81 • 

1 ~oktan Cenevreyi ter:ketmiş, 
ita) l llSada inzivaya ~ekilmiş olurdu. 
l(tt .l ~Yı hu ka<lar ileri şekilde hare
~h: ltıeğe sevkeden bir ba.5ka amil 

işletilmesi için sanayi reisiyle görüştü 

A A "' 9 I S TAN 

l<eııcıı \'ardır. o amil de Jtal)·anlann .. 
ttı., L

1
hudutlanna kadar ~·akla5mala- : ./ 

-'- il ~ te • lfOOOıl'llt • ..... 
'1.11', l" arzu etmedikleri Almanya- / o»oı. o 
~PiL aşısı ltalya, müstakbel Cermen ._ ____ iiiiiliimı ______ _.._w--..;.iiiiııııiiıırıııiıiıı._ ... _ _. 
,,:torJuğundan çekinirken, öbür Habeşistanda bulunan başlıca madenleri, hayvanları ve yetişen 

.... ~ n, hunu Ceneneye karşı koz nebatların bulundukları mıntakaları gösterir harita 
~tlld kuııanınaJcU n Alınanlarla 
~lt ınesaı edeceğini izhar etmek- Roma, 13 (A. A.) - Mussolini, va ve belki de petrol bulacağını ü -

~- • sanayi erbabı konfederasyonu reisi mit etmektedir. 
ı ~~ · r · bJtıtrn il Alınanlann Reni askeri- kont Nop ı'yı alakadar nezaretler ve Salahiyet sahibi mahafil Habeşis-
~ , 3-' eleJinden 8 0 n r a 1 t a 1_ korporasyonlarla birlikte çalışarak tanın faşist prensiplerine göre işle . 
tı~: karşı F r a n s 1 z poli- Habeşistarun servet ve istihsal me - tileceğini beyan etmektedirler. Ha -
~~I a görülen zafiyet üzerine nabii hakkında bir rapor tanzim et- beşistandaki servetlerin bir iki muh 
~h., tanı kolaylıkla iş~al Hfebilen meğe memur etmiştir. tekir esrnıayedann eline geçmesine 

3lındl, Almanların müstem- Yakında muhtclik tetkik komite- müsaade edilmiyecektir. 
leri toplanacaktır. Ecnebi sermayenin aranılıp çağ • 

[Arkası 10 uncuda] İtalya Habeşistanda altm, platin, rılmıyacağı, ancak Alman sanayii -
TAN demir, kükürt. mika nitratlar ve ci- (ArkRsı 10 ı1nr.uC111 

Bu hükumet Haile Selôsiye· 
yi temsil ediyor 

Londra, 18 (Tan) - Adisababanm 
200 mil cenubu garbisinde bulunan 
Gora şehrinde, "alinin n başka lln

be~ rüesasının \'e nazırlannm i~tira
ki ile mahalli bir Habeş hükumeti te
şekkül etmiştir. Bu hükumet impara
tor Haile Seli.'11iyeyi temsiJ etmekte ve 
bulunduğu mıntakanm asayi~ini ko
rumağa çalışmaktadır. Bu hükfımet 
ltalyan kun·etıerine dehalet etme
yip, müstakilen Habeş halkını idare 
etme-"e ha~lamıştır. 

Gorda sükunet hükiimfermadır. 

Mussolini Büyük 
Elçimizle 9örüştü 

Roma, 13 (A. A.) - Mussolini 
Türkiye Büyük Elçisi Ragıb Bay

ioru kabul et -

Hüseyin Ragıp 
mişlerdir. 

miştir. 
••• 

Lo n d ra. 13 
(Tan) - Türki -
ye ve Amerika
nın Birleşik bükü 
metleri, İngiltere 
tarafından Adis
a babadaki kendi 
elçiliklerine gös • 
terilen muave • 
netten do 1 a yt, 
:Londra hükume
tine teşekklir et-

Avusturyada 

Susnig kabinesinde 
tadilat yapılacak 

Prens Starhembergle 

Şuşnig anlaşıyorlar 
Viyana, 13 (A.A.) - Şuşnig'in bu 

hafta içinde kabinede tadilat yapaca
ğı zannedilmektedir. Hatırlarda oidu
ğu veçhile altı hafta evvel mevzuu 
bahsolmuş olar. 
tadilat meselesi 
bila müddet te
hir edilmiş idi. 

Yapılacak be
cayişler, tebed
düller yalnız tek
nik nezaretler
de yapılacak, ha
rici siyasetin is
tikametinde hiç
bir değişiklik ol
mıyacak, "vatan 
severler cephesi,, Ştarhemberg 
nin himayesi altında Şuşnig ile Ştar

LArkası ~ incidej 

Filistin hadiselerinde 
ltalyan propagandası 
lngiliz kabinesi dün bu 

meseleyi de görüıtü 
Londra, 13 (A. A.) - Kabinenin 

bugün yapmış olduğu haftalık top
lantıda bilhassa Habeşistanm ilhakı 
meselesi ile zecri tedbirler meselesi 
görüşülmüştür. Bundan başka Ha
beşlstana dumdum kurşunları veril
miş olduğu yolunda İtalyanlar tara
fından yapılan ithamlar ve Filistin
deki iğtişaşlarda ltalyan propagan
dasının yapmış olduğu tesir tetkik 

r ArkJ\sı 10 uncuda] 

Yunan hadiseleri kapanıyor 

Umumi CJrev yapılamadı 
işçilerle itilCif ediliyor 

Her tarafta sükun var, hiçbir 
tarafta yeni htidise çıkmadı 

Selanik grevinde sokaklarda ölenlet 
{Yazısı 5 inci sayfada] 

Hayat bahasını ucuzlatmak için 

Mamul eşya fiatlerinde 
ucuzluk temin ediliyor 

Ankara, 13 (Tan) - Ekonomi 
Bakanlığı 936 şubatından itibaren 
pamuk ipliği maliyet fiatıarında 

ytizde 8 ila yüzde 15 tenzilat yapıl
masını kararlaştırmış ve alakadar
lara tebliğ etmiştir. Bakanlık bu su
retle memleketin büyük bir sanayi 
mamulatı olan pamuk fiatlannı da 
kontrolü altına almış ve yliksek 
karlara meydan bırakmamış olmak
tadır. İplik tezgahları olmıyan men
sucat fabrikalan ve bilhassa men
sucat sanayi bünyesi bu karardan 
istifade edeceklerdir. Dolayısiyl~ 

fakir halkın ve köylünün giydıgt 
harcıalem bezler ucuzlatılmıs ola. -
caktır. En çok köylünün sarfetmek
te olduğu Amerikan bezleri üzerin
de de tetkikler devam etmektedir. 

Bunlar da bir standard şekle so
kulduktan sonra fiatları üzerinde 
tenzilat yapılabileceği anlaşılmıştır. 
Ekonomi bakanlığı böylece htikQ
met ve parti programlarında yer al
mış olan sanayi maınulatının satış 

fiatlarının kontrolünde büyük bir 
hassasiye~ göstermektedir. 

7 aylık harbin biltinçosu 
Habeş. seferi İtalyaya kaç 
milyar altın lirete mal oldu? 

İtalyan Bankasındaki altınlardan İtalyanlar 

Musaali dağından Adisababaya varıncaya ka

dar her ay 300 - 400 milyon liret eksilmiştir 

Yukardaki ıema-grafikte, İtalya Yarım adasiyle Habeşistanm mesahai sathiyesi 
arasmda canlı bir mukayese görüyorsunuz. Ortadaki beyaz yer, Habeşistanm top
rakl~rıdır. Siyah yerler ve onun grafik altındaki devamı İtalyadır. Ortadaki crafikte 
harbın başlanıııcı. olan 3 Teşrinievveldcn 3 Mayısa kadar geçen yedi ay zarfında İtal
yan Bankasın.dakı altm mevcudunun nasd azaldıtmı görüyorsunuz. Bu azalış her ay 
300 - 400 mılyondur. İtalyanlar Musa Ali Dağından ilk kurşunu attıklan zaman 
İt~lyan Bankasmm altm mevcudu 4.250 milyondu. Adisababaya vardıkları zaman bu 
mıktar 1.50~ milyara düştü. Binaenaleyh, yalnız yedi ayda yapdan Habeş seferi maı
rah 2,750 mılvon altındır - Bu huauataki bir etüdü 8 inci HyfadC bulacakaını:ıı: -
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HERGON BiR FIKRA 

ÇırılçıplElk 
Burnu, yüziinün çer<;evesinden muazzam bir sivilre gibi dıpn fırlıya.n 

adam, hırsından köpürüyordu. Ona sabunlanmıza nasip olınıyan bu kö
pürmenin sebebini sordum: Hiddetinin köpüklerile karışan "ç,, harfinin 
parçalanm yüzüme püskürerek: 

J' A N 14. 5 - 936 

Toros ekspresi Fakültelerde değişiklik Kaza kurşunu Küçük Haberler 

Yarından itibaren Dil mektebinde sınıf Bir ölü 
- Ç'ırml çıı,lak! dedi. Yarabbi! Hnsalam almıyor, e.Jmıy~ak ta. Kos

koca herif temiz aJJe ~uklaroun kar,;ısında çınl~ıplak nuıl durur'! Bu
na hangi vicdan, ha.ngl baba, hangi terbiye, razı olur? Hay ayağını kırı
laydı da gidip bu feci manzarayı görmese idim. 

Konu~urkt-n yüzüme sıçrattığı birkaç köpük lm'llcnnını silmeğe çalışır
ken sordum: 

hiıftada üçe çıkarılıyor mevcudu azaltılacak 

arabacı 

bulundu 
Evvelki akşam Ayazağa ile Maslak 

arasında, Ismail adli bir arabacı, çift 
beygir koşulu arabasının içinde çö
melmiş bir vaziyet almış olduğu hal
de ölü bulunmuştur. Oradan geçen 
yolcular, arabacının yanına yaklaş

mışlar ve kendisinin kalp durmaam
dan öldüğünü sanarak jandarmaya 
malumat vermişlerdir. Biraz sonra, 
müddeiumumilik, hadiseyi haber al
mıştır. Muavinlerden Ubeyt, tahkika
ta vaz'iyyet etmiştir. Adliye hekimi 
Enver tarafından arabacı Ismailin ya 
pılan muayenesinde, tabii bir ölümle 
değil, sol koltuğu altına giren bir 
kurşun yarasile, kanm içeriye akması 
neticesinde öldUğü anlaşılmıştır. 

• Uı.küdar maliyesinde bir tayin
Usküdar muamele vergisi hesap mü 
tebassısının işine nihayet verilmi 
ve yerine divanı muhasebat eski aza· 
sından Ziya tayin edilmiştir. 

• Beyoğlu kaymakamlığının bir t 
şebbüıJü - Taksim Cümhuriyet abi. 
desine şimdiye kadar hangi cemiye 
ve şahıslar tarafından çelenk konuld 
ğuna dair, Beyoğlu kaymakamlığı ta• 
rafından bir defter vücuda getirilme 

- Kim bu çmlçıplak adam, nerede! Ne oluyoruz! 
- Nerede olacak Güzel San'atler Akademisinde, hani !fU eskiden Sana-

yii Nefise dedikleri yerde. Benim bil<llğim burada talebeye yastık üzerine 
yağlı boya resim yapmağı öğretirlerdi. Halbuki hangi ya.tıtık, hangi resim, 
çınl~·ıplak bir herif .. Tövbe, tövbe. Bu yaştan sonra, bunu da mı görecek
tim! 

Akademiye "edebin destere ile boğazlandığı yer,, di~·erek, hırsından kö
püren adamcağıza, orada modellerin niçin çıplak durduklannı anlatmama 
imkan yoktu ... Ona bir aralık kızacak oldum, fakat kızmaya hakkım yok
tu. Ona "geri kafalı adam,, diyemezdim, çünkü ben de ilk defa Akademide 
!;ıplak model gördüğüm gün kulaklanma kadar kızarmıştım. İlk defa 
duvarlarında çınlçıplak resimler dolu bir re im sergisine girdiğim zaman 
bu açık 'açık resimlere uzun boylu bakmağa terbiyem mü"aade etmemişti. 
O yaşa kadar ne bir kimse, ne bir kitap bana "resim atölyelerinde model
ler çıplak durur,, diye bir şey öğretmemişlerdi. 

Milyon başma bir tek ressam ve yanın heykelt1'8§ düşen memleketi· 
nıizde Güzel &n'atler Akademisine kurşun borulan tamire girerken, 
çıplak modelin karşısında hayretinden donakalan adamı ayrplamama im
kan yoktu; çUnkl bu işe hayret edenler a.rasmda maalesef okum Uf yazmıı 
gençlerimiz, hatti bUyUk ediplerimiz de vardı. 

Mes'ut bir hôdise 
Dünkü sayımızda Ankaradan alın

mış şöyle bir telgraf vardı: 
"SUmerbank yakında toplanacak 

olan umumi heyete vereceği senelik 
raporunu Ulus matbaasında ilk defa 
olarak Türk kağıdına bastırmakta

dır,, 

Türk kağıdı, Izmitte kurulan fab
rikanın eseridir. 

Kağıt değil fakat kağıt fabrikıuıı. 
kağıdın icadından aşağı yukan iki 
bin sene sonra ve bütün Asya ile Av
rupayı dolaştıktan sonra memleketi
mize gelebilmiştir. Bunu da, daha 
birçok eserlerini gördüğümüz ve gö
receğimiz Cümhuriyet hükumetimi
ze borçluyuz. 

• modern şeklile memleketimize 
g kağıt fabrikasının, kağıt değir
menleri denilen ilk ve basit şekillerin
den itibaren Asya ve Avrupayı do
laşışını, mümkün olduğu kadar kısa· 
d., burada canlandıralım: 
Aşağı yukarı Miladın ilk senelerin

de, o zamana kadar üzerine yazmak 
tizere kullana geldikleri bambu lev
haların yerine bazı nebatlardan ya
pılmış kağıt kullanmağa başlamışlar
dır. Kağıdın Korede icat edilip Çin~ 
geçmiş olması çok muhtemeldir. A· 
rap eserlerine göre yedinci asırda 
Scmerknnt Çinlilerin kağıt antreposu 
idi ve Araplar kağıt ihtiyaçlannı o
radan temin ederlermiş. 712 senesin
de bu şehir Arapların eline geçince ve 
Çinliler uzaklara çekilince,Semerka.nt 
a getirilen Çinli esirler ilk defa ola
rak Araplar hesabına kağıt imaline 
başlamışlardır. Bu kağıdın hangi ne
batlardan yapıldığı pek bilinmiyorsa 
da daha sonra bütün islam lleminde 
§Öhret bulan Semerkant veya Hora
san kağıdının paça\Tadan yapılmış ol 
duğu tahakkuk etmiş ve yapılan mik
roskopik tahliller bu kağıtta keten 
veya kenevir lifleri bulunduğunu gös 
termiştir. 

Sekizinci asır eonunda kağıt en
düstrisi Bağdada gelmiş ve oradan 
bütün Arabistanı, San'a ve Yemeni 
dolaşarak Mısıra ge<;miştir. 

On birinci asır başında Kahirede 
kağıt o kadar iptizale uğramıştır ki, 
bir Arap müellifine göre, çarşının 

bütün esnafı, sa..ttıklan eşyayı mut
laka kağıda sararlarmış. Ayni tarih
lerde Afrikanm şimalinde Fas şehrin 
de 400 kağıt değirmeninin faaliyette 
olduğu tesbit edilmiştir. 

BEDRi RAHMi 

a 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Mikron nedir! 
- ,Şimdiki Adesa tehrinln yerinde 

eskiden ne nrdı ! 
- ı·umurta a.kı endüstri sahMm

da nerelerde kullanılır! 
- (La Belle Helene= gtizel.Ele

na) ope.retl kimin ~eridir? 
- Parşömen nedir ve neden yapı

lır! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Posta güvercinleri ilk oU.rak 

nerede kıı llanılmıştır 1 
C - On ikinci asırdan itibaren ı

randa. 
S - Fransa, I:~parıya, Almanya, 

lngiltere ve Italyamn ehemmiyeti i
tibarile sıralanarak nüfusU.rı ne 
kadardır 1 

C - Almanya: 6S milyon; lngilte
l'e 45 milyon; Fransa ve İtalya 42 fjf!r 
milyon; ispanya: 24 milyon (tabli 
mü temlekeler hariç) 

S - Pirinç dünya nüfımından M 

kadanrıın ba§lıC<J gıdastdır 1 
C - 750 milyonun, yani dünya nü

fusunun beşte ikisinin. 
S - Pari.-tteki Ey/el kulesi öWme 

sebep olmuştur 1 
C - Kulenin lnşMr ınrasmda bir 

amele kuleden düşerek yine inşaat 
esnumda başka bir amele eceme öl
mfü;ıtür. Bundan J>a,~ka kule :rapıhr
ken kurtulan demir 80mun ~ğıdan 
g~en bir yolcuyu öldürmUı,ttir. 

S - Fransa mı büyiiktür, ispan
ya mı 1 

C - ispanya Fran!lladan 46000 kl
lometro mura.bbaı daha büyüktür 
(tabii ınU.temlekeler hariç) 

ğirmenler kurulmuştur. Cenup Al -
manyası bütün klğrt ihtiyacını bu İ
talyan değirmenlerinden temin etmit
tir. 
Klğıt Fransaya ispanyadan geç

mif ve 1189 da bir rahip ilk değirme
ni kurmuştur. Pek az sonra cenuptan 
§imll! doğru bUtiln Fransada değir
menler yapılmıştır. 

Almanyada ilk kağıt fabrikası 1320 
de Mayans civarında açılmııı ve 1390 
da NUrenberg'de Ulman Ştromer 1.ıı
minde birisi, o zaman fevkalade bir 
şey sayılan su ile işlet ilk kağıt değir
menini meydana getirmiştir. 

Haftada iki defa işliyen Toros 
ekspresi, görülen rağbet üzerine, bu 
ayın on beşinden itibaren Uçe çıka
rılacaktır. Bu &uretle Toros ekspres 
leri her hafta pazarte&l, çarşamba 
ve cuma gUnleri Haydarpafadan: 
Pazar, çarşamba ve cuma günleri 
de Fevzipaşadan kalkacaktır. 
Haydarpaşadan kalkı!J sabah sa

at dokuzda olacak, ertesi akşam sa
at. 16,15 te Fevzipa!Jaya varacaktır. 
Fevzipaşadan da saat 11 de kalka • 
cak ve ertesi günün akşamı saat 
19,40 da Haydarpaşaya gelecektir. 

Toroa ekapre&i Ankara.dan geçti
ği için, İstanbul - Ankara arasında 
bir günlük seyahatler de yapılabile
cektir. Haydarpaşadan sabah saat 
9 da eksprese binen bir yolcu ak • 
şam &aat 21,42 de Ankarada ola
caktır. Ankaradan da saat 7,30 da 
kalkan tren 19,40 da Iatanbula gel
miş olacaktır ki. böylece Ankara 
yolu 12 saat 37 dakikaya lnmiş ola
caktır. 

Maarif 

Askeri kamplar bu 

sene leyli olacak 
Liselerde imtihanlar biter bitmez 

kamplara çıkılacaktır. Maarif vekl
leti, askeri derslere fazla ehemmi -
yet verdiği için kamplar bu yıl ley
li olacaktır. Buna ait tahsisat temin 
edilmiştir. Kamp müddeti, geçen se· 
nelerde olduğu gibi, on beş gündür. 

• Planörcülük hakkında Rusyada 
yapılan bir film şehrimize getiril -
miştir. Bu film üniversite talebesine 
üniversitede liselilere de halkevinde 
gösterilecektir. Film, aym 17 siyle 
24 ü arasında her gün saat 20,30 da 
gösterilecektir. 

Bazı üniversite fakültelerinde ya
pılacak değişiklikler için kurulan ko
misyonlar mesailerine devam etmekte 
dirler. Fen fakültesindeki değişiklik
leri tesbit eden komisyonun mesaisi 
bir müddet daha uzayacaktır. Çün -
kü bu fakülteye ait işlerin tetkiki e
hemmiyetli görülmektedir. Hukuk 
komisyonu, işini önümüzdeki hafta 
bitirecek, raporunu verecektir. 

Dil komisyonu, mükarreratını ve
kalete bildirmi§tir. Bu komisyonun 
verdiği kararlar arasmda bilhassa 
dil mektebinde sınıf mevcudunun a
zaltılması, dil derslerinin fakülteler
de dersler olmadığı saatlerde yapılma 
sı, mektepte takip edilen metodun da 
ha pratik şekle ürağı gibi mühim 
maddeler vardır. 
Eczacı mektebinin de ihtiyacı kar

şılıyabilecek bir vaziyete getirilmesi 
için rektöriln başkanlığında bir ko
misyon kurulmuştur. DUn, ilk toplan 
tısını yapan bu komisyonda tıp ve 
fen f akillteleri dekanlarile profesör -
lerden Neşet Omer, Akil Muhtar, Ll
yipşin, Arndt, Oberndorf ve Akif bu
lunmuşlardır. Komisyon ikinci toplan 
tısını yamı yapacaktır. 

Bebek sergisi 8 
Ağustosta açılacak 
Kızılay cemiyeti tarafından Tak

sim bahçesinde açılması kararlaşan 
beynelmilel Bebek Sergisi 8 Ağus
tosta açılacaktır. Bu sergiye Kızılhaç 
cemiyetleri de iştirak edecektir. 

Kızılay bebek sergisi için bir ko
mite teşkil etmiştir. Bu komite gü
zel 8 a n a t 1 a r akademisi 
d i r e k t ö r B u r h a n Top
rak, Akşam krz sanat mektebi Müdi
ri Ayşe, ressam Elif Naci, Cemal 
Nadir, MUn!.f -ll'eh\m ve Ramlzden 
ibarettir. Komite bir iki gUn içinde 
toplanarak sergi hazırlıklarına baş
lıyacaktır. 

Ismailin cepleri aranmış ve içinden 
bir kurşunu noksan London markalı 
bir tabanca çrkmıştır. Tabancanın 

emniyet tertibatı bozuk olduğu görUl
dtiğUnden, yolda ara.banın yaptığı 

sarsıntı yüzünden Ismailin kendi si
li.hından çıkan kurşunla öldilğü kuv
vetle tahmin edilmektedir. Hadisede 
herhangi bir kast ihtimali olmamak
la bera.ber, cesedin yine ihtiyaten 
morga kaldınlmuma IUzum görül
müştür. Mliddeiumwnilik ve jandar
ma tahkikata devam etmektedir. 

tedir. 
Taksim Cümhuriyet abidesi, 192 

senesi ağustosunda açılmışhr. O va 
kittenberi abideye konulan çelenk 
lerin miktarı tesbit edilmektedir. Bu 
dan sonra, abideye çelenk koyan c~
miyet ve şahıslara bu defter imzalat 
tırılacak, bu suretle güzel ve tarih 
bir hatıra defteri vücuda getirilecek.
tir. 

• Ttirkkuşu üyeleri ~oğalıyor I 
TUrkkuşu derslerine dtin de devam e-ı 
dilmiştir. Talebeler iki grupa ayrıl 
mış ve her iki grup ta ayni zamand 
ders görmüştür. Kayıt muamelesin 
dün de Türk hava kurumu merkezin 
de devam edilmiştir. Birkaç gUn son 
ra talebe adedi çoğalacağından gru 
lar ayrı ayn zamanlarda ders gör 
meğe başlıyacaklardır. OnUmUzde 
cumartesi günil öğleden sonra saa 
üçte EminönU Halkevinde ilk naza 
ders verilecektir. Leyli mektep tala-. 
besi derslere muntazaman gelemedik 
terinden bu gibi talebenin bulunduk 
lan mektep direktörlüğüne birer ~ 
kere gönderilerek izin istenmiştir. 

Tahlisiye müdürünün Emlnönünde tramvayların 
tetkikleri durak yerleri değiılyor 

Garp ve cenup sahillerimizde tah- EminönUdeki kalabalığa mlnl ol• 
lisiye işleriyle yakından meşgul ol - mak için tramvayların durak yerle· 
mak üzere bir aydanberi ıeyahatte ri arasında bazı değişiklik yapıla.· 
bulunan tahlisiye umum müdürü aclctır. Bu arada Eminönünden Maç 
Necmeddin, şehrimize dönmüştür. ka ve Kurtuluşa giden tramvaylar 

Necmeddin, beraberinde fenni va- EminönU durak yerinin arkasında 
sıtalar mühendisi Hami olduğu hal- ve otomobiller durak yeri tarafında· 
de, cenup sahillerimizde Kaledonya ki kaviste duracaklar, boğaz tram
ve Adrasau'da inşaatı bitirilen fe - vaylan şimdiki yerlerinden yolcu 
nerlerin kontrolunu yapmış ve tesel alacaklardır. Bu hususta bir proje 
lUm muamelesini bitirmiştir. Her i- hazırlatılnuştır. · 
ki fener cenuu sahillerimizin c:ok 
büyük bir eksikliğini tamamlamış ~r~a"Cb:-::u-=ru:-::n=--=v~e~B:r;a:o;:tb~a"""'B"d"'fh""llh""'d"a,.(9...,..ajil""'ı~€SI 
ve çok mükemmel olarak inşa olun- cak fenerlerin yerleri için de ayn " 
muştur. Bu sene içinde !zmir ile Ka ca tetkikat yapılmıştır. 

• Nafıa vekaleti. yUkaek m\ihen -
dis mektebi talebelerinin yalnız 
mektepte mevcut vasıtalardan i&ti • 
fade ile kalmıyarak, ders program
larına halel gelmemek şartiyle, u
zun veya kısa seyahatler tertip edil
me!'lini, ilmi tatbikat gösterilmesini 
mektebe bildirmiştir. Devir hazırhğı on güne kadar bitiyor 
Kızday haftası 
Bir Haziranda ba9lıyacak ve bir 

hafta devam edecek olan Kızılay 

haftasının programı hazırlanmıftır. 

Hafta içinde muhtelif mUessese 
vitrinlerine Kızılaym harpte ve ba
rışta yaptığı insani hizmetlere dair 
birçok timsaller konacaktır. Ge<;en , 
sene oduğu gibi bu &ene de halka : 
Kızılayı tanıtacak ve izi kaydolun
malarını te,vik edecek levhalar bas- 1 

tırılacak, umumi yerlere astırıla- ; . 
caktır. • 

Harp Akademisi Oğretmenlerin - : 
den Kumay Yarbay Raşit, Doçent j 
Dr. Ki.zım tama.il ve Dr. Şilkrü Hl-.; 
zım tarafından radyoda. konf eranı- ; 
lar verilecektir. 1 

Hazırlanan program birçok mU • 'ı 
eaaeıelerden davet edilen mümeuil· 
lerin iftirak edeceği bir toplantıda 1 
göriltillerek kat'i fekli verilecektir. 1 

.1 
Eeıa kodeksi komisyonu , 

lütün ambar ve antrepolar Haziranda 
Liman İdaresi emrine verilecek 

lstanbul ithallt . iUmitl~U am\aııtarından birı' 

..---------------------------........... 
t 

:_ _______ ~ 

.... ~SAU~UUVWX-

1 Ne Dersiniz? 
1 Gece, eczane •• 

' ı Bir okuyucumuz blze diyor ki: ~ 
''Nlşantaşında oturuyorum. Geçv"" 

gece çocuğum hastalandı. Doktor g~ 
tirdim. Beçeta yazdı. Likin ecıaO 
nerede!. Gazeteleri kan~tırdnn. JJO" 
l&madım. En yakın eczaneye gittiıO' 
(Kurtulq eczane111l) olduğunu aıılY 
dım. Tramvay yok. Taksi bul~ 
Yaya olarak (Kurtuluş) a gittlın· V 
reket dönttşt.e bir 003 otomob~e~ 
tadım da eve onunla geldim. ~ti 
benden evvel Maçkada.n altı mUtt!t 

· daha gelmiş olduğunu söyledi. ~ 
Ye acele olmıyan vak'alar içln bit 

· a kadar beklenir diyelim. Li.Jdıl ,,r 
YJMJlı adam, bir kalp hastalığı, bit rr 
hirlenme, ne bileyim Uacm hemeo ;,,. 
rilmesi icap eden bir vak'ada, bele d" 
kir bir aile Maçkadan, NişantaşıO 8": 

Daha onuncu asır başında kağıt 
lspanyaya ge<;miş ise de bu menıle
kette ilk kağıt değirmeni ancak on 
ikinci asırda kurulmuştur. 

