
PAZAR TAN EVi 
TELEFON: 24318, 24319, 24310 12 3 Ankara caddesi No ıoo. 

MAYIS 
1936 

Sayfa 
1 

5 kuruş 
Yıl 2 - No !172 

2 

Habes imparatoru 

Bugünkü 
• • 

Fransız seçımı-

nin manası 
Dünyn sıyasamdaki birço~ hadis~

lerin inkişafını kcnd! akı~tin~ ~~n: 
lıyan Fransız seçimı bugun. bıt rı 
yor. Onun içindir ki bUtUn dünyanın 
dikkat gözü şimdi, Fransı.z .halkının, 
kendi vekillerini seçmek ıçın .vere -

· dik.l iştır cekleri reyin rcngıne 1 m · 
Vaziyeti anlatalım: 

6 
. 

Fransada seçimin ilk turu 2 .n~ -
Banda yapılmış ve 619 mebusluk ıç.ın, 
ancak 183 kişi seçilmiştir. Gcrıye 
kalan 435 mebus bugünkü ~y~r ne· 
ticesinde taayyün edecekti.r'. ran -

• . . taka ıçınde tek 
sız seçım sıstemı, mın .. b. 
1 . l. . d' Yan·ı her seçıcı ır 
sım ı seçım ır. . s 

tek namzet için rey vermektedır. e· 
çimin birinci kısmında mu~a~ ekse· 
riycti kazanan namzet seçılm.ış ?lur. 
Seçimin ikinci kısmında ise nısbı ek· 
aeriycti kazanmak kafidir. . . . 

lşte bugün yapılacak olan ıkmcı 
kısım Fransız parlamentos~un va -
~yeti~i rengini, şeklini tayın ede -
cek ve Fransanın dünya sıyasa~ınd~: 
ki su •e a bu ekilde ovnıyabilecegı 
o u tır. 
~tn ne ..,, .. Wuoeflnl flıa-

(liden kestirmek mUmkUn değildir. 
ÇUnkU 26 Nisanda ~rlilmentonun 
arısı bile seçilmcmiştır. Fakat ko: 

~Unistlerin mühim surette terakkı 
ettikleri meydandadır. 

1932 senesinde ancak 750.~ rey 
toplıyan komUnisUer, bu sefer bır bu 
çuk milyondan fazla 1:y.al~ışlardır~ 
Fakat bu netice, komu~~zmın ı:-ra? 
sada ilerlemesinden değil, t>:lkı ~ü: 
tün sol partilerin seçim mUcade e 
ili karşısında "halkçı cephe., yapaz:ak 

l nda tesanüt temin etmelerın-
~= ~l~ri gelmiştir. Yani bUtUn so~~ar 

daki esaslı program far a
aralanı: en doktrin birliği etrafın
nna ragm 
öa toplanmışlardır.Fransada bugün 

Buna rağmen · ·n arla· 

Negüsün ailesi erkanile beraber çıkardığı resim 

Adisababada karışıklık 
yağmacıhk başladı 

[Dibi LoDdnwlu p lM Mr telgraf• 
n ........ J1abet imparatoru memleke
tinJ, tacmı ve tahtını bırakarak Ctbu
tS) e kaçmı trr. Daha bir gün f!\ "\'l'I, 

Habe§I tanı kanınm son damlasına ka 
dar müdafaa e<leeeğlnl 8Ö) llyea im
paratorun bu kaçıışı her tarafta oldu
ğu gibi Londra \'e Ocme\Te 1) ui malı 
fellerinde bU)1ik bir h e3 ecan doğur
muştur. 

Okuyucularım ızı 

sigorta ediyoruz 
[Sigortaya ait tafsUA.t 11 lnclde] 

kactı Belgraddaki siyasi toplantı 

Balkan konseyinden sonra 
Küçük Ant ant toplanacak 
Boğazlar işi, Arnavutluk - ltalyan anlaıması 

Bulgaristanın istediği mahreç konuşulacak 

Zecri tedbirler 

ltalyanlar cihanı 
tehdit ediyorlar 
Roma, 2 (A. A.) - Cunınle d'ltal

ya gazetesi yazıyor: 
Lord Stanhopc, lngiliz avam ka -

marasındaki son beyanatında, zecri 
tedbirlerin şfddctlcndirılmcsinin ln
giltercnin harb girm sini zaruri kı
lacağım söylemiştir. lngil terenin 
harbe girmesi zaruretinin derpiş e . 
dilmesi tamamen doğnıdur. Yeni 
zecri tedbir taleplerinin tahakkuku 
harbi sakınılmaz bir hale koyacaktır 
SÜ\'eyş kanalının kapatılması ve bu
na benzer tedbirler, silc>I tedbirler de 
mektir. Kasdi taarruzlar d mektir 

Atinadan bir manzara : A kadem i binası 

Paris, 2 (Tan) - BugUnlerde Bcl
gtad 1e"ri milhim siyasi tenınsların 
merkezi olacaktır .Balkan paktı kon
se~i ayın 4Unde Türkiye dış işi ri 
Bakanı Tevfık RilştU Aı .sın riya -

sctind toplnı ... uk vo mUzakerele:r: 
iki giln devam cdC'Cektir. 

Bundan onra Yugosla~a Bafba
kanı .Milan Sto~adınoviç'in riyue

[Arkası 10 uncuda] 

ki, ltalya buna mantıki olarak mu - ~=::;;____...::::::::: 

[ ArkRSI 10 uncudal Avusturyanın Almanyaya il hakı 

Boğazlar notası Hitlerin Avusturyayı almak için 

italya müsbet P~~d~~~~!.!a~~~~~~- zannedilmektedir 
d

• nın verdiği mnliımatn orc, lngılt re 
Cevap Vef 1 hilkumeti Ha.b impa torunun kaç-

ın · H b - l~n m l ı -
lıt-..l B0=n*ıa bil· ıaJn b 

dllfne göre, ftaıyan hUkt1metl irincJ pllna l'el e rağmen or 
boğulann tahkimi hakkında TUrkl- ta .Avrupa melK'le.sıle pyet ıııkı bır 

ııurette meşgul olmaktadır. A vUJJtur-
yc tarafından tevdi edilen notaya yanın Almanya tarafından ilhak edıl-

1 
cevabını vcrınl tir. t hl k m ı e ı e 1, 1..ondra mahafıllnl hay 

• ltnlyanlar boğnzlann askerileşti- li dilşündünn ktedır. Ancak Hıtle-
1 rilm si me~ lesinde mUzakercye gi- rin bu işi e<>brl hır urett vapmasına 
1 rişm<:>ği esas ılıbnriyle kabul etmek- ihtimal v nlmemekte v Ftihr rın A
l tedlrler. vustu~yan~ Almanyaya ilhakı için 

ltalyan sefiri Dahiliye Yeki· r~eblsıtc mUrncnnt cdılme ini istiycce 
gı zannolunmnktadır. 

li ile görüıtü Lo d n ra, 2 (A.A.) - NC\'8 Chro -
: Bir mUddcttcnbcri şehrimizde bu- nicle gazetesinin bildirdiğıne gorc, A
ı lunan ltnlyanın Ankara bllyUk clçi - \'U.Sluryruun I..ondrn elçisi cuma sa _ 
j Ai Karlo Gnlli, diln P rapnlas otelın- ba~ı Dışişleri Baknnlıi;'1nn gider k ln-
1 de Dahılıye Vekili v Dışişleri Bakam gilız hUkflmcllni, s n-Jenn n mua _ 
1 vekilı Şükru Kaya tarafından kabul hedesınin fhUUınd n, Avu turyadn 
l olunmuş ve ~arım saat kadar görü§- m b rl k 1 mUşlerdır. c u 88 crlık hizmetinin ihya ın - Avusturya tahtının yegdne varfıf 
, dan resmen haberdar etmiştir. ArşıdUk Otto 

kat'i neticesi alınacak seçı~ p -
slı bir tebeddul yapmı 

mentoda esa tahmin olunmakta· 
yacağı kuvvetle dakikalarda her tUr
dır. Fakat son UmkUn· 
IU sUrprizler olması da çok ın 

Bu kaçışla daha Adisababa abnma
daa Habf'Ş dansı köküadea .halleclll
mlŞ demektir. Fakat diğer taraftan 
lmparatonın Clbutl) e daaJ oldupaa 
da.lr bir haber de gelmemiştir. BuaUD 
için imparatorun bir tarafa ~~Dl 
, .e saklandığım zanned~~r de var • 
dır. Diğer taraftan •eıü Un Fllls t iae 
kaçmayıp Cfo~e\'n')'e gfdecdlııl \ 'f' l 1 
ma)ıstakl t lu laT Kurumu KonSf') in
de kozunu bizzat müdafaa edecf'ğinl 
8ÖJ li) enler de mel cuttur. 

Fakat Halle ~lisl3 enin k~tığmı 
Adlsababadak'. lngtllz selbi hlu.at 
Londraya haber \'erdiği için bUtiln bu 

ı~~----:-------------~~~ 
·ı A!!ik~ri Ll!!i~l~rcl~ 

dUr. F nsız seçimi. 
Denilebilir ki, ra le değil 

Fransaya ait dahili b~r ~ese ka-
"dir" Neden bunun Uzennde bu ., 

mı . l dunıluvor . 
:.:ıı dikkatle ve ısrara J 
uar sız seçimi Fransanın 

Hayır, Fran d w kadar bd-
:ıı hil" bir meselesi ol ugu .. ' 1 ua ı ve hatta dunya su • 
tün A vrupanın b ma bir meselesi
hUnUn de başlıbU~n partiler seçim 
dir. Filha~ika d ve ilk parola 
nıUcadelesı esnas~ ah" kelimelerini 
olarak "Sulh ve. r Aa cak kazanan· 

U U Jerdır. n ileri s rrn ş • ha mensup ol· 
lann sol veya 8~~ c~~~melerin tefsir 
malanna göre a başkadır. 
tarzı tamamen b~~k k beynelmilel 

Malt1mdur ki, ırço iminin netice· ı 
meseleler, Fransız ~çı 8 ile Habc· 
6ine bırakılmıştı~. !u~[ temini mak- ı 
şistan arasında bır bbUslerf tetkik et 
adiyle yapılan teşe Uluslar Kurumu 1 

nıek üzere ;o~tanan •a amadan da - ı 
Konseyi, hıçb;[ t~?rı!. komitesi is· 
ğılmıştrr. zec k •tesl toplanma- 1 
rnini ala~ 18 ler a:::ımiştlr. Bunun 1 
ya bile ıuzum g $arO hUkfımetiniıı, 1 
Yegane sebebi, k bilinmiven 
iıeticeai ne olaca~A:':ası 3 Uncü.de) 

TAN 

3 üncüde: 

6 ıncıda : 
1 incide : 

Paul Reynaud' 
un makalesi. . 
Sağlık öğütlen 
Sinema. 

• 1 

~-'-
o 

[Arkası 10 uncud11] tsoş tcaıan taç ve t aht 

Ce1Jhelerdeki harekat 
Adisababa 

veyahut 
ıehri ya düştü 
düşmek üzere 

..Ras Nasibu ordusu da tamamen dağıldı 
Londra, 2. (A.A.) - Röyt.er bildi

riyor : 
Adisababaya doğru ilerlemekte o

lan esas 1talyan kolu miıhendlsler 
tarafından başlanan muhtelif tamir 
~leri yUzUnden Şımali Garbi mmta
kasında tevakkufa mecbur olmuştur. 
Filhakika Jtalyanların bugUn bulun
dukları mahal ile Adısababa arasın· 
daki yolun tamir edilmesi mecburi
dır. Aynca nehrin iki eahilllnde eet· 
ler yapılacaktır. Mamafıh bu İtalyan 
kolunun belki de bugiln tekrar ilerle
meğe başlam&81na intizar olunabilir. 

sa ldlometre :1imalde 
Atınara, 2. (A.A.) - Son haber

lere göre, ltalyan ku~ Uerlnln ilk 
piıtarlannı 1',kil eden bir yerli t
talyan &Bkeri kıtasr, Adhıababanm 
80 kılc.metrc Şfmallne kadar vannıe· 
tır. 

1895 te Aduva'da ltalyanıan kılıçtan 
ıeçlren Menelik'in Adıs l''>abada bu ltalyanlar ilerliyorlar 

iÜn ltalyanların eline düfectk • Aamua, 2. (AA.) - Alman ha-
olan mezar& IArkaaı 10 uncudaJ 

. Bine yakın tane.be dıün bıüyQk 
merasırnıe Harbiyeye notıhak etti 

Bu yıl askeri liseferı bit irmeleri mOnıtsebetiyle Harbiyeye 'lt'h k d . 
r111nindtn v. me ruimdtn . tlbaJ ı ı a • en talebelerın dDn yaptıkları Pi 

ın &/' ü aa.. ~ lMI• .......... ı 
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HERGON BiR FIKRA 

ftlklerine kadar sinema edebiyatı ile be lenmi, bir delikanlı tanmm. 
Sesll ,·e arialı filmlerin töhretl Beyoi;lunda ba45 döndürücü bir süratle 
3·erl irken o mekteple inema arMmda mekik dokur. t.iç dört l!leans arka 
arkay eyrettlği filmin p.rkılannı en güzel öylemek hakkını kazanırdı. 

Sine111a onun, içinde kendine ait ne bulduy a haczetmekle kalmamıt dışmı 
da hnraca kesmiş, pa.ntalonunun ütüsüne kan mı , kravatrnm dUğilınünü 
düzeltmilj, ~lannı bilmem hangi Jön Prömye gibi ta.nunağa kad&r ileri 
gitmi;;ıtl. 

Eski dava G ümrükler 

Dün yeni şeklin 
tatbiki başladı 

Talebeler Küçük Haberler 
gel. 

• Bllkreş elçlmiz Ankaradt.n da b1I 
dl - Bir mUddettenberi Ank~:nrı6 • 
lunan BUkreş elçimiz Suphi 

GUnler, eneler g~tl, kiden her zaman inema önlerinde dolaşan dos
tumu geçen gün Galata nhtımma rampa eden büyük eyyah gemilerinden 
birine baka kalını buldum. Kıyafetinde muhakkak bir deği~me ,·ardı. 

lçlnıden "ln.allah içini de de~i~tlrml tir,, inşallah bana ylnc: 

Kınacıyana ait emlak 
hazineye devrediliyor 
Kınacıyan ailesinden firari Vahan 

ve kardeşi Mihranla Serpuhiye ait i
ken birtakım tapu senetleriyle, sahip 
leri burada gibi gösterilen Beyoğlu 
kazası dahilindeki han, fırın ve ma
ğazaların hazine namına tescili ve 
tapuya bağlanmalan için icap eden
lere tebligat yapılmıştır. Kmacıyana 
ait diğer emlak de, hazine namına 
peyderpey tescil edilecektir . 

Dün sabahtan itibaren, lstanbul 
gümrüklerinde yeni servis talimat -
namelerinln tatbikma başlanmıştır. 

Fakir çocuklar için 
bir kamp kurulacak 

Dkmekteplerdeki fakir ve zayıf ta
lebenin yaz tatilinde tcmit havadan 
istifade edebilmelerini temin maksa
diyle bu yıl iki kamp kurulacaktır. 
Bu kamplardan biri Erenköyünde. 
diğeri Pendikte olacak, her iki kam
pa yüz talebe kabul edilecektir. Hi
maye heyetlerinin seçeceği bu yüz 
fakir talebeden gayri kampa girmek 
istiyen talebe olursa bunlar on be -
~er lira vereceklerdir. 

ver, dün lstanbula gelmiştir. 
11

,,. 
.. n)OS 

• lzmir ltalyan baş kon"" J\ollt 
Italyanın Izmir baş konsoı?5u geııoır 
de Chateauneuf dün şehriınıze 

- Falanca filmi gördün mü! Suali yerine: 
- Falanca kltabı okudun mu! ya benerz bir sual sora<'nk diyordum. 

Dellkanlı birden saplandığı dalgınlıktan kurtularak: 
- Azizim artık karar nrdim, gidiyorum. dedi. 

- HollyYooda mı? •• dedim .. 
- Hangi Hollp·ood dostum? Sen beni görmiyeli ben o kada.r çok de-

~i~tlm ki, ben Tahltl adalarına gidiyorum. Derileri gilneş, gözleri gün~, 
arzulan gtln~ kokan ln~anlann dlyarma gidiyorum. İnsan oğlunun ken
di ~ıplaklığından utanmadığı, ~ehvetln bardak bardak, atılmadığı, evini 
kendi ellle yapan, ellle oyduğu tahtalara tapan, bütün glda.~ı muz ve ana
nas olan kahverengi derili in anlann diyarına gidiyorum. Toprağı olgun 
lıir mey\•e l adar güzel kokan adalarda. yalnayak dola aea~m, yalnayak, 
toprak U tünde dola mamn ne demek olduğunu en hiç düşündün mü 'f 
Murdar çoraplar, içerisinde, papuçların ebedi engl7.I yon mezallmlne uğ
rayarak kakırdaşan parmakların ıztirabım hiç duydun mu, yalnayak, ba
har yağmurlarına, tablate, çrn lçıplak, değmek, yalnız burun deliklerime 
değil yaJnayaklanmla da tabiatı duymak 1 tiyorum. DeJJkanlı zerre kadar 
de~ mernlştl. 1'almz bir aralık lnemalann bir tevlye çevirdikleri filmler
deki "sıcak memleketler., in, Ha\·aylen kltarlann, yarı çıplak dolaşan 

Tahltlll kadınların ördükleri lhlrli ağa dUşmilştü. 
Onu uzun zamandır gördüğüm yok. Dünyanın öbür ucundaki Tahlti 

adalıınna, gemilerde kamarot olarak gitmeyi göze alan delikanlı bilmem 
bu güzel eımellne kavuştu mu 'f Onun Tahltl adalannda yainayak dolMan
lar bulabilmec;l için çok acele etmesi lazım. Çünkü o güzel kokulu adalara 
Hollyrnod'un antenler, adeseler, lambalarla milr.f'hhf'z arıtan dadanmış 

delikanlının hasretini çel..1ifi balı emiyor, tUketlyorlar. 

BEDRi RAHMi 

Böylesi iJililmemlJl lr , ..... ~ 
Bir eve girilip yükte hafif, pahada Bilginizi yoklayınız 

ağır ne varsa götilrWUr; bakkaldan 
ekmek peynir araklanır; camekanı - ---------
eeyreden dalgın adamın altın saati a- Sorular 
şınlır; tramvayın kalabalığı arasına - TopraktNt ve bahnuınunda.n en 
sıkı,an bayanın el çantası açılarak 'Pa evvel bel k'.et •apa.n iril lr'? 
r~ı alınır., Böyle h~~~ııbk 'Ve Y~nXt. - , • - Akkoyupıu sülalesin~ on hü -
sıcilik vak alan gorUlmll.ş ~ıtilml§ kumclan kimdir! 
~eylerdir. Fa.kat kos koca demir bir - Marengo'nun tarihi şöhreti ne-
JröprU manavdan fındık &§ırır gibi ça- dir! 
lımr mı? - U~Uncü Muradın ana.~ı kimdir! 

Evet, kos kOC!_ demir köprU de aşı- - He-l in~fol"'! nerededir! 
nlırmıg :Lehistanda Kutno kasabası i D.. k .. ' ' 
çinden geçen nehir UstUnde bir demir un U soru arın cevap arı 
köprU vardır. Geçenlerde bir amele S - Bori.8 Godunof kimdir' 
grubu köprüye gelm~, iki başma aey C - 1598 den 1605 tarihine kadar 
rilııef eri meneden kırmızı bayrak ve hUkUm ~tiren Rusya. ~an olup as len 
fenerler asmışlar. KöprUnUn tamire- Tatardır. 
dlleceğini sanan polisler de halkı köp S - ~emali~ muahafın et/ali eş-

Bu emlA.kin firarilere ait olduğunu 
ispat eden evrakı ortadan yok ettik
leri iddiasiyle Serkis, ve thsan aley
hine açılan davaya ağırccza mahke
mesinde devam edilecektir. Kınacı -
yanın !stanbul cihetinde de bü
yük ve küçük Kınacıyan namlarında 
iki büyük hanı ve birçok mağaza ve 
dilkkAnlan vardır. Bunlar da, mua
meleleri tekemmül ettikten sonra, 
hakikt sahibi olan hazineye intikale
decektir. 

Maarif 

idman şenlikleri 19 
Mayısa bırakıldı 

10 Mayısta yapılması kararlaştırı
lan ldman şenlikleri, 19 mayısa bı
rakılmıştır. 19 Mayıs, ayni zamanda 
Atatürkün Anadoluya ayak bastığı 
gilnUn yıl dönUmUdUr,. Bu mUnase
betle yapılacak tezahürat ile şenlik
ler bir arada yapılacaktır. 

Ayrıca Talebe Birliği de o gtin için 
bir program hazırlamaktadır. 

• Maarif Vekaleti ilkmekteplerde
ki beden terbiyesi derslerini tekem-
mül ettirmeğe karar vermiştir. Bu 
maksatla mekteplerdeki beden ter -
biyesine ait ders levazımatı da yeni
leştirilecek ve takviye olunacaktır. 

• Maarif mlldürU Tevfik, yanında 
maa.rlf mUfettişl rl olduğu ha\U.:: 

köy mekteplerinde tetkikat yapmak
tadır. Teftişler, 15 gün devam ede-

cektir. 
• Bütün mekteplerdeki talebenin 

boyu, ağırlığı ve sıhhi vaziyetleri 
hakkında bir ı.statistik vücuda geti
rilecektir. Bu 'statistiğin meydana 
getirilmesi için istatistik umum mU
dUrlUğU şeflerinden Cemil dUn şeh· 
ri.mize gelmiştir. 

rilden geçirtmemi§ler. ki çe1mun ey dılber, 
Ameleler rahat rahat çalışmışlar. Okurlar mektebi ~kında daim !ıt 8e1ediye 

'.Köprünün demirlerini parça parça gibi. ~eb~r • . 
ısökmU ler, gelen kamyonlara yerleş - bcyıh kımındı; ~. . G 1 •ı •• d 1 tirmişler. tki hafta içinde köprüden O - Kanunı Silleymanm süt karde ÜrÜ tÜ 1 e muca e e 
eser kalmamış. l Fahrinin. 

Bir mUddet sonra., giden köprilnün S - Giltenberg'in ağaçtan levha- için esasla tedbirler 
yerine yenisi yapılacağını sanan halk, lar ·re miiteharrik harfler hakkede
yeni köprünün yapılmadığını görünce rek ilk iucili bastığı zaman bu i§te 
belediye reisine müraca.a.t etmişler. ortağı kimdi ' 

Gürültü ile mücadele için beledi
ye, tetkiklerine devam etmektedir. 
Bu tetkikler arasında, bilhassa oto -Nihayet iş anlaşılml§: Meğer ame- C - Zengin bir kuyumcu olan F w;t 

leler bir hırsız kumpanyası imi§. Ko- S - Kanmıi Süleyman kimüı için mobil komalarının lüzumlu lüzum -
ca demir köprüyü kaldırıp götürmüş- fevkalade olarak be~inci vezirlik ih- suz çalınmaması için ne suretle tcd-
ler. das etti' bir alrnabileceği dUşUnUlmektedir. 

Bu kunıpanya., h~rhalde bu~'nkU O - Çok ıevdlj{i me~hur hattatlar-,;... d F h t p ı in ETVelce de yazdıgı~ mız gibi belediye 
harp malzemesi endüstrisinde demi • an er a a.5a ~ • 
rin a.ıtm kıymetinde olduğunu anla. S - Kamçatka yarım ada.!ında bu işi köklinden halledebilmek için 
rnış olacak! sönmU§, .'tönmemi-1 kaç volkan var- belediye zabıtası kadrosunun arttı-
v k d ğll 1 ' dır ' nlmaaı llzımgelmektedir. " aıı e m • c - Otuz üç. 
uı 1 K • Sebze haline gelen malların ge-

U8 ar urumu, kaybolan para ~ 0 ..., 
itibarile bUyUk harbin kaça mal oldu- ı:ıa istasyonunda doğup adı "Haydar,ı celeri kolaylıkla boşa.ltılmalarmı te
ğunu hesap etml§. Uzun uzadıya ya- konan çocuklar vardır. Vakti gelmif mln için belediye hale ıson aiatem bü
p.ılan tetkikler ve istatistikler netice- gebe bir k&dmm vapurda, trende do- yük llmbalar &etırmıştır. 

Yeni talimatnameye göre, lstan
bul ve Galata ithalA.t gümrUklerinin 
manifesto ve kontenjan servisleri 
tevhit edilerek lstanbul gümrüğü em 
rine verilmiştir. Yeni çalışma şekli, 

dün, çok iyi bir netice vermiştir. 
Bilhassa tüccarın işi çok kolay' şmış 
ve beyanname muameleleri ga~·et kı
sa bir zaman içinde görülmeğe "'baş -
lanmıştır. 

Giimrtik ambar ve antrepolarının 
liman emrine verilmesi hakkındaki 
kanun ~ıktıktan sonra, lstanbul baş
mUdUrlUğU teşkilatında yeniden ba
zı yenilikler yapılacağı haber veril -
mektedir. 

Yeni Fransız sefiri 
bu hafta geliyor 

Fransanm yeni Ankara bUyUk elçi
si Ponsot, Parlsten hareket etmiştir. 
Perşembe veya cuma gUnU şehrimize 
gelecektir. -----

lstanbul avclları dün 
Çınarcıija gittiler 

İstanbul Avcılar Cemiyeti, Yalo· 
vanın Çınarcık nahiyesinde bir av 
tertip etmiştir. Avcılar, dUn husust 
bir vapurla Çınarcığa gitmişlerdir. 
BugUn avlanacaklardır. 

