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ISTANIUL 

/ngiliz siyasası dönüyor mu ? 

ingilterede 
kaldırllacağı 

zecri tedbirlerin 
söylenmektedir 

Zecri 
Tedbirler 

İngiltere bunu hqkh göstermek 
için kafi sebep arıyormuş ! 

Zecri tedbirlerin kendisinden ümit Londra, 16. (A.A.) - Eden'le 0-
ldllen netice)i vermediği, yani harbe ranborne dün akşam Croydon ha va 
lb&nı olamadığı, gün gibi ~ık bir ha- meydanına varm13lardır. 
ldkat halinde tecelli etti. Bunun böy- Hariciye mahafilinde, Eden'in her 
le olması, daha !;Ok, Ha.beşle. ttalyan şeyden önce zecri tedbirler mesele
Of'dulan rasındaki nisbetsiz d~rece- siyle meşgul olacağı söyleniyor. 
de büyük a lan teknik farkınm Habeş lşaret edildiğine göre, ingiltere, 
laa1lka ~ ı vaktinden enel kırma Ha.beşlerin ltalyaya kar§ı mukave
aoı~e:~ ~elmJştir. Eğer Habeşler metleri gerçekten. hiç~ ~üşdüğü sabit 
biraz dah karşı koyabilselerdi, Ne- olursa, zecri tedbırlennı kaldırmak 
CUs ile .a: te çtlmıasaydı ve. yahut taraftarıdır. Zira bu taktirde zecri 
htınu~lara yağsaydı, Adtsahabsnm tedbirlerin hiç bir faydası olmıya
laptı Fransada sosyalist partinin ik- caktır. 
tldar me kllne gelmesinden sonraya Burada hakim olan kanaat şudur 
Jıaıır v ~ halde mesele daha çok ki zecri tedbirler herhalde kaldırılacataua;' r:ır caksa da Ingiltere hükumeti böyle 
F~ bndl olan oldu. Ne yağmur bir hareketi cihan efki.ri umumiyesi 

Ndı n: sosyalistler iktidar mevki- karşısında haklı gösterebilecek ki.fi 
bae ~anmda geldiler. Ha.betler bir sebep araştırmaktadır. 
~flp oldular. Ve bugtin Cenevre llr farzı ltal aranıyor 
iki meeeıe karşısrnda kaldı: , 
ı - ltaı ranl Habeşistanı ilhakı Londra 16, (A.A.) - Eden in cu-

laınimei ~~;'etmekle yaptıklan ma günü Paris~e !aptığı .~Uzake~-
tllnriviki. ler hakkında hiçbır tafsilat veril-

2 - 7.ecri tedbirler, miyor. . . t . . .. _ 
Birbıcl mesele §imdi.ki halde ha:Je- Maa.mafih Timea gaze esmm og-

Milletler Cemiyeti paktına daha sıkı 
müzaheret edeceii söylenen Fran
sanın müstakbel kabjne reisi 

Leon Blum ~ olmaktan ı;ok maktır. Jtalyan- [Ark11sı 10 uncuda J 
lana HabeşiStanı ilhak etmeleri hak- =-=-~==--==================-
~ henüz bir karar verilmemişse 
de \'adyet, bunun tek taraflı halllne 
llatlsaade edecek şeklide inkişaf et-
~tir. 

41ikadarlar, bunun ancak diğer 
~etlerle birlikte teeblt edllebllece
.., kanidirler· 
~ beUd şimdi derhal irJDüdalıa
~: ~·:--.. unfo h hlr h~nua.~ını 
~k tekilde 4e • 
~ devletler hukukan bu Ohala ta
~Y&bUirler ve filen ltalyan ltpll 
-"bl R~ earl olar. 
~ Amerika daha tlmdlden 
~ bir ilhakı asla tannnıyacağıru 
hq. ~tmıŞtir. Fakat ,·aziyet ne o
~ Buımıu bir tanımayış Habeşi~ 
'11 • istlklilinl tekra.r iade edebilir ... 
fJL! ~yet ıu olur ki, Babetlstan ts
;;;;::: devam eder, fakat bu istlldiJ 
ıır..L um bir mi.na Uade etmekten u
-. kalamaz. 

~de bu mevhum mi.nayı kur
ı...... - için Uluslar Kurunnı zecri 
......,lrtere devam edecektir. Çünktt an 
~ b~ 11&yede ltalyayı biraz yola ge
~ kabU görülmektedir. 
~ l.kat Londradan gelen haberler, 
l.L..-.. lbahatUcte zecri tedbirlerin aley
~ bir cereyanın bisd oldufuna 
•'"8f.ernıekted1r. 

Maaı ıahlplerl için eza ve cefa vesilesi olan 
yoklama usulünü değiıtirmek klztmdır 

~öre tedbirler gayeyi temin 
~ , harbi önllyemem1'tlr. BI- Yoklamalarını yaptırmak Uıere biriken mut sahipleri 

~Yh derhal ortadan kaldınl- Bu yoklama sözü zatt m8.8f alan- mez. Li.kin bUyUk bir 'Salahiyet ve 
~ · Çtbıkti zecri tedbirler, zaten lar için nedir bilir misiniz? Cehen- kuvvetle iddia edilebilir ki bizde 
~~lk eden devletlerin de aley- nem azabL ÇtınkU bu m&af sahip- tatbik edilen bu yoklama usulü en 
~-, - lerinin - pek azı müstesna - he- güç, en çapr&flk ve en çok yorucu-
~ dolayı birçok mlDetlerln 1- men hepsi ihtiyar, hasta, takatsiz ve sudur. Bundan mu., sahipleri mUş· 
~ tile ah!tveriflerl durmuş, ekono- yoksul kimselerdir. Altı ayda bir teki, memurlar müşteki, hatti imir
t.ı.L..:~et sekteye uğramıştır. Bu bunlar bir ilmUhaberle sağ olup ma- ler de müştekidir. Bu şikayetler kah 
~ harbi ortadan kaldııva.- &f almağa bir minileri olduklarını gazetelerde ve daima dillerde yük
ı.... dair )'anlış bir teı,hls konmuş- ispata mecburdurlar. aelir. Li.kin - neden bilinmez -
41. • ~ ı rar etmek doğra defO- Gerçi hile ve bud'aya, sahtekar- bu usul kolaylqıp bafifliyecek yer
~'-ya Avrupaya mWıtaç oldap hkla maaş alınmasına kimse taraf- de zorlqır ve ağırl&fır. Böylece bir 
t.... • Avrupa da ltalyaya muhtaç- tar olmadığı için bu yoklamanın maq yoklamuı Uç ayda 760 kuruş 

bu. lüzumsuz olduğunu kimse iddia et- [Arkası 10 uncuda 1 

~ taraftan bu fikre kartı ted- ==-======================-=====:::::;;;:::: ~....,!hı Dert gelenleri ıuna eöyle-
~er: 
~ t.edblrlertn ortadan kaldınl
~ hatayı itiraf etmek demek ol
~ kuvvet önünde ka(mak 
~ .... _ . o zaman ltalyaa taııkl&rm 
~ ~ Negüsıe, zecri tedbirden 
"i....._ devletler arasmda bir fark 
S ırtı,terek emniyet mekanlz
~ llonuna kadar ytlriitmek li
~ l1ıas1ar Kanıma mademki 
~~ olarak tayin ettiği bir s; hlahkfun etmiştir. O mah
~ ,~besi, malıJdDnlyet kara-
1:.~-U. kaldırmamalıdır. Bak 
~..-. lr~~· haklmmdır. hri ted
.... ....._ ı...~• Avrapada ~belit al 
l\ ~uauı bl~k ldlçtik devletle
~Wtfı. eri hakkında bizi ftlpheye 

' • • Bu istikbalde harbi ön
"e.rde İelvl.k edebilir. Ve U1118 

[Arkası 10 uncuda] 

TAN 

Yeni lran BüyUk Elçisi Halil Fahimt Han Cenapları RelsicUmhur Ka
ıll Atatürk• itimatnamesini takdim ettifini telcraf havadisi olarak 

bildirmittik. Elçi kötk• ıelirkın ve ıiderken bir asker kıt'ası tarafından 
sellmlanmıttı r. 

Resmimiz nfirin bu kartıfanmuını ıöstermektedir. 

ATATÜRK 
Bugiin şehrimizi 
şereflendiriyorlar 

Ankara, 16 (Tan) -
Reisicümhur Atatürk bu 
akşam saat 20,20 de 
kalkan hususi trenle
riyle İstanbula hareket 
etmişler ve istasyonda 
Başbakan.Kamutay Baş
kanı, Vekiller, Meb'us
lar. askeri ve mülki er
kan tarafından uğurlan
mışlardır. Reisicümhur 
Atatürk İstanbulda 18 
gün kadar kalacaktır. 

• 
Fransa sefiri dün 
ifimafnamesini takdim etti 

Ankara, 16. (A.A.) - Reisi
cumur Atatürk bugün saat 16 
da İngiltere büyük elçisi Sir 
Percy Lorrain'i kabul etmiştir. 
Büyük elçi Sa Majeste Sekinzin
ci Eduvard'ın tahta çıkması do
layisiyle yeni itimadnamesini 
Cumurreisine takdim etmi3tir. 

Fransa hükumeti tarafından 
Ankara büyük elçiliğine tayin 
edilmi§ olan Ekselans Po~t 
da Cumurreisine itimadnamesı
ni mutad merasimle takdim ey
lemiştir. 

Her iki merasim esnasında da 
Hariciye Vekaleti Vekili Şükrü 
Saraç oğlu hazır bulunmuştur. 

Boğazlar konferansı 

Müsbet cevaplar 
1 

Galatada Türk gregoriyenieri 

Ermeni kilisesinde 
bir bomba bulundu 
Gregoryen kilisesi mütevellisi 
bir de tehdit mektubu almış! 

Galatada bombanın bulunduğu Lusavoriç Türk Greıoriyen Ermeni kiliHtl 

Gala tada Türk gregoryen cemaa
tinin kilisesi ittihaz edilen eeki Lüsa
voriç Ermeni kllieeeine bomba kon
muş ve polia tahkikata.. vaz'iyet et
miştir. 

Hidiee ıudur: 
Kilisenin mUftemilltmdan ve dı§ 

kapının üzerinde bulunan bina Hi
kimzade kardeı}lerln tUfün deposu
dur. Bu depoda ç'1ıfan tnviye ve 
Makbule isimlerinde iki i§çi kadın, 
tütünlere dadanan bir nevi böcekleri 
imha için örümcek toplamak üzere 
deponun mahzenine inmişler ve örüm 
cek ararken kutuya benziyen bir de-

(Ark.., 10 uncuda] 8ombıının içeri bırakıldıiı pencen 

s,_ov_y_et_1e_ri_n,_ın_g_ilt_er_en_i_n I Fenerhahçe mı: Beşiktas mı ? 
Japonya ve Bulgaristanın 

cevapları geldi Senenin en mühim maçı bu 
Cenevre, 16 (A.A.) - Hususi mu-

müsbet 

h~ı:~:n~on- gün Taksimde oynanıyor 
feransının 27 
haziranda ya -
ni, 16 haziran
da toplanacak 
Konaey içtimam
dan sonra, Mon 
tröda toplanma 
sı için tarafı • 
mızdan yapılan 

teklif bu husus-
ta bizimle zaten 
mutabık olan Bal T. R. Aras 
kan Antantı devletlerinden başka ala 
kadar devletlerden Sovyetler, İngil
tere, Japonya, Bulgaristan m\lsbet 
cevap vermişlerdir. 

Dif Bakanımız Cenevreye gelme
den evvel Pariateki konu9malarmda 
konferansın toplanması hususunda 
mutabık olan Fransa hükumetinin 
de müspet cevabı bekleniyor. 

Habeı imparatoru 

lstanbuldan geçerek · 
Cenevreye gidecek 
Berlin 16, (aTn) - BUkretten bil

dirildiğine göröe ,halen Kudüste bu
lunan Habeş lmparatoru Köıtence 
yolu ile Cenevreye gitmek istediğin
den, orada lizımgelen tertibatı al
mak Uzere itimat ettiği bir adamı
nı köstenceye göndermi9tir. 

lmparator mayıs 25 te Kudüsten 
hareket ederek, vapurla İstanbul ta
rikile Karadenize geçecek ve Kös • 
tence yolu ile Avrupa seyahatine çı
kacaktır. 

Negüıün ltaıfalıiı 
Kudtll, 16. (A.A.) - NegUB'Un 

Matbuat daireal, lmpartonın bir 
kalb krizi geçirdiği hakkındaki ha
berleri tekzip etmektedir. lmparator 
ancak gaz zehirlenmesinden hafif 
muzdariptir ve bunun da sebebi şim
diye kadar bir mütehaaam tarafmdan 
tedaviye vakit bulama.mm olmuıdir. 

B takımlan maçında Beşiktaş 3 - 2 galip 1 

Fınırbahçe ve B~i ktaf birinci takımları 
Bugün, İstanbul yine çok heye-, sinde penaltıdan yaptığı bir gol ile 

canlı bir futbol maçına p.lıit ola- Befikta91 yenerek iki sayılık bir &• 

cak. Lik maçlarının birinci devre-! (Ark~c:· ıo ını" 

MAKiNEDE 

Lonba, l'7 (Tu) - Edenin 
F1indenJe Parlste yaptığı 
temulan mevzuu .bahMden 
DaUy Telegrapb guet.eel 
Fransa Ue lnıDtere uum
da Clenevred& •lift.erek bir 
DOktal ...... takip eclUeeell 
baklanda ayufUldupau ha
ber vermektedir. 

Suriyenin muhtariyeti 

Milliyetperverler simdi 
cenevreye başvuracak 
Şam, 16. (A.A.) - Dönen riva

yetlere nazaran Suriye milliyetcileri, 
Suriyenin muhtariyeti hakkında 
Fransa ile cereyan eden müzakerele
rin akamete uğraması Uzerine Millet
ler Cemiyetine bq wrmağa karar 
vermltlerdir. Milliyetçiler, bu mese
lenin hallini, Franıuınm dilediği tl
bl. tecile asli.. taraftar değillerdir. 
A vrupada vaziyetin vahamet ketıbet 
meaiyle muhtariyet emellerinin ta
h&kkuku kolayl&IJIUI olacafmı mile 
liyetciler gizlememektedirler. 
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HERGON BiR FIKRA 

.Arcı.c:lıgıı:°I=ı . 
i-\Iclade bir ev anyorum. Ağlayan söğütler, gülen ap•aJarla süslü bir 

bahçesi, içeri inde kımuzı balıkların kanadığı havuzlan, olsun demiyo
rum. Yeter ld, pencerelerinin önünde bir ak.sılık yer olsun. Ben üç so
kak a41ın bahçelerden saksnna bir yudumluk bahar dllenmeğe razıyım. 

Bru it bir ev arı~·orum. Duvarları taban helnsından renk almağa kalk
masın, a§ı renginde olmağa yeltenme in. Dört ya.,rndaki çocuklann kır
mızı ma\•i kalemle yaptıklan evlere benzenıe~in. Yeter ki, baca rodan 
keyifli bir duman ~ıksın, ~atısı kıpkınmzı, duvarları bembeyaz olsun ra
Zil ım. 
Böğründe "mimari bir binanın i5e yaramıyan kısımlannm heyeti umu

miyesidir,, diyen falanca mimarın im7.asrnı taşımasın. Yerle bir olsun de
medim .. Fakat bulutların da saçlarını. tarayıp, başlarını kaşımasın. 

Ba it bir ev arıyorum. Yaı;rınurdan kaçarken doluya tutulan in an o
ğullnrmm icat ettikleri evi anyorum. Onu tahta bir papuç gibi ayağıma 
geçirecek yorgnn gibi bru ıma çekeceğim. Duvarları dün:ramızm ara ~ıra 
sinir illetine müı>tela in anlar gibi ~·üzünü buruştu,ran ~lzeleleri duymı
yacak kadar kntı yürekli olsun da zelzele me,·celerini bir sismoğraf gibi 
tesbit etmesin de demedim. Yeter ki, aradığım ev muciz bir adam gibi 
ikide bir kapımı penc.eremi sarsacak rüzgarlara "evde kimse :\·ok,, diye-
bilsin. • 

Bir e\' ki, ona, adımlannu trarnnylara doldurup ayaklanım tramvay-
larda dü~mlenıeden gideyim. • 

1 tanbulun, kiraeılann eline değ in diye ırtlarma "kiralık ev,, diye 
mendil kadar hilyük birer pul yapıştırdıkları renk, .renk çeşit, çeşit e\'lerl. 
Hep bir ağızdıı.n beni ~a~rdılar: 

- Aradığın \·a..~ıflar bu kadarcık mı!. Dediler. Bizde daha fazlası \'ar, 
Hakikaten bu evlerin hem o kadar daha ~ok üstünltiklerl \'ardı ki, benim 
ara~ e\in vasıflnnnı bir ka ık suda boğuyorlardı. 

Seyirci vaziyetinde 
DUnkü nüshamızın birinci sayfa

sında dört tane Ingiliz dritnotunun 
köpük saça saça ilerlediğini göste
ren bir fotoğraf ve bu fotoğrafın al
tında da ''lngiliz filosu seyir halin
de,, cümlesi vardı. 

Bunu gören birisi: 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- insan kaJblnfn vasati ağırlığı 

nedir? 
- Harmcalann se\'gilisi olan bö

cek hangisidir? 

Memur sicilleri 

Bütün memurlara sicil 
varakalar1 dağıtlhyor 

Memurlar Kanununa eklenen ye
ni maddelere göre bütün memurların 
yeniden sicilleri tanzim edilmeğe 
başlanmıştır. Tayinleri merkeze ait 
bütün memurların sicilleri vekalet ve 
ya dairelerinde ve tayinleri vilayet
lere ait memurların sicilleri de vi
layetlerde bulunacaktır. Tayinleri 
vilayetlere ait memurlardan icap 
edenlerin sicilleri de merkeze gön -
derilccektir. 

A serisine, yani 80 lira maaştan 
itibaren memurların sicillerinin bi -
rer sureti ise Baışvekiı.lete gönderile
cektir. Bunun için Başvekalette bir 
sicil kalemi teşkil edilmiştir. 

lstanbul vilyeti erkin ve memur
larına sicil varakaları dağıtılmııştır. 

Bunlar, sicillerini doldurmağa baş -
lamışlardır. Muayyen müddet için
de tercümeihal vermiyen memurla -
rın cezaen birer maaşı kesilecektir. 

Siciller, doldurulduktan sonra o 
dairenin müdürlerine verilmektedir. 
Müdürler, o memur hakkındaki mü
taleasını mahrem olarak yazdıktan 
sonra tercümeihaller vilayet maka
mına verilmektedir. Vilayet maka
mı da bunlar hakkında gizli mütale
asını yazacak, Başveklete veya ve
kaletlere gönderilmesi iktiza eden -
leri oralara gönderecek, diğerleri 
vilayette kalacaktır. Bundan baş
ka tercümeihal verildiği halde sicil 
muamele vukuatını vaktinde yürüt
miyen alakalı memurların da birer 
maaşları kel!lilecektir. - Çok doğru, dedi. Ingilfz donan

ması ışimdilik ltalyanlann ne yaptı
ğını seyrediyor! 

- t'ragonar kimdir! 
- Formoz adası, ismini nereden ~P.f P.dive 

Blum 
Bugünlerde srksık ismi geçen ve 

uhdesine nazırlık almadan Fransa ka 
binesini teşkil edecek Blum hakkın
da biraz malümat vermeği güne uy
gun bir iş sayıyoruz: ... 

Leon Blum, 9 nisan 1872 de ~aris
te doğmuştur. 17 ya.§mdaıı itibaren 
-daha o zaman birleşmemiş olan- sos 
yalist teşekkUJlerine yazılmış ve ay
ni tarihte üniversitedeki arkadaşla
rından birkaçile bir sosyalist grup 
kurmuştur. 1890 dan 1S95 senesine 
kadar durmadan sosyalist gruptan 
birleştirmeğe çalışmıştır. Bu iş için 
birlikte çalıştığı Jores ile beraber 
1904 te "l'Humonite,, gazetesini kur
muştur. Bundan sonra muhtelif ga
zete ve mecmualara makaleler yaz
makla, kitaplar neşretmekle uğraş-

mış ve 1914 te siya.sete avdet etmiş
tir. 1914 ten 1917 ye kadar nafıa na
zırlığı hususi kalem müdürlüğünde 
bulunmuş ve 1919 da mebus seçilerek 
sosyalist partisinin başına geçmiş

tir. 

Hücumlu müdafaa 
Yeni Fransız kabinesi nasıl teşkil 

edilecek? 

Bu soru, bugünlerin mUhim mese
lelerinden birine temas eder. Çünkü 
ltalya - Habeşistan işi yerine geçmiş 
olan ltalya - lngiltere, ltalya - Ulus
lar Kurumu işlerile Almanya - Lo
karnocular meselesi ve daha birçok
ları, yeni Fransız kabinesinin takip 
edeceği siyasete, tamamile değilse 

bile, bir hayli bağlıdır. 
Birkaç gün evvel, Fransa meclisi 

koridorlarında yeni Mebuslar arala
rında konuşurlarken "halk cephesi,. 
nin ileri gelen mebuslarından biri de 
miş ki: 

- Yeni kabine, Cilmhurlyetçi bir 
müdafaa kabinesi olacaktır. 

ltira.z etmişler : 

- Fakat şimdiki kabinede bir mil 
dafaa kabinesi değil mi? 

Sosyalist cevap vermiş: 
- Şüphesiz öyledir. Fakat biz eski 

nskeri bir prensibi tatbik edeceğiz: 
Müdafaa ancak hücum etmekle olur. 
Hücum edeceğiz. 

Hi~in? 
Bir Fransız karikatürüne göre Ha

beşistanda yağmur altında ısla.nan 
Italyan askerleri biribirlerine soru -
yorlar: 

Buraya. ne yapmağa geldik sanki: 
Yağmurdan kurtulmak için ba§ vu
racağımız bir §emsiye mağazası bile 
yok! 

'Aşkolsun 
lngilterenin meşhur muharrir ve 

mUnakkitlerinden dok"tor S. Conson 
911 1759 senesinde "Habes Prensi 

almıştır.? 

- Feridetdin Attar kimdir n meş Y OISUZIUk tahkik ati bu 
hur e erleri nedir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - BelçikaJ Holandadatı hangi 

tarihte ayrtlmıştır1 
C - 1880-1839 da. 
S - A ıınıpamn en fazla patates 

yeti.1tiren memleketi hangisidir 1 
C-Almanya. 
S - A. W. Faber kimdir 1 
C - 1760 da Almanyada. Şta.yn 

kru aba"4ında kendi ismini ta"lr:ran 
kurşun kalemi fabrikasını kura~ ·Al
man endüstri adamı. 

S - Urugvay'm idare merkezi 
neresidir 1 

O - l'tlontevldeo. 
S - Etna volkanı nerededir, oo 

yiik.~eklifji ne kadardır1 
C - 8369 metre- yüksekliğinde o

lan bu volkan Sicilyadadır. 

Rasselas .. isminde ufak bir roman 
ne§retmiştir. Bu romandan bir mu
havereyi aşağıya naklediyoruz: 

"lmparatorun oğlu Prens Rasselas 
Habeşli bir alimin ziyaretini kabul e
diyor. Alim ona diyor ki: 

- Bütün hayvanların uzviyetini 
tetkik ettim ve şu neticeye vardrm 
ki, uçmak için bir makine yapmak 
hususunda yalnız Yarasa bana bir 
model olabilir. Bu makine biter bit
mez sana veririm, şu şartla ki, kim
seye vermiyerek yalnız kendin uçaca 
ğmı v8.dedeceksin. 

- Niçin? Dllnyanm öteki sakinle
ri bu fevkalade icadını bilmiyecek
ler mi? 

-Allah muhafaza buyursun! İn
sanlar esasından fenadırlar. Şimal -
deki barbarlar uçmasını öğrenir öğ
renmez bir sUrU makine tedarik eder 
ler. Habeşistanın servetine dayanamı 
yarak üstümüze gelirler ve havadan 
gülleler atarlar, memleketi zapteder
ler, seni ve babanı, son günlerinizi ge 
çirmek üzere memleket dışma sürer
ler. 

Habeşistanın bugünkü akibetini, 
bundan tam yüz yetmiş yedi sene ev
vel, tıpkı tıpkısına keşfetmek zeka
sını gösteren Ingiliz muharrire aşk 

olsun doğrusu! 

Bir meydan kav9ası 
Cibalide Veli ça~un dükkA.nmda 

Edirneli Halil ile Arif arasında ala
cak meselesinden çıkan kavga, Ari
fin karısmm da iştirakinden sonra 
büyümüş ve döğüş başlamıştır. Gü
rültü, polisin de müdahalesile bastı
rılmış ve üçü de hafif surette yara • 
lanan kavgacılar hakkında tahkika
ta baslanmıstır, 

hafta tamamlanıyor 
Müstahdemin Şubesinde hamallık 

işlerinden dolayı yapılmakta olan 
yolsuzluk tahklkatı bıtmlşfir. Mü
fettişler raporlarını tanzim etmek 
üzeredirler. Bu rapor bir haftaya 
kadar makama verilecektir. Müs
tahdemin Müdürü Refik, bu vazife
den istifa etmiştir. 

• !stanbulun müstakbel planını 
yapacak olan Pruıst, bu sabah Pa
risten şehrimize gelecektir. Dün, 
belediyede bir toplantı yapılarak 

Prust gelince ne suretle çalışılacağı 
görüşülmüştür. Bu toplantıya Prus
tun yanında çalıştırılması mukarrer 
bazı genç mimarlar da iıştirak et
mişlerdir. 

• 12.270 lira değerinde 567 tane 
altın ve gümüş avani ve kıymetli 

eşya, 50.850 liralık 797 halı, 17 .960 
liralık mUteferrik eşya olmak üzere 
geçen ay mezat idaresinde 89.316 
lira kıymetinde 2.929 parça eşya 
müzayede ile satılmıştır. 

• 61ev,180 apartman, 10 dUkki.n 
veya mağaza ve 3 diğer bina olmak 
üzere geçen ay belediye hudutları 
içinde 92 bina yeniden yaptlmıf 355 
bina tamir edilmiştir. 

Mahalli panayirler 
sık sık kurulacak 

Memleket içinde alıf verifi çoğalt
mak ve civar köy, kasaba, şehir 
halkının temaslarını ilerletmek için 
mahalli panayirlerin sık ınk kurul -
masına ehemmiyet verilmesi ta
karrür etmiştir. 

Bir kısım panayirler haziran ayı 
içinde kurulacaktır. Panayirlerde 
bilhassa at satışma önem verilecek
tir. 

Balıkesir vilayetinde Manyas pa· 
nayiri haziranın üçünde açılacaktı; 
Bu panayir büyük olacak, bazı eg
lenceler de tertip edilecektir bun
dan ıonra yine Balıkesir villyeti 
içinde Onüf ve Şamlı panayirleri a 
çılacaktır. 

Merkez Bankası direktörü 
döndü 

Düyunu Umumiye itilA.fnamesi if· 
leri üzerinde temaslarda bulunmak 
üzere bir müddet evvel Avrvupaya 
giden Cümhuriyet Merkez Bankası 
Umumi Müdürü Salahaddin şehri -
mize dönmüştlir. 

Şark hattı 

Satış hazırhğl 
tamamlanıyor 

Şark Demiryolları Kumpanyası -
nın 30 Mayısta yapılacak olan umu
mi heyet toplantısına ait hazırlık 
tar bitirilmiştir. Şirketin scrmayesı 

herbiri 80 liralık 100 bin hisse ol· 
mak üzere 8 milyon Türk lirası tut
maktadır. Bu sermayenin 6.400.000 
ni ayniyat olarak tesbit olunmuş -
tur. Geri kalan 1.600.000 ni de na-
kittir. • 

Şir'ketin ötedenberi hat ve istas
yonlarda yaptığı tamirat bedelleri · 
nin beşte dördü hükümet tarafından 
verildiği için, hat ve istasiyonlaı. 
esasen hükümete ait bulunmakta -
dır. Bu itibarla hükumete satılacak 
kısım, ayniyata dahil olan nakil ve 
cer vasrtalarile atelyeler ve leva
Zlmdır. Umumi heyet toplantısına 
iştirak edecek hissedarlar bu ayJJı 

yirmisinden sonra gelmeğc başlıya· 
caklardır. 

19 Mayıs 
AtatUrkUn, milli mücadele için 

Samsuna bastığı 19 Mayıs günü, 
bütün Karadenizliler tarafından 

bayram olarak kutlulanacaktır. Bu
günün inkılabımız başlangıcı olarak 
milli bir bayram halinde devrim ta
rihine mal edilmesi için Karadenizli 
talebe birliği tarafından Kamutaya 
müracaat olunmuştur. 

Konferans salonunda saat 17 de ev
vela lzmir Mcb'usu Mahmut Esat 
Bozkurt tarafından 19 Mayıs 19HI 
yılından evvelki vaziyet hakkında ve 
sonra da Profesör Ali Fuat tarafın
dan 19 Mayıs 1919 dan sonraki va
izyet hakkında birer konferans ve -
rilecektir. 

O günün gecesi de Park Otelinde 
saat 21 de büyük bir eğlenti tertiJ:ı 
edilmiştir. Eğlentide zeybek ve Ka-

Maden kömürü 

Devlete ait dairelerde 
odun kullanllmıyacak 

Milli servet olan ormanlarımızn , 
muhafazası için devlet dairelerinde 
madenkömürü yakılması Başveka 
letten bütün vilayetlere tamim edil 
diği halde, geçen kış, bazı vilayetler 
madenkömürU tedarik edemedikle 
rinden odun veya odun kömürü kul· 
lanmışlardır. 

Dahiliye ve Ziraat Vek8.letleri bu· 
nu nazan dikkate alarak bütün vi
layetlere yeni ve mühim bir tamim 
daha yapmışlardır. Buna göre, bun 
dan sonra mahrukat için dairelerd, 
odun kullanılmıyacaktır. 

