


. / Onunla tiç ay Anadolunun ufak blr kasabasında ayni büroda çalıştık. 
~ynl evde oturduk. Her sabah bizi i'e götüren yolun en az çamurlu ta
rafını birer kaptan gibi beraber keşfediyor, güne karşı sokaktaki telefon 
direğine bir elma şekeri gibi aplaıııp kalana kadar beraber çalı ıyorduk. 

işimizin ba§ımızı aştığı, büroda gece yarılanna kadar kaldığımız olu -
yordu. 1 i benimkinden kat kat daha zor n mes'uliyetli idi. Fakat onun 
bir defa ol un kaçındığına, homurdandığına, baştan avma 15 yaptığına 
rast gelr.ıedim. 

Ben, onun kadar çalışkan bir adam görmedim. 
işlerin gec.e yarılanna kadar sürdüğü zamanlarda oluyordu, demiştim. 

Bir gece onu bir türlü sonu gelmiyen h aplarile bırakıp eve dönmek iste
dim. Beni bırakmadı. l~ini bitirene kadar bekletti. Sf'bebini "'ordum. Yal
nız en dönmektt>n çt>kindiğini sö~·Iemedi, neden sonra onun gece ya.
rı ı yalnız eve dönmeğe cesaret edemedi~i anlaşıldı. Halbuki evimiz büro
ya ~k yakındı ve ~eçen sene ~ar ıya kadar inen kurtlar bu ~ene o evda
dan \·az geçmişlerdi. Fakat uf ak cep lambalarımızın ıska ı ı~ına adunla
nmrzı ,·e gölgelerimizi sığdrrmaia çalıı;.arak geç ,·akit eve döndüğümüz 

geceler dotootum en ufak bir gürültüden arsılıyordu. 
Ben onun kadar korkak bir adam görmedim. 
O bu kasabaya geleli bir sene olmuştu. Geldi~i zaman orada içtiği ilk 

911 bardağının dibinde bir parça beyaz t-Oz bulunca, suya "kireçli,, dam~a
arru basmış \'e bütun bir sene ağzına bir damla su koymamışh. Susuzlu -
ğunu mey\'e ile gideriyordu. Bütün ı rarlara, alaylara kulak asmadan su
suz yaşamağa denm etti. 

Ben onun kadar inatçı bir adam görmedim. 
Bir aralık bizim l terimize bakan oda~ıya ~·o] \'erdiler "odacı ekiz sa -

atlik köyüne nasıl yaya gidecek~,, diye onu bir tasadır aldı. Ne yaprp yap
tı, ~lrketin o günlerde bir türlü mü~ teri bulaınıyan lhtt~·ar beygirini oda
cıya hediye olarak \'ermenin kolayını buldu. Maac:ı onunkinden üstün o
lanlar emektar odacıya birer sigara parası ,·erirken, o, çıkardı, üç Ura bir
den ,·erdi. 

Ben onun kadar cömert bir adam görmedim. 
Herhafta İstanbuldaki kansından ve c;ocuklannclan mektup ah;ror, bu 

mektuplarını açarken gözleri dolu;ror, okurken se,·inçten elleri tltri~·or
du. Mektuplann içeri inden hazan bir kitap arasında kurutulan rf'nk renk 
çieekltr, çıkıyordu. Onlan ne bii)·ük bir itina ile ah)'Or ve çekmecesinde 
saklıyordu! Çocuklanna, kasabanın kundura<'ısma bin bir itina ile ısmar
ladı~ papuçlan gönderirken papuçlarm mantarları altına _ı:ümüs bir yir
mi beı lik aıkı~tırdı. 

Ben onun kadar iyi bir baba görmedim. 
Bu adam bir beyaz Rmttu. On dört "'entClir Türkiytde bulunurnrdu. 

Tilrkleri, sahici bir f'\'gile se\iyor, bilhassa Tiirk poUsilt, Türk dokt-Orla
nna olan son uz takc!irlerini her \ 'esile ile tekrarlıyordu. Dostum ı ı sene
dir Tilrklyede bulunuyordu. 

Ben turkçeyl onun kadar fena konuşan bir adam görmedim. 
Dostum bir Myaz Rustu, uzun bir kı ~ece bana Kızıllarla aralannda 

olup bitenleri anlattı. Beş karde;,misler. Be.>i de o aralık zabit imişler. Kı
zll • he~·az boğu5unda dört kardeşinin de, gözlerinin önünde öldü~ünii gör
müş. O da bütiin bt-yazlann, Kmllara taşrdıklan kini giidüyordu. Fakat 
ben bu Japkırmızı kini ara ıınra yine Kmllara karsı <lU)«lu~ ufak bir 
&empatinin erinlPttiğinl hl "'eder gibi oltın<'a ona ışöyle bir sual ıı;ordum: 

- .Yarın kasabanın meydanında hiitün dtin~·a sporcuları toplansalar, 
ve müsabakalar ~·apsalar,kimlerin kazanmasını isterdiniz!. 

Dostum hiç diişUnmeden fakat birdenbire kulaklarına kadar kızar~rak: 
- Krzıllarm ! dedi. 
Ben onun kadar erkek blr adam görmedim. 

"1teı/1 seyirci 
Dünkü Güneş • Hakova maçının do 

kuzuncu dakika~nnda Hakovahlar ne
fis bir gol yaptılar. Bir iki dakika son 
ra, sağdaki açık tribüniln güne§ten 
kav kesilmiş tahtaları atrlan bir siaa o 
radan hafif hafif yanmağa b~ladı. 

Seyirciler stadyomun gedikli adam 
lanndan bir kova su istediler:. 

- Yanıyoruz! 
Ateşli biri göğsilnU dövdü : 
- Vallah yanıyoruz. Nasıl attılar 

on dakika içinde o golü! !çimdeki yan 
gm bizimkiler bir gol atıncaya kadar 
sönmiyecek. 

GUneşliler, bu ateşli seyircinin için 
deki yangını otuz beşinci dakikada 
söndUrclUler. 

Minimini seyirci 
Oyunun en hararetli Df r sınuıında 

açık tribünden bir see ve bu seı!le be
n.ber minimini bir seyirci yükseldi. 

lki kol bu bet y~mdaki yavruyu 
havaya kaldırmıotı. 

- Çocuğu kaybolan haber versin! 
Çocuğun babuı, ti ötede, kapalı 

tribünde ayağa kalktı. 
O kal&balığm içinde bu sevimli yav 

nı, babumm yanından çok uzak bir 
yere nuıl gelmişti: Belli değil. 

Seyircilerden biri dedi ki: 
- Afkolsun küçüğe! Ben heyeca • 

tınndan bunalıyorum da heyecanımı 
taşıracak beş parmaklık bir nefes de 
liği bulamıyorum. Nereden geçti de 
geldi buraya bu §eytanm bacağı! 

Terli 
Maçlara gelen seyirciler karakte • 

ristik oyunculara bir takım lakaplar 
takarlar. Bu ötedenberi idettir: As -
Ja.n Nihat, Leblebi Mehmet, dalgakı
ran Kimi!, Yavuz Ismet gibi ... 

GUne§in eol hafı hmaile de hayli 
etmer olduğu için bundan evvelki 
maçlarda "Ru Seyum,, llkabmı tak 
lnl§la.rdı. 

DUn lsma.ll, çok tehlikeli bir akını 
keııtiği zaman Fenerbahçenin koyu ta 
ra.ftarlarmdan biri avazı çıktığı ka • 
dar bağırdı: 

- Y~a NegUs! 
Etraftakiler gllldüler ve içlerinden 

ı,ıri : 

- E doğruıu bu terfi Ismaillı:ı hak 
kıdırJ 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Fatih Mehmet nerede ölmüştürf 
- "Bana mükemmel bir alfabe n-

rin, size mükemmel bir dil , ·ereyim, 
mükemmel bir tlil verin, mükemmel 
bir medeniyet vereyim,, &Özü kimin • 
dir! 

- Fausta kimdir ! 
- Fid~·a_, kimdir! 
- Hammerin Osmanlı tar ihi kaç 

cilttir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Gözün etrafı neden bcyazdırt 
C - Göze kan getiren damarlar, 

kanm kırmızı kUrey\·elerinJ geçiremi
yecek derecede ince olduğundan. 

S - Gramofon p'Uikları neden ya
pılırt 

C - Kömürün taktiri ıırasmda el· 
de edilen maddelerden kimn\'f usul -
lerle ~ıkanlan ıun'f reçineden. 

S - Balıkl.ar ne yerler f 
C - Bazdan yosun veya bq ka ha 

hklan yerler. Fakat ekffrisl satha 
yakın yerlerde ve Mher 1antlmetro 
mik'abrnda milyonlarca bulunan mik 
ro kopik nebatlar \ 'e haynn lar ile 
geçinirler. 

B - Hilfilfuzul nedir f 
C - Pe~·gamber Mohammet zama

nında Arablstanda karşılıklı yardım 
esaslan üzer ine kurulmuş bir cemlve 
tin parola ı. • 

S - Hazar denizinin b~ka adı 
ı·ar mıdırt 

C - Kuzpn denizi. 

Sürdürmez 
Dünkü maçm ikinci devresinde GU 

ne§ 1-2 galip vaziyette iken Hako -
valtlar ınUdafi Faruğu sakatladılar ve 
bu oyuncunun topalladığı ıırada be • 
raberJiği temin ettiler. 

Bu beraberlik onları gayrete getir 
di ve bir aralık Güne§ kalesini sıkı 
bir çenber içine aldılar. Bu sıralarda 
kaleci Sata çok güzel kurtarışlar yap 
tı. 

Son bir kurtarıırta l!evircinin biri 
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ldarei hususiyede 

Bina vergileri için 
taksit müddetleri 

Hazirandan itibaren idarei hususi
ye tarafından tahsil olunacak bina 
vergileri için taksit müddetleri tesbit 
edilmiştir. Vergiler, Istanbulda. Hazi· 
ran, Eylfıl, Kanunuevvel ve Mart ay
larında olmak üzere dört ta~itte tah 
sil olunacaktır. Adalarda temmuz ve 
teşrinisani aylarında iki taksitte alı
nacaktır. Arazi vergisi taksit müdde 
ti de tesbit edilmiştir. Aru;i vergileri 
Istanbul ve adalarda mUsavi olarak 
iki taksitte Temmuz ve Kanunuevvel 
aylarında tahsil edilecektir. Yeni ver 
gi tahsilatı 1 Hazirandan itibaren 
başlayacağı için 935 senesine ait bü
tün vergilerin Mayıs ayı sonuna ka
dar tahsili ve 936 yılı mali btitce8ine 
vergi borcu devredilmemesi alakalı
lara bildirilmiştir. 

Otomobiller 

Taksi miktarı 
gittikçe azahyor 

Yaptlan tetkikler, neticesinde 935 
senesi içinde Türkiyeye dışarıdan az 
otomobil ge_Idiği ve içeride çalışan 

taksilerin de mühim mikdarda azal
dığı anlaşılmıştır. İstanbul ve Anka
rada hususi otomobiller çoğalmıştır. 
Umumi şekilde mali kri:ı:in beynelmi 
le! otomobilciliğin inkişafına mani 
olduğu anlaşılıyorsa da bu amiller 
arasında en mühimmi benzin fiyatla
rının diğer yerlere nisbcten yüksek 
olmasıdır. Bazı memleketlerde ecne
bi turistlerin sarfettikleri benzin kin 
tenzilat yapıldığı görillmüştür. Bu 
bakımdan, memleketimize gelecek tu 
ristlere de bu yolda bazı kolaylıklar 
gösterilip gösterilmiyeceği araştırıl
lacaktır. Maamafih, ilk planda turist 
uğrağı olan bellibaşlı yolların yapıl
masından sonra benzin işine de bir 
düzen verilmesi mühtemeldir. 

Trakyada 

Bir koç yetiştirme 

çit ti iği kurulacak 
. 

Memlekette, bilhassa Trakyada da 
mızlık ve eneme işlerine bUyük ehem 
miyet verilmektedir. Trakya için Ka
racabey harasından ve başka yerler
den at, yurt dışından da boğalar alın 
mıştır. Eneme ve damızlık işleri ilze
rinde esaslı tedbirler ittihaz edilmiş
tir. Trakyanın cins damızlık kıvırcık 
koyunlarının Dağlıç ile kanşmasın -
dan hasıl olan kanşık kanlan selck
siyone etmek maksadile bir koG ye
tiştirme çiftliği kurulacaktır. Alınan 
tedbirler arasında, çeşitli damızlık 

hayvan tedariki, baytar olan yerler
de aşım durakları tesisi, tavuk cins 
terinin de ıslahı ve tavşancılığın inki 

Küçük Haberler 

• Köprünün asfaltı - ~~ 
rüsilniln kaldınmlarında~tfbll" 
sım bozulmuştu. Dünden ı 
mir edilıneğe b~lanılnııştJl'· ıııı: 

• Müzelerde - Şehrinıizde d>" 
Fransız feministlerinden ~~ 
laterre Sally dün milzelerı ~ 

• Talebe Blrllği konf ~r 
~filli Türk Talebe BirJiğintll ~ 
tiği kon! eranslar serisind~~ 
zere, Ismail Galip bugün (i 
gençlik ve tiyatro mevzuu~ 
çarşamba günil de, Enver 
rupa Türk inkılabını nas~,~ 
mevzuu üzerinde birer koıı> 
receklerdir . ~ 

* Rasathanede - Univ~~ 
rafya şubesi talebeleri )ıı~ 
muallimleri doçent Ahınet ;,I 
lunduğu halde Kandilli raS~~ 
giderek bazı tetkiklerde bU ;J. 
!ardır. Bu sırada raııataned8 fi_ 
dar bulunan profesör YııJctl~ 
re mUessesede mevcut ınublı..., 
nometr, mikrobarögroflnr 

Altın Kumun ilerisinde Elektrik, havagazi ve 

şafına imkan verilmesi de varclır. Ye 
ni kurulan ıslah istasyonlarında, 
Trakya iklimine alışmış cins tavuk
lar yetiştirilmiştir. Ankara enstitüsU 
nlin muhtelif Trakya illerine gönder 
diği yüksek kan tavşanlar glinden gü 
ne artmaktadır. Tarım Bakanlığı mü 
tehassıs müşaviri Macar Dr. Çiki, bir 
heyetle birlikte Trakvava gitmiştir. 
Milşavir, umumi mUfcttişlik müte
hasssılarile birlikte Trakyanın hay -
van ıslahı prog-ramını çizecek ve Zi
raat VekUetine Trakya hayvancılığı 
hakkınd4 izahat verecektir. 

izahat vermiştir. '-
* Verem mücadele ceınlY eli) 

Verem mücadele cemiyeti 6~0 
gresini dün saat onda Ctl ,ı,r 
daki binasında yapacaktı· ~ı ~ 
smda ekseriyet olmadığındıl1 
bir ay sonraya bırakJ!nıışUr· , 

yeni bir 
plcSi yapdacak 

Şirketi Hayriye Altınkumun ileri -
sindeki büyük liman denilen kumluk 
yeri de satın almağa karar vermiş -
ti. Şirket buranın kumlarından isti • 
fade edip bir plaj yapmak niyetinde -
dir. Bu civarda bir kilometroya ya • 
kın uzunluktaki sahil tabii kumluk • 
tur. Bilhassa buraya ecnebiler plaj 
mevsiminde çok gelmektedirler. Yal
nız buranın sahibi bulunduğundan 
Şirketi Hayriye bilyük limanda ara -
zisi bulunanlara temasa gelmü:ıtir. Şir 
ket burayı satın alırsa hemen bu se
ne tesisata başlıyacak ve ilk iş olarak 
ta vapurların gelip gitmelerini temin 
için bir iskele yapacaktır. Alakadar -
lar buranın kumundan azami istifade 
edilebileceğini ve muntazam tesisat 
yapılırsa güzel bir eğlence yeri olabi
leceğini söylemektedirler. Her iki ta
raf arasındaki konuşma devam et -
mektedir. Ysı lnız simniHt.. hi ... o.'1lııs -
ma bulunamamıştır. Hissedarlar §İr· 
kett en fazla para istemektedirler. 

Tercümanların 

kazançları 

çok azalmış 
Hususi kafilelerle muhtelif küçük 

gruplar halinde memleketimize gel
mekte olan seyyahların sayısı azal · 
mıştır. Bu bakımdan seyyahlarla be

raber çalışan tercümanların da iş ve 
kazançları mahsus derecede durmuş 
tur. Tercümanlar, bazı otel ve acenta 
larm kullandıkları kondoktörlerle re
kabet edemediklerinden ve bilhassa 
kendilerine ait olan bir kazanç işinin 
bu adamlara gördilrülmesinden şika
yetçidirler. Bu yüzden, ekmek parası 
kazanamıyan tercümanların çoğu mes 
teklerini terketmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Belediye tUrizm şubesi 

bu vaziyeti incelemektedir. Tereli -
manlarm kazançlarma arız olan bu 
darlığın en pratik formüller içinde gi 
derilmesi için pek yakında müabet ted 
birler alınacaktır. 

dayanamadı: 

- Hey Ha kovalı! Iami ufadır o -
nun ama bizim ufamız ... Yoksa ge
len toplara "ııa!a geldin!,, diyip te ıi
ze ıafa sürdürmez. 

Ne diyorlar 
Hakovalılar ıehrimizden ayrılır -

ken teşyie gelen idarecilerden biri ka 
filenin şişman reisinden oyun hakkın
daki dUoüncesini soruyordu kulak mi 
safiri olduk: 

- Güneş takımı çok enerjik bir o
yunla, bizim daha iyi oynamamıza fır 
sat vermedi. Doğrusu bu kadar seri 
bir oyun beklemiyorduk. Içlerinden 
bazıları henilz genç ve tecrübeeiz ol -
makla beraber bazıları da tutbolü iyi 
ce kavra.mı, oyunculardır. 

Fenerbahçe ve Gilneı takımlarım 
Viyanaya bekleriz. Bu huıutta idare
cileriniz imkln görUrlerse HUgo Mei
zelle muharebeye girleainler. 

Tren kalkarken Viy&nalı futbolcU
ler: 

- Dostumuz GUnet ve Fenerbah
çe şerefine! 

Diyerek Uç kere Hurra bağırdılar. 
Hakova maçlan da spor tarihine 

karıstı. 

telefon ücretleri 
hakkındaki lcSyiha 
Verilen haberlere göre,elektrik,hava 

gazi ve telefon mükalemesinden, alı

nacak belediye hissesi hakkındaki la
yiha bugünlerde Kamutaya gönderi • 
lecektir. Yeni layihada belediyenin 
teklif ettiği hisse nisbctleri üzerinde 
tenzilat yapılması muhtemeldir. Ten
zilat miktarını meclisteki alakadar en 
cümenler tesbit edecektir. 

Bu layiha kabul edildikten sonra, 
varidatı artacak olan belediye yol, in 
şaat ve tamiratına ehemmiyet vere -
cek ve bu arada istimlaki milkarrer 
bulunan Eyüp, Eminönil yolunu aça
caktır. 

Seyrüsefe r konferansı 
Yolcu, bağaj ve eşya nakliyatında, 

Balkan antantına dahil memleket
ler arasında, gösterilecek kolaylıkla
n tesbit etmek ilzere yarm Yugos -
lavyada LUbliyana da bir konferans 
toplanacaktır. Konferansta, Şark de
miryolları namına Antomari buluna
cak ve antantta bulunan devletlerin 
demiryolu mümessilleri de buna iş -
tirak edecektir. 

