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Orta Avrupada yeni anlaşmalar Bükreşte Adisababaya doğru 

italyan tayyareleri Adisababa halktna tesl m 

Küçük antantln, dağllmasa bile Dışişler sekreterimizin İtalyan ileri hareka+mın 
cok gevşeyeceği söyleniyor siyasal temasları dün başladığı bildiriliyor 
~ 

Cekoslovakya bir tarafa bırakılarak Lehistan, Macaristan ve 
Yugoslavya arasında sıkı bir anlaş ma hazırlanıyor 

Avusturyada mevkii iktidar mücadelesi 

Prens Starhember9 ile Başbakan 
Şuşnig'in arası fena halde açıldı 

Fransada reye iştirak edem iyen kadınların sokaklara astıkları afişler 

p ·s 27 (Tan) - Fransız mcbu- mUnlstlerdcn, Sol radikallerden mU
~ntihabından alınan son neticeye r\:kkep olan bu cephe Colonel de la 

san ın · ed. R ' 'd tt· - · F~ f "Front Populairc'' tcsmıyc ı- ocque un ı arc c ıgı a~ st parti-
f0r°ıJaık Cephesi intihabatı kazan - ler birlığinc tamamen zıt bulunmak
.:. bwwıuyor. Soitya.listlcrdcn. K.o- f Arkası 3 Uncüde ı 

olmaları için yığınla beyannameler affl 

Suphi Tanrıöver K ral Karol 

BUkreş, 27 (A.A.) - TitUlcsko, 
Numan Mcncmencioğlu şerefıne diln 
bir öglc ziyafeti vermi. tir. Ziyafette 
lç ve Tüze Bakaıılariylc Dış Bakan
lığı miıstc.şarı Savni Rndulesko, ln
giliz. Sovyct, Yunan, ltalyn, Le.his • 
tan ve ~·ugoslavya orta elçileri, Dış 
Baknnlıgı yüksek memur lnrı, Roman 
ynnın Ankara orta elçisi ve Tilrk el
çiliği memurları hazır bulunmuşlar
dır. TilUlesko AtnUirkün ve Numan 
Mencmencloğlu da Krnl Karolun sıh 
hallerine kadehlerini kaldırmışlar • 
dır. 

Dessle yolunda erzak ve mUhlmmat kam1onlan 

ICral taral1ndan lcabul 
edildi 

Adisababa, 27 (A.A.) - Rcuter 
Ajansı bildiriyor: Bu sabah bir ltal
yan tayyaresi şehrin üzcr'.indc gayet 
alçaktan aşağıya kağıtlar atmış ve 
kanatlan ideta blnlara sUrilnccek 
şekilde şayanı dikkat akrobasi hare
ketleri yapmıştır. 

Bilkrcş, 27 (A.A) - Menemenci • 
oğlu. Başbakan Tatarcskoyu öğleden 
evvel ziyaret etmiş ve öğleden sonra 
da yanında TitUle ko oldu'ru halde 
kral tarnfındnn knbul edilmiştir. 

Beyannamede neler yazılı? 
Adisababa, 27 (A.A.} - Reutcr, 

bu sabah şehrin üzerinde uçan bir 
ltalyan tayyaresi, Badoı;lio imzalı be 
yannamcler atmıştır. Bunlarda, payı 
t.ahtın bulunmakta olduğuChoa ili hal 
kına karşılık çıkarmamaları, yollan 
bozmamaları ve İtalyan ileri hareke
tine karşı koymamaları tavsiye edil
mektedir. Bundan başka beyanname 

............ _ 
Yusuf lzzettinin 
ölümü meselesi 

Ev Kraliçesi müsabakasın· 
da kazananların hediyeleri 

Ev kraliçesi milsabakamızda kaza
nanların hedıyclcri evvelki gUn Be • 
yoğlu Kız San'at mektebinde dağıtıl
mıgtı. 

O giln mektebe gelmlyen fakat im
tihanlarda kazanmış bulunan 39 mu. 
sabıkın hediyeleri idaremizde mahfuz 
bulunmaktadır. Bunların derhal idare 
mizc milracaat ederek hediyelerini al
malarını rica ederiz. 

lerti şu sözler y ıılıdır: 
"Ahali itaat cdc.rso mal ve canla-

BUtUn dünya halkına hitaben beyı 
natta bulunan Necqlnln kügQk 

[Ar.kası 10 uncuda] kızı Zahai 

Kral Fuat ağırlaıtı 

Kangren boğazına sirayet 
etti, sun 'i gıda vermyor 
Sokaklarda Kral için 

dualar ediliyor 

bütçesi dün 
kabul edildi 

İnhisarlar Vekili Rana Tarhan, tütün satışı ve celiri 
hakkında sorulan suale cevap verdi 

. Ankara, 27 (Tan} - Kamutay bu 
giln Refet Canıt~in başkanlığında 
toplanmı tır. Bazı mebuslara izin 
verilmesi hakkındaki ba kanlık tez
keresi ve Haziran, Ai;rustos ayJanna 
ait raporun sunuldu -;.una dair Dh·a
nı Muhasebat encümeni raPQru oku
narak kabul ed ildikten sonnt inhisar 
lar Umum dircktörlUğil 1936 bUtç • 
sinin görUşUlmeslnc başlanmıştır. 
S?z alan Kitapçı HilsnU (İzmir), til
tün gelirine ve satışına tc.mas ederek 
ne hükumetin layihasında, ne de bUt 
çc cnciimenl raporunda bu hususta 
izahat verilmediğini, ihracat işini or 
ganizc etmek Uzcrc kurulması kanun 
la kararlaştırılan şirkPtin faaliyete 
geçmedifini.vc hic olmazsa. idarenin 

HUınO Kitapc;t Rana TartMan 

bu lfi tlllerlne alarak lbncatr oo1aJt 
manm çarelerinl arqtrramumı .. 

rArlcMl 10 uncudal 
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HERGUN BiR FIKRA 

Kll~ilr 
En büyüklerinin ya~ı on ikiyi aı;mayan, ilk mtktep talebesi olduklarını 

du\·ar dibine emniyet ettikleri renkli seferta:,larile çantalarından anladı
ğım n~ell bir çocuk kafilesi gördüm. Arı.ada kızak kayıyorlardı. Çirkin 
arsaya bir çocuk parkı hallol ,·eren neşelerinl daha yakından tadabil
mek, kızakla kayanların yüzlerindeki ha7..zi daha i~i seçebilmek için yan
lanna yakla;,mak 1 tedim. Yaklaşmaz olaydım. Bir yudum çocuk ne. esi 
Jçin girdiğim arsada ~ni "okkalı,, adını \'erdiğimiz bir küfür ka~ıladı. 

Çocuk ağzında bir ~rapnel gibi patlryan soyundan, yaman bir küfür. 
Dlkkıı.t ettim: Dokuz yaşındaki ~ocuktan tut un dn on iki yaşındaki bü -
ytiklerlne kadar hepsi. En ufak bir n~ile ile, ister neı elerlni, ister hid
detlerini ifade için olsun, hep i de parasını eksik almış bir hamal tekarnü
IU ile küfür ediyorlardı. Arsanın üstünde uçan ku lara, kar:;-ıdakl evin du
varından can hadile dıı;.an fırlıyan bl~are soba. borusuna, kayarken bur
nu topra~ takılan kızağa, inişin sonuna kadar durmadan inebilenlere, 
inemiyenlere, velhasıl her ~eye n herkese can n gönülden küfür ediyor
lardı. 

Uzerlnde patlayan a~ dolu kiifürlerin ya)·~arasından başka bir şey 
göremez olduğum anıadan kaçtım ve uzun müdclet Anadoluda ilk mek -
tep hocalığı yapan bir muallimin yakasına ynpıştrm. 

Niçin dedim. Nl~in bu çocuklarla m~kt-ep haricinde ele meşgul olmu
JOr&unuz, niçin onlann ~örek yer gibi küfreden murdar dillerini ~ekip 
kopartmıyorsunuz r 

hk mektep hocwJI bana yana yakıla "neler yapmadık, neler,, diye uzun 
1l%Ull çoculdan bu kötü huylannda.n vaz geçirmek için yaptıklannı an -
lattı: 

- Bir gtln, dedi 10 ya..~ındakl Meml in evde kUfredlp etmediğini anla
mak l~ln e\ine kadar gittim. Meml 1 babnsnırn dizleri üzerinde otummş, 
anuma küfrederken gördüm. Memişln avurduğu her kUfüril babasının 

.. ya§a,, lan takip ediyor \'e koca Memiş her güzel telaffuz ettiği küfre 
anukabll bir adet _çll kuruş alıyordu. 

Bedri Rahmi 

Hafriyat 

Dehlizde bugünlerde 
araştırma y~pllacak 

Yeni gemiler 

Müzakereler bu 
hafta bitiyor 

Denizyolları idaresinin Avrupaya 
ısmarlayacağı gemiler için, Avrupa 
şantiyeleri gruplarile yapılan müza
kerelerin bu hafta içinde bitirileceği 
anlaşılmaktadır. Ingiliz ve Fransız 
gruplarının mümessillerile yapılan 

müzakereler neticelenmiş ve bu grup 
ların, bu işi yapmak için gösterdik
leri şartlar tesbit olunmuştur. Bu 
hafta, Hollanda ve Danimarka grup 
!arının milmessilleri ile görüşülerek, 
bunlardan da esas netice alındıktan 
sonra dört grupun şartlan arasın

da mukayese yapılarak, inşaat işi en 
ehven fartları gösteren grupa ihale 
olunacaktır. Bunun için son görUş -

melezin Ankarada yapılacağr ve ve
kaletin tensibi ile ihalenin katiyet 
kesbedeceği anlaşılmaktadır. 

Türkkuşu 

Bilginler bu hafta 
şehrimize geliyorlar 
Universite meydanında Türkkuşu 

için bir uçuş sahası hazırlanacaktır. 
Burada ihzari uçuşlar yapılacak , 

Türkkuşu faaliyetini teksif için bazı 
hususi tesisat yapılacaktır. Tesisat 
üniversite meydanının arka kısmında 
kurulacaktır. 

Uçuş meydanında ihzari uçuşlar -
dan başka nazari malumat verilecek
tir. Bu iş için Beyazıt kulesinden aza 
mi istifade edilmesi kararla.şmıştır. 

IstanbuJ hava kurumu, bu hususta 
liı.zımgelen teşebbüslere başlamış ve 
ihzari hazırlıkları tamamlamıştır. 
Kursun devamı müddetince muallim
lik edecek olan mUtehassıslar Cuma 
gilnU Ankaradan şehrimize gelecek -
!erdir. 

Kurs temmuz ayı içinde ilk mezun
larını verecektir. 

Fransız feministi şerefine dün 
Perapalasta bir ziyafet verildi 

Küçük Haberler 
• Halkevinde bir lionf~ 

minönü H&lkevi salonunda 
at 17 buçukta şehir tiyatro111 
karlarından 1. Galip taraf bir 
yatro ve gençlik,, mevzulu 
rans verilmiştir. 

* Romen koru heyetinin k 
Şehrimizde bulunan Romen 
yeti dün Çamlıca ve Büyil 
gezinti yapmışlardır. Mis 
fine bir öğle ziyafeti verillll 
yet, bu akşam son konserinl 
tir. 

* Fotoğraf ergi i kap.
yon Fransezde açılmış olan 
ve resim sergisi dün akşaın 
mıştır. 

''ilavette 

Nisan celbind.e 
abnacaklar 

936 nisan celbinde bir bu~ 
lik hizmete ayrılmış olan pi 
nıfına mensup 316 ili 327 
le 328 doğumlular ve mu~ 
darma sınıflarına ayrılmış 
ila 329 bakayasilc 330 do· 
celp ve sevk olunacaklar! 

Istanbula dönen Arkeolog Profe
sör Bakster, araştırmalarına fiilen 
başlamış bulunmaktadır. Bu seneki 
çalışmalar dört ay sürecektir. Bitme 
diği takdirde gelecek sene devam e
dilecektir. Bu seneki hafriyat Aras
ta sokağı ile aşağısındaki yol arasın
da kalan harabelerde yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar sondaj için Uç metre 
kadar derine inilmiştir. Sondaj ame
liyesi muvafık bir netice verirse haf
riyat hududu genişletilecektir. Son
daj yerinin on metre ilerisinde Gure
ba hastanesi idare şefi Sadık Barkı
nın evi ve bahçesi buJunmaktadır. 

Burada, evvelce yapılan tetkiklerde 
nazarı c;kkati celbeden birçok nokta 
!ar görülmüştür. Bahçenin ortasında 
büyUk bir merdivenle inilen geniş bir 
mahzen vardır. Bahçenin diğer yerle 
rinde de buna benzer kapalı mahzen
lerin ve yolların bulunduğu zannedil
mektedir.Civardaki kuyulardan birin 
de ve bir demir kapı üzerinde bugün
lerde tetkikler yapılacaktır. Bu kapı 
ı~tanbul Gümrük muhafaza baş mü 
dürü Hasanın bahçesindeki kuyuda
dır. Zannedildiğine göre, kapı, Bizans 
imparatorlarının oturdukları saray -
lar: Agusten meydanı ile birleştir
mektedir. 

· bildirilmiştir. 

'Negüı'ün hayatı 
Italyan taarruzu durdurulmadan 

evvel ve Adi!ıababanın Italyanların 
eline geçeceği sıralarda, NegUs'ün 
Bervetinden geri kalan parayı lngil
tereye gönderdiği haberi de gelmişti. 

Habef İmparatorunun ııerveti, 
anemleketi için yaptığı masraflarla 
iyice ek.silmiş olabilir. Fakat Negü
eUn hayatı sigort&lıdır. İmparator, 
İtalya - Habeş harbi çıkmadan evveJ 
kendisini iki bUyUk Amerika kum
panyaama yedi milyon franga (beş· 
yüz a.ltmı9 bin Türk lira.ama) sigor
ta ettirmiştir. Bu sigortada harpte 
ölüm de vardır. 

Sefim hikayes1 
Fransada saylav seçimi yapılıyor. 

Fransadaki eski seçimlere ait bir 
Jmrnazlığı anlatalım: 

Eski Bakanlardan biri saylav se
~ilmek için, ötede beride nutuklar 
eöyliyecek. Fakat daha ilk nutkuna 
başlarken karşısına birisi dikiliyor. 

- Vay alçak, sen misin? 
- Fakat ... 
- Kızım ne oldu t 
-Kızın mı? 

- Evet, ne vakit evleneceksin ? 
- Ne demek istediğinizi anla.yamı 

yorum ... 
- Kızmıla evlenmezsen çocuk ne 

olacak? 
- Fakat. .. 
- Peki, peki, nutkunu bitir de se-

ninle iki kelime konuşalım. 
Bu ııahne Uç bef yerde tekrar edi· 

llyor ve "ırz düşmanı,, namzet bir 
tek rey alamıyor. 

Ollllnger ne lmlı? 
Nevyork Post gazetesi yazıyor: 
"Amerikan Nazi mahafilini çok iyf 

tanıyan Dr. Alber Brandt bize gön
derdiği bir mektupta Gangster Dillin 
ger hakkında henüz bilinmeyen bazı 
noktalan bildirmektedir. Bu nokta
lar kendisine Nasyon&l • Sosyalist 
partisi (Amerika şubesi) nin eski a
nlarmdan biri tarafından haber ve
rilm1'tir: 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- BirJeşlk Amerika hükftmetlerln

den lndiana'run etrafında hangi hü -
kfunetler vardır? 