Türkkusu şubesi 

bugün açıhyor 
TUrkkuşu lstanbul şubesi bugUn 

saat onda açılacaktır. Bu münase
betle Beyazıttaki uçuş sahasında bir 
merasim yapılacak, Tlltk Hava Ku
rumu ve TUrk Talebe Birliği namına 
birer söylev verilec \'ttir. Türkkuşu
nun açılışı mUnaaebıtiyle bu akşam 
radyoda bir konferans verilecektir. 
Tilrkkuşu için Uye yazımı devam 

etmektedir. Yazılacak talebelerin 
ortamektep mezunu olması ,art tu
tulduğundan, Hava Kurumu, mes-
lek mekteplerinden hangilerinin or
ta.mektep "'1.Uadili olduğunu maarif 
mUdUrlUğUnden sormuştur. 

tir. r"" 
• Profesör Ylttemore ~ellfO as'· 

Aya.sofya müzesinin kıyınetli 111 
0 a' 

yiklerini meydana çıkarın;eli fıi 
prof. Thomas Vittemore paz at? 
nü şehrimize gelerek çalı~mal 
devam edecektir. ~ 

• Paşabahçedeki in aat - ~· 
lar idaresinin çam altında yap b,ııafl 
ta olduğu tuz fabrikası, s<>Il 
doğru çalışmaya b~lıyacaktlt· ğU t)'J 

f ~arenin Paşa bahçede kutdU eJ<iıı' • 
tilasyon kısmının inşaatı ve ~it 
terinin montajı tamamen bı ılJıl.,ı
tir. Şimdi, büyük bir baca ys.P 
na b~lanmıştır. 1" 

• bkA.n l~leri umum müdUrti ~ 
kan işleri umum mUdürü dokt~Sııı!J' 
det dün sabah Ankara.dan şew~ 
gelmiştir. MUdUr burada bir ~ ~ 
kadar göçemen tşlerile uğraŞS. 
tekrar Ankaraya dönecektir· t' 

• Tram\·ay tarife komisyonu,..... ed" 
aylık tramvay tarifelerini tesb

1\çiJ' 
cek komisyon önilmilzdeki hafU 
de Metro handa toplanaca.ktU'· 

Konfera ns tehiri ' 
Mahmut Esat Bozkurdun 'ı' 

BUyUkada Halkevlnde verecez.tJ 
ferans ayın 17 sine tehir edil_./ 

Dağcıhk klübünde dünkü toplantı 

Balkan festivali CJenişletiliyor, bir 
komite yalnız bu işle uğraşacak 

Oünkü toplantıda bulunanlar 

~al kan festi valinin tevssil auretile 
bu yaz yeniden yapılacak eğlenceler 
hakkında kat'i kararlar vermek Uze
re dUn Dağcılık klUbUnde bir top -
lantı yapılmıştır. 

miştir. Bu kararlar çerçevesi dahilin 
de sezonun mUddetini kat'i olarak 
tayin emek ve sezonda tatbik edi
lecek programın ana hatlarını teı -
bit etek müzere bir komite eeçilme
ei münasip görülmüştür. 

-- .1 
~ 

iş saatleri ~ 
De,·&lrde nıa:rıs başından ~ ' 

me. al saatleri için yaz prog 
blk edUdlğlnl ö~rendlk. ı-«" 

Bu yeni tarza göre daha ~ 
ba.,ıanacak ve daha erken ç . _I 
tır. lif 

m. mek lstedlğlmlz nokta b1l I 
dlrBlıde Uç ç it ~h nıa ei!t~ I 

1 - Günün her saatinde it 
bl Ue temas edebilmek; -6/İ 

2 - t - c;ahiplerlnln yaınıs 
kadar dal.relere ~rebUınelerl: 61 

S - t sah·ı lerlnln ,.aınıı 
~nra dalrelero ~irebil~eıerl_:.11~' 

GönUI istiyor ki, bu blrlbiP . ~ 

mamaıhk ortadan kalk oı; ' ~ 
su ha.iki zora yerecek olan bll _fS~ 
mesi Memi ka.hlrnlsın. Zi~ ~ 
bulun uzak emtlerinden ~ 
~eıenlerin ekoıterl"'I bu saat 'ot~J 
nı blJmemekto n gUnünU ~ ~
kaybetmekt«:r"I '. Etter bUJl• 1;1 '1 
ihtiyaç \ '&na hiç deAUse bir 1, l'J 
llnden mmir \'e dalmt uınıar '/ 
halka bunu btıdlrmek ve o~ 
tatbikat& geçmek daha Dl 
sanmz. 

Yapılan bir teklif Uzerine Selim 
Nüzhet, fabrikatör Hayri, Selami lz
zet, Burhan Felek, Doçent Muhlis 

Ete, Celal Esat, Bedri Nedim, Ve
fa Birson, Şükrü Ali, Ertuğrul Muh
sin ve Fuat' Fazlı bu komiteye seçil-
mişlerdir. Müteakiben davetlilere bir Blz böyle dü~UnUyonu. 1,, 

sınde umumllıarp kaça mal olmuı bi- ğurması blr r u cize değildir sadece • Sırt hamallığının ~la.hı için da-
lir n;ıisiniz? hot bir vak'a.dır. ' biliye veklletlnden gelen tamim llze-

Bır trilyon aekh yüz on iki milyar Kadın vapurda trende doğurur da rine belediye llzımgelen hazırlıklara 

Vali ve belediye reisi Muhittin Us
tündağ tarafından vaki davet üzeri
ne parti başkanı, Universite rektörü, 
şehir meclisi ile daimi encUmen aza
larından bazıları, seyahat acenteleri 
müdirleri, bazı doçentler, konservatu 
var mildUrU, şehir tiyatrosu reji!örU 
ve sair bazı zevat ile gazete sahip
leri ve gazete mllmessillerinden mli
rekkep yetmiş seksen kişi bu toplan
tıya iştirak etmi,tir. 