* Hukuk Talebe Ceml~etı;ı, 
kuk fakültesi talebe cenııye~ 
inci yıldönilmU olan 3 ma~ ~ 
nü güzel bir eğlence tertlP eli f, 
tir. Bugilnil talebenin eğleııcrl~ 
mesi için bir program baZI 
tır . Si 

* Gençler mahfelinde -:-~ 
gençler mahfeli yaz ın.u.rı rıJi! 
dün son temsillerini vernıişl~e 
lülde çalışmalarına devam 
dir. JJi 

• Alman ticaret heyeti -
evvel şehrimize gelen All?,1~~ 
heyeti bugün Ankaraya dotl 

Avasofva sar avı icin va odan haf rivat 
Büyük bir dehlizin kapısı bulundu, bal 
kapı bir kuyunun içinde görülmüştiit 

. A 
Asari atika mütehassısıs Bakster riyatı kolaylaştıracaktır. Bunu ta.~ı-ı _ ~ ~ ~ _ _ _ .,,- ~ 

Sultanahmette Arastalar sokağında- ben meydana çıkarılacak olan A vgus· ,,.. .... ___.._aısr• = , •ı 

ki hafriyatına devam etmektedir. ~r~ teo~ me~·d~nı da büyük bir tarihi kıy N D rsını 
fesörle beraber lngiltereden şehrımı mett haızdır. r~e 1 ıer)n '/ 
ze gelen mimar Robert te hafriyat Bu meydandı> Kost"ntinin tabutu, ~ ..L 
mıntakasınm planını hazırlamakta · muhteşem bir taht üstünde günlerce • .f .. tJlr'' 
dır. Bakster müzeler müdürü Azizle teşhir edilmiş, tabut gece gündüz sa . Şımendı er ucre J.. 
de temasa gelerek bu seneki hafriyat rayın muhafız ve zabitleri tarafından A k . z De,·fet dV:.t 

· k'll · · l t h f ra sıra o u~ onı • 1 ~ programının yem şe ı erını an a mış mu a az olunmuştur. yollannda ücretlerin tenıll il". 
tı:. Yalnız g~en sene çı~ar!lan moza Haber verildiğine göre, Arasta so- dalmi bir cereyan ,·ar. BU ııe dr/.. 
yıkler .mıntakasında PSkı Bızans ke - kağı civarında bu büyük dehlizin ka takdir edilse az olan iyi bit ~ 
merlerı de bulunmaktadır. Geçen se- b 1 t B k b' . ed. , . 1 bizi ı tanbul - J1 

d l t k pısı u unmuş ur. u apı, ır evın c ır .... anız m ~ 
ne ancak buraya ka ar o an mm a a . . . . yolculuk bileti ücretleri ha1' P'"~ 
da hafriyat yaprlmıQ kemerlere doku bahçesı ıçındekı kt yuya açılmakta · · . dlrtce ·.; 

.,. · · d S · · d k d d p temennımfz ,·ar ki, izah e 1et?. nulmamıştı Bu senekı hafrıyat bu ır. u sevıyesın en yu an a ır. ro i buıtll " .~ ~ 

k 1 · · l d ı f .. B k h .. b k n .. ~ . d De.min'ollan idaresin n ui"'' emer erın tamamen atın a yapı a · esor a ster enuz u apı ı.u.cnn e t • 1 k h 1 d cegrinl urt1 ·..aı 
kt B k l · kıl . en e\'\'e a u e e ıctJI"'" ca ır. u emer erın yı ması zaru- tetkıklerine başlamamıştır. Ankar '&ikinci medd yo .;J'. 

ri görülmektedir. Keyfiyet alakadar Bu seneki hafriyata istikamet ve - di gel &.J 19 lira kadardır· l~ 
maka~lara bi.ldi~il~iş ve yıkılması lil ğ! ek::'p~esle gitmek ıste.&'11 
zum ızah edılmıştır. rilirken yeni bulunduğu anlaşılan bu ıridio;te 240 kuru kadar bit ~~~ 

k l · k kapı ve dehlize hususi bir ehemmi - o e1 ı ııuı Fa at bu teklife eski eser erı oru farkı alırlar. Bu da ekspres o;..< 
ma cemiyeti itiraz etmiş bu kemerle- yet atfolunmaktadır. den ayırmak için yapdm.ıŞ ~~· 
rin mimari kıymetleri olduğundan ve bir zamdır. Buna kim8e bit d~,,J 
~~ılamıyacağında.n bahse?e~ek ~ek· Şark ~imendiferleri idare mez. Lakin ek..,preste oturtl~ ~· 
lıfı kabul etmek ıstememıştır.Muze- heyeti toplanhsı ken yataklı ngonda eyab ~.;' 
ter idaresile eski eserleri koruma ce lstenenlz yani Devlet dedi t,of ~ 
miyeti bu mesele etrafında görüşme· Şark .şimendiferleri direktörU Pu- nm arabalanndakl yerJnJıi t'/1'f. 
ğ.e baelanuşlardır. Esasen 15 mayısa kal çarşamba gilnil Pariste toplana. lap yataklı vagon arabaeııı~• ( 
kadar kemerlerin yıkılmasına lüzum cak olan eark timendiferleri idare he nlz ekspres yatak Uc.red olar"'" •:.&1 
olmadığından konuşmanın devamı yeti toplantısında bulunmak üzere gon • LI) kumpanyuın• .,..,. 
hafriyata sekte vermiyecektir. lkin- dUn akşamki ekspresle Fransaya git 640 kuruş yatak Ucrettııcl'I' ~ t 
ci mmtakadaki hafriyattan henüz hiç mi9tlr. Direktöre aynca birkaç arka- Devlet Demlryollarma ~ ~ ~ 
bir netice elde edilememiştir. Bu mm d~ı da refakat etmektedir. Konutula nış kadar blr fark dah• ,·~_.;· 
takadakl kazma ameliyesine bir müd cak meseleler arasında bilhassa hat- mndır. Yani Anka.ray• pdtl 
det daha devam edilecektir. tın satılması işi de bulunduğundan le giderken: ı1" 

Ayasofya sarayı müteaddit saray- kuvvetle bahsedilmektedir. Bu konuf 1 - Adi trenle gide~~ 
lardan mürekkep bir heyeti mecmua madan alınacak neticeden sonra eir-
halindedir. Bu heyeti umumiye iki ket fikrini Istanbulda toplanacak o- d lp2 gel~~ k k -..te .Jf 

lan heyeti umumiyeye arzedecekler • - ..."ata ız e P• .,... .-
gruptur. Birisi, Ayasofya yakininde, d' 240 kunı~ ekspres zanıflll ,~ ~· 
diğeri Marmara sahilinde bu sene pro ır. 8 - Yatakla gideneıti1 ~ 
fesör Bakster'in başladığı kazı, Aya- tinden bqka bu fark 4'70 ,J!~ 
sotya civarındaki birinci grupa aittir. Adliye sarayının enkazı kar. 

0
,tt ,.-

Ayasofyadaki saray grupu. öğrendiği içinde bulunan bir çanta l§te anlayamadığmııı •01~ ~ mize göre, Halki,Dafni ve Sarayı mu pres farkmm yatak rı 
0 

...,... 
kaddea adlan altmd~ Uç kısımdır. Yanan adliye saraymm arkumda- ku1113 yataklı olunca 47 ~ 
Bunlardan Halki, imparatorun ika - kl emanet dairesinde ea.kla.nan suçla- ' udur ·~ 
met ettiği bUyük sarayın Adeta cesim ltt~ ekspres f~ .... ~( 

ra ait bazı eeya t unif edilirken ele ~ '..ı 
bir dehlizi halindedir. Profesör, Av- mUhUrlU bir çanta geçmiftir. Çanta değil, yataklıda seyahat "':..»" 
gUırteon meydanına uzanan bu dehli · bu farlan iki misli ah 

1
.,o d1" , 

ıi araJJtrracaktır. AvgUsteon meyda- tetkik edildikten sonra mUhUrlene • takhda seyahat edbıce Y" 1' 
nı, Ayasofya ile g~en seneki hafri _ rek mUddeiumumtllğe verilmiftir. ağırlaşıyor acaba f ~ fi 
yat ınrasında kıymetli mozayikleri bu Söylendiğine göre, çantada eski os Bizce ekspres farla Y' 9ııt!J1• 
lunan bUyUk imparator sarayı arasın manlı veliahti Yusuf lzzettinln ölU - tak~nz herkes için bir olrıt 1 
dadır. Bizanslılar zamanında bu mey münlin şeklini aydınlatıcı mahiyette Biz böyle düşUnU~·ortJl.-~..cl-'lf 
dan ııaray muhafızlarının, ruhani vesikalar vardır. Ayrıca, vesikalarla dl', 
meclislerin toplanmasına tahsis edil . birlikte bazı kanlı eşyalar da bulun- Siz ne 
miştir. Halki dehlizinin bulunmasr haf duğu haber verilmektedir. ~ııuı 
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ASKERLiK 

Metaksas parlamentoda proğramını okudu 

Metaksas hüklimetinin ekseriyetle 
itimat reyi alacağı anlaşıhyor 

:A.tina, 26 (Tan) _ Parllmento
nun dünkil toplantısında :sqbakan 

. . rogrammı o-
MetaksaS kabinesınm P . 

Bu programda Yunanısta
kumuştu~. tinin esasını sulhperver 
nm dış sıyase . 1 kta. dev
lik teşkil ettiği teyıt o un~~. • 
letin şimdiye kadar akdettigı mu_9;11e
deler ahkaınmı muhafaza edecegı ;'e 

. zamanda bütün devletler ıle 
:yn~ k münasebetlerinin idame olu
n:a~ bildirilmektedir. Programm 
. . a 1--mmda memlekette bak 
ıç sıyas .aıa .. _ "'k" 
ve adalet mefhumunun w.u. un _ve 
takarrüriine çalışılacağı ve şım~ıre 

. memurlarmm takdinle kadar asayış . v• 

tl haksızlıkların düzeltilecegı 
!:Pn=et idarenin ~er şube~~ıs~ 
lah edileceği kaydedilınekt~r. . n 

:M taks&B kabinesinin b1rll1Cl va
ralif • em· memleketin teslihat ve tec
z esm ld gun-u ve 
hizat işlerile uğraşmak 0 u 

buk ik:ınaline hasn me
bunun çarça. . b yüzden Yunan 
ııııai edecekle~ı ve. ~mil edilmiye· 
milletine yenı vergı 

. . anl ttıkta.n sonra Parlamento 
:e~~O eyf uıe kadar bef ay müddetle 

tilin' reye konmasını ve kırk aza
~ :Urekkep teşrii encilmen~e ka
Clan ......... ·ıyı· tadil edecek komısyo -
nunu .,_, · · iti" 

kil·ının· kabul edilmesını ve nun teş ·..+· B . rilmesini istemı9 .. ır. u mat reyı ve . . . b" 
saylavlar Uzennde ıyı ır 

~ktığı gibi pek kalabalık olan 

Ankarada Beıiktaı 
Ankaragücü maçı 3 • 3 
berabere neticelendi 

Ankara, 26. (A.AJ - Beşiktaş .ta 
Jmnı ikinci müsabakasını bugün 
:Ankara Gücüne karşı yaptı. 

Oyuna saat 16 dan az sonra ha
kem :Mitat'm idaresi altında başla
nıldığı vakit Beşiktaş'ın Eşref'den 
nuıb:r;ııTQ. nlaNı\( AAl\,'l"VR Ctktr~ f"Ö.: 
ruıau. ıık dakikalarda oyun suratlı 
fakat oldukça mütevazin gidiyor bir 
Beşikt.aş akmmJ derhal bir Ankara· 
gücü hücumu takip ~iyonfu. 10 da
kika kadar süren bu ılk çarp~':
lar esnasında Beşiktaş'm kalecısı, 
Bilal ile sıkı bir surette çarpışarak 
baygın bir halde yere ~~~t~ ~e saha 
dan sedye üzerinde go.t~du. ~ 
şiktaş'm ihtiyat kalecısı ~1?1adıgı 
için yedek oyunculardan bın kale-

ti Siyah beyaz forvetler ~e 
ye geç k~di kalelerine intikal et~r
oyunu · · .. temadi bir ıazyıke memek ıçın mu . . 
-.ft~•adılar. Bu hücumların. b~n es-
UG.9' --~d ceza cızgısi U-
nasmda top "°Ei an gUcil 
zerini henüz geçmişti ki Ankara 

· · bır· hend yaptı. Hake-sol muavını · 
. d .. düğü" ani bir penaltı cezu•>:· mm u ,., .. 1 hakem• 

1 ··ttn Ankaragü~u er 
e o • re kadar götürerek 

hend yapılan ~ . . haricinde oldu-
bunun ceza çı~~~:lar. Hakem bitta
ğunu ispata ça .. ed·w· irin san la 
b. k rarmdan donm ıgı ._. 

ı a uze·· rine oyuna de · rd takım bunun . . 
cıve . tedi 10 dakıka sü-
vam etmemek ıs · sonra hakem 
ren bir tevakkuftan ·· lüler 
sahayı terkederken ~a~~ç . 

bul ettiklerinı bildırdiler. 
kan_ı.n ka da naltıdan ilk sayısını 
Beşikt&Ş pe oldu Oyun yeni-

:u 
8=~ı;:t GU~lülerin bu ~-

en tes!-=-~en kurtulmak lçm 
w cezanın ırıuu E_ ·yade bir azim ile ~!~tıklan 
Qö.lJ6 zı tıennın mU-
görülüyordu. Bu ,::::: geçirmeden 
kifatını da ~~1 bir ,Util ile temin 
Bilal'in çok 5~b uretle 1-1 berabe
ettiler. Devre u 8 

re bitti. ı bir akın 
İkinci devrede çok gilz.e Hamdiden 

rapan .Ank&ragücünün . d 
Fahriye ve Fahriden yaprab:- ;!: 
bir kombinezondan 80~ he
~ptığı gö~dil. ı:;. O vakit spor 
nüz iki dakika 0 aaleeef çok na-
müsabakala~da ~ ve iradenin 

· ··rUıen bır azım dır go . . ··rrnege- baş-
da parlak esermı go 

orta di takımmm fena 
ladık. Hakkı, ken tarafın çok güzel 
oyununa :kı:a mukabele et
oyununa "b" sahanın birden kah
mek ister gı ı nerid geride or-

k "idi e remanı esı iu görüli1yordu. Bir 
ta.da hep Hak ta geriden aldı. Haf
defasmda t?P~ birer atlattı. ~k
lan, beki~ bırer gelince bir kaç 
tiği güt yıne ayağına dan Nazıma cusu arasın 
hasmı oyun .. : .... ı~t ve takı-

k -n ... 1 bir pas ye1.19~.... • 
~ 5au- be ilk sayııım temın et-
mmm bera r Jden sonra Be§iktaş
miş oldu. Bu go dan 80ldan beş 
hlar açıldılar .Saf btesine ' sıkı 
- da.kik& .Ankara 

Oeneral )(etak98S 

sa.mim tarafından da şiddetle alkış
lanmıştır. Parlamentonun pazartesi 
günkU toplantısında kabinenin prog
ramı müankaşa edilecektir. 

tyi haber alan mahfellerde M~tak
sas kabinesinin hem itimat reyı ala
cağı ve hem de parlamentonun beş 
ay tatilini kabul ettireceği ~uhak
kak sayılmaktadır. Liberall~r ~e es
ki küçük cümhuriyetçi partilenn ka-

bineye itimat reyi verecekleri anla
şılmıştır. Anti Venizelist cepheden 
Kocamanis grupu da itimat reyi ve
recektir. Anti Vcnizelistlerden Ahali 
ve Milli Ahali partilerinin vaziyetle
ri bili tavazzuh etmemiştir. Fakat 
müstakil saylavlardan ve bu partile
re mensup olup la istiklal dairesinde 
hareket edenlerden daha birçokları 
kabineye itimat edeceklerdir. 

Radikaller (Kondilis Partisi} ile 
Komünistlerin ademi itimat reyi ve
recekleri tahmin edilmektedir. 

Başbakan Metaksas dün gece ga
zetecilere bulunduğu beyanatta Par
lamentonun beş ay müddetle tatilini. 
itimat reyini telakki ettiğini ve iste
diği salahiyetin itimat reyinden ay
nlmıyacağmı söylemiştir. 

lefgrada gide ce k Yunan 
lteyetinin reisliği 

Atine.; 26 (Tan) - Eski Dış Baka
nı Mihalakopulosun kabineye girerek 
Belgraddaki Balkan konseyinde Yu
nan heyetine riyaset edeceği hakkm 
ela gazetelerde görillen haberler hU
kumet mahfelleri tarafından tekzip 
edilmiştir. Ayni mahfeller bidayette 
kararlaştınldığı veçhile Başbakan 

Metaksasın Yunan heyetine riyaset 
edeceğini teyi,t etmektedirler. 

Filistinde vaziyet vahim 

Kudüs şehrinde çok 
şiddetli bir yangm çıktı 

1 
Kudüsten bir manzara 

Kudils. 26. (A.AJ - Havas ajan-
81 muhabiri, Kudüs şehrinde şiddetli 
bir yangın çıktığını haber vermek
tedir. 

Arab liderlerinin toplantısı esna-
sında açık kalacak dükkanların yağ 
ma edilmesine mani olmak üzere is
t.isnal tedbirler alınması kararlaştı
rılmıştır. İcap ederse mektepler kapa 
nacaktır. 
Baş müftüniln riyaset ettiği yUk-

1ek milll komite Arablann aşağıda 
yasılı asgari meWibde israra kat'!
yetle umetmiıt olduklarını söylemış 

tir. 
1 - Yahudi hicretinin derhal ve 

tamamen yasak edilmesi, 
2 - Gayri menkul mal satıglan

nm yasak edilmesi, 
3 - Milli bir Arab hUlrlimetinin 

teşkili. 
Yahudi telgraf ajansı yahudi &le-

mine bir hitabda bulunarak Filis 
tindeki sionist eserini müdafaa et
miş ve bu eserin bütün tazyiklere 
rağmen devam edeceğini söylemiş
tir. 

Vaıiyet hala vahim 
Küdils, 26. (A.A.) - Havas ajan

sı muhabiri, yeni kargaşalıklar zu
hur edecek olursa asker kıt'alannm 
ciddi surette müdahalede buluna
caklannm resmt makamat tarafm
dan büyük Arab şeflerine haber ve
rildiğini bildirmektedir. 

Bu sebeple, MUsltimanlarla Ya
hudiler arasında bir çarpışma ihti
mali gimdilik bertaraf edil.mi§ gibi 
görünmektedir. 

Buna rağmen vaziyet vahimdir. 
Ve umumi grev tahmin edildiğinden 
fazla sürmektedir. 

