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Stoqadinoviç'in '' Tan,, a mühim beyanatı 

Balkanlarda sulh, Avrupa sulhu 
için de büyük bir teminatbr 

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki münasebetler bugün tabii 
ihtiyaçlardan doğan en kuvvetli derecesine varmıştır 

Belgrad, 7. 
[Sureti mahsusada Belgrada giden 

arkadaşımızdan telef onla] 
Yugoslavya Başvekili Stoyadin~

\iç, bugün beni kabul ederek mesa~
aini bitiren Balkan Antantı konseyı
nin verdiği neticeler hakkında Yu~os 
lavya hükumetinin düşündüklenni 
göstermek itibarile de aynca dikka
te değer beyanatta bulundu. Yug?s· 
lavya Başvekili konferansın mesaısi: 
Yugoslavya. Türkiye mUnase~U;n 
ve memleketimiz hakkında dedı kı: 
•'-Balkan Antantı konseyinin bu top 
lantısı mükemmel bir dostluk, .s~mı
tniyet ve iyi anlayışlı bir hava ıçınde 
cereyan etti. Denebilir ~~· paktl ~imza 
layan devletlerin birlbırıne baglıh~ 
daha iyi anlaşıldı. J_<~nfe~ansın ug· 
:raştğı ve mahiyet ıtibarıle en çe
tin ınesele Yunanistanm pakta alt 
taahhUtlerlni tarzı telkkisl meselesi 
fdi. Bu nokta, en mükemmel bir hal Yuıoslavya BaJbakanı Stoyadinoviç 

söylemiş ve herkesin düşüncesi pak· 
t:ın sağlamlığı noktasının ~arsılmaz 
halde olduğunu göstermiştir. 

ni kazanmış bir diplomattır. Türki· 
yeye karşı Yugoslavyada beslenen 
bağlılık hissiyatının kuvvet ve kıyme 
tini burada gdzlerinizle gördilğUnUz 
için fazla blrşey soylemiyeccğim. 
Sualinize cevaben, Ankarayı ziyaret 
etmcği kendim için bUyUk emel edin· 
diğimi ve aziz dostum Tevfik RUştU 
Arasın davetine cevap vermek üzere 
Cilmhurivet ba)Tammız olan 29 Tcş
rinievvelde Ankaraya gelmeği düştin 
mckteyim. Herhalde Türkiye ve Yu
goslavya arsaındakl mUnascbetlcr bu 
giln tabii ihtiyaçlardan doğan en 
kuvvetli derecesine varmış sayılmak 
tAzımgelir. Bu münasebetler, bugün 
olduğu gibi istikbal için de samimi 
ve dUrUst mahiyetlerinden hiç bir 
şey kaybctmiyeceklerdir. Ve daima 
daha sıkı bir bağlılık halinde, daha 
çok tahkim cdılmek yolunda gidecek 
lcrdir. Bizim maksadımız Balkanlar· 
da sulhtur. Ve Balkan paktı devlet· 
!erinin bu gayede hüsnüniyetle mUt· 
tefik olduktan, Belgratta yaptığımız 
son görUşmelerle de teeyyüt etmiştir. 
Balkanlarda sulhU bu suretle tah
kim etmek vaziyeti, ayni zamanda 

Okuyucularımızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya aıt tafslllt 11 lnctde] 

BALKANLARDA ASKERİ TEDBİRLER 

Bulgaristan muahedeyi bozarsa bu 
sebebi muhasama telakki edilecektir 

So1Fya teminat veırdü 
. 

Yunan adalarının tahkimi Türkiyenin Boğazlar 
için ileri sürdüğü sebeplere dayanmaktadır 

Selanik, 7. (Tan) - Yunan başbaka
nı Metaksas bugün Belgrad'dan Sela
niğe vasıl olmuş ve merasimle karşılan
mıştır. Yunan Başbakanı, Yunan gaze
tecileri tarafından sorulan suallere ceva
ben demiştir ki : 

- Belgrad Konseyinin müzakerele
rinden çok memnun avdet ediyorum. 
Balkanlar arasındaki tesanüd şimdi da
ha kuvvetlenmiştir. 

Türkiyenin Boğazların tahkimi hak
kındaki talebi dünya hadiselerinin sev
kiyle yapılmıştır. Binaenaleyh gayet ye
rindedir. 

Balkan Antantı Konferansı, Boğazla
rın tahkimini muahedeleri tadil etmiyen 
lüzumlu bir tedbir olarak telakki etmiş
tir. Çünkü araziye müteallik ahkam mü
teessir olmamaktadır. Yunanistanın 

Limnos ve Samotras adaları yeni Bo
ğazlar rejiminden istifade edeceklerdir. 

Metaksas, Balkan devletlerinin muhte 
mel tehlikelere karşı müdafaa için siya
sal ve süel tedbirler kararlaştırdığını 
kaydetmiştir. 

Başbakan, bu tedbirlerin mahiyetini 
bildirmemiş ve fakat Balkan paktının 
tedafii olup tecavüzi olmadığını söyle
miştir • 

Metaksas bilahare demiştir ki : 
Bulgaristamn Nöyyi muahedesini 

tadil etmesı meselesine gelince, bu katiy
yen gayri variddir. Eğer Bulgarlar mua
hedeyi bozarlarsa, bu bir hasmane hare
ket telakki edilecektir. Esasen Sofya 
hükumeti bu hususta teminat vermiştir. 

Mesele Balkan Konseyinde de konu
şulmuştur. 

· şekline ulaştırıldı. Bu meseleden al
dığırnız neticeden Yunanlılar kadar 
benim de memnun olduğumu işaret 
ve kaydedebilirsiniz. Fikrime göre, 
bu Bon rnUzakereler, Balkan paktını 
daha vazıh ve herhangi bir tevil ve 
tefsire mahal verdir· 
miyen bir aydınlığa 
ula,tırdığı için paktı (!Aha kuvvcUen
dinniftlr. Paktın taahhUtıere ait kıs· 
mı Uzerinde herkes düşüncesini açık 

Konsey mesaisinden bahseder~cn, 
dostum Tevfik Rüştü .A~n x:ı:ıüza
keratı sevk ve idaresındekı yuk8<:_k 
:ıncı:ıı:rcunnı bUyUk takdir ve slt~~'lŞ 
lılslerile kaydetmeği bir vazüe bıli -
rim. Tevfik RUştU Aras, benim oldu
ğu kadar bUtUn Yugoslavların kalbi-

Avrupa sulhü için de büyük teminat- -------------------------------------
hr.,, 

Stoyadinoviç'c teşekkür ederek mü T rakyada silahh bir 
çete dolasıyormus ! 

likata nihayet verdim. 