- "Prens,, üm·anı hangi memle -
ketten çıkmıshr? 

- Tilorly(' kimdir! 
- Kalifomiya ,.e Ava'ttralya al-

tın madenleri ne zaman keşfedildi? 
- Santos - Dlimon kimdir? 

Dünkü soruların cevapları 
S - Fati~ Mehmet ·nerede ölınil§ 

tür., 
C - Gebze<le. 
S - " Bana mükemmel bir alfa

be ııerin, si::B mükemmel bir dil t:e
reyim, miıkemmel bir dil veriıı, mü
kemmel bir medeniyet vereyim,, sö
zil kimindir 1 

C - Lelbnitz'ln. 
8 - Fausta kimdir 1 
C - Rum imparat-0rlanndan büyük 

Ko tantinln ikinci kan ı. 

S - Fidyas kimdir 1 
C - F.akl Yunanlstanın en bilytik 

he)·keltraşı. 

S - Hammer'in Osmanlı tarihi 
kaç cilttir 1 

C-On sekiz. 

"1 Nnumaralı halk düşmanı Dillin 
ger Nazi partisine 1684 numara al
tında yazılı idi. Kayıt varakası 16 
Mayıs 1933 tarihini taşıyordu. Bu va 
raka, Detroit şubesinin o zamanki 
sekreteri Hans Ştraus tarafından im 
zalanmıştı. 

"Ayni şubenin şefi Spantnobel, 
22 Haziran 1933 de Dillinger'e birle
şik Amerika Nazi teşkilatının şimdi
ki Fuhreri Dr. Gissibl'e hitaben çok 
hararetli bir tavsiye mektubu ver
mişti: Bu mektup 8ayesinde Dillin
ger, Dr. Gissibl ile birçok defalar gö
rü9müştü.,, 

Sultanahmet ve Ayasofya civarın
da bulunan saraylar, birer paviyon 
halindedir. Burada Baksterin yaptığı 
hafriyat bu sarayları, ve paviyonları 
çıkarmak içindir. 

Belediye 

Galata köprüsünün 
tamirine başlandı 

Galata köprüsünün tamirine baş -
lanmıetır. Köprünün hem dubaları 
hem asfalt kısmı tamir olunacak,de
mir kısmı yeniden boyanacaktlr. 

• Belediye, Beyoğlu belediye binası 
nı esaslı surette tamir ettirmeğe ka
rar vermiş ve bunun için 8700 liralık 
bir keşifname ve proje hazırlanıl -
mıştır. Ayrıca da bu binaya 7 bin lira 
mukabilinde kalörüer tesisatı yaptı -
rılacaktır. 

• 930 yılından sonra belediye ve be 
lediye şubelerine alınan memurların 
vaziyetleri diğer belediye memurları 
gibi tekaUt kanununa tabi olmadığın 
dan bu gibi memurlar için bir teavtin 
sandığı kurulması kararlaştırılmış -
tır. 

Polis 

Bir yolcunun üzerinde 
esrar bulundu 

Abdülaziz oğlu Osman isminde biri 
Sirkecide Emirler camii yanındaki so
kaktan geçerken şüphe üzerine me -
murlar tarafından üzeri araştırılmış
tır. Bu araştırmada esrar bulunmuş, 
yak&lanarak tahkikata bruılanmıştır. 

Yaralama vak'aları 
Son 24 saat içinde şehrimizde muh 

telif yaralama vak'aları olmuştur: 
1 - Deniz telsiz mektebinden Na -

il, Fatih Fevzi Paşa caddesinden E -
dirnekapıya doğru giden tramvaya 
binmek üzere koşarken tramvay di -
reğine çarparak yuvarlanmıştır. Bu 

-========-==-=====:ıı:ıı:::================ dü~ede başından yaralandığından 

Adllye teıkllCıtında 
değiıiklik olmıyacak 

Ietanbul Adliye teşkilatında yeni 
!eğişiklikler olacağı ve her kazada 
mUn!erit mahkemeler tesis edileceği 
hakkında dUnkü gazetelerden birisin 
de çıkan haber alakadarlarca tekzip 
edilmiştir. İstanbul müddeiumumisi 
Hikmet, böyle bir tasavvurun mev
zuu bahaolmadığını söylemiştir. 

Telefon ılrketinln 
toplant111 

tstanbul Telefon Şirketi umumt he 
yeti 26 Mayısta. tdi ve f evkal8.de ola
rak iki içtima yapacaktır. Hissedar
lar, bu toplantıda ,irkeiln hük\unet 
tarafından satın alınmasını tasvip e
deceklerdir. Ayni içtimlarda şirketin 
tasfiyesine karar verilecektir. Bu za 
tnana kadar telefon mukavelename
llnin Kamutaye<a da tasdik edileceği 
urnu1mktadır. 

Maarif 

Fatihte de bir 
kütüphane açdacak 

23 nisanda açılan çocuk kUtüphane 
!erine üç günde gösterilen rağbet ü
midin fevkinde görülmüştür. Fatihte 
de böyle bir kUtüphane açılması için 
teşebbüslere girişilmiştir. 

• 10 mayısta yapılacak idman şen
likleri için, yarın umumi bir prova ya 
pılacaktır. 

Sami Paıa Zade Seıainln 
• • cenaze merasımı 

Vefatını teessürle haber verdiği -
miz güzide edip Sami Pa§a zade Se -
zainin cenazesi, bugün, Mühilrdarda 
havagazi şirketi yanındaki evinden 
kaldırılarak Osman ağa camiinde na
mazı kılındıktan sonra hususi bir va
purla Kandilliye götUrülecek, Göksu 
daki aile kabrine gömülecektir. 

Sami Paşa zade Sezai, 77 yaşında
olarak vefat etmiş bulunmaktadır. 

deniz hastanesine kaldırılmıştır. 
2 - Ortaköyde oturan tiltün ame 

lesinden Naciye, işine giderken eski 
tanıdıklarından Helvacı Tevfiğin ta -
arruzuna uğramıştır. Tevfik, Naciye
nin üstüne yürüyerek sustalı çakı ile 
kaba etinden yaralıyarak kaçmıştır. 

Suçlu aranmaktadır. 
3 - Pangaltıda oturan yedi yaşın

daki Nazmi, sokakta giderken mer -
kep üzerindeki ekmek sandığına çar
parak yaralanmış ve çocuk hastane -
sine kaldırılmıştır. 

4 - Arap camiinde oturan Meh -
metle Ahmet alacak yüzünden arala 
rında kavgaya başlamışlardır. Kavga 
esnasında Ahmet Mehmedi biçakla 
sol kolundan yaraladığından yak&lan 
mıştır. 

Bir yan91n baılan91cı 
Şehremininde Saray meydanında E 

minenin evinde balık kızartılırken ba 
ca kurumları tutuşmuştur. Bacadan 
çıkan kıvılcımların bir kısmı arka ta
raftaki )tehmcdin evine sirayet et -
miştir. Ateş evin arka kaplamaları 
yandıktan sonra söndUrillmUştUr. 

Dünkü ziyafetten bir intiba 

lunan Fransız Feministi Mala ter Universitede.n sonra .kız sanat mc 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu-ı bir kaynak halini alntıştır.,, 

Sellier şerefine diln akşam, Eminönü tebini ve inşası yeni bitmiş olan ls-
Halkevi tarafından Pera Palasta bir .. .. . . . . 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziyafette va- met lnonu ılk mcktebını zıyaret eden 
li ve belediye reisi Muhiddin Ustün- Malater Sellier, Cümhuriyet hükfı -
dağ ve diğer zevat bulunmuşlardır. ~~tinin Ma~rü işle~ne _verdiği b~ -
Ziyafet, samimi bir hava içinde geç- yuk ehemmıyetetn sıtayış ve tak~ır
miş ve davetliler ağırlanmışlardır. le bahsederek, bu :sahada sarfedilen 

Malater Sellier, ziyafette bulunan gayrete karşı hayranlığını ifade et -
miştir. 

gazetecilere şehrimizdeki tetkik ve 
gezintilerinden bahsederek, intibala- Misafirimiz dün Cerrahpaşa has • 
rım şöyle anlatmıştır : tanesini, Paşabahçe cam ve Beykoz 
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zi, pek kıymetli Rektörü ve 12 sene
denberi dostum olan Cemil Bilsene 
baştanbaşa ziyaret ettim. üniversite 
nb:, gerek organizasyon, gerek ted
risat noktai nazarından, Fransadaki
lerle rekabet edecek derecede yük -
sek bir ilim, bilgi ve killtür ocağıdır, 
ve fenni tetkiklere azami elverişli 

deri fabrikalarını ziyaret elmiştir. 

Servis talimatnameleri 
Istanbul gümrüklerinde yapılacak 

ıslahat için mayıs iptidasından itiba
ren yeni servis talimatnamelerinin 
tatbikine başlanacaktır. 

Kadroda bir değişiklik olmıyacağı 
anlaşılmaktadır. 

• Ista.nbuJ vilayeti dahiliye 
sunun, bilhassa mektupçuluk 
minin genişletilmesi ve maatl 
tırılması hakkında vilayetin 
ni sene dahiliye bUtçesile b 
yük Millet Meclisi encuın 

tetkik edilmektedir. 
• lstanbul maliye teşkili 

ki teşkilata uydurulması 

yapılan tetkikler üzerine ın 
!etine gönderilen raporun " 
komisyonda tetkiklerine b iJıil 
tır. Yeni 9ekil, haziranda ta 
lecektir • 

~dliye 

Yengesini bıçakld 
yarahyan suçlu 

Yengesi Nazmiyeye ek~ 
hUcum ederek, evde bulunaJJ 
kinesini cebren almaktan . 
sanın duruşması dün, ikinC:S 
zada yapılmıştır. .. 

Hakim, suçun nev'ine gote• 
vaya bakmağı salahiyeti h 
rerek asliye mahkemesine 
ğe karar vermiştir. 

• Fatihte tramvay durak 
bir motosiklet tarafından ... t 
İsmail oğlu Mehmedin sı~ 
ağırlaşmışt1r. Adliye tabıb1 
dtin Cerrahpaşa hastanesine 
yaralıyı muayene etmiştir. 

• 1558 lirayı zimmetine 
ten suçlu, deniz tilsumu 
Remzinin ilçUncil cezada d 
na diln de devam edilmiş -1e 
hitler dinlenmiştir. Mııhak:::
ven şahitlere tebliğat için 
kalmı§tır. 

Kömür deposu sahipleri dün toplandılar 

Belediye 
bulmak 

depolara yeni bir yer 
• • 
ıçın 

Kuru çeşmedeki kömür depolannın j 
bir ay zarfında boşaltılması hakkın -
daki kararın tebliği üzerine, depo sa
hipleri dUn, liman işleri umum mü -
dUrlüğünde bir toplantı yapmışlardır. 
Hukuk milşaviri Esadın başkanlık et
tiği bu toplantıda, son karar üzerine 
ortaya çıkan vaziyet görüşillmUştür. 
Diğer taraftan, cumartesi gUnU 

kendilerine tebligat yapılamıyan bir 
kısım depo sahiplerine de dün malft -
mat verilmiştir. Belediye, depoların 
kurulacağı yer hakkında acele karar 
vermek lUzumunu hissetmiş, şehirci
lik mUtehassısmın fikrini almağa !U
zum görmeden bu işi tetkik ettirme -
ğe karar vermiştir. Yakında yeni ve 
kat'l bir karar verilecektir. 

tetkiklere başladı 

Bir depo sahibi, son tebligatın se
bepleri hakkında. bir muharririınize 
şu izahatı vermiştir: 

"lcra kararının tehiri hakkındaki 
talebimizin reddi üzerine, icra memur 
ları kanunun icap ettirdiği tebligatı 
yapmışlardır. Halbuki bir ay i<:inde. 
temyiz mahkemesi kararını bildire
cektir. 

Karar lehimizde olduğu takdirde 

Kuruçeşmedeki kömür depolarının 

vaziyette değişiklik olmıyacağı tabil
dir. Aksi halde, bizim yapacağımız 

iş, belediyeden bize )eni bir yer gös
terilmesini istemek olacaktır. Mut -
laka Kuruçeşmede kalmak iddias~da 
>lmacıığımız için depolarımızı ta-

bugünkü vaziyetine bll 

yin edilecek yere naltlrt 
nz. Şunu da iltıve edelıın 
rın Kuruçeşmede kurulın 
lediye birer ruhsatna.ıne 
Ve bizim bugünkil va.D 
ruhsatname ile kabili iza 



______________ k~rşı(Ar1.-trilp~l) 

Avam Kamarasında Eden' e sualler --;;;:;;-- :=k ~:ı:. ı.:u~! Hokkabaz.. 

ler, vakıa, zamanımızda çoğalmıştır. 

Eden lnCJ.ıltere "Zecrt tedbirlerin 10,(0) Yahudi Telaviv :=:ıka:,ı=~e~:~~n::r~t~ 
dikleri semtlerde her türlU gürilltü-

c iddetlenmeılne taraflardır" diyor sehr·ıne sığındı i!1::! e.!!~:::~:~a~:~ 
3' Ka sualine cevap vermemlftlr. rinde, lngilterede, Fransada, Alman 

Londra, 2T (A.A) - Avam • Bir ifç1saylav10n zamanlarda I • . yadaAvusturyada .. sözün kısası büttln 
ID&raamda ırMD, ııf1kQmetin Avuatur taıyadan mU.lıim mikdarda meuucat Kudüs, 27 (A.A.) - Havas aJan • dünyanın hemen her tarafında biri· 
rada mecburi aa1rer1J1kı ladeBl meee ltha1 edildiflnl lliylemiftir· sının huaust muhabiri, Tellviv'e sı • biri arkasından gilrUltüye karlı ce-
leeini tetkik etmekte olctutunu .Oy)e JDden buna fU cevabı vermJ.ttir: ğınmak ilzere gelen Yahudilerin tim miyetler kuruldu. Almanyada bir 
llliltlr ''Bayİ bir ,eyden haberim yok, di takriben 10.000 kişi kadar olduğu de AntirUpel adında bir guete o ce-

Bir .lfçl eaylav •·Avuaıuryanm bu benim ı:ıcliğtm Ticaret bakanlığmm nu haber vermektedir. Tellviv resmf miyetlere adeta bir bayrak işini gö
hareketiyle Sahıt Germain muahede ıecrf tedbirler tatbik edilellberi ltal makamatı bunlara yardım etmek Ü • rerek 1909 yılında hep güıilltüye 
Bini lhW etmlf olup olmadıi'mI 10r- yadan cak aeldz Ingillz liralık men 2re icap eden tedbirleri almışlardır. karşı arsıulusal bir kongre top-
maaı tızerlne F,den mesk6r muahede t :aline mtısaade vermif oldu Son defa zuhura gelen yangının ha ladı. İstanbulda henüz böyle bir ce-
Yi imza etmif olan devletlerin hattı ~~ saratı lO.OOO İngiliz llruı tahmin e- miyet kurulduğundan haberimiz yok 
hareketi tızerinde mtteeadr olabilecek ~ bir lfçi saylav da SUven ka dilmektedir. sa da aevgili belediyemiz - Tann 
heyan tta bulunm&mUllll tercih et· almdan Italyan orduu için boğucu Arap teoekkillleri grevi arttırma • ondan hoşnut olsun - gUrültU eden· 
tifini ~dirmiftir· Eden, ltalyan • :.nar geçirilmesinin men'ini Cenev- ğa karar vermişlerdir. Bundan son • teri susturmak işini üzerine aldı. 
Habef ihtillfı baJdandald 