.Utler yağdmnağa ba.sladılar. Bun- 1 ve çok süratli oyunu takdirlerle al
ların bir kısmını bUyUk bir meharet- , k~lıyara.k Ankaragilcünil muttasıl 

1 Natık kurtardı. Bazısı da üstten teşvik ediyorlardı. Beşiktaş şaşırmış 
v: kenardan awta gittiler. gibi idi. Bir hayli müddet güçlülerin 

:Mamafih Ankaragilcil hücumlar al tek .kal~ oyr.'\mas!na mukabele ede 
d ·ı · değil hattA metaneti bi- medı. Nihayet aynı gayretle çalışan 

:ı k:~t:!ıişti. o da mukabil ta - Hakkı takmı?1ı yine mağlubiyetten 
arruzıar yapıyor ve bilh&BB& soldan kurtardı. Beşıktaş artık nefes almıştı. 

i . ·ş1ı Hamdi Fahri kombine Oyunun bundan sonrası iki tarafın 
:!u ~iıJ: için be~ dakika tehli • neticesiz ak~l~n ile geçti ve Beoiktaş 
kel h 1 rdu bu esnllda Beşik- Ankaradaki ıkınci maçmı da ~3 be _ 
taş ~ağS.:ğ;'':ıay~ti UstUste iki defa raberlikle bitirerek sahadan aynldı. 
kaleci ile Uç metro karşı karşıya kal 
mif iken topu kalenin Osttlnden a~
ta attı. Herkes Befşiktqm bu tazyık
ler esnasmda bir Uçüncil ga.11.blyet sa
yısını çıkaracağı zannmda bulur.ur · 
ken Ankaralılar anı bir taarruzla ve 
Billlin ayağıyle bir UçUncU sayı daha 
kazandılar. Seyirciler bu çok gUze1 

Safrada baro teıkll edildi 
Bafra, (Tan) - Şehrimizde ilk 

defa baro teıkil edilmiotir. Bu mü
nasebetle avukatlar aralarmda bir 
ziyafet vermişler ve ilçe bayla pr • 
bay ve ilçemiz adliyecileri bu ziya
fette bulunmuelardır. 

Habeş harbi 
devam edebilir 1 

İtalyanların bütün zaferlerine rağmen Habeş harbi ko- . 
lay kolay biteceğe benzemiyor. En büyük delil de 

' 

1 talyanm Doğu Afrikasma hala asker göndermesidir 

Son günlerde denildiği gibi, Negüs 
tekrar bir ordu kurdu mu bilmlyo -
rom.Daha ilerisinde veya Adisababa 
yolu üzerinde devamlı bir müdafaa 
yapılabilecek mi? Bilmiyorum. Yağ -
murlar Hab~istandaki ltalyan hare
katını felce uğratacak ve Negüsün 
yağmur duası kabul edilecek mi? Bil 
miyorum_ Fakat bildiğim, anladığım 
bir şey varsa, bütün bu ihtimaller Ne 
güsiln ve Habeşistanın aleyhinde zu
hur etseler dahi Habeşistanda harbin 
devam edebileceği ve hatta iyi idare 
olunabilirse, şimdiye kadarkilerden 
daha iyi neticeler verebileceğidir. 
Bunu neye dayanarak söylilyorum. 1-
za.h edeyim: 

ltalyan - Habeş savaşı bize gös -
terdi ki, Habeşler ferden cesur, kur
naz, muharebe yapmasını bilirler. Fa
kat ananeleri, gerilikleri, ordu halin
de birleşerek tek bir sevk ve idareye 
mazhar olmalanna müsait değildir. 
Şimdi Harrarın, Adisababanın, hatta 
bütün Habeşistanın işgalinden sonra 
artık Habeşler için başaramıyacakla 
n büyük ordular kurmak ve onları 
idare etmek safhası kapanıyor. Fa -
kat ta.m kendilerinin ~i olan ufak 
kıt'alarla çetin mıntakalarda saklan
mak ve baskınlarla düşmanı yıprat -
mak işi için en müsait saha açılıyor. 
Raslar ve maiyetleri bundan istifa
deyi başarır, Negüs de bu harekatın 
yaprlması için maddi ve mMevi im -
kanlan temin edebilirse kendileri için 
kurtuluş ümidi gene bakidir. 

Denecek ki, bu kadar müstemleke 
harbinden hiç ders alınmadı mı? Ne 
rede ve ne vakit milstemleke halkı 
bu gibi çete harpleriyle kendilerini 
kurtarmıştır. Bu halk çırpınır, sava
şır, fakat her çırpındıkça biraz daha 
ezilir, müstevlinin kucağına biraz da
ha dilşer ve nihayet bıkıp usanır, tes 
lim olur. I~e Trablus, işte Cezair, 
Fas, hatta Transval ve saire, ve sai
re. 

Bu doğrudur. Ancak İtalyan - Ha
be§ meselesinde bunlardan ayrı bir • 
kaç nokta var ki unutulu)'.or. Bu · u
.uilf üJ\V bu harbe dJ'jerıerindeıi 
bambqka bir fekil veriyor • 

Bir defa öteki harplerde müstemle
ke halkının hiç yardımcısı yoktu. Hal 
buki bugün olduğu gibi yann da si
yasi vaziyet Habeşlilere yardımcı çı
karacak, geniş arazi, ucsuz bucaksız 
hudutlar dolayısiyle bu yardımcı.Ha 
be4 çetelerinin ve Negüsün kuvvetle
rine savaş için lazım olan her şeyi te
min edecektir. Memleket te çok ge
niş olduğu için bu raslar ve çeteler i
lanihaye harbetmek imkanlarına ma
lik olacaklardır. Kaldı ki, Habeşler 
~karda sayılan memleketlerin hep
sınden daha cesur ve iyi kuvvetler 
çıkarmağı daima ispat etmiştir. Bu 
sebeple ltalya bugün Habe§istanda 

tuttuğu yarını milyonluk orduya rağ
men, bunları temizleıneğe muktedir 
olamıyacaktır. Bugün Habeş ordu -
sunun hemen tamamen ortadan kal
dırılmasına mukabil, İtalyanların do
ğu Afrikasma hlila yeni kıt'alar ve 
asker göndermeleri fikrimizce bu dü
şünceden başka bir şeye atfoluna
maz. 

Fakat Metrepoldcn 5000 kilometre 
ötede 500.000 kişilik bir ordu besle
mek o kadar büyük bir felakettir ki, 
buna değil ltalya gibi nispeten az zen 
gin bir devlet, fakat dünyanın en 
zengin milletleri dahi uzun zaman da 
yanamazlar ve ergeç bu işin içinden 
en müsait şeraitle çıkmayı arzu eder 
ler. Bu da asgari olarak Negüsiln 
tahtını ve asıl Habeşistanda hakimi· 
yetini temin eder. 

Geriye bunun haricindeki mıntaka
lar kalıyor. Vakıa bu mıntakalardan 

bir haylisinde ltalyanlar bu mıntnka 
lar halkının asıl Habeşliler ile olan 
ihtilafından istifade ederek kendile -
rine mutavaatlannı temin etmişler -
dir. Fakat Ras Seyyum, Kassa ve lm 
ru gibi İtalyanlara en biiyilk muka
vemeti göstermiş olanlar bu mıntaka 
halkındandırla.r ve hala öte tarafta -
dırlar. ltalyanlara kolay kolay muta
vaat edecekleri de beklenemez. O hal
de bizzat Amharib mıntakasınfn dı -
şında da ltalyanlar Habe4 mukave -
metiyle uğraşmak zorundadırlar. 

Hattıüstilvanm bu barmılması 

güç memleketi bu uğraşmaya değer 
mi? Ingilizlere bakılırsa hayır diyor
lar ve hatta ilave ediyorlar: Yetmiş 
beş sene evvel biz 18.000 kişiyle ora
larını zaptettik ama, ise yaramadığı 
için bıraktık, di:• 'rlar. Mussoliniye 
nazaran ise dört milyon insanı zen -
gin ve müreffeh geçindirecek bir cen 
nettir. lnsan bu noktaya gelince gay

ri ihtiyari soruyor: Sakın bütün bu ı 
g~yretler Habeşistandım çıkan Nil i-

·ın .olmasın. Vakıa bu ihtimal baş -
kalannm uykuaunu kaçıracaksa da ı 
bizim telrmil bu ihtlmallerden çıkara
<'afımız tek netice vardır ld, o da I 
Habeş - Jtalyan savqmm öyle kolay 
kolay bitmiyeceğidir. 

M. ŞEVKi 

Çermikte su tesisatı 
Çermik, (Tan l - Kasabanın şi -1 

m~lindeki dağ ortasındaki suyun de
mır borularla kasabaya isalesi için 
tesisa~ başlanılmıştır. Bu dağda be
t~n bır su deposu inşa edilmiştir, te 
sısatın ikmaline çalışılmaktadır. Bir 
kaç gün zarfında Mersin gümrüğün- 1 

d~~ ~ıkanl~cak borulann tefrişatına : 
gın§ılecektır. Kaza, bu suretle te - ' 
miz bir suya kavuşacaktır. 

. Hillliahmer Cemiyetinin senelik konıreslnln Aıftcarada umumi merkez 
bınasın~a t.oplandıiını te~a;raf haberi oh•rak yazmı.tık. Azalar öileden son 
ra cemıyetın maske f abrıkasını ıezmitler ve bunu da çok ye · d b" t 

bb"' ld ;ı;, d rın e ır e-fe us o u.un an ve muvaffakıyetli neticeler verdl.ıc.indtn takd' t · 
1 d. R ı_ 1 • . k • ır e mıt
er ır. esmı erınıız onıre azalarını fabrikayı ıezerktn cöstermektedir. 

Merak ediyorum .. 
Merak etmek se~·ahat etmt'k, se

f ahat etmek, ikram etmek falan gi
bi paraya mühtaç edişlerden değil
dir. Onun için insan istediif kadar 
merak edebilir. Yalnız şu var ki, ba 
merak her zaman tatmin edilmes. 
Eğer aldınş etmiyenlenlen iseniz 
mesele yoktur ama sinirli \'e içli bir ... 
dam iseniz teskin edilememiş merak
lar adamrn içinde ukte olur kalrr. 

Evet bi~ok ettiğim meraklar için .. 
de bir tanesi de !judur: 

Gazetelerde okuyorum. 
"Falan yerde bir vergi kaçakçılığı 

ihbar edilmiştir. Alakadar memurlar 
tahkikata girişmişlerdir.,, 

l'ahut: 
"Falan şirketin döviz kaçakçılığı 

haber verilmiştir. Hakkında tahkikat 
yapılıyor.,, 

Ben bu haoor vf'riş işindeki maddi 
veya ahl8.ki amilleri anyorum. Hepi -
miz i)i zannetmekle memuruz. Kaçak 
vergi veya döviz haber verenler şüp
hesiz bu yüzden al!M'.a!dan ikramiye
ler için değil mahza hazinenin menfa
atini düşündiiğü için haber Vf'nnlşler
dlr. Ama sonumla bi· ikramiye de çı
kanıa onu da kimse "almam!,, ,Je.mez. 

Benim merak etti~m bunlar dt"ğll
dlr. Ben, acaba bu lhbarlarm yalan ol
duğu me)'dana (,'ıkarsa bu haber ve -
renlere bir şey soruluyor mu? Sorul
muyor mu?. Ve hahf>r \'eren adam 
ihban asılsız (,'ıkınca mahcup oluyor 
OJU, olmuyor mu? işte merak ettiğim 
noktalar bunlardır. 
Eğer bir gün.- sual <-.evaha uğra -

rnıyorsa ben de bazı şüphe t"ttiğim 

mU~ler hakkında herhangi bir lh 
barda hulunahlllrlm. Ve bu lhhar yü -
ztlnden o müe88e8eler sorguya çekl
llp ln<-elemelere uğra;\·ahlllr. Ama so
nunda bir şey çıkmazmıs bana ne?! 

1. FELEK 

Sami Pasa Zade 
Sezaiyi kaybettik 

Merhum Samı f'aşa zade Sezai 

Güzide ediplerimizden Sami Paşa 

zade Sezainin dün akşam saat yirmi 
birde KadıköyUnde MühUrdardaki e
vinde vefat ettiğini teessürle haber 
aldık. Sami Paşa zade Sezai epeyce 
mUddettenberi rahatsız bulunmakta 
idi, nihayet bu hastalıktan kurtula • 
mamıştır. 

Bu bUyilk edip, Abdülhak HA.mit, 
Recai zade Ekrem gibi edebiyat ale
mimizde bUyük mevkileri olanlarla 
beraber çalışmıştır. 

AbdUlhamit devrinde tam memle • 
kete hizmet edeceği bir çağda fikirle
rini yayacak eserlerini neşre imkln 
bulamamış 1902 senesinde Pariee fi
rar ederek orada (Şfırayi Ummet) 
ğazetesini çıkararak yedi sene istib
datla mücadele etmiştir. 

Meşrutiyetin ilanını müteakip ls • 
tan bula gelmiştir. 

1909 senesinde Madrit sefaretine 
tayin edilmiş 1914 te tekrar avdet et .. 
miştir. 1918 de berayi istirahat lsviç • 
reye gitmiş ve mütarekenin ilanında 
Tevfik Paşa kabinesi zamanında ls .. 
tanbula müteaddit defalar davet e
dilmiş ise de gelmemiştir. 

1922 senesinde lstanbula gelmiş ve 
tekaüt edılmiştir. 

Sezainin ilk yazdığı eser "şiir,, na
mında bir tiyatrodur.En meşhur ese
ri de "Sergilze§t,, ismindeki romanı
dır. En son eseri de hemşire zadesi
nin çocuğu için yazdığı "İclll" isim
li eseridir. 

Cenazesi salı gUnU MUhUrdardakt 
hanesinden kaldırılarak a.ilesl kabris
tanına defnedilecektir 



No. 115 Ziya ŞAKIR 

Kabinenin gevşekliği İstanbuldaki 
ocaklarını faaliyete getirdi fesat 

Bursada intişar eden (Ertuğrul) 
gazetesi, bütün bu ihanet zümre -
siyle açık ve pe_rvasız bir mücadele
ye girişmişti. Bir taraftan tstanbul
daki ermeni g a z e t e 1 e r i n i n 
Türklere isnat ettikleri katil ve 
cinayetleri en kat'i delillerle ret ve 
cerhederken; diğer taraftan da mil
li varlığı korumak için her Türk 
ferdinin bir kale kadar sağlam ve 
müdafaa kuvvetlerile mücehhez ol
ması lazımgeleceğini tavsiye eyle
mekte idi... Bu neşriyatı harfi har
fine takip eden Ermeni komitecile
ri derhal Patrik Zaven Efendiye 
müracaat etmişler; bu gazetenin 
susturulmasını istemişlerdi. Hiç 
eüphesiz ki, Patrik Zaven Efendi de 
ayni fikirde idi. Çünkü (Ertuğrul) 
gazetesi, Patrik Zaven Efendinin 
Rum gazetelerine yazdığı meşhur 
(açık jurnal - veyahut - beyanna -
meyi) didik didik etmiş; Türklüğün 
hakkını, şerefini ve haysiyetini en 
kat'i ve en haklı bir lisanla müda
faa eylemişti... Şimdi Bursadaki 
Ermeni komitecilerinin bu müraca
ati, Patrik Zaven Efendinin eline 
iyi bir fırsat vermişti. Buna binaen 
cüppesinin eteklerini tophyan • pat
rik efendi derhal Dahiliye Nazırı 
Hazım Beyin karşısına dayanmış: 

- Bursada, (Ertuğrul) gazetesi
nin neşriyatı ytizünden. yeni bir kat
liam hazırlanıyor. Bursa Ermenile
ri, evlerini barklarını bırakarak İs
tanbula kaçıyor. Hergün, on beş 
yirmi aile lstanbula naklediyor. Bu 
gazeteyi susturunuz. 
Demişti. 
Oldukça müşkül bir mevkide kal

dığını tahmin ettiğimiz Hazım Be· 
yin, Patrik Zaven Efendiyi nasıl 
teskin ettiğini bilmiyoruz. Ancak, 
Bursada cereyan eden şu vak'ayı 
hatırımıza getiriyoruz ... Bursa Vali
si Keşfi Bey, Ertuğrul gazetesi mu
harriri (Z. Ş.) ile (Millet Yolu) 
mecmuası sahibi Muhittin Baha Be
yi ayrı ayrı vi18.yet makamına cel
betmiş; Hazım Beyin şifreli bir tel· 
grafını göstermişti. 
Aklımızda kaldığına göre bu şif

reli telgraf şu meatle idi: 
[Ertuğrul gazetesinin pek heye

canlı neşriyatınd~n ürken birtakım 
Ermenilerin, 1etanbula hicret et
mekte olduklarından şikayet edili • 
yor. Gerek bu gazetenin muharriri 
Ziya Beyi ve gerek Millet Yolu ga-
1:etesi muharriri Muhittin Beyi da
vet ediniz. Kendilerini silldin ve iti
dale davet eyleyiniz.] (1). 

Vali Keşfi Bey, alacağı cevabı al
mış, artık bu mesele üzerinde faı;la 
ısrar gösterememişti. 

• 
Kabinenin gevşekliği, derhal !s

tanbulda ve Ana.doluda işliyen fesat 
ocaklarına faaliyet vermişti... Ber· 
mutat, Hürriyet ve İtilaf Fırkası 
harekete geçmiş; merkezi Konyada 
bulunan (Taalii İslam) ismindeki 
cemiyetin de iştirakile yeni isyanlar 
tertibine girişmişti. Konyada, Niğ
dede, Nevşehirde birtakım propa· 
gandacilar ortaya atılmışlar: 

- !stanbulda, Meclisi Meb'usan 
açıldı. Artık, padişahımız, Kuvayı 
Milliyeyi istemiyor. 

Diye feryada ve gösterişlere baş
lamışlardı. 

etmek tarafını) iltizam eylemişti. 
Nitekim; bu düşünüşteki büyük 

isabet; aradan birkaç gün geçer 
geçmez, kendini göstermişti. 

* Çünkü.. Sarayın, İngilizlerin ve 
Hürriyet • İtilaf Fırkası fesat şebe- · 
kesinin müştereken çevirdikleri en
trikalar, artık son haddine gelmişti. 
Sabık (Damat Ferit Paşa Kabinesi
nin (Divanı Ali) ye sevki hakkında 
bazı meb'uslar tarafından verilen 
takrirler de, bu entrikaları kanlı bi
rer teşebbüs haline getirmişti. 

!stanbulun İngilizler tarafından 
filen ve resmen işgaline, işgalden 

tam otuz üç gün evvel karar veril
mişti. Ali Rıza Paşa Kabinesi ile 
diğer birtakım zevat, her tarafı toz 
pembesi renginde görerek: 

- Kuvayi Milliye, şöyle olmalı
dır. 

- Heyeti Temsiliye böyle olma
lıdır. 

Diye, gaflet ve idraksizliği göste
ren münakaşalarla vakit geçirirler
ken, - geçenlerde hususi not def
terinden bazı mühim parçalar istin
sah ettiğimiz - (mahut Hürriye -
ve İtilafçı) da yine bu not defterine 
aynen ve harfiyen şu satırları kay
detmekte idi; 

Bugün saat birde, 
yaret ettim. 

13 Şubat 336 
Cuma 

hocayı (2) zi-

(Konyadaki "Damladağı" ndan çı 
karılacak bir su meselesi hakkında 
görüştüklerini kaydettikten son
ra ... ) 

.... Şerif Bey, Hocam Mustafa 
Sabri Efendi, Doktor Ömer Lutfi 
Bey de geldiler. Sabri Efendiye, 
Türk Ocağı ve Harbiye Nezareti mı 
zıka ve itfaiye kışlalarının işgalin
den bahsedildi.) (Bakalım; sahte 
pehlivanlar, Kuvayı Milliye kahra -
manları ne yapacaklar acaba? .. ) di
ye C4!vap verdi. 

Bugün, Zeynelabidin Efendiye, 
bir gazete çıkaracağımızdan 'bahlS
açtım. Konulacak sermayenin az
lığından bahsederek, sarfı nazar et
memi tavsiye etti. Ömer Lutfi Bey, 
malfımatlı ve muhalif bir zattır. 