Ali Naci KARACAN 

19 Mayıa Bayramı Ka1'eıısta11 paylaf ıla 

Atatürkün Samsuna lngiliz Bakanları taksime 
~~~. ~~~!~~ .2~~tı- çok taraftar görünüyorlar 

ıı gUne müsadif olan 19 Mayıs gUnU· P a r i a , 7. ( A . A . ) 
nü i tatil gUnil olması ve mil· Musolini, Fransız büyük elçisine 

n umum . . i . hU I J H 
ıı bayroamlar arasına gırmesı çın Fransa, Jngiltere ve ta yanın a-
kCimet hazırlık yapmaktadır. Bum~- beşlstan'a dair olan Uç taraflı 1906 
8elenin bu 19 Mayısa ~adar kanunı: muahedesinden mütevellit bütün me· 
yet kesbcdip etmiyeceği henüz belh seleleri diplomatik yoldan veyahut 
değildir. Fakat 19 Mayı~ kadar bu- üç taraflı bir konferansta halletme
na ait formalite ikmal edıl~me~ bi: lerini teklif etmiştir. 
le ilkmekteplerln yine tatil edılmesı lngllfeN poylo•molc 
dUşUnUlmektedir. 19 Mayıs badema :r 
hem milli bayram, hem de ı.ııpor bay- istiyormuı 

dd d'lecektir. Bu ı.ııuretle bade- Londra, 7. (A.A.) Vemon 
::'jı~n:S~k ,enliklerl de her yıl 19 Bartlett, Neva Chronicle'de yazdığı 

ktır bir makalede diyor ki : 
Mayısta yapılaca · " Kabine erkanından kuvvetli bir 

Ren meselesi 

Sual listesi dün 
Almanlara verildi 

Londra, 7 (Tan) _ Ren. mee~lesl 
hakkında lngUterenin ıU&l hsteıı bu
gün, Berlln el
çiıi Sir Phipe 
tarafından Ha· 
rtciye Nazırı 
Nöyrat'A ve • 
rilmiftir. Al • 
man kabinesi 
bubUn toplana· 
rak listeyi tet
kik edecek ve 
cevabını ancak 
Mayısın on be· 
,ınden sonra ve 
re bilecektir. Fon Nöyrat 

._........., . ..,_._ . ..._ .. __.. 
Cicikaya aldllar 
Harrara ilerliyorlar 

Londra, 7. (Tan) - Adisababadan 
alman mallımata nuaran. General 
Grazianinin kuvvetleri Cicigayı iş
gal etmiıler ''e sonra yağan şiddet
li yağmurlara rağmen, Harrara 
6:>ğnı ilerlemeği başlanmışlardır. 

........ ~ .. ··--~ 

grup, 1906 da lngiltere, Fransa ve 
ltalya arasında aktedilmiş olan mua 
hede eeuı dairesinde Habeıiatanın 
ltalya ile pay edilmesine taraftar 
bulunduğu anlaııhyor. 

Eden, kati talimat almaksttm ve 
difer devletlenn yapacaklarından 
daha ileri gitmemek Uzere Cenevre· 

ye hareket edecektir. Binaenaleyh Uluslar Kurumunda ltafyayı temsil 
cumartesi gUnU Cenevrede yapılacak 

[Arkası 4 üncüde] edecek olan Alolıi 

ltalya bir emrivaki hazırlıyor 
Cumartesi günü ltalya Krah 
Habeş imparatoru ilCin edilecek! 

Parls, 7 (Tan) _ BUytik Faşist KonM-yl cumartesi akpmı fe\bllde 
toplantıla çalınlmıştır. Bu toplantıdan aonra Bakanlar Mecllll top
lanacaktır. Resmen \"erilen malikmata go~ bu Ud mecUs tarafmdan 
\ erilecek kararlar MUMOllnl tarafından Venedlk l&l'll)'Dlfll balkonun
da ltalyua ulusuna blldlrllecekUr. iki mecUAln bu beklemnlym daveti 
bütün memlekette bir ıllrprb lıiul etml§tlr. Mmıeollnlnln llabetlata
nm mukadderatını kat'i olank te.blt etme.ine intizar ec'111mekUıcllr. 

Bwadaıa bafka Ud meclil topl&Dtamm llllletler Cemiyeti Kon1eybıln 
toplaneealı gilnden blr gtlD evvel wkubulacail aynca kaJ dedllmek
tedlr. 
Roma mahaftllnden man mal8mat.a ıöre, Kon.ey, Uluslar Kurumu
nun içtima ~U olan pu:art.eslndm en'el, Habetist.aıua balyaya U
hak edUdiğinl kanuiaftıraeak 'e bu ıuretle Cene\'ft leni bir emrl
' 'iki lalrtı ında bırakılacaktır. Ayni gün, ıtaJl a kralının bUyUk me
rMimle Habeflstan lmparatonı llln edll1Dtı81 ~k muhtemeldir. Mus
aollnlnln idi seter:berlikle İtalyu halkına bunu blld~if tahmin 
edilmektedir • 

llr ••t k6ylU tarlp bir 
ihbarda bulundular 

Trakyada Kırklareli villyetine tl· 
bi Vizenin SaraköyUnd('n birkaç 
köylU, bu ayın UçUnde mahalli hük<i
mete mUracatala 25 kişilik silahlı bir 
çetenin o civardan ge<;erck Çatalca-
nın Kurfalı köyü yolunu sordukları
nı söylemiştir. 25 kişilik bir silfı.hlı 
çetenin topraklarımızda bulunması, 
bUyUk ehemmiyetle nazan dikkate 
alınarak 1stanbul, Edirne ve Kırkla
reli jandarma kumandanlan takiba
ta memur edilmişler, bUtün bu mın
takalarda araştırmalara başlanmış
tır. Tahkikat ve araştırmalar sonun
da, müsbet bir ize tesadüf edilemedi
ği gibi kat'i bir ifade de tesblt edil
memiştir. Vakayı haber verenler, 
bunlardan bazılarının külahlı olduğu 

1 nu sö~•lcmıtlerdir. SarayköyUndc ta
l rif edilen eşkllde tarlada ç~lışan iki 

1 

rençber görmUşlerdir. Bunlann baş
lannda kUllha benzer güneşten ko
runmak için başlıklar varsa da ken-

1 dilerinin rençber olduktan anlaşılmış 
'tır. 

Bu civarda herhangi bir vaka işi-
tllmediği için, muhbirlerin fazla te
llf gösterdikleri Anılmaktadır. Ta
kibat için Çatalcaya gitmif olan Vi
liyet jandarma kumandanı Binbaşı 
izzet, dUn akpm fehrimize dönmUş
tUr. 

Sabaha karsı 

Ortaköyde 3 
ev yandı 

DUn ğece sabaha karşı Ortaköyde 
dereiçinde Portakalcı yoko,unda bU
ytlk bir yangın çıkmıştır. 
Yok111un aık evlerle dolu olmaaı ve bu 
aralık rUzglrm hafü hafif artması 
ateein büyUmeeine lmkln vermiıtır. 
Dk ateo, yoku,ıa bulunan eski bir ko
na.im alt katından çıkmı,tır. itfaiye, 
yangın yerine vaktinde yetl§mif lte 
de o zamana kadar &levin aaçağı ta
mamen ıaarmaaı yanındaki iki evf de 
tehlikeli bir vaziyete ıokmuı ve niha
yet atef o evlere de atlamı,tır. 
Beyoğlu itfaiyesinden saat 3,5 ta 

istenen ikinci yardım grupunun da 
muavenetile alet ancak sabah saat 
bc§te söndürUlebllrnl§tir. 

Küçük antant tovlandı 

Balkan Antantı ile Küçük 
Antantın görüıleri birdir 

Dünkü toplantıda Tuna havzasını alakadar eden 

meseler ve beynelmilel hadiseler görüşüldü 

KüçUk ltillfın kuvvetli uzuvlarından Çekoslovakya Cunıurrelsi Ben., 

[Yazısı 4 üncU sayfada] 

Kara Ali Amerikada serbest 
güreşte dünya ıampiyonu oldu 

Kara Ali Pehlivan 

Nevyork, 7 (A.A.) - Dev cilSBch 
TUrk pehlivanı Ali Baba, Amerikalı 
Shikat'ı agır bir mağlfibiy tc uğrala· 
rak serbest güre, dUnya pehlivanı 
Unvanını kazanmı,tır. 

Ajansın notu: Ame 
İsmi geçen Türk pehllvan3İ Baba 

rikan halkının kendiaine i Ali 
Unvanını verdikleri mE""'or ara 
olduğunu tahmin ccHfOI'UZ. 
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Nfl§e&ini son damluma kadar gWer, hüznünü ulu orta ağlardı. o H 

dJği zamaa .berkeaia de oamala 1evbuneshıi, müteeesir olduğu zunular 
herkMln teeaeürilae ort.ak ol•eemı ieterdl. O da böyle bir ..._dı bü-
tün "iyi ytireldl,, lmuılarm muhakkak böyle oldufuau iddia .;e bbe 
tuhaf tuhaf miaaller verirdi: ' 

ha-- Bir dost tasavvur edin ki ne sizba ne de bluat kendisinin hatır ve 
1allne gelmlyen bir it bulm111tur. Siz Jyl bir adam ı.enJs Dk ltbıis doetun 
zu sevinçle tebrik olur. Fakat istirham ederim ya bu dost sizi katlannı 

D• 

tarak kartıl&r da sbe: , ça 

. 

Gümrüklerde 

f st anbul ve Galata 
servisleri birlesecek 

Sigorta ıirketleri Bir karar 

Tetkikat bir Ecnebi ve Ekalliyet ~~~be~ • • k eden Alınan bandıralı Avola 
ay surece kt "' • • da, Yanlıt beyanname ile 

- Bunda tebrike değer birşey gömıtiyorwn. gibilerden bir ce\'&p verir 
ile, bir bıaan ki mllyoal&rea plyanko bileü lperialade ıellp te keadJ awna
rasou bulan teudtllüa verdigt aevinçle yolda k&IJIBıaa çıba Dk 1n91 
=~ter, ıırtmdald yükün teri burnundaa damlayan bir hammal, ister, gtUel 

Amerikalı seyyah kadıa olsu,, boy•uaa aanJıp ta Y"ıkJenadan öper 

anı 

. 
ile bea o adamm iyi )'Örek llahibi oldupadu tllpbe ederim. 

.. Ben neşe Ue hüznün bir san'at eserinin ls~ği Cibl herkfJI tanfmdu 
«orWmek için icat ed.llm1t olduğuu lııaıunm. Nete ve hüzün bir 11a11'at eae
rl kadar alib veriel obnuaycWar tabiat hiislle IÖZJ'afl kadar Sibel bir 
ahttr vasıtuı ve •eteye kahkaha kadar harikullde bir ıOih vermemi 

ı 

Gümrük idaresinde, latanbul ve 
Galata ithalat gUmrilğU mtıdflrlük • 
erinin manifesto ve kontenjan ser • 
viıılerinden bqka her iki müdürlük 
muhasebelerinin de birlettiıilmeei 
kararlaştınlmışbr. Yeni gümrük ba, 
müdUrUnUn noktal nazarına göre, bu 

iktisat veklleti milfettifleri umum me e.,.erırnn vaziyeti iaterıilen birkaç yüz çuval 
sigorta ıirketlerfnin vaziyetlerini tet ve miltefebblaler hı~ 
kik etmektedir. Bu tetkikat, bir ay- Ekalliyet ve ecnebi mekteplerin- takibata bqlanmıvtır. 
dan fa.zla lilrecelrtir. Oirendijimtze den mWıim bir kısmı muallimlerine •Anneler blrUğl ko ....... 
göre, sigorta prlretlerinhı F6niks'" :Dıuntauman maat verememektedir. neler birliği senelik konnllJll 
Türkiye milli sigorta hadiselerinde ol Bu yüzden gerek Türk, gerek kendi mü7.deJd pazartesi gtıııtl ,.at 
duğu gibi, açıklarını karşılayacak ser muallimleri tarafmdan maarif idare- Cağaloğlundaki merkezinde 
mayesi olup olmadıkları da tahkik e- sine aık sık şikayetler yapılmaktadır. br. 
dilecektir. Vlkıa sigorta kanunu mu- Den yılmm nihayete ermek Usere ol- • Kmlay haftuı ....... te-

Bu iyi kalpli bıeana göre dünyanoı ea kötü edem•an "hiç erkek te .,i.r 
mıymıt" diişüncıe8lle muhtelif vesilelerle gömlerlne lradar ıeıe. Yatlan ı 
r1 iten veya qladıp beDJ etmemek ~ f&Pkuını burnunUB lhlttlne lndJ 

8 

t 
d 
d 

ervielerin birlettiriJmeai hem itlerin 
am bir vahdet içinde &'örülmesi, hem 
e tasarrufu temin etmesi bakımm
an faydalı olacaktır. 

cibince, Sigorta tirketleri, yangın, muı hueblle bu gibi mektepler ma- sene, Kızılay haftası 23 ma 
kaza, hayat gibi muhtelif tubeler &f vermek işini daha ziyade ihmale lıyacak ve bir haziranda 
için ayn ayn 75 bin liralık teminat bltlamıf}ardır. İddiaya ıöre, bundan Bunun için hazırlıklara de 
akçesi vermefe mecburdurlar. Fakat makat tatil zamanmı bulmak ve ma mektedlr. e-

renıert : 
. 

- Ve itin korkmaç fanfı, diyordu. Ben ba IÖS)'aflarmdut utanan adam 
fardan birisini bir gün sırf itinin çıkan için ağlarken gördüm. Bu atı terli 
renksiz gözyaflan hazmın tarafmdu belki de görUıımez dJye bir kmnm 
mendil tedarik etm!t, onunla gözlerlnl ılliyordu ! 

. 
ts 
ri 
zt 

Anlatıl~a göre, kısa bir zaman 
sonra İstanbul ve Galata ithalat güm 
rükleri de birlqtirilerek bütün işler 

tanbul ithallt gümrüğü emrine ve
lecektir. Ancak bu birleştirme ba

cihetlerden, allkadarlarca mah

teminat akçeleri, herhangi bir hldise qlan gelecek seneye kadar uzatmak Hafta içinde radyo ile k 
karıısmda, 11igortalrlarm paralarmı tır. Maarif idaresi, bu husustaki ,ı. lar verilecek, matbu istati"ıı dlP•~ 
tediyeye kiti değildir. Bu gibi vui- Irlyetler üzerine meleleyi ciddiyetle re dafıtılacak, muhtelif 
yetlerde her yerde olduğu gftri, aigor nazan dikkate ahmt ve bu ltl kökün tınlarak her tarafa yantn.-ı .. 
ta ıirketlerinin ihtiyat akçeleri bulun den halletmefe karar •ermlftlr. Ma- • a., mütavlrln dtblkl 
muı llzıındrr. Tilrkiyede it yapan arif MOdUrlUğtl, dtln ekalllyet ve ec- Liman mlahatı ;.1erile m~ 

BEDii IAHM ' 
d 
le 
m 
Bi 

zurlu görülmektedir. Galata cihetin
eki ambarlarda U,i olanlar, muame 
leri Istanbul cihetinde takip edebil
ek için çok vakit kaybedeceklerdir. 
lhusa. gUmrUk komilyonculan bu

ecnebi sigorta ıirketlerinin teminat nebi mektepleri mtldUrlerlne birer '9& 

akçeleri mensup olduklan merkezle- tezkere göndermlf, mtlteraıı:im mUf lbere lzmirden tehriılrlae 
rinde bulunmaktadır. lamı derhal ve tamamen verllme.tni. sat veklletl bq mtıpviri J'all 

Sigorta tlrketlerinin emllki de bal- akel halde Maarif ldare.anln bu teb- ten dün de liman leleri lftll4IUll'I' 

ka k&rfl büyük bir teminat sayrJabl- life riayet etmiyen mektepleri kapa- gelerek tetkiklerine deva!ll 

Kibar dilenciler .... 
Saknı, kibar dilenciler derdemeı Bilginizi y oklaVlnız 

evinize, yazihanenize gelip sizden pa- ' • 
ra koparan ve oldukça temiz giyin- ---------

n un için müracaatta bulunacaklar • 
dır. 

A. dl ive 

K omünist tahrikatı 
apanlar yakalandı y 

BU ~ baba doetlarmdan baluıecleceğimi Sorular 
~sanma~ ~ayır. Sadece, her - l1k defa erkek saa'atkirlar ya. 
gün, aehnn ve bilhassa Beyoğlu kıs- nmda oynJyaa Japon aktrisi kimdir 

lan 
Uy 

Komünist tahrtkltı yapmaktan 
çlu beş kişi hakkında takibata b .. 
mıftır. Suçlular, evvelki gün Ad

eye getirilml, ve sorguya çekile • 
k istintak hlkimi tarafından hak

armda tevkif karan verilmiftir. Mev 
uflar &ra11mda bir kadın da vardır. 

f 
re ~m!11. cad~elerini, kimisi kanbunınu - Afrlkaam Vlktorya Nlyanza g 

lrıml8ı kesık bacağmı, kimisi henüz Hl haql tarihte ve kimin tarafıadu 
hutaneden çıktmı diye yaralarmı göa ketfedlbnlttlr! 

ö-
1 

teren, kucaklannda komşuların ço- - TroçkinJa uıl ismi aedJr! 
cuklan ~olaşan alelade süflf ve sır- - Şalı.name kimin fllerldlr! 
na.şık dilencilerden bahsedeceğiz. - M1111110llnl kaç )'afllldachr! 

Hakiki, "kibar dilenciler,, bunlar
dır. Eğer biraz dikkat ederseniz, gU- Dü• lcü soruları• cevapları 
~ı. güneşli havalarda kulaklara ka- 8 - Antuan Rubift§tayn kimdirr 
çan sinekler gı0bl etrafmızda: C - Ru plyaaJst ve bfJltekin 

(1829-IS!N) 
- Allah 1evdifinise bafışlum, 8 - Helyum fClft&I 1dm ke§/et . 
Diye dolqan bu uilzadeler, hava miftir ' 

Mru yağmurlu oldu.mu derhal .-.N ~yı.agm. klmyagetJei'dea VDymn 

kadem buıyorlar. 
8 - Atıiaababa""' bafka um 

Bundan başka, hiçbir "kibar dilen- varmtdır, varaa nedir r 
ei,, , bir başka "kibar dilenci,, nin kal o - Flnflnl. 

i 

dınmma gidip dilenme.1. Çünkü cad- 8 - Harp gem~11in zırhları ne . 
deyi aralarında taksim etmitlerdir, den yapılır ' 
fllln mağuadan itibaren biribirlerine O - NlkeW kıomha çelikten (yö.s-
hudut çizmi§lerdir. de bir nikel, ytt.le Ud krom yüzde 97 

oelik) 
Bunlardan konınmak için, IDM-Dm s _ DAftyat11t1 M biyilc gOlU. 1&an 

llOkap yatmurlu havalardan gayri ,wd4r ' -
samanda çıkmak -ihtlmali kalmadı. o_ Buı ~ aydılda
Çllnldl, belediye memurlan, seyyar n pw lluer ._... &il •ydma, bu 
aatıcı kovalamaktan, bu, •.kibar di- dellls ...,.._ • bllytllr liltldlir 
lenciler,,Je DlfCUl olamıyorlar. <•He .......,, ......_.) 
. ..... ••••• 1 lluer, ..... _,....., ... ,.... flll blylk gllll MJıllaMlald V oktor,a Nl-

Dllıı, Italyanlar, Babet zaferini yuac1ır ('BUOO ldlomeb-o .......,..) 
tes'it ettiler ve ldliaelerde ayinler 
yaptılar. KWee çdEJll JraJıbahğı gören ........ ..........._ .. ....__. 

iki ldti durdular. Blriai 1e>rdu: imparator ara•ıvor 
- Ne var! Ne oluyor?. f ' 
OteJd cevap verdi: imparatorlar bnparatonmun Babeşls 
- Habetlerden kurtulduk diye tandan tiran üzerine bir imparator a-

•geçq olaun,, duumdan çıkıyorlar. ranmalrtadır. Talip olanlarm Roma.da 
Venedlk sarayına mtıracaatı. 

rerll ec•ebl ol111ai ıeret Veyi mqldplara! 

Maarif 

k 

mU 
• Fenerde, Halilin hamamında, 
ştertlerin bıraktıktan 1000 lirayı, 
mecelere anahtar uydurarak ça
Huan isminde birinin Asliye 

c;ek 
lan 
ik" 
sm 
rar 
Ma 

ınci ceza mahkemesinde durufllla· 
a devam edilmif ve hakkında ka
vertlmek Uzere muhakeme, 14 

yısa bırakılmıştır. 
• 

v 
tan 
lan 
riJe 

Talebe Birliği binasından ve 
edrhanmdan ~ok kitap Çalmak

sus;lu boyacı Jıldıfnet ettn _,..'* -
m1' \le biriaCi ceıa hi.kllni ka.ra
tevkif edilmiştir. 

• 
bir 
min 
ki 

Kirkorun cebinden mendilini ve 
paket 11igarasmı çalan Cebbar il
de biri, diln birinci ıulh ceza hl

mi Re,idin huzuruna çıkanlmı, ve 
bell ibaşlr bir yer gösteremediği lçin 

kitine karar vertlmlftir• tev 

ae ledive 

Es ki eserler için 
prol• hcmrlanıyor 
seri 
mak 
bel 

Belediye tehrimlzde mevcut eald e
er hakkmda bir proje hazırla
tadır. Bu proje ,ehrin mUstak
pllnını yapacak olan M. Pnıate 
ecektir. Bu ıuretle mUtehaura veril 

pi 
miz 
l\lm 

lnı yapmadan önce eski eserleri -
hakkında vasılı ve mufaual ma
at edlnmlf olacaktır. 

• 
nml 

Belediye ıuçlarmdan dolayı ya
ira para celUJll& mahldün olan, 
t fakir ve ıanıret dolayıalle bu 
yı ödemlyenler bir gün hapla ya 

faka 
para htanbula yur geçirmek bere p

lecek ec:rıebUere kolay ve ucu.s teya· 
hat edebilmeleri için bUttln kara ve 
deniz vasrtalarmdan yanın ücretle 
lstlfadelerinin temini düfilnWilyor. 
:Aynca da lolranta ve otellerden yine 
yarmı u~ almmuı çareleri aram-

tacaklardır. Bu ıtbilere alt evrak, 
MUddeiumwniliğin ifan tl.serine bele-

Köy mekteplerinde diyeden Adliyeye gc;ncıerilmektedir. 

• )'Ol'Dltlf. 
qer bu kabil olacak lle, nlçbı bu 

kolaylıktan yalnuı ecnebi seyyahlar 
istifade etabı 1 

Sanki aeyyahlar tehfrlilerden daha 
mı az kalır, daha doğrusu, tehirliler 
1eyyahlar kadar mı ..,tıı? 

• Şehrlmiadeld mahalle müm..U-
yap1lan teftlıler terinden blrçotu belediyeye müraca-

Köy mekteplerinin vaziyetini tet- at ederek meuup olduklan maballe
lerin aokak veya caddelerindeki bo

ldk etmek Uzere Maarif mtıdürU zukluktan, toz veya çamurdan fikl· 
Tevfik, müfettişlerden Şevki ve Fey- yet etmekte ve yol programına bu 
zl dtln Şileye gitmitlerdlr. gibi aokaklann da ithalini istemekte 

• Hariçten lise bakaloryasma gire- dirler. Belediye bu müracatalan tet
ceklerden bir grup Maarif Veklleti- kik etmekte olup bunlardan ehemmi
ne mllracat ederek haklarmda eski yetli olanlan programa ithal etmeğe 

ICldaappl•t imtihan talimatnameeiniıı tatbik edil karar vemıiftlr. 
Her 19yl, fakat bllhaua fenalık ça- • Borcu olup ta bunu ödemedm 

lir. fa.kat ekonomik ,erait her teyin ~~ı blldlrmiftir. Yapılan tahki- MU,avir bir müddet daha 
kıymetini değiftirmektedir. Nitekim. ma göre bu mekteplerden bir kıs- de kalacaktır. 
Tilrkiyede de son senelerde emllk _,L man

4 
vaziyetlerinin bozuklufu yU • Dön p1ea seyyah .... 

kıymeti · d"BtUğU ı · · rtal ""'"' en mıu.t verememektedir. Ve en ~ çın. sıgo arın bunlar pl k tedrla Polonya vapurtle ıtmanprull 
da~dığr emllk teminatı da eski mev caktJr Hal=f bir ,__!!!I açıl~~- ldeilik bir se""'ah katllee.f 
kffnı kaybetmiştir. • ._mm wwtı- J J 

tiJ.:- • • • • zam maq vermedikleri g&illmltfttlr. Seyyahlar bugün avdet 
.ıA~at Vekaleti mtlfettıtlen ııgor- Bunlar bu hareketlerinde mrar ecle _ • &ki nearetl 

ta 11rketlerinin sermayeleri, ihtiyat lene bu cfbl mektepleri de Maarif~- ledi maarif _1_.., 

ak~eri, eml~k kıymetleri ÜRrinde dareel leddedecektlr. Bu itibarla - . ye tarafından satın.,.__. 
ayn ayn tetkıkat yapacaklardır. Ne- lecek tedrla yılmda buıtın J arif neareti binumm tandt 
ticede .bu tirketlerin arumda, malf kallf yet ve ecnebi mekte1;.erlnde~ line bugUnlerde bqlana 
ku~ti b";1unmıyan ve yahut herhan bir kısmı daha açılmıyacaktır. rat ve tadillt bittikten sonra 
~ bır hi.dıee karşramda açık vermesi ya belediye in bUttln .ııtıeJel~ 
ihtimali olanlar ü11erinde yeni bir ka- ber n 
rar vermek icap edecektir. Antrepolar ve anbarlar fen mUdUrlUğtl tasıınac:Jalllo\ 

Gümrük ambar ve antrepolarmm belediye reialiği için.bir daiı'9 

Kömür ılrketlerlnde 
tetkikat 

lktısat Vekaleti müfettişlerinden 
Kemal Turgut, bir iki gUne kadar 
Zonguldağa gidecekti!. Öğrendiğimi
~ göre, Kemal Turgut Zonguldakta 
~öınUr şirketl~rUe amele birliği ara
'lll"~(!V ,.kkmdL_ tetkikat 
Y,,pacakbr. Kömür 'irketleri, Zongul 
dak ameleei hqkmdakt Iraııun muci
bince, birliğe muayyen mikdarda bir 
para vermeğe mecburdur. Bu para • 
nın tediye ,ekilleri etrafında vekile
te bazı tlklyetler yapıldığı içtıı, ye
rinde tetkikat yapmağa ihtiyaç hl
srl olmuştur. 

Liman idaresine devri için hazırlık· caırtır. Şimdiki belediye 
lara bqlanmı,trr. Gümrük bqmü
dUrlUğtl, antrepo ve ambarlarla bun- dairelerden bot kalacak 
larm demlrbaf ety&lannı g&tertr bir lediyenin .Beyazıttaki ıubeld'i 
liste hazırlamı,tır. Bugün gttmrük caktır. 
bqmUdürlüğUnde, Liman lflerl • • Profesör Bak.ster te 
mum müdUrtl Raufi ile gümrük haf fet - .itult&JWımet i.afrlya 
müdürü bu it üzerinde ıörütecekler- eden profesör Bakater 
dir. Taymia muhabiri Çernick ve 

., tarafmdan bir çay ~y~Mf 
A~nt IAıyıml~n ... ~ #.,., 7.i7JrMt#I t;.t&nbw v 
Muhtelif •mtleldekWaalk, beledi ~ diA U'sttindaf, lngillz ve 

yeye ba9vurarak açık llğımlardan yük elçileri ~e felırimisİD 
tiki.yet etmiflerdir. Belediye bu gibi birçok simalan bulunm 
lağımlardan kanalizuyon geçen 10 - • llalkewl temd kola -
kaklarda bulunanlarm derhal aedde- Halkevt gö8terit kolu aylll 
dllmeleri için emir vermlttir. Diğer- Cumartesi günü temsil v 
leri de yava9 yava, yapılacaktır. re Gölctığe gidecektir. 

Sultanahmetteki mühim ara sflrmalar 
dehli Kuyu içindeki kapının bir 

Hipodroma kadar uzandığı anlaşd 

Ne 
ÇirklftUk v• 
Şu lltanbul ne cet•.~_.. 

tüa çlrldalDdert bir ..... ""! 
1 hlbl el beklerkea tarlbl 
'·ldoiell .............. d 
1 Belediye. 80D ~ 
1 ......... 9'lllrolllk 
'ı mek tlure bir rapor 
lal stlr lmpdannm ayaell 

: m Ye onlarda ıkldlll 
1 ortadan kaldırmayı _..~ 
ı Verllea haberlere g6fe, 
Mnlnlhaae kaprlanllJD 
mMla stlsel meydanllll'• 
........ oeler~ 

Bulut, ıtlsel ve ~ 
da bir ,.... IPUr. 
... bir hlttıoe De .... -,-::;: 

- IOlnllaeM olaa 

buk talditçl bulur. Hele! fenalıklar mNlni latemlflerdi. Yani bir ıruptan memuriyetinden aynlan belediye me 
matbuatta, veya herhanıl bir vuıta muvaffak olamıyanlar, Udnci imti • murlatmdan bu paralan bO&hara tah 
Ue bir nevi U&n ve tamim edllinıe, Bl· handa yalnD muvaffak olamadıklan 11il etmenin imkluız blr hale geldi
slm matbuat kanunu bu ,o.ten intl· denlerden imtihana tlbl tutulacak, it ıörtllmüfr bunlardan birer taah· 
harların psete atıtunlarma pçmelll- kuandıklan derıderden imtihan ver- hUtname almmuı kararlaftırılmıttı. 
nl birtakım tahdidler ve prt1ara tlbi meğe mecbur addedilmlyecelderdir. Belediye bu taahhütnameleri tanıim 
tutmQftur. Ve bu tahdit tatbike bat· Veklletln ba mtlracu.tı htlmll tellk· ve teblr ettirmif ve tubelere da
landılmdaııberl J&pdan latatiatikler ki ettltl ve bqllnktl taHmıtname ile ğıtmıftır. 

Arqtırma sahasında bulunan kemerlerden biri ~ ........ ld. 

Sultuıalımetteki Bisaaa ewieriııl birl9ftlreıı dehHq açılmaktadır. Bu nllll' pllql .. ortJl9 
meydua çıku1laak için hafriyata de- yol takip edildiji takdirde Bizanı mi- tir. llallııalll * 
vuı eclilmektedir. Burada bir eviA marlaiııe ait olduiu kuvveUe ileri sil- haldld lhtty.a, dl.ın.flll'~ 
kuyusunda bir kapmm bulunduğu rtllen kemer ve duvarlar devam et- teamllldlr. 

lntiharlann ualdJlmı ~. bu talep arumda ,.t 1ılr fonn1l1 ha • 2490 numaralı ihale, mbayede 
Son gtbılerde Amerlbda Kldn&p- mlamakta oldulu ~- ve mtlnaktu kanununun beledlyele-

ve bu kapmm eüi Bmna araylan mektedlr. Burada bulunan cQer ild Bbe lire bala~ 
Dl Ap.lteD meydanı ne blrletürm evin altı tamamen bottur \'8 bura- mıra adar la ~ 
bir debllan ap san.nedDdJllnl yu- dan ikinci bir yeraJtr ,ohl c!alıa geo- ettiren W'11nJt, ~ 
mlfbk. Yapılmakta olan lftfbnna- mektedlr. Bu yol, flmdBd t'lomu.s da- cıeın. drldlillll &OJ~ phıg denilen çocuk bçmna, btlttııı • Orta mualllm olmak için qıta • re de f&IDll olclufu dUn Dahlliye Ve

dihıyaya bir salım halinde yayılmre- cak imtihanlara strmek llteyaıler klletbıdell belediyelere bildlrllmJttlr. !ar bu zamu kav ff!tletBrecek mahl· mı denilen ve llktdm •maJIJara H ortadan lmldınaaktll'_;. 
yettedlr. Kuyu 12 metre derinlllin· alt büyük bir bina ile mpodram araı- • blJle ..... ., .. tır. Hele, Lindbergtn çocufunun kaçı- ancak llaJlllD onuna b4ar mtlraca

rılması etrafmda kopanlan gUrllltil, at edebileceklerinden bu tarihten 
'lCUk kaçırma haydutluğunu bir ne- aonraki talepler kabul edilmiyecek
vı ~ hastalık haline getlrmiftir. tir. Muallim mektepleri altı eeneye 
bir h - hamdolsun • henüz böyle çıkanldıktan aonra bu mekteplerden 

•YQ•+luk yok. Pabt ne garip- mezun olup ta o zamandan bert fil· 
tir kf, bizde •ncuklar kendi kendileri· len muaJUmllk yapanlar da bu lmtl· 
ile mboluyor.ı@) hana kabul olunabilecülerdir. 

Tayyareler ıellyor dedir. Kapı iM, ını .mye.mctmı 111• mıdadır. Doma damı denilen yer, Sis • 
Nafia Veklletinee aatm alınan llç kanda ve alandan 9 metre qağıda· Biunalılara ait büyük bir binadır . ........... ..._...;..-... ~;;;ı 

yolcu tayyareei Londradaıı hareket dır. Buraya bllnlmca, yukanya doğ- Buruı kat kat ve Biuna mimari sis
etinif ve Petteye gelmJftir. Tayyare- ru çıkan bir merdiven ıörlllmektedir. temi üzerine yapılmıttır. Bu bina
lerin Sofya tarlldyle bqO.n öfleye Bu merdivenler, Ap8ta meydanı nm etrafında ev infUI için yapılan 
doğru Yetllköye plmeleri beklen· fle Bizına lmparatorlarmm birçok kazmalarda birçok kemerlere tesadüf 
mektedlr. pavi)'C?nlar halinde olan u.raylannı edllmiftlr. Bu civarda (ÖrUlen diğer 
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Maliye kadrosunun bütçe ro11s terfllerl 

encümeninde aldığı ıekil 3 ncü komiserliGe terfi 
eden polis memurları 

R<>•"I"1e.rı '7"~ 
Killt:ilr 

Bul kimseler romanı yalnız vakit cemiyetin mihrakıdır; bUtUn müp - Ballk İ§i" 
geçirmek için okur. En çok okuyu- hem, dağınık his ve du,unceler seçik Replmls (latanbullular) yalı 113&-
cular fÜphesiz bu sınıfa girer. Bazı bir tekilde onda toplanır, ve artan lıym. Balık yemeli ve balıktan anla