8~f rede isteyip iateırtiyeceğini hUkflmet ra, yalnız Filistinde değil bütün ya - Fakat, en ziyade gürültü çıkaran 
de cevap vererek lngilterenin rind:: ten sormuştur. km §arkta Yahudi mallarma karfı makinelerin zamanımızda icat edil· 
devletlerle birlikte •iın!1'!:.ıt ted- Eden konseyin 11 Mayısta topla- boykot yapaca.klardır. mit olduğuna bakarak, gUrilltüyle 
daha fiddetll ekonomik bulunduğunu nacağını hatırlatJlllf ve bu meselede Arap çetelerinin Nasra ve Deiaana mücadele işinin de zamanımız mah· 

birler tatbikma baZD' de milfterek ~ hareketlt h~':11~ hücum ederek oralarda birçok çiftlik sy~~.~ı:=~U~~~~~r:;nişz im~~ 
IÖylemiştir. Ameri karar vermenm Mille er e ye . . . AUU9 T 

F.den, petrol ambargOBUllune tesir· uzviyetlerine ait olduğunu bildirmiş· leri ateşe verdıkleri eöylenmelrtedir. ki takvimimizin başlangıcından da-
kanm hattı hareketi clola~ • .:...- .:1.&. tir ,.............. _..,..._ ha 720 yıl önce İtalyanın cenubunda 
iliz kalmaya mabkhı olup ~· • Subaris aehrinin belediyesi 19hrin 

ortasmda gilrUltü çıkarmayı yasak 

... K.. ..k san'atlar ·ır·ın Yunanistanda A vukathk kanunu e~~· çağlarda, her ~birde ve ka-uru " sabada gUrilltü çıkaran esnafm 
ı- p I" c • • Ba d - bizim lstanbuldaki kazancılar gi-

t k ar amento umaya pro1esı ro a bi - muayyen yerlerde toplatııma-
b·ır sergi arı aca lan, müşterilere kolaylık olsun diye 

~ b k Ankara, 27 (Tan) - Adliye bakan değil, gürilltüyü ~hrin her taratma .... ~~ ı: müzakereyi itirece ~ ~=~b~ ~tlı:.S!: ~amak fikrinden Deri ııeımı,, 
zıayil ile ldlçllk 1&11.'atler için bir tefb • . 27 (Tan) _ Batbakan Me· rilmiştir. lstaııbul barosu mecmuasm O zam~aı:c1~ b? ~i~ri ileri sUren-
rlk vesilesi olmak ve bakınhğm u Atin&, Liberal partisi lideri So- da neşredilecek olan bu proje hakkm ler, 9imdıkı gıbı, sınırlı bayanlar de-
ııevt sanayii himayesi aırasmda alı • ta~ dün ed k bugUnkil vazi· da bakanlık lizımgelen yerlerden mü ğil, fikirleriyle çalışan ilim adamları 
ll&cak tedbirlerin de tayinine hiz?leint fuliai ziyaret uz= müddet görU,mUt talea istiyecektir. Projede avukat Uc idi. Leipzig huku~ fakültesinden 
etmek there önümüzdeki son ~ yet hakkmda ada parllmentonun retleri haddi azami, haddi ugari ola 1617 yılında çıkan hır emirname gü. 
birindeAnkarada bakanlık binUJ ~çin tür. Bu konUflll Uzak releri· rak ikiye aynllDJI ve ücretsiz dava a- rültU eden esnafın hocalarla talebe-

caktır Sergı 15 cuma akfamDl& kadar m e lmırsa hlkime maı<ım.at verilmesi e- nin oturdukları mahallelerde yerlee-::n mi=kıse~ ~~ son~da mail ni bitirerek Başbakanın Belgrad~ au konulmqtur. melerini ~asak etmişti. Hal~ hukuk 
te.ıim ....... ne, satıl ta mümkUıı ola- toplanacak Balkan konseyine yetiş- Projede inzibaU temin edecek yeni fakilaltesi de 1695 yılnda bır kuyum 

e-wo . n.:.: .. de buradan ha· hükümler mevcuttur. Bu meyanda ba cunun, "dersleriyle bütün dünyaya ~ mek Uzere ayın IAID&U k f .. Jeri h "" • ğıdaki san· , __ --n. .,_;.,..;.. Bu kanlık tarafmdan avukatların mUra ışı veren,, pro esor ra a..,ız 
Bu eerglye bilhaBI& ata . • reket etmesi taıuını.u eW&"9wo·edil kabea' d vardır etmeğe hakkı olmadığı için, dilkki.· 

atıer lftirak edebileceklerdir· arada Parllmentoca müzakere • 1 e • nını başka bir yerde açmasmı em-
1 - Her nevi oya ve tente ie)erl m-: mUmkUn olmıyan bUtUn evra.· retmi9ti. 
2 _ Gergef, naJat ve her nevi bro au t ril 1s 

km teşkil edilecek kırk kişilik eş Bereket versin ki, bizim tanbul 
ile 3~ 4:'!.,ı,, ve oanayl grupuııa encl!mene devri de takarrllr etmiş • duillfUnunu ı:::. :.::-
&'irecek her nev! Wfr_ l! t;m1er· tir. Başbakan Metaksas dUn akşam .................. halde bu: 

4 - Deri iızJhie i§lemeler lunclupndan hukuk taJdllteet ~yle 
5 - 1 , t ıı s 1mur ık .. _.... ,..-. Jlerk• 8anb• hJIMdarlar um'l'aml bir emirname çıkarmaya hiçbir va-

bar itle • kadm ~ Oo JM8lı llak•nıla Verdlldeıri haberlerin heyeti 935 yılı alellde toplantmmı bu kit mecbur olmamıftır. 
... 6k -el>~~~eri, y-~1.1 . .. , havlular, ma ulJ oJmadıtmı ~· gün idare meclls~= ~=1!:!:; Şehir gUrilltüsünden fiklyet eden ..... ~ -w- kanlığmda yapm~-- · ler yalnız üniversite profesörleri de-
•a örtillerl, • • n IColJlne elıserlyefl raporu okunarak kabul edildikten ğildir. Franaıs piri Boileau bir ta-

1 - Çorap ve atkılar. 9'M"ar. temi• eHI sonra biriai BC ve diğeri D lıiasedar· rafta "Pariate insan yatağa girer 
lan tarafmdan seçilecek olan birer bah kadar hi k 

A...: ... , 27• (A.A.) - Saylav __ _._, ama, 1& a ç uyumama 

fe 1 ı.u&a mürakıbm -tmi yapddı. BC llel"llll i in d' Paacal inirl Bütl!!.8 pro S '-·-·'u bu""'"' bükflmetln programı· -,,. Himit ç " ıye yazmış. , s erine 
'S &'".... 6- için eski nakil lfleri direktöıil iyice hlkim sandığınız o büyük rı· 

t ffdld f mtızakereY8 balladı. Liberal gru- ve D aeriai lıiaaedarlan için de eski yaziyeci, rUzglrm istikametini göa-Uzerincleki • e DJ öfledeD el'Vel yaptığı bir toplantı Jatanbul defterdarı Emin seçildiler. teren hava fınldağmm yahut ma-
Ankara. 27 (Tan) - Kamutay,~ :: hükflmete ltiın&t reyi vermeyi ka· rangoz dilkklnındaki tahtadan ma _ 

bütçe projeli UMr ~-·-+"' Yumurta ihraç itleri karanm güıilltUsUnden bile sinirle • ~ enctımeni yeni Proje rar1at~~-· nir ve çalıflJD&Z olurmu,. İngiliz 
l'ind tetkiklerini ilerletm1ftir· Halkçılar hUkflmete karşı ~Usamardir layl .a..-h tarihçisi meşhur Cariyle horoz sesi· 

e h-#""'"'& kadar umumi he• '-- -x.t•PIDA,e karar vermİ.§le • ko aı...-1 yor 
lnayumı ıır..l.......- UA ..... ---:- · -' tıe hare- ni ltitmemek için kendisine uzak r.ete verl1mlt olacattn'• ~-~!w!::U,4_& &,yw ıure Ankara, 27 (Tan) - Ekonomi Ba- bir yerde mahau oda yaptlrtmlf. 

.-~ kanlığmm yeni yumurta nizamname- O kadar ağırbaelı bildifimiz bü-
.... rl Kay• .-11yor c•-L--'aln si mucibince teokil ettij'l mUrakabe yük İngiliz filozofu Spencer gürül
, ı bakan ŞOk Austen a...,..-. konılsyonlarmm ilini kolaylqtırmak tüden korunmak için kulaklarını 

bbra. ~ (Tan) ; .:ak tısere Is orff D a..aefi için yumurta istihsal merkezlerimize her vakit yünle tıkarmış. Onun 
tll Kaya birkae gt1n Naip H e lvw •s yumurtalarm bava payını ve ağırlıkla "bir adamın lüzumsuz güıilltUlere 
ta.nhula ııareket etmlttfr. dapelte 2 7 (A.A.) - MUtenek· nm ölçmek tı.ere birer alet ve terazi kal'fl tahammül etmek kudreti ne-

Bu ~t etmekte olan IngUtere göndermektedir. kadar u olursa fikrinin yükaeklik 
k · Aakal'CI ldreD ~ Bakuu Sir Austen Bu ıuretle yumurta aandıklan, ih· derecesi o kadar ziyade olur ... sözU 
içli ublk am;berlain dUn Bqbakan Gömböt raç iatasyonlannda kolaylıkla muaye de gürWtUden nefret etmesinin mah 

lf aberlerl ~bir saatten fazla göıilfmllt ve = ne edilebilecek ve ihraç itleri daha ıse sulüdUr. Alman filozofu Schopen-
----~ (Tan) _ Yunaııil • h:.r. Naip Amiral Horty tarafın ri olacakttr. hauer'm, zaten inNnlardan nefret 

• Ankara, de bir tetkik P' kabul edilıDiftlr· ettifl gibi, inaanlarm çıkardıklan 
tan, Mmr ve FllJ8tln reisi doktor Posta mUclürlerlnln her t!lrIU gtlrUltUden de nefret etti-
lllsine çıkan TUrkofil pllnltUr· A . ' or Alo••••••,,,, felııllJI !1 lllefhurdur. Onun fikrine göre: 
kecdet Allml ~-........ ""' ~ • 1~1.- rr cu.> - Kahlnentn toı>- muhakemesi lllHI !:~-eı:..bUyUk ~ aJl. 
fDl 80 da TellviV ...- f:IU"J- edelerindeın Bu1p "tw&&Wlo -.pıyı gı ..... uaWU6& YI.· 

un bUJUD8C&k ve SurlJe JO ıaııarü tuJh muah Ankara, ~ (Ta) - BugUn ultye but vurmak defil, kapmm çıkardıfı 
bıa t:lSreınJnde ı.e ~· rl8taD& tenttl1P eden vecibeler me • birinci cesa mahkemeei •kl pollta tel gUrilltUye bile tahammül etmektir • ., 
ille memlske'i!" tnhiMr ına4 .eı..ınt mllakere ettillne dair çıkan ırat u,mum cllrektörfl :Fahri, muavini Halbuki o büyük adamlarm ama

• Ank&n, rr (Tan) - (119 .. L---'eri, Bulpr &jaDaı tebip etmek Suphi 1d telgraf itleri direktörü Ih nında daha otomobil konıalan, va-
leleri bayilerine veriJeD ~':.--..1-t. .a-• ,..:~1 b kkmda ._ .. ı kararml tef purJ.arm canavar düdükleri, telefon-

~ . __ ... ,_..a ... t.t ııava JPIYY_.. tedk'· l&D 'WCIW a.. . ~'"'"" larm çmgıraklan, tayyare motörle-
llakliy9 ~- tlbl olJD•clJiı a6- him et.mit ve tecil edilmek u.re flV • rl, hele gramofonla radyo daha mey 
ile yardım v~-e aJAk•JrJara bil& Nonnawdl ta111lrcle• tıkıyor veıce venfiti 3 aylık mahkbılyet b.· dana çıkm&mJttı ! 
ttllen 1i1zUm ~ Ha 27 (A.A.) - Normanclie rarmda llrar etmlftir. Suçlulv bu ka GUrUltUden korkmak yalnız bir 
tilıniftir. aı.e llb • ıeu,~uru bqlln tamirden çıka· randa temyts edeceklerdir. linirlilik allmeti değlidir. Daktilo 

• Ankara, ~ (Tan) - ve._ yo Bu tamir, en ziyade geminin makineetyle yazan bayanlar gibi, 
lıat direktörtt Saim latif• etmil ~dr'atle hareket ettili zaman Zirai kredi kooperatlflerl belki linirli olmakla beraber, kendi· 
lif uttur~ ,_. ddetli urımıtJlanD m.ı.l leri gUrWta çıkarmıya ahfllllf olan. 

ası kabul oıunm yapbtr Cem. Atlantik cSeatlinde tec- Ankara, '1:1 (Tan) - Yeni kanuna lar bile, gUrillttl içinde çalıotıklan 
isi igindir. yapmak tısere ..ıı aklımı ha- göre, umum! heyetleri t.tllıale kara- vakit verdikleri mahaul azalıyor: 

Bir lntllll te"' rtıbel~. n vermlt bulunan slral kredi koopera Gene Amerikada Hamilton Univem-

.... reket titleri birer blNr ekoDom1 habnlrfı. telinde iyi bir tecrübe yaplDlf)ar. 
llndat ı...etl V Tava• ta ... lan yallClı na mtıracaat ederek ldlanm teecil et- Daktiloda yuan bayanlarm bir kıs· 

ııs- - Jnlllls bOCb- da Jnuı • B .... n.. kadar ""·-·t mmı gayet aakln bir llboratuvarda, 
Lolldra, rr (,A.A.) - ... • Çarlıkapıda iplikçi hamD eri ttrmektedh'ler. •"'"' A '"•.. bir kıammı da gUrUltü çıkarmap 

l'ah SaJnt KeDtiJı vapuru tıDd&t flıDlll duracı Nuaratm dUJrk'nm:~ • lu, Simav, Tavpnh, Kugm, Hızotlu, mahswı bir makinenin bulunduğu 
l'etleri kmil ve '9.08 derece 1.1'1 yatan Mehmet. dilD pce uarak uyu· Sarayköy, Smdql kooperatiflerbıiıı odada çalıftınıuflar. Ayni mektubu 
tuı ~ 37.25 derece garbi haber nar bir vasiyette d'!':V.::... mumun a- ı.tibale kararlan bakanlıkça tudlk kopya etmek için, gUrWttllU odada 
da.ireain pmiDiD 111 a1dJiJDI Sain muttur'· Bir mild kAtatW' tututmut edilm1ftlr. BulUnlerde geri kalanla • çalışan bayanlar yU.ıde 4,3 daha zi. 
\'ennıJe BreJlleD AJıDa1l g9mili ölleY9 ıevindeD tavandaki yanmala bqlamq rm muameleleri de bitirilecektir. yade vakit geçlrmitler. Bundan haf· 
ıc İmdadın& kottulU ~ U· ve tavan tahtalarl arak dıpnYa fırla· 2 mayıstan itibaren memleketimiz- ka gUrUltUde çalıf&D}arm nefeslerin 
d:;;!": mah•ııtnde bul tır. Mehmet uyan haber verilmit- deki bUtiln slral kredi kooperatifle • den çıkan karbon gazi, sakin yerde 
lnidlnd ~uğunu bil~J' gi • JDJI, derhal ~Y.eye kadar yugm ri yeni kanun hWdlmlerine göre ça • çalışanlann çıkaradıklarmdan bet • 

Nev eC:.eana'dan ~~ifa tir. Itfaiyetlftih'·ceye Jıpcaktır. te bir ful& olmue. Demek ki daha 
h RU8hpool yUk pD"ıai 
lfJtJert cekildlt!r • 

ziyade yorulmu9lar ... Bir profesörün 
dedigme göre güıilltUlü yerde çalı· 
şıldığı vakit gerek fikir işi, gerek 
kol işi, yüzde 33 nispetine kadar a· 
zalabiliyor. 