Aynen kaydettiğimiz şu satırlar· 

da gösteriyor ki; Kuvayı Milliyenin, 
mama. milletin selameti için ikti
dar mevkiine getirdiği hükfımet er
kanı derin bir gaflet ve dalalet için
de kalarak bastıkları dalı bizzat kes 
meğe çalışırlarken; milletin büyük 
düşmanları, tarihi cinayetlerin hai
nane planlarını tertip ediyorlar; da
ha dün (padişaha ve Türk milleti
ne terk) edileceğinden bahsettikleri 
tstanbulu, Türk yurdunun sinesin
den büsbütün koparıp almağa hazır
lanıyorlardı. 

[Arkası var] 

(1) Hazmı Bey, Ferit Paşanm ikinci 
aaltanatı esnaımd.a muhtelif meselelerden 
dolayı (idam) a mahkQm edilmişti. ldam 
hükmünü istilzam eden meselelerin birisi 
de, Keşfi Beye gönderdiii bu şifreli tel
rrafname idi. Huun Beyin bu telrrafma, 
K uvayı Milliye ile muhabere manası ve
rilmiıti. 

(2) Zeyneltbidin Haca. 

Hiç şüphesiz ki emir, (bal!) dan 
geliyordu. Ve artık sarayda ve bü
tün muhalefet mahfellerinde bilenen il 

hain bıçaklar, Kuvayı Milliyenin 
ta kalpgahm& indirilmek isteniyor- j 
du ... Fakat, tama.mile milletin ira
de ve azmini temsil eden (ordu) tam 
vaktinde işe müdahale etmiş; o ha
ln bıçaklarm yapacakları meş'um 
ve muazzam cinayetlerin önüne geç
tnişti. 

TAN 
~bone ve ilan şartlan: 

Türkiye lcin Dıtan fçlrı 

Lln K.. Lln K 

Bir a1lık 1 so 
s • 4-

,_ 
6 • ' 50 14 -
l rilılr 14 - 28 -

Dln lçiıJ nlncıhk Şirketlerine 
müracaat edilmeıtdlr. 

Hadise, mühimdi. Artık Kuvayı 
Milliyenin mukadderatını nazarı 

dikkate almak elzemdi. Mustafa 
Kemal Paşa, bunun için alakadarla
rın fikrini istimzaç etmişti. Fakat 
gelen cevaplardan bazıları birtakım 
esbabı mucibe göstererek, (vaziyet 
ve harekatı müstakbele) de (zuhu
rata tabi) kalmayı tavsiye merke
tıinde idi. 

Halbuki, bütün hayatında ve bü
tün işlerinde, hiçbir şeyi talih ve 
zuhurata tabi kılmamış; ve her işi 
kat'iyetle hesap etmek suretile dai
ma büyük muvaffakıyetler kazan -
mış olan Mustafa KeJDal Paşa; böy
le (tevekkül) tavsiyelerini reddet -
mişti. Hatta; (bilakis, zuhuratm ne 
olabileceğini, zuhurundan evvel keş
federek) (mukabil tedbir düşün
aek ve anında, tereddütsüz tatbik 

Kilçük UA.nlar doğrudan doğ
ruya idaremizce almabtlir. 

KUçUk Ulnlann 5 satırhğı bir 
defahk 80 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası için satır başma 5 kurw3 
alınır. Bir defada.D fazla tc:tn ye
knndan % 10 lrunıe \ndfrfttr. 

Dr. 1 H S A N S A M t 

OKSÜRUK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı boğma
ca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 

ve ecza depolarında bulunur. 

1971 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

TAN 

Polis 
27 - 4 - 936 

Deniz Harp Okulunda dün 
parlak bir müsamere verildi 

..,._ ... '-·----"---·· 
Fotoğraflarınızı bize 

gönderiniz. karakte

r1n izi size söyliyelim ! 

Hassas, zeki, hüküm vermek için 
olan bünyenin makanizmasmı tet -

kik eden bir ka
rakter. Onun için 
hüküm vermek 
demek olmayıp 

anlamak demek.
' tir. Aradığı ahenk 

ayni zamanda in
sanla tabiat ara
sında rahat bir 
rabıtadır. Telak -
kilerinde geniş -
lik vardır. Se-
viınli bir karak-

Necati ter. Alıştığı arka· 
daşlarla bir grup yapmak ve içinde 
bulunmak ister. Hareket sahasını 
kendisine yaklaştırdığı nisbette oto
ritesi artar. Fenalığa çıkmıyan bir 
istihzası ve çekingenliği vardır. Mu
sikiye mütemayildir. 

* Halihazırda ha-
yatta bir baba 
vaziyeti t a k ı -
nan munta -
zam bir 

genç, doğru ve 
burjuva düşün
celeri vardır. 

Aile kurumuna 
hürmet eder. Mu • 
vazenesi vardırr. 
Rahatı sever, müf 
rit hareketlerden 
uzaklaşır. Hüküm- Dayı 
!erini en sonra verir. 

VENUS RiMELi 
iJe tuvalet gören kirpikler kalplere 
ok gibi saplanır. 

VENUS RUJU 
Gayet cazib renklerile kul1anan · 

ları hayretlere düşürür, 24 saat du
dakta sabit kalır, bozulmaz ve yak 
maz. 

VENÜS PUDRASI 
Terkibe Venüs Gold kremi karış· 

tırılma\ sayesinde narin ve nazik 
cildleri teshir eden her tene uygun 
renklerde yüksek evsaflı eşsiz bit 
pudradır. 

VENÜS KREMİ 
Terkibindeki hususi maddeı haya· 

tiye dolayisile insanı şayanı hayret 
bir surette gençleştirir, güzelleştirir 
ve ismi gibi bir Venüs yapar ve hay 
retlere düşürtır. 

Evliya Zade Nurettin Eren 
Eczai kimyeviye allt ve itriyat de

posu. tstan bul. 

Saçların köklerini kuvvetlendi
rir. Dökülmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. NeşvUnü

masını kolaylaştırarak hayat 
kabiliyetini artırır. Latif rayı-

halı bir saç eksiridir. 

lNG/LlZ KANZUK EOZANESI 
Beyoğlu - İstanbul 

Bir çocuk arkadaşını 

çifte ife öldürdü 
Kandillide oturan Evkaf mütekait 

!erinden Muhiddinin 14 yaşlarındaki 
oğlu Feyzi, Çengelköytinde talimha
nede oturan ve rençberlik yapan Sa
rı Hasanın oğlu 15 yaşlarındaki Sa
lahaddini çifte tüfeği ile vurup öl
dürmüştür. Suçlu yakalanarak tahki 
kata başlanmıştır. 

Tramvay • otomobil 
çarpışması 

Kurtuluş - Beyazıt hattına işleyen 
131 numaralr vatman Elmasın ida
resindeki tramvay arabası İstiklal 
caddesinden geçerken şoför Tahirin 
idaresindeki 2430 numaralı otomobil
le çarpışmıştrr. Bu çarpışmada oto
mobil zedelenmiş, tramvayın arızası 
olmadığından yoluna devam etmiş -
tir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Yaralananlar 
Son yirmi dört saat içinde şehri -

mizde muhtelif yaralanma vakalan 
olmuştur: 

1-Usküdarda oturan araba sürü 
cüsü Cemal, Nuhkuyusunda Mühen
dis mektebi idare memuru Faikin 
beygirlerini ahırdan çıkarırken atlar 
dan biri ürkerek şahlanmıştır. Bu sı
rada at üzerinde bulunan Cemal ye
re düşmüş ve ayağı beygirin ayağı
nın altında kalarak ezilmiştir. Yara
lı Zeynep Kamil hastanesine kaldırıl 
mıstır. 

2 - Mercanda oturan Hezar ken
dini bilemiyecek derecede sarhoş bir 
vaziyette yattığı han koridorlarında 
gezinirken avluya düşmüş ve birkaç 
yerinden yaralandığından Cerrahpa
şa hastanesine kaldmlmıştır. 

3 - Beylerbeyinde oturan polis 
Atanın 11 yaşındaki çocuğu Rıza so
kakta oynarken düştüğünden sol ko
lu bileğinden çıkmış ve Haydarpaşa 
hastanesine kaldırılmrştır. 

4: - 2648 numaralı ve Kazımın 
idaresindeki araba Zindankapıdan ge 
çerken karşıdan gelen ve sırtında yu 
murta sandığı taşıyan hammal Ah -
mede çarpmıştır. Hammal Ahmet bu 
çarpu'lmada sağ böğüründen yaralan 
dığmdan arabacı Kazım yakalnamış

tır. 

Ayasofyada park 
Ayasofya milzesinin yanındaki ha 

rap bir halde bulunan kimsesizler 
yurdunun yıkılarak buranın bir park 
haline getirilmesi kararlaştırılmıştı. 

Bu hususta hazırlanan plan ve pro -
jeler belediye ve müzeler mimarları 
tarafından müştereken hazırlanmış -
tır. Yrktlma ve temizlenme işine önü
müzdeki ayın ilk haftasında başlana 
caktır. Bahçeye aynca bir de büyük 
havuz yapılacaktır. 

Deniz Harp Okulu müsameresinde bulunanlar 

Deniz Harp Okulu üçüncü sınıf ta- 1 Büyük bir intizam içinde c~~ 
lebesi, dün saat on beşte son sınıftan den müsamerede "Bir Azizli~ııı" 
ayrılan arkadaşları şerefine büyük disi ve "Stroyer" "Çaban :ff ~ 
bir müsamere vermişlerdir. Müsame yesleri muvaffakıyetle teın '
rede, donanma komutanı Amiral Şük muş, davetliler tarafından edil 
rü Okan, mektp komutanı Albay Er- sürekli alkışlarla takdir . iş. 
tuğrul, Talim ve Tedris heyeti ve bir Bu arada, konserler de verı: 
çok davetliler bulunmuştur. Müsame ka numaralar yapılmıştır· .. ede 
reye İstiklal marşiyle başlanmış, bun reden sonra, davetliler bilf 
dan sonra okul marşı söylenmiştir. edilmiştir. 

Boğazı güzelleştirmek 1 Fransız talebesi geliY'r 
Bir hafta evvel kraliçe Mııri~ 

purile limanımıza uğrayarak için bir 
cemiyet kuruluyor 

Bir müddet evvel Sarıyerin iman 
için de teşebbüsatta bulunmak üzere 
bir heyet seçilmişti. Bu heyet kazanın 
imarı işile beraber binasızlık yüzün -
den Büyükderede bulunan Halk Fır
kası kaza binasının da münasip bir bi 
na bulunarak Sanyere nakli işine de 
bakmaktadır. Yalnız yeni bulunacak 
binanın satın almması için elde kafi 
miktarda para bulunmadığından bu 
paranın tedariki işile de meşgul olun
mağa başlanmıştır. ~rıca bu komis
yon mesaisini genişleterek adalarda 
ve Ça.mlıcada olduğu gibi bir de Boğa 
ziçinde, Boğazı güzelleştirme cemi • 
yeti yapmak için teşebbüslere başlı
yacaktır. Cemiyetin teşekkülü için 
Şirketi Hayriye direktörlliğü ile de te 
mas edilmesi lazımgeldiğinden ayn
ca bu temas işile de meşgul oluna -
caktır. Şirketi Hayriye bu seneki fa
aliyeti içine boğazı ımar meselesini 
de koymuş bulunduğundan bu tekli
fin şirket nezdinde iyi karşılanacağı 
umulmaktadır. 
Yakında, Boğaziçinde oturan ve bo 

ğazm imarı hususunda yardımda bu-

ya giden Fransız talebeleri ~ıııi 
de şehrimiz.e gelecekler ve ~il dşıı• 
Talebe Birliği tarafından kal'§ -~ 
caklardır. y 

Paris talebe cemiyetinde~ ~ 
Türk talebe birliğine gelen bit~ 
tup, Fransız talebe grupunııtı rf":. 
bulda birkaç gün kalacağını ve~ 
ziyaretler yapacağını bildirtJle 

Ecza kodeks · komisyo""~ 
Ecza Kodeks komisyonu Ç~ 

günü öğleden sonra topıana~e ~ 
deks kitabının hazırlanması iŞ~ 
gul olacaktır. Komisyon, ııı r <' 
teşrinlere kadar uzatmağa J<!l~~ 
diğinden iki mülhak komisyon~· 
de çalışan komisyon azaları Ş. I'i' 
rini ona göre t3Jlzim etmişle 1,ıı ti 
tap hakkında müta!eaları sorti ~o' 
zacılar temennilerini peydcrpe1 
misyona vermektedirler. ,,A 
ıı.inan revata cıa baş Vüri.ılnre.ı'jjl ie' 
leri sorulacaktır. Kurulması ıÇ et~.' 
şebbüslere başlanacak olan bil ııtlf dl' 
yetin bu maksatla te.şekkUl etcBğı )1 
ğer cemiyetler gibi faydalı ola 
naati beslenmektedir. ~ 

Ademi iktidar !I YILoiz sıNEMAsı 
Bel gevşekliğine ! ıoHıaBOLE~m~:ı~G 

ANN HARD ııet 
en tesirli bir ilaç SERVOIN dir. lh-
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinç

P a ri s te ilkmektep talebele· lik verir. Taşraya posta ile taahhüt-

tarafından temsil edilen ve 
kadının görmesi lazımgcleJl 

SEVEN~ ri resim sergisi lü olarak 175 kuruşa gönderilir. 

Pariste açılacak olan ilk mektep ta 
!ebeleri resim sergisine iştirakimiz 

kararlaştığından hazırlıklara başlan 
mıştır. Bunun için Istanbul kültür di
rektörlüğünde toplanacak olan ilk 
mektep espektörleri bazı kararlar ve 
receklerdir. 

Heybelide mandalina 
fidanhğı yapılıyor 

Istanbul çiçek ve fidan bahçivanla
n cemiyeti, Heybeliadadaki plaj ar -
kasında bir mandalina fidanlığı tesis 
etmiştir.Fidanlık, şimdilik bir tecrü
be çalışması geçirecektir.Heybeli kıyı 
ları, mandalina fidanı yetiştirilmesi -
ne müsa.it görülmüştür. Yapılacak 
tecrübeler müsbet neticeler verirse, 
ziraat vekii.leti bu nevi fidanlıkların 

1 çoğaltılma.smr temin edecektir. 

Fisher, Lovve - Donald, Gardi
ner Sons Fine Woolen Cie gibi 
en maruf markalar mamulatın
dan en zengin ve mütenevvi bir 
koleksiyonda en son moda ku
maşlarını takdim eder. 

Panama 
Rayaso 

Scotch Tweeda 
Eldetex 

Freako 
Tüccar terzi 

J. i T Ki n 
Beyoğlu İstiklal caddesi 405 

Telefon : 40450 

Sirkeci Merkez E<:zanesi Ali Rıza 
2546 

KADlı~ 
Fransızca sözlü filmi ile g.çdf· 

Dühuliye 25 k~ 

ADEMi 
JK TIDARA 

~ı~' 
IH T l Y .A P0~1' voı<6~ 

TafsilAt: Galat& p .K. 1255 ~ 
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Ev Kraliçesi müsabaka mızın hediyeleri verildi 
"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----- ı 

M b k 
HEDiYE KAZANANL.~ Dün, Beyoğlunda, Akşam Kız San

at mektebi binasında, temiz bir kala.
balık huzurunda vakur ve mana iti -
barile çok yüksek bir merasim ya -
pılmıştır. 

Bu merasim, gazetemizin tertip et
tiği "Ev Kraliçesi., müsabakasında, 
kazananlara mükafatların ve hediye
lerin tevzii merasimi idi. 

Ev kraliçesi müsabakası için dağı
tılacak olan zengin mükafatlar ve he 
diyeler Akşam Kız San'at mektebi sa
lonlarında teşhir edilmişti. Salonları, 

müsabakaya girenler, aileleri, doldu • 
ruyor, müsabakaya girmiş olan genç 
kızlar gelecek sefere daha iyi netice
ler almak kararile, zevkiselim ile teş
hir edilmiş olan hediyeleri seyrediyor 
!ardı. Saat 14 te, müsabaka komitesi 
ile gazetemizin erkanı hediyelerin ve
rileceği salona geldiler ve "Tan., na -
mma arkadaşımız Fikret Adil şu söz
leri söyledi: 

"Kadının ailede, ailenin cemiyette 
oynadığı rolü hangimiz bilmeyiz? Fa· 
kat Türk camiasında, kadının oyna -
dığı rol, bütün diğer camialardakın -
den daha çok mühimdir. Pederşahi 

Türk ailesinde, kadın, evinin içinrle 
daima hür, müstakil ve1ıakim olmuş
tur. Türk an'anelerinin yeniden doğ 
duğu bu giinde biz, bunu düşünerek, 
gazetemiz namına bir ev kraliçesi seç
meğe karar verdik. 

ltiraf edelim ki, böyle bir müsaba
kanın tertibi ve bir neticeye eriştiril
mesi bizim kudretimizi aşıyordu.Ve 
şayetKültürBakanlığı ile memleketin 
hepsi birer ev kraliçesi namzedi olan 
kızlarını yetiştiren muhterem mües
seselerin paha biçilmez yardımları ol
masaydı, bu işin altında ezilebilirdik. 
Bunu, burada açıkça söylemeği, ev 
kraliçesi müsabakasını, kendi işleri 

imiş gibi benimsemiş olan bu çok say 
ğı değer müesseselerin müdürlerine 
teşekkür etmeği "Tan" namına hir 
borç biliriz. 
Müsabakamıza giren kadmlarrmı -

:tın hepsi muvaffakiyet göstermişler
dir. Yal ruz şunu da söyliyelim ki, böy 
le bir müsabaka memlekette ilk defa 
yapılıyordu. ünümüzde bir örnek ve 
binaenaleyh tecrübeler yoktu. Bu ba
kımdan belki bazı eksiklikler, kusur -
lar olmuş olabilir. Fakat muhakkak 
olan bir şey varsa yanlışlık ve hak -
sızlrk olmadığıdır. Eğer, böyle bir his 
mevcut ise bunu, yukarıda söylediği
miz tecrübesizliğe, eksikliklere atfet
mek doğru olur. 

Eminiz ki, gelecek senede yapmağı 
düşündüğümüz müsabakada, bu ek -
siklikler ve kusurların önüne geçil -
miş olacaktır. 

Sözümüzü bitirme
d e n e v v e 1 tekrar edelim, 
müsabakamızda bize rehberlik eden 
kız san'at mektepleri müdürleri, Ay
şe, Vesime ve Asrına, hakem heyetine 
giren muallim ve mütehassıslanmı
za, müsabakamıza iştirak etmek su
retile hem gayemizi tahakkuk etti -
ren hem de bize itimatlarını gösteren 
bütün kadınlarımıza teşekkür ederiz.,. 