Bunun için Ispanyada olduğu ka
dar Sicilyada, Italyada ve Yunanis
tanda kullanılan kağıt daima Arabis 
tandan ithal edilmiştir. Fakat yavaş 
yavaş bu memleketlerde de kağıt de
ğirmenleri kurulmuştur. ltalyadaki
lerin en eskisi Fabrlano'da kurul
muş olanlardır. Bu Fabriano kağıt
tan uzun zaman bütün Avrupanın, 
hatta on dördüncü asırda lspanyanın 
thtiyacını karşılamıştır. Çilnkü Arap 
hakimiyeti zevale uğradıkça İspan
ya kağıt değirmenleri de sönUkleş
mi§tir. Daha sonra Italyanm Padova, 
Venedik ve Milino §ehirlerinde de, 
tabia.tile. gittikçe tekemmUl eden de-

On dördüncü asır nihayetine dof
nı g i t t i k ç e k 8. ğ ı t t a a m
m Um etmiı ve o Z&· 
ınana kadar bili. kullanılmakta olan 
parşömeni ortadan kaldırmı,tır. He
le on beşinci asırda matbaacılığın ica
dı üzerine kağıt, Z&rurl bir ihtiyaç 
haline girmiştir. 

Ecza kodeksi komisyonu dün öğ: ı 
leden sonra. sıhhiye müdürlüğünde 
mutat toplantısını yapmıştır. Kimya 
ıstılahlannın değiştirilmesi hakkın -
da eczacılar tarafından yeniden mü
racaatlar yapıldığından bu dilekler 
tetkik edilmiştir. Birinci sınıf cad
delerden ikinci sınıf caddelere ve 
han içlerine çekilen ecza depola • 
nndan başka, birinci sınıf caddeler
de bulunup da yerini değiştirmiyen 
depolar henüz tasfiye işlerini ikmal 
edememişlerdir. Bunlardan bir kıı • 
mı depolarını eczane feklinde itlete
ceklerini bildirerek müsaade istemiş 
lerdir. 

Hazirandan itibaren liman idaresi
ne devrolunacak olan gümrük anbar 
ve antrepolannm devir huırlıklarma 
devam olunmaktadır. Liman umum 
müdilr muavini Hi.mit; tahmil tahli
ye müdürii Zihni, antrepolar ııefi Hü
sa.mettin ve gümrük erkanından ba
zıları dUn gümrük baş mUdUrU Mua
tafa Nurinin riyasetinde bir toplantı 
y&para.k bu ite ait eeaalarm teabitine 
bqlamışlardır. 

Devir hazırlıklan on güne kadar bi 
tirilerek taaarlanan proje her iki da
irenin menaup olduğu veklletlere ar
zolunacak ve tasvip olunduğu takdir
de bir hazirandan itibaren anbar ve 
antrepolar tama.men liman emrinde 

ti baş mUşaviri Van der Porten ile li 
man işleri umum müdürü Raufi Man 
yası ve deniz ticaret müdUrü MUfit 
Necdet Pazartesi gilnU Ankaraya gi
deceklerdir. 

Bq müşavirle:- müdürler, lzmir li
manında yapılan tetkiklerin neticesi
ne ait raporlarını ha.zırlamı,lardır 

ve An.karada veklletle, bu husus U
zerlne temu edeoeklerdir • 

Tahslle giden gen~fer 

Kurtuluşa kadar gece nasıl gideJ' ;,.ı 
Ur ve hasta o zamana kadar 0 ~ 
bekler!. Gece nöbetçi ecza.D~ 
semtlere göre tevzii işi pek .,ıt 
değil. Şehrin büyük ve kalabalı" fi 
semti halini almıt olan Nışaııt~ ,. 
Maçka halkmm Kurtulut gibi~ 
r.a.k bir yerdeki eczuıeden ilk ,,ıt 
larmı lat.emek te bunun en baflS 
deWldlr.,. ~ 

Biz ba IÖzlere bir eey lıt.v~ 
cek ve okuyucu.muza hak v 1 

1750 sene.inde, o zamana kadar ya 
pılan kifrtların .ertliğini, kabalığım 
göstenniyen (Velen) denilen dilz be
yaz ve cililı kağıt yapılmış ve bu u
sul 1770 te Vatman tarafından lngil
tereye ve 1782-1785 tarihlerinde de 
Reveyon ve meşhur Mongolfiye ta
rafından Fransaya geçirilmiııtir. 

O zamandan sonra kafrt imlli ted
rici bir tekemmül ~öıtermekle bera-

her, in.kituıı klğrt imaline m&ba\18 
makine ve f &brikalar ancak on eeki
zinci asır sonlarında meydana geti • 
rilmiştir.Bu fabrikalardan aonra her 
gUn raaladığımız bin bir çefit klğı
dın yapılması gün geçtik4;e modern 
bir şekil almakta bulunmuştur. 

Işte kağıt fabrikaaı memleketimi
r.e gelinceye kadar, ki.ğrt ve fabrika
larının ufak bir tarihi t 

çalışacaktır. 

lım1r 11manındalc1 tetkikler 
Şehrimizde bulunan Iktisat Vekile-

Denizyollan hesabına A vnıpada 
gemi inpiye ve makine mühendisli
ği tahsil etmek illere gönderilecek ta
lebeden dördü, dün Köstence yolile 
Berline hareket etmişlerdir. Bunlar
dan Musa ve Zekai gemi inşaiye mU
hendisliği tahsil edecekler, Mübeyyin 
Ferit ve Mehmet Basir de makine 
mühendisi olarak yet.iseceklerdir. BU-

Siz ne derıl~ 

------· ı.ı lent ve Necdet ismindeki diğe! ıı'' 
genç te bugünlerde yine Berlitı~· 
reket edeceklerdir. Alman. ~ırı ~e'' 
de staj görecek olan makını~t 11~ 
zat ile, diğer bir kaptan da bil' rcJi!• 
ya kadar Almanyaya gidecekle 
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Muamele vergisinde esaslı 
tadilat yapılması isteniyor 
Muafiyet tahdit edilerek istisna haddi beş 

beygirden ikiye. amele ondan beşe indirilecek 

Trikotaj fabril<alarından biri 

'.Ankara, 12 (Tan) - muamele şin, hangilerinin veresiye sayılacağı 
~erglı!i kanunun bazı maddelerini de satış mahallindeki örfe göre tayin 
fiıııtirmek üzere Finans bakanlığı ta edilmek iktiza edeceğinden kanuna 
rafından hazırlanan layiha, bu gün- bu hususta bir hüküm dercine lüzum 
lerde kamutayda görüşillecektir. Bu görülmemiştir.,, 
layiha ile, muamele vergisi muafiye Verginin taksitle ödenmesi 
tinden iatüade eden müesseseler hak 
kında yeni kayıtlar konulmaktadır §&killeri 
Llyihanın esbabı mucibesinde, mü- Muamele vergisinin halen taksitle 
kellefiyet dahilindeki bazı müessese alınmakta oluşu, bazı müesseselerin 
lerin muafiyetten istifade maksadi- vergilerini vaktinde ödemiyerek ba
le teslsatlarmı parçaladıkları veya kayaya bırakmalarına mahal vermiş 
kUçUlttükleri, müesseselerini parçala ve ücretle imalat yapan bazı mües
lnak imkanına malik olmıyanlann seselerde de verginin tahsiline imkan 
da mukavemet edilmez bir rekabet- görülememiştir. Finans Bakanlığı ta 
le karşılaştıkları işaret edilerek deni rafından hazırlanan layihada, vergi 
liyorki: , nin taksitle ödeneceği hakkındaki 

''Bir kısım sanayiin bu suretle par maddenin şu şekilde değiştirilmesi 
~alanarak veya istihsal kudretini a- teklif edilmektedir: 
taltarak vergiden kurtulması, bu im "Sınai müesseseler bir aya ait mu 
klnı bulamıyan müesseselerin bir kı amelelerin vergisinden peşin satışa 
IBlrn imalatını, vergi vermeyen kücük taallük eden kısın.mı -ertesi ayın on 
..... ~"'-'"4 .. u.ıcu euı:ın:K vergıııe.tl t>eşrncr gunu akşamına kadar öde • 
kaçırmaları şeklinde bazı mahzurla· mekle mükelleftirler. Veresiye sa -
rı da davet ettiği anlaşıldığından bu tıldığı tevsik edilen kısım ile, satıl
huausta kanuni kanuni tedbir alın- mak üzere gönderilenlerin vergisi 
lllası lUzumlu görülmüştür. Muafi- beyannamenin verildiği ayı takip e
~etin tamamen kaldırılması, küçük den ayın on beşinde tahsil olunur. 
~n'atleri tazyik edeceği gibi Maliye- Veresiye satılan ve satış için gön -
~ de, bir takım küçük san'at mües- derilen malların vergisi mukabilinde 
leaelerini mürakabe için belki alına 2490 No. lı arttırma, eksiltme ve i
~k randmana tekabül etmiyecek de hale kanununun 17 nci maddesinde 
l'ecede ağır külfet ve masraflara so yazılı şekillerde teminat gösterildiği 
k~cağı mülahazasile muafiyetin tah takdirde, vergi biri muamelenin ta -
didiJe iktifa edilerek istisna haddi- allfık ettiği ayı takip eden üçüncü ay 
~iı:ı be, beygirden ikiye ve amele a- içinde diğeri dördüncü ay içinde tah
d~in ondan beşe indirilmesi ve de sil ~dilmek . üzere ~ecil olunabilir. 
ba.gat sanayiinde, muharrik kuvvet Sıgorta şırketlerıle banka ve ban
~llaııan müesseselerin alelitlak ver- gerler her ay için tahakkuk ettirilen 
tiye tabi tutulması muvafık görül- vergiyi, ertesi ayın on beşinci günU 
!btl§tnr . ., akşamına kadar ödemeğe mecbur -
!Sot ı.: d durlar.,, 

1 •ı "ıymeflerl arasın a ---------
• •bet bulunacak Sağhk Bakanhğında yeni 
~uarneıe vergial kanunun tadili teıkil6t 

.rı.ilen maddelerinden biri de, ver Ankara, 13 (Tan) - Sağlık ve 
:!11ın ~atrahını teşkil eden satış kıy sosyal bakanlığı ve buna bağlı hu
~tlen hakkındadır. Tadili icap etti dut ve sahiller sıhhat umum direk
""' kBebepler liyihada şöyle izah edil törlUgwU teşkilat ve memurin kanun eqe tedir: 

\7 layihası bugün kamutaya verilmiş -
ta. erginin matrahını teşkil eden sa tir. Bu layiha ile bakanlığın ve hu
ll:lecktY?nettni indirerek az vergi ver- dut ve sahiller sıhhat umum müdür· 
~ lnakaadile, bir müessese imali lüğünün teşkilatı genişletilmiş bu -
~ daima bir tek müşteriye satıl- lunmaktadır. Layiha kanuniyet kes
~~ gösterilmesi veya satış ma- pettiği takdirde on beş ağustosta 
le~ ın, akraba namma gösteri- yeni teşkili.tın tatbikına geçilecek -
~ lnarnulitın bu mağazalara çok tir. 
ela fiYatlarla mal edilmesi yolun
top~U'Vazaaıara nihayet vermek için 
l'ait an satış fiyatı ile piyasadaki pe
httend; .Batış fiyatı arasında bir nis 
'atı te~ısı ile beyannamelerde toptan 
~ ' fıyatıarınm, bu nisbetten ziya
~b~~~san gösterilmemesi esasının 
~et U zaruri görülmüştür. Umumi
lteıı:ıere mamulatın toptan ve pera 
~e satı, fiyatları arasında yüzde 
tı \1 beşten fazla fark bulunmıyaca 
~ e Cıerakende ve toptan fiyatları 
hieıt~~a daha bUyük fark gösteren 
~ bu'Vl ."e çikolata gibi maddelerde 
~ .n~betin yüzde kırkı geçmiye
~ ,,,töıonune alınarak yüzde yirmi 
~~ kı~k nisbetleri toptan ve pe-

l'Uke fıyatıar arasındaki farkın 
' \1 Bek haddi alarak kabul edil
ia:ı her ınalın iki nevi fiyatı ara 
llınJarkın bu azami had dahilin 
Ulu fart.ile ticaret odalarınca 
-.ıb·~rna~an yerlerde belediyeler 

1
1 edılerek satış kıymetinin 

f!una, bu suretle tayin edilecek 
Lrtn esas ittihazı cihetine gidil 

,~ek.iıi~ci madde bu suretle 
lllıatır. Hangi satışlann pe-

Endüstri programı 
Ankara, 13 (Tan) - 2 nci beş 

senelik endüstri programı i.izerinde
ki etütler devam etmektedir. Rapor 
lar ekonomi bakanlığına gelmiştir. 

Celil Bayar raporların neticeleriyle 
bizzat meşgul olmaktadır. 

Arazi tahriri hazırhğı 
Ankara, 13 (Tan) - Bir haziran

da memleketin her tarafında acele 
arazi tahririne başlanacağı için ha · 
ziran başlangıcına kadar, bütün ha
zırlıkların ikmal edilmiş bulunması 
lüzumunu finans bakanlığı valilik
lere telgrafla bildi~tir. 

Yeni tütün kanunu 
Ankara, 13 (Tan) - Tütün ka -

nununun değiştirilmesi hakkındaki 
kanun layihasının tetkikini kamutay 
gümrük ve inhisar encümeni ikmal 
etmiş ve layihayı ziraat encümenine 
vermistir. 

TAN 

Başbakan 1. lnönü ile 
Bakanı arın tetkiki eri 
l. lnönü, Kalecikte bir tetkik 

gezintisi yaptı 
Ankara, 13 (Tan) - Başbakan İs

met lnöni.i, yanında Kamutay ba.~ka
nı Abdülhalik Renda ile içinde milli 
müdafaa, bayındırlık, adliye, finans, 
ekonomi, sıhhat, kültür ve gümrük ,.e 
inhisarlar bakanlan olduğu halde hu 
sabah saat sekizde hareket eden hu
susi bir trenle Kaleciğe gitmiştir. 
lnönü ve bakanlar o civarda bulu
nan bir madeni tetkik ettikten sonra 
şehrimi7.e geleceklerdir. 

Ankaraya döndüler 
Ankara, 18 (Tan) - Ankara vi-

13.yetl i.;inde küc:ük bir gezinti \"e tet
kik seyahati yapan lsmet lnönü Ue 
Abdülhalik Renda ve bakanlann 
trenleri 19 zu 48 geçe şehrimize dön
müştür. 

Bey'iye aidatı 
nasıl ödenecek 
Ankara. 13 (Tan) - Bey'iye ruh

satnamesi almış olan ve şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz bulunan müessese -
lerde satılan damga pulları için ve
rilen bey'iye aidatının müessese müs 
tahdemlerinin şahsi senedine isti
naden tediye edilmekte olduğu sarf 
evrakının divan ımuhasebatça vizesi 
sırasında görülmüştür. 

Bey'iye ruhsatiyesi müessesenin 
şahsiyeti hükmiyesi namına veril -
miş olduğuna göre, bey'iye aidatı

nın da müessese namına tanzim e -
dilmiş olan senet veya makbuz mu
kabilinde tesviyesi muvafık olacağı 
kararlaştırılmış ve bu karar alaka
lılara tebliğ edilmiştir. 

Yumurta ihracatımız· 

da mühim yül<sellı var 
Ankara, l:J (Tan) ...... 936 yıtmm 

ilk dört ayında yalnız lstanbuldan 
dış memleketlere bir milyon kiloyu 
mütecaviz 270 bin lira değerinde 
yumurta ihraç edilmiştir. İhracatın 
artmasının sebebi bir taraftan ls
panya piyasasının mütezayit talep
leri, diğer taraftan yeni yumurta 
talimatnamesile hayli ıslah edilmiş 

olan kalite meselesidir. 

Menıe Jehadetnameleri 
Ankara, 13 (Tan) - Ekonomi 

Bakanlığı, mahsuller için verilen 
menşe şehadetnameleri hakkındaki 
kararnamelerin ticari icap ve tea -
mülleri haleldar etmeksizin tatbikı 
lazımgeleceğini ve bundan dolayı 

ne tüccarın, ve ne de ticarethanele
rin zarar görmelerine meydan ve -
rilmemesini iç ve dış kollarına ehem 
miyetle tamim etmiştir. 

[ :Küc;ük _~~erler =eJ 
• Ankara, 13 (Tan) - Yunan 

menşeli limonlar için Yunanistana 
300 bin kilo kontenjan verilmesi ba· 
kanlar heyetince kabul edilmiştir. 

• Ankara, 13 (Tan) - Trabzon 
lisesi direktörü Şerifin İstanbul li -
sesi direktörlüğüne tayini dolayısi
le açılan Trabzon lisesi direktörlü· 
ğüne Gelenbevi orta mektebi direk
tör muavini Omer Faruk tayin e -
dilmiştir. 

• Ankara, 13 (Tan) - On beş 
Mayısta yapılacak hava şehitleri ih· 
tifali törenine bütün mekteplerin 
iştirak ettirilmeleri lüzumunu Kül -
tür bakanlığı alakadarlara telgraf
la bildirmiştir. 

• Ankara, 13 (Tan) - Maliye 
mektebi 22 Mayısta derslerini kese
cek ve bir haziranda umumi imti
hanlara başlanacaktır. 

DiKKAT! 
Gazetemiz mensupları

nın hepsinin hüviyet cüz
danı vardır. 

Bundan ötürü her ne iş için olursa 
olsun gazetemiz namına mliraea
at edeceklerden hüviyet <'Üzdan
larınm lstenllmesf iş sahiplerinin 
menfaatleri iktı7.&Smdandır. 

~----=------------..,/ 

lnkdap anıdı · 

Sehrimizde büyük bir 
abide kurulacak 

Hükumet dün Kamuta-

ya bir layiha verdi 

Taksimde Cümhuriyet abidesi 

Ankara, 13 (Tan )- Hükumet, 
lstanbulda yapılacak devrim anıti 
hakkında hazırladığı bir layihayı bu 
gün kamutaya vermiştir. Layihanın 
hazırlanmasındaki mucip sebepleri 
hükümet şu şekilde izah etmekte • 
dir: 

"Büyük Türk inkılabını canlandı
racak ve onun büyüklüğünü göste
recek şekillerin, yer yer yükselme
sindeki fayda ve zaruret aşikardır. 
Bu maksatla İstanbul belediyesi ta
rafınadn lstanbulda devrim anıtı 
yapılması kararlaştırılmıştır. 

Büyük inkılabı remzedecek bu a
bidenin yeri, şekli, her şeyi, hususi 
itinaya, yüksek fen müsabakalarına 
mevzu olacak mahiyette bulundu -
ğundan plan ve resimlerinin merkez 
de tetkik ve tasdikten geçmesi için 
yüksek fen murakabesine tutulması 
zaruridir. Mahiyeti itibariyle bu işin 
alelade bir yapı mefhumundan çıka· 
rılması ve arttırma eksiltme ve ihale 
kanunu htikümlerinden hariç tutul
ması zaruri görülmüştür., , 

L8.yihadaki ~saslara göre de bede
li on ıseneae lstanbül belediyesi btit
çeslnden ödenmek üzere lstanbulda 
bir devrim anıtı yapılacaktır. Anı
tın yerinin tayini, şeklinin ve proje
sinin tesbiti, belediyenin ve sanat 
noktasından Kültür Bakanlığının 
mütaleası alınmak şartiyle Iç ba • 
kanhğa ait olacaktır. Belediyeler 
bankası, bu iş için on sene müddet
le ve yüzde 4 faizle İstanbul bele
diyesine 300 bin lira ikrazına mezun 
olacaktır. Anıtın beynelmilel müsa
bakaya vazedilerek plan ve resimle
ri hükumetin kabul ve tasdikı ile 
kat'ileşecektir. Tasdikli plan ve re -

Türkiye • Irak 
münasebetleri 

Yeni başkonsolosu mühim 
beyanatta bulundu 

Şehrimize geldiğini dün bildirdiği
miz !rakın Türkiye baş konsolosu El
sayit Kamil Elkeylani, yeni ihdas edi
lecek olan baş konsolosluk işleri üze
rinde tetkiklerine devam etmektedir. 
Elseyit Kamil Elgeylani bundan ön
ce Kermanşah ve :Muha.mmere konso
losluklarında ve Berut baş konsolos
luğunda bulunmuş, ayrıca bir müddet 
te lrakrn Hicaz münferit maslahatgü-

1 
zarlığında çalışmıştır. 

1 
Yakında yeni vazifesine başlıyacak 

olan Elseyit Kamil Elgeylani dün 
kendisile görüşen bir muharririmize 

' mühim beyanatta bulunmuş ve Tür-
1 kiye - Irak ticari münasebetlerine te
mas ederek şunları söylemiştir: 
"- Yeni tayin edildiğim Türkiye 

baş konsolosluğu vazifemden çok 
memnunum. Bu vazife bana, görme
! yi çok dilediğim Türkiyeyi daha ya-

l kından tanıtma imkaıılarını verdi. I
rak - Türkiye ticari miinasebetleri 

· muntazam ve mükemmeldir. Memle
keymizde Türkiyeye karşı büvük bir 
sevgi beslenmektedir. Irak, Türkiye
den gelen ve Türk olan her şeye bir 
tercih gözile bakar. Her sene buraya 
gelen seyyahlar, Iraka daima mem
nuniyetle dönerler. Türkiyenin Iraklı 
seyyahlara gösterdiği kolaylıklar, 
takdire değer neticeler vermiştir. 

Seyahate c;ıkmak istiven bir Iraklı 
için ilk görülecek ver. Türkiyedir. Biz 
Iraklılar, yeni Türkiyenin ilerleyiş 

volundaki adımlarım daima takip e
diyoruz. Hatta. bunları kendi ihtiyaç
larımıza uvgı.m bir ı.ekilde memleke
timizde tatbik etmekteyiz. 
Bazı noktalarda Türkiyedeki faali

vetlerin bir benzeri de tamamen Irak
ta görülür. Mesela. bevlik, paşalık, 
efendilik ünvanlarmı kaldıran kanu
nunuz. a''llen Irakta da tatbik olun
muştur. Bu itibarla. orada da hev, pa
şa, efendi voktur. Sadece "Elseyit, 
Seyit .. kuUanılmnktadır. 

Irak maarifi için çok fazla tahsi
sat ayrılmıştır. Askeri mekteplere 
layik olduğu kıymet ve ehemmiyet 
verilmiştir. Askeri mekteplerimize 
müracaatlar çoktur. Bu yüzden bu 
sene Irak harbiyesine mutattan 120 
fazla talebe alınacaktır. 

Bundan bir müddet evvel, bir tay
yal"e kaz&smda yaMılanan oğlunu te
davi ettirmek için Londraya gitmiş o
lan hariciye nazırı Nuri, bir haftaya 
kadar dönecektir. Hariciye nazırı bel 
ki lstanbula da uğrıyacaktır.,, 

simlerine istinaden belediye encü • 
meni tarafından yapılacak ihalenin 
tasvibi ve mukavele akti salahiyeti 
lç bakanlıktan verilece~ mezuniyet 
üzerine İstanbul vali ve beledive re
isine ait olacaktır. Bu iş arttırma 
kanunu hükümlerinden hariç yapı • 
lacaktır. 

Damga! 
Oğreniyoruz ki, damga yani pul re

simleri için bir yeni kanun projesi 
hazırlanmakta imiş. Bu yeni kanunun 
ne maksatla hazırlanmakta olduğu
nu bilmiyorum. Lakin istiyonım ki, 
yeni proje bu \'ergiyi bir mühendi -
tik, bir hekimlik gihi bir ihtisas ha
linden çıkarsın da hepimizin anhya
cağl hale koysun. 

Belki okuyu<'ulanmız bilmezler, la
kin malive ,·ekiletJ \'e maliye teşki
latı peki.İS. bilirler ki, büyük şirketle
rin, bankalann ayda ikişer, üçer yüz 
lira alan pul müteha.c;sı lan vardır. 

Bu mütehassıslar o müessesenin ev
rakını tetkik eder, damga kanunu -
nun bi.itün inceliklerini bildiı;-i için 
müesseseyi bu ylizclen gelecek ağır 
para cezalanndan kurtanr. 

Haydi bir banka nya şirket böy
le ayhklı bir müteha<>sıs tutarak ken
dini damga kanununun cezalarından 
koruyabilsin, lakin: 

Sen, ben yani hir mütchas~ıs tuta
mn·acak olan halk hu \ 'ergiyi \•erir
ke~ kanunu kendi anlamamalı mıdır? 
Böyle mütehassıslarla mahi~·et ve 
miktan ta~·in olunabilen \'ergi garip 
bir şey olmaz mı? 

l~te bunun i~·indir ki, yeni bir dam
ga kanunu yapılmasını se,;nçle kar
şıladık ve yapılırken, herhalde her
kesin kolayca anla)ıp beyhude ceza
ya uğramasına meydan ''enniyecek 
kadar açık \'e ~rih tertibini de hah· 
ra getlrme)i bir ödev : ildik. 

B. FELEK 

Kamutayda 

ihtiyat subayların 
harcırahı meselesi 

Ankara, 13. (A.A.) - Bugün Fik
ret Canitez'in başkanlığında yapılan 
Kamutay toplantısında ihtiyat za
bitleri ve ihtiyat askeri memurları 
kanununun 19 uncu maddesinin "se
ferde hizmete ve umumi manevralara 
çağrılan ihtiyat subay ve askeri me
murların celp ve terhislerinde mu
vazzaf subaylar gibi harcirah verilir. 
Haz rde talim maksafüle çağnlanla.
ra yol masrafları verilip yevmiye 
verilmez . ., Şeklinde değiştirilmesine 

ve memurin kanununun 64 üncü mad
desine "mecburi hizmet mükellefi-
yeti sebebile 2919 numcrolu kanu
nun neşrinden önce ücretli olarak is
tihdam edilmiş olanların da bu su
retle geçmiş hizmet müddetleri 
namzedlik müddetine ve mecburi 
hizmetlere mahsup edilir.,, fıkrası
nın ilavesine ait kanun layihaları
nın birinci müzakereleri yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Bul9aristandan 9elen 9öçmen 
kafilesi dün Tuzlaya gönderildi 

Kamutay ruznamesine dahil bulu
nan maaş kanununun 13, 24 ve 25 
inci maddelerin değiştirilmesi hak
kındaki kanun ise, müzakeresi es· 
nasında bütçe encümeninin talebi 

• üzerine tekrar bütçe encümenine ge
ri verilmiştir. 

