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Okuyucularımızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya aJt tafall&t 11 lncJde] 

ltalyan ordusu müşkilat içinde 1 .M.ayı.s Türk Yunan dostluğu 

İtalyanlar Adisababayı kolay Mos~ovada ~yük bir Dışişler Bakanımız bugün 
alamıyacaklarını itiraf ediyorlar geçıt resmı yapıldı Yunan Kralı ile aörüşecek 

1 Mayıs bayramı bütiin 

Dün bir ltalyan kaynağı Adisababa alındı diye bir haber C::~!~.a1_ ~~~:"ıa ı'9!!. 
nesretti, fakat bu haber birçok yerlerden tekzip olundu =~!t!f!~.!'E;~: 

mUfrezelerinın resmi geçidi yapıl
mıştır. 

ltalyanlar dün 
DaCJaburu aldd~r 

Roma 1 (A.A.) - ltalyada Adisa
babanm 'bu hafta içinde işgal ~lece 
ği hakkında dönmekte olan şayıalara 

_ sallhıyettar mahafil ileri ha 
~~~:ın metQ<)la ve acele edilmek
sizın yapılmakta olduğunu söyle
mektedir. Bınaenaleyh Habeş hilk~
meti merkezinin işgalinin d8:?a ~ır 
hafta sonraya kalması mU.mk~ndur. 
A i mahafil ltalyanın eskı A.disaba
.::lçisi Kont Vinçi'nin Ad~~~ 
valisi tayin edileceği :ve kendisinın 
memuriyetine varmak. .üzere yol.a 
çıkmıf olduğu ha~rlennın. de hakı
kate uygun olmadıgını bildirmekte -
dir. Habeşistan& yeni bir imparator 
getirileceği şayialan da yalanlan
maktadır. 

Yolu yarılamıılar 
Asmara, ı (A.A.) -Dessie·den ce 

nuba doğru yUrUmekte olan l~y~n 
kıtaatı çarşamba ak amı D~sıe ıle 
Adiaababa arasındaki mcsafeyı yan
lam111ıardır. Kıtaat dUn sabah d~ yü
rUyilşlerine yeniden devam etmı ter
dir. Arazi o derece arızalıdır ki oto
mobil kolu tı11U yolun beri tarafın
da daha uzun bir yolu takip etmek 
mecburiyetinde kalmı,tır. Yerli ltal
yan askerleri ise otomobil yolu bo -
yunc ilerlem<'ktedirler. Bu sebepler-
den d01ayı ~m 
na kadar 'tilııi 
babanm pleeelr !lafta bqmda ltal 
yanlann eline geçeceği tahmin olun-
maktadır. 

imparator davayı 
kazanacağına emin ! 

Loadra, 1 (Tan) - AdlA&babadan 
blldlrtldlflne göre, imparator dti.n ge
ce ll&baha kadar ordu şefierlnd .. n ba
zalan ile müzakerelerde bulunmuştur. 
imparator bu aralık ttnf'bl el~llerla -

Tana gölU cfvarmda. Deri hareke-
tine devam edilmektedır. Musavva - •- llerte19 ralmell claftllm ..__ 
dan kalkan ltalyan deniz tayyarel~- 1-;~~-----'~-~~_.. ......... eelwlw, Brteılı•e• baı-

n. •imdiden Tana golUne inmektedır Den•• ılı AdiSL~ arutndaki lmpa ~ h ,_..__ mı"'-•u e-
r ltal ratorluk yolunu ve ltalyanların al- m - _.,._ • - w 

ter. Gondar mıntakasındakl yan d· ... ları Dtbra Berhan datenı ve An- cleNtl• . ., 
kıtalan ise Gondar'm cenub~ şar~i- "' 
ilinde Delnatabor'u işgal etmışlerdır. kobtrl ahterlr harita 11111111111111111111111 ... _. ... _.. ..... .....,._._.... .. 

Roma, 1 (A.A.) - "Röyter Ajan·---------·------------ --

::~;=n:..=an ku•- FiısUnde vaziyet durulmadı 
~dlıabobaya tlrmlıler 

·~·~ ~ci!.; ,:.1~1:. Hayfa ve Yafada dün yine 
kaynae~D bir habere göre 1 d 
ntısteyıt~=kuvvetleriiletak- b·ırl!ok bombalar pata 1 
topçu ve l Hambaracılarla si- ~ 
Yiye ~:::k~i:rden mürekkep bir 
yah go tl bu sabah Adisababa 
ttaıyan kuvve 
ya girmiftlr. 

Haber mevıf msfıdlr 
1 (A.A.) _ Habef aetare-

Londra. Adisababaya glrmif 
ti, ltal~ytt eder hiç bır haber 
olduk1arml ciiaababadan Habef ae
aJm&llllftir: A len IOD haberler, 1-
raretıwıeauıe ge yıtahtma alt-
taıyanlarm Habef e!iede bulunduk 
llUf milden fazla m girmek için 
lamı! ve Adisababaya ıazun olduğu· 
hemen hemen Uç gUn 
nu blldlnnekte 1d1. 

Roma do teiılp 

ediyor Propaganda na 
Roma. ı <.A..A.> Adlaababaya gtr

ar1ı11. ltal~t edecek vaziyet
mif old'::!aı:1çilik namma eöz IÖY· 
te değil W ttar olan bir zat, bu 
lemeğe pi 1_Y:e mevsimsız old ı 
haberin yan~ 
nu 8Öylemiftlr. 

Ceaupfo A. - ttalyanlar, So-
Roma. 1 (A. 1ıı Bullale'yı if -

malide $aSS&ban H:beflerln Harrar 
ga1 ettikten 90nra Udafaa batıan 

l n-... rindeki 10n m . 
yo u u-- , doğru ilerlemektedir· 

Flllıtlndtkl StatUko•nun dtllt mesl için toplanan Araplar 

Kudüs, 1 (A.A.) - Yahudiler ara 
lann llOD muhtıralarm& cevaben bU • 
yuk Britanyanm Filıatin latatUkoaunu 
d ğlftinneğe bakla olmadıimı beyan 
etmektedırler. Yahudilere göre bu 
hak Milletler Cemıyetinmdir. 

Yala ve Hayfado 
bomhfar 

KudUs 1 (A.A.) - Çarfamba gil
nU yapılan nUmayifJer emıasmda aha 
ilden 17 kiti ile 9 poli8 memunı yara-

Tribünde Staline, Molotof, Kaga
noviç, Kalenın Orgonıkıche ıle partı 
ve hWdkmetin diğer azası ve hususi 
tribünlerde de elçihkler heyetleri, 
TUrkıye dış bakanlığı genel sekrete
n Numan Menemencıoğlu, ataşemili
terler, ecnebi amele heyetleri ve Le
tonya, Eltonya ve Lıtvanya erkanı 
harbiye reıaleri hazır bulunmuşlar
dır. 

Müdafaa komiseri, Voroşilof bir 
tebrik nutku soylemiı ve genç kızıl 
askerler {tllmi yeminlerini yapmıf
lardır. 

Bundan sonra, akademiler, ıüel 
mektepler, piyade, süvari topçu kı
talan, arhh otomobıller,tanklar geç
miıt ve muhtehf neviden tayyareler 
uçmuttur. 

Reemi geçidden sonra, Moekova iş
c;ilerinın muazzam tezahüratı cere
yan etmııtır. 
Lenıngrad, Kıyef, Minaki, Tinis, 

Kabarovakı de ve Sovyetler Birhği
nın dığer eehirlennde de .Uel resmi 
geçit ve tezahüratlar yapılmııtır. 

MadrlHe vesaiti nalcllye 
fıfemedf 

Londra, 1 (Tan) - Bir mayıs bay 
( Arkftsı 10 "' • 

Mısırda vaziyet 

isi halledilemiyor 
Kahire, 1 (AA) - Kral Faruk, 

'~yıam befinde lakend riyed ola
caktıt. Naiplik me 
aeleal henUı haile
dilmemiftir. Kanu 
nu eaul mucıbln
ce Kral ölilnce par 
llmento Naıplık 
meeeleai hal ıçin 
on gün zarfında 
toplanmaya mec -
burdur. Parllmen 
to clağılmıpa son 
parllmento topla
nır. Ancak son par 

Alı Mahir P... llmentoııun kanu
nu eaul mülga iken eeçilmış oldu
ğundan, bu hususta aallhiyettar o
lup olmadığı meçhuldür. 

lraf Forui ,arlıte 
Parla, 1 (A.A.) - Mwr Kral! Ji a

ruk, dün akf&ID buraya gelmiştir. 
Kral, bir u IODra Manllyaya müte
veccihen hareket etmif olup oradan 
Mwra gitmek lllere vapura binecek
tir. 

BUCICJN 
3 ünctlde : 

6 ıncıda : 

7 incide : 

Sabri Anderin 
makalesi 
Sovyet Tıp bil
&inlerinin dik
kate deier beya
natı 

Çocuk 

ROMANOFLAR 
Nasıl öldürüldü 1 
Ycaaa: 

Alekıandr Gereaskl 

Yunan gazeteleri Türklyeye ve T. R. Arasa 
dair çok sitayiıkar yamlar ycmyorlar 

Metakıas Kral Jorj Tevf ık RUftU Aru 

.Atina, 1 (Tan) Türkiye Dışişleri sm Yunanıstanın mUttefıkl olan bir 
Bakanı yann sabah gelecek ve Pirede devlet mümeaaili bulunmıuıı dolayısl. 
hUkOmet mümeaallleri, Türkiye elçisi le geldıği zaman askeri merutm de 
ve Pire belediye reisi tarafından is - yapılacaktır.Türkiye Dı i ler Bakanı 
tikbal edilecektir. Tevfık Rllştü Ara- [Arkası 10 un udll) 

Almanların sulh pltinı 
Mitler bir nutuk söyledi ve 
sulh arzusundan bahsetti 

Avusturya ve Çekoslovakya'nın ilhakkından bahse. 
denleri kötü niyet sahibi olmakla ittiham etti 

Aımanyanın nerı ı•••nlerlı BUyUk Amlral Ruder, Feld Mar.,aİ Blom .. 
bere, Adolf Hıtler, Oeneral Oörlnı ve Ceneral Rumdıtedt 

Berlin, 1, (A.A.) - l Mayıs milli parlak olmut ve ll'Uhrerin &ahde 
bayramı bütün Alman uluau tara-ı muazzam bir resmi geçit yapıhmt
fmdan eevk ve heyecanla teelt edil- br. Hitler, pnçlife hitap ederek. 
mittir. Tezahürat Berlindt bllbaua [Arkllsı 10 uncuda] 

Türkkuıu pl&nörleri geldi 

Tedri at, 
haricind 

talebelerin ders saatı 
grup grap yapllacak 

olan Dagabur a takasmda ıiddet 
1 cı. -· baDeh mm 1 er.~ bUkUm sürmekte, yo • 
U bir fırtın• ta ve General FrUI· 
lan sular baSDlakrl h reketi gOçlUğe 

lanlDlftlr · 
DUn Yafa ve Haytada birçok bom YAKINDA·. Onlveralte rMydanında açılan bir pJln 

balar patlamlftir. Oltl ve yaralı yok· İ8tanbulda açılacak olan Tllrkku • plenlert de orada bulunm\lltaı 
el kıtaatınm Ue a 
uframaktadn'· 

'oıoları sıvo•1ılar 
Roma. 1 (.A.A.> - Son gelen )'afi 

[Arkası 10 uncudal 

tur. Jandannalar halkı yollarda durdurup ------ ıuna ait pllnörler dün tlnlveratte mey Uç pllnörUn teknik mua,...İ,. • 
Yatudller lıovuluyor arayorlar tefrikaya ha 1 daiunda andıklardan çıkanlınıebr. pılq ve bundan IODra boyatdma.a 

tadar dev ed-Ji· s ıyoruz Kıamt teeelltlm muameleal tamamla- ltlzum ıöeterilmftUr 
KudU.. 1. (A.A.) - Bat mtlftl.1UıY9 peve un _,. ... Jıltla. nacatı için '!Urkkufu ,eti Savni, latan 'IUrkJrutu ,.n Sa-,.S brula. 

beyanatta bulwımuftur: lilmu•arla Hrlatl)'aıılar. 8iyoniatleri bul Tayyare Oemly9ti direktörü la • cü nlM ile blU'Q'& bjdoluaacak U-
Yihudi muııa....ti eonnzaa slDoi- kovmak lcin bır1eam.islerd1r. ..... ....................................... mail HaJrla Buak ~ cemlvetln Deri fA.rbar a del 
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HERGUN llR FIKRA 

~'-1hlt: 
Bazı insanlar vardır: Arkalanndan, içerisine t.ohum halinde dtl§en fi

kirleri, kelimeclklerl bat döadöröetl, bir stlratle inkişaf etti.rm ılık bir 
bava stirülderler. Bu havaya aığıaaa her tohum Yeterir boy atar, iyi veya 
kötü meyve verir. Yahut ta blçblr teY verme&. 

Yanmu yaradamn onlara ahmetsbce bağıflacbb, öWd yansmı blnat 
kendllerinbı yarattıjl, baftJ'I bu .......,, lnNnlar trene atJ.adıklan gibi 81-
vua, vapura bindikleri cll>l Karadeabbı ufak bir ke-.ı.ıma göttirilrler. 
On.lamı gitmesUe gölgelerinde yer alanJarm çil yavrusu gibi claiılclddan 
~ glclabl yerbd tataeak blrlal ~ onu etre.tmda t.op...._ 
nk yine ayıd havayı gösetmeğe çalı§tddan görünür. 

Ben bbde bu ''bul odamlann" yokluğa kadar inen ulıiuıdan flklyet
elylm. Bizde: 

- Muhit yok ki, monter. Bunda hiçbir ıteY yapdmaz. 
diyerek Avrupa.dan döndüğü zaman sudan çı.kmq balığa dönen se.n'at

kirlann bu çeflt adamları arayıp bulamadıklarını saıuyonım. 
Par111 bugtin büth dünyadaki san'at hareketlerine payitaht oluşunu 

mtbelerlnden, operalarnadan, lla .. lanndan ziyade, arkalanndan en ufak 
bir t.Mlrle bllytlk an'at hareketlerine Kebe kalacak kadar hwu bir hava 
llÖl'Wdlyen "bul lnsaalar,, ı mebzulen yetiştlrmlf olmasma borçludur. 

"Halt ceplleıf" 
Fraruıanm saylav aeçlminde vaz1 -

)'et halk cephesi lehine görUnmekte -

IEDRI RAHMi 

lllglnizl Yoldaytnm 
dlr. "Halk cephesi,, komünist, radi- ----------
kal - 908y&list ve soeyalislterin vücu-
da getirdikleri birliktir. . 
Franea Bafbakanı Saro halk cephe 

lini f(jyle tavsif etmiı: 
- Komüniıtler halk cephesinin 

motörü, radikal • B011yalilltler de fre
nidir. 

- Ya aoeyalistler? 
- Onlar da tekerlekleri.. Eninde 

aonunda araba onların üıstünde yu
varlanacak. 

Teminat 
Bir Fransız gueteel anlatıyor: 
Bundan evvelki seçimlerde saylav 

aamatlerinin, bir kıamı seçicileri 
para ile satmaldıklan vaki olm Uf· 
- 'imdi de oluyor mu, olmuyor mu, 
gazete ondan bahsetmiyor -

itte seçicilerden bazılarının para 
De satmalındığı devirde saylav nam
sedi aeçicye vereceği miktar bank
notu ortasından yırtıp verirmif ve 

Sorular 
- Borla Godunof kimdir! 
- Cemali mushafm etfall eşkl çeş-

mlm ey dllber, 
Okurlar mektebi qkmda daim 

su gibi ezber 
beyti kimindir! 

- Gtttenbergbı apçtan levhalar 
ve müteharrik harfter hakkederek 
Dk lnclU ı.atıg. aman bu itte orta
lı kimdi? 

- Kanuni Süleyman kimin için 
fevkallde olarak betlncl veslrllk lh
du etti! 

- Kamcatka yanrnadasmda sön -
müe, IÖamemlf kaç volkan vardır r 
Dünlcü soruların cevapları 

8 - Kabahat ijlende mi, öldürende 
mi,, aijzü neredml çıkmıttır 1 

c - Şelr Kabuli'ııln: 
Şahmı suç öldtlrende değUdlr ölende

pyet aeçicl ikinci turda yan çizme- DBl'IUlldaa. 
Jlp ~e ~ ~1,.v 'W.ıUU.., o A· B - «t.,_~ Jfaet Awlolu,, 

dlr 

llWl 'banlmotıarmm ~ tamını dmtUen adows 1mflıcftr1 
da alırmıt· C - 1801 de dnfan 166'7 de ölen 

Bu usul, bizde birlbirine güvene- &puyanm ea methur ree-.= A.Jon
llliyenlerln ortakll.f& aldıklan tay • IO Kano. 
ıare plyanko biletini ortumdan bö- 8 - Oamanıı tıevletinm Uk ıeyh.fl-
ltıp yan yanya muhafaza etmeleri· Z'314mı k4ınd'1'1 
ne benlemlyor mut c _ Şemwldln Mehmet l'enari. 