Bu sözlerden sonra müsabakamızm 
dört kısmında derece kazananlardan 
birinciden beşinciye kadar olanların 

mükafatları dağıtılmağa başlanmış -
tır. Dikiş müsabakasında ikinciliği 

kazanan Aliye Ali, mükafatını alır -
ken, şu sözleri söyledi: 

"Tan., gazetesinin bir ev kraliçesi 
ııeçmek için memleketimizde ilk defa 
olarak açtığı isabetli bir çığırda, çok 
küçük dahi olsam kazandığım muvaf 
fakiyetten ve bizleri teşvik için verdi
ği bu hediyeye elimi uzatırken, gerek 
"Tan., gazetesine, gerek bizleri bu se-

Cocul< bal<ımının OçOncOso ve Ev ida 
resinin dördüncüsü olup bir gramo

fon ve bir salon saati kazanan 
Samiye Feridun 

üsa akamızın dört ısmında ayrı ayrı birinciliği kazananlar hediyelerile beraber Azime Nevin, Melahat ı>~ 
,....,111n111_111nıııa111nıııa111nıııs-=s-=-••"""•'"-""-'""""•"'=-•111_,...111rıııu111-1a1nıııu111nıııuun ... ,na-=u-- -•11•111a11•111a,...u111nıııu111r1a1n-•111u111-ıııu111nıııu111•111a11-n1111-ns-=••-'"--••a11•'-•'"""• ...... =111-ıııu111nıııu111-ıııa11Quunnuu-n __ nu_n-111u,...u11rıııu'"""u'""" ... ..,"'n1a1n...,..,c ;;m~~e~~!°:~~:e~et~ 

Yemek müsabakasında birinci gelip 
yemek odası takımını kazanan Fütu
hat - Dikiş birinciliğini elde eden ve 

bir pırlanta yüzük kazanan 
Sabiha Rıza 

Ilı:, Tevhide Mustafa, La~~ 
Fadıla, Meliha Suat, Ne.et 
met, Selma Nazmi, seJııııP 
Sevin Ahmet, Hikmet ~ f' 
miha Cemal, Bedia ~aJ<l<1 • , 

Hüsnü, Muzaffer ttusn°·,.-ı 
Feyzi, Sabiha Mustafa: l{e~ 
met, lvi Istavri, Fa.z~et·ıı.ıııl 
Nüveyre Zühtü, Ojenı l'ı.ı~ 
ıaffer Süleyman, Hikmet Jl 
bahat Sabri, lsmet, Mesud.~ 
Baki, Necmiye Ziya, ı.ted~! 
eddin, Fethiye Kerim, ?Jel ;.'Jl 
Muzaffer lzzet, Sadberk ·ııe 
dir, Hayriye Hasan, Ha~# 
ya, Zeynep Emin, Nihal " rı· • 

NU' 
1 
kurem Kamil, Muazzez ' .er 
hat Rıza, Mediha Şevki. l{e;· ff 
man, Atiye Tahsin, Nedr'~ 
Nesime Münip, Mediha ./. )1 
Maide Kemal, Saadet tsınet. ıl 
lzzet, Muhterem Abdullah~ 
ver İbrahim, Semabat .. All· jll 
suf, Suat Nedim, Guzıde rt~· 
Binnaz, Ayşe Ali, Jülyet ~t )l 
ranuhi Agop, Mesadet ~ala ~ı? 
Cemal, Aliye AbdürrabiDl• fi' 
Fehim, Suat Recep, Medih8 ~ 
Leman Ali, Şehper tbrah1Ill· f 
Tevfik, Mübeccel Os!llail'. .1 ! 

1 Mustafa, Berin Ferit, Saııt'l 
Çocuk bakımının birinciliğini kaza- dun, Hatice Sait, NerİJl'a.ıı 
nan ve 1000 liraya sigorta edilen Ay- Melahat Mustafa, Tekriıne. 
şe Sevencan - Ev idaresi müsabaka- y E M E 1( 

sında birinciliği kazanıp salon takı -
mını alan Aliye Reşat 

~ 

Müsabakamızın dört kısmında ayrı ayrı ikinciliği kazananlar hediyelerile beraber 

1 inci Fütuhat - ceviz.~~! 
dası takımı 8 parça, 2 ;ncı ~ 
dim - Çatal ve bıçak taklll1~ tJI 
ça, 3 üncü Nimet - Tab3 ,,, 
50 parça, 4 üncü Ferhu?de ~ 
mek masası 12 kişilik, 5 ıııel 

Yemek müsaDakasınaa tKıncnıgı l<a· 
zanan ve çatal, biçak takımı alan 

Suat Nedim 

viyeye ulaştıran sayın hocalarıma de
rin saygılarımı bildiıt im.,. 

Bu sözler alkışlanmış, mükafatlar 
dağıtılmış sonra 105 müsabıka daha 
hediyeleri verilmiştir. Muhtelif ma -
zeretlerinden dolayı gelemiyen diğer 
39 müsabıkın hediyeleri mektep mü
düriyetinde mahfuz bulunmaktadır. 
Kendileri, istedikleri ve kabil olduğu 
zaman, Beyoğlu Kız San'at mektebi 
müdürüne müracaat ederek hediyele
rini alabileceklerdir. 

ı emegın uçuncusu N ımet taoaK 
takımı kazandı 

Ev idaresinde ikinciliği kazanan ve radyo makinesi alan Muazzez Nuri ve 
Çocuk bakımında ikinciliği kazanan Çocuk sineması makinesi alan 

Nebahat Cafer 

Böylece, gazetemizin tertip etmiş 1 cü, çocuk bakımında üçüncü derece
olduğu ev kraliçesi müsabakası so - !eri alabilmişti. Muhtelif müsabaka -
nuna ermiş bulunmaktadır. !ara girip te derece alan başka kimse 

Burada şunu da hatırlatmak iste - yoktur. 
riz ki, gazetemizin ilk tasavvur etti Bu itibarla, bu seneki müsabaka.mı 

zın dört kısınma girenlerin birincileri 
ev kraliçesi ve dört kişi olarak ilan 
edilmiştir. 

ği "ev kraliçesi., bu yıl seçilmiş değil 
dir. Bu tasavvurumuza göre "ev kra 
!içesi,. ünvanmı, dikiş, biçki, yemek 
pişirme, ev idaresi ve çocuk bakımı 
müsabakalarına iştirak ederek hepsin 
de en yüksek dereceleri almış olan 
kill'\se kazanacaktı. Bu sene yaptığı -
mız müsabakaların dört kısınma bir 
den giren olmamıştır. Yalnız Samiye 
Feridun, ev idaresi ve çocuk müsaba
kalarına girmiş, ev idaresinde dördün 

Dün mükafat ve hediye alanların 
isimlerini ve aldıkları mükliatları 
aşağıya yazıyoruz: 

Kazananların isimleri ve 
aldıkları hediyeler 

Ev Kraliçesi müsabakaınızın dikiş, 

Dünkü müka.fat t evzii merasiminden bir intiba 

cı;crş müsa~ai<asınaa ii<Tnc~gt eTde 
edip dikiş makinesi kazanan 

Aliye Ali 

biçki, yemek pişirme, ev idaresi ve ço 
çuk bakımı kısımlarında kazananla. -
rın isimlerini ve kazandıkları hediye
leri aşağıya koyuyoruz: 

DiKiŞ VE BiÇKi 

1 inci: Suphiye Rıza - Pırlanta 

yüzük, 2 inci: Aliye Ali - Dikiş ma
kinesi, 3 üncü: Saliha Sadık - İpekli 

elbiselik kumaş, 4 üncü: Nezahat Ke 
nan - çatal ve bıçak takımı, 5 inci: 
Münevver Şevket - Çay takımı. 

Oikışin dördüncüsü Nezahat Kenan 
çatal bıçak takımı kazandı 

Osman - Çay takımı. ~ 

HEDiYE KAZANA NL..A 
jı 

Neriman, Sabiha Naci, r.s:;. ~ 
miye, Ayşe Ali, Nihal, Ke'11 siJJı 
be, Adile, Nusret, Mediha· ıV 

Naciye Tevfik, Bilruze G~1 ; 
dan Saip, Raika Kamil, 1d ~ 
Mutena Hamdi, Selma Naııııldi·' 
ye, Şaziye, Neyir, Vesime fi• i 
nevver. HAtir.P ~n\l'Mıın rP"'11 
lıe, Müfide, Nigar, 

EV BAKiMi 
1

,..t: 
1 inci Aliye Reşat - 7 ~;.... P 

takımı, 2 inci Muazzez Nufl j. 

yo, 3 üncü Selma Nazmi ;;ı10~ 
4 üncü Samiye Feridun - 1,ııl" 
ati, 5 inci Naciye Tevfik .- ~ 

HE DiYE KAZAN ANL..A Jtl' 
z)ı&f· 

Suat Nedim, Lamia Ma \'i 
ye Fadıl, Gülser Mustafa, iJı" 
N'adire, Naciye Osman, Se1l'.ııe. ~ 
man, Süheyla, Nimet, Jl:abI 1' 
ser, Sabiha, Adile tbrabiı".',e :" 
Raik, Nihal, Vedia, Nazını~,~ 
berk, Neriman Ahmet, ]del 

ÇOCUK BAKi Mi ()(il 
1 inci Ayşe Sevencan .-.ı r:eiıı". 

!ık hayat sigortası, 2 ıncı ııı• 
Cafer - Çocuk sinema G~ 
3 üncü Samiye Feridun - > 
fon, 4 üncü Adile tbrabim -:-',){ 
kol saati, 5 inci Sabiha Nacı 
ta. ..~ 

HEDiYE KAZAN ANL. ~' 
!'1° ı 

Kevser Mehmet, Mua~eıııı' 
lıal Haşim, Suat Nediıll'. ·n· 'I 
zım, Süheyla, Suphiye Silıı1 ı;ı 
ran Necati, Müfide Ha.Jlldl• 
Numan. 

• i o 
·rincı' C' 

Yemek müsabakasının bı f\l&cıf' 
bir çay takımı kazanatl nın d~ 
mania yemek müsabak11~11ıs"' 

r.üsü olup bir masa 
Ferhootlilf 
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10.000 seyirci önünde I 

Güzel oynayan Güneş Hakoa 
ile 2 - 2 berabere kaldı ! 

Yazan: AH Naci KARACAN 

GUnet ve Hakoa takımları bir arada 

Dünkü maçta \Ok ıüzel bir oyun oynayan Farutun bir kurtartfl 

fesyon,.ller, bugün, GUneşin enerJik lannda pula9ma bakunlanndan, hat za., Ibrahim, Faruk, Safa bilha88& mtl 
çocluklan kartuıında idiler. Ayağa ti karşılarındaki profesyonellerden kemmel oynadılar. Hele Rebii, Rıu. 
geçen topu bırakmamak geklinde çok daha iyi oyniyorlardı! ve Safa dUnkU neticede baglıca lmil 
kendini gosteren bu enerJı, zem - Vıyanahlar tehlıkeyi anlayınca mil oldular. 
berekle~ni alabıldığine germl§ kar - temadi favUllere koyuldular. c-MUhaclm hattı o kadar mükem 
,ısmdaki, ~akoah oyunculara ilk Bu esnada GUneşın tehhkeli bir akı meldi ki, bana, hUkmUmU lyıce tarta
maçlanndakı pas oyunlarını tatbik et nıru kale önünde favWle kesen bir Vi- rak veriyorum zaman zaman Fener-

i tirmiyo~u. ~ kadar ki, bazan vuruş- yanalı oyuncunun hatası penaltı ile bahçenin Bedri: Bekir-Zeki • Aliattin· 
l~m bıle ıntizamı kayboluyor gi- tecziye edildı ve altıncı hayret hadise Sabıh hattındaki meşhur ahengi ha • 
bıydı. B u n u n .ı a beraber, sol si vuku& gelerek GUnef ıkıncl golUnU tırlattı. Eğer böyle gıderse GUneşın 
aç~klarmm şah~f bır a~ı~ sonunda yaptı! dilnkU mUhacim hattı karşısında da 
sag köşeye attıgı top dırege çarparak Bunu, cidden yüksek bir oyuncu ma yanacak klUbU istıkbalde merakla 
içeri girdi ve oyunun yirminci daki- ri!etlerinin hepsini gösteren Hakoa seyredeceğim . 
~asma doğru Hakoahlar bu suretle sol açığının pasile, merkez milhacim - Güneş takımı ve hele mUhacim hat 
ılk sayıhnnı yapmı, oldula~. lerinin ikinci beraberlik sayısı takip tını bu gUzel ve bize dUn çok zevk 

tJçUncU hayre~: ~u gol Güneşi gev etti ve oyun yine hızla alabildiğine vermiş oyunlarından dolayı tebrik e-
şetecek yerde, bılakıs. canlı ve dl - cereyana girişti. derim. 
rik oyun~anna ~aba çok h.ız ve kuv • Şimdi, kısa notlar halinde, şunları DUnkU maç bir ,eyi iyice göster • 
vet verdi: Sagdan . Me;1u:ı ayağile gbrilyorum: miıştır ki, bılgl ile ve mUsbet fıkirler 
boyuna Hako~ k~leeıne ınıy?~l~r ve Sal&hattinin köoeye çektiği sıkı bir le çalışılan bir yerde netice almamak 
bu arada Rebıı, Vıyana kaleeı u;ın ha ıüt, kalecileri ustaca bir plonjonla kabıl değildır. ve Güneşin dUn aldığı 
~iki bir bela, muth~ ~ir tehlike ha- kurtarıyor. netice onun şimdiye kadar uğradığı 
lınde oynuyor. Rebıının dünkfi oyu- Güneş kalesine olan avutu kaleciye çoğu haksız tarizleri kökünden 11ılip 
nunu gördUkc;e, on sene evvel Sllv- pas veren Faruk, başkası dokunma • sUpUrecek kadar bilyUk bir muvaffa. 
yayı 5 - 1 yendiğimiz gUnkU o güzel: dan ikinci defa olarak yine kendi do- kıyettir. Oyunculan ne zaman baıla
mUkemmel oyunu hatırıma geliyor kunduğu için, GUnee kalesine 6 met- yıp ne zaman bittiği hali anlaşılma
du ! rodan bir serbest vuruş veriliyor. Vi- yan birtakım cezalarla tecziye etmek 

DördUncU hayret: Güneş hakim! yanalı merkez milhacimin vurduğu to bir muvaffakıyeti olsa olaa ancak ge 
Viyanahlar 23 nisanda oynadıkları .Ki pu sol içleri kaleye çekiyor, fakat dün ciktirebllir. Fakat hocayı öldürmek • 

ten ne çıkar? Kabilse alfabeyi orta. 
dan kaldırmak gerektir ki, bu da bere 
ket versin kabil değildir. Bir futbol ta 
kımını birınci sınıf bır aeviyf\\'e yUk
seltınek davasında dıkkat edılecek 

şey şudur: Anasın seçmek ve onlan 
çalıştırmuını bilmek lazımdır. O za. 
man, ifte görülüyor ki, bir 11enedP. ~ 
muaa nihayet iki 11enede '• 
Adam&, fakat en kuvveW takım • 
lann karşımna çıkanlabilecek değer
de bir takım yaratmak imklnsız de
ğildır. GUneşin aldığı bu netice, ken
dılerine dost olan Fenerbahc;elilerl 
memnun edecek ve bu onlara Hako • 
a karşısında aldıkları fena neticenin 
sebeplerini izale yolunda çahşmala • 
rma hız verecektir. Bence dUnkU mag 
tan soora GUneş memlekette popU • 
ler takımlardan birl olmak yolunu 

gösteren kendisine açmıştır. Ve bir kere bu 
yola dokUJen bu derece enerjık bir 
kuvvetten ise memleket futbolU mut
laka ve mutlaka çok faydalanacak • 
tır. 

Ali Naci KARACAN 

Ulc masfarında l»lr ıürprfı 
Taksimde Hakoa - GUne9 maçı ya 

pılırken Şeref stadında lik maçlanna 
devam edılmif ve bırinci gilmeye bu 
sene geçen Topkapı emektar SWeyma 
niyeyi yenerek taraftarlannı bir aUr· 
prizle karşılaştırmıştır. Uk olarak ya 
pılan Beylerbeyi - Ortakoy k&rfllal
masmı Beylerbeyi 6-0 kazanm11 ve 
ikinci olarak k&l'fıl&fl.D birinci gOme 
den SWeymapiye - Topkapı maçı tah 
minin fevkinde olarak Topkapmm 
3-1 galıblyetile nihayetlenmiştir. 
Kadıköy stadında oynanan Altmor 

du - SUmer maçını Altmordu 3-1 ka
zanımttır. 

Pera 5 l<urfuf uı 2 
Takllım atadmda büyük m~ fiV• 

vel kartılqan bu iki e9ell rakip kHl• 
bUn müsabakası bqtan bap heyecan 
la devam etmif neticede Pera kuvvet,.. 
li hasmini 2-5 Y,fltlerek galip relmittir, 

QUne• kalHi 6nUnde bir çekl•me 



Türkiyede peynircilik işleri 

TAN 

1 Yağ çıkardan bir nevi 
fasulye ziraatı 

Ziraat Vekaleti sopa fasulyesinin 

27 - 4 - 936 

BORSA · PIY ASA 
25 NlSAN CUMARTESİ 

Para Borsası 

Al 11 Sat ıı 

Kars, hayvan besleme şeraitinden 
dolayı peynirciliğe elverişlidir 

taammümü için muhtelif ziraa.t mm- Sterlin 622.- 622.-
. · · tir 1 Dolat 123.- 126.-

takalarmda teşebbüslere gırışmış · 20 Fransıs francı 164.- 167.-
Şimdiye kada.r yapılan tecrübelerde, 20 Belçika fran~ı 80.- 83.-

Tarihe karışan sevgi çeşi 

İstanbulda 120 kuruşa satılan gravyar pey-

nirlerinin fia tı 

Türkiye peynir ihraç etmek için ne 
yapmalıdır? Böyle bir bahse girme -
den evvel, Türkiyedeki peynir imala
tını tetkik etmek lazımdır. Yapılan 

tetkiklere göre, 932 senesinde Tür • 
kiyede 65 bin kilo Gravyar, 2 mil
yon 120 bin 808 kilo kaşar, 31 mil· 
yon 232 bin kilo da beyaz peynir i -
mal edilmi.ştif. Peynir imalinde 
Kars birinci derecede gelmektedir. 
932 senesinde yalnız Karsta 240 bin 
kilo kaşar peyniri yapılmıştır. Kars 
mıntakası hayvan besleme şeraiti iti· 
bariyle, peynir imaline en uygun bir 
mmtakadır. Böyle olduğu halde, 
Karsta hayvan servetine nispetle pey 
nircilik inkişaf edememiştir. Bunun 
en mühim sebebi, nakliye ve saire gi-
bi masrafların çokluğundan ileri gel· 
mektedir. Bütün bu masraflar kilo
da 16 kuruş bir pahalıhk yapmakta
dır. Bu yüzden Kars peynirleri, ls -
tanbul piyasasında Trakya peynirle
rine rekabet edemiyor. Halbuki Kars 
ta yapılan Gravyer peynirleri, kalite 
itibariyle yüksek olmakla beraber 
bunların iç piyasada sarfiyatı pek 
azdır. Bunun en mühim sebebi yu
karda da yazdrğımtz gibi, bu malın 
pahalı oluşundan ileri gelmektedir. 
Halbuki 1.stanbulda kilosu 120 kuru -
§& satılan gravyar peynirleri, Karsta 
40 kuruşa, satılmaktadır. Her şey -
den evvel, aradaki bu farkı azaltmak 
lizımdır. 

Kan peynirlerinin sürümünde ikin 
ci bir sebep daha aramak lAzıındır. 

Karsta ancak 40 kuruştur 

Gravyar peynirleri perakende satış 
yerlerinde iyi muhafaza edilemiyor. 
Bilhassa bakkalların bilgisizliği yü
zünden peynirlerin kalitesi bozulmuş
tur. 

Kars peynirlerinin sürümünü art -
tınnak için bu gibi sebepleri ortadan 
kaldırmak lazımdır. Bugünkü şera -
it altında, gravyar peynirleri, dış pa 
zarlara sevketmek imkanları mevcut 
değildir. 