çay ziyafeti verllmlşUr. ~~-~~ 
Valinin beyanafı - - - - - - - - -;,,;' 

~~~~~!!!"!!"!!"!'!!!"'!~~ 

Ziyafetten sonra, vali ve belediye mız şudur: .Afif. 
altın franga! tayyarede niçin doğurmum? 

BtlyUk harbin bu akılları durduran Geçenlerde nihayet bu da olmuş ve deva.m etmektedir. Bu ı, için yarın 
masrafı, Napolyon Bona.part za.ma • ilk defa tayyarede bir çocuk doğmuf- belediyede bir komiayon toplanacak
nından 1914 1enesine kadar olan bU- tur. Bu mes'ut hldise laveçte olmuş- tır. 
tUn harpler maarafmm tam dokuz tur. !!"""~!!!!!!!!!!!!!!~"""'!"'!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~..,.. 
misli imiş. Bir yolcu tayyaresinin lsveç • Fen nıyacak ta.kımla.rın ilk devre karşı -

BilyUk harpte ölen insanlara gelin llndiya hududuna pek ya.km Overtor-
ce sayısı on milyonu geçlyormuf. Bu nea kasaba.ama yaklaştığl sırada do- laemala.rında aldıkları neticeleri, mü-
o~ milyon a.da.ma kıymet biçilebilir ğan bu çocuğa, eimdi herkes "Bahri,, kayeseye lmkln vermek Uzere aşağı -
mı? 1870 muharebesinden sonra bir veya "Haydar,, gibi doğum& uygun ya yazıyoruz: 
Fransız yazıcı pek haklı olarak de • bir isim arıyorlarmış. Fenerbahçe Topkapıyı ancak 1-0 ye 
nıiş ki: Çocuğun a.nasma yığınlarla gelen nebilmişti. Geçen hafta Topkapı Sü -

"Olen bir uker, yirmi veya otuz tekliflerde ..ı eekl zamanlardan .an leymaniyeyi 3-1 yenmifti. Bunun için 
yıllık bir ça.l1Şmanm heder olmuı de- günlere kadar hava ile allkuı olan 
mektlr. Bu ölUm yalnız aile için de - birçok ilimler bildirllml§. Bu talın bol Fenerbahçenln bu ıse!er blra.z daha 
ğil, cemiyet için de acıdır. luğu ka.rewmd& kadmcağıı da f i.fil' • dikkatli davranmuı llzımdır. 

Halbuki biz harpte ölenleri 1ayıyo- mlf. Bealkta.e Gala.ta.sa.rayı 2-3 yenm~-
nız. Yaralananları, hutalana.nları, 1' Bize kaltr11. bu çocuf a "Ha.vat,, tı- tı Galatasaray Ankara.da olduj'u için 
kablllyetlni kaybedenleri de hesaba mi uygun dUter a.ma asrmıızda t ayya. bu maç oynanmıya.ca.ktır. 
katareak harplerde kaybedilen lnaan- rede doğroa.mış olanlar araamda da Iatanbulspor ile Anadolu ikişer aa-
larm maddi kıymetini ölçebllece,k han havatler o kadar az değil ki, bunun yı ile berabere kalmı,lardı. 
gi babayiğit istatistikçi vardır. ·,, hiçbir kıymeti kalmıyacak. Beykoz Eyübü 2-1 yenmişti. 
Hava1 Sporcu köıeıf Hilll Vefaya 5-2 mağlflp olmuştu. 

:Ma.rma.n.nm ortaemda bir geminin Günee te Silleymaniyeyi 4-0 yen -
nde do adı "Bahri,,, Ha.ydarpa- Bugün yapılaca lelik maclarmda. oy mifti. 

Evvela Muhittin Ustündağ, geçen 
sene yapılan festivali, bundan alı

nan neticeleri anlatmış, bu yıl neler 
yapılması lizımgeleceği hakkında 

kat'i bir karar verilmeden önce, ,e
hlrlilerin de nokta! nazarlarını öğ
renmenin çok faydalı olacağını izah 
etmiştir. Bundan sonra, saylav Salah 
Cimcoz toplantı başkanlığına seçil -
mif, ve milna.kaşalara başlanmıştır. 

Burhan Felek, Muhlis Ete, Vefa 
Blraon, Vali Muhiddin, Salih Cimcoz 
Selim Nüzhet ve Kemal Ragıp bu 
mUnakaşa.lara iştirak ederek bu yıl 
yapılacak eğlenceler hakkındaki dü
'Uncelerlnl aöylemitler, neticede bu 
seneki f eativalin münhasıran blr BaJ 
kan festivali olmamasına ve bir ill 
ikl ay devam edecek olan bir latan· 
bul sezonu tertip edilmesine, bu se
zon içinde hem spor, hem mehtap 
ilemleri, hem festival ve hem sanat 
hareketleri yapılmasına karar veril-

reisi Muhittin Ustündağ, bir muhar- t~V 
rlrimize ,u beyanatta bulunmu,tur: !stanbul Tilrklyenln ve ~ti~t 

kın yazlığıdır. Bu hareke J 
.,_ İstanbul kendi hemşerilerinin tl".ı 

i)z malıdır. Onun ilerlemesinde latan gayeleri takip ediyoruz: ~--~-.; 
bulluların daha iyi, daha rahat ya - 1 - Istanbula yerli ve ııJt"" 
şıyabilmelerlnde herkesin ayrı ayrı yolcu ve seyyah getirere~~ 

bir iktısadl hareket uyaıt 
alak&eı, menfaati, ve vazifesi var- ıı "" 2 - Gelecek yolculatl .. ıt' .., 
dır. Bu refahın artmaaı, her işin uıı P"' .. J 

mümkün olduğu kadar uı Atl~Jıl" 
muvaffakıyetle başanlınaaı tstanbul raY•r 
hem9erlslnin bunlan benimsemesiyle det alıkoymak çareleri a cııı. 
mUmkUndUr. 1stanbul belediyesiyle mak ve bu suretle Istıınbul Jj !)it 
el birliği eden hususi bir komite, ge- len gilnlcrl caılp, tatlı, zcvlt .,; 
çen yaz 9ehrin muhtelif köşelerinde le sokmak. ~~s 
şenlikler yaparak bu yolda bir tec- 3 - lstanbul halkın~ şt!'~ 
rübeye glri,tı ve tqebbüaünUn ölçü- daki nezaket ve kibarlığJU but~ 
sU derecesinde ve hattl daha. UatUn deki misafir severliği b ~çlJl ~ 
olarak muvaffak oldu. Bununla an- taya çıkararak tehrln1iı ~11P11" 
laşıldı ki, muayyen bir mevalmde bir ve dışarda bir propagarıds J1lel' 
takım ,enlikler tertip etmek lstan - Bu maksatlan elde e ıııll . ve ~ 
bulumuzun bUyUk hayrına ve men- her vatandaş mUnası_P bilv 
faatine yanyacaktır. Bu düşünce ile gördUğU teklifleri bıze }C!bfli' 
her sene böyle bir mevsim hazırla • bunları tetkike ve pratllt ~ 
mıya karar verdik. Hareket parola- leri nispetindA tatbike h 
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No. 121 Ziya ŞAKIR 

Bu katmerli felCiket her tarafta 
acı bir teessür husule getirmişti 
Bu imkansızlığı a.ıJı:ı . ..,_ (Drama· ze miri - miran rütbesi tevcih buy

h Rıza Bey), silih ve cephaneleri rulmuştur. Bu baptaki fermanı hü
asilere teslim etmemek için bunların mayun derdesti irsaldir.) 
mahfuz bulunduğu cami ve sair bina- Anzavurun bu muvaffakıyeti, ha
lara ateş verilmesini emretmişti.O an husus o kadar silah ve cephanenin 
da her tarafatan siyah duman sütun- imha edilmesi, düşman istila ordu
ları yükselmiş,korkunç tarakalar,bi- suna da cüret vermişti. Bütün cephe 
ribirini ta.kip eylemişti. lerde, gene kanlı müsademeler baş
Yirmi dört saattenberi cereyan eden göstermişti.. Bilhassa, iki ateş ara
feci hadisat; Kuvayı Milliye için ha- smdan kalan şimal cephesi, çok cid
kiki bir felaket haline gelmişti. Ve eli bir tehlike içindeydi. 

TAN 
4 bone ve ilan şartlan: 

Bir aylık 
3 • 
6 " 
1 vıllık 

Türkiye lcl!t Dıean ltu 

Lira K 

ı 50 
4-
7 50 

t4 -

Lira K 

8 -
14 -
28 -

Sigortalı abone şartla.n 
Yıllık Altı aylık 

1700 900 

Oan için Hancılık Şirketlerim 
müracaat edilmelidir. 

Küçük iUinlar doğrudan doğ 
ruya idaremizce ıı.Jtnabilir. 

----

Ahmet Anzavurun mevkiini de akla Balıkesir kuvayı milliye mer3tezi, 
ve hayale gelmiyecek derecede yük- ateşli bir faaliyete girişmişti. Bir 
seltmişti. Artık talih Anzavurun yü- taraftan - önden ve arkadan -
züne gülümsemiş; onu vaziyete ta- cepheyi saran düşmanlara karşı en 

Küçük ilanların 5 sa.tırtığı bh 
1efalık 30 kuruştur. 5 satırdaı 
fazlası için satrr baf1ma 5 kuruf: 
a.lınır Bir defadan fazla için ye
k1'nıfan 3 10 kurue indirilir. 

Memleket manzaralarından : Kilitbahire umumi bir bakış 
-------·••1 ,....._.__Jı-.ı1111""""""" ... "'""" """'-..-~_....wawww=-•~~ 

mr mile hakim etmişti. çetin mücadele ihtiyaçlarını temine 
Hamdi Beyin şehit,silah ve cephane çalışırken, diğer taraftan da (Ah

lerin de berhava edilmesi haberi, yıl- met), (Mehmet) adını taşıyan bu 
dırım silratile her tarafa yayılıvermiş din, millet ve memleket düşmanları· 
ti. Bu katmerli felaket, Kuvayi Milli- nm yaptıkları cinayet ve mel'anetle
yeye sadık ve taraftar olan muhitler ri beyannameler ve sair neşriyat ile 
de çok acı bir tesir ve matem husule her tarafa ilan ederek milletin saf 
getirmişti. Emsalsiz bir fedakarlıkla ve cahil unsuruna iyi bir ibret dersi 

( -- --··----] BULMACAM iZ 
,,_..._ .... iı.,ıını 

CMEMLEKETTE 
Kayserinin şehir planı 

vekCiletçe tasdik edildi 

"T A N ,, 
~-:-::-~ ~GSA$A•4> _ 

kazanılan ve koca bir cepheyi uzun vermekteydi. 
müddet idareye kafi olan binlerce si- Ayni zamanda Mustafa Kemal pa
lalı, binlerce sandık cephane ve bom- şa da, bütün kumandanlarla alaka
ba, yüzlerce mitralyözün bir anda el- darlara gönderdiği bir tamimde bü -
den çıkıvermesi bütün vatanperverle- tün bu hainane harekatın manasını 
rin kalbine, zehirli bir ok gibi tesir et- izah ettikten sonra, onlara (kemali 
mişti. Balıkesirde çıkan (lzmire Doğ- azim ve kat'iyetle) hareket tavsiye 
ru) gazetesi, bu kanlı ve ateşli hai- eylemekte .. ayni zamanda da, Afyon 10 
leden bahsederken, (Şehit Hamdi Bey Karahisar, Eskişehir gibi itilaf dev- 111--,__.;__ 

için) kalplerde duyulan acıyı şu söz- letleri askerlerinin bulunduğu ma- ....... .._.(.,._ı..._ı.......;,__ 
Jerle göstermişti: hallerdeki cephaneliklere suikast e- SOLDAN SAGA VE YUKARDAN 

( ... O, beklediğı büyük günün fecri· dilecekleri haber verildiğinden bah- AŞAGI : 
ne kavuşmadan, bütün milletin ft.hu sederek bunlar hakkında tedbir alm
matemi arasında temiz kalbi ve leke- masını emretmekteydi. 
siz alnı ile Alla.hın huzuruna çıktı... İki ateş arasında kalan Balıkesir 
Oldüğü glin de tarih onu, yine silah cephesi, ciddi bir tehlikeye girdiği 
başında, ve damarlarında mUslüman gibi, Marmara sahillerinden Keşiş -
kam taşıyan düşmanlar arasında bul- dağ eteklerine kadar olan saha da 
du. Vatandaş eli.. vatandaş kurşunla- büyük bir fecaat manzarası göster
rile açılan bir sahifei ihanet... Lanet mekte idi. 
sana! ... ) Anzavunın (Hilafet ordusu) adını 

Vaziyet mühimdi. Felaketin büyük- verdiği bir sürü insan, Gönen hu
ltiğll ve kaybedilen şeylerin tesiri, Ku- dutlarını aşarak Kirmasti ve Miha
\rayi Milliyenin maneviyatını altüst e- !iç ovasına dağılmıştı. Bütün Türk 
debilirdi... Fakat, etmemişti. köylerinde, emsalsiz bir fecaat ba.ş-

Ne kalplerdeki ümitler kırılmış ve lamıştı. Her taraf korkunç bir hal 
ne de bu teessür, bir yeiıs husule almıştı. Değil Kuvayı milliyeye men
getirmişti. Bilakis; bütün Kuva}'l sup olanlar, hatta. kuvayı milliye 
Milliye mensupları bu katmerli fe- efradı ile en küçük münasebette bu
lakete sebep olanlardan intikam al- lunanlar bile tahammül edilmez iş
mayı ahdü peyman etmişlerdi. kencelerden sonra ölüm cezalariyle 

Ahmet Anza.vura gelince... O, bu karşılanmıştı. 
parlak zaferini, herkesten evvel (E Zulmün, vahşetin ve fecaatin de
fendi) sine bildirmişti. Kendisi bizzat recesini gösterebilmek için hatırı -
telgraf makinesi başına geçmiş; mızda kalan şu misali arzedelim ki: 
(Şevketli padişahım!..Emir ve ferma bir gün bir müsademede atı yarala
nın yerine geldi. Kendilerine Kuvayl nan kuvayı milliye efradından bir 
Milliye süsü veren kafir Ittihatçılar, nefer kaçamamış, yaralanmıştı. Ya
sayei şaha.nende k8.milen tepelendi. kalanan bu nefer, doğruca Anzavu
Bu a c i z k u 1 u n b a ş t e. ra getirilmişti. Bu neferle Anzavur 
o ı m a k li z e r e burada. bu- arasında şu kısa konuşma geçmiş-
1 unan bütün sadık kulların padişahım ti: 
çok J•.şa. diye feryat ediyorlar .. (Fü· Anzavur - Sen, kuvayı milliye-
tühatımız) ? ! saat be saat terakki et· densin değil mi? .. 
mektedir. Kumanda ettiğim (Müba- Nefer - Artık, saklıyacak bir 
rek Hilafet Ordwıuz), iki koldan Her- şey kalmadı. Evet kuvayı milliye
lemektedir. Akşama, sabaha bir kolu- denim. 
muz, Balık.esire, diğer kolumuz da Bur - Size (Mücahit) diyorlar, öyle 

1 - Yönel (7). Bir gün evvelsi 
(3). 

2 - Rabıt edatı (2). Bir kadm is
mi (6). 

3 - Gelir ( 4) . Ateşin kırmızı dili 
(4). 

4 - Ağırlama (5). 
5 - Fabrikalarda ~alışan insan -

lar (5). Nota (2). 

6 - Yemin (3). Rabıt edatı (2). 
Rakam (4). 

7 - Uzak nidası (2). Sobaya koy 
(4). 

8 - Ruh {3). Düşmanlık (6). 
9 - Li:san (3). Odanın dört yanını 

kaplıyan şey (5). 

10 - Aza (3). lçlnde mum var
dır (5). 

11- Yeni doğmuş (6). Yama (2) 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLl: 
1 - Mısır kralı (lf: 
2 - Itır (4). Iade (4). 

3 - Sırat (5). Kaz (3). 

4 - Irak (4). Sıkı (4). 

5 - Se (2). Zor (3). 
6 - Ki (2). Serin (5). Ki (2). 

7 - Rakı (4). llik (4). 
8 - Adak (4). Nine (4). 
9 - Leziz (5). Kerem (5). 
10 - Ok (2). Eğe (3). 
11- Oziris (6). Mek (3). 

saya girecektir. Ancak, (vaht buyuru mi?.. c·ııd gu•• zeııı•gv •ı 
lan fermanı hüınayonunuz) bir an ev- - Evet.. mücahidiz. 
vel irişilmelidir. Siyaseten ve idare- - Ya .. Mücahitsiniz, haa .. O hal-
ten buna lüzum ve vucup derkar olup de,pek al! .. mücahit demek, kendini 
ankarilbüzzaman bütün Anadolunun Allaha kurban veren demektir. Öy
bu kafirlerden tathir edileceği maruz- le ise, dur seni Allah rızası için kur-
dur ferman ... ) ban edeyim. 

Dedikten sonra, Hamdi Beyin sure- Bu sözleri söyliyen Anzavur, der-
ti şahadeti, silah ve cephanelerin ber- hal başını yanındaki avenesine çe
ha.va. edilmesi, Biga ve Yenice müsa- virmiş; 
demeleri hakkında da uzun uzadıya - Bana, bir seccade getirin. 
ınaltlnıa.t vermişti. Demişti.. Derhal bir namaz secca-

Saraydan taşan sevinç, Kuvayı Mil- desi getirilmiş, yere serilmişti. On
Jiye aleyhtarları olan btitün muha- dan sonra Anzavur tekrar başını 
lef et yuva. ve ocaklarını bir anda de - adamlarına çevirmiş: 
rin bir sevinç ve sürura garketmişti... - Ya.trrm şu mücahidi seccade • 
Milletin felaketinden zerre kadar acı nin üzerine ... 
ve t e e s s ü r d u y m ı y a n Emrini vermişti... Zavallı neferin 
p a d i ş a h V a h d e t t i n , (va- ayağına bir çelme takılmış, seccade
f t buyurduğu fermanı humayun) nin üzerine yatrnldıktan sonra elle
un yazdması için derhal icap edenlere ri ve ayakları sımsrkı bastırılmıştı. 
emir vermiş, Ahmet Anzavura da şu Anza.vur derhal belinden kamasrru 
telgrafı çekmişti: çekmiş; büyUk bir soğukkanhlıkla 

Bigada Anzavur paşaya neferin yanma diz çökerek bir ko -
(İfa buyrulan hüsnü hizmet ve ' yun boğazlar gibi kıtır kıtır kesmiş-

gösterilen sadakate mebni, uhdeni- ti. (Arkası var) 

VENOS PUDRASI : 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 
verir. 
VENOS KREMI : 
tle beslenen bir cild diinyanm en 

Kayseri, (Tan) - Uray kurulu tarafından mütehassıs mühendis~ere 
yaptırılan şehir plan ve haritası Bayındırlık ve iç İşleri Bakanlıkları ta
rafından tasvip olunarak gönderilmiştir. Yeni plana göre, şimdiye ka
dar yapılan binalar tamamen kalacak, ancak bunların harap olanları 
düzeltilecektir. Plan, memleketin ekonomik yaşayışına çok uygundur. 
San'at. yolunda gittikçe ilerliyen ilde fabrikalar, biribirine doğru ve ge
niş caddelerle bağlanmıştır. Bu arada bez kom.binası diğer fabrikalarla 
istasiyona raptedilmiş, memleket daha ziyade merkezileştirllmiştir. En 
biiyük cdde, yenl yapılmakta olan Atatürk bulvarıdır. Bu, iki kısımdan 
ibaret ve tama.men parkedir. Bulvarın kenarındaki namazgfilıta modem 
bir Halkevi ve ıstadyum yapılacaktır. Ayrıca istasiyonla şehir arasında
ki genlş arazide yeni bir hastaııe kurulması da mukarrerdir. Bundan 
başka, yine bulvar uğrağı üzerinde 1.000 talebelik bir mektebin inşaa
tına başlanmıştır. 

Çanakkalede yapllan zirai etütler 
Çanakkale, (Tan) - Vilayet umumi meclisi toplantısına nihayet ve

rerek daiıni encümen azalarını s~miştir. Daimi encümen çalışmalarına 
başlamıştır. 

. Vilayetin bu seneki ~iraat durumu mevsim müsait gittiği için çok iyi
dır. So~ fırtına ve soguklarda en çok zarar gören ağaçlar zeytinlerdir. 
Maamafıh, yapılan esaslı timarlar sayesinde bu ağaçlar da tehlikeyi at
latmıştır. Ziraat Vekaleti, pmukçuluk ve çayırcılık için etütler yaptır
maktadır. Ya.kında deneme ekimlerine başlanacaktır. 

Denizlide açılan .ipek böcekçiliği 
me~t~bi çok iyi neticeler verdi 

Denizli lise talebeleri böcekçllik okulunda 

Denizli, (Tan) -1 Nisanda bura
dan törenle açılan ipek böcekçiliği 

mektebi faydalı çalışmalarını arttır -
mıştır. Denizli, dut ağ&Qlarmm bol 
olduğu bir ildir. Bu itibarla şehrimi· 
zinde ipek böcekçiliği mıntakası mer 
kezi olmMı, muhitte büyUk bir alA.ka 

Bıçakla yaralama 
Balıkesir. (Tan) - Balyanın llıca 

kamunundan lsmail oğlu Mehmet, 
ayni köy halkmdan Hüseyin oğlu 
Mehmedi kalçasından bıçakla yara
lamıştır. f ebebi anlaştlamıyan 'Lu 
cerh va.kasma adliye el koymuş ve 
yaralyan evraklariyle tüzele teslim 
edilmiştir. 

uyandırmıştır. lpek böcekçiliği mm
takasmda 6 vilayette mektepler açıl
mıştır. Isparta okulu faaliyette de -
ğildir. Bu mektepler de yalnız böcek 
çiliğe değil, tavukçuluk ve arıcılık 
derslerine de yer ayrılmıştır.Mekte
bin noksanlan en kısa. bir zamanda 
tamamlanacaktır. 

Talasa dolu dütfü 
Kayseri, (Tan) - Ta.las ne.hiye-

sine dolu düşm.Uştilr. Çiçeklerin ye
ni açıldığı bir sırada büyük cesamet
te düşen doludan nahiyemiz bağları· 
nm ziyanları pek fazladır. Ekinleri· 
miz bu a.f etten fazla zarar görme
miştir. taravetli güzelliğidir. 

Biga Belediyesinden: ~1fa~~n~%Jud~dakdan çıkan her ~-· 
Belediyemiz Elektrik santralının 1-6-936 gününden kelime bir ateş damlası gibi yakıcı ' 

• 
Bugün MI LLI SiNEMADA 

31-5-937 nihayetine kadar bir senelik ihtiyacı olan ~m,s MÜSTAHZARATINA ta
( 40,000) kilo mazut (3400) ve "1,000" kilo makina ya- nınmış ıtrıyat ve tuha.fiye mağa.zala
ğına ( 160) lira fiat tahmini ile 20-4-936 pazartesi gü- rmdan en kıymetli yerler verilmiş
nünden itibaren 11-5-936 pazartesi günü saat 15 e ka- tir. 

M Deposu: EVLlY A ZADE NURED· 
dar kapalı zarf usulii ile eksiltmeye çıkarılmıştır. azu- . D1N EREN, İstanbul • Bahçekapı. 

3 büyük film birden : Büyük muvaffakiyetlerle devam ediyor : 

1-M AY ER L • 
1 NG 

Senenin en güzel şaheseri 

2 _ K u K· A R A ç A •. Tamamen renkli 
Dans müzik filmi tun ve yağın evsafını anlamak isteyenlerin müddeti İ· 

çinde Belediye Santral Memurluğuna, şartnameyi gör
mek isteyenlerin muhasebeye müracaatları ve kanunen 
ırerekli olan vüzde 7.5 teminatlı teklif mektublarrnr 

ZAYİ - BOT marka ve 1315 nume
rolu bir sandık eşya. için İstanbul 
İthalat gümrüğünden aldığım 22988 

3 - Kaliforniya Haydutları 

Nane bataklı~ıı 
açılan kanal!< 

bıJ 
llgın, (Tan) - Na.ne ~CI 

yapan göZ suyunu aımankO 
bir kanal açılmıştır. Bı& 
kilometre umı.nluğuncüıd•1• , 
metroluk bir kanal daM ~ 
tir. 4 kilometro 'kadar~ 
lan eski yatak tevsi 1'14 
"Bol H~an" çayına akıtı , 

Açılan bu kanalla na/ılli1'j 
demiryolunun tekatu tıo ki• 
köprüler yaınlacak ve 811-ı 
binlerce hektar arazinin sıJ 
na tahsis edilecektir. ,,. 
--.-4~· 

Gaziantep fil• 
Antep, (Tan) - Vil!~t 

zinde bir film çevritınesiJlE 
mıştır. Çalxşmalara deva~ 
tedir. Büyiik bir ehemmı) e 
bu filmin rejisörü Veda~ 
Cümhuriyet Halk Parti51' 
ve bütün resmi kurumlar J 

mUzaheretlerini esirgenı~ 
;Ş~e h~l;~~ş-~İic~t11 

Açllacak köy ok111 

Sıvas, (Tan) - Geçen ~ 
tılan 14 köy okulunun bU ~ 
r&r açılması için lazmıge!~ı 
ayrılmıştır. Okullar, s.I 
ders senesi başında açfls.C 

---~-
~-;ük Hab~ 

• Akhisar (Tan) - ÇC , ıd 
yağmurlar devam etn:ıe 

11 tllncüler ve bütün Uretıne 
içindedirler. J3l 

• Akhisar, (Tan) -
sal işleri incelemek uze~ 
gelen Defterdar Muh~r 
bitirmiş ve Kırkağaca gı~ 

• KırŞehir, (Tan) - Jjjlt 
Türkçe Muallimi Arif, , 
' tamektep DirektörlU,ğün~t 
miş ve yeni vazifesine 811 

• Bayburt, (Tan) - alt 
şubesi faaliy1;;tlerine deV }lil 
dir. Bilhassa, şubenbl p0ı 
tında çalışan atlı ciri~ il ut 
ha.fta kesif bir seyircı le 
makta.dır. eJc 

Halkevi bir piyango. ç 1 
Piya.ngo hasılA.tile eyjjl 
tamamlanacaktır. ıı~ 

• Bayburt, (Te.n) - se 
yal yardım kolu, geçetl cll 
gibi, bu yıl da fakir ç~et' 
fa.atine bir mUsaıner6 . 
muvaffakıyetle ve~~ 
mektepli çocuk, edill~ iJl 
giydirilmiştir. Halke"~di 
mai hizmeti muhitte t11.P-
~ulanmışbr. , sı.ı~ 

• Sıvas, (Tan) - de. 
nin Ağvanis kamunun bil 
lan ilk okul binas~ 11 giı 
ikmal edilmesi için ~ 
mışttr. ~ ...-. ................... """: 

Bugün 
iPEK Sin~ 

2 büyük filiXXl b ( 

1- Donanrn'-d3 

Jearı 
Robert Taylor • )1Ü 

fransızca sözlU M.G.?4· 

2- N 1 l'l O 
• Jetı'IJ 

Jean Kiepııra .. 1d f~ 
Aşk ve :nu:~,.,ztlA 



3.5.936 

oıaca 

a 

o 

Kimya harbi 1 

Jtalyanlar hergün 
1 zehirli gaz 

_ bombası atıyorlar 

1 



--------- - ~ - - - -

6 TAN 3-5-936 

Kral Fuadin ölümünden sonra Mısır 

Veft partisine mensup düşmanları bile 
Kralın büyüklüğünü +eslim ederlerdi 

Times'den: 
Kral Fuadin ölümü ile Mısır halkı, 

eski Türk mektebine mensup bir hü -
kümdar kaybetmiştir. Fuadin tarihte 
ki mevkii tavazzuh etmiş değildir. 
Mehmet Ali torununun torunu, uzun 
zaman krallıktan uzak kalnuya mec
bur olan ve bu yolda §anssız telô.kki 
edilmiştir. 

Kral Fuat, elli ya.Jjına kadar haya -
tını fen adamlarına yardımla geçir -
miş, coğrafyadan bakteriyoloji ve 
hıfzıssihhaya kadar biribirnden ta -
mamen ayrı ilimler üzerinde para sar 
fetmiştir. Halbuki, tebaanın ekserisi. 
milli siyasetle, pamuk fiatlerinin te
mevvücile ve nihayet Nilin bereketile 
meşgul oldukları için, Fuadin bu il -
mi etüt ve tetkiklerine kulak asma
mıştır. Ingiliz hükumeti ve Mısır si
yasetile yakından alakadar olanlar 
ona siyasi bakımdan da pek ehemmi
yet vermemişlerdir. 

Fuadin şahsiyeti ile meşgul olanl:ı.r 
bile onu sadece amatör bir fen ada
mı olarak tetkik etmişlerdir. 

Prens Fuadin siyasi iktidar sahibi 
olduğu ilk defa ltalyada tasdik olun· 
muştur. Genç Prens babasının taht
tan ferağat etmesinden sonra babası 
Ue birlikte !talyaya gelmiş, burada 
tahsil etmiş ve topçu zabiti olarak va 
züe görmüştür. O zaman Hidiv lsma· 
ili Leontinlerin ve beynelmilel mali