Bütün dünyada en ziyade korku 
v e r e n g ü r ü 1 t ü , yük kam
yonlarının çıkardıkları güıilltüdür . 
Bizim de ötedenberi kulaklarımızı 
en ziyade tırmalayan yük arabaları
nın çıkardıkları o çirkin gUrUltüydtl. 
Fakat yük otomobillerinin gUrültü • 
sU yalnız havayı sarsmakla, insan
ları sinirlendirmekle kalmıyor : On
ların toprağı sarsmaları evleri bile 
yıkıyor! Lyon ~hrinde, 1934 yılında 
ağır bir yük kamyonu her geçtiği 

yerde bütün binaları sarstıktan son
ra iki katlı bir evi büsbütün yıkmış. 
Münib aehrinde bir mühendis 1920 
den 1933 yılma kadar, o gehirde 
yük kamyonlarının yollara verdik
leri zararlardan başka sadece binala 
ra verdikleri zarar, altı milyon 
rayşmark tahmin etmiş. 

Gürültüye karşı mücadele iki isti
kamette yürUtUIUyor: Biri yeni bi
nalar yapılırken odaların, salonla
rın her birini gerek içerden, gerek 
dışardan gelecek sesleri nakletmiye
cek, daha doğrusu, mümkün olduğu 
kadar az nakledecek surette in9a 
etmek. 

Öteki istikametten mücadele so • 
kaklarda aatıcılan, otomobil korna
larını, vapurların canavar düdükle
rini susturmak, yazı makinelerini, 
elektrik makinelerini gilrUltü çıkar· 
mıyacak surette yapmak. 

Yük kamyonlarının yeri sarsına
larma, evleri yıkmalarına k&l'fl he· 
nüz bir çare hatıra gelemiyor. Bel
ki bir gün, eski sırık hamallığı usu
IU tekrar meydana çıkarılır. 

Gramofonlara gelince, onlarm bir 
çoğunu radyo BU8turdu. Fakat rad· 
yoyu kim susturacak? 

Dr. fl--'fp ATAÇ 

Gazetelerde okuduk, bir Türk hok
kabu Cenubi Amerlkadan buraya gel 
mlş, bize -yani lstiyenıer. bu 1enaa

tl öğretecelmılt. Büanünlyetlne te • 
'8kldlr ederiz. Ukln bu bize öfretece 
il senaat bizde yok mu f. 

Bir eski bokk.._. bu hUSUlta bir 
mWikat yaptmı. Mtttevul bir adam 
oldujundan adnu vermek istemedi.. 
Bu adam diyor ki: 
"- Bokkahulık bizdeki kadar hiç 

bir yerde llerlemlt deilldlr. Meael& 
hokkahular • ıudan prap yaparlar 
değil mJ f Burada daha antikalar var: 
Bb sudan sütyapans.. 

Hokkabu bir ppkanm içine gll ,. 
vercln saklar delfl mi!. Bb Uç kişi ,. 
Uk yere tramvayda on bet kişi 11ğdr· 
nnz. 

Hokkabu, bir desf iskambilin için 
den izin bepndlllnb meseli beyko
su bulur. Biz destenin içinden seçece
lfnlz "bey,, lerl evvelden sezeriz. Bok 
kabu bir canb adanını üstünü örter, 
ortadan kaybeder, Biz bunun aksi o ,. 
larak ortada görünml) enlerden adam 
lar çlkannn.,, 
Bıraksam daha bir sllrU anlata .. 

caktı. Kısa kesmek istedim: 
- Likln, dostum 1 Bu anlattıkların 

rlva) etten ibarettir. Bele bir htlnerl
nl göster bakalım. 

l'utkundu ... 
- Haldısm 1 L&ldn delbıettml evde 

unuttum. O olmadan ba hünerlerin 
hiçbirini yapamam 1 

Bütttn kuvveti o llh1rU delnelde " 
dlr. DedL 

8. FEl.EIC 
- Sıvaataki eski aoinamız ve oku-

yucumuza: 
Uzunca mektubunuzu aldım. Rad

yo hakkındaki temenninize ben de 1§
tirak ederim .Sorduğunuz diğer sual
lere peyderpey fırsat ve münasebet 
dü9tükçe cevap vereceğimi umuYo .. 
rum. Sevgilerimle.. B. F. 

Fransız intihabı hadisesiz geçti 
Halkçi cephenin ekseriyet 

et e i ~o muhtemel 

tadır. Fransız büyük erklnı harbiye 
sinin naşiri efkAn olan "Echo de 
Parla" gazetesi intihabat neticesini 
telq ve endişe ile karşılayarak Halk 
Cephesini.l zaferinin Fransa için bir 
tehlike olacağını ileri sürüyor. Diğer 
taraftan komünistlerin organı "L'Hu 
manite" ve sosyalist gazeteler büyük 
sevinç göstermektedirler. Siyasi ma
hafilin kanaatine nazaran, Hariciye 
Nazın Flandenin yeniden intihabı, 
Fra.nsanm dıt siyasetinin değişmiye
ceğine en büyük bir deW teşkil et
mektedir. 

Dün yapılan intihapta 181 mebu 
ekseriyet kazanarak intihap edilmiş· 
tir. 434 mebus ekseriyet kazanama· 
dıklanndan haklarmda yeniden reye 
müracaat edilecektir. Şimdiye kadar 
intihap edilen 181 mebustan 76eı sağ 
cenaha, 62 si, sol cenaha, •3 il mer· 
keze mensuptur. Seçim tamamUe bit 
medlğinden fimdiki halde neticeyi 
kestirmek mümkün değildir. Muvak 
kat netice şöyledir: 

Komünistler: Muhafaza edilen me 
bU81uk sayıaı 6, kuanç 3, kayıp Blfır 
dır. 

Başı t incide 
riy t ld • ed mı) ecegi anlaşılmak· 

tadır. İntihabat Rükün içinde cere .. 
yan etmiotir. Hiç bir hidise olduğu 
kaydedilmemiştir. Halk dün aktam 
başlıca gaz tc idarehanelen önünde 
birikmiştır. Seçim neticeleri ziyalı 
ekranlar ve hoparlörlerle halka Din 
edilmiştır. Seçim işi dün alqam tam 
saat 18 de bitmiştir. Geç kalanlara 
rey pusulası vermelerine müııaade e· 
dilememiştir. 

Holkgı ceplte meb'uılal"' 
Parla, 27, ( A.A.) - Seçimin saat 

23 deki neticesin egöre 72 namset 
seçllm.iftir: 

1 - Front Populaire'den (Hallı:~ı 
Cephe) 27 namzet föyle tunlf edil· 
miştir: 

6 Komilniıt, 9 Soayaliat, 9 Radi
kal Sosyalist, 3 sol cenahın muhtelif 
gruplarmdan. 

2 - Merkez 15. 
3 - Front National 30. 
Neticesiz kalan reylerin sayısı 200 

olarak tahmin ediliyor. 

8oeyaliltler: Muhafua edilen me- IComllnlıfler kazanıyor 
busluk 21, kazanç 2 kayıp 6 dır. Mllfahitler ba.tlıca, komtlııiatleriıı 

Cilmhurlyet birliği: Muhafua edi kazanacağını ıöylemektedirler. lClkl 
len mebusluk '' kazanç 1, kayıp 11• Mecliste 10 komtlııiat mebus vardı, 
fırdır. 

Müstakil BOllyaliatler: Muhafaza yeni Mecliste 30 kiti kadar olacalda· 
edilen mebusluk, ı, kazanç mır, ka- n söylenmektedir. Diğer muhtelif 
yıp üçtür. partilerin tarzı teşekkülünde hlBBedl 

Radikal 10BYalistler: Muhafua e· lecek değifiklikler olmıyacağı tah • 
dilen mebusluk 22, kazanç 2 kayıp min ediliyor. 
6 dır. HWdlmet uuı araamda bakan 

MU.taldl Radikaller: Muhafaza e- Sternirak Balotaja kalmı,tır. Deniz 
dilen mebuluk 10, kazanç 2, kayıp Tecim Bakanı Şapdölen tekrar seçil 
3 tür. miftir. 

Sol cenah clUnhuriyetçileri: Muha Seçim şimdiye kadar hldiwlz 
fua edilen mebU8luk 32, kazanç 3, geçmiftir. 
kayıp 3 tir. Umumi kanaate göre hWdlmetin 
Halkçı Cilmhurlyetçller: Muhafa • 10la mtltemayil olacağı kanaati kuv· 

za edilen mebusluk 12, kuanç sıfır, veWdir. 
kayıp 2 dir. 

CUmhuriyetçi demokrat birliği : ICablne ozolorı 
Muhafaza edilen mebusluk 40, ka • Parla, 27. (A.A.) - BugUnJdl lra· 
zanç 10, kayıp 2 dir. bineyi tetkil eden 18 zattan, aağlık 

Muhafazaklrlar: muhafaza edilen bakam saylavlık lçln namzetlifln
mebua1uk 4, kuanç 2, kayıp sıfırdır. den vazgeçmiı. Flandin, Pietrl, The-

Son netice hakkmda tahminde bu- lier, Mandel, Froeaard, Cbapedelaine, 
lunmak lmklnaızdır. Zira birçok nam Beue saylav 1eçilml1, Delbm, Deat, 
zetler hakkında yeniden reye mUra- Guernut ve Stern ikinci tura kalmıt
caat edilecektir. Bununla beraber tır. Kabinenin dlbr ua1an aenatör
hlç bir partinin Mecliste kahir bir ek dür. 
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Maksadınız memlekette fena bir 
inkllap, anarşi vücude getirmektir 

İngilizler tarafından Türkocağı -
nın ve Harbiye nezaretindeki kışla
ların işgali hakkında karar verildi
ğinin ertesi günü, polis müdürü umu 
misi Nureddin bey tarafından 

- (mahrem tutulması 18.znn ve 
(müstacel) kaydı ile - bir emir ta
mim ediliyordu ... Bu tamimin meali 
de, şundan ibaret bulunuyordu. 

[General Foller, İngiliz küman
danlığından aldığı bir emri, bildir -
mekle (şerefyap) oluyor. İngiliz as
kerine veyahut, (İngiliz üniforması
nı liı.bis bir ferde) silah teşhir eden 
veyahut (tahkire cüret) eden şahıs, 
doğrudan doğruya İngiliz divanıhar
bine tevdi edilecektir. 

Diye, memleketin yegane ilim ve 
irfan yuvasına da göz dikerek, onu 
bile kökünden kazımak istiyorlardı. 

Her şey gösteriyordu ki, artık 

1 
bu adamlar; sivri, keskin ve iğrenç 
tırnaklariyle mutlaka bir çıban başı 

1 koparmaya çalışıyorlardı. Ve bunun 
için de her vasıtaya baş vuruyorlar- 1 
dı. 

Tam; Şubat ayının 18 nci günü, 
birdenbire lstanbula birtakım kağıt 
parçalan dağıtılmıştı. Bu kfığtların 
üzerinde, şu satırlar yazlıydı: 

[1 Şubat tarihli Taymis gazete
sinden, aynen tercüme edilmiştir: 

(Arka.~l nr) 

* 
Divanıharbin salahiyeti dahilinde, T ekirdagv 1 meb'usumu

,(idam) cezası vermek te vardır ... ] 
Şubatın 14 ncü günü bu mahrem 

emır her tarafa tebliğ edilirken; yi- zun bir tavzih mektubu 
ne hürriyet ve itilaf fırkasının mer
kezi umumisinde, Bandırmaya 200 
kişilik bir İngiliz kuvveti çıkarıla -
cağından, Uman dairesi ile şimendi
fer istasyonunun tarassut altına a
lınacağından bahsolunuyordu. 

Hürriyet ve itilafçılar, bu bir iki 
gün zarfında, Bulgaristanda sosya -
list ve komünist mebuslarla hüku
met arasında zuhur eden ihtilaf ve 
münakaşayı ehemmiyetle takip edi
yorlar; Bulgar meb'uı:;an meclisinde 
Bulgar dahiliye nazırı (lstanbulcs
ki) nin, muarızlarına hitaben: 

- Maksadınız, memlekette fena 
bir inkılap ve anarşi vücuda getir -
mektir ... Hük\.imet, hepinizi toplayıp 
memleketten dışarı atmıya ... ve sizi 
(Lenin) in nezdine yollamıya azmet
miştir. 

Diye bağırmasını alkışlıyorlar ve 
sonra da: 

- İşte, bir milletin başvekiline 
yakışan söz, ancak böyle olur .. Fa
kat bizim şu (miskin hükumet), ni
~in şu (mebus) diye toplanan (her
gele güruhuna) (1) niçin böyle bir 
siyaset takip etmiyor. 

Diye, küplere biniyorlardı. 
Dikkat buyruluyor ya.. lstanbu

lun yakın zamanda alacağı vaziyet, 
Hürriyet ve ltiJif fırkası erkanı mü 
himmesi arasında konuşulan şu söz
lerle, matlup olan şekillere giriyor
du: 

1 - Türkocağmın.. ve. Harbiye 
nezareti kışlalarının İngiliz asker
leri tarafından işgali. 

2 - Mebusların memleketten ih
raçlan ... 

İstikbali toz pembesi renginde gö
ren hükumetle bir kısım mebuslar 
daha hala o derin gaflet uykusunda 
uyuyorlar; 

- Memlekette, ikilik olmasın. Ar
tık kuvayı milliyeye lüzum kalma
mıştır. 

Diye sayıklamakta devam ediyor
lardı. 

Hükfımet, hüriryet ve itilaf mer
kezindeki cereyanları ve fırka er -
kanı arasında konuşulanları bilmi
yebilirdi. Fakat, ayan meclisinde; 
artık açıktan açığa söylenen sözlere 
ve verilen nutuklara olsun ehemmi
yet evrmesi lazımgelirdi.. Bir mille
tin ve bir hükumetin en kibar, en 
nezih ve en terbiyeli bir muhiti ol
ması lfızımgelen bu mecliste, Rıza 
Tevfik ve Adil beyler: 

- Kuvayı milliye denilen o ça
pulcu ve gayrimeşru kuvvetler ... 