Türkiyeden ihraç edilen peynir 
nev'i daha ziyade beyaz peynirlerdir. 
Statistiklere göre, beyaz peynir ih
racatı son senelerde azalmaktadır. 
Beyaz peynirlerimizin başlıca müşte
risi Mısırdı. Son senelerde Trakya.da 
mandıra sahipleri, yağsız beyaz pey
nir imaline daha ziyade ehemmiyet 
vermişlerdir. Neticede yağsız beyaz 
peynir Mısır piyasasında rağbet gör
memiş, bu yüzden peynir ihracatı da 
azalmıştır. Bunu statistiklerle daha 
kat'i bir surette ifade edebiliriz. 929 
senesinde 248 bin 269 lira olan pey
nir ihracatımız 935 senesinde 15 bin 
liraya kadar düşmüştür. Birkaç sene 
evvel Istanbul ticaret odası beyaz 
peynir ihracatının bu vaziyete düş
memesi için çareler aramıştı. Bulu -
nan çareler arasında Trakya ma.ndı
ralannda yağlı beyaz peynir yapılma 
smı temin etmekti. Fakat bu çare de, 
temenni mahiyetinden ileri gideme -
mi.ş, neticede, peynir ihracatı yukar
da yazdığrmız 15 bin lira gibi küçük 
bir miktara inmiştir. 

Yün ve yapak piyasa- Ege mıntakası pamuk 
sında istek var 

İstanbul yapağı piyasasında istek 
devam etmektedir. Malların azalmış 
bulunması büyük işlerin yapılması -
na mini olmaktadır. Almanyadan 
talepler devam ettiği müddetçe bu 
müsait durumun da devam edeceği 
anlaşılmaktadır. Fiatlar şöyledir: 

Anadolu 52-53, !nce Anadolu 55 -
57 1/ 2; Trakya 66. 

Ege mıntaka.smda yeni rekolte ya
pağıları üzerine hararetli muamele· 
ler olmaktadır. Fiatlar yeniden yük
selmiştir. Yerliler 60 kuruştur. Bu 
fiattan hafta içinde hazır ve vadeli 
olarak 40 ton muamele olmuştur. 

Yerli krvırcıkla.r 65-68 kuruştur. 
Anadolu malları henüz piyasaya 

gelmemekle beraber bu mallar üzeri
ne de vadeli muameleler yapılmakta
dır. Yapılan satışların fiatları 45 ku
ruş ve miktarı 10 tondur. Muameleler 
hararetlidir, piyasa sağlam görül -
mektedir. 

Mersin mmtaka.smda yapağı fiat
lan yüksek ve piyasa hararetlidir. 
Bu mmtaka piyasalarında stok kal -
mamıştrr. Konyada yapağı fiatı 40 • 
46 kuruştur. 

Dış piyasalarda - Almanyada 
TUrk yünleri için son hafta içinde il-

No. 5 

Ademle Havva 
Bürhan CARID 

Eski adamlar acayip oluyorlar. Akrl· 
larma esince diktatör gibi ku
manda ediyorlar. Sonra kırdıkları 

potu anlayınca gönül almağa kalkı· 
yorlar. Birdenbire Istanbula dönmek 
isteyişimden kuşkulanmış olacak: 

- Vazgeç canını, istersen birkaç 
gün de çiftliğe gidelim, eğlenirsin. 
Yengenle ben orada kalacağız. Sen 
burada akranlarınla istediğin gibi 
gül, eğlen! · 

Dedi. 
Dedi ama bir kere midem bulan

mıştı. 

Meral'iıı ~ nip.n.lmm.m da JBrar-

1.arma rağmen bavulumu almca ts
tanbula döndüm. İçimde bir damla 
acı yoktu. İzm.ire giderken lııtan
buldaki maceraları nasıl unuttum -
a, İznıirden dpnerken de Bornova
nm dumanı üstünde münasebeUeri
ni orada bıraktım. 

Zaten daha vapur İzmir körfezin· 

fiatlerinde düşüklük 
Ege mmtakası pamuk fiatlarmda 

son hafta h;ıinde 1 kuruş kadar dü· 
şüklük görülmüştür. Alınanların fi
atları yeniden düşürmüş olmalarının 
ve dahili fabrikaların da mal alma • 
makta devam etmelerinin bu duru -
mu meydana getirdiği bildirilmiştir. 
Piyasadaki umumi kanaat bu gev
şekliğin geçici olduğu merkezinde
dir. Son fiatlar 40 kuruştur. 

Mersin mıntakasmda pamuk piya
sası gevşektir. Bazı cins pamuk fi -
atlarında düşükli.lkler görülmüştür. 

Muamele miktarları da geçen hafta
ya nispetle azdır. Son fiatlar şöyle
dir: 

Parlak 33-34,5, Temiz 32-32,75 ku· 
ruştur. 

Dış piyasalarda: Liverpol borsa -
sında Amerikan (Middling) pamukla 
rrnın fiatları teslim tarihine göre bir 
İngiliz libreei başına pens ve desim 
olarak şöyledir: 

Temmuz teslimi 
teslimi 5,70. 

6,01, nkteşrin 

gili Alman ithalat dairesi tarafından 
mühim miktarda ithal müsaadesi ve· 
rildiği tesbit edilmi§tir. 

den çıkarken tesadüf karşıma güzel, 
çapkın bir kadın çıkardı. 

Daha kamarama yerleşmiş, ayna· 
nın önünde kendime c;ekidilzen ve
riyordum. Kamaranın kapısı açık
tı. Koridordan gelip geçenleri gö
rüyordum. Bir aralık kulağıma 
gevrek, neş' eli bir kadm sesi geldi. 

- İki küçük çantam daha var. 
Onları da 21 numaraya. yerleştirin! 

Diyordu. 
- Oh ne ala, benim kamaramın 

numarası da 22 ! .. 
Ve birdenbire burnuma keskin 

bir şipr kokusu geldi. 
Huylanıverdim. 

Kadın sesi, kadın kokusu, iyi şey
ler .. 
Işim bitmişti. Dışarı fırladım. 

Kamara kapısının yanmda me -
nekşe gözlU, lepiska ııaçlı bir genç 
kadm. Kamarota çantalarını yerleş
dirtiriyor. 

Benim kamara komşusu olduğu
mu anlayınca saçımdan iskarpini -
min bağlarına kadar bir çırpıda 
gözden geçirdi. Gözlerine bakıyor
dum. Bellibelirsiz bir hoşnutluk 
sezdim. 
Doğrusu yolculukta konuşmasa 

sopa fasulyesinin Karadeniz kıyıların 20 Drahmi 20.- 23.- Adanadan B. Alp imzasile: 
da, bilhassa Trabzon ve Rizede yetiş- 20 İsviçre fr. 815·- 820·- "Kırk üç yaşındayım. Bugüne ka-

20 Çek kuron 86.- 92.-
tiği anlaşılmıştır. 20 Ley 13.- 15.- dar birçok memleketler dola§tım. 

Sopa fasulyesi nedir? Nereden gel- 20 Dinar 48,- 52.- Birçok kadınlarla tanı§ıp üç defa 
Liret vesikalı 192.- 198 k b 

miştir. Bunun hakkında elde ettiği - Florin 82.50 84:= evlendim. Fakat arad1ğım a.1 ı u-
miz malii.m.atı aşağıya yazıyoruz: Avusturya silin 22.- 24 - Uımadığım için ikisinden bedbaht o-

Sopa fasulyesi, umumi harbe kadar Mark 28.- 32.- Uırak ayrıldım. Biri beni de, dün-
Türkiyede yetişmezdi. Umumi harp- ~e~~o ~::~ :::= yayı da terketti. Hem de evlendiği-
te, çarlık rusyasına düşen Türk esir- Leva 23.- 23.- mizden iki ay sonra öldü. Ôlmesey· 
!erinden bir kısmı da Mançuriye gön- Yen sz.- 34·- di belki o zavallı benim aradığım 

İsveç kuroı:ı11 31.- 33.- . ~A k · ç 7. ı.-z· 
derilmiştir. Mançuri üsera garnizon· Altm 965.- 967__ a§kı bana temm e~ce tı. o,.., 'iM ım 

lannda bulunan Türk esirleri, orada Banknot 240.- 241.- idi. Yalnız evini ve ~ni düşünür-
sopa denilen bir nevi fasulyenin zira- Ç e le I e r dü. Evi ve eşi için her şeyi fedaya 
atile alakadar olmuşlardır. Türk esir- haZ1rdı. Hatta hayatını bile. Koca· 
leri arasında Trabzonlu köylüler de Paria iizerine 12.06.- sı üstün<le hüküm oo nüfuz tesis 
bulunuyordu. Bunlar, memleketlerine tnciliz üzerine 622.- ederek istediğini yapmaktan, yah1lt 
dönecekleri zaman sopa fasulyeleri - DLı~rıeatr 0•

79
•
37

•
50 evde bir esir gibi her şeye boyuta 

10.08.70 1 b . 
nin tohumlanndan tedarik etmişler· Belca 4.69.90 eğmekten uzaktı. şte tam enım 
dir. Köylüler, Trabzon köylerinde bu Cenevre 2,43,92 aradığım zevce. Fakat ne yazık ki, 
tohumlan ekmişlerdir. Yapılan bu tec LFelovna'n 

64
•
37

•
18 o bana iki ay yar oldu ve o öldük· 1,17.10 . . . 

rübe neticesinde yağlı ve çok tatlı bir Ç~oılovalı: 19.23.ıo ten sonra ben onun bir eşınt ara-
nevi fasulye elde edilmiştir. Trabzon Avuıturya 4,23,40 dım, durdum. Bu nere<le bulunur, 
köylüleri, bu fasulyeye şeker fasul - J'!!~~ kuronu ~'.~~'.~~ nasıl bulunur1 Bunun ga'!J1"8" ile 
yesi ismini vermişlerdir. Sopa fa.sul - İspanya pezeta ç ıı1 92 nasıl yaşanır ve mes'ut olmak 
yesinin piyasada para etmiyeceği zan mümkün müdür1 Bana bildirmek 

Eslıom ~ nedilerek, fazla miktarda ekmemiş - Zütfunda bulunur musunuz!' 
!erdir. lı Ban.lı:aaı Mil. Kupon kesile 82.- Sizin aradığınız bir çeşit zevce 
Dört beş sene evvel.Trabzon köyle- ~ ~ H~'mmne ::~~ değil, bir çeşit aşktır. Çünkü bilir-

rinde tetkik seyahati yapan bir zira- Anadolu 3 60 24,SO siniz ki aşkın da çeşitleri vardır. 
at heyeti şeker fasulyesi ile alakadar .. 3100 40.- Kimisi aşkla bir oyun oynamak is-
olmuş bu fasulyenin 'l'ürkiyede ekil - ~;!;:~~~yriye • ~~~= ter. Sevdiğinden hotkam zevklerden 
diğine hayret etmiştir. Bunun üzed- Bomonti Nektar 8,75 başka bir şey beklemez. Kimisi sev-
ne ziraat vekaleti de bunun memlel<et Terkoı Kupon kesik 12,25 diğini tam manasile esiri telakki 
dahilinde yetiştirilmesine çalışmıştır ~~{~n Çimento 1~:65 eder. Bu işarette zulme, gaddarlı-
Bunun üzerine, Samsun, Balıkesir ta- Merkez Bankası 66,25 ğa kadar gitmekten bile çekinmez. 
raflarında da tecrübeler yapılmıştır. Osmanlı Bankası 26.- Bugün bütün sevgilerde bu çeşit 

Son zamanlarda ziraat vekaleti, so- Şark Merkea Ecn.rıeıl 4
·
45 terden birine tabidir. Bazısında ka-

pa fasulyesinin muhtelif ziraat mm- I s f i le r a ı 1 a r dmm. bazısında erkeğin hakim oldu-
takalarrnda yetiştirilmesine çalışa - Türk Borcu 1 2 17 5 

ğunu görüyoruz. Biri sahip ola~, 
caktrr. ,, .. II 

4'23:0~ öteki sahip olunandır . • Fakat sevdı-
Sopa fasulyesi istihsalatı, Mançurı .. ,, III 23,15 ğini içinde saklıyan ve onun için 

d b" ük b' k' . d İstikrazı dahili 99.- her şeyini fedaya hazır olanların e uy ır mev ı ışgal etmekte ir Ergani A s c. K. lcesik 95.-
Bu fasulye, bildiğimiz fasulyeden ev- Srvaa Erzurum T Kupon keaik 95 - sevgisi artık tarihe karışmıştır. Ya-
sa! itibarile pek ayndır, terkibinde • • D sıs.- hut pek nadirdir. Sizin üç şansı da 
şeker miktarı fazla olduğu gibi için _ M 1 s 1 r T 

0 
h v ; I I e r ; dcnemenizden birinde rastladığınız 

de de yağ bulunmaktadır. Mançuride gibi ona rastlamak ta mümkündür. 
tıpkı zeytin tanesinden zeytin yağ is· 1886 ı -.- -.- Fakat seneler geçer ve belki böyle 
tihsal edildiği gibi, sopadan da sopa ::f~ iiı Ku. kesik ~~·;~ ~~:;g bir Leylayı bulacağım derken her 
yağı çıkarılır, Bu yağ, Mançurinin en şeyi kaybedersiniz. 
mühim ihracat maddeleri arasında • T a h V İ I Ô f Bu kadar mü~külpesent ve hele 
btilunmakta, ve külliyetli miktarda Rıhtım 10,20 bu kadar hayalperver olmayınız ve 
Amerika.ya satılmaktadır. Sopa yağı, Anadolu I ve rr Kupon kesik 44.05 düşününüz ki her ~~it sevgide mes-
tıpkı zeytin yagıv gı'bi yemeklerde kul " III 46,SO ut olanlar Leyla ile Mecnunun bi-

Anadolu Mümessil S0.90 d 
!anılmaktadır. $imdiye kadar yapılan ribirlerile buluştuklan zaman uy-
tecrübelerde, Trırkiye ikliminin sopa duklan saadeti duyarlar ..• 
zira.atine müsait oıduğu tama~ne ta Adananın bir ayllk * 
hakkuk etmiştir. Böyle olduğuna gö- L Ü h 
re, yeni bir mahsul elde etmek ve so- ithalCit ve İhracatı Ana ve hauanrn 9 na 1 

pa yağı çıkarmak yeni bir kazanç sa- Üsküdardan ''Talihsiz" imzasile: 
hası daha açılmaktadır. Sopa fasul _ Adana ticaret odası tarafından ya- "Daha on sekiz yaşında bir mek-
yeeinderı yağ çıkarmak usulü de ta - pılan bir hesaba göre, mart ayı için· tep çocuğu iken beni anam ve babam 
ammüm edecek olursa yeni bir sana- de Adana.ya 713 bin liralık ithalat akrabamızdan bir kızla evlendirdi · 
yi şubesi daha teessüs edecektir. olmuştur. Bunlann başında şeker ler. Yirmi senedir beraber ya§tyo-

gelmektedir. Kıymeti 62 bin küsur ruz. Hiç çocuğumuz olmadı. Bu 
H B d lirayı bulmaktadır. Adana mıntaka • yirmi yıl içinde onu sevemedim. Bu-ayvan orsası yar ım sına 60 bin liralık yerıı· mensucat, 39 d ... gün otw~ sekiz yaşında oldıığu.m 

san ıg ı bin liralık ecnebi mensucat girmekte- halde hdld kendimi yirmi yaşındaki 
lktısat vekaletince tasdik edilen dir. Adana mıntakasma bir ay için· kadar sevmek ihtiyacı içinde bulu· 

hayvan borsası yardım sandığı tali • de giren ziraat aletlerinin miktarı 36 yorum. Ve tesadüfler karşuna bir 
matnam.esine göre borsa icap eden bin liradır. Geçen sene Adana mmta çok kadmUır çıkarıyor. Bunlar be
teşkilatı yapmış ve faaliyete geçmiş- kasının ithalatı 326 bin liraydı. nimle sevişmeğe, içlerinden ikisi ise 
tir. Sandık, ticaret odası yardmı san- Adananın ihracatı da geçen sene- evlenmeğe de razıdır. Hayat1mın 
dığmın şeraiti dairesinde teşekkül ye nzaran fazladır. Adanadan 641 sonuna kadar bu cehennem abazına 
etmiştir. bin liralık pamuk, 30 bin liralık un, katlanmağa mecbur muyum1 Ana • 
Sandığın riyasetine hayvan borsa- 14 7 bin liralık iplik, 87 bin liralık mın babamın günahını çekmeli mi

sı idare heyeti başkanı Rıdvan, aza- bez, 14 bin lralık yapağı satılmıştır. yim1 Karım çok sakin ve kendi ha
lıklara da idare heyeti üyelerinden Yekfuı itibariyle Adanadan ihraç e- lin<le bir kadın olduğu için benim 
llhami, Hamdi, borsa muamelatı dilen mallarm kıymeti 1 milyon 48 dışardaki macerakırıma göz yıtmu· 
müdiri Fazlı, borsa baytarı Cemal se- bin liradan ibarettir. Geçen senenin yor. Daha doğrusu h.iç te hassas 
çilmişlerdir. mart ayında 521 bin liraydı. değildir. Ona bir iki defa ayrılmak.. 

bile insan kamara, sofra komşusu
nun hiç olmazsa yüzce, vücutça, 
r.evkçe kusureuz olmasını ister. Şu 
kadmm yerinde abus l!luratlı bir acu
r.e olsaydı halim nice olurdu. Her 
halde o da benim için ayni şeyi dU
şilnmUştUr. 

Bu ilk alametlerden sonra işlerin 
yolunda gitmemesine imkan var 
mı? Vapur daha körfezden çıkma -
dan konuştuk. 

Antalyada bir mektep başmual

limi olan seyahat arkadaşımla ts
tanbula gelinciye kadar o kadar 
tatlı vakit geçirdik ki, İzm.irdeki ta-
ze münasebetleri unutuverdim. Ken
di kendime: 

- Şimdi deniz üstündeyim. Am
canım ve babamın mmtakalan dı

şmdayun. Keyfime ancak kaptan 
paşa karıtır ! 
Kafalı ve benim gibi edebiyat me

raklısı bir genç kadın. Çok iyi an
laştık. lstanbulda sık sık buluşmak 
vaitlerile ayrıldığımız zaman ıçım
de garip bir öksüzlük duydum. Onun 
hem sevgili, hem arkadaş oluşu ben
de bu tesiri bırakmıştı. 

Ona anyacağımı söyler ve a.<fre.. 

simi yerirken çok sam.imi idim. 

Babam lzmirden vakit.8iz gelişime 
pek sevinmedi. O artık kararını 
vermişti zaten ... 

- Şu kıgı da bir geçir, yallah! .. 
Diyordu. 

Sonbahar ve kıt benim için pek 
hoş geçmedi. Artık mektepten sıkı· 
lıyordum. Sporu seviyor ve keyfi
me giden şeyleri okumak istiyor • 
dum. 

Tarih, edebiyat, seyahatnameler, 
romanlar .. Ama macera romanları 
değil. Daha ziyade seyahat roman
lan, mesela bir Japonya seyahati, 
bir Amerika seyahati.. Afrika çölle· 
rinde geçen avcılık macera.lan gibi. 

Babam kUtUphanemde bu çeşit 
kitaptan gördükçe homurdanıyor. 

- Karın doyuracak şeyler değil! 
Diye söyleniyor. 
Belki de öyle. Fakat şimdilik ka

famı doydurduklan için benim ho
şuma gidiyor. 