kimaeler de romanı, hakiki benliği bir şiddetle etrafa saçılır. Roman- malıyız dellJml ya f •. Li.kln gel gele
bulmak, hayatı anlamak için okur. cı tek başına bir mqerdir. Bir cemi- Um: KaDran babllle torikten ba.tfka
Bu ikinci amıf okuyuculara, bef on yetteki derin temayülleri tanımak o mu tanıyan lçlmbde kaç kiti vardır. 
gün evvel vefat eden büyük milnek- cemiyetin yetiştirdiği bllyük roman- l'emyetll Kolyoıdan Uskumru diye 
kit Albert Thibaudet' (Viveura des cılan okumakla elde edilir. Meseli. yutnuyaeak binde kaç kabadayı göe-lstanbdl, Ankara ve lzmir hariç olmak üzere, 

de~erdarlar dört sanıfa ayrılıyor Anb.ra, 7 (Tan) - 10 Dkklnun- romana) ismini veriyor. (Tolatoy) u ve (Doatoievski) yi oku- tereblllnlıılz. Haydi, balıktan tanmıa-
d& villyet merkezlerimbde polialikten Romana gelince: Bir roman ya o- mak on dokuzuncu uır Ruayumı ve mayı bir kusur aaynuyalnn. Nihayet 

hb.ra, 7 (Tan) - DOıı ftnam bt.· yt maqları, 45, 40, 35, 30 ve 25 lira üçflncU komlııerliğe tem içia açılan koyucuya bllyUk hayatlarda panldı- ruhunu tamamiyle tanımak ve ylr - herkM balık sarrafı olamaz. Herkesin 
kanlığı teeldllt ıt.ylbısmdı Kamutay olarak, varidat dlrektaril 'I muta ay- imtihanda 112 poU. memurumuz mu- yan his ve dü,ünce asaletini gösterir minci asır Rusyumı sezmek demek- adam sarrafı olamadıjı gibi. Adam ta 
bütçe encümeni tar&fmdln yapdan nlJmt ve maaflan 80, 70, 515, 45, 40, vaffak olmuftur. Bunlar açık bulun- ve en dtbJklln ve en zavallı hayatlar- tir. nnnakta erbap olan içimizde kaç kl
değıi§iklikleri bildirmlttlm- Bugün de 815, 30, varidat direktör muavinlerinin dukça mrulle üçtlncü komilerliklere da bile yüksek duygulann bulunabi- Roman, aksiyon halinde bir dünya ti \'1U' ki, ılmdl kalkıp ta balıktan 
finans bakanlığı Jradroaunun llOD al- mHflan 55, ~. o1rak teablt edilmlf- tayin olunacaklardır. laim ve numara leceğini iapat eder, veyahut insanla- ve hayat görlltüdllr. Felsefenin na - anlamu diye blrlblrlm.lzl kritik ede
dığı eekJi bildiriyorum: tir. larmı bildiriyonım: rm gülünç taraflannı, ruhun sefil zari sahada bıraktığını roman ameıt Um. Yahus blsde babjm başka bir 

Yeni kadroya göre, merkes ve dol- Varidat kontrol memurlannm 55, Siirtten 2 Yl.f&!', 7 Ali Rıza, Erzu- kö,elerlni göstererek, okuyucuya sahaya geçirir, mücerret fikirleri karakt.erl vardır ki, onu sıhhatlmlz 
nıdan doğruya merkeıııe bağlı memur 45, 40, 315 varidat memurlarmm 40, rumdan 25 Necati, Urfadan 26 Ah- bot hayallerden, feci hallerden ko • canlı vakalar halinde ya.,.tır. Roma- namma mutlaka bllmellylz. O da ta
larm sayım 10M, vlllyet memurlan- 35, 30, 25,' 20, varidat memur muavin met, 2 AbdUlhalim, Çaııakkaleden 31 rumafa çalı,ır. Bllyük lngills kadm nm felsefeden ziyade mlleuir olma- • veya bayat olutu. Balığuı bayatı, 
mn sayısı da 4871 dir. lerlnin 35, 30, 25, 20, 18, tahakkuk Omer, 17 Ferit, 7 Zeynel, H Hüseyin, romancım (Georgee Eliot) nun "A- sı, devirleri yaratması doğrudan doğ ne ekm~ ne tereyağm, ne yoğur-

Mll8tafa.r, tetkik heyeti relel, bq fUbe şeflerinin 55, ~. 40, 815, 30, ta- 18 lamail, 2 Tevfik 21 Faruk, 16 Ker dam Bede., i birinciye, (Guatave ruya h1.88Uiyete, muhayyileye hitap dan, bayatma beuer. Yiyeni hasta 
..... n .. virt 125 2 mllatapr mu hakkuk IUbe memurlarmm 40, 35, 30, mal, Muğladan 26 Hlmit, 2 HümU, Flaubert) in Madam "Bovary,, al etmesindendir. Şüphesiz roman de- eder, bu ythıden seblrlenmlt olanlar 

hukua m1.19a. ' • 25, seyyar yoklama ve tahakkuk me- 16 Sadettin, Zonguldalrtan 9 Ziya, 5 de ikinciye miaaldir. diğim zaman daima bllyük romanlar bUe vardır. Alelhusus bizde bahkçı
avini, 2 tetkik heyeti bul, teftit h• murlannm 35 30 25 tahıillt direk- Halim, 29 Sallhaddln, 6 Rahmi, Or- Bul romanlann kahramanlannda kastediyorum. 1ar bablı Avrupada eberi teaadtlf e
yeti reisi, Istaııbul ~e.fterdan, vergi törlerinin 80, '10, 

1

55. 'tahsillt şefleri- dudan 1 Hul6al, ~birden 1 Ziya, çırpman his ve du,unceler, kendi Büyük bir romanı yaramak nasıl dlldlil gibi diri (yuıl 98 içinde) ll&t
temyiz komisyonu rel81, bütçe ve ma- Din 40, 35, 30, 20, tahsillt kontrol 7 Hıfa, Kocae~en 3 Rlfat, 44 Şera- hla ve dllşllncelerimizden başka bir bllyUk bir cehde bağlı ise, büyük bir madddan gibi balriı bayatlatmamak 
U kontrol, mulıuebat, varldlt, na1dt memurlarmm 45, 40, 35, 30, tahsil fettin, 14 Muhsin, 21 Alladdln, 24 ,ey defildir. Bu gibi romanları ya- romanı okumak da öyle bir cehde için aaklayaealılan bm dolabı da yok
itleri umum direktörlerile dt1yunu u- 1Ube eeflerlnbı 45, 4-0, 35. 30, 25. icra Olllwı, 13 Nuri, Çoruhtan 25 Ali, 19 ratan aanatklr Romantlye, (La Bru bağlıdır. BUyUk roman kendisini tar. Şu halde evvelki gece tutulup 
mumiye komiseri 100, mali tetkik he memurlarının 35, 30, 25, 20, tahaillt Kerim, 18 Tevfik, 23 Hi.mlt, Gtlmü9- yere) in: "Hal km bana ödünç verdi- zevkimize teslim edinceye kadar bizi 0 sabah bahkhaaeye getlrllememlf o
yetbıin diğer ikl basile 3 b8f mtlfet- kltlplerlntn 16, 10 muhrıaebe direk? haneden 8 Omer, 12 Yusuf, ' HUse- ğhıl kendisine iade ediyorum,, cilm. bitap bırakır. Dk hamlede kendisini lan balık uema gitmesin diye sakla
tit hukuk mü.favlrleri, ı.tubul boru törleriniıı 80 70 M 45 40 35 30 yüı, Imıirdelt 257 :Eeat, 141 Hikmet, leelyle bqlıyabilir. Fakat bazı ro- veren romandan ruhumuz kuvvetli Dip flrt.eel gllail yani dön eabab babk-
ve o.mantı Banlwn komlMrleri. uh be ' ' ' '35' 215
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20' 27• Ziya, 29C5 .Amll, 143 Emin, 247 manlar da vardır kl, okuyuculara ,u bir gıda alamaz. Hakiki pheaerler haneye gelir ve aatıbr. ))Qkkba öi-
muntuam borçlar umum dtrekt&z1lt m ue memurlarmm ' ' ' MUltafa, Kırklarelinden 'I Danyal, sözleri söyletir: "Romancının bizlere birer yüksek dağ gibidir. Onların leyin gider. Sis onu aktama alır, yan
darphane ve damga matbual direk· muhuebe kltiplerinin 20· 16• lO, va- Samaundan 26 lbrahim, 27 Fahri, ödüne; verdiği hayatı yqıyoruz .. , zirvesine yükselmek için taşlı, diken- llDI da ertesi ltlne aaklannus. lfte 0 

tört1 vergi ltiraa konmyonu, reillleri, nedarlarm 35• 30• 25• 20' 16' lO, mlllt Antalyadan 42 Kemal, 7 Ywnıf, 44 '-te birer eğlence mevzuu gibi de- H ve sarp yollardan tırmanmak il - aman balak aehlr olur. 
Izmlı. ve Antara defterdarlu'I~ ı.tan- em1lk direlıttörlerinin 55, 40, lstanbul Sadık, 39 lzzet, 25 Ali, Malatyadan ..., Bundan başka lstanbala civardan, 
but muhüemat cHreııtartl 90, 1>trincl put ve icra tahsili memurlannm 2lS, 2 Fuat, Diyarbelrirden 21 Cevdet, E- ğil, fakat birer kültür kaynağı ola- zım. Fakat bir kere zirveye yetişip Bandınnadan, Çanakkaleden, Sinop-
_ .. m"•~,-, umum clirekt6r mu- 20, latanbul ev ve. rgileri muhasipleri._ dirneden 44 Rafet, Gireaundan4 Fu- ra.k ağır ağır. sindire sinditt okunul- ve ta a,ağıda yuvarlanan sonsuzlu- tan hattı Samaundan balık geliyor. 
-.au. '"~ in 40 25 20 Ur larak teabit edil muı icap eden romanlar bu sonun- ğu gözlerimizle kucakladık mı, bll -
&vinleri, milU emllk, tahaillt, at it- n ' ' a 0 

- at, Ellzizden 5 Asmı Boludan ıo Ni- cu k111ma giren romanlardır. Meeell tlln zahmetlerimizi unutur ve saat- Bu balıklarm yolda bayatladıktan da 
lert, levumı direktörleri 80 lira ulf ndftlr. yazi, Balıkesirden 8 Kemal, Kütahya- CHono"' de Balzac) m ve (Fedor lerce kendimizden geçeriz. Hic; yo - muhakkaktır. Bllhwa bundan dol&-
lllaq alaca.klardlr Varidat, tahsillt ve muhasebe ser- dan 10 Sabri, 15 Galip, Telrirdağm- Doatolevaki) nin romanlan. Balzac nılmaksızm zirvesine çıkabileceği _ ya ucm sahlan ve ucuzluğu yttztlnden 

latanbul ~ve Imılr defter· vialerile Istanbul defterdarlığı sicil dan 2 Mehmet Alt, Ankaradan 45 ve Dostoievaki gibi romancılar bu. m.iz, ancak tepelerdir. Yoran ve dil- halkm rağbetini çeken bu bahkJar da 
darlan harlç olmak illere defterdar- kalemi teekilltma aft olmaık tu.ere tel Turgut, 214 Yusuf, 322 ~~· 160 lunduklan urm ileralnde Y&flYorlar- 9Undllren roman, genifleten roman - ikinci günü bomlmaya bqbyorlar. Ve 
lar 4: smıfa aynlınll ve maqlan 80, bit edilen kadroda ıudur: Tevfik, 316 Fahri, 345 Nıyazı, 254 dı. •'Cinayet ve ceza,, müellifi bun _ dır. Asnmızm (Prouat) a bu kadar böyleee balkna ıadıhatbıl boımyorlar. 
?o,' 55, 4:5 ve defterdar muavinlerinin 35 liralrk 27 birinci mOmeyyfz, 3o Agi.h, lstanbuldan 120 Ziya, 991 LQt dan yetın1' sene evvel Rua ihtillllnin dU,kün oluşu, Prouat'un genifleticl, içimizde balalın hayatım tuesın
Jna&tlan da 80 ve 70 lira olarak tel· liralık 20 ikinci mümeyyiz, 25 liralık fi, 273 Salim, 63 Ruhi, 1173 Akil, zaruretini hluetmS. ve Rua ihtiWl- bealeyicl olmumdan ileri geliyor. den ayıl'amk olanlar yok delildir a
bit edUnıiftir 30 kltlp, 20 liralık 40 klttp, 16 Ura- 1303 Cemalettin, 373 Mehmet Ali, 1 hazırlamı,tı V ikinci impara- Yoksa onun raylar gibi uzanan son- ma ook ta deiQdlr. Balıkçı da bayat 

lılalmUdUrJ~ bfll amıfa aynlıru.1 lık 80 katip, 10 liralık 120 kltip. 271 Şerif •. 1056 Nazmi, 284 Hasan, ~rluk ihtili.li~ u:eclıran lmiller- suz lfadealne kim tahammül eder - büjı llÜrlneslnl pekili bilir. Onun 

Kadın tayyareci 
11!370SAup1·hi3, 3N72i ... ~&il22'.:: Se1333li Keml al, den biri ve en m\lhimml de Balzacm dl. için ya aatat kllrtlan veya hususi 

da 1 •ı l lc "t 1' ,,_,, " m, 632 eserleri değil midir' uut Kemal YETKtN tedbirlerle balıkemm •ttıiı balığın Sisam §ÇI er aç 1 Fikri, 1575 lamail, 1162 Ahmet, 924 BtlyUk romancı . içinde yaşadığı 1 üniversite Doçentlerinden ne gtlnkU balık oldulunu ve nere ..... 
Mevlftt, 223 Ruim, :575 Tevfik, 1055 ' lı bulunduiunu müşteriye anlatmaıı-

A 
• grevi yapıyorlar Ethem, 321 Ibrahlm, 423 Kemal, 90 ==================== dır ki, halk ı.yat ve bozuk balık 1• 

mı Molison Kap Atina, 7 (Tan) -ltçiler birliti yir- ~s:,· :~1; ~.:t.14~~=:;.: Avusturya HintU bir profesör m;=:b-:;:u~~~ balık )iyerelc hu 
rekorunu kırdı mi dört saat müddetle umumt bir 1060 Zeki. 1510 Hultlsl, l588 Tahetn talananJarm aaymm fiyle bir dtişU. 
ı..onaraı f T grev yapılmasına hazırlanmaktadır. 251Abdurrahman,1028 Sait 769 Yıt: hayranlığını anlatıyor nUrsek bu aöyledl~m tedbirin lllzum-
~ tavv ... ~ (A!':l..- Meshur..ka.· - Qismr_~~~ .. -~ "~ ., ..... ,.. anın .................. ..,... hemen kfıetb'Ulllıt 
d u•·"'- --t"r .. ~llC>jp-;t;öiiclr&" ttlD cıepofiH*'tiJMfiWll1illf'jf. lfdlZMC un_.., - ık. 
d':x.,ç gün, altı ... t w 25 d&JdJra- vt a&JI ~. Sami. ıssa Vahdettin, 14e8 OemaL 1 k 8lmdl lla ..tutan okuyan INlldıçı. 
lloa pa vasıl olarak. evvelce TomY e ine mı geçece '· Dr. Maltranı• me111l ..... mlz lar da g1Uer1er dejll mit Ben de onun 

buın -takoratnmmud&nu ~t ~~' ~ hakkındaki ıizlerl .. yudım. 
... - ......... al&- Yeni Fransız kabinesi uııuynr. Berlln, 7 CA.A.) - Havu Ajan- Hlndiatanm Kalküta febrlnde "Ya 1. FElEll 

KadDı tayyancl tıç illa arfmda aından : Rayttag uumdan ve Viya- hancı memleketlerle fikir arkadqlı- -------=-----· 
1alıuz bet defa tevakut etınlt, altı L 81 B k·ı H naNuyonal-SoeyallatmmtaJı:uısa ği" teala etmek Atatürlde Avusturya 
ll&at uyum111 ve 8700 mn .....ıe um a eve 1 e ryo bık •efl Alfret Frauenfeld, dt1n ak- ı üzere kurulmu, 
kat etmlttlr. • T ı ,.m Berlln Untveralteatnde eöylemlt olan cemiyetin Reisicümhuru 

Numan Rlfat 
Lenl111ratta 

P 1 A 1 k oldufu bir nutukta bllhUIJ& fU söz- kltibi umumt • 

ar a m e nto re·, s·ı o a ca leri eöylemiftir: si ve pek tanm- da t 1 afla 
Bir devletin hudutlannı kan birli- mı, operatörler arasın • ır r 

lloekova, 1 (A..A.) - TUrkiye dlf
lileri bakanlıtı pnel •kreteri bllytlk 
elçi Numan ııenemencıiollu Lenill
ırada V&l'DUllJ ve clurakt& dJlillerl ko
nlleerliği diplomatik ajanı Va.imtayn 
tarafmdan ~· Vainftayn 
öjle Usti1 Numan l(enemencloğlu te
retıne bir &fy&fet venM w Tllrldye 

dıtttleri mkenhjı .... tlela'eteri mtl-
8eleri geın..t Mpıa tiJatrocla Wluıı 
lllQftur. 

Hl•cl•IMlrt 1ca1tfn sevk ita
••••••• A•erlka Myahatl 

Berlln. 1 (Tan) - Dk defa olarak 
iUn Cenubi Amerlb 1eyyahatlne cı
bn ''Bindmburı" balonu 151 kiti Ye 

200 bin mektup tqmaaktadır. Av
nıpa " Amerika ,.ııtrlertnden çok
lan t.eı.1•1e balonla daimi lrtimtta 

bulunma.ktadlrlar· 

Dala•y• Baıvekll lllUCIVlnljlne, Pol lonkur 
da Dıfiıler Bakanbğma getfrllec ktfr 

Dal&dler Leon Blum Hwyo 

Parla, 7 (Tan) - Slyual mahafll- Torez, bundan eonra bütçenin mU 
de tahmin edlldlflne göre yeni kabl- vazeneaini temin etmek ve fr&nlJD 
ne halkçılann tam bir elbirllği ile ya- iatikrannı mauı altına almak lçln 
pılacaktır. KomllnJstler kabineye it• bUyUk servetlerden tedrici ıurette 
tlrak etmiyeceklerdir. SosyaUat lide- artan bir mlkdar para almmaama 
rl Leon Blum &,vekil olacak, Bat· müteallik bir kanun llyihumı mec-

lmlr ll•a•ı vekil muavinliğine Daladier ptlrlle- U. tevdi etmek niyetinde olduğunu 
cektlr. Dit itler Bakanlıfmı 1'1ande- IGylemiftlr. Komüniatler, büyük bir 

hmfrde bulUIWl Jatanbul Liman lf Din yerine Pol Bonkur alacaktır. Her Nafta iflerl p1lnı kabul edlJmealnt, 
leri mUdilrU Raufi Imılr lim&m hak- yonun :Ueclia Riyuetine .getlri1meld t1cretlerln 11lıhmı, çalıpa haftuı-
kmdaki tetkikatını bltinnlftir. Rautl mevzuu bahlatlr. nm 40 eaatten ibaret olmumı, çocuk 

yaptığı tetkikat hakkındaki raponı· l<omialıfler ltiiOmete 1arm hlmayealnl, dofuıuuslup kar-

nu bir lki gOne kadar veWete vere- lfffralc ef•fyeceiler :1:ı=• :=C:'::.:ı ~ 1:; 
cıekir. Imılr guete1erinln yudJima Parla, 1 (A.A.) _ Komllnl8t Par- milyarlık bir kredi açılm•amı latlyor 
aöre yapılan tetkibt neticesinde Is- tlal umum! Mkreteri Tora, guetecl- lar. 
mir Um•nmm lehitler 1e111tlne lenı beyanatında demiftir ld: Toru, buı eervetlerln menfel ne 
D&ldedilecekdir. - So.yaHat partJat, blslm mtıah• oJdulu bıklnnda bir anket yapılmuı 

~ a: ntJmlwden ve fblWraıı• yudum • içlQ bir komJayon vOca4e ptiri1meıd 
Tepebclııacla Y1111• 1• m.t1n emin olabOlr. Ancak Komtl· nl de teklif eclecttinl ll&y1emlftlr. 

ten1ılllere IMtla•ıyor nlatler, htudamete iftirak etml,ecek· Mumallqh IÖdlle devam.la demlt 
11.1.1r ~-._ arttatlerl. bu ü- terdir. Biz, eermayedarlarm boyundu tir Jd: 
v-a ...,___ ' rutundan kurtarmak tatedfllm1s a • - 8 Şubat hAdl8ele.rlnln dofurm}lf 

pmden Mibareiı Tepebql Anfttlyat- mele 11nıtmm parttaiyl&. Bu kurtar· ol4ufu blrllkler feehedilecektlr. 
ro.unda yu1Ik temaWerlne baehYa· manm lmkln d&lreelne glreceğl • - Harlcl llyuet bahainde Torez, 
caklardır. mana intizaren aulht1 ve htlrriyeti P'ranaıs - So-vyet miaalmıa mtlmaaU 

ilk temall Ekrem Retit ve C'Aımal muhafaza etmek için bUtUn kuvveti· kl.l'fllıkh yardım aiyaaetiııe taraftar· 
ltetlt t&raflndan be8telmm lA1kUa mizle demokrulye mtluheret edece- dır. ...,..t operetidlr. tta. Tores. netice olarak fU IÖaleri IÖY· 

ği tahdit eder. Hitler, yalnız Alman den Dr. Dwijen- Ankara, 7. (A.A.) - Avusturya 
devleti hudutlan dahilinde yqayan dra Nath Malt- milli bayramı mllnaaebetile Atatürk 
67 milyon Almanm değil, 110 mil - ro ve km, evvel ile Miklas arasında a1&ğıdaki telg-
yon Almanm bafıdır. Almanm vazl- ki gUn Ankara- raflar teati edilmiştir : 
feei. Alman kanı hudutlannı çbmek dan dönmütler- Ekaelana B. N. JWclaa 
olacaktır. dlr,. Bu 1abah 

Flllıtlnde halk pollıl 
taıhyor 

Atinaya hare • .Awatııryca Cumhur BGfkant 

ket edecekler - Prof. Maltro V i Yan• 
dir. Altmcı defa olarak devrlllem Avusturya milli bayramı mUnaae-
eeyahatlne çıkmlf olan Dr. Maitro, betile Ekaelanalanna en hararetli 
bu defa Kahire, KudUe ve Beyrut yo- tebriklerle birlikte l&hal saadetler 
lu ile memleketlmlze gelm19tlr. Bu· ve Avuaturya uluaunun refahi için 
radan aonra Balkanları ve Orta Av- olan hararetli temennilerimi anet
rupa Ue batı Avrupa memleketlerini mek benim için pek ziyade mucibi 

KudUı, 7 (A.A.) - Flllatlnde A • 
ranlarm a~ıklan ~v devam etmek 
tedlr. Jenin'de halk poliai ve otokar
lan t&tlarken bir polis kolundan ya
ralanmı.ıtr. Polia halkı ancak def
net kullanarak d&fitabllm19tlr. 

_. ___. -'-6.1- memnuniyettir. 
ıuyaret ..... ec-.ı.u-. Dr. Maltro, dün 
Parkotellnde bir arkad&fımm kabul K. ATATURK 

lemlftlr: et.mit ve fUlan IÖylemlttlr: Bk.telana Owmhur BGfkaM 

- Memleketin her tarafında vah- ":Uemleketinlaln ber eahıda ve bil- Atatilrk 
det teminine çalıtacak olan "Halkçı huaa kuıtttr ve Ulm aahalannda yap- A n k a r a 
cephe" komiteleri vurtuiyle bu cep tığı p.yanı takdir ilerleme Uzerbıdf' Nulglne temennilerinden dolayı 

il. bir lntl"-- b k B hararetli tetekkürlerimi kabul et· henin eczası arumdaki "ırtibatı mu- s ınmez us ara mı,tır. il- ele.J-z On m 'uu Ekselanalanndan rica ve 
haf aza etmeğe azami bir ihtimamla yük derinizin vücude getlrdlit e- kendilerine tabii saadetleri vt TUr-
çallf&Cafız. Komünist partlai, Fran- eer birçok milletlere ve memleketle- kiyenin refahı için olan çok samimi 
BIZ milletini birtakım hurafelerin eea re örnek olabilir. Yurdunuzda bllhu- temennilerimi arzederim. 
retinden kurtaracaktır. sa gözüme çarpan fey halkm 1er- Cumhur P&fkanı 

Guetecilerden birinin sormuş ol - beatllğidlr. Gerek .Ankarada, gerek MIKLAs 
duğu bir suale cevaben Torez, komU- Jatanbulda birçok kimselerle temaa
nlatlerin Milli Müdafaa tahsisatmm 
kabulü lehinde rey vereceklerini söy- ta bulundum, demokrasi mefhumla~ 
lemiftlr. nnm kökletmit olduğunu hlaaettlm. 

Fraaıa lrollelrflf emniyeti Ankarada ziyaret ettiğim ismet Pa
ta Kız Enatlttlııü, Ticaret, Ziraat 

fllf•yor mektepleri ve Halkevl ri en medent 
Londra, 7 (A.A..) - Leon Blum, ve en llerlemif mWetl bile lftilıar 

DeyU Herald gueteei muhabirine be edebUecett mt1fllllle8e lttanbut 
yanaatta bulunmut ve bllhUI& 9u Univenlteldne _ 11.. ti .. ___ .... 
l&leri IÖylfllllittlr: •UA&&& UIWll& -

- Franm So8ylllat partlat, bir ili- cak ''hayruıtıJr" k a4e ede-
llhlan bJrakma muk&velenameal vt1- bllecef1m. Unlvenl Ufüm 
cude retlrllme.t idn çahfacaktır. lntiam ve urt ıepnaı ta laüaJı
Franaa, kollektlf emniyetin ve kollek dlncı mahiyettedir 
tlf tetkllltın b'1yt1k davalarını bütün ., 
kuvveti ile müdafaa etmeğe buırlan Bu eabah memleketlmi&den aynla-
dığı bir sırada lngilterenln bu dava- cak olan Dr. Maitra, kendlaine röate
lardan vugeçme.ı bir facia olur. rilen kolaylıklardan dolayı Matbuat 
Bundan böyle büyük Britanya, Mil- Umum Mt1dürlutllne b!fekkürlerint 
!etler Cemiyetinin kollektif faaliyet bildirmektedir. Doktor, gelecek sene 
ve icraatına mtısaheret aahumda tekrar memleketimize gelerek birkaç 
Franaava tamamlvle riveneblllr. konferanı verecektir. 

Veıllcalarclan alnıacalc 
harılar 

Ankara, 7 (Tan) -MUteb&B818 ~ 
bipler, kimyagerler ve ıair 11hbiye 
memurlarmm veeika, ruhsatname ve 
telıadetlwneleri teecll harçlerUe p&• 
ra ile but& bakan hu.aual hastanele
rin açılma nibaatnamele.rtnden alma. 
eak harçlara dair olan kanunu fin&n1 
bakln1Jlı allkalılara göndermie ve 
kanunda sikrolunan barçlarm 1ıarQ 
pulu m'*&bilinde lltifumm temJııini 
blldlrmtttlr. 

E VLE NME 
Ragıp Paşa torunu NiMET AB1T 

SARICA ile Sadrazam Halil Hamit 
Paşa torunu, Dervtı Pqa oflu tüc
cardan RIZA. DERViŞ 'I mayıs Per
tembe günü Beyotlu Kaymakamlı
fmda evlenmitlerdlr. 
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Her ihtimale karı ı Babı81ide 
gizli tertibat ahnmıştı 

Bu kararın verildiği gece, sarayda 
da bir içtima aktedilmişti. Bu mad
delerden bilhassa (Babıali baskınını) 
Kiraz Hamdi Paşa deruhde etmişti. 
Fırka ve cemiyetlerden toplanacak 
adamlar, muayyen noktalarda blrle
şeceklerdi. 

Kiraz Hamdi Paşa da sivil elbise 
giyerek bunların başına geçecek; 
fii tarihinde Kaymakam Enver Be· 
yin yaptığı gibi cebren Babıaliye 
girerek, sadrazamla nazırları kapı 

dışarı edecek; (millet namına) bü
tün daireleri işgal eyliyecekti. 

Bir taraftan İngilizler kabineyi 
tazyik için teşebbüse geçerlerken, 
diğer taraftan da Hürriyet ve Itilaf 
Fıraksı Merkezi Umumisi ile Ingi
liz Muhipler Cemiyeti ve Nigehban 
Grupu merkezleri gizlice faaliyete 
başlamışlardı. Bu gizli faaliyeti en 
evvel, (Eyüpsultan Polis Merkez 
Memuru Levhi Bey) haber almıştı. 

Levhi Bey, Polis MüdürU Umu
misi Nureddin Beyin Hürriyet ve 
ltllat Fırkasına mensup olduğunu 
bildiği için, aldığı haberi usulen 
merciine bildirmemişti. Onun ıçın 

derhal Babıaliye gelmiş; Dahiliye 
Nazırı Hazım Beyi görerek bu teh
likeli vaziyeti haber vermek iste
mişti. Fakat orada birdenbire Nu
rettin Beye tesadüf etmişti. 

Nurettin Bey, Levhi Beyi görün
ce: 

- Burada ne işiniz var. Niye gel
diniz? .. 

Demişti... Levhl Bey, soğukkanlı
lığını muhafaza. etmiş: 

- Efendim!.. Na.zır beyefendi 
hazretleri, Bur88.da vali oldukları 
zaman, bendenize büyük teveccüh 
gösterirlerdi.- Bugün izinliyim. 
Bundan bilistifade, kendilerine arzı 
hürmete geldim. 

Cevabını vermişti ... Nureddin Bey 
bu cevap ile iktifa etmiş; çıkıp git
mişti. 

Levhi Bey de Dahiliye Nazırı Ha
~ım Beyin odasına girmiş ; bildikle
rini haber vermişti. Levhi Beyi 
dikkatle dinliyen Hazım Bey: 

- Böyle bir şey, Harbiye Nazın 
Fevzi Paşanın da kulağına çalınmış. 
Biz, bu adamların böyle bir rezalete 
cür'et edemiyeceklerini zannediyor
duk. Demek ki aslı varmış... Bizi 
ikaz ettiniz. Teşekkür ederim. 

Demişti. 

Her ihtimale karşı, BabıAlide giz
lice tertibat alınmıştı. Harbiye Ne
zaretinde de ihtiyaten bir kıt'a ha
zırlanmıştı. 

Fa.kat; zaten zayıf ruhlu ve ira
desine pek o kadar hikim olamıyan 
Sadrazam Alt Rıza Paşanm manevi
yatı, fena halde sarsılmıştı. Ve an
cak o zaman, hatasını anlamıştı. 
Hatta, kabine erkanından olan bazı 
arkadaşlarına: 

- Yazık .. IStlnat edecek kuvveti 
1ayikile takdir edememişiz. Şimdi 
ne yapacağız? .. Bu adamlar bizi zor
larlarsa, hangi kuvvete dayanaca-

• ğız... Ben, şahsan; vaziyetimi kur
tarmak için istifadan b&§ka çare 
göremiyorum. 

Derneğe mecbur ka.lmııtı. 
Bu sözler henüz Sadra.zam Ali Rı

sa Paşanın dudaklarında titrerken, 
Yunanhlann şiddetle taarruza geç
tikleri; ve hatta (Bozdağ) ile (Göl
cük yaylası) nı işgal ettikleri ha
beri verilmişti. Ve bu meş'um ha
beri de; (General Milen) Cenapları
nın kat'i bir emri takip etmi§ti. 

General Milen, (Yunan ordusu 
Jcarşısmda bulunan bilcümle Türk 
millt ve ukeri kuvvetlerinin derhal 
üç kilometro geri alınmasını emre
diyor, ve bu emrinin infaz edildiği
ne de yirmi dört saat zarfında ce
vap) bekliyordu. 

İngiliz Karadeniz Ordusu Kuman
danının bu kısa emri, Babıfilinin 
köhne tavanları altında dayanılmaz 
bir kasırga tesiri husule getirmişti. 
Ali Rıza Paşa o anda bütün mana
sile aczini idrak etmi§, bu kasırga
ya mukavemet edemiyeceğini idrak 
eylemişti. Çünkü, cephede bir nef e
rin bile yerini tebdile muktedir de
ğildi. Halbuki Ingiliz generali ise, 
v diği emrin infazile neticenin ken
d' ·'le bildirilmesini istemekte idi. 

Ali Rıza Paşa, 80D llmit ile 1!18.ra
ya gitmiş; vaziyeti pa.dipha arze
derek meeeleye. bir hal çaresi bul
mak istemişti. Fa.kat iki saatten 
fazla (Vezir Odası) nda beklediği 
halde padişah kendisine görünme
miş; yazıp gönderdiği ma.ruzatına 
4a: 

- Efendimiz, biraz rahatsız. Ida.
rei maslahat etsinler; buyuruyorlar. 

Diye cevap gelmişti. 
Artık Ali Rıza Paşa için yapıla

cak bir şey varsa o da; istifa et
mekten ibaretti. 

* Ali Rıza Pa§anın gösterdiği pa
nik, saray ile müttefiklerinin ha
zırladığı hailenin birinci perdesini 
ikmal etmişti. Şimdi sıra, ikinci 
perdenin oynanmasına gelmişti. 

Fakat ... !kinci perdenin muhtelif 
sahnelerini muvaffakıyetle tatbik 
etmek o kadar kolay olmıyacaktı. 
Bunun için efkarı umumiyede bir 
hazırlık lazımdı. Bu maksada bina
en derhal §U propagandalar başla
mı3tı: 

1 - Mustafa Kemal Paşa, Erzu
ruma firar etmiştir. (Bu havadisi; 
adına (Serbesti) denilen .. (31 Mart) 
vak'asını yaratarak yiizlerce vatan 
evladının ölümüne ve darağa.çlarm
da can vermelerine sebebiyet ve
ren ve (Mevli.nzade Rifat) isminde, 
dinsiz, milliyetsiz ve vatansız bir 
insanlık düşmanı tarafından idare 
edilen bir gazete yazıyoı"Ct.ı. O 
Mevli.nzade Rifat ki, daha dün (Da
mat Şerif Paşa) denilen ahmak 
adamı, (Hayriye) isminde genç bir 
kadınla tehdit ederek ondan para 
koparmağa çalışırken, bugün onun
la birleşmiş; mekruh ve iğrenç san
a tini, Damat Şerif Paşa ve Vahdet
tin siya.setile birleştirmişti. 

2 - Kilikyada, Kuvayı Milliyenin 
yemediği (halt) kalmamış. Loit 
Corç, müzakeratı kat'etmiş. Kuvayı 
Mjlliye yüzünden bütün Istanbul ve 
Anadolu 3 milyon ltilaf askeri ta
rafından ihata edilecek; bütün Türk 
ler süngüden geçirilerek koca bir 
millet, yeryiizünden silinecekmiş. 

3 - Allahtan olmuş ta, Ali Rıza 
Paşa devrilip gitmiş.. Yoksa, az 
kalsın Kuvayı Milliye uğruna, kur
ban gidecekmiş. 

- Niçin? .. 