«alrao B - Valter 'or•t k4tndir1 

Garip bir Jılklvedir: Renin ltp.ll C - lmenı7e l8tlkW kuudı • 
" ru1antaa biri olap metbar Glyom 

olur, olamu derken timdi bunu bı- Tel'la bymbabuıdır. 
raktI1ar da Almanlara mtlatemleke 8 - '""abm"' Nerleri kag tane
ftl'lllek iflıı1 dU,tıntıyorlar. DUnkil d'1'1 
telgrtllar arumda lngilterenin, Al- c - Ytls Oll 7ecll tue ki banlar
manyaya, Mki mu.temlekelerlnden da "Kltalll fllhJtabe yirmi elltttr 
Afrika f&rkmda ve Nijerya ile Kot " • 
46 l'Or yakmmdakl kıaml vermeğe ~· 
muvafakat edebileceii bildiriliyor • lelle maça gitmek latlyenlerln aayı-
du. Orada yetlfen meyveleri Alman- 11 bundan çok fula oldufu için tt
pya ithal etmek auretiyle Alman • nalde her aene aeyircl adedi aynidir: 
yanm oradaki yerWeri de htıkmll al- 93.000. 
tına alabilmesi kabil olacakmı9. 

Almanyaya iadesine muvafakat 
edilebileceği söylenen bu yerler eski 
Alman mtıatemlekelerlnin gerek nU
fua ve gerek verim itibariyle en ha
yınm olduğunu aöylüyorlar. Orada 
niltua olarak vahtl on iki milyon zen
ci vardır ve meyve olarak da bol ka
kao yetifir. 

Böyle bir mnstemlekenln çikolata 
memleketi olan Iaviçreye verilmeal 
..ıı& doğru olmaz mı deralnlz? 

Zarar11z tayyare 
••ltarebeıf 

Jnglltere kupam ttnallnln havadis
leri aon lngiltere gazeteleriyle geldi 
Bwı1&rdan bul dikkate deferlerini 
okuyucularmma nakledecefis. 

Jqiltere federuyonu, kupa finali 
maçmm reeimlerini çekmek hakkmı 
bir firkete aatmıf. Bunun için de 
lıqk& firk:etlerln havadan tayyare
lerle reBlm alabilmelerini menetmek 
llAn mahkemeye mtıracaat ectnm•t
l'akat mahkeme, lnhiur hakJnnm 
yalnm atadyum içine mUnhuır bu • 
lundutu n kanunen tahdit edHmlf 

Bu sene bilet almak için talip olan 
lar 200.000 kişidir. Bunlardan ancak 
93.000 kişiye bilet verilebildiği için 
haaılat 25,000 İngiliz llruı, yani pa
ramızla 155 bin lira tutm\19tur. De
mek ki 200.000 kitinin girebileceği 
bir stat mevcut olsa hasılat 330.000 
Ura tutacak. 

MUtlıif değil m1? 

ICaptanı• vellml 
, Kupa finali maçından evvel Ane
nal ve Şefildin menecerleri ile iki 
kaptan kaleyi kim alacak diye pka
dan para atmıtlar ve Şefild kazan
mış. Şefild kaptanı "tabii ben rU.zgl
n beraberime ahnm,, demlf. 

Maçta parayı Anlenal kuanllllf ve 
blra.s ven.eıt olan Anena1 kaptanı 
Alec Ceyma, .. k•den para attJk:lan 
saman kendüdne cltlfen kaleyi almaz 
11& ufunus pUr vehmiyle rllzglra 
kar'fl olan kaleyi ahmt-

Dk devreyi rllsglra k&rfl oyıııyan 
Anena1 iti tehlikem atlatınca bu it 
bayırlı olmUf sayılabWr. 

meufeden qajıama inmemek f&l'd- ------------1 

le atacıyumun tlaWnde c1oıa9ecak Hafriyat ilerliyor 
tayyarelere blr rs1 ;vapılaımyacaiJ lultuıahmet hafriyatında meyda-
branm nrmlf. 

Bunu haber alan blrbg bayflk tir- na çıkanlan tarihi kemerin emld Bt-
btln tam yirmi blf Oto • jr tana- sau aaraylarmdan birine alt oldulu 
nal, maç emaumda, acleta bhibirl.. Wımtn edilmektedir. A.yuofyaya 
rtyle mücadele ederek, klh alta ine- doğru yapılmakta olan hafriyat k:o
rek, klh tıate çıkarak sararm blr lundald çahfmalar flmdllik durdurul 
muharebe ;vapllllflar ve lı&rgok re • mllftur. Hafriyat iflerlnde Bakatere 
8lmler elmıflar. yardım eden lılimar Robert, kuı ye-

rinin eeu hatlarmı çlsmif ve plbmı 
,J.000 hazırl&mıftır. Hafriyat, bu pllna glS-

lnglltere kupa thıallnbı oynandıfı re Birlncltefrln llOllluma kadar de
Yembl• atadı 93000 1dal alD:. Her vam edecektir. 

J: A N 

Telefon Feniks Denizyollan 

Ydhk toplanhda bir 
çok münakasalar oldu 

Eski Telefon Şirketi hissedarlan 
senelik ldi toplantıımı yapmıştır. 

Toplantıda, 934 - 935 seneleri bili.n
çolarile idare mecliııi raporu, kar ve 
zarar hesaplan okunmUJtur. İçtima
da hükumet namına Nafia Veki.leti 
mümessili Namık Cemal ve Emin 
bulunmuşlardır. Hükumet mümessil 
leri, altm mikyasının esas tutulması 
dolayısile evvelce ileri sürdükleri ih
tirazi kayıtlan tekrar etmiflerdir. 
Buna sebep, hesaplann ,eklen Türk 
parasına göre yapılmakla beraber 
yine altın değerine istinat ettirilme
ıidir. Şirket raporunun ileri ıUrülen 
zarar iddiuı, hararetle münşkata e
dilmittir. HiSBedarlardan bazılan bu 
iddiayı tenkit ederek tirketin seneler 
den beri hissedarlarına tevzü li.zım 
gelen yüzde bet faizi vermediğini. 
vaziyetin bu parayı vermeğe mUaait 
olduğunu, klr ve zarar hesaplannda 
birtakım yanlışlıklar bulunduğunu 
ileri ıürmUşlerdir. 

Münakqalardan sonra hissedarla
nn itirazlarını mucia.Ql.an noktalar 
düzeltilmiş, hesaplar k&t>ul olunarak 
idare meclisi ibraz edilmiştir. Ya
pılan seçimde, Sir Adam, Blok ve h
mail Hakkı idare meclisi azalıklanna 
sec;ilrnişlerdir. 1936 senesi için idare 
meclisi reisine 3000 lira, reiıı vekili
ne 2000, azalara 1000 ner lira Ucret 
verilmesi kararlqtmlmı,tır. Şirket 

mUrakıpliklerine Reşit Saffet, Hasan 
Sezai ve Madge tayin edilrniflerdir. 
Blllnço zararla kapatıldığından te
mettü dağrtılmamUI kararile · içti
maa nihayet verilm19tir. Şirket heye
ti umumiyesi 26 Mayısta fevkalade 
toplanarak işletme imtiyazının hUkQ. 
met tarafından satın almmuı hak· 
kındaki mukaveleyi tetkik ve tasvip 
edecektir. 

Maarif 

Ma~s sonunda 
dersler kesilecek 

Bu yıl lise ve orta mekteplerde 
dersler 31 Mayısta kesilecek, Hazi
ranın sekizinde imtihanlara baflana
caktır. imtihan talimatnamesinin 
son kısımlan bugünlerde tebliğ edi
lecektir. hk mekteplere gelince, bu 
mekteplerde 1 Haziranda imtihan ya 
pılacak ve 12 de ikmal edllecektir.Ka 
naat notlarlle vasatiler mekteplerin 
denı kesimleri aruımda verilecektir. 

• Maarif Veki.letlnden gelen bir 
tamime göre orta mektep muallimi 
olmak için imtihana girmek lateyen
ler villyete değil, Maarif mUdUrlüğU 
ne milracata edeceklerdir. 

• Hukuk fakUlteelnde den aenele
rlnln Uçten dörde çıkanlJDUI hak -
kındaki karar yakında Maarif Vekl
letlnce tasdik edilecektir. Bu karar, 
yeni alınacak talebelere tatbik olu
nacaktır. 

• 1939 denı yılından itibaren Uni
versiteye ecnebi lil&nJ bllmiyen lise 
mezunlan almmamuı hakkındaki 

karar dolayııile, orta mektep ve lise
lerde ecnebi lisan tedrisatma çok e
hemmiyet verilecektir. Haber aldığı· 
mıza göre, Maarif Veklletl, orta mek 
tep ve liselerde ecnebi lillanmm iyi 
bir 9ekilde öğretilmesi imklnlarmı 

yeniden tetkik ettirmektedir. 

Ders yılı içinde muallim değiştlrll
memesl ve metotlarla 1iaan öjretll
mesi kararlaemıttrı. 

•Dün bahar bayramı olması mtı
nuebeWe biltUn mektepler tatil e -
dllmiftlr. Mektepler bu sabah tekrar 
açılacaktır. 

Şirket itlerini 
devre başladı 

Fenik& dö Vien sigorta ıtrketinin 
Istanbul mümeaili, ikinci ticaret 
mahkemesine müracaat ederek şirke
tin taafiyesini talep etlllİ§tir. 

Mahkeme, mUıneuilin verdiği iati
daya raptolunan vesaiki tetkik ettik
ten sonra bazı noktaların tavzihi içln 
mUıneullin malumatına mt1racaata lU 
zum görmllş ve bu karar kendisine bil 
dirilmiştir. Mümessil, birkaç güne ka,.. 
dar dinlenecektir. Fenike ıirketi, ls
tanbuldak:i portföyünü, sermayesi 
kendisine bağlı olan federal sigorta 
9irketine devretmeğe başlamiftır. 
Diğer taraftan Feniks sigorta ılr

ketinin hesaplarını tetkik eden tkti -
ıat Veklletl mUfettifleri, hesaplarda 
gördükleri bazı yolsuzluklar hakkın -
da bir rapor hazırlamıflardır. 

Adllye Sarayı lfln 
hasırhldar 

Villyetln k&rfmmda yapılacak o • 
lan yeni Adliye Sarayı in,aatma ya
kında bqlanacaktır. İnf&at 1'inln ilk 
lnammı, bu sahada bulunan ve istim
llk edilecek olan evler, dt1kklnlar ve 
polis UçtıncU ,ube blnaamm yılqlma-
11 ve toprağın teeviyeal tetkll etmek 
tedir. Belediye, iatimllk iti için ha • 
zırlıklarmı bltlnnl.ttlr. htlmllke bu 
ay içinde bqlanacalrtır. Adliye aara
yınm ın,aaı bir seneden fazla stıre
cektlr. 

Karadeniz hattı irin ~~anı~ 
\' llnde tahail etmek ~ ..... 

f 1 k 
talebenin bu hafta sonuu-

yenİ se er er onuyor ceği bildirilmektedir. 
• l"alovaya vapur 

Denlzyollan idaresi, Karadeniz idaresi Yalovaya JD':yıllD 
postalan için yapılacak yenilikleri lk sonra sabah akşam ildf8I' 
tISat Veklletlne bildirmiftir. Hazırla dınlacaktır. ....:a· 
nan proje, Veklletçe gözden geçiril- • Şirketi Bayrlyealll ~ 
mektedir. Proje tasdik edildiği tak- al - Şirketi HayriyeııiD 
dirde posta tarif esinde değişiklikler rif eleri dUnden itibaren 
olacaktır. Şimdiki tarifeye göre, h- mata b&flamI§tır. Yeni 
tanbuldan Karadenize haftada Uç bah ve akp.m postalaı:'._wt 
posta kalkmaktadır. Bunlardan pa- mıştır. Aynca pazar gup-; 
zar gllnU hareket eden vapur, Rize- kum ve Sütlüceye aef..., 
ye kadar bUtUn iskelelere uğramak- tur. 
tadır. Yeni projede bu seferler ay- • Gillhanede bugtlnldl 
nen ipka edilmiştir. Ancak, haftada Maltepe, Kuleli, Bursa~~ 
iki gUn de Sam11un ve Trabzon için rini bitlrm~ olan tale1J911"P'. 
ekspres postalan ihdası lUzumu gö- mektebine geçmeleri töreıd 
rUlmUştUr. TUccarlan yakından ali.- at 15 te GUlha.ne parJaDCla 
kadar eden ekspres poıttalan, tile- tır. •ll' mallannın illkelelerde uzun za - • Avcılar Çme.rcıja 
man kalmamuını temin etmek bakı- Istanbul avcılan, """'anı.-; 
mmdan çok faydalı olacaktır. bir avlanma tertip etnılfdl: 

Sahlacak vapurlar bugttn öğleden. sonra h~ 
Denizyollan idaresi, Vapurculuk la Çmarcığa gıdeceklerdJr 

firketlnden devren aldığı vapurlar- • Viyana eğlence haftlll 
dan on birinin tamamen ite yaramaz ne onuncu defa olarak 
halde olduklan anlqıldığmdan sat- yana eğlence haftalaI'llll 
mağa karar vermt,tlr. Bunlardan BU yedinci gUnU başlanacak"' 
let ve Dumlupınar vapurlan pazar- rinci gününe kadar 
tesl gllnU satılacaktir. Bu gemiler - na eğlence haftaamda 
den batka, Denlzyollarmm eekl ge- tür ve içtima! hayatına dili. 
mllerinden olan ve timdi Haliçte bu- ..;;.•terilecek ti atrolarda 
lunan GUlnihal vapuru da tamir ka- &""" ' Y 
bul etmez halde bulundufundan, nanacak, konserler v 
bunun da aatılmuı kararlqtmlmıt- telif Bp<>r eğlenceleri terdi' 
tır. tir. 

Bu seneki festival bir buçuk ay sürecek 

Balkanlardan başka diğer birç 
memleketlerden de heyeti er çağrılıY 

lstanbul Posta 
htanbul postahaneslae 

rlllt şeklllnde dünyanın 
fmda görillmemlt bir vllll~ 
Balk mektubunu kutuya 
memleket ltlbarlle kendlll 
der. Şehir dahlll, ~ ...... 
ya bavallsl, K&ndenls ı~ 

1 almlf yazdarm altındaki 
1 
cak oralara alt olan melllllr""". 

ı yahut öyle fanedlllr. 

1 

Hallnn böyle bir tunJf 
da bir fayda var mılırf 
lflerlle metgul deilJls .-

Oaçen ıenekl fntival tll•ncelerlnden de bir fayda oldujuna 

Belediyenin geçen sene tecrübe zonu" ismini alacaktır. Bu bir buçuk da delDdlr. llatt& baa118 
mahiyetinde olarak tertip ettiii Bal- aylık sesonda Adalar, Sofu, Suadl- da olablllr diye de d 
kan f eetivali, ilk olmuıma rağmen ye, Taksim bahçesi gibi ,ehrln en Çtlnldl bu tasnif eler 111' 
Umit verici neticeler temin etmiştir. den kontrol edllmlyona 
Belediyenin bu festivalleri tertip et- mutena yerlerinde muhtelif ve mtı- nmu. Berkee okur ~ 
mekten yeglne maksadı ı.tanbulu teaddit cflence ve ba. .. .ar tertip olu- ulbayet yaıulablllr de
ecnebilere tanıtmak ve burumı ha- nacaktır. Buıtınkll to;;>lantıdan aon- rm ki, bu mektuplar 
klld bir sayfiye ve aeyyah tehri hail- ra seson huırlıklarma derhal bqla- gömen geçlrlllp trlyaJ 
ne getirmektir. Filhakika Balkanla- mak llzere bir Wl komlayon bir de balkın taımlfl kendls~:..ı.. 

A uhtelif ı rln ' kanaatlle bu trlyajı ~ 
rm ve vrupanm m yere - mllfavere kom' yonu MÇllecektir. u ... .,_,__,. ---~-• --~ 
den birçok aileler yuı geçirmek için ......., _u,_ 
ya Nille, yahut Köıltence ve clvarma Sezonu lc':a.re edecek olan eeu komi- Bununla beraber bls .,. 
gttpıektedirler. Belediye, birkaç aene te eğlencele: • Balkan, Orta Avrupa, tinde fada ~ 
llatUate tertip edilecek yaz eğlence- Yakm Şark milletlerinden gelecek aeibnk cihet ıudur: 
lerl ile Nla veya Köıltenceye gidecek: eflence heyetlerinden bqka bu mem Bu muhtelif yudı .IAllmP" 

ailelerden bir Jmmmı buraya çekebl- leketler halkmdan bir Jmmmm da da bir de (yabalaer 
leceğlnl dU,tlnmu,tUr. Bu itibarla be buraya gelmeelnl temin için v'8i m.ilt llal6mdar ki, poata!'i-
lediye bu aeneki feetlvall daha eualı yuta propapııda yapacaktır. olan yalna yeril d • 
bir tekilde hazırlamafa ve daha vl- memleketlmbe birçok 
al mlkyaata eğlenceler tertip etmeğe te ve merkes ' 
karar vermiftlr. Bu cümleden olmak Belediye tup göndermeyi keadble 
llzere geçen seneden alman tecrübe- tedlr. Bu adunlar ( 
teri de gözönUnde bulundurarak bu Şehir tenviratı ket.ler) yammı ...a 
yıl yapılacak olan festival hakkında ka yerlerde ,.ta laıııllll. il.iP"'; 

Feykaut.d• sm .... a mllnevverlerlmlzin füdrlerlni almak t kvl •• k nk vardır. BlıWı ••• 1 
RI iT muvafık görülınllfttlr. Belediye bu G ye 8 K8 sete lçba, aten 1la 

ayrılan doktor yok featlvalleri ,ehlrWerln meaeleel tellk Belediye Jatanbul tenviratı için bir ltitllnden de ba tu8lf -
ki ettiği cihetle tehir münevverlerin- proje hazırlallllfbr. :. IJafll'lllU, bWe 118_.~ 

Etlbba odam idare heyeti, öntlmUz den mUntehap yUz klfl bugün dağcı- EI-'-"-n- i k til d ı1 t kutu karfmmda 
lık ldUbtıne davet ectUml9lerdir. Sa- . ~~na ! r e e e yap an emas bir ~I ne yapar? 