Maden kömürü satan müessese· 
ler olmıyan vilayetlerde o vilayet 
bütün vekaletlerin mensup oldukları 
daireler namına madenkömürü almh 
ve getirtme için milnakasa açacal< 
ve bu suretle merkeze toplu kömilı 
getirtilerek mahrukat ihtiyacı te
min edilecektir. Bundan başka ma 
denkömürU satan müessese olmıyarı 
yerlerde bu gibi müesseselerin ku 
rulması yolunda teşvikler yapıla

caktır. 

Temyiz son 
kararı bozdu 

Kuruçeşmedeki kömür depoları -
nın kapatılması hakkındaki mahke
me kararını temyiz nakzetmiş vE
alakalılara tebliğ etmiştir. Temyi · 
dn bu kararı, nisanın 25 inde baş
lıyan icra muamelesini durdurmuş 
tur. 

radeniz oyunları oynanacak, miltı 

şarkılar söylenecektir. Havaların so
ğuk gitmesinden dolayı Taksim Bah 
c;esinde eğlence yapılmıyacaktır. 

Küçük Haberler 

* Bükreşte otomobil mlısabakası
Bükreş Turizm mevsimi münasebeti· 
le 4 haziran 936 tarihinde Roman· 
ya otomobil klübü tarafından bir oto
mobil müsabakası (Rallye) tertip o
lunmutur. Buna itirak etmek istiyen· 
ter şartlarını Tilrkiye Turing klilbÜll 
:ien öğrenebileceklerdir. 

• Deniz bankasının temettü te,.V· 
atı - Cilmhuriyet Merkez Bankası 
hissedarlarına senelik temettü tevzi· 
ne iki mayıstan itibaren başlamıştır· 

Son yapılan umumi heyet toplan• 
tısında kararlaştırıldığı veçhile hisse 
'>aşına 625 kuruş temettü verilmekte 
dir. 

Merkez Bankasının şubesi bulun • 
nadığı yerlerde temettüler, 15 maytl! 
an itibaren ziraat bankalan tars.• 
~ından verilmeğe başlanmıştır. 

• Şirket vapurunun çarphğı cf· 
~im - lki gün evvel Şir'keti Hayriye 
ıapurlarmdan biri Tophane ile salı• 
'azarı arasından ne olduğu anla.şıllY 
nıyan bir cisme çarpmıştrr. BlitUJl 
ıraştırmalara rağmen, bu cismin ne 
ılduğu anlaşılamamıştır. 

• Pendik mezbaha~mdald tetkil'· 
ler - Pendik belediyesi tarafından 
yaptırılan asri meztıahayı, Ankar& 
yüksek ziraat enstitilleri baytar fa • 
'<ültesi dekanı ve sağlık bilgileri prO' 
~esörU Kari Belle gezmiş ve bir rapOt 
vermiştir. 

Profesör, Pendik mezbahasını heı' 
.:ihetçe mükemmel bulmuş ve bUtiltl 
rürkiye için örnek olabilecek moderJJ 
esisat muhtevi olduğunu bildirroiŞ• 

tir. 
• Bir Yugoslav nazın geliyor _.,, 

"ugosli.vya kabinesinde nezaret.sU 
nUslüman nazırlardan Şevki :seb· 
nen, bugünlerde refikasile birlikte 
ıehrimize gelecek, buradan Anka!& 
ve Izmire gidecektir. 

• lngillz elçisi gitti - Bir mU~· 
dettenberi ~hrimizde bulunan tngı• 
tiz bliyUk elçisi Sir Percy Lourai.ıl• 
~vvelki akşam Ankaraya gitmiştir. 

Elçilik sekreteri Dikson da bel'fl' 
ber gitmi§tir. 

, Et sarf 1yatı ha Kınaa bir i~ ta ı is ı ik . 

Fiatler düştüğü halde istihlCik miktarı 
bu sene biraz daha azalmıştır 

.. 

lstanbul Mezbahasına bir bakı? 

Belediye tarafından yapılan bir manda 20 ve dana 35 kuruştur. 
istatistiğe göre 1929 senesinde 935 yılında karaman 35, dağlıl 
16.628.371 kilo, 1930 da 18.381.081 ~8. kıvırcık 36, keçi 28, kuzu 45 
kilo, 1931 de 17.073.576 kilo, 1932 dt ığır 30, manda 25 ve da.na 28 ku· 
18.021.858 kilo ve 1933 senesinde isı ruftur. 
16.521.808 kilo et sarf ve istihlak Et sarfiyatının aylara nazararı 
edilmiştir. yapılan bir teftife göre 934 ve 93f 

Bu ietatistiğe göre 1929 da adam ~enelerinde en çok mayıs, sonra ısı· 
ba,ına bir ayda 24 kilo, 1930 da 26.~ aısile mart, nisan, haziran, temmu;
kilo, 1931 de 24,5 kilo, 1932 de 2fl ·e ağustos aylarında et istihlak e 
kilo ve 1933 te ise 24 kilo et düş · iilmiştir. En az et ise eylfıl ve teş 
mektedir. "inievvel aylarında istihlak edilmis 

tstanbul mezbaha.sında 1934 sene tir. Et ısarfiyatmın yazın çoğalma 
sinde 632.906, 1935 te 621.025 danıı sı, balık istihsalatınm azalmasın 
k e s i l m i § t i r . Bunlardan is· dandır. 
tihsal olunup fehirde sarfedilen et lstanbulda en çok aarfedilen eı 
miktarına gelince, 1934 te 17.128.7~0 sırasile karaman, kuzu, öküz, dağ· 
kilo ve 1935 te 16.612.638 kilodur hç etleri, en az da oğlaktır. 

Etlerin toptan satış fiyatlan hak· Yedi sene zarfında istihlak ediler 
kında yine belediyece yapılan diğer et miktarının 935 te azalma.sı biı 
bir istatistiğe göre 931 de karaman ~adise teşkil edecek mahiyette gö 
50, dağlıç 55, kMrcık 62,5, keçi, rülmemiftir. 
32, kuzu 65, sığır 35, manda 30, da- Et fiyatları 1929 dan 1933 senesi 
na 50 kuruftur. ne kadar durmadan düşmüştür. 93f 

932 de Karaman 40, dağlıç 45, te ise et fiyatları umumiyet itibari 
k.Mrcık 50, keçi, 35, kuzu 60, sığır le 934 tekinden daha dUfüktUr. Fa 
30, manda 25, dana 45 kuruştur kat 934 fiyatlan 933 ten epeyce yü~ 
933 te karaman 34, dağlıç 35, kMr sektir. 
cık 38, keçi 26, kuzu, 45, sığır 25. Perakende fiyatlara gelince 93F 
manda 20 ve dana 44 kuruştur. ve 934 te karaman 45, dağlıç 934 tı 

934 te karaman 36, dağlıç 40, kı- 54, 935 te 52, kMrcık her iki sene· 
vı:rcık 40. ke<:i 30. kuz:u 48. sı~ır 30, de !54. kuzu 934 te 58. 935 tr. 52, sı-

iyi muamele ! 
MaUye te~klli.t kanunu Kamuts~ 

dan geçerken birçok mebuslar ıtlıı ~ 
ı 051111 ye işlerini inceledi ve halka ı ~ 

muamele edilmesi üzerinde ıttlf ~ 
edildi. Bu arada biz de bazı e)'ıe 
hatıra getirmek isteriz. ~ 

Bizde maliye ve para işleri uı1l , 
yetıe çok girift bi.r kontrol ılste:!r 
ne tabidir. Hatta bu kontrol ılst ,11'. 
nin her yeni vak'adan bir parç.& il~ 
rak eklene eklene bu hale geltni' a• 
... istem olduğunu gösteren deıu1er 
vardır. f' 

Bu si tem halkı \'e memurları btet' 
hu de yormaktadır. l\leselfL bir ,. ~ 
\'ergi vereceksiniz. Evveli tahS!ıı,J 
'emine gideceksiniz. O ize bir .tf 
kuk müzekkeresi kesecek. OntJ ' r 
neye götüreceksiniz. Vezne parıtı~ 
ıp bir makbuz \'erecek. 1'Ia1' f. 
' ekrar o müzekkereyi veren yer;eô; 
·1receksiniz. Orası deftere ka:f ~f 
·ek, sonra. şube memuru mübUr 
cek. ~ ı' 

Hepsi tyf. LA.kin parayı vert. 3'' 
lam, maliye şubesinin biltiin b~0~t1f 
'ılli işleri yapılırken peşinden : 

0 
~ 

neden zaman zayi et"lin ve ne .. euıı 
myıtlar falan yapılırken' gişe ;rJl~ 
,aatıerce ıra beklesin!. :&f ffr 
~elip şubede bir yere parasııı• 1,ıııJ' 
nr, makbuzunu alır. Bu para, cJJ 
lefterlere g~ecek ve ne gibi ,o~ 
ouameleler yapılacaksa onlar ~'fi d 
·apılsrn. l'tlükellefi beklettneğe 1 ~ 
1un gözü önünde l gönntye ı IS 
yoktur. Eğer bu bir kontrol ~e85, 6~ 'larayı en emniyetli yerin al~.; 
·etile halkı bu külfetten k1l Ja ~ 
1m yolu bulunabilir. Elverir ' 
'ayhk yapmak ltiitensin ! 

Biz böyle düsünüyorw:. S f" i 

Slı ne 0de~ --..--_.......-...-~.. 1 
\ . . 

ğır ,inek ve öklız u;c tıJ ı 

36 kurustur. 



il 

i· 
;1 

i· . . 
e 
e 

• 
19 

L" 

' 

1 

17 - 5 - 936 

Meslek okullarında ders 
kesimi ve imtihanlar 

Ankara, 16 (Tan) - Kültür Bakanlığı, meslek mekteplerinin ders ke-
8imini imtihan günlerini tesbit etmiş ve alakalılara bildirmiştir Kız 
•an'at mektepleri ve kız enstitüleri imtihanları br haziranda başlıyacak 
on iki hazirana kadar sürecektir. Kız meslek muallim mektebi, ticaret 
liseleri imtihanları on beş haziranda başhyacak otuz haziranda bitecektir. 

Erkek sa.n'at, Akşam ticaret, orta ticaret mektepleri ve terzilik mekte
bi imtihanları on haziranda başlıyacak 25 hazirana kadar devam edecek
tir. Akşam Kız San'at mektepleri ve Beyoğlu Akşam Kız San'at mektebi 
hntihanlan bir haziranda başlıyacak ve on be§ hazirana kadar devam 
tdecektir. 

Bütün bu mektepler imtihanlarin başlamasına bir gün kala dersleri 
keseceklerdir. 

Yunanistanda 

Bir şehirde büyük 
nümayiş yapıldı 

Atina 16, (Tan) - Tivada tesis 
~dilmesi istenilen bir bidayet mah
kenıesi meselesinden dolayı iki gün
den beri ahali galeyan halinde idi. 
Ahalinin bu galeyanı dün son dere
CeYi bulmuş ve halk dükkanlarını 
lezgahlannı kapatarak ellerine al
dıklar ( siyah bayraklar ile nümayiş 
~aprnağa çıkmıştır. 
Başbakan hadiseyi tetkik etmek 

litere müsteşarını Tivaya gönder • 
iniştir. Gazetelerin yazdıklanna gö
te ınUsteşar, ahaliye mahkeme tesi
si için bir kararname çıkarılacağını 
"adetmişse de ahali grev halini a
lan nümayişlerinde akşama kadar 
devam etmiş ve ancak akşamdan 
~onra münakalatı kesmek maksadi
le Yollara gerilmiş olan zincirler kal
:1rılarak otomobillerin işlemeleri 
abu olmuştur. 

Harp teçhizatının ikmali 
için bütçeye 

Uzak Şarkta 

Japonlarla Sovyetler 
arasında çarpışma 
Moskova, 16. (A.A.) - Kabarovs

ka gelen haberlere göre, 14 mayısta 
saat 17 de hududunda gezen beş 
kişilik bir Sovyet hudut müfrezesi, 
hududa yaklaşan üç Japon grupu 
görmüştür. Sovyet muhafızları ile 
karşılaşan Japonlar, iki kilometrelik 
bir mesafeden tüfenk ateşi açmışlar 
ve ateşi durdurmaksızın ilerlemeye 
başlamışlardır. Japonlar, hududa 
500 metre yaklaştıkları halde ateşi 
kesmemişlerdir. Hadisenin büyüme
sine meydan vermek istemeyen Sov
yet muhafızları mukabele etmemiş
lerdir. 

Selanik hadiseleri 

Selanik Polis müdürü 
aleyhine 22 

dava ikame edildi 

TAN 

KRONiK 

Ahlak noktasından 

çıkarılan memurlar 

Bog13z;içl ""'"~ 
AclE1.le1.r 

Mussolini meydan 

okuyor 

Ankara, 16 (Tan) - Memurların 

sicillen tekaütlilklerine dair olan 
2936 sayılı kanun hakkında finans 
bakanlığı alakalı dairelere mühim 
bir tebliğde bulunmuştur. Tebliğe gö· 
re, zabitlerle askeri ve mülki memur 
!ardan ahlak noktasından hükmen ve 
ya nizamname mucibince tekaüt edil 
miş bulunanlar kanunun mer'iyet ta
rihi olan 10 nisan 936 tarihinden ev
vel bir vazifeye tayin edilmiş iseler, 
haklarında bu kanun hükümleri tat
bik edilmiyecek ve bu gibiler hizmet 
terinde kalabileceklerdir. 10 nisan 
936 dan sonra hizmete alınanların va 
zifelerine nihayet verilecektir. Şim
diye kadar vazifeye almmıyanlara 
bir vazife· verilmiyecektir. 

10 nisan 936 tarihinden sonra ahlak 
noktasından tekaüt edilmiş ve edi
lecek olanların herhangi bir suretle 
kanunun ikinci maddesinde tasrih o
lunan hizmetlere tayin edilmelerine 
imkan olmıyacaktır. 

Bir kanun teklifi 
Ankara, 16 (Tan) - Aydın mebu 

su Nazmi Topçuoğlu, kazanç vergi
si kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında Kamutaya bir 
kanun teklifinde bulunmuştur. 

lçbakanhk müsteıarhğı 
Ankara, 16 (Tan) - Mülkiye tef

tiş heyeti reisi Sabrinin iç bakanlık 
müsteşarlığına tayini yüksek tasdi
ka iktiran etmiştir. 

Zehirli gazlar 

Kızılhaç Komitesi tahkikata 
baıhyabileceğini 

Uluslar Kurumuna bildirdi 

Gazeteler, Boğaziçi sönüyor ,diye 
yazıyorlar. Havatebdiline gitmek 
istiyen aileler Boğaziçine az rağbet 
gösteriyorlar. Buna karşılık Ada
larda daha şimdiden kiralık ev kal-
madığı rivayet ediliyor. 

Istanbulun iki güzel havatebdili 
yerine karşı gösterilen rağbet ara
sındaki fark neden ileri geliyor? 
Acaba maddi kolaylıklardan mı? 
[ki taraf arasında mukayese edilin
ce: Bir taraftan Boğaziçi vapur şir
keti orada ev tutmak istiyenlere ko
laylık olmak üzere kiralık evlerin 
hepsini gösteren bir broşürü halka 
bedava "takdim" edeceğini ilan edi -
yor. Zaten, Boğaziçine gitmek için 
0 şirketin vapurlarından başka tür
lü türlü kolay vasıtalar da var. 
Oteki taraftan, Adalara gitmek için 
vapurdan başka vasıta yok. Adaya 
götüren vapurlar ise insana, bu işi 
adeta angariye görüyorlarmış duy
gusunu verirler. Mesela her türlü 
rahatsızlıkları bir araya getirmek 
için hiçbir kusurları kalmamış olan 
o tekerlekli vapurlar hala Adalara 
kadar yolcu taşımak hakkını iddia 
ediyorlar. 

Insan havatebdiline gittiği vakit 
temiz hava ile birlikte güzel manza
ra da arar. Şu halde, Boğaziçine 
·ağbetin az olması havasının daha 
ız temiz olmasından, yahut manza
rasının daha az güzel olmasından 
mı ileri geliyor? Vakıa Adaların da 
havası temiz, manzarası güzeldir. 
Fakat Boğaziçinin havası için hiç
bir vakit Adaların havasından daha 
az temiz denilemez. Manzarasına 
gelince, Boğaziçinin güzelliğini baş
ka herhangi bir yerin güzelliğile 

mukayeseye kalkışmak bile küstah-
lık olur. 
Halkın hareketlerinden herbiri 

mutlaka tabii bir sebebe bağlıdır 
Avrupada bir plaj üzerinde dikkat 
etmişler. Halk plajın bir ucundan 
:>teki ucuna gitmek için doğru ve 
'rnstirme yolu bırakıyor da, bir mün
'1ani çizerek gidiyor. Halbuki heı 

ortasına, hatta sonuna kadar uzat
mak adet olmuştur. lstanbulun ilk
bahar mevsimi yok gibidir. Fakat 
sonbahan bu şehrin en uzun ve en Gazetelerin bize getirdikleri akis
tatlı mevsimidir. Bundan dolayı tak- lere nazaran ltalya diktatörü Sinyor 
vimler ilkbahan gösterince yazlığa llussolini Habe:;istanı istiladan ı.on
gitmeği düşiinmek acele olsa da ra 5imdi dünyaya meydan okuyor
sonbahar bitmeden şehir içerisin~ muş. 
dönmeği istememek pek haklıdrr. Son 25 senelik zaman bize 

Halbuki yaz aylarında bile serin böyle nice meydan okuyanlan gös
'1lan Boğa?:id ilktahıı ... ~ .. sonbahar-! terdi ki ardından k_?ştuklan ~ace
rfa serin tabirinden daha ileride, a- ranm sonunda kapagı ecnebi dı~·arı
deta soğuk olur. na dar attılar ,.e selameti bir kuytu 

tstanbul halkının havatebdiline kö~·de oturmakta buldular. Hala sa
gitmek tarzile. Boğazın sıcaklık de- kalını t~rıyan ve bahc:esinde odun 
recesi karsılastırılmca anlaşılır ki bu desterelıyen sabık Kayser bunlar
!;ehrin halkından en c;oğu havateb- dan biridir. O da böyle önüne gele
diline gidece~i vakit sıcaklık ve rüz- ne çatını. \'e muttasıl meydan oku-
~ar bakımından daha miilR.vim bir muştu. . ... 
semt arrvor. Bunu havatebdiline gi- Ben Sınyor .l\~ussolını:rı ~a~~ man
den ailelerin kendilerine sor5anız tıklı ,.e halk u;:.ınden c:ıktrgı ıc:m onu 
belki hiçbiri izah edemez. Fakat iç- daha iyi tanır sanıyorum. l\luva!f~k 
timai islerde tabii kanunlar hep oldukça halk adamı alkışlar. Llikın 
bövledir. Tabii kanun insanın suu - işler biraz a)'krn ~iderse: 
runa girmeden hükmi.inil i<'ra 'eder. Ahibba şivei yağmada Mephut .eyler 

lçtimai iı::lerde tabii knnunun te- adayı 
siri propaganda ile vahut aksilikle mısraı derhal tahakkuk eder. ~E'm 
de pek az değiştirilir. Boğazicine insan bunun farkına \'ara~~z. Bı~ 1n 
havatebdiline ~denler ancak serin - giliz darbımeseli ,·ardır. Türk<;ec;;ı az 
lik arıvanlardTr. Bunlar vanur iske- bir ln~ilizdeo işitmiştim. Der<li ki: 
telerinde kendilerine "takdim" edi- "Ne zaman insan diişiiyor, hir sey 
ler.ı>k risalPlcr olrr.asa da vine ev bu- clu~'muyor. Ama ne zaman stop ~·a-
lurlar. Serinliktf'n. ri.izgardan, so- pı)·or, o zaman çok afrı~:or . ., . 
ğuktan çekinenler i!~e - vani lst~ın- Buna benzn bir Amerıkan karıka 
bul halkının "n çoğu - kendilerine türü de vardı: . .. . 
hiç kolaylık gösterilmediği halde. Bir ada'? • Amerı~~nm yu~s~.k bı
Nuhun gemisin" benzemek ic:in bir nalarmm bırınden duserken omınclcn 
VE'lkeni eksik olan o tekerlekli va- ~ertifi pencf'rf'lt>rin biri .. ~~... ' · -: ı:;i 
nurhırın icinde avakta durur gibi rlüşt>ne soruyor: 
dimdik ot~r::ır::ı.k ·Adalara saatlerce - Nasılsınız? 
ı?iderler, gelirler. O da cevap veriyo~:. . 

1 

B • · · · l d' k · · f'k - Buraya kadar ı:vn un. 
ogazıçını şen en ırme ıçın, ı - On d ·r·· ih" · • 

rimizce, içtimai işlerde hakim olan un e< ıın ~ 1 =. • • . 
tabiat kanununa uyarak Boğaziçi - ~tıraJ·a l•adar ırıyım. Dcyıp ar-
ile Adaları birlestirmek lazımdır. tık nara atman bırakmalı. 
tlkbaharda başla~ak ve sonbahar Bir ufak fıkra daha: 
hitinciye kadar hava tebdil etmek llt>rifin biri, me~·dan okuma~·a me-
iizere Adalara giden tstanbul haikı raklı imiş .. Bir ~iin etrafı hos hir kır 
~·az aylan içinde Boğazın serinliğin - \olundan g-eçerken ~öyle bir geriJdik
den elbette istifade etmek ister. Fa· ten sonra: 

fevkalade tahsisat kondu 
~ .\tina, 16. (Tan)- Gazeteler harp 
~ ~b.izatının ikmali için bütçeye fev
\>e~e tahsisat konduğunu haber 

'<n · edırier. 

it ~u tahsisatın miktan harbiye ba
lı ~l'llığına 800 milyon, deniz bakan
._&'ına 190 milyon ve hava bakanlı
gılla da 110 milyon drahmi olarak 
:esap edilmektedir. Bunlardan baş-

Atina 16, (Hususi) - !şçi ve çift
çi partisi lideri Papanastasyu dün 
başbakanı ziyaret ederek tevkif edi
len erevci şimendifer ve trarrıvay 
işçilerinin divanı har e veril~me

Cenevre, 16. (A.A.) - Beynelmi
lel Kızılhaç komitesi, Cenevre mu· 
kavelesi ahkamına Italyanlarla Ha
beşler tarafından ne derecelere ka

r rl ye iln.i~ ulcluğu hakkında 
tahkikata başlamağa hazır bulun-

1erde insan bir yerden başka bir 
·1ere gitmek için tabii olarak kısa 
ve kestirme yolu seçer. O plajda 
lkin şaşılacak gibi görünen bu is· 
"isnanm sebPhi hira.z tetkik edilinl'P 
bulunmuş.. Plaj kenarında do · u 
yol üzerinde kumların pek yumuşak 
ılmasmdan dolayı yürüyenler zah-

kat nekadar istese kendisini bir ta- - E)·! Var mı hu diin~·ada hı>nim 
til veya bayram günü Adalardan 1<adar kabacla~, be! .. diye kendi ken
nlarak Boğaza g-ötürecek bir vapur line ha~rmış. Tt>sadiif bu ~·a, o srra~ 
bulamaz. Köprüde vapur dcği!;tirı> _ "a birisi vol kt>nanndaki rı•'rn"1ar<llln 
rek gitmeğe razı olsa da iki tarafın 'ıirinin arknc;;n1'1a imi'-. öksiirN·r~I 
t arifeleri arasında hiçbir münasebet •utrnu'i Ye öksürmüs. Bizim kaba<la
voktur. Bir 1stanbullu buradal" .,. hPmen: 

a Yollar gibi nafıa işleri için de 
~Ylıca 700 milyon drahmi tahsisat 
0nnıuştur. 

Bulcıaristan ve Balkan 
. Antanh 

b .Atina 16, (A.A.) - Bulgaristanın 
b. alkan Paktına iltihakı ihtimalleri
b e dair bir Türk gazetesinin istih -
tı aratı hakkında gazetecilerin suali
ll e cevap veren Başbakan Metaksas, 
g aı~an Paktının her vakit için Bul
tn~rıstana açık bulunduğunu kaydet-
~tir. 

sini istemiştir. 
Başbakan hükumetin bunların 

muhakemesi için bir şekil bulduğu

nu ve bunun değiştirilmesinin im
kan haricinde olduğunu söylemiştir. 
Grev esnasında vagonda arabalara 
ve yollara taarruz etmiyenlere karşı 
insaflı hareket edilecektir. 

Selanik hadisesinde ölenlerin ak
rabası ile muhtelif teşekküller tara
fından Selanik polis direktörü aley
hinde 22 dava açılmıştır. Bu dava
larda polis direktörünün sebepsiz o
larak silah kullanılmasını emrettiği 
ve bundan dolayı on iki işçinin ha
yatını ifna ettiği iddia edilmektedir. 

~ıı:,h~rada hava şehitleri ihtifalinin evvelki güo ulus meydanında ya-
."1er~· telefon haberi olarak bildirmiştik. .ı. 

tl'ıııli ttıü'l'lıde Başbakan Is.met lnönU, Meclis Reisi, vekiller, meb'uslar. 
"1eras·dafaa erk!nı bulunmuştur. 

''dılereıc"l'li nıüteakıp Hacıbayramdaki şehit tayyarecilerin mezarlığına 
c ~tı lsttıe;eıe~k konmuştur. Kukarıdaki resimde bu merasimde Başba-

1 llrj feh·t lnonü ile vekilleri görüyorsunuz. Aşağıdaki resim tayyare-
1 arkadaşlarının mezarları basında 2östermektedir. 

duğunu Mil1etler Cemiyeti umumi 
sekreteri Avenol'a bildirmiştir . 

Hatırlardadır ki 13 ler Komitesi, 
Habeşistan'da, bilhassa zehirli gaz
lar kullanmak suretiyle harp nizam
larına aykırı bütün hareketlerin 
kendisine haber verilmesini beynel
milel Kızılhaç komitesinden dile
mişti. Beynelmilel Kızılhaç komitesi 
bu dileği red etti ve sebep olarak da 
Kızılhaçın tam bir bitaraflık muha
faza etmesi lazım geldiğini ve duy
duğu şeyleri gizlemek mecburiyetin
de bulunduğunu ileri sürmüştü. La
kin bugünkü günde, bu malumatı is
teyen sade Milletler Cemiyeti ol
mayıp, Italya ile Habeşistan da ay
nı arzuyu izhar eylediklerinden ev
velce serdedilen mazaretlerin artık 
hükmü kalmamıştır. 

Muhacir nakli hakkındaki 
talimatname kabul edildi 
Ankara, 16 (Tan) - Ekonomi Ba 

kanlığmca hazırlanan, muntazam pos 
ta seferleri yapan vapurlarla veya 
münhasıran toplu asker ve mühacir 
nakledecek gemilerle yapılacak nak
liyata dair olan talimatname bakan
lar heyetince kabul edilmiştir. Tali
matnameye göre, Eğe denizi, Karade 
niz ve Akdenizde yapılacak nakliyat 
vapurları gayri safi 700 tondan aşa
ğı olmıyacaktır. Yolcu ve gemi adam 
larının h e r b i r i s i için 24 sa
atte 4,5 kilo içecek su gemi sarnıçla
rında bulunacaktır. Mühacir taşıyan 
gemiler, mühacirleri şahsi eşya ve 
hayvanlarından başka yük ve saire 
alamıyacaktır. 

Korfo ve ltalyanlar 
Roma, 16. (A.A.) - Korfo ada

sındaki Italyan koTonisinin mezkur 
adanın ttalyaya ilhakını istemiş ol
duklarına dair çıkan şayialar sela· 
hiyettar makamatça kati olarak bir 
daha tekzip edilmektedir. 

İtalyan konsolosu mahalli maka
mat nezdinde bu şayiaların yayılma
sını protesto etmiştir. 

met çektikleri için münhani çizerek 
gittikleri vakit daha çabuk gittik
eri anlasılmış. 
Boğaziçine rağbetin az olması 

şüphesiz daha çok karışık bir hadi
sedir. Fakat elbette onun da sebep· 
teri vardır. Benim düşünüşüme gö
re bu sebeplerden biri - belki en 
büyüğü - Boğaziçinin soğuk olma
sıdır. 

İstanbul ikliminin Boğazdan do
layı ayni arz derecesinde bulunan 
başka şehirlere göre pek soğuk ol
duğunu, birkaç derecede yukarda 
bulunan Kopenhag şehirine benzedi
ğini daha önce yine bu kroniklerin 
birinde yazmıştım. 

Fakat her ikisi de İstanbul şehri 
içinde demek olan Boğaziçi ile Ada
lar arasında ehemiyetli bir sıcaklık 
farkı vardır. Vakıa elimizde Boğa
zın yukarısındaki semtlerle Adalar
da bütün bir yıl içinde sıcaklık dere
celerini gösteren istatistikler yoksa 
da, Beyoğlu ile Boğazın ortasında 
gibi bulunan Bebek, Kuruçeşme ve 
Ortaköyde beş sene aralıksız tutu • 
lan bir istatistiğe göre bir sene için
de Beyoğlu ile o üç köy arasında va
sati olarak iki dereceye yakın sıcak
lık farkı vardır. Beyoğlu ile Boğa
zın ortası arasında bu kadar fark 
olunca, Boğazın yukansı ile, Boğaz 
havasına karşı haylice siperde ka
lan Adaların sıcaklığı arasındaki 
farkın daha ziyade hissolunacak de
recede çok olması şüphesizdir. Za
ten bunu istatistiklerle ispata hacet 
görmeden, lstanbullularm hepsi bi
lir. 

Boğaziçinin havasını yazın bile 
serinleştiren sebep, Boğazın yaz 
içinde de hemen daima rüzgarlı ol
masıdır. Dört yıl içinde haziran 
temmuz ve ağustos aylarında tutu 
lan bir istatistiğe göre o dört yılm 
yaz mevsimlerini teşkil eden 460 
günden ancak 57 günü rüzgarsız 
sakin geçmiş, geri kalan 403 günürı 
hepsi az çok rüzgarlı olmuştur. Bu· 
nun da üçte ikisinden ziyadesi şimal 
rüzgarının getirdiği serinlikle geq· 
miştir. 