Diye başlıyarak, ağız dolusu kü
fürler etmektelerdi. Ve.. hiçbir ar, 
hiçbir haya ve hicap duyulmadan 
söylenen bu sözleri bile az gören 
damat Ferit paşa ve hoca Sabri e
fendi gibi hürriyet ve itilaf rüesası, 
arkadaşlannı meclis müzakeratına 
iştirak ettirmiyerek orada bulunan 
birkaç temiz ve milliyetperver zate, 
bu suretle olsun bir darbe indirmeyi 
alenen söylemektelerdi. 

Kinler, gayzlar, bu suretle de tes
kin edilemiyordu. Müfsit ve müna -
fik kalpleri, ihtirastan nasır bağla
mış olan bu adamlar; körpe ve has
sas kalpleri milletin ve memleketin 
felaket ve ıstırapları karşısında sız 
lıyan darülfünun gençlerini de ihmal 
etmiyorlardı. O günlerde (Stileyman 
Nazif) in darülfünun gençlerine 
yazdığı bir tenkidi parmaklarına do 
lamışlar; 

- Ah, bu darülfünun ... Bir kun
dakla mahvedllecek yegane fesat ve 
nifak ocağıdır. (2) 

[Tekirdağı mebusu Ray Faikten al
dığımız bir mektubu aşağıya derce -
diyoruz:] 

Tan gazetesi yazı işleri müdürlü
ğüne; 

"Saltanatın son günleri" adlı tcfri
kanızda zikri geçen Denizli mutasar
rıfı benim. O sebeple aşağıdaki cevap 
!arımı yazıyorum. Gazetenizin ilk 
nUshasına dercini Matbuat Kanunu
na istinaden istiyorum: 

19-3-936 tarihli nüshanızda mün
deriç Denizli jandarma kumandanı
nın telgarfına yapılan tefsirler haki
kate uymaz. Benim malumatım ol • 
maksızın umum jandarma kuman • 
danlığma yazılan o telgrafın "ve bu 
bapta makamı mutasnrrıfice dahi 
Dahiliye nezareti celilesine de müra
caat edildiği,, cümlesini parantez içi
ne almak bana karşı ima ve telmih 
kasdile ve dikkati çekmek için ise 
doğru değildir. Bu husustaki hakkı
mı muhafaza etmekle beraber, şim
dilik şunu söyliyeyim ki ben Milli 
mücadelenin aleyhinde hiç bir hare
kette bulunmadım. Bilakis onu mey 
dana getirenlerden biriyim. 

19-3-936 tarihli nüshanızda Deniz
li hükumetinin en yüksek erkanın • 
dan birinin Galip Hocayı itilafçı ve 
lngiliz muhipleri zihniyetile tehdit 
ettiğini yazıyorsunuz. Denizlinin o 
zamanki en yüksek erkanı arasında 
bu zihniyette kimse yoktu. Aksinde 
israr ediyorsanız, böyle müphem laf
larla bazı vatandaşlan şüphe altın
da bırakacağınıza, o zatın ismini söy 
liyerek kendisine cevap ve müdafaa 
imkanını verseydiniz, daha iyi hare
ket etmiş olurdunuz. 

21-3-936 tarihli nüshanızda çıkan 
tefrika kısmında o zamanki Denizli 
mutasarrıfına, yani bana taalluk e
den parça tefrikanın bence ma!Um o
lan diğer hadiselere müteallik bütün 
kısımlan gibi, tamamen asılsızdır. 

Ben umum jandarma kumandanını 
kurtarmak için lstanbuldan aldığım 
emir üzerine ve yanıma adam alarak 
Nazilliye gitmedim. Demirci Mehmet 
Efeyi bu adamlar vasıtasiyle davet 
etmedim ve onu kumandanı serbest 
bırakmak için Nazillide iknaa çalış
madım. Bunlar hep uydurmadır. 

Benim Milli mücadeledeki mevkil
mi Denizliden ayrıldıktan altı sene 
sonra, 5 Teşrinisani 1926 tarihinde 
bana Denizlinin bilyUk bir lütüf ola
rak verdiği fahri hemşehrilik mazba 
tasının şu cümlesi izah eder: "HUkft
meti merkeziyenin iğfalkft.rane eva -
mir ve tebliğatmı nazan itibara al
mıyarak halkın heyecanına iştirakle 

Denizlide ilk harekatı milliyenin esa
sını ihzar hususunda hudapesendane 
bezli hizmet ve gayret buyuran zatı 
alilerine karşı memleketin büyUk ve 
kUçük her ferdi zeval napezir bir his 
si hürmetle mUtehassistir." 

Mazbatada bundan daha yUksek 
iltifatları havi cümle de vardır am
ma, şahsıma teallüku itibarile yazını 
yorum. 

20 Mart 936 tarihli nüshanızda not 
olarak "hakiki bir vatanperver olup 
ve Denizlide yapılan milli teşkilatın 
başına gectiği" pek doğru olarak ya 
zılan müftü Ahnıet Hulfısi Efendi 
merhum da yazdığı 20 Temmuz 338 
tarihli mektubunun bir yerinde bana 
"harekatı milliyenin sebebi ve dfı.ini
zin mUrşidi" sözlerile iltifat etmiştir. 

Eski Denizli mutasarrıfı ve 
Tekirdağı mebusu 

Faik öztrak 
(1) Millet veklileri hakkında bu müs

tehcen tabir, aynen kullanılmı,tır. Tered
düt edenlere, elimizdeki mühim vesikayı 
•erhal göstermeye hazırız. 

(2) İhanetin bu derecesine inaıımayanla
rL d,.rhal vesin ihru edilir.- Z S. 

TAN - "Saltanatın son günleri" 
adlı tefrikamızda Tekirdağı mebusu 
Bay Faiki, bir hürriyet ve itilafçı 
seklinı'le w~yahut milli mü<'.ıı.deledeJcf 

TAN 28 - 4 - 936 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Türkiye lç{o Dı1an lçlD 

Lira K. Linı K. 

Bir aylık 1 so --s • 4- 8-
6 

" 7 so 14 -
1 Yilhlıı 14 - 28 -

Dan lçin Dancılık Şirketlerine 
'Tlüracaat edilmelidir. 

Kilçük Hanlar doğrudan doğ· 
ruya idaremizce alınabilir. 

KUçUk ilanların 5 satırlığı bb 
1efalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası için satır bıışma 5 kuruı: 
-ılınır Bir defadan fazla için ye
ıd\nrlnn % tO kurue indirilir. 

Siverek sosası 

Yolun bir an evvel 
tamiri bekleniyor 

Siverek, (Tan) - Sivereği Diyar
bekire bağlıyan umumi fakat olduk
ça harap bir şose vardır. Doksan ki
lometre uzunluğunda olan bu şose 
çok tamire muhtaçtır. Yolun otuzun
cu kilometresinde Karacadağ adında 
şirin bir kamun vardır. Altmış beş 
köylü mühim bir kamun olan Kara
cadağın merkezini Kaynak teşkil et
mektedir. Burası her giln birçok na
kil vasıtalarının uğrayıp geçtiği bir 
yol üstü kasabasıdır. Karacadağ 
köylerinde mUhim miktarda pirinç 
yetişmektedir. Çeltik tarlaları bol -
dur.. Kamuna üç kilometre uzaklık

MUHABiR McKTUPLARI 

Boğaziçi nahiyesind 
bir fidanlık kuruldu 

=-==============:::ı:::z ta bulunan Gedik adındaki mevkide 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Değerli sanatkar arkadaşımız ve 

evladımız Küçük Kemal'in sekiz se
ne süren hastalığı esnasında kendi
sini, hiç bir maddi menfaat mukabi
linde olmaksızın sırf şefkat ve in
sanlık hisleriyle mUtehassis olarak 
gece gündüz inanılmaz bir alakayla 
tedavi eden Heybeliada Sanatoryo
mu başhekimi Bay Tevfik lsmail'le 
Profesör General Tevfik Salim,Prof. 
Neş'et Ömer, ö 1 ü m d ö ş e ğ i 
b a ş ı n d a b u 1 u n a r a k fen
nin bütün çarelerini tatbik eden Dok 
tor Bay Fazıl Şerefeddin'e ve Pro
fesör Mazhar Osmana ve merhumun 
cenazesine gerek şahsan iştirak ede
rek, gerek çelenk göndererek kadir
şinaslık gösteren zevatla telgraf ve 
mektupla taziyette bulunanlara bu
rada alenen teşekkürü borç biliriz. 

Merhumun ailesi ve 
arkadaşları 

Beyoğlu Sulh Başyazganlığmdan: 

bu havalinin en iyi suyu çıkmakta
dır. Bu su nahiyeyi ihya ettiği gi- · 
bi yalonda Sivcreğe getirileeck, ve 
burayı da suhyacaktır. 

Hiç yüzünden 
Bir genç, küçük 

kardeşini öldürdü 
Tokat, (Tan) - Tokadın Ohtap 

köyünden Hasan, Veli isimli iki kar
deş arasında değersiz bir meseleden 
çıkan kavga üzerine Hasan küçük 
kardeşi Veliyi bıçakla öldilrmüştür. 
Suçlu yakalanarak sorgu hakimli
ğince tevkif edilmiştir. Tahikat de
vam etmektedir. 

Bir maliye tahsildarı 
tevkif edildi 

Bafra, (Tan) - Maliye tahsildar
larından Mehmet Fenerci tahsillat 
makbuzlarında tahrifat yaparak zim 
metine para geçirdiğinden tevkif e
dilmiştir. 

Menemende bir 
cinayet 

İzmir 25, (Tan) - Menemende 
Ulucak köytlnde Murat, sarhoşluk
la arkadaşı Mehmedi döğmüş, imda
da koşan Mehmedin kardeşi Ömer 
de dört kurşunla Muradı öldürmüş
tür. Katil yakalanmıştır. 

Hava Kurumuna 
verilen buğdaylar 

Kandıra, (Tan) - 1935 8enesi 
haziranından bu ana kadar Kandıra 
ilçesi köylülerinin bura Hava Kuru
mu şubesine, Türk Hava Kurumu 
menfaati için teberru ettikleri buğ
day miktarı 7860 kiloyu tutmuştur. 
Ahiren bu miktar buğday burada a
çık arttırma ile Değirmenci Hasan 
Uygura satılmış ve müteferrik harç 
lar alıcısına ait olmak üzere 4.25 pa
ra ti7.erinden 334 lira beş kurug va
ridat kaydolunmuştur. 

Boğaziçi nahiyesinin 

Tire, (Tan} - Kuşadası şosesinin 
18 nci kilometresinde kuzeye doğru 
köylüniln kendi eliyle yaptığı belli 
olan bir yol ayrılır. Bu yolun biti
minde ihtiyar Gümenin sırtlarına 
yaslanmış eskiden kalma bir kale 
etrafına yayılmış çam ağaçlarının 

çevirdiği yamaçta (120) haneli ve 
(520) nüfuslu tabiatın bütün güzel
liklerini üzerinde toplıyan bir köy: 
Boğaziçi kamunu. Bu kamunda ken
dine bağlı olan köylere örnek olabi
lecek bütün yenilik ve canlılıklar ilk 
bakışta görünmektedir. 

Son zamanlarda çok ehemmiyet 
verilen ağaç yetiştirme faaliyeti en 
ziyade burada görülmektedir. Ka -
munun gilnbatısmda bulunan bu fi
danlıkta her cins ağaç yetiştirilmek
tedir. En çok ekilen selvi, kavak, 
çam, gürgen ve meyva ağaçlandır. 
Ve bunların hepsinin tutarı (5000)i 
geçmektedir. (4200) metre murabba
mı kaplıyan bu ağaçların güzel bir 
surette yetiştirilmesi için azami gay 
ret gösterilmektedir. Bundan başka 
bu kamunda bir de tavuk istasyonu 
vardır. Burada iyi cins tavuk yetişti
rilmek için çalrşılmakta ve en ziya
de (Legorn) tavuk cinslerine önem 
verilmektedir. 

Her köyde olduğu gibi burada da 
Mehmetçik için bir andaç dikilmiJ· 
tir. Yeni yaptırılan ilk okulda yUz· 
lerce köy çocuğu okumaktadır. 

Geceleri kamun kurulu Uyeleri bir 
araya toplanarak köylerinin her gün 
biraz daha güzelleşmesi ve bayındır 
olması için konuşmalarda bulunmak
tadırlar. 

Köylünün zirai ihtiyaçlarını karşı-

..-y~!~~~M~~~~~~~~~ 
SAN' A TKARLARI CEMlYETl'nin teşvikile 2S 

Alaturka Saz Konseri.,.ı 
EFTAL YA SADi ve BiMS:.l' 

Alis ve Vahe ve Arşelus ve Aruşyak 
ve Yervant Yazıcıyan ve Kirkor Ta
milyan ve Osanna'nrn müştereken 

mütesarrıf oldukları 14000 ondört 
bin lira muhammen kıymetli Pan
galtıda Poyraz ve Kaya sokakların
da eski l, 1 mükerrer 1 mükerrer ve 
yeni 23, 25, 63 ve Kaya sokağında 
63 numerolu altında 23,25 numerolu 
iki dükkanı müştemil Ohnikyan a
partmanının tamamının izalei şüyuu 
için açık arttırmaya konulduğun
dan bir Haziran 936 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 15 ten 16 ya 
kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi Baş 
yazganlığında müzayede ile satıla
caktır. 1 - Arttırma bedeli tahmin 
edilen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulursa o gUn ihale edilecektir. Bu
lamadığı takdirde 15 inci güne gelen 
16 Haziran tarihine müsadif salı 

günü saat 15 ten 16 ya kadar icra 
olunacak ve en çok arttırana ihale e
dilecektir. 2 - İhaleye kadar birik
miş olan maliye, belediye vergileri 
ve vakıf icaresi ile dellaliye ve 719 
lira 22 kuruş evkaf taviz bede
li müşteriye aittir. 3 - Arttırmaya 

girmek isteyenler muhammen bede
lin yüzde yedi buçuğu nispetinde te
minat akçası veya ulusal bir banka
nın teminat mektubunu getirmeleri 
şarttr. 4 - Arttırma bedeli ihale 
günlemecinden itibaren beş gün i
çinde mahkeme kasasına yatırılacak 
tır. Aksi takdirde ihale bozularak 
farkı fiyat zarar ve ziya~ ve faiz 
bila. hüküm müşteriden alınacaktır. Samsun ilbayının cıezlsl 