deki ..ıı gtlntl toplanarak doktorla- at 15 de yapılacak toplanbya vali ve neticesı kat iyyet bebeden bu proje - bir dellle atana, nıııallll9..-.:"' 
rm tuıı1fl iflyle mefgul olacaktır. belediye erklnı ile fe9tlval komitesi ye göre bu yıl umumi caddelerdeki ten gltmlyecek mlf .. 
Bu arada, Beyoğlu Maliye 9ubelerine ua1an da '·tirak edecekler, bu aene- virat takviye edilecek, henils hiç Ejer: gfdecelme ba 
kayıtlı doktorların tasnifi bitirilecek "" f G~ 
tir. Haber verlldltfne göre, geçen yıl ki eğlenceler hakkında mtlnak&f&lar llmbuı olmıyen veya az llmbuı bu- =f var • 
olduğu gibi, bu aene de fevkallde 11- yapılarak halle mtımeulllerlnln fay- lunan IOkaklara da ltlsumu kadar llm Onan için hlo dellll8 
nıf a aynlacak doktor yoktur. Oda, dalı tavalyelerbıden ı.tifade oluna- ba utmlacaktır. eı Jeketler) ...... 
aenede bin Ura verst verebilecek ka- caktır. Belediye bu 1eneld eflencele-. • aaı...ı-•-'-- mem ...... ..:.._. 

re Balkan devletlerinden meeda Or- ~wwwÇ kuduz vak'elan yine pır) kellmeel -n ...--_. 
zançta bir doktorun mevcut bulun- rlllm ktedir tona mabmra ~---.. madığmı katiyetle tesbit etmt,tlr. ta Avnıpa mllletlerile Irak, Suriye gö e • Dtlıı de Dlvanyolunda 
Tasnif iti bu ay aonuna kadar tama- gibi yalun prk milletlerinden debi- bir köpek biriaini Illl'DUltır· Köpek mit olar. _...., 
men bitmif olacaktır. Birinci iımfa rer heyet davet edecektir. Bunun i- yakalanm11 ve kuduz oldufu anlqıl- Bb böyle dllfUDuz-~. 
ayrdan dJt doktorları H tl bulmakta- çln bu aeneki feetival tam bir buçuk lllJltlr. Senleri köpeklerin toplaıım&- Sis .. 
&r. ay 911recek Ye lltaııbul "Ellence .. 81 itine ehemmiyet verilecektir, 



Tütün ılrketl 
mukavelesl lmıalancll 
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No. 120 Ziya ŞAKIR 

Çeteler çllgın bir sevinç içinde 
derhal kulübeyi kuşatmışlardı 

Hayatından evvel, Kuvvayi Milll
yeye lazım olan sil8.h ve cephaneleri 
düşünen Hamdi Bey, yanında onaltı 
kişillik bir müfreze alıkoyarak diğer 
efradı Dramalı Riza Beyin kumanda
ıına vermiş; (Yenice) deki silah ve 
cephanelerin muhafazasına gönder
mişti. 

Anzavurun Bigaya saldırmasını ha 
ber alan Kara Hasanla arkadaşları
hapishanenin kapılarını kırarak dışa 
n çıkmak istemişlerdi. Bu azılı şerir 
lcrin ortaya atılması ve Anzavurla 
birleşmesi, hiç şüphesiz ki Kuvvayi 
MiJliye için çok büyük bir f eliket tcş 
kil edecekti. Onun için Hamdi Bey 
herfeyden fazla bu meseleye ehemmi
yet vermişti. 

Nihayet Kara Hasanla arkadaşla
n, hapishaneden çıkmışlar, silahlan
mak için' kasaba dahiline doğru koş
maya başlamışlardı. Fakat arkaların 
dan açılan yaylım ateşlerile katledil
mişlerdi. 

La.kin iş Kara Hasanm katlile bit
memiştl.Anzavurun çılğın canavar sü 
rilsil, korkunç feryatlar çıkararak 
her taraftan kasabaya girmişlerdi. 

Hamdi Bey, maiyetindeki on beş 
kişi ile adedi bini geçen bu kudurmuş 
kuvvete uzun zaman mukavemet ~ 
demezdi. Buna binaen Hamdi Bey 
de, Yeniceye çekilmek mecburiyetini 
hissetmi§ti. 

Anzavur, kasabaya girer girmez. 
(Halife ordusu) nun geldiğini ve ka
sabada (Halife ve Padişah namına) 
hakimiyetini ilan etmişti. Aynı za
manda, Hamdi Beyin takip ve der
desti için de her tarafa çeteler gön
dermişti. 

Hamdi Bey kaç gündenberi süren 
yorgunluk ve uykusuzluktan, bitap 
bir hale gelmişi. Yenice yolu üze
rinde.tenha bir yerde viran bir evin 
önüne geldikleri zaman yanındakile
r"' : 

- Ne olur, ne olmu:. Siz. doğruca 
Yeniceye gidin. Arkadaşlara iltihak 
edin. Ben şu kulübede biraz uyku 
kestireyim. Size yetişirim. 

Deml§ti .. Ve yanında alakoyduğu 
bir tek neferle, o kulübeye çekil
mişti. 

Za valh Hamdi Bey o kadar yor
gun ve bitkin bir halde idi ki, o se
fil kulübenin kırık tahtalardan iba
ret olan sediri üzerine uzanıp ta ba
§tnı yere koyar koymaz, derin bir 
uyku ile kendinden keçivermişti. 
Yanında kalan arkadaşı, tüfeğini 

kucaklamı§; kapının önünde cigara 
içmekte idi.. Bu sırada Anzavurla 
Glvur lmamın saldırdığı çeteler ba§ 
göstermi§lerdf. 

bUsbUtün parçalamak istemişlerdi... 
Fakat sonra. bu fikirden vazgeçerek: 

- Bigaya götürelim. Anzavurka
dan bahşiş alalım. 

Demişlerdi. 

Cahil ve idraksiz vatandaşlarının 
hain kurşunlarilc lime lime olan 
Hamdi Beyin cesedi bir hayvana yük 
letilmiş, Bigaya nakledilmişti. Bi -
gada Anzavur ve Gavur lmam ta
raftarlarile Kara Hasanın matemini 
tutanlar; mescrretlerinden çılgın bir 
hele gelmişlerdi. 

Bu muhterem şehidin cesedi, der
hal teşhir edilmişti ... Bandırmada bu 
lunan İngiliz mümessili, bu haberi a
lır almaz Bigaya gelmiş, bu cesedin 
hakikaten H~mdi Beye ait olup olma 
dığı hakkında büyük bir ehemmiyet
le tahkikat icra ettikten sonra onun 
muhtelif resimlerini almış, süratle 
Bandırmaya avdet etmiş .. Ahmet An 
zavurun bu büyük muvaffakiyctini, 
bir raporla !stanbula bildirmişti. 

* 61 inci Fırka kumandanı miralay 
Kazım Bey. (Biga) baskınını haber 
alır almaz hem Hamdi Beye yardım 
etmek, hem de (Yenice) deki...siliı.h 

muhafızlarını takviye eylemek için 
Balıkesirdcn (Topçu Binbaşısı, Muh
tar Bey) kumandasında bir asker 
müfrezesi göndermişti. Ayni zaman
da (Giresunlu, Bulgurcu Mehmet E
fe) ile (Balyalı, Mustafa Çavu~) ta 
Muhtar Bey müfrezesini takip etmiş
ti... Fakat bu müfrezelerin hareket
leri arasında Anzavurun çeteleri, 
(Biga) ile (Balıkesir) arasındaki tel
graf hattını kesmişlerdi. Onun için 
Balıkesirde büyük bir endişe ve ıstı
rap hüküm sürmekte idi. 

Hamdi Beyin şehit edilmesinden 
cür'et alan Anzavur Ahmetle gavur 
tmam, bütün ku·. vetlerini Yenice ü
zerine sUrmüşlerdi. Oradaki siliı.h ve 
cephaneleri ele geçireceklerinden do
layı büyük bir sevinç içindelerdi. 

Anzavur, Artık · ··amile kuvvet
lenmişti. Kazandığı muvaffakiyet bir 
takım saf, cahil ve idraksiz köylUle
ri de or taraf dar etmişti. Bahusus 
Anzavur büyük bir kurnazlık etmiş : 

- Yenicedeki silahlar, kamilen 
milletin malıdır. Benimle beraber ge
lenlere .. "'.ksim edecehfm. Herkes gö
türebildiği kadar silah ve cephane 
alsın... Silahlan aldıktan sonra da 
Balıkesire gideceğim. Gavur ittihat
çıların mallarını yağma ettireceğim. 

Diye ilan etmişti. 
Bu çapulculuk vaidi. birçoklan

nın hırs ve tamamı celbettiği için 
Ahmet Anza·-ur kuvveti bir anda 
yU kselivermişti. 

işte bu çapulcu silrllsü, Yeniceye 
yaklaştığı zaman, Bahkesirden gelen 
imdat kuvvetleri de.artık köye tekar
rüp etmişlerdi... Burada, kanlı bir 
müsademe başgöstermişti. Fakat 
yorgun ve silah ade<li iki yüzü teca
vüz etmiy • bu imdat kuvvetlerinin, 
sel gibi akan çapulcı. ·ara mukave -
met etrr esi mU. · Un dnğildi. Hatta 

TAN 

Polis 

Bir motosiklet 
kazası oldu 

Tophanede dün bir motosiklet ka
zası olmuştur: Ali isminde bir çocuk, 
tramvaydan atlamak isterken Cev -
detin idaresindeki motosikletin altın 
da kalmıştır. Bu çarpışmada, moto
siklet devrilmiş, Cevdet ve Ali ağır
ca yaralanmışlardır. 

Duvar altında kaldı 
Aksarayda Çakırağa mahallesinde 

oturan 14 yaşınra Hüseyin, Celliı.t

çeşme camiinin yanından geçerken 
birdenbire duvarın yıkılmasile top -
rak yığınları altında kalmış ve muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. 

Kürekle yaralamıı 

Aksarayda Sütçübaşı mahallesin -
de oturan lbrahim, Yenipiyasa cad· 
desinde yeni yapılan bir apartımanın 
amelesinden Abdullah ile kavgaya 
tutuşmuşlardır. Kavgada Abdullah 
kürekle lbrahlmi başından yarala
mıştır. 

Ta kma diılerin i kı rdı 
Galatasarayda Fırınlı sokakta de

mircilik yapan Koço, Altıncı daire 
tramvay durak yerinde tramvaya 
inip binme yüzünden seyyar satıcı 
Hüseyinle kavgaya tutuşmuştur. 

Hüseyinin attığı bir yumrukla Koço 
nun takma dişleri tamamen kırılmış 
ve yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Denizyolları umumi 
heyeti 

Denizyolları umumi heyeti toplan
tısı, bu hafta zarfında Ankarada ya
pılacaktır. Denizyolları müdürü Sa
dettin, Akay müdürü Cemil, fabrika 
ve havuzlar müdürü Cemil iki güne 
kadar Ankaraya gideceklerdir. 

YILD iZ Sinemasında 
Bugünden itibaren 

CLARK GABLE'ın en çok mu
vaffak olduğu 

Gönijl Acısı 
(Beyaz Gömlekliler) 

Ayrıca: arzuyu umumi üzerine 
HAYATIM SANA FEDA 

filmine nazire olarak yapılan 

Seven Kadın 
JOHN BOLES ve 

ANNA HARDING 
Umumi dühuliye 25 kuruş 
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Memleket manza ralarından : Adanada yeni 

MEMLEKETTE 
Balıkesir vilCiyet meclisi 
yeni bütçeyi hazırladı 

Balıkesir, (Tan) - Meclisi umumi muhasebei hususiye bUtçcsini 
1.547.398 lira olarak berkitmiş ve kabul etmiştir. 

Memleketin ihtiyaçlı işlerine sarfedilmek üzere: Meclis her işin öne
mini gözönünde tutarak kafi tahsisat koymuştur. 

Atatürk heykelinin yapılma masrafı olarak elli bin, yeniden modern 
bir doğum evi inşası için on beş binAtatilrk parkında modem bir stad
yum inşası masrafı olarak on bin, memleket hastanesine bir bakteriyo
log ve bir operatör muavini ilavesi oyanlanmıştır. 

Civar ilçe ve kamunlarına hekim tahsisatı ile iki ilçe dispanserlerine 
ve Edremit ile Bandırma hastanelerine yardım tahsisatı konmuştur. 

Bandırma - Ayvalık maarif okullarına ve ayrıca köy okullarına yar
dımda bulunulacaktır. Geniş yol faaliyeti kabul edilmiştir. Bu yıl yol 
parası geçen yıl gibi altı lira üzerinden berkitilmistir. 

Ayni günün akşamı ilimiz patri başkam ve KUtahya Saylavı Lutfl 
Kırdar tarafından şehir kulübünde ilbay ve şarbay ve meclis üyelerine 
ve devair müdiranma 80 kişilik bir şölen verilmiştir. 

Sivasta iki feci cinayet oldu 
Sıvas, (Tan) - Sıvasın Hafik ilçesine bağlı Yarahisar köyü yakınla

rında iki cinayet işlenmiştir. Hadisenin tafsilatı şudur: 
Mehmet pehlivan isminde birisi, kendisine yüz vermiyen bir kadını 

dere kenarında tabanca ile öldürmüştür. Hadiseden sonra Başıbüyük 
köyUne dönen Mehmet pehlivan, köyde Muhsin pehlivanın evine misafir 
olmuştur. Burada, iki pehlivan arasında güreş sırasında bir ağız kavga-
sı ol.muştur. Kavga büyümeden bastırılmış, iki hasım barıştırılmıştır. 
Aynı gece, şehre dönmek üzere yola çıkan iki pehlivan henüz anlaşıla
rnıyan bir sebepten :ekrar _kavgaya tutuşmuşlardır. Mehmet, çıkardığı 
tabancayı. ateş etmege vakıt bulamadan Muhsinin hücumuna uğramış
tır. Muhsın, arkadaşını yedi yerinden ağır surette yaralamıştır. Tahki
kata devam edilmektedir. 

Antepte yeni ve büyük bir lise 
binasına ihtiyaç görülüyor 

mezbata binası 

"T A N ,, 

Her tarafta 
yağmurlar Y 

Konya, (Tan) - f 
her tarafına çok fcıydalı 
yağmıştır. Bu bölgeler~ 
durumda olan ekin vazı ·ef "6 
daha geli.1tirmi.§tir. Merk ~ 
rada yağan yağmur fil 

milimetre kadardır. Ot)(J "" 
de kanaldan alınmak S'llrt 
addit kollardan su veril~ 

Sulama sahasında bııl":o~ 
va köy"leri yağmura mııh 
dir. 

Karamanda Ata 
büstü törenle 
Karaman, (Tan) - ~~ 

tünUn açılma töreni, n 
Bardakçı ve ilçebay Fai1' 
nUn söylevlerile yapılınJ 
rada doksan yetim çocutJ 
ğıtılm13tır. 

Balıkesir asliye rnoll• 
kuruluyor fi 

Balıkesir, (Tan) - Gö~ 
dırmadaki Ağır Ceza 
bu ayın 14 ünden itibareJJ 
lerini tatil etmişlerdir. ~ 
ra bu ilçelerdeki işler ili (; 
den kurulacak olan asliye 
kemesinde görülecektir. ·yet! 

Mahkeme yakında falı 
ceğinden mahkeme bM~;,tıi 
libolu MUddeiumumi.Sl 
mıştır. --.; 

Ath spor 9eıı11tl 
Zile, (Tan) - O~~~ 

heleri arasından 50 kışı 

(Biga) da kazandıkları zaferden 
ve (Hali!ei zişan hazretleri) ile onun 
(Hilafet orduıru kumandanı, Ahmet 
Anzavurka) nın şerefine çektikleri 
içkilerden sermest olan bu şerirler, 
bağırıp çağırarak ve §arkı söyliyerek 
geçmektelerdi. Ve ihtimalki de, böy
lece geçip gideceklerdi. Belki de .. 
Kapının önünde oturup kayıtsız ve 
pervasız bir halde cigarasını içen 
Hamdi Beyin muhafızını görmiye
cekler, görseler bile ehemmiyet ver
ıniyeceklerdl. ilk mUsademeleri bile, Kuvayı Milli- ,.411~••••••••••••11~ 

kolu teşekkül etınişt~~:,ı.;, 
Beden Terbiyesi :MuallJJP",..;, 
idaresi altında her paı&~ 
lere gezintiler ya~ııırıil~ 
pazar gUnü de yirını k 

Fakat gayet saf ve basit ruhlu bir 
adam olan bu muhafu bUyUk bir 
gaflet göstermiş; bu gelenleri de 
Kuvayı Milliye efradı zannederek: 

- Bağırmayın, yahu .. Hamdi Bey 
uyuyor. 

Diye ilita.rda bulunarak onlan sus
turmak lııtemişti. O zaman, Anzavu -
run çete efradı derhal atlannm gem
lerini çekmişler ve bu saf muhafızı 
'•ticevap etmişlerdi. 

- Kim uyuyor? .. 