Mısır tahvilleri çekildi 
Kahire, 16. (A.A.) - Yüzde üç 

faizli Mısır Kredi Fonsiye tahville
rinin 15 mayıs 1936 tarihli keşide
sinde: 1903 emisyonu tahvillerinden 
617,050 numaraya 50 bin frank. 
1911 emisyonu tahvillerinden 
398.668 numaraya 50 bin frank ik
r::ı mivA rıkmuıhr. 

İstanbul h a 1 k ı havatebdilinr 
- Avrupalılar gibi - yaz içindı 
işini gücünü bırakarak gitmeği adet 
edinmiş olsaydı, belki yazın Boğaz 
içi daha serin olduğundan dolayı o
raya gitmeğ· tercih ederdi. Halbuki 
burada takvimler ilkbaharın geldi· 
ğini gösterince yazlık ev aramak. 

Londra yolu ile New-York'a gitmek - Rir hen, bir de srn! demis .. 
istese bir tek bi!Pt defterile hiç bel<- Politil<a bir ~arin salatarlır. Kah 
lemeden şimendüer, vapur bulur da t-;tihn a~.ıır, kah ndamm ~enzinc ka
Büyükadadan Büviikdereye g-itmc~· 'ar. Giin.iin hirindt nı ... nç arkasından 
istese ayrı avrı bilet alır ve köprüdı 'liri öks;;riilu~Pn> kıdar bırakalım 
beş dakika önce kalkmış olan vapu "iinyor Mussolini dünyn)·a meydan 
ru kaçırır. okusun. 

Or. o~·•p ATAÇ B. FELEK 

Talebe kongresi toplandı 

Dünkü kongrede bulunanlar 

Milli Türk Talebe Birliği Kongre
si, dün saat on dörtte toplanmıştır. 
Teftiş heyetinin vazifesini tam bir 
isabetle yapamadığı hakkındaki id
dialar, kongre divanı tarafından tet
kik edilmiştir. Ekremin başkanlığı
altında toplanan divan, birlik he
saplannı gözden geeirmiş ve mü -
fettişlerin hesaplarda açık bulundu· 
ğu hakkında verdikleri raporun asıl 
sız olduğunu tesbit etmiştir. 

Heyeti umumiye ,idare heyetinin 
çalışma ve hesaplarını ittifakla ka
bul etmi. br. İşini dürüst yapamı 
yan teftiş heyetinin de mes'uliyeti
ne ve ıskat edilmesine karar ver· 
miştir. Gürültülü geçen kongred• 
idare heyeti itihat reyi almış ve top· 
lantr akşam saat on dokuza kadaı 
sürmüştür. 

Kongrenin tebliği 
Milli Türk Talebe Birliği Kongre 

Divanından: 
9/Mayıs/936 cumartesi günü top 

ıana.n umumi kongre münasebetil· 
bazı gazetelerde idare heyetinin açı 
ğı çıktığı hakkında neşriyat yapıl 
dığı görülmüştür. Birlik divannın 
tetkiklerine göre, idare heyeti he 
-~-'---..:1- - ~- · A , ,ı • ., ' 

tinin çalışma ve hesnplan 16 1M'ayıs 
936 cumartesi toplantısında kongre
<'e tasdik ve tasvip olunmuştur. 

Milli Türk Talebe Birliği Kon 
gre Divanı Başkanı 

Ekrem Kerim 

• Ankara, 16 (Tan> - ltalya ti
caret ve klering anlaşması yeniden 
üç ay müddetle ve müddeti biten Nor 
veç ticaret anlaşması da bir ay müd
ictle temdit edilmiştir. 

• Ankara, 16 (Tan) - Gümrük • 
'er genel direktörlüğü, muvakkat 
;ümrük muafiyetinden istifade eden 
1!uruf hakkında nasıl muamele yapı· 
ıacağına dair bir talimatname ha • 
r.ırlama ktadır. 

• Ankara, 16 (Tan) - Gümrük ve 
ınhisarlar bakanlığı, müfettiş mua .. 
vinliği tahriri imtihanına girenler
:len dördü muvaffak olmuştur. Şi
fahi inıtihanlara bugünlerde başla • 
ıacaktır. 

• Ankara, 16 (Tan) - Finans Ba
kanlığı mühim bir yekuna baliğ olan 
ecir v~ mesel davalarının kolaylıkla 
hallini temin etmek maksadile bir ka-
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Me. t~ Ziya ŞAKIR 

Bir lngiliz müfrezesi derhal 
köprüyü işgal etmişti 

Acaba bu haileye böyle acıklı bir 
ıahne kafi değil mi idi? .. 

Hayır .. Bu, kafi gelmemişti ... Ay
rıi facia sahnesi, lstanbulun muhte
lif yerlerinde tekerrür etmiş.. 16 
mart gününün güneşi, Çamlıca tepe
lerinden soluk ve mahzun İstanbul 
semasına doğru yükselirken; -başta 
Padişah Vahidettin olmak üzere -mu 
halefet partisinin (General Sir Han
ri Vilson) a takdim ettikleri liste ik
mal edilmiş .. Kaptan Benet, Sir Han
ri Vilsonun karşısına dikilerek: 

- General!.. Emriniz, tamamen 
yerine getirildi. lstanbulda bulunan 
milliyetperverlerin tehlikeli unsurları 
kamilen tevkif edildi 

Demişti. 

Ve ayni zamanda; Nişantaşmdaki 
konağında -Sait Molla, Ali Kemal, 
Rıza Tevfik, Adil, Kiraz Hamdi, ve 
saire ile- s a b a h ı sabahlıyan 
Damat Ferit Paşa da saraya ko
varak; o gece endişesinden uyuyamı
yan Padişah Vahdettine karşı bir 
aktör jesti göstermiş : 

- Şevketmaap! ... Sayei şahane -
nizde, hiçbir smltıya meydan veril
meden, millicilerin elebaşıları tama
mile tevkif edildi. Bir lngiliz harp 
aefinesine gönderildi. 

Diye müjde vermişti. 
Vahdettin bu müjdenin neş'esile 

gaşyolurken, Istanbulun muhtelif 
yerlerinde Türkleri - yalnız korku 
değil, bütün insanlığı - dilhun eden 
asıl büyük facia baş göstermişti. 

Ortaköyden, Salıpazarı önüne ka
dar sıralanan lngiliz Harp gemileri
nin kaldırdıkları bayrak işaretlerini 
n. ~teakıp bütün toplar; masum, mü
dafaadan aciz ve zavallı olan lstan
bul şehrinin üzerine çevrilmişti. 

İngiliz karargahından son sUr'at
}P kamyonlarla gelen bir Ingiliz mUf
rezesi derhal köprüyü işgal etmiş; 
halkın gidip gelmesini kesmişti. Bi
raz sonrs da, köprüyü geçen Hint 
li ve Avustralya.lı müfrezeler, köp -
r · ü geçerek Sultanhamamma doğ
ru ilerlemişlerdi. 

Vakit erkendi. O civardaki esnaf 
ve tüccarlar, henüz dükkanlarına ve 
mağazalarına gelmişlerdi. Fakat, ön
lerinden geçen İngiliz müfrezelerinin 
tam bir harp emniyet tertibatı ala
rak ilerlediklerini görür görmez va
ziyetin ne olacağını hissetmişler; 
derhal dükkanlarının ve mağazala -
rının kepenklerini indirmişlerdi. 

Bu müfrezeler, Fincancılar yoku
şunu tırmanmışlar, Harbiye Nezare
tinin Mercan Kapısı önüne gelince, 
sağa sola ayrılarak daireyi kuşatma
ğa ba§lamışlardı. Sağa ayrılan kol, 
SUleymaniyeye doğru ilerlemiş; Har
biye Nezaretinin o kısmını tamamile 
çevirmişti. Sola ayrılan kuvvetli bir 
müfreze de, Bayazıt meydanına gel
miş; Taht Kapısının önüne bir Hint
li bölüğü yerleştirdikten sonra; ma
kineli tüfeklerle mücehhez olan 
Avustralyalılardan mürekkep olan 
bölükler, adeta ko§aradımla Şehza
deba§ına doğru ilerlemifti. 

Burada, sokaklar, henüz fenha idi. 
Göze görünen halk, eUr'atle işlerinin 
başlarına giden esnaflar ve işçiler -
den ibaretti. Bunlar, koşaradımla 
gelen bu lngiliz askerlerini görilr 
görmez, sokak içlerine dağılıvermiş
lerdi. 

Ingiliz bölükleri; Şelizadeoaşında 
- vaktile Abdtilhamidin meşhur se
raskeri Ali Rıza Paga tarafından 
yaptırılmı§ olan ve muhtelif istiha
leler geçirdikten sonra, şimdi de -
lO uncu Kafkas Fırkasile Harbiye 
Nezareti Mızıka Bölüğü karargahına 
tahsis olunan binayı ihata etmişler; 
binaya karşı gelen sokak başlanna 
ve geçit yerlerine yerleşerek tüfekle
rin, makineli tüf eklerin uçlarını bina
nın kapılarına ve pencerelerine çe -
virmişlerdi. 

lki İngiliz zabiti, karargahın cüm
le kapısına doğru ilerlemişti. Bu za
bitleri, süngü davran vaziyetinde bir 
Ingiliz takımı takip etmekte idi. Ko
ca karargah binası tamamen sessiz 
ve sakindi. Hiçbir şeyden haberi ol
mıyan karargah efradı, henüz derin 
bir uyku içindelerdi. Yalnız kapıda 
te ir nöbetçi, eil&hı omuzunda, nö-

ltlemekte idi. 

vaziyeti muhafaza etmiş; bir Türk 
nöbetçisinin aldığı emre itaat ve in
kıyadını göstermişti. Fakat lngiliz 
zabitleri, kendi hizasını geçip te ka
rargah kapısından içeri girerlerken, 1 

o zaman daha büvUk, daha mukad- ı 
des ve daha asli vazıfesini idrak et
miş; derhal zabitlerin önUne çelik 
bir yay gibi gerilerek: 

- Yasak! .. 
Demişti. 
Bir Türk neferinin bu bir tek em

ri, Ingiliz zabitlerine bir an için bir 
şaşkınlık vermişti. Mağrur bakışla
rile bu Türk neferini süzerek - kim 
bilir, belki de ... - onun cesaretinin 
derecesini ölçmek istemişlerdi. 

Bu sırada sokaktaki gürültüyü 
duyarak ne olduğunu anlamak için 
kapıya koşan nöbetçi onbaşısı da 
İngiliz zabitlerine selam vermi§: 

- Ne istiyorsunuz, efendim? .. 
Demişti. Ingiliz zabitlerinden bi· 

ri, mağrur ve mütehakkim bir sesle 
cevap vermişti: 

- İçeri gireceğiz. 
O zaman Ingiliz zabitlerile Türk 

onbaşısı arasında şu muhavere geç
mişti: 

Onbaşı - Elinizde emir var mı? .. 
İngiliz zabiti - Ne emir .. Emir, 

biz. 
- Olmaz efendim. Emirsiz gire -

mezsiniz. 
- Gireceğiz. 
- Yasak! .. Giremezsiniz. 
Onbaşının ağzından bu sözlerin 

çıkması, nöbetçi neferine kafi gel
mişti. Derhal bir adım geri çekilmiş, 
omzundaki süngülU tüfeği indirmiş: 
şerefli vazifesini bilen bir nöbetçinin 
alması lizımgelen vaziyete girmişti. 

Şimdi; bu bir tek Türk süngüsü 
karşısında tereddütlü dakikalar ge -
çiren İngiliz zabitlerile hücuma ha
zır vaziyette bulunan Ingiliz takımı
na bir heyecan ve asabiyet gelmişti.. 
lngiliz zabiti, kıpkırmızı kesilerek e
lini yukarı doğru kaldırmı~: 

- Size, emrediyorum. Çekilin. 
Geçeceğiz. 

Diye bağırmıştı. 
Onbaşı vaziyetin vahametini anlı

yarak, imdat çağırmak, ve uyuyan 
efradı uyandırmak için içeri fırla • 
mıştı. Bunu gören Ingiliz zabitleri, 
ileri doğru birer adım atmışlardı. 
Fakat Türk nöbetçisinin elindeki 
süngünün ucu, büyük bir pervasız
lıkla, İngiliz zabitinin göğsüne da
yanmıştı. 

lşte o zaman, öteki Ingiliz zabiti 
bir saniye zarfında belindeki rüvel
veri çıkarmış; yana sıçramış .. Elin
deki rilvelverin namlusunu nöbetçi -
nin §Bkağına çevirerek tetiğe basmış, 
bir anda beyni parçalanan nöbetçi, 
derhal yere yuvarlanmıştı. 

(Arkası var) 

JAN ROLF DOFRlZ 
(Jan Roelf de Vrieı) 

Maçka'da, Gözem apartımanındaki 

kendi ikametgahında 15 Mayıs, 
1936 tarihinde ölmüştür. Cenaze 
merasimi 17 Mayıs bugünkü pazar 
günü öğleden sonra saat 3,30 da 
Feriköy Protestan Mezarlığında ic
ra edilecektir. 

MEMUR 
ARANIYOR 

Gümrük muamelatını ve bil
hassa ithalat işlerine tamamen 
vakıf genç dört memura ihtiya
cımız vardır. Pazartesi günü 
saat 12 de vesaiklerile biıjjkde 
Sirkecide Antalya Nakliyatı U
mumi e irketine müracaatları. 

Bugün 
SOMER Sinemasında 
2 güzel film birden göreceksiniz. 

ViCDAn AZABI 
HARRY BAUR tarafından ve 

~. kendisine doğnı llerliyen 
':oıitlerini görünce - Har

tinin mükerreren verdi
cibince - derhal (ha-

ESRARENGiZ 
TAYYARE 

NOAH BERRY Jr. 

TAN ======================::mı::::==================:-~== 17. 5 .. 936 • 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türkiye için Dııan lç11 

Llnı K. Llra it 

Bir aylık • • e .. 
1 YJllılı 

ı 50 ·' 50 H- ·-14 -
21 -

Sigortah abone şartlan 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

llln tçtn Oi.ncılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

Kilçilk lllnlar doğrudan doğ 
ruya tdaremi:ı:ce alınabilir. · 

Küçük illnlann !'.) aa.tırlığı bıı 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdar• 
fazlası tc:tn satır b~rna 5 kunııc 
!Llmır. Bir defadan fa:ıla l<:ln ye 
ıcilnıiıln ~ 10 kum~ lncifrtlfr 

ITuLMACAMIZ 

SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 
AŞACI : 

1 - Bugünlerde yüzünü görmeği 
istediğimiz ve beklediğimiz nesne 
(5) Bu sene geciken şey ve bir klüb 
Adı (5). 

2-Inep (4). Uçe (6). 
3 - Gösteri (7). 
4 - Emareler (6) Su taşıyan a-

dam (4). 
5 - Durug (5). Parlak değil (3). 
6 - Bitik (5). Nota (2). 
7 - ı:Jer (3). Bir çalgı aleti (5). 
8 - ldamet (2). İçki ile yenen şe-

ye derler ( 4). 
9 - Yıkanacak yer (5). Eski bir 

Türk hükümdarı (4.)_ 

10 - Su (2) . Bas ( 4). Eski bir 
Türk hükumeti (3). 

11 - Tebeddülatı havaiyeyi bil -
diren müessese (8). Köpek (2). 

DUNKü BULMACAMIZIN HALL!: 

1 - Avusturya (9). 
2 - Vali (4). Ra (2). Fa (2). 
3 - tnus (4). Aman (4). 
4 - Sis (3). Ayak (4). Ta (2). 
5 - Ak (2). Zıpır (4). 
6 - Uray (4). Yanık (5). 
7 - Ramazan (6). Nil (3) 
8 - Akın (4). Kaza (4). 
9 - Pınar (5). 
10 - Tıkız (5). Eb (2J 
11 - Katar (5). Lamba (5). 

Bugün 

MELEK 
Sinemasında 2 büyük fransız

ca film birden 

1-13 No. u Casus 
Oynıyanlar: GARY OOOPER 

MARYON DAV/ES 
2-MARlETTA 

Baş rollerde: JEANETTE MAO
DON ALD • NELSON EDDY 
Ayrıca: lstanbulda ilk defa 

olarak 

AŞK ve 
MUSiKi 

Musiki ve güzellik şaheseri 
Yaz fiatları: 20 - 2:5 - 35 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : Ayva lığın güzel bir görünüşü 

[ MEMLEKETTE 
Konya civarında feci bir 

kamyon kazası oldu 
Konya, (Tan) - Doğanbey yolunda feci bir kamyon kazası olmuş

tur. Yenişehir kamyonlarından ikisi Doğanbeye gelin getirirken karşı
lanna yük arabaları çıkmış, öndeki kamyon manevra ile yürüdüğü hal
de arkadaki kamyon yoldan kaçamamış ve yapılan sıkı bir fren yüzün
den devrilmiştir. Şoför muavininin beyni patlamış, yolculardan bir ka
dının kolu kırılmıştır. 

Bir esrar kaçakçısı tutuldu 
Adana, (Tan) - Kuruköprü mahallesinde oturan Halil oğlu Mustafa

nın evinde yapılan bir araştırmada hazırlanmış 35 pket esrar bulun
muştur. Mustafa ve metresi Hayriye, kaçak eşya yataklığı yapamktan 
suçlu olarak tevkif edilmiştir. 

Kömür işçi ve memurları için 
üzülmezde mahalle kuruluyor 

Türkiş sosyetesinin yeni kurduğu mahalle ve işçilerden bir grup 

"TAN ,, 

Eskisehirde köylü~ 
buğday tevziafl 

Eskişehir, (Tan) - Birkaç 
denbcri K1zılay, yoksul köylü~ 
yardıma muhtaç şehirlilere ba 
dağıtmaktadır. Bu yardım, ili 
köşesinde şükranla karşılan 
Ekim ve mahsul vaziyeti bu sen 
dir. 

Bir hamam yapıhyo 
Eski.şehir, (Tan) - Evkaf · 

~ehrimizde sıcak sularla büy 
hamam yaptırmıya karar vern 
Hamamın in§aatı elli beş bin 
ihale edilmiştir. Modern su t 
ile birlikte hamamın ihtiyaç 
mamen karşılıyabileccği anlaş 

=~--- _____ j ~--A .. &.JL..UN.$.R.C.-

Bir hırsız tutuldu 
Y'aıova., { ıanJ - " " " se 

BüYlikçekmece yolunda büyük 1 
sızlık yapan Usküdarlı Tahi 
Ihsan, uzun takip neticesinde 

i darmalar tarafından Yalovada: 
j lanmıştır. Suçlu, mevcuden İ 
ı emniyet müdürlüğüne teslim • 
1 t' ı ır. 

l 
! 
ı 

Turgutlu avcıları 

Zonguldak, (Tan) - TUrkiş sos- kısmı bitmiştir. üzülmez, büyük ve 
yetessi, bu yıl Üzülmezde memur ve modern bir sanayi şehri haline gel · 
işçiler için yeni bir mahalle kurmuş-
tur. Burada yapılmakta olan memur mektedir. Sömikok fabrikasının ben-

Tur~Uu, (Tan) - Halkevı 

şubesine iltihak eden kazamız 
rı,Halk sinema binasında Dya~ 
tın başkanlığında genel bir 
yapmıştır. Seçimde, başkanlı 
hakimi Hasan Rıza, baş ka 
Hamdi, yar kaptanlığa Efe 
hakem heyetine Baytar binb 
yüzbaşı Talat Gürler, banka 
bakkal Yaşar ve Nazmi ittifq 
çilmişlerdir. 

Sfvasta müıe 
ve işçi ev ve apartımanlarından bir zinleri de piyasaya çıkmıştır. Sivas, (Tan) - Kültür d' 

ğu Gök medresenin esaslı 
müze haline konması için 1 
Müze, 15 mayısta a.çılacaktri 

YENi 

Ekonomi Bakanlığı mad 
ve arama enstitüsU tarafın 
rılan satış hakkı Türk Ha 
muna verilmiş olan (M. T. 
muasmm 2 inci sayısı çık 
nefis surette basılan ve ze 
teviyatı olan bu mecmua: 
caddesinde Ahmet Halit, 
da Libreri Ha§et, Izidor K 
lis kitap evlerinde satılma 

20 kuruşluk 2' lstanbul Serlri 
Aylık Tıp mecmuasının 

hası intişar etmiştir. 600 yeri olan 
SARAY Sineması 

İlk tenzilatlı haftası için 2 
sUperfilm birden gösteriyor 

SAM SON \ı,___ı_sT_A_NB_u_L_BE_L_Eo_ı_vE_s_ı _ı_LA_N_L_AR_ı _\ 
HARRY BAUR ve GABY 
MORLAY tarafından ve ayrıca 

Karyoka 
unutulmaz senenin muvaffaki
yeti. Hususi 25, lüks balkon 35 

n istifade 

Tahsil şubeleri için 25-30 tane küçük yazı makinesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bir makineye 75 lira. bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görUlUr istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
ve 169 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
18-5-936 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) 

(2380) 

TACETTİN GÜI 
BüYülC HOBiLYA HAG 

-
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C>IElCElk 1( Gilrıeş - Dil 

41940 Hatrlbü lngiliz bütçesi esrarı 1 \.. T • • ·· y·· k d·ı· d k• 
Bu bir clnaJ film, veya bir polll eorısıne CJOf e ur 1 in e 1 

NOTLAR 
tefrikası değildir. Bu, birkaç gündlir Ek • Zam·ırler·ın analizi 
gazetelerde ifşa edilmekle beraber 

Yazan: H. G. Wella -22- Çeviren: Nuri Mahmut 

esrannı bili. muh&faza eden bir h&
disedlr. 

Geliniz, şu hidlse;)i sizinJe gözden 
geçirelim. 

Halk bu 
onu 

mühim adamın arkasını 
takip etti, muhafız kala 

bırakmadı, 
kaldı 

Bu sırn çözebileceğimiz iddium
da değilim. Fakat hiç olmazsa ne ol
duğunu anlanz. 

Ingilterede bir Loyd sigorta şirke
ti vardır. Bu sigorta şirketi, dünya
nın en büyük müesseselerinden biri
dir. Akla gelmedik ,eyleri sigorta 
Nler. Meseli, zaman uman gazete
lerde, filin artistin bq pannalnu. 
meşhur bir tenonın lfJSlnJ, garip ta • 
biatli Amerikalı bir milyarderin kö
peğlnln kuyruğunu slgoda ettlltnl 
okur, gWerlz. Bunlan sigorta eden 
I..oyd §lrketidlr • 

diye kendi kendine söylendi. 
Gordon li.fa kanıtı: 
- Çok güzel bir makinanız var e

fendim. Biz burada artık uçmak im
klnının ortadan kalktığını zannedi -
l'orduk. Altı aydır ıurada birkaç es
ki tayyare tamire çalışıyorum bir 
tUrıu muvaffak olamıyorum. Tel yok 
kauçuk yok, allt yok ... Yapsak da 
benzin yok - harp her ıeyi bitirdi... 
,_akat timdi sizi görünce pek müste
tih oldum. Demek el'an daha mede
llt diyarlar var? 
Yabancı: 
- Evet ! 
demekle iktifa ederek yürüdü, ili.

"e etti: 
- Haydi bana yolu gösterin. 

llardingin evine gidelim, orada görU-
türuz. 

Derlediler. Kalabalık arkalarından 
Celiyordu. Iki yol ağzına geldikleri 
lanı.an Gordon: 

- Sağa sapacağız, dedi. 
Muhafız öne geçerek itiraz etti. 
- Hayır olmaz. Hükltmet kona-

:a gideceğiz. Strong öyle emir ver-

Fakat yabancı: 
.. - Sen Strong mu ne, ona BelAm 

'öyle, Hardingle görUıtükten sonra 
~endilerini rahatsız edeceğim. 
ı~ ~n Uç kelimeyi teker teker ve 
cetıhfaf olduğunu ince bir tebessüm 
lle ihsas ettirerek tellf fuz etmiıti. 
Muhafız bozulur gibi oldu: 

..... - -Hayır olmaz. Mevkufsunuz. 
uetebeyinin emrirlerine itaat ll
t!nıdır. 
~. Yabancmm kaşlan kalktı, 
~arlan diklefti. Arkaaıhı dönerek 
"Otdona: 

- Buyurun yol gösterin, dedi. 
Sağdaki sokağa aapWar. Esasen 

~bidayetten yeni gelenin pek tekin 
.,~dığmı hisseden. ımuhafız tered-

~
~.. . .. , .. ..... , . . . 
~·-· --:••• ..a.·••••n.o!!'""'n rn,1r 

~ i böyle kaşl'-,nnı kaldırarak bo
bt bu adamm hareketi karşısında 
btt"h-ete dilfen halktan tasvipki.rane 

oğultu yükseldi. Bu mühim ada
~ arka.ıımı bırakmadılar onlar da 
~ledller, muhafız ortada kala kal-

~ lfa
1 

rding llbora~uarmda bir eski 
0 tuğa kurulmu, uyuklayordu. 

" .\yak altında gıcırdayan ınerdi
t\enlenn gUrUltUsünü işitmedi. An

it Meri elini y&V&fÇ& okfıy&r&k: 
-Baba! 
l>iYince gözlerini açtı. 
- Ne o kızım, dedi. 

~ktorun nazarları gelen yaban
Geıı nazarlariyle karşılaftı. Yerin

fırhyarak: 
......, Jobn Cabal ! 

Aı_biye bağırdı. Kucaklaftılar. Har· 
"lllg: 

~ Biraz gerl çekil de seni doya 
~ göreyim. O kadar özledim ki.. 
tlrtrt da ihtiyarlamıpm! Saçların a-

1', yilzUn buruşmuş. Sade göz-

~ok ıüzel bir makineniz 

lerinin parlaklığı ayni.. 
- Asıl sen kendi haline bak! Iki 

büklüm olmuşsun. Nerede o genç 
Doktor Harding. Rüya olmuf! .. 

- Boş 18.fı bırak da nasıl geldiği
ni, muvaffak olup olmadığınızı an
lat. Yoksa burada bizim halimiz 
berbat ... 

- Sen nereden biliyorsun bunla
rı ,kimden öğrendin ? . 

- Passvorthy'den. 
- Ha az kaldı unutuyordum. 

Passvorthy nerede? 
Harding başını çevirdi. Cevab 

vermekten çekindi. Sonra gözleri 
yaşararak ili.ve etti: 

- OldU. Sizin kuracağınız yeni 
medeniyeti gece gündüz tahayyül e
dPrPk Öldü. 

Cabal bu fena lla~d~ çoX mütees
sir olmuştu. BUtlln yorgunluftınu o 
an bi.uederek bir iskemleye c;öktil. 
Derin derin nefes almaya başladı. 
Muhafız kapnyı usulca açıp başını 

içeri sokunca bütün hıncını ondan 
almak istercesine bağırdı. 

- Sen hali. burada mısın? Çek a
ra bayı , bir daha gözüme gözükme. 

- Emirlerim ... 
- Ben emir memir dinlemem. 

Çek arabayı, kapat kapıyı. 
Harding muhaverenin değişmesin 

den cesaret alarak: 
- Aman dikkat, dedi. Bu derebe

yinin muhafızt. Ondan aldığı emir
lere muhalefet pek iyi netice doğur
maz. 

- Bu derebeyi de kim ? 
- Kim olacak. Harp, her feyi 

tahrip, bütün hilkfimetleri yıktık
tan sonra azılı birisi "Bir - ,ehir,. 
idaresini etrafına topladığı birkaç 
çapulcu vasrtasiyle ele gec;irdi. Şim
di istediği gibi har vurup harman 
savuruyor. 

var. Halbuki bizim •••• 

- Peki, siz bir şey yapmıyor mu
sunuz? 

Harding acı acı gUlümsiyerek ili.
ve etti: 

- Biz, ne yapabiliriz ki.. Biz ki
miz. "Bir - şehir, ,in çaresiz yegane 
doktoru. Bu harap diyarda elimden 
geleni yapmağa çalışıyorum. Ama, 
ilaçsız, iletsiz ne yapılabilir ki. Ha
tırlıyor musun, harpten evvel bu la
boratuvarda araştırmalar yaparken 
ne hulyalara dalmıştık. Ne mükem
mel çalışabiliyorduk. 

- Maziden bahsetme, istikbale 
bak. Burada vaziyet o kadar fena 
mı? Makinist yok mu? Teknik işçi 
kalmadı mı? 

- lşte damadım! 
Gordon ileriye doğru birkaç adım 

attı, yabancı tepeden tımafa kaa&r 
makinisti gözden geçirdi. Nazarlan
nı nazarlanna dikerek sordu: 

- Siz ne yapabilirsiniz? 
- Sabık bir tayyare makinistiyim 

efendim, fakat şimdi her türlü ma
kina işi yapıyorum. "Bir - şehir,, de 
mühendis denilebilecek yegane adiı.
mım. 

- Peki pilotluk? 
- Pilotluk da yaparım. Ama o 

kadar mahirane değil. Fakat keşki 
bunlan bilmeseydim de başıma bir 
beli. almasaydım. Altı aydır birkaç 
hurda tayyare var, onları tamire ça
lışıyorum, bir tUrlU muvaffak ola
mıyorum. Ne i.lat var, ne de tamir 
aksamı. 

Muhafız kapıyı aradı, fakat na
zarları Cabalin gözlerine tesadüf e
dince derhal kapadı. Cabal gülerek: 

- Gel, gel, dedi. . Anlaşıldı, sen
den kurtuluş yok. Gel gidip amirini 
%iyaret edelim. Bakalım ne biçim 
adamdır. 

( Arka.ıın var) 

Jngllterede at koşulan, futbol, 
boks maçlan, tayyare rekorlan, lnti· 
haplarda hanıd partinin kazanaeall 
veya ne ıılabette rey alaaağı, daha 
bu~a benzer bir sUril şeyler üzerinde 
para lle iddialar yaptlll'. Loyd ılrke
tl bu iddialan da sigorta eder. 