Kamutay cuma günü toplanacak
tır. 

Atatürkle Kral Karol 
arasında telgraflar 

Ankara, 13. (A.A.) - Romen rul1-
li bayramı münasebetile Reisicüm

ı hur K. Atatürk ile Romanya Kralı 

' 

ikinci Karol arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmuştur: 

1 
Romen milli bayramı miina.scbctfüı 

Majestelerine 
En har tebriklerimle beraber ge

rek şahsi saadetleri ve gerek dost 
ve müttefik Romen Milletinin refa
hı hakkındaki temennilerimi bildir
mekle bahtiyarım. 

K. ATATURK 
Vatanımın milli bayramı münase

ı betile göndermiş oldukları hararetli 
temennilerinden dolayı Ekselansını· 
za çok samimi surette teşekkür ede· 
rim. 

KAROI, 

Yırtık un çuvalları 
~ 1 Ankara, 13 (Tan) - Kanca takıl-

! mak suretiyle veya rnuhtMif sebep 
1 ve arızalarla delinen ve yırtılan un 

çuvallannm içlerinde makine dikişi 
ile muntazaman yamalanmadıkça 
kullanılmalarına müsaade edilmeme 
sı Finans Bakanlığınca kararlaştı
nlmış ve keyfiyet alakalılara tebliğ 
olunmuştur. 

Sirkecide trenden inen bir göçmen grupu ve iskan mıntakalarına 

hareket etmek üzere hazırlık yapan göçmenler 

Bulgaristandan getirilen göçmenlerin nakline devam olunmaktadır 
Evvelki akşam Edirneden trenle getirtilen 250 kadar göçmen de dün 
sabah araba vapuru ile Tuzlaya sevkedilmişlerdir. 

Yeni Fransız elçisi yarın 
geliyor 

Fransamn yeni Ankara elçisi Pon
so, yarın Semplon ekspresile şehrimi
ze gelecektir. 
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No. 132 Ziya ŞAKIR 

Türkocağı umumi merkezi 
lngilizler tarafından basllmıştı 

Salih Paşa, bu zayıf unsurlarla, hareket takkında 1 ransız ve ttal .1 
bu korkunç manialara, nasıl karşı yan mümessillerine karşı bile büyük 
koyacaktır? .. Emin olmalı kl kabine, bir ketumiyet _:-0stcrmi ler; yapıla -
bu kuvvetli cereyanların tazyikına cak işin müfrit mill!yetperverlerdcn 
beş on gün bile dayanamıyacaktır. birkaçının tevkifinden ve Istanbul . 
Bu kabine herhalde, (İttihatçılar) ın daki emniy< ' saylşiu temini için 
son kabinesidir. bunların Maltaya gönderilmes1nden 

Diye, fikir beyan etmektelerdi. ibaret olduğunu söyl~mişlerdi. 
Asıl kodamanlar ise, sadaret mev lstanbuldaki Kuvayı Milliye rlie-

kiine birdPnbire Damat Ferit Paşayı sası bu haberi alır almaz içtima et
getirmek cüretini gösteremiyen Pa- mişler, va-iyeti tahlil eylemişlerdi. 
dişahı tenkit etmektelerdi... Bilhassa Neticede, şu iki hükmü vermişler · 
Zeynelabidin Hoca, Padişahın bu ha di: 
reketini bir türlü hazmedemiyordu. 1 - ltilaf Devletleri; Istanbulda
Efendisinin kulağına gideceğinden ki Kuvayı Milliyeyi dağıtmak için 
zerre kadar perva etmiyerek, (yara- bir (blöf) yapacaklar ... Birkaç kişi
nı ba safa )arasında bir hayli atıp yi tevkif edecekler; etrafa deh~et 
tuttuktan sonra: verecekler .. Bu arada, bir kısım Ku-

- Anadoluda üç, beş ittihatçının vayı Milliy~ mell:supla~ Anadoluya 
blöfüne de böylece pabuç bırakılır mı kaçacak, bır panık ve ı~k.andal ~l~
yaaa ? .. Blöf, minelkadim, onların ye- cak ... ~w~ suretle v de mıllı teşkılat 
gane san'at ve maharetidir ... Mel'un- kendılıgınd:n dagılacak.. , 
lar, yapacaklarını yaptıktan sonra, 2 - P~~ış.ahla muhalıfler. M~b u: 
bizden bir kabine gelmiş; kaç para san. Meclısını feshetm~k, kabın:yı 
eder ... Amma ve lakin; bu, böyledir. ~evırmek ve_ Dama~ Ferıt ~a.şayı ık
Şunu zihinlerinize koyun ki Padişah tıdar mevkiı_n: getırmek _ıstı~orlar .. 
lar ç 0 k g a r i p t a b i a t ı i . Şu halde, Itılaf Devletlcrı mumes -
d i r K a t • i y y e n v e ka- sillerile anlaşmışlardır.Bunların mil 
tibete~ kendilerine belbağlamaya zaheretile geniş mikyasta tevkifat 
gelmez. Hangi tarafı kuvvetli görür icra edecekler; ~e s?nra. d~ meclisin 
l d hal taraf "lt" d 1 kapanması, kabınenın ıstıfaya ceb-erse, er o ı ı ızam e er er. .11• t k.1• • 
B · b'ld'ği b. p d. rolunması, ve mı ı eş ı atın ımha-
enım ı ı m ır şey varsa, a ı- i i h k t kl d' 
h rtl 

- sı ç n are e e geçece er ır. 
şa m gı agına basmalı, yaptınla - B ·hı· 11 • d" ·· K 

k 
· ti u ı ıma erı uşunen uvayı 

ca ış, ancak o sure e yaptırılmalı- M'll. e ka" 1 "h t ·· l b. k 
d Y k 1 d 

. ı ıye r n , nı aye şoy e ır a-
ır. o sa on ar an necat ve felah •tt•h t i 1 rd" 

U 
•t t k ta U . rar ı ı az e m ş e ı: 

mı e me , serap n şarap mıt et- H ·k· 'ht· 1 d tah kk k - er ı ı ı ıma e a u 
mek kadar boştur (1). tt'ği takd'...,:ı b d k 1 -Di rd e ı ııue, ura a a acagız. 

. Y0 u. .. . . • .. Hiçbir yere gitmiyeceğiz. Namus va-
. Yıne . ~urrıy~t ve 1tıl8.!' k~l~ple- zifemizi ifa edeceğiz. 

nle, !ngılız Muhıpler Cemıyetı ıdare Meclisteki azaların bir kısmı va-
merkezle~~in kuyt~ köşelerind:: ziyetin bu şekil almasını Salih Paşa 

- tngıh~ler bugun yarın Ittihat- Kabinesinin renksizliğine atfediyor
çılar aleyhıne harekete geçecekler. tar; Salih Paşanın, bu vaziyete bile 
Boş bulunmayın... bile sebep olduğunu iddia eyliyorlar 

Sözleri; meş'um bir yılan fısıltısı itimat reyi istemek için meclise gc-
gibi, kulaktan kulağa dolaşıyordu. lecek olan kabinenin iskatına karar 
Şu anda lstanbulun havası, kupku veriyorlardı. 

ru bir çöl havasına benziyordu. Bu Mustafa Kemal Paşa, Istanbuldan 
kuru havanın tazyikı sinirleri gerdik aldığı şifreli telgraflara bakarak 
çe geriyor; büyük feli.ketlerden ev- vaziyetin gittikçe vahamete doğru 
vel çınlayan kulaklar ve seyiren göz yürüdüğünü anlamıştı. 
ler gibi, herkese anlaşılmaz ve esba- (Arkası var) 
bı tahlil edilmez bir korku veriyor-
du. 

,_ ___________ ......._., 
TAN 

.\bone ve ilan şartları: 
Tür-kiye için Oışan tçıı 

Llu K Lira K 

Bır aylık 1 50 
3 .. - 8 -
15 

" 
7 50 14 -

1 vıllık 14 - 28 -

Sigortalı abone ~arttan 
Yıllık Altı aylık 

ı;oo 900 

DA.o için tUincılık ŞirkeUertm 
<nüracaat edılmelidlr. 

KUçUk Hanlar doğrudan doğ 
,.uya idaremizce alınabilir. 

KUçilk ilanların 5 eatırtığı b11 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdar 
fazlası için satır başma 5 kuru~ 
alınır Bir defadan fazla için ye 
ld'ındAn 3 10 kuruş indirilir. 

Ademi iktidar 
Be I gevşek /İJ(İ · 
Dermansızlık 
vücut ve dımağın 
yorgunlu(lunda 

SEKSOLIN 

pek müessir ve emin· bir. ilaçtır 
Kutusu 200 Kuruş 

BEŞiR KEMAL - MAHMUD CEVAD 
ECZANESi - SiRKECi 

Istanbul Asliye Uçlincü Hukuk Da
iresinden: 

Sara tarafından Galatada Azapka
pıda Kaptan Paşa çıkmazı sokağında 
2 sayılı evde oturan Saül Sevi aleyhi
ne muhkememizin 935/ il54 sayısile 
açılan ihtar davası hakkında yapılan 
muhakeme neticesinde kanunu mede
ninin i32 inci maddesi mucibince müd 
dealeyhin bir ay zarfında hanei cev
ciyetc dönmesi lüzumunun ihtarına 
17-4-936 tarihinde karar verilmiş o
lup bu bapta çıkan ilamın Saül Sevi
nin ikametgahı meçhul olmasına meb
ni ilanen tebliği tensip kılınmış oldu
ğundan tarihi ilandan it.ibaren bir ay 
zarfında SaUl Sevinin temyizi dava 
edebileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (22966) 

• Devlet 
Yeni sadntzam Salih Paşa, - hiç 

Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 

ilanları 

işletme 

şüphe yok ki, bUyUk bir hUsnU ni • 
yetle - işe başlamış; fakat daha işe 
başladığının erte!!i gUnU, mühim hl
disat ile karşılaşmıştı. 

Mesela .. Polis MUdUriyeti Umuml
yesi Kısmı Siyasi MUdilrU Muam
mer Bey, lstanbuldaki milli teşkila
ta yardım etmekle itham edilerek 
lngiliz polisleri tarafından, maka
mından alınmış; Maltaya sevkedil -
mek Uzere Arapyan Hanının hapis
hanesine atılmıştı. 

Ayni zamanda, (Türk Ocağı) mer 
kezi umumi binası da bir İngiliz 
müfrezesi tarafından basılmış; bi -
nanın her tarafında inceden inceye 
taharriyat yapılmış ; ocağın bütün 
evrak ve defterleri, çuvallara dol
durularak lngiliz karargahına taşı
tılmıştı. Ve, ocağın kapılan da ka
patılmıştı. 

Zavallı ocakçılar, açıkta kalmış
lardı . Bu taarruz ve tasalluttan ka
~ırabildikleri birkaç parça eşyaları
nı, (Milli Talim ve Terbiye Cemiye
ti) nin biuasma taşımışlardı. Ertesi 
gi.in orada da basılmışlar; oradan 
da atılmışlar; artıl: birer tarafa da
ğılmışlardı. 

Bunlar. lstanbulun lA.civert sema
emı kaphyan kara fırtına bulutları
nın, ilk şimşekleri idi. O korkunç 
zulmetler içinde parhyan bu kızıl 
şimşekler; yaklaşan fırtınanın deh
şet ve azametini bu hareketlerle 
göstermişlerdi. 

Vaziyetin vahametini gören ve 
takdir edenler, artık büsbütün yak
laşan bu felaketi nasıl karşılıyacak· 
lannı düşünürlerken, milli teşkliata 
mensup olan bir zata, TUrk dostu o
lan bazı İtalyanlar tarafından acı 
bir haber verilmişti... Bu habere 
nazaran, milli teşkilat aleyhine ola
rak Londradan bazı emirler gelmiş
ti Ru <..mir mucibince. İstanbuldaki 
r· •ı ~ •.• ,,, ,(' rl\ncıı:ısı tt'vkif edile-
( 1 tı lkına d"hşet ve · 
r h~?:t rekiita ı,iri~Uecekti. 

Hakikaten, martm 10 uncu gUnU 
zeval vaktinden sonra, lstanbuldaki 
İtilaf Devletleri mümessilleri içtima 
etmişler ve bu mesele etrafında gö
rüşmüşlerdi. .. İngilizler ,yapacakları 

(t) Mahut İtilifçmm defterinden •7· 
nen kopya edilmiıtir. 

Halen haftada iki gün işlemekte olan Toros sür'at ka
tarlarının 16-5-936 tarihinden itibaren haftada üç gün 
işleyecekleri ve Haydarpaşadan Pazartesi Çarşamba Cu
ma günleri Fevzipaşadan Pazar Çarşamba Cuma günleri 
kalkarak aşağıdaki tarifeyi takip edecekleri Muhterem 
yolculara ilan olunur. (955) (2400) 

Pazartesi Çarşamba Pazar Çarpmba 
Cuma ıUnleri Cuma ıünleri 

Va.rı:s Kalkq Varış Kalk!$ 

Haydarpaşa 
İzmit 
Bilecik 
Eskişehir 
Ankara 

Boğazköprü 
Kayseri 
Boğazköprü 
Kayseri 

11 01 
14 15 
16 24 
21 42 

5 25 

5 15 
6 00 

9 00 
11 03 
14 19 
16 38 
21 54 

4 55 
5 40 

Fevzi paşa 
Adana 
Ulukışla 
Niğde 
Boğaz köprü 

Kayseri 
Boğazköprü 
Kayseri 

-----------------------Boğazköprü 
Boğazköprü 
Niğde 
Ulukışla 
Adana 
Fevzi paşa 

7 52 
9 26 

12 44 
16 15 

5 33 
7 58 
9 34 

13 08 

Ankara 
Eskişehir 
Bilecik 
İzmit 
Haydarpaşa 

14 10 
18 46 
20 10 
22 32 

22 25 
2330 

6 50 
12 07 
14 13 
17 32 
19 40 

11 00 
14 30 
18 56 
20 16 

22 05 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
14 16 
17 34 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mıktarları 
ve eksiltme şartları aşağıda yazılı malzeme 11 Haziran 
936 Perşembe günü kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatlarile 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün 
sırasiyle saat 14 - 14,30 ve 15 de Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
~ünden dağıtılmaktadır. ( 2 5 7 7) 

C 1 n ı 1 Muhammen bedeli Muvakkat Ekıilune aaati 

temınatı 

1 -- Galvanize oluklu saç 6808 lira 510,60 lira 
2 - Galvanize saç 5940 ,, 445,50 ,, 
3 - Teneke Levha 540 .. 40.50 ., 

15 
15,30 
16 

KiNOPRiN kat<Zleri HERYERDE~ıı.uRuş 
B&Ş. Dİ .ROM.&TİZMA &'RILARİlE.CiRİP VE NEZLEYE KAR 1 BİRİ(i r( İLAÇTIR 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Eğridiri n güzel bir görünüşü 

MEMLEKETTE "TAN ,, 
Konya Elektrik Şirketinin 
vaziyeti tetkik ediliyor 

Konya, (Tan) - Şehir Meclisi dağılmıştır. Son celsede elektrik firke
tinin vaziyeti şiddetli mUnakaşalara yol açmıştır. Şirketin 935 hesapları
nı karla kapattığı halde bu zamana kadar ihtiyat akçe ayırmaması ve a
n:ıortisman be~elini de başka iş.lere saı-::etmiş bulunması tenkit edilmiş
tır. Azadan çogu, bu haklı tenkıtlere iştırak etmiş, şirketin fesholunarak 
tesisatın bir müteahhit uhdesine devrini isteyenler de olmuştur. 

Vaziyet hakkında ~ir karar verilmediği için bu işle daimi encümen meş 
gul olacaktır. Halk, kılovatı 17,5 kuruş olan elektriği pek pahalı bulmak
tadır. Daimi encümen, kilovat fiyatlarının indirilip indirilemiyeceği hak
kında da bir karar verecektir, 

Balıkesirde Atatürk parkı 
inşaatı ilerledi 

Atatürk parKında navuz 

Balıkesir, (Tan) - Atatürk parkı- Fiskiye tertibatına da yakında başla
nın birinci kısmı inşaatı bitmiştir. nacaktır. Parkta tenis yeri, patinaj, 
Park cidden çok güzel olmuştur. Her spor sahası, niza.mi yüzme havuzu ve 
taraf yeşillik ve çiçeklik içerisindedir. büyük gazino yapılacak, ayni zaman-

Havuz bitmiş ve suyu verilmiştir. da. yazlık sinema yeri de olacaktır. 

Aydının hayvan 

ihracatı artıyor 
Aydın, (Tan) - 935 yılında ilimiz

de Afyondan 6695 muhtelif baş hay
van, Deniziliden 1084 koyun, Konya
dan 9677 koyun, Ispartada.n da 1420 
koyun gelmiştir. Ayni yıl ilimizden 
Izmire ve Izmir yoluyle dış pazarlara 
40433 baş hayvan eevkedilmiştir. Bu
nun 96 sı atmerkep, 17960 şı muhtelif 
sığır, 151 i deve, 18611 i koyun keçi 
kuzu oğlak 15632 kümes hayvanı bir 
tane de köpektir. 

Ayni ytl Söke ilçesinden de 51,839 
baş hayvan Izmire ve adalara çıka • 
rılmıştır. Bunların 64 U at C§ek, 4829 
sığır 46266 eı koyun k~i kuzu ve 280 
kümes hayvanıdır. 

Aydın civarında 

tütün ekimi 
Aydın, (Tan) - llimizde tUtUncU

lük her gün biraz daha ınüsbet bir in
kişaf göstermektedir. Tütüncülük ha
len Söke ve Çine kaza.larile merkez 
kazasının Kara.pınar nahiyesinde ya
pılmaktadır. MUetahsilin tecrübesi 
artmıştır. Bu yUzden tUtiln ciMi de 
yıldan yıla iyileşmektedir. Kuraklık -
tan tohumunu kaybeden mUstahsllle
re ziraat müdUrlUğU ödemişten to -
hum getirterek da.ğrt~tır. 

Köylerin çahıma proCJram· 
ları hazırlandı 

Bursada Türkkusu 
üyeleri arflyor 

Bursa, (Tan) - Şehrimiıdt9 Tilr 
Kuşuna aza olanların sa111sı günd 
güne artmaktadır. Şimdiye kada 
fili aza olarak müesseseye liseden 90 
Ziraat Mektebinden 6, Erkek San'a 
Mektebinden 15, Kız Muallim Mek 
tebinden 15, serbest meslek aahiple 
rinden 18 tıe AkıMpor Klilbünden 
kişi girmi§tir. Yardımcı aza olara 
girenler 2.000 kiı7iden fazll:ıdır. TUr 
Kuşu, ilde epıe az tMadilf edilir 
alaka. ue büyük bir aevgiyle karfı 
m~tır . 

Çekirge mücadelesi 
devam ediyor 

\ 
Kızılcaviran, (Tan) - Nahiye klSy 

l~pnde birdenbire türeyen çekirgeler 
·le .mücadeleye başlanmıştır. Müca• 
dele.. mUkellifiyet usulile köylUle~ 
yaptırılmaktadır. Bazı yerlerde 15&· 

bun mahlulU, bazı yerlerde de Uran· 
ya. zehiri kullanılmaktadır. Maama· 
cn:.ı, ~ ...... 1 .. 1 . b ... . , • ı ,..j,. .... 1.•-•"' .. .a..31-

Mücadelenin muvaffakıyetle net\ce
lendirileceği Umitleri kuvvetlidir. 

Yolsuzluk tahkikatı 
Izmit, (Tan) - Adapazarı tnhl• 

sarlar Muhasebecl.8i Muammer hak" 
kında adliyede tahkikata başlan· 
mıştır. thtills edilen paranın 20.400 
liradan daha çok fazla. olduğu ha• 
ber verilmektedir. Inhlsarlar Vekl• 
leti işin tahkikine Müfettiş Mehmet 
Ali Baykın memur etmiştir. Meb" 
met Ali Baykır tetkiklerini ilerlet
miştir. Adapazarı MUddeiumumill -
ğ1 de ayrıca tahkikata baelamıştır. 

• Izmit, (Tan) - YUkıek Mühe1l" 
die Mektebi talebelerinden 30 kigtli1' 
bir grup, profesörlerile beraber eeb" 
rimize gelerek kA.ğıt fabrikaemı ger 
mişler ve akşamki trenle dönmllr 
terdir. 

lımlrdekl llman faallyetl , 
İzmir, (Tan) - Mart ayı içine! 

tzmlr limanına girip çıkan vapur nıtJ 
dan hakl ·.,da Ticaret oduı tarafıJI' 
dan bir istatistik · ıazırlanmı,tır. ,!: 
lstatietiğe göre, Mart lçlnde 121DV" 
rUeum tonilltoluk vapur, motar 1' 
yelkenli limanımıza ~p çıkmiftd'• 
Bunların miktarı 212 dir. 32 vaput• 
73 motör ve M yelkenli Türk baytt' 
ğını tafımaktadır. Aynca 3 Fran8dt 
7 İtalyan, 10 Ingillz, 5 Alman, 2 ~ 
manya, 1 Amerikan, ~ Felemenk,~ 
Yunan vapurile 12 Yunan motörU ı· 
rip çıkmı,tır. Bozöyük öğretmenleri 

Bilecik, (Tan) - Bozüyük öğret • 
menleri Bileciğe gelmişlerdir. Muallim 
leri, orta ve ilk mektep hocaları karşı 
lamıştır. Tarihi yerler gezilmiştir. 

Aydın, (Tan) - ilimiz köyclllük 
bürosu köylerin Uç yıllık çalışma 
programlarını hazırlattırmış ve onay 
lamıştır. Bu ytl köy bütçeleri bu 
programlara göre hazırlanmıştır. ll- _______ .... ____ -'. 

baylıkça her köyün arazi ve irat sa
hibi olarak salgının kaldırılmasına 
çalışılmaktadır. 

Dikkat: Bugün matinelerden itibaren 

SARAY SiNEMASI 
Tenzilatlı yaz mevsimine başlıyor. 20 k 
600 kişilik yer için umumi dühuliye uruş 

Huauai 25, Lüka baJ.kon 35 kuru§. 
Her hafta: iki büyük ve güzel film birden 

Bugünden itibaren : 

SAMSON 
HARRY BAUR -

GABYMORLAY 

Karyoka 
Senenin unutulmaz 

muvaff akiyeti 

BugUn matinelerden başhyaralı 

M E L E K Sinemaımd• 
2 bUyUk Fransızca film birden: 

1 - 13 no lu CASU! 
Oynıyanlar : 

Gary Cooper • 
Maryon Daviet 

2- MARiETTI 
Bao rollerde : 

Jeanette Macdonald ,. 
NelaonEd 

Ayrıca: Istanbul'da ilk def 
olarak 

A Ş K ve M U S 1 1( 
Musiki ve gUzellik ph~· 
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C>la~cı.k 

Ya.zan: H. G. Wells 

Meri bu açık 
Roksananın 

KRALIN 

-20- Çeviren: Nuri llahınut 

ve Cidi tecavüz ka rşısında şaşırdı. 
onu kurtardı bu vazi vetten • 

sesı 
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NOTLAR Yunan hadiseleri kapanıyor 

Balkan matbuat 

antantı 

Umumi grev yapılamadı 
işçilerle itilaf ediliyor 

Edgar Wallace'in Resimli romanı 
--- -- -----------.... 
l?ıİ~OE.N 8•RE. v.oı:ı.iooı-tur..ı N; HA-
Yt:.Tİ NOE: ~İR. ADAM PE.YOA 
0LM4-AI<. 1 ASANCA İ L F... AIE!;. E..TTİ ~ 

.~-

tanda greviİı nisbcten hissedildiği yer 
ler şunlardır : Selanik, Golos, Patras 
ve Kalamc. Buralarda greve iştirak 
edenler daha çok bulunmuştur. Fa
kat hiçbir yerde hadise çıkmamıştır. 

Grev bitti, sükun var ... 
Atina, 13 (Tan) - Diln gece yan

sından sonra tiltiin işçilerinin grevi 
hitam bulmuştur. Sabahleyin fıerkes 
iş ve gilcile uğraşacaktır. Grev umu
mi bir mahiyet almamıştır. 

Anlaıma vukuu bekleniyor 
Atina, 13 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor - Hilkf.ımetin tavassutu 
sayesinde tütüncülerle amele ara -
sında bir anlaşma vukuuna intizar 
edilmektedir. " 

Fevkalôde tedbirler 
Atina, 13 (A. A.) - BugUnkU u

mumi grev dolayısiyle bir ihtiyat 
tedbiri olmak üzere hükumet, şi -
mendif er, tramvay ve tersaneler 
müstahdeminini seferber etmeğe 

karar vermiştir. Elektrik istihsal e
den fabrikaları, mütehassıs asker • 
ler işleteceklerdir. 

Yan resmi mahafil, hilkümetin 
Sclanik tütün imalathaneleri ve pat 
ronlan ile ameleleri arasında bir 
itilaf vücuda getirmeğe muvaffak 
olmuş olduğunu haber vermekte -
dir. 

300 ki§I tevkil edildi 
Atina, 13 (Tan) - Yirmi dört 

saat için ilan edilen umumi grev ya
pılamamıştır. Atina ve Pirede dük
kanlar ve mağazalar umumiyetle a
çılmış, milnakalat her gilnkü gibi 
muntazam icra edilmiş, her yerde e
lektrik, otomobil ve otobüsler işle • 
miştlr. 

Hükumet fevkalade inzıbat ted -
birleri almış olduğundan Atinada en 
ufak bir hadise olmamıştır. 

Grev akim kaldı 
Atina, 13 (Tan) - Grev yapan 

işçiler Pirede büyük bir nümayiş 
yapmışlardır. Amele kümelerini da
ğıtmak istiyen asker devriyeleri ile 
amele arasında bazı ufak tef ek mü -
saderneler olmuş ve işçilerden yirmi 
kaaarı hafif surette yaralanmıştır. 

Bu nümayişe önayak olanlardan 
300 kişi t evkif edilmiş ve hemer 
isticva planna başlanmıştır. 

A vusturyada 

Susnig kabinesinde 
tadilat yapılacak 

[Başı 1 incide] 
hemberg arasındaki mesaJ birliği tak· 
viye edilmiş olacaktır. 

iyi malumat almakta olan maha
fil, Şuşnig'in milli müdafaa nezareti
ni muhafaza edeceğini beyan etmek
tedir. 
Zannolunduğuna göre, geçen pazar 

gi.lnü Heimvchr'ler ile hristiyan a
mele arasında zuhur eden hadiseler 
kabinede yapılması mutasavver olan 
bu tadilatı tacil etmiştir. 

Starhemberg'in 
beyannamesi 

Viyana, 13 (A.A.) - Ştarhemberg, 
bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde 
kendisinin eski nazırlardan ve Viya
na Heimvehr'lerinin eski reisi Fey 
ile mütesanit olmadığı ve geçen pazar 
günkü kargaşalıklara iştirak etmi.3 
olan mumaileyhin bu hareketinden 
mütevellit bütU.tt mes'uliyetleri ken
disine bırakmakta olduğu beyan edil
mektedir. 
Ştarhemberg, pazar günkU muka

bil nümayişe iştirak etmiş olan He
imtschutz'lara mensup bulunan kar
gaşalık failleri hakkında şiddetli ce
zalar tertip edileceğini bildirmekte • 
dir. 