Mektepte şiir, edebiyat meraklısı 
arkadaşlar var. Parmak hesabı ile 
hesap makinesi gibi şiir yapıyorlar. 

lArkası varı 

tan bah8ettim. Yan §aka gibi söy
lediğim bu sözleri sakinane karşıla
dı. Ayrıbrsak belki o da daha 
mes'ut olacaktır. Ne tkrainiz1" 

Yirmi senedir beraber yapdığı
nız kadm, bqkala.rmm sizi daha 
çok mes'ut etmeleri Umidile bırak -
maruz ne kanuna, ıie vicdana ııığar. 
Bugün çrlgm bir qkla aevişmiyor
sanız bu senelerin verdiği emniyet
ten ve alışkanlıktan ileri gelmekte
dir. Fakat hiç olmazsa alışkanlık 
ve emniyet var, fakat bunu yıkarsa
nız yerine geleceğih sizi mes'ut ede
ceğinden emin misiniz? Ya gelen 
gideni aratırsa? .. Kendinizi boş hul
yalara terkederek evinizdeki ahengi 
bozmayınız. 

* lir babanın endlıesl 
Eskişehirden T. Anlar imzasile: 
"19 yaşında bir oğlum oor. Bir 

müddettenberi onun akrabamızdan 
btr kızla alaka.dar okJuğunu aeziyo
rdum. Nihayet anaaı 110Mtaaile bu 
kızla evlenmek istediğini bana bil
dirdi. Oğlum henüz tahsilini ve as
kerliğini yapmamış olduğ uiçin bu 
izdivacı as1a dogru. bulmuyorum. 
Halbuki anası onkınn çok fazla se
viştiklerini ve birleşmiyecek olur
Uırsa sonunda acı bir felakete uğra· 
mamız imkanı olduğunu haber verdi. 

Esasen evlatlanm ÜZerinı:. 
tazyik ile harekete taroft 
ğım için şaşırdım ... " 

Bugünkü gençlerin _Pi 
büyük bir inkisara u 
korktuğunuz felaketleri uıl 
receğini sanmayınız. B~lr 
her onu karşınıza alaı
mutedil, müşfik sözleri 
baba, kah bir arkadaş bit 
oğlunuza bu fikrinden .... tt. 
vazgeçmesini tavsiye eQlJI""" 

terini anlatınız. Daha bl, 
zanmadan gireceği ınace~ .. L 
acı neticeler verebilece~ 
öbUrgün askere gidince~ 
duyacağını söyleyiniz. 
mümkünse sevdiği kJZJll Ol 
uzaklaştırıveriniz. 

• 
Dayak atan 1cocd 

H.C. imzasiyla : ~ 
!1 yaştndayım dört seti 

üç yaşında bir çocuğutn '1 
ta lxışka hiçbir kimseJJ' ri 
diğim günden bugüne k<J(lfJf 
dan görmediğim hakar~ 
yalnız ev kadınıyım. 8 f'. 
çıkmam bütün giin e1' 

1 
f 

çocuğum ile "'~ 
olurum. Böyle old14{iu . .1111 
ge'l<liği zaman sebepsiz r.,. 
yapmadığım bırakm,yor "' 
ona güzellikle her şeyi o . 4J! 
ve ayrılalım diyorum, beı&' ~ 
dövüyor ve bana sonra ~ 
yak ata ata öldüreceğim W'~ 
vaziyet karşısımda ben ne flt7' 
siz bana bir akıl verin~.,, ~~ 

Hakikaten söylediğinıı ~,.~~ 
ru ise hayatınız büyük bir 
de geçiyor demektir. J{~ 
ağır muamelelerinden ~aı 
için, kendisinin hislerine 
Mademki onu seviyorsunultct 
muvaffak olursunuz. vucu 
bir kadını dövmek kabildit'_:., 
cismen kuvvetli, vücutç~-~:; 
dını dövmek çok müşkUJU".'L 
ince taraflarını bulup ona~· 
fstemediği şeyleri yapma uııJ 
sine daima sadık olduğ~~ O" 
rln, dalına onu sever gbı-Otı 
mayı hiç te tavsiye etme~ 
kendinizi beğendirirseni~ ?~ 
na huyundan vazgeçirebılt 

* 
Bir yalan 

Maltepeden G. imzasiylıt. ~ 
" Bundan iiç sene etJ'IJeı a 

rede çalı§ttğım bir gençl~;..1-1 
ve bir ay sonra nişanlotı ·.( 111) 
karar verdik. ikimizde bi,.I. 
çok seviyoruz. Hatta göz~ 
dahi kt:Jkanıyorduk. Ara1'l~ 
tefek olahı kavğalardan .. ~ 
rar barıştık ve bir birimi:~~ 
sevmeğe ba§ladık. Fakat t1 , 
gün evvel amirlerimin efil ,,ır .J: 
ğer bir kalemde gelmcyefl gll'f: 
daşımın yerinde çalışts'ffl· ~ 
roda gördüğü zaman. çok ,,_o 
kat bir l}ey söylemedı. o~..ıJI. 
ğim zaman bana çok k1;zr'1;; 
de kızmasm ve özül~" ıl& ~1' 
dürü umumi söyledi gıt";:'l 
riyetinde kaldım <1edim·,;ı~~ 
yakındı. Kendi gitmi§ m~ 
minin o gün daireye gel "@.' 
lamış, bana geldi, "sen fO · 
sın" dedi. Ben de yalan•"';,.,. ~ 
medim. Çok kızdı. Daha ~ 
ğır kıkırdılar aöyledi. v~ ~.) 
rap içinde bırakarak ÇI ~I 
nu 8evdiğim için her ~eyi ;,'?,r' 
ettim.. Her BtJbah daireY~ ~ '~ 
man odama gelir beni $t1P'-/!.f 
den odas1na gitmezdi.·-~~ 
gelmedi. Ben onun OCW-~ 
hane ile gittim. Benimle~ ~ 
Şimdi darğınız. Ne ya'P"~ ~ 
mı itiraf e<leyim mi, yotttl'!'.JI 
tün ayrı1ayım mı onu tJ.rı't>~ . 
kan yok. Çünkü onıt çok 
Bana bir akıl öğretin." ·bi ~..; 

Kuvvetli sevgilerde bU f 1'~ 
kançlıklar olabilir. F~k• dJ. TrJI 
yalan söylememeniz Jazıt!l t'1 f'J' 
derhal tashih edin. ~~~~ 
çalışmak mademki siziJl 1,~ ~ 
maya.n bir sebepten .. d~eıJ ~ 
tur. o halde o beni saYl ~f'. 
~unu söylemekten nedetl ufsıc tJ1 ~ 
Fakat anlaşrlan hldise ~ , 
det anından çıkmıştıı:: s~ )>ilit' 
tiği zaman herşey duze ~ıı , l 
demki seviyorsunuz. bu;#~ 
nlmağa sebep yoktur. te d 
ki bu ağır bir kabahat ediJl· "iİ 
Kendisine hakikati itiraf ,tst ~ 
~lık ani geçtiği ve o d!" Yo'J'I" 
için, af etmemesine irnk-
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.,nam ti1f ıett tıld9 edef, Heı 5CJ fena ff!riini'lr. lnıarı huysuzlanır, 
Hclefknlr w hl< bir teY«len memnun olmaı. Her muvıffıkly~tın ıllı .. ,.. 
lln dinlenadt bir riCUt ve dınlenml• linlrlcrdır. f.ıer linirlı liClllı. 

eromuraı ·XnOll· komprlmelerl .... ....,. 
Mhf1ı1ılndlt • 117lcuya temin eder " hlc bir uran roktur, bOth 

dlnrılUID ............. " ..... _ 
..,.....-.,,11enc-lleutttıa. 

FAvDALI-( ~'* 1 CLEMEZSIN 1 ) 

BiLGiLER --=----------" 
......................... -.--..... 

Bugünldi Program 
latanbal 

17.- Univeniteden nakı1. !nkdlp deni. 
Kut Bozkurt tarafmdan. 18.- Senfonik 
m~aikı (pllk). 19.- Haberler. 19.IS Mah 
telif pllklar. 19,30 Çocuk E9irıeme Karu
n;ıa nammı konferanı. 2Q.- Halk maıiki
ıı. 20.30 Stild:ro orkntı'alan. 21,30 Son 
haberler, Saat 22 den aonra Anadolu A
j~ıının ıazetdere mabıu havadıı ıervi-
11 verilecektir. 

Kısa Dalgalar 

Çalııına 9Utlerlı Saıt 10 45 - 14.20 ı 
l 74 aı. •e 31, 45 m Sut IS 00 - 11.SS: 
!~·"&':..Saat 19 - 23..U: 25, 49 m. .. 

Londri 

SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞAGI 

1 - Keder (4). Para boar (8). 
2 - Meyan (3). Rabıt edatı (2). 
3 - En bUyUk ev (5). Bir hece 

(2). 
4 - lıtanbulda bir eemt (5). 
5 - Piy (4). Ona mahaua (3). 
6 - U.kırdı (3). 
7 - An ( 4). Kırmızı (3). Sandal 

(3). 

8 - btirbam (4). Bir hece (2). 
9 - ffte (2). Hacer (3). 
~O- Beyu (2). Bir hece (2). Tek

dır (4). 
ıı - Ta.baka (3). Hayvan mu.o 

(3) • 

DUNKU BULMACAMIZIN HALLt 
1 - Egemenlık (9). 
2 - Gem (3). Ulus (4). 
3 - Emir (4). Asa (3). 
4 - Randevu (7) • 
G - Ek (2). Do (2). 
6 - idman (5). 
1 - Lu (2). Nuir (5). 
8 - lllve (5) San (3) . 
9 - Kuzu (4). Sinema (8). 

10 - Sa (2). Dar (3). Mek (3). 
11 - Tok (3). Şaka (4). 
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ltalya • Habeı M alfepe askeri lisesinde 

Badogliyo Cenuptaki Harbiyeye 9eçen üç yüz 
taarruzu anlatıyor 9ence diplomaları verildi 

Habeıler Dessie civarında 
vahJİ kabilelerin ihanetle· 

rinden mağlGp oldula r 
[ ea,ı 1 incide] 

Adisab~ba, 26 (A.A.} - tki gUn
den beri, yaralı Habe9 askerleri, 700 
kilometrelik bir yolu cebri yUrUyUş
le katettikten sonra bitkin bir suret
t .. Adisababaya vfl.sıl olmaktadırlar. 

Bu yaralı askerlerin mikdan 2 il! 
4 bin tahmin olunmaktadır. 

sederek Maltepe askeri lisesinin ta· 
rihine geçmiş ve şunları söylemiştir : 

"- Yürekleri tarihleri kadar doğ
ru ve mert olan bu yavrular çok ça
lıştılar. Temiz yuvalarını sUsleyen şu 
serin ve yeşll gölgelikler ateşli çalış
malarının beşiği oldu.,, 

Kumandan bundan sonra Harbi
yeye ge<;en talebelere dönerek şu hi
tabede bulunmuştur: 
"- Hayatta hiç bir rütbe. hatta 

en btivüğü oh:ıa bile sizi askerlik iini
formanız kadar aydınlatamaz. Ona 
!iıvik olmağa çalışınız." 

Bu hitabeve talebeden bir genç ce· 
van vermiştir. 

Romen koro heyeti dün geldi 

Kızılayın daveti üzerine Romen ko 1 İkincisi d~ yan~ akşam yine ayni 
ro heyeti Vesolişey Daçya va- yerde vcrıleı::ektir. Heyet te çarşam
purile dün şehrimize gelmiş.lerdir. ba günü şehrimizden ayrılacaktır. 

Heyet yetmiş kişiden mürekkeptir. 
Kızılay azaları dün Romenleri rıh
tımda karşılamışlar ve kendilerine 

Madritte bir kilise halkavi 
yapıldı 

Kızılay rozeti takmışlardır. Misafir- Madrid, 26. (A.A.} - Geçen gece 
lere Tokatliyan ve Ruvayal otelle- sol cenah radikallan Aznalfarach'da 
rinde yer temin edilmiştir. 

Fransızcayı çabuk "' 
öğreti rint 

Bu metotla edilen ters ~ 
lır. Çıkan 64 sayfalı be§ 

20 kuruşadır. Bir kıla~ 
tabı 75 kuruştur. (An& 
Kitap Deposu.) 

Bunların Şimaldeki muharebeler 
hakkında verdikleri tafsilata göre, 
kendilerini en ziyade yoran şey İtal
yanlar ile mücadele olmamıştır. Za
yiatin en mühim kısmını ne bom
bardımanlar ne de gaz hücumları 
yapmıştır. Fakat bütün bunların en 
mühim sebebini Rayaarebu ve Gal
la vahşi kabileleri teşkil eylemiştir. 
Bu vah'ii kabileler, muharebe esna
sında, dnima Habeş karargahlarını 

soymağa koyulmuşlar ve Habeşleri 
bu suretle iki ateş arasında bırak
mışlardır. İtalyan tayyareleri bu 
vahşi kabilelere mütemadiyen mli
him miktarda para göndermiş, ken
dilerini silah ve mühimmat bakımın-. 
dan techiz etmiş ve ayrıca vazifele
ri hakkında kendilerine talimat da 
vermiştir. 

Dün Maltepe Askeri lisesinden 
Harbiyeye geçen Uçyüz gence mek
teplerinde diploma tevzii merasimi 
yapılmıştır. Merasimde Orgeneral 
Fahreddin, General Mustafa, Gene· 
ral Nureddin, lhtiyat zabit mektebi, 
Harbiye ve Kuleli askeri lisesi mual
limleri, davetlilerle mektebin talim 
heyeti hazır bulunmuşlardır. Merasi· 
me saat 14 de talebenin geçit resmi· 
le başlanmıştır. Bundan sonra davet 
liler konferans salonuna geçmişler 
ve orada mektep talebesinin gösterdi 
ği muhtelif spor oyunlarını seyret
mişlerdir. Hep beraber söylenen ls
tiklal marşından sonra "Tarih dile 
geldi" adlı canlı tablolar gösterilmiş, 
bundan sonra lise sporcularının ge
çişi ve gençlerin piramit. eskrim. 
boks. güreş. yer jimnastikleri seyre
dilmiştir. Bilhassa Avrupadan yeni 
gelen mütehassıs hocaların nezareti 
altında yetişen gençler muhtelif spor 
oyunlarında çok muvaffak olmuşlar 
ve davetliler tarafından şiddetle al
kışlanmışlardır. Talebenin yaptığı 
spor oyunları bittikten sonra miika
fat tevziine geçilmiştir. Bu aralık 
mckt"p kumandanı Adil davetlilere 
ve talebeye hitaben bir söylev ver· 
miştir. Kumandan Türkün tarihteki 
kıymetinden ve yaptıklarından hah-

Söylevler bitince Orgeneral Fahred 
din talebeye diplomalarını tevzi et
mi tir. Ayrıca bu sene Harhiveye bi
rlncili1-Iı> geçen Temele altın saat. 
ikincilikle gecen Kenanla. ücüncülilh 
le geçen Makımda ~\mUş birer saat 
hediye edilmiştir. Dinloma tevzii me· 
rasiminin sonunda davetlilere hazır
lanan zengin büfeden şurup ve pas· 
ta ikram edilmiştir. Merasime genç
ı~rin hazırladığı iki perdelik Kızıl 
Cağlayan piyesinin temsilinden son
ra nihayet verilmiş ve bu suretle da
vetlilere neşeli bir gün yaşatılmış

tır. 

Verilmesi kararlaştırılan konser 
!erden, birisi dün akşam saat 20,30 
da Fransız tiyatrosunda verilmiştir. 
Ve büyük muvaffakıyet kazanmıştır. 

Sanjuan klisesine girerek içinde bu
lunan bütün heykelleri ve tabloları 

dışarı atmışlar ve kliseyi halkevine 
tahvil etmiglerdir. 1 .......... . 

Bütiin sovgunculuk vakalarmm 
amili bu vahı:ıi kabileler olmuştur. 

Dessie'nin ttalvanlar eline geçmesi
ne de bu vahsi knhilelcr sebep ol
muştur. Dcssienin düıımesinden Uç 
gün evvel gccelevin bu vah~i kabile
ler muharipleri bir takrip şehre yak
laşarak benzin ve mUhimmat depo
larını bulmn~lar ve buralarını ateş
lemek suretiyle berhava etmişlerdir. 
ı.ı:mTat2sr 

Fransada seçim 
siik" net içjnde 

devam ediyor 
[Başı 1 incide] 

fesini görmektedir. Rey puslası ve
ren kadınların ve erkeklerin sayısı 
çoktur. Her tarafta sükunet hüküm 
sürmektedir. 
ilk seçim turu bHfi 

Paris, 26(A.A.) - Saylav seçimi
nin ilk turu bugün ~aat 18 de bitmiş 
tir. Seçime kesif surette i tirak edil
diği sanılmaktadır. Paris'de öğleye 
kadar, seçicilerin yarıdan fazlası 
ı eylerini istimal etmiş bulunuyor
la .. dı. 

Feministler elli kadar seçim daire 
sinin önünde büyük şapka kutuları 
tulundurmuşlar ve seçicilerden ka
d nların seçıme istiraklcri lehindeki 
reylerini bu kutulara atmalarını is
temişlerdir. 

I :erriot mutlak ekser iyet 
alamadı 

Paris, 26. (A.A.) - Lyondan bil
dirildiğine göre, Lyon belediye baş
kanı eski devlet baknnı Herriot 
mutlak ekseriyeti alamadığından se 
çimin bu ilk turunda muvaffak ola
mamıştır. Herriot gelecek pazar gü
nü ikinci tura iştirak edecektir. 

Paris, 26 (A.A.) - Saylav seçimi 
nin ilk turu bugUn saat 18 de bitmiş-

Seiİmde kazananlar 
Paris, 26 (A.A.l - Seçimden ilk a

lınan neticeler yrni lt'ransız saylav • 
lar kurulunun eskisinden mahsüs de 
recede farklı olmıyacağını göstermek 
te:iir. 

Namzetlerin yarısından fazlası mut 
lak ekseriyeti alamadıklarından gele 
cek pazar günü yapılacak olan ikinci 
tura kalmıştır. 

Pariste, sağ cenahtan Dommange 
seçilmiş, fakat yine sağ cenahtan ve 
vatanperver gençlil< teşkilatı başka -
nı Taittinger ve saylavlar kurulu ikin 
ci başkanı Pate ikinci tura kalmışlar
dır. Dışişleri Bakanı Fli.nden, teka
üt işleri bakanı Besse ve dahiliye mils 
teşarı Rognitte seçimde muvaffak ol 
muşlardır. Başkaca şunlar da rnuvaf 
fak olanlar arasındadır: Sağ cenah -
tan harp malülü kör Scapini, sağ ce
nahtan da Lasterie. merkezden m~
hur hatip L-0urent sosyalist lideri Le
on Blum, sosyaliı:;t Monet, Echo de pa 
rls başmuharriri Henri de Kerillis, 
Lille şehri belediye başkanı sosyalist 
Salengro. 

Fransan:n notamıza 
cevabı çok ~o~tanc d~r 

[Başı 1 incide] 
gelmislerdir. 

Titülesko gazetecilere aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- Hükümdara ve Başbakana, 
Londra, Paris ve Cenevredeki vazi
f E'lerim neticesinde beynelmilel umu 
mi vaziyet hakkında izahat verdim. 
Çok ciddi olmakla beraber, beynelmi 
lel vaziyet, iyileşeceğini ümit ettirebi 
lecek unsurları haiz bulunmaktadır. 