yecilerin kurbanı yapan zafın Fuatte 
mevcut olmadığı müşahede edilmiş -
t ir. 

Yeğeni Hidiv Abbas Hilmi Paşa ln 

Kral r-uaa·ın en son resmı 

giliz hükumeti tarafından tahttan in 

dirildikten sonra Fuadin büyük kar
deşi Prens Hüseyin Mısır Sultanı ilan 
edilmiş. 1917 de babasının ölümü üze 
rine Sultan Hüseyin hükümdarlıktan 
çekilmiştir. Bu sırada lngiltere tah· 
tı Fuade teklif etmiş. Fakat kral ol
duktan sonra bile Harp sonunda Veft 
fırkası ile lngiliz hükumeti arasında 
mücadele devam ettiği müddetçe Fu
at her iki taraf tarafından bir kukla 
addedilmiştir. Ancak 1922 senesinde 
Mısır istikliı.li ilan edildiği ve Fuat Mı 
sır Sultanı olduğu zaman hakiki bir 
hükumdar olmak arzusunu göster -
miştir. lngiliz hükumetinin müdaha
lesi bu yolda bundan evvel vaki olan 
teşebbüslerini akamete uğratmıştır. 
ZağlUJ. Paşanın ölümü ve halefinin be 
ceriksizliği, lngiliz dış bakanlığının 
müdahaleden içtinabı Fuadin bu ar -
zusunun tahakkuk etmesine yardım 
~tti. Fuat Mahmut ve Srtkı Paşalar 
gibi müktedir bakanları diktatör ola
rak kullanıp, müstakil olmak istedikle 
ri anda istifaya davet etmek suretile, 
ve kanunu esasiyi tadil ederek kralın 
nüfuzunu kanun nazarında takviye 
etmek ve kanuni perdeler arkasında 
§ahsi bir hükumet kurmak yolu ile 
Mısıra tahakküm etti. Siyasiler on -
dan hoşlanmamağa başladılar, Halk 
hükfımdann Kanunu Esasiye göre 
hareket edip etmediği meselesiyle aliı 
kadar olmamakla beraber, çok mas
raf yaptığı için Fuadı sevmemeye 
başladı. 

'f'# ' ··· rı 
Mısırın yeni Krııl ı •p ren?; F"arur< kardeşleriy le b'eraber 

de olan Mısır - İngiliz ihtilafını hallet rine tesbit etmek ve ~lısırın emniyet 
mek, ve bu suretle iki millet arasın - ve istiklfilini adamakıllı temin etmek 
daki münasebeti daimi bir esas üze - için Ingiltere ile uzl~mak olacaktır. 

Adi ive ' Polis 

Bir kunduracının 450 
lirasını dolar:d.rmışlar. 
Çakmakçılarda çalışan kunduracı 

Mehmedin 450 lirası, zarfçılık sureti
le dolandınlmıştrr. Mchmcdin tanı -
madığı bir adam, yere bir cüzdan 
düşürerek: 

- Aman, parayla dolu bir cüzdan 
buldum! 

Diye bağırmış. ve Mehmede için
dekileri paylaşmak teklifinde bulun
muştur. Mt h met de bun& kanmış, fa
kat tam b~ sırada meçhul şahsın bir 
arkadaşı ttlfuıla gelerek, sözde biraz 
evvel düşUrdüğü cüzdanı. aramak 
behanesiyle, kunduracının üzerinde
ki 450 lira parasını çarpmıştır. ,. 

Yapılan tahkikatta bu dolandırıcı
lığı yapanın SUleyman oğlu Hakkı 
isminde biri olduğu anlaşılmış ve 
ı;ıuçlu yakalanarak müddeiumumiliğe 
verilmiştir. 

• Türklüğü tahkir etmekten suç
lu Çengelköylü Flomen isminde bir 
kadının üçüncü ceza mahkemesinde 
duruşması dün bitirilmiş ve suçu 
sabit görülmiyerek beraetine karar 
verilmiştir. 

• Çemberlitaşta Kamili öldüren 
Pito, evvelce ağırcezada 7,5 seneye 
mahkum olmuştu. Temyiz mahkeme 
si, suçlu lehine olarak verilen kara
rı bozmuştur. Pito'nun yeniden a -
ğırcezada muhakemesine başlanacak 

tır. 

• Mercanda Zeki isminde birini, 
babasın; döğdüğü için üç yerinden 
yaralıyan ~eki, dün Sultanahmet 
ikinci sulh ceza mahkemesince tev
kif edilmiştir. 

Leh Dışbakanı 
BelCJrada CJİdiyor 

Varşova, 2 (A. A.) - M. Beck'in 
bu ayın yirmisinde Belgrad'a gidece
ği zannedilınektedir. 

Yan resmi gazete Polska. Lehista
nın da Tuna havzasındaki devletler 
münasebetlerinin normal bir şekle 
sokulması arzusunda bulunmakta
dır. 

Normandi Transatlantiği 
tekrar havuza ahndı 

Yedikule yolunda bir 
otomobil kazası 

Dün Yedikule yolunda bir otomo
bil kazası olmuş, iki çocuk ve bir a
dam yaralanmıştır. Şoför pehlivan 
Ahmet, otomobilinde Yusufun oğlu 
on yedi yaşında Raşit olduğu halde 
Samatyadan Yedikuleye giderken, 
Imrahor caddesinde önüne binbaşı 
Şevkinin yedi BJfm~a.ki çocuğu Nur
gonca çıkmıştır. Şoför, çocuğa çarp
mamak için manevra yapmak iste
miş, fakat muvaffak olamamış, ora
dan geçmekte olan fırıncı Petroya 
çarparak sol ayağını kırmış, başın
dan yaralamıştır. Bu esnada kaça
mıyan Nurgonca başından ve oto
mobilde bulunan Raşid de yüzünden 
ve başından yaralanmışlardır. Yara
lılar hastaneye kaldırılmış, şoför de 

yakalanmıştır. 

Alacak yüzünden arkadaşı 
nı ağır yaraladı 

Bundan bir müddet evvel, Balatta 
Tahtaminare caddesinde oturan 18 
yaşında Tarık ile, Salim oğlu berber 
Osman arasında bir kadın yüzünden 
kavga çıkmış ve Tarık, Osmanı ya -
ralamıştır. 

Bu iki arkadaş, dün akşam Fatih
te Çarşambada Gemlik kahvesinde 
tekrar karşılaşmışlardır. Aralarında 

gene bir ağız kavgası olmuş, bu se
fer Osman bıçağını çekerek Tarığı 
arkasından ağırca yaralamıştır. Ya
ralı hastaneye kaldırılmış, Osman ya 
kal anmıştır. 

Kafayı çekip denize CJİrmit 
Kumbracı yokuşunda oturan ba

lıkçı Kostantin, 1 Mayıs bahar hayra 
mı günü kafayı çekmiş ve sonra da 
hararetini gidermek için Galata rıh
tımından denize girmiştir. Kostan -
tin, Kadıköy iskelesine kadar yüz -
müş, orada polis tarafından yaka-

lanmıştır. 

Sol bacağı kırıldı 
Kasımpaşada Araplar sokağında 

oturan Ali oğlu f..vni, havuzda çalı
şırken düşmüş, sol bacağı kırılmış
tır. 

... 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Yusuf lzzeddin'in vehmi 
lttihatçdarın kendisini 

mahrum bırakacaklarını 
tahffClll 
sanır' 

• Vücut CJÜzelliği nasll 
ölçülür? 

Insanın boyunu ve ağırlığını ölç
mek için mahsus cetveller ve kan
tarlar olduğu gibi, vücudunun her 
kısmında uzunluğu ve genişliği ölç
mek için mahsus pergeller vardır. 
1',akat her kadın kendi odasında elin
de bir şirit metro ile yanında bir yar
dımcı olunca vücudunun her kısmı
nı ölçebilir. 

Reşat hastalandığı zaman sevinir, i~ 
duyduğu zaman fena halde mütees~ 

Eski Osmanlı veliahdi Yusuf İzzet- lığına tutulması üzerine, )"~~ 
tin, sözde intihar etmemiş, Enver pa tin Efendi büyük ümitl~re. ~' 
şa ta~afından öldürülmüş. tı. Sıhhatini vakitlı vakıtsiJ ~ 
Züğürtle yen bakkal, nasıl eski def rur ve gitikçe iyileşnıek~u. Fi'' 

terleri karıştırırsa, gazeteler de ha- haberini alınca meyus ol _,ıd '"
vadis kıtlığında bu eski vakayı taze- fcsör lsrail tarafından yaı-- tiJJ 
lemek sevdasına düştüler. liyatın neticesini öğren~ce)'t 

Bundan on, on bir sene evvel, Yu- büyük heyecan geçirmi§tı. r-' .. 
suf lzzettinin ölümüne ait ben de ba- Reşat iyileştikten sonra:~ll' 
zı şeyler dinlemiştim. Osmanlı veli- zettin, tekrar yeişe ve Unll _ ..tiJ 
ahdinin yakrnlarından şimdi adını pıldı. ..,...-ı. 

Bir kere omuz genişliğinin vücut 
güzelliğinde mühim tesiri vardır. 
Bunu ölçmek için yatak odanızdaki 
kapının açılır kapanır kanadile du
varın arasına girersiniz ve iki omu
zunuzun kapı kanadile duvara do· 
kundukları noktnlara kurşunkalemle 
bir işaret yaptırırsınız. Kapının ka
nadını yerinden oynatmadan o iki 
nokta arasındaki mesafeyi ölçünce 
omuzlarınızın genişliği meydana çı
kar. Frenklerde bu mesafe güzel 
vücutta 38 santimetre kabul edilir. 
Fakat güzellik her memlekete göre 
az çok değiştiği için biz de kırk san
timetro omuz genişliğini güzel bir ka 
dm vUcudu nisbeti olarak kabul ede
biliriz. 

hatırlayamadığım bir zat, bana şun- Bir yandan da kendis~nde~; 
lan anlatmıştı: hastalığı olduğuna ciddi 15 

Kalça genişliğinin kadın vücudun
da güzellik bakımından ehemmiyeti
ni bilirsiniz. Bu da yine kapı kana
dile duvar arasında kolayca ölçülür. 
Fakat omuzlar kalçalardan daha ge
niş olacağından, kalçaları ölçerken 
göğsü iler:ye doğru götürerek kapr 
ile duvar arasından kurtarmağı 
unutmamak lazımdır. Kalça geniş
liği omuz genişliğinden az olunca 
vücut güzelliği temin edilmiş de
mektir. Kalçalar omuzlardan daha 
geniş olursa güzel nisbet bozulmuş 
olur. 

Vücudun her kısmının çevreleri şi
rit metro ile ölçiilür. Şu kadar ki, şi
rit deri üzt:rine iyice temas ederek, 
biç çarpık veya gergin olmadan, dik
katle ö!çiilmelidir. lyisi her ölçüyü 
birkaç defa tekrar ederek doğrulu -
ğunu kontrol etmektir. 
Göğüs çevresi, kollar yan tarafla

ra bırakı1':lıl.tan sonra, şirit ön ta
rana ıkl. .. .t\.tlçuK yuvarıaKUKıarryu-
karıdaki hududundan geçecek suret
te bütün göğsün üzerinden alınır. 
Nefes alınıp verildiği vakit göğüs 
çevresinin ölçüsünde tabii fark bu
lunur. Nef' ı verildigi vakit güzel 
vticudun göğüs çevresi boyun yarı -
sından üç santimctro fazla olur. Bu
nu B l 2 + 3 diye gösterirler . 

Kalca çevresi iki 1talça kemiğinin 
ön taraflarındaki iki sivrice kemiğin 
hemen altından şirit geçirilerek öl
çülür. Bu da gUzel vücutta boyun 
yansından alt santh !tro fazla ol
malıdır: B/ 2 + 6. 

Bel çevresi metro şiridi belin en 
ince kısmmda'l geçirilerek ölçülür. 
Güzel vücutta bel çevresi B/ 2 - 15, 
yani boyun yarısından on beş santim 
d!l.ha kısa olmalıdır. 

Pazu çevresi, kol düz tutularak 
iki başlı adalenin üzerinden şiridi ge
çirmek suretile ölçülür. Güzel kolda 
bu ölçü boyun altıda biridir: B/ 6. 

Uyluk çevresi uyluğun başladığı 
yerden ölçülünce güzel vücutta bo
yun üçte birinden beş santimetro 
eksik olur: B/ 3 - 5. 

Gerdan çevresile baldır çevresi bi
ribirine müsavidir. Şu kadar ki ger
dan çevresi gerdanın en ince yerin
den, baldır çevresi baldırın en ka
lın yerinden ölçülür. İkisi de boyun 
beşte birinden bir santimetro fazla 
olunca vücutla mütenasip demektir: 
T/ 5 +L 

Bu nisbetler gösterdiğim sayılar
dan küçük olursa bayan zayıf sayı
lır. Kendini iyi beslemeli, hem vücu
dunun güzelliğini temin et meli, hem 
de sağlığını korumalıdır. 

Fakat nisbetler o sayılardan fazla 
olursa, bayan şişmanlığa yol tutmuş 
olmakla beraber, kendi kendini za
yıflamağa kalkışmamalı, vücut gU -
zelliğine sağlığını feda etmemek için 
ilkin kendi hekimine muayene edil -
melidir. 

- Yusuf İzzettin Efendi, bir akıl nanmıştı. tJflf' 
hastası idi. Bu inanışı, ona ıztıraplı sat .......& 

Bu hastalığı, Avrupa seyahatine şatıyordu. _ lfllll"_ 

çıktığı sıralarda büsbütün artmıştı. !kide bir hekimleri ça~.J' 
Veliaht, Avrupadan dönüşte, şiddetli bir karış dışarıya çıkara 
bir sinir buhranına tutuldu. içini muayene ettirirdi. ~ 

Kendisinin mutlaka veliahtlikten Bir gün yine hekimin~etl ~ 
düşürüleceği kanaatinde idi. Bu, on- hakkında me .:ımat istedı ;.ı~ 
da sabit bir fikir halinde yerleşmiş- verdiği izahatı endişe ile 
ti. Vakitli vakitsiz adamlarını çağı- sonra: ~ 
rır, veliathliği hakkında ne rivayet- - Tamam! Dedi o anla 
ler döndüğünü anlamak isterdi. hepsi bende var! • ~ 

lttihat ve Terakk i erkanile arası a Hekim~er, Yus~f lzz~ttiJıil1 ,P' 
çıktı. Fakat bu açıklığa, yine kendi 1i olmadıgmı temın ettılertlal'• -~ 
aykırı hareketleri sebep olmuştu. En nu bir türlü inandıraınad ıı'4:1. 
ver paşadan şiddetle çekinirdi. Ta- Yusuf lzzettin Efendi, ke iSI 
lat paşaya bir dereceye kadar ısın- kanser -.ksa, bunu is~at iç rdl' ~ 
mıştı. minden bir fedakarlık ısti~ , 
Bir gün yine Talat Beyi (o zaman da şinin kenarında toplanr:ı ~ ,.-, 
biliye nazırı) davet etti. Eski veliaht kim, koluna şiringa etnıege-' 
ile Talat Bey arasında şöyle bir mu- lursa, veliaht, kendisin~e k }d1'o ~ 

madıgıw na inanacaktı. Sır be xT" ha vere cereyan etmişti: nll U"' 
liahdin ısrarı karşısında. bU - Paşa hakkımda neler söylüyor? _.,;ı 

Yani, İttihat ve Terakki mahalifi, ti.Fakat Yusuf 1zzettini, k~· 
beni hala veliaht olarak tanıyor adJ. 

madığına yine inandıra?1 ~ti 
mu? Bütün bunlar eski vehahv>" 

_ Şüphe mi ediyorsunuz? Elbet - rım deli olduğunda şüphe ~ 
te, veliahtsiniz. Delilik halleri, arada bir a~ 

- Amma, ben buna kat'i surette le zamanlarda veliaht yanı1l"::ftf 
emin olmak isterim. ni alıp otomobiline atlar, ıtıP" .. _. 

- Nasıl isterseniz o yolda temi - laşmağa çıkardı. ~~ 
nat vereyim. Yusuf lzzettin Efendi ba ejit.,, 
-- Saltanat hakkından mahrum gilnün birinde intihar .. t.JJl .· tJ1 

edilmiyeceğime dair yemin ediniz. sına yerleAtirmişti. ~ .. 
_ _.. .-~.,.uı.a-•An>AldA1n \,.nnnt- "-••- hn ..-ılcrtn8f. arz\Ulll i. 

ni alamamış, fakat istenilen yemini saraylılar bilirler ı. * -~ 
de etmişti Bildik. eri için de, odasıbn -.P' 

makas, ustura gibi şeyler Fakat Yusuf lzzettin Efendiy~ ya- -~ 
tıştırmagwa bu kadarcık te.~.inat ta ... k. a mazlardı. . . i tın 

- Veliaht, bir gün kendısıll•, .. tto1 fi gelmedi. Her rastgeldıgıne gunun d gıı:11 · den berberin çantasın an ·~.vj birinde padişahlık tahtına geçıp g~çe ..,.8~ 
d B l ustura aı::ırmıştı. Ustra, " b 

miyeceğin\ sorar ı. azan :_n sa a : ·.1 w n 
hiyetsiz kimselerle. mesela kendı tün araştırmalara ragıne. ez 

dı. Aradan birkaç gün.~e. ç~n~ bendelerile, bu mevzu üzerinde ko- - 1 !zzettinin, intihar et~ıgın 
nuşurken: ld - nı ı~~ 

- Hayir! Kat'i olarak biliyorum: Ben bu izahatı·a ıgı ·ru11•rt 
Sultan Reşat öldükten B?nra:. be:ıı beri, Yusuf lzzettinin öldU i1' 
tahta geçirmiyecekler! Dıye soylenır duğu rivayetlerine ehentı1l , . .J 
d rd mem. ı .. ot!'i 

uru u. Salabaddıa• 
Reşadın bir aralık mesane hasta-

Mekteplerdeki tetkikat 
lstanbuldaki mekteplerde tetkikat 

yapmak üzere Ankaradan gelen ~e
yet, dün de mesaisine devam etmış
tir. 

Maarif vekaleti, bilhassa fizik, 
kimya, rıyaziye ve }en bilgisi der~
lcrini takviye etmege karar vermış 
olduğundan heyet, tetkikatını en zi
yade bu cihetten derinleştirmkete -
dir. Bundan başka bu gibi derslerde 
kullanılan aletlerin de çoğaltılma -
lan kararlastınlmıştır. Bu hususta 
mektep müdürlerinin mUtaleası alı
nacaktır. 

Komisyonculara verilecek 
vesikalar 

Komisyoncu, maiyyet memuru ve 
tüccar müstahdemlerine yeni kame 
gönderilmesi için vaki olan taleple
rin tetkiki sırasında merkezden im
tihan sualleri istenilmeden doğrudan 
doğruya imtihana tabi tutulan ve 
karneleri bu suretle verilen bazı 

kimseler görülmüştür. 

Kömür depoları~ 
Mahkeme karariyle 1',.J' 

den kaldırılmaları tebliğ () ~ 
mUr depoları hakkında depO lJlf"' 
ri belediye ile temaslarına /ı. 
tardır. ~:/ 

Kömür şirketlerinden. b '"' 
bi kendisiyle görüşen bır ııı f' 
mize bu mesele etrafıncı- ~ 
söylemiştir: _. ~ 1.. 

"-Depoların kapatııın~İI. 
ka bir tarafa nakli husuf ,.S ~ 
yiz mahkemesinin, Ma~'.,J 
tebliğ edeceği karan bek~~ 
Karar, depoların kapatı~ ~ i 
ettirdiği takdirde, teblig Z' 
itibaren bir ay içinde be~ r 
ze yeni ~" ver s:österJJl 

ceğiz.,, _ ""' 

Varnadan da 9Öf ~ 
CJelecek ~ ~ 

Köstenceden ayrı 01~ 
dan nakledilecek 5~ .. 1~...J.: 
dün, deniz ticaret mudur 1'~ 
matörlerle bir mUzake~all''~ 
Neticede mukavele, rııJftJ'• 
vapur şirketiyle imzalatl dJI' Buna rağmen nüfuzu hiçbir za

rnaıı tehdit edilmemişti. O gayet ted
birli, ve kurnazca hareket etmişti. 
Birçok Mısır millyetperverleri kralla
rının kültür ve fen için yaptığı hizmet 
leri nazarı itibare alarak onun müs
tebidane idaresini afva hazırdılar. 

Le Havre, 2 (A. A.) - "Norman
dia,, transatlantiği, dUn sürat tecrü
belerini yaptıktan sonra havuza gi
rerken uskurlanndan bir tanesini 
kaybetmiştir. 

Atölyelerde yedek uskurlar var -
dır. Normandic, evvelce karar veril
diği veçhile çarşamba günü hareket 
edecektir. Kaybolan uskuru bulmak 
için araştırmalara başlanılmıştır. 

• Tahtakalede Yasefin teneke fab
rikasında çalışan 14 yaşında lsak oğ
lu Leon sol elini makineye kaptır
mış, parmaklarının ucu kesilmiştir. 

Lokman HEKiM 

Adliye Sarayı için yakında 
istimlôke başlanıyor 

Gümrük ve inhisarlar vekaletinin 
emriyle bunlar yeniden imtihan olu
nacak ve imtihanı kazanamadıkları 
takdirde ellerinden karneleri alına -
caktır. Vekalet bu gibi kimselerin 
karne numaralarını gösterir bir lis-
tenin hazırlanmlll!ını istemiştir. 

menler Mayıs sonuna :k& _,; İ". 
olacaktır. l<~· 

Ancak, açılan ınUnll eııt'"-· 
az armatör iştirak etrO(tl~ jl 
nun sebebi de ihale şa ııJSl"t 
olması ve taliplerden te 

Hatta Vefte mensup düşmanları bi
le kralın siyasi oyunlarını büyük bir 
maharetle oynadığını teslim ediyor
lardı. Olümü Mısır hayatında doldu -
rutması güç olacak bir boşluk bırakı
yor. Yerine geçen oğlu Prens Faruk 
ancak 16 yaşındadır. Kanunu Esasi 
veni kralın rüştünü isbat edinciye ka
dar bir Niyabet Meclisinin kurulma
ltnt şart koşuyor. Yeni devirdçin en 
hayırlı açılış şUphesiz el'an müzakere 

Halk düımanı Numara: 1 
Nev - Orleans, 2 (A. A. )- "Halk 

dUşmanı numara l,, unfanını taşı -
yan Alvin Karpis, birçok aylar a~a.ş
tırıldıktan sonra nihayet ele geçırıl
miştir. Kendisi sessizce polislere tes
lim olmUŞM. 

• Vedadın idaresindeki motosiklet, 
köprü üstünden geçerken elli yaşın
da Ropene çarparak başından yara
lamıştır. Yaralı hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Deniz okulunu bitirenler 
Deniz harp okulu lisesini bu sene 

bitiren talebelerin diplomaları yarın 
törenle verilecektir. 

Vilayet karşısında yapılacak olan 
yeni adliye sarayı için o sahadaki 
evler yakında istimlak edilecektir. 
istimlak için vilayet daimi encüme -
ninden üç, tapudan bir, evkaftan bir 
olmak üzere beş kişilik bir heyet teş
kil edilmiştir. Heyet, istimlak edile
cek sahayı gezmiş ve bazı evlere 
kıymet tahmin etmiştir. Heyet, çalış 
malarına devam edecektir. 

Arkeoloii mütehassısı bir 
kadın CJeldi 

Holandanm Utrecht şehrl Universi
tesinin arkeoloji profesörU Lida Si -
mons, şehrimize gelmiştir. Lida Si -
mons prof. Bakster tarafından Sulta 
nahmette yapılan hafriyatı ve müze· 
terimizi gezdikten sonra Atinaya gi· 
de<:ektir. 

si istenmesid~ ttW" 
Bir tahakkuk "'0::.ıcll 

itten el çekt r.I 
Maliye müfctişle~ ~n tUJ ~ 

pılan tahkikat ve g~ril..ı\"'11)"' .,,,.
rine tahkik mUfettiŞl t& d' 
çektirlimiştir. Tahkiki 
dilmektedir. 
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EKONOMi BORSA · PiYASA 

Ege mıntakasında üzüm Fındık 

lstanbul piyasasında 
durgunluk görülüyor 

% MAYIS CUMARTESi 

Para Borsası 

Yakında müstehlik piyasalardan 
yeni teklifler geleceği söyleniyor 

A lı ı 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123 . ._ 

20 Franııs fransı 164-
20 Belçika franıı 80.-

Sat 11 

622.-
126.-
167~ 
84.-
24.-

820.-
02.-
2s.
s2,-

198.-

Çok iyi anlaşmış bir çift , Ege mıntaka.sı üzUm piyasası eski 
durumunu muhafaza etmektedir. 
Son hafta içinde bazı umaralar fi
yatlarında. bir mikdar yUkseklik kay 
dedilın.iştir. Alıcı memleketlerden ye 
ni siparişl ·: henüz gel'lleıniş olmak
la beraber, müstehlik piyasalardaki 
stokla.nn pek yakında tükeneceği ve 
bunun üzerine tekliflerin gelmeğe 
baıılayacağı ve hatti fiyatların da da 
ha yUkseleceği a!P'·a.darlar tarafın -
dan ka.tiy,tle söylenmektedir. Son fi 
yat durumu şöyledir: 

No. Son hafta 

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

10 12 -12,75 
11 Fiyat yoktur 
12 Fiyat yoktur 
Mevsim baıılangıcından 22-4-936 

akşamına kadar t .. ;r borsasında sa 
tılan üzüm l"'ikdan 72.04'6.838 kilo
dur. Tariş üzüm kurumunun son ı;'ln 
!erde satın al 'lığı üzüm mikdan 121 
çuvaldır. 

lnhisar idaresi .lmamıştır. 

Uzum kurumunun elinde b•ılunan 
lizUmd'n ma.ada · ~ıc ikdan 4000 
ton olarak tahmin edilmektedir. 

Uzüm ihraç başlangıcından 18-4-
1936 akşamına kadar yapılan ihracat 
a.şağıda gösterilmiştir: 

ülkeler Busene (ton) 

Almanya 
Amerika 
Avusturya 
Arjantin 
Belçika 
Bulgaristan 
Çekoslovakya. 
Çin 
Danimarka 
Danzing 
Estonya. 
Fenlandlya 
Filistin 
Fransa 
Hicaz 
Hindistan 
Holanda 
Ingiltere 
Italya 
Isveç 
Isviçre 
İspanya 
Kap 
Kanada 
Kolombo 
Lehistan 
Mısır 

Macanstan 
Mançuri 
Norveç 
Romanya 
Suriye 
Uruguay 
Yugoslavya 

,, 

38,114,0 
104,0 
960,l 
-

2.973,6 
16,6 

771,1 
3,6 

124,6 
12,4 

120,8 
13,9 
113,3 

888;5 
0,6 

51,1 
7.176.2 

12.934,6 
1.914,8 

97,7 
291,1 

0,7 
1,0 

21,6 
3,8 

401,0 
338,8 
434,8 
-
756,3 
-

2,5 
-
28,1 

Yek<ın 69,US7,2 
Dış Piyasalarda: 

lepler geleceği ve çUnkü iç pazarlar
daki mevcutlann yortu münasebeti
le hayli azalmış bulunduğu umumi
yetle kabul edilmektedir. 

100 kilo başına cif Ha.mburg ol -
mak üzere Izmirden teklif edilen son 
fiyatlar Türk lirası hesa.bile şöyle -
<lir: 
No. 7 Ekstrisslma. Kara.burun 14.00 
No. 8 Kiup Kara.burun 14,50 
No. 9 Auslese Kara.burun 15,00 
No. 10 Nec Plus ıntra " 16,50 
No. 11 Ekselsior 19.00 

Avusturyanm 1936 yılı Sultaniye 
rekoltesinin Avusturalya. Kuru mey
ve cemlyeti tarafından 40,000 ton ve 
ihraç edilebilecek mikdann ise 20000 
ton kadar olacağı bildirilmektedir. 

lranda tesis edilen 
yeni inhisarlar 

Iranda devlet iştiraki olan şirketle
re inhisar ha.klan verilmesine devam 
ediliyor. Bir ay kadar ewel Iran halı 
ve kilimlerini ihraç etmek hakkı yeni 
teşekkül etmiş bir şirkete verilmiştir. 
30 milyon Riyal yani 375,000 lngiliz 
liralık sermayesi olacak olan bu şir -
ketin hisse senetlerinden 10 milyon 
Riyal, yani 125,000 lngiliz liralık his
se elyövm satılmıştır. 

Hisselerin ÇC1ju Iran Milli Bankası
nın elindedir. Şirketin gayesi, Iran ha 
lı ve kilimlerini kalite ve desenlerini 
ıslah etmektir. Bildirildiğine göre ile
ride muayyen bir boyadan çıkmamıı; 
olan halılar şirket tarafından ihraç e
dilmlyecektir. Şirketin mildürU Iran
da. halı sana.yiinde uzun seneler tecrü
be geçirmiş bir mUteha.ssıstır. 

Iranda alkollü içkiler ithali inhisa.
n da devlet iştira.ki olan bir diğer şir