Hatırlarda olduğu veçhile başların
da Şuşnig bulunan hristiyan sosya
list amele teşkilatı tarafından tertip 
edilmi.f olan "ilkbahar geçidi,, müna
sebetiyle civarda bulunan bir cadde
de toplanmış bulunan yüzlerce Hefm
vehr alayın gectiM "eon" t 

ye ve hU'·Cı 
Fey, bu sırada cı vaı d. • , \ 
konunda bulunuyor ve oradan bu .nu
kabil nümayişi idare ediyordu. 

Ştarhembergin kendisinin bu mu
kabil nümayişle ne dereceye kadar 
alakadar olduğunu öğrenmek isteyen 
efkan umumfyeyi tenvir maksadiyle 
bu tebliği vermiş olduğu zannedilmek 
tedir. 
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Balkan anlaşması ve küçük antant 

Belgrattaki toplantı bütün 
endişeleri ortadan kaldırdı 

T aymis 'e göre Belgrat 
f oplantılarının manası 

Times'ten: 
Balkan Anlaşması yani Türkiye, 

Yogoslavya, Yunanistan ve Roman 
ya delgelerinin Belgratta yaptıkları 
görüşmeler hiç beklenilmeyen iyi ne 
ticelere müncer olmuştur. Bu görüş 
tnelerinin sade bir resmiyetten iba
t'et olaca~ı ve fikir ihtilaflarına do
kunulmayacağı bile zannedilmekte 
idi. Hatta görüşmelerin çok kısa bir 
müddet zarfında nihayet bulup Yo
goslovya ve Romanya murahhasları 
mn küçük andlaşma görüşmelerine 
iştirak için en kısa zamanda serbest 
kalacakları beklenilmekte idi. Fakat 
bütün bunlar boşa çıktığı ve küçük 
andlaşma konferansı tehir edilmediği Çekoslovak Dış Bakanı Krofta içtimadan çıkarken 
gibi Yunan Başbakanı beyanatında . 
Yogoslavya ile Yunanistan arasında 1 Balkan .ve Orta ~vr~pa. meseıeı.eı:
pakt perensipleri dahilinde tam bir ne de bır garantı tclakkı etmek ıstı· 
anlaşma istihsal edildiği bildirildi. yordu. Belgratta toplanan Pakt dev
Diğer selahiyyetttar mehafil ise Bal !etlerinin d~legelcri J:'aktın isti.kbali 
kan anlaşmasının yeniden takviye hakkında bır~ok .. e~dışeler beslı:yor : 
edilmiş olduğu kanaatinde bulunduk lardı. ~albu~ı go~şmelerv netıcesı 
larmı açıkça izhar etmişlerdir. Gö- bu endişelenn yersız oldugu anlaşıl
rüşmelerden evvel Yunanistan ve bir dı. 
dereceye kadar Türkiyenin pakta Birçok Balkan ve Orta Avrupa 
giriştikleri taahhütleri hattı asgari- devletleri Alman silahlanmasını en
ye indirmek istedikleri söyleniyordu dişe ile takip etikleri bir anda Habe
Bu iki devletin paktı iki bakımdan siştandaki İtalyan galibiyeti bu dev
telakki ettikleri iddia ediliyordu. letleri, 'üphesiz birbirine daha ya -

1) Balkanlarda siyasi istikrarı te- kmlaştırmağa sebebiyet vermiştir. 
mine matuf bir anlaşma olarak. Ayni s~beplerin Küçük Andlaşma 

2) Bulgaristanm Akdenizde bir Konferansı üzerinde de müessir ola
mahreç arzusunun önüne geçmek cağı şüphesizdir. Hali hazırda Küçük 
için bir blok olarak. Antant devletleri birçok mühim me-

N e Y u n a n i s t a. n n e seleleri ayni zaviyeden görmüyor -
de Türkiye hiçbir veçhile bundan lar. Yugoslavya Habsburgların A -
ileri gitmeyi arzulamıyorlardı. vusturya tahtını tekra- işgallerin -
Herşeyden evvel bu iki devlet iki şi- den korkmakta olup Almanyaya Çe
mal müttefiklerinin sınırları Pakta koslovakya ve Romanyanın yapamı 
dahil olmıyan bir devlet tarafından yacakları derecede müzahir davran
~ ~hdit edildiği takdirde Akdenizde maktadır. Diğer taraftan Çekos
bir harbe girmekten endişe ediyor- lovakya Avusturya ile bir yakınlaş
lardı. Yugoslavya ise Paktı bütün ma vucüde getirmeğe uğraşmakta -

dır. Avusturya ise Roma protokolu 
neticesi olarak yakınen Italyaya bağ
lıdır. 

Bu meseleleler ve ayni menfaat -
ter karşısında Belgratt ı. yapılan Kil 
çük Andlaşma Konferansında ala
kadar her devletin durumunu bariz 
bir surette tevazuh et .. rmesi icap et 
mektedir. Aksi takdirde Küçük And 
laşma nazik vaziyete düşebilir,ve Or
ta A vrupanın esasen istikrarsız duru 
mu anarşive doğru yollanabilir. Ma
maafih bu tehlikeleri çok iyi anla -
yan devlet adamları üzerilerine dü
şen ağır :/ükten kaçınmıyarak bir 
uzlaşma tcmiıninine çalışacaklardır. 
Bulgarist· ne Küçük ne de Balkan 
Andlaşmasının azası'l.ır. Mamaafih 
son zamanlarda Yunanistan, Ro -
manya ve Yugoslavya ile münase -
beti her zamankinden daha iyidir. 
Balkan Paktı ise İtalyanın "devide 
et impera" - -= "ayır ve hükmet" si
yasetine bir cevaptır. Alman silah -
lanmasr meselesinde ise bu devletler 
lngilterenin tavassutunu sabırsız
lıkla takip etmektedirler. 

Poliste Necati Bey mektebin· Belediye 

Bir baba kendi 

çocuijunu kaçırdl 
Pendikte bir çocuk kaçırma vak· 

ası olmuş, bir baba şahsi ve kanuni 
yollara müracaat ederek alamadığı 
çocuğunu kaparak kaçmıştır. Hadi
se şöyle olmuştur: 

Pendikte Yasemin sokağında on 
fki numarada oturmakta olan Bay
ram, kansı Nezahatten bir seneden
beri ayn yaşamaktadır. Bayramın 

bir buçuk yaşında bir çocuğu var -
dır. Çocuk şimdiye kadar annesiyle 
beraber kalmış ve babasının bütün 
müracaatlarına rağmen ona gitme -
miştir. Diğer taraftan Bayram hem 
Nezahate ve hem de adliyeye baş
vurarak oğlunu almanın imkanları
nı araştırmış, buna da muvaffak o
lamamıştır. 

Evvelki gün Bayram, sabahleyin 
erkenden Nezahatin evine gitmiş, 

civarda kimsenin bulunmadığı bir 
sırada kapının önünde oynıyan çocu 
ğunu kaparak kaçmıştır. lşin farkı
na varan Nezahat, jandarmaya ha -
ber vermiştir. Tarif edilen eşkale 

göre Bayram olduğu anlaşxlan suç -
lu henüz yakalanamamıştır. 

Bayram, Şebinkar~hisarlı olduğu 
için oraya kaçması da muhtemel 
görülmüştür. Mahallin jandarması -
na telgrafla haber verilmiştir. Suç
lunun herhalde bir iki gün içinde 
yakalanacağı umuluyor. 

Kimin yaraladığını 
söylemiyor 

Evvelki gece, Taksim bekçilerin
den Şahin, vazife esnasında yolda 
birisinin yattığını görmüştür. Şahin, 
yatan adamın yanına sokulmuş, bu
nun üç yerinden ağır bıçak yarası 
almış olduğunu görmüştür. Bekçi, 
vaziyeti merkeze bildirerek ağır ya
ralının hüviyeti tesbit edilmiş ve bu
nun Hamdi oğlu Süleyman adında 
birisi olduğu anlaşılmıştır. 

Süleyman, yaralanmasına sebep 
olan hadiseyi anlatmamıştır. Maa -
mafih, polis tahkikata devam et
mektedir. 

ikinci kattan düıtü 
Büyükadada Vasilakinin evinde 

hizmetçilik yapan Patikan isminde-

de konferans verildi 
Izmit, cran) - lstanbul öğret

menlerin -
den Mediha Mu
zaffer Baysal şeh
rimize gelerek Ne
catibey Okulu 
salonunda b i r 
konferans vermiş
tir. Konferans, 
güzide bir toplu
luk tarafından a
laka ile dinlenmiş
tir. Mediha Bay
'i!al, evvelki gün 

Mediha Baysal Istanbula dön -
müştür. Halkevi tarafından tertip 
edilen konferanslar, bir hayli rağbet 
görmektedir. 

Umumf hava denemesi 

için hazırllklar 
Hava tehlikesine karşı koruma 

komisyonu, bugün vali muavini Hü
dai Karatabanın reisliğinde toplana
caktır. Bu toplantıda şimdiye kadar 
yapılan işler ve kursların çalışmala
rı gözden geçirilecektir. 

Bundan başka yaz mevsimi başın
da şehrimizde düşünülen hava hü
cumu denemesi işi de görüşülecek -
tir. 

Umumi denemeye büyük ehem -
miyet verilmektedir. Deneme gecesi 
şehrin bütün ışıkları bir merkezden 
kesilecek, her yer tamarniyle karan
lık olacaktır. Bu esnada şehrin üs
tünde tayyareler uçarak tarassut 
yapacaklardır. Denemenin muvaffa
kıyetli olması için evlere beyanna
meler de dağıtılacaktır. 

Anvers Konsolosumuzun 
cenazesi 

Anverste vefat etmiş olan konso
losumuz Münir lbrahimin cenazesi 
evvelki gün, lstanbula getirilmiş, 
dün Yahya Efendideki aile makre
resine defnedilmiştir. 

ki kadın dün sabah evin camlarını 
silerken muvazenesini kaybederek 
ikinci kattan aşağıya düşmüştür. 
Muhtelif yerlerinden yaralanan hiz
metçi hastaneye kaldırılmıştır. 

Konservatuarda yarın 

imtihanlara başlanıyor 
Konservatuvarda imtihanlara ya

rın başlanacaktır. Bu yıl konserva
tuvardan on kişi mezun olacaktrr. 
lmtihanlar yeni konservatuvar tali
matnamesi mucibince yapılacağı ci· 
hetle talebeden bir kısmı muallim 
notu ile, bir kısmı muallimler heye
tinin imtihaniyle yoklamaya tabi 
tutulacak, bu on kişi de mezuniyet 
diplomalarını alabilmek için jüri ve 
halk huzurunda bir imtihan geçire
ceklerdir. Bu imtihan Tepebaşı ti -
yatrosunda bu aym sonunda yapıla
caktır. 

• Belediye, Bakırköy, Eyüp ve sa
ir yerlere işliyen bazı otobüs sahip
lerinin vesikalarını istirdat etmiş, 

bunları seferden menetmişti. Bu gi-
I bi otobüs sahipleri dün belediyeye 
başvurmuşlar ve kendilerine ruhsa
tiyelerinin tekrar verilmesini iste -
mişlerdir. Fakat belediye otobüs ta
limatnamesine muhalif hareket et -
tikleri cihetle bunların bu müraca
aatlarmı reddetmiştir. 

• Belediye, Balattaki atölyesini. 
dün, yeni yapılacak Gazi köprüsü
nün inşaatını deruhte etmiş olan ec
nebi firmaya devretmiştir. Firma 
inşaat bitinceye kadar bu atölyeden 
istifade edecektir. Köprünün yapıla
cağı yerlerde fazla çamur olduğu 
anlaşıldığından nekadar derinlikte 
ayak yapmak lazımgeldiğini öğren
mek üzere bugünlerde beton kazık
larla tecrübeler yapılacaktır. 

• Mevsimin gelmiş olması hase
biyle belediye sokakları iyice sulı
yabilmek için yeni bir program ha
zırlamaktadır. Bu yıl ana caddele
rm diğer senelerden fazla sulanma
sı, otobüs geçen yerlere de ayni e
hemmiyetin verilmesi kararlaştınl -
mıştır. 

Kadınhk sergisine çağrıldık 
Peştede bir kadınlık haftası tertip 

edilmiştir. 8 Hazirandan 15 Hazira
na kadar sürecek olan bu haftaya 
Türk kadınlarının iştiraki için şeh
rimizin alakadar makamlarına mü -
racaatta bulunulmuştur. 

SAGLIK 
OGOTLERI 

Tuzsuz yemekler 
Belki gazetelerde görmüşsünüz. 

dür: üç Ingiliz hekimi, insan bede· 
ni için tuzun ehemmiyetini yeniden 
tetkik etmek üzere, bir hafta müd
detle hiç tuzsuz yemek yemeğe ka
rar vermişler. Bir kimya hocası da, 
o bir haf ta içinde, onlar için imkan 

1 oldugu kadar lezzetli yemekler lis
tesi hazırlamış. üç hekim hergün 
tuzsuz yemek yemekle beraber gün. 
de iki saat alaturka hamamda iyice 
terliyerek kanlarındaki tuzu da ÇI· 

karmağa çalışmışlar. 

Uç hekimin, bir kere, ağızlarında 
hiç tat kalmamış, yemekler lezzet -
siz geldiği gibi sigaranın bile tadı
nı alamamışlar. Iştahları kalma
mış... Bacakları şiddetli ağrılarla 
burkulmağa başlamış. Yorgunluk -
tan ayakta duramıyacak hale gel
mişler. Saatlerce hiçbir iş göremez 
olmuşlar. Tuzsuz yemek yerken ka
lori ve vitamin bakımından eksik 
gıda almamağa tabü, d?kkat ettik
leri halde yine bir hafta içinde ağır
lıklarının yüzde otuzunu kaybetmiş
ler ... 

Bu haberi daha önceden başka bir 
yerde okumuş olan yahut burada 
öğrenen zayıflık meraklısı bayanlar
dan bazıları belki sevinerek acele za
yıflamağa ala bir çare sanırlar. Şiş
manlıktan çabuk kurtulmak için in
san bir hafta tuzsuz yemeğe dayana
maz mı? Ağzında tat kalmasa da, si
gara içmese de, bu mahzurlar yal
nız bir hafta için olunca, ne zararı 
var? Ayakta duranuyacak kadar 
yorgunluğa gelince, insan bir hafta 
yataktan çıkmasa ne olabilir? Şiş -
manlık tedavisinin tamam olması 

için alaturka hamamda terlemek 
mutlaka lazımsa alaturka hamam 
Istanbuldaki eski konakların birço
tunda hala var. 

Iş yalnız zayıflamakla kalsa, ben 

de zayıflık meraklısı bayanların se
vinçlerine iştirak ederdim. Fakat, 
üç lngiliz hekiminin tuzsuzluktan 
tutuldukları hal Addisan hastalığı 
denilen kötü bir hastalığa pek ben
zıyor. Hekimler tuzsuz yemekte de
vam etselerdi belki bQ<Jttıltğın kor
kunç alameti olan, derinin rengini 
değiştirmesi de meydana çıkacaktı. 

Onlar da böyle düşündüklerinden 

hemen tecrübelerinden vazgeçmişler 
ve o hastalığa ilaç olarak tuz yeme
ği tavsiye etmişlerdir. 

O hastalığa karşı tavsiyeleri ayrı 
bir mesele, tuz yemekle hastalığın 
geçip geçmiyeceği yeniden tetkika 
muhtaç bir iştir. Şimdilik bizim işi
mize yarıyacak taraf tuzla hiçbir 
vakit oynanmıyaeağıdır. 

Tuz bizim sağlık hayatımıza lü
zumludur. Onu insan et, balık gibi 
yemeklerde tabii olarak bulamazsa, 
öteki yemeklerine katmağa mecbur
dur. Yemeklerimizle beraber ağzı -
mıza tat veren şey tuzdur. 

Yemeklerimizi hazmettiren yine 
odur. Yemeklerden tuz eksilince mi
dede hazım için lazım olan asit klo
ridrik hasıl olamaz. Hatta sıcak 

memleketlerde yahut mutedil mem
leketlerde hazmın bozulması insanı 
terlediği vakit kanındaki tuzu her 
vakitkinden fazla kaybetmesinden 
ileri gelir. Sporcuların çok yorul
duklan vakit tuzlu su içince yor -
gunluklarınm geçtiğini bir gün yine 
bu yazılar arasında yazmıştım. 

Sağlık hayatı için herkese günde 
on, on beş gram tuz lazımdır. Bazı 
hastalıklarda tuzsuz yemek te 1ü -
zumlu olabilir; fakat onu ancak he
kim tayin eder. 

Lolmıan BEKiM 

YENi ENŞRiYAT 

Perşembe Gazetesi 
Perşembe'nin 59 uncu sayısı birçok gü

zel, meraklı yaztlar ve cazib resimlerle 
çıktL Bu dolgun mündericatlı sayda İbra
him Alaettinin Habeşistanm. kara bahtı İ· 
simli makalesi, Kandemirin müsahip zado 
ile bir röportajı, Zeki Cemalin Ölen Vi· 
yana isimli yazısı, İlhan Siyaminin Ka
dınlar ve lavanta is.imli fıkrası, Güzide 
Sabrinin Hicran gecesi romanı. Glizel bir 
hikaye, Yamyam kralile evlenen bir beyaz 
kızın macerası, mevsim modaları, güzelleş
mek için neler yapı:yorlar, karikatürler, 
resimli fıkralar, zengin sinema sayfası ve 
sair birçok yazılar vardır. 

Kültür haftası - Bu hafta 18 inci 
sayısı çıkan kilittir haftasının bu sa
yısında şu imzalan görüyoruz: 

Ahmet Ağaoğlu; Falih Rıfkı; Pe
yami Safa; Mahmut Ragıp Köseıni
hal; Mehmet Karabasan; Samet A
ğaoğlu; Samih Nafiz Tansu; Orhan 
Arsal; M. Feridun memleket matbu
atı ve Avrupa matbuatı hülasalan. 
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Temiz ve muntazam bir 
kaza merkezi : Karaman 

Sekiz yumurta beş kuruşa, sütün fiatı me 

telikle konuşuluyor: Her şey taze ve ucu~ 

Lüzumlu lüzumsuz h"'r yerde söy
lenen bir darbımesel vardır: 
Karamanın koyunu, 30nra çıkar 

oyunu, <..erler. KaramanT"' koyunla
rını, trenimiz bu istasiyona ulaşır -
ken sapsarı bahar çiçeklerile süs
lenmiş ':arlalarda sürü suru gör
düm. Fakat oyunlarına henüz tesa
düf etmedim. Şehire, iki sıra kavak 
ağaçlarının gizlediği uzun bir yol
dan giriliyor. Da:1a '<apısmm eşi
ğinde bir tarafta harap olmuş bir 
tarih yatıyor. Beş on adım ilerle
dikten sonra, düzgün bir cami gözü
nüze ili ir: Akt<>kke. F"ıcat, yan so
kaklara sapar sapmaz bütün kıy
metli eserlerin üzerinde leyleklerin 
yuva kurduğunu görürsünüz. Bere
ket, geçenlerde müze müdürü gel
miş, bir ocak halinde duran Kara
man oğullarına ait bi: mihrapla 
imaret kapısının ve Karaman oğul
lan türbesinin üzerlerine çinkodan 
birer çardak koydurmuş. Belki <le 
ilerde bütün bütün kurtulması için 
tedbirler almıs. 

Şehiri gezdi~en arkadaşım anlatı
yordu: 

- Burası Hatunya. Medresesi
dir. 

Elinin işar0t ettiği kapının delik
lerinden medresenin içini görmeğe 
çalıştım. Çıkarılan işlemeli mermer 
taşlara acayip bir vaziyet verilmiş, 
yıkılmak üzere bulunan bir kenarın 
altına, kolonlar dikilmişti: 

- Burayı müze yapacaklarından, 
içerde geçenlerde ufak bir tamirat 
yaptılar. 

Demek gördüğüm temizlik bunun 
eseri imiş. Arkadaşım devam etti: 

- Bundan birkaç gi>., evvel bu 
kapının eşiğinde bir cinayet oldu, şu 
önde akan su için Bursalı Hacı Meh
medin oğlu, Alinin kafasına kürek 
indirdi. Yaralı ağır olduğundan 
şimdi Konya Hast: · lde yatıyor. 

Medresenin önünde akan birkaç 
karış genişliğind,,.ki su yüzü-ıden ci
nayet. Bu suda isW:ade için iki ta
raf kendi yerlerine gjtmesini arzu 
e\liyv.L Y'-' b°'"·'c.'"'lc:)ı.... a.u-o.-.-~ ı....-.,. 

mak istiyorlarmış. Hadisenin yega -
ne sebebi bu im~! 

Hakikaten, bütün Konya.da her
kes susuzluktan müşteki.. Hele bu 
sene kış görmedikleri için hiç kim
senin çenesini bıçak açmıyor, her
kes yağmura duacı. 

Geçenlerde hükumet naınma bir
kaç mühendis gelerek ovada su bul
mak için tetkikat yapmışlar. Neti
cede birkaç yerde su bulunduğu an
laşılmış .. Şimdi herkes bu işin sonu
nu bekliyor. 
Karaı.ıanm en heğendiğim tarafı, 

yollarıdır. Bu kazanın her. ta~afı 
temiz ve muntazamdır. Yenı bına 
hemen yok gibi şehirin her taraf r 
tarihin bıraktığı hai:ıralarla dolu. 
Kaymakamlık binasının önünde ya
pılan cümhuriyet parkı pek yakında 
açılmak üzere hazırlanıyor. Kenar 
sokaklarda Karamanlı çocuklar u
zun sırıklara. binmiş ve ayni ayar 
bir şarkı tutturmuşlar, (tahtaraval
li ) oynuyorlar. Şehir nisbeten ses
siz kahve merakı burada da fazla .. 
Akşam olduğu vakit civardaki o

valara dağılmış sürüler çıngırakla -
rmı sallıya sallıya şehire dönüyor -
lar. Kasabanın bütün kalabalığı ya
rım saat içinde ortadan kayboluyor. 
Garipler için, otele dönmeden baş
ka yapacak bir şey yok. Halbuki o
telde de vakit geçmez ki.. Sıra sıra 
gezdiğim birçok kazalarda, hatta ba
zı vilayet merkezlerinde bile ,yolcu 
için temiz yatacak bir odaya kavuş
mak en büyük bahtiyarlıktır. Bele
diye bütçel ... rini, hiçbir zaman sar
srlmıyacak bir teşebbüs. her şehirde 
otellerin, hanların bir iki yatağını 
temiz bulundurmaları imkanını pek 
ala temin edebilir. Dolaştığım yer
lerin ekserisinde, nakli mekan olu
yormuş gibi yataklar taşınıyor, ör
tüler temizleniyor.. Demek, bu işi 
gezgincilerden evvel de yapmak 
mümkün ... Yalnız ' · -1erliyeler bu 
masrafsız fa" liyeti görmemek için 
biribirlerile rekabetteler. 

Sabah uykusunu bir pazar alış 
verişi içindı:ı geçirdim. Yattığım ha
nın önünde upuzun bir pazar kurul
muştu. Meğer bu eski adetmiş ... 
Hanın ortasında her s::- bah pazar 
kurulur ve köylerden gelen satıcılar 
bütün mallarını burada satıp gider
lermiş. Bu altın satım işini bir san
daliye üzerinfle bir rıat kadar doya 
doya seyreWm. Her şey taze.. Bu 
pazarın içinde ~uzluk kuvvet gös
.. eriyor. T~vukt~ .. henüz kurtulmuş 
yedi. sekiz yumurta bes kuruşa, sü-

Karamand a:ıarı atikadan bir 

tün para..,ı metelikle konuşuluyo 
piliç ,ta·ruk bizim lstanbuldaki b' 
tabak fiyatına. ~t fazla rağbet yo 
Sebzelere gelnice, bizdeki kilo fiya 
lan buranın kantarlarile bile ölçül 
mez. 

Mevsiminde çok güzel olan ilzil 
münü methede ede bitiremiyorla 
fakat köyler çok uzak olduğu iç· 
şehire maıraflı geliyormuş. Kara 
manm bulguru da pek M.eşhurmu 
Fakat beıı bulgur sevmediğim için 
bu kısımda fazla durmuyorum v 
herkesin ağzında tekrarlanan b 
kelimeyi mümkün olduğu kadar kı 
sa keserek başkalarıu. geçiyorum. 

Sait ÇELEBi 

Adliye 

Bir küfe kömür çalan 
hir suclu 
Şark şimendiferleri kömür de 

sundan bir küfe kömür çalan İbra 
him isminde biri, dün Sultanahme 
birinci sulh ceza mahkemesind 
sorguya çekilmiştir. İbrahim, köm 
rü sırtlayıp götürürken önüne çık 
bekçiyi bir yumrukta yere yıkmış v 
kaçmağa başlamıştır. Biraz 
bekçinin ihbarı üzerine polisle 
kendisini yakalamışlardır. Haki 
Reşid, suçluya, bekçiyi niçin yer 
yıktığını sormuş, İbrahim şu ceva 
vermiştir: 
"- Açtım ... Bir lokma ekmek 

lacak param yoktu. Çaldığım köm · 
rü satıp karnımı doyuracaktı 
Bekçi önüme çıkınca gözüm k 
dı. Bir kafa vurup yere yıktım ... ,, 

Hakim Reşitt lbrahimin 3 ay 1 
gün müddetle hapsine karar vermi 
tir. 

• Kasnnpaşada, Yakubun kahv 
sinde, kanlı bir boğuşma olmu 
Mustafa isminde biri, aralarında · 
tedenberi geçimsizlik bulunan 
muda; kahvede rasla.yınca: 
"- Vay, sen hali burada mıstn 
Diyerek bıçakla üstüne yürümil 

tür. Mustafanm savurduğu bıça. 
Mahmudu hafifçe yaralamıştır. 

Bundan hiddete gelen Mahın 
saldırmasını çekerek Mustafayı 
arkasından, kavgayı aralamağa ge 
len kahveci Yakubu yaralamışt 
Mustafanm yaraları çok ağırd1 

Mustafa tarafından yaralanan M 
mut, yaralan hafif olduğundan bil 
taneden çıkmış ve dün, birinci s~ 
ceza mahkemesince tevkif edi1Jl11 

tir. 
• Uygunsuz takımından Ali ~ 

minde biri, geceyi birlikte geçird1 

Şabanın elbiselerini çalmaktan st~ 
lu olarak mahkemeye sevkedi1~1 

tir. Suçlu Ali, suçunu açıkça itıı' 
~ttiğinden mahkeme kendisinin te 
kıfine karar vermiştir. 

• Yağcı Nurinin dükkanından f~ 
teneke zeytinyağı aşıran Muste. 
dün sulh birinci ~eza mabkeıı1 
karariyle tevkif edilmiştir. 