- Hamdi Bey, uyuyor. 
- Hangi Hamdi Bey. 
- Kaç tane Hamdi Bey var, yahu. 

işte bizim Hamdi Bey. 
Çeteler, çılgınca bir 21evinç içinde 

atlanndan atlamışlar; derhal kulube 
)'i kuşatmışlardı. 

Hatasını anlayan muhafu, Hemen 
o anda yere yatmış, ateşe başlamıştı. 
Fakat bir anda üzerine açılan ateş -
ten delile deşik olarak yanındaki hen
değin içine yuvarlanmıştı ... Silah ses 
lerlne uyanan Hamdi Bey de uyku 
sersemliği ile silihma sarılmıştı. Fa.
kat bir anda kulubenin kapısından i
çeriye hUcum eden bu 9irirlerin ta -
banca namluları karşuıında kalmıştı. 
Fakat buna rağmen aırtmı bir köşe
ye vererek ateşe başlamıştı. I.Akin 
Uzerlne açılan kesif ateş bir anda 
beynini delmiş, göğsUnU de didik di
clik etmişti. 

On un yere yuvarlandığını gören 
firirler, kamalarmı çekmişler, feda -
klr Hamdi Beyin mUbarek cesedinJ 

ye aleyhine menfi netice vermişti. 
[Arkası var] 

TAN 
Abone ve ilan şartlan : 

•• Türkiye için Dıtan lc;ın 

Llrı K. Lira K 

Bıı aylık 1 50 
5 • 4- 8 -
e .. 7 50 14 -
1 yıllık 14 - 28 -

ll1n için Dlncılık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

KUçUk Ulnlar doğrudan doğ· 
ruya idaremizce alınabilir. 

Küçük ilAnlarm 5 ea.tırlııı bir 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
tazluı için satır başına 5 kuruış 
alınır. Bir defadan fazla tc:tn ye
kftndan 3 10 kunıe tndlrllir. 

Tan ınmı' Firma olan LAN BEIN -
PFANNHAUSER - Werke, 

Leipzig Wien 
Galvano işleri mutahassısmı Is

tanbula gönderdiğini bütün alaka
darlara ilan ve emirlerine muntazır 
bırakır. Ayrıca İstanbul ve Türkiye 
için Vekil aramaktadır. CHALUPA, 
Mahzen sokak 1. Istanbul Samatva. 

SARAY Sinemasında 
Bu haftaki programla 

hem gülüyorlar, hem eğleniyor
lar ... 

SHIRLEY TEMPLE 
ve 

Gangsterler 
Küçük yıldızın son filmi. 

lıa ve ten: İKİ M1KEY MA VS 
ve 1 Renkli Silly Senfoni 

Çocuklar için fiyatlar: 20 ve 25 
kuruş. 3000 adet SHlRLEY'in 
fotoğraflı brog çocuklara dağı
tılmaktadır. 

VEFAT 
ı Sinop Saylavı Doktor Galip Hak
kı Üstünün biraderi, Sanayi Birliği 
muhasebecesi Müşteba Selahettin 
Or'un babası, Cerah Paşa hastahane
si Bakteriologu Doktor Fethl'nin 
kayin pederi, Şehremaneti esbak 
mimarl §Ubesi müdürü Tapu idaresi 
sabık heyeti fenniye müdürü Sana
yi nefise mektebi sabık mimarl ho
cası mühendis mimar M. Selahettin 
Or dün vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Topkapıaa Ah
met Paşa camiinde ikindi namazı kı
lındıktan sonra kaldırılarak Topka
pı haricindeki aile mezarlığına def
nedilecektir. (Toplantı yeri Topkapı 
Ahmet Pasa camiinde) .• 

Cazi Antepten genel bir ııörünüş 

Gaziantep, (Tan) - Lisemiz 1933 kilometrelik bir yolu yürümek mec
şubatmda açılmıştır. Gaziantep hal- buriyetindedirler. Bu yüzden talebe· 
kının yardımile dört dersaneli bir lerin çoğu mUşkUlat çekmektedirler. 
p~vyo~ ve. konferans salonu ilave e- Talebelerin okula gidip gelmeleri i
dılen lısenın geçen yıl bütiln 21ınıfla- çin vesait temini lazımdır. 
n teşekkUI etmiştir. Lisenin bugün- Okulun binası bugünkü ihtiyaca 
kil mevc~du 650 kadardır. Birinci sı- kafi değildir. Konforlu ve büyük bir 
nıf 4, ikınci sınıf 2, dördüncü sınıf binaya çok ihtiyaç vardır. Okul bina-
2 diğer ı.mıflar birer şubelidir. Ge- sının darlığı yüzünden pansiyon teş
çen yıla kadar nehari olarak idare e- kilatı mektep dışında ayrı bir bina • 
dilen okula bu yil pansiyon teşkilatıj dadır. 
da ilave edilmiştir. Yıllık pansiyon 
ücreti 120 liradır. Kilis, Maraş, Ur
fa, Elbistan, Elazizden boyuna tale
be gelmektedir. Okul muhtelittir. 70 
kadar kız talebe vardır. Öğretmen 

kadrosu 18 dir. Fakat edebiyat ve 
fransızca öğretmenlikleri münhal • 
dir. Okul bahçesi düzeltilmiştir. O -
kulda bir mecmua çıkarılmaktadır. 
Kooperatif, Kızılay, Gençlik, Muaşe
ret kolları okul talimatnamesinin 
emrettiği işleri görmektedir. Okulda 
spor adına yalnız bir voleybol çalış
ması vardır. 

Gaziantep çok geniştir. Bu yUz -
den şehrin uzak bir mahallesınden 
liseye gelmekte olan talebeler altı 

Edirne Ceza Evi 
Edirnede Yanıkkışla ceza evinin 

açılması için son hazırlıklar yapıl -
maktadır. Bir tecrübe mahiyetinde 
olmak üzere buraya gönderilecek 
mahktlmlar ziraat işlerinde çalıştırı
lacaktır. Tunca nehri kenarında Edir 
ne vilayeti hususi muhasebesine ait 
üç bin dönüm arazinin kiralanma işi 
bitirilmiştir. Kullanılacak Ziraat alet 
leri, şehrimizde satın alınarak Edir
neye gönderilecektir. Temin edilecek 
kazanç, mahkflmlann yiyecek ve gi
yecekleri için harcanacaktır. 

sade olan Turhal Şeke~ 
na gidilmiştir. Orada ~ 
rü Hamdi ve Şarba)' \1~ 
nndan karşılanarak ç~e! ~~ 
rika kantininde milk~ te'i 1 

verilmi§ ve sinema göt ------ ~ 
Kilidi kırarken Y~ 
Balıkesir, (Tan) - ,U "2ı~ 

rammdan Nuri oğlu :flJJ"' ~ 
ramından lbrahim kııt eti 
vinin kilidini kırarak ~ 1' 
Suçlu hemen yakalan ;ifd'' 
ile adliyeye t~, 

Bahkesire nokl 
mahk011dO~ , ~ 

Balıke21irı ~
Bandırma ağırceza ~y~ 
ması üzerine mevku!l'1~ J 
lu Bandırmadan Uiırı!J 4e 9"'.I 
getirilmiştir. llimizdell bildi'°"' 
za evine gideceğini 

1
• 1etdf'' 

mahkum bugün gttını.r ti 

---- •"r.J Bir liadının •: ~ 
a;-asında çak111° • _i 

buluncl11 ~~ 
Erzurum, (Tan) - ~ 

melflf Ahınedin eviJıde ~ ~ 
bir araştırma yapıııoJf ~ 
tarı arasında 120 çak1"1 tel"~.,J 
mu§tur. Eşine ender ,
bu kaçakçılık adliyeye 
miştir-
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F e ifil ifil t 

Türk tababeti hakkında Sovyet 
ilim adamlar1nın düşünceleri 

• 
................................. .,."" .... "',...""'""'""'""' 

Ankara Ziraat Enstitüsünün umumi göril ni:işü 

Son günlerde, Yabancı Memleket
lerle Kültür münasebetleri Cemiye
tinin tertip ettiği bir ilmi müsame -
rede söz alan Profesör Danişcvski, 
Profesör Burdenko ve Profesör Lur
ya, Altıncı Türk Tıp Kongresinde
ki Sovyet Delegelerinin faaliyetleri 
hakkında izahat vermişler ve Türk 
tababetinin bugünkü önemli vaziye
ti üzerinde bilhassa tevakkuf etıniş
lerdir. 

Profesör Danişevski, Türk toprak
larma ilk ayak bastıkları dakikadan 
itibaren Sovyet delegelerinin karşı- ı 
laştıklan samimi dostluk ve anlaş -
ma havasını tebarüz ettirmiş ve bu
nun, Türkiye - So..,·yetler Birliği ara
sı tıp işbirliği için atılan ilk adımı ne 
derece kuvvetli bir hale sokmak fır
satını vermiş olduğunu kaydeyle -
miştir. 

Bundan sonra, Türkiye Cümhuri
yetinin her türlü milli ekonomi ve 
kültür alanlarındaki bilyük yapıcı 
faaliyetini anlatan Profesör Dani -
~evski, milli sıhhat koruma alanında 
ki yüksek gayretler hakkında ezcilm 
le demiştir ki : 

Tilrkiyede bu alanda bilhassa ti -
füs ile, ısıtma ve sıcak memleketler 
hastahklarile, romatizma ile, zühre
vi hastalıklarla ve trahom ile müca
dele teşkilatına çok büyük bir ehem
miyet verilmektedir. Kronik roma
tizma ile zehirleyici maddeler istima 
li iptilası, Altıncı Türk Tıp Kongre
sinde bilhasssı. üzerinde durulan me
selelerdendir. Türk doktorlarının bu 
meseleler üzerinde cidden dikkate 
değer raporları, Türk doktorlannm 
c;ok geniş nazari bir bilgiyi haiz ol -
duklannı ve ayni zamanda hastalık
lann tedavisi ve klinik metodlar hak 
kında en yeni metodlarla mücehhez 
bulunduklarını göstermiştir. 

Sovyetler Birliği tıp aleminin rne
todlarına g e 1 i n c e , v a k ı a 
romatizma bahsinde bazı Sovyet 
alimlerinin vardıkları neticeler mev
zubahs edilmiş ise de bu ilim adam
lannm eıı son çalışmaları Türkiyede 
az bilinm,.ktedir. 

Sovyetler Birliği delegeleri, gez
miş ve tetkik etmiş oldukları tıp mü
esseseleM arasında, teknik 'llal•eme
si bakımından A vrupanm bu alanda
ki her hangi en iyi müessesi ile aynı 
eeviyede bulunan ve model bir tarz
da vücude getirilmiş olan pek !Ok 
müesseseler görmüşlerdir. Ankara -
daki hastane, Sıhhat E!ıstitüleri, 

Sağlık Bakanlığının Enstitüleri, Is -
tııanbt.9 Belediye Hastanesi ve ~aha 
birçok müesseseler bu nevidendz. 

Profesör Danişevski bund• n sonra 
tıp tedrisatını mevzubahs etmiş ve 
demiştir ki: 

Kemmiyet bakımından doktor kad 
rolan umum nüfusun ihtiyacına tam 

Sıhhiye Vekili Türk Tıp kongresinde nutuk söylerken 

Türk Tıp kon 

tekabül edecek dereceyi bulmamış 

olmakla beraber, Türkiyede tıp ted
satı çok yüksek bir derecededir. ls -
tanbul üniversitesi Tıp Fakültesi bu 
bah-ımdan model teşkil iebilecek bir 
haldedir. Bilhassa Morfoloji kürsüle
ri, birinci sınıf teknik levazımı ile, in 
san üzerinde büyük bir tesir hasıl et
mektedir. ,.,·e~ 'elcgeleri üzerinde 
bilhassa ço:. 1ül"t•mmel bi· tesir ha
sıl eden müesseseler arasında, Istan
buldaki T.:lnstnbakıcı r:emşireler mek 
tcbini de ayrıca kaydetmek lazımdır. 

Moskova nan· lar ' Sağlık lstas 
yonlarıMerkez Enstitüsü Direktörü o 
lan Profesör Danişevski, aynca, Tür 
kiyenin banyolarından da bahsetmiş 
ve bunlar.- g_rek k<' ;fiyet ve gerek 
kemmiyet bakımırıdan zenginliğini 

tcbarUz E.dirmiştir. 
Nihayet Profesör Danişevski,Türki 

ye-Sovyetler Tıp işbirliğinin inkişaf 
ve tarsınine temas ederek bu maksat 
için Ankara ve Istanbula gönderil -

gresinin toplantısı 

mcktc olan iki tıp kütüphanesinden 
başka, Türkiyenin bütün tıp müesse
selerine de ayrıca ve muntazam su -
rette Sovyet tıp macmualannın irsa
line başlanacağını bildirmiştir. Bun -
dan başka Sovyetler Birliği İlim A
kademisi tarafından neşredilmekte 
olan ilim mecmuasır • ..ı. Türkçe ve 
Rusça olarak bir tıp kısmı ilavesine 
çalışılmaktadır. AyncP Sovyet ilim 
adanılan, Türk doktorlarının çalış

maları ve ~ldıklan neticeler hakkın
da Sovyet mecmualarında izahat ve
receklerdir. 

Profesör Danişevskiden sonra söz 
alan Profesör Operat ,. Burdenko, 
Türkiyede tıp ilim müesseselerinin 
yüksek derecelerini mevzubahsetmiş 
ve demiştir ki: 
-- Ya..11z, İstanbul Tıp Fakülte

sinin yenileştirilmesi, bu fakültenin 
en yeni ve en iyi Avrupa levazımı ile 
techizi, ihtisas için Avrupaya munta 
zaman talebe gönderilmesi, Türkiye 
Cümhuriyetinin milli sıhhat koruma 
işlerine verdiği çok büyük ve kıymet 
li ehemmiyetinin göstermeğe kafidir. 
Başlarında yüksek !~ültürlü ilim a -
damlarının bulunduğu her türlil 
Türk tıp müesseselerini bizzat ve 
yakından tanımış olmakla Sovyet de 
legeleri, yeni Türkiyede ilmi terak
kileri ne derece sert bir surette in
kişaf etmekte olduğuna kanaat getir 
mişlerdir. 

Profesör Burdenko, aynca, gerek 
Sovyet delegelerine gösterilen yük 
sek Türk misafirperverliğinden ve ge 
rek bilhııı:1a kendi son çalışmalarının 
Türk operatörleri arasında yayılmış 
olmasından dolayı Türkiye Cümhu -
riyeti Sağlık Bakanlığına ve Türk 
tıp alemine teşekkür ve minnettarlı
ğını bildirmiş ve kendi son eserinin 
türkçe~ı.ı çevrilerek basılacağını ha -
ber vermiştir. 

Ankara Ziraat enstl tOsünde bir f Aboratuvar 
Profesör Lurya ise tıbbi çalışmalar 1 

çin içinde her türlü lüzumlu unsurla-

SAGLIK 
öGOTLERI 

Güzel endam nasıl 
anlaşdır? 

Bir kadının on sekiz, en son yirmi 
beş yaşına geldikten sonra endamının 
nisbetlerini artık hiç bir şey değişti
remez. Fakat her kadın kaç yaşında 
olursa olsun, kendisinin güzel endam
lı sayılıp sayılamıyacağmı anlamak 
için vücudunun kısrmları arasındaki 
nisbetleri bilmek ister . 

Bunu yalnız kadınların kendileri 
değil, insanlar arasında güzel san'at 
meydana çıktığından beri bütün ar
tistler de merak etınişlerdir. Bir ka
dına güzel endamlı diyebilmek ıçın, 
onun vücudundaki ni.sbetler nasıl ol
malıdır? Hepsi bir araya toplandığı 

vakit güzellik kanunu denilen bu nis
betlerin hepsini ayrı ayrı bellemek 
haylice güç bir iştir. Onun için herke
sin tatbik edebileceği kolayca bir yol 
göstereceğim: 

Boyunuzu ölçmek tarzını şüphesiz 
bilirsiniz: Ayaklar ve en iyisi, bütün 
vücut çıplak olduğu halde drvann Ö· 

nüne durursunuz. Yanınızda birisi eli
ne Uç köşeli bir gönye alarak onun 
birbirine amudi olan iki tarafından 
birini, saçlarınızı biraz bastırarak te
penize değecek surette, başınızın üze
rinde tuttıı.r. Öteki amudi tarafını 
da dıvara tamamı tamamına bastı
rır. lki tarafın dıvar üzerinde bir
le§tiği noktaya kurşun kalemle bir 
nokta işaret eder. Sonra bu noktadan 
yere kadar mesafeyi ölçünce boyu
nuzun ölçüsünü öğrenmiş olursunuz. 

Fakat dıvardan ayrılmadan önce, 
iki kollarınızı tamamı tamamına düz 
bir istikamette gerersiniz. lki elleri
nizin en uzun parmağının dıvara do
kundukları iki noktaya da birer işa
ret yaptırınız, ondan sonra dıvarm ö
nünden ayrılınız ve bu sefer iki nokta 
arasındaki mesafeyi mutlaka kendi
niz ölçünüz. Çünkü endamımzın güzel 
olduğunu bildirecek şey işte bu me
safedir ve o mesafe herkesin kendisi 
için büyük bir sırdır. 
Eğer boyunuzun ölçüsü ile, sızın 

sırrınız kalacak olan o mesafenin öl
çüsü biraz aşağı, biraz yukarı birbi
rine uygun olursa endammızın güzel 
olduğunu anlar ve onunla if'Jhar ede
bilirsiniz. VUcudunuzun umumi heye
ti mütenasip demektir. 