Hatta, bir adam, varidatı üzerin· 
den verdiği verginin artmak tehlike
sini blle sigorta ettlreblllr. Meseli 
bt>nim 100.000 lnır;IHz llruı varlda
hm var. Yok ya. Sizin var diyelim. 
Sizin de mi yok! O halde bir lnır;lll
zln nr diyelim. Bu lngiliz, pek tabii 
olarak varidatı Ur.erinden bir \'ergi 
verecektir. Malfım olduğu tizere ver
gi her sene alınır ve her sene de yeni 
bir bütçe yapılır. 

işte vergi üzerine muamele yapan 
sigortacılar bu aralık faaliyete ge
çerler, slyui ha\'8.dlslere, dünyanın 
gidişatına göre tahminler yaparlar, 
primlerini tesbit f'derler. Bu iş sene
lerdir yapılagelmektedir. Ve bu sene 
de büt~e ~ıkmadan en·el birçok mua
mele yanılmışhr, ve bir 5lgortacı o
lan, lnglllz rnfüıtemlekeler nazınnm 
oğlu ~ile Thoma..41'da bir(,'Ok kimse
leri, nrgi artması ihtimaline karşı 
"lgorta etmiştir. Yalnız, sigorta olan
lar ver'!lnln alh ~Uing nl!ııbettndt> art 
mak tehlikesine karşı sigorta olmuş 
lar \'e garip bir t~adüf veya tali e
flert olarak, büyük Britanya bütc:esl 
neşrolunun<'a vergimin tam bu nl"het
te arttığı görülmüş, sigorta şirketi 
de mühim meblağlar ödemeğe mec -
tiur olJP.Uftilf, 

iste lı,ln eıw.ı. Şimdi, lngflterede 
bü~iik bir heyttan \'ar. Acaba mü!ll
temleke nazınnm o~lu ,·erginin tam 
bu nisbette artacağını mı öğrenmiş! 
Hem şimdiye kadar, vergi artması 
tehlikesine kartı ancak 1 ~lllnst tlze
rlne muamele yapılırmış. 6 şlllng ü
zerine iş, ilk defa yapılDUJ. 

Bütçede yapılacak ba zammı, na
zırlardan ba,,ka kimse bUmedlğine 

göre, bu hldlseye lngillz btlt~esi es
ran 18mlnJ vermek çok doğra bir ha
rekettir. 

Fakat eminim ki, Şeriok HohDA'ln 
\'at.anında bu esran çözecek birisi 
bulunur. 

Filcref ADIL 

Elektrik kontağı 
Şehzadebaşında, talebe yurdu ol

mak üzere hazırlanan binada bir yan 
gın çıkmış ve derhal söndUrUlmUşttir. 
Yangının bir elektrik kontatmdan 
ileri geldiği anlatılmıştır. 

KRALIN M ÜCEYHERLERI • 24 Edgar Wallace'in 
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vı. 

IK 
Deskriptif gramerde bu ek zamir 

yalnız "düz sigalar,, dediğimiz "şu
hudi mazi,, ve "temenni" sıygalarının 
birinci şahıslannm cemi eki gibi kul 
!anılmaktadır. "Katışık sıygalar" da 
bunun yerine kullanılan ek - zamir,
yalnız "iltizam sıygası" nda "lim" 
feklini almak üzere "iz" dir. lsimler
de ise mUlkiyet ve izafet anlamile 
"imiz" ek - zamiri bu şahsı ifade e
der. 

Orhon yazıtlarmda "ik" yerine kul 
lanılan ek - zamir işte bu "imiz,, dir. 
örnek olarak fU ibareyi alalım: 

"Eçim Kağan birle ilgerU Yqil,, 
"oğüz yazıkateği süledimiz; koriga-" 
"ru Temirkapığgateği ıWedimiz ;" 
"Kökmen &fa Kırgız yirlngeteği sil-" 
"ledimiz. Kamığı bit otuz ıüledi-" 
"miz; Uç yiğirmi sUngUıttümUz.IDi-" 
''ğig ilsirettimiz, Kağanlığığ :Kağan-" 
"ıırrattımız, tizliğig sökUrtUmüz," 
"bqlığığ yUkUndUrtUmUz.,, 

Bu parçanın aynen tercümesi şu
dur: 

"Amucam Hakan ile ileri Yeşil'' 
"nehri (Şantung) yaylasma kadar" 
"dar sefer ettik. Kökmeni aşarak'' 
"kızgız diyarina kadar sefer et-" 
"tik. C e m ' a n y i r m i be§'' 
"sefer yaptık, on Uç kere vuruştuk.'' 
"Ülke sahiplerini ülkesizleştirdik." 
"Hakanlıkları Hakansızlaştırdık," 
"dizleri kvvetli olanları çöktür-" 
"dük, başlan yukarda olanlara sec-" 
"de ettirdik." 

lşte buradaki mazi sıygalannm 
hepsinde ek • zamirler (imiz) şeklin
dedir: "Süledimiz, sUngUştUğUmüz, 
ilsirettimiz, Kağansırattımız, sökUr
tUmüz, yUkUndürtUmUz". Halbuki 
şimdiki şiveye göre bu sözleri "sule
dik, sUngUftilk ... " tekillerinde söyle
riz. 
Şunu da unutmıyahm ki bizim "iz" 

ile söylediğimiz sözler, Anadolunun 
yerli konu,ma şivelerinde "k" ve "h" 
olmaktadır. "Yapanz" yerine "yapa
ruk" ve "yaparuh" "keselim" yerine 
"kesek"; "gidiyoruz" yerine "gidiyo-

k" 'b' ru ... v. s. ı;ı ı. 

Nakil mazi ınygalarmda "gitm4ıb" 
yerine "gitmiştik" diyenler, yalnız 

okumamış halka bile münhasır de
ğildir. 

Bütün bu izahlardan anlaşılır ki, 
yazı dili gramerinde yalnız iki sıy
gada kullanılan bu "ik" ek - zamiri, 
hakikatte "iz" in bir değişiminden 
başka bir şey değildir. 

Yukardanberi örnek olarak aldığı
mız "gel" fiilinden "geldik" ve "gel
sek" sözlerinin analizi, bu hakikati 
derhal ortaya c;ıkarır: 

(1) (2) (3) (4) 
Geldik: eğ + el + id + ik (z) 
Gelsek: eğ + el + es + ek (z) 

Bu iki sözde bundan evvel de izah 
edildiği Uzere, 

(1) Eg: Hareket anlamına birinci 
derece prensi pal kök; 

(2) El: Kök anlammm alelıtlak a
lmdı~ı srösteren ektir. 

(3) 1. ld: "Gelme" dediğimiz ale
lıtlak hareketin yapılmıt olduğunu; 

Il. Es: Bu hareketin uzakta kal· 
mı,, henüz yapılmamıt olduğunu 

Resimli romanı 

gösteren sıyga eklerdir (1). 
(4) lk, ek: İşte asıl mevzuumuz 

olan bu ekleri, eğer olduğu gibi (k) 
1i olarak alırsak, (k = ğ) olduğun
dan, bu kelimeler (geldi = geldiğ) 
ve (gelse = gelseğ) sözlerinin aynı 
olmak Iizımgelir. Burada ise, (gel
me) işini yapanın veya yapması is
tenenin bu sözil söyliyenle arkadaş
ları olması lazımdır. bu halde bu
rada (biz - miz) 11ahıs zamirinin ye
rini tutacak bir ek bulunması zaru
ridir. 

Halbuki (k) nin (z) yerine gelmif 
olduğunu kabul edince bütiln bu güç
lük ortadan kalkar. (İz) ek - zamiri
nin analizinde izah edileceği üzere, 
{imiz = iğiz = iz) şekliyle kısal-
m111 olan (iz = ik) , i1Jin sözü söyll
yenle ona oldukça uzak sahada bu· 
lunanlar tarafından yapıldığını ko · 
layhkla ifade eder. 

Not: 1 - Farsçada bu ikinci şahra 
cemi sıygalan (im) sonekiyle yap1· 
lır ki, bunlar da: 

(1) (2) 

(iğ (z) +im) 

demektir.Baş taraftaki (iğ) ,uzak sa
hayı gösteren (iz) den deği,medir. 
Bu halde (iz + im) bizim (im + iz) 
in elemanlarının yerlerini değiştir • 
mesiyle vücut bulmu11 demektir. 

Not: 2 - Arapçada isimlerde ve 
mazi sıygalannda sona gelen (nll 
ve mUzari sıygalarında başa gelen 
(ne) bu 11ahsa delalet eder. Bu ekleri 
iki türlü izah etmek mümkündür: 

ı. Uzak saha yerine yakın muhit 
alarak 

şeklinde: 

(1) (2) 
(an+ ağ) 
(en+ eğ) 

(1) An, en: Yakın muhitteki mü-
11arikleri, 

(2) Ağ, eğ: (Ego) nun kendisini 
gösterir. 

II. Bu sözlerdeki (n) leri (ğ) ve 
(ğ) lPri de (z) değişimi gibi alarak: 

. ' (1) (2) 
<ai +az) 
(eğ+ ez) 

şeklinde: 

(1) Ağ, eğ: (Ego) yu gösterir. 
(2) Az, ez: Onun uzak sahadaki 

rnüşariklerini anlatır. 

Not: 3. - Fransızcada fiil sonla· 
rında bu şahsı gösteren {ons) eki 
de: 

(1) (2) 
(on (ğ) + os) 

tur ki burada da (ğ) den değişme o
lan (on), (ego) yu ve (os) onun ol· 
dukça uzak sahadaki arkadaşlarını 

göstermektedir. (Ons) un bu izahı, 

yukarda arap ekleri için gösterilen 
iki izah tarzından ikincinin daha 
doğru olacağını da belli etmektedir. 

l. N. DiLMEN 

(1) Fiil ırnalarmr tepjle yarryan elı:ler, 
ileride ayrıca analiz edilecektir. 

Poliste 

Kafasına demirle 
vurarak yaralamıı 

Kızıltopra.kta Zühtü Paşa mahalle
sinde Kalamı9 caddesinde 45 numa
rada oturan avukat Tali.tın bahçiYa· 
nı Hüseyin, bir kavga neticesinde Ro 
manyalı Mustafa tarafından kafası
na bir demir Gvunılmak suretile ya
ralanmıştır. Mustafa yakalanmış ve 
hakkmda tahkikata başlanmıştır. 

Elini makineye kaphrmıı 
Balıkpazarmda Mehmet Remzinin 

marangoz fabrikasında çalışan Niko, 
dikkatsizlik yüzünden elini makineye 
kaptırml§ ve eli parçalanmI§tır. Niko 
baygın bir halde hastaneye kaldırıl
l?U§tır. 

r 
DiKKATI 

Gazetemiz mensupları
nın hepsinin hüviyet cüz· 
dam vardır. 

Bundan lttlrtl her ne it için oluna 
olsun putemb umma mllraea
at edeceklerden hüviyet cüzdaa
larmm lstenllmeıd it Mhlplerlnbı 
menfaatleri lktuumclandır. 



6 :T A N 17. 5. 936 ====:::::::ı= 

ilhak kararma rağmen SAGLIK 
MEMLEKE T M E K TUPLA R! 

Konya ve civarı yakında 
Habeşistanın 

devletlerin kararile 
istikbali ancak 

tavazzuh edebilir 
bütün öGOTLERI 

Bu yll zeytinyağı 

azalmış 

suya kavuşacak 
İlk baraj 3 senede ikmal . edilecek ve 

Zecrf tedbirler harbı durduramamıştır; fakat 
tesirleri de ihmal edilecek şekilde değildir 

Bu haberi bana, pek nazik olduğu 
yazısından anlaşılan bir zat veriyor. 
Sayın okuyucumuzun verdiği haber 
doğru ise bunda şaşılacak bir şey 
yoktur. 

2,900,000 metre mukabı su ~labilecektir 

lngiliz dış Bakanlığı ile sıkı bir 
mlin.asebeti olan Daily Felıgrogk 

Avrupa vaziyetini tahlil ediyor: 
Signor Mussolini daha Uluslar Ku

rumu toplanmadan evvel bir emri 
vaki yapmak icin elinden her geleni 
yaptı Mareşal Badoglio Adisaba
baya girince "Habeşistan Italyanın
dır." dedi. Ondan sonra da geçen cu
martesi Habeşistana ait bütün halk 
VE: toprakların İtalyan Krallığının 
idaresi altına girdiğini ilan ederek 
Negüsün İmparatorluğunun ilhak 
edilmiş olduğunu yaydı. Ayni zaman 
da Adisababadaki sefaretler nezdin
de devletlerini temsil ettiklerini, hü· 
kümetin mevcut olmadığı hakkında 
Romadan bir tebliğ aldılar. Arsıulu· 
sal meselelerde böyle harekete emri 
vaki derler. Habeş mes'ul önderleri
nin memleketlerinden kaçmış olma
sı, ve merkez şehrin düşmesinden 
sonra salahiyet sahibi hiç bir Habeş 
hükumetirtin mevcut olmayıp istila
ya karşı duracak müessir bir teşki
lfı.tm yokluğu ltalyanın bu yoldaki 
hareketini doğru gösterebilir. Fa
knt ne de olsa Habeş arazisinin 2 /3 
ü üzerinde ltaıyan istilası hhakkuk 
etmemiş bir haldedir ve Mussolini
nin ilhak hakkındaki kararı ancak 
söz olarak kalmaktadır. Ayni zaman 
da nede Romanın bir hareketi ile Ulus 
lar Kurumu dağıtılabilinir. Habeşis· 
tan tizerinde İtalyan hakimiyetinin 
tahakkuk etmesi için bu hakimiyetin 
diğer devletler tarafından tanınma
sı icap eder. Habeşistan istiklali an
cak bütün milletlerin verdiği karar 
Uzerine tavazzuh edebilir. Bu arada 
Uluslar kurumu da zecri tedbirleı 
hakkında son kararını vermek mec· 
buriyetlndedir. 16 Haziran tarihine 
kadar kararlaştırılan intizar devresi 
bu hususta herkesin soğukkanlılıkla 
bu meseleyi iyice düşUnmesine ıMr
hal bırakacaktır. lngilterenin dunı
muna gelince bunun kuruma dahil 
öiğer devletlerin durumuna uygun 

Maarif 

idman ıenlikleri 

hakkında bir tamim 
19 mayısta yapılacak idman şenlik 

leri hakkında dün mekteplere bir ta
mim gönderilmiştir. Bu tamime göre 
şenliklere Taksim stadyomunda saat 
tam 10,30 da başlanacaktır. Şenlik -
lere gelecek mekteplere ya mektep 
mUdUr muavinleri yahut beden terbi
yesi hocaları riyaset edeceklerdir. 

Mekteplerden mühim bir kısmı şen 
tiklerden evvel Galatasaray lisesine 
gidecekler, orada soyunup idman el
biselerini giydikten sonra stadyoma 
gideceklerdir. 

Şenliklerde erkek talebeye muköy 
mektebi beden hocası Adnan, kız ta
lebeye Mübeccel riyaset edecektir. 

Kız mektepleri kız muallim mekte
bi, Istanbul kız lisesi, kız orta mek -
tepleri, erkek mektepleri erkek mu
allim mektepleri, İstanbul erkek lise
si, Pertevniyal ve erkek orta mektep 
leri olarak sıra ile sahaya çıkacak ve 
ayni sıra dahilinde şenliklere girecek 
!erdir. Sahada evveli bayrak çekme 
merasimi yapılacaktır. 

• Muallim mektebi tatbikat sınıfı
nın sene sonu imtihanlarına başlanıl 
mıştır. 

Hepsi muvaffak olduğu takdirde 
kız ve erkek muallim mekteplerin -
den bu yıl 252 kişi mezun olacaktır. 

• Lise ve orta mekteplerde bu yıl 
yapılacak olgunluk imtihanlarında 
bJlunacak mümeyizleri seçmek üzere 
yann maarifte bir komisyon toplana
caktır. 

Negüs, Kudüste Kopt kilisesine giderken 

olması iktiza etmektedir. İngiltere- J duramıyor. Mütearrızı durduracak 
nin~ şimdiye ~adar ~üdafa~ etm~ş ol ! tedbirler ise öyle bir mahiyettedir ki 
dugu kolektü . emnıyet sı:otemı bu ulusların bunları tatbik için arala-
safhada terkedilemez. Harbı durdur- d 1 1 · k" zdır Ha 
mak olan baş gayelerinde zecri ted- rın . a uz a~~~ arı ım ~w~sı · .. .. -
birler muvaffak olmamış bulunmak- beşıstan ışının verdigı en buyuk 
la beraber tamamile müessir olma . ders budur. Uluslar Kurumu maki
mış denemez. Cenevrede toplanmış nasında felaketfımiz bir mahzur ol
statistikler gösteriyor ki tedbirleri duğu meydana çıkmıştır. Bu mahzu 
tatbik eden devletlerin ltalyadan it- run önünü almak için kurumun ye
halatları Mart ayı zarfında normalin ni esaslar üzerine kurulması lazım 
dörtte birine inmiştir. Dış ticaretin gelebilir, fakat Kurumu dünyanın 
azalması Şubat ayı zarfında ltalyan emniyetini garanti eden bir vasıtası 
altın stoklarını 16,600,000 ve Martta olmaktan çıkarmamak şartile ... Ted-
12,700,000 altın dolar azalmasına birlerin devam edip etmemesi mese
mUncer oluyordu. Harp devam elsey lesi Kurumun istikbali meselesi kar
di zecri tedbirlerin toplu tesiri her şısında küçük, tali bir mesele olarak 
halde müessir olacaktı. Fakat !tal · kalmıştır. ttaly?- Habeşistanın istik
yan askeri faaliyçtinin sürati devlet- laline dair planlarını tasvip için ku
lerin karar verdikleri ekonomik ted- ruma arzettiği takdirde bu mesele 
birlerin tesir yapmasına mahal bı- haledilmiş olacaktır. Fransız duru -
rakı'riifdı. l tn.lyan tecrübesinin &eri munun ima ettiği vcc;hilo bUt\\n bu 
hareketi gösteriyor ki zaman mese- olanlardan sonra Habeşistan gibi 
lesi ekonomik tedbirlerin müessir ol viı.si bir ülkenin istikbalinde dünya
masına mani oluyor, ve harbi dur- nın alakası inkar edilemez. 

iki doktorun çok feci maceraları 

Fransada 
Bir doktoru sakladığr 

para ları almak 

için bıc;akla öldürdüler 
Fransanın Toulouse §ehrinde sek

sen yaşında bir doktor, feci şartlar 
içinde katledilmiştir. Bu doktor 
aynı zamanda iyi, orijinal ve hasis 
bir adamdı 

ln9ilterede 
Bir doktor karısını ve 

hizmetc;isini öldürdüğü 

ic;in idam edildi 
Evvelki gün, Londrada bir doktor 

asılmak suretile idam edildi. 
Buck Rugton ismini taşıyan bu 

doktor, malumatlı, şık bir adamdı. 
Fakat karıst lsabella ile çocukları
nın dadısı Mary Rogerson'u öldür -
müş, ameliyat yapan bir doktor so
ğukkanlılığile onları parçalamıştı. 

Bu katil doktorun hikayesini baş
tan anlatalım: 

Rivayete göre - bu rivayet pek 
büyük bir yerden, Tevrat'tandır -
yer yüzündeki ağaçlar bir gün topla
nırlar ve kendilerine bir padişah seç
mek isterler. Uzun uzun müzakere
lerden sonra, zeytin ağacını haşmet 
ve azamet üade etmeğe en ziyade 
layık gördüklerinden bütün ağaçlar 
üzerine sultanlık tacını ona vermek 
isterler. Fakat zeytin ağacı bu bUyük 
teklifi kabul etmez: 

- Ben, der yemişimle ve ondan 
çıkan yağımla aleme bereket dağıt -
mak hizmetini bırakıp da kuru salta
natı istemem! 

Bunun üzerine hem ağaçların, hem 
de insanların ittifakiyle zeytin ağa -
cının dallan bu dünyada sulh ala -
meti olarak kabul edilir. 

Onun içindir ki, dünyanın bir ta
ı·afında - hele zeytin ağacının has 
vr.tanı olan Akdeniz kıyılarının bir 
tarafında - insanlar arasında sulh 
bozulursa zeytin ağacı darılır, mah
sulünü az verir. 

Zeytin ağacı insanlar arasında 
sulh alameti olduğu gibi, buğday ve 
üzümle birlikte, yeryüzüne bereket 
veren üç büyük nimetten biridir. O
nun böyle büyük bir nimet sayıl -
ması en ziyade zeytinyağından ileri 
gelir. 

Zeytin tanesi, yeŞil olsun, kara ol
sun, sadece iştah açacak bir katık 
değil, epeyce doyuracak bir gıda ol
makla beraber hazmı ağır sayılır. 
Halbuki hazmı güç olan yalnz yeşil 
zeytindir. Katı olmasından dolayi 
mideye varmazdan önce iyice çiğ -
nenmesi lazımdır. Kara zeytin, kendi 
yacrı içinde günlerce yumuşamış ve 
zaten ağaçtan kopanlmazdan önce 
tamam olmuş bulunduğundan ağız 
içersinde yalnız çekirdeği ayrılarak 
yutulsa bile gene kol y~a azmedi
lir. Bununla beraber - ucuzlugun-
dan olacak - kara zeytın tanesi fı
kara lokması sayılır da yeşil zeytin 
tanesi en kibar yemek ve işret ma
salarında yaldızlı kayık tabaklara 
layık görülür. 

Zeytinyağına gelince, onu Akde
niz kıyılarına yakın memleketlerde 
gani olsun, fakir olsun herk~ se -
ver. Tereyağının pahası arttıgı za
manlarda sebze pişirmek için ~:ta 
halli ailelerin imdatlarına yetışır. 
Akdeniz kıyılarına yakın. bazı .Y~~ -
lerde zeyinyağı ile et bıle pışırır
ler. Hele biftek kızartılmadan önce 
üzerine zeytinyağı sürülürse sığır e
ti daha gevrek olur diye pek mak -
bul tutulur. Zeytinyağı salataların 
hiç ayrılmaz bir terbiyecisidir. Zey
tin ağacından mahrum kalmış mem: 
leketler, kendileri için göz sürm~sı 
gibi pahalı ve kıymetli olan zeytın
yağını ancak salatalarında kullana -
bilirler. 
Zeytinyağı insanı besleme bakı-

Konyanın umıımi görünüşü 

Şehitler abidesi önünde yalnız bir 
kıvrım yaparak, istasyondan hükume 
te kadar dosdoğru uzanan geniş 
cadde. Konyanın mektep, doğumevi, 
hükumet daireleri ve yepyeni evle
rini iki tarafına toplıyabilmiştir. E
ğer bu senelerde yağmur hiraz in
saflıca davranıp Konya ovalarına 
hazinesinden birkaç katre su nasip 
ederse, bu yolun hiçbir tarafında 
boş bir arsa bulmak imkanı olamı- • 
yacaktır. 

Bu ovayı yalnız yağmurun mU
rüvvetine bağlı kalmaktan kurtar -
mak için vilayet, büyük bir azimle 
su mücadelesine atılmış ve projele
rini tanzim ettirmiştir. llk iş olarak 
tsviçreden getirdiği su ve arziyat 
mütehassıslan bu koca vilayeti su
ya boğmak için araştırmalar yap -
mışlar ve neticede üç şekilde su te
dariki imkanını görmüşlerdir. 

1 - Mevcut bataklıkların kurutul
ması ve buraya gelen sulardan isti
fade edilmesi. 

2 - Muhtelif yerlere barajlar in
şa edilerek su toplandınlmasL 

3 - Artezyen kuyuları açılması. 
_.llk..bar.aiın vila7iet merkezi'"'"n'-=--'~c- •-~---'-'=-:1':urı Y cı ,.. nnu r K neyln!lr 

kiz on kılomctre ılerde bulunan 
le kasabasında inşasına başlanacak- tanmamış olacak ki, piyasaya ikind 
tır. Bu barajın planlan dilnyaca değil de, üçüncü sınıf bır '!kmek h&
meşhur mütehassıs Gruner tarafın- diye etmişlerdi. Gezdiğim kazalarııı 
dan hazırlanmış ve tasdikı için de hiçbirinde dahi tesadüf etmediği.ııl 

bu deve hamurunu, yalnız umuıni 
nafıaya gönderilmiştir. Baraj 2 mil- harp sırasında İstanbul fınnlaruıJl\ 
yon 900.000 metro mikap su istiap çok görmüştüm. Seneler 1;eçmiş ,,e 
edebilecek ve senede üç defa doldu- bu aşina ekmeğe Ifoııya lokantasın• 
rup boşaltılması kabil olabilecektir. da tekrar r~lmiştim. nk göz açlJ• 
Sile barajı sayesinde şimdiye kadar ğı ile bjr hamlede yeyip erittim snıı· 

dım, fakat göğsümün üzerine otu .. 
hiç su görmiyen arazilerden 1400 ran bir yumruk, hazım fiilinden sC' 

hektar sulanabilecektir. Konyada kiz saat geçtiği halde mcvkiindeıl 
bulunan arziyat müteha~sısı tesisa- ayrılmadı. Bundan sonraki yemek .. 
tın mevkiini tayin için şimdiden ay- !erde bu eski ahbabın yiizüne bile 
ni mmtaka üzerinde sondaj ameliye akmıyarak hep yavan yedim ve ıctı.: 
siyle meşgul bulunmaktadır. Baraj bus şeklinde göğsüme inen yumrul< 

tan kurtulmuş oldum. J 
üç senede bulunduğu mıntakaya su Sait ÇELEB 
verebilecektir. 

lkinci barajın (Altmapa) da ya -
pılması düşünülmektedir. Bu mm
takadaki Meram Çanik sularından 

istifade edilecek ve 40.000 dönüm
lük bir saha sulanabilecektir. Alll -
napanın sondajlarına da yakında 

Adliye 
• 

Eyüp Sabrinin kardeş• 

serbest bıraklldı 

lyi idi, çilnkü bu doktor, tedavi et
tiği fakirlerden para almazdı. ve ke
ndisi gayet süfli bir vaziyette dola
gırdı. Bugün anlaşılıyor ki doktor bir 
kaç defa milyonermiş. 

Doktorun süfli dolaşmasının sebe
bi, bu zenginliğini saklamak içindi. 
Fakat anla§ılan caniler, onun servet 
sahibi olduğunu ve bu servetin bir 
kısmını laburatuvarmdn. sakladığını 
anlamışlardır. Filhakika, caniler, do
ktorun muhtelif kavanozlarda sakla
dığı üç milyon frangı alup gitmişler
dir. Bundan başka, yine kavanozlar 
içinde doktorun altınları da sakladı
ğı zannolunmaktadır. Doktorun bu 
kadar parayı saklamaktan maksadı, 
varislerine hoş bir sürpriz yapmaktı. 

Gayet parlak bir tahsil yapmış o
lan bu adam, diplomasını almış ve 
1925 senesinde, Bağdatta bulunan 
Ingiliz ordusuna yüzbaşı olarak ta
yin edilmişti. Doktor, kendisi gibi 
aslen Parsi olan Motibai Gadiali is· 
minde bir genç kızla evlendi. Bu genç 
kız, ortahalli bir tüccarın kızı idi. 
nk zamanlar doktor iyi ve hoş bir 
koca oldu. Sonra Hindistanda Deo
dali'ye tayin edildi, oraya gitti. Fa-

mından tereyağından hiç aşağı de -
ğildir. Yüz gram kalori almak için 
on üç gram tereyağı yemek lazım 
olduğu halde, on iki_ ~am ~:~iny~
ğı ayni miktar kalonyı ver~ı~ıne go-
e ondan bir parça daha ıyı besler 
~emek olur. Ancak içinde hiç azot
lu madde bulunmadığından tam bir 

d sayılamaz. Hem kalori, hem de 
gıa .. il 
azotlu madde bulmak ıçın yeş zey-
tin tanesi yemek lazım.dır. . 

Vitamin cihetine gelınce, zeytın -
yağı bu cihetten şimdilik pek . yay; 
kalmıştır. Belki gitgide z~y~ınyagı 
· · de de _ alfabe harflerının her-

başlanacaktır. 

Barajlardan başka Karamanda ar
tezyen su tesisatı için münakasa iliı.n 
edilmiştir. 

Ilgın bataklıklarının kunıtulmnsı-

na b a ş 1 a n m ı § t ı r • Şim

dilik b ü t U n k a z a 1 a r ken
di hudutları dahilindeki su vaziyet
lerini vilayete bildirmektedirler. Bu 
raporlar yavaş yavaş tetkik edilerek 

·ııcte 
1stanbulun muhtelif semtıerı .11 

k • 1 fa.l 
yapılan hırsızlık va a arının . c-
olarak tevkif e~ilen EY_üP __ sa~rı ı. 
tesine ait tahkıkata Dörduncu •. 1• ~k· l· -· d am eoı tintak Ha ım ıgınce ev. dilctl 
mektedir. Geçende tevkü e .

1 
... 

ııl ı .. ı 
Eyüp Sabrinin kardeşi ls~ s.tı• 
suçlularla münasebeti olmadı~ 

0
• 

laşıldığından hakkında verilın~Ş lll 
.. B" . cı Sıt lan tevkif kararı, dun ınn vo 

ıçın . . 
hangi birine bağlanılaca~ -. b_ır vı
tamin bulunur. Fakat şımdıki hal
de yalnız zeytinyağlı !em~klerle 
kalmak doğru değildir. Vıtamın bul
mak için sağ yağlı yemekleri bırak
mamalıdır. 

Lokman HEKTM 

tedabir alınacaktır. 