Şehircilik mütehassıs• 

bugün bekleniyor 
1 

lstanbulun müstakbel pIA.nf 1~ 
belediyece davet edilen fransıı 'ıı 
bircilik mütehassıslarından ~I 
bugün veya yarın şehrimize !i-t 
cektir. Prust, derhal belediye i~~ı)" 
masa geçecek ve etütlerine bııır 
caktır. 
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Büyük mücadele üç millet arasında sıkı bir rekabet halinde basladı 

Hindenburg zeplini Avrupa - Amerika 
yolunu ·en çabuk aşan eşsiz bir saraydır 
Binlerce mektup taşıyan Alman hava gemisinin ilk 

seyahatine iştirak eden Fransız kadm 
·muharririnin fevkalade notları 

Alman balonu ile dünyanın en seri gemisi denilen Fransızların Normandi gemisinin Avrupa - Amerika seferinde takip ettikleri 
gösteren harita [Geminin yolu düz çizgili balonunki beyaz siyahlıdır] 

7 .. 

'.Avrupayı Amerikaya bağlamak 
için Almanya, Fransa oo Ingiltere 
arasında büyük bir merak uyandı
tan bir mücadele başlamı§tır. 

Hareket 
FriMlrich~hafen, 7 Ma.~,s: 

Hava güzel saat yirmide kalkıyo
ruz. Rüzg~r aleyhimize. Fakat saat
te 145 kilometro .ıi1r'atle ilerliyoruz. 
Elektrik içinde yanan Stuttgart şeh 
ri üzerinden geçtik. Yolcular bu ge
ce pek uyuyacağa benzemiyorlar. 
Çünkü ekserisi, intibalarını muhte
lif dl\rya gazetelerine telgrafla bil
diriyorlar. Radyo durmadan işliyor. 
Fransa ile B~ 'çika üzerlrrinden geçi
yoruz, :Manş üzerinden geçeceğiz. 

Hindenburg balonundan evvel cenubi Amerika seferlerini muvaffak~ 
yetle yapan Crap Zeplin bir seferinde lngiltere kupası maçının 

oynandığı saha üstünden haşmetle geçerken 

Bu mücadeleye Almanya "Hinden
burg,, isimli zeplini, F r a n s a 
d~nyanın en büyük gemisi dedikle
tı "Normandic", lngiltere de "Queen 
Jtary'' gemisi ile giriyor. 
ıır ~eçen perşembe günü saat !O de, 
1r lit~denbtırg,, zeplini A1manyada 
Frıcdric1~hafen" den, ayni giin sa

at -4 te "Normandie'' Fransada Le 
llavre limanındaıı hareket ettiler. 
2? Mayısta da "Queen - M.ary" In
flılterede "Southampton" limanın -
dan kalkacak. Pek tabii olarak bir 
~eplin ile bir gemi arasında sür'at 
t>ıeselesi mevzuubah.s olamaz. Müca
dele, balon ile gemiler arasında yol
CU1fU en rahat, en lüks şerait içinde 
t~maktadır. iki gemi arasında da 
"Yrıca bir süra't meselesi var. 

* .''Paris-Soir' 'gazetesinin muhabiri 
;.ıtanya: Jcplitıin son seyahatine iş
tıtak etmi§tir. Bıt seyahatini anla -
1Yor .Biz de naklediyoruz: 

Frledrichshafen, 6 :Mayıs· 

1 '.Bura.ya, Bale'den, küçük bir tren-
e geldim. Tren, ilkbaharla gülümse 
r~n manzarayı doya doya görmem 
~~n bütün istasyonlarda duruyordu. 
.__ ıh~ye~ geldik. Asfalt yollard.a~ o
~le ındım. Bir hastane odası gıbı ay 
Clınlık bir odada banyo yapıp kavaltı 
etmek üzere tara<:aya çıktım. Kar -
f1trı.da Costnce gölünün durgun su
ltarrna birçol- deniz tayyareleri inip 
\> alkıyor. etrafımda, ilk defa olarak 
~ bir hamlede Almanyayı Aıneri -
b" Ya bağlıyacak Hindenburg zepli
'ti. ltı~n suvarileri var. Birbirlerini elle 
h~ı kaldırarak Hitler selamı ile se
""11lıyor lar. 
tı Zeplinler hakkında hiçbir maluma
~ Yok. Herkes gibi, onların fotog
i:li ~tını ben de gördüm. Fakat şim
li ~1ddetle merak ediyorum, ve zep-

tı.ın bulunduğu hangara gidiyorum. 
'Bu, elli iki metro yu· sekliğindeki 

Zeplinlerin müthiş bir hava sillhı olmasına m!ni olacakları sanılan 

Londra hava müdafaasının büyük projektörleri göklerin 
derinliklerini aydınlatıyor 

hangara girince, muazzam balonun etrafı görecekleri büyük balkonlar 
kütlesi beni eziyor. Uzun merdiven- var. Işte duvarlarında çiçek ve yemiş 
ler üzerinde, balonun ötesini berisi- resimleri olan yemek salonu. Sigara 
ni boyayan işçiler sineklere benzi - salonunun duvarı .. rına ilk balondan 
yorlar. bugünkü zepline kadar biltün hava 

Bir hava sarayı 
Madent bir merdivenden zepline 

çıkıyorum. lçeriy) girer girmez, yol
culuğun süreceği iki gi..nü bir saray 
da geçireceğimi anlıyorum. Yolcu -
lara ayrılmış kısım, balonun içinde 
bulunuyor. Umumi salcmlar, balo -
nun dış tarafındadır. Ve yolcuların 

gemilerinh .. re.simleri yapılmış. Kil· 
tüphanenin ıiuvarlarına, postacılı -
ğm ilk gününden bugüne kadar in -
kişaf mı gösteren resimler çizilmiş. 

Salonun dekorasyonu bembeyaz, 
bu beyazlık üzerinde balıklar kuşlar, 
kitara çalanlar ve dans eden İspan
yollar var. · 

Musikiye mahsus salon, geminin 
şaheseri ve herkesin iftihar ettiği 
salondur. BütUn masalar ve koltuk
lar domuz derisindendir. Bir kenar
de kuyruklu bir piyano. 

Tanınmış yolcular 
Atlas denizini, geçerken, Hinden

burgtan rRdyo ile neşredilecek ilk 
konseri vermek için Profesör Con -
rad Wagnerin yolcui.ır arasında ol-

! duğunu öğreniyorUir 
Bundan başka, zeplinde, ve iki kıt' 

a arasmd"' bin metro irL.fada ilk hüt 
beyi okumak üzere Papa tarafından 
papas Schulteye vazife verilmiştir. 

Doktor Eckener 67 yaşına rağmen 
bu sefüre iştirak ediyor. Benimle be
raber, ayni kamarada, ilk zeplin ile 
dünyayı devretmiş olan Ingiliz ge
zetecisi lıady Drummond Haig var. 
Kutup 1-aşiflerinden Wilkins, Ingiliz 

Alınan balonlarının tutuşmıyacak madenlerden yapıknış tayfa 
salonu ve mutf aj! 

I drijabl · bi .. lerinden Saint • Clan, A 
. merika ilr"jabl zabi' 'erinden Peck ve 

Leeds isimli bir r.ıily:-ı ~r çift. he -
pimiz, elli iki yolcuyuz. Yolcuların 
ekserisi Amerikalı , Alman ve lngiliz, 
şimdiye k. :lar benden başka Fran· 
.,. 6_& 

Hareket etmeden evvel, adeta en
jeksiyon suallerine maruz kaldık. 
Hangi dirıc mensupsunuz? Ecdadı -
nızın milliyetleri nedir? Evli misi
niz, bekar mısınız? Boşandınız mı? 
Bilet paranızı kim veriyor? 

Balonda muayyen zamanlardan 
gayri ve sigara salonunda olmak şar 
tile sigara içmek yasak. bahşiş ver
mek te y lSak. Fotograf çekmeğe 
müsaade ediyorlar. Yalnız, yabancı 

memleketler üzerinden uçarken yi
ne yasak. 

Bütün gece Ingiliz kıyılarını geç
tik ve sabah saat 6,30 da gözümüz
den toprak kayboldu. 

Canbaz tayfaları 
Tayfalara mahsus kısım korkunç 

bir manzara arzediyor .Onların ya
takları, jeplinin demir iskeleti içinde. 
Balonun bütün boyunca 40 santim 
genişliğinde uzun bir iskele var. 
Tayfalar yataklarına gitmek ıçın 

buradan geçmek mecburiyetindedir
ler. Eğer ayaklan bir kaysa, tutu
nacak yeri olmıyan bu iskeleden 
jeplinin hafif ve ince zarfını yırta -
rak, boşluk içine düşilp kaybolurlar. 

Bu kısma yolcuların çıkmasının 

yasak olduğunu söylemeğe bilmem 
lüzum var mı? Ilk gece böyle geçi
yor. Sabahleyin bir aralık, denizde 
bir balina görüyoruz. Onu biraz ev
vel de görmüş, fakat gözden kay
betmiştik. Hadise, can sıkıcı vazi
yetimizi biraz düzeltiyor. Can sıkı
cı diyorum, çünkü şu dakikaya ka
dar, zeplinin zabitanından kimseyi 
görmedik. Kamaralarımızda, salon
larda terkedilmiş birtakım insanla-

Biraz hava fena. 8allantı oluyor. nz. Böylece gün geçiyor ve balonda 
Fakat çabuk geçiyor. Bir göl üze - geçireceğimiz son geceye varıyoruz. 
rinde kay~ • gemide ~biyiz. Hava fırtınalı, yolcular sinirleniyor

Balonda 200000 mektı .. > var. Yol- tar, bir politika münakaşası başlı -
culann hepsi mektup yazmakla meş- yor. Şimdi yağmur da başladı. Jep
gul lin, gece yağmur ve fırtına ile mü

Muhaberemiz çok dar. Lady Haig cadele ederken, biz, yolcular, Umu-
ile anlaştık. Sira ile giyiniyoruz. 

mi Harp, Uluslar Kurumu ve hatta 
Buna mukabil evvelce de anlattığım 

17 inci asır harplerine dair münaka
gibi salonları pek geniş ve sonra ka-

şalar yapıyor, gittikçe hararetleni-
maralar da aydınlık ve hava yok. yoruz. Bereket versin, balon yükse-
Sun'i bir şekilde hava veriliyor ve liyor, kalorifer etrafı ısıtmaz oluyor 
Plektrik var. ve bu soğuk, bizi tPskin P.divor. Uy-

kusuz ve rahatsız bir gece daha ge
çiriyoruz. 

Sabahleyin, yağmur yağmakta 

devam ederken, papaz beynelmilel 
sulh için bir hutbe söylüyor: Bugün 
de yeknesak geçiyor. Yolcular, sa· 
londa kalmak mecburiyetinden sinir
leniyorlar. Kamaraların rahatsızlığı 
da dinlenmek imkanını azaltıyor,. 

• 
Uç balina balığı ile iki buz adan 

görüyoruz. Hava ağır ve fırtınalı. 
Saat dokuzda New-Yorka varaca

ğımızı umuyoruz. Şehir üzerinde 
uçup "Lakchurst" te hazırlanan 

meydana ineceğiz. 

Radyo ile New-York'la könuşuyo
ruz. Yüzlerce tayyare bizi karşıla· 
mağa gelecek. Birçok Amerika şir • 
ketleri adam başına 6 dolara zeplin 
etrafında uçma seyahatleri tertip et· 
mişler. Bir sürü telgraf alıyoruz. 

zeplinden 30.000 den fazla mektup 
yazıldığını tahmin ediyorum. Yalnıs 
bir tüccar 20.000 reklam mektubu 
hazırlamıştı. Ust tarafını diğer yol
cular tanıdıklarına yazdılar. 

Lakchurt'a gelmeden evvel Ne"' • 
)?'cırk üzerinde uçtuk. Vakit henüz 
gı.ce idi. Şehir ışıklan harikulade. 
Lakchurt yolu bir şerit gibi uzanı
yor, binlerce otomobil feneri görü· 
yoruz. Bunlar bizi karşılamağa ge
lenler. Demin yukarda saat 9 dan 
bahsetmiştim. Bu Avrupa saati idi. 
Tam saat 5,45 te Lakchurst'a geli
yoruz. 6,8 de yere iniyoruz, 6,10 da 
zeplin seyahatini bitirmi§ oluyor. 
Bu seyahati tam 62 saatte vautık. 

Yeni balonun en büyük kazancı postası imiş. Bu resim Orap Zeplin ba fonu Amerika postasını almak üzere 
Hooker adasının karh sahillerine konduğu zaman alınmıştır. [Posta çantasını sandalla aötürenı.,. iMl 

Plin4& pr~ı•d 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 

7 aylık harbin biltinçosu 

Habeş seferi ltalyaya kaç 
milyar altın lirete mal oldu 7 

İtalyan Bankasındaki altınlardan İtalyanlar 

Musaali dağından Adisababaya varıncaya ka--
dar her ay 300 - 400 milyon liret eksilmiştir 

I 

İtalya koca Habeşistanı 7 ay için· 
de temizleyip yutuverdi. Yeni impa
ratorluk onun bundan sonra kuvve
tini daha çok artıracaktır. Fakat 
bu yedi ay Italyaya müthiş bir sı· 
kıntıya mal olmuştur. Tasavvur edi· 
niz ki İtalya, gerek Somaliye ve ge
rek Eritreye 400.000 kadar asker, 
ve mühim miktarda mühimmat ve 
malzeme göndermiştir. Bunların 

masrafları hep İtalyanların cebin • 
den çıkmaktadır. Üstelik Uluslar 
Kurumu ltalyaya karşı 18 Teşrini
saniden itibaren ekonomik ve finan
sal zecrl tedbirlerin tatbikına başla
mış ve bu suretle İtalyanın dış tica
reti felce uğramıştır. 

1 - İtalya finanaal tedbirlerle 
krediden mahrum kalmış. 

2 - Ekonomik tedbirlerle anııu -
lusal piyasaya mahreç bula
mamış ve istediği iptidai maddeyi 
memleketine sokamamıştır. 

Bu yüzden I t a l y a n banka
sındaki altınlar birdenbire doğu Af.. 
rikasının gUneşi ve Habeşistanm is
tiklal aşkı önUnde tamamen erimiş
tir. 
Şimdi Badoglio Habeşistanı te

mizlemekle meşgul olmaktadır. Fa
kat bu temizleyiş İtalyadaki altın 
mevcudunu da beraber temizlemiş
tir. 

Harbin bilançosunu hepimiz bili
yonız. Şu tarihte Aduva düştü, fi· 
liı.nca tarihte Makalle, derken Gon
dar, nihayet Dessie sukut etti. 

Fakat bu sukutla beraber, doğu 
'.Afrikasındaki Italyanlara günde 55 
liret fazla masraf eden Italyanm 
hazinesindeki altınlar da beraber 
dUşmilştUr. 

Onun için bu yedi aylık harbin n~ 
pahasına yapıldığını hulasatan gliz-
den geçirelim: ' 

Harbin kağıt liret olarak mal ol
duğu mebl9.ğı ve İtalyan bütçesine 
tesirlerini bir tarafa bırakalım. 
ÇilnkU bu dahili bir politika işidir. 
Ve böyle masraflar, paranın Uzerin
de tatbik edilecek şu veya bu mas
rafla kapatılabilir. Asıl harbin altın 
ve döviz olarak neye mal olduğunu 
yani, İtalyan parası ile tediye mu
vazenesine ne tesir yaptığını ele ala· 
hm. ÇUnkU İtalya, hariçten getirtti
ği en hurda demir parçası için bile, 
altın tediye etmek mecburyeitinde 
kalmıştır. 

Teşrinievel 1935 ten Mayıs 1936 
ya kadar Adua, Makalle ve Adisaba
banın zaptlarmı tesbit eden ve tari
hin tesbit edeceği bilytik tarihlere, 
Afrika zaferinin mali karşılığı gibi 
olan daha geçici ve küçUk tarihler 
ilave etmek llzımdır: 

20 Teşrinievel - İtalya bankası 
tarafından bilanço neşrinin men'i. 

14 Teşrinisani - Altın alımının 
hilkftmet opolU tekline konul -
ması. 

27 Teşrinis l - İtalyanlar için 
altın fiatmın bl için 12,62 li-
retten 15,50 liret ıkanlmasL 

No. 22 

Ademle Havva 
Btlrlıan CAHiD 

nişanlı olarak değil, terefii bir er
kek olarak ta aana temin ederim. 

Başlarımız, saçlarımız, gözyaşla
rımız biribirine karışmıştı. Içime 
uhrevi bir tatlılık çöktU. Kendimi 
yerden, arzdan, insanlardan uzak
laşmış, bir başka alemde gibi görü
yordum. Onun sesi illhl bir musiki 
gibi gönlilme aktı: 

- Sana güveniyorum Kimıran. 
Benim gururumla oynama! 

Güzel başını göğsilme çektim. 
Bu baş artık benim ibadet yolum. 
Bu mukaddee bap. inandım artık. 
Kalbim başka mabut tanımıyor. 

Bütiln aşkımla onun gözlerini ara
dım. Dk defa dudaklarmı uzattı ve 
bir dil1-n alev haline gelen sevgimiz 
Qnun gönlUnU kapıyan tılsımı çözdU. 

- Hayal .. Hayal .. Hayal! 

• 
tstanbula geliyoruz. 
Madencilik mektebinin ilk ımıfmı 

.nUkemmel bitirdim. Bunda kendim
den ziyade Hayalin çalıtmuı var. 
O beni çalıştırdı. Adeta bir müzake· 

1 Kanunusani - Mübadeleler için 
nıilsteşarlıklar ihdası. 

l5 Mart - İtalya bankasının dev
letleştirilmesi. 

20 Mart - Turistler için hwıusr 
bir liret ihdası. 

16 Nisan - Turist liretinin 0,918 
olarak tesbiti. 

Bu tarihlere liretin, resmt kam
biyo piyasasındaki sukutunu ilave 
lazımdır. Teşrinievel bidayetinde 
1,237!5 frank iken, Roma dövizi Tet· 
rinievelde 1,23, Şubatta 1,21 ve Ni
sanda 1,20 ye dilştU. 

Italyanın altın ihtiyatlarmm sey
ri, seferin biltiln masrafı ile Cenev
re zecri· tedbirlerinin billnçoıunu 

hulasa eder. 1935 te,rinievelinde, 
Eritre huduttan atılmadan, İtalya 
bankasının 4,250 milyon altın lireti 
vardı, İtalyan istatistiklerine göre 
1 Kanunusanide, bu 3,027 milyona 
ve Uluslar Kurumu istatistiklerine 
göre 1 Nisanda 1,900 lirete diltmilt· 
tU ki, ayda 300 - 400 milyonluk bir 
sukuttur ve bugün İtalya bankası
nın altın mevcudu tahminen bir bu
çuk milyardır. 

Şüphesiz altın toplanması ve ec
nebilerin altınlarına konulan hacis 
Roma idarecilerine beş milyarlık 
kadar "cephane,, daha temin et
miştir. Fakat bu altın ve dövizler. 
İtalya dahilinde el değiştirmekten 
başka bir şey yapmamıştır. Şurası 

muhakkak ki yedi aylık harp ve zec
ri tedbir İtalyaya 2, 750 milyona 
mal olmuştur. 

Habeşistanın fethinin hakikt mas
rafı acaba bu mudur? Hakikatte, 
ltalya hesap muvazenesi Afrika te
şebbUsUnden evvel de zararda idi. 
Seferden evvelki yedi ay içinde de, 
Jtalya 1,600 milyon altm kaybet
mişti, ve altın zayiatı 1934 bidaye
tindenberi devam ediyordu. 

Binaenaleyh, Habeş seferi masra
fı 2,750 milyondan 1,600 milyon çı
karıldıktan sonra geri kalan meb
lağdır ki, bir milyardan fazladır. 

nk bakışta doğru gibi görünen 
bu noktai nazar hiç de hakikate te
vafuk etmemektedir. 

ltalyanfar 3 Teşrinievelde Musaa
li dağından ilk hücumu yapmadan 
senelerce evvel harbe hazırlanmı,tı. 
Mademki İtalya harpten yedi ay ev
velinden de 1.600 milyon liret altın 
kaybetmişti. Bunu hesaptan çıkar -
mak değil, bilakis hesaba ili.ve etmek 
lazımdır. Çünkü harp birdenbire 
başlamamış ve !talya mühim bir ha
zırlık devresi geçirmiştir. Bu 1,600 
milyon altın da harp masraflandır. 
Harbin bili.nçoıunu yaparken niçin 
ilk kurşunla son kurşun arasındaki 
masrafı hesap etmeli? Niçin Musaa
li dağındaki ilk savlet başlamadan ev 
vel Eritreye yığılan aekerin ve mU
himmatın masrafını gözönUne alma
malı? 

Diyorlar kl: 
Liretin sukutu 1 Teşrinievel 1935 

ten çok evvel batlamıştı. Gene para 

reci arkadaş gibi ... 
Hayatıma o kadar intizam verdi 

ki latan buldaki sıkı ve yatılı mektep 
hayatından daha temiz çalı9ıyorum 
ve yaşıyorum. Haftamızın günleri o
n un daima değifen programına bağ
landı. Pazar günleri öyle eğlenceler 
buluyor ki bir haftalık yorgunluğu
mu unutuyorum. Yılb&fı tatilinde 
Nise indik.Onbeş gUn Şevket Vamık 
Beyin misafiri olduk. Bu seyahat te 
çok istifadeli oldu. Adamakıllı din • 
lendim. Eskisi gibi bıkkınlık göster· 
miyorum.O kadar ki hiç zevk' al
madığım madencilik bile bana tatlı 
görünmeğe başladı. 

Hayal pefimi bırakmıyor ki! Ayn 
olduğumm aktamlar telefonla &n· 
yor, ne yaptığımı soruyor. 

Bir aralık pansiyondaki Holandalı 
kadından, Madam KüvUat'den 9Uphe 
lendi. Kadınla birçok konuttu. Ara· 
mızda birfey olup olmadığını 1ezme 
ye çalıftı. Bana birfey hlaeettirme· 
mekle beraber, onun gözlerinde biri· 
ken bulutlan, halindeki telf.tı ben 
peki.il hissettim . 

Ne yalan söyliyeyim, Madam Ktı
vi8t, hof& gidecek bir kadındı. Fa
kat ne bileyim. Sanki büyülenmiş, 
tılsımlanmış, gibiyim. Hangi güzel 
kadına bakaam Hayalin Kölgeai ara· 

Polonya rejisi 
Bu sene bizden 600 bin 

kilo tütün alacak 
Polonya rejisinin açtığı münaka· 

saya giren tüccarlar tarafından ha
zırlanan nümuneler Prenaipessa Ma
ria vapuru ve Bükret yolu ile Var
şovaya gönderilmiştir. 

Satınalınacak tütünlerin menşe -
leri Trabzon, Samsun, Bafra, Tat· 
ova, Düzce, İzmit, Gönen, Trakya 
ve Izmirdir. 

Lehistan rejisi alacağı miktan 
kat'l olarak ilin etmemiştir. Fakat 
mahallinden yapılan iskandillere na
zaran, takriben 600.000 kilo alacağı 
anlaşılmaktadır. Kat'i miktar bu 
rejinin Bulgaristandan yapmakta 
olduğu milbayaanın sonunda belli 
olacaktır. Eğer Bulgaristan muba
yaatında mUrettebatını ikmal eder
se bizden 600.000 kilo alacaktır. 
Edemezee b i z d e k i mubayaatı
nı 1.500.000 kiloya kadar yUkaelt • 
mesi ihtimali vardır. 

Polonya rejisinin Banka Korner • 
çiyale ltalyadan yaptığı istikraz ü
zerine ve bu borcu ödemek maka· 
dile te9ekkUl eden Poltabako firke· 
ti mutat olduğu üzere bu milnaka
sanın ytizde 60 mı verecektir. Buna 
nazaran milnakasaya iştirak eden 
tüccarlar Polonya rejisinin alacağı 
tütUnUn ancak yüzde kırkı nisbetin
de satış yapabileceklerdir. Geri ka
lan ytizde 60 ı münakasada kazanan 
nUmune ve fiyat dahilinde Polta· 
bako şirketi satacaktır. 

Binaenaleyh, Poltabako şirketi 
şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 
Bu 9irketin teknik müdürü Jean 
Mair tehrimize gelmiş ve ali.kadar 
mUeueselerle temasta bulunduktan 
sonra Avrupaya dönmüştür. 

Satılan malların bedeli malin Var 
9ovaya veya hududa tesliminden 
itibaren 14 gUn zarfında kliring usu
lile verilecektir. 

11 MAYIS ÇABŞAllBA 

Para Borsası 
Ahı 8at11 

Sterlin 626.- 626,-
1 Dolar 125,7' 125,75 

20 Pranım transı 164.- 167-
20 Belçika franıı 80,- 14,-
20 Drahmi 20.- 23.-
20 tav;çre fr. 812,- 120.-
20 Çek kuron 84,- 81.-
20 Le7 13,- 115-
20 Dinar 49.- 52,-
Liret vesikalı 190,- 196.-
Florin 12.50 84,-
A•u•tur)'& tilin 22.- 24.-
Mark 21,- 32,-
ZJotf 21- 24.-
Penro 22.- 24,-
Leva 22.- 23.-
Yen 32.- ll4.-
İsveç kuronu 30,- 33,-
Altm 970,- 972,-
Banknot 241.- 242.-

Çeiler -
Paria üzerine 
lncili.ı üzerine 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenn-rı 
Le•a 
Florin 
Çekoılonlr 
Avuıturya 
Mark 
İıveç lrurona 
İspanya pe.ıeta 

12,06 
627,50 

0,79,33,-
10,14,60 
4,69,10 
2,45.75 

64,07,25 
J,17.50 

19,16,17 
4,25,44 
1,97.32 
3,10,46 
5,81,95 

!ıham 
lı Bankuı Mil. Kapon kHilr 12.-
.J • N. 9.90 
1, 1, Hamiline 9.90 
Anadolu % 60 23.75 

.. %100 41,-
Sirketlhayriye ıs-
Tramva1 19,75 
Bomonti Nektar Kapon kesik 7.85 
Terkoı 12,40 
Aılan Çimento 10.'40 
Merkez Banluıı Kupon kesik 63,75 
Oımanlı Bankası 26,50 ' 
Sark Merku Ecsaneaf 4.45 

lıff iraılar 

Tiirk Borcu 1 23,30 
.. .. II 22,05 
.. .. 111 22,20 

lıtikraın dahili Kaorın kesik 94.SO 
Erıanl A. B. C. H.
Sr .. ı Ernnun 1 Kapon lıealk 95,75 
• • u 95,75 

Mııır Taltvlllerl ·-· --Yucıoslavyada bir sercıl 1tos ıı x. kesik aa,so 
açıhyor 1911 IIJ K. kesik 13.50 

--19,50 
14,50 

Bu aym nihayetinde YucOlllayya- _T • 6 Y 11 • f 
da Sübliyanada bir sergi açılacaktır Rıh~ 10,40 
Sergi idaresi ticaret odalarına mU- Anadolu I n n Kupon ke.ik 43,10 

ra.caat ederek Türk ticaret ve sana Anadolu MU~~ıil :~:~~ 
yi erbabının bu eergiye iştirakini 
istemiştir. Aldığımız malftmata gö
re. Izmir ticaret oduı bu sergiye 
iştirak etınek için ticaret ve aanayi 
erbabı nezdinde teşebbUaata ba.şla
mıetır. Sergi haziran nihayetinde 
kapanacaktır. 

Uzerine konulan ilk tahditler Habef 
harbinden evveldir. Kambiyo piyasa· 
ıının tanzimi Mayıı 1934 te yapıl· 
mıttll'. Bankadaki asgari altm kar· 
9ıhğmm kaldınlmaaı da Temmm 
1935 tedir. 