kete verilmiştir. Bu şirket şimdiye ka 
da.r yalnız aapka. ticaretile meşgul o
lurdu. Bun~ baııko. kadm\arın eer
bestiye irişı:ııeleri üzerine asrf kadm
lann ihtiyaca.tından olan ipek çorap, 
el çantası, lustrin iskarpin ve sa.ire
nln ithalatı da ayni oirkete verilmiş
tir. 

Bugün Iranda belli başlı fabrikala.
nn hepsi ya tamamen ya kııımen hü
k<ımetin idaresi ve kontrolu altında. -
dır. neride bütUn ithallt ve ihracatın 
devlete merbut oirketler tarafmdan 

Istanbul fındık piyasasında dur • 
gunluk devam etmektedir. Almanya
dan gelen bazı tekliflerin fiatları dü
şük görüldüğünden iş yapılamamış

tır. Son fia.tlar şunlardır: Iç fındık 
44, kabuklu fındık 25 kuruştur. 

Samsun mıntakasında. fındık piya
sası durgundur. Ihraca.tçıla.nn yeni 
siparişlere intizar vaziyetinde olduk 
!arı bildirilmektedir Mmta.ka.nın muh 
telif bölgelerindeki son fiat durumu 
aşağıda gösterilmiştir: 

Giresonda.: Iç tombul 45 - 46,5, ka
buklu tombul 21,50 kuruş, 

Orduda: Ekstra iç 46, sıra iç 44, 
kabuklu tombul 21 kuruş, 

Trabzon da: Iç 42 - 42,5 kabuklu 
19,25 - 21 kuruştur. 

Mevsim iptidasından 31 Mart 936 
tarihine kadar bu mmta.ka.nın muhte 
lif merkezlerinden yapılan iç ve ka
buklu fındık ihracatı şu suretle gös
terilmektedir: 

Memleketler 

Almanya. 
Amerika 
Avusturya. 
Belçika 
Çekoslovakya. 
Danimarka 
Fransa 
Hola.nda. 
lngiltere 
Isveç 
Italya 
Isviçre 
Ista.nbul Tr. 
Mısır 

Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Suriye 
Yugoslavya. 
Muht0 1if 

Kilo 
1 ç 

Lira 

13.520.054 6.537.213 
361,970 172.478 
609.542 329.913 
142.700 

1.578.84.6 
18.590 

835.885 
88.294 

717.044 
22.210 

983.852 
370.710 
130.760 
46.798 
67.427 

4.000 
145.284 

9.652 
24.614 

210.800 

71.118 
704.044 
10.184 

400.038 
37.181 

314.959 
10.502 

371.803 
157.881 
157.881 

21.343 
29.448 
1.675 

58.947 
4.111 

10.460 
111.550 

20 Drahmi 20.-
20 İıviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 4 7 .-
Liret vesikalı 102.-
Florin 82,St 
Avuıturya ıilin 22.-
Mark 28.-
Zlod 22.51 
Penıo 21.-
Leva 22.-
Yen 3Z-
İıvec kurona sı-
Altm 067.-
Banknot 241.-

Çele fer 
Pariı ti%erine 
lnıriliz ÜJ:erine 
Dolar 
Liret 
Beli'• 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoılovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esfıam 

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

966.-
242.-

12.06.-
622.-

0,79,35.-
10,08,17 

4.70.-
2.45,20 

64,33.75 
1,17,0S 

19,22,10 
4.23.18 
1,97,60 
3,ı 1,95 
5S2.IO 

h Ba.nka11 Mü. Kupon kesik 82.-
~ • N. 9.90 
ı. a. Hamiline 9.90 
Anadolu % 60 23.95 

H %100 39.SO 
$irketiba7n7e lS.-
Tramvay 19,75 
Bomonti Nektar 8,95 
Terkoa Kupon kesik: 12,3S 
Reji 1.BS 
Aslın Çimento 10,40 
Merkez Bankası 66,2S 
Osmanh Bankası 25.-
Sırlr: Merkes Ecsaneıı 4.45 

l stllcraıfar 

Türk Borcu I 23,2S 
H N il 21,90 
N " III 22,10 

tıtikrazı dıhiıi QQ -

Errani A.B.C. K. kesik 9S.-
Sıvu Erzurum 1 K.upoo keaık "'' -
... o 95.-

Mrs r r Tafıv lfrerf 

1886 ı -.-
1903 II K.kesik S8.-
1911 III Ku.kesik 83.-

Toltvllôf 

-.-
89.-
84.-

Rıhtnn ıo.ıo 
Anadolu 1 ve II Kupon kesik 43.25 

,, III 46.-
Anadola Mümessil So.ıS 

Ekmek fiatleri 

Beyoğlundan Sına imza.sile: 
"Geçen sene bir mecliste gördü. -

ğüm bir gençle kısa bir tanışıklık
tan sonra evlendik. O beni çok sev
diğini söylüyar, ben onu ciddi, de
ğerli ve malumatlı bularak takdir 
ediyordum. Bir senedir hayatımızı 
en küçük bir ayrılık lekelemedi; o
na karşı genç ve taşkın ruhlu genç 
kızlann yaptığı gibi hareket etme
dim, sevdiğimi gizliyerek onun bir
çok hareketlerine müsamaha ile 
baktım. Beraber bulunduğumuz 
meclislerde başka kadınlara fazla 
iltifatı, bazı akşamlar sebebini izah 
etmeğe geç kalı§ları, benim tarafım
dan hiçbir dargınlığa uğramadı. 
Çünkü kendisine derin bir emniye
tım vardı. Bir dfl belki mizacım evi
min içinde dırıltı çıkmasına mdni
di. Her gittiği yere, her eğlenceye 
beni de birlikte götürmesi, bana kar
şı çok d~kün görünmesi birçok ku
surlarını alfettiriyardu. Fakat iki 
hafta oor ki, bir tesadüf beni sarsı
yar. Meclislerimize giren, bizimle 
çok dost olan bir genç kadının onun· 
la ue eooelce sevişmi§ olduğunu bir 
tesadüfle öğrendim. Bu kadına kar
şı yalnız zevcim değil, ben de çok 
müsait bulunmuştum. Onun evine 
gidiyor, onun ınk sık bize gelmflsini 
adeta istiyorduk. Kocamla pek sıkı 
konuşmalarını müsamaha ile görü -
yordum. Aralarındaki münasebeti 
öğrendikten sonra o kadar kırıldım 
ki, zevcime açmak, ~kdyet etmek 
bile istemiyorum. Çünkü böyle bir 
mazi olduktan sonra ben kocamdan 
tesadüf etse bile bu kadına karşı lıi
kayt kalmağı beklerim. Halbuki ak
sine şahit ol,dum. Bu vaziyet kar
şısında kendi kendimi harap etmek
ten başka bir ı;are bulamıyorum. Ne 
yapayım'" 

·abtfr. · 
oldu. Fakat o ınralarda q.g k jıteG1 
nu başka birile ni§anlaınll kte ;ı 
O, bu teklifi reddetti. Et"'talıJfli rl 
haklıydı. Çünkü gencin ne ,td ~ 
ne de san'ati vardı. J{ızııı ~ejl/l IJil 
vabı ağabeysi üzerinde çok ıılfllll' ' 
tesir yaptı. Teklifin JcabU! ~ ~'il'. 
masında, kızın ilerde benıııı oııı~~ 
lan'!14k istemesinin sebep k tt~ 
da öğrenince ailemi sık z~, t6" 
etmeğe başladı. Kı:ı: ~~ eıtf11 t0' 
yik ediyar, kendi istedıg• g 0~,~ 
lenmez,.., onu da, beni de· 171 '"°.;,· 
ceğini bil,diriyarmu~. ~tJ 111eklfl 
üzerine ailem onlara bır ar"
yazmağa ve benimle kız tarı ğtn' ~ 
da hiçbir münasebet olmadı ra~ 
dirmeğe mecbur oldu. suna e~iıı"' 
kız erkek karde~ne darıldı. I_' 
den kaçarak başka bir ~~ 
Şimdi ben onu daha fazla. seı 6(tt! 
ve iki senedir yüzünü bıle g 
diğim halde seviyomm . .-.tae; . 
di bana başka birisile nıŞan ıııl' 
teklif ediyorlar. Ne yapaY' saf ııl 

Aşkınız ço kplatonik ve bU f', 
aşk. Araya giren mUşkUJler gı~' 
diye kadar oçktan sönilP ~~ iV 
unutulması melhuz olan bU d~' 
de bir tazelemiş ve kuvvetlell Jııl ı• 
Erkek kardeşinin tehdidi d.~: ~ 
miyorsa, yahut siz bu teh~ .

1 
•ııl' 

silkebilecekseniz ve sevdıgını ).,ıf 
anla.şa.bilecekseniz - hele h& oııııfl' 
zı kazanıyorsanız - heınen ;u,.ıır 
nişanlanıp evleniniz. Yok~~ ~ 
cemede kalan bu gizli sevgı~ 
dinizi kaptınp harap oıacııir ,ır 
sizi bahtiyar edecek başka 
gi arayınız. 

• 
Ailesinin söıündın .~ 

a yrrlamrya n bir gınf 
Moda.dan Şükran imzasiyıe: .&6'. 
"iki seneye yakın bir raır.fl.~JI 

beri tanıdığim bir' gençle şi~~ rl 
dar bir kaQ kere ııi§anZanııt6 ,.f 
necektik. Her defasında ııeyıl_ 
ailesinin mani olduğunu şli!/1~~ 
geri bırakıyor. Artık ben. ıl8 /;if 
demiyecek bir hale geldıı~· . ..ti 

ril§fl'tY':. 
defa artık kendisiyle gö lif ' 
ğimi söyledim; beni gene ge 
du. Ne yapayım,,, ,/. 

yapılacağı görUJilyor. 

Buğday fiatla.n hemen hemen bir 
a.ydanberl mütemadiyen düşmekte -
dir. Piyasadaki stok miktan da e • 
peyce azalmışsa. da yeni yıl ma.hsu
IUnUn iyi olduğu hakkında gelen ha
berler bundan mUtevellit mahzurla
" izale etmektedir. 

Bu itibarla. buğday piyasa.sının 

dU~mesine rağmen ekmek fia.tla.n 

Sizin gibi tam manasile anlaşmış 
bir kan kocanın en ufak bir şüphe
lerini b iribirinden aaklamaaı kadar 
lüzumsuz hareket olamaz. Sizin bu 
sessizliğinize sebep izzeti nefsiniz ve 
kocanıza. karşı derin bağınızdır. Fa
kat şüphe ve endişelerinizi izzeti 
nefsinize dokunmıyacak bir şekilde, 
çok sade kelimelerle ve son derece 
heyecansız, telaşsız görünmeğe ça
lışarak anla.tınanız mümkündür ve 
bu ııayede şikayetiniz ona sizi tatınin 
etınek mecburiyetini yükletecek, 
başka bir şey söylemenize lüzum 
kalma.dan her şeyin istediğiniz gibi 
ha.llolunmasını intaç edecektir. 

• 
itirafsız sevi§enler 

Evvela evlenmenizi geri ~ i 
sebebin doğru olup oııns,dl ~ 
renmelisinlz. Ailesi neden i5~t ~ •' 

Akhisar Zirai Kredi Onu araştırınız .. BUyükle~~ 
risi onun a.ileıiyle tema.sa b~ 

ucuzla.ınıyacaktır. 
Kooperatifi K. Akıncı imza.sile: mi? Buna imkan bulursaıı!Sıı:Pıl' 

"Yirmi bir yaşındayım. Bundan ti daha kolay öğrenlrainiZ· ı'fJ' ( 
Akhiııar, (Tan) - 700 ortağı olan üç sene evvel mahallemizde bir aile lesi razı olmuyor ve buna elli etİ 

ilçemiz tarımsal kredi kooperatifi tan her türlü Umit ve tahminin hila- ile tanı§tık. Hala tesirinden kendimi bepler ,para ve yaş mesel ·,ıi ~ 
ortaklan, yaptıkları genel toplantıda. fma olarak fia.tların düşUrülmesi gös kurtaramadıg"ım kız da bu aileden- il rü 1 kalbıll .., 
oybirligı" ile yeni kanuna uymak ka- Maca..ı•tan - - terilmektedir. Bilh•••a. Tü'rk ihracat enge er gö yor arsa ·-'ev· ·~ ~ dir. Ailemle sıkı münasebetleri do- h ııe"' 
rannı vermişlerdir. Bu toplantıdan Norveç 2.400 480 çılannın h;r aydan beri da.ima daha layısile bize pek sık gelir giderdi. liyerek, bir müddet d:: deli .ı fi 
ııonra. yapılan adi toplantıda yön ku- Romanya 1.280 294 ucuz fia.tla teklifte bulunma.lannın Kızın her hareketini beğenmi§ uıı göze alınız. Eğer me e e 1 
rul ve müra.kıplar raporlan okuna- Suriye 106.154 21.873 itimadı az çok ııarstığı bildirilmekte- kendimi onun aşkına kaptırmı§tım. nin haberi yok da siıi iki _se~~ 
ra.k oybirliği ile kabul edilmi~ ve ta- Yugoslavvya - - <lir. Türk ihracatçılarının iç fındıklar Fakat aramızda hiçbir aşıkane mü- tan gencin aldattığı ııabıt ~~ll" 
zelenen yön kurul Uyeliklerlne Sait Muhtelit 25.120 4.977 b d •· hald bla da zaman kendisine kat'! kara.' için 100 kilo başına cif Ha.mburg ge nase et geçme igı e a m n yr!Y',,/ 
Münadi, Yazıcı Omer, Mehmet Tev- Dış Piyasalarda: Alman fındık pi- onun ilerde benimle ni§anlanmağa diriniz: Ya evlenmek, ya :ıı O 
fik, SUleyman Sırn ve HusWa Kı- ya.sası son hafta içinde de gevşek çen haftanın 49 lirası yerine son haf razı olduğunu duydum. Bilhassa o- Bu karardan onun peşiniZd ıı' 
navlı ve murakıplıklara Ahmet Un- geçmi,tir. Buna sebep bir yandan ö- ta bir lira noksanile 48 lira Uzerin- nun bana bigane kalmaması, benim si sizi geri çevirdlkç..ı ıııa 

Almanya.da paskalya yortularınm 
henUz yeni geçmlf olması dolayısile 
Hamburgda. UzUm işlerinde büyUk 
bir canlılık görülmektedir. Bun unla 
beraber Hamburg piyasasına Alman 
ya dahilinden yakında önemlice ta- al ve Refik seçilmı,ıerdir. nemli 1'ler y~pılmaınası diğer taraf- den teklif yaptıkla.n bildirilmektedir. ona daha fazla bağlanmama aebep na.il olamazsınız. 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~, o'l 

No. 11 verdikleri zaman a.rkada.,ıa.r söylenir rum. nuşula.mıyacak bahisleri konuşur. A- Fa.kir yiyeceğin!, zengin eğlenece- de burnuma çarptı. sınırıerı;:d; ~ 

Ademle Havva 
BUrhan OAHID 

sizi sıkmıyaca.k, yolunuzu değiştirdi
ğinize pişman etıniyecek bir arka -
da.şınız olacağım. 

Yan yana yemek salonuna. doğru 
giderken Ingiliz kızının gözleri şim
fek çakıyordu. 

Hayal, inzivayı, sük<ıneti sevdiği
ni her haliyle bel!i ediyor. Koca ye
mek salonunun en tenha köşesini 
ııeçtl. O kadar ki garsonlar servis 
yapmak için belki kırk metre yol yü
rüyorlar. Hep !talyanca konu9ulma.sı 
ıılnirime dokunuyor. 

- Garsonla.r fransızca biliyorlar 
galiba. 

Dedim. 
Maksadımı anlamıftrı 

- Tabll bilirler. Fakat ben pratik 
olsun diye İtalyanca. konu,uyorum. 
Sevdiğim bir lisan değil. Fakat hlkl
ye, roman okuma.ğa yara.sa gene bir 
şey değil mi? 

Otelin yemekleri Hayalin dediği 
clbl sahiden güzel. 
Boğazıma. düşkün değilim. Mek· 

tepte pilav, kuru fasulyeyi hol ve ııık 

taba.klan terıı kapatırlardı. Ben hiç Bana cigaranın faydasını öyle an· yağını uzatır, çeketlnl çıkanr. Nasıl ğini düşünür derlerya.. Ingi!iz zengl· dı. Kalbim çarptı. Bu kokU IÇ • .ı~, 
'iklyet etmezdim. Hattl mektebin !attı ki oılındiye kadar fena bir a1ı,. diyeyim, c.insl hürriyetinin birçok is ni de rahatı için y141ar. Ya,a.mak 1 • n, keskin a.,k fırtınaları i""....; t 
pilavını evde babamın tavuk ıularile kanlık diye bellediğim clgara gözUm- teklerini yapar. Bunun için erkekle- çin rahat eder. Kadın ve erkek bu u- tJlll• ll"'JI 
yaptırdığı pilavdan daha önemli bu- de adeta peynir, reçel gibi faydalı bir rln ayn bir kulUpleri olması lazım- sulde yUrUyen bir hayatta daha ea.- tim. Hemen etrafıma bak ?'1 .Ş 
!urdum. şey oldu. Onu bastırmak için koca • dır. lngilizlerln kibar Alemlerinde ka.- kin, daha az kavgalı ve daha çok me- tı adım önümde onu gördU~dl ı 

1ta.lyada., böyle büyUk otellerin !o- man bir yaprak sigarası getirttim. n koca biribrlerini ancak haftanın sut olurlar. dındı yarabbi ne kadın! Ş~P, 
kantala.nnda yemeklerle beraber ser- Hayal: birkaç akşamında yemekte görUrler- Insanlarm usanmak, bıkmak huy- bu kokuyu duymazken fil ~o~ 
visi de müthiş. Uç dört garson dizi - Pek hoşla.nınm, dedi. Yemekten miş. Baııka zamanlar erkek yemekle- lan günün ve gecenin birçok saatle- Ustun hisler, ha.ya.lile, taJıteıııtf f' 
kol nizamında, pa.rma.klannın uçlar! sonra bu sigarm yalnız kokusunu rini kulü;-t· yer, arkadaıılarile biriç rinde beraber yaşayan kan koca.lan mun bulduğu bu kokuyu e tli 
le tuttukları servis ta.ba.kla.rile bir duymak sinirlerimi okşar. oynar, viski içermiş. Evinde yemeğe biribirlerlnden pek çabuk soğutur. oluyorum. r ~9'.' 
Hint mihracesine hediye getiren a - _ Ya içmesi ! kaldığı o.kşa.mla.r bile sofra.ya smo- Bir yerde okumuştum. Erkekler ka.- Hülya aklımdan biı'Şeyl~16p. 
damlara. benziyorlar. _ İçmesi değil. Yanımda içilsin kinle inermiş. dının rengini, şekli kadar kokusun • ni sezmiş gibi lakırdısını . ıll 

Bu kadar lüks bir yemek sofra.sın- isterim. - Bizim harem, sellmlık hayatı dan da zevk alırlarmış. Hatta bunu denblre toplandım: • dot· ~f 
da ilk defa bulunuyorum. Garsonla.- _Bense kadınlar bundan hiç hoş- gibi birşey!. yazan bir doktor kadınlara. bir de na _Evet dediğiniz doğ'l'U er blı.l 
nn vaziyeti adeta sıkıntı veriyor. Ya !anmazlar diye bilirim. Hatta bunun - Onun daha medenicesl. siha.t veriyor: kadının kendine göre bus\I ğll J"' 
hut alışmadığım için bana öyle geli- için lngilterede yalnız erkekler ma.h- - Fakat insanın evinde de smo- - Kocanıza hoş görünmek ister- kıısu olması da pek fena de ~ı 
yor. sus ku!Uple~ va.rmı,.. kinle, teşrifat'a yemek yemesi pek seniz sık lllk kokunuzu değiştirin ve derim. eeıe~· 

Ha.yal bir pren.ııes ağırlığı ile ye- _ o kulüpler yalnız sigar içen- keyifli olmasa gerek! mUmkUn olduğu kadar kocanızla az - Ben de bunu tercih İJI" 
meğini yerken rahat rahat konuşu- !er için değil. Ingilizlerln kadınsız Hayal kaşla.nnı kaldırdı: kalınız! diyor. le evlenmemiş bir kadın iç 
yor. Ben elpençe divan duran fraklı kulüp yapmaları kadma olan hürmet - Neden. Billkis pek iyi bir usul Hayalin bir kitapta okuduğundan Sa.a• •ney lleriJemiştl· ~r 
garsonlardan fena ha.ide sıkılıyorum. !erinin eseridir. Dünyanın hiç bir er- Y a.lnız bu haya.ta adamakıllı adap- bahsederek ortaya attığı bu fikri - Hazırlansak! deditnİıof ııll' 
Yemek yedim amma burnumdan gel- keği lngiliz erkeği kadar kadına say- te olmak ister. Taklit, üzüntü dedi- doğru bulmadım: Ha.yal koca kaşlarına. 

1 
, '4; 

di. Babama çekmişim. Babam da ye- gı gösteremez. Bunun sebebi Ingiliz ğiniz gibi işkence olur. Daha doğru- - Bense aksini sanıyorum. dedim. reket vert.ı bir tebeııBUll' • ııııo) 
mek yerken hizmetçileri bekletınez. erkeklerinin kadmlarile pek az bera- su yapa.na işkence, başkalarına. da gü Ve bunu söylerken aklıma Istan - - Sizi yolunuzdan •, 1/ Lazım olunca zile basar, çağırır. ber olmalarıdır. lngi!izler insan hür- lünç olur. buldakl, Izmlrdek! ahbaplardan bazı Pi#man oldunuz mu acaba 'ı ııt~ 

Güzel lta.lyan şaraplanndan içtik. riyetini sılcan bağlan hafifletmek i- - Bunu her lngil!z de yapamaz lan gP.ldi. Burnum onla.rm kokulan- Ve benim cevap verıneııı 
Yemek yiyip te garsonlardan kur- çin hir<;ok tedbirler almışlardır. Her tabll. nı duyar gibi oldu. Feneryolunda bir den: ,...ııı ~ 

tul unca biraz nefes aldım. Şimdi ra- kesin kendine göre zevki, keyfi var- - Ne münasebet, Zenginleri için genç kadın vardı ki her zaman bir ko - Eğer canınızı B1klY° rııı er 
hat rahat konuşa.biliyorum. Hayal dır. Bir erkek a.rkada.şlarile oyun oy söy!Uyorum. Malömya, insan zengin ku sürerdi. Mlçiko ... Ben bu kokuya Pa.rise kadar götUreyitn· !' " 
cigarala.rma başladı yine. Birııey de- nar, clgara. içer, viski içer, neşelenir, olunca, rahatını, zevkini fazla düşU- öyle alışmıştım ki, bir gün Kadıköy bir tren ola.ca.1t zannede~1,t;'ı<~ 
ğil ben de yavaş yavaş tiryaki oluyo- keyiflenir. Bir kadının yanında ko - nUr. vapurundan çıkarken kala.balık i~ln-
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Bilmem hang 
komşusu diy 

h k' in Macide ensesini hızla e ıın 
18lak dudağından çekti; havada ~a
lan b k gül' ünçtü. Şaşkın bıyıgın 

ıyı ·-· k arma.-
UstUnde iki elma.cık ke.~ . ız . n
ğa. baıılarken, kadın o.rtuyU Ustü . 
den attı; boğulan bir ınsanm de:~ 
&athmda.k! son kollarından . uç ek 
keskin çizgilerle yatakta şımş 
çaktı: Macide geceliğinden sıynl
mıştı· alnından ayağına kadar çıp-

' · "rünen !aktı· gölge olan yerlerı go 
çıplak vUcut yatağa uzandı; meı-o:,~ J 

lahtin kapağında. mermer ~ey _ 
- yüzünde gökyüzil - bekledi, be~
ledi bir türlü gözü kararmıyan ~ 
zel hayvanı bekledi; utanmıya b~ ı-

1 d. Nıha.· 
:ıracak k a. d a r bek e 1• • 
yet kızdı, yatağında hızla do~ldu' 
beyaz uzun parmaklannın ke~ı~l:· 
rin! erkeğin ensesinde hm_çla. kilı~ti
di; havadaki bıyığı duda.gma. çe · 
Hekim, ya.kaMllda kolayı bur:"f:':n" 
ran solgun pa.nna.klann mor düğü -
!erini kendi parmaklarının kıllı de· 
ı:n!riyle vurdu, kırdı; el parça.la.not 
ensesinden ha.va.ya fırlattı; odad~ 
kaçıyordu. Çıplak vücut yatakta. ~
zetinefis meselesi olmuştu. Ka.ryo -
dan Ma.cidenin kolu, hek!~in ~eı;: 
gotuna hücum etti, eteğlnı ar a. ~ 
binin astarmdan yakaladı; erke~ a
pıya hamle etti; karyoladan düşen 
kadın eteği bırakmıyordu; redengot 
cebinin astan yırtıldı ve çuha a.k~
Yor gibi siyah bir şey sarktı. Bu zı
"an .. .. d "-elde derisinin sıtma., onun e....., al Jı" 
Brnı unuttu; ve korkunun d gın gı 
başladı. 

Sessiz snren bu kavga.ya odadaki 
~Ya, hayretin kuyusundan uzanmış 
bakıyordu. 

O gece, koca.eınm derece koyması· 
ııa. Macide ilk defa razı oldu: Otuz 
yedi üç! Adam kızdı: 

- Niçin bu herife takıldın kaldın 
a Macide? Bu hekim değil, memur. 
Gö il or musun? Bir tür!U anlıı:ını· 

nn Y sUt nıne-
yor. Bilmem hangi paşanın . • ete 
sinin komşusu diye koca vilay 
doktorsun demişler gönde~ler. 

. edi bir kere de Sana kaçtır söyl m, 
rum hekimi çağıralım. 

Macide Rum hekimini Letemlyor-

d 
"rünüşte kIZIYOr, fa.kat 

u; kocası go . hasta-
irinden (haklı!) diyordu: B": iyi 
• ttiği hekım -yı, ancak emniyet e . 

1 tirirdl Ertesi günü Ma.cidenın ko
eş · u tekrar has· 
cası belediye doktorun 

• etti Hasta.sına ha 
taya gltmege razı · kadar 
kika.ten hekim yollıya.n adam 

;yalvardı. . N 
. be 1 dinleyin doktor. e 

- Sız n --'" rıklık ı Macid em ....,,ı • 
naz, ne şıma. · ı.ta.h namına 
deıı hasta. !ki aydır kadar mı? 
biı eyler yok. Yalnızd 0 a.ınaın. Ka.· 
lJenı m halim ma.l<ıın, ur 
nma. gelince.. dm bu 

" • • kOCaBl !fi.kır tn 
..._,.cıderun . ul gın· a söylüyor, 

b.mmı hekitnın k a 
eoıın yUksek ııesle: m _ 

·- Halbuki Ma.cidem çok ta pe 
l'aıunlıydı, diyordu. elen he-

Ertesi günU Ma.cldeye g d di· 
k hasta buldu. A aın 

im, kocasını V sıva.sın Tavra 
~ı U·ri olmuştu.. e e öldürür; ima
llU) u insanı Uç. ~d eteleri, hasta· 
ınn1 ~arığı, hekımın r~dı Bir aydan 

3 gu··ne sıg · .. nm tabutu 'd eni•tesının 
be . ·· ıen :Ma.cı e, ' . . 

r ı ~ocası o f da eniştesının 
evindeydi. Ve bu d~ a. asının vücudu 
evinde hastaydı. . oc ve hasta du
arad:ı n çıkınca. hekıın 
da~· dudağa kaldılar. il nnda.ki ka-

llelediye he~iml'. ko ad o n d u . 
dını kız buldu~ ~dar kendine di· 
Maciılenin bugüne ~ 'sini nihayet 
len.. gibi yaıva._ra.n ed~rı 'bi yaltakla
anı ı. Macidenın k 'h gı et acıdı.Ve 
ııaı: albine hekiın n:u;'?tıyle - ha· 
hekim - ilim a.da.ınt karırdı' bu va
disı rden kaideler çı In~ ken
kad 1 da düstur çıkardık_:,~ bildiğini 
di tarafını her """' yıf ' "rtınek için zıddı· 
ıan '1er ve onu 0d .. rt be• heyecanı 
ıu · rd' ---'le o v • 

S? e ı; IS""": söyliyen Macı-
nı hekimin 1<ulağma. dan istikamet 
~enin kocası, ~ruıına ewel azledilen 
lafı a ·an ve bır ay_ i Hacı Huliısi 
Valinin _ Sıvas valıs 
fııoıanın - tıpkısıydı. dlğl zaman

Jt.oJedfye hekimi evlen 

ray
nıf aU 
atletiz 
Gala 
63 pu 
Alınan 

100 
IH 
Il G 
200 
I Or 
n. 
400 
JMe 
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800 
I Ye 
Il Si 
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JMe 
Il D 
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Il 1ıit 
Güll 
I Eth 
Il A 
Yüks 
I Ya' 
Il Joı 
Cirit: 
I Sua 
Il Ap 
Uzun 
I Sar 
Il Ka 
Disk: 
I Jorj 
Il Ya 
Ba.yn 
I Galı 
Il Be~ 

Gol of 
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fmta 
dan tert 
ıabakalı 
tarak ni 
ıu ile ya 
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r 
mektuplarm ''Evlenmeler ~ 
olduğu kadar kısa otması rıea o..,., 

aşmış bir çift ., 
l oldu. Fakat o aıralarda ağa~ 
ı · nu başka birile ni§anlaıı«Jk 18 il 