Bundan sonra vücudunuzun ayrı 
ayrı kısımlarındaki nisbetlcri aramak 
kalır. Bir kere boyunuzun tam orta
sı ön taraftan bacakların başladığı 
yere tesadüf etmelidir. O vakit en
dam mütenasip sayılır. Sonra çehre
nin bütün boyla nisbeti aranılacak 
bir şeydir. Başın tepesiyle çene kemi
ği hizasında mesafe arası -tabii ağız 
kapalı kalmak şartiyle- bütün boyun 
yedide, nihayet sekizde biri olursa 
-en iyisi yedi buçukta biri- baş ile boy 
mütenasip demektir. Fazla küçük ya
hut fazla büyük bir yüz güzel endamı 
az çok bozar. 

Güzel endamda belin düz veya içe
riye doğru çökük olmasının çok e
hemmiyeti vardır. Arka üstü tahta 
üzerine yatıldığı vakit belin en yu
karda kalan noktasile tahta arasın

daki açıklık dört santimetreden faz
la uzaklaşırsa vücut mütenasip sa
yılmaz. Dört santimetreden de pek 
aşağı olursa vücut balık sırtı gibi ol
mağa yaklaşmış demektir. 

Kollar yan taraflara dümdüz bıra
kıldığı vakit parmakların ucu oyluk 
kemiklerinin tam ortasına gelirse kol 
bütün bedenle mütenasip olur. Güzel 
endamda kolun uzunluğu, demin söy
lediğim, baş ölçüsünün üç misli olur. 
Elin uzunluğu çene kemiğinin ucun
dan alın üzerinde saçların başladığı 
noktaya kadar mesafeye müsavi o
lunca el de mütenasiptir. Bacakların 
uzunluğu da baş ölçüsünün dört mis
line pek yakındır. Bacakların dizden 
aşağı kısmı, yukarda kalan kısmın
dan iki santimetre kadar uzun olma
lıdır. 

Ayaklara gelince, ayağın uzunluğu 
dirsek kemiğinin ucundan bileğe ka
dar olan mesafeye müsavi olmalıdır 

ama, şimdi her biri bir güzel san'at 
eseri gıöi olan kadın iskarpinleri her 
kadın ayağını da -uzunluğu ne kadar 
olursa olsun- güzel bir şey yapmakta
dır. 

Lokman HEKİM 

rın bulunduğu Ankara hastanesi hak 
kında rapor vermiştir. 

Profesör Lurya aynca lstanbulda 
yeni kurulmakta olan Radyoloji Ens 
titüsünden de bahsetmiı;; ve bu mü
essese pek yakında muhakkak suret
te kendi geniş sahasında A vrupanın 
en mühim Tıp merkezlerinden biri o
lacaktır. ömistir. 
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Osküdarda bahar bayramı 

Boğaz, ayaklarımın altında ip 
bir hah 9ibi uzanıyordll 

Fakir, viran Ü sküdarın 

Bahara susayan gönüller, iç açıcı 
yeşili, artık doya doya seyretsinler: 
Kurumuş dallara can geldi. Filize bo
yanan otların içinde san göbekli pa
patyalar fışkırdı. Bahçelerde renk 
renk çiçekler açılıyor, kırlarda top 
top gelincikler kızarıyor. Boğaziçi su
larının üstüne, mayısın gölgesi kat
merli bir gül yaprağı gibi düştü: Ba
har bayramı var! .. 

Minareler ve mezarlıklar diyan o -
lan Haliç bile, çamurlu derelerin ağ -
zile bahar türküsünil mırıldanmağa 
başladı. 

Bütün kış, yaslı uykularına bürü -
nen, gezinti yerleri, damarlarına genç 
lik suyu yürüyen kadit ağaçlar gıbi, 
yer yer canlanıyorlar: Bahar bayra
mı var! .. 

Ve dün, bu ba)Taını resmi şekilde 
ilk olarak kutluladık. Şimdiye kadar; 
yalnız kendi yarattığımız günlerin 
bayramını yapardık. 

Tabiatin uyandığı gün, bayram yap 
mağı, aklımıza getirmezdik. 
Yalnız Hıdırellezde, bir göreneği ye 

rine getirmek için, kırlara çıkıp eğle
nenlerimiz olurdu. Fakat, baharın ge
lişi, halka bir bayram neşesi vermek 
ten çok uzaktı. 

Asırların yapamadığını, bir kanun 
maddesi yaptı. Bundan sonra, günü -
müzü hiç şaşırmıyacağız. Takvimler. 
ne derse desin, bir mayıs, bizim bahar 
bayramımız oldu. 

Dün, ben de herkes gibi onu, yani 
baharı aramağa çıktım. Ha,-e.da tek 
bir bulut gölgesi yok. Köprü üstün -
den atladığım vapur, sanki beni esrar 
h bir beldeye götürecekmiş gibi içim 
de heyecan duyuyorum: Usküdara gi 
deceğim! .. 

Bir tramvay arabasile Bağlarbaşın 

dan Çamlıcaya çık~rken, içimin yeşil
liğe nekadar susamış olduğunu bir ke 
re daha yakından anladım. Bahar, bu 
güzel Anadolu yakasında taze bir çi
çek demeti gibi. kokuyordu. 

Rüzgar, burada eserken başka tür
lü ses, ciçekler dalgalanırken başka 
türlü renk, güneş pa !arken başka 

türlü ışık veriyor. 
Fakir, viran, bakımsız Usküdarm 

Profesör Lurya Ankaradaki Zira
at Enstitülerinin çok mükemel vazi
yetinden ve başardığı büyük işler -
den de bahsetmiş ve nihaye~ Türki
ye ve Sovyetler birliği tıp adamları 
arasındaki münasebetlerin naha ziya 
de sıklaştırılmasının iki memleket i
çin de çok menfaatli olacağını bildi
rerek sozlerine nihayet vermiştir. 

söylediği mısralar dudakl 
na geliyor: 
"Ne cümbü ler olur gUl1-! 

"Hele e\"vel bahar olsun :;..., 

Hey gidi Usküdar! l)eı:ne~ 
bir mevsimin, bir vaktin "' 

Demek, Kalamış koyu, S 
ren köy, şimdi o geçen gilnl 
den intikamını alıyorlar. O 
ler cirit oynarken, sen 
en civcivli yeri imişsin ~ g.t 

Ayni şairin yine Uskild 
dolu yakasını mırıldanan 
ça parça aklıma geliyor: 

"Seni Beylerbeyi, Çengel;!~ 
Gören üftadeler Kandil~ 

Ch·an \'Usluna saf saf 

Sana Bağlarbaşı mesken, 
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EKONOMi 
Buğday ve arpa piyasası 

Bütün mıntakalarda buğday 
fiatlerinde gevşeklik görülüyor 

İstanbul buğday piyasasının umu
mt gidişi geçen hafta olduğu gibi 
gEWŞektir. Fiatlarda düşüklükler 

kaydedilmiştir. Fazla stokların mev
cudiyeti ve yeni mevsimin yaklaş
ması bu duruma sebebiyet vermek
tedir. Son haftanın fiatlan mukaye
eeli olarak şöyledir: 

Son hafta Geçen haf ta 

Beyazlar 6,50 - 6,87,5 6,87,5- 7,25 
Kızılcalar 6 - 6,25 6,25 - 6,50 
Sertler 5,50 - 5,75 6,12 - 6,25 
Eğe mmtakası buğday piyasasın· 

da da fiatlar düşmektedir. Bu duru
mun, geçen yıl rekoltesinin tahmin 
edilen mikdardan fazla olduğunun 

tahakkukundan ve yeni mevsimin 
çok yaklaşmış bulunmasından ileri 
geldiği bildirilmektedir. Son fiatlar: 
Uşak sert 6,50 - 7 kuruştur 
Mersin mıntakasında buğday pi

)'asasında hafif düşüklükler görill
mUştUr. Buna, son günlerde mınta
kanın her tarafında yağan yağmur
tarm ekinler üzerine yaptığı çok 
faldell tesirler Amil olmaktadır. E· 
lfnde stok bulunduran tUccar ve zilr
ra bUt\Uı mallarını piyasa.ya arzet
mektedirler. Son fiatlar kilo hesa
biyle şöyledir ı 

Adanada kilosu 4,825 - 5,470 
Ceyhanda ,. 5 -5 

Konyada beyazlar,, 5,803 
" sertler ,. 5,88 

Samsun mıntakasında buğday pi
rasası normal şekilde cereyan et
mekle beraber Ziraat Bankasının 

köylüye buğday tevziatı dolayısile 

fiatlarda di.işüklilk görillmüştür. Son 
fiatlar şöyledir ı 

Samsunda 5,50 - 6,625 kuruş 
Çorumda mahlut 5,80 - 5,80 ,, 
Sivasta 7 - 7,75 ., 

Diş piyasalarda : Liverpool bor
aasında buğday fiatlan : resimleri 
.atıcıya ait olmak ve depo dışında 

teslim edilmek Uzere 100 İngiliz Lib
resi (beher İngiliz libresi 453,50 
rramdır.) için Şilin olarak şöyledir: 

Mayıs teslimi 6.2 
Temmuz ,. 6.3 1/ 2 
İlk Teş. ,. 6.3 1/ 4 

Romanya buğday piyasası dur
fundur. Fiatlarda büyük değişiklik
ler olmamıştır. Son fiatlar cins ve 
teslim yerine göre vagonu 48000 -

No.10 

Ademle Havva 
Bilrban CAHiD 

Ben cevap 'Vermeden otomobil 
il urdu. 

Ve sırma elbiseli bir kapıcı oto
trıobile yaklaştı. 

İnerken Hayal gene İtalyanca bir 
,eyler söyledi. Onu tanıyorlar. Metr
dotel iki kat olup selamladı. Hayal 
lfaret ederek bir şeyler söyledi. 

Si sinyora! Si Sinyora. 
Biz odalanmıza çıkıncaya kadar 

pntalanmız da yetiısmişti. 
Aaansörden çıkarken Hayal: 
- Bir saat sonra holde bulu~u-

ruz. 
Dedi. 
-Hay hay. 
Ve boş koridorda bir kuf hafifliği 

ile uçar gibi yürüyerek kayboldu. 
Garson yUzUıne bakıyordu. 
Hayalin arkasından öyle dalmıflM. 

*i! 
Kendime geldim. Gal'90n beni oda-

ma sokarken italyanca bir feyler 
IÖyledl. 

Bafmu salladıın. Fransızca: 
- Bilmiyorum, dedim. FranBIZC& 

~ 

51000 Ley arasındadır. 

Arpa piyasası 
iç piyasalarda : İstanbul mınta

kası arpa piyasası gevşektir. Çayır 
mevsiminin başlaması üzerine büyük 
muameleler olmamaktadır. Fiatlar : 
Son hafta 3,75 - 3,87,5 dır. 
Eğe mmtakasında da arpa piya

sası durğundur. Onbeş güne kadar 
yeni mahsulün piyasaya arzı bek
lenmektedir. Fiatlar 4,125 kuruştur. 

Mersin mmtakasında da arpa pi
yasasında gevşeklik ve fiatlarda ha
fif düşüklük görülmüştür. Son fiat
lar şunlardır: 

Son hafta Geçen hafta 

Ceyhanda 2, 75 3 
Osmaniyede 3,5 3,5 
Konyada 3,78 3,94 

Samsun arpa piyasası taleplerin 
fazlalığı yüzünden isteklidir. Fiat
larda tedrici bir düşüklük görüldü
ğü bildirilmektedir. Son fiatlar : 

Samsunda 4,10- 4,375 Kuruş 
Çorumda 5,30 - 5,30 " 
Dı§ piya.,alarda : 

aasınaa fiatlar 100 

Hamburg Holanda 
§Öyledir : 

Hamburg bor
kllo bqına cif 

Florini olarak 

La Plata 64/ 65 kiloluk Nisan 3.30 
Hfl. 

Çiroz mevsimi 

hareketsiz geçiyor 
Bu yılın çiroz mevsimi, İstanbul 

civarında tek mahsul alınmadan bit
miştir. Her yıl bilhastıa Adalarla Bo
ğaziçinin yukarı kısımlarında kuru
lan çiroz sergileri tonlarla balık ku
rutur ve bunlardan mühim surette 
ihracat yapılırdı. Bu sene, bilhassa 
Yunanistandan da mühim talepler 
vaki olmasına rağmen, uskumru tut
mak için her tarafta kurulan dalyan 
!ardan hiç bir mahsul alınamamış ve 
binnetice sergiler bomboş kalmıştır. 
Esasen bir ay için kurulan sergilerin 
bozulmasına bS.flanmıştır. Evvelce 
de yazdığımız gibi, bu vaziyete, bu 
sene bol mikdarda torik çıkması se
bep olmuştur. Karadenizden bol bol 
akan torik cereyanları uskumruları 
daha bUyUmeden imha etmiştir. 

söyle! 
- Bir şey istiyor musunuz? 
- Hayır. 

Hayal'in hakkı var. Çok kibar bir 
otel. Döşenişinden, yapılışından bi
le belli. Hemen üstümdeki tozlu se
yahat elbisemi attım. Yandaki ban
yo odası adeta bir salon. Burası bir 
palazzo. Soyununcıya kadar dolması 
için banyonun musluğunu açtım. A
man Allah. Öyle bir sıcak su boşan
dı ki hortum gibi. Bizim Feneryolun
daki köşkün banyosu ömürdür. Ba
bam o kadar meraklı olduğu halde 
böyle bir banyo dairesi yaptıramadı. 
Bizim banyonun suyu öyle sıska akar 
ki mübarek Tqdelen yahut Çırçır 

sanırsın. 

Ben daha çoraplarımı çıkarmadan 
banyo doldu. 
Şu genç kız hakikat tabiat sahibi.. 

Vakıa ben şimdiye kadar lilkll bir o
tel görmedim amma burası belli ki 
yüksek bir palas. Acaba fiatler na
sıl? Herhalde gece kalmıyacağımız 
için pek yıkım olmaz. Fakat birşey 
var. Paralan tabii benim vermem 
llzım. Gelirken taksi parasını biz 
vermedik. Otelden verdiler. Peki ama 
fatura kime gelecek. 

Bu endi§elerle suya daldım. Allah 
razı olsun ıu kızdan. Oh. tliklerime .. 

Finansal etütler 

Devlet Bankası 
Sovyet Rusya 

Sovyet Rusya Devlet Bankası, kıy
metten düşürillmüf ruble esasına gö 
re hazırladığı ilk blaçosunu neşret
miştir. 

Malflmdur ki altın karşılığı eski -
den 13 franktan biraz fazla olan rub
le, evveli. 14 Teşrinlısani 1935 tarihli 
kararname ile turistler için, bilaha
ra da 1 Mart 1936 tarihli kararname 
ile Ticaret ve Finans için 3 frank 
olarak tesbit edilmişti. 

Bu suretle rublenin altın olarak 
mukabili O gram 0,7742 den O gram 
1,17691 e inmiş, ve bir gram altının 
ruble olarak kıymeti, 1,2916 dan 5.63 
rubleye çıkmıştı. Yapılan Devaluasi
yon bu suretle yüzde 77,15 e baliğ 
olmaktadır. 

Sovyet Rusyanm altın rezervi, bu 
yeni tarif üzerine yeniden takdir e
dilmektedir. Fakat Sovyet ihraç mü
essesesinin altın mevcudu, para üze
rinde yapılan bu ameliyeden çok ev
vel, Sovyet topraklarından istihsal 
olunan altınlarla fazlalaşmıştır. Bu 
mikdar 1 Teşrinievvel 1927 de 173 
milyonken, 1930 Teşrinisanisinde 
484 milyona, ve 1932 Temmuzunda 
678 milyona, 1933 Temmuzunda 779 
milyona, 1934 de 823 milyona ve 
1935 Nisanında 858 ve ayni senenin 
Teşrinievvel ayında 963 milyona yük 
selmiştir. Yeni kıymetten düşürül -
müş ruble ile ölçülürse bu mikdar 
timdi 4.208.000.000 dur. 

Bununla beraber, 1 Nisan tarihli 
bilanço, bu altın mikdarını 1 milyar 
404 milyon olarak göstermektedir. 
Aradaki fark, yani 2,800 milyonluk 
Finans komiserliği tarafından bel'e
dilmiştir. Zaten kapitalist devletler, 
(meseli 1928 de Fransa ve 1936 da 
Belçika), banka altın mevcudunun 
yeniden takdiri kıymet edilmesinden 
sonra hasıl olan neticeden hazineyi 
istifade ettirmek hususunda birer 
misal teşkil etmişlerdir. 

Fakat bu sefer devlet, eski adetteıı 
daha başka şekilde hareket etmiştir. 
Zira altının yeniden kıymetlendiril -
meainden. bankanın madeni rezervi
nin bir mikdarmı almak suretile is
tüade etmiştir. 

1935 Teşrinievvelindeki 963 mil
yon ruble 740.000 kilo altına müsavi 
idi. Halbuki 1936 Nisanındaki her 
birisi 3 er franklık 1.404 milyon rub 
le ancak 249.000 kilo altına tekabül 
etmektedir. 

Rus hazinesi, ayni zamanda ecne
bi dövizlerinin tekrar kıymetlenme
sinden de istifade etmiştir. Bunlar 
bankanın aktifinde 1935 de 34 mil
yondu, ve rublenin kıymetten düşU
rülmesile 148 milyona yükselmiştt. 