ı,te aatht bir görüt üzerine vazi
yeti muhakeme edenler, Romanın 

yaptığı fedakarlık nihayetünniha
ye muazzam değildir, diye bir iddia
da bulunuyorlar. 

Fakat bunlar harbin derhal baş • 
ladığını mı zannediyorlar. Italya, 
buraya te9rinievelden çok evvel as
ker yığm19 ve mütemadiyen motör
ıu kuvvetler, petrol, mUhimmat, 
cephane sevketmlşti. 

ltalyanm zaran bu itibarla çok 
bUytlktUr. - M. F. 

mıza giriyor. Zaten onun hayali o 
kadar kuvveUi ki kendinden bafk&· 
amı dU9UndUrmUyor. Onunla beraber 
olduğumuz zamanlar belki daha 
mes'udum. Fakat olmadığı vakitler· 
de o kadar içimde ki! 

Nasıl anlatayım. O bir salkım gibi 
bana öyle ıanlmıt ki her yanımda 
onu, onun kokusunu, onun havaamı 
buluyorum. Fakat Hayal bu kadar 
benliğime hlklm olmuma rağmen 
yalnız kalbimi doldurmuyor. Hayatı 
mm en kUçUk kötelerine kadar ayn 
cephelerden ba9ka. inB&nlar gibi ba
zan tefkatli bir anne, hazan uyB&l 
bir arkadaş, battl bazı kere titiz bir 
koca gibi hulCil ediyor. 

itte bu sayede mektebin en güç 
sayılan ilk kıammı pek iyi bir dere
ce ile geçirdim. 
Şimdi tatili geçirmek için Iatanbu

la gidiyoruz. 
Nlklhımız da latanbulda kıyıla • 

cak. Tıpkı bir yıl evvel Semplon eks
presle Parlae giderken Mlllnoda Ha
yale takılıp kaldıfmı gibi Şevket 
Vamık Bey de ayni istasyonda bizi 
buldu. Beraber geliyoruz. 

Hayal, babama pek ho,una gide
cek bir hediye götUrUyor. 

Fotoğrafını yağlı boya ağrandia • 
man yaptı. O kadar muvaffak oldu 

Ticaret Odası ve 

Endüstri itleri 
Ticaret odaaı endilatlrl itlerini da

ha yakından takip etme1' için kadro
sunu genitletecektir. Bugünkü fer&• 

it altmda ticaret odasmda bu vazi
feyi ifa etmek için bir raportörlUk 
bulunmaktadır. Halbuld endilatüri it 
leri gUn geçtikçe daha ehemmiyetli 
bir mevm haline girmektedir. Bil· 
haaa. Ticaret odur aynı zamanda 
aanayi ielerile uğraşan bir müel!ll!le
se olduğu için endüatiri işlerini ta
kip etmek daha büyük bir ihtiyaç 
haline girmiştir. 
Aldığımız malfımata göre, endilst

ri tubesinin teıkili hakkında bir 
proje hazırlanmııtır. Bu projeye gö 
re oda bütçesinde 20 bin liralık bir 
maaraf açılmasına lUzüm görUlmüt· 
tilr. Iktiaat Vekaleti bütçeyi bu te· 
kilde kabul edecek olunsa, endUıtU· 
ri tubeıinin hazirandan itibaren fa
aliyete bqlıyacaktır. 

ki! Annem için de pek sevdlfi Brük
sel dantellerinden tık örtUler götü
rüyor. Şevket Vamık Bey yıllarca 
görmediği memleketi bu 

0

fınıatla gö
receği lçln seviniyor. 

Bu adamın garip bir huyu var. 
Kendi lleminde yapmak meraklısı. 
İstanbuldan bir sinir buhranı ile çık
mış, bir daha dönmemiş. Eğer bizim 
nikah meselesi olmasa, döneceği de 
yoktu. 

Bu sinir buhranını bana Niste i
ken şöyle anlattı: 

- lstanbulu çok severim. Bence 
dünyanın en güzel bir 9ehridir. Fa
kat tabiatin lstanbula verdiği güzel· 
liği çirkinleştirmek için ne lbımaa 
yapılmıftır. O nefis tabiat parçasını 
paçavra haline getiren biziz. Zevki
miz, terbiyemiz daha tabiatin lstan
bula verdiği incelik kadar yüksele -
medl. Bunu itiraf etmeliyiz. 

Ben titiz bir adamım. MUnasebet
ıizliğe, pisliğe hiç tahammWUm yok
tur. Bir gün Adadan inlyorcjum. Ga· 
latada bir t.,im vardı. Tam köprüye 
çıktım. Yanımdan giden Ustu b~ı 
muntazam, hatta kibarca tavırlı, or 
ta yaşlı bir adam öksilrdU, tıksırdı, 
sonra köprilniln parlak asfaltı UstU
ne ağzı kadar kocaman bir tilkllrUk 
fırlattı 
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[Bu ıHtwıJ&r için gönderilecek mektuplann ''Evlenmeler sütununa• 

kaydlle gönderilmesi ve mtlmkttn olduto kadar ima olması rica olunur] 

Kıskançhktan bıktım 
Trabzondan A. S. imzasile: 
"Uç aenedir, kendisini çok aevdi

ğim ve beni çok aeven bir kadınUı 
evliyim. Fakat karım o kadar kıa
kanç ki, bir türlü rahat yüzü göre
miyorum. l~me gidiyor, ak§am 
eve dönünce adeta bir kabir azabı 
çekiyorum. Bin bir aualler ile, ka
rım o gün neler yaptığımı, kimleri 
gördüğümü soruyor. Çok üzülüyo
rum. Kendisine bunu hissettirme
meğe de çalışıyorum. Eğer onu, 
çıldırasıya sevmesem, hemen ayrıla
cağım. Ne yapayım1 Onun kıskanç
lığının önüne nasıl geçeyim," 
Kıskançlık çok fena bir hastalık

tır. Emin olunuz ki, sizin kadar ve 
belki de sizden fazla karınız Uzülll· 
yordur. Bunun yegane çaresi sabır 
ve taUılıktır. Onun her sualine tat
lı ve uysal cevaplar veriniz. Biraz 
da onun bu endişeleri ile, onu kır
madan, eğleniniz. Yalnız itiraf ede
lim ki, bunu yapmak için insanın 
sinirlerine fazla hakim olmal!lı ll
zımdır. 

• 
Eyüp Sabrı 

Usküdardan N. K. imzasile: 
"5! yQ.fında bir adamın dertlerini 

dinler misinizi Gün görmü,f, tecrübe 
sahibi olmu§ olmama rağmen size 
müracaatim, belki de Bize garip ge
lebilir. Fakat ne yapayım ki, sekiz 
'"'edir, bir glln sevdiğim kadına 
kaWfUrum Umidile Y"f'Y" YGf'Ya 
artık kendimi kaybdtim. 

Bwndan aekiz ıene evvel, otuz beş 
ya.)ında bir evli kadın Ue tanı,,tım. 
ikimiz de yQf'mııı, ba§tmızı alma,, 
olduğumua için biribinmize oUın 

J?~eyillerimi.ri sakladık. Fakat bir 
buçuk ıene ıonra kalplerimizi açtık 
ve bu iki olgun kalpte, ftddetli bir 
atef gôrerek §G§'rdık. Sevdiğim ka
dıntn kocaas bir ho.rp malulü idi. 0-
,.. Jcdtı';t Uoimu tJtlı JWırmet besliyor· 
tluk. Ne ıttJpalım ~taraftan da 
sevi§iyorduk. Temiı, aaf bir Ofk'üı. 
Ne yapalım diye dÜfÜndilk, bek'le
mrğe karar verdik. Ben ona, koca
Stndan ayrılmağı tavriye ediyordum. 
O, malı2l bir adamı bırakamıyacak 
kadar yüksek kalpli idi. Uzüle Uza. 
le bfr 1"4.ıeiıe bekliyordu'lc ve hdW 
bekliyoruz. Şimdi ben 51J yQf'ndo· 
yım, o .+.s yQf'nda. ikimiz de, bu 
Bekiz atne içinde birçok ~eyler kay· 
bettik. Fakat ho.rlce kartı, biribiri
miı ıçin değil. Ben onu her görii.
,Umde Uk görilfilmde duydukUınmı 
duyuyonım. GalUHı o da benim için 
ayni te11üni duyuyor. 

Su ki, bu ritunlarda herkeain 
derdine deva ueriyoraunuz, bana da 
bir akıl 6ğretebilir m'-'iniı' Ne ya
payım 1 Bana bir teselli yolu göate
rir misfoiz1" 

Bu kadar temiz ve kuvvetli bir aş
kın alelade fanilere li.yik bir netice
ye bağlanmuı, eminis ki bizi olduğu 
kadar sizi de inkiJara uğratırdı. Si
ze nuıl bir teselli verebiliriz. Asıl te 
&elliye muhtaç, atkın yüksek. ilahi 
manasını unutmuş olanlar değil mi
dir? Sizin erittiğiniz aşk mertebesi 
beşerf, kUçtlk zlflarm, müşkül olsa 
bile halli kabil meaelelerin fevkinde-

Naaıl oldu bilmem: 
- Bu ne terbiyesizlik! 
Diye haykırdım. 
Hal ve tavrmdan ya zengin, ya

hut mevki sahibi bir adam olduğu
na ihtimal verdiğim bu adam utanıp 
kalabalıta kantacak yerde bana dö· 
nüp: 

- Terbiyesiz senin gibi olur! 
Demesin mi ? 
Bir an içinde kanım beynime fır

ladı. Elimdeki baba yadigi.n kakma
lı yılan bastonu kafasına indirdim. 
O kadar hızlı ve öyle lnt indirmişim 
ki adam ipi kopmut bir paket gibi 
pra! diye yere dlltilverdi 

Kotuttular. Polia geldi 
İfl anlattım. Tahkikat başladı. 
Mefer bu adam o zaman ytlkaek 

bir mevki itgal eden bir Maarif ada· 
mı imlf. DUtUnUn bir kere bir maa
rif adamı, film, fen, terbiye adamı. 
Elbaml it uadJ. O benden, ben on
dan tarziye istedik. it bUytldtl. Mah
kemeye intikal etti. Meeelede tahrik 
olmakla beraber indirdiğim buton
la maarifçi efendi bir zaman hasta 
yattığına dair rapor gösterdiğinden 
bana o zamanın kanunu ile bir haf· 
ta hapla cezası verdiler. 

Dedim ki: 
·-Kanunun bana hakettiiim ce-

dir. Aşkınızın, ve sizlerin huzurunda 
eğilmekten başka birşe) yapamayız. 

• 
len birini seviyorum, o 

baılcasrnr seviyor! 
Kadıköyünden Melahat imzaıiyle:' 
"On aekiı ya§ındayım. Bir genci 

çılgıncaaına seviyorum. Halbuki o 
beni sevmiyor. Çünkü Cemile isimli 
bir arkadafımı seviyor. Cemileye ge
lince, o da bir bafka gence aşık. Te
sadüfe bakınız ki tamamen lakayt 
olduğum bu genç de beni seviyor. AZ
Uıh a,kına bana bir akıl öğretinia, 
ne yapayım' 

Ne yapayım? .. Ne yapayım! .• Çok 
kolay küçük hanım ... Köee kapmaca 
oynayınız! 

• 
ICadınlora inanmıyorum 
Beyoğlundan Arif imzasiyle: 
"Bugüne gelene kadar birçok ktJ.. 

dınlarUı tanı§tım. Otuz ya§ındayım. 
Tan14tığım kadınUırın hepri ile eğlen
celi bir hayat geçirdim. Hiçbir mÜ§· 
küZdta rasUımadım. Bu, beni, askı • 
yor. Lakin, kaduılara artık emniye
tim kalmadı. Tereddüt ediyorum. NtJ 
yapayım1 

Her halde sizin rasladığınız kadm· 
lann ekseriyeti "hafif meşrep,, tar· 
zından olacak. BUtUn kadınlar öyle 
değildir. Ali.kalandırmağı bildiğiniz 
takdirde bir kadın, hatta haf ümeş· 
rep bir kadın, sizi aldatmaz ve sizi 
mes'ut edebilir. Size tavsiyemiz, ka· 
dınlan sırf gehvi hisleri tatmine 
yarar mahlflklar telakki etmekte de
vam ettiğiniz müddetçe evlenmeyi .. 
nis. Korktuğunuz başınıza gelir. 

• 
intikam olmalc doğru 

olur mu? 
KaragUrarükten Lamia imzasile: 
"Bir hafta euvel, kocamın ceke .. 

tinin cebinde bir kadın resmi bul
dum. Resmıtt altmdaki ithafname· 
den kocamın ben\ bü kadınla aldat
tığına emniyet geUli. Hemen gfdip 
yakasına yapt~tım. Ondan bu rea· 
min kime ait olduğunu sordum. Şa
§ırdı, "Haberim yok, vallahi bilmi
yorum" diye yeminler etti. inan~ 
dım. O gündenberi kendisile dargı· 
nım. O hep yalvarıyor, "Yakın" diytJ 
ısrar ediyor. Ben de onu aldatma • 
dan rahat etmiyeceğim. Bugüne ka
dar uslu, akıllı olan kocamın bu ha
reketine kar~ mukabel6 ldzım değU 
mir" 

Zevahire aldanmayınız. MektubU• 
nuzun tarzından, kocanıza karşı hl· 
kim bir vaziyette olduğunuz, daha 
doğrusu, kocanızın biraz "plsbıyık'' 
olduğu anlatılıyor. Onun şiddetle in .. 
klr ettiğine göre de, belki bu tabia .. 
tini bilen muzip bir arkadatı ona 
böyle bir oyun oynamış, cebine usul
cacık bir resim koymuı olabilir' 
Kat'I kanaat gi?tirmeden onu ithatıl 
edip "hükümranlık" hakkınızı el" 
den çıkarmayınız, ve onu son had• 
de getirmeyiniz. Bazan bu gibi ta" 
biatli adamlann B&bırlan tUkenive
rir. Mukabele olarak aldatmağa ge
lince, sakın.. sa.km ola ki böyle bit 
şey yapmayınız. Bundan kocanızdatl 
evvel, siz zarar görürsilnüz. 

zayı kabul ediyorum. Fakat bu :ına" 
arif çi efendi kültilr sahibi, terbi)" 
aahibi bir adam olduğu halde yerle
re tukUrdUğU için ceza görmly~ 
mi? 

Reis pek tabit olarak : 
- O belediyeye aittir. lcap edere' 

oraaı takibat yapar. 
Dedi. 
Anl~ tıyordu ki belediye nizaırıl• 

rmda yere tükUrenden bet lira ceıf 
alınır. Diye görülen madde kağıt Ol" 
tünde kalmı~ bir korkuluktan il>'• 
rettir. Neticeye fena halde canı111 ~ 
kıldı. Memleket namına mUtee88ir 
dum. 

Umumi edep ve terbiye diye ~ 
teY vardır. Herkesin buna saygı rıl 
mm ıtamdır. Tahsil, terbiye PJıi • 
bir maarlfçlnln böyle iğrenç bir 11~1 
reketl tıutl yaptJğma bir ttırlU IY' 
erdiremiyordum. 
Ellıuıl llnlrlendim. Avukatııo=, 
- istinaf ederiz, temyiz ederi'· 
Diye sarar ediyordu. , 
Bilmem neden içime bir acı ça~ 

mtlfttl. Koca bir maarifçlainln l!IO 
lanm pislettiği Iatanbul tam rıı~ 
nt bir tehir olarak gelişinceye k~ 
alır bqmıı giderim. Dedim. Çek .P' 
gittim. Yirmi yıldır tatanb ,rl 

<Arkası " 
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No. 86 Yazan: MlTHAT CEMAL 

TAN 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
lst.anbul 

ucun da şamdan, Sıvanmış kolunun 
karanlıkta meş'ale kadar 

18,- Dans musikisi, 19.- Haberler, 
19,15 Muhtelif plaklar, 20,- Sıhhi konfe
rans : Operatör Dr. Kazım İsmail tarafın· 
dan. 20,30 Stüdyo orkestraları. 21,30 Son 
haberler, Saat 22 den sonra Anadolu ajan· 
smm gazetelere mahsus havadis servisi ve· 
rileccktir 
BUKR!Ş 

11: Eğlnceli aaton musikisi: 20,20: Yeni 
plaklar; 20.55: Sözler: 21,lS: Senfonik 
konser (Atenea'dan nakil) . 

Senih- Efendi lakırdısını bitireme· 
~; boğazı tıkanıyordu. Macide fe· 
llalaştı; bu sefer, yakalanmıştı; ko· 
tası, Silleymanla yattığını duymuş
tu; bunu nasıl inkar edeceğini dü
tilnilyordiı. Nih4yet her şeyi gözüne 
•larak talihsizliğinin bütün cesare
tini takındı. Zaten Süleyman kendi· 
•ini bıraktıktan sonra Macide yaşa· 
lbaktan yoruluyordu. Dümdüz ıstı-
1'bm yerine gürültülü felaket arı· 
tordu. 

Senih Efendt - Süleyman Bey 
kaç gündür hapiste. Bir kötü kadın
la basılmış • 

Macide, deminki yeisin metanetini 
._,ybetti; baskının karşısında sap
~- Gözleri o kadar karanlıktı 
ki, kocaamm, bu değişen gözleri 
rörmeeinden korktu; önüne baktı. 
Gözkapaklarile bütün yüzünü örttü. 

Meli.ha.ti evlendirmek için Sofu -
"-rdaki eve kadar gelen Süleymanı 
Senih Efendi o kadar sevmişti ki, 
Clıun feli.k

0

etine ağlıyamadığt ıçın 
kansı Maddeden utandı; odadan 
~ 
Yalnız kalan Macide, şimdi artık 

laer şeyi anlıyordu: Süleymanm son 
ltıilli.kata niçin gelmediğini... Son 
'aınanlarda, birleştikleri gün, Sü
leYmanın niçin geç soyunduğunu, 
hhut hiç soyunmadığını ... Süleyma
IUrı duda.kla.rmdaki geniş çizgilerin 
lc>n günlerde niçin kısaldığını ... Kol
hlrındaki ha.lkalarm niçin azaldığt-
ll. ... 

dı; Hem d&sivirotmıyan bir komiser
le ... Senih Efendi kendi kendine öfke
lendi. Sonra başkatibine döndü: 

" - Sizin beyti izah edemedik,bu
gün nasip ediğilmiş ,, 
Dedi.Başkatip tapu müdürüne daima 
böyle edebiyat muammaları sorar
dı, 'bundan onun cahil olduğu ve Se
nih Efendinin olmadığı anlaşılırdı. 
Bu sualden maksat hasıl olmuştu. 
Başkatip Beyitin manasını anlamasa 
da olurdu. 

Senih Efendi sokakta komiserle gi-

uazayarak ••• MOSKOVA 
18,30: Dınleyicilerın istedikleri havalar

dan konser; 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

VIVANA 

20,10: Şarkılar: 20,50: Şen ıarkılar ve 
kuartet musikisi; 21,55: Orkestra ile halk 
şarkıları; 23,10: Dvorak'm eserlerinden 
kentet; 24,15: Caz. 
BU DAP EŞTE 

18.30: Çingene musikisi; 19,55: Piyano 
ile prkılı düo; 20,25: Skeç; 21,10: Koro 
konseri; 22: Muhtelif; 22,25: Eğlencelı 
plaklar: 23,05: Piyano • keman sonatları; 
24: Caz. • 

Seçme program 
Bükrt;., ı;aat 21.15: Atenea'dan nakil 

(Senfoni). 
Prag, saat 20.30: Smetana'nm "Cift Dul

lar" adlı operası. 
Varşova, saat 18.15: Oda musikisi; 19.10 

Piyano; 23: Kuartet (Mozart). 
Buc peşte, saat 23.05: Piyano - keman 

sonatları. 
Viyana, saat 20.50: Sen ıarkılar ve ku· 

artet; 23.10: Kentet (Dvorak). 
Berlin, saat 23.30: Dans. 
Hamburı. saat 20: Alman halle ıarkıları 

21.10: Dans musikisi. 

Kısa Dalgalar derken kızıyor, Zaptiye Nazınnm ta
sarruf senedini çabuk çıkartmak için 
edeceği ricaya ehemmiyet vermeme- Berlln 

Calıımı ıaatleri: Saat 10.45 - 14.20 ı 
ğe hazırlanıyordu. 1 74 m Ye 31, 45 m Saat 15.00 - l8.3S : 

Senih Efendi odaya girince Zapti- 31,38 m Saat 19 - 23.35: 2s. 49 aı. n 
19 8:. m 

ye Nazın ayağa kalkmadı: Londra 
- Bu imzayı tanıyor musunuz? de- Ca~ııma ıaatleri: 10 _ 12,20 ı 25.5! m 

di; bir mektup uzattı. Senih Efendi ve 31, 55 m Saat u - 15.45 : 16, 86 m 
ve ı~. 82 m. Saat 16 - 18 : Goıterileo 

mektubun imzadan evvel elkabını gör postalardan Lir.isi. 19.82 aı. 25. 29 aı. n 
dü: (Gülgoncei cenarum, sevgili SU- 11. 55 m. 

S at l.ı,15 - 23,30 : Göıterileo 2 •e,. 
leymanım ! ! ! ) 

[Arkası var] 
L poıta 19, 6t' aı. 25. 53 m.. 31, SS H 4~ 
10 m.. 
ilnernalar, nyatrolar 

Sıvanmış kolunun ucunda san pi
linç §&mdan, karanlıkta meş'ale ka
d r uzıyarak, aptest tazelemeğe gi· 
~n Senih Efendi sofadan: 

- Doğrusu Süleyman Beyden um- S P O R • TEPEBASI ANFt TİYATROSU : 
Saat 20,30 da (Aynaroz Kadısı). 

• HALK OPERETİ : İzmir Elhamra 
ııinemasmda yarm akşam: (Bay Ba· 
yan). Cumartesi ıı:ündüz (Telli Turna), 
sece -(ien Pul). 

-..~ .. dun bunu ben! 
...Jiye söylendi. Macide odadan: 
-Ben de! 
Dedi. Çeneei bunıştu. Gözlerinden 
~ iki çizgi yüzündeki podrayı 
~ iki kögesine topladı. 

Yunan milli takımı dün Taksim stadında 

iki saat süren bir eksersiz yapfl 

• FRANSIZ TİYATROSU ; Saat 2ı de 
Pr. Zati Sungur. Manyatizma, Spiri
tizma, Fakirizm ve İpnotizma numa
raları. 

• TURAN TJY ATROSU : Saat 20,30 da 
(Arşm Mal Olan). 

• TAN: (Küc;ük Anne). 
• TÜRK : (Aşk Bandosu). 

1iiıullnln anlaıılmıyan beyti 
O gün defterhanede iş yoktu. Ta

~-nıüdüril Senih Efendi koltuğa bağ
-. kurmuştu; karşısında başkatibi 

Kafile reisi, bu sene kupanın Romenler 
tarafından kazanllacağını söylüyor 

• YILDIZ (Aşknn Günahımdır) ve 
(Dertsiz Arkadaşlar). 

• ALKAZA.R : (İstanbuldan Geçerken) 
ve (Sessiz Çete. 

• SÜMER : (Esrarengiz Tayyare) ve 
(Vicdan Azabı), 

~-Uzun selamlı bu başkitip,Senih Şehrimize geldiklerini haber ver-
41.<Iendi için "yetişecek genç,, ti. Fa- diğimiz Yunan milli takımı oyuncu
~t Senih Efendi Ula sanisi olduğu lan, dün sabah saat sekizde Tak
~denberi, defterhanede çoğalan sim stadında 2 saat süren bir an-
~a.rmm en başında bu "yetişe- trenman yapmışlardır. İdmandan 
~ genç, vardı.Bu rütbe zaten Senih sonra, Güneş klübü tarafından ken-

tlıdinin başma bela oldu: O zaman dilerine bir çay ziyafeti verilmiştir. 
~ beri neler söylemiyorlardı: Senih Kafile reisi ve Balkan komitesi 
Ge e.rtdi gençliğinde semai kahvelerin- başkanı Konstandaros, kendisi ile 
h Çığırtma}ar, darbukalarla alemler görüşen bir arkadaşımıza Balkan 
~Pannıı,;· esrar kahvelerinde uyur, kupası maçlarının Türk ve Yugos
a..,~bacı ·toğuştarmda uyanırmış. A- lavlann iştirak etmemesi üzeme a
~ Kan.gümrükteki ölü yıkayı- kamete doğru gittiğinden teessürle 
t&· olduğunu bu başkatip keşfetmiş- bahsetmiştir. Kontandaros; oyun
fi ba.bU'mm uşSk olduğunu da şim- lardan evvel toplanacak olan komi
' Odaya elinde mektupla girip kapı- te içtimam.da önümüzdeki seneler i
~tbıe bakarak' bekliyen odacı duy- çin bu hayırlı teşebbüsü yaşatmağa 

uğraşacağını ve bu müsabakalara 
~tn bir beyitini başkltıöine girmemizi temin maksadiyle iste
~tacakten odacının elindeki m.ek- nen dipozito parasının kaldırılması
~~ Cördtt; keyflendi.Misafirler ,mek na komite azalarını ikna etmeğe ça
'i ··· ŞaJısmı makamlaştıran bu lışacağını söylemiftir. 
'-.t~Ye senih Efendi bayılırdı. Fa- Malum olduğu üzere, Balkan ku· 
ltıı.,,~ın Ostüne kızdı: "lu.etlfl,, yaz- pasında, mUsabakalann sebepsiz ola 
~· Çizdi; talik kırmasiyle "sa- rak terkedilmemeSini temin için iş -
!)~il ti,, Yazdı. Zarfı yırttı; mektubu tirak eden federasyonlardan 3,000 
~adı; odaya bir katip resmi bir dolar bir depozito akçesi alınmakta
~~! . girdi. Senih Efendi, resmi dır. Amatör takrmlann karşılaşma
~ tl'i. aşağısından okurdu; bunun sında para kaydının lüzumsuz oldu
' '<>n aatrrlarmı süzünce işi anladı. ğunu ileri sürerek üç senedenberi 
~'-nıı mendilin ucuna marka işler müsabakalara iştirak etmemekteyiz. 
~.hva.ş yavaş talik hatla koyduk- Başkanın bu hususta söyledikleri 
~ llotıra Flizulinin beytini anlatmak tahakkuk ederse, gelecek seneki mü 
11\~~lı vaziyet aldı. Beyiti sekiz sabakalara iştirak etmemize hiçbir 
~ ft bölerek okudu: mini yoktur. 
~ kim - benim vardır - Be-

" 1rtn ha. pıa koysan; Romenler ~ok kuvvetli 
klfıı. • eebennemden - göler eh· Kafile başkanı, bu seferki karşı -

A.... U ·azap oynar." laşmalar hakkında da şunlan söyle· 
·~~çehrenin dinliyene karşı miştir: 
~ -.gı gunırla: - "Füzulinin bu "- Yugoslavlar, Balkanlarda yap \dl ;ir ayeti kerimeye telmihtir,, tıklan maçlarda oyun noktai naza-
~ 'kat bitiremedi; kapı açıldı: nndan bir kazanç temin edemedik
~ komiser girdi: Bekli- terini ileri sürerek, ötedenberi, mer
llt : beraber mptiye nazm- kezi Avrupa takınılan ile temas yap 
~ ~eceklerdi. Zaptiye Nazm- mağı tercih ederler. Kral kupası 
~~'terhanede her zamanki gibi maçlan dolayısiyle, geçen pazar 
"-~ itleri olabilirdi; fakat mah- günü Romanya ile karşılaşan Yu -
~~ ~ı..~'!!ğı binanın tapusunu ça- goslav takımı, bu maçta 2 - O mağ
"'tli)\ ~ak için Zaptiye Nazın lflp olmuştur. Bu suretle çok for-

endiyt ayağına çağırtamaz- munda olduklarını ispat eden Ro-

manyalılar, aynca saha ve halk 
avantajına da malik olduktan için 
kupa birinciliğini onların alacağını 
şimdiden kat'iyetle söyliyebilirim.,, 

Yunan milli takımı nasıl 
çıkacak 

Kostandaros, Yunan futbolü ve 
Yunan mijli takımı hakkındaki sor
guya da şu cevabı vermiştir: 
"- Bu sene Yunanistanda futbol 

• İPEK : (Herşey Senin için) ''e (Sa· 
rıım Karmen). 