fk· O, bu teklifi reddetti. Etmt~ ıf 
V· haklıydı. Çünkü gencin ne t ~ 1" 
• ne de san' ati vardı. Kızın bıl 6"' 'il 

~
·r vabı ağabeysi üzerinde çok f ~ • 
zı tesir yaptı. Teklifin kabıJ! ol ~ 
o- maaında, kızın ilerde ben•~ 
ç lan~k istemesinin sebep ~ 

~
• da öğrenince ailemi sık 31~1 fi' 

:r~- etmeğe başladı. Kız Jçarde•··18 ti' 
yik ediyor, kendi istediği ueııt,,.,, 
lenmez." onu da, beni de·nıll~ 

[la ceğini bildiriyormu~. BU ırı'~ 
ah üzerine ailem onlara bir ~ 

yazmağa ve benimle kızlart ~.ı ~ 
da hiçbir müna8ebet ozrnaıJıy··~ 
dirmeğe mecbur oldu. suna ro~ 
kız erkek kardeşine darıldı. 1i I'. 
den kaçarak başka bir ~~ 
Şimdi ben onu daha fazla ~ 

r- v~-~ki senedir yüzünü bile. !'.. 
ru· dıgım halde seviyorum. Aileıı' ;,,I 
fki di bana başka biriaile ııiŞıı"IDf 
~;~ teklif ediyorlar. Ne yapaY';'t 'I 

Aşkınız ço kplitonik ve ~ 
n· aşk. Araya giren müşküller ~~ 
ir diye kadar oçktan sönllP gı ~ ~ 
r- unutulması melhuz olan bU 84~ 
k de bir tazelemiş ve kuvvetle~ ~· 
e Erkek kardeşinin tehdidi de o/P~ 

~
'ni miyorsa, yahut siz bu tehdide ,,. 
kı silkebilecekseniz ve sevdiğiniJ )'Jtı'1' 

anlaşabilecekseniz - hele ııa on~ 
f ti z~ kazanıyorsanız - heınen ~ 

~
ım nışanlanıp evleniniz. Yo~ )I' 

k cemede kalan bu gizli sevgı~ 
ir dinizi kaptırıp harap oıac . tl 
11 sizi bahtiyar edecek başka bir 

gi arayınız. 
k- • r· 
k- Ailesinin söıünt1•11 

6 ayrılamıyan bir geııf"' 
ş Modadan Şükran imzasiyıe:_..I' 

e· "iki seneye yakın bir JD~.11 
r beri tanıdığim bir' gençle şİ~frf 
u dar birkaQ ker~ ııi§anlan,J 

necektik. Her defasında ~~; 
~ ailesinin mtini olduğunu so~la~ 
e, geri bırakıyor. Artık ben ıJt BV ~ 
e demiyecek bir hale geldit1'· ·~ 

clefa arttk kendi.siyle gö~~ ıt 
ğimi stiyledim; beni gene gel•t 

n du. Ne yapayım1,. ~ 
Evveli evlenmenizi geri ,...ı ~ 

bi sebebin doğru olup oııııadl5--;,ıı 
renınelisiniz. Ailesi neden i•~ r 
Onu araştırınız .. Büyükle~ 
risi onun aileıiyle temasa ~ 
mi? Buna imkAn bulursan!J ıı;r' ~ 
ti daha kolay öğrenirsiniz. if)' I 
lesi razı olmuyor ve buna lı eti f 
bepler ,para ve Ya§ mesel~ 1 · 
engeller görüyorlarsa kalbi!l~# 
liyerek, bir müddet daha b0 i/, 
göze alınız. Eğer meseJedeD ,fi 
nin haberi yok da si;li iki-~~ 
tan gencin aldattığı aabıt ~~ 
zama.n kendisine kat't karar ,rıJJ""..1 

a diriniz: Ya evlenınek, ya ~ ~ 
Bu ka.rarda.n onun peşiııiSd~ 
si sizi geri çevirdikç.; ına 
nail olamazsmız. 

~!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!'~~O)l 
de burnuma çarptı. sinirıeriJll {JI .; 
dı. Kalbim çarptı. Bu kokU tçill~' 

• n ' keıkin Rfk fırtınaları geÇ ıııf ~ 
tim. Hemen etrafıma baktJlll' ti' Jf 

e· tı adım önümde onu gördUlll- dl ' 
dmdı yarabbi ne kadın! Ş~ 
bu kokuyu duymazken f il ~"" 

e· llstUn hisler, hayalile, taht"" el' f 
rı mun bulduğu bu kokuyu eJll ,ır 

oluyorum. ıt; 
HUiya aklımdan bi!leyle~tl-

ni sezmiş gibi llkırdıs!DI k ,ııi' 
den bire toplandım: t· V'f 

- Evet dediğiniz doğrudılr ıılf.ı1 
kadının kendine göre hUBu~ Jf>" 
kusu olması da pek fena de fi' 

e derim. ~ 
- Ben de bunu tercih ed~ 

le evlenmemi, bir kadın iÇ " 
Saa• •ney ilerilemiştl· f 
- H&Zll'lansak ! dedilll· tP 
Hayal koca ka,ıarına hOf ..; 

reket verc.ı bir tebePU11'1';1ııo1"· · 
- Sizi yolunuzdan 

11
, / 

Pioman oldunuz mu acııb& ıııİ ııe-' 
Ve benim cevap verıne 

den : rıı•tıl ·,,1 
o - Eğer canınızı ııkıY° trtl r· 

Parise kadar götUreyilll· \"& ,,i 
bir tren olaca 'c za.nnederlın· .,,_,ı 

(.4f" 

TAN 
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l0~:y:ır BDR VARDDM J 

Yazan: MITHAT CEMAL 

No. 75 

Bilmem hangi 
diye komşusu 

paşanın sütninesinin 
doktor yapmışlardı 

Macide ensesini hızla hekimin 
1Blak dudağından çekti; havada ~a
lan bıyık gülünçtü. Şaşkın bıyıgın 
üstünde iki elmacık kemiği kızarın&· 
ğa başlarken, kadın örtüyü üst~· 
den attı; boğulan bir insanın denız 
&athmdaki son kollarından uçan 
keskin çizgilerle yatakta ,imşek 
çaktı: Macide geceliğinden sıyrıl· 
ınıştı· alnından ayağına kadar çıp· 
!aktı;' gölge olan yerleri görünen 
çıplak vücut yatağa uzandı; mermer 1 

libtin kapağında mermer ~eykel 
- yüzünde gökyüzll - bekledi, be~· 
ledi, bir türlü gözü kararmıyan gü· 
ıeı hayva.nı bekledi; utanmıya başlı· 
:ıracak k a d a r bekledi. Nıha· 
Yet kızdı, yatağında hızla doğ~du; 
beyaz uzun parınaklarının ke~ı~e· 
rinl erkeğin en.esinde hınçla kilitl~· 
di: havadaki bıyığı dudağına çekti. 
Hekim, yakasında kolayı bur:'.1f'.U • 
ran solgun parmakların mor dugum· 
!erini kendi parıııaklarının kıllı de· 
m!riyle vurdu, kırdı: el parçalarını 
enııesinden havaya fırlattı; odad~ 
kaçıyordu. Çıplak vücut yatakta ız. 
ıetinefis meselesi olmuştu. Karyola· 
dan Macidenin kolu, hekimin reden· 
gotuna hücum etti, eteğini arka ce· 
binin astarından yakaladı; erkek ka· 
pıya hamle etti; karyoladan düşen 
kadın eteği bırakmıyordu; redengot 
cebinin astarı yırtıldı ve çuha ak!· 
Yor gibi siyah bir şey sarktı. Bu 1.ı· 
Yan önünde :Macide derisinin sıtma· 
ıını unuttu; ve korkunun dalgınlığı 
başladı. 

Sessiz 8nren bu kavgaya odadaki 
~Ya, hayretin kuyusundan uzanmış 
bakıyordu. 

O gece, koca.aınm derece k oyma81'
na :Macide ilk defa razı oldu: Otuz 
Yedi üç! Adam kızdı: 

_ Niçin bu herife takıldın kaldın 
a Macide? Bu hekim değil, memur. 
Görmüyor ıııusun? Bir tür!U _anııı:ıru· 
yor. Bilmem hangi paşanın süt nıne· 
sinin komşusu diye koca vilayete 
doktorsun demişler göndermişler. 
Sana kaçtır s8ytedim, bir kere de 

rum hekiıııi çağıralım. 
Macide Rum hekimini istemiyor· 

du; kocası görünüşte ıozıy~r, fakat 
içinden (haklı!) diyordu: BU: h":8ı:a· 
yı ancak eııınlyet ettiği hekım ıyı • 
le~tirirdi. Ertesi günü Maddenin ko· 
eaııı belediye doktorunu tekrar has· 
taya gitmeğe razı etti. Hastasına ha 
kikaten hekim yollıyan adam kadar 

)!al vardı. 
- Siz beni dinleyin doktor: ~e 

naz, ne ,ımarıklık! Maddem sahi • 
den hasta. 1ki aydır iştah namın~ 
biı .eyler yok. Yalnız 0 kadar mı· 
Benim halim malftm, duramam. Ka· 

rınıa gelince .. 
' ' 'd in kOCUI llkırdınDl bu ... ıcı en • .. lü or 

kn<mını hekimin kulagına ııoy Y ' 
ııoıırl yUkaek aesle: 

·- Halbuki Macidem çok tanıpe • 
l'aınsnlıydı, diyordıL 

Ertesi günU :Maddeye gelen ~
k!nı, kocasını hasta buldu. Adaın • 
ıtaı tul olmu,tu. Ve sıvas~ T~vra 
1111)11 insam Uç günde öldürür; ıma· 
ınnı arıgı· hekiıııin r.,çetelerı, hasta· 

' "dı B" aydan 
nm tabutu 3 güne sıg · 1! · in 
be ı "'len :Macide. enıştesın. 

r ~ocası o . tesının 
evindeydi. Ve bu defa da en~cudu 
evinde hastaydı. Kocasının ta du 
aradan çıkınca hekim ve has • 

da~ dudağa kaldılar. d k' ka· 
Hclediye hekimi, kolların a 

1 

• gün dondu. 
dını kız buldu~ d kendine di· 
?dacı, lenin bugüne ka "": . · iha et 
lend gibi yalvaran d~rı~ı~ı ~~a
anhdı Macidenin kedi gıbı Y d v 
nar. k~lbine hekiın n~JY~\:c_:_.1İıa~ 
helı.im _ ilim adamı ıw.a Y 
disı !erden kaideler çıkarırdı; bu va· 

. kardı tııaan ken· 

Dün 

Dün, Taksim stadında Galatasa • 
ray • Beyoğlu spor k!Upleri !~inci sı
nıf atletleri arasında mevsımın ilk 
atletizm milsabakaları yapılmış ve 
Galatasaray atletleri 53 puana karşı 
63 puanla birinciliği kazanmışlardır. 
Alman dereceleri yazıyoruz: 

100 metre: 
I HııiOk (G. S.) 11, 9 110 
n Grisiıı (B. S.) 
200 metre: 
I Orhan (G. S.) :?5, 2ı 5 
n. Afil (G. s.ı 
400 metre: 
I Merkuriıı (B. S.) 57,4/5 
Il Suat (G. S.) 
800 metre: 
I Yekta (G. S.) 2,19,4i5 
Il Simoneldis (B. O.) 
150 ıııetre: 
I Mehmet (G. S.) 4.51.1/5 
n Duşan (B. O.) 
3000 metre: 
I Mehmet (G. S.) 10,28,2/5 
Il tsielyo (B. O.) 
Gülle: 
I Ethem (G. S.) 12.07 
n Apadyakos (B. O.) 11,24 
Yüksek atlama: 
1 Ya,TU (G. S.) 1.65 
Il Jorjiyadis (B. O.) 1,60 
Cirit: 
I Suat (G. S.) 39.73 
Il Apodyakos (B. 0.) 39,46 
Uzun atlamaı 
I Saris (B. O.) 6,45 
Il Kavcopulos (B. O.) 5,90 
Disk: 
ı Jorjiyadis (B. O.) 36.76 
Il Yavru (G. S.) 34.24 
Bavrakı 
ı Galawar&Y ekip! 1.15,1/5 
n Beyoğlu spor ekibi kadan da düstur çı · in bildiğini 

di zayıf tarafını. herkes . . ~ddı 
··rtmek ıçın • • • 

; :ı:anneder ve onu 0 h canı 
nı 5.~ rd · • cede dört beş eye . 

B 3 .e ı, ge "'yliyen Macı· 

Galatasaray Voleybol 
birincisi oldu 

:Mmtaka voleybol heyeti taratın· 
dan tertip edilen voleybol te,vik mü
sabakalarının sonuncusu diln yapı • 
!arak nihayetlenmiştir. Taefiye u.•u· 
ııı ııe yapılan bu kaqııla,maiarda bil· 

nı hekimin kulağına ~o istikamet 
denin kocası, ııoruııııa an 1 azledilen 
lafı a •an ve bir ay e\"Ve Hul • i 
Valinin - Sıvas valisi Hacı us 

"'" nın - tıpkısıydı. . • Jt..Jeıflye hekimi evlendiği zaman· 

tün h11.91mlarmı yenerek finale kalan 
Galatasaray • Eyüp klüpleri anuıın· 
da yapılan bu son müsabakada Gala· 
tasaray 15 • 2, 15 • 12 galip gelerek 
voleybol birinciliğini alınıştır. Eyüp 
klübü ikinci olmuftur. 

B takım ları 
Dün üç stadda devam edilen B ta. 

kımlan müsabakalarında Beykoz . 
Eyllbe 4 • O, Vefa • Hillle bllkmen. 
Silieymaniye Gllneşe hükmen galip 
gelmiflerdir. 

Buglln Taksimde Gilneş • Süleyma 
niye, Şeref stadında Beykoa • Eyüb. 
Vefa • Hilil, Fener stadında lstan • 
bulspor ·Anadolu, Fenerbahçe • Top 
kapı karyılaşacaklardır. 

f•tanbul Atletiam H•1•ti Batkanhiın· 
daa ı 

1 - Atletimı heyeti tırıfmdan açılın 
hakem lrurıu 5 m.ay11 956 ah akıımı uıt 
6 da mmtab ırıerkeıinde son toplantısını 
yapac.aktır. 

2 - Bu topiıntıda Atletizm Fcdcrııyo. 
nu tarafmdın ıönderilen imtihan ıuallcri 
açdaak. Kuru devam ctmit olan hakem· 
ltr yazı ile bu ıuallerin k.arııhklırmı ve· 
rcccklctdir. 

3 - Bu toplantıda ıtbepıi.r olarak ba· 
lunmıyınlır Lisanı alma halrlırmı ka7p 
etmiı obcaktardrr. 

4 - İmtihanda kannanlara Atletizm F.., 
deraıyonu tarafmdan her yerde ıeçecclc o~ 
lan Llsanılar "erilectktir. 

Tasfiye halinde bulunan 

latanbul Türk Anonim 

S U Ş 1 R K E T t N iN 
1 Haziran 1036 tarihinden itiba· 

ren lx-herine mukabil 500 frank te· 
diye edilecek olan '/{> 4 faizli tahvi · 
lltınm kur'a ke3ideei muamelesinin 
15 Mayıa 1936 tarihine mUsadif Cu· 
ma gllnU saat 11 de taa!iye heyeti
nin Beyoğlunda latiklil caddesinde 
390 numerolu Narmanlı Yurdu bi
nasındaki 5 numerolu yazıhanesin· 
de aleni surette icra edilec ği tahvi
lat hamilierine illn olunur. 

TASFİYE HEYE11 

... 
FAYDALI 

BiLGiLER 
• • ............ 

Bugünkü Pr ogram 
lstanbul 

12:3~. Muhtelif pllk: ne1riyatr ve halk 
mu11~k~ı~. 18,- Ambaııador'dcn nakil. Dans 
musılnıı. ~9.- Habeler. 19,15 Hafif par
çalar ve ıııan muıiltiai (plak) 20- Muh
telif ıololar (plilc) . 20.30 Studyo ~rlteıtra
ıı (Ga_vın K~r-de1le~ ve Tenor Avni) . 
B~ıtek_~r lialıt .Bedı in t.ancolarL 21,15 E
mınonu Halkevı aoıterit kolu ve ıon ha· 
herler. 

Saat 22 den ıonra Anadolu Ajanıınm 
a:aze_telere ma.hıuı havadiı •Nviıi verile 
cektır. 

BUKREŞ 

1Z.4S: Orkeatra; 13.40: Konserin deva~ 
mr:. 18: Danı muııkiıi; 20.20: Plik kon
ıen; 21.15 (1875 m.): Planket'in •·Lea 
Clocheı de Cornevillc'' opereti; 21.15 
(364 m.) : Polonya ıcccti. 

MOSKOVA 

19.45: Darjcmijıkı'nin ·•convive de Pi· 
erre" operası ; 22 Yabancı dilttrlc ko
nuımalar. 

BERLIN 

. 20._15: Piyano konseri ; 21 : Operet mu
ı~kııı; 23. Haberler; 23.30 Geee muıiki-
11 (dans): 1: Danı plikları. 

ViYANA ---
18.55 : Holzer idaresinde orkestra • muh

teh!; 21.50 : Mızahi ne1rıyat; 22.0S Stud
yo pı~e ı; 23.ZO : _ŞarkıJar; 24.lS: Srammel 
mu11kı11; 1.15: Çınıcne muıikiıi. 

Se~me program 
Bükreı. ıs, Danı; 21.15 (1875 M) • 

Planket'ın CLOCHE DE CORNEVtİ..: 
LE opercu; 
Budapcıte, 19.15 : Macaristan • İrlanda 

futbol maçını nakil. 
Prıı. 1~.so .: Senfonik konıer; 23.3S: 

Danı muıılı:ııı. 
Berl.n, zı: Sopran ve tenor ıeılerJe O· 

perc_t havaları ; 23.30: Gece muılikiıi, danı. 
_Vıyana, 2 _3.2~: Şarlularj 24.15: Orijin.al 

Vıyana muııluıı. 

Kısa Dalgalar 
BerUn 

Çılr,mı uıtleri: Saat 10.4~ - 14.20 , 
J 74 m ve 31, 45 m Sııt ıs.DO - 183~ • 
31,38 oı. Su.ı 19 - 23.35: 2), 49 m. •• 
49 S.;. m 

Londra 

• ~ALK OPERET! : Eııki•ehir Aıri 
ıınemada cunduz- ($irin Teyze). Ak· 
ıam (Florya) . Yarm alı:pm : (Telli 
Turna). 

• TAN ı (Bıtdoı Yolu) 
• TORK : CAhm Tophyan Kıılar) . 

(Uçul"uma Doiru), 
• YILDIZ : (GOnul Acnu) ve (Seven 

Kadm), 
• SUMER : (Cül"üm ve Ceıa) ve (Y~~ 

t.tkh Vacondı KontrolOr). 
• İPEK ı (Kan Lekesi). 
• ELHA MRA : ($ayıon Güıeli ve 

(Sarı Pijamalı Kıdm ). 
• SARAY: (Shırley Temple) ve (Gana•· 

terler). 
: ALEMDAR: (Miıel Sıroco(). 

MELEK : (Kleopaıu) ve (Kuıadi· 
va). 

• ALK.\ZAR : (Oırb Kıhramanlal"ı) 
(Her Sey Kııııananm) . 

• HİLAL : . (MLıcl Strocof) ve (Çılcrn
Jık Geceıı). 

• ~İLI:I (Mtyt'rlinc F.aciııı) ve (Kı· 
hfornıa Haydutları) ve (Kulc:araca) 

• K
8

ADIK)ÖY HALE : (Mumyala~m 
ervetı • 

• KADIKÖY_ SUREYYA: (Bir Aık 
B6yl t Bıttı) ve (Adalar Şıl"k111) 

0 USKUDAR HALE : (Sil.lb Bıı,;,a) 
Oavrtırr, Toplanhlar 

BEVOCLU HALKEVINDEN ' 

--..:....------·- l'eride CELAL -
Gillhane parkında sıralardan birin 

d~ oturuyordu. Yüzü çok solgun, ren 
gı atmış mavi lx-resinden fışkıran 
kumral AAÇlan perişandı.Dalgın duru 
ruyor, bu fakir kılıklı , soluk dudak· 
!arı günlerce susıımı9 gibi yer yer 
çatlamış. kıza oradan geçenler hay· 
retle bakıyorlardı. Parktaki kadınla
r~ Sl\t&ffll~yl adet edinmiş işsiz güç. 
suz seraerıler, bakı lan •iipheli adam 
!ardan kimse onun yanına sokulma· 
ya cesaret edememişti. 8abahtan ge
h~_oraya o~urmuş. vakit öğleyi geç. 
tıgı halde hıç kıpırdamadan vaziveti· 
ni değiştirmemişti. Gözleri d~ima 
öylece ayaklarının ucuna takılı, be . 
yaz ,effaf teninden kemikleri görü
necek kadar za)ıf elieri, dizlerinde 
hareket etmed n duruyordu. 

Yavat yavaş akşam basmaya baş· 
!adı.Biraz sonra parkın kapıları kapa 
nacaktı.Halbuki kız hAll bundan ha
lx-rsiz gibi yerindı'n kımıldamıyordu . 
Oturduğu sıranın önünden uzun boy 
lu, esmer, ciddi yüılü bir adam kııa 
kE'!lkin bir nazar fırlatarak ge.;ti. Son 
ra biraz ileride bird<·nbire duraklaya 
rak yavaşca geri dönüp, onun yanı
na yaklaştı. Oturduğu sıranın ucuna 
iliRin kızı hayretle sllzcrek yavaşea 
sordu : 

- Niçin bu kad•r perişan haidesi· 
niz. size yardım edebilir miyim? 

Kız bakı~larını ona çevirince a . 
dam sordu~ suale pişman oldu. Za· 
vıflıktan elmacık kemiJ..leri dışan fır 
lamış, sapsıın yiizUnde mor halkalar 
la çevrili gözleri fed bir ümitsizlikle 
donuk donuk parlayarak adamı süz. 
d.U. Kavnık bir kabuk bağiamıt renk 
sız dudaklarını ümitsiz bir hareketle 
ısırarak cevap vl'rdi: 

- Açım, yatacak yerim yok! 
Yabancının kendlsile samimiyetle 

alakadar olduğunu görünce ya va' ya 
vaş anlattı: Hastaydı. Kim•e onu ya. 
nına almak, iş vermek istemiyordu. 
Hastaneler de kabul etmemişlerdi. 
Artık ölilmd!'n başka bu aefaietkn 
ç:,kti~i ıztıraptan bir kurtuluş çaresi 
gormüyordu. 

Adam kmn kısık bir sesle. sık sık 

nefesi tutularak anlattığı şeyleri yü· 
zü ıztıraptan buruşarak dinliyordu. 
O sözünü bitirince acele ile saatini cı 
karıp baktı . Sonra elini cebine götiİ
rerek bir be' liralık çıkardı. Kıza u
zatarak: 

- Ben avukatım. dedi. Şimdi mü
him bi; ranMvum var. Ac<'le yetiş· 
mem lazım. Bu para •izi vanna ka
dar idare t'der ellı<·t. !>abah •ize ve • 
rrceğim adrr.se. yazıhaneme gelirsi· 
niz. !>izi bir hastahaneye yrrlr,tirc • 
rei{im. Göreceksiniz herşey düzele • 
cek. 

Yazıhanesinin adre•lni de verip kı 
zı sevinç ve iimit !~inde srkasında bı 
rakarak oradan siirstle u•aklaştı. 

Avukat o gece geç vakit evine dö· 
nüvordıı . Rıhtımdan vukarı uzanan 
ı:eni, cadd nin başında triaşlı bir ka 
lahahkla ka"ılaştı. Mt'rakla o tarafa 
ilerleyince birkaç polisin kucaklann• 
da sırsıklam bir vücut ta,ıyarak eC• 
ıaneye doğru koştııklarını gördil. 

Peı1lerine takıldı. F.czaneye girin • 
ceye kadar kalabalığın konuşmasın• 
dan kazn•edenin kendini denlın at • 
mış bir ı:enç k11. olduğunu snlsmıştı 
ve aydınlığa kavuşu11 ta polislerin ye 
re bıraktıkları vilcu~il çoktan •oğu· 
muş, sn~larından hülii sııiar damla • 
van ölüvil görd\IBI ~aman dehşetle 
ak»am Uzeri yarılım eıtij?i, sabah va· 
zıhane•İne ~ağırdı-"ı narktaki kızı ta
nıdı . Ba/Tırmamak için kendini zor 
tuttu. O!Uniin ka"ısmda övle don • 
muş ~bi ne kadar kaldığını' bilmivor 
du. Doktor grimi ö!Uy\l muayene. et· 
mit. polis ••mt tutmuştu. Sıra gelin· 
ce ona da: "Tanryor musunuz?" diye 
sordular. Boi(uk bir ae•le "ha}~r" de· 
di ve gayriihtiyari mırıldandı: "Fa· 
kat niçin bunu yaptı?" Yanında bu· 
lunan poliAlrrden biri kft)~teızca o • 
muzunu silkerek cevap verdi: 

- Ne yapsın fakir. Avuçlarından 
doktor sıkı sıkı tuttuğu kalp bir beş 
liralığı •orlukla çıkardı. Demek Mn 
güveneceği de o beşlikınit zavallının. 
O da kalp çıkınca kıydı canına belki 
kimbiiir •. . 

Seyhan Vilayeti Defterdarlığından : 
Seyhan Vilayetinin Karataş nahiyesindeki Karataş 

Dalyanının kanun ve nizamlarına göre 936 ve 937 mail 

vı~~arında balık avlamak hakkile balık resmi iki sene 
~uddetle 27-4-936 tarihinde n "itibaren kapalı zarf usu-
1 ~·~rt tırmaya çıkarılmıştı r. 18 Mayıs 936 tarihine mii-
~a 1 ~azart~si günü saat ( 15) de Seyhan Defterdarlı
f1nda ıhalesı 7apılacaktır. İki senelik muhammen bede
ı ( 143 .ıs) l.ıra olup taliplerin yüzde yedi buçuk muvak-

kat te~ınat .ıle teklif mektublarım 2490 numaralı kanu
~a tevfıkan ıhale zamanından bir saat evveline kadar 

~yhan .Defterda~lığa verilmesi meşruttur. Sartnameyi 
e:.ormek ıstevenlerın Ankarada Malive Vekalet' M'lr E 
lak Müdiirlüğiine. İstanbul'da Av Vergileri ~iid~i:1Ü~: 
ne ve Adanada Defterdarlığa müracaatları ilan olunur. 

D e vle t Demiryolları ve 

Umum ldareıi 
L imanları 

ilanları 

(2382) 

iş letme 

Yumurta Nakliyatına Tenzilat: 
1 ~-~·936 tarihinden itiba ren "Yumurta" nakliyatına 

tedı:1zıla1t.d~apılacaktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat 
e ı me ı ır. (930) (2358) 

İdaremiz Eskişehir atelyesi için usta tornacıya iht' 
vardır. Taliplerin imtihanları yapılmak Ü · d!aç 
kadar çalışdıkları yerlerden aldıkları b zere şı?11 ı~e 
d?ğ'ruluk kağıtlarını, Millet M ektebi şahad~~~=~~s e:ıl~ 
nufus ve askerlik vesikalarını alarak İstanbul'd H le~ını, 
paşa İşletme Müfettişliğine İzmir'de A l ak ay ar
Şefliğ'ine müracaatları. ' sanca atelyesi 

TÜBERKÜLOZ CEMiYETiNDEN , . H~ydarpaşada v e İzmir'de imtihan 1 1 .. 
9Jrü~rkülo• Cemiyeti aylık toplant .. m• lıkl erı. Eskişehirde geldikleri zaman ·~· a~ ar~~ ~unde-

(Tül"k K.utu 1atanbul Subni) nin acıt~ 
mkaıı dolıyıııle S Mayiı_ 936 p..zar •unti 
; 'kmr 11

1 
at ~1 de EV"ımİ~ ıalonlarmda 

1 
o tor ımaıl . Kenan tarafmdan Havacı. 

ık hakkmda bir konfer_anı verilccektıri. 
bil~ konferans lialk ıçındir herlı:tı cele-

ıymmuı alUnco çarıamba ıunu pılacak imtihandan sonra takd'ır 1 ı ınkcı ır defa ya-
IB.JO da .. Eubba Od.,mda yapacakur. 0 unaca tır. (933) 
A ~[J.fcıor Abdulkadir, Dr. Zuhtü Tevfik 

1 
rr smet •c Ekrem Seril tebJıDlerde bu: ( 2 3 5 9) 

Un.icaklardır. • :!.l lfl lfl I 
EMiNÖNÜ llALKEVINDEN , = ~1!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1!! 

<Turk ııava Kuıu ı ıınbuı •ubeıi> - Turk Hava K B -ı~_ıh~tnı kutbmık Uztre 34 S~1936 nın urumu u•• yu"" k -
cunu uat 19.30 da Evimi•İn cuf"" -- = 
pıır)CJ içınde Alaykö1k_Undcki ulon~~de D Mılli Turlı: Talebe. bfrlıiinın iıtirakile aı - W> a w -
ptlacak t6rcne hüıiın yurıdatlar dıveııJ · =§§ ~ . IA lM @ @ ~ lVJ =-

Bu lOl"ende cc~tl~rin yıpac•lı tezahüı;~ ıı 
d.~n ıonra Halkcvı ıoıterit tubeıi bir tem-
11 verecek ve Ar ıubeıinin muıiki kolu t 
rafmdan da koro npılacaktrr. •· - Ş d k 
Hastane Ttı~ron ıan 5 ım ıye ?dar ~in l erce kiş ıy ı zen gı n etm iştir :: 

Cerrahpap baıtıncıt 21693 
Gııret. haıtaneıi Yenibahc• 23017 
Haıcki lıı:ıdmJar haıta.ncıl 24SS3 
Zeynep Klnıil h11tıneıl Üll<Odu 60179 
Kuduı haıtaneıl C•P9 22142 
Beyoflu Ztllrllr hutannl 43341 
Gülhıne haıtaneıl Gülhane 20510 
Hıydıırı>ı .. Nümonc hııtaneal 60107 
Etfal hııtantıl Sitll 42426 
Bakrrköy Aktl h111ınell ı 6 .60 

Çahuk ıhhl Vardım Tf'llkllilh 

Bu numaradan ımdat otomo
bili lltenir 44991 

§ Yenı tertip pUinını görünüz. = 
!: 1 el ketlde 11 • Mayıs - 936 d d -

~ B ü Y ü k i k r a m i ;,·~ ~ 
~ 25.000 Liradır ~ 
= Ayrıca : 15.000, 12.000 10 000 li lık ·1cr . 
=: y e le rle (20.000) lira lık bi~ mÜka fa t ; a d ı amt· -

iri ı ıı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ım ı 1111111111111111111111 ı ıı ı ı ı ı ıilıı itı·ı; ı 11111111111~ 

lo.. 
d il 

liri 

11 

n 

"'" 



uza 
:ınlık 

rııuhab 
ktedir 

elzem 
ıı bunl 

1 
bir ço 

== 

10 TAN 

imparatoru kactı 
• ... u • ....... • • 

[Ba,ı 1 incide] 
lhttma.Uer oldukça zait görülmekte -
dir. 

' n 

Her ııe oluna olsuıı lmparatonm 
ordolan başından ayrılm&sı, ve kaç
ması, Halıef - lt&lyaıı lhtllifma yeni 
bir veçhe vermektedlr. lmparator Ce 
nevreye gitse bile orada sözlinü din -
!etmesi çok müşküldür. O ııözünü din
let.se de Adlsababayl belki bugün al
mıı; olan ltaıyanla.rm buna biç kulak 
asmıyacakları işiki.rdır. 

--------· .. • tıııı 11111 ıa ~ 
.. 

lmparatorun kaçmaslle Halıef pa.