Halbuki 1 Nisan 1936 da dövizlerin 
mikdarı 114 milyon ruble olarak tak
dir edilmiştir. 
Dahası var: Altından başka diğer 

kıymetli madenler, (mesela platin, 
gümüş) bankanın bilançosundan kay 
bolmuştur. Halbuki bunların mikda
n evvelce 7 milyondan fazla idi. 

Bu suretle Sovyet Rusyanm Dev
let Bankası sadeleştirilmiş, fakat 
kuvvetlendirilmemiştir. Bundan baş
ka, tedavüle çıkarılan kağıt paranın 
mikdan 5 milyardan 5 milyar 935 
milyona çıkmıştır. Bu suretle altın 
karşılığı yüzde 23 tür. Halbuki ka-

kadar rahatlandım. Amma arasıra 

bizim kaçan tren de aklımdan <;ık

ınıyor. Şimdi kimbilir nerelerde? 
Oldu olacak! Artık ne yapsam kıy
meti yok. Babamın dediği gibi saka
lı ele verdik bir kere! 

İyi bir tabiatim vardır. Olan şey 
için üzülmem. Olmuş bir kere. Son
ra insan biraz da tesadüflere, tabia
te bırakmalı kendini. Çok düşünen 
çok yanılır derler. Dünyada üzülsen 
de ilzUlmeısen de herşey olacağına 
varıyor. Çok şükür Uzillecek nem 
var. Tesadüf önüme timdi ince bir 
mahlflk çıkardı. Ben sinirli, ukall 
kadınlardan pek hoelanınam amma 
Hayal o kadar değil. Ukalllığı altın
da, samimi, şirin bir benliği var. 
Sonra nihayet bir Türk kızı. Oku
mu§, okuduğunu da hazmetmiş. 
Züppe değil. Bizim bazı Kolejli kız 
arkadaşlar gibi İngilizce öfrenmekle 
dünya ilmini yuttuk zanneden klll 
beyinlilerden değil. Hereeyden evvel 
kadm olduğunu blllyor. 

Banyoda hem oğunuyor hem dt1 -
şünüyorum. 

Öyle rahat ettim ki. 
Hayal bir saat sonra holde bu

luşmamızı söyledi. 
Giyinmeli. 

Elbise değiftlm. Tarandım. Kaç 

BORSA · PiYASA 
SO NiSAN PERŞE..mJE 

Para Borsası 
Ahı S ata ı 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123.-

20 Franııa francı 164.-
20 Belçika franıı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 47.-
Liret vesikalı 192.-
Florin 82,SO 
Avusturya ıilin 22.-
Mark 28.-
Zlod 22.50 
Penıo 21.-
Leva 22.-
Yen s2-
1ıveı; kuronu 31.-

Altm 962.-
Banknot 241.-

Çele fer 
Pariı llzerine 
İncil~ il.zerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cen evre 
Leva 
Florin 
Çekoılovalı 
Avuıturya 
Mark 
İsveç kuron11 
lıpanya pezeta 

Esham 

622.-
126.-

· 167-
84.-
23.-

815.-
92.-
15.-
52,-

198.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34-
33.-

964.-
242.-

12.06.-
622.-

0,79,35.-
10.o7.90 

4.69.80 
2,43,90 

64,33,75 
1,17,06 

19,22.-
4,23,18 
1,97,54 
3,11,87 
5.81.93 

h Bankası Mil. Kupon kesik 82.
g,90 
9.90 

24,20 
40.
l5.-
19,75 

.J N. 
ı. ı. Hamiline 
Anadolu % 60 

.. %100 
Sirketihayrlye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkoa Kupon kesik 
Reji . 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

Sark Merkez Eczaneıf 

Türkiye Mısır 

arasında anlatma 

8.95 
12,35 
1.85 

10,45 
66.50 
24.25 

4.45 

[Bu slitunl&r için gönderilecek mektuplarm "Evlemsel"' 
kaydlle gönderilmesi ve mUmktln olduğu kadar ima olJDall rtaa 

Sonradan görme tipi···~ 
Feriköyünden Nejat imzasiyle: dar yakınlık ona ha~-~1r ~ 
"Kırk dört yaşındayım ve üç bu- men bir karar verdi~ ~ 

çıık senedir evliyim. Evlettdiğim sı- görünmemiş olacakUr. OD'~ 
rada halim ve vaktim iyi idi. Büyük teklifte bulunmakla a~ ~ 
bir apartımanda oturuyor, hizmetçi, niz. Şimdi ayni ba}ı!i ç"'°' 
ahçı kullanıyordum. Yaşım geçkin miyerek dostluğunuzu ltU 
olduğu. için evlenirken mü§külpesent meye çalışınız. 
olmadım ve basit bir ailenin güzel - ıtı -111 
C6 tahsil ve terbiyem kıtca kızını al. ÇtkGftefen f~fr9, 
dım. Onlar çok fakir idiler. Kendile- :ı 

Izmirdcn O. Kerim ~ 
rine yardım ettim. Babasını iş güç "On iki 

8
ene evvel Jı~ 

.,ahibi yaptım.Fakat 2 sene sonra işle nüz hayatımı kazannı~Y"~ 
rim çok fena gitmeye b~ladı.3, 5 ay 'la 
içinde her şeyimi kaybettim. Bugün devrelerde bir genç kıl 
hizmetçi bile tutacak halde değilim. idim. Aşkımız bizi 
Fakat bu basit ailenin kızı elini sıcak her fürlü fedakarlığı yo,_ 
8Udan "oğuk suya sokmak istemedi- dar ku:vvetliydi. Dörl '
ği için borç hare ederek geçiniyo tik, evlenecektik. Ben~ 
rom. Ben buna razı olmU§ken eşim tımı kazanmıya b~ÜJ ~ 
gittikçe daha milfkül pesent olarak babamın ölümiJ. beni A ~ 
beni t a ham mü Z edilemiyecek ledi. Orada bir sene 
bir hale koyuyor. Kendi ailesinin ha- rada mektupla§tık 'V6 ... ıı. 
yatını doğup büyüdüğü §artları hiç da kendi.Tine behemehal ~ ...... --. 
kale almıyarak şu iki üç sene benim evleneceğimi ve beni ~ 
le geçirdiği refah halinden ayrılmı- dirdim. Halbuki ıım fi 
ya razı değildir. Bu gidi§le elimde düfler beni oradan orotJO 
kalan üç beş parça mal da gidecek memleket haricine attt. • 
ve borç gırtlağıma dayanacaktır .• ,, mamız inkıtaa uğradı. Beta 

Tam manasiyle bir "sonradan gör bi kızıyla evlenerek m~ 
me kadın tipiyle karşılaşmışsınız. düm ve tesadüf bir gün~ 
Bir<;ok : omanlara mevzu olan bu ti- ki sevgilimle kar§ıüı§t~ 
pe karşı azimkar hareket etmekten e-vlenmemi§tl ve Mlô bel" 
başka çare yoktur. Ona karşı ister Yüz yı'lze geldiğimiz za,,... 
lakayt, ister zayıf olunuz, beheme- fllo 
hal kararınızda sabit, hesabınızdan ti gizledir- ve onu avuttu 
şa.şmıyacak bir tavrı hareket tutma- gene gitti ve mektup~ 
ya mecbursunuz. Yoksa hem onu, tuplarımda da hiçbir §61/ 

hem hesabınızı kaybedersiniz. Eğer yornm. Bununla berabef' 
şimdiye kadar kendisiyle tam bir ha- lenmek ümit etmiyen btl 
yat arkadaşı gibi konuşmadınız ve o k /,t>' vutmak ve teselli etme 

T · · M na vaziyetinizi iyice izah etmediniz· 
lırkıye - ısır arasında yeni bir se bunu da tecrübe ediniz, bir müd- dcğü mi1,, 

Ticaret anlaşması yapılacaktır. Bu det sonra vaziyetinizi ıslah edeceği
anlaşma münasebetiyle, Türkiye ve nizi, fakat 0 zamana kadar sabret
Mısır arasındaki ticaret münasebet- mesini, bugünkü bütçenizin aranıza 
leri hakkında yaptığımız bir tetkiki bir hizmetçi almıya bile müsait ol -
aşağıya yazıyoruz: madığını anlatınız. Kabul ederse ne 

k 
~ l'llı:k~.fldı eaka eıı..tadır4'ade~ ttıtnıı- :1ffirz~!-"~!~!~!;,v;e~~n~:ı!!~ 

uru meyve a m . Bilhassa 
Artvin ve Trabzonda yetişen iri yap • 
raklı sert tütünler Mısıra ihraç edil- Reddedilen evlenme 
mektedir. Mısıra satılan eşya a~sm- teklifi 
da yaş meyvelere de mühim bir yer K. Ozgen imzasiyle: 
ayırmak lazımdır. Bilhassa elmaları- "iki ay olıtyor ki, bir kızla tan~-
mızın baş müşterisi Mısırdır. Bu se- mış, sevi,Jtiğimizi mektuplarla biri -
ne Mısır, lzmirden kışlık mühim mik birimize anlatm~tık. Onunla aramız 
darda kavun almıştır. Tilrkiyenin Mı da be§ saatlik bir mesafe var. Ken -
sırdan aldığı efyanın başında meyve, disine gene mektupla evlenme tekli -
ve yaş sebzeler bulunmaktaydı. Son fiııde bulundum. Hatta bulunduğu 
birkaç sene içinde Türkiye - Mısır a- yerde akrabamdan birinin de tavas
rasmdaki ticaret münasebetlerinde su.tunu temin ederek kendisini istet
bir daralış göze çarpm~ktadır. "' ' 'l tim. Verdiği cevapta daha yafının 
Ticaret anlatmasının, her iki memle n,a.,ait olmadığından ve tah.3iline de
ket mür ~-,ebetl,.rini d;ıha mUsait bir vam edeceğinden bahsetmi§. Kendi -
vaziyete getireceğine şüphe yoktur. si 19 ya§ındadır. Bu cevabı aldıktan 

nunt karşılık yüzde 25 tir . 
Fakat şurası pyanı dikkattir ki, 

Sovyet Rusya bu gibi usullere kolay
lıkla müracaat edebilecek vaziyette
dir. Çünkü evvela: memlekette altın 
istihsalatmm fazlalqması, altın mev 
cudunun dalma tezayUdüne hizmet 
etmektedir. Saniyen: Rus ekonomisi, 
kapalı bir ekonomidir; Rus parası di
rije bir paradır. Ve daima himaye 
altındadır. 

gUndUr spor yaptığım yok. Vücudum 
hamlamış. Kolonya ile kafama yap
tığım friksiyon başımdaki hafif ser
semliği de giderdi. 

Çantalarımı kapadım, zile bastım. 
Garson gelince ifaret ettim. 

- Atağı indiriniz. 
Ve asansöre gitmeden merdiven -

lerden indim. Hayal daha gelmemiş. 
Genif ve yeşil yapraklar arasında 

bir salon. Işıklar içinde. Tenha .. tki 
masada ya Amerikalı, ya İngiliz ol -
dukları anlaşılan kadınlı erkekli iki 
grup. Çene çalıyorlar. 

Ortadaki masa üstünde seyahat 
tarifeleri var. Onlan karıştırırken 
yan gözle bunlan seyı-ettim. Bana 
daha yakın olan ma8ada san saçlı 
bir genç kadın var. Gözlerini benden 
ayırmıyor. Mavi gözleri projektör 
gibi üstümde. Fena da değil. 
Yatım pek dolgun değil ama, bo -

yum kadınlan aldatıyor galiba. ls -
tanbulda Gözetpede ~enç bir kadın
la sevifirdlm. Çok zeki bir kadındı. 
O kadar teklifsiz ahbap olmuştuk 
ki, her Jeyi konufurduk. Bir giln be
nim havaili~:mden tiki.yet ederken 
dedi ki: 

- Seni o kadar anladım ki, ken
din bile kendini benim kadar bile -
mezsin. Ve sonra neler söylemedi ne-

sonra da mektuplarla müracaatimi 
tekrar ettim, artık cevap bile vermez 
oldu. Anla§ılıyor ki, ben ona karşı ha 
raret gö.,terdiğim için o benden kaç
tı. Ne yapayım1,, 

Henüz evlenmek istememesi pek 
de inanılmıyacak bir şey değildir,. 19 
yaşında bir kız, eğer tasilini ilerlet -
mek isterse evlenmeyi birkaç sene 
ımnraya bırakamaz mı? Sizinle ali.
kası iki aylık bir tanışıklık ve bir 
his yakınlığından ibarettir. Bu ka • 

ler. Sözde beni anam, babam şı
martmışlar. YUz vermifler. Hoppala 
büyütmüşler. Vücutça da kusursuz 
bir gençmifim. Uzun boyum, kemik
li ve sinirli vUcudumla muntazam 
ba,ım kadınların ho,una gidiyor -
muş. Gözlerimin tarif edilemiyeceği 
karmakarışık bir rengi varıD.1'. Yeşil 
den sarıya kadar her renkten cımgılı 
gözlerimin öyle vahti bir bak!fı var
mış ki.. Ve bunları söyliyerek saçla
rımı yakalamış: 

- Hele bu kafa. Hele bu mağrur 
kafa! 

Diye acıta acıta çekmifti. 
Doğrusu o gUne kadar kendimin 

nasıl bir erkek olduğumu ben de bil
miyorum. Bana sırasına göre şıma
rık, küstah diyen kadınlar da oldu. 
Oldu ama bu diyenler de peşimi bı
rakmıyorlardı. Sonradan anladım ~i 
beni şımartan anam, babam değil a
sıl bu kadınlardır. 

Şimdi İngiliz kızmm gözünü bana 
diktiğini görünce, Göztepeli genç 
kadını hatırladım. Acaba İngiliz kı
zı ne tarafımı beğendi.Her halde ho
şuna gitmiş olacağım ki, pervasızca 
yanındakilere ehemmiyet bile ver
meden bakıyor. 

Hayal de görünmüyor. Aklıma bi
letlerimi aldırmak geldi. Metrdoteli 

Hayır, doğrusu her ,eyi 
tesadüflerin gadrini, evli 
zu, bunu kendisine henıell 
mediğiniz için duydu 
yazmak, sonra onun saa 
dlgtnizi ilave etmekl.Ir. on 
kendisine bilerek •eya 
verdiğiniz boş Umitleri 
başka neye yarar? 

• 
l lc i yaı fark• 

M. R. imzasiyle: 
"Bir &eneye yakın bir 

beri !1 y~lannda bir ktf1t' 
tım. Onunla konuştuğum 

Zerinde öyl11 bir parlayıl 

ki, bana sevgisinden uer'. 
zannediyorum. Fakat be"' 
ns de hiç inanmıyorum. Ç 
bazan (sen genç ve ca'h I 
Aramızda ik: y~ var. BtJff 
dayım, beni sevebilir mif11 

Onun sizi sevmesi ınetıel' 
Çünkü kendisinden be§ oJl 

çük erkekleri seven ve ıııJ.ı' 
beş on yaş biıyük kad (1 

ler çoktur. Ancak sizi~ 
gören bu kızla sevişıne 

henk teminine yarayıp 
ğını düşününüz. Şüpheli 
noktadır. 

buldurdum. Benim yanaD 
!etleri yerine Nis için bilet 
zıındı. G 

Nise biri saat on bir bU 
de sabaha karşı iki tren 
yal bana önce lakırdı 
trenin sabaha karşı kalk• 
!emişti. Sonra benim de 
mem kararlaşınca: 

- On bire kadar 
Dört saatte yemek yeril-ol' 
niriz demifti. Her halde 
çuk treniyle gideceğis. 

Biletleri :::iparlf ediP 
dUğtlm zama"'l Hayal de 

Onu az kalsın tlll 
Bu sefer çok tık bir ,ol!' 

tayyör giymişti. Bu seD 
Otomobiller bile bu reıık
funİ. Top rengi diyorlat· 

- Yemek yiyelim Jlli ! 
Yeni kıyafetini beifJO 

tatmak için: 

- Müsaade ede~ ff 
seyredeyim. O kadar ~ 
niz ki! 1f tJt 

Kadit e gözlerinde baf 
sUm uçtu: Sil 

- Tesekkilr ederiJıl-( 
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. 
Adisababadan manzaralar 

1200 kişi katli amdan korktukları 
için Fransız sefaretine iltica etti 

Fransız mülteciler için, Sefaretin garajı yatakhane 

haline konmuştur. Burası basit perdelerle ayrılmıştı 

Adisababada lngillz sefareti binası 

A.disababa, (Le Journal) - Fran- edilmiş bir de mahzeni var. 