• ELHAMRA : (Öldürdütüm Adam) 
ve (Vakıtsu Baba) 

• SARAY : (Zevk Gecesi). 
• ŞIK : (Sana Tapıyorum) ve (Karımı 

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

Kuş). 

• MİLL3 : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö· 
lüm Kasırgası). 

• ÜSKÜDAR HALE : (Eskimo). 

bir durgunluk devresi geçirmekte- llavf'tlf'r, Toplanblar 
dir. Bu yüzden birinciliklerde en i
lerde yürüyen Olimpiyakos klübü bi 
le Yunan futbolünU hariçte temsil 
edecek kuvyette değildir. Netekim 
milli takıma ancak 3 oyuncu vere
bilmiştir. 

Bu seyahate 3 Olimpiyakos, 3 Pa
natinaikos, 3 Enosis, 2 Apollon. 2 
Etnikos, 2 Aris klüplerinren seçilen 
15 oyuncu ile ve bir ay için milli ta· 
kım emrine alman Panatinaikos an
tr~nörU Macar Kisler tarafından 
çalıştırılarak iştirak etmekteyiz. Bu 
oyuncular, Yunan tek seçicisi Kam
buropulos tarafından salahiyetle se
çilmiştir. 
Takım şu şekilde sahaya çıkacak-

tır: 

KONFERANS 

Eminönü Halkevinden : 

15-5-1936 cuma günü saat 17,30 da Evi 
mizin Caialoilundaki merkez salonunda 
Mimar Samih tarafından (Son on beş ıe
nelik mimarlığımız) konulu bir konferans 
verilecektir Konferans herkese açıktır 

TALEBE BIRLl~I KONGRESi 
M. T. T. B, Konıre Divanı Batkanlr· 

irndarı : ı6 • V - 936 cumartesi günü Bir 
liiimizin Nisan kongresi ikinci celsesi saat 
14 te Eminönü Halk.evi salonunda yapıla
cafı bütün arkadaşlara bldirilir. 

Davutpafa Gençler Birliii Batkanlıirn· 
dan : Nizamnameye ili.ve edilecek bir mad
de hakkında görüşmek üzre Birliğimiz 
kongrası 17-5-1936 pazar e-ünü saat 10 da 
toplanacağından bütün \İyelerin o gün ve 
saatta Birlik binasında bulunmaları önem
le bildirilir. 
- ·~ 

Kaleci: Rimbos (Enosis) fırsattan istifade edilmesi kuvvetle 
Müdafi: Papadopulos (Enosis) muhtemeldir. 

Hrisofopulos (Olimpiyakos) 
Haf: Deliyani (Apollon) Helmis 

(Etnikos) Kritikos (Panatinaikos) 

Fenerbah~e - Beıiktaı ma~ı 
Taksim stadında yapılacak 

For: Miyakis (Panatinaikos) Va- Fiküstür mucibince bu hafta Be-
zosi (Olimpiyakos) Homis (Etni- şiktaş Şeref stadında yapılması icap 
kos) Simoneidis (Olimpiyakos) Vi - eden Fenerbahçe • Beşiktaş maçı
kelidis (Aris). nın, Şeref stadının küçük olması 

Kafile başkanı, dönüşte, Mayısın dolayısiyle, Taksim stadında yapıl -
24 ünde tekrar şehrimize uğnyacak- masına karar verilmiştir. Klüp mu
lannı, vapurun tevakkufundan is • rahhaslan, aralarında mutabık kala 
tifade ederek milli takımla bir mü- rak İstanbul mmtaksmın tensibiyle 
sabaka yapabileceklerini söylemiş • bir kunturat imzalamışlardır. 
tir. Yunan milll takımının, İstanbul VOLEYBOL MÜSABAKALARI 
muhtelitiyle temsili bir müsabaka lıtanbul BölıHi Voleybol Heyetinden ı 
yapması teklifi kabul edilmemiştir Bölge voleybol birinciliklerine 16-5-936 

cumartesi günü Galatasaray lokalinde baş. 
Kafile başkanının arzusu, alakadar- !anacaktır. Yapdacak müsabakalar şunlar-
lara bildirilmiştir. Olimpiyatlardan dır: Eyup • tstanbulspor saat 16 hakem 
önce Balkanlarla müsabaka yapıl _ Feridun. Beykoz - Galatasaray saat 16,30 

hakem T. Özı,ık. Feneryılmaz • Topkapı 
ması düşünüldüğü bir sırada, bu saat 17 hakem Ali Rıdvan 
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Müphem 

Bi.kiyelerdeo ' 
ENDiŞELER 

3özlerini açtı. Hemen yataktan fır 
ladı. Saat kaçtı? Bilmiyordu. Evde 
saat bulunmasına katiyen tahammü 
lü yoktu. Ona öyle geliyordu ki, sa
ati bilmiş olmak, vakti öğrenmek ar 
zusunu tatmin edeceği için fenadır. 
Bir arzu, tatmin edilmedikc;:e güzel
dir. Hem saati bilip ne yapacak? Hiç 

Aynaya baktı. Sakalı uzamıştı. Gi 
dip jilet takımını hazırladı. Fakat 
tam traşa başlayacağı zaman aklına 
berber dükkanı geldi, durdu. Orada 
güzel bir manikür kız vardı. Birkaç 
gün evvel, saatin farkında olmadığı 
için erkenden sokağa çıkmış.manikü
rün geceden kalma harap bir yüzle, 
esasen haleli gözleri daha çukura ka 
c;:arak bir kat daha güzelleşmiş. yor· 
gun genç kız haliyle işine geldiğini 
görmüş sırtından, kamçı gibi bir 
cereyanın geçtiğini duymuştu. 

Gidip kızı görmek istedi. Belki yi· 
ne ayni hissi duyabilirdi. Fakat sa
at kaç? lşte saat lazım oldu. Haniye 
deminki düşünceler, o ukala mantık 
lar ? •• 

Saati bilmek elbet iyidir. 
Saçlarım taramadan sokağa fırla

dı : 
- Nasıl olsa, diye düşünüyordu, 

berberde tarayacaklar. Lüzumsuz e
nerji ve vakit kaybctmiyelim. Mcm· 
leketin enerjiye, hem de her ferdin 
en küçük enerjisine bile ihtiyacı var. 
Dün, büyük bir muharrir başmaka
lesinde böyle söylüyordu ... Vakte ge 
linçe t<? d~ naldttfr,. J,feşhur AÖZ· 

Erken olup olmadığını öğrenmek 
için etrafına bakındı Evinin yanm· 
daki sokakta bir sütçü dükkanında 

bir saat vardı ki, geçerken her zn· 
man bakardı. Yine ayni suretle sa
ati öğrenmek için karşı kaldmma 
geçti, dükkanın hizasına gelince bak 
tı. Fakat tam o sırada, kapıda iki ki 
şi duruyordu. Saati göremedi. lçeri 
girip bakmak istedi. Utanmaya yn • 
km garip bir his onu bu hareketinden 
alıkoydu. 

- Sanki ne olur, saate bakmakla 
aşınmaz a!. .. 

Buna rağmen yapamadı. Bunu sUt 
çünün vaktinden çalmak gibi bir ha 
reket telakki ediyordu. 

Yürüdü. Berberin önünde durdu. 
Acaba kızı ayni vaziyette görebile -
cek miydi? Aksi bir ihtimal onu si
nirlendiriyordu. 

- Haydi canım, girsene!.. 
Girdi. Manikür kız, masasına otur 

muş, terütaze, bir müşterinin elleri· 
ni yapıyo gülerek onunla konuşu
yordu. 

Fena halde canı sıkıldı. Traş olma
dan çıktı. Berber, arkas dan birşey 
ler söylüyordu. Dinlemedi. 

Eve dönmüştü. Giri;- tıraş- olacak
tı. Tam kapıyı açıp keri gireceği sı
rada, ~öşede kaybolan bir kadın ete 
ği gördü. Durdu. Bu etek acaba ki· 
mindi.Tanıyor gibi olmuştu, döndU. 
hızla o tarafa doğru yürüdü. Köşeyi 
dönünce, ayni eteğin ucunu bir eve 
girerken gördü. Evin önüne gelip 
baktı. Bir ev, alelade bir ev. Şu fark
la ki, kapısında "kiralık odalar" di
ye bir ie··ha asılı. 

Kapıyı çaldı. İhtiyar bir k::ıdın aç· 
tı. Bu, o etek değildi: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Kiı :ılık oda! 
Kadın tıraşı uzamış, saçları dağı

nık, şapkası elinde duran bu kiracı· 
yı beğenmedi: 

- Odalar, dedi, kiralandı. 
Kan beynine hücum etiniştL Bir 

şeyler Eöylemek üzere iken içerden 
bir ses: 

- Mama, dedi, ne zaman kiralan
dı? 

Ve eteğin sahibi göründü. Bu yir
mi yaşlarında, fakat gayet çirkin bir 
kızdı. Şimdi, kapıda duruyor, davet
kar: 

- Buyurunuz, diyordu, sizi gezdi 
reyim. 

Bütün hevesi kınlmıştı. İhtiyar ka 
dmm sözünü bahane ederek onu ters 
ledi : 

- Madem ki tutulmuş ... 

Kula1darmda iki kadının kavgası, 
eve döndü. 

Bu sefer, •evin kapısını mutlak bir 
irade ile açmıştı. !çeriye girdi, kapı
nın önünde alttan sokulduğu anlaşı
lan bir mektup buldu. Aldı. Okudu: 

Canım, geldim. Hem de seni evde 
bulurum ilmidiyle ..• Ne yazık ki yok 
sun ... gidiyorum 

Jülide'n 

Ne diye başka etek peşinden git
mişti. Tirtir titriyordu. Kağıdı tek • 
rar, okudu, pl\rçaladı, attı. 

Ne aptal şeydi bu Jülide! Hem şu· 
na bak, ne yazmış! 

Geldim, ne yazık ki yoksun .. gidi
yorum. 

Bundan tabii ne olabilir? Madem 
ki yoktu, elbet gidecektL Laf mı bu? 
Hem ne diye kağıt bırakıyor? Bir 
başka zaman gelebilir. Geldiğini ha
ber verip sanki onu tahrik mi etmek 
niyetinde! 

Derhal onunla alakasını kesmek i
çin oturup bir mektup yazmak iste· 
di. 

- Once tıraş olayım d•~·· 
Diye düşündü. Fakat sonra: 
- Miskin, dedi, sanki ona mektup 

yazmak için tıraş mı olacağım, 
Vazgeçti. Çekmeceyi açıp kağıt a

radı. Bir tek kağıt yoktu. Buna d:t 
sinirlendi. Demek mektup yazmak 
için evde bir kfığrt yoktu! Muhakkak 
hizmetçi ortalığı tcmizliyeyim dive, 
eline geçen kağıtlnn atmıştır. Hiz
metçiyi de değiştirmek lazım! Evet. 

- Ne kızıyorsun .. Hesabım kesel"• 
sin, olur. biter. Haydi üzme kendini .• 
Git tıraş ol. 

En iyisi bu idi.Fakat tam gidip sa
bunu alacağı zaman sokaktan bir o
tomobil gürültüsü işitildi. lnsana u
zun mesafelerin daussılasmı, melan 
kolisini, süratin sarhoşluğunu veren 
kuvvetli bir motör uğultusu! 
Olduğu yerde çivili gibi kaldı. Bir 

manga gibi, bütün heyetile beraber, 
sola döndü, resmi geç!t adımlarile 
kapıya ileriledi, açtı. çıktı. 

Fikret ADIL 

BULMACAM iZ 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI : 

1 - Odayı ikiye ayıran nesne (7). 
Geniş değil (3). 

2 - Vilayet (2). Yağmur gibidir 
ama serttir ( 4) . 

3- istirham (4). Sersem (4). 
4 - Bir millet (6). 
5-Cezire (3). Rabıt edatı (2). 
6-Bir vilayetimiz (5). Tir (2). 
7-Fransızca hayır (2). Nota (2). 

Takdir (4). 
8- Nota (2). Gelir (6). 
9 - Kocasız kalmış kadın (3). Bir 

hece (2). 
10-Cins (3). Cüretkir (4) 
11- Mastar edatı (3). 

DlJNKU BULMACAMIZIN HALU 
1-Ek (2). Çolak (5). 
2-lıan (3). Adab (4). Si (2). 
3-Ne (2). Su (2). 
4-Çile (4). Ak (2). 
5-Asi (3). At (2). 
6 - Dul (3). Tali (4). 
7-Ça (2).Altı (4). 
B-Oba (3). Ala (3). Al (2). 
9 - Atila (5). Al (2). 
10-Aşık (4). Tla (3). 
11 -Yj (2). An (3). Li (2). 
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Siyasette in tiz ar devresi 
Konsey vaziyete intizar 

etmek üzere dağıldı 
--- BAŞI 1 iNCiDE ---

göre Ingiltere bir "intizar ve mü
şahede,, politikası gütmekte, zira: 

1 - İtalyanın niyetleri tavazzuh 
etmedikçe, 

2 - 1ngilterenin aorgulanna Al· 
manyadan cevap gelmedikçe, 

3 - Yeni Fransız kabinesi teşek· 
kUl etmedikçe hiçbir tedbir almak 
istememektedir. 

l ngiliz gazeteleri n 
diyor? 

Berlin, 13 (Tan) - İtalyan mu
rahhaslarının Cenevreyi terkederek 
Romaya döndüklerinden bahseden 
İngiliz gazeteleri, Mussolininin bu 
hareketini pek acı bir lisanla tenkit 
etmektedirler. Gazeteler zecri ted -
birlerin şiddetlendirilm ini istemek 
tedirler. Efkan umumiye İtalya.ya 
karşı çok gergin bir vaziyet takın -
mıştır. 

Roma nasıl tefsir ediyor 
Roma, 13 (A. A.) - Yan resmt 

mahafil, Italyan delegasyonunun 
Cenevreden müfarekati hakkında 
şöyle veya böyle bir tefsirde bulun
maktan ve bu harekete herhangi 
mana vermekten imtina etmektedir 
ler. 

Ayni mahafil şu beyanatta bulun
maktadır: 

Şimdi ne olacağını bilmiyoruz. 
Fakat İtalyanın bu hareketi, büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Resmi maha!ilde elde edilebilen 
yegane mütalea şudur: 

İtalya Habeşistan murahhası He 
birlikte bir masada bulunmağı ka
bul edemezdi. Çünkü Habeşistan 
bundan böyle İtalya imparatorluğu 
eczasmdandır. 

~imanlar lalyanların 
Cenevreyi terkedeceğini 
zannediyorlar 

Berlin ,1 3(A. A.) - Berliner 
Morgenpost gazetesi Aloizinin Ce
nevreden geri çağnlması hakkında 
eu satırları yazıyor ; 

ltalyanın, bu hadiseden sonra, 
hala Milletler Cemiyeti azası ôlarak 
kalması pek az muhtemeldir. Artık 
diplomatik görüşmelere tekrar baş
lanması imkansızdır. 

Berliner Lokal Ançayger gazetesi 
diyor ki: 

"İtalyan görUşUnUn şimdi Cenev
rede vaki olan bu yeni hadiseyi in -
taç etmesi zaruri idi.. 

Aloizl konsey celsesini terketti. 
Zira konsey Romanın emrivakilerini 
tanımak istememektedir. Şimdi ne 
olacağını kimse bilemez. Mussolini 
Milletler Cemiyetini terkedecek mi ? 
Burası meçhul, fakat ihtilafın İtalya 
ile İngiltere arasında değil, Millet • 
ler Cemiyeti ile İtalya arasında ol
duğu hakkındaki İngiliz tezine hak 
verdirecek bir hadise olmuştur. 

ltcılya Cenevreden 
lcoğulmuı bulunmalıydı ! 

Londra, 13 (A. A. )- Sol cenah 
gazeteleri, İtalyanların Cenevreden 
milfarekatlerini alkışlamak için he· 
men hemen yekdiğerinin ayni tabir
leri kullanmaktadırlar. 

Neva Chronlcle diyor ki: 
"İtalya, şimdiye kadar çoktan 

Cenevreden kovulmalıydı., , 
Deyli Heraldd'en: 
"ltalyanlarm Cenevrede bulunma 

ları, hem hoşa gitmiyen, hem de bir 
takım müşkillata l!lebebiyet veren 
bir şeydi. · 
Sağ cenah gazeteleri, Milletler 

Cemiyetini tenkid etmektedir: 
Monıing Post diyor ki: 
"Son on iki ayın vakayiinden alı

nacak yegane dersin şu olabileceği 
kat'iyyetle söylenilebilir: Biz, öyle 
bir alemde yaşıyoruz ki, bu Alemde 
emniyetin yegane zımanı l!lilah kuv
vetidir. 

IJler el~abukluğu ile 
halledllemeı 

Loid Corca göre 

Habesistanda işkence 
ve kıtal yapıhyor ! 
Londra, 13. (A.A.) - Vestmins

ter'de "Sulh ve imara mUzaharet için 
çalışma konseyi " nin kuşat resmini 
yapan Lloyd George, şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Habeşistan'da. vukua gelen şeyler, 
bizim için elim bir ders olmuştur. 
Tesirleri görülebilecek zecri tedbir
lerin tatbiki hususunun mütemadi
yen tehir edilmesi, bunların tatbiki 
için söz verildiği halde bu sözlerin 
tutulmaması ve yahut bunların tat
bikinden imtina olunması, Hor -
Laval projesi rezaleti, binlerce ka
dın, erkek ve masum çocuğun zehir
li gazlarla boğulması, etrafa zehir 
neşretmekte kullanılan petrolun ve
rilmesi, Milletler Cemiyeti mukave
lenamesinin himayesi altında bulu
nan bir memlekette işkenceler ve kı
tallar yapılması bu dersler meyanın
dadır. 

olursa olsun zecri tedbirler sistemi
ni terketmek adeta bir delilik olur. 

Bir sünger mi geiirmeli? 
Londra, 13 (A. A. )- İngiliz par

lamento mahafilinde hakim olan ka
naat şudur ki İngiltere hükumeti 
Italyaya kal'§ı şiddetli davranmağa 
asla niyetli değildir .. Ve hatta Ha
beş meselesinin üzerinden "sUnger 
geçirmek,, teklifine gizliden gizliye 
müsnit bulunmaktadır. 

Yan resmi mahafil, Italya Mısır
daki İngiliz menaftini tehdit etme -
dikçe !ngilterenin kendisine karşı 
harbetmek istemiyeceğini söylemek 
tedirler. Bu mUnasebetle, Akdeniz
den geriye çekilen İngiliz harp ge
milerinin çokluğu da nazarı dikkate 
vazedilmektedir. Bununla beraber, 
muhalifler kilise mahafili ve "genç 
muhafazakarlar,, hala ltalyaya kar
şı şiddetli bir politika takibini iste
mekte ve Baldvinin otorite zftfmı 

tenkit etmektedirler. 

lngilfere sefirini geri 
çağıracak 

Londra, 13 ( A. A.) - !yi bir 
kaynaktan haber verildiğine göre 
artık Addisababada bir Habeş hü -
ktimeti bulunmadığından İngiltere 
hükumeti oradaki elçisi Sir Sidney 
Barton'u geriye çağıracaktır. Maa -
mafih Addisasabaya bir İngiliz kon
solosu tayin edilecektir. 

TAN - Baldvin, evvelki gUn A -
vam kamarasında sorulan bir suale 
cevaben sefirin orada kalacağını 
söylediği için yukardaki telgrafı bü
yük bir ihtiyatla karşılamak lazım
dır. 

Negüs "Cenevreye 

gideceğim.. diyor 
LondrıJ, 13. (A.A.) Negüs, 

Reuter'in Kudüs muhabirine beya
natında demi§tir ki : Henüz kati bir 
proje yapmı§ bulunmıyoruz. Fakat 
ilerde Londraya gitmek ve Milletler 
Cemiyetinin gelecek toplantısında ev 
vel de Cenevreyi ziyaret etmek fik· 
rindeyiz, haklı davamızı müdafaa'ya 
ve memleketimizi ecnebi askeri iş

galinden kurtarmak için muslihane 
çalışmaya devam azmindeyiz, gozıe
rimiz hala Milletler Cemiyetine mü
teveccihtir. Ve olan bUtUn şeylere 
rağmen Habeşistanın ananevi istik
lalinin tam olarak iadesi hususunda 
hala Milletler Cemiyetine itimadımız 
vardır. 

Londra, 13 (A. A.) - Times ga- Negüs Ermeni kilisesinde 
zetesi yazıyor: KudUs, 13. (A.A.) - NegUs ya-

"Milletler Cemiyeti, dün çok iyi nında veliaht ve Rass Kassa olduğu 
hareket etmiştir. Bazı iş.lerin başka halde bugUn yaya olarak Saint Jac
z:ı-nanlara bırakılması akıl ve baai- ques ermeni klisesine gitmiş, orada 
rctin emretmekte olduğu ahval var· ~mınn hususi ayinde bulunmuştur. 
dır Cemiyetin faaliyet ve icraatı, , Negtis'Un arkasından, b~Jarında 
Habcşistandaki vakayi.in mecraamı bir ermeni patriği olduğu halde kır
değiştirebilseydi, o zaman seri ka - mızı ruhani elbiselerini giyinmiş yilz 
rarlar alınması ınevzuubahs olabl • papıı.s ellerinde mumlarla yiirüyor
lirdi. Bariz bir taarruzun ve bir Iardı. 
düzüneden fazla taahhütlerin ihlale NegUs öğleden sonra Arap gaze
dilmesinin tevlit ettiği mes'uliyetler teclleri şerefine bir çay ziyafeti ver
meselesi, öyle el çabukluğu ile hal- miş ve gazeteciler Negüs'e beyanı 
!edilemez. Tesirleri derecesi her ne muhabbet etmişlerdir. 
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Baldvinin fikri 

ltalya Cenevreden 
çıkartdmah mı ? 

Londra, 13 (Tan) - Amele fır
kasından M. Coks'un Ingilterenin 
M. Mussoliniye İtalyanın her tlirlU 
ilhak hareketini kabulden imtina e
deceğini bildirip bildirmiyeceği şek· 
linde sormuş olduğu bir suale ceva
ben M. Baldvin, kabinenin ltalyan
Habeş ihtilafına ait husu~atın ~lil
letler cemiyeti tarafından ittihaz e
dilecek kollektif kararlara istinat 
edeceğini beyan etmiş olduğunu ha
tırlatmıştır. 

İtalyanın Cene\Tede bulunmasını 
protesto eden M. Coks'un ısrar et • 
mesi üzerine :\1. Baldvin, İtalyanın 
cemiyetten çıkarılmasını teklif et -
meyi mevsimsiz bulmakta olduğunu 
söylemiştir. 

Hükumetin Negüsle doğrudan 
dol:rruya temasta bulunup bulunma
dTğı sualine karşı da "hayır,. demiş, 
fakat hükumetin Filistin deki f evka-
18.de komiseri vasıtasiyle böyle bir 
temasta bulunabileceğini ilave et -
miştir. 

Nihayet Baldvin, İtalya büyük el
çisinin dış bakanlığa Habeşistanm 
İtalya tarafından ilhakını resmen 
tebliğ ettiğini ve bu vesikanın her 
türlü kuyudu ihtiraziye altında ka • 
bul edildiğini bildirmiştir. 

Mısırla askeri ittifak 
Londra, 13 (A. A.) - Baldvin 

Avam Kamarasında ~1ısırla yaprl
makta olan mUzakerelerin askeri 
bir ittifak akdini de istihdaf eyledi
ğini söylemiştir. 

Habeşistanın 

işletilmesi 
[Başı 1 incide] 

nin Habeşistanın istismarı işine işti
rak etmesi muhtemel olduğu söy
lenmektedir. Bu mtinasebetle sana
yi erbabı konfederasyonunun zecri 
t edbirlerin tatbiki tarihindenberi Al 
man sanayi alemi ile temaslarını 

arttırmış olduğu kaydedilmektedir. 
Bundan başka ltalya ile Almanya 
arasında biclbirl ardı sıra yapılmış 

olan clering itilafları her ikt mem
leketin mübadelelerini arttırmalan
na medar olmuştur. 

ltalyada bilhassa madenlerin işle
tilmesi için lazım olan malzemenin 
kafi olmaması İtalyayı hiç olmazsa 
işin başlangıcında, bir ecnebi yardı
mını aramağa mecbur etmektedir. 

Milli Ekonomi Nazırlığı 
Roma, 13 (A. A. )- !yi maltimat 

almakta olan mahafil, ziraat nazırı 
Rossoninin milli ekonomi nazın ola
cağını haber vermektedir. Bu tayin, 
Habeşistamn sürat ve faaliyetle iş
letilmesine dair olan projelerle mü -
nnscbettar bulunmaktadır. 

lngiliz seyyahlarının 

Çanakkale ziyaretleri 
Çanakkale, (Tan) - Arıburnunda

ki mezarlıkları ziyaret edecek olan 
650 lngiliz seyyahı, bugün Longastria 
vapurile Kilya limanına gelmişlerdir. 
Misafirleri vapurda vali ile parti ve 
belediye heyetleri karşılamıştır. Ka
file, bu ziyaretlerden sonra Anbur
nuna gitmiş ve çelenkler koymuştur. 
Gece, Çanakkalelilerden müteşekkil 
bir heyet vapurda seyyahlar tercfine 
bir süvare vermiı;ı, misafirler göste
rilen alaka ve misafirpeverlikten 
memnun kalmı§lardır. 

Paris Elçimizin yeni Fransız 
Elçisine ziyafeti 

Paris, 13 (A.A.) - Türkiye büyük 
elçisi ve Bayan Suat, Fransa büyük 
elçisi ve bayan Ponso şerefine bir öğ
le ziyafeti vermişlerdir. Ziyafette Su
riye fevkalade komiseri Kont dö Mar
tel ile siyasal şube direktörü ve ba
yan Barjton, orta elçi kont dö Sen 
KMten, orta elçi Arka, Kont Döstrog 
ve elçilik erkanı hazır bulunmuşlar

drr. 
Ponso, akşam üzerine Ankaradaki 

vazifesi başına hareket etmiştir. 

ltalyada bütün ıabit ve za· 
bit vekilleri silah altında 
Roma, 13 (A.A.) - Dört ay devam 

edecek bir mUddet için zabit ve za
bit vekilleri ile tayyare pilotu §eha -
detnaınesini haiz blitiln hususi eşhası 
antrenman yapmak üzere silah altı
na davet eden bir kararname neşre
dilmiştir. 