Ayrı programla lôtfen iştirak edeceklerdir· 
--- Fiyatlar: 70 • 100 - 120 - 150 Kr. ~ 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas ka- Bafra, (Tan) - Samsun ilbayı :!ll l llllll llll lllllllllllll l lllllllllllflllll lll ll llllll llll ll111flll :-.~ 
nununun 126 ıncı maddesine tevfi- Fuat ilçemize gelerek gelecek ders : SJ-lZRLEY B"yük kUçiik bU...-
kan gayri menkul üzerindeki ipotek senesinde açılacak olan orta mektep : u ve ---• 

h 'b' 1 kl 1 •ı d• y lA k ;; perestişkarlaı-p-" ,, 
sa 1 1 a aca 1 ar 1 e ıger • a a a- binasının inşaatını tetkik etmiş ve ;;; en son fiıminckl 
darlar gayri menkul üzerindeki hak- Halkevinde toplanan Bafralılara, bu - TEM~ıE dl" larını hususile faiz ve masarife dair kteb' k 1 . . =--- BurenPereenıbe akpnıı!l 
olan iddi.'\larını ispat için ilan gü- leri alakadan dolayı teşekkür etmi§· -

me ın uru ması ıçın gösterdik - y 
~~~:; ~~i~~:reJf;n:,i~li~: !~::: ti ... r·=------====-=-=- İ GANGVSETERLER S A R A~ 
memuruna müracaat etmelidirler. 
Aksi takdirde haklan tapu kötüğü [ Küçük Habe rler ı 
ile sabit olmayanlar Batış parasının --------------' sinemumd& kabul 
paylaşmasından hariç kalırlar. • İzmir 25, (Tan) _ Buraya ge- 1111111111111111111111111111111111111111111Jtlttlll-IH 111 
6 - Şartname mahkeme divanhane- len haberlere göre, Mısır ve Yunan 
sine her kesin görebileceği yere a- hükumıetleri de panayıre igtirak ede-
sılmıştır. Fazla malumat almak is- ceklerini bildirmişlerdir. 
teyenlerin 936 - 8 sayısile Beyoğlu • Antep, (Tan) - Halkevinin halk 
Sulh mahkemesi başyazganlığına mü dershaneleri ve kurslar şubesi bu yıl 
racaatları ilan olunur. (22570) çalışma programına Antep elişlerini 
_ = _ ___ _ _ _ = _ ilerletmek ve bir teşkilata bağlamak 
hizmetlerini inkar maksadile yazıl - yükümünü üzerine almıştır. Bu şube 
mış hiç bir sarahat ve ima olmadığı mevcut elemanlardan istifade ederek 
gibi, hakkında herhangi bir hüküm Antep elişleri için bir kurs açacak ve 
de yoktur. Esasen onun Denizli mu- burada genç kızlarımızı çalıştırarak 
tasarrıfı olduğu sıralarda Milli mü- bu ince sanatın ilerletilmesi, yurdu • 
cadeleye yardım ve hizmet ettiği ha- muz için daha faydalı bir hale geti
kikatı de bütün kendisini tanıyan- rilmesl işini tanzim edecektir. 
larca malumdur. Bu bakımdan Sal - •Antep, (Tan) - Mezbaha civa -
tanatın son günlerini yazan arkada- rındaki tarlaların bir şehir fidanlığı 
şımızm herhangi yanlış anlaşılmış yapılmak üzere istimlak muamelesi
bir ifade tarzından Bay Faikin mü- ne başlanmıştır. Burada yetiştirile • 
teessir olması bizi de müteessir et- cek ağaç ve çiçeklerle şehir bahçe ve 
miştir. Bu tefrika ile takip edilen parkları süslenecektir. 
maksat Milli Mücadelenin tarihi ba- • Antep, (Tan) - Şehirde ekmek 
kınımdan bütün değerli faaliyetlerin fiatlarının ucuzlatılması ve iyi ekmek 
meydana çıkması olduğu için Bay çıkarılması için belediyece asri bü -
Faikin yukarıki mektubunda yaptığı yUk bir fırın yaptırılması takarrür 
tavzihleri de, tarihi hakikatlerin da- etmiştir. Bu fırın için muhtelif şir • 
ha iyi ihatasına imkan verdiği için ketlerden alınan teklifler tetkik olun 
memnuniyetle koyuyoruz. maktadır. 

BURSA TiCARET ve 
SANA Yi ODASINDAN~ 

Münhl bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası btihbar&t ~, 
riyat Müdürlüğüne ayda 100 lira ücretle imtihanla ap.ğı~ J, 
haiz bir memur alınacaktır. -t1r 

1 - Fransızca tekellüm, kitabet mecburi, diğer bir li_.,. 
sebebi tercihdir. 

2 - Matbuat ve neşriyat işlerine vukufu olmak 

3 - Şerait ve evsafı kanuniyeyi h&iz olmak 
4- Yaşı onsekizden aşağı, elliden yukan olmamak. ~ 

Yukarda yazılı evsafı h&iz olanlarm Buna Ticaret ~ 
Mayıs 936 Pazartesi gtlnU saat on ikiye kadar ellerindeki ~; 
müracaat etmeleri ve imtihana gelmezden önce Oda dahill ~ 
menin 16 mcı maddesinde istihbarat ve neşriyat şube8lni0 -~' 
hakkında yazılı malfunatı btanbul ve Bursa Ticaret ()dalat111""" 
larak ona göre hazırlanmaları illn olunur. 
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Mandalar 

J Dil -Baldvinin Avam 
Kamarasında izahatl 

Teorisine göre Türk dilindeki Ek-Zamirlerin analizi 
Türl<çede Ek- Zamirler Burada görülen şu altı şokildeıı 

(1), {2J, (4) ve (5} numaralılar 

biribirinın hemen hemen aynidir. 
Yalnız I .mel takımda bunların ba
şında birer (i) vokali cılduğu halde, 
il. inci takımda - kelimenin so
nundaki vokalle kaynaşarak - bu 
(i) ler görilnmcmektcdir. "GUneş . 
Dıl" teorısi "yalnız bir vokal veya
hut yalnız bir konson ne kök, ne de 
ek olamaz" dilsturunu koyduğuncfa n 
bu vokal dUşmeslnin bir ehemmiye
ti de ~oktur. 

Ye.zan: H. G. Wells 

Londra, 27 (Tan) - BugUn Avam 
Kamarasında yapılan bir sorguya cc 
vaben, Başvekil Bıı.ldvin demiştir ki: 

Bundan önce ''Ulus" un "Dil Ya
zıları" siitunlarmda türkçe şahıs za
mirleri ile i§aret zamirlerinin "Gl\
neş - Dil" teorisine göre annlizleri
nl yapmıştık (1). 

1914 senesinde harbe CJİdiş ne 
Bu sefer yüzlerde zoraki bir 

kadar başka idi? 
tebessüm vardı 

"- Britanya hilkfımeti için man -
da altında bulunan memleketleri baş
ka bir hükumete devretmek meselesi, 
hiçbir vakit mevzuu bahsolnmaz. E -
sasen Milletler Cemiyeti tarafından 
bazı şartlarla bize tevdi edilmiş olan 
bu mandalar, ancak cemiyetin knra
rile başka bir devlete geçebilirler. Ka 
bine böyle bir ihtimali dahi nazan 
dikkate almaya lilzum görmemiştir. 

Dilimizde "tek kelime" halinde 
bulunan bu zamirlerden başka, bir 
de "ek" halınde herhangi bir keli
meye yapıRıuı zamirler de Yardır ki 
bı.ınlarn "ek · zamir" ler diyebiliriz. 

flayalinin ufkunda 1914 senesi be
lirdi. 1914 ... 1914. Ağustosu~da o da 
bir sabah böyle erkenden elınde va
lizi ile otobils beklemişti. O sabah en 
tnes'ut günlerinden biriydi. Tek 0 •5~ 
hah için dünyaya gelmiş olm~k k~ı 
idi. Cim, Dik, Henri, Vilyam ~~e ~ır
likte evden çıkmışlar, şarkı soylı~e
tek, sevine sevine istasyona gelmış
ler, gök gürUltüsU gibi gUrleyen da
\ı'Ulların temposuna ayak uyduraı_-ak 
cepheye doğru yollanmışlardı. ~ım, 
Dik, ve Vilyam hepsi ölmilşle:d~, O 
tnes'ut günün hatırası ile bırlıkte 
Badece Henri ve o yaşıyorlardı. Hen
ri ile konuşmak, dertleşmek artık 
pek mümkün değildi. O adam akıllı 

d .•. · b"lmı·"·ordu bunamış ne söyle ıgını 1 
" • 

2aten kıtlaklan da pek işitmi~ordu. 
Otobils geldi. Bekliyenler b~r _ka

!'I,tılar. Sonra valizleri ile bı:Iıkte 
b. b" bindiler. Penceresınden 
ırer ırer .. bil 

otobüsün kapısını çok iyi gore en 
ihtiyar girenlerin yüzleri.1:i. seyre -~al 
dı. Yetmiş senenin verdigı tecrube 
Ue insan yilzünün mu~mmalarmı 
okumağa alışmış olan ihtıya= ~aşla
nn kalkmış, hafif bir te~ssUmiln a
ğız köşelerini aşağıya dogru ~ıvır • 
mıt olduğu bu çehrelerde, bır a~ı 
bir bedbinlik gördü. Evet, bu hafif 
tebessUm zoraki, bir iradeni~ ~~hsu 
lU, zoraki bir sevinç alametı ıdı. 

1914 senesi harp gidişi nekadar 
başka idi. Vatan uğruna hayat~armı 
feda etmeğe bazrr oldukları bır s~
rada ruhlarının hakikaten ulvi bır 
'7arlık olduğuna inanmış~~r,_ gururla, 
sevinçle, şarkı eöyliye soylıye c~P. • 
heye gidiyorlardı. Kendini _v~tan ıçın 
feda edebilmek ne mutlu ıdı. .. 

Otobüs kalktı. !htiyarın gozleri 
binenlerin kabus gölgeleri ile dolu 
Çehrelerini elan görüyordu. . 

Bu harp vatan uğrunda bır harp 

ıntydı ki? .. 

• 
Passvorthy de herkes glbf er~en-

den hazırlığa koyulmuştu. Evdekı a
yak seslerinin gUrilltüsU ile uyanan 
H rie koşa koşa babasının odasına 
.o~. Babası koluna zabit sırmasmı 

fa.~ı~ordu. Horrie sırmayı işaret e-

derek: . 1 - Baba, babacığım. zabit mı o -
dun? Çok yaşa. Zabit baba. 

- Neden bu kadar sevinlyorsun-İ 
oğlum. Zabit olmak bu kadar ly 

mi ? B ba ben de zabitim de! .. Dün 
- a ' · ·· din mf? akşam askerlclmı gorme · 
PaasvorthY şapkasını aldı, başm.a 

. . gtirUltü ile topuklarını bı-
geçırdi ve k ğlunu selamladı. 
"bl · vurara o rı nne ki" d n ayni hare-

Horrie babasını ta 1 e 
keti yaptı. Gülüştüler. . 

. ~ Tam bır asker 
- AferınH ogdil~mUşümeden git yat 

olacaksın. ay 
bakayım. Daha erken.. , k 

- Hayır. Yatmam: ~ykum ~~ . 
- Peki, öyleyse gıyın de ge . 

KRALIN 

Passworthy'nin oğlu babasını selft.nılıyordu 

H rrie giyinip geldiği zaman ba· unutmuş her zamanki gibi babasını 

b 
0 kapıda buldu. kandırmağa muvaffak olduğunu dü-

asmı .. k · · d 
Boynuna atılarak: şunere sevı~ıyorbu. '"k . d 
_ Baba nereye, beni göturmUyor . ~nba ço_cugun u lı rıne crhal 

ıntıkal ettı. 
musun? 

_ Her zaman olmaz .. 
_ Baba, zabit oldun. Artık be~i 

sevmiyorsun. Eskiden ser yere go
tilrilrdün. Halbuki ben asıl §ıtndi 
gelmek istiyorum. 

Passvorthy ciddileşerek: 
_ Haydi çocukluğu bırak. Olmaz 

diyorum, sana. 
dedi ve karısınq dönerek : . .. ~ 
- Helen, ai yaramazı, bugün og; 

leyin yemiş verme. Anlryor mu~un_. 
Gözleri karısının gözlerıne ılışt~. 

Helenin gözleri sulanmıştı. Anncsı
ni gören Horrie de ağlamağa başla-
mıştı. 

Bütün mukadderatını nikbini ile 
knrşılamağa alışmış olan Pnssvort
hy bir an için sarsıldı. Ne yapacağı 
nı bilemedi. Ağlamnktan korkara~ 
valizini kaptığı gibi kaçmak iste<lı. 
Fakat oğlu ondan evvel davrnn<lı. 
Bacaklarına sarıalrak: 

_Gitme baba, gitme. 
Diye hıçkıra hıçkıra ağlamağa 

başladı. . . 
_ Baba bensiz nereye gıdıyorsun 

ben de geleceğim. ben de geleceğim. 
Hayır olmıyacaktı. Pnssvorthy 

kendini topladı. Gülmeğe çahşar~k 
valizi yere bıraktı ve oğl~nu tuttugu 
gibi havaya kaldırdı. 1kı ya?akla
rındnn öpmeye başladı. Hor?.e Ç?· 
cuklara has kaygusuzlukln gulme_g~ 
başladı. Derhal bir dakika evvelsını 

- Al bakalım valizi, haydi gidi-
yoruz, 

Dedi. Horrie valizin sapını kaptı. 
Fakat kaldırmak ne mümkün! Bir
denbire çehresi yine bozuldu. Baba-
sı: 

- Sen nasıl 1.abit olacaksın, da
ha bir valizi kaldıramıyorsun, 

d{'di. Fakat çocuğun hazır cevap
Iıgmı he.saba katmamıştı. 

- Baba valizi sen taşı. gaz mas
kesini ben taşıyayım, cevabını ver-
di.. 
Kurtuluş yoktu. Passvorthy: 
- Haydi zarar ~ok, valızı ben ta

şırım, dedi, ileri ... marş! 
Horrie babasına ayak uydurmağa 

çalışarak yiirı.i.dü. Helen bu mnnza
ra karşısında hayrete düşmüştü. 
Gözlerini silerek gülümsedi. 

Bahçe kapısına gelmişlerdi. Pas
svorthy kapıyı açmak için elıni u
zattı. Sonra birdcnbıre durdu. Oğ
luna dönerek tepeden tırnağa kadar 
bir süzdü, \'C sert bir sesle: 

- Asker, hani üniforman. Kısa 
pnntalonla askere gıdılir mi hiç? 

Çocuk derhal bozuldu:. Bunu hiç 
hcsabn katmamıştı. Babası ağzını 
açmasma meydan vermeden: 

- Olmaz, kat'iyyen olmaz, 
diye ılave etti. 

(Arkası rnr) 

Hintteki hadiselerde 
259 kisi öldü 

Londra, 27 (A.A.) - Hindistanda 
Puna'dan bildirildiğine göre, bu şe • 
hirdc sUkfın yeniden tesis olunmuş ve 
Ingiliz askerleri geri dönmüşlerdir. 
karışıklıklar esnasında ölenlerin mik
tarı 259 dur. 

Bihnr ayaletindc Jamalpur'da muh 
telif din salikleri arasında vııkua ge
len çnrpışınalar<ln da bir Hintli öl • 
mUş ve birçok kişi yaralanmı§tır. 

Göring harici ticareti 

kontrol edecek 
IAndrn. 27 (Tan) - Bu akşam ani 

~urette neşredilen bir emirnameye gb 

re, Alnmnya hava nazırı general Gö
ring harici ticareti ve ham nınddeler 
istihsalini kontrola memur edilmiştir. 

Yunan donanması 
manevrada 

Atina, 27 (Tan) - Bütün Yunan 