* 
Konyanın nahiyelerine kaı:lar ula -

Ceza Mahkemesince geri aıınınıŞ 
temail serbest bırakılmıştır. ııccıı 

• lzmir belediye tahsilda.rl bCŞ 
zimmetine para geçirdiği ic;ln ce-

oıa.n sene bir ay hapse mahkuın rkS"' 

• Ecnebi ve akr lliyet m '.!kkplerin
den birkısmmm mayıs sonunda ka -
patmalan lô.rm iken haziran on be
şe kadar mektepleri açık bulundur
dukları ha:: kında maarife şikayetler 
vaki olmuştur. Maarif müfettişleri 
bu hususun teftişine memur olunmuş 
la.rdır. 

Hırsız ve katillerin iki İspanyol ol
ması muhtemeldir. Bunların hududu 
geçtikleri de zannedilmektedir. Dok 
tor bunlarla ispanyaya is için yaptğı 
bazı seyyahatlerde tanıştığı tahmin 
edilmektedir. Ispanyoı!arda. onun ma 
li vaziyeti hakkında bu suretle haber 
dar olmuşlardır. Fakat, katiller cina
yetten sonra, kavanozların birinin 
içinde 115,000 frankta bırakmı~lar

dır. 

Adliye doktorunun rapornıa göre 
katiller, doktoru önce arkasından bı
çaklamışlar, doktor sırt üstü yere 
düşmUştür. Bundan sonra katiller o
nu bıçaklayarak öldürmüşlerdir. 

kat bir sene sonra tahsilini ikmal et
mek vesilesile, Ruxton Ingiltereye 
gidiyordu. Oradan, kansına mektup 
yazıyor, yalnız, araları gittikçe sey
rekleşen bu mektuplarda mütemadi
yen para istiyordu. Motibai elinden 
geldiği kadar ona yardım ediyor, ay
ni zamanda ne zaman döneceğini 
soruyordu. Fakat bir gün geldi ki, 
Motibai artık kocasına para gönde
remedi, çünkü babası vermez olmuş
tu. Bunun üzerine mektuplar tama
men kesildi. Şimdi yalnız Motibai 
yazıyor, kocasının avdet etmesi için 
yalvarıyordu. 

Bu arada, Doktor, Ruxton, Ingil
terede müşkül vaziyette kalmıştı. 
Bir taraftan da, Hollandalı Cornelis 
Van Ess isimli bir adamın karısı Isa
bell& ile tanışmış, onunla sevişmişti. 
Kocasından ayrılması ve kendisile 
evlenmesi için lsabella'yı tazyik edi
yordu. Benç kadın, doktorun sözle
rini dinledi, kocası ile ayrıldı, dok
tor ile evlendi. 

de yaşadılar. Lakin bir gün Isabella 
kocasının bir çekmece içindeki mek
tuplarını gördü, merakla açtı, oku -
du onun Bağdatta evli olduğunu ve 
bi; karısı bulunduğunu anladı. Dok
tor akşam üzeri eve dönünce arala
rında şiddetli bir münakaşa oldu. 
Ru.xton karısını susturmak ıçın 
üzerine atıldı, ve onu boğdu. Tam bu 
esnada kapı açılmış, yu~arı_ ka~ta 
uyuyan çocukların dadısı ıçen gır
mişti. Cinayeti görünce, kadın do
na katmıştı. Ruxton bu şahidi orta
dan kaldırmaktan ba§ka çare bula -
madı, onu da öldürdü. Yakalandı, 
idama mahküm oldu, ve evvelki gün 
M'srncester'de sabah saat 9 da a.cııldı. 

şan motörsüz bir nakil vasıtası var
dır ki, o da bisikletlerdir. Eşek sır
tında saatlerce güneşi hazmederek 
dolaşmağa alışmış olanlar, şimdi ay
ni yolu bisiklet üzerinde gec;iyorl:ı.ı. 

Konyanm her merkezden ayn bir 
hususiyeti daha vardır. O da cad
delerin kerrat cetveli gibi rakkam
la anılmalarıdır. Şehri gezmek için, 
bir arabaya binip ileri çekmesini 
söylediğim zaman arabacı: 

"- 112 den mi geçeyim, 75 ten 
mi diye sorup, isterseniz dönerken 
320 ye de uğrıyalım, orası da fena 
değildir .. ,. 

vat isminde biri, hapishanede a bit 
daşlarından izzetin uydurJJlll ede· 
mektupla, saflığından istifll~:diııSi• 
rek üç lirasını dolandırınnk ~ vndlJl 
le mahkemeye verilmiştir· ~1 ys: 
dün Uçüncü Cezada du~şıı\ua,,;ıJ 
pılmış ve Müddeiumuını ~ın~· 
Feridun, suçlunun cezalandı 
nı istemiştir. apabll .. 

Suçlunun müdafaasını Y gUne tıı• 
mesi için muhakeme başka 

Kılkışın Bulgarlardan 
kurtuluşunun yıldönümü 
Atina 16, (Hususi) - Kılıkısm 

Bulgarlardan kurtuluşunun yıl dö
nUmU mUnasebetile yapılacak me
rasimde kral bulunacaktır. Bu me
rasim haziranın 21 inci ~nü Kılı-

kısta yapılacaktır. 
Başbakan Metaksas bugün sara· 

ya giderek kral ile siyasi vaziyet 
hakkında görüştükten sonra vekil -
ler heyeti toplanarak mUzakeratta 
bulunacaktır. Yeni evliler dört sene sası.det icin-

* Aksi şans, Konyada bulunduğum 
günler fırıncıların grevlerine ras -
gelmişti. Birinci ekmeğe yirmi para 
P.ksik narh konması pek hoş karşı-

rakılmıştır. ır· sııU ı-· 
• Birlikte yaşadıkları. . u . acftJ 

minde biri tarafından ıkill~ındıl s: 
olarak Beyazıtta çeşme ~de, otJ) 
ğır surette yaralana~ Ha. t nesitıac 
tedavi edildiği Haseki aas 

11 

ölmüştür. 
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Güstav Frölih 'le basbasa 
Gazetecilik, aktörlük yaparak si· 
nema yıldızllğına çıkan ve lstan· 
bula gelmiı olan artist " Tan " 
tnuhabirine Boğaziçinin güzellikle· 

rinden bah~ecliyor 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frölih ayrıldığı kansına yüz bin mark 
tazminat verecek ... Fakat o hesabını bilir 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Berlinin kıpı en kibar, yum ille 
gtlrUltUl ,.ıierl olan Wannee 

\ Nİkoluee göllerini geçerek, ko
~ tatlı gölgeleri arasına sak -
~ yeni Babelaberp bıdlm. Bir 
~cığm içinden, genlt bahgeler 
.,. bUyUk villalar arumdan dolap
l'tlt Ufa attıdJolarma vardım. 
leapıcıya matbuat fefine haber 
~ rica ettikten sonra bekle
'- odaama girdim. Salon talihini 
~ek istiyen kiımıelerle dolu .•. 
-rer Lillan HarveY. ve Güatav Frö-

lih olmafa çabahyan genç Jm ve er- OnUmUzdekl mevsim ıelecek olan filmlerde ıBrecetimfz Elunore Wlt ney bizzat yaptıjı bir ev elbisesile 
keklerin yambqmda Adele San- dılar. Adamcaflz, artist angaje et
drock'a rekabete yeltenen tocakan- mekle alikuı olmadıjmı anlatarak 
lar, hattA Şirley Temple'e eri~mek ıu~ yakayı kurtardı. Sadece, mat
latl1fıll pnn1rl.. da» ..... ...... iuata meGllUp ---~ ~ 
Potlldam treni, stlslerl ttmlt ile par- giyinmif leVimll bir sata ne belde-
byan birçok kimlıelerl buraya getl- diğini sordu. Çok bUyUk bir zevkle 
rlyor. Akpmleyin ise döntlş treni- 400 bin mark yemi§. Şimdi parası 
nin karanlık köşeleri, meyus, büzül- bittiği için bir kibar sefih rolU al
miiş, birçok hayalperestleri şehire mak istiyormuş ... Şef, hemen beni 
t&§ıyor. aldı, bu hayal dUnyumdan uzaklq

Beni mesleki bir tebeutlmle kar- tık. Biçare 88.D'attlrlar... Çoğunun 
playan matbuat f8finiıı etrafmı sar- semayı yeni yıldızlarla süsleme ar· 

Clllrole lonıthrd 

--==============-============ zulan kapıcı amırlarmdan ileri ge
çemiyor ..• 

~ae Westin yeni bir rolü 
• 

Mae Veatl bir rahibe roltıııde göre
ceğiz. itte bu gösteriyor ki, bakikı ;. 
ten arttst olan bir inaan, rol icabı 
f&)ıaiyetlni deflttlrlp, her rolde ayn 
ayn ve bafka bqka muvaffak ola • 
bilir. Mae Veate ile beraber bu film· 
de, kuvvetli artist Victor :Mac Lag • 
len omamaktadır.. 

Dt önce dilenci talebe için yapı • 
lan bir mahalleden geçtlJt ... Kinuıe
cikler yok ... Sokak, Boğulçinin Ana· 
dolu Mhill gibi metruk... Buradan 
da "Kongre Eğleniyor" için yapıl
mıı bir ealondan dolqtık ... Bu mu
azzam Mray aalonunda baykutlar, 
ötmUyorlarM da, örUmcekler perde
darlık yapıyor. 

Memlekette yeglne eğlencemizi 
sinemanın teşkil ettiği lle88İZ, hare-
ketais gUnlerde bu güzel f"ılmi nuıl Hepal birer Lilyan Harvey olmala çahpn fiıUran d&nsarler-

llç kere aeyrettifimi hatırladım... O Okuyucularıma biraz hayatmmlan yürekten hararetli bir ı:ıiu:lafaada bu fazla tuminat verecek, 'ıeabmı ~ 
da eskiydi. bahaetınek isterim. lundum ve llate yeni bir mable yaz- len bir insan olduğu içıa zorluk ~ek-

Buglln attıdyoda bUytık bir hare- Dedim. Macar gazeteci de mrar dmı, pek duyarak yaptığım için nu- mez, yeni bir ev aldı, mütemadi ziya-
ket yok ... Daha 'riyade konuşma saf. etti. iyi bir zamanma rutgelmftiz: tuk ve makale birer pheser, oJm~ retlerden kurtulmak için uzak, s-. 
balan filme almıyor. Nihayet '1n· - Bir gazete için uzun bir tefri· tu. Nihayet lokantQI açtırdım ve ıhı bir odada ... 
cognito" nun hazırlandığı bir imana ka hazırlıyorum. Fakat size ima an- ucuz tabUdota kav~ Akfa,mlan Diye anlatıyordu. Yine çabuk Zoo 
girdik ... Karşımda Gtlatav FriSlih lataymı, dedi ... Çocukken hayalpe • açıktan para kaunayım diye filmJer istasyonuna gelmişiz. Pes tatlı çene 
duruyordu. Bize bir de Macar gue- reat ve hauutmı. Şiiri, edebiyatı deli evvel izahat verdlfim bir ainema atan arkadqım gazeteci ile a)qamla 
teci takıldı... Her taraf _.., lPr6- leftrdim. Lhıe talıBillm harp dola • dan aktlSrHlfe atladım, gllndUz pze- yin, bilyUk tiyatro ve f"ılm artü.tle
llt ' ·: ecr-abanede mNlektqlarl ile yıaile yarım kaldı ... 15 yapıda harbe tecl, akpm aktör olduğum halde rinin devam ettiği bir lokal da bul\lf
puar cUnll ne yapacaldarım konu- izci olarak iltihak ettim. TUrkler ve vaziyetim dUMlmel'.ıiftl. Nihayet bir matı kararlqtırarak ayrıldık. önU· 
ıuyorlar. Uzerine eevrllmit 20 - 30 Macarlarla alllh arkadaıhtı yaptım. rUn çok ince, h1111U bir tefrikayı mden otomobiller içinde bir çok mu· 
projektör ve tltla mikrofon karpam- Bir aralık BrWmelde matbuat ,,llro- gtırilltillU, eararengls bir romınJa b vaffak olmUflar ve yanımdan da bir 
da ayni cllmlelerl bUyUk bir ~ Bunda çalıftmı. Harpten sonra tah- f'lltırdmı ve zaruri olarak guetecm. kaç pz firketi ameleai geçiyordu. 
ile 3, '· 5 kere tekrar ediyorlar ••• Bir aile devama imkiıı olmadı. KUc;Uk te \l8da ettim. 
bir daha, bir daha.- Rahat koltukla- bir gazetede vazife aldım. Bir mild- Bu aralJk aaatini Çlbrdı, lafa dal- Necati 8db ÇAKIR 
ra ıömWeret seve seve gördU.ğil- det llOllra bütün itleri lhıerimde kal· IDlf, bul mWıim .illerini unutm111 ola 
mtıs filmler nekadar zorlukla hazır- dl. Romanmı yasar, havadialerini cat, öıltımbdeki UJıva ile vermud- llr 111otoıiklet ıatl• almak 
lanıyormue meler! toplar, aruıra da mWlkat yapar- lan aUratle içerek: 

Film artl8tliil ook feci... Saiır dun. TUrklye, Çin, Amerika, Paria - Nihayet bir ,un kendimi mm ) istiyorum .. 
sultana müaahiplik gibi bir meslek. muhabiri ve tly-4tro kritlji hepsi be- stlldyoeunda buldum. \letropulis fil. Hol1vuttald artiat1er fevkalde .. 
Iein yoba bozuk pllk gibi ayni ah· nimdi. AqamJeyln de mWlahhihll - minde ufak bir rol aldım, rejiaör calp mektuplar alırlar. Bazdan ar • 
neleri yilbek aeale tekrar et dur. tini yapar, bilttın hizmetime muka- Frita Langı çok memnun etmif ola-

SabD'BlzJanmağa bqladığmı bir bil ayda 215 lira kazanırdmı. Hava - catnn ki birden bq rolü bana verdi. tı.tlerden para ister, bir llilrll aaçma 
aırada odada "Oldu" lleduı çmladı. gazi tlrketinde bir amele ile beraber Fakat aynı Ucretle. sapan iateklerde bulunurlar. Gary 
Frölih dudağında ufak bir tebeaUm yatıyor ve tabldotta yemek yiyor- Mwrevi diye aynldJiı kansı, çocu- Coopere birkaç zaman evvel gelen 
ile matbuat eefine dofru ilerledi; dum ... GUW bir gazeteci değil mi?" lu ve kazancı baklanda malumat ala bir mektup bir hayli orljinaldi. 
takdim edildiği zaman, kıymetli ar- O bunlan söylerken roıtl bittiji ve- caktmı. Fakat, artistte artık teıq Bu, genç bir Romanyalıdan gell • 
tiat htanbula gelip bizi oldukça ta- ya fuda verdiği için beraber yavqça batlaml§tı, birden ayqa kalktı ve yordu. Bu adam Gary Cooperden, 
nmıap tınat buldufmıdan, bir TUrk Ufanm karanlık ve leM1z lokantaal- blse veda ederek ayrıldı. lılUtemadl sadece 40.000 ley istemektedir. Ve 
ile ut tanıpn AJmanJarm g&ltefdi- na dofru Uerllyerek hapnetli otomo bir aayt ve gayret ve nihayetais bir bu para ile bir motosiklet a1acağmı 
ği hayreti, mutat birtakım garip IAl· bilinin yanından geçtik. O anl&U,Or sabır, kolay it deiiL 16ylilyor: 
allerle ku1ftn'madl ve ded1 ki: du: Kaoar gueted Ue Jroınqarak: "pe- .. _Bir motoeiklete mtıthlf lhtl • 

- Botaziçlnln aHıirli gecelerini Gthıtln blrlnde lokantayı idare et- )'lllrli llacar tolaama ve Tra.kaya p yacmı var. Onun için Bize milraca • 
unutaımyaealmı. "Ne gUrıel tabiat. .. miyor diye kapadılar, yemekler ha- rabı tberlnden Qılantl ft ma.tarna- at edlyonım. Iatedtiim bu para be• 
Yeni pege altından çıkmJe gibi taze kikaten ucuadu. Amelenin himayesi J&, oradan Mwllni ve Babee19ta· nim için mtllıimdir. Fakat llizhı i
ve berrak. •• Bir fırsat bularak tek- btıkibnetin en lRlYf1k vuife8idir, di- na. Vehip Pa,adH lttllıatçJlara, ora çbı nedir! 40.000 ley pek u dolar 
rar gelmek isterim. Bu Avnıpum ye yttbekten blr makale donattım. dan bOyllk lnklllbmdla pçtik, IOll· tutar ve Bizin lçbı hiçbir teY deifi.,, 
en gllzel 19hrinde lrilnlerlm nebdar Şirketten telefon ettiler. Böyle fil&- ra d&ıe dolap tekrar l'röhliche gel- Gary Cooper bu mektubu birkaç 
çabuk geçti." re neye kanl!Ycmnmuz? dediler. dit, arbc:lqmt: arkad•f1Da eölterdl- Fakat istenen 

Kendiaine: "ameleyi korumak için. Bu lfln pe- - Kazancı ayda ~ mark, parayı pderlp s6ndermlyecellne 
- IltaDbu1 halkl llsl cot aever. t1Dl bırakmancailz" De41m. ve cam fakat a,yn1dıiı bmma J11I bbldea dair hloblr ~ IGylemedl.. 
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EKONOMi 
Pamuk ve tiftik piyasası •• • • 

Uzümlerımız 

Almanların pamuk talepleri 
piyasayı tatmin edemiy.or 

·Bu sene 67 bin 303 
ton ihraç edildi 

ı r=f~ 

Bir pamuk fabr 

Ege mıntakası pamuk piyasası ge
c:;en haftaki durumunu muhafaza 
etmektedir. 

Almanyanm hali hazırdaki sipa -
riş miktariyle fiatları piyasayı tat
min edecek mahiyette olmadığı bil -
dirilmektedir. Son hafta içinde ya
pılan işler dahili fabrikaların mü
bayaalarına inhisar etmiş gibidir. 
Piyasanın bugünkü vaziyeti müsta
kar ve hatta biraz daha gevşemeğe 
meyyaldir. 

Prese birinci nevi pamuk fiatları 
39,50 kuruştur. 

ikasında çalışma 

Arjantinde bu yıl pamuk ekim sa
hasının geçen yılkinden yüzde 20 
fazla olduğu bildirilmektedir. Tah
minler rekoltenin 50.000 ton radde
sinde olacağı merkezindedir. 

Tiftik piyasası 
!ç piyasalarda: İstanbul tiftik pi

yasası geçen hafta içindeki duru
munu muhafaza etmektedir. Hafta 
içinde yapılan muamelelere bakıla
rak orta mal fiatlarında bir yüksek~ 
lik görülmüştür. Ince mallar bu 
yükselişten layıkiyle istifade ede -
memişlerdir. Hafta içindeki muame
leler 1400 - 1500 balya arasındadır. 
Piyasaya yeni mallar gelmekte de -
vam ediyor. 

lstanbuldaki stokun 4200 balyası 
yeni, 3000 balyası eski mahsulden 

Geçen sene en çok üzüm ihraç 
ettiğimiz bir sene idi. 934 senesi 
dış memleketlere 28 bin 538 ton 
tizüm ihraç edilmişti. Bu sene İzmir 
63 bin 303 ton ihraç etmiştir. 

Uzüm müşterilerimizin en başın· 
da Almanya bulunmaktadır. Geçen 
.sene Almanyaya 37 bin 263 ton 
üzüm gönderilmiştir. Yani ihracatı 
mızın yarısı Almanyaya yapılmıştır. 
,Almanyadan sonra ikinci derecede 
gelen müşterilerimiz lngilizlerdir. 
tngiltereye yapılan üzüm ihracatı 
da 12 bin 672 tondan ibarettir. Ho
landa üzüm müşterileri arasında ü
çüncü dereceyi işgal etmektedir. Bu 
memlekete gönderilen üzümün mik
tarı 7 bin 303 tona baliğ olmakta
dır. 

Belçikaya 2 bin 834 ton, İtalyaya 
1840 ton, Avusturyaya 949 ton, 
Çekoslovakyaya 780 ton, Mısıra 330 
ton, lsviçreye 319 ton, Fransaya 
828 ton, Macaristana 432 ton, Rus
yaya 291 ton, Yugoslavya.ya da 
30 bin ton üzüm ihraç edilmiştir. 

Türkiyeden en az üzüm alan mem
leketler arasında Ispanya bulunmak
adtr. Geçen sene İspanyaya ancak 1 
ton üzüm gönderilmiştir. 

Yugoslavyada 
Tütün ziraatinin 
bu9ünkü vaziyeti 

olmak üzere 7200 balya kadar oldu- Yugoslavya devletinin inhisarı, Yu 
ğu tahntin edilmektedir. Son fiatlar gaslavyanın başlıca mahsulü olan tü-
şöyledir: tünün ziraatine mani olduğ uiçin, 
Oğlak 94 • 98 Kuruş zürra arasında gayri memnuniyet u-

BORSA · PiYASA 
16 MAYIS CUMARTESİ 

Para Borsası 
"Ahı 

Sterlin li19,-
1 Dolar 123,-

20 Franıız franrı 164.-
20 Belçika franp 80,-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 816,-
20 Çek kuron 84,-
20 Le7 13,-
20 Dinar 49.-
Liret veııilı:alı 190 ,-
Florin 82.SO 
A vuıturya ıilin 22.-
Marlc 28,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Levı 22,-
Yen 30,-
İ!veç kuronu 30,-
Altm 973.-
Banknot 241,-

Çele fer 
Paris üzerine 
lnriliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

E ı lıom 

I• uı 

1524,....;:. 
126,-
167.-
84,-
23.-

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

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

975.-
243,-

12,03 
626,- · 

0,79,31,50 
10,11,96 
4,69.-
2,44,95 

63.79.50 
1,17,27 

19,08,75 
4,23,60 
1,97,34 
3,10.25 
5,80,94 

İş Bankası Mil. Kupon keaik 85.-
9.90 
9.90 

23,65 
41,
ts.-
19,75 

~ • N. 
ı. ı. Hamiline 

Anadolu % 60 
" %100 

Sirketiha:rriJe 
Tramva1 
Bomonti Nektar Kupon keaik 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası Kupon kesik 
Osmanlı Bankası 
$arlı Merkes Eczaneli 

fıf f lcrozlor 

Türk Borcu 1 
.. " 11 

,, ,, III 
htikraZl dahili Kuo~ kesik 
Errani A. B. C. 
Sıva. lrzurum l Kupon kesik .. " 

II 

M r ı r r Tahvflle rl 

7,85 
12.40 
10,50 
64,75 
26,-

4,45 

23,50 
22,40 
22,50 
94.50 
95,-
96,50 
96,SO 

17 - 5. 936 

[Bu sütunlar lçlD gönderilecek mektupla.rm "Evlenmeıe.r sütununa.• 

kaydiJe gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa olması rica olunur] 

On beş senelik aşk 
Ankaradan K. M. M. imzası ile: 
"29 yaşındayım. On be§ sene evvel 

akrabalarımdan bir kızla tam§tım. 
Benden bir yaş küçük ol.an bu kızla 
çılgınca sevi§tik. Ailevi seviyemiz 
servetimizle müsavidir. Ecnebi bir 
§ehirde geçen bu vaka ve ailelerimi -
zin servetlerine istinaden mağrur ha
reketleri bizi tahsilsiz bırakmıştı. 
Yekdiğerimizden mooda kimse ile te
ehhül etmiyeceğimize dair and içtik. 
iki sene sonra oııu aile muhitinden 
resmen istiyecektim. Bir gün konu • 
şıtrken nasılsa kalbimi kırmıştı. O 
anda, ani bir 8inir buhranı doıayısi· 
le nefretle yanından katf:ım. Fak.at 
onu öyle çılgınca seviyordum ki on -
suz ya§amanın beni müthiş feldketle
re sıirükliyeceğini kuvvetle tahmin 
eıtiğim için tekrar barışmak istedim. 
Fakat bu düşüncemi yapamadım ve 
onun tarziye vermesini bekledim. O 
da vermedi. inkisarı hayale uğradım 
ve her şeyden soğudum, 8efahat d -
lemlerine başladım. Uzun seyahatler 
de yaptım. Fakat onu bir türlü unu
tamadım. Temiz bir aşkla ruhuma nü 
/uz eden bu kızı ildnihaye seveceği -
me kaniim. Bugün o Türkiyede ol • 
mamakla beraber işitiyorum ki bir -
çok talipleri. reddediyormuş. Bana 
verdiği sözünde sebatını gösteriyor 
mu dersiniz' 

Beni hayaliyle bu kadar uzun se -
neler ya§atan bu kıza izdivaç tekli
finde bulunmak bugünkü vaziyetim 
dol.ayısiyle imkansızdır. Bütün ser -
vetimi mahvetmiş bulunuyorum. 

I stikbalimi niçin f eldkete sürükle
diği mi bilmiyen ailesi mazide yaptı
ğım çirkin hareketi nazarı itibara a
larak bana hayatım kadar 8evdiğim 
bu kızı yaptığım müna.sebetsizlikten 
vicdan azabı içinde inliyorum. Umit-

rum. O da beni seviyor. Bu adamııt 
çocuğu, da yok. Karısından ayrılıp 
benimle evlenmek istiyor. Buna raz,• 
olaıı.ım mı 1 

Yuva yıkmağa kalkmayınız, çün· 
kü yuva yıkanın kendi yuvası bozu· 
lur. 

"Epey bir zamandanberi karşı • 
mızdaki apartımanda bir bayanla 
gözlerimizle anlaştık. Fakat ben ay· 
n1 zamanda talebe olduğum için ça· 
lışmak mecburiyetindeyim. O benim 
bu vaziyetimi görünce darılıyor, so• 
muruyor. Halbuki ben müstakbel bir 
aile yuvasının zeminini §imdiden ha
:zırlıyabilmek imkanlarını arıyorum. 
Gerek ahlakı ve gerek güzelliği iti
bariyle çok hoşuma giden bu baya
na da tutkunum. Ona karşı daha fa~ 
la fedakarlık yapıp derslerimi ihmal 
etmem lazım. Halbuki en birinci va• 
zif emin derslerime çalışmak olduğu
na biliyorum. Buna rağmen hiçbir 
karar veremedim. Bu hususta sizin 
de dü§üncelerinizi sorar ve derin 
saygılarımı sunarım. 

Söyliyeceğimiz şey, sizin esasen 
takip etmekte olduğunuz harekette 
devam etmenizdir. Yani, siz henilz 
tahsil devresindesiniz. En lüzumlu 
şey de, bir insan için, tahsildir. Sizi 
bu yoldan çevirecek herhangi bir 
şeye aldırmayınız. Tahsil iştiyakını· 
zı takdir eder, kararlannızdaki is& • 
beti tebrik ederiz. 

* Dükkanım varken iyl idi 
Beyoğlundan S. B. K. T. imzasile: 

Mersin mnıtakasmda pamuk piya
rası tabü durumdadır. Mersin piya
sasında geçen haftaya nazaran bil
hasas iç ihtiyaçlar için istek fazla
laşmış ve iane pamukları ile yerli 
cinsler fiatlarında bir miktar yükse
liş kaydedilmiştir. İç pyasa fiatları
nm yüksek oluşu yüzünden Alman
ya ile iş yapılamamaktadır. Bu mın
takanın son haf ta içinde yapılan ih
racatın hemen kamilen Japonyaya 
bildirilmektedir. Mıntakanın son fi -
atları şöyle gösterilmektedir: 

Birinci mal 90 · 92 .. yandırmaktadır. 1924 te mahsul 14 
Orta mal 88 - 90 " milyon kilo iken 1933 ve 1934 te 3 

Dış piyasalarda: Almanyadan bil- milyon kiloya düşmüştür. Bu düşüş 
d.irildiğine .. göre .~rkiyeden ist~n:n lnhisarm mahsuliçin verdiği çok a
~ıatl~rm yuksekhgı yüzünden tiftik şağı fiatlere atfedilmektedir. Tüttliı 
uzerıne fazla muamele yapılama- çiftçilerinin adedi 1/ 2 dan 1/ 3 a düş
maktadrr. müş ve şimdi 9,131 köylüden ibaret-

1886 j -.-

1903 O K. keıik 88,50 
1911 lll K. lı:esik 83.50 

89:So siz derdime bir çare var mıdır1,, 

Bundan iki sene evvel fO ya§ınd'1 
başka milletten bir kızla tamşara'k 
seviştik. Bir iki sene zarfında bir de• 
fa ayrıldık. Buna sebep onunla bera· 
ber ayni dükkanda çalışan akrabaları 
idi. Onu kıskanarak bizi bir hafta k<J 
dar ayırdılar. Fakat ben onu çok sev· 
d'ğ'm içiin yenidtm barışmaya m~o

bur oldum. Onunla beni yalnız ölii:rtı 
ayıracaktt. 

Mersinde: 

tane 
Yerli 
Klevland 
Ekspres 

Adanada: 

39 
34 
40 
40 

kuruş 

" 
il 

Kapımalı 35. 75 - 36 Kuruş 
Parlak 33 - -34,25 ,, 
Temiz 31 - 32, 75 ,, 

Kars mmtakasında pamuk fiatıa
rı yükselmiştir. Iğdır pamuk satış 

birliği tarafından Rusyaya yeniden 
beher kilosu 48 kuruştan 200 ton 
pamuk satıldığı bildirilmektedir. 

Dış piyasalarda: Nevyork borsa
eında son hafta fiatları 7 - 22 punto 
ve Liverpol de 12 - 13 punto tenez
zül ile kapanmıştır. 

Piyasaların durumu gevşektir. 
Bu sene bütün dünyada mevcut 

'Amerika pamuklan stokları 11 mil
yon 179.000 balya hesap ediliyor. 

Brezilyada yağmursuzluk ve ku
raklık devam edecek olursa zaten 
zarar gören mahsulün harap olma
sından korkulmaktadır. 

San Paoloda mahsulün ayıklan -
mış olarak 170.000 ton tutacağı ve 
bu miktarm 40.000 tonu yerli sana
yi tarafından sarfedileceği tahmin 
olunuyor. 