yitahtmda şimdiden panik ve yağma 
başlamıştır. 

<: 

lmparatorun kaçmasına rağmen 
htikiunet dağılmış değildir. Habeşis
tan el'an mevcuttur. Fakat ne yazık 
ki, htikfunet Negüslin korkaklığı yü
zünden başsız kalıru~tır. Son gelen bir 
telgraf, payitahtın, Mısır Sudanı ya -
klnlndekl Goraya nakledildiğini bll
dlnnekt.edir. 

Adlsababayı panik ıçınde oırakarak Fılistlne kaçan imparatorun hususi treni 

Dün bu hususta aldığımız telgra1-
ları a,,ağı koyuyoruz.] 

Diğer bir rivayete nazaran, impa-ı lunmaktadır. Bu akşama kadar ya- Habeş muntazam müdafaasınm so
ratorun Cenevreye giderek şikayet- hancılar arasında hiçbir yaralı yok- nuna bir delil olarak tellkki edil
lerini ve dileklerini doğrudan doğru- sa da, şehirde karışıklıklar ve yağma mektedir. 
ya yakında toplanacak olan Millet- olduğu ve devam ettiği muhakkak • İvning Standard gazetesi, ezcümle 

imparator nasıl kagtı ler Cemiyeti konseyine arzetmesi ih- tır. diyor ki: 
Loudra, 2 (A.A.) - Reuter ajan -

ımdan: 
timali de varit görülmektedir. Adis ltayan kıtaatmın muvasalatına Adis Ababada yeni bir hUktimet 
Ababanın telsiz istasyonu bozulmuş dair henüz hiçbir haber gelmemiş- teşekkUI ettiği takdirde İngiltere bu 
olduğundan muhaberat durmuştur. tir. hUk!lmeti zorlukla tanıyabilecektir. Adisababadaki lngifu: elçisi, Neca

einin beraberinde imparatoriçe ve ve
liaht olduğu halde Cibutiye gitmiş ol
duğunu bildirmektedir. Adisababa -
dan tüfek sesleri gelmekte ve Habeş 
payitahtına yağınakerliğe başla.nıl • 
mış olduğu rivayet edilmektedir. 

Eden, bu sabah hariciye nezaretin
de vaziyeti tetkik ile meşgul olmuş • 
tur. 

Necaşi, Adisababa'dan hareketin -
den evvel Ingiliz elçisi ile ğörüşmüı • 
tür. 

Payitahttan dört mfl mesafede ka
in Ingiliz sefarethanesi mıııtakıun da
hilinde bulunan Ingilizlerle diğer ec • 
nebi tebaalarmııı himayesi için ica -
beden bütün tedbirler alınmıştır. Uç 
bin kişi bu mmtakaya iltica edebilir. 
Ecnebilerin lta!yanlarm gelmesi yü
zünden herhangi bir tehlikeye maruz 
kalacaklarına ihtimal verilmemekte
dir. 

Yiyecek ve içecek miktan kafidir. 
lngillz elçisi, Adisababadan gitmek 

fi 'ere hiçbir hazırlıkta bulunmamış -
tır. 

Adisababada panik 
Paris, 2 (Tan) - Adis Ababadan 

alınan haberler çok heyecan verici 
mahiyettedirler. lmparatorun maai
le firanndan sonra, şehirde bir pa
nik ve anarşi başgöstermiştir. Mevki 
ve servet sahibi adamlarla ecnebiler, 
sefaretlere ve bilhassa İngiliz sefa
rethanesine iltica etmişlerdir. Boş 
kalmış evler ve sahibsiz bırakılmış 
dükkanlar yağma edilmektedir. Şeh
rin muhtelif noktalarında silah ses
leri işitilmektedir. 

Sonradan gelen malumata göre, 
lngiltere hariciye nezareti Ad.is A
babadaki elçisiyle mütemadiyen tel
sizle muhabere etmekte ve vaziyet 
hakkında malO.mat almaktadır. 

imparator yine imparator 
kalacak! 

Londra, 2 (A. A.) - Röyter ajan
sı bilcliriyor: Ad.is Ababadan gelen 
son haberlere göre, yabancı halk 
muhtel!! elçiliklerde emniyetleri 
memnuniyeti mucip bir halde bu • 

lmparatorun nihayet nereye gide- lngiltere elçiliği Adisababayı terket
ceği hakkında resmi mahfellerden hiç rnek mecburiyetinde kalacaktır. Ne
bir malumat almak imkanı yoktur. caşinln hareketi, İtalyanlann kalan 

Londradaki Haboş mahfelleri im • hükumetle barış ,artıan hakkmdald 
paratorun Habeş topraklarında tren- anla.şmalarını intaç ettiği takdirde, 
den ineceğini zannetmekte iseler de, İngilizlerin ne gibi hattı hareket it • 
lngiliz mahfelleri Cibutiye gideceği tihaz edecekleri merak edilmeye de
kanaatindedirler. ğecektir. NegUsUn, Adis Ababayı ln-

Imparatorun Filistine bir lngiliz giliz elçisinin tavsiyesi üzerine ter -
harp gemisiyle gideceği hakkındaki ketmı, olmadığı kaydedilmektedir. 
haber ne teyit ne de tekzip edilmek- Star gazetesi, Necaşiyi hala Ha
tedir. Imparatorun, Habeşlstanı ter- beş devletinin reisi olarak telakki 
kettiği takdirde vaziyeti ne olacağı etmek mümkün olup olmadığmm 
meselesine gelince, filen hüktimet meçhul olduğunu kaydediyor. 
icra etmemekte olmasına rağmen, 

imparatorun uhdesine kalacağı ve 
yabancı topraklarda kendisine mev
kiinin ve Habeş orduları başkumanda 
nı sıfatının verdiği hUrmet ve riaye
tin ifa edileceği bildirilmektedir. 

lngilizler Necaıiye fena 
kızıyorlar 

Londra, 2 (A. A.) - Gazeteler, 
Habeş imparatorunun Cibutiye ha

Merkezi hükOmet taıınıyor 
Parls, 2 (Tan) - Habeş kabinesi 

azası otomobille Habeşlstanm batı 

taraflarına hareket etmiştir. HUkO.
metin Mısır Sudanı yakmmdakl Go
re'ye nakledileceği söylenmektedir. 
Oradaki dağlar mukavemeti uzat -
mak imkanını verecektir. Ayni za
manda lngilizlere alt arazinin yakm 
bulunması da hUktimet erkanınm 

reketi hakkındaki haberi ilk sayfala- icap ederse buraya geçmesini müm
nnda neşretmektedirler. Bu hadise, kün kılacaktır. 

Habeflerln hazırlamış oldukları mu 
kavemet tertibatm1n b:npa.ratorun 11.

tlmetinden sonra uzun müddet de -
vam edeceği zannolunma.maktadır. 

Milletler Cemiyetinin bu ayın 11 
inde açılacak olan içtima devresinde 
hazır bulunması için Ingiltere tara -
fından imparatora bir g(ına davet vu 
ku bulmamıştır. Diğer taraftan im -
paratorun Ingiltereye gitmesi ihtl • 
mali olduğuna dair olan şayia da t&
eyyüt etmiş değildir. 

Adisababa şehri ya düştü 
veyahut düşmek üzere 

Zecri tedbirler 
[Başı 1 incide) 

kabl! sUel tedbirlerle mukabele ede
cektir. Bu ne bir blöf, ne de bir teh
dittir. Sadece, müthiş bir tehlikenin 
arifesinde vakıalann tesbit ve mü
şahedesidir. İtalyan ordusu böyle bir 
hal vukuunda bütün düşmanlanna 

ve onların menfaatlerine karşı koy
masını ve onlara dünyanın her buca
ğında amansız bir surette zarar ver
mesini bilecektir. Bunun cezasını bil
hassa bUyük cihan lmparatorluklan, 
yani müstemlekeleri bütUn dUnyaya 
yayılmı, olan devletler çekecektir. 

Imparatonın kaçması İngiliz maha 
f'" ·'!de tevlit edeceği netayiç ltibarly 
f, vahim addedilmektedir. lmpara -
tor, payitahtı Ingiliz elçisinin rey ve 
mUtaleasmı aldıktan sonra terketmlş 
değildir. Elde edilebilen maltimata gö 
re imparator, lngiliz elçisine, ne bir 
mektup bırakmış ve ne de kendi gay 
bubeti esnasında mutavassıt sıfatiyle 
hareket etmesi için mumaileyhe ve -
kalet vermiştir. 

Adisababadaki sefirler heyeti, va -
~yeti tetkik etmek üzere bir toplantı 
yapınıııtır. 

Londradaki Habeş sefareti, •imdi
ye kadar imparatorun hareketini te
yit eder maltimat almamıştır. 

filistine gitmek üzere 
müsaade istedi 

Londra, 2 (A.A.) - N~ı ile aile
si ve saray er k!nı ihtimal Filistine gi 
deceklerdir. 

Filhakika öğrenildiğine göre Neca,. 
ıi, Filistinde ikamet etmek üzere Lon 
dra hüktlmetinden ruhsat istemiştir. 
lngiltere hüktimeti, hemen Fransız 
hüktimeit ile temasa gelerek impara
torun Filistine gitmek Uzere Cibuti
den geçmesine muva.fakat edip etıni
yeceğini sormuştur. 

Alınan haberlere göl'I!, Fraruıa hU
kumeti, Nec~inin Cibutiden geçme • 
sine karşı bir g(ına itirazı olmadığını 
ancak bu şehirden mümkUn olduğu ka 
dar sür'atle ayrılmasını arzu etmekte 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Zira kendisinin emniyet ve selame
tini temin için hiçbir hazırlık yapıl
mı§ değildir. 

Yine öğrenildiğine göre İngiltere 
hükilıneti, bir Inglliz harp gemisine 
Necaşlyi Filistine götürmek üzere he
men Cibutiye hareket etmesi için e -
mir vermiştir. 

Yoksa kagmadı mı ? 
Londra, 2 (Tan) - Adts Ababa

dan alınan en son haberlere göre, 
imparatorun trene binerek Clbutiye 
hareket etmesine rağmen, oraya git
meyip de gizlice .aklanmak istemesi 
\ıaşka bir yere gitmesi de muhtemel 
«örillmektedlı> 

Ras Nasibu ordusu da tamamen dağıldı 
[Başı 1 incide] J kadar alçalmı,tır. 

ber alma bürosunun hususi muha· Fırsattan istifade eden Habeşler 
biri telsizle bildiriyor : 

Kervan izini takip eden maklnalı 
kolun Batısında ilerlemekte olan as. 
keri kolu Adisababanın Şimalindeki 
Eğersa ismindeki mahalle varmıştır. 

Sabota! hareketlerile İtalyan ile
ri hareketine mani olmak için ken
dilerine Negiis tarafından ricada 
bulunulmuş olan halk her tarafda 
yol işlerinde çalışmak için İtalyanın 
hizmetinde bulunmak için müracaat· 
t.a bulunuyorlar. 

Uolo bölgesinin şefi Decaz Burro 
Amedienin, ltalyanlarm harbi ka
zandığına kani ola.rak İtalyanlara 
mütavaata amade olduğu bildirili
yor. 

İtalyanlar Tana gölU üzerindeki 
Gorgora yarım adası kıyılarında bir 
su tayyaresi üssü ihdas etmişlerdir. 

Adisababa ya dü§tü ycı 
düımek üzere ... 

Berlin, 2. (Tan) - Habe3istandan 
bildirildiğine göre, İtalyan kuvvetle
ri Adisababadan ancak 50 kilometre 
uzakta bulunmaktadırlar. Yann şeb· 
rin işgal edileceği tahmin edilmek
tedir. Fakat, Habeşlerin hiçbir mu
kavemet göstermediklerine nazaren, 
paytahtın işga.!i bugün dahi muhte
meldir. 

Adisababa işgal edildiği takdir
de, harbe iştirak eden bütün İtal
yan kıtalarından (karabinier, aske
ri, faşist, bahriyeli, ilah) birer müf
reze merasimle şehre dlhil olacak
lardır. 

Mussolininin damadının 
tayyaresi Adisababa 
üzerinde 

Roma, 2 (Tan) - Harp cephesin
den alınan ma!Uınata nazaran, İtal
yan ileri hareketine iştirak eden 
Musolininin damadı Kont Ciano, 
dün, mayetinde bulunanlara haber 
vermeksizin, Adisababanın müdafaa 
vesaitini ve tedbirlerini yakından 

tetkik etmek maksadi ile, kendi tay
yaresine binerek paytahtın üstUnde 
bir ucuş ya.pııuş ve 30 metre irtifAa 

hemen Kont Cianonun tayyaresine 
karşı ateş açmışlar ve tayyarenin 
kanatlarını delikdeşik etmiştir. Ma
kinesini de hasara uğratmı§lardır. 
Kont Ciano ancak bir mUcize eseri 
olarak bu tehlikeli vaziyetten kur
tulmuş ve İtalyan hatlarına iltica 
etmiştir. 

Nasibu ordusu tamamen 
dağıldı 

Londra, 2 (Tan) - General Grazi
yaninin Romaya gönderdiği bir ra
pora göre Cenup cephesinde Ras Na
sibu ordusu tamanıile mahvedilmiş
tir. 30 bin kişiden mürekkep olan bu 
ordu İtalyanların ıiddetli taarruzu 
karşısında mukavemet edememiş ve 
bozguna uğrayarak Ciclgaya kaçmı,. 
tır. Bu ordunun müdafaasını Vehip 
Paşa ile on ecnebi zabit yapııu,tı. 

Mısırda intihabat 

mücadelesi başladı 
Londra, 2 (Tan) - Kahireden bil 

diriliyor: 
Mısırda yeni parllmentonun intiba 

bı için faaliyet başlamıştır. Veft par
tisinin kahir bir ekııeriyet kazanaca -
ğı ve parlamentonun dörtte UçUnU e
line alacağı kuvvetle tahmin edilmek
tedir. 

Amerikanın deniz bütçesi 
Vaşington, 2 (A.A.) - Mecliı büt

çe komisyonu deniz bütçesini kabul 
etmiştir. Bütçede gelecek finans se
nesi için yeni gemiler inşası k&I'§ılığı 
olarak 531 milyon dolar tahsisat mev 
cuttur. Bu suretle deniz bakanlığmm 
elinde 592 milyon 200 bin dolar para 
bulunacaktır kl, barış zamanı l~in bu 
rakam bir rekor teşkil etmektedir. 

'l'ENi NESRIVAT 

Altıok Dergisi 
Edirnede intişar etmekte olan Al· 

tıok Dergisinin 26 ncı sayısı çıkmış· 
tır. 

Süveyıin kapanması 
Londra, 2 (A.A.) - Havas ajan • 

sından: Italyan meselesinin halli hu
susu, Lort Davies'in Milletler Cemi
yeti müzaheret birliği namına Sil -
veyş kanalmııı kapatılınr.sı için pa • 
zartesi günü Edene yapacağı mllra -
caat ve geçenlerde Duff Cooper'in ra
hiplerin siyasete müdahalesi aleyhin
deki hücuınlan dolayısile kiliselerin 
ve bilhassa muariz kiliselerin zecri 
tedbirlerin arttırılması için yapmakta 
olduklan cidal yü:rllnden mU,kUlata 
uğrayacaktır. 

Mussolini amirallerle 
görüıtü 

Roma, 2 (Tan) - Mussolini bu -
gün Amiral Doıniniko Kavalyero ile 
11 amirali kabul ederek kendilerile 
uzun müddet görüşmüştür. Bu görüş
meler esnasında Amirallerin Akdeniz 
vaziyetine dair verdikleri raporlar 
mevzuu bahsedilmiftir. 

Almanyaya sorulacak 

sual listesi ikmal edildi 
Londra, 3 (A.A.) - Hariciye nezıv 

retl mütehusıalan, dUn Almanyaya 
gönderilecek olan sual llsteainin tan
zimini ikmale devam etmişlerdir. 

Bu ıualnamenin gayet mutedil bir 
,ekilde ve mutedil tabirlerle kaleme 
alınacağı teyit edilmektedir. Bununla 
beraber kabinenin pazartesi günü 
kat't surette tasdlk edeceği bu vesi -
kanın ehemmiyet ve şUmulü hicbir 
veçhile t&lıdlt edilmiyecektir. 
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Belgraddaki siyasi topla~ 

Balkan konseyinden sonr: 
Küçük Antant toplanaca 
Boğazlar işi, Arnavutluk • ltalyan anıcı.-; 
Bulgaristanın istediği mahreç konuşuıoc.,, 

· cıfl' 

tinde K'.içüK Antant konseyi topla
nacak~ır. B·· konseyin müzakereleri 
de iki gün sürecektir. 

~ ,... ... ,,lı 

T. R. Aras'ın ~ 
Bu toplantılar hakkında hiçbir 

ruzname neşredilmediği halde bütUn 
dünya vaziyetine bakarak konuşu • 
lacak meseleleri tahmin etmek pek 
!il mümkündür. Balkan antantı kon 
seyinde bynelmilel meseleler, göz -
den gec lldikten sonra boğazların 

tahkimi ve askerile,tirilmesl için 
TUrkiye tarrfmdan allkadar devlet
lere verilen nota mevzubahs edile -
cektir. Bu hususta Balkan antantı 
devletleri •imdiye kadar TUrkiyeye 
müspet cevaplar vermişlerdir. Yuna
nistan, Yugoslavya, Romanya Türk 
noktai nazarını kabul etmektedirler. 
Tevfik RUştU Aras Atlnadan geçer
ken de Y"'"lan Başbakanı General 
Metaksas, Türk notası hakkında gö
rü, birliğini bir defa daha TUrk ba
kanına anlatmıştır. 

Bundm maada, Yunanlstanm Bal
kan paktından mütevellit taahhütle
ri tetkik edilecek, ve Yunanlstanda 
muhtelif -vesilelerle ortaya atılan bu 
mesele bir çare! halle bağlanacaktır. 

Balkan konseyinde aynca İtalya 
il• Arnavı '.'uk arasında yapılan aon 
anlaş"'lıı. d~ gözden geçirilecektir. 
Diğer taraftan umumiyetle Bal • 

kan meselel · tetkik olunacak, ve 
-bu meyanclıı. Bulgarlstanm Akdeniz. 
de istedi'.:! ekonomik mahreç işi de 
görüşülecektir. 

Daha şimdiden Balkan paktı dev
letleri arasında bu meseleler etrafın· 
da bir görüş birliği olduğu mllşahede 
edilmektedir. 

KUçUk antant Konseyine gelince, 
burada Ita!ya ile Habeşistan arasın
daki ihtilaf ve bir ihtilafın orta Avru
pada.ki akisleri tetkik olunacaktır. 
Avusturyanın Sen-Jermen muahe

desini bir taraflı ihlll ederek mecbu-
rl a.skerliği tesis etmesi ve Lokarno 
paktından mütevellit taahhütler me -
selesi de görüşülecektir. 

A vusturyanın emniyeti meselesi 
bilhassa üzerinde durulacak mesele -
lerdendir. Aynca Çekoslovakya ile Al 
manya arasındaki münasebat ta tet
kik edilecektir. 

Tevfik Rü§tü Aras 
Atinadan gegerken 

Atina, 2 (Tan) - Türkiye Dı, Ba
kanı Doktor Tevfik Rüştü Aras, bu 
sabah saat 8,30 da refakatindeki ze
vatla birlikte, Pireye gelml,tir. Tev
fik Rüştü .Aras, Başbakan ve 0ı,ı,. 
leri Bakanı Metaksas ile Dıtbakanlık 
erkanı, Türkiye, Yugoelavya ve Ro
manya elçileri tarafından karşılan
mıştır. 

Tevfik RüştU Aras, vapurdan iner 
ken iskelede hazır bulunan bir aske
ri kıt'a tarafından selamlanmıf, li -
manda biriken halk alkıflarla tezahll 
ratta bulunmuştur. TUrkiye dış ba· 
kanı, Yunan başbakanını ziyaret e
derek Metaksasla beraber Atinaya 
gitmiş, Büyük Britanya oteline in -
miştir. Biraz istirahatten sonra Ge
neral Metaksasla birlikte saraya gi
den Tevfik Rüştü Aras, kral tara· 
fından kabul edilmi' ve görütmeler 
çok samiınt olmu,tur. Tevfik Rüştü 
Aras Türkiye cUınhurrelsi Atatür
kün selamlarını krala bildirmiftir. 

Saraydan dönen Türkiye Dı,baka
nı, Yunan dış bakanlığına da gelmit 
ve Metaksasla Balkan antantı kon
seyine ait meseleler üzerinde görüş
müştür. 

Saat on üçte Yunan Batbakanı. 
Tevfik Rüştü Aras şerefine bir ziya
fet vermi,tir. Ziyafetten sonra Tür
kiye dış bakanı gazete mümessilleri· 
n! kabul ederek kendileriyle konuş
muş, iki devletin dostluğundan bah
setmiş ve halkın şahsı hakkında gös
terdiği samimi kabulden dolayı mü
teşekkir olduğunu bildinnişt!r. 

Belgrada hareket 

Yunanistanla gör~ı 
beraberliği var 

,\nsd0111 • 
Atin&, 2 (A.A.) - 11 • ,.,.. 

smııı hususi muhab!rlııdt '.tıJı _";, 
Dışlşleri Bakanı Dr. fe• tfj 11"'~ 

Ara.s, ajanamııza. şu ııry::.~ f 
muştur: KoID§umUZUJI tı5J.,.-..11 
neral Metaksa.ııla fikir te~Ir ııı~' 
memnunum. Görüşlerde rtolıl Q' 

kat vardır. Kral Hazretle ..., 
bnlünden çok müteh~1'1 ,.-1f 
idarelerinin dost ve ıııU~t~ltf~ 
nlstan için 11ellmetU ve ~ ...d 
larak hayırlı neticeler .-e örJll"'..ı 
ğunn her dost gözü aÇl"ı 1 ~_.f 
dlr. Harici polltlka görtlş ~e ~·~ 
klyenln, merkezini se\'iıı( 111' 
gitmekte olduğumu• nıUtt~ fi 
lavyanm ve diğer nıııttefl~ ~ 
manyanın anlayış!arlyle b J 
henk vardır. _,,r

01 
ti .... . .... . tJJ)ıo/ 
halkm alkı,lan içinde ili 
ayrılını,tır. 

Yunan gazeteferfn/11 
yazdıkları ~ 

Atina, 2 (Tan) - BUtUJI: ~ıf 
Türkiye Oıflşler Bakanınyıe.;;; 
ziyaret etmesi mUnaseııetıkl~ ~ 
rilen incellği takdir etınekı',!:/ 
Tevfik RU,tü Arası Bal f'~ .
nm en samimi bir taraf~1eııt 4f 
tedirler. Bu vealle ile gs•d,.ı · 
ğazlann tahkimi hakkın iıP,, 
talebine de fııaret ederek ~~ 
haklı olduğunu ileri aurrıı, ~· 
Türk- Yunan dost/U9~ 
Balkan Paktı t.iıı' " Atina, 2 (A. A.) - ). 

bildiriyor: . ,ot):! 
Messager d'Athenes ~~ bııf 
"Muhterem ml.ııafiriı:0-11 • J# 

velkl ziyaretlerinden çok ~r• · 
ralt altında gelmektedir. ;,ıt' 
nan paktının aulh unsUl"l il. 
berdevamdır. Fakat yun~t, 
Türkiyenin etrafmds ). ~ 
terait değifıniftlr. Gittikçe 41 

1 
makta olan tehlikeler a~ ~ 
Yunan dostluğu daha pati ' 
ziyette göıUkmektedir· r;u ;,! y 
hiç kimsenin aleyhine ıııU~ fi J 
ğildir. Fakat ayni hisle, 11 '-· 
nizi memleketinin eınniYe~ ıf r 
tamamiyetine karşı yapıl•~ 
rekete karşı koyacaktır: • ...ııı 
tantı, Türk - Yunan p~ #,. 
miyetinl tenzil etm~tlt· ~.J 
!iği, evvelce olduğu gıbl ~1 
dörtler birliğinin esasıdıl'· ııJ· / 
ile Yunanistan arasmdsıd ııJI ı' f 
rece kuvvetli olursa, Bali\~;;' 
da o derece kuvvetli ol•~~ 
ğazlann yeniden askeri! .r'.: ç 
ıneııeleal, iki memleket ~ • .pt'.J 
tam fikir birliğini 1ııpat etııı;"ıı#" • 
Tevfik Rüttü Aru, bU~11 !J..1 
tanda yeni zimamdarlat ~",, 
rejim bulacaktır. Ve btl ıııtııl.'A 
kendisi Yunanistanm ıı:,ıt'! 
karfI olan ıiyasaaınm Jll ,.ıı1.P 
ni daha iyi bir ıurette ıı 

caktır. r''p 
Balkan Antantı J(ot15' 

Türk gazetecileri ,r-1•; 
Yarın Belgradda toplaJlt•ıdPtf. 

Balkan konseyi lçtımaın~kofl'1 1'. 
mek üzere, Yugosla" Jı ,et9'~ 
daveti üzerine, Türk gıı.ıuıı •el 
den mürekkep bir heyet. b•tt• 
ki ekspresle ,ehrlmizdetı ~· 
mi~tir. ·re~'~ 

Heyette. gazptpmfı ~ 1 
• ı 

Naci Karacan. uıus ~il"tlif.'. 
Neşet Halil Ata v Cll "~din ı1": 
ridun Osman, Son P ,.ıııııl1 d J 
ment Ekrem, Akf&Ill ' )lor' 
Klzım Şinaııl, Haberden G• 
toğlu bulunmaktadır. ııil~~ıı' 
Belgradda Yugoslav .., ıof"~ıl 

• . 1 koıııe. et' 

Atina, 2 (Tan) - Oğleden sonra 
Türkiye dış bakanı Dr. Tevfik Rilftü 
Aras, Ba,bakan Metaksasla 'birlikte 
istasyona gelmiş ve hususi trenle 
Belgrada hareket etmiştir. Istaayon 
da bütün bakanlar bulunmu,tur. 
Çok kesif uğurlayıcı halk tabakası 
Atatürk ve Yunan kralı için sürekli 
tezahürat yapmıt ve tren binlerce 

mısafiri o acaklar, 0611 
sını müteakip ,ehriıIIİ'e 
dJr. 
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YER oEClŞ f 11ö;:·REŞiT SAM 
:: idrar yolları haıtalıkl _ 
! Be ·ı tstiklil caddesi Mis sokağı ko - yogu . 

7 1- ikinci kat. daıre ye 
ıııı•ıııı•ıııı• 

Kapalı zarf usulil~ e 

Tekirdağ Belediyesı 
1 - Eksiltmeye konul~n iş: 

Tekirdağ kasabasının h.alı. ~~zır 
~ · ve tersımı ışı. planının tanz~m 

1 
.. ( 9600 Tahmin edılen bede ı • 

2 - Bu işe aid şartname ve e 

A _ Hususi şartname r 
B- 2290 sayılı yapı ve yolla 

hali hazır harita ve müstakbel şe 
_şartname. • • 

C - Mukavele pro1esı. 
İsteyenler bu şartname vedevr .. 

. ·1 Komisyonun a go sınde eksı tme .. .. 
5 936 

c 
3 _Eksiltme gunu ~: - • d 

Tekirdağ Belediye Encume~ı o 1 
4 - Eksiltme kapalı z.ar usf. 
5 - Eksiltmeye girebılmek ç 

bundan başk 
teminat varakası ve d 
haiz olub göstermesi lazım hı: •. 

1
• . r . e ırcı 1 

Bu işe girecek ıstek ının ş b .. 1 
de ihtisas sahibi olması v_e f~; 
Noterlikçe musaddak. fotogr~nü 
odası vesikalarını eksıI_:me g .. 
dağ Belediye Başkan!ıgına mura 

zımdır. k 
6 - Teklif mektubları Y17 arı 

b . t evvelıne k Yazılı saattan ır saa .
1 · ·ı rek eksı tm Başkanlığına getırı e . k · 

nıakbuz mukabilinde verıl~ce .:ır 
nıektubların nihayet ( 3 ) u~cu · 
dar gelmiş olması ve dış zar ın m 

, d r Postada tılmış olması lazım ı • 

edilmez. . .. 
7 - Tayin olunan eksıltme g 

huzurunda açılacak teklif,~ektu 
haddi layik görülürse kat ı ıhale 

Elektrik te 

Bartın Belediye Re 
Bartın elektdk inı;aat ve tesis 

bir ay müddetle eksil.tmeye konu 
1 - İnşaat ve tesısatın umu 

radır. · t 2656 
2 _ Muvakkat ten;ına , 
3 - Bu işe aiti proJe, f~nnı şa 
A.- 9 adet proje ve plan 

B _ Keşifname 
c."- Fenni şartname ve malze 

D- Ağaç direk hesabat~ 
E ·_ Eksiltme şartname~ı . 
F·- Mukavelename proJesı. 
4. Eksiltme 8 Mayıs 936 ~u 

- • Encümeninde yapı ac 
tın Beledıye • bı'Imek içi 

Ek 'itmeye gıre 
5 - sı dar 2490 sayılı art 

nü saat 14 e ka 'k' Bartın Bel 
nu ile muayyen vesaı 1 

di etmeleri şarttır3• .. ü maddeni 
6 - İstekliler unc k 

• 1 d başka evra ı 
proje ve plan ar an •. 

lediyelerinde gör:bılırl:~·rakı sair 
7 - Proje, pl?n ve B oğlu T 