Filistin hadiselerinde 

italyan propagandası 
[Başı 1 incide] 

edilmiştir. Yalnız Edenin avdetin -
den evvel kat'i hiçbir iş yapılamıya
caktır. 

Bütçe esrarının ifşa edilmesi me
selesi hakkında yapılmakta olan 
tahkikatın müspet neticeler vererek 
Baldvin kabinesinin dil;.mesini tacil 
etmesinden korkulmaktadır. 

Filistin ve Mısırda ltalyan 
propagandası 

Londra, :t3. (A.A.) - Star gaze
tesi Italyanları Fllistinde Ingiltere
ye mUşkilat çıkarmak için para ve 
diğer vasıtalarla Araplar arasında 
hoşnutsuzluk yaratmaya çalışmakla 
ittiham ederek diyor ki : 

Filistin karışıklıkları esnasında 

yeniden 19 yahudi ölmüştür. Italyan
lar Mısırd~ da ayni suret hareket 
etmektedir. HükO.met esasen gale
yanda olan Ingiliz efkarı umumiye
sini daha fazla kışkırtmamak için 
ltalyanların bu hareketleri hakkında 
ajanlarından aldığı raporları eimdi
ye kadar ne§retmemiştir. 

Filistinde 

Dün 3 Yahudi 
• 

daha öldürüldü 
Londra, 13 (Tan) - Dün Kudüste 

yeniden bazı hadiseler olmuş ve Uç 
yahudi sokakta ölU olarak bulunmuş
tur. Halk heyecan içindedir. tngiliz 
makamatı bu hadiseden Arap şefleri
ni mes'ul tutmaktadır. 

Resmi makamatm verdiği maltima· 
ta nazaran, Filistinde vukubulan son 
hadiselerden dolayı, şimdiye kadar 
600 kişi tevkif edilmiştir. Bunla.rm 
çoğu araptır. 

intizar devresi 
[Başı 1 incide] 

leke arzularını değilse bile, milstem
lekelerden wnduklan iptidai madde 
yardımlnrını temin etmek hususunda 
onlarla teşriki me ai etmiş oluyor. 

Dünkü telgraflara göre Mu.~sollnl 
Habeı>istan topraklannm altını ve 
U tünü i. !etmek için, ltalyai, sanayi 
federruıyonu :rei ne konu. urken, bu
mda. Alman ermayeslne müracaat 
edilmesi lüzumunu da ileri sürmüş
tür. 

Mesele şudur: Almanya şimdiye 
kadar mii temleke istemi~ fakat kim
se Almanlara münasip bir istismar 
yeri gösterememiştir. ltalya bu~ün 
Almanynıun bu ar.tu4'undan istifade 
etmek ,·e avnl zamanda Avrupa.da o
nunla mülılın bir rol oynamak sevda.
smdn<lır. 

Netice ne olacak? ... 
Onu şimdiki halde kolaybkla keı· 

tirmek kabil olsa bütün bu beynelmi
lel muammayı halletmek im.kan da
hiline girerdi. 

f'akat ~unu gözönünde bulundur
mak lazımdır ki, Fillstindeki karga
şalıkların bile ltalyan propagandasl
le ~·apıldığmı, Muurdaki İngiliz aleyh
tarlığında ltn.lyanın parmağı olduW!· 
nu df"rpL eden Bü;\'iik Brltanya hü
kumeti şimdilik bir intizar devresine 
girmiştir. 

Jngiltere bekliyor: 
1 - Almanyanm Ren meselesinde 

kendisine sorulan ıuallere vereceği 
c"·abı ... 

2 - l'enl Fransız IOl!lyaJlst hUkQ
metinln teşekkülünü, 

lnglltere daha do~su, Alman:va.
nrn A\"nıpa meıııeJesinde alaca~ v~l
yeti l'e ltalyadakl zafer ne,.-4'1nln ve 
serme ti inin geçmesini bekUyor. 

TAN 

Fransız eski muhariple· 

rinin Alman eski 

muhariplerine telgrafı 
Berlin, 13 (Tan) - Bugün Fran

sız eski muharipler cemiyeti, Al
manyanşn eski muhariplerine bir 
telgraf göndererek iki memleket a
rasındaki ihtilafın meydandan kal -
dınlması zaruretinden bahsetmiş, 
bugünkü müşkül siyasi vaziyet kar
şısında el ele vererek çalışıp, acısıru 
en fazla kendileri duymuş oldukları 
yeni bir harbe meydan verilmemesi 
ni ve bu uğurda her tUrlU gayretiı 
her iki cepheden sarf edilmesini dile
mişlerdir. 

Nazi partisinin organı olan "Fol
kişer Beobahter,, gazetesi bu teklifi 
çok müsait bir şekilde karşıhyarak, 
onun tahakkuk ettirilmesi için Al -
manyamn daima hazır olduğunu ve 
bu hususta sevinçle çalışacağını 
yazmaktadır. 

~-··· 
- "PERLODENT" dif macununu 
tercih edeceksiniz, 

zira a~ızın bllcOmle ••raitl sıhhiyeslnl 
haiz olan bu macun difteri çOrOmekten 
korur, dif etlerini kuvvetleııdlrır, nefesi 
serinletir ve insanın gOrOnOş efesini 
artırır. 

-·-~ ve~· l'tRlOPENT·• ~ ~4" lu. 
~o~i~~~~ 

Ankara Nümune 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Hastanenin 19 3 6 mali yılma aid aşağıda mikdar ve 
tahmin edilen fiatları ve eksiltmenin şekli ile muvakkat 
teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmeye konulmuş
tur. 

Şartnameler Ankara'da Nümune Hastanesi Baş Ta
bipliğinden İstanbul' da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğünden alınır. 

Eksiltme 29 Mayıs 936 cuma günü saat 14 te Ankara
da Nümune Hastanesinde yapılacaktır. 
DİKKAT : Muvakkat teminatlar nakit olarak komis

yonca alınmıyacağından nakit vermek isteyenler ihale 
gününden evvel hastaneye müracaatla temiantlarını Ma
liye Vekaleti veznesine yatıracaklardır. ( 1O4 7) ( 2 614) 

Tahmin edilen 
fiatı Kilo 

LiraKu. 

17400 44000 
5400 27000 
6600 44000 
8112 50 70000 

26400 800 ton 
3212 50 4150 

287 50 23000 adet 
2210 34000 
4400 22000 
112 50 500 

75 500 
400 8000 
175 1000 

1120 3500 
2800 10000 
2145 5500 

500 2000 
260 1000 
125 500 

64 50 300 
90 600 

150 600 
150 150 
600 3000 
287 50 500 
260 1300 
160 200 
210 3500 
255 3000 
300 5000 
900 6000 
240 3000 
337 50 4500 
450 7500 
440 4000 
260 3000 
170 2000 
70 1000 
72 6000 

1200 16000 
1600 4000 

950 2500 

Muvakkat 
teminatı 

LiraKu. 
Cinsi Eksiltmenin 

o ekli 

1305 Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf ueuIU 
405 Yoğurt 

" " ,, 
495 Süt .. " .. 
60850 Ekmek ve francelft. Jfl " .. 

1980 Kok kömürü 
" " .. 

241 Sade Yağı Açık euiltmı 
2U56 Yumurta .. .. 

16575 Tuz 
" " 330 Pirinç .. ... 

850 Salça .. " 532 Mercimek .. "' 30 Limon .. .. 
1315 Nohut .. .. 
84 Kesme şeker .. .. 

210 Toz eeker ,. t• 
16087 Sabun .. " 3750 Pirinç unu .. " 1950 Makarna. 

" 
,, 

937 Şehriye .. " 484 Nişasta ,. 
" 675 Un .. ., 

1125 Kunı UzU.m 
" ,, 

1125 KunıBamya 
" .. 

45 Kuru Fuulye 
" " 2156 Zeytin Yağı ,. ,, 

1950 Taze Bamya 
" " 12 Havuç 
" •• 1575 Uhna .. •• 1912 Domates 
" 

,, 
22 50 Pırasa 

" •• 6750 Taze fasulye .. " 18 Taze Bakla 
" 

,, 
2531 Taze Kabak 

" " 33 75 Ispanak ,, 
" 33 Patlıcan 

" " 1950 Semiz otu ., " 12 75 Soda ,, 
" 525 Kuru Kayısı il " 540 Kuru Soğan ,, 
" 90 Patates .. " 120 'T'avuk ve Pttk .. .. 

71 25 ~c>nıfn ., .. 

Akay işletmesi Direktörıüğünden: 
Tamiri biten Maltepe iskelesine 15 Mayıs'dan itibareJ1 

vapur uğrayacaktır. (2566) 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumi Neşrıyatı ldaro eden; S. ~ 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaıısı 
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~ ve 20 _ komprimelik ambalajlarda 

bulunur .. • 

~rnbalaj ve komprimelerin 

~zerlnde halisliğin timsali 
.!il 

t>lan EB markasını arayınız. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasından: 

Hissedarlarımıza 1 9 3 5 senesi için her tek hisse 
itibarile verilmesi hissedarlar Umumi hey'etince 
kararlaştırılan 625 kuruşluk safi karın dağıtılma
sına başlamıştır. Hissedarların Merkez Bankası 
Şubesi bulunan yerlerde 2 Mayıstan itibaren doğ
rudan doğruya Şubelerimize ve bunlardan başka 
yerlerde de 15 Mayıstan itibaren Ziraat Bankası 
Şube veya sandıklarına müracaat etmeleri rica o
lunur. (2350) 

lnh,isarlar Umum Müdürıüğünden : 

14.239 Kilo Kanaveça çul ve çuval 
2.500 ,, İp 

350 " 
Amerikan bezi. 

Yukarıda cinsi ve mıktarları yazılı iskarta malzemenin 
arttırma pazarlığı 15-V-936 tarihine rastlayan Cuma 
gününe uzatılmıştır. İsteklilerin yüzde 15 güvenme pa
ralariyle birlikte tayin olunan günde saat 1 O da Kaba
taşda Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Satış Komisyonuna müracaatları. (2506) --- 8499 

--------------------------------------
Borsa ve Osmanll Bankası Ko

miserliğinden: 
'' Kilimli Kömür Madenleri Türk Anonim Şirketi " 

tarafından çıkarılmış olan herbiri itibari Yirmi Lira kıy
lnetinde "ro 7 5,, i ödenmiş hamiline aid ( 2 o. o o o) hisse 
~~nedi ile (80) müessis hissesi 13 Mayıs 1936 tarihinden 
ıtıbaren Borsa kotuna kabul ve kaydedilmiştir. (2637) 

H AYA T Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve maIQ.llyetln acı
lanndan çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinlzi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegc\ne tat
bik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalannda mUhiın bir inkıli.p 
yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile : 

Ölüm ve malüli.yet temin olunur - Her sene nakdf temettü ve
rilir - Vefat halinde müemmen meblA.ğ derhal ödenir - Mukave
lenamenin hitamında sigortah hayatta bulunursa ve maHUiyete 
uğrama•nış ise müemmen meblağ % 10 fazlasiyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daımi mnlfıhyet mUddetince ücret alınmaz -
Daimi malfıliyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenin hitamında müem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tar.ıı~ı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
pnı 7 : 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
MuameUit merkezi : 

İstanbul Yeni Postane karşısında BUyük Kınaclyan Han. 

TELEFON· 

(Tan) ın büyük içti· 
mai yardım teıebbüsü· 
nü teşkil eden (OKU
YUCULARINI SIGOR· 

1 TA ETTiRMEK) fikri· 
ı miz, teşebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
1 uygun bir intizamla A· 

ı =1 DIM ADIM TATBiK E· 
DILMEKTEDIR. 

1 ilk adım, gazetemi· 
ze <SIGORTALI AB0-

1 NE> yazılacak olan o· 
ı § kuyucularımızın sigor-

i 
! ta edilmesiyle atılmıJ 
1 bulunmaktadır . 

ikinci adım (Sigor· 
1 talı perakende sataş) 

olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında baıhya· 

Sigortası 

I caijız. 
(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3272 1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 
rı 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo-

• ~Yi ~K~N ~Yi 

QANKAYA 
YATIRILAN PAQA ~Yi 

EKiLMi~ .TO~UM Gi9i VtRiMLiDiR. 

1 neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- 1 
1 diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir 
_ ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 1 

Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani -
- yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 1 
1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- I 
ı nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta-

1 

- hane karşısında Kmacıyan Hanında kain ANADOLU i 
1 Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektirc 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-------------------------------~--------.-,------1 
" TAN 1' gazetesinin 1000 liralık sigorta 

il 

l 

· abone kuponu 1 

--

Adı. baba adı I' 
1 

soy adı 

1 

Doğduğu yer ve yıl 

ı ı_ 

) 

tşi ve gücil 

-

Tarih : 14/ 5 / 1936 I 
~- -- - - - -- '· - -

f 

1 

1 
1 

k'ARAK0Y PALAS ALAL~MCi ~AN 1 

·~-----------------------------~~· 

U OlANTS~ OANr ONi ~: 
Adresi 

' -

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

=· 1 

Akay işletmesi Dırektörlüğünden· ı 
15 Mayıs 936 tarihinde açık arttırması yapılacağı ilan 1 

edilen Kadıköy - Haydarpaşa Yalova - Adalar ve Ana
dolu hatlarında işleyen vapurların Kahve ocakları mül- 1 
tezimliği ihalesi 22 Mayıs 936 cuma günü saat 16 ya te- I 
hir edilmiştir. ( 2 6 2 4) 

' 
1 

il 
Bedeni bir sakat-

1, lığı var mıdır, var Jı 
ise nedir? 

l 1 

lı 1 

1 

Nekadar zaman 

------------~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~----i 
ı ı için abone olduğu 

1 

1 

-,.-. 
I 

' 
ııJN13A~A 

. 
Çe!ık- kopr-~.J~r-

1 Bu kupon• dcrccdılecek yazılar eayeı okunaklı yazıl mı~ olm.ılıdu . 

lstanbulda Tan gau-te51 ıtigorta servisine. 

--· 

1 Gazetenizin 2S Nisan 1936 oüshasıoda yazıb prtlar dalresindr 1 
_ kazaya karşı 1000 liralık si~ortalı abone yazılmali istiyorum. Abonf' -
1 man bedeU gönderilmiştir. Sigorta muamelesinin yaptlmMım dilı ~ 
1 rim. tmza : 

:-•••ıııı•ıııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•~ 

z:z._ 
BETON MAMULATI 
l<iQEMiTL~R· 
TEZYiNAT PARMAKLIKLARI· 
L 'V~ALAR VI Oi~E KL~R • 

ANADOLU Cit1ENTOLAQI T.A.Ş. 
T5L&FON: ICAgTAL 9 C5't.9) 
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FAYD 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
karınca, örümcek ve bütün haşaratı kökün
den keser, yuvalarına ve eşyaların üze
rine ve odaların havasına ve tahtaların, 
duvarların kenarlarına, aralarına bolca 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA 
ile fahrib ediniz 

Bütün yaz bu muzır haşa
rattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz.Bilhassa apar
tımanlarda , mutfaklarda 
yemeklerinizi, erzaklan
nızı telvis eden hamam 

böceklerini, aptesanclerde, hamamlarda bu
lunan küçük böcekleri, tırtılları,kümes hay
vanatında,köpeklerde bulunan pireleri, hay
vanlarda bulunan keneleri, bitleri, nebatat 
ve ağçalar üzerindeki tırtılları behemehal 
FAYDA ile imha ediniz.Nümunelik 20, ufak 
30, yarım kilo 50, bir kilo 80, be~ kilo 350 
kuruştur. FAZLA PARA VERMEYİNİZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı di
ye fazla para koparmak jstiyenlerden sakı
;nınız. FAYDA imaline nazaran daha kuv
vetli ve daha ucuzdur. Hasan markasına 
dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, 1STANBUL, BEYOC.LU 

SUL 
Koz Sanartt MektetOD 

ATÖLYELERi 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecelerine 

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

Okulun atelyelerlne sipariş edilen dikişlerin yalnız zaruri masraflan alı-
uır ve yekfına yüzde 1 gibi ehenuniyet~iz bir kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını lutfen bir defa okuyunuz. 

Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 119 ., ., 
Keten elbiseler 
Yünlü etekler 
!pekli blı'.izlar 
Çocuk elbiseleri 
Yapma çiçekler 
Sütyenler 
ünlük ve başlıklaı 

556 
317 
195 

46 
25 
39 
45 

" " 
" " ,, 

" 
" 

,, 

" " ,, 

" 
Kombinezonlar 145 ,, ., 
Külot ''büyüklere,, 95 ., ,, 
Külot "küçüklere,, 27 ,, ,, 

(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi müsabakasrnm dikiş ve 
biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört lira gibi cüz'i bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmaktadır. 8467 

Şirketi Hayriyenin: 
Yeni ihdas ettiği pasoları ve Boğaz halkına karşı 

yapılan kolaylıkları gösterir mühim ve büyük ilanın 

16 Mayıs Cumartesi nüshamızda okunmasını tavsiye 

ederiz. 

IST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 

Belediyemiz tahsildarlarının kullandıkları makbuzlardan 532901-533000 
No. lı 100 varaklı bir cilt makbuzdan 532943-533000 No. ya kadar olan 58 
varakı dip koçanile beraber zayi edilmiştir. Bu makbuzların hükmü olma
dığı ilan olunur. (B.) (2631) 

Keşif bedeli 9141,4 7 lira olup 15-5-936 tarihinde kapalı zarf usulile iha
lesi yapılacağı ilan edilen Çenberlitaştaki eski maarif binasının tamirine 
ait olan evraka bağlı şartnamede bu işin 20 Haziran 936 tarihine kadar 
bitirileceği yazılacak iken sehven 20 Mayıs 936 yazılmış olduğu sonradan 
göriilmüş olmakla keyfiyet alakadarların maliimu olmak üzere ilan olu
nur. (B.) (2633) 

Belediyenin tasdıkından geçmemiş ve heyeti umumiye parçalan üzeri
ne yarısından az inşaat yapılmış ifrazlarda mevcud arsalar üzerine bir 

TAN 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYDLiN 
de insanhğa hiz· 
met etmektedir; 

Çünkü 

RADJOLiN 
dişleri, dişler, mi
deyi, mide vücu-
dü kuvvetlendirir. 
Sıhhatli ve kuv
vetli insanlar da 
medeniyete hiz
met eder. 

LEZZETLi 

Hali Tasfiye bulunan 

VAPURCULUK 
TüRK ANONİM Ş!RKETl 

Tasfiye Heyetinden : 
Karadenizde Karaburun mevkiin

de karaya oturtulmuş olan GERZE 
vapuru ankazının bulunduğu hal ve 
mevkide açık artırma suretile satıl
masına karar verilmiş olduğundan 

talip olanların ihale günil olan 23 
Mayıs 936 cumartesi günil saat on
da Liman hanında dairei mahsusa
sındaki Şirket tasfiye memurlarına 
milracaat eylemeleri ilan olunur. 

3416 

• U ~Ut" •.L M ı"'t LA R 1 

Ucuz havadar manzaralı apartıman 
daireleri 

Beyoğlu Tomtom Cezayir çıkmazı 

NASl'Q llACl 
KANZUK 

Nasır ilacı bütün dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırları bi
le kökünden çıkarır. 
lNG!Ltz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

Zayi - 1933 te Kandilli kız lise
sinden aldığım nakil ilmühaberini za
yi ettim. Eskisinin hükmü yoktur ye
nisini alacağım. 

Beşiktaş: Hamit Ali sokak No. 7 
Hasan Pakize 

Gayri menkul a~ık artırma ilanı 
İstanbul üçüncü icra memurulu -

ğundan: Tamamı 3129 lira kıymeti 
muhammineli Hasköyde Turşucu 

mahallesinde Kumbarahane cadde -
sinde 121, 123, 125, 127, 129, 131, 
133 No. larla murakkam garaj maa
bahçe hane; dükkan; ilan tarihin -
den itibaren 30 gün müddetle açık 
arttırmaya konmuş olup birinci a -
çık arttırma 15 6/ 936 tarihine tesa
düf eden Pazartesi günü saat 14-16 
arasında dairede yapılacak kıymeti 
muhamminenin yüzde 75 ini bulma
dığı takdirde 15 gün daha uzatıla
rak ikinci açık arttırması dahi 
30/ 6/ 936 tarihine tesadüf eden sa
h günü ayni mahal ve saatte yapı -
lacaktır. İsteklilerin kıymeti muham 
minenin yüzde 7,5 (yedi buçuğu) 

nispetinde pey akçesi veya milli 
banka mektubu ibraz etmeleri la -
zımdır. Hakları tapu sicilleri ile sa-

bit olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususi
le faiz ve masarife dair olan iddiala
rını ilan tarihinden itibaren 20 giln 
içinde evrakı mtisbiteleri ile birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sicilleri ile 
sabit olmıyanların satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacakları ve 
daha fazla malümat istiyenlere bu işe 
ait 935/ 731 numaralı dosya irae ve 
tafsilat verileceği gibi milddeti ka
nuniyesi zarfında daireye asılacak 
olan açık arttırma şartnamesini o
kuyabilecekleri ilan olunur.(22951) 

Istanbul Asliye altıncı hukuk da
iresinden: 

Müveddet tarafından Balat civarın
da Kefevi mahallesinde Tatlıcı soka
ğında 23 sayılı hanede yüzbaşı Hak
kının gaipliğine karar verilmesi için 
açılan davanın icra· kılınan muhake
mesinde: Mumaileyh yüzbaşı Hakkı
nın Sarıkamış muharebesinde esir o
lup 337 senesindenberi hali hayatta 
olduğu anlaşılmamış ise de andan 
sonra da akibeti meçhul kaldığı dos
yada mevcut milli müdafaa tekaüt 
şubesi tezkeresi muhtevasile anl~ıl
masına mebni T. K. medenisinin 32 
inci maddesi geregince mumaileyh 
hakkında bilgisi olanların tarihten i
tibaren bir sene içinde 35/ 668 dooya 
No. sile Istanbul asliye mahkemesi 
altıncı hukuk dairesine bildirmeleri 
mahkeme karan uyarınca tebliğ ye
rinde olmak üzere ilan olunur. 

4 Numara General Zeki apartımanı- -------------
nın 2, 5, 7, 8 numaralı daireleri boş
tur. Gezmek ve pazarlık için kapıcı 

Saide müracaatları. 

• 
Yedikule civarında inek at ve ko-

yunlara mahsus asri on dönümlük 
bir mandra satılıktır. 
Beyoğlunda Tozkoparanda biri beş 

ve diğeri üç odalı iki ev ve bir arsa 
satılıktır. Adres: Hamalbaşı küçük 
Parma han No. 19 ikinci dairede. 

kattan fazla inşaata müsaade edilemiyeceği ve yarısından fazla inşaat 
yapılmış ifrazlarda ise mevcud binaların vaziyetine göre ayrıca irtifa ta 

yin olunacağı belediyemizce takarrür ettiğinden ileride hiç bir suretle za
rar ve tazminat iddia ve talepler kabul edilmiycceği cihetle bu gibi ifraz 
sahihlerinin bu cihetleri alıcılara bildirmeleri alakadarların maliımatı ol
mak üzre keyfiyet ilan olunur. (B.) (2610) 

14 - 5 - 936 

KIZILAY kolunun 31 Mayıs 1936 Pazar gUnU ve gecesi 
YALOVA KAPLICALARINOA 

Uç Kardaşlar Gazinosunda tertip ettiği muhtelif eğlenceli 

KIR BALOSU 
NA MUTLAKA !STiRAK EDİNİZ 

bu fırsatı kaçırmayınız! Hem Kaplıcayı gezmiş, hem de güzel 
bir gün ve gece geçirmiş olacaksınız ! 

ZENGiN PROGRAM ÇOK UCUZ BÜFE 
Davetiyeler YALOVA iskele meydanı TA.1.~ Otelinden ve BALO 
günü kapıda ve gezgin memurlarımızdan tedarik edilebilir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 - Gönderilecek talepnameler: Hüviyet varakası su .. 
reti, Tahsil vesaiki sureti, Simdiye kadar nerelerde çalış .. 
tığı veya hayatı hakkında bir hülasa, hakkında referans 
alınabilecek en aşağı üç adres leffedilmek lazımdır. Yük .. 
sek tahsili olmayanlar imtihan şartını kabul suretile mü .. 
racaatedebilir. (1006) (2548) 

Sevgili zevcim ve iki 
çocuğumun babası Nihad, 
bir mUddettenberi ben

din unsuru pembe rengindeki Toka"' 
lon kreminde Biocel tabir edilen cil• 
di besliyen ve gençleştiren kıymet· 
tar bir cevher vardır. Her beşered6 
bulunan bu Biocel cevheri kaybol• 
duğu vakit cildde buruşukluklllr 
zuhur eder. Fakat tekrar verilince 
buruşukluklar zail olur. Genç hıı>'j 
vanlardan istihsal edilen bu Biocc 
cevheri Viyana Universitesi pr<; 
fesörii Doktor K. Stejskal usulU dll1' 

resinde pembe rengindeki Tokııl0ıJ 
kreminin terkibinde 
mevcuddur. Her ak
şam yatmazdan evvel 
kullanıldıkta az za
man zar.f ında bütün 
bunışukluklardan • 
kurtulur. Solmuş, 

ihtiyarlamı§ bir cil
di gençleştirir. Ve 
lfı.akal 10, 20 yaş da
ha küçük gösterir. 

den soğumağa ve geceleri dışarıda 
geçirmeğe başladı. Evde kaldığı ge
celer bile, bana karşı bigane ve a
deta dargın gibi duruyor. Nihayet, 
bir akşam, diğer bir zevcesi oldu
ğundan bahsedince kalbim büsbütün 
kırılacak sandım. Ertesi sabah hem
şirem bana ziyarete geldi ve ona bü
tün olanı, çektiğim ıstırabları an
lattım. O, bana pek muhik bir nasi
hatte bulundu: "Annelik hayatı ve 
ev işleri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiç
bir erkek, evde yorgun ve buruşuk 
yüilü bir kadın görmek sevmez, Sa
kın cesaretini kırmayasm, çünkü 
ben, yüzündeki buruşuklukları seri 
ve emin bir surette izale ve taze, yu
muşak ve gençleşmiş bir cild temin 
edecek bir usul bilirim, dedi ve her 
akşam yatma.zdan evvel pembe ren
gindeki Tokalan kremini kullanma
mı tavsiye etti.,. Hemen tecrübe et
tim. Derhal cildimin üzerindeki müs
mir tesire şaştım. Birkaç hafta zar
fında bütün bunışukluklarım zail 
oldu. Ve bir genç kız yüzünün man
zarasını aldım. Şimdi, zevcim, beni 
evvelkinden daha fazla seviyor ve 
artık evden çıkmıyor. Şimdi cil-
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ilaçlarınızı Bah4Je 
kabıda SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz K E s K • N 

büyük bir dikkat, ciddt 1 
bir istikametle hazırlıınır. 

KAŞELERi 
Grip, Nezle, baş ve diş ağrıla.::;; 
muannid sancılan bir ande .k 
Kıymettar bir ilAçtır. 