donanması bugün Fnler limanında 
toplanmak için eınir alnırştır. Perşeın 
be günü sabahleyin kral donanmayı 

tefti§ edecek ve dğle<len sonra manev 

ralar ynpmak üzere donanma denize 
açılnl'nktır. 

ArnavuHuk Yunan 

hududunda tahşidat 

mı yapmış? 
A tina, 27 (Tan l - DUn hilkfımet 

tarnfmdan verilen bir tebliğde Arna -
nıtluğun Yunan hududunda tah idat 
yaptığın:t dair JıUkumetin resmi bir 
haber almadığı bildlrılmiştir. HUkii
met, bu şayianın gazeteler tarafından 
tahkik cdılmedcn yazılmış asılsız ha
vadıslcrindcn ileri geldığı kanaatin • 
dedir. 

Samvel Hor Deniz Lordu 
oluyor 

Londra, 27 (A.A.) - Morniug Post 
gazetesi, tckniitlii~rünü istemiş olan 
deniz bakam Lor<l .Monsell'in yerin 
gelecek hafta eski dış bakanı Sir Sa
mucl Horun geçeceğini bildiriyor. 

Edgar Wallace'in 
fHAINLt:A t<APl::JINR 
'DOGP.U GiD/YOALAA ! 

DUlıUN! 

Nci'BECCt°LE.R 

YETİŞİN! 

• 

Türk dilinde bu "ek - zamir" ler. 
kehmedeki fonksiyonlarına gör , 
dt>skriptıf gramer b:ıkımından, iki 
kısma ayrılmaktadır: 

1 - MUlkiyct veya izafet anlatan 
ek - zamrrlf'ı ; 

2 - Fiil sonlarına gelerek şahıs 
anlatan ek - zamirler. 

Hu iki kısmr1 nyn ayrı, kısaca 
güzden geçi relim: 

Bir süje veya objenin baskn bir 
sUje veya objeye alt olduğunu gös
teren ve isiml rin sonuna yapı an 
ek - zn.mırlere Türk gramerlerın<ie 
"izafet znınirlcri" adı \'erilir. I<'ran· 
sız g-l'llmerleri bunla nı "mi\lkiyet 
zamirleri: pronoms posscssifs" adı· 
nı verirler. 

Son (6) numaralı ek - zamir her 
iki takımda birdir ve sadece bir 
(i) - yani (iğ) - den ibarettir. 
Ondan önce bulunan (}er) - yani 
(el er) - elemanı zamir d ğil 

- eski gramer tabirince - cemi 
göstP.rcn el<tir. 

Fiil siga1arında fiili yapan şahsa 
delalet eden ve fiil signlarmm sonu
na yapışan ek - bamirlere Türk gr a
merlerindc "fıili zamirler" derler. 

Bunlann iki tUrhlsU Ynrdır: 
(11 Ynlnız §nhıs anlat.an fiil d<

zaınirleri; 

(2) Şahısla beraber ayrıca l>!r ele· 
"hilkil " l ~ m manası an atmaga yarı· 

yan fıil ekleri. • 

I. Yalnız "şahıs" tınlatan ek • ıa
mirler - dcskriptif gramerde "ŞÜ· 
hudi mazi" ve "temenni - yahut • 
basit şart'' adlarını alan - "diiz si
galar" dn görüniir. 

Bunl ırı görmek t~in, mm~eıtı 
"gel" fiilinin bu iki s!gnsının şahıs· 
lam göre t.nsriflcrini yazalım: 

1. " - di11 li düz siga: 
(1) (2) (3) 

l\föfr ctı: geldim gı•lılin gf'ldi 
Cemi : geldik gı•Jdiııiz geldiler 

11. " - s " li du'"' siya: 
MUf~ct: gelsem, gelsen, gelse 
~mı: gcls<'k, gel eniz, gclsı 1 r. 
Turkc•ede de mülkiyet ve izııfet 

anlamlarına ge>lcn ve kclinıenin so
mrnn yapı an, bu k - zamirlerin ne
de.o ibaret olduğunu gönnck için §U 

mısn1icrl gözden geçirelim: 
1. Ev: Evim. vin, evi 

I<~vimiz, eviniz, evleri 
iT. l{apı: I'apım, kapın, kapısı 

Kapımı, knpımz, kapı
ları. 

Bu iki örnekten birincisi konson
la, ikincisi vokalle biten birer keli
n1e U:tN·inde yaptlmı§tır. Kcliınclnrn 
yapışnıı ek - zamirler şöyle göril· 
nür: 

(1) (2) (3) ( 1) (5) (6) 

I. iın, in, i; imiz, iniz, (lcr) ı 
11. m, n, si; miz, niz, (ler) i 

(1) "Uluı" un 8-11 XII. 1935 tarihli ııa. 
yılan ılc 26-31. I 1936 tarihlı ıayılanna 
bakma. 

Resimli romanı 
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(3) numaralı ek - zamir iki şekil 
gostcrmekt clir. Bunlardan biri ilk 
bakışta sadece bir (i) vokalden iba
rettir; diğeri ise (si) şeklindedir. 

Bunlard - signyı gösteren "- di 
ve "- se" ekleri ile cemi gösteren 
"lcr" eki he aba katılmıyarak -
(I ı yalnız şahıs gösteren ek - za
mirler ile (lJ) yukardakl mülkiyet 
ve izafet ek - zamirlerini altalta ya
zarak karşılaştıralım: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
J. im in . ik iniz (!er) 

U. iın ini (is) imiz iniz ll<'r) t 

Giiriiliiyor ki birinci şnlısın ıuıif
rcdi ile ikinci şahsın müfret 'e 
cem'i her ikisinde de birdır. Yalnız 
birinci şahsın cem'inde bir ''ik -
ımiz" b nz mezliği vardır. Oçtinrü 
ahıslnnn fiile ait olanları tamnmile 

ek - zamirsiz olduğu halde isme ait 
olanlarına ayrı bir ek - zamir gcl
ıncktedır. 

n. Şahısla bernber ayrıca bir de 
hUkünı nnlatmnğa ynrıvnn fiil ekle
ri, - deskriptif gramerde "nal 1i 
mazi, hal, muzari. istikbal, vll ubi, 
iltiınmi signları" diye nnılnn -
"kntı ık sıgalar" m tnsriı1erınde 
görülür. 

(Srınu yann) 
J. • nn IE~ y 

ltalyan Ziraat 

Bakanı Berlinde 
Berlln, 27 (A.A.) - Itatyan zira

at bakanı ı~o sini dlin akşam Bcrlıne 
gelmiştir. Hosslni, Alman kovlUslinUn 
vaziyetini ve bilhassa dnhiltl~ iskfı.n iş 
leri ile şımal denizm1 denize kar ı 

barajla müdafaa edilen nrazıyi tct
ki k edecektir. Berlınde bulunduğu 
miıddet znrfındıı Ilmısinl, lıllki'ıınet \e 
partının alakadar makamları ile tc -
mnslarda bulunacaktır • 

lrlandada Cümhuriyetçiler 
Dublen, 27 (A.A.) - Polis, Belfn t 
ta cUmhuriyetçı ordu bilıosuna zorla 
girmış ve salonda gayri kanuni bır 
harp divanının toplanmış olduğunu 
glirmUştllr. Avukat, suçlu ve şahit o
larak 13 kı i tevkil edilmiş, bir!;ok 
mUhım vcsıka ele geçirılmıştir. 

Lehistanda döviz 
murakabesi 

Varşova, :.!7 (A.A.) - Neşredilen 

bir kararname mucibince, yabancı 
memleketlerle yapılacak bilcümle dö
\'İZ muamt~latı resmi mürııkabcye Hı • 
bi tutulmaktadır. Her turll! dciviz mü 
bayaası ve satışı için müsaade ver -
meğe yegane salfıhiy ttar bundnn 
böyle Lehıstan devlet bankasıdır. 

ispanyada da halkçı 
. cephe kazandı 

Madrıt, 2' !A.A.) - Compromisn
rio denilen seçımlerin intihabında 
Front Populaire'ın zaferi bütün ls • 
panyada filen temin edilmiştir. Mnd • 
ritte Front Popnlairc'in 13 namzedi 
kazanmıştır. luhafazkô.r cilmhuri • 
Y.ctçilerd ?.Nuance, Nıgnel, l\laura gc 
rı k~lan dıger Uç mcbu luğa scçılmış
lerdır. 

Atina belediye reisi 
Almanyaya gitti 

:Atına, 27. ('l'an)- Atlım Belediye 
reısı Koçy ıs Alıııanynyn gitıniştır. Be 
tediye reisi Almnnyııııın büyük şehir
lerinde maç yapmak üz re Yunan mil 
li futbol takımınm bir seyahate çık • 
mnsı içın çalışacaktır. 
Beledıye reisi Atinaya dönerken de 

Vıyanaya uğraynrak Yunnn takımı
nın orada maç yapmasını temin ede· 
cektır. 

Bartında ırmaklar 6 

metro yükseldi 
Bartın, 27 (A.A.) 24 saat ı a .. 

lıksız yağan yağmur ı:chrin içinden 
geçen ırmaltlnrı altı metro yükselt. 
miştir. 

AkıntıdlUl iskelede bir sandal dev. 
rllmlş, bır gemici boğulmuştur. Y g • 
mur dindiği için a§nğı mnhnlleleri teh 
dit cıden stılnr cekilıneğcı baslaııııt.ştır. 
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/ngilterenin dış siyasasında vahdet var SAGLIK 
HERGUN BiR ROPORTA.J 

istanbu,un tanınmış ye 
kencisinin uğradığı kat öGOTLERI Edenin politikası bütün İmparatorluk 

tarafından hararetle tasvip edildi j 
Dökülen saçlar Ben ki en yürümez tekneye kanat takıp Y 

Adını iki tane kocaman x altında 
gizliyen bir bayan okuyucumuz, a -
'meliyattan sonra saçları dökülmeğe 
·başladığı için buna çare soruyor. 

adamdım. Şimdi kendim 

- Daha on sekiz ya§mdayım ... Bu 
yaşta saçsız kalmak hiç de iyi bir şey 
değil... 

Diye ilave ediyor. 

• 

A kızım, saçsız kalmak sade on se
kiz yaşta değil, hiçbir yaşta iyi bir 
şey sayılmaz. Saç kadın için her yaş
ta lüzumlu, her yaşta onun en büyük 
şerefidir. Vakıa, bir genç kıza, güzel 
görünmek için saç pek lüzumludur. 
Fakat sonra da saçın ehemmiyeti a
zalmaz. Bir kere kocalar saçsız ka -
lan eşlerini biraz hafif bulurlar. Bun 
dan başka, zarif bir adamın dediği 

gibi, evli kadınlara saç iki defa lü -
zumludur.Birincisi güzelliğini kaybet 
memek için; ikincisi de kocasını kıs
kanmıya vakti kalmamak için. Çün
kü saçları güzel olan bir bayan bü
tün vaktini saçlarını düzeltmekle, 
düzelttirmekle geçirir. Kocasını kıs

kanmıya vakti kalmaz, da onu rahat 
bırakır. 

Zavallı Selimin hastanedeki hali 

Ce nevrede Uluslar Kurumunun yeni binası Alman hastanesinin güneşli bir o
dı\Smda boylu boyunca karyolaya u
zanmış yatıyor: lstanbulun en tanın
mış armatör ve yelkencisi Mehmet 
Selim ... Bir ayağının yarısı kesik .... 
öteki ayağı alçıda .. Burnu yamyassı 
ve sağ elinin bileği kırık bir adam .. 
Hayır.adam değil,bu bir külçe ... Bir 
kemik külçesi... Yalnız gözleri, ışık

"Times"den: rini tezyid etmeğe razı olduğunu ve 

Eden, tnuslar Kurumu Konseyin
ce verdiği nutukta bir defa daha 
İngiliz siyasasını izah etti. Konsey 
azalarına yedi ay evvelki karan ha
tırlattı. İtalya harbe rücu etmiş ve 
paktın 17 inci maddesini ihlal et
miştir. Bu kararın Kurum azası 52 
ulus taraf mdan tasdik edildiğini 
ilave eden İngiliz Hariciye Vekili 
lngilterenin bu kararda Uluslar Ku
rumu paktına riayet edilmesi sure
tile dünya sulhünün korunacağına 
inandığı için mevki almış olduğunu 
tasrih etti. Bir ulus paktı ihlal 
eder ve cezaya çarptırılmazsa bey
nelmilel kanunlara artık kim itimat 
edebilirdi? Bu mülahaza ile İngiliz 
Hükumeti diğer hükumetler gibi 
l{urum azalığının bütün devletlere 
şamil olmadığını ve alınacak ted· 
birlerin çabuk ve kat'i bir surette 
müessir olup olmıyacağmı nazarı 

itibara almaksızın rr'itearrız aley
hine harekete geçmiştir. Eden bun
dan sonra bu son yedi ay zarfında
ki hadiselerin Kurumun istikbali 
üzerine çok milessir olabileceğini 
işaret etti ve Britanya hükumetinin 
hiç olmazsa hali hazırdaki ekono
mik ve finansal tedbirleri mevkii 
tatbikte bırakmağı bir Uluslar Ku
rumu azası olarak vazife telakki et
tiğini bildirdi. Ayni zamanda diğer 
devletlerle teşriki mesai suretile ye
ni tedbirlerin alınmasını müzakere
ye İngiliz Hükumetinin hazır oldu
ğunu ilave etti. Fakat yeni alına
cak hareketin behemehal kollektif 
olması icap ediyordu. Kurumun 
kuvveti kollektif harekette idi. 
Uluslar Kurumu bugün müşkül için
de idi. Fakat dostların en ziyade 
lazım olduğu zaman müşkül zaman
lardı. İngiliz Hükumeti evrensel 
eudhün idamesi için Uluslar Kurumu 
nu el'an en mUessir bir vasıta telakki 
ediyordu. Diğer uluslar onu takibe 
hazır oldukları müddetçe İngiltere, 

gerek şimdi, gerekse istikbalde bu 
siyaseti son noktasına kadar götür
meğe hazırdı. 

Eden tarafından İngiliz dış siya
sasının esası olarak iddia edilen bu 
prensipinin sade İngiltere halkının 

büyUk bir ekseriyeti tarafından de
ğil, ayni zamanda bütün impara
torluk tarafından tasvip edildiğini 
unutmamak 18.zımdır. Geçen eyliil
den başka bütün imparatorluğun 

hemfikir olduğunu göstermek için 
acele ile şitap ettiği başka bir tarih 
hatırlamak imkansızdır. )Iallım

dur ki geçen eylulde Cenevrede Sir 
Samuel Hoare İngiliz Hükümetinin 
her ne pahasına olursa olsun kol -
lektif emniyet sistemine sadık kal
mağa karar verdiğini bildirmişti. 

Kanada, Avustralya, Yeni Zeland, 
Cenubi Afrika hepsi birden bu hu
susta İngiliz Hükumeti ile bir ol
duklarını gösterdiler. Kendi kendini 
idare eden devletlerden mürekkep 
İngiliz İmparatorluğunu tehdit eden 
en büyük tehlike dıŞ siyasada ayrı
lıktır. İngiliz İmparatorluğu için en 
büyUk emniyet, imparatorluğu teş
kil eden bütün devlet hükümetleri -
nin dış siyasalarını esaslı bir pren
sip üzerine kurmalarıdır. Esasen 
imparatorluk ancak arsıulusal me
selelerde adalet, kanun ve mantık 
hakim olduğu müddetçe yaşıyabilir. 
Edenin nutku ispat ediyor ki, İn
giltere şimdilik geçici bir arıza mev 
cut olsa bile dış siyasasını daima 
kollektif emniyet prensipi üzerine 