Bugünkü dış siyasa 
ve bu siyasanın kendi tabii di
rektifleri dahilinde derinleştirilmesi 
ve genişlettirilmesi keyfiyeti, tam su 
rette tasvip olunmuş ve bu bugün
kU gUç vaziyete karşı koyabilecek ye 
gane çare olarak telakki edilmiştir. 
Bu siyasa çerçevesi içinde, küçük an 
tant ve Balkan antantının iş birliği, 
çok yakın zamanda, en müsmir su
rette kendisini gösterecektir.,, 

Fransanın cevabı 
Paris, 26. (A.A.) -Temps gazete 

si yazıyor: 
Fransanm Türk notasına cevabı 

gayet dostça ve uzlaşıcı bir ifade ile 
yazılmıştır. Ve bu cevap Fransanın 
1923 Lausanne muahedesini imzala
mış devletler arasında müzakereler 
yapılması prensipini nazarı dikkate 
almağa mütemayil bulunduğunu gös 
termektedir. Fakat Fransa, mesele -
nin esası için ihtiraz kayıtlan koy -
maktadır. Çünkü Fransa kat'i hattı 
hareketini ,ancak Türk talebinin Bo
ğazların askerileştirilmesi ile alaka -
dar büyük menfaatler üzerindeki 
doğı:udan doğruya veya bilvasıta te
sirlerini tetkikten sonra, ittihaz ede
bilecektir. 

l talyan nolcfai nazarı 
"Tamamiyle ma!Om olmayan" !tal 

yan noktai nazarı hakkında ihtiraz 
kayıtları dermeyen eden Temps ga
zetesi yazısına 9öyle devam etmekte 
dir : 

Lozan muahedesini hiızalamtl} o -
lan devletlerin malum temayülleri -
ne göre TUrklyenin, arzu ettiği 11e-
kilde meseleyi halledilmiş görmesi 
ciddi surette ve çok muhtemeldir. 
Her tarafta Türk hattı hareketinin 
dürüstlilğü manevt kıymetiyle tak
dir olunmaktadır. Türk hattı hareke 
ti, beynelmilel taahhütlerini tek ta -
raflı olarak ihlal eden Almanların 

hattı hareketi ile tam bir tezat teşkil 
etmektedir. 

Pirede kanh 
hCidiseler 

Atina, 26 (Tan} - Komünistler 
Piredeki Tobako Kolmani firkctinde 
çalışan ioçileri işlerini terketmeğe 

Aians yanllı haber 
verdi Kral Fuat 

ölmemiş! 
[Başı 1 incide] 

havadislerin tamamiyle yanlış oldu
ğunu bildirmiştir.,, 

Biz tam bu havadisi kaydetmek 
lizere iken yani aradan beş dakika 
geçmeden Anadolu Ajansının bülten
leri geldi. Bunlar arasında şöyle bir 
telgraf vardı: 

Kahire, 25 (A.A.) - Kral Fuat öl
müştür. 

Biz bu havadisin yanlış olmasına 
ihtimal verdik. Anadolu Ajansının 
hiç olmazsa ölümü vukuundan çok 
evvel haber verecek derecede acele 
davranacağını hiç zannetmemiştik. 
Çünkü Ajansın birçok hadiseleri ba
zan üç gün geç bile verdiği vakiydi. 
Fakat Fransız radyosunun da ölüm 
haberini vermemesi şayanı dik
katti. lşte bundan dolayı hayret et
miştik. Dün bu hayrctimizde haklı 
olduğumuzu anladık. ÇUnkU Kral 
F'uat ölmemişti. Ajansın verdiği ha
ber, Kahirede çıkıp sonra tekzip edi
len şayiadan galattr. Bazı refiklerimi 
zin hususi haberleri ve bu meyanda. 
Mısırın matem içinde olduğuna dair 
verilen Kahire mahreçli telgraflar da 
belki Anadolu Ajansmm bu haberi 
üzerine dayanıyordu. Fakat resmi 
bir telgrafı tekzip etmemek için, al
dığımız haberlerin hilft.fma olarak, 
hiç bir mütalea ilave etmeden Ajansı 
kovmakla iktifa ettik. 

DUn bu hususta Ajans yine şu ha
berleri vermiştir: 

Kralın sıhhat bülten• 
Kahire, 26. (A.A.) - DUn saat 

22 de neşredilen son sıhhat blilteni 
Kral Fuadın sıhht vaziyetinde deği
şiklik olmadığını bildirmektedir. 
Yeniden seyelanı dem olmamıIJtır. 

Londrada bulunan Prens Faru
kun, babasının sihhati hakkında te· 
lef onla malt1mat istediği haber veri
liyor. Prensin Kahireye çağırıldığı 
haberi teeyyüt etmemigtir. 

Son vaziyet 
Kahire, 26. (A.A.)" - Son sıhhat 

raporuna göre, Kral Fuadın sıhhi 

vaziyeti eski halini muhafaza etmek
tedir. 

Haber doğru mu ? 
Yukarıya koyduğumuz Ajans tel -

grafları bereket versin bu sefer doğ
rudur. Çünkü dün gece saat bir bu

çµkta Paris radyosu da ayni havadi
si tekrar etmiştir. 

Bu habere göre Kralın sıhhi vazi
yeti vehametini muhafaza etmekte -
dir. 

KUPONLU 

TURK 
ADAPAZAP1 

· TiCAR~T · BANKAşj 

Maf sal rumatizması 

(Goutte) 

Adalat rumatızmas• 

Elemi asabl 
(N6vralgles) 

Kum hastahQı 
(Gravelle) 

Tasalüblşeravın 
(Art6rio-sc:ıerose) 

, , -

URODOrtAL 

hastalıklarile muztarip olanların 

emsalsiz devası URODONA L dir. 
Etablissements CHATELAIN, 2 et 2 bi~ Rue de Valenciennea, PARIS.. 

bütün eczanelerde bulunur. 

Lyon'da sağ cenah namzedi doktor 
Franclllon 4201 rey eski başbakan 
Herriot da 3698 rey almıştır. Ddnci 
turun neticesi, biner rey almış olan 
sosyalist ve komünist namzetlerin e
lindedir. 

mecbur etmişler ve işçiler için iane 
toplamağa başlamışlardır. işçileri 
müdafaa etmek için müdahale eden 
zabıtaya birt&kımları tecavüz ettik-

lerinden zabıta ateş açmağa mecbur 
olarak aralarında musademeler ol -
muştur. Bu musademelerde birkaç 1 
kişi ellerinden, yüzlerinden berelen-

m~tir. ............................................................... .--::. 

ilaçlarınızı Bah~e 

kabıda SALiH NECAli den alınız. Reçeteleriniz K E s K • N 
bUytik bir dikkat, ciddt 1 
bir istikametle hazırlanır. 

KASELERi Grip, Nezle, baş ve di~ 
muannid sancıları bir 
Kıy,nıcttar bir nastm' 



HA y AT Sigortala~ı.nda 
Değerli Bir Yenılt~ 

bUyük feli.ket olan ölüm ve malQlıyetin acı· 
Bundan böyle, en ıır..nuzu kendinl%J ve yakinlerini%J : 

tarından çoluğunuzu. çocu6.... ' • 
M ı · nyeti de temin eden Senelik 
Ta uettülü Tam Muhtelit Sigorta 

em b"ı--1 .. ;.. Bu sigortayı memleketimizde yegane tat· 
De koruya uu-...-. 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

ptıfı bu yeni nevi ile hayat ligortalannda mUhim bir inkıllp 
ya mlfUr ÇilnkU bu sigorta ile : 
yabıtım ~ maUUlyet temin olunur - Her sene nakdi temettU v& 

rlllr _Vefat halinde müemmen mebllğ derhal ödenir - ~~1~av: lenameııiD hitammda sigortalı hayatta bulunursa ve ma u ıye ' 
uframamıt iH mUemmen meblağ 90 10 fazlasıyle tediye olunur 
- Muvakkat ve daimi malfıliyet mUddetince Ucret alınmaz -
Daimt maU\liyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelık. irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukaveıenamenln hitamında mUem· 

11ıe11 mebllğ yene tamamen ödenir. • • 
Diğerlerinden çok üstün faidelen olan b~ sıgor

tanı.ıı yaptırmak üzere şu adreslere muracaat 

APN'ADoLU Sigorta Şirketi 
..... - ... t ........ t 

Jst,anbul Yeni Pmtane lraJ'll8IDda BllyOk Kmaclyaa Ban. 

T E L E FON ~ ::::: 

Gedikpaşada istanbul Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

b. rkleri için mevcud nümunelerine uygun 
Jandarma ır ı aynı ömek ve evsafta yerli yapışm

olarak Avrup~ veya 'kdarları ile tasarlanan bedelı ve 
d agı .. da cıns ve mı . k ·ı an aş . 1 ·· r kalem teçhızat açık e sı tme 
ilk cüvenrnelerı yazı ı U:w 

ile satı~ ahn~cak-~~936 perşembe günü saat . (on beşte) 
Eksılttnesı 30 d dikim evindeki Komısyonumuz-

Gedikpaşada 1 an arma 
da yapılacakdır. 

1 
techizatın hepsinin bir istekliye 

Ahnac~k ( 3) }<a ~mb. h r cinsinin ayrı ayrı isteklilere 
ihalesi caız oldugu gı 1 e 
de ihalesi caizdir. . . muza gelerek nümunele-

ı kl.1 her gün Komısyonu "d 
ste ı e~ .. örebilirler. İsteyecekleri mallara aı 

rl ve şart kagıdın1
1 g d .. makbuzu veya muteber banka 

"Jk ·· nme Ma san ıgı d 1 d' .. ı e-uve (2490) sayılı kanun a yazı ı ıger 
kefalet mektubu ve 

1 
. d olduğu halde belli gün ve saat-

belgele~ de bera ~~ ~rrn:ıeri. < 197 9 > 
ta Komısyonum B h . · Mikdan Cinsi 
T h 

. İlk güvenme e_ ennın 
a mın fıatı 

bedeli Lİ. K. 
Lİ. K. Lİ. K. 1 

658 49 35 o 25 
120 09 00 

54 oo 1 50 
720 --

1498 112 35 

Aded 
94 

480 
480 

Avcı borusu 
Küçük düdük 
Ceb feneri 

2838 

" T A N ·" ın büyük bir içtimai yardım teşebbüsü 
11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone 11 kayde

dilecek karilerimizi 1,000 liraya 

sigorta ettiriyoruz 
TAN 
Sigortası 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 

olan C ANADOLU l temin etmektedir 
(Tan) m bUyUk içtimai yardım t~bbU UnU teşld1 f'den (OKUl'l'CU-

1.ARI rJ SiGORTA ETTiRMEK) fikrimiz, teşehbll lln clddl.)et ve ehem
miyetine uygun blr lntlzamla ba.şanlabilnıek için, ADIM ADIM TATBiK 
EDll ... ECEKTIR. 

Dk adım, 1 Mayıs 986 Cuma gUnUnden itibaren gft7.etemlze (SiGOR-
TALI ABONE) yazılacak olan okuyucularımızın siı;ortn edilmesiyle ah· 

lacaktır. 
lkin<'i atlım ( lgortab perakende satıf) olat'aktır. Bunun tntblkl için 

hazırlıklar içindeyiz. 

(Sigortalı abone) nin esas şartları şunlardır: 
Bir gazete beş kuruşa satıldığına göre senelik tutarı 

S X 360 J 8 Jirj etmektedir. Halbuki sigortalı aboneler, 
yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lira tediye ede
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ayrı kayıt 
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

Bu suretle abone olan kariimiz, otomatikman, yani 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesile 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalara karşı ve abonenin 
devamı müddetince tarafımızdan Sirkecide Postahane 
karşısında Kmacıyan Hanında kain ANADOLU Sigorta 
Şirketine sigorta ettirilecektir. 

Bu sigorta ettirmek muameleıi gayet basit bir tekilde 
ve şu suretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 

dercedilecek olan sigortalı abone kuponunu 
doldurarak abone parasile beraber idaremize 
gönderecek ve bunun üzerine kendisinin Ana
dolu Sigorta Şirketine sigorta ettirildiqine dair 
olan vesikası idare tarafından adresine gön-

derilecektir. Bu sigorta vesikasının kariimizi ne 
şerait dahilinde ve hangi çeşit kazalara karşı 
sigorta ettiğini hulasaten aşağıya yazıyoruz: 

Kariimiı hanCJİ kazalara karşı 
si9ortah olacaktır? 

Sigortaıınm Türkiye Cllmhuriyeti buduUarı lçersinde kendi iradesinde 
olmıyarak maruz kalabileceği: 

a - Vesaiti nakliye kazalarından mütevellit bedenf inza ve ölilm 
b - Yıldırım isabeti ve hareketi arzdan mütevellit bedeni ar~ ve 

ölUm; 
c - Havagazi tesiriyle boğulma, 
d - Hayvanat ısırmasından mUte\•enıt kudu~ netlceıd BIUm· hadisele-

rine karşı sigorta edilecektir. ' 
Abonf'mlzln gerek m~lekf \'e gettJcse hususi hayatında uğnyablleeeğl 

dlğt!r kazalar bu lgortaya dahli değildir. 

. ~İgo~talr. abonemiz yukarda yazdığımız kazalardan 
bırı netıceıınde hemen veyahut bu kazanm doğrudan 

d?ğruya teıiri mutlakile bir ıene zarfında öldüğü tak. 
dırde evrakı müıpiteyi hamil kanuni varislerine mezkur 
e~rak ve veıaikin Anadolu Sigorta Şirketine tevdiini ta· 
~ıp e.den 30 gün içerisinde tazminat olarak 1.000 lira 
ödenır. 

.. Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 15 yaşından kü
çuk ve _70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
ba~ka sıg?rtah kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul
lerı aleyhıne ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkını tama
men muhafaza edecektir. 

Karilerimiz 1 Mavıstan itibaren qazete-

mize sigortalı abone yazdabileceklerdir. 

"TAN" · gazeteaınin 1000 liralık ıigorta 
abone kuponu 

Tarih : 27 / 4 1936 
~~ -- --- ~ 

~- -
, ıı 

Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 
1 

tşi ve gUcU 

-
,, 

Adresi 

: 

Bedeni bir sakat-
lığı var mıdır, var 
ise nedir? 

1 

Nekadar zaman il 
için abone olduğu .' 

1 - - - - -
Bu kuponıı dcrccdılccck yazılar cayct okunaklı yazılmı, olmalıdır. 

lstanhulda Tan gazetesi sigorta sen isine. 

_J 
! 

Ga:ıetenlı.ln 28 nisan 1 HSG nü hasında l azılı şartlar dalreslnclt' kıızn' a 
karşı rnoo liralık lgortalı nhone lazılmak lstl3oruın. Ahoneınıı• "Pıl~ll 
gönderllmi tir. "'lgorta muamelesinin l apılmasını dilerim. 

11117.8: 

"'=:===~~~:==~u~umt~~N~'et:r~ly;:au ıdare eden : S. SALIM 
Sahibi: Mahınut SOYD~ ;i:. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

Gazetecilik ve Matbaa ı ~ --------------------------------------~-- -- -~---------------

G 1 tasaray Eczanesi - Eczacı ve kimyager Ahmet Cevat Akiska Tel. 40786 1 

Bu~n ~ıhh1 ihtiy~çlaraCe~~~ j REÇETELER j ~~yük bi~ dikkat ve cicirl b 
T u R K nıuessesesı 1 ıhtımam ıle hazırıanır. 

veren p A N Nezleye, soğu~ .. algınl!ğına, 6ripe, diş ve baş ağrılarına karşı en 105 rli t,~ 

A L G O Hancı . tesırlerden bozulmaması içın madeni kutulara konmuştur . · 
ISıM ve MARKASINA DiKKA T: ALGOPA'" . .__lr' 



12 ==========================TAN 

~ Verdiğiniz paramn muadilini aldığımza eminmisiniz ? 
-------~l!!'I-------- Norge yuvanızın sıhhatini, neşesini ve zarafetini artıracak yegcine buz dolabıcllt• 

.N O R G f Sizi buz dolabı almağa teşvik eden dütünceleriniz hangileridir, buz dolabından 

~~---..._- ::------..,,,_..------ hizmetler bekliyorsunuz ? 

"Norge .. u görmeden 

Buz dolabı almayınız ! 

ŞARK MALT 
H Ü L A S A S 

-· 

1 • Yiyecek ve içeceklerinizin tamamını kolayca istiap edebilecek ferah bir ge 

2 • Senenin en sıcak günlerinde bile zerresi kaybolmıyan emniyetli ve 
serinlik. 

3 - Asgari cereyan sarfiyatı ve bu suretle azami tasarruf. 

4 • Yıpranmadan, bozulmadan uzun seneler devamll hizmet. 
Norge bütün bu arzularınızı tam manasile tatmin edecektir. Hedefinize vasd 011 

...... .,.

1 

mutlaka bir NORGE allnız· 
1111 n n ı ı ın ı ı 1111ı11ını1111111n11111n11111111111nrn1111111111 n nmınnımı ınn n nınnunınn ıun nnnrnınnınn n nnırnınn 
~ Norge kompresörleri "Rollator,, tabir edilen mihveri blr kuvvet kaynağı ile mücehhezdir. Rollofof 
: yalnız Norge'un ihtiraı ve bu suretle yalnız Norge'un mlıdır. Rollator Norge'un yıpranmak, bozuıı1ot 
E nedir bilmiyen kalbidir. Ömrü namütenahidir. 
;, 11111111111111111111mın111111m111111111111111111n111 ın ını 111111nımnm111111111111 mnnnmın n n m numn un n 

MÜESSESATI 
Galata, Voyvoda caddesi No 58 • 60 • 62 Ankara Anafartalar caddesi No. 

Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, 

karınca, örümcek ve bütün haşaratı kö
künden keser, yuvalarına ve eşyaların üze
rine ve odaların havasına ve tahtaların, du
varların kenarlarına, aralarına bolca FAY
DA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA 
ile tahrip ediniz 

Bütün yaz bu muzır 
haşarattan kurtula
cak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa apartı
manlarda, mutfaklar
da yemeklerinizi, er
zaklannızı telvis e
den hamam böcekle

rini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 
küçük, köcekleri, tırtılları, kümes hayvana
tında, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a
ğaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAY
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30, 
yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku
ruştur. FAZLA PARA VERM.EY1NtZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak istiyenlerden sakını

nız. FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli 
ve daha ucuzdur. Hasan markasına dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, IST ANBUL, BEYOCLU 

Ankara caddesi Meserret oteli bitişiğinde 
No. 88 İstanbul. Telefon 23475 

Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile sür'atle hazırlanır. 
Bil~mum Avrupa ve yerli müstahz arlan daima mevcuttur. 

MAKINA DESiNATÖRÜ ARANIYOR 

1 

Güzelliğin Baha 
DiŞLERDiR 
Siz de günde iki defa 

RADYOLiN 
Kullanarak ağzınızdaki ba

han muhafaza adiniz. 

RADYOLi 
Dişlerin abıhayatı 

ıstırabın ve a§r1nın en 
9lddetllslnl en kolay, 
en ~abuk ve en ucuz 
gec;lrmenln c;arul bir 
ka9e GSIPln almaktır. 
Mideyi bozmaz, böb· 
reklerl ve kalbl yormaz 

Ucuz Tesirli -
il 

Nekahatte bulunanlar, kansızlar, lştihasızlar, zayıflar, emzikli Anadoluda bir sanayi şirketi için Fransızca bilen makina. destinatörU-
kadınla.r, diş çıkaran ve kemikleri zayıf olan çocuklar için emsalsiz 1 devadır. HER EC'LANEDE BULUNUR. ne ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar çalıştığı yerlerle istediği maaş mık-

._ ______________ .. ______ dannı 176 posta kutusu adresine CM. G. B.) rumuzile bildirmeleri. 