- Niçin mi? .. Halep, Maraş ve 

Antepte mevcut (20 bin Ermeni) • 
den tam (12 bini) kıtır kıtır kesil
.mı, ... 

(Arkası var) 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türlrl)'e leln Dııan ltıı 

Lira K. Lln K 

Bıı •J'lık 1 50 
s • 4- 8 -• .. 7 50 14 -

1 ""* 14 - 28 -

Sigortalı abone şartlan 
Yıllık Altı ayhk 

1700 900 

Dl.o için n1ncdık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

KUçtık tllnlar dofnıdan doğ 
ruya idaremizce Alınabilir. 

Küçilk illnJann 5 eatırtığl bir 
defalık 30 kuruştur. & aatırda.r 
fazlası l~in 1!18.tır başına 5 kuruı; 

alınır. Bir defadan fazla l~tn ye 
lcf'tndan % 10 lrurue indirilir. 

TEŞEKKÜR 
Refikama. yaptı klan mühim 

bir ameliyatla onun hayatını 
kurtarmak yolunda gösterdik
leri yüksek ihtimam ve alaka
dan dolayi kıymetli Hocamız 
Profesör Operatör (Ahmet Ke
mal Ataya) teşekkür ve saygı

lar sunmayı bir vazife bilirim. 
Dr. Ziya Kupo 

Heybeliada sanatoryomu 
Memleketimizin mevcudiyetile 

iftihar edebileceği bütün asri 
vesaitle techiz edilmiş, vatan -
dqlara kucağını açan gUzel bir 
~a yurdudur. Tedavi için bu
rada kaldığım dört ay zarfında gör
düğüm iyi tedavi ve hüsnü hizmet
t en bUtün hastahane idaresine ve ba 
husus mütehassıs Dr. Fazıl Beyin 
hastalarına karşı göstermiş olduk
ları güler yüz ve tatlı sözlerile has
talarının ruhi ve maddi tedavileri hu 
susundaki muvaffakıyetlerini takdir 
eder, açık olarak hürmetlerimi sun
mayı vicdani bir borç bilirim. 

hmall Mmtafa 

- . -- .,.. . - . - -
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Habeşistan paylaşılacak 

İngiliz Bakanları taksime 
çok taraftar görünüyorlar 

Beşiktaıta feci bir tramvay kazası 

Dört yaşında bir kızcağız tram~Gf 
altında parçalandı ve öldü 

--- BAŞI 1 INCIDlf --
bitaraf devletler konferansı büyiik 
bir ehemmiyet kazanmaktadır. Ge
çen ay zecri tedbirlerin idamesini 
istemiş olan bu gruptur ve şimdi de 
bir karar ittihaz etmesi mu_htemel
dir. 

Fransa Londra ile Roma 
arasında tavassut ediyor 

Roma, 7. (A.A.) - Iyi malumat 
almakta olan Fransız mahafili, Kont 
de Chambrun'ün dün akşam Muso
liniden ltalyan noktai nazarını tas
rih etmesini istemiş olduğunu beyan 
etmektedir. Fransa Milletler Cemi
yeti Konseyinin içtima arifesi, olan 
bugünlerde, kendi diplomatlarının 

Ingilizlerle Italyanlartn daha i,,i n 
laşmalarını teminden ibaret olan va
zifelerini kolaylaştırmak arzusunua
dır. 

Ayni mahafil, Kont de Chambrun' 
Un Musolini'ye Habeş meselesinin 
hallini kabul keyfiyetini Fransanm 
bazı şartlara talik etmekte olduğu
nu ve bu şartlar rededildiği takdir
de Fransanm kat'i surette Ingiliz si
yasetini takibedeceğini söylemiş bu
lunduğunu inkar etmektedir. 

Bu mahafil, Fransanın Roma ile 
Londra arasında mutavassıtlık vazi
fesine devam edeceğini ilave etmek
tedir. 

Fransa suflt ıartlarını 
ltalyaya blldirmiı 

Paris, 7. (A.A.) - Paris-Soir ga
zetesinin dış siyasa muharriri Sau
vervein şöyle yazıyor : 

Ingiltere acı bir hap yutmuştur. 
Fakat Musolini kazandığı zaferin 
bütün neticelerini Ingiltereye his
settirmekte devam ederse, Ingiliz 
efkarı umumiyesinin şiddetli bir mu
halefeti ile karşılaşacaktır. Ve Mil
letler Cemiyeti de bu muhalefetin te
sirinden kurtulamaz. Binaenaleyh 
Musolini'nin elde ettiği zafere bir 
şeref muvaffakiyeti de ilaveye ça
lışmaması çok mUhimdir. Fransanın 
Roma elçisi sulh ıartları hakkında 
Fransız noktiı.i nazarını Musoliniye 
bildirmek huırueunda ihUktlmetinden 
talimat almış bulunmaktadır. 

lngilterenin Cenevrede ta
kip edeceği siyaset 

Londra, 7. (A.A.) - Resmt ma.
hafilin ketum davranmasına rağmen 
Havas ajansının muhabiri, Büyük 
Britanyanm kollektif emniyete kuv
vetle müzaheret ve bu ayın onbirin
de topla.nacak olan Milletler Cemi
yeti Konseyinin bütün kararlarına 

riayet edeceğini öğrenmiştir. Ingil
tere, zecri tedbirlerin kaldırılması 

işinde önayak olmıyacaktır. Yalnız, 
Ingiltere hükfımetinin bu tedbirlerin 
ortadan kalkmasını arzu etmekte ve 
fakat bunu meydana vurmamakta 
olduğu öğrenilmiştir. Muallakta ka
lan yegane mesele, Milletler Cemi
yetinin ve Ingiliz prestijinin muha
fazası için kabul edilecek olan usul 
meselesidir. 

Fransa için nüfuz mıntalcası 
Paris, 7. (A.A.) - Selahiyettar, 

mahafil, Fra.nsanın Habeşistanda bir 
nüfuz mıntakası istiyeceğine dair 
olan haberleri tekzip etmektedir. 
Bu maha.fil, mevcut mua.hedena.mele
rin Fransanın menaf iini himayeye 
kafi olduğunu ve Fransanm yeni 
hiç bir isteği olmadığını ilave etmek
tedirler. 

ltalya Habeıistandalci sul
ltü bizzat kendisi temin 
edecek 

Roma, 7. (A.A.) - Yarı resmi 
mahafil namına söz söylemeğe se
lahiyettar bir zat, Havas ajansı mu
habirine beyanatta bulunarak Ital
yanm Habeşistan'da sulhun tesisi 
meselesini bizzat halletmek arzusun
da bulunduğunu söylemiştir. 

Mümaileyh, son zamanlarda mev
zuubahs olmuş olan sulh müzakerele 
rini yeniden canlandırmak için ya
pılacak olan bütün teşebbüslerin a
kamete uğraya.cağını beyan etmiştir. 

Italya, phsı salis mevkiinde bu· 
lunan devletler hukukunun ve bilhas
sa Fransanm Adisababa - Cibuti de
miryolu ve In~lterenin T88.na gölU 
üzerindeki haklarının meşruiyetinl 
kabul ve teslim eder. 

Zecri tedbirlerin kaldırıl· 
masına doğru 

Roma, 7. (A.A.) - Havas ajan
sından : Siyast mahaf il, Italya.nm 

11 mayısta Cenevreye murahhaslar 
göndereceğini, ancak bu murahhas
ların Milletler Cemiyeti ile Habeş 
meselesini müzakere etmiyeceklerini • 
çünkü bu mesele için mümkün olan 
yegane hal suretinin Habeşistan'ın 

sadece ilhakından ibaret olduğunu . 
beyan etmektedirler. 

Ayni mahafil, İtalyan hükumeti
nin daha şimdiden diploması yolu ile 
bu vaziyeti icap edenlere bildirmiş 

olduğunu ve diğer ta.raftan Neçaşi 
ile Veliahdı kaçmış olmalarına bi- / 
na.en Habeşistan ile hiçbir veçhile 
müzakere imkanı bulunmadığını i
l! ve etmektedirler. 

Bu mahafil, Büyük Britanyanm 
ltalyan noktai nazarına karşı itiraz
lar sert etmiyeceği, yalnız ltalya.nın 
Habeşistan'ın dahili ihtiyaçlarına ki
fayet edecek miktardan fazla bir 
Habe§ ordusu vücuda getirmemesi 
için Israrda bulunmakla. iktifa ede
ceği mutaleasmdadır. Ayni mahafil, 
İtalyanın vermiş olduğu sözil tuta
cağını ve 1906 muahedenamesini im
za etmiş olan devletlerin menfaatle
rine riayet edeceğini yeni baştan te
yit etmektedirler. Pek yakında iki 
taraflı görüşmelere bilkuvve başlana 
cak ve zecri tedbirlerin kaldınlması 
geçikmiyecektir. Bununla beraber bu 
tedbirlerin Cenevre müessesesinin 
bu defaki içtimaında. kaldırılmasına 
ihtimal verilmemektedir. 

Kat'i kararı Milletler 
Cemiyeti verecek 

Zavallı Selma 
tramvay araba
sının altından çı 

karıldıktan son-
ra müddeiumu
mi - Tramvay 
şirketi mühen -
disleri mahallin
de tahkikat ya
pıyorlar - $el
manın annesi bu 
nıüthi• facia 
kar'şısında ıztı -
rap içinde kıv
ranarak ağlıyor. 

Dün, Beşiktaşta, a.cıklı bir kaza ol
muş, dört ya,ında bir çocuk tramvay 
altında kalarak ölmüştür. Vak'a ıöy
le olmuştur: 

Beşiktaşta, cami içinde 2 numarada 
oturan Ahmedin 4 yaşındaki kızı Sel
ma, tramvay durak yerinden, karşı 
kaldırıma geçmek isterken, Ortaköye 
gitmekte olan vatman Kemalin ldaro 
sindeki tramvay arabası, ansızın önü
ne çıkmı§ ve çok süratli yürüdüğü i
çin, fren keıemiyerek, çocuğu arka-

toplandı 

Londra, 7 (A.A.) -Burada Adin 
babadaki İngiliz elçiliğinin müstak
bel vaziyeti şiddetle mevzuu ·bahse -
dilmektedir. Salahiyettar mahafilde 
söylendiğine göre, İtalyan hükume
tinin Habeşistanda mildir otorite o
larak tanınıp tanınmıyacağı mesele
si daha mevzuu bahsolmamıştır. na.
ve edildiğine göre bu hususta kat'i 
bir karar almak Milletler Cemiyeti
ne ait bulunmaktadır. Diğer taraf
tan ltalyanlann şimdiye kadar Adi
sababadaki yabancı elçiliklerin kaldı 
nlması arzusunu izhar etmediği öğ
nmilmİ4il" R.aytmn hu hn•ıı•b nğ. 
rendiğine göre, Habeşistanın mlistak 
bel vaziyeti hakkında lngilterenin 1-
talya.n hükumeti nezdinde bir teşeb
büste bulunması bittabi mevzuu bah 
solmamıştır. Zira lngiliz hüklimet 
mahafilinin fikri bUtUn bu yeni me
selelerin halli için ilk teşebbüsün 1-
talyaya ait olduğu merkezindedir. 

Cenevrede de ltalya 
aleyhine nümayiıler 

Belgra.t, 7 (Tan) - Küçük antant 
Komeyi bugUn Yugoela.vya Başbaka
nı Stoya.dinoviçin bq.ka.nlığmda top
lanmıotır. Başbakan, toplantıdan son
ra Balkan antanWe kUçUk antant nok 
tai nuarlannm tama.mile mutabık bu 
lunduğunu söylemiştir. 

Cenevre, 7. (A.A.) - Adisababa
nm ltalyanlar tarafından alınmış 
olduğu haberi gelir gelmez Italyan
lar aleyhinde bir takım nümayişler 
yapılmıştır. 

Sosyalistlerden Nicole'un riyaset 
etmekte olduğu Cenevre kantonluğu 
siyasi departmanı, ka.ntonluk dahi
linde oturan Italyanlarm Adisa.baba
nm alınması münasebetiyle bayrak 
çekmelerini ya.aak etmiftlr. 

Italyan konsolosu albay Speichel, 
evvell Kanton departmanı ve mü
teakiben federuyon ılyul depart
manı nezdinde proteatoda bulunmut-

Küçük antant, bugünkü toplantı
sında Tuna havzası memleketlerlle 
bunların beynelmilel vaziyetleri hak
kında görüşmeler yapmıştır Stoyadi 
noviç içtimadan sonra gazetecileri 
kabul ederek müzakereler hakkında 

kendilerine izahat vermiştir. Öğle U
zeri Çekoslovak hariciye vekili Krofta 
ile Romanya. hariciye vekili Titüles
ko, Saltanat na.i6i Prens Pa.ul ta.rafın
dan kabul olunmu§la.rdır. Iki hariciye 
vekili terefine ıara.yda. bir ziyafet ve
rilmiftir. 

Çekoelovak hariciye vekili Krofta, 
yarın Yugoslav Bqbakanı Stoyadl -
noviç tarafmdan kabul edilecek ve hu 
ıuat bir mWlkatta bulunacaktır. 

tu~ı cenaha mensup nUmayifçller, ICUslik Antant ve Uluslar 
dün Cenevredeki Cua d'Italla 6- Kurumu 
nünde humane ntlma.yiıler yapmıt- Belgrat, 7 (Tan) - Pravda gaze
lar, bağırm11lar ve koD80loehaneye tesi bugünkü bqmakalesinde beynel
giden konolosun arkasından "yuha", milel vaziyeti tahlil etmi§tir. Habeşlf-
diye bağırmışlardır. lerin hezimetinden aonra, Pravdaya 

Amerika ve Habeıistan göre, Cemiyeti Akvamın prestiji ıar
sılml§, tatbik etmekte olduğu zecıi 

Vaşington, 7. (A.A.) - Buradaki tedbirler siyaseti iflls etmiştir. 
müşahitlerin mutalea.sma göre, A-
merika şimdiki siyasetini takibetti- Gazete, bu yüzden lngilterenin cn-
ği taktirde ltalyanın Habeşistanda. di~e içinde bulunduğuna işaret etmiş 
hükümranlık hukukuna malik olma- ve kUçUk antandın bu sarsılan presti
sını tanımasına imkan yoktur. ÇUn- ji daima yüksek tutabilmek için Ce
kü bu hakimiyet, kuvvetle yapılmış miyeti Akvamın fikirlerine mUzahir 
fütuhat esasına istihat edecektir. 

Cenubi Afrika zecri tedbir· 
lern devamını istiyor 

Kap, 7. (A.A.) - Halk meclisin
de Italyanın dostluğunu tekrar ka
zanmak için zecıi tedbirlerin kaldı
nlmasmı teklif eden bir muhalif 
mebusa cevaben Cenubt Afrika 
başvekili Hertzog, demittlr ki : 

Cenevredekl mllmeuillmize Cenu
bi Afrika ittihadı hükfımetinin Mil
letler Cemiyetinin prestijini muhafa
za için zaruri olan bUtUn tedbirlere 
müzaheret edeceği bildirilecektir. 
Milletler Cemiyeti vazifesini yap
mak i11tiyol'88. zecri tedbirlere de
vam etmelidir, hatta icabında eene
lerce. 

bulunacağını ili.ve etmiştir. 

Küçük Antant ve lallcan 
Antantı 

Bükr91, 7 (A.A.) - Rador Ajansı 
bildiriyor: 

Bütün Romanya matbuatı, Belgrat 
ta Balkan Antantı müzakerelerinin 
ehemmiyetini kaydetmekte ve dUn 
netredilen tebliği, mUtterek bant ve 
kollektif emniyet eserine devam etme 
ğe karar vermiş olan Balkan mütte
fiklerinin tesanüdüne parlak bir delil 
olarak telakki etmektedir. 

Keza gazeteler, kUçük anlaşmanın 
Uç bakan tarafından da başlangıçta 
izhar edilen mutlak anlaşmayı ve iki 
antant arasında mevcut sıkı bağlan 

ımda.ld romork arabasmm ~ 
ri altına alIIU§br. .,,MJI 

Selmaı bir müddet su:u~~ 1J" 
sonra, ara.ha durmuış ve ~ytt· 
ğırsakları dışarı uğramış bir p. ı 
te ve ölil olarak tramvaym telle 
leri arasından çıkarılmıştIT. tJ!l• 

Müddeiumumi muavini Saduıt• ,,
kikata el koymuştur. Vatına.ııııı. ~ 
zada m88'ul olduğu anlqd~ 
dün akşam üçtincü istintak il 
kararlle tevkif edilmiştir. ~ 

Irak isyanı 

b~stırddı ._. 
Berlin, 7 (A.A.) - Ira.kta. ~ 

rışıkhklar vukua gelmekte ~..ide O' 
dair birkaç gündenberi dö~~ 
lan ıayialar hakkında Irak'Ill -wdf: 
elçiliği qa.ğıdaki tebliği nefl't~ 

"Bir qiretin muhtelif ~~ 
şefleri demek olan bazı seY?1ıdl ~ 
tıcı bir propagandanın tesiri ~ 
umumi emniyete muhalif ba# uO &". 
ketlerde bulunmU§lardIT. B~-~ ~ 
rine Irak hükiimet.i, sükftnU ,.......,...:.. 
askeri kuvvetlere müracaat :; tJI# 
yetinde kalını§, tayyareler as ~ 
bardiman ederek da~:ı, pff 
büyük zayiata uğratıimışla.ı~~ 
lin a,iretinin mUhim şetıeri ?ı b~ 
te te11lim olmuşlardır . .Asket!...t ~ 
lerln bu hafta sonunda. n~~:Ait.., 
cağı muhakkak a.ddedilınexı--

- •"" Adana ve Bursa Tiikk11 

açıhyor TUJ"k~ )' 
Ankara, 7 (A.A.) - - · .. ...da. fi' 

dana şubeei bu aym dok~.:td. 
1& ıubesi de 17 ıinde ~~~ ~ 
Türkkuşuna üye yazw--JC~ 

çok yerlerden TUrk Hava aıt""' 
merkezine yapılmakta olaD ısı 
lar devam etmektedir. 

Domuz mücadel••1 ~ 
Edime, (Tan) - Bu 1'~. -~ 

de yapılan domuz mucad~u "'8ı· 
pet neticeler vermiştir· S2 ~.Jlfı 
mücadelelerde 92 kurt• 1 .~ 
dürülmüştür. OldUrUlerı . ıı 
Kırklareline gCSnderilıntştil'· 

kaydediyorlar • ıtl' 

Bütün Yunanlste111 ";:: .. ~ 
neticesinden "'~ıusı 'v1 

Atina, 7 (Tan) - sel et-lef" ,ıe! 
mekte olan Bafbakall )f ~ f'. 
Sellnik ve Atinada ınub -~~ 
bal meruimi yapıtacaktJI': peti r 
nanistan Belgrat Korıse~sJ et 
den büyük memnuniyet ,rı ı: 
tedir. buJıaP ~ 

Gazetecilere beyanatta~~ 
hali pa.rtlst lideri Çal~~~ 
seyinde elde edilen 11;eti fJf ~ ~ 
nun olduğunu ve milleti aD ~ il 
buhranlı vaziyetin Bal.ki ıP~; 
letlerini daha sıkı teŞ~ıl< ki>"~~ 
kettiğini söyliyerek ~ ;;ıot1P' .-ı: 
ni.stan ara.amda rnevcu ett _';JJI' 
luğun sulhün tenılni fçitl ti?" 
bir ihtiyaç olduğunu beysı' 
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• Niçin 
ahk 

cevap vermıyor •• 
bakınıyor ? Niçin 

- Baba, baba, diye koştu, kuca- . 
gına oturdu, ve iki yanağından öp -
nıeğe başladı. 

- Sıkılacak ne var babacığım. 
Her halde muvaffak olncağız. Yal -
nız iyi çalışabilmen için uyuman la
zım. 

Basamaklarda acele ile yaklaşan 
ayak sesleri işitildi. lkisi de gayri 
ihtiyari olarak kapıya baktılar. 

Meri babasının kucağından fırlıya 
rak: 

Richard, diye bağırdı. 
Harding alacağı hnberin vehame

tinden şüphelenerek yeni gelene j 
bakmakla iktifa etti. 

Gordon: 
- Janet, dedi. 
Harding korktuğuna uğramıştı. 
- Ne, nasıl nnlndın, diye sordu. 
Gordon: 
- Kalbi çabuk atıyor. Kendinde I 

bir zayıflık hissediyor. Ve - ve hiç 
konuşmıyor. Cevap vermiyor. 

Harding hiç cevap vermedi: 

Çeviren: Nuri .&lahmut 

Neye öyle ahk 
Acaba? ••• ••• 

Gordon ısrarla: Janet de mel'un hastalığa yakalanmıştı. doktor bunu anlamıştı 

-
Adisababada ('-------------.. 

Gilrı~ş - Dil 
Negüs'ün muhafızları =-----------

Teorisine göre Türk dilindeki 
haydutluk ediyor Ek • Zamirlerin analizi 

Londra, (Tan) - Dün akşam Adi
sababa civarındaki imparator muha 
fızlannm bakayruu, haydutluğa başla 
mışlardır. Bunlar, asri silii.hlarlarla 
mücehhezdir. Haydutlar, şehrin tica
ret mahallelerine müteaddit akınlar 
yapmışlar ve inzibat servisinde çalı
şan askerler tarafından durdurulmuş 
!ardır. 

Fransız sefaretine yeniden 
hücum ettiler 

Paris, 7 (A.A.) - Havas Ajansı
nın bildirdiğine göre, mitralyözlerle 
mücehhez olan Habeş aşileri Fran
sız sefo.rcthanesine karşı yeniden ta
arruz etmiş olduklarından hiıdise mR 
halline Uç İtalyan tankı ile elli asker 
gönderilmiştir. Bazı milltcciler, Ha
beşler tarafından atılan kurşunlarla 
yaralanmıştır. Fransız mektebi yağ-

1 ma edilmiş, ateşe verilmiştir. ltalyan 
1 tanklan ile askerleri, mütearnzlan 

1 

püskUrtmilşlerdir. Bunlardan bazıla
rı telef olmuşlardır. Payitahtta yavaş 
yavaş sükun tcessils etmektedir. Ev 
velki gece fnsılnlı surette tüfenk ses 
lerl işitilmiştir. İtalyanlar tarafından 
işgal edilmiş olan demiryolu istasyo
nunda tam bir sUkun hüküm sürmek 
tcdir. Şehir, geçen hafta nihayetinde 
hüküm sürmüş olan hcrcü merçten 
yavaş yavaş sıyrılmaktadır. 

Fransız sefirine nİ§an 

(1) (2) (3) 
II. İyisin: (iy + iğ (s) + in) 
(1) ly: Ana kök anlamını temes

sill ettiren birinci derece prensipal 
köktür. Anlamı "abstre" olarak 
"aydınlık" ve "sıcaklık" tan çıkan 
"salah, sıhhat, doğruluk'' tur (3). 

(2) lğ: Ana kök anlamının süje 
veya objesini gö teren elemandır. 

(ty + iğ = iyi): Kendisinde doğ
ruluk, sıhhat, salah manaları te
messül eden sUje demektir. 

(3) ln: Yukarıki anlamın (ego) -
ya bitişik sahadaki bir süjeye ait 
olduğunu gösterir. 

(İy + iğ + in = iyiğin) şeklin
de (ğ) fonetik zaruret dolayıı!ile 
(s) ye çevrilir ve kelime son mor-Ş 
folojik şeklini alır: (İyisin). 

Son - isi 
Not: 2 - Fransızcada üçUncU şa

hıs için kullanılan (son) ve (sa) un
surları da tUrkçenin bu (s) li ikin· 
ci şahıs elemanından alınmış ve son
radan §ahsını değiştirmiştir. Grek 
dilinde (sen) anlamı (isi) ile ifade 
olunur ki, (sin) in (lll.) numaralı 
analizile birdir. Provensal dilinde 

iV 
tlmalinl gösterir. Mesela "gelsin" 
demek uzakta bulunan bir şahsın 
"gel" sözünün anlattığı nlelıtlak ha
reketi yaparak söz söyliyenin yakın 
sahasına ermesini istemek demektir • 
(Sin) in (II.) numaralı analizi bu 
manayı tam olarak vermektedir. 

Bunu göstermek için (gelsin) sö
zUnU analiz edelim: 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(eg + el + iğ + is + in + iğ) 
(1) Eg: Ana kök anlamını temeş

sill ettirerek "hareket" mnnasına 
gelen birinci derece prensipal kök· 
tür. 

2) El: Bu anlamın şamil ve mut
lak olduğunu gösteren ektir. 

(3) lğ: Mutlak bir hareket mef· 
humunun süjesini gösteren eleman
dır. 

(4) İs: Bu sUjenin (ego) ya ol
dukça uzak bir sahada bulunduğu
nu anlatan ektir. Bu kadar uzak bir 
sahada bulunan şahıs gözden uzak 
olan - yani eski gramerde (gaip) 
denilen - bir eüjedir. 

(5) ln: Yakın ve bitişik sahayı 
gösteren ektir. Bununla uzak (s) 
sahasında bulunan siljcnin mutlak 
ve şamil bir hareketle (ego) ya yak· 
laşmrun işaret edilmektedir. 

(6) lğ: Kelimeyi tamnmlıynn \'C 

isimlendiren ektir. - Onun için ne yapabiliriz? 
Harding kederli, başını iğdi. Mağ 

lfibiyetini tasdik etti. 

olabilmem muhtemeldir. ı ile birlikte dönmeye başlamıştı. Me-
Merl gülerek: rinin sözlerini işitmemişti bile. Başı 
- Ben de hastalanırsam böyle me uğulduyor, uğulduyor, uğulduyordu .. 

Parle, 7 (A.A.) - Nazırlar meclisi, 
bu sabah ReisicUmhur Lcbrun'Un ri
yaseti altında toplanmıştır. Mecliste 
son kargaşalıklar esnasında göster • 
miş oldukları celadetten dolayı Fran 
sanın Adisababa elçisi Bodrat'a Lej
yon Donör nişanının ikinci ve refi
kası Madam Bodrt'a da mezkQr nişa 
nın UçüncU rütbelerinin verilmesi ka 
rar altına alınmıştır. Biraz rahatsız 
bulunan Plandin, bu toplantıda bu
'lunmamıştır. Regnier, yine mali va
ziyet hakkında izahat vermiştir. 

(t) Ji ikinci şahıs elemanının bulun
ması da !atin ve Fransız dillerinde 
sonradan (s) konsonunun üçüncü şa
hısa nakledildiğini ve ikinci şahsa 
- aslında fiili yet gösteren - ( t) 
konsonunun tahsis olunduğunu an
latmaktadır. 

GörülUyor ki burada (sin) sözU 
tamamile UçUncU şnhıs anlamına. 
geçmekte ve fransızca (son) ile bır
leşmektedlr. 

Gordon: 
- Şimdiye kadar bir şey keşfet

miş olduğumuzu ve hemşiremi kur
tarabileceğinizl zannediyordum. 

Hnrding hareket etmedi, edemedi. 
Meri ağlamağa. başlamıştı. 
- Janet. Zavallı Janet. Ona ne 9-

!acak yarabbi şimdi. Biraz evvel so
kakta gördüğü manzara ya§lı gözle
ı-inin önüne geldi. 

- Janet, Janet, diye hıçkırdı. 
Gordon da onunla beraber oturu· 

~ordu.. Hastalığın ona da geçmek 
ihtimali vardı. 

- Gordon, Gordon, diye inledi, 
\'e aşıkına yaklaşmak istedi. 

li'a.kAt Gordon .geri çekilmesini i
ret ederek .hruıtalısbn...ona. da. dc

tnek ihtimali olduğunu hatırlattı. 
Meri aldırmadı. Gordonu elinden 

tuttu. Aşk taşan güzel gözlerini ge
he makiniste kaldırdı ve yüzünü yü
~Une yaklaştırarak: 

- Richard, dedi. 
Harding ses çıkarmadan kalktı, 

eapkasını aldı. ümitsiz bir vaka da 
olsa doktorun yardıma ko§mak vazi· 
f esiydi. Bilhassa kızının saadetininn 
!nevzubahs olduğu bir halde. 

Richard ve Meri Hardingin arka-
8ından dışan fırladılar. Hiç ses çı
karmadan geniş adımlarla ilerliyen 
doktoru takibe başladılar. 

Meri meydanda ölü yatan hastayı 
görmemesi için Richard liifa tuttu: 

- Merak edecek ne var acanım, 
!oğuk almıştır. 

Richard fena bir kfibusu UstUnden 
atmak ister gibi başını salladı: 

- Evet, dedi, hararetinin yüksek 
olmaa1, nabzının çabuk atması bunu 
gösteriyor. Janeti nekadar sevdiğimi 
bilirsin, bu yüzden endişeye dilşmUş 

rak edecek miein, Dik, diye sordu. Harding çaresizlik içinde tıkan -
Richnrd cevap vermek için ağzını mamak için içini dökmeye başladı. 

açtı, fakat gözlerinin ışığı e.nında Rimseye hitap etmiyerck yüksek 
söndil. sesle düşünüyordu: 

- Fakat Janet neye cevap vermi- - Evet, yeni bir ilaç ... Oda çare-
yor. Neye öyle alık alık bakınıyor? eiz .. Ynlnız bir nokta. ufak bir nok
Niçin? Acaba... ta muğliık kalmıştır, fakat tentürdi-

Genç kız cevap vermenin susmak- yod bile bulamıyorum. Ne yapmah 
tan fena olacağını anladı. Sevgilisi- ki? Harb devam ediyor. ticaret orta
n in yarasına dokunmak istemedi. E- dnn kalkmış ... Ne yapmalı ki? Harb
llni Ricahn1ın eline sıkıştırdı, fena le beraber bu hastalık beşeriyeti yi
düşüncelerden kaçmak kurtulmak yip bitiriyor. Karşı koyacak hiçbir 
için adımlarını sıklaştırdılar. çare yok. 

Gordonlann bir odadnn ibaret ev- Gordon: 
lerine geldikleri zaman Janeti yata· - Doktor. diye yalvardı. ıstırabı-
ğında hiç durmadan sağa .sola döner nı tahfif edecek bir şey yok mu? 
.buldular. J.anctin.-nuımyo. yilr.ünde l rdin : 
iki fener gibi parlıyan obüyilmUş göz· - Hiç! Hiç :ıtfms(U]fn ıstrrnbını 
lerl gelenleri sanki görmemişti. tahfif edecek bir şey yok! Harb ıstı 

Harding derhal hastaya yaklaştı. rap ve sefalet yayacak en mütekn
Nabzmı yokladı, yorganı çekerek mil vasıtadır. Ah! Nerede o eski gün 
kalbini dinledi. Doktorun solan yU- Jer. Sizin gibi gençken ne ümitlerle 
zUne bakarak endişeli nazarları ile dolu idim. Tibbt araştırmalar yapar
sorduğu suale Harding uzaklara ken ne kadar memnun ve mesuttum. 
bakmak istiyerek cevap verdi. Esa- tnsanların çektiği ıstırabları azalta
sen bilinen bir facianın teyidinin caktım. Dostum Caballe harbe mlini 
Gordon, Janeti çok geven Gardan, olunnbileceğinden ve herkesin ken
üzerinde yapacağı tesiri görmek is- dl sahasında istediği tekamUl edere
temiyordu. Sm yirmi sekiz senedir ğinden bahsederdim. Gordon bcşeri
şahit olduğu sahneler ona felakete yet bu noktava geldikten sonra se· 
objektif nazarlarla bakmasını öğret- nin artık endişe etmene mahal yok. 
mişti amma... Mukadderatı kabul et, benim çare-

- Hiç şUphe yok! sizliğimi ka~ul ~ttiğim .. ~~i... . . 
Gordonun başı kesilmiş gibi önU- Kapıya dondü ve yuruyUp gıtti. 

ne dUştü. Merinin gözleri babasının- Nereye? Harding kendi de bilinmi
kileri aradı. Son bir ümitle: yordu. YürUdU. Vicdanından kaçar 

- Baba, baba hazırladığımız ilacı gibi ayaklan onu bu harabidcn uzak-
tccrilbe edelim. Müessir olacağından Jara silrilkliyordu. DUşUnmiyordu. 
emindiniz. diişünmek istemiyordu. Etrafı sade 

Hasta yatakta fınldak gibi dön- gözleri görüyor - zihninin gözleri-
mesine devam ediyordu. ne bir perde çekilmişti. 

Gordonun başı hastanın vUcudu (Arkası var) 

Şu iki analiz karşılaştırılması, bu 
noktayı aydınlatmağa yeter: 

(1) (2) (3) 

I. Sen: eğ + es + en 
Son: oğ+os+on 

II. Sen: eğ+ es+ eğ 
lsi iğ + is + iğ 
Sa : ağ + as + ağ 
Se : öğ + ös + öğ 

GörUJUyor ki, bUtUn bu sözler bir 
tek Tilrk kaynağından türemiş, son
radan tUrlU dillere geçerek herbin 
bir manayn tahsis edilmiştir ( 4). 

Not: 4 - (Sin) sözünün her iki 
konsonu (ğ) ile deği§ebildiğine gö
re, iki değişmeyi birden yaparsak 
şu beşinci analiz şekli ortnya çıkar: 

(1) (2) (3) 
(l) (2) (3l 

V. (iğ ..ı. iğ + iğ) 
Hep ana kökün tekerriiriinden 

ibaret olan bu §ekil, ilkel insanlarda 
bütUn §ahısların bir tek ana kökle 
söyleni§ini gösterir. 

Sefaretler §İmdilik Adisa- Emirlerde "Sin,. 
babada kalabilecek Not: 3 - Tilrkçed - deskriptif (3~ Radlof, m. "Lcbcd ve Koman leh-

1. N. 011.~IEN 

T ,,_,:ı_ .., rd çelen,,. 
~ınu..t\,...J (A.A.) - Rcuter Ajan- grame e (emir sigası) denilen - <. (4). Diller arumda böyle mana değiş
ıundan: Mareşnl Badoglfo Adleababa nnn ignnın UçiincU şahsında da melen oldufuna en bariz bir misal Türk· 