11ız sefaretine 1200 kişi iltica etmiş Hava güzel olduğu her gün, mülte
bulunuyor. Sefaret bahçesinde yan- ciler bu mahzene sığınmaktadırlar. 
gın çıkaran bombalara ve muhtemel Zira düşman tayyarelerinin gelmek 
talanlara rağmen birçok aileler. ihtimalleri var. Adisababada, böyle 
çadırlar altında yaşamaktadır. Bun- bir ihtimal olduğu zaman, dükkan
lardan çoğu Ermenidir. Görünüşe ba lar da kapanır. Fakat bUyük kUçi.ik 
kılırsa, Ermeniler, çadırlara uzun bir bütün Habeşler, ellerinde kılınç ve 
müddet için yerleşmişlerdir. Çünkü ya tüfenk, düşmanlarını cesurane 
beraberlerinde çanak çömlek, banyo beklerse, saklanmazlar. 
ve bir sUrU ev eşyası da getirmişler- Şehirde birçok endişeli rivayetler 
dir. Hatta, şurada, burada, hayali bir dolaşır. Erkekler, gece, şehir dışın
ev işinde kullanılmak üzere süpürge- da yatıyorlar. Biz, dört kadın, tek ha 
ler görillmektedir. Çocuklar, öteye şımıza şehirde kalıyoruz. Bununla 
bek riye dağ1ılmışlhot~ncakkldarı 1 peş.~d: beraber hUkumet şehri terketmemiş-
oşuşuyor ar. ıyar a ın ar orgu 

örmekle ıneşgul. Bu feci vaziyetin tir, ve belediye nizamı muhafaza ve 
bir iyi tarafı varsa, o da, Ermenile- temin etmektedir. Sinemalar açık
r in, ilk defa olarak saf bir hava te- tır, ve heni.iz kaçmamış birkaç Avru 
neffils ederek uyumalandır. Hem da palı kadınla, kırmızı haç gönüllüleri 
ha §imdiden çadırlarının bulunduk- dansctmektedirler. 
lan yere "Ermeni şehri,, diye isim GUniln kahramanı Mi;alay Del 
takmışlar. Valle'dir. O, imparatorla beraber al-

Fransız mUlteciler için, sefaretin tı aydır harbediyor, Ye Ha.bq ordu
garajı yatakhane haline konulmuş- sundn kalan yegane beyaz insan o -
tıtr. Ba.ıdt perdelerle ayrılmış küçük, dur. Miralay, Habeşler ne yerse onu 
küçük yataklar ve belki de bu perde- yer. On kilo kaybetmiştir. Lakin bu 
Ier arasından doğan muhabbetler gUn sırtında bir mitralyözle bir dağa 
var. Sefaretin "Verdun" sisteminde, tırmanacak kuvvete sahiptir. 
25 metre derinlikte, elektrikle tenvir Marguerite llerrero 

ltalya ·Habeş harbi 

resmi haberlere göre bir !talyan kuv 
veti, Debrasina'yı işgal etmiş ve di
ğer bir İtalyan kuvveti efradı da A
disababaya yilz kilometre kadar me
safede bulunan Gadula irmağını pa
çalannı sıvayarak geçmi§lerdir. 

Yeni askerler 
Napoll, 1 (A.A.) - Prlncipessa 

Gievanna vapuru, diln akşam !tal -
yan somalisine müteveccihen hare -
ket etmiştir. Vapur 28 zabit ile 500 
nefer ve 900 amele götürmektedir. 

Dagaburu aldılar 

Başı 1 ınctde 

olmuşsa da sağlam olarak dönmüş· 
tilr. 

Hükumet bafıya doğru 
~ekiliyor 

Adisababa 1 A.A.-- Söylendiğine gö 

re Habeş hükumeti, imparator tara
fından veliahdin yardımiyle bizzat 
idare edilecek olan müdafaa teşkilatı 
nı yapmak için memleketin batısına 
doğru çekilecektir. İmparatorun ai -
lesi pek yakında Kudüse hareket e
decektir. 

Çin9ene Krah 

Çingeneler tarafından 
muhakeme edilecek 
Varşova - Birkaç gUndenberi Var 

fOVa yolun~a garip l'eyyahlar görUl
mektedir. Adım başında bir, teker -
lekll evlere benzer arabalar görUIU· 
yordu. Bunlar çingenelerdl. Bunlar 
dünyanın her tarafından, Çekoslo • 
vakya, Romanya, hattA. Sovyet Rus 
yadan geliyorlardı. Hiç bir hudut ta· 
mmıyan bu adamlar, gümrük me -

T AN 

Türk Yunan dostluğu 

Dışişler Bakanımız bugün 
Yunan Kralı ile görüşecek 

Başı 1 incide 

YEl\ıi NEŞRİ YAT 

Moda A lbümü 
(Moda alhUmU) nün ikinci sayısı 

bUyUk terzi ve p.pkacıların imzalı 
krokileri ile 1936 yaz elbise model
leri, beyaz 1§ örnekleri, yeni kundu • 
ralar, yeni kumqlar ve kadını al! -
kadar eden zengin yazı ve resimlerle 
güzel bir şekilde çıkmı§tır. 

Yeni Adam 
hükumetin misafiri olarak Büyük 1 ve hararetle beklendiğini yazarak dl- 1.22 inci sayısı ~ıktı. !çindekUer h-
Britanya otelinde misafir edilecek- yor ki: mail Hakkı Yeniyı isteriz, fakat. RU· 
tir. "lki millet arasında sarsılmaz bir yamdaki mektep. Hatice Halim, mek-
Yarın Başbakan Metaksas tarafın- dostluk kuran Tevfik Rüştü Aras'a tep gazeteleri. Camille Zullisn, yurt _ 

dan Tevfik Rtiştil Arasın şerefine hürmetimizi sunarken, Türk dostlu - p••••iİl••Iİll••.;.İİİİİİiiiiıııiiil••lılİ•••~--= 
bir ziyafet verilecek ve ziyafetten son ğuna karşı derin ve samimi rabıtamı- sı·nekler ve haşarat baukUf • 
ra Türkiye Dışişler Bakanı kral ta- zı da ifade ediyoruz.,, , 
rafından kabul edilecektir. Katimerini, Yunanlılann bu dostluk Ölüm habercileridir. 

Türkiye Dışişler Bakanı ve Metak- tan Balkan sulhünün emniyeti çıktı -
sas bu akşam hususi trenle Belgrada ğmı bildiklerini kaydettiktten sonra 
hareket edeceklerdir. Başbakanın a - şunları yazıyor: 

ym altısında Belgrattan Atinaya dö - "Tevfik Rüştü Aras'ın Atinaya gel-
neceği tahmin edilmektedir. mesi, bugünün ricaliyle temaslar yap

Yunan gazetelerinin 
Tevfif: Rüıtü Aras 
halclcında yazdıkları 

Atina, 1 (A.A.) -Anadolu Ajansı
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Yunan gazeteleri Dışişleri Bakanı 

Tevfik Rilştü Aras'm Balkan antantı 
Konseyi müzakereleri için Belgrada 
giderken Atinaya uğrıyacağı hakkın
daki haberler münasebetiyle Türkiye 
ve Türkiye Dışişleri Bakanı için pek 
dostane yazılar yazmaktadırlar. 

Katimerini gazettesi Tevfik Rüştti 
Aras'rn Elen Ulusu tarafından saygı 

Almanların ·sulh plCinı 
[Başı 1 incide] 

gerek beden ve gerek seciye itiba
riyle kuvvetli olmayi ve gerek ferdi 
ve hürriyeti ve gerek Alman camia
sının hürriyeti için bütün fedakar
lıklara katlanmayi ve bugün olduğu 
gibi daima müttehid kalmayı tavsi
ye etmiştir. 

1 Mayıs bayramının tes'idi müna
sebetiyle Lustgartende Hitler bir nu
tuk söylemiş ve bir kerre daha Al
manyanın sulh arzusunda bulundu
ğunu ehemmiyetle kaydetmiştir. 

Filhrer, bu nutkunda 1 Mayısın 
milli bir bayram olarak ilanı. yeni 
devletin ameleye düşman olmadığını. 
milli sosyalizmin süngilye dayanan 
bir rejim değil, temelleri kalblerde 
bulunan, kuvvetini ulustan alan, u
lusla beraber yürüyen ve onun için 
icraatta bulunan bir rejim olduğunu 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki : 

- En müthiş bir anlaşmazlıkla 
ayrılmış olan bir ulusun nizam bir
liğini iade gibi bir mucize yaptık. 
Bununla beraber büyük işimizi ta
mamlamak için dış barışa da ihtiya
cımız olduğunu biliyoruz. Bunun i -
çindir ki, barışı korumak istiyoruz. 
Dışarda bunu anlamamaları müm
kündür. Biz onlara sadece şunu di
yoruz : 

Sizden hiç bir şey istemiyoruz. 
Fakat bizi rahat bırakınız. Iç zor
luklarımızı, diğer uluslara zarar 
vermeden yendik. Şimdi sizde kendi 
zorluklarınızı yeniniz ve uluslara 
zarar vermeye çalışmayınız. Geçen 
Uç sene içinde, diğer uluslara zarar 
verebilecek hiç bir şey yapmadık. 
On defadan fazla başkalarına dost
luk eli uzattık. Daha ne istiyorlar ? 
Di.inyaya, açık barış teklifleri yap -
tık. Eğer isterlerse, ~ teklifleri ba
şarmak suretile ulusJara emniyet ve 
huzur verebilirler. Fakat buna mu
kabil ne görüyoruz ? Bize kargı ye
ni bir kin taarruzu açılıyor. 
Almanyanın yann veya öbilr gUn 

Avusturyayı veyahut Çekoslovakya
yı ilhak etmek istediğine telmih edi
yor. Dalma düşUnUyorum: Ne hu -
zur, ne de anlaşma istemiyen bu un
surlar kimlerdir? Bunu çok iyi bili
yorum. Biliyorum ki, bunlar, harp 
arayanların tasavvurlan muvaffak 
olduğu takdirde, silaha koşacak olan 
lar ,değillerdir. Bunlar ulusların ihti
lafından istifade eden küçük bir zUm 
re teşkil etmektedirler. Bu da birli
ğimizi ve tesanildümUzU IUzumlu kıl
maktadır. Hitler "bu unsurlar kimler 
dir?,, diye sormuş, Halle ta Yahudi
lerdir! diye bağırmıştır. 

ması fevkalade ehemmiyeti haizdir. 
Bu seyahat. ild dost memleketin mUt
terek yUrüyüşUnün bir ifadeeidir. 

Tevfik Rilştil Aras Yunan Bqba -
kanı Metaksasla birlikte cumartesi hu 
susi trenle Atinadan Belgrada hare -
ket edecektir. 

Yunan Sefiri Polltis 
Belgrada hareket effl 

Paris, 1 {A.A.) - Yunan sefiri Po
litis,Belgrada hareket etmiştir. Mu
maileyh, orada Balkan devletleri an -
tantı konferansın da hazır bulunacak 
tır. 

Moskovada büyük 
bir geçit resmi 

[Başı 1 incide) 
ramı A vrupanın birçok memleketle -
rinde sükunetle geçmiştir. 

Yalnız Madritte bütün gazeteler in 
tişar etmemiş, her türlü nakliye va
sıtaları durmuş bütün dükkan·ı r ka
palı kalmıştır. Atinadn ise bütün işçi
ler 24 saatlik bir grev ilan etmişler
dir. 

Lehistanda 1 Mayıs 
Varşova, 1 (A.A.) - 1 mayıs şen

likleri intizam ve sükün içinde geçmiş 
tir. Umumi menfaat müesseselerine 
mensup amele müstesna olmak lizere 
bilhassa endUstri amelesi sabahl~yin 
çalı,mam!§br. 

Pariıte 1 Mayıs 
Paris, 1 (A.A.) - Zabıta 1 Mayıs 

gününün sükun içinde geçeceğini tah 
min etmektedir. Bununla beraber za 
bıta tarafından bir inzibat servisi vU
cude getirilmiştir. Bu servise polis 
kuvvetıerile Cümhuriyet muhafızla
rı ve seyyar muhafızlar dahil olup 
Parisin Varoşlarının muhtelif nokta
larında tahşit edilecektir. Sendikalar 
teşkilatı hiç bir alay tertip etmiye -
cekler, yalnız iki miting akdedecek
lerdir. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: KaraldSy Köprilba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

ıade Han. Tel. 22740. 

ilave 
lzmir Postaları 
• Mayıs Pazartesi gUnUnden 

itibaren lST ANBULDAN • lZ
MİRE her pazartesi 16 da lZ
MlRDEN - İSTANBULA her 
perşembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Pereembe 
15 de. 

lzmlr Sür'at 
Postaları 

Cumartesi 15 de 

tf A STALIK 

Getiriyol"uz. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, karınca, 

örümcek ve bütün hap.ratı kökünden keser, yuvarla· 
rma ve eşyaların üzerine ve odalarm havaaına ve tah· 

talann, duvarların kenarlarına, aralarına bolca FAYDA 
serpiniz ve tahtakurusu yuvala.nnı 

FAYDA 
ile tahrip ediniz. 

BUtUn yaz bu muzır hap.ratta' 
kurtulacak ve rahat edecek~ 
Bilhaua apartımanlarda, ın 
!aklarda yemeklerinizi, erza 
nnızı telvla eden hamam .. 
lerini, aptesanelerde, ham erfe 
larda bulunan küçük böcekl 
brtılları, kUmes hayvanaun* 

köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bul~ 
keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki us;:; 
lan behemehal F AYDA ile imha ediniz. NUmun 
20, ufak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, be§ kilo 3~! 
ruştur. FAZLA PARA VERMEY1NtZ. Te21iri (JJJ"'"" 

az olduğu halde ecnebi malı diye fazla para kopal"' 
mak istiyenlerden sakınınız. FAYDA imaline nasar" 
daha kuvvetli ve daha ucuzdur. Hasan mar~ 
dikkat. 

Haaan depoau: ANKARA, tST ANBUL, BE" 

Şirketi Hayriyed 
Boğazlçlnin Anadolu 

Rumeli cihetlerinde Sa 
tedarik etmek istevan rt1 
terem halkımızın nazarı 
katine: 

Şirketce bu sene Boğazın ıerek Anadolu ve gerek RuaıeJi 
rindeki köylerinde ~iraya verilecek yalı, kötk ve evlerin 
nü ve kUçüklüğUnü adres ve fiyatlannı ıösterir munıasaJO 
§Ür bastırılmıştır. Her iskeledeki Şirket memurlan arsU dl 
bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen teshUAtJ 
recektir. 

AGIZLIKLAR ÜZERi 

Roma, 1 (Tan) - Mareşal Badog
lio tarafından telgrafla bildirilmiş
t ir: Sassabaneh'de mağlı1p olan Na
llibu ordusu Ciciga kervan yolu bo -
yunca çekilmektedir. Uç kolumuzun 
ön müfrezeleri birleştikten 110nra, 
dUn sabah Dagaburu işgal etmişler
dir. DUşmamn takibine, müsait ol
mıyan hava teraitine rağmen devam 
edilmektedir. Düşman bef binden 
fazla zayiat vermiştir. Muharebe 
meydanında daha şimdiden 2500 tü
f enk, 15 kadar mitralyöz ve beş top 
ele geçirilmiştir. 14 Nisandan 30 Ni
ıana kadar olan zayiatımız şudur: 
f50 zabit ve 1400 Libyalı ve Somali 
gönUllUleri olmak Uzere 2000 asker 
ölmu, veya yaralanmıftır. Makineli 
milfrezelerimizle iatihklm müfrezele 
rimizin yararlıktan her türlU stayi
şin üstünde ve muzafferi yete pek zi
yade hadim olmuştur. Tayyareler 
muharebeye devamlı surette iştirak 
etmiş ve iaşeyi ve muhtelif kollara
rasında irtibatı temin etmiştir. Şimal 
cepheBlnde krtaatrmız DebraBinayı 
ve Temaber geçidini işgal etmişler

dir. Diğer bir kol, Adisababaya 200 
kilometre mesafedeki Gadula sel ge
çidine varmıştır. Dabratabor bölge -
sinde milhlm müteaddit mUtavaatlar 
vu'l{ubulmuştur. 

murlarmın bile haberleri olmayan --=-----------
Mersin postaları 

Salı, Pel'§elllbe 10 da kal
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Çarpmba 

18 de 

Dr. APOSTELIN 

Bir uçak, Adisababa tayyare mey
danı üzerinden uçmuş ve Ciravar
• an ve şehrin ortaBından açılan şid
•etıi mitralyöz atefine maruz kal -
mıştır. Tayyareye birkaç isabet vlki 

yerlerden hudutlan geçmişlerdi. 
Varşova şeh°finin civannda Praga 

da toplanacak olan çingeneler, ora -
da, Kralları Bazil Kviyek hakkında 
bir hüküm vereceklerdi. 

Bu çingeneler kralı, mühim bir 
bir ,ahsiyetti. Hemen 14 milyona ya 
kın olan tebaası üzerine bilvasıta ve 
ya bili.vasıta hükUm sürer. Onu tanı 
yanlar, kendisinin Poznanyada otur
duğunu söy!Uyorlar. Emirleri altında 
bir nazırlar meclisi varmış, aynca 
da, çingene kanununa muhalif bUtUn 
hareketleri bilen Uç hakim. Ona yar
dım etmekte imiş. Kralın bir de ha
pishanesi mevcuttur. 

Keçi derisi ile giyinen ve bir kulil
bede oturan bu hükümdar, söylendi-

ğine göre, birkaç lisan bilir, okumuş 
bir adamdır. Bir aralık mukaddes 
Ganj nehri kıyılarında, hakikt bir çin 
gene devleti kurmak tasavvurunda 
bile bulunmuştur. 

Fakat bu muazzam tasavvur yeri
ne, daha kolay işlere girlşmiş olan 
Kralın 932 de tahta geçtikten sonra, 
hırsızhklann çoğaldığı görülmüş, ni
hayet 1935 de mesele anlaşılmıftır. 
Kral, Viyanada tevkif edilmif ve ef
sanevi bir hazine elde edilmiftir. Bu 
milyonlar değer hazineye bakılınca 
Haşmetlu Kralın bütçesini iyi idare 
ettiği anlaşılır. Şimdi de Kral tebaası 
tarafından muhakeme edilecektir. 
Pragada toplanılmasının sebebi bu -
dur. 