No. 25 

Ademle Havva 
Bürhan CAIDD 

Muhakkak ki Tanrı da insanları 
seri halinde standarize ederek yara
tıyor. Fakat içlerinde böyle nüme
rote veyahut lüks ve sipesyal olan
ları da var. Hayal de bu sınıftan! O
n unla birkaç kere dansederken biz
den başka bütün çiftler çekildiler. 
Yalnız kaldık. Numara yapan artist
ler gibi kendi kendimize dansettik 
ve kucak kucak alkış topladık. 
Başımda fırtına halinde bir sevinç 

ve saadet rüzgarı esiyor. Hayalle bir 
defa "Brüksel,, de yaptığımız gibi 
adamakıllı sarhoş olmak istiyoruz. 
Düğün günü onu razı edemedim. 

Onun kendine göre hesapları, dü
şünceleri var. Yalnızlığı seviyor. Bu 
garden parti için annemin ısrarı ol
masa biz kendi kendimize gelin gü
vey olacaktık. Fakat mürüvvet gör
mek istiyen annemi kıramadık. 

Alafranga Muhtar Beyin köşkün
de bir de alaturka saz takımı ihti
yarları eğlendiriyordu. 
Akşama kadar bizimle beraber 

· ~ ndiler. Ge-

Egede incir piyasası 

sakinleşti 
Ege mm takası: incir piyasası mev 

simi geçmiş olması dolayısiyle sakin 
geçmiştir. Son hafta içinde inhisar 
idaresi 400 ton hurda mübayaa et -
miştir. Geride en çok 250 ton daha 
hurda kaldığı ve bunun da mezkur 
idare tarafından satın alınacağı bil
dirilmektedir. Bu suretle gelecek 
mevsime stok devredilmiyeceği an -
!aşılmaktadır. 

Dış piyasalarda: Hamburg piyasa
sında mevcut stokların henüz tama
men tükenmediği haber verilmekte • 
dir. !zmir tüccarları tarafından yapı
lan tekliflerin hazır mal fiatlarm -
dan yüksek olduğu kaydedilmekte
dir. 

Ekmek narhı 
Ekmek narhını tesbit eden kontis

yon yarın belediyede toplanacaktır. 

len çiçek demetleri bir küçük villa 
yapacak kadar çoktu. Yaşlı kadın
lar Feneryolunun şimdiye kadar 
bu kadar neşeli bir düğün seyret
mediğini söylüyorlardı. 
İnsanın evi, bahçesi ne kadar olsa 

samimi oluyor. Bir arkadaşım daha 
lisede iken zengin bir adamın kızı 
ile nişanlanmıştı. Merasimi Beyoğ

lunun büyük bir otelinde yaptılar. 

Ne kadar resmi, ne kadar da soğuk 
oldu. 

Bir kere buralarda ne kadar ba
yatlamış pastalar, pötifurlar varsa 
böyle nişan, düğün ziyafet gibi ka
labalık günlerde s .. :üp çıkarırlar. 

Herşey iğretidir. Gelin güvey otur
dukları kanapenin bir iki saatlik 
misafiridirler. Gelenleri karşılıyan 
ev sahibi değil garsondur, nasıl an
latayım bir çok iğreti, ariyet, soğuk 
ve bozuk şeyler. 

Kendi evi nekadar olsa başkadır. 
Ama her eve o kadar kalabalığı top
lamak imkanı yokmuş. Daha iyi ya. 
Evinin bahçesinin alabildiği kadar 
candan dostları toplarsın. 
Akşam herkes dağılırken biz de 

kıyafetimizi değiştirdik. Küçük çan
talarımız zaten hazırlanmıştı. Bir 
hafta Boğaziçinde, Tarabyada otelde 
kalacağız. Yerimiz hazır, 

84,50 Derhal bu kıza mektup yazar, ona 

Taltv,J ISt _,__, , _karşı yaptığınız hareketten özUr 

Rıhtım 
Anadolu 1 ve ll Kupon kesik 

tir. 
.. m 

Anadolu Mümessil 

10.40 
43,70 
47,50 
51,35 

Verilen malumata gere, cenubi Yu 
goslavyada hava, 1935 yılında, tütü- goslavyadaki müstahsiller, Inhisarın 
nün ekim, toplanması ve kurumasına ekimine müsaade ettiği miktarda. tü
çok müsait olmuş ve mühim miktar- tün yetiştirememişlerdir. Inhisar Ce
da kokolu tütünün piyasaya arze - nubi Yugoslavyada 10,000,000 kilo 
dileceği tahmin edilmektedir. llk tah tütn yetiştirilmesine müsaade etmiş
minlere göre 1935 yılı mahsulU geçen ti; fakat iki yıldan beri mahsul için 
yıla nisbtele fazla olacağı ve takri - verdiği çok aşağı fiatler, ekicinin bu 
ben 6,000,000 kilogramı bulacağı an- sahada çalışmasına mani olmuştur. 
!aşılmaktadır. Skopliedeki Tütün Kooperatifinin ye-

Prilep mmtakasında yetişen tü - tiştirdiği tütnden iyi neticeler almdı
ttinler çok yüksek evsaftadır. Skop- ğı ve bu Kooperatif azasından 200 ki 
lie mıntakasında mahsul çok bol fa- şinin ihracata yarar 80,000 kilo tü
kat aşağı nevi tütünlerden ibaretir. tün istihsal ettikleri anlaşılmıştır. 
Kumanova nahiyesinde şimdiye ka - Bu miktarın mühim binr kısmının 
dar 900,000 kilo orta nevi ve Preşe- !nhisar el koymadan evvel, ihraç e
vada 700,000 kilo tütün toplanmıştır dilebileceği urnultakdır. 
Tetovo ve Bitolj nahiyesinde iyi ka- 1636 yılında Cenubi Yugoslavya.da 
liteden 300,000 kilo ve Kokan kaza- tütn mahsulü için iyi fiat verilirse ti7 
sından 180,000 kilo mahsul alınmış- caretteki durgunluğun önü almaca -
tır. ğı ve iyi kar temin edileceği ümit e-

Velesde 100,000 Radovist'de 60,000 dilmektedir. Tütünler iyi bir surette 
Strumikada 60,000 ve Cevçeliyada kurutulup terbiye edildikleri ve fiat-
20,000 kilo yüksek evsafta tütün is- ler yüksek olduğu takdirde, Cenubi 
tihsal edilmiştir. Yugoslavya müsthsillerinin mahsul-

Bu sene zarfında tütün ekimi va- leri için, 80 - 100,000,000 dinar ala
ziyeti çok iyi olmuşşa da Cenubi Yu- cakları tahmin edilmektedir. 

Blitün gün üç, dört yüz kişinin 
kahkahasile çınlıyan bahçe akşam 
üstü eski haline döndü. Bizim ka· 
yınpcder de aksi istikamete, Adaya. 
gidiyor, eski hatıralarını tazeliye -
cekmiş. Şevket Vamık Bey zaten bir 
hatıra deposu. 

Annemle babam yine yalnız kal -
dılar. 

* Tarabyanm tam mevsimi. 
Körfez bir ressam paleti gibi renk 

renk sandal, motör ve kotra ile do
lu. Otel oldukça kalabalık. Fakat 
bizim dairemiz salondan uzak oldu
ğu için müzik bile duyulmuyor. 

Burada Boğaz sularının kıvrıla 
kıvrıla kıyılarda işledikleri beyaz, 
lacivert, koyu gümüşı rengi köpüklü 
dantelleri seyrediyoruz. Ilk akşam 
balkonda haşhaşa yemek yerken Ha
yale dedim ki: 

- Balayımızın ilk haftası mev· 
simin en güzel ayma rastladı. Gece 
nefis bir ay var. 

Başını salladı: 

- Balayımız diye ömriimüzü çer
çeveye sokmasan Kamıran, ben iste
rim ki, yaşadığımız bütün yıllar bu
günlerimiz gibi mes'ut geçsin. 

- Hakkın var Hayal. Fena bir dil 
alı§kanlığı. Arzularımın senin ar -

zularınm eşi olduğuna şüphe mi var? 
Ay karşımızdaki çamların üstün

den göründü. Hiç konuşmadan bu 
nefis tabloyu seyrediyoruz. Bir ha
reket, bir ses bu şaheserin ruhunu 
bozacak gibi. Körfezden bir mando
linin tane tane musikisi sızıyor. 
Rıhtımda kolkola dolaşan genç 

çiftler bile kalplerile konuşur gibi, 
başlarını biribirlerine bırakmışlar. 
Etlerinin sıcaklığını arar gibi so
kulmuşlar, denizle ayın sevişmesini 
seyrediyorlar. 

- Sandalla. gezelim mi? dedim 
Hayale. 

Kabul etti. 
Şimdi Kalendere doğru, aya doğ

ru gidiyoruz. Kürekleri ben çekiyo
rum. Hiç konuşmuyoruz. Denizin 
iyot kokuları havadaki çam ve çiçek 
kokularına. karışmış. Arasıra Alman 
sefaret bahçesinin eski manulyalan 
da tatlı bir nefes gibi o nefts koku
larını gönderiyor. 
Boğazın en muhteşem gecesi. 
Bunu Hayale söyledim. Güldü. 
- Çünkü içinde biz varız. 
- Muhakkak! \ 
Hafif bir akıntı var. Böylece Ye

niköye kadar gidebiliriz. Kürekleri 
bıraktım. Hayalle yanyanayız. 

- Mes'utsun değil mi Hayal. 

dilersiniz. Bundan başka kendisini 
el'an sevdiğinizi, fakat onunla evlen
mek için artık servetiniz kalmadığı 
gibi, yüzünüz de kalmadığını söyler, 
ona, size karşı vermiş olduğu ve baş
kasiyle evlenmemek,, sözünü geri 
verdiğinizi, kendisini serbest telakki 
etmesini bildirirsiniz. Eğer isterse -
niz, ve hakikaten niyetiniz varsa, si
zin ilelebet bekar kalacağınızı ilave 
edersiniz. 
Eğer kız elan sizi seviyor da diğer 

izdivaç taleplerini reddediyorsa sizi 
affeder, yok, vaziyet böyle değilse, 
ona karşı borcunuzu ödemiş olursu-
nuz. 

* 
Ölenle ölünmez 

Uzunköprüden B. Karkaş'a: 
Mektubunzdaki suali okuyucuları

ma sorup onlardan gelecek cevapları 
size göndermemize imkln yoktur. 
Yalnız, biz size kısaca. deriz ki, ölen
le ölünmez. 

• 
Bir evli odamı seviyorum 
Eyüpten S. M. imzasiyle: 
"~2 ya§tndayım. Henüz evlenme

dim. Fakat evli bir adamı seviyo-

Ellerimi sıkıyor: 
- Çok. • 
!çimde ifadesiz, şekilsiz, ürpertici 

bir heyecan var. Bu renk, koku ve 
sükunet aleminin bir ince bulut gi
bi eriyip dağılmasından korkuyo
rum. Bu kurı;ıuni rüya. içinde Hayalin 
sesini duyuyorum: 

- Kimıran. 
- Hayal. 
- Brükselde verdiğin 11özde du· 

racaksm, değil mi? 
- Bütün kalbimle! 
- Ben mağrur bir kızım Kimıran. 

Senden beklediğim yalnız budur. 
Gururumu incitme! 

- Kalbine onun şüphesi bile düş
miyecektir Hayal. 

Ve avucumdaki elini dudaklarıma. 
götürüyorum. 

- Hayatımız .,hep böyle geçecek 
Hayal. 
Başı omuzuma dUşüyor. Onu bu 

akşamki kadar benim görmedim. 

• 
Bir hafta için geldiğimiz Tarabya-

da on beş gün kaldık. Hayal bura
dan çok hoşlandı. Her sabah otelin 
küçük motörü bizi Büyüklimana ka
dar götüriiyor. Orada toz haline gel
miş altın tanelerine benziyen bir 

Şimdi iki sene geçtikten 8onra yin~ 
ayrıldık. Çünkü beni tanıdığı zama?ı 
benim dükkanım vardı ve geçen sene 
askere gittim, dükkanı kapamağa 
mecbur oldum.6 ay evvel askerliğimi 
bitirdim ve münasip bir dükkan bıl 
lamadığım içün anunıa evlenemedim• 
Şimdi iyi bir işim olmadığı için fitil• 
liyen arkadaşları yüzünden benderf 
ayrıldı. Ben çok fena bir vaziyet~ 
düştüm. 

Kara sevdaya tutuldum, ona ne ktJ• 
dar yalvardım.sa boşa çıktı. 

Şimdi gözlerime çok fena şeylef 
geliyor. Onu unutmak için ne yapmQ• 
lıyım1 Beş gündür ne yemek yiyebY 
liyor ne de uyuyabiliyorum. Hep dil" 
şüncem ondadır. 

Onun da beni 8evdiğini biliyorıını· 
Onu arkadaşları fena yola çıkarmtı1' 
i8tiyorlar. Ah bugünkü kadınlar! 

Kat'iyen soğuk kanlnlığmızı ka)'' 
betmekiniz. Derhal kendinize bir ifı 
kabilse bir dükk!n tedarik ederek"' 
ziyetinizi düzeltiniz. Eğer yapabilir' 
seniz, muvakkat bir müddet için o " 
nı ··· 1a alakadar olmayınız. Görece!<• 
siniz ki, o, kendiliğinden yanınıza ge• 
lecektir. 

kumsal ve berrak bir deniz var· 
Banyodan sonra kumsalda uzanıYO" 
ruz. Burası o kadar tenha ki ba.ıl 
günler bizden başka kimse olmuyor· 

Hayal iyi yüzüyor. Ben de Fener• 
bahçenin Kınalıada - Kalamıı şa~ 
piyonu olduğum için ondan a§S.•· 
kalmıyorum. 

Günlük programımız pek sade. O. 
öğleyin otele geldiğimiz zSJllS. 

açık havanın ve spor yapmanın ve~ 
diği iştaha ile yemek yiyoruz. so~ • 
gazetelere göz gezdiriyoruz. Saat u;s 
ten dörde kadar, bazan dört buçu ~ 
kadar uyku. Beşte salona iniyoru ' 
Istanbuldan buraya çaya gelenler ~ 
luyor. Müzik te hiç fena değil. ça se" 
dan sonra yine denize. Fakat ~.~ .. lik" 
fer yalnız kürek çekiyoruz. Bu.r -
dereye, Sarıyere, Beykoz&, umurY6" 
rine kadar gidip geliyoruz. ot• 

Hayal ışişmanlamaktan korkU{tJo 
On beş gün içinde bir buçuk 
aldı. }CO" 

Baba.sile her akşam telef onla 
nuşuyoruz. ıc 

Şevket Vamık Bey Ada~an "fte 
memnun. Yirmi yıl evvelkı Ada. , 
bugünkü arasında çok fark oldU~J 
nu söyliiyor. Yalnız pazar ~~!:18 if 
konuştuğumuz zaman sesi degışın 
ti: 
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l AN 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Pr ogram 
Is tan bol 

Bu iki şahsiyet, 

kadın kendinde 
bu iki aşk, bu iki 
nasıl birleşiyordu ! 

12,30 Mchteli{ plaklar ve Halk musikisi. 
18,- Dans musikisi (plak), 18,30 Ambassa
dör'den nakil, Varyete musikisi, 19,45 
Haber, 20,- Muhtelif pliklar, 20,30 Stlıd· 
yo orkeı1traları. 21,15 Eminönü Halkevi 
gösterit kolu ve Son haberler, Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının cazetelere mah· 
sus havadi5 servisi verilecektir. 
BUKREŞ 

18: Matas orkestrası: 19,20: Plak: 20,20: 
Koro; 22,05: Debüsi'nin sonatlarından: 
22,55: Santöz Aida Helta'nm iştirakile 
radyo orkestra&L 

Adna.n mektubu görünce şaştı: 
'l'evfik, demek ki,ondan bu davayı 
tizli tutmuştu? Halbuki bu, kendisin 
den gillenen kaçıncı dava idi! 

Macide - Rahatsız olmazsanız, içe 
'iki odada tapulan size göstereyim; 
işi etrafile anlarsınız. 
ı..~dna.n bu teklifte, hastayı dava la
'4l"WSile rahatsız etmemek merhame
~i gördü; fena kokan hastadan da 
açmak istiyordu. 
Macidenin odasında Adnanm gözü

~e iki şey çarptı: Karyola; mutfak 
~ ölü kokan evde, ince bir kapının 
a~rdığı bu odada, rüzgar kadar te
ltı.1ı bir ha va! 

Adnan bu karyolanın kenarında 
ra~ saatt.enberi inmeli adamın göz 
eti.le cenkleşerek bu iki yuvarlak 
~ın~ nihayet bir tarafa fırlattı ve 

ac1deyi kollarının arasında nihayet 
•ıktı. Macide iki saattenberi Adna
tıın her tarafında kınlıyor, parçala
~Yor, vUcudü lokma lokma, dilim di
~· s~tun sütun kopuyor, dağılıyor, 
~ırleş1?.'o:.; yatağın her yerini kaph
a or, buyuyor, sonra bir kucak, bir 
lt "Uç oluyordu. Adnan şaşırmıştı: Bu 
~mm aşkı öyle ba.şı ve sonu olan bir 
~tap, bir terkip, bir san'at değildi. 
• U 8;Şk: v~şetin güzelliğine yakla-
an ıptıdaılıkle hayattı; Macidenin 
~kında nikahlı kadının vücudunda
&. t a b i i l i k ve bir k ı z ı il 
cıx~rni eti~deki deri dahası var
~• bu der:ıde sanatın üstüne çıkan 
ı:kin çizgiler, bütün tekerrürlerde 
il Yapılan her şeydeki tazelik, bu 
bı~klarda ezberlenmemiş, yazılma
~~aimdiye kadar mermerin, ren 
~~in söyliyemedlği eyler vardı. 
lll ~an Macidenin kollarında kendisi
d le erkek sanıyordu :Bu vaka'ya o
lt erece insan eli değmemişti. Şimdiye 
h fldar tanıdığı başka deriler Adnana 
h f't g\iıı giydiği çamaşırları kadar 
ıc:~atsız, sinirsiz görünüyordu. Bu 
tu 

1 
n derisi romanlardaki aşk mek

tı.i l> arına benzemiyordu.Aşk, bu deri 
(!t~ daha vazıh kanla, daha sarih 
goıı Yaşaması, bu dudaklarda, bu 
idi e~eki hayatın taşıp çağlaması 
it · .Şımw Adnanm pembe ve mor 
~lll1lderine Macidenin bembeyaz 
tlı CUdu toz halinde, çiğ halinde yağ
tıı~ştı; kadın kendisini kayaya çarp -
~e~! Parçalanıp tuz buz olmuş, er
~ gin kıllarında kadının her zerresi 
l'at lllla damla titriyordu. Ortalık ka
h.nrrııştı.: Kadının bıçak gibi parlı -
dı .A. derısinde deniz ve mehtap var
~~l'd dnan odadan 4 saat sonl'.a çıkı
kaı Ul sofada Senih efendinin açık 
fJflaan kapısının önünden geçerken 
onu nın dibinden uzanan cam gözler 
~t ~de Adnan irkildi; deminki fazi
dar ~Ygulanna tekrar dönecek ka -
~em· aci.denin odasından doymuş 
b.an ~Ie:ıyıe, tok derisiyle çıkan Ad
~kaıc enih efendinin cam gözlerinden 
~lld ta, evinde kurtulamadı. Yata
gaııı ~ ke~di yüzünden utanıyor, yor
lıtıı e ortüyordu. Vicdan azaplan
la~ nı;-tenılerin, emellerin, hastalık
lu~et ~~disine şirk koşmasını Ulu
~ay gibı çekemiyen uyku Adnanı 
~ et ezdi, ve Adnan uyudu. Sa
lçı11~e dUn geceki vicdan azabının 
lteıı,di Uyandı; karar veriyordu: 
)e 8ô nı bu kadar küçülten Macide
hcelt~ ~erdiği halde bir daha gitmi
terek: • Senih efendinin derisine gi
"ııçlarıonun ıstırabını paylaşıyor, a
tta.il gU nda ve dudaklarında h8.la ya
tlitı.den naha ancak bu cezayı vermek 

l<' geliyordu. 
\\ il.kat b 
~ "% b· Undan sonra Adnan Maci-
11~faıs10~ haftada Uç kere gitti; her 
~lllda a cam gözleri Macidenin o
~ l\>uıu Unutuyor, sofada karşısın -
~tldiSi Yordu. Fakat Adnan en çok 
ita lta.tı.ı~deki iki Adnana şaşıyordu. 
~ Uatı :rp müşirinin kızı Bclkise 
~ ~oUar~aktan çırpman Adnan ay
~ 0l'du? "f!. a ~~cideyi nasıl kucaklı -
.~·bu ik~ ıkı tecennün, bu iki ka -
~ol'du, ~ S.Şk kendinde nasıl birle
~11'1-tner · alnız bir nokta vardı: 
~ dıl'\ra:alıdan Belkise daha çok 
ta l'e bir ' Sofu}ardaki evden Maci
tı: Çı}t1~ daha gelmemeği tasarlıya
ltt~l'i h.a~l'du. Belkisin yanında Ma-

ltı. buı rlaYinca kendini büsbütün 
Uyor, Belkise bir mağara-

om deliğinden, üstü başı karanlık - · Adnan, odaya girer girmez boy • 
lar içinde, bakıyor, ahmaklaşıyor- nuna deli gibi sanlan Macideyi öpü
du. Maddenin kollarında olduğu za- yor, fakat kadının niçin çok bahti -
man Belkisi sevmediğini sanıyor, fa- yar olduğunu anlamıyordu. Kendi 
kat buna 10, 15 dakika inanıyor, kendine "acaba kocası mı öldü,, di
sonra Belkisin ıstırabı başlıyordu,. yecekti, fakat Senih efendinin cam
Birkaç gün Macideye gelmediği za- dan gözleri Adnana demin buzdan 
man, beş hissiyle Belkise çıldıran iki ok gibi saplanmıştı; Adnan ken
Adnanda Macide altıncı his olu- dine kızdı; niçin bu kadar aptal olu
yordu; bu altıncı duygu Adnanda yordu; sanki bilmiyor muydu, bu 
uzvileşiyor, Macideye gitmezse kolu, türlü kadınlar sebebsiz sevinirlerdi! 
kafası hulasa bir tarafı eksik kalı - Macidenin bu sevinci de bütün o
yordu. nun gibilerin bu sebepsiz, bu hazin· 

Adnan Sofulardaki eve o kadar neşelerindendi. Bu türlü kadınlar 
sık gidiyordu ki nihayet Senih efen- yan deli sayılmazlar mıydı? 
dinin cam gözlerine alışmıştı; bu Adnanm boynu kadının bir türlü 
gözleri de başka şeyler kadar görü- çözülmiyen kollarından rahatsız ol-
yordu. Ve Adnan bir türlü Macide- '1llY baş adı; ve bıyı wm n ltınd 
den kurtulamıyordu: Kadının deri _ duran Macidenin yanağı kcçeleştl. 
sinde Adnan gelirken bir yığın kedi Kadın ıiaykıra, haykı~ bir şarkı 
yaltaklanıyor, giderken bir sürü kö- bestesiyle: - bahtiyar oldun niha-
pek oluyordu. yet Macide!,. dedikçe Adnan: 

- Yavaş haykır, kocan duyacak! 
Demek için, Senih efendinin bir 

an menzul olmamasını istiyordu. Fa
hişelerin sevinmeleri Adnanın iğ -
rendiği şeylerdi. 

Adnan, öp beni... öyle cl~ğil .. 
lyi öp, Maciden çok bahtiyar ... Çok 
bahtiyar ... f Arkası var] 

TAN 
Basımevin i n Bastığ ı Kitaplar 

f ira Kt. Kitabın ismi Müellifi 

VARŞOVA 

17,15: Operet ve sesi ifilm parçalan: 
18: Dans musikisi; 19: Keman konseri; 
19,30: Radyo piyesi • Muhtelif. 21: Bah· 
riye bandosu; 22,10: Sen neşriyat; 22,55: 
Dans; 24,05: Dans pi aklan 

~IOSKOVA 

18,30: Bir opera temsilini nakil; 22: 
Muhtelif dillerde emisyonlar. 

ViYANA 

18: Avusturya - Jtalya futbol maçını 
nakil; 19,40; Muhtelif; 20,10: Avusturya -
Lehistan tenis maçına dair: 20,30: Hafif 
musiki; 21,45: Valdincer kendi eserlerini 
çalıyor; 21,05: Şen yayım; 23,20: Tenis 
maçı neticesi; 23,25: Dans. 

BUDAPEŞTE 

18: Salon orkestrası; 19,15: Çingene 
musikisi; 20,40: Harpa musikisi; 21: Stüd
yo piyesleri; 22,40: Opera orkestrası; 24: 
Plik. 

Kısa Dalgalar 
Berlln 
Çalıoma saatleri: Saat 10.45 - 14.20 ı 

ı 74 m. ve 31. 45 m. Saat 15.00 - 18.35: 
31.38 m Sa.at 151 - 23.35: 25, 49 m. vı 
'9 a: m. 
Londra 
Ça.ıoma saatleri: 10 - 12,20 ı 25.53 m 

u 31. 55 aı Saat 13 - 15.45 : 16. 86 m 
ve lı., 82 m. Saat 16 - 18 : Göaterilcn 
poıtalardau ilı:iai. 19,8:Z m. 25. 2!1 m. ve 
31, 55 m. 

S. st lıl.15 - 23,!0 : Gömterfleu :Z veya 
ı: poata l!I. 6t' m. :Z5. 53 m.. 31, 55 H 49 
\Om,. 

Sinemalar, Tiyatrorar 

• TEPEBAŞI ANFt TİYATROSU : 
Saat 20,30 da (Tosun). 

• HALK OPERET! : İzmir Elhamra 
sinemasında cündüz (Telli Turna), 
cece (Şen Dul). 

• FRANSIZ TİYATROSU ; Saat 21 de 
Pr. Zati Songur. Manyatizma, Spici· 
tizma, Fakirizm ve İpnotizma nuına
ralnrL 

Bugünkü procram çarpmba akşamından 
itibaren değiştirilecektir Yeni program i
çin biletler ci~ede satılmaktadrr. 

• SOMER : (Esrarengiz Tayyare) ve 
(Vicdan Azabı). 

• TAN: (Küçük Anne). 
• TÜRK : (Kanun Kuvveti) ve (Dede). 
o İPEK : (Silah Başma), (Nataşa) ve 

(Olimpiyatları Nasıl Olacak). 
• YILDIZ : (Aşkını Günahmıdır) ve 

(Dertsiz Arkadaşlar). 
• ALKAZA.R : (İstanbuldan Geçerken) 

ve (Sessiz Çete. 
• ELHAMRA : (Öldürdüiüm Adam) 

ve (Vaknııız Baba) 
• SARAY : (Zevk Gecesi). 
• ŞIK : (Sana Tapıyorum) ve (Karnnı 

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

Kuş), 

• ALEMDAR : (Köniksmark) ve (Su· 
zan Banyoda). 

• MİLLİ : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö· 
ı 25 Gönülden Gönülc M Turan lüm Kasırgası). 

Muvaffakiyet Gasson tercümesi Muallim Miibaha• • HİLAL : (Könikıımark) ve Arslan· 
!ar AdasL • 

Propaganda .. .. • AZAK : (Spor ve Gençlik), (Melo), 
Çok Seri Kazanç YoJlan .. • (Sıirüsüne Bereket). 

o 40 
o 50 
o 75 
o 75 Kendini Tanır mısın ? ,. • • USKODAR HALE : (Eskimo). 

o 15 Tali Sensin • .. Davetler, Toplantılar 

Müşküllerle Mücadele ,. • CÜLHANE MÜSAMERELERi 

İdeal Büro N • Gülhane seririyatı0 12 tıbbi müsameresi 
Yeni Müşteri Bulmak Sanatı ,. ,. ayın 8 inci Cuma günü yapılmıştır. Mü· 
Askerl Mektepler için samerede: Prof. Dr. Nüzhet Şakır Spondi-
y eni Kıraat Kitabı Muallim Oıman Senal lo artritlerde dielektrolizden ; Kimya asis-
B M tanı Dr. Sevket vitaminlerin biyokemisin-
eı ürebbj Muallim HUviyet Bt'kb den bahsetmişlerdir. Prof. Dr. Kemal Hü· 

Kılrcnm SilrOvorum Rept Enlı seyin yeni bir ilaç hakkmda bir teblikte 

o 75 
o 50 
o 50 
ı 50 

75 
50 

Beş taneıien fola alanlara % 30 iskontn varııln. 'bulunmu!itur. Kulak baş asistanı Dr. Nejat 
•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ amygdalectomie yap~m~ nefritli b~ hasta, 

Teşrihi marazi asistanı Dr. Kimil bir di-
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~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ - -- -
~IWÜW &IM@@~lW! - -- -§§ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir :: - --
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Büyük ikramiye 

30.000 Liradır -------

-------------- ---E: Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami- = 
:= yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... § - -
;:illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i:;; 

mağ dumurundaki neşçit: tegayyüratan 
bahsetmi5lerdir. Müsamerede faydalı mü
naka$81ar yapılmqı ve münakapalara: Prof. 
Dr. Murat Cankat, Abdülkadir Noyan, Na
zım Şakır, Burhanettin Osman, Nüzhet 
Sakır iztiralr: etmişlerdir. 

Fatih A •• Şubffi Baıkanlıiından : 
1 - 316 : 330 dahil doiumlularm deniz 

sınıfı temamcn sevk olunacaktır. 
2 - Nakdi bedel vereceklerin bedelleri 

21.5.936 akşamma kadar alınacaktır. 
3 - Şubede toplanma ve sevk günü 

22.5.936 dır. 