dnki ecnebi elçilerine ecnebi sefaret- (sin} kullanılır. Bu da (s) li ele- çe (do"kıız~ un Grekçede (deka) ve Fran
lerin "imdilik Adisababada kalmalan rnanı Til k d'Ji d aızcada (dıır) olarak (on) manaıımı, bili· 

r n r ı n e de ikinci ve klıı Tilrkçe (on) un Farçadıı (nuh) ve 
na muvafakat etmekte olduğunu Ingi üçüncü şahıslara yaygın olarak is- Fransızcada (noeuf) olarak (dokuz) ma-
liz elçisinden lngiltere Hariciye Neza =:=;==:=~~~=========;;,"~u~m~ı~a;;,ım~a~la~r~ıd~ır~. 
retine gelen bir telgrafnameden an- nin istihkak kazanmış olduğu zafer- KudUste bulunan=l~=O=k=iş=l=dc=n=ib=a=r=et 
!aşılmıştır. Sureti zahirede ltalyanm den duymakta olduğu sevince sami- Habeş kolonisi hazırlıklar ynpmakta
eski Hnbeş hUkQmeti nezdindeki ec- mi surette iştirak etmekte ve bu par dır. Necnşf Avrupada Habeş davasını 
nebi sefirlerin çekilip gitmelerini is- lak muzaffcriyetln diplomatik bir bizzat mUdafaa edecektir. 
temeğe hakkı vardır. Fakat İtalya, muvaffakıyetle tctevvüç etmesini te- Şimdiye kadar KudUse Necnai na-
bu hakkını şimdilik kullanmak iste- menni eylemektedir. yU ~ 
memiştir. Herhalde ecnebi sefaretler mına zlerce telgraflar gelmiştir. 

imparator yolda f çekilseler bile İngiliz konsolosunun Mussollniye niıan 
Adisababadn kalacağı Reuter muha- Londra, 7 (Tan) - Buraya gelen 
birinin istihbaratı cümlesindendir. malQmnta göre imparator bu sabah Roma, 7 (Tan) - Bugün kral ta

Port-Saide gelmiş ve Valiant gemisi rafından kabul edilen Mussolini, Heı
ile Haytaya hareket etmiştir. beşistan harbinde elde ettiği muvaf-Arnavutlar sevlnml§ler ! 

Roma, 7 (A.A.)- Arnnvutluk Baş 
vekili Musoliniye göndermiş olduğu 
bir telgrafnamede Adisababanın İta! 
yanlar tarnfından işgali haberinin 
Arnavutluk halkında ve milletinde 
tavsifi gayri kabil bir sevinç uyandır 
mış olduğunu yazmaktadır. Arnavut 
mllletl ve hUkömcti, ltalyan milleti-

Yarm sn.balı Hnyfa limanına vasıl fakiyettcn dolayı "Snvoya bll)ilk 
olacağı beklenilen Habeş imparato- Haç,, nişanının birinci riitbesi ile tal
ru, Inglliz müfrezeleri tarafından se- tif edilmiştir. 
l~anacnk ve doğru KudUse gidecek Habeşistan zaferi mUnasebetile 
tir . 
. KudUst~ ancak birkaç gUn kalıp, dünyanın her tarafından Mussoliniye 

bilô.hara aılesile birlikte A vrupaya ge gelen telgraflar arasında, Fransız 
çecek olan Nec8.fiyl kabul etmek için, eski muhariplerinin v "ltalyaya dost 

fngllizler .. oomiyetinln tebrik telgraf

KRALIN MÜCEVHERLERİ • 15 Edgar Wallace'in Resimli romanı 
ları dahi bulunmaktadır. 

KAPI ~İLİTLİ ! l<IR.MAGA MEC.SURUZ 

OİKMAT DONAVAM ! 
OONAVAN ~ GERİ CE&ı<İL 
ELİ NOE. OTOMATİ~ vAR ! 

HAYDUT- KAPLAN ! F~İN! ! MÜCE.VHERl.E.Rİ TOPLA! 
GIZJ.I KAPIOAN \(Aç.ALIM\ .. 

Şehrimizde yapılan ayini 
ruhani 

1.AR DAHA FAZLA 
ATE.~ QAVANAMIVA-

AÇAR.- . CAGI% ~ 

LA~ · ~ ~ 

SUNLAJ:l F'ARl.<.INOA SiLE. 
ÔLMA:Z.L.AP. t •. 

:~1r::~t$ 
lE .,.. 

SA ŞLAR. tı:-.ı~~~=-.ıK:',..ı 
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Bu POLİ50EN 
KUQ.TUL.OUK AM.O. ! 
KORDON ALTIN
OAN, 6AKALI M 
KUO,.TULACA KM IYll.~r=~....:..,.J,,...---

Adisaba.banm i§gali ve İtalyan or .. 
dusunun zaferi dolayısüc dün sabah, 
Beyoğlunun Santa Marin katolilı: ki
lisesinde nıha.nl bir ayin yapılmı§tır. 

Şehrimizin Italysn kolonisi tarafın 
dan tertip edilen bu ayinde, İtalyanın 
Ankara elçisi Karlo Galli ve eşi, lstan 
bulun ltalyıuı konsolosu, sefarethane 
ve konsoloshane erkanı, ve hatta ara
larında f ~ist Uniformııamı taşıyan 
bazı kimseler bulunmu§tur. Bundan 
b~ka şehrimizdeki bUtUn İtalyan ko
lon~ de toplantıya iştirak etmiştir. 

Kılfse kapısında inzibatı temin et
mek için emniyet direktörlUğU tara
fından tertibat alınını§ ve kapıya po
lisler konmuutur. 

- MECCANEN 
Yalnız bir kaç glin ev , 

mek Uıcve me; hua M 
NAVY Amerikan tı nşabı 
çaklo.n nUınunellklerl meccanen 
tevzı edilecektir : Beyoğlunda 
Karıman pasajında, lstanbulda, 
Yeni postane caddesinde Max 
Faraggl ltnyat mağazasında ve 
lstanbulde. Is Bankası arkasın
da M. Kastro ve ŞUrekieındn. 

w 



6 .TAN 

Belgratta gamlan siyasi toplantılar 
Balkan Antantı ile Küçük İtilCif sırt 
sırta biribirlerine istinat etmektedir 

• - 5. 936 

Balkan Antantı konseyinin ev\'elce 

Bugünkü beynelmilel vaziyet için
de Belgradta yapılan Balkan Antan

Bükreşte yaptığı toplantıda verilerı bir ziyafette TitüleS<:o nutuk söyliyc 

tı ve küçük antant konseyleri top -
lantısının büyük ehemmiyeti vardır. 
Bilhassa Küçük Antantın toplantısı 
beynelmilel mahafilin nazarı dikka -
tini çekecektir. Alelade zamanlarda, 
Küçük Antant devletlerinin Dış Ba
kanlarından terekküp peden konsey 
11enede üç, dört defa toplanır, arala
rındaki meseleleri hal ve üç devle -
tin beynelmilel vaziyete karşı Ulus
lar Kurulu kadrosu içinde müşterek 
durumlarını takip eder. Bu sefer, KU 
çük Antant daimi konseyi bir taraf
tan A vusturyanın üzerindeki tehdit 
\'e ltalya • lngiliz gerginliğinin, di -
ğer taraftan Almanyanm Rendeki 
hareketinin Avrupada yapacağı te -
11irler bakımından Avrupa vaziyetini 
heyeti umumiyesile gözden geçire -
cektir. Ayrıca, Balkan antantı, Ş~ 
ki Akdenizde Ingilterenin Italyaya 
karşı faaliyeti ile Türkiyenin boğaz
lan tekrar askeri mıntaka haline 
koymak talebi yüzünden yeni bir va
tiyet karşısında bulunmaktadır. 

Bükreşte)apılan lalkan Antantı konseyinde Yugoslavyanın şimd iki Paris 
sefiri Puriç, Tevfik Rüştü Aras ve Titülesko 

ne dokundurmamak ve müşterek her 1 da ayni hayati menfaat vardır. 
tehlikeye karşı cephe almak husu&un (Le Temps) 

Aralarında resmi bir bağ olma
lnakla beraber, küçük antant ile Bal
kan Antantı umumi plan üzerinde 
müvazi politika takip etmektedirler. 
Ve birbirlerine sırtlarını dayamışlar
dır. Esasen başka türlü de olamazdı, 
~nkü Romanya ile Yugoslavya 
her iki antanta dahildirler ve orta 
Avrupa meselelerile oldukları dere -
cede Balkan meseleleri ile de alaka
dardırlar. Buna mukabil, bütün po -
litikası Balkan mmtakasında temer
küz etmiş olan Yunanistan, Orta Av 
rupadaki buhranlarla katiyen alaka
dar olmamaktadır ve Avusturya ve
ya Macaristan yüzünden bir ihtilafa 
slirUklenmek niyetinde değildir. Di
ğer taraftan, coğrafi vaziyeti itiba
rile Çekoslovakya, Balkan anlaşma
Janna biganedir. Fakat bunlar, iki 
grup arasında sıkı bir teşriki mesai
ye ve mütesanit bir politikaya mani 
değildir ve bu devletler nüfuzlarını, 
f aydah neticeler verecek yerlerde 
ku11anmaktadırlar. 

Bir aslan mürebbisini parcaf adı 

Küçük Antantm, onu teşkil eden 
dç devletin mevcudiyeti için en na
zik ve en mUhlm meseleler karşıSIJJ: 
da bulunduğu bugUnkU şerait içinôe, 
Balkan antantının istinadı, ona, mu 
ayyen şerait dahilinde, büyük bir yar 
dım olabilir. 

Hususi menfaatlerinin ayn ayrı ol 
1nalarına rağmen Küçük İtilaf dev
letleri 1919 muahedelerinin yeniden 
tetkikine muanz oldukları için, ta -
mamen müşterek bir dış siyasa takip 
etmektedirler. Fakat Çekoslovakya -
nm Avusturya ile ttalyaya yaklaş
mak istediği, buna karşılık ta, Yu -
goslavlar Habsburglarm tekrar tah
ta geçmelerine tamamen muarız ol
duklarından A vusturyaya karşı şüp
heli bir vaziyet takındıklan malflm
dur. 

Sonra, Çekoslovakya, Sovyet Rus 
yanın cazibesine tutulduğu halde, 
Yugoslavyada Sovyet hükumetine 
karşı a~ık bir düşmanlık vardır ve 
ekonomik sebeplerden dolayı, Yu -
goslavya, daha ziyade Almanyaya 
meyletmektedir. 

Bütün bunlar, Küçük Antant dai
mi konseyinin bu toplantısına hususi 
bir ehemmiyet vermektedir. Fakat 
Küçük Antant devletlerinin muay -
yen şartlar içindeki hususi temayül
leri ne olursa olsun, bu üç hükumet 
1çin, muahe®leN JlUiJllA<ldderi : 

Hayvanı idama mahkum ettiler 
üzerine kurşun sıkarak öldürdüler 

Mürebbi - Bu güzel kadının ağzında bir •eker parçası var. Şimdi ars. 
lan bunu o müthi' di,ıerile çekip alacak!. Eğer içinizde ayni tecrübeyi yap 
mak isteyen varsa buyursun. Kendisine bin lira vereceğim!. .• 

Bir ses - Pek!la! .. Kabul ediyorum. Arslanı çıkar. Geleyim! •• 
(l.ondon Opinion) dan 

Pariste, bir vahşi hayvanlar mU
rebbisi. bir aslan tarafından parça
lanmıştır. 

İsmi Şura olan bu aslan, oldukça 
meşhurdur. "Gina Manes' 'm oyna
dığı bir filmde rol almış olan bu ars
lan, geçen sene de Jouviano isimli 
bir mürebbiyi yaralamıştı. 

Üç gün evvel, akp.m yemeğinden 
sonra, arslanın mürebbisi Charles 
Hulin hayvanın kafes!ne girmiş ve 
onunla c;alışmağa başlamıştır. Fakat 
aslan, birdenbire sıçramış ve zaval
lı Hulin'in gırtlağım biçmiştir. Sah
neye şahit olan genç bir memur, şöy 
le anlatıyor: 

- Hadise o kadar çabuk oldu ki, 
mildahale mikanı yoktu. Bu aslan 
geçen sene de birisine hücum etmiş, 
bir defa kan tadını almıştı. Hudin 
bil an göıleriııi ondan a~. hayyan 

gözlerin sihirinden kurtulunca sıçra
dı. Sonra, arkadaşlardan biri kafese 
girdi, Hulini kurtarmağa teşebbüs 
etti . Elinde demir bir sandalye var
dı. Sandalyeyi aslanın sırtında kır· 
dı da öyle bıraktırabildi. Daha son
ra bir polis geldi ve o da kafese gi
rerek hayvana ateş etti, gözünden 
yaraladı. 

Fakat zavallı mürebbi ölmüştü. 
Bunun U7.erine ulan da idama mah
kfun edildi. Bir eczaneden gidip st
riknin haplan aldılar, et parçalan 
arasında hayvana verdiler. Lakin 
Şura yemedi. Acaba anlamış mıydı ? 

Bütün bu gidip gelmeler, sirkteki 
öteki hayvanları da sinirlendirmişti. 
Hep kafeslerinde çırpınıyorlardı. 
Nihayet aslam kurşunla idam etme· 
ğe karar verdiler. Bu feci idam hük
mü bir saat kadar sürüyordu. Aslan 
ölmek istemiyordu, Üzerine iki taban 

SAGLIK 
MEMLEKET MEKTUPLAR! 

OGOTLERI 
Silifke yolunda garip bi 

cin ve peri masalı .• 
Sağlık alCimeti 

İnsanlarda göğdenin umumi heye
ti hendesede "şibin münharif,, diye 
öğrendiğimiz, iki tarafı biribirine 
muvazi olmakla beraber müsavi ol
mıyan şekle benzer. Bu sekilde bi
ribirine müsavi olmıyan t~raflardan 
uzun olanı yukarda, kısa olanı aşa -
ğıdadır. 

Beygirle geçen her yolcu bu mağar 

önünde iner, tabancasını içeriye boşal 

Böyle hendese şekillerini pek an
lıyamadınızsa, her vakit konuştuğu
muz dilde söyliyeyim: Omuzlar dai
ma kalçalardan daha geniştir. Her -
hangi bir vücutta bu kaide yerini bu-, 
lunca, yani omuzlar kalçalardan da- , 
ha geniş olunca o vücut sağlam sa
yılır. Erkeklerde olsun, kadınlarda 
olsun omuzların kalçalardan daha· 
geniş olmasına sağlık alameti derler. 
Şu kadar ki, erkeklerde bu sağlık 

alameti daha ziyade belli olur. Er -
kekte omuz genişliği kalça genişli
ğinden dörtte bir nispette daha zi -
yadedir. Iki genişliğin arasındaki 
fark sekiz, on santimetreye vanr. 

Mersin - Silifke yolunda otobüsü 

Halbuki kadınlarda bu fark üç 
santimetreye kadar iner. Normal sa
yılan bayanlarda omuz genişliği otuz 
altı, nihayet kırk santimetre ise 
kalça genişliği ondan üç santimetre 
eksik olur. Bazılannda iki genişlik 
arasında fark daha azalır. Hiç de 
olabilir. Fakat kalça omuzdan daha 
geniş olursa artık sağlık alameti 
kalmaz. 

Akar bir suyun kenarına yaslanan 
Silifke, önünde uzanan tarihi köp
rüye bir değirmenin enkazını yama
mış .. Şehirde birkaç muntazam bina 
var. Vilayet enkazından kalma bir 
sürü dükkan, kendi aralannda bir -
kaç çarşı yapıvermişler. 

Silifke, uzaktan bana kUI yağmu
rundan henüz kurtulmuş bir şehir 
tesirini bıraktı. Adeta, bir bez alıp 
bütün binaları silecek ve asıl renk -
!erini çıkarşcak oldum. Silifkeye var 
dığım gece, yağan şiddetli yağmur, 
o tozlu manzarayı değiştirmişti. Bu
na mukabil bizim dönüş yolunu teh
likeye koydu. 

şitleri vardır ya .. !ki sene kadat 
vel bir köy bakkalı böyle bir d 
keşfetti. Hükumet farkına vardJ. 
damı sıkıştırdılar, fakat bir şeY 
madı. Yalnız bir gün bu adaınJll 
bolduğunu söylediler. Şimdi bir,. 
manlar haline acıdığımız bakkal, _, 
sırdamı, Bağdatta mı, her nered•Ldıl 
birkaç yüz bin liralık mülk ..,.... 
olmuş.,, ıı'1" 

Müteahhit yana yakıla bubi Uf' 
leri anlatırken, otomobilimz de 111 ~ 
kül yollara girmif}ti, bir tekerld ,. 
şağıda, biri yukarda bir müddet :,. 
vazenesiz yUrüdilk. Fakat yol , 
battı. Yeniden caddeler yapmak Jtcl' 
zım. Taş kolu harekete geldi, ve 'I' 
vardan yakaladıklarını suya, ç.SO,. 
ra dizmeğe başladılar. Müteahh~ 

Sağlık alametinin erkekle kadın a
rasında farklı olmasından dolayı kol 
ve ayak işlerinde erkek kadından 
daha ziyade çalışmaya, muhitiyle da 
ha iyi mücadele etmeye muvaffak 
olur. Erkeğin yapılışma göre vazife
si karında ı daha ziyade çalışmak, 

uğraşmak ve ailenin gıdasını temin 
için didinmektir. 

Sabahın sekizinde otobüsle köprü 
üzerinden hareket ederken, bütün 
yolcular adeta niyaza başladılar. Se
bebini sordum. Şoför: zaktan bir mağara göstererek~ 

civanna götürmek istedi. Bera 
yürüdük: 

Kadının yapılışma göre vazifesi 
- kalçalarının geniş olması onu gös 
teriyor - ana olmak. doğacak ço • 
cuğu dokuz ay beslemektir. 

Zaten kadının adale kuvvetindeki 
eksiklik te ağır işler için yapılmış 

olmadığım gösterir. Kadının ellerin
deki kuvvet "dinamometre .. ile öl -
çilldüğü vakit erkeğin kuvvetinden 
uc;te bl.r-eh::ıikttr. l'Str CT'l">k kondi .. 

ğırhğının iki misline kadar taşıya • 
bilir, halbuki kadın kendi ağırlığı • 
nın ancak yarısına kadar taşıyabilir. 

Bu fark kadınların daha az çalış
masından dolayı sonardan gelmiş de 
ğildir. En şiddetli sporlara girişen, 

en ağır işlerde kullanılan kadınlarda 
bile, erkek adaleleri ile kadın adalesi 
arasındaki fark daima görünür. 
Erkeğin adalesi daha kalın ve ke

miğe bağlandığı kısım daha uzun • 
dur. Kadın adalesi daha ince ve u -
zun, kemiğe bağlandığı kısmı kısa 
olur. 

Erkek adalesi işlemek için, kadın 

'adalesi vücuda güzellik vermek için 
yapılmıştır. 

Bu söylediklerim, tabii yalnız be
den işleri için. Fikir işlerinde kadın
la erkeğin farkı var mıdır? O da ay
n bir bahis. 

Lokman HEKiM 

Yüz mahkum dün 

!~!~~"~e ..nf1!~!m. 
gönderilmek üzere, birkaç gUn evvel 
şehrimize getirilmiş olan yüz kadar 
mahküm, dün ceza evleri umumi mü 
dür muavini Mutahharin nezareti al
tında Edirneye sevkedilmişlerdir. 

Türkkuıuna yazılanlar 
lstanbul Türkkuşuna ' yazılanların 

adedi 103 ü bulmuştur. Bunlardan 
beşi kızdır. Yann Tayyare Cemiye
tinde bir toplantı yapılarak derslerin 
saatleri tesbit edilecektir. 

Sıhhiye müsteıarı CJİffi 
Şehrimizde bulunan Sıhhiye Veka

leti Müsteşarı Hüsameddin dün Tuz
laya giderek göçmen işlerile meşgul 
olmuş, akşam trenile Ankaraya dön
müştür. 

cayla ateş ediyorlardı. Hayvan sıç
nyor, hazan vuruluyor, ha.zan kurş
unlar postuna giriyordu. Nihayet 
bir kement atıp onu demir parmaklı
ğın dibine çektiler ve ağzına bir 
şarjör dolusu kurşun sıktılar. 

Şura, mürebbisini öldürdüğü yere 
yıkıldı, kanı, onun kanı ile kanştı. 

Bu arada, sirkin etrafını büyük 
bir kalabalık sarmıştı. Hoparlör: 

"Dün geceki yağmur, tamir edil -
mekte olan dokuz kilometrelik yolu 
mutlaka bozmuştur. Bakalım nasıl 
geçeceğiz.,, dedi. 
Yanıma düşen yaşlıca bir müte -

ahhit, mütemadiyen bu yollardald 
hatıralarını anlatıyordu: 

"- Şu gördüğünüz köy, Türkiye
ye en fazla limon sevkeden yerdir.,, 
Fakat yilıünde biç bu azameti göre· 
T>'>;:>".,.'"~- O tlo fo\rfr kııliiheler...ic;ine 

çömelmiş bir manzara takdim edi -
yor. Zenginlikleri ancak civardaki 
limonluklardan anlaşılıyor. Herbir 
ağaç bir çınar kadar yükselmiş ve Ü
zerleri servetle pıtrak olmuş. 

Otomobilimiz buraları kolay geçi
yor, bir gün evvel geldiğimiz kız ku
lesi ve harabelere yaklaşıyoruz. Mü
teahhit anlatıyor: 
"- Bu harabelerin gerisi antika 

memleketidir. Eskiden hücumlara 
maruz kalan sahil ahalisi kolaylıkla 
hicret çarelerini bulabildiklerinden, 
gördüğünüz yerlerde ancak ebniye 
enkazı kalmış. Fakat gerilerde bu 
imkan kolay bulunamadığından, ani 
hücumlarda halk altınlarını, servetle 
rini hep toprağa gömmüşler. Eski -
den bu işle zengin olan çok kimseler 
vardı. Mesela Mersinin meşhur Mav
romatilerinin ilk servetlerini bura 
kövlillerinin tarlalarda bulup getir -
dikleri para ve taşlardan elde ettik
lerini söylerler. Daha bunun gibi 
kimler servet sahibi olmadılar. Sal
tanat devrindeki bazı konsoloslar da 
gelen gidenden haylice antika toph
yarak memleketten dışan götürdü • 
ler . ., 

Kendisine sordum: 
"- Siz şimdiye kadar bir şey bu

lamadınız mı?,, 

Derin bir ah çekti: 
"-Ne gezer, buralarını karış ka

rış bilirim, fakat şans yok ki, 
başlangıcındanberi takip ettiğim tay 
yare piyankosundan bile daha iki li
ra kazanamadım. Yalnız bundan on 
beş yirmi sene kadar evvel bir köylü 
den iki tütün paketine aldığım bir 
taşı pek beğendiğimden yüzük yap • 
tırmıştım. Bu yüzüğü satmam için 
birçok kereler müracaat edenler ol
du ve hatta eski konsoloslardan biri 
100 altın verdi. Bu sefer bütün bü
tün satmadım. Fakat kör talih, bir 
gün vazifeden Mersine dönmüştüm. 
Ziya paşa kahvesinde garsonu çağır
mak için taşa elimle vururken, mer
mere gelen yUzUk çatladı. Bu vazi -
yetten günlerce uykum kaçtı, fakat 
gene ayni adama bu halini bile 25 al
tına verdim . ., 

Daha fazla konuşamadı. Bulundu
ğu sıkışık yerde bir sigara çıkardı, 
şoförün ağzındaki ateşten tellendir
di ve sözüne tekrar devam etti : 

"- Bir zamanlar bu mağar:= 
cinler yatıyor derlerdi. Ne yalan ,r 
liyeyim, o zamanlar ben bile ko~ 11' 
dım. Beygirle geçen her yolcU fi 
mağaranın önilncie bir kere iııet , 
içeriye belindeki tabancaları ~~ 
tırdı. Bu kadar atılan sili.ha ~ 
gene içeri ~~r uzaktan ,.,,
l!ti7Un KP"'tilerine cevrıııngını gu ,, 
Jer, ateş etme ameliyesine tekr&~ 
vam ederlerdi. Böylece seneler~ 
miş, ve nihayet seferberlikten~ 
Silifke mutuamfhğmı yapan ~ 
unuttuğum bir zat bu işe m~, 
miş ve yanına bir jandarma al ., 

bu cinler ıuağarasma yaklaşm~ 
lerinde ışıklar ile içeriye dal -
ve haylice de yürümüşler. Bir~ 
görsünler? Çocuk boyunda iıd / 
altından mabut heykeli. UzakU!l, 
rülen dört göz de,bu mabutıatııl ~ 
lerinde olan parlıyan pırl~ 
Sevincinden ölüm tehlikesi ~ 
mutasarrıf, vaziyetini hi~ boZ~, 
hemen bu heykelleri ambalM bo' 
np saltanat kabinesine, lstall fi 
sevketmek için tedabire ~' 
nihayet Loit vapurlannm gil" ,,_ ı 
sinden son selamını yoUıya~ ; 
butlariyle el ele uzaklara gı 

1 
t!I 

diş o gidiş... Şimdi mağarada;,, il 
kaldı, ne peri. lçindeki hayal;,., ;I 
mutasarrıf beyle kimbilir ııe 
kediyorlar., , _ _s-te ti' 
Mağaranın deliğinden ~ 

raber bir daha bqmı uz':tt:ıker' ~ 
"- Her fırsatta ben bil' .ıetl ~ 

ha bakanın. Fakat artı~ .~~ ,
lıyan hayal yerine şimdi orilJO 
yuva kurmuşlar. ,, ~ 

Salt ;/ 
1 

YENi NEŞ~ 
Havacıhk ve spor~ 

Türle Hava Kurumu : oıcl ~ 
neşredilen bu mecmua.nın 1 ÇS~ 
yısı zengin mibıdericatla 
Tavsiye ederiz. 

Motörlü vaıı+aıortıtd J 
lnhisarlar Tütün lflerl m!!, ~ 

hendis Adnan Hilet Taf P) .clJJ 
fmdan (MotörlU vasıtalar _ıJ 
kitap neşredilmiştir. dat o~ 

Fen ve makine ile ~eri ~~ 
için çok enteresan . . "81.~J 
eden bu kitapta, motörlil ~ 
sınıflan, motörlU taf~er. ıo (1 
dünyada mevcut otoıııo ~-
lü va.artalarm faydalı ve ııı ~ 
raflan otomobil yolları, ıııo~ 
binek ~e yUk oto~?bill~Jıı .P;J 
1i otomobiller, motorlU rtrıtıı tl1f 
larının hareket k~vve~e ciJıli ~ 

- Madamlar, mösyöler... İçeriye 
giriniz, adam başına bir frank.. MU
rebbisini öldüren aslanı görünüz. 

Diye bağnyordı,ı ve g!~ itliyordu. 

"- Zaten şans yok dedim ya, bu 
kadar senedir ttğraşıyorum. Işte gö
rüp göreceğim rahmet bu oldu. Bir 
iki de altın bulabildim. Bunların, 

bir tarafında domuz sürüsü alanlan 
makbuldür. Fakat bir altında da bir 
adam resmi bulunacak. Ho_ş, çok çe-

ve alelumum motörlerın "e tJllYI 
nıflan ve bunların ifle~de "!.,,J 
lan ayrı ayn bahisler t~- ", 
son terakkiyat gaa<>nUnde 
yazılmıştır. 
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Pazar, J0.5.936 
BUKBq 

11: Romen halk muaildıi: 20.20: Koro 
konaeri: 20,55: Tiyatro: 21,55: Romen 
1&rlulan; 22,45: Radyo orkeatraaı (Şarkı
lı), 

24,05: Pllk, 

BUDAPEŞTE 
l 0,25: Liıt'in eserlerinden piyano: 20,30 

Operadan nakil; 23,50: Çincene maıikili: 
24,30: Cazbant (prkılı). 

1108KOVA 
10,15: Kllı!Jr Sovyet eaerlerinden Jron-

PBAG ıer: 21,15: Dinleyidler tarafmdan ıecilen 
17: Hafif muiki: 11,35: Maaikili aeeri- eserler; 22: Yabancı dillerle netrint. 

yat: 20,20: Karqık orkntra : 21,45: Muh- ViYANA 
t elif: 22: Çek fillnaonilİ: 23,5: Gece mu

, 

sikisi. 

VABŞOVA 
ıt: Xflctik orlreetra konseri; 21: Xomer 

nalrli: 21,45: Mllhtelif; 22: Lembers'den: 
Sen aetrint: 23: larkdı kflctik orbstra 
komeri; 24,05: Dana pl&kJan. 

BUDAPEŞTE 
il: PWr • muhtelif: 20,30: Tuqota 

malikiıi: 21,20: BllClapefte komer orlEea
traaı (aŞrkdı); U: Çlqeae muildsi; 24: 
Cubant. 

1108KOVA 
18,30: Sopran ve baritoa a..ıerte kon

._.; 20: Operet muıikili: 21: Diale)'icile
ria lltekleriae söre konHr; 22: Yabuıcı 
dillerle emiıJ'onlar. 

VlY A 
11,15: Grecor (kendi eserlerinden): 

ll,4ı5: Bohemya kuarteti; 21,05: Rad:yo 
,.,,..: 23: Haberler: 23,30: Mu Reaeria 
eHderiadea (payano): 23,15: Dana mawi
!riwi. 

llAllBUBG 
ıt,15: Pllk (keman ma11'kiıi); ıt,50: 

Skec: .. Matterlecende"; 21: Dana maıikı
li: 23: Haberler: 23,SO: Etleaceli maliki 
ve dana havalan, 

l'aıorfeıf, r J.5.936 
BU~ 

11: P llk; 10,15: Radyo orkeatraaı (Ope
ra parçaları); 21,05: Sozler: 21,20: Oda 
muıikilİ (Brahma'm ldlmet kentetı): 
22,05: $arkılar; 22,45: Ruı koroıa: 23,25: 
Orkntra: 24: Orkeatra. 

PRAG 
11,40: Vi:yolonıel konıeri: 19.20: Piya

no ile Brabmı'm ıarkılarmdan • Muhtelif· 
20.30: Auerf bando: 21,SO: Piyano trio: 
111: (Smetata): 22,25: Keman birliiile or
kestra. 

VABŞOVA 
11,20: Diio piyano; 10: Pinao koueri; 

10,30: Muhtelif; 22,15: Kahramanla için 
beetelenen eserlerden parçalar: 23,50: Po
em aenfoıılk. 

BUDAPq'l'IC 
il: laJoa orlEewtruı • llubtelif 11,SO: 

Pl&k; 20,35: Karıplı: utri7&t: 21,15: Pi
llrmoDi be79tfnıa koueri (Bribao Valte
rill iclaneinde): u.-: Çiqeae muikiıi: 
14: Culıaat. 

11: Yeni Avaıturn malikili: 18,50: 
Muhtelif: 20,50: "Sıoncor and Tunde" ad
lı ma11kill hlklye; 23: Haberler: 2,0: Ha
fif maliki; 24,45: Sabert nerleri. 

ILUIBUBG 
H: Btlenceli mua!Jri: 20: Plllr; 21,15: 

llilll neeriyat' 21,45: Sopran .... tenor 
lellerle operd düetleri: 23: Habrlr: 23,30 
Gc• muikial ve danı bavalarL 

l'erıemh, 14.5.936 
BUKREŞ 

11: Btlacell Alon muikiıl; 20,20: Yeni 
pllklar: aG.55: Sösler: 21,15: Senfonik 
lrouer (Ateaea'clan ukll). 

PBAG 
il. Yayb kuartet; 16,30: PJ&k; 17,10: 

Hafif muaild; 11,15: Plllr; 11,45: Cocuk 
malilriai • Mabtelıf: 20.30: Operadan na
kil: Smetaaa'nm "Çift Dallar" adlı opera 
paJ'98i: 21,15: Bando mmb. 

VABŞOV 
16.30: Hafif anuilri; 17,15: Pllk: 18,15: 

Oda malikiıi • Muhtelif: H,10: Piyano 
koaaeri; H,30: Muhtelıf: U: Rad:yo pıJ'e· 
ıi: 22,35: Leh prkdarı: 23: Kua"et kon
ıeri (Mosart); 23,30: Plllr; 24: Pllk. 

BUDAPEŞTE 
11,30: Cincene muılkiıl; 10,55: Piyano 

ile 1&rkw duo: 20,25: Skeç: 21,10: Koro 
konıeri: 22: Muhtelif; 22,25: Etlenceli 
pllklar; 23,05: Piyano • keman aonatları: 
24: Cu. 

MOSKOVA 
18,30: Dinleyicılerin iıtedilderi havalar

dan konıer: 22: Yabana dillerle nqrıyat, 

ViYANA 
20,10: $arkdır: 20,50: Sen prkdar ve 

kuartet mu11kiıi; 21,55: Orkestra ıle halk 
prkdarı; 23,10: Inorak'm aerlennden 
kentet; 24,15: Cu. 

ILUIBUBG 
10: Sopraa aea ile ıoliıt konıeri (Şu. 

bert, Veber, Şuınan); 20: Alman halk pr
kdan; 21,10: Danı: 23,30: Danı (Berlın
dea). 

c •••. J 5.5.936 
BUK&q 

11: Orlr•tra; 20.SS: Operada Yerilecek 
t.....W nakil: 24: Pioa1 maaikiai; 1: Pllk. 

PBAU Donanmaya karşı hava harbi 
125 milyon liralık bir tayyare filosunun gemilere saldırması 

,.,~ .. ~~~--=~ 
Müth. ıı it:~ Ol'bltıw: •: ........... 

eeerlerindea o"' " ,.,._ •uilıW: ıı: 
Haberler: ıı,ıo: Sen •••: ıı.u: u. " 

muazzam ne ;:,::-;:..;;· ...... a- - ..... 
~ Hat• mJktMtlM ı.. getiren OD alır. OD ton bomba p -----

•"J'ayyan mı, ..,..~ "'''"' tiren 011 bet kadar- torpito v.e on ton 8'1IDllŞ 
~ ~ llaZlf'lam- bomba ptlm )la'mi Jaular hatif 11: PJ&k; lt,20ı. Plak; 20,20: Piyano • 

-. .... ~•- ., .. --1911 t>flrlHu! ı- o'--. later zir1ı....n.-..t .. 1er ol· bomllardımaia n on bet yirmi kadar --~; ll.50: laıWar; 21.25: 
111. v•-- "'_,.. ~ .. a '•""· au ........ ...,. ""'1r 1r.-..ıı- .__,_ S...f•" kon1er (8erllos, Pore, Dvorak) 
11• ~ Uftu llUll,tayyare bombam heu.pl•nmıdan .-e &VCIBIDDI -ır-u- _-. ZUS: Orkeltn aakJL 
f18'I Otlc:e ~ ....,.. yapd•lf oJu gemilerde b8tUn ban- GarWUyor ki, doatnmaıarm hava nAG 
"' ":,. ,.. Muktlyen ,. 1arm emniyet temin edecek naiyet- lllWu Gatlsıde vuiyetl gtlçl"f"'lflir; 11,10 : ı>u.. •11"ria; ll,20: PiJ'W • 