... , B l diyesıne ve ey 

.cı rtm e e • ühendisi Hasa 
~ ınında elektrık m 

rn .Iidirle~: •• maddenin B. C. D. 
8 - 3 uncu sta masa 

• t yenlere po 2ılı evrakı ıs e önderilir. 
de adreslerine parasız g 

lstanbul Jandarm 
komisyonundan : 

Birlikleri için evsaf ~ 
Jandarma artile aşağıda c 

ne uygun olm;:ıi ~e ilk güven~elE 
ta arlanan be. lı zarf usulıle 
raç malzernesı kapa embe günü sı 
s ' Itmesi 7-5-9~.e·%~vindeki Korr 
da Jandarma. 

1 1 
"n Komisyoı 

caktır. !steklı~er hşe;~ukağıdını gö 

ve nümunelerı v:b zu veya muteb 

nıal sandığı m:an~nda yazılı diğeı 
(2490) sayılı b ır gün ve saatten 
bir zarf içinde k e ; ğına vermiş bu 
R:omisyon Baş an 

1 
k Mikdar 

kil AJınaca 
' 1l'alınıin nk gU- Bir n f~au azamt asgari 

bedeli venmesl sunu Kilo Kilo 
Lira K. Lira K.Lira ~O 840 tll 900 
1990 148 50 ~ 20 840 .. 900 
1980 148 50 00 350 .. 400 
1200 090 00 3 80 850 .. 900 
1620 121 50 1 

t 
f 
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Atlııa., 2 (A.A.) - JI' 
smm hususi muhab!riJıd;e,'.tııı;;, 

Dışlşlerl Bakanı Dr · ıınatt' ~ 
Aras, ajansımıza şu ~YJJ&.,,·ı~ f 
muştur: KomşumUZUJI 1~ın4~ neral MetakSMla fikir te~ır aıu...ı~ 
memnunum. Görüşlerde ıııJıl ij.;.. 

aı;retıer 111>' 
kat vardır. Kral H 1 IJll< ' 
buJUnden çok mütehM' 5 JlJı ~ ... 
idarelerinin dost ve nıUttı~tt'lll'I 
nlstan için Mılil.metll ve ~~{t.ıf 
larak hayırlı neticeler ve ıöt111'fl 
ğunu her dost gözü ~ılcterflla~ 
dlr. Harici politika goril~ Je t!l/ 
klyenln merkezini se•iııç {lJ; 1' 
gltmeict.e olduğumu• rnUtt~ Ji 
lavyanın ve diğer rnüttefl~ -1 
IDADyanm anlayışlariyle b 
henk vardır. ,,,,,/.. 
--,. --p .A 
au na- . t&IY" 
halkm alk19ları içinde ~ 
ayrılmı9tır. 

Yunan gaıefefertnln 
yazdıkları 

Atina, 2 (Tan) - BUtl!J!: b~ 
Türkiye Dıflşler BakaD~rıe. f'Ç 
ziyaret etmesi münaeebe kit ~ 
rilen inceliği takdir etın~kJ!I .~ 
Tevfik Rü9tü Arası Ba r1 ~) 
nm en samimi bir tarafta 1ııJıl' 
tedirler. Bu veelle !le gaJdı~ 
ğazlann tahkimi hakk!l1Jjt~• 
talebine de l9aret ederek u~~ 
haklı olduğunu ileri ııırııı_ ~e 

Türk· Yunan dosttugU 
Balkan Paktı tlJ" 

no Atina, 2 (A. A.) - }. 
e - bildiriyor: 1'I' ~ 

Messager d'Athenes ~~ bııf 
"Muhterem mlııafirirJllı• Ji~ 

e - velkl ziyaretlerinden çok ~rJ ,( 
e Al ralt altında gelınektedir. )ll. 

tet- nan paktmın ıulh unsurtl ~ 
berdevamdır. Fakat yun~/. 
Tilrkiyenin etratmda }. ti* 
9er&!t değifrnlftlr. GittlM' ~ 

/ 
makta olan tehlikeler ~ 'I ,ıJ 

Ba- Yunan dostluğu daha par 11'.ı 
' bu ziyette gözükmektedir. s~ ~I 
=~~ biç kimsenin aleyhine ıııU~ fi J 
9i9- ğildir. Fakat ayni hisle, "' r~ 

nizi memleketinin euıniyet,) ııl t' 
tamamiyetine karşı yapıl•~! 
rekete karşı koyacaktır: .... ııı ~ 
tantı, TUrk • Yunan pal"""'~ 
mlyetinl ten.zil etıne~tlr· ~ 
!iği, evvelce olduğu gıbl ~ 
dörtler birliğinin esasıdır· bal'~ 

ba· ile Yunanistan arasmda!d ııJI ı' f 
t e- rece kuvvetli olursa, Ba.IJı: ~~J 
;:~ da o derece kuvvetli ~ef~ 
Ge- ğazlarııı yeniden ask ~ ç 
g!- meaelesi, iki memleket ~;J 

tam fikir birliğini !llpat e f'?• 
!er Tevfik Rü9tü Aru, bugil'1 z' ...1 
tü .;e fP:_.. 

ş tanda yeni zimamdarlar ~ 
Ur- bU rejim bulacaktır. Ve rf>f"J/ 
~-a- kendisi Yun an is tanın ıı;,tt~/ 

karp olan ıiyasuının ın aııl,.ıısıl 
ni daha iyi bir ıurette JI 
c&ktır. yi-
Balkan Antantı Kot15

' 

Türk gaıefeciterl .e1•~ 
r- yarın Belgradda toP1,,ıı1,~lf1 

ri- Balkan konseyi lçtıınaı;:~koıflô/ 
uş- mek üzere, Yugosla" 

1
eteC ~ı 

ah· da'leti üzerine, Türk gadilJI 'l
ös- den mürekkep bir heyet. b,rt• 
il- ki ekspresle şehr!nıiıdell t 

miştlr. ,ı;rtt!~ 
Heyette. l\'&ı:~t~mit. , ı 

Naci Karacan, uıus ~;,,eti~ 
Ne.,et Halll At:ıv curıı;ı,d,~ ılı: 
ridun Osman, Son P 8,~ıpl1 6 'tf ment Ekrem, Ak9arıı ıı1~r' 

e Kbım Şlnui, Haberden G• 
on toğlu bulunmaktadır· ~ii~~Jılplı' 
ur. Belgradda Yugoslav e'I ıo ~ 
ası misafiri olacaklar, k0118 Jörıt' 
kıt sını müteakip tehrirıı!Ze 

e dlr. 

il 

================~===::::::::TA.N ......................................... ~ ... - a . 5 • 936 M E ııı• D E C l Ş T l R ıııı•ıııı•ı : 

rıııı•ıııı•ııı• y İT SAMi BERKER i 
! o r. R EŞ k1arı Mütehassısı 1 
-.- idrar Yolları hastalı " b da Vakıf apartıman 

. • dd si Mis sokağı koşe aşın 1 
:: Beyoğlu İstık18.l ca e d . 7 ye taşınmıııtır. •ıııı•ıııı•ııı ı 
1- ikinci kat. aıre 3297 
ıııı•ıııı•ıııı• 

- ille eksi.trne ilAnı 
Kapalı zarf usu • k 11.ıı.ından: 

B 1 d"yesı Baş an :. 
Tekirdağ e e 1 

.. T hminen 320 hektarlık 
1 - Eksiltmeye konul~n ış;r ~arita ve müstakbel 

Tekirdağ kasabasının h_alı. ~~ 
· ve tersımı ışı. 

planının tanzı_m d r . (9600) liradır. 
Tahmin edıle_n be e ı · ve evrak şunlardır: 
2 - Bu işe aıd şartname 

A - Hususi şartname 11 r kanununun emrettiği 
B- 2290 ~ayılı ya~ı vek~~l :ehir planlarına aid fenni 

hali hazır harıta ve musta 

şartname. • . 
C - Mukavele pro1esı. kı Tekirdağ Belediye· 

b rtname ve evra 
İsteyenler u şa . nunda görebilirler. 

sinde eksiıtı:ne Ko~ısr~.5_936 Cuma günü saat 15 de 
3 _ Eksıltme gun .. . odasında yapılacaktır. 

B 1 d' e Encurnenı Tekirdağ e e ıy 1 rf usulile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kap? ı :.~ ek için 720 liralık muvakkat 
5 _Eksiltmeye gıre l::: başka aşağıdaki vesikaları 

teminat varakası ve .b~n d 
.. mesı lazım ır. 1 k . 1 . 

haiz olub goste: . . ehircilik ve haritacı ı ış en~· 
Bu işe girecek ısteklının ş bo"yle işleri yaptığına daır 

h'b' olması ve · t 
de ihtisas sa ı ı k fotoğraflı ehliyetname ve tıca~e 
Noterlikçe musadda . .. "nden 8 gün evvel Tekır-

. 1 eksıltme gunu . r 
odası vesıka arını • müracaatla kaydettirmesı a· 
dağ Belediye Başkanlıgına 

2.tmdır. karıda (3) üncü maddede 
6 - Teklif mektubları yul' kadar Tekirdağ Belediye 

b' saat evve ıne . r·· e yazılı saattan ır. . k k iltme Komisyonu Reıs. ıgın 
Başkanlığına g~~ırılere ri~ec~ktir. Posta ile gönderılecek 
makbuz muka~ı!ınde ve .. .. maddede yazılı saata ka· 
rnektubların nıhayet <3> u~cumühür mumile iyice kapa
dar gelmiş olm~sı ve dış ;~~t:~a olacak geçikmeler kabul 
tılmış olması lazımdır. 

edilmez. . ksiltme gün ve saatında En~?m.e~ 
7 - Tayın olunan elif mektublarından en musaıdı 

huzurunda aç~l~~~-k tekk ,. 'hale yapılacakdır. (212 7) 
haddi layik gorulurse at ı ı 3284 

-
lstanbul 

komisyonundan : f mevcut nümuneleri-
. · ·n evsa ve 

J darına Birliklerı ıçı - d cins ve mikdarlan ve 
. an k artile aşagı a . ı ( 4) çeşit sa

ne uygun olma . ş e ilk güvenmelerı yazı ı 
ta arlanan bedelı v f sulile satın alınacak~ır. Ek
raç malzemesi kapalı za~e ugünü saat ( 15) te Gedıkpaşa
siltmesi 7.5.936_ P.erşe~ndeki Komisyonumuzda yapıla· 
da Jandarma Dıkıme~ Komisyonumuza gelere~. evsaf 
taktır İstekliler hergu~. - dını görebilirler. !Ik guvenme 
ve nü~uneleri ve şart ag~ muteber banka mektubu ve 
nıal sandığı makbuz~ave~zılı diğer belgele~ide kapa!; 
(2490) sayılı kan~n .. yve saatten Iaakal bır saat evve 
b. f içinde bellı gun . bulunmaları. ( 2141 ) 
ır zar k lığına vermış 

R:omisyon Baş an M'kdar C ı n ~ ı 
kilo A]macak 1 

r 'l'alımin Uk gU· Bir n f!atı azami asgari 
bedeli venmes! suıı~ Kilo Kilo İnce aan sabunlu kösele 
Lira K. Lira K.Li~ 2o 840 i!A 900 Kalın ,, ,, " 
1980 148 50 2 20 840 " 900 Zahmalık " .. 
1980 148 50 3 00 350 ,, 4oo Siyah vaketa. 
1200 090 00 ı 80 850 .. 900 
16.20 121 50 

3283 

" T A N " ın büyük bir içtimai yardım teşebbüsü 
.............. ......... ._. ....... ._., %•u assa u ... 

11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone 11 kayde

dilecek karilerimizi lıOOO lirayci 

sigorta ettiriyoruz 
TAN 
Sigortası 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 

olan <ANADOLU> temin etmektedir 
Tan) m büyük içtimai yardrm teşebbil ünU teşkil eden (OKUYUOU· 

L~ll"ıl SiGORTA ETTiRMEK) fikrimiz, tetebbU un ciddiyet ve ehem· 
m!yetlne uyı:wı bir intizamla başanlabUmek için, ADDI ADlM TATBiK 
EDO..ECEKTIR. 
mı adım, ı Maym 986 Cuma gliııUnden itibaren gazetemize (SiGOR

TALI ABO!\"E) yazılacak olan okuyucularımızın sigorta edilmesiyle ab-

tacaktır. 
1 ikinci adım (Sigortalı perakende satış) olacaktır. Bunun tatbiki çln 

bazır~klar içindeyiz. 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şu~lardır: . 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına .g~re senelık tutarı 

5 x 360 = 18 lira etmektedir. Halbukı sıg~rtalı a?oneler, 
ıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lır~ tedıye ede· 

~ekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bır ayrı kayıt 
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

dirde evrala müspiteyi hamil kanuni varislerine mezkfuo 
evrak ve veıaikin Anadolu Sigorta Şirketine tevdiini ta
kip eden 30 gün içerisinde tazminat olarak 1.000 lira 
ödenir. 

Yukarda yazılı kazalara uğnyan ve fakat ölnıeylp de sakat kalan 
abonemize sakatlı~ nl petlnde tazın inat verUP«ktlr. Bu tazminatın cin• 
ve mlktanru J:ÖHteren C<'!vel 2~ NiM& n 936 tarihli gazetemizde yazılıdır. 

Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 15 yaşından kü
çük ve 70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
başka sigortalı kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul· 
!eri aleyhine ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkını tama· 
men muhafaza edecektir. 

Karilerimiz 1 Mavısfan itibaren qazete-

mize sigortall abone yazılabileceklerdir. Bu suretle abone olan kariimiz, otomati~?1an, y~ni 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmul etmesı~e 

aşağıda tafsilatını yazdığımız kazala~a ka~şı ve abonenın _ -----------------------
d mı müddetince tarafımızdan Sırkecıde Post~hane 
keavr~ısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU Sıgorta 
Şirketine sigorta ettirilecektir. • • . 

Bu sigorta ettirmek muamelesi gayet basıt hır tekilde 
ve şu ıuretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 

dercedilecek olan sigortalı abone .kuponu.nu 
doldurarak abone parasile beraber ıdaremıze 
gönderecek ve bunun üzerine k~~di~~~in An~-

ol · rt · rk tine siaor.ta ttırıldıc;ıı.ne ~.aır 
olan vesikası idare tarafından adresıne gon-

d ·ıecektir. Bu sigorta vesikasının kariimizi ne 
erı . . k 1 k 

şerait dahilinde ve hangı çevşıt aza ara arşı 
sigorta ettiğini hulasaten aşagıya yazıyoruz: 

Kariimiz hangi kazalara karşı 
sigortah olacaktır? 
Türkiye Cllmhurtveti budutlan lçerainde kendi lradealnde S!gort&lmın ' 

olmıyarak maruz kalabileceği: 
a _ Vea&ltl nakliye kazalarından mütevellit bedeni anza ve ölüm, 
b _ Yıldırım isabeti ve hareketi arzdan müteveiiıt beden! arıa ve 

ö!Um; 
c _ Havagarl teılrtyle boğulma., 
d _ Hayvaııat ıaınnaaından mütevellit kuduz net!ceııl ö!Um; had!ı<ele

rine kartı sigorta edilec~ktir. 
Abonemizin gerek mesl•kl ve ı:erekMe hususi hayatında uğnyablleoeğl 

diğer kazalar bu sigortaya dahil detlldlr. 

Sigortalı abonemiz yukarda yazdığımız kaz3:.lardan 
biri neticesinde hemen veyahut bu kazanın dogrudan 
doğruya tesiri mutlakile bir 11ene zarfında öldüğü tak-

Akyazı Askeri kereste Fabrika
sı Müdürlüğünden: 

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

2 - 4 Haziran 936 Perşembe gününde saat on dörtte 
Adapazarı Maliye Dairesinde ayn ayrı ihalesi yapıla
caktır. 

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

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

5 - Kuzuluk köyü civarındaki Fabrika anbarlarmdan 
Adapazarı İstasyonuna yapdıracağı (5000) metre mikap 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabına 
(225) kuruş ücret nakliye takdir edilmiş muvakkat te
minatı (843) lira 7 5 kuruştur. 

İstekliler yukarıda yazılı muvakkat teminatlarını 

"TAN" 

,, - -

Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 
,, ı 

1 işi ve gücü 

Adreal 

1 

BedenJ bir aakat- ! 
lığı var mıdır, var 
!ııe nedir? 

Ne kadar zaman 
için abone olduğu 

gazetesinin 1000 liralık sigorta 
abone kuponu 

Tarih : 3 5/1936 
--

Bu kupon.1 derttdilecek 7uılar ıayet okunaklı yuılmq olm1hdtr. 

1 tanbulıla Tan gazetesi ılgorta servisine. 

1 

1 
. 

Gazetenizin 28 nlııan 1980 nllshasında yuılı ,,artlar daire inde kuaya 
lıarşı 1000 llralılı ılgortalı abone yuılnuılı istiyorum. Abontman lırdell 
gönderllml tir. Sigorta muamel inin yapı!masıru dllerlm. 

imza: 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaşa - Yalova • Adalar ve Anadolu 

hatlarına işleyen vapurların Kahve Ocakları mültezimli
ği 1 Haziran 936 tarihinden itibaren bir sene müddetle 
açık arttırma ile ihale edilecektir. 

Arttırma 15 Mayıs 936 cuma günü Akay Şefler En
cümeninde saat 15 de başlıyarak 16 da ihalesi yapılaca
ğından isteklilerin şartnameyi &'Örmek üzere her gün İş
letme Şefliğine ve arttırma için de yü;ı;de 7,5 güvenme 
paralarile Encümene gelmeleri. ( 1691) 3278 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
Varnadan gelecek muhacırlann nakli için yapılan pa

zarlık ilanına müracaat vaki olmadığı cihetle keyfiyel: 
4-5-936 pazartesi günü saat 14 e talik edilmiştir. Talip
lerin muhammen bedel olan 40,000 liranın yüzde 7,5 te
minatı muvakkateye ait Banka mektup veya makbu?ile 
Deniz Ticareti Müdürlüğünde müte~ekkil komisyona 
-:; .. .,,.""..,,.. ,.,+m,.1,.. ... : 1;;.,,,m•• ;1~.., "l''"11r. 

Maliye veznelerine yatırıp alacakları makbuzlarını veya 
banka mektublarını ve bu işi başarabileceklerine dair Ti· 
taret odalarından alınmış vesikalarını havi kapalı zarfla
rını ihale gününde saat on üçde Komisyona vermeleri ve 
şartnamesini görmek isteyenlerin Fabrika Müdüriyetile 
Adapazarı Yollama Memurluğuna müracaatları. (2390) 

ıi 

n 
111 
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KUPONLU· VADELi .· MEVDUAT 

HER·AYIN·8iRiND~·PARANIN · 1=9AiZi ·VERiLiR 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASI 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sok,ğı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. 

D. İHSAN SAMİ 
Bakteriyoloji Laboratuarı 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktai nazarından (Wasserman 
ve Kahn teamülleri) kan kürey
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi, idrar, bal
gam, cerahat, kazurat ve su tah
lilatı, Uıtra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larının tayini, Divanyolu No.113. 

Tel. 20981 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaata ilanları 

MiLLi MÜDAFAA VE
KALETİNDEN : 

Cümhuriyet kara ve deniz 
ordusunda kullanılmak üze
re 14 5 5 sayıh Askeri me
murlar kanununa ve buna 
aid talimatı hükümlerine 
uygun olarak aşağıdaki şart 
!arla yedinci sınıf "Askeri 
Bareme göre 3 O lira maaşı 
asli" Askeri adli hakim alı
nacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en 
aşağı eyi derecede bitirmiş 
olmak. 

2 - İhtiyat zabiti olmak 
3 - 3 5 yaşından yukarı 

olmamak 
4 - Başkasına geçer 

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

Tam teşkilatlı bir Askeri 
Hastahanede muayene etti
rilecektir. 

5 - Yanbancı ile evli ol
mamak 

6 - Şeref ve haysiyeti 
muhil bir suçtan mutlak su
rette bir cürümden dolayı 
üç ay veya daha ziyade hap
se mahkum veya böyle bir 
suçtan takip altında bulun
mamak. 

7 - Sarhoşluk, kumar
bazlığı adet etmiş kumar 

~ 
3:~ 

Güzelliğin Bahat1 
DiŞLERDiR 
Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ağzınızdaki ba

harı muhafaza ediniz. 

RADYOLi M 
Dişlerin 

Samsun Halkevi Proje Müsabak~~ 
Cumhuriyet Halk Partisi Sall""": 
il Yönetim Kurulu Başkanltğı~~ 

Samsunda yapılacak Halkevi binası avan proı~ 
v--lanması diplomalı mimar ve mühendisler 
müsabakaya konmuştur. 

Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. ·ıA 
Birinciye 1000 İkinciye 500 lira mükafat vert~ 

Sartname ve Vaz'iyet planı Samsun, Ankara. !st~, 
Halkevleri Başkanlıklarından temin edilebilir.~ 

715 Heybeliada E . Kuyubaşı 2-4 Bağçeli hanenin 125 Açık 

Y. Ulubey 1/10 His. arttırma 
oynatmış ahlak ve sairece ~--•••••-••••••••••• __ ......... , 
hakimliğe yaramayacak bir 

1007 Beyoğlu Kamerhatun Şirket E. 21 Hanenin 3/ 8 His. 80 
" Y. 23 

1137 Burgazadası Mezarlık 16 1148,50 mere arsa 230 ,, 
1194 Beyoğlu Pangaltı Dolap dere E.116 Arsa 57 ,, 

Y. 104 
2827 Samatya Koca Musta- Hacı kadın E. 40-42-44- Ahşap dükkan 915 ,, 

fapaşa Hacı kadın 44 Mü Y. 62 depo ve bağçe 
3980 Beyoğlu Tomtom Ada 7-9 Bahçesi olan kagir 500 ,, 

hane ve dükkanın 
1/ 16 His. 

4601 Üsküdar Altunizade Küçük Çamlıca 10 1530 metre tarla 765 ,, 
5226 Beyoğlu Kamerhatun Irmak E. 15 Ahşap hanenin 100 ,, 

Y. 33 6/ 16 His. 
5598 Mahmudpaşa Yeşildi- Yeşildirek Bakkal E .1 Y.2-28 Üstünde odaları 520 

" rek ve Sultan mektebi olan kagir dükkanın 
2848/ 10080 His. 

2944 Feriköy Büyük Yeni 14-2 defa 14 322 metre arsa ve 600 ,, 
Mü.Y.47-49-51 kulu be 

7963 Çengel köy Eski Lokmacı E. 8 Y.10 Bağçeli ahşap ha- 110 .. 
ve Çengelköy çeşmesi nen 1/ 6 His. 

8090 Beyoğlu Emin Camii Samancı E. 14: Ahşap dükkan ve 220 ,, 
Y. 36 odanın 2/ 3 His. 

8093 Beyoğlu Kurtuluş E. Paçacı E. 8 Mü. Evvelce hane şimdi 50 ,. 
Yenişehir • Y. Katmerli Y.10 arsa 

8101 Kadıköv Osmanağa E. Halitağa E. 25 MU. 4 79 metre arsanın 1350 Kapalı 
Y. Reşit ef. 4/ 6 His. zarf 
ve Talimhane 

8138 Üsküdar Selami Ali E. Keseci Kirkor E.3ve3Mü. Hane ve bağçe 800 Açık 

Y. Yeni Y. 3-5 arttırma 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. İhaleleri 20·5-936 tarihine 
tesadüf eden Çarşamba günü saat on dörttedir. Satı§ münhasıran gayri mübadil bonosiladır. 

1-

Tabiatin bahşettiği güzelliği 
kıymetlendirir. Esmer, kumral, 
sarışın her tene tevafuk eden ye
gane kremdir. Latif kokusile se
vimli bir hava yaratır. Ciltteki 
leke, sivilce, çil ve buruşuklukları 
kamilen giderir. Gençlik taraveti
ni haiz yumuşak ve cazip bir ten 
yaratır. 

KBEM BALSAMIN YAGLJ 
Gece için penbe renkli 

KREM BALSAMIN YAGSIZ 
Gündüz için beyaz renkli 

KRE.\I BALSAMlN ACI BADEM 
Gece için beyaz renkli 

KREM BALSAMlN ACI BADEM 
Gündüz için beyaz renkli 

Bütün tanınmış ıtriyat ve tuhafi
•lliiliilliiiıiilıi ye mağazalarında vardır. 

INGILIZ .KANZUK ECZANESi Beyoğlu - lstanbul 

ADEMi 
iKTiDARA 

Tafsilit: Galata P.K. 1255 Hormobin 

lHTlRA lL ANI 
" Yazı makinalannm şaryosunu 

ilerletmeye mahsus tertibat" hak
kında alınmı§ olan 29-8-1934 günlü 
ve 1838 sayılı ihtira beratı bu defa 
mevkii fiile konmak üzere ahere 
devr:.iferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların, Galatada, İktisat ha
nında, Robert Ferriye müracaatları 
ilan olunur. 

hal ile dile geçmiş olmamak 
ve bunları polis tahkikatiyle 
tevsik etmek. 

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

9 - Diplomanın tasdikli 
sureti muhtasar hal tercü
mesı. 

1 O - Bu şartlar dahilinde 
isteklilerin vesikalariyle 
dörder adet de Fotoğrafla
riyle birlikte bir istida ile 
en geç 15 Mayıs 936 günü
ne kadar en yakın Askeri 
Komutanlıklara veya As
kerlik Şubelerine müracaat 
etmeleri. ( 6 7 7) ( 2 3 7 O) 

Deniz Yolları 
i ŞLE TMESi 

Acenteleri : Karaköy KöprUba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel 22740. 

ilave 
izmir Postaları 
4 Mayıs Pazartesi gününden 

itibaren lSTANBULDAN - 1Z
M1RE her pazartesi 16 da 1Z
M1RDEN - lSTA.11."BULA her 
perşembe 16 da kalkacaktır. 

(2360) 

Tenzilatlı halk biletlerinde 1 
Mayıs 936 tarihinden itibaren 
halk lehine mühim kolaylıklar 
ve ucuzluklar yapılmıştır. Ala
kadarların acentelerimize mü
racaatla tafsilat almaları ilin 
olunur. (2381) 

" LlNIA ,. Ke meri l•tl••lıell 
l•mi ft , Y•ll .. m•yı ,.,.,, . ,.., 
•• hare~etlftlıt gHçllk weıW. 

Valınıa ı 

! J . A OUSSEL de satılır. 
IST AlllUL : TGntl ••rdını .... "· 

t Numtrolu htalogu11t11a11 
ısıerlnlı, bedava g8ndttlllr. 

KELEPi fı 
Satı lık kullanılmış otomobille' 
B U I K 

STUDEBAKER 

DO D G E 

WILLYSKNIGHT 

CHEVROLET 

Kapalı 5 kişilik 

Kapalı, 7 kişilik 

Kapalı 5 kişilik 
Spor, 4 kişilik 

Kapalı 5 kişilik 

OTT.A5 
Beyoğlu, lıtikli.l caddesi No 239. Tel. 42~ 

IWjazjıiTJ~ 
ADRES TEBDİLİ ~ 

Sirkeci Ebussuut caddesindeki 1-3 numaralı KARYOLA ~ ~ 
EŞYA F ABR!KAMI tevsian Salkım Söğüt Demirkapıw~~;;ı-
7 numaralı yeni binaya (eski Fort garajı) nakledildigırıı 

müşterilerime arzeylerim. 

Karyola ve Madeni Eşya Fabrikaf 
Sahibi Halil Sezer 1 

Sirkeci - Salkım Söğüt Demirkapı caddesi rJ~ 
Telefon : 21632 . Telgraf: KARYOLA Jtt 

1 ISTANBUL BELEDiYESi iLAN~~ 
Bir metro murabbama 3 lira değer konulan Aksaray YaJl~ 

Harıkzedegin sokağında 6 cı adada yüzsüz 51 metro 75 saJl rııı&~ ;,,J. 
rabbaı arsa alakadarları arasında satılmak üzere açık artı Y' ~ 
muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür.ArtırJ118 'JfJ 

teyenler 11 lira 65 kuruşluk muvakkat teminat makbuz v~r:eııde 
beraber 4 Mayıs 936 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encu 
malıdır. (2031) (B.) 
=;:::===============================~~.~ 
Sahıbi: Mahmut SOYDAN - Umumı Neşrıyatı ıctare ~e:· 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. - Basıldığı yer: TJt>'" 