Hastane Telefonlan 

Cerrahpaıı baetanest 21693 
Gureba hastanesi Yeni bahçe 23017 
Hasekı tadmJar hastanesi 24553 
Zeynep Klmil haataneal Oaküdar 60179 
Kuduı b.astaneıl Çape 22142 
Bevotlu ZükQ" hastaneıl 43341 
Gülhane haıtaneai Gül hane 20510 
Haydarpaıa Nümane hastanesi 60107 
EtfaJ hastaneai Şişli 42426 
Bakrrlröy Akıl haataneal 16.60 
Sark Demiryollan Sirkeci 23079 
Devlet Demlryollan Haydarpaşa 4214.5 

itfaiye Telefonlan 

latanbal lttaıyeai 24222 
Kadıkoy itfaıyeal 60020 
Yeıilköy. Balı:ırkÖJ'. B6:rWtdere. 
Usküdar ltfa17eai '5062.S 
Beyoflo itfaiyesi 44640 
Büyükada. He1beli, Barru. Kmab mm· 

takalan için telefon eantralmdald memura 
1ancm demek kilidir. 

Cergün bir' - SUÇ KIMID~? J 
HlkAye 1 

------------~Peride CELAL 

Yavrucuğum, beni afettiğini yazı
yor ve artık yanma gelmemi söylü
yorsun. Her halde beni affetmek, 
bu senin için epey müşkül oldu.Fakat 
bu affin benim üzerimde en küçük 
bir tesir bile yapmadığını söylersem 
kızma, kırılma .. Mektubunu okurken 
"ben acaba bu affe layık olmak için 
ne yaptım?,, diye, düşündüm ve se
nin duyacağın büyük hayreti yanım 
da imişsin gibi hissederek karar ver 
dim ki. eğer ortada affe muhtaç bir 
suçlu varsa oda sensin!. 
Çocuğum, evlendiğimiz zaman be 

nim kocaınan kitaplarım, tedaviye 
muhtaç hastalarım, senin ise meş
gul olduğun tek bir şey vardı. Gü
zelliğin... E m i n o 1 k i i l k 
z a m a n 1 a r senin kadar ben de 
donuk bir beyazlıkla yuvarlanan o
muzlarının üzerinde yükselen başına 
ensende ince büklümlerle toplanan 
kızıl pırıltılı saçlarına hayrandım ve 
seni sevdiğimi sanıyordum. Bana gön 
derdiğin affe karşılık sana bütün ha
kikati, yani birçok acı şeyleri açmak 
biraz kalpsizlik amma, bu bende öy
le bir ihtiyaç oldu ki.. 

Hatırlayor muı:ıun, benim geceleri 
geç vakte kadar kitaplarımla meş
gul olmama, sabah erkenden hasta
larına koşmama epey içerlerdin ve 
seninle eve dair, haricin küçük de
di Rodularından başka bir şey konu
şamazdık. Sana küçük hastalarım
dan birini nnsıl bin bir emekle, didin 
me ile hayata bağladığımı, fakir bir 
ihtiyarın davetsiz ikinci bir vizitem 
karşısında gözlerinden süzülen yaş
lan anlatamazdım. Bu manasız şey 

ler senin beni dinlerken gözlerine 
hayret ve istihza toplamaktan baş
ka neye yarardı ki.. Bu gün muvaf
fakiyetii bir ameliyat yaparak neş'e 
içinde eve döndüm. O gün sen de pek 
neş'eliydin. Kapıdan birer girmez 
"Gel bak seni en samimi bir arka
daşımla tanıştıracağım,. diye elim
den çekerek beni salona sürükledin 
ve orada ince, ufak tefek esmerce 
bir kadınla tanıştırdın. Sen bana o
n unla senelerce evvel mektep arka
aaşı olduğunuzu.şimdiye kadar Ana
doluda bulunduğu için görüşemediği 
nizi anlatırken o bizi dudaklarında 
yumuşak, ince bir tebessümle dinle
yonlu. Fakat sen. "lşte artık buraya 
yerleşti. Hergün beraberiz . ., dediğin 
zaman arkadaşının tebessümü bir
den bire acılaştı, gözleri uzaklara 
daldı. Hemen onun bir acısı olduğu 
nu hissettim, bahsi değiştirerek o 
günkü muvaffakiyetli ameliyatı an
latmağa baı;ıladım. Unutma ki yavru
cuğum sen hemen mis"firine ikram 
etmek için çay masasına doğru iler
lerken bakışlarında istihza dolu bir 
pırıltı yanıp söndü ve o zaman gör
düm ki, arkadaşın gözlerine topla
nan derin bir alaka ile beni dinliyor. 

Fakat sen çay fincanlarının üzeri
ne eğilmiş. pembe dudaklarında acı
mak isteyen bir tebessüm, kumral kir 
piklerin alay dolu bakışlarını sakla
yarak çay boşaltıyordun. 

Birdenbire ilk defa içimi sana kar 
ı;n merhamete benzer bir şey kapla
dı. O alaycı tebessümden kurtulmak 
iyi yine başımı arkadaşına çevirdim 
O, büyük gözlerinin derinlerinden 
fışkırmış kıvılcım gibi tutam tutam 
pırıltılar yanarak, esmer yüzünün bü 
tün hatlan kerilmiş beni dinlerken 
ona uzun uzun anlattım. 

Sen o gittikten sonra bana onun ko 
casmın yeni öldüğünü söylemiştin. 
Buna adeta sevinmiştim. Fakat artık 
kendime karşı sana hemen ihanet et 
miş gibi bir nefret duyuyordum. Er 
tesi gün sana her zamankinden fazla 
düşkünlüğüme o zaman belki şaşır
mışındır. 

Bilsen yavrucuğum sana yaklaş

mak, seni düşüncelerime biraz ortak 
!aştırmak için nekadar çırpınıyor

dum. Fakat sen hiç değişmiyordun 
ve arkadaşın artık bize sık sık geli
yordu. Hem de tuhaf değil mi o be
nimle senden ziyade konuşacak şey 

buluyordu. Ikimiz farkında olmadan 
seni bir köşede unutup uzun müna
kaşalara dalıyorduk. Senin arkada
şın ne çok şey biliyordu yavrucuğum; 
her şeyden bahsedebiliyordu. Hele ba 
zen edebiyattan filan bahis açıldığı 
zaman dudaklanndan gayri ihtiyari 
dökülen birkaç şiir parçacığı, o sesin 
kalbime dökülen titrek ahengi beni 
sanki başka bir aleme sürüklüyordu 
ve sen her zamanki gibi köşenden 

lakayit bir tebessümle bizi dinler gö 
rünüyordun. Bir gün her şeyi anla
dım. 

Ben bu parlak bilyük gözlü kadı· 
nı seViyordum, ben senin arkadaşı· 
na deli gibi aşık olmuştum, başıma 
gelen şeyin felaketini anlayarak se
ni daldığın uykudan uyandırmak is
tedim. Bir gün sana: "Kancığım ar 
kadaşının ne kadar ateşli bakışhm 
var, ona il.şık olmamdan hiç korkmaz 
mısın?.,, dedim ve senden cevap bek 
!edim. Senin yüzüme şüphe ile bakıp 
büyük bir asabiyetle üzerime hücum 
etmeni, beni onunla artık görüştür
memeni istedim. Fakat nerde .. Sen 
o zaman gözlerinde muzaffer, müs
tehzi bir pırıltı yanarak uzun uzun 
güldün. Karşındaki aynaya mağrur 
bir bakış fırlatarak, kumral bUklüm 
!erini okşar gibi parmaklarınla düzel 
tip: "O çirkin kadına bakman için 
budala olman lazım,, dedin. Bu doğ 
ruydu. Senin gözleri büvük bir hay
ranlıkla dolduran güzelliğinin kar
şısında o bir hiçti. Onun ipek gibi 
yumuşak bakışlı kocaman gözlerini 
o sırada sana anlatmaya kalksaydım 
muhakkak yine bana gülecektin. Gü
zelliğine o kadar mağrur ve emin· 
din ki, kıskanmaya bile tenezzül et
meyordun. Ve arkadaşını yine sık 
sık evimize davet etmekten çekinme 
din. Fakat bir gün onun e\inde, hiç 
ummadığın bir zamanda beni onun 
dizlerine kapanmış bulunca hayretin 
pek müthiş oldu. Ben belki senin ya 
nıma koşarak beni sarsıp, parçala
mak ister gibi şiddetle hareket edece 
ğini, müthiş şeyler yapacağını um- . 
muştum. Fakat sen sadece kaşlarm 
çatılmış, dudaklanndn acı bir kıv
rıntı dolaşan bana şunları söyledin 
"Budala hem de böyle bir kadınla 
ha! .. ,, Ve belki benim mahcup olma 
rnı bekledin. Fakat yavrum "Böyle,, 
diye hakir gördüğün o kadının beni 
dizlerinde bulduğun zaman ben ona 
bir kere gözlerime o iri ateşli bakış 
tarını vermesi için yalvarıyordum. 
tşte o günden beri ~eninle ayrıyııo: 
ve aylardan sonra beni af ettiğini bil 
diriyorsun. Fakat suçlu kim? 

Biliyor musun o küçük kadın me
ğer ne kadar inatçı imiş! Bir türltı 
onu hayatlma karıştırmaya ikna ede 
miyorum. Bütün yalvarmalarım bo
şa harcanıyor. Hem de bütün bunları 
sana, eski bir arkadaşa ihanet etme
mek için yapıyor. Çünkü nihayet göz 
lcrinin ateşini içime boşaltarak be
ni sevdiğini itiraf etti ve ben de ona 
bana gelinceye kadar peşinde bir göl 
ge olacağımı söyledim. Herhalde bir 
gün inadından geçecek ve aşkımızı 
beraber yaşamak için bana koşacak 
tır. 

Bu satırları okuduktan sonra mu
hakkak bana duyacağın hiddet, son 
esirgemediğin nffi de silecektir. Fa
kat emin ol bu daha iyi. Çünkü mek
tubumun başında dediğim gibi eğer 
bir suçlu varsa o da sensin .. Beni 
nefsine duyduğun gururla, dilşün
celerime ortak çıkmaktan daima ka
çınmanla kırdın, beni dudaklarında 
daimi bir kıvrıntı olan müstehzi te
bessümünle kaçırdın. Şimdi kalbi 
benim olan, fakat kendisi yine senin 
yüzünden benden kaçmağa çalışan o 
küçük kadının dizlerinde her yalva -
rışımda seni bir düşman gibi hatır
lıyorum. Ve beni nihayetinde galip 
çıkacağıma emin olduğum bu uzun 
mücadeleye mecbur eden de !en ol
duğun için seni ömrUmiln sonuna 
kadar affcdemiyeceğimi sanıyorum. 
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Galatada Türk gregoryenleri 

Ermeni kilisesinde 
bir bomba bulundu 

--- BAŞI 1 iNCiDE ---

mir parçası bulmuşlardır. 
Kadmla.r bu demir kutuyu mah

zenden çrkarmışlar ve deponun kom
şusu olan demirciye göstermişlerdir. 

Demirci, kutuyu muayene etmiş, 

bir bomba olduğunu a.nlıyarak derhal 
zabıtaya maltimat vermiş ve hemen 
tahkikata başlanmıştır. 
Bombanın bulunduğu malızen, ki

lisenin mUtevellilere mahsus dairesi
nin tam altına tesadüf etmektedir. 
Mahzenin iki penceresi vardır ve bun 
!ardan sokağa aı;ılan birincisi, kilise
nin harici kapı.sının yanı başındadır. 
Diğeri de kilisenin avlusuna bakmak 
tadır. 

Tahkikata el koyan Galata Nahiye 
mtidürile polis, evveli. bu bombanm 
oraya eskiden mi konulmuş bulundu
ğunu, yoksa pencerelerden birinden 
yeni mi içeriye atılmış olduğunu tetı
bite çalı§mışlardır. 

ille talrlcflcat netlcesJ 
Dk tahkikatın vasıl olduğu netice 

şudur: 
Bombanın bulunduğu mah7.etı u

zun za.manlardanberi açılmamıştır. 

Bu bombanın epeyce bir müddetten
beri orada bulunması ihtimalini çü
rüten müteaddit sebepler vardır: 

1 - Bulunan bomba, rütubetli ve 
mahzende senelerce dunnuş bulundu
ğuna delil sayılacak pas ve küf gibi 
alametleri haiz değildir. Sadece ka
nncalanmrştır. 

2 - Eğer bu bomba senelerdenbe
ri orada bulunmuş olsaydı, paslanma 
sa bile, herhalde hariçten atılan süp
rilntiilerin altında kalması icap ede
cekti. Halbuki zemini kaplıyan süp
rüntülerin üstünde bulunmuştur. 

Bıı - "'ktalar, bombanın oraya pek 
te olmzyan bir tarihte konuldu
ğu - h edince vaziyetin tenvire müh 
taç noktası da ikiye inmiştir: 

1 - Ne maksatla konulduğu, 
2 - Kim tarafından konulduğu. 

Cemaat lhtilôf ı 
'Neticeye doğru müsbet yoll fBan 

Uerliyen tahkikatın ilk safhası, bütün 
dikkatleri bu kiliseye ait bir cemaat 
ihtill.fı üzerinde topla.maktadır. Bu 
ihtilaf şudur: 

Bundan iki sene evvel intihap edi
len kilise mütevellileri, başta mUte
vellilerin reisi Şahinkaya olduğu hal
de, cismant meclisin nUfuzu altında 

addettikleri Ermeni patrikanesile 
allka.larmı kesmişler ve Ermeni akal 
liyetinin değil, Türk gregoryan cema
atinin mevcut olduğunu kabul ede
rek bu kiliseyi mtistakil olarak bu 
cemaate tahRi.s etmişlerdir. Bu nok
tainazar ve onun tevlit ettiği ayıı-

lrkla.r, iki senedenbert devam eden 
birçok hadiseleri mucip olmuştur. 

Mütevelliler reisine 
gönderilen tehdit mektubu 

Bu hadiselerin sonuncusu ve en 
§ayanı dikkati, mütevellilerin reisi 
Şahinkayanın g~en çarşamba günü 
aldığı bir mektup olmuştur. İstanbul 
postanesinden verildiği damgasından 
anlaşılan bu mektupta, mütevellile
rin reisi açıktan açığa tehdit edil
mektedir. 

Tehdit mektubunun başında, bir 
ölü kaf asmı çaprastlama kateden iki 
kemik ve bu resmin altındada "mil
li komite,, imzası vardır. 

Ermenice gazetelerden kesilen 
harflerden te§kil edilmiş satırlar da 
şudur: 

"Şahinkaya., 

"Hain .. 
"Uç gün zarfında klll~enin a nah
"tarlannı mllli idareye teslim et.,, 
Şahinkaya bu mektubu derhal po-

lise teslim etmiş ve polis te tahkika
ta başlamıştır. Yapılan tahkikat, bu 
tehdit mektubile bulunan bomba ara
sındaki münasebetleri tenvire müte
veccihtir. Eğer bombanın tehditçiler 
tarafından oraya konulduğunu izah 
edecek delail bulunursa hadisenin 
tenviri çok kolaylaşacaktrr. Çünkü 
cemaat ihtilaflarının bu şekilde alev
lenmesini körüklemekte istifadeleri 
olanlar aşağı yukarı mallımdur. 

Bu bombanın tehditçiler tarafın
dan oraya atılmış bulunmasını zan
nettirecek deliller henüz çok zaiftir. 
ÇilnkU bu bombanın mahrende ken
di kendine ateş alması imkanı olma
dığı için, hadisede bir suikast manası 
araştrrmak güçleşiyor. Diğer taraf
tan. şimdiki mütevellileri mUşkül va 
ziyete düşürmek arzusunun, tehdit
çileri böyle bir harekete sevkettiğine 
inanmak iGin de ortaya sürülecek 
kuvvetli bir emare mevcut değildir. 
Çtinkü bombanın bulunu§ tarzı ta
mıncn tesadi.lfl olmuttut. SeMle~ -
denberi aı;Ilmayan bir mahzen, akla 
gelmiyen bir vesile ile açılmış, için
den bir borıba Gikmıştır. Eğer bu 
bomba, mtitevellileri müşkül vaziye
te sokacak bir vesile olsun diye ora
ya bırakılmış olsaydı. bunu yapanla
rın işi tesadüfe bırakmadan, bomba
nın bulunmasını temin edecek bir im 
kan hazırlamaya t~ebbUs etmeleri 
icap edecekti. 

Halbuki böyle bir şey olmamıştır. 
Polis işi bu noktadan da derinleş

tirmiş. mahzende bir ar&§tırma yap
bğı gibi vaziyetin değişmemesini te 
min için orasını miihi.lrlemiştir. Tah
kikatın vereceği netice merakla 'bek
lenmektedir. 

Oç ayhkların tevzii 

Maaş yoklamaları. pratik 
bir sekle konulmalıdır! 

' --- BAŞI 1 iNCiDE ---

alacak bir biçare için eza ve cefa ve
silesi olmaktan kurtulamaz. Zira: 

1 - Maaş yoklama ilmühaberi 
gidilip nahiye müdiriyetinden alına
cak bir formülere yazılır. 

2 - Bu formüler o kadar karışık 
ve anlaşılmaz şekilde yazılmıştır ki. 
okur ya.zar ve umuru hükumeti bi· 
lir pek çoklan bunu malmUdürlük
lerinin istediği şekilde dolduramaz. 
Birkaç defa değişir. 

3 - Bu doldurulan ilmühaber 
tekrar nahiye mUdUrUne götilrülUr. 
Nahiye müdürlerinin odalannm önil 
o kadar kalabalıktır ki bu kağıdı 
göstermek için birkaç saat beklenir. 
Müdür bunu sadece polis komiseri
ne havale eder. [Acaba neden doğ· 
ruca komisere götürUlmez de nahi
ye müdUrUne havale ettirilir? Bu • 
rası malum değildir. Kırtasiye de 
memleketten kalkmıştır.] 

4 - Polis korniseri bu kağıdı il
mühaber sahibinin bulunduğu kara
kola veya o mahallenin tahkikatile 
meşgul polise havale eder. 

5 - Bu polis her zaman bulun
maz. Gidilir gelinir. Nihayet polis 
klğıdı alır. Nlifus tezkeresine ba
kar. nmüha berin altına, içindeki -
!erle ayni mealde bir şeyler yazar, 
imza eder. 

6 - Kağıt tekrar komisere gelir. 
Komiser imza eder, nahiye mtidU · 
rüne gönderir. 

7 - Nahiye müdürünün odasının 
önünde yine uzun müddet bekledik
ten sonra nahiye müdUrü de mü
hürler. Maliyeye gönderir. 

8 - Maliyede kalem odası eldeki 
maaş vesaikine nazaran muameleyi 
yapar. Maaş sahibinin resmini def
tere yapıştırır ve mühürlenmek için 
malmüdürüne gönderir. 

9 - Malmüdürü maaş sahibini 
mutlaka görecek evrakı tetkik 
edip öyle tasdik edecektir. Bunla
n yapmak için bu ihtiyar, alil, sakat 
ve hasta adamlar malmüdürünün 
kapısının önünde bekler dururlar. 
Bir odacı, kimisi, general, kimisi ha
kim, kimisi bir şehit çocuğu veya 
kansı olan veya sadece hizmetini 
yapmış, dinlenmeğe ve hürmete hak 
kazanmış bu adamlara göğüs gerip 
kapıda tutar. Ve bir odacı gibi mu
amele eder. Saatlerce bekledikten 
sonra bu tasdik muamelesi yapılır. 

Bütün bu muameleleri maaş sa
hibi kendi yapmalıdır. Hasta ise bir 
vekUetname ister ve kazara bütün 
bu muameleler esnasında bir yan
lışlık olmuşsa o ihtiyar, alil, sakat 
veya hasta maaş sahibi tekrar geri 
döner, işi bozuk denen yerden tek
rar yapmağa mccbut olur. 

E, bütün bunların hepsi dört bu
çuk namussuz adamın malsandığı -
nı aldatıp haksız maaş almasına 
mani olmak i~in ise, on binlerce na-
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Zecri tedbirler 
[ Bafı 1 incide] 

lar Kurumunun rüe'ati Negüsün rü
catine de benzemez .. 

Bu işin devamında Kurumun aza
sı bulunan Habeşistan kadar diğer 

de, ·letlerin de hayati menfaatleri var
dır. 

Hem zecri tedbirler İtalyayı kifi 
miktarda sarsmamış değildir. Jtalyan 
bütçesi Jtalyan finansı meydandadır. 

Jtalyan halla bir defa altın nl5an ~ii
züklerini hediye edebilir. Ancak yedi 
sekiz ay h a f t a d a bir gün et 
~·emeğe razı olabilir. Fakat zecr i ted
birler, devam ederse, l ta.lya bu Av
rupa mukavemeti karşısında erg~ 
fedakiırhk yapmak mecburiyetinde 
kalacaktır. 

H em sonra zecri tedbirler kaldınl
hrsa, 'ade bu fedakarlık mecburiyeti 
ortadan silinmez; İtalyanın Doğu Al 
rikasmda emperyalizmini daha ko
layWda ya~'ll1asına hizmet edilir. Çün 
kü zecri tedbirler kaldınlırsa: 

1 - İtalya daha kolaylıkla kredi 
bulabilecek, 

2 - J\lübadeie..indeki gelişme ile 
ekonomik vaziyetini düzelterek em
peryalizmi daha çok yayabilmek im
kanlarım elde edecektir. 

Zecri tedbirci olanlarla olmıyanfa

nn noktai na.zan budur. Bunlar ara
sında bir de aynca Uluslar Kurumu
nun vazi)·eti münaka.,a edilmektedir. 

Bunun için de diyorlar k i: l\fadem
ki Ulusla r Kurumu bu mekanizma 
ile harbin önüne geçememiştir; o hal
de bunu ıslah etmek liizımdır. Bu ıs

lah na~ıl olabilecek? Bu aneak gelecek 
teşrinde )'apılacak toplantıda takar
rür edecektir. Fakat kurumun islahı
na ~itmeden en·el, daha ~·apılacak 

~ok işler vardır. Bu, ilerisi için bir 
tedbir olabilir . Fakat enela Habeş 
meselesini halletmek gerektir. 

Bu vazi)·ette kendi kendMnl ı.,lah 
etmek yoluna giren kurumun ilhakt 
tanıyarak kendi hikmeti vücudünü 
inkar edeceği hiç te hatıra gelemez. 
Zecri tedbirlere gelince, bunlann or
tadan kaldrnlması, Cenenenln vUru
dünü, mtidafaara. mecbur kaldığı Ha
he'4 i'4tiklali kadar mevhum bir şekle 
~kar. 

Eden işte şimdi bUtUn f eraset lnl 
tophyarak, Avmpanrn bu karışık'\'&· 
ziyeti içinde, hem Ulusla r Kurumunu, 
hem Habe ,istanı, hem sulhu ve hem 
(ngilterenin prestijini , .e hatta ne ga
riptir ki, hem de İtalyayı kurtarmağa 
!:ah~ıyor. Franoı;ada osyalistleıin ik
tidar mevklln~ gelmelen, ona bu l5t~ 
ha~·H yardım edecektir. Fakat buna 
rağmen Habeşistanda büyük menfa
a tleri olan bir devletin mümesslli r
fatlle vazff~si çok nazikt ir. 
Şu muhakkaktır ki, bugün ttalyan

la r , Adlo;;ababaya g irerken, Cenevre
yl tahliye etme~l, hiç t e arzu etmiyor 
tar. Çünkü Leman gölündeki İtalyan 
menafii, A'langi gölündeki Italyan 
menafilnden çok daha üstündür. Ay
ni üman gölü, İngiltere l~ln de Tsa
na gölünden pek fazla eheınmiyetll
dir. 

Onun için )·akında Habeş mesele
sinde tutulacak sarih İngiliz politf
kaıtına dair Baldvinin nutkunu bUtiin 
diin~·a bü~iik alaka ile beklemekte
dir. Bu politikanın şimdiden aldı~ı 

karakterlPre bakılırsa, İtalyanlar fil
hakika Adl~a.babaya ~ırmi,lerdir. Fa 
kat Londra.yı za.ptetmekten ~ok uzak
tadırlar. 

TAN 

Yunanistanda şimdi de 

patronlar grev yatılar 
Atina, 16. (A.A.) - Amele yevmi 

yelerinin artmasından mühim bir 
tiltün firması lokavt yaparak faali
yetini durdurmuştur. Tırhala, De
mirhisar ,Kozan, Syatısa, Kardıca 
tütün tüccarları da lokavt yapmış
lardır. Amele keyfiyeti hükumete 
~ikayet ettiğinden diğer kumpanya
ların da lokavt yapmasından korku
luyor. 

[Lokavt, ameleye karşı patronla
rın grev yapması ve fabrikalarını 

kapatmalandır.] 

muskar adamın böyle zorluğa ko
şulması da reva mıdır? Her müşkü
lü yıkmakta güçlük çekmemiş olan 
memleket, bu biçarelerin böyle ka
pı kapı sürünmelerine mani olamaz 
mı? Bu iş daha basit, daha kolay 
ve daha rahat yapılamaz mı ? 

Şüphesiz yapılır, ve yine ı,Uphesiz 
elde edilen tevsik neticesi bugün -
künden fena olmaz. Lakin far?.I 
muhal olarak kabul edelim ki, on 
kişi de sahte olarak maaş alır. Ade
di 50 bin, 100 bine çıkan ve artık 
dinlenmeğe hak kazanmış olan ih
tiyar babalarımız, analarımız veya. 
yetimlerimizin rahatı için on kişi
nin sahte maaş alması mı daha 
masraflı ve şayanı tercihtir, yoksa 
bugünkü muamelenin çalıştırdığı 

girift muamele mekanizmasının icap 
ettirdifi mesai mi? .. 

Fenerbahçe mı~ Beşiktaş riız ? 
Senenin en mühim maçı bu 
CJÜn Taksimde oynanıyor 
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vantaj temin eden Fenerbahçe, bu- arasındaki mücadele tayin edeçek -
gün tekrar kuvvetli rakibile karşı tir. 
karşıya geliyor. Hem de ~ok nazik Eğer Fener müdafaası Beşikta~ 
bir puvan tasnüile... forvetlerini durdurduktan sonra üs-

Son oyunlarında tatmin edici bir telik her zaman olduğu gibi keneli 
varlık gösteremiyen sarı lacivertli· forvetlerine yardımda bulunabilir
lerin Beşiktaşa karşı alacakları ne • se galibiyet ibresinin lehlerine dön
ticeyi merakla beklerken, şampiyon- memesine hiçbir sebep yoktur. 
luk yolunda bütün ümitlerini bu ma- lş aksi olur da, Beşiktaş muha -
ça bağlıyan Beşiktaş takımının haf- cimleri Fenerin kuvvetli müdafaası
talardanberi büyük bir ciddiyetle nı yannağa muvaffak olurlarsa bu 
hazırlandığı da gözden uzak tutul · takclirde lik maçları yeni bir heye
mamak lazımgelir. Bu itibarla ma-' can devresine girer ve önümüzdeki 
çın çok çetin olacağını tahmin et Beşiktaş - Galatasaray, Beşiktaş -
mek yanlış olmaz... lstanbulspor maçları büsbütün e-

Fenerbahçenin son haftalardaki hemmiyet kazanmış olurlar. Fakat 
muvaffakıyetsiz maçlarını oyuncu - en akla yakın görilnen netice bu 
tarının sürantrene olduklarına at- mühim karşılaşmanın beraberlikle 
f~den bazı arkadaşların fikirlerine nihayet bulmasıdır. Bakalım meşin 
iştirak etmek lazımgelirse, neticeyi top ve talih hangi tarafa yaver ola
Ankara temasmdanberi müsabaka cak ? .. 
yapmamak yüzünden maç hevesı 

çok daha fazla olan Beşiktaşlıların 
lehinde görmek icap eder. Fakat, 
senede 20 maçla bir takımın bezgin 
vaziyete gelebileceği çok uzak bir 
ihtimal dahilindedir. Bize kalırsa, 
Fenerbahçenin son muvaffakıyet
sizliklerinin en birinci amili, ta
kımda perakende gayretleri bir nok
tada teksif ve bir cihete tevcih ede
cek kuvvetli bir merkez muhacimin 
bulunmayJşıdır. Merkez muavin 
mevkiinde oynıyan Esat ta daimi 
çalımlarından kurtulup takımı hız • 
landırmağa ve forvetleri derin pas
larla ileri sürmeğe muvaffak olama
dığı iGin, oyuncular ayrı ayrı mu
vaffak olduktan halde, takımın al-

B takım maçlarında 
Fenerbahçe Beşiktaşa 

mağlup o!du 
Dün Taksim stadında B. takım

ları maçlarına devam edilmiştir. nk 
oyun Güneşle Eyüp arasında yapı -
lncaktı. İki taraf ta takım çıkara -
madıklarından hükmen mağlup sa
yıldılar. 

· İkinci oyun Galatasarayla Süley
maniye B. ta.kımlan arasında cere -
yan etti ve Galatasaray her iki dev
rede beşer sayı çıkararak O - 10 ga
lip geldi. 

dığı neticeleri hiç te tatmin edici Fenerbahçe. Beşiktaş 
sayama)'lz. 

Bununla beraber Fener takımının 
kuvvetsizliği iddia olunamaz. Yaptı
ğı on sekiz maçta ancak sekiz gol 
yiyen sarı lacivertliler, o meşhur 

seyyal oyunlarından birini tuttura -
cak olurlarsa Beşiktaşı pek ala mağ 
lup edebilirler. ÇünkU Fenerin kar
şısına çıkacak olan Beşiktaş kadro
sunun tam formunda bulunmadığı
nı Ankara maçlan göstermiştir. 

Hakkı., Nuri Hasan gibhen kuv
\•etli üç oyuncusu daimi surette An
karada bulunduğundan siyah .beyaz
hların Fenerbahçeden daha Ustün 
bir beraberlik gösterebilmesi çok az 
bir ihtimal dahilinde olmakla bera
ber, Fener mUdafaasının kolay ko
lay yanlamıyacak vaziyette bulun -
duğunu da gözönünde tutmak la
z1mgelir. 