çol& - ~ w aott te bu)nnmedıklan tDphelmcllr· fakat ba. cebenneml yemaep mec - earkı; ll,40: llllhtelH; 19.25: Hu ... ena 
J>C111 bll ,---·--- OD bur olan kara ukerinden daba gllç kılanadaa. labertia kdarmdaa ,.,.S-- 8 Otlgfitt. 1/llCU- u~a i-~•erl•I• do••• olmı• -lrHoıoL ..,. ..,. : 
lanMUG ~· "411" •• w9TI ' .L, ·--- 19,45: llabtellf; .,10: len armonik IDG• 

' 
••nı ta111 ••r11 Hava ve de•I• ıll••l•n•ı• liki8i: 20.ıo: Pi"9: 22= ımetaaama ..... D ,a-~fl ye ı•• d ı ra leriadea lromer: 23,15: Keman muikill. 08G881G .-v Baw. ordunnun onanma L iG'11 iGrflJG JGpGCGifarı V AllŞOVA 

Ilı ..,,._ nfüatlle ..... ; 11,SO: 
Pllk: zo.,IOı Prau J.ebar'a (~iimler 
.llemlelı:eti) adlı opereti; 23,45: Çınceae 
mawilı:iai. ' 

llOSKOVA 
18,30: Piyano (SovJ'et komposi:yonları) 

ıt,15: Edebiyat: 20: halJ'aa oda maaikı 
11: auo: Smewıa'IUD (Sauhmt N.po1ı, 
operaaı. 

ViYANA 
ll,30: Ya)'b kuartet kooweri: ıo.ıo: 

llabtelif, 20.15: Paccini'aia (Alta Garp
b Km) aclb oPer• &Qeai; 23.-: Haberi•, 
U,30: Ora.ıra; 24,45: Vbaaa mıaaikiaı, 

RAMBlnG 
20,30: Rad)'O .,.,... (ıınuwikili): 21,40: 

lClllik kOllllMI'; 22,15: X67lil mUlikiea, 
23,SO: Bileacell lllUild. '· •ıaafı•d• tor•••• ~0m.:'~n1Jayetlleler 4n~u:ı:t~:: ••it•,.,,.,.,. ıı.ıo: Ors ~ <ilah. Liat>: 20,45: 

il.-~ ' llM--ICDI ~ ......... CA""' Suiulu; Jl,45: Jlatem IUlll'i7&tl; 11,0S: c ...&-. 1 16.S.9'~6 ..a•Jrfer dutunu 187Uyelfm: Bu malmatla lZ Bir l&f:L tıser1nc1e hareket yapan Poem aeafoeik: JUO: 8iir; U,45: &oepn 8ft1Gnwl ı ~ 
Bir geminin mermilere ve maynla· milyon llrahk blr hava kuvveti ile kuvvetler IGln manevra abul dar- ıınu•ilrili. 

ra ı..- konınabllmeıd için tıserinde .... ,. mil""'nluk btr donanmanın bar- ..ıı-. -. ... _. n ...... ut tlHrbade -· n BVDAl'EŞTE 8 uq _,.. ı ... • .. de bir- 3... J- uıc .--- ..,, - _,,_ 11: Alkerf bando: uı.n: Plü (lloart): lıılıçot çelik tat""MI ve ..- bbıl mUtalea edelim; yani 240 tay- cUJedi.&1 Jltllrametten pllp. dileclitl 11: Macar IU'kdan (Çlqeae muikisi 20: X..U.Wı 20.ZOı ao... .......,.: 
_ ... 1..ıft--• --Hl. oJ,nıuı 1ismlP" --111r 1.1- '"-· ._ __ ......, ..._ ........ 1-&.1 .. -w.-• _ _.__._.._. -·-- refabtlle); Hı Opera orkeetruı: 20.30: ao,4,: larlalar; (1171 metroha poeta ... t 
.,_.,. UU&llla&el"e waua bllyUk 3-- uu- -va auncw. on ....,. 3 •r _..Jaımete ..- Yw3-- VIAll W10 ..._ orkeetrau; 21: ltlcbro P1'e- 21,15: leafoaQs ork•tra: lut Jl,15 te 
11,or. Bu atırııJdar. geminin mi parçadan ibaret bir donanma)'& bV baw. orduau için. maa8ft'&da e • •: ıa.40: _. • ._ -s.iadm Pbaao »t m.: Cubuat; 21.41: Orı.tra; 14: eu 
°boylarda ft mh1ı olarak yapı1mw nall1 eatdlnr. bunu ı&'ellm: ....ıı ~lıtr ctltltlk yoktur. Ve ....... ='~dar); ll.JO: Pi7ao • IU'kı: n&G 
lllecburlyetlnl ~· Bu tl9 alaJ b.clar tutan haw. kuv· le 119111lrtlfaJarmı.8 _.u et:nfmda MOBKOVA 11.osı 9ac1o _.. • 11..,; ıı.os: 

ZırhlıJarm yanlarmda ,bJm oeJlk yetlae kumanda eden tayyareci fUDU lalcbnm anJanm t..llit edip flJGlara ll,JO• ~ iateklerlae slre ....... " ---· lt,IOı .. ncbo Po-
mrb)an " b6lmeleri vardır: baDlar- dtlfbtlr: "Tayyarelerin taamıs ha- verm.ettea l1*'lt Jrabr. Ralhül -- • 1 h;s iMi• ..... "' ı I 5 

..... n, = ::..~ıs~.:;:: mt 
la hem mermiler, hem torplJler dur· rebtlerlal 8 kat'! netice mtl etra- rada n deaWe lf ba)'le olmu. 21: Yalıaa 41Dl..a. U1ri7at. 8arkı .oıt.tra " matrilruatal llafta • 
durulur! Uzaktan gelen mermileri tında f81dlleadlrmek." Bava ordmaama taarrus fÜ1l tl - vn A DU 7&Fmllo 

8ektlrmek ve paral&JI_! ... ~ a) On alır bombardıman tayya • zerblde c!üatlnmekte olduklarmm • ıa.ıs: Xacla koro8a; it: llubtellf; VDIŞOV 
durdurmak için de SU'Di5u ... -~ resi. her birinden birer tonluk ilç dan kendi kendine anJqdıyor .d. :'!'~ ::::...-=:.~o;:=~t:;11 ~ 16,0: Saloa kaarted; 11: lopru ...U 
1aPdmaktadır. •·•e bomba oldufu laalde, topçu mll· mu ___ ...._. taarrusua mo.mJdhı aaaebetile eaederiadea; 23,30: Hafif .... IOliıt lı:ouert • ambteHf: 21,45: llaaildli 

--A-~---· - ............. V~I._..,,.,...... -'L-1 ... 5 ....___ Defl'l)'at; il.IS: llalnelif; D,O: ... eob-350 - soo kiloluk lnfilD J111tUeuıP™ dafaumm lntisammı u,., ......... anı olduia aaar ima bir aman içinde -: -·4 : ---. bet: ıs: HrWs orkeatra (labert. Strau, 
ihtiva eden bJr torpile mutabll. bu· be)dlyerek &tef u.humm keııarmda yapdm .. ve mtıdafaa a~ par- BANBVBG llosart); 24,0S: Dua, 
tun bin kiloluk bombaların lçinde dolafD'· oaJı1acak olan sayıya llzmigelen it: Eitencell maaild • llubtellf: ao,20: BUDA.PEŞTE 
680 kilo •-•••'- mad~-' ve 1800 ki· b) Torplto ta•--'erlnden 10 ta• a...a.. .... verllmeıd dereceehıde kat1 Liat'ia eMrleriadea (pllk): ıı,ıo: Alben lt,40: Rad10 talora orkntruı: 20,40: 

uu.ua& ~ dcle8i n-.... •-- Lortslq adlı mikrofon operaaa; 23: Ha- Lehar'm .. ıeriadea ilkbabat havalan; 
luJrta UOO kilogram lnfl1lk ma to neıdne birer tonluk bomba, 20 tane- olur. berlw: 23,30: Etleaceli llalls maaikili, 22,40: Haberler; nı Orkeetra: ı4.ıo: ~. Demek oluyor ki. Uç d6rt r .me torplto, geride kalanlara l50 • Burada ıpu heaabı da yapmanm Şarkılı çıq•• mu•'lrili. 
Pile daY&nan bJr mrb]mm tıç d6rt lOO • 1150 • 1500 kiloluk bombalar. ,mdfr: 240 tayyare, on bet yirmi Çarıamba, 13,5.936 MOSKOVA 
tam.re bombulyle babmyacaiml c) Hafif bombardıman tayyi.rele-~ donanmaya &O kilodan 1000 atJKBEŞ 11,30: Sarlnlar: 20: Bdebl • muiklle net-
lddta etmek artık gtıçttır. DiSrt =- rbıe &50. 1&0 kiloluk bombalar. kiloya kadar muhtelif aiırbtt& hine ıı: Operet pWdan: lt,lS: Konferau • rint; 21: (N .. 'eU Harp) adla Straw'taa 
Jll1de cem'an 1000 - 1200 1d1o d) PUrıe yapacak av ta,;areıertne yakin bomba ve 20 kadar torplto at- 80ara Paael'in lclareaiacle kouer: 21,30: opereti. 
ilk maddeli balunduiu halde d&'t 1&0 kiloluk bombalar yllklenlr. m1fbr ft bu. pm1 bqma 80 dan fu. Pi7UO eolo; 22,05: larkı; 2UO: Haber- VIY A 
~e hlnUk tayyare bombUID~= flO ~ baflf 'bomllardmWl n aT la b o m b a n ı n a t ı l d ı !!.._· !:iu 22,45: .._ oneatnaı; 14= Orlı:eaera ı.J.'-:. ~~ 
--ao Ye dart tane 1800 kilolu-- bı ~ taarram ber taraf - n ı ~. Atılan UUIU· PBAG tukılan; 21.u: a- 11a1ta 
~kilo p&tla)'ICI madde ~lk: ta baflaJIP ilk bomMJar patlaınap baJarm kaQJ wrmuttur! .. Amertb· 17,10: Baflf ....... 11.ıat.lil; 21,05: ~Tmia mecı wicell i;: Jntdc!eab•n çokluiU l8e te-~ llOlll'&t dtlfmaD abfmJ hlara p ba bomlllılal'tlln yQ.ıe Çek fillrmoalll; 12.15: PIA. ; 11.ltı ltaeılo .... 
....._.Pmlden uakJı1nıa ~ .... ~ tutan .P- bambardı· a1tmllfl, l'ranmlua .... ,allde otu- VAJllOVA ıı: Otl ıba~ Wlıro.-.... 
~ Jnuhafua edecelderl JPa1&- --~amanı 11J1D balduiu su. lüe s&w ile,._ lebenl te • ıuo: Kaan.t n ı Wıh ıuoı llüte- rl: ıı,ıoı Btl..U ...... <htbl:••>: 
aa a1ınmu mı?.. maa mlmkb olchlla adar ~ llrll ....-ıe laedeftnl bulmak Jlmn. Bf; ııı Plllrı 111 ..,_ ...._.ı 11.55: 2: Haberler: a.o: e- ...,_ ... ear1a,,. 
Zlrbıu~ vul,etl lgin, evvel· aDda laedeftne 10lmlur ft her biri dll'. l'abt. 11&&1 uatınemak için .,......... hlanllllde ..._ CleDfaai); -'kW: it.Ilı Hdf ...,.., ı: n.u. 

ee '81lenmlt olenlan ~ ~ arclmdan tıo tane binlik aaJs. bir pmlJ"8 bir tek boaıbum yani, ..... ftl'OfN• 
f&Ma JOktur. Nelwı ft ~ uu-auıu 1ılDcll cm aiti. JUll yQs bombada bir Ol'dmuaun aqeme nar taam.- PAZA& 
bttıra blltb harp ~ sirh- ~· 200 metre unnlufunda " *111 aJtmnun hedeftne wrdufunu 1anm kq defa ~ Jllrq, .. t: ııı Çek flllrmaalwL 
~ harp llOJll'UI baJU'I- ~ • pnlfllkte lılr hedef. b6y- buna mukabil - toplar hiçbir zarar dilftlnerü tendi kendtmlse fUDU .,_ v~ .. t lh Oraatra: u: &amıı 
NerlJıde ,,_.._, __ olan arJı1ılardall 30 metro ftloınmdan .,,.1rymı tur- vermedi mi diyenleri memnun etmek rahm: orbatn -e11r1ııı1 
- &falı ~~ful& veya deliflk le lıir b&: yanlannctakt-baftf gemi- icln - mtidafaa aDlhJarmm da tay- "Yukarda 6tl pQen barbl hangi ~ .=t 1~: = :':.. 
~ 16ylemek. bu buwata 61- tar&JllAS da kendi baflaı'mlD çareil· yarelerln dörtte birini yani 80 b. • taraf tıunm'fbr'; tayyare ml? Do- wlerle ı.a..r. 
~ lbmıgeleni bbe anlıtma· ler. '° ~ olcluklan IGln d6rt ha- dar tayyare, ıno kadar tayyareci DMm& mıT_ ~ p1;!, ~ ..... ....,. .... 

Necekur. ne~ ana pmt. ota ta bom dtıtDrdottlntı bbul eclellm n haw. lülr Ruba GOmN "•mbats. mt ıı: Dut -"'11: ıuo 
..... ID1"e•1rb1r ki. lllter bmm8" va 

KezL 

PAZARTESi 
Blikrq, aut: 10.15: Opera par 

21.20: Oa muııkiıdı (Brahmı). 
Prac, ıaat 11: Vıyolonıel konaeri; 21 

Smetana (Piyea). 
Varıova, nat 23.50: Poem ıenfonik. 
Budapeıte, saat: 21.15: Briino Valter 

idareaınde fillrmoni. 
Moıkova, aut 111.30: Offenbah'm 

sel Elen" operaaL 
Hambarc. aut 20: Makı Recer'in 

lermden (orc, pıyano). 

SAU 
Bukrq, uat 20.20: Piyano sona 

21.25: Senfom (Berlioı, Fore, O.orak). 
Prac, ıaat 17.10: Danı: 10.25: il 

Reıer, Şubert prkılan 
Mouova, aut 19.20: Orc (Balı. Liat) 

22.05: Poeaı ıenfonık; 23.45 Şopen, 
Buda.,ette, eaat 19: Opera orkeatr 

22.40: Sonatlar (Lıbeliaı). 
Viyana, aut 21,10: Makı Recer ko 

ri. 

ÇARŞAMBA 
Prac, Aat 2105: Çek filirmonili, 
Var10va, Aat 22: Şopen muııkiai; 22.5 

Senfo.J (Fıtelberı'ın ıdarelinde). 
Buda.,ette, saat 10.25: Pıyano 

20.30: Operadan nakil, 
Moakova, saat 19.15: X11aiJr 

JromposııyonlarL 
ff#nıburc, saat 21.45: Sopraa ve 

aealft-le operet diietleri. 

PERŞEMBE 
Bilkre,,, uat 21.15: Ateaea'dan 

(Senfoıu). 
Prq, aaat 20.SO: Smetana'nm "Çift 

lar" adlı Opet'UL 
VarfQYa, ıaat 18.15: Oda musikiıi; ıt.ı 

Piyano; 23: Kuartet (Moıart). 
Bud .,ette, uat 23.05: Pi7ano • 1ı: 

ıonatlarL 
Vıyana, aut 20.50: Sen .. rkılar ve 

artet; 23.10: Kentet (Dvorak). 
Berlin, nat 23.30: Danı. 
Hamburı. Nıt 20: Alman halk pr 

21.10: Danı mu11kıli. 

CUlm 
Prac, Nat 20.25' Çelıf halk prkdan 

22.30: Pıyano • vıyolonael aonatlarL 
Varıova, Nat 10: Danı: 21: Strauaa' 

"Ey İlkbahar" operetL 
Vıyana, nat 20.25: Puccim'nia "Al 

Garplı Kız" operalL 
Hımburı, saat 23.30: Eilenceli maaı · 
Moıkova, saat 111.30: Sovyet komposa 

tarlennden pı)'ano konıerı. 
Budaııette, ıaat 20.30: Frans Lebar' 

'Tebeaıumler Memleketi" opereu. 

CUMARTESi 
Blikret (364 M.) 21.15: Cu: Biik 

(1175 M.) 21.15: Senfonik konaer 
Praı, Aat 20.20: Seali kuartet: 23:30 

Kar11ık muaikıli hafta aonu. 
Var10va, ıaat 16.30: Salon kuarteti; 11 

Sopran ıeele aoliwt lı:onaeri, 
Var10va, aaat 23: Bü)'iik orkeatra ( 

berta Strauı, Mosart). 
Bada.,ette, Aat 20.40: ilkbahar baftla 

n. 
Moskon, aut 21: "Net'eli Harp" a 

Strauaa'un operetL 
Berlin, saat 21.10: Etlenceli maıiki. 
Hambarı. uat 2~;.SO: Şen hafta wo 
~ 

Şark tlmmdlferlerlnln 30 Ma 
yapılacak umumi heyet toplantm 

çin buırhklar bltirilmJttir. Şirket -
toplantlmnda. tbnenc:Uferlerln btlkt• 
met tarafmdan •tm almmaaı bak• 
kmdald tebliğ Uzerind~ görilfecek 
bu buınıata blr karar alacaktır. Şim
diden kuvvetle tahmin olundufuna 
göre tfmendlferlerln btlldUnete •tıl
muı lçln idare mecu.tne. umumi he
yet tarafından icap eden aal&hlyet 
verilecek ve bu aaWılyetle Huli'uı• 
dan itibaren flrket idare mecllal ne 
btlktmet araamda müzakerelere tıq. 
lanabllecelrtlr. 

Askerlk hmnetlerlnl 
yapman111 memurlar 

Aüerllk ftU hlamet1erbd yauauıBll 
Ucretll nya maq1ı memurlarm 
yetlerl haklnndakl tamim bul Jdm;..! 
lerce yuılJt anlqılmlfbr, 

8a mBneeehetle, memarlann um 
ilk vuiyetlerl balrlnnda ma16mat .._ 
metl faydalı buluyorus: 
ı - Ytıbek mektep mesanlarm

dan ubrt elılllyetnarllbıtn ~ 
at icabı ukere a1mnıJJan1ar1a Dbl 
llebeplerden dolayı tecil edilenlerin tto 
retli vulfelen veya IWllllet olarak 
maqlı memuriyetlere tayin edtlmelt 
rl hakkında 10.10-935 tarihinde 
killer heyetince karar. verllmlftir. 

Bu gibiler. askere celbedildUdll'I 
takdirde eeuea kendDerl nanmet al.i 
duklatmdaa hlmıetlerlne nlha,.ı .,.. 
rileeelrtlr. 

2 - Y1llalek tahatlll olup ta ...-. 
lltbd yaprnılrmm evvelce muvaaif 
olarak memuriyete alınanlar ve blJaa 
fMmar bulunanlar ukere glttlkled 
takdirde memuriyetle ıllblan blll
mfJ'80lk ft Jaıınmm muayYm 1llUl-
1anm )'ine memurtyetlerlndm a1..a. 
lardır. 

8 - Tlbelr taı.UH oınu,.n ... 
murlara aeHnoe: bunlardan _..... 
saf memur o1mut olma bDe. 1*lel.,.. 
medltl taJrdlrde. banlarm ela .... _. 
1'1yetle allblan k..newktlr. .. 
verdtll taJrdlrde. aiti .,. WelU '*' 
mettnt a&'meel ... ..... eddedlle 
ceklerdlr. Ancelı bu mtlddlt lçlD49 
maaeJen ftl'llme4lil laüle memmio 
,.... ola ....., ... lrMll .......... 
tir • 



8 J' A N 

EKONOMi 
PİYASA VAZiYETi 

Dün yazdığımız gibi, rekoltelerin 
henüz taayyün etmediği bu mevsim
de, piyasayı bir kararsızlık kaplamış
tır. Son günlerde Garbi Anadoluya 
yağan yağmurların mahsul üzerine 
iyi tesir yaptığı hakkında haberler 
alınmaktadır. l1kbahar zeriyatı da 
bir kuraklığa maruz kalmazsa. bol 
mahsul ümitleri tamamile tahakkuk 
edecektir. 

Kambiyo borsasında 
Unitürk üzerine hararetli muame

leler devam etmektedir. Dün Paris 
borsasından Ünitürk üzerine 252 
franga kadar telgraf gelmiştir. Ana
dolu demiryolları obligasyonlan 44 
liraya kadar muamele görmüştür. 

Diğer esham ve tahvilat fiyatlarında 
ehemmiyetli denecek derecede bir ta
havvül yoktur. 

Sebze ve meyva liatleri 
Meyve fiyatları gün geçtikçe ucuz 

lamaktadır. Son günlerde Ereğliden 
mühim mikdarda çilek gelmiş, fiyat
lar yine düşmüştür. Perakende satış
larda Ereğli çilekleri 30 kuruşa ka
dar satılmaktadır. !stanbul çilekleri
nin fiyatı 45 - 50 kuruştur. Son gün
lerde yağan yağmurlar. çilek bahçe
lerine zarar vermiştir. Erik fiyatları 
da 15 - 20 kuruş arasındadır. Kiraz 
fiyatı 60 kuruştur. Turfanda olarak 
manav dükkanlarında satılmakta -
dır. Bu sene ekser yerlerde meyve 
boldur. Yalnız Trakyada donların 
meyve ağaçlarına zarar verdiği an
laşılmaktadır. 

Et ve balık liaflerl 
Piyasada balık ve et fiyatlarında 

Cla bir ucuzluk göze çarpmaktadır. 
Kalkan balığı 30 kuruşa kadar satıl
maktadır. Et fiyatlarma gelince, ku
zu eti 40 kuruşa kadar düşmilştür. 
Son günlerde Trakyadan Yunanista
na kuzu ihraç edildiği halde, kuzu 
eti fiyatları yine ucuzdur. Son hafta 
içinde piyasaya Trakya kuzulann -
dan başka Manisadan da mühim mik 
darda kuzu gelmektedir. 

rındık ihracatı kıymetleri 

CJeriliyor 
Fındık ihracatı, kıymet itibarile 

1011 on sene zarfında, dünya iktısadi 
bu unm tesiri altında az çok bir 
~ ııe göstermiştir. Beşer senelik 
il . ·vrede ihracat kıymet vasatisi 
bırinci devreye nisbetle yüzde 25 düş 
müş olmakla beraber bu va.qatilerin 
umumi ihracat kıymetine nisbeti sa
bit kalmıştır. Bu suretle fındık ihra
catının izafi ehemmiyeti son beş se
nede çoğalmış bulunmaktadır. Bu
nun sebebi kısmen rekoltede ve do
layısile ihracattaki tezayüt, kısmen 
de fındık fiatlannm diğer zirai mah
eullere nisbetle daha az sukut etmiş 
olmasıdır. Senelik ihracat kıymetle
rile rekolte seneleri ihracat kıymet
lerinin de mukayesesine imkan vere
bilmek için 1928 - 1929 mevsiminden 
iitbaren istatistikleri neşredilmiş o
lan son altı senelik mevsim ihracatı 
kıymetlerini aşağıda veriyoruz: 

Rekolte seneleri ihracat kıymeti 
(Türk Lirası) 
Kabuklu iç 

1928-1929 
1929-1930 
1930-1931 
1931-1932 
1932-1933 

No. 16 

544 100 
188 835 

2 011 127 
460 903 
325 451 

7 224 178 
3 105 053 

11 i80 454 
6 895 601 
5 646 267 

Ademle Havva 
Bürban CAHiD 

- Evet ne yazık ki Belçika re
aim akademisi Parisinki kadar kuv
vetli değildir. 

- Demek arkadaşlığımızın uza
masmt istiyorsunuz? 

- Ya siz? 
Artık açılmak sırası gelmişti. De

dim ki: 
- Bira% teklifsiz, açık konu§a

lnn mı? 
- Hay hay. 
- Ama şöyle teklifsiz. Senli ben-

n? 
Bira% düşündü. Sonra gülümsiye

rek: 
- Ona da peki! dedi. 
Sandalda ona bir basamak daha 

yaklaştım. Şimdi o kadar yakındık 
ki dizlerimiz küçük bir hareketle 
dokunabilecekti. 

- Rüzgara kapılmış bir yaprak 
gibi buralara kadar sürüklendim. 
Babam çapkmlıklarnndan usandığı 

· için bir meslek tutsun yahut gözü
nün önünde münasebetsizliklerim
den kurtulsun diye beni Belçikaya 
yolladı. Ben daha yolda baştan çık-

Türkiyedeki maden cevherleri 
Y aptlan araştırmalarda muhtelif 
yerlerde yeni madenler bulundu 

Iktisat Vekileti maden eMtitüsü 
geçen sene haziranda kurulmuştu. Bu 
müessese, yedi sekiz ay içinde, muh
telü yerlerde maden ara§tırmala.rı 

yapmıştır. 

Geçen ay içinde Gümü.c:shane vilaye
ti dahilinde bazı araştırmalar yapıl

mıştır. Gümüşhane geçen asra kadar 
gümüş istihsal eden bir maden mrn
takasıydı. Enstitlinün fen heyeti, bu 
mmtakada yaptığı tetkikat neticesin
de yine işletilmeğe müsait güm~ ma 
denleri bulmuştur . 

Milrefte civarında da petrol araş
tırması i ç i n üç yerde sondaj 
ameliyesi yapılmıştır. Fakat sondaj
lar kafi derecede bir ümit vermemiş 
daha derinlere girmek lilzumu hasıl 
olmuştur. Mamafih Müreftede bun
dan altı yedi sene evvel de, bir banka 
tarafından petrol taharrivatı için bir 
kaç sondaj yapılmıştı. Neticede Mü
reftc petrollerini işletmenin gayri ik
tisadi olduğuna kanaat hasıl olmuştu. 
Fakat bir tecrübe daha yapmak için. 
yeniden sondajlar yapmağa lüzum gö 
rillmüştür. 

lnegölde de asfalt madenlerine te
sadüf edilmiştir. Bir fen heyeti asfalt 

mad~nlerinin zenginliği hakkında ay
nca tetkikat yapmaktadır. 

Konyanm 40 kilometro şimalinde 
civa madenleri bulunmuştur. Türkiye. 
de, cıva madeni yalnız Karaburunda 
bulunmaktadır. lç piyasadaki ihtiya
cı temin ettiği gibi. dışanya da gön
derilmektedir. Hatta Çine bile ihraç 
edilmektedir. 

Konyada cıva madeninin zengin ol
duğu anlaşılmıştır. Bu madenler Eti
bank tarafından işletilecektir. 

Mardin taraflarında petrol araştır
maları için sondajlara devam edilmek 
tedir. Son yapılan sondajlarda 1100 
metroya kadar varılmıştır. Müsait ta 
bakalara 1200 metroda tesadüf edile
ceği ümit olunmaktadır. Mamafih bu 
sondajlar hakkında şimdıaen bir ilmit 
beslemek doğru değildir. Mamafih 
petrolün mevcut olup olması tabia.tin 
bahşettiği bir şans meselesidir. 

Kebanda da kuI'§un gümüş maden-

1933-1934 757 619 7 986 593 
1934-1935 226 270 5 645 355 

Bu suretle fındık ihracatının rekol 
tc seneleri itibarile memlekete temin 
ettiği kıymet vazıhan görülmektedir. 

tım. Buralara kadar geldim. Ama 
istemiyerek mi, hayır. Bana öyle 
bir hulUl ettin ki belki de gelmeği 
teklif etmeseydin bir bahane bulup 
yolumu değiştirecektim. Fakat ken
dime şaşıyorum. Ben böyle eflatuni 
maceraları tatmış değilim. Nasıl 
oluyor da kaç gündür seninle adeta 
iki içli sevdalı gibi geziyorum bil
mem. •Muhakkak ki hoşuma giden 
bir kızsın. Beni alakadar eden ori
jinal tarafların var. Ince, zeki bir 
kızsın. Güzelliğinden bahsetmiyo
rum. Çilnkü her güzel kadın zeki, 
zarif olamaz. Senin ince zarafetin 
güzelliğini bile bastırıyor. Buna 
göre bence kusur sayılan tarafların 
da var. 

Ellerini yüzüne tutarak haykır
dı: 

- Aman yarabbi. Nedir bu ku
surlarım! 

- Merak etme, söyliyeceğim. Bir 
kere çok sinirlisin. Sonra çok alay
cısın ! Vakıa alaycı olmak bir ku
sur gibi gözükmez ama kar§ında
kileri daima kuşkuda. bulundurabi
lirsin ! insan doğru mu söylüyor, 
yoksa ince ince istihza. mı ediyor 
farkında olmaz. 

- Başka kusurlarım var mı! 
- Şimdiki halde gözüme çarpan 

leri araştırmalan yapılmaktadır. Afı
met Refik tarafından neşredilen Tür
kiye madenler tarihinde Kebanda pek 
eski devrelerde bile kurşun çıka.nldı
ğı yazılmaktadır. 

Tarihi eserlerde, Kebanda kurşun 
ve altın çıktığına dair kayıtlara tesa
düf edilmektedir. Bilhassa li.le dev
rinde, gerek Gümüşhanede, ve gerek
se Kebanda bol miktarda gümüş istih 
sal edildiği anla.şıJmaktadrr. Maden 
enstitüsü fen heyetleri Keban gibi Cfl· 

ki bir maden mmtakasmda gümüş ve 
kurşun taharriyatr yapmaktadır. Şim 
diye kadar yapılan araştırmalarda 

kurşun madenlerine tesadüf edilmiş -
tir. Fakat bu madenlerin zenginliği 
hakkında bir fikir edinmeden tesieat 
yapılamıyacaktır. 

MadM enstitüsü Kütahyada Linyit 
madenlerini tetkik etmektedir. Maa
mafih Kütahya - Balıkesir hattı Uu
rinde Deyirmisaz mcvkiinde zengin 
Linyit sahası bulunmaktadır.Bu ma
den hususi bir şirket tarafından bir 
kaç senedenberi işletilmektedir. Hat
ta Kütahyada tuğla ve liremit ve çi
ni fabrikaları Deyirmisaz kömürleri-
ni kullanmaktadır. Deyirmisaz 
J,inyitleri icap ettiği kadar istismar · 
edilecektir. 

Tütün şirketi 

Bütün hazırllklar ay 

sonuna kadar bitecek 
Dış piyasalarda tütün satışımızı 

artırmak ve ihracatımızı teşkilatlan
dırmak gayesile kurulmasına karar 
verilen tütün limitet şirketine ait ha 
:r:ırlıklann bu ay sonuna kadar biti
rilmesine çalışılmaktadır. Şirket 1 Ha 
zirandan itibaren faaliyete geçmiş 
bulunacaktır. Şirketin 560 bin liruıı 
Inhisarlar idaresi ve 440 bin lirası 
da 220 şer bin lira olmak üzere Zi
raat ve 1ş bankaları tarafından ve
rilecek ve şirket bir milyon lira ser
maye ile kurulmuş olacaktır. Şirke
tin meclisi idaresi İnhisarlar Umum 
Müdürü ile Ziraat ve 1ş bankalan 
umum müdürlerinden mürekkep ola 
cak ve meclisi idareye inhisarlar u
mum müdürü Mithat Yenel riyaset 
edecektir. 

bunlar. 
- Demek fena bir kızım! 
- Kabil mi? Bunlar öyle kusurlar 

ki, bazıları için meziyet bile sayılır. 
Sinirsiz, dümdüz, koyun gibi bir 
kadın çekilir mi? Sonra zekası işle
miyen güzel kadına tahammül edi
lir mi? 

- O halde? 
- O halde sevimli bir kız oldu-

ğuna şüphe yok! 
- Peki hani kusurlarım vardı? 
Güldüm: 
- Kusursuz olmak ta bir kusur 

galiba! 
- Vah vah, kendini size beğen

direcek kadın ne mes'ut kadın ola
cak! 

- Eğer bu bir saadetae tebrik 
ederim seni! 

Gözlerimin içine baktı. Bu kadi
fe gibi nergis gözlerinin derinliğin
de ne renkler var, ne alevler var. 

- Bunda samimisin! dedi. 
Dk defa senlibenli konuşmafa 

b&Jlamıştı. 
Kendimden geçtim: 
- Şüphe mi ediyorsun Hayal. 

Şüphe mi ediyorsun. 
Ve yıldırım gibi bir hareketle o

nun mağrur başını tutup göğsüme 
çektim. 

BORSA · PiYASA 
, .. 

7 MAYIS PERŞEMBE 

Para Borsası 

. 

Sterlin 622.-
1 Dolar 123.-

20 Franııa francı 164-
20 Belçika francı I0.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 115.-
20 Çek kıırOD 16.-
20 Ley 13,-
20 Dınar 47.-
Liret veıikab 192.-
Florin 12,50 
Avusturya p1in 22.-
Mark 30.-
Zloti 21.-
Pen.ıo 22.-
Leva 22.-
Yen 32.-
İıveç kuronu 30,-
Altm 965,-
Banknot 241.--

Ç elr l er 
Paris üzerine 
İnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belra 
Cenewe 
Leva 
:Florin 
Çekosloftk 
Anatar7a 
Mark 
İsveç karona 
tıpan,.. pezeta 

E s itam 

s. tıı 
625.-
126.-
167..-
14.-
23.-

120.-
02.-
16.-
52,-

191.-
13.-
24.-
32-
24.-
24,-
24.-
14.-
32.-

967,-
242.-

12,06 
624,25 
0,79,35 

10,11,62 
4,67,62 
2,45,-

64,02.15 
1,17,12 

19,19,50 
4,24,14 
1.96,16 
3,10,54 
5,12.-

tı Bankası MfL ICapon lı:Hflr 12.-
,J • N. 9.90 
ı. ı. Hamiline 9.90 
Anadolu 3 60 23,15 

.. 3100 4ı,-
Sırlı:etibaJriJ'• l5.-
Tramva7 19,75 
Bomonti Nektar Kupon kesik 7,90 
Terkos 12,35 
Aslan Çimento 10,50 
Merkez Bankası Kupon ke11ik 60,75 
Osmanlı Bankuı 27,25 
Şarlı: Merku Eczaneıl 4.45 

lstilcraılar 

Türk Borcu I 
.. ,. II 
.. ,. III 

İstikrazı dahili Kuorn kesik 
Ercani A. B. C. 
Sıvas Er:rurum I Kupon lıtesik .. .. II 

Mısır Tahviller f 

23,55 
22,40 
22,50 
,., • <o 
95,
~ , 5 
95,75 

1886 l -.- --
1903 il K.lı:esi,k 88.- 89.-
1911 ili Ku.lı:esik 13.- 84.-

Te•vıı•ı 
Rıhtnn 10,25 
Anado1u I ve'fT KapOn kesik ,.43,90 

.. m 47,45 
Anadolu Mumesail 51,30 

Bahkçllığı himaye 
için bahk haf tası 

Bundan birkaç gün evvel, balıkçı
lığı himaye etmek için, balık istih
lakini arttırmak çarelerinden bahset 
miştik. Ayni mesele Almanyada da 
vardır. Almanyada da balıkçılık fe
derasyonu balık istihlakini arttır

mak için, balık haftası tertip etmek
tedir. Alman balıkçılan bu yıl çok 
balık tutulacağını ve sahildeki şehir
lere getirileceğini kavi surette ümit 
eden Alman balık federasyonunun 
mükemmel bir propaganda programı 
tertip eylemiş ve Alman iaşe dairesi 
bunu bir tamim ile bilcümle vilayet
lere bildirmiştir. Bu tamime göre 
Almanyanm her tarafında ahalinin 
haftanın bir gününde esas gıda ola
rak balık yemesi için propaganda ya-

Çırpınıyor, kıvranıyor: 

- Bırak Kimıran Bey! diye 
haykırıyordu. 

Bu hırçm, mağrur başı yakala
mıgtım. Artık, gözlerim kararmış
tı. Fakat nasıl da keşfettiğini an
lıyamadığım bir manevra ile bir
denbire kollarımın arasında. kaybo
luverdi. 

Şimdi bir basamak daha geriye 
fırlamış, saçlarını düzeltiyor; kesik, 
kmk bir sesle acı acı 15ik&yet edi
yordu: 

- Çok teessüf ederim Kimıran 
Bey. Her sevimli bulduğunuz mah
ltlka bu kadar zalim oluyorsanız 
yazık. Halbuki ben sizi nekadar 
ağırbaşlı, t.emkinli bir genç olarak 
kabul etmiştim. Haykırdım. 