İzmit - Pazar, Salı. Pereembe, 
Cuma 9,30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per
tembe, Cuma 9 da. 

Bandırma - Pazartesi, Salı, Car· 
pmba, Perşembe, Cumarte

lli 21 de. 
Karablga - Salı, Cuma 19 da 
tmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersin poatalan
na kalk11 günleri yük alınmaz. 

2078 

imzasıua dikkat 

Sabf yeri 
Sultanhamam, Kebabcı 
karşısında Sahibinin 

Selli mağazası 
Dikkat: Ağızlıklar kutu içinde ve 8 tqla beraber atılJt· ._, 

Ankara Tq Han tUttlnctl Ali Tümen, bmir. Balcılard& 1'fı 



Sabah dokuldan akpm aaat be§8 
t saf ve sevimli bir ten. 

kadar ma, 
Gündüz tekrar pudralanmağa ha· 

k ~-te· havalandınlmıı ye· 
cet yo · A9 ' ranti 
nl Tokaloıı pudrasının ga . 
muhueenatI bunlardır. ~u cazıb k ' l kaplar ve yUze tabii bir 

lu Parısli bir 1 ası e -'· havalandırma usu • güzellık verir ve modası ge!ıiu...., 
kimyagerin ketfidir. Bu usul yüze bir makıyaj eeklını ver-
daireeinde haVUJ toplandınl~ı§ :eden kalın adi pudralardan ta-

glne hafif pudradJr. Şimdıye mamen bafka bir tesir yapar. Bu 
~:SU yapılan pudralardan on de- yeni Tokalon pudrası yUze yapqık 
f daha l&f ve daha hafiftir. Bu kaldığı cihetle buna " 8 aaathk 
a cıaramm istihza· dra " tabır ederler. Artık ne uaul Tokalon pu pu 

' ınıuanıımaktadır0 lıte bu- parlak burun, ne yağlı cıld gö-
rmd& T kalon pudrası, rUnmiyecek, belki rUzgir, yağ
nun içindir ki, o daha mlikem- murun ve terlemenin icrayı te ir 
daha muntazam ve ır cildi hemen edemiyeceft mat, . saf ve aevimlı 
mel bir tarzda yapll ik taba- bir ten gorUnecektir. 
hemen görtınmel bir gUzell 

BELEDiYESi iLANLARI I 
lST AN BUL berlıtaft& eski Maanf bınaaı-

v-l# bedeli 9141 Ura •7 kurut ola;o~muı,tur. Eksiltme 15-5-936 cu
~ palı zarfla ekailtıneye ılacalrtlr Keeıf evrakı ve 

nm tamiri ~ 16 da Daiınl Enclime~de lilyaırtname;ı isteyenler 5 ku
ma gtıntı ~vasım )ıftıdUrlUğtınd1~fn~enr~labılırler eksıltmeye girmek 
prtname Le aıım )ııflidlir ,,.. led'ye Fen Heyetinden ala
l'Uf ınukab~lin:un ;'.ym ettiği vesıka~aı: 61

1 
kurutluk muvakkat te

tsteyenler -:ıiyet vesikaaile beraı: tekhf mektuplarını havi zarflarını 
eaklan fen~- veya ıaektubile bera dar Daımt Enclimene vennelıdır. (B) 
minat ınaku..- _., .. 11e aaat 15 18 ka r (2267) 

ltUbrd& yasılı ·--
111111111111111111111111111111~1!111~1!111111 

Türk Hava Kurumu Buyuk 

LQJ b ~ ~n~e ~i ~i~m~ 
Şimdiye ka ı:~ı'p pllnını g6rQnQz. 

Yeni 11 • M•Jl8 • ese dadmr. 
1 d lletld• • • 
Büyük ıkr~mıye 

25.~~ 10~r~~kır~anÜ· 
Ayrıca_: ıs.OOoİirabk bi~ mükifat vardır ••• 

yelerle (20.o00) 

il 

" T A N " ın büyük bir içtimai yardım f esebbüsü 

ıı Tan ıı a 11 SiCJortalı Abone 11 kayde· 
1,000 liraya dilecek karilerimizi 

sigorta ettiriyoruz 
TAN 
Sigortası 

Tan sigorf asını Türkiyenin en büyük sigorf a sirk eti 
olan ( ANADOLU > temin etmektedir 

(Tan} m bUytlk l~mal yardım tefebbU.UDU tefldl eden COKUYUOU- dirde evrakı müıpiteyİ hamil kanuni varialerine mezkUr 
ı~!\RI il SiGORTA ~"Tl1RMEK) flkrimb, tefebbUaUn ciddiyet ve ehem- evrak ve veaaikin Anadolu Si.orta Şirketine tndiini ta• 
ml!·etlne ay~ bir lntlzamla bafanJabUmek için, ADIM ADIM TATBiK kip eden 30 gün içeriıinde tazminat olarak 1.000 lira 
EDiLECEKTiR. öd' enı"r. 

Dk adnn, 1 Maya 996 Cama gtıabclea ltlbareD .......... (81GOB-
TALI ABO.l\'E) yazılacak olan okuyuculanmmn .. gorta edllmflslyle atı- l'ukarda yamb kazalara a~ ve fakat ölmeyip de sakat kalan 
lacaktn'· abonembe ukatlıiJ nispetinde tum inat verlleoektlr. Ba tavnlnatm elu 

lklllcl adım (Slgortab perakende~) olacaktır. Banan tatbiki için ve miktarını g68teren cetvel 2S Nisa a 916 tarihli psetembde ,...ı.tır. 

buırlıldar lçlndeyb. Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 1 5 yaşından kil-
( Sigortalı abone) nin esas şartlan şu~lardır: . çük ve 70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına .g'?re senelık tutarı başka sigortalı kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul-

5 x 360 = 18 lira etmektedir. Halbukı sıg~rtalı a?oneler, leri aleyhine ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkını tama .. 
yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 hr~ tedıye ede- men muhafaza edecektir. 
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka hır ayrı kayıt Karilerimiz 1 Mayıstan lt•aren ıazete
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani mize slgortall abone yaztlablleceklerdlr. 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesi.le 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazala~a kaı:'ı ve abonenın 
devamı müddetince tarafımızdan Sırkecıde Postahane 
karşısında Kmacıyan Hanında kain ANADOLU Sigorta 
Şirketine sigorta ettirilecektir. 

Bu ıigorta ettirmek muameleıi cayet baıit bir tekilde 
ve ıu suretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiı gaıetemiıe 

dercedilecek olan sigortah abone kuponunu 
doldurarak abone parasile beraber idaremize 
gönderecek ve bunun üzerine k~~di~~~in An~
dolu Sigorta Sirketine siqorta ettırıldı~ıne ~~ır 
.ol.n v• . • . t • u gon-

derif ecektir. Bu sigorta vesikasrnın kariimizi ne 
ıerait dahilinde ve hangi çeşit kaıalara karıı 
sigorta ettiğini hulasaten aşağıya yazıyoruz: 

Kariimiz hangi kazalara karıı 
sigortall olacaktır? 

Sigortalmm Türkiye CUmburlyetl hudutlan lçenlnde kendi iradesinde 
olmıyarak maruz kalablleceti: 

a _Vesaiti nakliye kazalarından mlltevelllt bedeni ana ve ölUm. 
b- Yıldırım iaabeU ve hareketi arzdan mütevellit bedeııl arıza ve 

ölUmi 
c - Ha vagul teelriyle bofulma, 
d _ Hayvanat wnnaamdan mUtevelllt kuduz neticesi ölüm: badhıele-

rine karşı sigorta edıleoektir. 
Aboaembbl prell me.teld ve pftlme hmusl bayatmcla qnyabllecetl 

dlier bn••• bu llıortaya dallll değildir. 

Si1ıortalı abonemiz yukarda yazdığımız kazalardan 
biri neticeainde hemen veyahut bu kazanm doğrudan 
doiruya tesiri mutlakile bir sene zarfmcla öldüğü tak-

Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasından: 

Hissedarlarımıza 1935 senesi için her tek hisse 
itibarile verilmesi hissedarlar Umumi hey'etince 
kararlaştırılan 625 kuruşluk safi karın dağıtılma
sına başlamıştır. Hissedarların Merkez Bankası 
Şubesi bulunan yerlerde 2 Mayıstan itibaren doğ
rudan doğruya Şubelerimize ve bunlardan başka 
yerlerde de 15 Mayıstan itibaren Ziraat Bankası 
Şube veya sandıklarına müracaat etmeleri rica o
lunur. (2350) 

htanbul A.lliye Mahkemesi Birin- .. ---------• 
cl Ticaret Dairesinden : Dr. ZEKAl MUAMMER 

lamall Kemal Akpmar'm 27-1-936 BAKTERIOLOJI 
tarih ve 12t5127 nuınerolu ve 700 Laboratuvan 
'Nrk Lirumı muhtevi Antalyada Oa (Tifo, frengi, aıtma) nm kan 
nıan Ekim emrine olarak lt Banka- muayenelerile tethlıi, difteri,bal-
amdan aldıtı çeki u.yl ettitlnden gam, cerahat, idrar, kazurat mua 
iptali taleblle vaki mUracaatI tlleri- yenelerl ve kanda Ure,teker,ko-
ne mezk(Uo çek kimin elınde lee •5 
gün içinde mahkemeye verllmeel ve lesterin milrtarlarlle istenilen aşı 
verilmeditl takdirde iptal edileceği- lar,ve sair btolojik tahliller yapı· 
nin gazetelerle lllnma karar verilmiş hr. Çemberlitq k&!'llBmda GU-
oldufundan keyfiyet ticaret kanunu- zel aparttman No.i. Tel. 22037. 

nun 838 et maddeainln 2 ncl fıkraaı .. --------~~ mw:lbince i1ln olunur. 3002 

" TAN " pzeteainin 1000 lirahk aiawta 
abone kuponu 

Tarih: 2 5/1936 
~ -

Adı, baba adı 
eoy adı i 

' 

Dofduğu yer ve yıl 
1 

k 

" ~ 
,. 

ftl " ,Ucll 

Adresl 

Bedeni blr takat- ~ 

' lığı var mıdır, var 
ise nedir? 

, ı -
l ı Nekadar zaman 

1 için abone oldufu 

" - - - "-
Bu kupoDA de..cedılecek 1ullar ıa1et okunaklı 1uılmıt olmalıdır. 

1 tanbulda Tu putal llprta Mn'lllae. 
Ouetenlaln 2S nlaaa 1988 nöebumda,..... tartlar clalnllllcle kalaya 

l<al'fl 1000 liralık .aprta11 abone ,...,_. 19t1,Joram. Aboaera• ~1111 
göoderllm)§tlr. Slprta m11&1Del•'nln 1ıp1lmewp1 dllerlm. 

lmaı 

Devlet Demiryollan Ye Limanlan ifletme 
Umum idaresi ilinlan 

Muhammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muh
telif demir perçin çivisi 1 Haziran 936 pazartesi ıünü 

saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1306, 7 5 liralık muvakkat 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiji vesi
kaları aynı gün saat 14.30 a kadar Komiavon Reialiii
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Müdürlüğün
den dağıtılmaktadır. ( 2 3 7 6) 

Muhammen bedeli 14928 lira olan muhtelif cins ve 
eb'adda çelikler 16 Haziran 936 salı günü saat 15,30 da 
kapalı zarf uauliyle Artkarada İdare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe Kinnek isteyenlerin 1119,60 liralık muvakkat 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiii vesi
kaları aynı 1ıün saat 14,30 a kadar Komisyon Reislipne 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden daiıtılmaktadır. ( 2 3 7 7) 



12 ==========================TAN 2-5-936 _, 

BAYiLER ŞAMPiYONU 

MALOL CEMAL GiŞESi 
Adres: İstanbul, Eminönü, Balıkpazar başı No2 
Her keşidede müşterilerini zengin etmekle nam veren gişedir. 

Bu def ada 200.000 Lirayı 
Mütekait Bay ihsana vermekle bayiler arasında şampiyonluğu kazanmıştır 

Yeni tertip biletlerinizi gişemden alınız. Bir gün zengin olmanız muhakkaktır. 

ASIPI N 

D•KKAT (Bay Eskinazi'nin SERVET), (Bay Ven-i : turanın KADER), (Bay Abuaf'ın Zengin) ~,...._....___--"'"-
gişelerile münasebetimiz olmadığım hassas müşterilerimize arzederiz. Gişemden büyük ikramiye kazananlar 

R. C. A. nın Üç Şaheseri 
Alacağınız Makinanın Kıymeti 

verdiğiniz paradan çok üstündür 

D. 11 • 12 
Kendi kendine otomatik surette 8 plak değiştiren 

RADiO • CiRAMOFOn 

T 11 • 8 
Tamamile çelik 11 lambalr ve bütün neşriyatı 

zapteden emsalsiz bir modeldir. 

T. 9 - 8 
Tamamile çelik 9 lambalı Kısa - Orta - Uzun 

dalgalı bütün neşriyatı şayanı hayret 
surette zapt ve neşreder 

SAKIN 
Dinlemeden ve tecrübe etme
den bir radyo almayınız. Yanlış 
attığınız bir adım size pek pa
halıya mal olabilir. R. O. A. nın 
burada gördüğünüz üç yeni 
modeli sızın tecrübelerinize 
amade bulunuyorlar. Bunları 
dinleyiniz, en uzak isıasyonları 
ayagınıza kadar getiriniz ve on
dan sonra kararınızı veriniz. 

O. T. T. A. Ş. Beyoğlu 
istiklal Caddesi 

Tokatllyan karşısında 

lHTlRA iLANI KiNOPRiN kaıeleri HERYERoEriıı.uRuş 
" Yazı makinalannın şaryosunu 

ilerletmeye mahsus tertibat" hak
- ------- ------ ------- kında alınmış olan 29-8-1934 günlü 

B•Ş. oi .ROM.ATİZHA .A~RILARİLE.GRİP ve: NEZLEYE 1<.AR ı eiRicıı< İLAÇ TIR 

ŞAiR EŞREF' in j Sahibi r Mahmut SOYDAN ve 1838 sayılı ihtira beratı bu defa 

bir şiirini gönderene 50 lira verili- Umumi neşriyatı idare eden : mevkii fiile konmak üzere ahere 
S. SALİM devrüferağ veya icar edileceğinden 

r or. Tafsilat 30 dan fazla yazı, Şiir talip olanların, Galatada, İktisat ha-Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 
Ye dünya hiklyelerile çıkan YÜCEL Basıldığı yer: TAN Matbaası. nmda, Robert Ferriye müracaatları 
.JXlecJJJ.uasmda. ilan olunur. 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

tnkıbazı izale eder. Kanı t emiz-
liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanpuı 

OSMAl\'LI BANKASI 
lLAN 

Osmanlı Bankası gişeleri, 3 Mayıs 
936 dan 30 Eylül 936 (dahil) e ka
dar aşağıda yazılı saatlerde açık bu 
lunacaktır : 

1.- Galata Merkezi ve Yenicami 
Şubesi : Adı günlerde: Saat 9,30 dan 
15 e kadar. Cumartesi günleri: Saat 
9,30 dan 12 ye kadar. 

2.- Beyoğlu Şubesi : Adi gün
lerde: Saat 9,30 dan 12 ye kadar. 
Saat 13,30 dan 15 e kadar. Cumarte
si günleri: Saat 9,30 dan 12 ye ka
dar. 

3236 

,_ Dün çıkan 1\1 

DENiZ 
MECMU ASI 

Çok zengin yazılarla çıkmıştır. 
Bu sayıda bilhassa 936 senesi 
Deniz sporlarına ve Türkiyenin 
de iştirak edeceği yelken olimpi
yadlarına dair etraflı ve selahi
yettar yazılar ve yelken olimpi
yadlarının yapılacağı tekneler 
hakkında mufassal malumat 
mevcuddur. Okuyucularımıza ve 
denizci amatörlerimize tavsiye 

ederiz. ---• 

Minol 
Yara merhemi 

ve cild ilacı 

-· - Minol --- ~-Minol 
Cilddeki sivilce, kabarcık, Ameliyattan sonra 
er-genlik gibi arızaları mıyan yaralarJ bi 
sür'atle izale ve derinin eder. Ekzama i 

__ ıa_r,a_v_e_tin_i_ia_d_e......,e_d---er __ . _ ( ku!_!etli ilAçllf· 

Minolü tecrübe edinit 

RADYOLi 
Güzelliği hem 
yaratan, hem 
tamamlıyan 
bir iksirdir 
Şu güzel çehreyi aydınla
tan güneş, şüphesiz, inci 
dişleridir. Lakin o dişlere 
can veren de, şüphesiz, 

" RADYOLlN " dir. 
Siz de ayni güzelliği elde 
edebilirsiniz. Fakat bu
nun için şart günde 

iki defa 

RADY~LiN 

Yalova kaplıcaıa 
Yalova kaphcaları 1 Mayıs't•" 

itibaren a~llacaktır. 
Mayıs ayı zarfında geleceklere yalnız b~ 

mahsus ikamete münhasır olmak üzere 
Banyo" fiatların<la </'o 40 tenzilat yapılır. a1' 

Gezmek ve eğlenmek için 24 saat kalıll el 
re geleceklere "Vapur, Otobüs, Bany9, Ot1'. 
mek" dahil tenzilatlı karneler. Bu karneler 
Adalar bilet gişesile Yataklı Vagonlar gişel 
ıatılır. ( 2292) 