Rakibinden iki puvan ilerde bulu
nan Fenerbahçe, maçı beraberlikle 
bitirecek olursa şampiyonluğu ka
zanmış olacaktır. Halbuki Beşiktaş 
maçı kazansa bile Fenerle puvan 
puvana olabilmek için Galatasaray 
ve lstanbulsporu da mağliıp etmek 
mecburiyetindedir. Eldeki avantajı 
kaybetmemek için Fenerbahçenin 
bütün gayretini sarfedeceğini şüp -
hesiz görmekle beraber Beşiktaşın 
cüsseli muhacimlerine karşı müda -
faalarmda kilGük bir tadilftt yap • 
mak mecburiyetinde olduklarına 

kani bulunuyoruz. Hücum hattın -
da muvaffak olamıyan Ali Rızanın 
bu maG iGin orta hafta oynatılması 
Fenerlilerin müdafaa kabiliyetini 
büsbütün arttıracaktır. Kırklarelin

de bulunan Şaban, eğer bu ma~ için 
getirilecek olursa Fenerbahçe için: 

Necdet 
Fazıl Yaşar 

Cevat A. Rıza M. Reşat 
Fikret Şaban Esat Naci Niyazi 
şeklinden daha kuvvetli bir takım 
mevzuubahs olamaz. Şaban gelmez
se, Fikret so! içe geçer ve sol açığa 
da Şevki alınır. Buna mukabil Be
şiktaşın çıkarabileceği en kuvvetli 
on biri şöyle teşkil edilebilir: 

Mehmet Ali 
Hüsnü Nuri 

Feyzi Hasan Faruk 
Eşref Şeref Nazım Hakkı Hayati 

Günün en mühim maçı Fener ve 
Beşiktaş B. takımlan arasında cere
yan etti. Şimdiye kadar yaptığı 

maçlarda hiç mağlup olmıyan Fe
nerlilerin bu maçı beraberlikle bi
tirmeleri şampiyonluğu kazanmala-
rı için kafi idi. · 

Her iki takım sahaya şu kadrolar· 
la çıktılar: 

Beşiktaş: Selim - Hayati, Taci -
Fuat, Rifat, Şevket -_!amail, Refet, 
Sulhh Muzaffer, Mehmet. 

Fener: Saim - Orhan, Saim - Ah
met, "Sedat, Enis - Şevki, Şeref, Bü
lent, Semih Naşit. Fikret. 

Oyun başlar başlamaz güzel hü
cumlarla Fenerbahçe topu Beşiktaş 
sahasına intikal ettirdi ve Şerefin 

ayağile çok güzel bir de sayı kay
detti. Bu golden sonra mukabil bir 
Beşiktaş hlicumu esnasında sakat -
lanan müdafi Saim Fenerbahçeyi 
maçın sonuna kadar eksik oynamak 
mecburiyetinde bıraktı. Birinci dev
re her nekadar O - 1 sarı lacivertli
lerin lehine nihayet buldu ise de 
ikinci devrede Beşiktaşlılar üç sayı 
Fenerbahçe de Bülendin ayağile bir 
gol daha kaydetti ve bu suretle 3 -
2 maçı Beşiktaş kazandı. 

Oyun çok zevkli geGti. Bilhassa 
ikinci devrede müdafi oynyan Fik
retin kardeşi Senih Naşit çok göze 
çarptı. Oyunu Samim Talu idare et
ti. 

Kaçanlar! 

Ras Nasibu da 
Filistin yolunda 

Londra, 16 (A.A.) - Port - Sa
itten bildirildiğine göre, içinde bazı 
Habeş ordu şefleri bulunan bir Fran
sız gemisi cuma gilnti limana gel
miştir. Şimal ordusu başkumandanı 
Ras Nasibu, Makonnen imparatoru
nun torunu ve çocukları sekreter ve 
hizmetkA.rları gemide bulunmakta -
dırlar. 

Bu Habeş şahsiyetleri Filistine git 
mektedirler. 

Avusturyada 

Başbakan askeri 
teşekkülleri dağıtacak 

Viyana 16, (A.A.) - "Vatani 
Cephe" nin kumandasını Başvekil 
Şuşnig bizzat kendi eline almıştır. 
Başvekil A vusturyada yan aske· 

ri bütün teşekkülleri dağıtıp, yalnız 
federal ordunun yanıbaşında ve fa· 
kat dışında kuvvetli bir milis muha· 
faza etmeğe karar vermiştir. 

Şuşnig gazetecilere demiştir ki: 
"Milis, vatani cephenin icra kuV· 

veti olacaktır. Bayrağı beyazla ye • 
şildir. Bundan böyle muhtelif te· 
şekküller arasında rekabet kalmıya· 
caktır. Milisin haricinde yalnız as· 
kerler vardır. BUtün teşekküller 
vatani cephenin çerçevesi içerisine 
girmelidir." 

Başvekil bu değişikliğin ne zaman 
yapılacağını tasrih etmemiştir. 

Starhemberg Romada 
Roma 16, (A.A.) - Prens Star

hemberg İtalyan ve Avusturya mil• 
li ta kımlan arasında oynanacak fut• 
bol maçını seyretmek üzere buraya 
gelmiştir. 

Prensin Mussolini ile · görüşmesı 
pek ziyade ihtimal dahilinde olmak· 
la beraber, seyahatinin tamamile 
hususi mahiyette olduğu söyleniyor. 

Starhemberg Mussolini ile 
görüıtü 

Roma 16, (Tan) - Dlin Romays 
gelmiş olan Avusturya faşistlerinin 
reisi ve yeni kabineden dışarı hıra " 
kılmış olan Prens Starhemberg, bu· 
gün Mussolini ile görüşmüştür. 

lngiliz siyasası 

dönüyor mu? 
( B aşı 1 incide] 

rendiğine göre Eden, Fransız Ot~ 
Bakanı Flanden'le Habeş meseıesı 
ve Cenevrede takip olunacak hattı 
hareket hakkında ve Ren meselesi 
etrafında görüşmUş ve bu görüşme• 
sinden çok memnun kalmıştır. ln· 
giliz mahaf ili, şerefli olmasa da 
utandırmıyacak bir tarzı hallin bu· 
lunabileceği mütaleasındadır. 

Blum kabinesi ve Cenevre 
Londra, 16. (A.A.) - Edeniı:ı 

Leon Blum ve Flanden ile yaptığı 
müzakereyi mevzuu bahis edel'.I 
Daily Telegraf gazetesi, Blum ıı.a· 
binesinin Milletler Cemiyeti siyasa· 
sına daha kuvvetli bir yardımda bU' 
lunması muhtemel olduğunu ysJ.• 
maktadır. 

Leon Blumla Eden 
arasrndalci mülôkat 

Paris, 16 . (A.A.) - Leon Biulll 
ile lngiliz dış işleri bakanı arasın~~ 
vukubulan görilşmeyi mevzuu bab~5 
eden Ekselsiyor gazetesi, iki }lil' 

kumet adamının Fransa ile Ingiltere 
arasında iş birliğinin tesisine inaıı· 
maltla beraber, dış siyasa bakımıı:ı· 
dan bugünün mühim meseleleri uıe
rinde anlaşabileceklerini sanmaınalt· 
tadır. Söylendiğine göre Eden, ııı· 
giliz efkan umumiyesinin çok tezat· 
lı temayüllerinin tesiri altında bı.I' 
lunmaktadır. buna muRabil, Heryo-t 
nun dış bakanlığa tayin edilecek ıs 
hakkında gösterdiği muhalefeti yeıı· , 
mek endişesi içinde olan Leon Blulll; 
Flandenin selefinin mesuliyetlcrlJl 
şimdiden tayin etmek istememekte: 
dir. Leon Blum genç Ingiliz bakaııle 
nm Mussoliniye karşı besleme1't. 
olduğu fikri sabitle meşbu görilıı 1 

memektedir. 

Fransız kabines inin 
toplantısı ıı· 

Paris, 16 (A.A.) - Bakanlar bdl 
gün Cumurreisinin başkanlığı a.ltıl1 
toplanmışlardır. 

Paul - Boncourt Milletler ceıni)~ 
ti müzakereleri ve Cenevrede ya;,. 
ğı konuşmalar hakkında izahat ' 
miştir. . eJ 

Otedenberi Beşiktaş · takımında 
kuvvetli bir orta muavin göremiyo
ruz. Bu maç için Ankarada bulunan 
Hasanı getirteceklerini duyduk. Fil
hakika Beşiktaş iGin bugün Hasan
dan daha güvenilir bir orta yardım
cıları yoktur. Takımın en kuvvetli 
tarafını teşkil eden muhacim hat -
tında sağ açık mUstesna, bUtUn ele· 
manlar yerlerini hakkile doldurmak 
tadırlar. Bu maçta Ha.ya.tinin ye
rine Muzafferi oynatmaları bize 

Bundan sonra Flanden beynelınil P' 
Adisababadaki Elgiler vaziyeti ve tnı:iliz elcisiyle diln. );eıı 

Londra, 16 (A.A.) _ Daily Tele- tığı mülakatı anlatmıştır. Fla.fl e~ 
graf gazetesinin yazdığına göre, Adi bu akşam bir mUddet lı:ıtirahat e~;t 

kalırea çok daha muvafıktır. 
lki takımı bu şekilde karşı karşı· 

ya getirdikten sonra ilk nazarda Fe
nerin müdafaada, Beşiktaşın hilcum 
hattında biribirine faik olduğu göze 
çarpar. Bu itibarla neticeyi Fener 
mUdafilerilc Beşiktaş muhacimleri 

ab b d k" tn ·1· ı · · il b d" Uzere cenup sahillenne gitrtı1~A!' 6 a a a 1 gı ız e çısı e azı ıp- Paul-Boncourt kendisine vekalet CV'" 
lomatik mümessiller çarşamba günU 
ltalyan başkumandanı mareşal Ba- cektir. 
doglioyu resmen ziyaret etmişlerdir. ltafya dumdum kurşunlofl 
Söylendiğine göre bu ziyaret İtalya- halclcındaki cikôyeti 
nm Ha~istan üzerindeki hakimiye ~ 
tini tazammun eder mahiyette değil geri aldı .Al 
dir. · Londra., 18 (Tan) - Qeııe'\~ 
--....... -==--===---==--=-=---=- verilen malftmata göre Itaıyan ~t" 

meti Uluslar Kurumu genel se ~ıtf 
rine bir nota vererek en·elce Jn'"~ıı~ 
renin Habe.5istana dumdum kU~, tl 
verdikleri hakkında yapılan °' ~ 
notasının keenlemyektin teıtikld 
meslnl blldirmi,tir. 

Doğum 
Gazeteci a.rkada.şlarımızdan Rem· 

zinin bir erkek evladı olmuş ve Gün
sel ismini vermiştir. Yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

d 
k 
k 

ha 
eQ 

lla 
§a 

hıi 

~o 

l 



============================ TAN 
il 

Manisa Cümhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 
Manisa Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1-5-936 

tarihinden itibaren 2 O gün müddetle kapalı zarf uaulile 
nıünakasaya konulmuıtur. Bedeli muhammenden yüz
de 7 buçuk teminat akçesi verildikden sonra münakasaya 
iıtirik olunacaiı ve verilen fiat haddi layık görüldüğü 
takdir.de 20-5-936 günü saat 15 de ihale edileceği ve bu 
hususta şeraiti anlamak isteyenlerin Manisa Cumhuriyet 
Genel Savamanlığma müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(2663) 8670 

Bodrum Belediye Riyasetinden: 

----------• u•1111•11ıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı••ı 

... ~._~~Krem Balsamin :,- "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü I_ 
Tabiatin baheettiği gtlzelliği 

kıymetlendirir. Esmer, kumral. ·=
aarıtm her tene tevafuk edeD ye. 
gine kremdir. Lltlf kokulle • 
vimll bir hava yaratır. Oltteki 1 
leke, sivilce, çil ve bur\lf1ıkluldan -
klmilen giderir. Gençlik taraveti- ! 
ni haiz yumUl&k ve cazip bir ten = 
yarabr. ~ 

DEM BALSAMIN YAGU .-
Gece için penbe renkli 

DEM BALSAMIN YAGSIZ 
Gtlndt1z için beyaz renkli 1 

DEM BA.LSAMIN ACI BADEM 
Gece için beyu renkli 1 

DEM BAL8AlllN ACI BADD 
Gtlndtll için beyu renkli ! 

BUttlD tanmm11 ıtriyat •e tuhaft .-
iliıi ... liıiıtlılıiijlimliiiiilliıliıiiall ye mafualarmda vardır. -= 

-
~-....-.····~· "Tan 11 a 11 Sigortalı Abone"§ 
kaydedilecek karilerimizi 1,0001 

liraya sigorta effiriyoruz i 
Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigortai 

şirketi olan (Anadolu) temin etmektedirİ 
1 

1 
-
1 

1-8-6-1936 günü saat 16 da Bodrum Belediyesinde 
daimi encümence ihale edilmek üzere 601 O lira 36 kuruş 
ketifli Bodrum Belediye binası inşaatı kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. • .. _. INGWZ KANZUK ~ BeJoiha • IMaabal __ .. i 

(Tan) ın büyük içti· 
mat yardım hıebbüıü· 
ni teıkH eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 
TA mlRMEK) fikri· 
•Is. teıeltblıll• ciddi· 
yet ve e .. 111111lyetlne 
aygun bir l•tlsa111la A· 
DIM ADIM TATllK E· 
DILMEKTEDIR. 

1 2 - Şartname, proje, keşif ve buna ait diler evrak 
~drum Belediyesinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 450 lira 38 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye cirecekler Ticaret Odasından kayrth 

bulunduğuna dair vesika, bu iıleri evvelce ve eyi şekilde 
bitirmiş olduklarını gösterir resmi vesika vereceklerdir. 

5 - İsteklerin pazartesi günü.saat 15 te Bodrum Be-
lediyesinde bulunmaları lazımdır. . 3667 

latanbul Mllll Emllk MQdürlQ§ünden: 
KachköyUnde Zühtü pqa mahallesinin Fener caddesinde Fener bahçe 
~ ve plijı kartıamda o civarın en ,erefli bir yerinde bulunan ve Uç 
tarafı yol ile çevrilmiş 3197 metrem urabbaındaki 109, 109/ 1 kapı ve 6 

hartta No. lu içinde Ruaumat Kulubesi bulunan arsanın köşeye isabet 
eden 750,50 metre murabbaının teffizinde Milli Emlak Muhtar olmak ve 
Pal'UI nakit veya yüzde beş faizli hazine tahvili olarak peşin verilmek 
k .rtila ve beher metre murabbaı 125 kuruş ve aynı mahalde Sa)'lav Ce
lrıU, Nurullah Sami bahçeleri, Milli Emlake aid 109 5 numaralı arsa ve · 
)ol ile çevrilmiş 963,5 metre murabbaındaki arsanın da beher murabbaı 
)Us kurut üzerinden açık arttırma uıulile ayn ayn satılacaktır. latekll· 
~rin ve şeraitini öğrenmek isteyenlerin 1-6-936 pazartesi günü saat on 
"örtte % 7,5 pey akçalarile müracaatlan. (M) (2707) 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Bankamızdan 1932 senesinden önce tarımsal ödünç 

para almış olanların ödeyemedikleri borçlannı % 3 faizle 
taksite bağlamak üzere neşrolunan 2814 sayılı kanundan 
istifade, ancak bu kanun hükümlerine göre taksitlendir
me senetlerini yapmakla kabildir. Kanunda yazılı müd
detin bitmesine ise çok az kaldığından henüz muamele
lerini yaptırmamış olan alakadarların, istifadelerini gaib 
etmemeleri için derhal Bankamıza müracaatları. (2692) 

lstanbul ithalat Gümrüğü 
dürlüğünden: 

Mü-

i 
1 

1 ilk adım, gazehml· 
ze ( SIGORTALI AIO· 

i NE) yazllacak olan o· 
- kuyucular1mıs111 ılgor
i ta edllmeılyle atllmıı 

bulunmaktadır. 

Sigortası 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
Galata da Kemankeş Karamustaf a mahallesinin Kara

köy caddesinde 27 / 29 sayılı Haralambo oğlu Avram 
uhdesinde mukayyit dükkanının 25920/ 5565 hissesinin 
hazineye olan borcundan dolayi tahsili emval kanunu 
hükümlerine tevfikan 25-5-936 tarihine rastlayan pa- 1 
zartesi günü müzayedei kat'iyesi icra kılınacaktır. i 

1 ikinci adım (Slgor-
1 tall perakende sattı) 

olacakflr. lunun tatbl· 
1 kine yakında baıhya· 

1 
cağız. 

(Sigortalı abone) nin esas şartlan şunlardır: 1 
1 Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta-

rı 5 X 360 - 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo- 1 
neler, yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- 1 
diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir 
ayn kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. İsteklilerin yüzde 7 ,5 pey akçesile yavmü mezkiirda _ 1 

Uyuşturucu madde!er inhisarından saat 14 den sonra Beyoğlu kazası Kaymakamlığında 1 
müteşekkil idare hey' etine baş vurmaları. (2694) 

1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Afyonu olup ---------------------- 1 

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

1 

hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 1 
Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 

ldaremiz emanet deposuna teslim edenlere, merhun bu- Devlet Demiryollan ·~ Limanları itletme 1 
l"'-d "' B k k · d · Umum idaresi ilinlan -~" ugu an aca va tın e cıns ve mikdarı bildirilmiş o-
~ afyonlann sahipleri, ihraç programımızı kabul ettik- Haydarpaşa ile Kızıltoprak arasında SöGUTLU- ~ 
~ne dair 1 Haziran 1936 günü akşamına kadar taah- ÇEŞME namile tesis ettiğimiz durak 20-5-936 tarihin- 1 

1 

~ameleri imzalayup İdaremize tevdi etmedikleri tak- den itibaren küşat edilecek ve t,ur.ada gidiş 1"eliş banliyö - ----T-----------------1 
~e ihracatımıza iştirak hukukunu kaybedeceklerdir. trenlermiz tevekkuf edeceklerdir. Muhterem -halka ilan =' ' " AN "_.ıazeteıinin 1000 lirahk aigorta • 
''rfiyet ilin olunul\ (2589-) l5M olunur. (2643) -.o .bone kupeau '!!! 
--------~---------------------- ~ I No.... ~~:1V~1"6i 

~tNOSRUJU: 
"ı ~Yet cuib renklerile Jrullananla
daı..-;-~ere dUşUriir ve 24 aaat du
~ abit kalır. 

tNOSKREMI: 
'1ıı'l'erkibi, eararlı, güz.ellik kremleri
~c;bıde en pyam emniyet ve lti-
~ olanıdır. 
tNos PUDRASI : 

~ilk ve kibar familyaların rağbe
~ kazanan, narin ve nazik cildli
'lı teahtr eden yWuek evsafta et· 
~~· 1 
~OS RiMELi : 
~U. Rimeli ile tuvalet gören kir· 
"r lralblere ok gibi aplamr. 
~ Yollunda tanmmıı ve maruf 
lttt~ N. Tarika, Şark Merkez 
~ ve tuhafiye matualarmda 

~~: Evliya zade Nureddin 
tlc!...~'. .~Yevt ecza lllt ve ıtriyat 
~· latanbul - Bahçekapı. 

1 -lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
HiMeye göre İ 

muhammen K. = 
I Adı, baba adı i 

D. No. Semti ve mahallesi 

412 

794 

1022 

1109 

1438 

1450 

2130 

3670 

3830 

4278 

4:597 

4662 

56.16 

7818 

7890 

7891 

8051 

8053 

8030 

Tarabya Aya Kiryaki 

A.rnavutköy 

BUyilkada Yan 

Kasımpap Muhiddin, 

Tarabya 

Uaküdar Sellmi Ali 

Aksaray Yenikapr 
Kltip Kuım 

Fener Abdi Subqı 

Ortaköy 

Eminönü Ahi Çelebi 

Galata Kemantet 

Y eniköy Gtllelce 
Ali pqa 
Kumıwıcuk 

FerildSy 

l"eriköy 

• 
Beyoflu Panp.ltı 

" • 
Koca Mu.tafapqa 
Davutpqa 
Arn&vutkö;v. 

Sokağı 

Ayuma 

Büyük Ayazma 

Emlik No. 

E. 77 
Y.M 
E.161 
Y.169 

Cinsi ve His. 

6889 metre bağ 
yerinin 1/ 2 His. 
Ahp.p hanenin 
1/ 4 His. 

-----·! 
180 T. L. -

190 ,, 

.,, adı 

Doidutu ,. .. yıl 

1 

1 ---
1 
-

E. Mustafa bey E .2 Ada 48 102,50 metre Bağçe- 205 
den müfrez arsa 

,, 

1 
1 -i ! Y. Konak Parsel 37 

"' .. ıtıell i ; 
-i 

1493 metre aeb7.e 340 Cinci dere 17-19-21 ,, 

Aya Yani 

Sellmaız 

E. Musalla 
Y. Nefer 

Petro kalfa 

E. Karadat 
Y. Şıracı 
E. Abacılar 
Y. Zindan 
kapı Cad. 
E. Şeftali 
y. Çıfırtp.n 
Ballar mevkii 

Simitcl Tahir 
ve Icadlye 
l"i19khane 
timdi Çarkı 
Felek 
E. Korentl 
Y. Kuyu 

E. Konnti 
Y.Kuyu 
ıAya Nikola 

Bayır 

Dolap dere 

23-25 
E. 2 
Y. H 
E.199 
Y.201 
E.152 Mü. 
Y.156 

Ada 38 Harita 844 
E. 48 
Y. 44 
E. 9 

E .323 
Y. 33 

E. 17-12 
Y. 17-14 
E.110 

E. 28 
Y. 42 
E. 4 Mt1. 
A~ 204 

Panel9 
E. 27 MU. 

Harita 4 

bağçesinin 1/ 3 His. 
103 metre arsa 309 

Kigir dükkan 280 
ve hanenin 2 4 His. 
59,50 metre arsa 350 

Ahpp hanenin 
5/ 18 Hia. 
900 metre araanll! 22:5 
1/ 2 His. 
Dükklıım 3/12 His. 360 

19 metre anaa 95 

3676 metre bal yeri 180 

211 me~ ananm 171 
342/ 960 Hia. 
262:5 metre ananm 200 
1/ 2 Hia. 

Bafçeli ahp.p hane 180 
ve t1ç yer oellunm 
60/ 100 Hla. 

,, 

,, 

,, 

,, 

" 

" 

" 
,, 

" 

" 

" 

---
1 
1 
i 
i -
i --

Adnm 

Bedeni bir eakat-
lJiı ftl' mıdır, var 
tae nedir? 

Nekıdır l&ID&D 

tc:ln abone oldutu 

1 

i 
1 

1 

1 
1 

1-= ı ! Ba npoaa derceclilecelı rudar P"9 ohaalW rudaua o•m••ldv. 

1-
=_ ı tatubalda r.a cuetA911 .ıaorta MnWDe. 1 

QuetMbl• il Nlwl l8S8 aO.humda JU1b p.rtlar dab9blde : 
- 1 kuaJa llml'll 1000 llnldl sl&orlab aboM y .. lmalı .. Uyoram. Aboa• 1 
1 • mu bedeli pnderlbllltUr. 8lprta mnaırel•1ntn ,apcım .. mı d1J&. : 
= 1 rlm. 1 
İ 'ı • t.eldlf ........_ ıs brallak pa1 J&Plffn'daeü ........ pa- 5 
S -~- ........ B 1 
~••ıııı•ııı••nıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııı•! 

E.H!~!~ : ~tıeatnın 80 
" Ankara Vilayeti Ziraat Direk-

~: ~ :!5mm:~~::am200 " törlüğünden: 
Ada 188 Panel 1 768/ 3MO Hta. 

E.105 iki ahp.p 330 ,, 1 - Vilayet Çiftçilerine daiıttlmak üzere satm alma-
Y.103-103/ 1 hanenin 1/ 4 His. cak 35 adet üç demirli sandıklı ekici pulluğa 7-5-936 ta-
E.lH Y.112 117 metre arsa 280 ,, rihinde yapılan eksiltmede talibi çıkmadığından 21-5-936 
~:1~~8 Klıtr hane ahır 106 " tarihinde tekrar açık eksiltmeye konulacaktır. 
Y. 24-26-28 ve bafçeniıı 1/ 4 Hia. 2 - Pulluldarm tutan 2100 liradır. 
E. 5&-58 Bafçeii ahtaı hane- 200 " 3 - Sartname Ankara ve lıtanbul Ziraat Direktör· 

aıu7 ~-s.- KoJAl-..1 Y. M nbı 213 Bia. OKA !ilklerinden görülebilir. 
ııııı...._ a1n ·--3 • 1'63 -.. E.100 Aheap hane ouu .. İ 
~ Y. 88 4 - steklilerin Pullukların tutan olan paranm yüzde 
~ Yukarda evsafı yazılı p.yrimenkuller 3-6-936 tarihine teaadtlf eden çarşamba gUnUnden itibaren on 7 ,5 mıktannda Banka mektubu ve hususi muhasebe 
~ :._..ıı;.ıı:ut1~== müddetle pazarlıkla satıp. çıkanlmJttır. Pazarlık için talip olanların ihaleleri Salı ve Perpmbe gUnleri Direktörlüiü veznesine yatınlmış para makbuzu ve tek-

8. an..... saat 10 dan 12 ye ve H ten 17 ye kadardır. Bu iki gllnden maada her gUn abahlan saat 10 dan 12 ye lif mektuplariyle birlikte ek-:'tme gu··nu·· saat 14 de An-
~ kadar Gala tada Bahtiyar hanında •tıt . komisyonuna müracaatlan. Satlt mtınlıuiran p.yrlmtıbadil au 

-.;jdıtı Ve Matbaacılık T. A. e. bonosiladır. kara Viliyeti Daimi Encümenine müracaatları. ( 1041 ) 

Yer: TAN Matbaası. 111------------------------------llıllJ (~12) 
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BUYUK DENiZLERi soGUTt1A MAKiNESi 

FIRTINALARI YENEREK 
DE YAKl<I 

Ci\İNEŞE RA~MEN 

O KADAR KUVVET 
• • 

VE iNTiZAMLA ~ALIŞIR 

Müessesesi, Ticarethane ve evler için bu senenin yeni gelen buz dolaplarını takdim 
eder. 1936 modeli muhtelif büyüklükte dolaplar ve ViTRiNLER ile Dondurma ıerbet 

ve su makinaları gelmiıtir. 

DAiMi SERGiMiZi ZiY ARET EDiNiZ 
Beyoğlu, lstiklcil Caddesi,No 28 ·Telefon: 43849 

Telgraf: lstanbul DEKAWE 

Sıhhat ve güzellik 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 
sağlam ve güzel diş lerde 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

Dişlerinize çok dikkat ed~niz 
Bazan en üıtad doktorların bile aebeb 
ve menşeini bulamadıkları bir hasta
lığın diş iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle anlqılmıştır. 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak Dişlerinlzi koruyabilirsiniz 

ADEMi 
iKTiDARA 

Tafsillt: Galata P.K.12M BormobiD 
SSS6 

ZA YI - Beyoğlu malmUdUrlUğün
den aldığım eytam ve eramil m~ı
mm tatbik mUhUrUmil kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eski mUhrU
mün hilkmU yoktur. 

llilt.ekalt merhum blnt.fı Enver 

Saç dökülmesi ve kepeklerden 
kurtulmak için en müeealr lllc 

1118 

Asliye Birinci Hukuk Mahkeme
'Jinden : !sak Li.yboviç ~rafından KOÇUK iLANLAR 
Musa Reis zade Ahmet, Nafi, ve 80 • 100 lira irad getiren piyasa
Nüsret aleyhlerine açılan alacak da- nın işlek yerinde dükkan veyahut 
vumdan dolayi ikametgahı hazın- Ayaspaşa, Cihangir, Kabasakal'da 
nm meçhuliyeti hasebile ilanen ya- denizi gaye~~~ g~ren ve önü kap~
pılan tebliğata rağmen tayin olunan mayacak .. kagı~ .bına a?!orum. Fia-
12-~936 tarihli ~hkikat celse.sinde tı, ~~vkıı, gelın, vergısı hakk~nda 
mahkemeye gelmeyen Müddaaleyh tafsılatlı mektupla T~N gazetesınde 
Nafi hakkındaki tahkikatın giyaben lşıkbay rumuzuna müracaat. 

KIZILAY kolunun 31 Mayıs 1936 Pazar gunu ve gecesi 
YALOVA KAPLICALARINDA 

Uç Kardaşlar Gazinosunda tertip ettiği muhtelif eğlenceli devamına ve işbu gıyap kararının 3666 

Istanbul ikinci Iflis Memurlu- K 1 R B A L O S U yine ber sabık H.U.M.K.nun 141 in
ci maddesi mucibince ilanen tebliği
ne ve ~yin ~ilen günde yine gel
m~iği takdirde davacı tarafından 

iddia olunan vakıaları kabul etmiş 
sayılacağının işbu gıyap kararına 

dercine ve emri tahkikatın dahi 
4-6-936 eaat 14 te talikine karar ve
rilmiş olduğu mahkeme divanhane
sine asılan giyap kararının tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilin o

ğundan : Müflis Civan Yakupyana 

lunur. (23045) 

aid ve gümrükte mevcud Kapsot, N ~ MUTLAKA İŞTİRAK EDİNİZ 
Muşamba, Çivi, Fermejüp, Zımpara bu fırsatı kaçırmayınız! Hem Kaplıcayı gezmiş, hem de güzel 
kağıdı birinci arttırmada konan kıy- bir gün ve gece geçirmiş olacaksınız ! 
meti bulmadığından 20-5-936 çar- ZENGiN PROGRAM ÇOK ucuz BOFE 
şamba günU saat 10 da ikinci art-
tırması yapılacaktır. Istiyenlerin Is- Davetiyeler YALOVA iskele meydanı TAN Otelinden ve BALO 

~n~llk~ciffibDaire~n~Mü~ i~~-··n·lı·· -ka•p•~•a•v•e•g•~.~.·.n•m•e•m•u•rl•u•ı•m•tt•da•n•t•e•da•r•~•~~".~.".~.·~~~ 
lisin masa memurlarına müracaat 
etmeleri ilin olunur. (23049) 
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