- Ne yapayım, ne yapayım Ha
yal. Beni altUıt ettin! 

Ve onun yaşaran gözlerini görün
ce büabUtün taŞırdtm: 

- Ne yapayım. Normal bir er
kek güzel bir kadın karşıamda neyi 
hisaederse ben de onu hissettim. 

- Her erkek hislerini idare ede
miyecek olsa sokaklar ne hale gelir! 

Hayalin bu sözü beni kendime 
getirdi. 

Bu kız en kritik zamanda neler 
bulup söylüyordu. 
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kaydlJe gönderilmesi ve mtimkün olduğu kadar kısa olmua rlea ol 

Seviyorum ve şüpheleniyoru 
Kadıköyden G. B. im.zasile: 
"iki aydanberi cııletımek m.aksa

dil.e bir kız'la konu~yorum. Biribi
rimızi anladıktan sonra kararımızı 
vereceğiz. Konuşurken kendiaine 
aualler soruyorum. Aldığım cevap-
14n ve düfiincelerini beğeniyorum. 

Lakin ma.ririnm temiz olmaaını da 
ı.,tediğim içirı bunu tahkik edeme -
etiğimden müteessirim. Daha aonra 
verdiği cevap14rın aamimiyetinden 
de ppheliyim. Korkuyorum. Onu 
iyice anlamak tçita naaıı 'hareket 
edeyim1" 

Bu kızla görüşürken aldığınız ce
vaplan beğendiğinizi, sonra da IÜP
he ettiğinizi söylüyol'Bllnuz. Yapıla
cak iki teY vardır. Birincisi mailim 
usullerle tahkikat yapmak, yani ta
nıdıklarından kız hakkında malfı
mat almak. !kincisi, km beğeniyor 
ve seviyor11Bnız, ona itimadınız da 
varsa, onunla evlenmek. DUnyada 
hiçbir insan hayatını bağlıyacağı 
bir başka insa.nm mazisinden mes'ul 
değildir. Çünkü birçok zamanlar, 
insanlar, kusur işlerlerse bunlan bi
rer mecburiyet altında yaparlar, bu 
mecburiyetler kalkarsa derhal dü
zelirler. 

• 
Karımın ~ocuğu olmuyor 
Meninden Mehmet imzasile: 
"Tam üç senedir evliyim. Evlen

mekteki maksadım; ycryiizünde en 
büyük emelim çocuk sahibi olmak
tır. Ke/ıkamdan her cıhettcn mem
nunum. Yalnız memnun olmad1ğ1m 

bir şey varsa o da iiç sene zarfında 
üç erkek çocuğumun ikiainin düş
mesi, birisinin üç aylık iken 11e f at 
etmesidtr. Bundan, kendisine karşı 
muhabbetim .a=almt~tır. On.dan do
ğacak çocukların y~amıyacağtna 

ve k,~n~ aalıibi o'lamı
yacağıma ~iyyen kaniim. Ne ya
paypn • ., 

Tamamen haksızsınız. Kannızın 

bu hususta hiçbir kabahati yoktur. 
Çocukların düşmesi, belki de, karı

nızın hamile iken ağır işler görme
sinden olabilir. Sizin yapacağınız 
yegane şey, kannızla beraber bir 
doktora gidip vaziyetinizi, olduğu 

gibi, hiçbir noktasını saklamadan, 
anlatmaktır. Emin olunuz ki çocu
ğunuz olacaktır ve mes'ut ola.caksı-

pılaca.ktır. 

Her tarafta ali.kadarlar balık fi. 
yatlarını kontrol edecek, balık tacir
leri ki.fi derece balığın cinsini temin 
edecek, gazeteler, Uç ay mütemadi
yen balık istihlakini arttırmak için 
her türlü neşriyata başvuracaktır. 
Bundan maada kadın cemiyetleri, di
ğer cemiyetler konferanslar tertip 
edecekler, deniz balığı istihlakini art
tırmak için filmler yapacaklar. Vel
hasıl herkes hiç bir dövize ihtiyaç 
göstermeden Almanya. iaşesinin mü
him bir kısmını temin edecek olan 
deniz balığının bir kısmını temin e
decek olan deniz balığının istihlakini 
arttırmak için elinden gelen gayreti 
sarf edecektir. 

Hakikaten her erkek h°'1Jna giden 
kadını öpmek istese neler olur. 
Hakkı vardı kızın! 
- Affet, dedim. Ben biraz salla

pati gencim. Doğrusunu istersen 
biraz şımarık büyütmüşler. Tesa
düfler de karşıma. hep uysal kadın
lar çıkarmış. Terbiyesizlik ettim. 
Affet. 

Yüzü değişti. Gözlerini sildi. Top
landı. Dargın fakat istekli bir ses
le: 

- Hay hay, dedi. 
Bu incıe ibrigim düğümUnU çöz

mek lezzetli bir şey oluyordu. Ha
yal hiç şüphe yok kafuı, sinirleri 
ve biraz da hisleri ile yaşıyan ka
dınlar sınıfından.. Bourget'nin bir 
romanında okumuştum. Bu tip ka
dınlan zaptetmek pek kolay olmaz
llllf. Sadece hislerile yaşıyan, ya
hut adalelerile hiueden kadmlan 
kamnmak işten bile değilmif. 
Kadınlar ve kızlar arasına kanş

tığım birkaç yıl içinde en ziyade bu 
ikinci tiplere rastgeldiğim için hiç 
zahmet çekmedim. Tesadilf ettiğim 
kadınlar yediveren gülü gibi her za
man koparılacak bir tarafı olan 
mahluklardı. 

Hayal gibisini ilk defa görüyor
dum. Bu genç kız DU dakikaya ka-

ruz. Karınızı ~ha çok sevini 
bu meseleden suçlu tutmayı 

• 
Aık mı prensip mi '1 

Sıraservilerden S. G. S. · 
"Uzun zamandır, feııka'üide 

türkçe konuşan bir kız'la tan 
Kendiaine karfı gayet ciddi 
mamen pldtonik bir tı§k'la ba 
dım. Bu kızın ecnebi olduğunu 
radon öğrendim. Kendisile eıı 
niyetinde idim. Halbuki öte 
prenaiptm bir Türk kızile eıılen 
tir. Ne yapayım ki,, Türk za 
altı aydır bağlandığım bu kıza 
f' fiddetıi bir tı§k duymakt 
Bu vaziyette ne yapayım1 
mi mi feda edeyim, tı§kımı m• 

Milliyet prensipi içtimai bir 
de, bir fikir; aşk ise tamam 
§erl, iruwıt, tabii bir histir. I 
iyatı yayanlar insanlar ve 
olduğuna göre, asıl olan gey i 
dır ve elbet insani düşünce ve 
lerin her şeyden evvel gelmesi 
eder. Sevdiğiniz kızı alınız, 
Türk akidelerini, kültürünü 
nız. Onu Türk yapınız. 

Teşkilltı Esasiye Kanunu 
Türk kültUrünU kabul etmig, 
konuşur, Türk camiasında yaşat 
kimse olarak kabul etmiyor mu 

* 
Ge~kin bir kad1n seve 
Kadıköyünden Rana imzasile: 

"Yaş1m, kadınların y~'larını 

lediği bir yaştadır. Dulum, se 
tim var. Yirmi sekiz yaşlannda, 
ni benden genç, fakir bir genci 
yorum. Onun güzel ve genç bir 
dınla y~dığını öğrendim. Bıı 

tan kendimi nasıl kurtarabilirim 
Mademki servetiniz var, seY 

ediniz. Seyahat,,cd.em insanda 
ikinci hayatın başlangıcı deme 
hem de biraz, geri'de kalanları 1111 

turur. Hem servetiniz sayesi 
kendinize daha başka zevkler te 
edeceğinizi, sizin yaşınızda bi 
kadınların bundan mahrum oldU 
nuzu düşünürseniz, çabuk teselli 
yarsınız. Bir başka. çare daha . 
Sevdiğiniz bu gençle onun sevgt 
ni himayenize alınız, onlara se 
tinizden bir kısmını veriniz, aşk 
zı, hayırseverlik, iyilik yapmak 
line, mecrasına koyunuz. Görec 
niz ki, bundan büyük bir haz dU l' 
caksınız. Yalnız, bunu yapmak• 
kadın için biraz güçtür. 

Fransız borsasında 
salah var 

Paris, 7 (A.A.) - Diln Sarraut 
Maliye Nazın, Regnier ve Fr&l1 
Bankası müdürU Tannery 
mali vaziyet hakkında yapılan ~ 
meyi mUteakıp Başvekil gazeteC ~ 
beyanatta bulunarak hUkf.ı.met~ 
fından spekUlasyona karşı -~· 
tedbirler sayesinde esham bOl'P""""• 
da vaziyetin bissolunacak de~lt· 
salih bulmuş olduğunu söyleJlllf--

dar bana etinin ve cildin~~. ~ 
vermedi. Fakat hissettirdıgı ,ıııı: 
can o kadar tatlı ki bu ı~ti de fi 
diye kadar hiçbir kadının etill 
sevgisinde duymadım. ~ 

Şimdi kürekleri bırakmış, 1~ denizin eteklerine inmeğe ha.Z1.r ,uır 
güneşin kızıllığı içinde nefis bit ıtolll' 
et gibi görUnüyor. Iki çıplak ,t 
nun arasına sakladığı başı ne 
ze 1. cııol'• 

Onu hırpalamak, bütün ka, 
nn hoşlandığı ve benim de al~ 
şekilde onunla oynamak ııa bil" 
gelmiyor. Onun bu gölgesi ~il~,. 
tiln öteki cinst zevklerin ~st~: 

Nasıl oldu bilmem, dedımaıyorf'I' 
- O kadar hoşuma gi rk# 

ki, senden ayrılmaktan kO ~ 

~~dife gibi yumuşak. nergta!ıYo!· 
parlak gözleri açılıp )rapı,ıtdleJ 
Söylediğim ~yleri bir di)ıa 
ister gibi başını eğiyor. 

1
, 

- Hiç sevmedin mi Haya · 
Güzel başı geriye dönüyor. 
- Hiç! 
- Sevilmedin mi? 1 Omuzları zarif bi" hA,._.lr,.t,. 

mıldıyor: 

- Bilmem. 



TA N ======~========================================9 ~== 

No.88 Yazan: MlTBAT CJlllLU. 

Dudağında tebessüm memuriyet haline gelmiıti : 
ayni uzunlukta, ayni geniılilde bir tebessüm •• 

Her ça.rp.mba akpmı, Senih 
Efendi ile Macide, çok aevifen, çok 
keyiru kan kocaydı. Ve bir çarpm
ba 11.aclde SUleymandan Arman Du
•al'm Arman Doval oJmadıfmı, bir 
bqka çarp.mba da tek gözltlğtln 
franmcum' öfrenerek döndt1. Ka
rar wrmiflerdl: Silleyman, llaclde
Je prpmbalan fnnm öğrete
eelrti. l'abt ' çarpmba bqlıyama
dJlar; gllnde 3 aat udi. Nihayet 
bir çarpmba mfladılar; alfabe 2:5 
çarpmbada bitti; ve o gtln eaplı 
ıöz!Uiün franmcıasmı 6ğrenmifti. 
Bir de SUleyma.n o gün lılacidenin j 
kendine uğurlu geldiğini söylemifti: I 
Silleyma.n fehramanetine ua olmq
tu. Hidayet, aon samanlarda para} 
latiyen SWeyma.nı fe)ıremhıine tav- ı 

eiye etmlfti. 
Fabl tuhaftır, llaelde Stlleyma-

m, eeımımanet1 meclisine ua oldu 
diye mlranmlfb. Ona, Stlleyma.n• Eı di ba Saidin babul Tufan 
elinden ~ gibi phniftt. Bir Ef:diyi tanmııyordu. Evkafta ci
de "tapu mtıdttril,. kelimesinin tı- hat kalemi mUdllrll olan Tufan 
kırtım yanında .. aza" nm lanmdan Efendi aıra hafiyelerdendt. Fakat 
kılı~ gibi mynlan "sa' • Macldenin Tufanın kendini ve curnal1anDI Ab-..;;...n,,.n ._ ___ _.._..h Mahmndu: 
a......ua& Aai&U19W&UUV- dillhamit bir aydanberi earaya aok· 
Semıedlll kocaamm aevdiği Süley- muyordu. Bu fellket hiçbir hafi· 
lllandan OstilD olmumI istlyordu. yenin bqma plmemitti: Manasız 

Bir çarp.mba Surpuhi'nln evin· cunıa1 l&hiplerlni bile, bir gUn de 
h Macide akfam olmadan döndü; manal181Dı yazar diye AbdWhamit 
1&peanydı; o akpm kocasm• "gW- istiakal etmemi. Halbuki Tufan 
IOnçei cin&m" m manaımu aordu. Efendiyi nisabından fazla n&mUZ8UZ 
0 -•L ~endi anlattı: rd Fak t ~ ı:.&' bulmuştu, yüz vermiyo u. a 

- Fakat, dedi, "konçe" değil bu Tufan Efendi btlyUk, bir aklı se
.. gonce' 'dir; "cinınnn" defll, .. c:ıe. 
laanmı .. dır. 

Ve Senih Efendi gUlgoneel eena
anu bileğinden yakalayıp mtifterek 
h.ta&larma IOrl1kJedi. 

Ds••• 
-Acınan~! 
Bunu, bir ay evvel Ole '!'Irk 88-

leYman )(acfdeye gtlndUs yatakta, 
Senih Efendiye de gece konakta 
- Bida,etln konalmda - B&yle
aılftl. Senih Efendi bir aydanberi 
ll&ınu kılarken. yemek yerken, uy- Gilref Federasyonu tarafmdan 
kuau geUrkeD 1mı MeJAbate koca Berlin ollmpiyatlanna Berbest güreş 
dUttıııOyordu. tc;in tefrik edilen gtlrefçiler arumda 

Birini buldular: Sırtmda lallmbo- yarm saat dörtte Galataaaray kultl ... 
lbı. eliııde kamçı, at Wlbııde maka- binde llel'be8t gQret mU.bakıJın 
lbJD& giden bir muhuebecl ftrdı, yapılacaktır. Memleketimizde ilk de
Oll\uı oflunu- Fakat bu allan için fa yapılan bu mllsabakılar herkes 
feeliler ar'alı, 8U'lkldar .arlıot de- için ıktır. . 
dil Senih Efendi bwıu latemedi. aç 

:;. batlwmıl buldular: oımne bir Av•ıfurya, Lo•dradald 
k--..brln hallyıktan olma ottu· Maj,.IJlyetl• ac111aı 
llu_ J'abt ODUD mektepten koval· t d 
dutunu. On ikilerin Relal Arap Av- fi ar ı • 
llUllah Pap Senih Efendiye lllSyle- Evvelki glln Vlyanada oynanan 
dl; Senih efendi JmmI buna da A vuaturya - İngiltere milli maçını 
~ Gencin ni~ mektepten Avusturyalılar teknik bir oyunla ka· 
lrovaıctutumı Macide: l&llJDJflaı'dn'. Oyun 'baflar baf'amu 

Neden dola • cehennemi bir atlratle taarrua p -
j;,. tak ~ıanda kocamna ~ AVWlturyalılar daha 10 dakika 
~ ya Senih Efendi duvarda olmadan 08t nate Dd gol yaparak ga

Um De dUştbımlltttl: Ona "hafiye ol
mıyacakam ! " diyebilirlerdi; fakat 
"Hafiye görUnmiyeceksin !" diye
mezlerdi. O da fesi aolmağa başla
yınca hemen blr kırmızıamı alır, 
haftada bir kere açık faytona bi
ner, Yıldız Sarayının karşısına gi
der, Hamidiye Camisinin önünden 
dönerdi. Bu sayede onu btltUn Ia
tanbul earaya gidiyor, curnal göttı
rilyor aamrdı. itte bu Tufan Efen
dinin oğlu Salt bir ay aonra Sofu· 
lardaki eve içgllveyai girecek. 

(Arkuı var] 

~ w...= altında dmdu. 8IJl. llp vutyete geçmlflerdir. Devrenin 
laın heybeti ~ki ıdyah ıa.. mütebaki Jmmu karphJdJ a1rmlarla 
tdcnnı&ra. dambyarü cevap ftl'd1: 2 - o Jngilizlerin aleyhine uı-nm..- lal' : 

- Bir bdma IÖylenmMl cm ot- tır. Jklncl devre kendilerlnl toplayan J'ener Stadı: 

hcalt kmlan Beykoz kulObO 
oyuncularından Sait 

~ bir ftk'adan dolayı! 1nst1ts1erln blldmlyetl altmda pçme Anadolu _ BlW B. taJrnnlan aat 
Nihayet, 12 lerin Rellıl Arap AY- iline rafalen gallbiyetlerlnf kaçırma- 15 Hakem s.mım Talu, r.tanbul

llallah Pqıa )ıhlAbate bJri8in1 bal- mak gayede çallf&n Avusturyalılar çor • Si1leymaDlYe B tahn1an R&t 
da. • _ h olduktan buımlarma ancak 1 gol yapbrmlf • 16,30 haJrenıı Rlfla. 

...-.p AwulJa • ,... 1ar '" tngilteredeld mafldbiyetleri - Tabim Stadı: ;::._ ~:: ao:.:: nln &Cl8llll çıkararak eahıdan 2 - 1 GalatuaraJ • Beykoz B talamlan 
ki evde 3 birlbirine sfrerdi. pllp çı1muflardır. llllsabakayı 80 eaat 15,00 Hakem: Feridun Kılıç, 
Rı-....... ~ kopil bin ldfi 1eyretmlf, bir o tadan da Fenerbaboe • Gtlnet B takımlan aaat 

a.ık'9U'll merdlftlldeD dıfUIY& konan hoparlörlerle takip 16,30 hakem ŞUI Tezcan. 
leei llacldeye: etmiftlr. l0-6-QıM puar yapıl&cak maçlar: 

M"a!:::e1!:..m. hlcum ecleD llieııff IJlr iaaa Fener Stadı: Alan gözcU.U: Ali 
~ ..ı: Beykoz kulUbU futbolclllerlnden lb~u _ BDl1 A talmnlan uat 

- Çabuk brp1a, ,..a p)dl! Saidin antreneman yaparken bir ka- ha-
Senüı Efendini• JmmetçlJe ha)'· aa neticeld bacafmm kmldı#ml teee· 14.~ hakem Suphl Batur. Yan 

'--. - kemleri: Tarik. Rıfkı. 
~ cunırha ..ı: l8rle haber aldık. Bahriye but&· tatanbuı.por- SWeymanlye Ata-
.... :: Çabuk, lanmla J&mbalan 7Üt neminde tedavi altma alman Salt. ev· kımlan IUt 16,30 hakem: Ahmet A-
.-.. pldi! ftlee blSyle bir kasa daha pçirmlf __ ,__. a • .-1 Bll&t. 
4erdı. Arap Avnullah P-.a mlD' ol- ft futbola ancak Mile bidayetinde 4e~ ~u;-": ~·., 
dufu ip ba tlo - claymuılL b&flayabPml,ıt. Genç sporcU)'I. fifa- Alan f6setld: lluhtU' Oypr. 

Ba gece Sofu1ardaki evde ba 3 Jar temenni ederls. 6 ,,_ordu _ ır.-1-•• A taJam-
._ Yine blrlblrtne pdl: .... pi- A&Wll -ı-
Dlltti - Paaıa Senih EfeadlJe da- Ut •atlan lan Saat: 13 hakem : 8ul Tacan. 
.,.,1hm qted1. DülUJ9de l1fre Bu hafta ~ .tactmclakl mtl· a.ıat;uaray • Beybs A taJrnnlın 1a 

~ Saltt .. Arap Avnullah l&blkılar pyn federe kultıplertn at H.~ hakem: Cafer. Yan b•kem
Pq. 8enlJı J:fediJe: ,. Amedl huJe. bayramı mtlnwbetlle teblr ediJdllbı Jert: Halit Osbaybl. Tülin. 
ı.. llatip :ee, de ba 8aldln 1W1U19- den ilk maçlarma yaJnm Od lltatta l'enerbabce • Gtlnet A t.aJnmJ• n 
1u ~ oldulun& p.bltlik edecek. devam edilecektir. l'eaer .tadında u.at: ıe,so hakem: Sadi Karılan. 
ltatip Bey_ Bani bl1l olan Ratıp Anadolu - BlW, ı.tanbuıçor • SU- Yan hakemleri: Ramim Talu, l'eri-
Jsey!" dt)'Ordu. leymaniye, Taladmde Galatuaray - dun Kılıç. 

8entıı Efendi Katibi duyunca Sal- Beykoz, ll'enerbahçe - GUne, karfıla hllfl•r ıamplJOHll 
tanıdı: Hidayetin kanatma ame- ,aeaklardır. MU.bakalarm tebllii 
h1llefumdan Katiple ramıunı.,... pdur: l'mer' Sbdl: 
iftara &elen Salt. .. Yalım Senih 9-6-938 cumarteal ,apdacat mac- ll'enerbahçe ·Anadolu uat 10 ha· 

FAYDALI 
BiLGiLER 

l•tl•kl Proıra• 
ı.taabal 

ıa.- Oda maaikiai (pllk). ıt- Haber· 
ler. 19,U llahtelif pllldar. Ul,SO Zehirli 
ıuler bakkmcla konferanı: KimJa mulli· 
mi Mubar tarafmdan. 20.- Halk muıUd· 
ıl: Olman Pehlivan taraimclan. 20,30 
StdJO orlı:estralan. 21,30 Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu AJanamm 
ıuetelere lllahıaa havadis Mniai verile
cektir. 
BUKBBI 

ıs - 1510: Haberler ve pllk; 11: Orkes
tra; 20.35: Operadan nalıil; 24: 17 inci ve 
il inci urı ait eserlerden komer • Son
rı plü koueri. 
ViYANA 

ll..10: Konser • Kahtelif; 20: Haberler; 
20.10: $amanm "Genoveva" adlı opera11; 
22.35: Bilenceli konaer; 24: llahtelif. 

Sefm• program 
Baclapewte, 1930: J akobi'nin KIZ PA-1 

ZARI adlı opereti; 22: Pi:rano konseri. 
Buclapette. 23.40: Fram Liat'in eHrle

rindm •-. 
Pras, 22.30: Sopran tarafmdan .. rlrdar. 
Vartova. ll20: Flüt konseri; 21ı Var· '°" fillrmoniıi (Rıcbard Strauu). 
Bedin, 20.JO: Griel'in PBRGUNT'iln· 

dea pllldır; 21.10: Orkestra; 23.30: Hafif 
maliki. 

Vi,.ana. 21.10: Şaman'm GENOVEVA 
operaaı; 22.35: Btlenceli lromer. 

K11a Dalgalar 

Ça111m1 u adert: laat 10.45 - 14.20 ı 
ı 74 m. •e Si, 45 m Saat 15.00 - ll.J5: 
JJ.SI m. lut 11 - 23.JSı 25, 41 m. " ., ~ .. 

Ç&.Jlllll uadert: 10 - 12.20 ı 25.SS m 
ve Si. SS m 8&1t ıs - 15 45 : 16. 16 m 
ve u .. U m. Saat 16 - il ı 0 0.terilea 
, stıludu ıkiai. 19.U .. 25. n m. •• 
JI, 55 m. 

1 ıt lıt,U - 2S,SO ı G61terilea 2 v~ 
L 1'0ltA l t, 6t m. 25. SS m...sı, 55 Ye 4fl 
10 m.. 

• TBPEBASI ANFI TiYATROSU ; 
(Lilkiil Bant). 

• HALK OPKUTI : Balikesir, Sebir 
.Sineımımcla: Bu alrfam: (FlorJa), 
Yırm siindü: (Halime) ıece: (Telli 
Tama). 

•TAN : (Kar70b), 7Um (Küçlik 
Anne). 

• TURK ı CAltm Topl17&11 Kıslar). 
(Ucıanıma Dotna). 

• YILDIZ : (Gönül Acısı) ve (Seven ....,. 
• ..,.... 1 ~ ..... TQ7ue). 
• !PBK : CH-.. a..la ltıia> we (la. 

ntm Kannm). 
• BLHAMRA ı (Ölclllrduttlm Adam) 

ve (Vakıtau Baba) 
• SARAY: (SbirleJ Temple)" (Ganp. 

terler). 
• SIK ı (ZQa) ve (Atlı Htlrialeri). 
• llBLU : (lleüll Pece) ve (Yaralı 

J[q), 
• lıltLLI : (11.,_.clins Faciua). (Kı-

1* Geeeel). 
• ldLLJ (M9"1'11aı Pıduı) " (Ka· 

Bfondl Ha}'datlan) ft (Xabrae1). 
• KADIKÖY IUUYY~ l (Unatma 

Beni). Yarm (Atlı Bancloea). 
• OIKUDAll HALE: (Xticü Alba7). 

l,.Yetler, l'oplutdar 

DAVET 

OaldWar Aakerlilı lal>eeW- ı 
Uakiclar Askerlik Subeainde ka:rıth ba· 

hmu -.idi ve Y edelr ltibaJlarla A1-
bri memarlarm 1 Hui111D 936 elan itiba· 
r• 10ldamalanna baılınacak ve a7 nı. 
lla79tine kadar devam edecektir ba bir a7 
mtldclet sarfmcla 7oldamaımı JaptJrmam11 
olulardaa 1071 nmaralı bnanan madde
ıl ...-.ana teYfiba &l1i Lira cua71 
aallıdi atmeaıktlr. Bana mahal, bhnımık 
bere ı... emeldi ve Yedek l~la A• 
bri --.ariana .. lıir ~ mlddet Al'• 
fmcla J"Oklamalarmı ,..ptrmalanm mec
lımidlr. Yoldama79 ıelirm mu.. büvi1et 
cladımı De Tabib, Bcacı ve B&Jtarlar l-
giDde diploma .. Datieu .............. ... 
Alkai .-..ıan ......... t raporlanm 
ela birlikte ıetirmeleri llnncbr. llektabla 
701damalarau JaptJrmak 18teJtealer l8im 
ile dohm ıauf ve rtltbelarinia akil .. 
b:rıt Dlllll&l'alarmcla ve hail buır meeta· 
leleri ile J'tlbncla 7UJ)J maksada •Jacak 
tekilde bildirilmeleri lbandır. BUDlan 
---- bildirenlerin ıönderileceklert mek
taplar ke'-1aa 79kttn ad edilrk 70kJama. 
ları JaPdamaJacaiaıdan matdar olmama· 
lan tein ba 111& anan olma11 i1ln olanar. 

u ergtta bir Ben bir k6y _J w,. 1 agasının kızıyım r 
__ _.._.._ _______ Peride CELAL 

il. Bent kaçırmayı bir tUrlU kabullen • 
Birdenbire gözlerimden yq bo9an· medi. Artık onun günlerdir yUztlme 

dı, ağlamaya bafladım. O yüzüme neden bakmadığını anlamıştım. Ağa 
hayretle bakmca hemen kendimi top km olduğuma lanet ediyordum. Ke,
ladım: "Ayağım çok acıyor da ço • ki bir çul um olmasaydı, çobanım be
ban., dedim. Ama sözUm yalandı. O- nim olsaydı. Stlril önde, ben hmmn
na bu kadar yakın olmak, mcak çe • dan onun kucağından inm1', yanmda 
ilk gibi parmaklarınm ayağımda do· topallıya topalhya yürüyerek köye 
l8ftlğmı hiuetmek gene de onun ba· yak18fmıştık. Çobanım gayri göz • 
na uzak durmaaı yüreğime gUçlU bir terinin ateeini çekinmeden içime 
acı vermişti. Çobanım benim gözle- döktlyor, titrek bir sesJe yav&f ya • 
rimden ,..ıann dinmediğini görün - V&f mınldanıyordu: 
ce birdenbire ayağa fırladı: "Ayağın Kız savul önümden yok sana sözüm. 
çok mu acır bacım? seni hemen köye Yürefim yanıktır. Y&flıdır gözüm ... 
ileteyim.,, dedi. Hemen kendimi tu • Birdenbire yolun ortasında dura • 
tup ağlamayı bıraktım, yavaşça doğ rak onun türküsünü kestim: "Bana 
rularak ona dedim ki: bak çoban, dedim. Vebalim boynuna 

_ Çoban beni Muratlıtepeye gö- olaun. Eğer beni kaçırmazsan bugtln 
tür. Adağım var, türbeye mum dl • den tezi yok babama haber lalıp, 
keceğim. Babam mUftünUn oğluna mUfttlnUn o kara kuru çiçek bozu • 
IÖ:a keem1'ken yalvarmama dayana- ğu oğluna kan olacağım. Sen de be
madı da söztınU geri aldı. Haydi ba- nlm o içl yılan herife vanp gençliği· 
na yardım et.Muratlıtepeye gidelim.. "' ateşe ttığımı gör de bütün öm • 

Bana: "'MUftilnUn oğlunu neden tilnce azap c;ek, olur mu?., 
istemedin?., diye, aormumı bekliyor Çoban k"l'flmda durmuştu. YUzQ 
dum. Ona verecek cevabım vardı. sapsan olmllf, bana bakıyordu. 
Halbuki gözleri garip bir ateşle ya - Sesi titrlyerek yavaşça: "Bunu sa
narak birdenbire yerinden sıçradı. km etme GUIUm, dedi. Kendine kıy • 
Bir anda kendimi kollannda bul- ma sakın. Köyde sana koca olacal 
dum. SUrUsUnU arkasında unutup, yUzU gözü dUzgUn delikanlı mı 
beni kucağında taşıyarak yürümeye yok!,. Ben yapacağına karar vermiş 
başladı. Onun kollarında titriyerek insanlarm acı tebeBBUmU ile gülerek 
göğsüne sokuldum. Fakat içimi kar- cevap vererek: "'Ya senin. ya onun 
şımda taş kesilen yür~ğini parçala· kansı olacağım çoban. Kararımdan 
....-~ -~ ~Uftü..llu- ölUrJUn. ~~-
n.thtepe,e varmea beyu kocaman O yanıma yalrl'lf"'lf, nefeel ate, 
tqlarduı 8rtllmllf ldlçtlk tflrbenhı gibi ylldmde dolqarak, 8rgllerimt 
kenarında çoban beni yere bırakmak olrfuyor. yalvanyordu: 
18ter gibi bir hareket yaptı. O mrada - Etme GtllOm, etme. Ben fakir 
göz göze geldik. KendlmJ tutama- çobanım. Sana yOreğfmden bafka 
dnn, onun gözlerime saplanan bakı•- verecek neyim va!' ki? Müftünün oğ
lan sanki içimi ağuladı. Bağırdım: lu zengin ama içinin karanhfı .ı1-

- Sen ne yüreksiz feyBln çoban!. lerde geziyor. Ona kan olursan iki 
O birdenbire yUzU buruşarak beni aya varmaz erir gidersi . Etme Gtı

tafların tızerine bırakıverdi. Hayret- lUm. gel vazgec; bu inattan .. 

1 gerili. k "Sen d ram· .._ Çobar durmadan yalvarıyordu. e yere : ne e .... 
., ded" Sözl · h ıu ki nma Ben hiddetle onu yol UstUnde bıra-

cmı . " ı. enm ~ç n a kıp köyün içine doğru ytlrttmeye 
kanprak cevap ve~m. befladım. Arkamdan kOf&l'&k gelip 

- Bacm yerin dibine g~ln, ben kolumu tuttu: .. GUltlm. bunu etıni -
senin yavu~1lun olmak isterdım. Sen yeceğine söz ver .. dedi. tnatla b&fı
bana hill bacım, bacım,, der du - mı eallıyarak cevap verdim: 
runnın, gözlerini yi1zi1me çevirmek- _ lki gün beklerim, ya beni ister
ten aakmll'llll.. YUreğlni kimlere kaçmram. yahut da yakında dUğU • 
verdin çoban, aeııi ~a baktınnıyaıı nUme seni c:~ınrım çoban .. 
im kimdir, söylesene . Onu arkamda yUztı 18tırapla b•· • 

O zaman beklemediğim bir ft'Y ol· l'UfmUf, tq gibi dtkW bırakarak yU
du. Çobanım birdenbire kotarak be- rOmeye bafladım. O geceyi ağlıya 
nl kollarına aldı, yanaklanmdan m - aflıya ettim. Aynlırken çobannnm 
zan y&flan atefli dudaldarlyle Gpe- yUztlnU çevrellyen acı gene de onun 
rek kuruttu. Ben de çılgm bir aevinç· gözlerinde aemıtlm karan alleme • 
le onun göğBUne aokularak sitemle: mlfti. 
""Beni neden böyle Uztıp durdun ço- iki gUn içinde beklemekten aua
banmı, dedim. YQreiin neden PÇ np 10ldum. Ama o 'gelmedi. Köyde 
yumf&dı?,, O 116alerlme cevap ver - de kaç gllndenberl bir te1l.ttJr gidi
miyerek yavqça ayaP, kalktı. Elim- yordu. Ben kendi derdime dalmlf • 
den mumlan alıp türbeye dikerken: tım. Hiçbir eeyin farkmda değildim. 
.. StlrWer datııacak, aen köye geç Bir gece babam yemek alnisfntn ba
kalınan ağamı merak alır, haydi yol flllda içini çekerek: "'Kızı iyi 1d ver
lanalım,, dedi. Gene beni kucağma medik, mUftUnUn oğlunu vurmUf)ar, 
a1ch. 8ırttaA inmeye 1-flıdlk. Yolda ama vuran ortalarda yok!,, deyince, 
gözlerlni gözlerimden ayırmıyor, be- oracığa düşüp bayılmışım. GUnlerce 
n1 göğBUnde canma aokmak later gi- yatakta k.Jdım. Çobanım da trilrUyU 

• bi 81luyordu. ôrgUJerlm yemenimden babama bırakıp çekilip gittiğini, or
kem Adli Giray. GUnet - Vefa aaat kurtulmu9, onun omuzlarına döldll - talardan kaybolduğunu, 0 zaman ha· 
11 hakem Hasan Klmfl muıtu. Kollanmı aıkı sıkı boynuna. ber aldım. tçlme dtlfen kederle hu-

* Armıştım. O hiç kon°!muyordu. A- taıığım arttı. Anam babam ne yapa-
ı.tanbul Boks Heyetinden: ma gözleri sanki yq dokmeden ağ - caklarmı f&flrdılar. Bense öltlm acı· 
1 _ 24 Mayıs 36 pazar gUnO eaat 1ar gibiydi. YUzUme o kadar kederli lan çekerek bir kifiyl dUşUnUyor -

19 da Beyoğlu Parmakkapıda Gala- bakıyordu. lçlme tlrldlntU dllfUl. dum. Çobanmıı. o benim ytlzUmden 
tuaray kulQbtt salonunda Boka tef- Boynunda kollanmm halk da- elini kana butaını.ıı. o sözUnde dur-
vik mUabakaJan yapılacaktır. raltarak: "'Beni babamdan Ah· muı, a f a , k ı z ı n ı , ken-

2 _ Bu mtlaabakalarda lleana a _ met, dedim. F.ğer vermeue ka- dine llyık görmemft, kaçırmak 
~dan bllttln bob6rler çır. Sensiz edemem gayri..,, ı a- lstememlftl. Fakat benim mUfttlnUn 
slrebilecektlr. CJ itte o saman lçln1 döktU ofluna kan olup onun yUzilnden 

a - Her b.teprtnln birinci ft 1- - Ağumm kızma p m1 yUreflml yakmamı da içi götUrme-
ldnclıdn madal verl1ecektlr deelnler istlyoraun GWUm, dedi Ba- mlftl. itte bunun lc;in mUftUntln of· 

e ya • ban ne et.em leDI bana vermez. tunun canma ktymıftl. 
' - Tartılma Galatuaray kultl- Hakla da var. Ben eana ne edertm, Yıllarca nerelere gittlğlnl bilme • 

btlnde R&t 14den17 ye kadardır. aenl nuıl kaçınnm. Dd ,un içinde dilim ate, gö:alil çobanmım arkum· 

AY11ıtaryalllar l•tlllzlerl yokauzluktan IOlar stdentn ım.. Ba· dan atladım. GöstımUn yqı hiç din • 
2 1 cll ban .. ekmeflml yedi de 1mmu elim- medl. Arka arkaya keder içinde p • • Y•• den aldı,, diye linet eder. Hem sen c;en yıllar .açlanmı tez vakitte .- • 

Viyana, 7 (A.A.) - 60 bin aeylrcl ağa kızı, ben fakir çoban yüreğimin muk gibi aklqtırdı, yilzilm buruf bu 
kartmmda Viyana stadyomunda ya- atefi seni awtmaya kac; glln yeter. Mlf oldu ve ben bltmlyen bir matem
pılan futbol maçmda Avusturya takı Yoksuzluk her ,eyi llillp götürür, le çeLaınmm yumı tutarak biç ktm
mı, lııgills tılnmma bire ka.rp iki aa- ben ne ederim. Beyle evlen'lledim, ha~tıma ondan 
yı ile plip gelmlftir. Ben yalvardım, o "olmu., dedi. bqka hiçbir erkek sfrmedl. 
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Polis Adapazarına gönderi· 
len traversler 

Ayırmak istiyen çocuk 
Kandıra, (Tan) - Geçen sene ba-

ağır yaralandı şmda mukavele ile Kocaeli Orman 
Ba.şdirektörlüğünün verdiği mtisaa-

Kasımpa.şada oturan arabam lhean, de ile yapılan Bakırlı ormanlarmda
dtin gece Galatada arkadaşı Yusufla ki kesim ikmal edilmiştir. Müteah
eski bir münaferet yüzünden kavga- hit mukavele mucibince kesilen 
ya tutuşmuştur. Kavgacıları ayırmak 1.000 metro mikabı traveslikten 
üere aralarına Kopil isminde bir ço- 7.500 küsur traversi yapmış ve A
cuğun girdiği sırada Yusuf tabancası- dapazan istasiyonuna sevketmiştir. 
m çıkararak ateş etmiştir. Çrkan kur Bu sene de 1.000 metro mikabı ağaç 
şun Kopilin sol bacağına saplanmış kesilecektir. Kat'iyat başlamıştır. 
ve ağır yaralanmuıma sebep olmuş - Traverslik ağaçlar, Derince Travers 
tur. Kopil hastaneye kaldmlmı~ suç- Fabrikasında kimyevt bir rejime ta-
lu yaka.lanmıştır. bi tutularak mukavemetleri arttırıl-

c• .dd• t ••t maktadır. ınayet ı ıası eeyyu ____ _ 

etmiyor lzmit batakbkları 
Çukurbostanda oturan Mühibe is-

ıninde bir kadının şüpheli ölümünden tamamen kurutuluyor 
bahsetmiştik • 

Müddeiumumt muavinlerinden Hile- lzmit, (Tan) - ldarei hususiye 
met Soner bu mesele etrafmdald talı- birlik teşkilatı, bataklıklann kuru -
kikatmı bitirmiştir. tulmaaı işlerinde kullan?lmak üzere 

Mühibenin, kedi meraklısı bir ka.- 12 bin lira kıymetinde bit; eksikatör 
dm olduğu evinde 15 kadar kedi bes- makinesi almayı kararlaştırmıştır. 

!ediği ve onlarla birlikte yatıp kalk· Vilayette önümüzdeki sene içinde bu 
tığı anlaşılmaktadır. Mühibe kadının makinelerden dört tane alacaktır. 
midesi içtiği suyu bile ha.zmedemiye-

cek kadar zaif düşmüş, son günleri- dere edilmiştir. Suçlu Hüseyin ya.ka
nin geldiğini anlıyq.n Mühibe, kom- !anarak tahkikata başlanmrştır. 

~~s~. Ayşeye; yüzündeki birkaç çizi- Hırsız ıebekesinin marifet· 
gı gostererek: leri birer birer meydana 
"- Beni kediler trrmaladı. Akşa- k 

ma sabaha beliti ölürüm! Sen arası- Ci1 ıyor 
ra, zahmet olmazsa., beni yoklayıver.,, 

Demiştir. Kadmm ta.bil bir ölümle 
6ldilğil anla.şılmaJda beraber kat'i bir 
hüküm verilmek için morgun raponı 
beklenmektedir. 

Çete halinde çalışarak mücevherat 
ve kıymetli eşya dolandırıcılığı yapan 
EyUp Sabri ve arkadaşları hakkın

daki tahkikata devam edilmektedir. 
Suçlular, henüz adliyeye teslim edil
memişlerdir. Evvelki gün polise yeni 

Fatih kemerinden dü§tü bir ihbar daha vaki olmuştur : Ihba-
Beyazrt Kemal Paııa camii imamı n yapan Eyüp Sabrinin ağabeğisi 1s

:A.hmet, dün Fatih kemerlerinin üze- mailin katibi Yümnüdür. Yümnünün 
rinde gezinirken müvaz.enesi.ni kay- iddiasına göre, lsmail, bir müddet ev
'bederek 15 metro yüksekliğindeki ke vel kendisine bir radyo, bir gramofon 
merden düşerek ağır surette yaralan- makinesi ve birkaç elbise satmıştır. 
mrştır. Ahmet ifade veremi~cek va-
ziyette hastaneye kaldırılmıştır. Eyüp Sabri, hakkındaki tahkikatı ga-

zetelerde okuyan Ismail Yümnünün 
Bir çocuk ezildi yanma gelmiş, "sana verdiğim radyo 

'Balatta. Karabaş mahallesinde otu- makinesini ortadan yok et. Yahut so
tan Leyanın on yaşındaki kızı Sara- rarlarsa başkalarından satın aldım.,, 
ya Cibali fabrikasının ön1:111den geç~ de demiştir. Bunun üzerine şüpheye 
ken 2080 null}a.ralı taksı otomobili dil Yiimn"' h li ·· 

t S t bil. altınd şen u emen po se muraca-çarprnış rr. ara o omo ın a . 
kaldığından ayağı krrılmıştır. Vak'a- a.t ederek Ismaille aralarında g~en 
yı yapan otomobilin şoförü ~ocuğu vak'8:YI a~atmı§_tır .. l~b~r üzer.ine, 
arabasına alarak Musevi hastaneme Ismail polıs emnıyet ılrincı şube dırek 

gitmiş ve Sarayı arabadan indirerek törlüğüne getirilerek sorgu altına alın 
kaçmıştır. Şoför, aran.maktadır. mıştır. Hırsızların çaldıkları mücev-

• herattan bazılarını emniyet sandığına 
Kaçak bır mezbaha bulundu terhin etmeleri ihtimali mevcut oldu-
Pangaltıda Meşrutiyet caddesinde ğundan bu yolda da ayrıca tahkikat 

ayazma sokağında oturan tatar Hü- yapılmaktadır. Çalman eşyalardan 
seyinin evinde yapılan aramada 11 bir kısmının Bursa ve Gemlikte sahl
kilo kaçak et, ve keeilmek üzere bu- dığı anlaşıldığından mahalli polisile 
1unan 9 adet koyun bulunarak mtisa- muhabere edilmektedir . 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçinin Anadolu ve 

Rumeli cihetlerinde Sayfiye 
tedarik etmek istevan muh
terem halkımızın nazarı dik
katine: 

Şirketce bu sene Boğazm gerek Anadolu ve gerek Rumeli cihetle
rindeki köylerinde kiraya verilecek yalı, köşk ve evlerin büyüklüğü
nü ve küçilkltiğUnü adres ve fiyatlannı gösterir muntazam bir bro
şilr bastırılmıştır. Her iekeledeld Şirket memurları arzu edenlere 
bunlardan meccanen takdim edecek ve talep edilen teshilatı da göste
recektir. 

3319 
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~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ - -

l~DUW &~@@~WJI 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengin etmiştir ~ 
S Yeni tertip planını görünüz. E1E 
53 1 el ke,ide 11 · Mavıs 938 dadır. § 

~ Büyük ikramiye ~ 

~ 25.000 Liradır s -- = §§ Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramİ· _ 

TAN 

Ekzamanız mı var, yüzünüzde ergenlik 
mi dolu ? Üzülmeyiniz kederlenmeyiniz 

MiNOL 
Ekzama, Sivilce, kabar· 
cık, su toplantısı gibi 
cild rahatsrzlıklarile, 

yanık, kesik, sıyrık gi
bi anzaları sür'atle 
giderir. 

Minoı, · yara merhemlerinin 

iyilesmesinde ve çabuk ka-

panmasında yüzde yüz dete- ~ 
sir gösteren emsalsiz ilAçdır .......,...; 

Bir defa tecrübe.kafi 
Devlet Oemiryollan ve Limanları işletme 

Umum idaresi ilanları 

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

Bu işe girmek isteyenlerin 1119,60 liralık muvakkat 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesi
k~ları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

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

3342 

Muhammen bedeli 17423,30 lira olan 102490 kilo muh
telif demir perçin çivisi 1 Haziran 936 pazartesi günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1306, 7 5 liralık muvakkat 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun.tayin ettiği vesi
kaları aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire
sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk Müdürlüğün-
den dağıtılmaktadır. ( 2 3 7 6) 3343 

PEALODENT 
ı.' ··- ~.. • . .. -- _:__. _· _. -

= yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... := 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılii. 

ZAYI - Kadıköy Evkaf dairesinden 

113 sayılı cüzdanla eytam maaşımı 

alırken kullanmakta. olduğum tat

bik mühürüınü kaybettim. Yenisini 

çıkaracağımdan eskisinin hükmü 

yoktur. "Usküdara bağlı Reşadiye 

köyünden Ha8a.11 oğlu Niyazi 

Ademi iktidar 
VE 

BELGEVŞEKLıGiNE 
KARŞI 

8 • 5 - 936 .:::-

...__.... ... , .. ~., ".' ~ 

iHT iYARLl~I 
YOK ~D~R 

Tafsilat: Galata posta kutusu 1255 HORMOBİN 

Akyazı Askeri kereste Fabrika
sı Müdürlüğünden: 

1 - Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 936 senei mali .. 
si içinde aşağıda yazılı yerlerden yapdıracağı tomruk ve 
kereste nakliyatını 14 Mayıs 936 tarihinden itibaretı 
yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye koymuş~ 
dur. 

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

3 - Kürt Kırığı ormanındaki maktalanndan Tokur .. 
cun civarındaki Fabrika Şu besine yaptıracağı ( 6112) 
metre mikap tomruk ve kereste nakliyatının beher metr~ 
rn ika brna ( 3 3 O) kuru& ücret nakliye takdir edilmiş rnu-
vakka t teminatı ( 1512) lira 7 2 kuruştur. . 

4 - Tokurcun şubesinden kuzuluk köyü civarın~akı 
Fabrika anbarlarrna yapdıracağı (6112) metre mıkaP 
tomruk ve kereste nakliyatrnm beher metre mikabifl3 

(220) kuru~ iicreti nakliye takdir edilmiş ve muvakkat 
teminatı ( 1008) lira 48 kuruştur. 

5 - Ku7.uluk köyü civarındaki Fabrika anbarlarındatı 
Adapazarr İstasyonuna yapdıracaP,-ı ( 5000) metre mikaP 
tomruk ve kereste naklivatınm beher metre mikabırıa. 
( 2 2 S) kurns ücret tı<jklive takdir edilmiş muvakkat te" 
rrinatı (843) lira 7 5' kuru~tur. . 

1 tstekli1er vukarıda yazılı tT'nvakkat temınatJarırt 
Maliye veznelerine yatrrıp aJacakları makbuzlarını veY~ 
banka mektublarını ve bu işi başarabileceklerine dair 'fı· 
caret odalarından alınmış vesikalarını havi kapalı zarfla' 
rını ihale gününde saat on üçde Komisyona vermeleri ye 
sartnamesini görmek isteyenlerin Fabrika Müdüriyetıl~ 
Adapazarı Yollama Memurluğuna müracaatları. (23~65 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 
Jantlarına Dikim evinde yapılacak fanila ve çorap i~iı'l 

kullanılmak üzere Beşbin kilo yün fanila ve Altı bin kıl0 
yün çorap ipliği ile dört bin beşyüz kilo pamuk çorap ip" 
liği kapalı zarf eksiltmesine konmuş ve esiltmenin 19 
Mayıs 936 günlemeç Salı günü saat on beşte yapılmasl 
mukarrer bulumuştur. Bunların tasarlanan bedellerile ilİ( 
güvenmeleri aşağıda yazılıdır. Hepsinin bir istekliye ih~
lesi caiz olduğu gibi fanila ve çorap yüz ipliklerinin bıt' 
ve pamuk çorap ipliğinin bir istekliye ihalesi dahi caiı .. 
dir. Eksiltme Gedikpaşada Jandarma Dikim Evi binası 
içindeki komisyonumuzda yapılacaktır. Şart kağıdı oıı 
altı kuruş bedel mukabilinde Komisyondan her gün alı .. 
nabilir. İsteklilerin isteyecekleri kaleme aid ilk güvenıne 
mal sandığı makbuzunu veya muteber banka kefalet 
mektbunu ve arttırma ve eksiltme kanunununda ve şart 
kağıdında yazılı sair belgeleride havi teklif mektubları11ı 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyondei 
bulundurmaları. ( 2284) 

nk güvenme Tasarlanan bedel 

Lira K. Lira K. 
900 00 12 000 00 
990 00 13 000 00 
421 88 5 625 00 

231188 30825 00 

Alınacak mikdar 
Kilo G. 
5000 00 
6000 00 
4500 00 

Fanila yün iplif,i 
Çorap yün ipfü~1 

Çorap pamuk ip· 
liği. 

Samsun Halkevi Proje Müsabakası 

Cumhuriyet Halk Partisi So.!mf~~". 
U Yönetim 1 urulu Baışk~rdı -- nnd1 ~ : 

1 • . . . ·rı 119 Samsunda yapılacak Ha kev1 bınası avan pro1esını 09 
z ·tanınası diplomalı mimar ve mühendisler arasıtl 
müsabakaya konmuştur. 

Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. ti<
Birinciye ı 000 İkinciye 500 lira mükafat . verilecel<

10
9 

Sartname ve Vaz'iyet planı Samsun. Ankara, İstanbU) 
Halkevleri Başkanlıklarından temin edilebilir. (21 ~~~!! 
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lstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D. No. Semti 11e mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve his. Hisseye göre 

ıaN Eytlp N"ıpncı Defirmen 

208I BDyUt ~ ım pazan 
Çadırcılar 

mı YefilköY, E. Karye çeemeel 
mahallen Bademli 

2269 Y eofiköy Umraniye Bostan 
2738 Beyoğlu Pangaltı Dolapdere 

~ Kadıköy E. mu suluk 
E. Osmanağa Y. T&§OC&fı 

Y. Hasenpaıa 
Kadıköy E . Taş köprll 
Huanpap Y. Derici 

Zeynel 

E. 5-5 
Y. 5-7 

19 

Bostan ve Bostan 
evi ve kulube 
7/72 His. 

Kagir dükkanın 
32/120 His. 

muhammen K. 

250 

220 

Açık 
arttırma 

E. 7 Mü. 1226 metre mUfres 1500 

~~06Mft. 
Y. 68 

arsa 

108 metre arsa 
57 metre arsanın 
1/ 2 His. 

220 
60 " 

" 
E. 17 Mil. Evvelce harap çi- 2400 Kapalı 

mento fırmmı hl vi zarf 

13 dönUm harap bağ 
8 Arsa 230 Açık 

E. 17 Mü. arttırma 

49Ci.1 Galata Mahmudiye~ (E. 172 )' Ki.gir dükkanın bakkal gediğin-
Arap cam.il (Y. 168-170) den münkalip olur 120 hisse iti-

barile 25 hissesi Sultan Mahmut ve 70 hissesi haremeyni muhtereme yn vakıflarından ve 25 hissesi 
berveçhi mülkiyet olarak tasarruf ve temellük olunan dilkki.nm bedele inkillp eden Yemiş iskelesinde 
Ahi Çelebi Cami şerifi vakfı tevhidile beraber itibarı mezklirdan Sultan Mahmud vakfından 25 ve 
haremeyn vakfından 35 hissel erile berveçhi mülkiyet 25 hissenin 48 hisse itibarile 8 sehimi tekrar 
3 sehim tertibile 2 sehmi ve mezkur 48 hisse itibarından 8 Hissesi. 800 açık arttırma 

6370 Balat Hızır E. Tahta Minare E . 151 üstünde odaları olan 165 " 
Çawş Y. Vodina Y.147 ki.gir dükkinm 1/ 4 His. 

6432 Bostancı 

7501 Eminönü 
Zindankapı 

~ ~/ 

8182 Beyoğlu HUaeyinağa 

8168 Beyoğlu lfüseyfna.ğa 

Çatal Çeşme 16 Mü. 
M harita . 

Zindan kapı E .409 
Cad. Y.109 

~ Btlylk ....... .., .B.1.Q9.181 
Cad. y .135-137 
Y. Beyaz GUI 

155 metre arsa 
Kagir dükkan 
11/ 12 hissesi 

AhppJI...-. 
2/ 4' illa. 

220 " 
1620 Kapalı 

zarf 

l.20GJ ... 

Duvarcı E. 55 72 metre arsanın 130 Açık 
Y. 65 12/ 14 His. arttırma 

Büyük Şi§hane E. 29 Kagir iki hane 1260 Kapalı 
Y. 23-23/ 1 zarf 

Yukarda evsa.fı yazılı gayrimenkuller on giln mllddetle satıp. çıkarılmıştır. !haleleri 25-5-936 tarihine te
sadtıt eden pazartesi günU. saat 14 tedir. Satıı münhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

URODONAL 
.. .,_, rumatızması 

(Gloutte) 

Adaıat rumatızm••• 

IElemı •-bl 
(N6vralgl••> 

Kum hastahQı 
(Clravelle) 

TesalObl••ravın 
(Art6rıo-&c16ro••> 

Hamızı bevlll 
halleden yegane 
müstahzardır. 

hastalıklarile muztarip olanların 

emsalsiz devası URODONAL dir. 
Etablissementı CHATELAIN, 2 et 2 bi!.. Rue de Valenclennes, PARIS. 

URODOnAL bütün eczanelerde bulunur. 

.. ----------.. ::J•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııımıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıuı•ıııı•ıı.::. 
Saç dökUlmeai ve kepeklerden 1 

kurtulmak için en müessir ille i " T A N " ın içtimai yardım tesebbüsü i 
- -
j..........--ı: ............................... 
~ 11 Tan 11 a 11 Sigortah Abone 11 ~ 
: kaydedilecek karilerimizi 1,000; 

1 
liraya sigorta ettiriyoruz i 

VlKlNG 
markalı 

SUT MAKINALARININ 
meziyetinden bahsetmek reklam de
ğil, hakikati ihzar etmek olduğu gi
bi. Bunu tanımayanlara tanıtmak

daki maksat menfaat değil hizmettir. 

ı Tan sigortas1nı Türkiyenin en büyük sigorta~ 
ı şirketi olan (Anadolu) temin etmektedirl 

1 (Tan) ın büyük içti· 
_ mat yardım teıebbüsü

nü teıkil eden (OKU· 
YUCULARINI SIGOR· 
TA ETIIRMEK) fikri· 

ı miz, teıebbüsün ciddi· 
_ yet ve ehemmiyetine 
1 uycıun bir intizamla A· 

DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 

~iClortası 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ı ilk adım, CJazetemi· 
ze (Si GORT ALI ABO· 

1 NE) yazllacak olan o
kuyucularımızın ılCJOr· 

.. --------- 1 ta edilmesiyle atdmıı i bulunmaktadır. 

1 

1 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy Köprüba 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

ode Han. Tel. 22740. 

ikinci adım ( Sicıor-
1 tah perakende satıı) 

olacaktır. Bunun tatbi· 
1 kine yakında baıhya· 
1 cağız. 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 

1 

1 

1 

1 

Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tuta- 1 
Mudanya hattı 
10 Mayıstan itibaren yaz tari

1 
feleri başlayacaktır. 

Vapurlar lstanbuldan Cumar~ 
tesi günleri 14 de diğer günler 
8,30 da Mudanyadan Pazardan 
maada günler 11 de Pazar gün
leri 18,30 da kalkacaktır. 

rı 5 X 360 = 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı abo-
I neler, yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira te- 1 

ı diye edecekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ı 
_ ayrı kayıt ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

lstanbuldan Cuma, Salı, Per
şembe günleri kalkan postalar 
Armutlu ve Mudanyaya uğra
yarak Gemliğe kadar gidecek
ler ve Gernlikten ertesi günleri 
kalkıp ayni iskelelere uğrayarak 

1 Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 1 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 1 aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abone- 1 

1 nin devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Posta- 1 
hane karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU 

latanbula döneceklerdir. 1 Sigorta Şirketine sigorta ettirilecektir. 1 
-Vapurların Yaz seferlerinde -SUr'atleri arttırılmııtır. 

Pazar günleri lstanbuldan 
8,30 da kalkan vapur Mudanya
ya 12,15 de varacak ve Mudan-

1 1 = ı·-~------------~~----------------------~--~ 

~'!ıJ,M9 ~kal~ 
Bursayı gezerek ayni gün dön
mek isteyenler bu postadan isti
fade edebileceklerdir. (2486l 

1 

1 

1 ---------• 
TASFIYE HALINDE BULUNAN 1 

" TAN " gazetesinin 1000 liralık sigorta 
abo~kuponu 

Adı. baba adı 

1 
soy adı 

Tarih : 8 / 5/ 1936 

M 1 L L 1 O T O T. A. Ş. § · , 
TASFIYE MEMURLUGUNDAN: 1 ı Doğduğu yer ve yıl 

-1 

1 

1 

1 

1 

1 
Tasfiye halinde bulunan Millioto : · 

'nlrk Anonim Şirketi hissedarlar u- 1 
mumt Heyeti 1936 senesi Mayısmm ~ 
22 inci Cuma günü saat 15 de Is- 1 
tanbulda Pangaltıda Elmadağ cad- ~ 
desinde Nomiko apartımanının ı 1 
numaralı dairesinde toplanacağın- : 
dan hissedarlar bu toplantıya davet j 
olunurlar. = 

ı:---------ıı; 
---~~~~~-· 1 

Işı ve gUcO 

. işbu umumi heye~ toplantısına iş- İ 
tırak edecek olan hıuedarlar dahili = 
nizamnamenin 26 ncı maddesi muci- =1 bince malik oldukları hisse senetle- -
rini toplantı tarihinden 7 gün evvel. -

1
= 

Istanbulda Şirketin merkezi olan _ 

Elmadağ caddesinde Nomiko apartı- -
1
= 

manınm 1 numaralı dairesine veya = 

Adresi 

Bedeni bir sakat· 
lığJ var mıdır, var 
hıe nE'dir? 

Nekadar saman 

1 

1 

1 

1 

1 
p · 'de - lc:fn abone olduftJ 

nu
amnsarada' PreBavoyan~. sohkaalğmda r.?5! j lıiiiiiiiiiiiil ____________ iiliiiiiliilil .. iliiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiii.J 1 

uer .m.arc ve -s-· : 
Bankasına tevdi ve alacaklan ınak- j Bu lrapou dercectilecel ....... P"' okua&klı naaım11 olmahclar 1 
puz mukabilinde dühuliye varak&BI : latanbalda Tu gwt.a 81prta Ml'Vlabae. 
verilmek üzere 5 gün evvel Şirketin i Gwt.enbln 2S Mau ı• •"eh-..da yuıb f&l'tlar dalrealnde 1 
merkezine teslim etmeleri icabeder. § baya karp 1000 Urabk lll&ortab aboM JMllrnak a.ttyoram. Abone- § 

RUZNAME ~ mu bedeU gönderllmlplr. Sigorta mqamdcdn• ,_,..... ... c111e- ~ 
1 - Tasfiye vaziyetini izah eden = rlm. lmsa = 

Tasfiye Memurlan ve Murakıp ra- 'ı••ıııı•ııı••ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııılİlmı•ıııı•ıııı•ıııııııı•,. 
porlannın okunması ve kabulü halin-.... ___________________________________ , de tasdikı, 

ll'atUı icrasından : Bir borçtan do 

r.yı Yeclikulede Haci piri mahalle

~ 37 No. h orta bo8tanda bulu

~ dört tarla marul ile yarım tar-

Pancar ve Uç bini miltecavilz 11-

:: açık arttırma suretfle 12 Mayıs 
~1 gtlntı saat 16 da satılaca
' taliplerin mahalli mezkftrde 

it buıuııan memurine müracaat-

'-. lllıı olunur. (22819) 

lil'~yt - 4891 tesçil numaralı eh
~ç :~ern, muayene deft eri ve ka
Jnıdt ;. teri~ 30-4-936 tarihinde ça
\it hUk enfsıni çıkaracağımdan hiç 

nıu kalmadığı ilan olunur. 
Fehi.m otlu lbrahim 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

72000 
57000 
13000 

1500 
1500 
8000 
2200 

Kilo muhtelif eb'adda I inci hamur kağıt 
,, ,, ,, II ,, ,, ,, 
,, 570 X 820 eb'adında kolalı kuşe kağıdı 
,, 70 X 100 ,, Penbe Bozafiş kağıdı 
,, ,, ,, Beyaz Cilalı kağıt 
,, 63 X 95 ,, Kırmızı sellüloz kağıt. 

Adet ince zamklı bobin 
Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cins ve 

mıktarları yazılı kağıtlar pazarlıkla satın alınacaktır. 
Vermek isteyenlerin nümune ve şartnameleri görmek ü
zere hergün ve pazarlık için de 25-V-936 pazartesi günü 
saat 14 te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba
taşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis
yonuna müracaatları. (2412) 

2 - Tasfiye memurları tarafın
dan tanzimedilen billnçonun tasdiki. 

3 - Tasfiye memurlarının ibrası, 
4 - Tasfiye müddetinin bir sene 

daha uzatılması. 

5 - Tasfiye memurlannm aeli.
hiyetlerinin ibkam, 

Kıyamet nasıl 
kopar? 

Meıhur Lord Llttonun 

POMPEiNiN 
Son günleri , 

resimli romanı okunursa anla
şılır. Fiyatı 125 kuru§. 

-- Hilmi Kitaphanesi. -

Tabiatın balıfettiği güzelliği 

kıymetlendirir. Esmer, kumral, 
&al'l§m her tene tevafuk eden ye
gi.ne kremdir. Li.tif kokuaile me
vimli bir hava yaratır. Ciltteki 
leke, aivllce, çil ve bunafukluldarı 
kimllen giderir. Gençlik taraveti
ni bals yumupk ve cazip bir ten 
yaratır. 

DEM RAl.SAMI 
Gece 1çın penbt- renklı 

DEM BAi.SAMiN V AOS 
Gilndtll lçiD beyu rea.kli 

DEM BAl&UllN ACI BADEM 
Gece için beyaz renkli 

KREM BALSAMIN ACI BADEM 
Gündtll lçin beyaz renkli 

BUtUn tanınmış ıtriyat ve tuhafi 
lıiiii*lıliıllılılıiiılll llııililiılllılıiiiıillıiil ye mağazalarmda vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZ.\NDD Beyo11a. 1 .... bal 



HASAN 

Sinek, tahtakurusu, pire, bit, hamam böceği, güve ve bütün ha§aratı tohumlarıyla öldürür. Kokusu latif ve sıhhidlr, leke yapmaz. Tesiri 
kat'i ve bütün markalara müreccahtır. Yeni icat pompalannı isteyiniz. ihtira beratı vardır. Kimse aynını taklit edemez. 

Güzelliğin Bahan 
DiŞLERDiR 

Sizde günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ağzınızdaki 
baharı muhafaza ediniz 

• 
1 

Dişlerin abıhayat.dır 

BANZOPiRiN kaı<ıleri HER vERoE 40KuRuş 
NEFES BORUL4RINI TE""İZLER. ALGAM SÖKTÜRÜR . ÖKS.URÜCÜ HEMEN GİDERİR 

HASAN DEPOSU .. lstanbul, Ankara, Beyoğlu 

S:EI-ÇUK 
Koz Sanat Melktelbn 

ATÖLYELERİ 
Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek şapkacılığın en mütekamil derecelerine 

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

Okulun atelyelerine !i!İpariş edilen dikişlerin yalnız zaruri masrafian alı-
nır ve yekiına yüzde 1 gibi ehenuniyetsiz bir kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarını 10.tfen bir defa okuyunuz. 

Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 
Keten elbiseler 
Yünlü etekler 
!pekli bluzlar 
Çocuk elbiseleri 
Yapma. çiçekler 
Süt yenler 
Onlük ve başlıklar 
Kombinezonlar 
Kfilot "büyüklere., 
Kfilot "küçüklere,, 

119 
556 
317 
195 
46 
25 
39 
45 

145 
95 
27 

" " 
" .. 
" " .. " ,. ,. 
,. ,. 
,. .. .. ,. 
.. ,. .. ,. 
,. ,. 

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

istanbul Tele fonu Direktörlü· 
ğünden: 

Muhammen bedeli Cif. 4950. Lira olan 1000 adet müs
pet, 1162 adet menfi akü plağı ve teferrüatiyle 60 adet 
muhtelif eb'adda cam kap açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir Gripin almadan evvel 

lst1rabın ve aAr1nın en 
şiddetlisini en kolay, 
en ~abuk ve en ucuz 
ge~irmenin ~aresi bir 
kaşe GRIPI" almakt.r 
Mideyi bozmaz, böb-

.Aldıktan beş dakika sonra 
reklerl ve kalbl yormaz 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

• • 
1 1 

---------------------------------------------
ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI j İhalesi 9-6-936 salı günü saat 15 de İstanbul, Tahtakale 

Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi pa-
rasız olarak mezkur Direktörlük Levazım Dairesinden Bir senelik muhammen kirası 48 lira olan Rumeli Kavağı caddesinde 

4 No. lu dükkan 937 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üze~ 
alınabilir. Muvakkat teminat 372 liradır. Taliplerin yu- açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde g~ 
kanda yazılı günde saat 14 e kadar teminat akçelerini rülür. Arttırmağa girmek isteyenler 360 kuruşluk muvakkat tenıi.ıla 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umu.mı Neşnyatı ıdare eden: s. SA.LJ.M yatırmış olmaları lazımdır. (221 O) makbuz veya mektubile beraber 25 Mayıs 936 Pazartesi gilnü saat 15 de 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaam 3286 Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (2502) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___________,. 

Moda'da MODA PALAS Fenerbahçede BEL VÜ J ( ___ 
Aynı müdiriyet tarafından idare olunan her iki otel deniz sahilindedir. Her türlü modern konforu vardır. Fiyatlar elverişlidir. 