kurmafa azmetmistir. Hali hazırda 

bu mıntakadaki her iki taraf sınırla -
rının Statükonun muhafazasını temin 
için bir arsıulusal komitesinin seçil -
mesini tasvib ettiğini bildirıniştir. 

Almanya samimi olan u.ılaşma ar-
Saç bir kadına sadece 18 yaşında zusu ile taarruz gayesine yardım ede

bilecek olan herhangi bir hazırlıktan 

1 
ictinap etmeye ve şüphe uyandırma -
maya razı olmuştur. Mamaafi Alman
ya topraklarının emniyetini temin e-

dcğil, seksen ya.<?ında bile lüzumlu- tarından bir şey kaybetmemiş, du -
dur. O yaşa gelip de büyUk anne ol- daklan tatlı bir hikaye anlatır gibi 
duğunuz vakit ,gene en büyük güzel- gülümsiyen kıpırdanışlarla açılıp ka 
liğiniz, o vakte kadar beyaşlanmış, panıyor: 

decek olan tedbirleri almakta gecik- keten gibi olmuş saçlarınız olacaktır. - Ben, diye anlatıyor, yelken ta-

mez. 
. . kar ve gemi donatırdım. Nasıl yel-

Torunlarınız,onlann çocukları sızı en k takt • . . 
1 

d t 
. . . · ·en ıgımı ve gemıyı nası ona -
zıyade beyaz saçlarınız ıçın sevecek- tığımı bilenlerden sorabilirsiniz. Herr Hitlerin sulh tekliflerini tat· 

bike koymak şüphesiz çok büyUk sa
yie mütevakkıftır. Edenin geçen gün 
Avam Kamarasında işaret ettiği veç 
hile müzakerelere bir aralık fasıla ver 
mek doğru olur. 

Kollektif emniyetin mlidafaa prensi
bini ta Eylülde ortaya atan Samvel 

Hor ve karısı 

ki meselede sonuç belli değilse de 
mütearı7.a taarruzunun mükafatını 
almaktan men mUmkün olmıyabilir. 
Fa.kat mümkün olabilecek olan bir 
şey vardır: İstikbali nazarı itibara 
alarak tereddüt etmeden kanunu, 
adaleti iltizam etmektir. 

Ingiliz - Alman münasebatına ge
lince: İngiltere ile anlaşma Fransa ile 
anlaşmaktan çok daha kolaydır. F -
ransa ile uzlaşma yolunda birçok ma 
niler vardır. Ingiltere siyaseti umumi 
bakmıdan Hitler ile anlaşmayı arzu
lamaktadır. 

lngiliz • Alman 
Anlaşmasına doğru 

Büyük Britanya .Nasyonal - Sosya
list Almanyanm birçok vechelerini 
tenkit etmeğe devam edecektir. lti -
matsızlık her günde mütekabil itima
da kalbolamaz. Fakat lngiltere vazi
yeti pratik bakımdan görerek Alman
yanm sözüne inanmak istemektedir. 

Ingiltere ile Almanyanın uzlaşma
sında el'an iki müşkül vardır: 

"Diplomatic and Pofitical Corres (a) Ingilterenin Fransız efkan u -
pondcnce" den mumiyesinin hissiyatını nazan itiba-

Kollektif emniyet sistemini arzula· ra alarak bunu rencide etmek isteme
yan ve her nevi garantiye tercıh eden mesi. 
Fransa böyle sistem dahilinde (b) Bazı İngilizlerin Almanyanm 
kendini çok emin hissetmelidir Fran Lokarno muahedesinin bir taraflı ih
sa bu sistemden başka daha ne is- lalini hoş görmemeleri. 

Fakat Almanyanın gerek ökono -teyebilir? 
Almanya Fransanm emniyet isteği. 

ni tatmin edecek her hangi bir adımı 
atmağa razı olduğunu bildirmiştir. Al 
manya Ren mmtakasındaki kuvvetle-

mik gerekse politik alanda uzlaşma 
arzularının samimiyeti her halde bu 
müşkülleri yenmeye muvaffak ola -
caktır. 

Çocuk haftası dolayısile birçok 
yerlerde müsamereler verildi 

Bir çocuk 

Çocuk haftası pek neşeli geçmek -
tedir. Havanın güzel oluşundan istifa 
deye koşan çocuklar muhtelif semt -
lerde şereflerine verilen müsamere
lerde hazır bulunmuşlar ve pek eğlen 
mişlerdir. B e y o ğ 1 u 44 ün -
cü ilkmektepte mektep talebesi ta
rafından halka bir müsamere veril
miştir. Müsamereye başöğretmenin 
bir söyleviyle başlanmış ve himaye 
cemiyetinin faaliyeti anlatılmıştır. 
Bundnn sonra çocuklar güzel kıya
f etlerile. Çinli dansı. milli dans. şey-

grupunun eğlentisi 

tanlar dansı ve milli rakıslarile anne 
ve babalarının hayranlığını kazan
mışlardır. Her sene ilk mektepler ara
sında en iyi notu alan 44 üncü ilk 
mektep bu sene geçen senekilere nis
betle çok iyi hazırlanmış görülmekte
dir. Müsamerede görülen eğlenceler
de, son derece terbiyevi ve estetik ga 
yeler gözetilmiştir. Bilhassa baş öğ
retmen Zihni ve yine ayni mektep ho 
calarından Nemide Kitay'ın bu uğur-
da çok çalışmış oldukları vazihan 
görülmüştür. 

ler, onlar için hürmet edeceklerdir. Onüme bir resim uzatıyor: 
On sekiz yaşında, bir ameliyattan - lşte direğin tepesine böyle çı -

sonra saçsız kalacağım diye hiç me
rak etmeyiniz. Her insanın ömründe 
saçları on defa kadar değişir. Grip 
hastalığından sonra da, tifo hastalı
ğından sonra da saçlar dökülür; kan 
sızlık, sinirlilik, romatizma ağrıları 

da, kadın hastalıkları da saçların 

dökülmesine sebep olabilirler. Fakat 
bunların hepsinden sonra saç gene 
uzar, saçların uzamasına mütehassıs 
hekimler de yardım ederler. Saçlar 

neden dökülmüşse .o sebebe göre ilaç 
verirler, saçlan ve bütün bedeni kuv-
vetlendirirler. 

Onun için siz de saçlarınızı müte
hassıs bir deri hekimine baktırınız. O 
vakte kadar kendiniz saçlarınızı kuv 
vetlendirmeğe çalışınız. Bunun için 
en iyisi saçlarmza her gün hava al
dırmaktır. Bu da, bilirsiniz ki, saçla
rı taramakla, fırçalamakla olur. Pek 
ince tarak kullanmayınız, saçları kı
rar, başın derisini tahriş eder. Fa
kat fırça biraz sert olmalıdır. Fırça
yı, başınızdaki derinin az veya çok 
acışmasma göre, az veya çokça bastı 
rırsınız. 

Saçlar - zaten her şey gibi -
kuvvet bulmak için serbeı:ıt kalmalı, 
daima hava almalıdır. Sıkı şapkala
rın altında saçları hapsetmek, yahut 
eskiden olduğu gibi, onları örgülerle 
sıkıştırmak saçların kuvvetlenmesi
ne engel olurlar. Şimdiki modanın 

"emir,, ettiği gibi saçları serbest bı
rakmak, hatta saçaklı olmak, saçla
rı kuvvetlendirmek için hiç de fena 
bir şey değildir. 

Saçları sık sık sabunla, sade suyla 
bile yıkamak onların daha ziyade dö
külmelerine sebep olur. On beş gün
de, yirmi 'günde bir saçlarınızı sabun
la yıkamak yetişir. Hele saçlarınızı 

ıslak bırakmamaya çok dikkat edi -
niz. Saçlar ıslak kalınca her saç te
linin dibindeki yuvası şişer,saç ku
rur, kırılır. Onun için başınız terli
yorsa, başınızın derisini sık sık ku
rulamalısınız. 

Lokman IIEK.11\I 

Bahkçıhk Enstitüsü 
Iki ay evvel kapatılan Balta !ima -

nındaki balıkçılık enstitüsünün, deni2 
ticaret mektebine devredilmesi kat'\ 
olarak kararlaştırılmıştır. Bunun için 
enstitünün demirbaş eşyası ile IS.hora 
tuvar malzemeleri tesbit olunmakta • 
dır. 

Enstitü, hazirandan itibaren deni2 
ticaret mektebine devredilmiş olacak· 
tır. Bu arada. enstitünün gemisi de 
mektebe geçecek ve talebenin stajı 

için kullanılacaktır. Enstitüde asis -
tan olarak bulunan iki genç te iktisat 
vekaletinin deniz mahsulleri kısmında 
çalıştırılmak üzere Ankaraya. gide -
ceklerdir. 

kardım! .. 
Biraz sonra başka bir resim uzatı

yor: 
- Kotra yarışlarına işte böyle gi

rerdim!.. Bir teknenin armaya dair 
nesi varsa, hep bana gelip sorarlar
dı. Bilhr.ssa, elçiler ve "cnebiler ara
!ında büyük şöhretim vardı. Gece 
karanlığında, direğin ta tepesine tır
manır, kimsenin yardımı olmadan 
en karışık telleri, el yordamiyle ko -
hlllla gcc:irirdim. Hey gidi günler 
hey! .. Kaç kotra donatıp Romanya -
ya, şuraya buraya göndermişimdir. 

Tamam üç yüz senelik bir yelken
ci ailesinin oğluyum. Bize bu arma
törlük, babadan, dededen kalmadır. 

Denize merakı olan, bir karış çocu
ğa: 

- Yelkenci ~fohmet kimdir? diye 
sorsan hemen gösterirdi. Kotrama 
binip de yan~ yerine geldiğim za-
man ... 

Sözünü kestim: 
- Demek hususi kotranız da var

dı? 
- Elbette!.. Niçin olmasın. Yal

nız kotram değil, apartımanım, dük
kanlanm da var. Hepsi duruyor. Ne 
CayJa ki, ben böyle sakat kaldım. 

Şimdi, hazan şu yatağın içinde, es 
ki günlerimi düşünüyorum da tecs
sürümden kendimi kaybedecek gibi 
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SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
AŞACI: 

1 - Ölen bir aktörümüz ( 10). 
2 - Kalbur (4). Fena değil (3) . 

Beygir (2). 

3 - Kabir (5). Geniş değil (4). 

4 - Seyrisefain ( 4). Nota (2). 
5 - Karaciğerin ifrazatı (5). 
6 - Rabıt edatı (2). İlçe (4). 

Güç (3). 
7 - Aza (3) Sıçan (4). Bir he

ce (2). 
8 - Büyük bir ağaç (5). Sinema 

objektifi (5). 
9 - Çok değil (2). Başına bir 

"a" koyarsanız yemin olur (2). 
10 - Oturan (4). Şair (4). 
11 - Akdenizde bir deniz (6) 

DüNKü BULMACAMIZIN HALLİ 

1 - Tasa ( 4). Sarraf (6). 
2 - Ara (3). Ki (2). 
3 - Saray (5). !ç (2). 
4 - Langa (5). 

oluyorum. Kendi kendime: 
- O ateı;ı gibi adam. beil 

diyorum. 55 gün oldu ya 
Bir ayağım, tamamiyle kesil'-,. 
ayağımdan da pek hayır yo~ 
zanın başıma geleceğini b 
vimden çıkar mıydım hiç? .. 
Çıksam da tramvaya !°1 

dim? Biraz sonra sapasaglatO 
ceğime o kadar emindim }ti, 
elektıiğini bile açık bırak sl 

- Büyük bir tazminat 
ğinizi umuyor musunuz? t 

- Zannetmiyorum. Faka 
cağım. Hakkımı aramak için 
reye baş vuracağım. Bir ... 
için benim içinde bulundu~ 
yetten daha feci bir felaket 
edilebilir mi? .-d 

- Bundan sonra, ne yapı"'" · 
yetindesiniz ? 
Gülümsemeğe çalıştı: 

- Her halde; tekrar arrıı;! 
yapacak değilim.Gemi ve deJl ıŞ 
ki sevgiliden öyle uzaklaşf11 al' 
bir daha onlarla kucaklaşın 
nı kalmadı. Belki, senclcrc.e 
yatak esiri olacağım. IyilcşıPtıı' 
kalksam, kınk bacaklarımla 
gövdeyi sürüklemek kolaY. 
Ben ki, cı yürümez tckn~Y1' 
takıp yürüten adamdım. Ş: 
dim kırık bir tekne oldum··· 

Yelkenci Mehmet ScliJJl• 
böyle bitirecekti. Fakat be.tl 
kendisine "Tan" ın sigorta 
sünden bahsettim. 

Başını salladı: • . rıJ' 
- Sigorta dediniz dcgıl . 

günkii aklım olsaydı, bir .d~ 
maz, kendimi sigorta ettırı1_., zası belası bu kadar çok o 
sigorta, insanın yeme, içJJle, 
gibi başlıca ihtiyaçlarından 

"Tan" <;ok iyi bir şey yaP.;.ı 
başıma böyle bir felaket 11

11
e 

gelecekmiş, keşki birkaç ae 
gelseydi, o vakte kada~ 
"Tan" ın karileri arasına . 
yoktan '.kendimi sigorta et 
lurdum.,, 

yağmurlar~ 
Atina, 27 (Tan) - sel~ .,t 

iman haberlere göre TsalY ~ 
donyaya üç gündenberi ya~ 
murlar pek çok hnsarata.~ 
muştur. Bilhassa Sclflı11 
daki mezruata zararlar Y 
dır . 

YEF'\'i 

Ziya Gökalp ve h~ 
"lş,, mecmuası neşriya 

mak üzere (Ziya Gökalp. ~ tJ1 
içtimaiyat) isminde kUçU dit 
şür neşredilmiştir. AvrU~ 
mış bir münakaşanın ana~ 
ihtiva eden bu faydalı br ff 
yalnız beş kuruştur. lkbal 
kütüphanelerinde bulunur· 

Yeni Ada"' 
"Yeni Adam" ın 121 ~ 

çıktı. Bilhassa İsmail ~ 
cıoğlunun "Bize Fikir , 
mi?" ve Nurullah .AtacıJl ,rı 
kiye Dair" mevzulu yaıı~ 
mağa değer. Tavsiye ede 

5 - Ayak (4). Ait c3>· 
6 - Laf (3. 
7 - Akıl (4) . .Al (2 

8 - Rica (4). Ze (2l· 
9 - Na (2). Taş (3)· ~ 
10 - Ak (2). Gi (2)· 
11 - Kat (3) Leş c3>· 
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.. vkilerinden biri olup ltalyanların eline düşen 
Habeşistanın mustahkem me • 

Desaei'nin uınwmı manzarası 

'mes muhabirlerinin, ltalyan tayyareleriııin 
~ol kenarında Reuter ve Tı. . b d an ederken çekti&i resiın 

bir lnıiliı Salibi Ahmerını bom ar ım 

ltalyanların Adisababaya ıitmek için takip edeceklarl yol, birçok sarp arazi ile kesilmlftlr. ltalyanların Ha
befler tarafından tahrip edilen bu yolu it ,faylıkla a,acakları vı Adısababaya vbıl olacakları pık 

Umit ıdılmımıktedir. 

Calla'lıların elinde bulu"an bir 
b9' köyU. Bu köyUn bır kısmı it 
da ve bir kısmı da Hftb tlırın ıl 

bulunmaktadır 

Bombardıman edilen lngiliı seyyar hastanesinin bombardımandan 
sonraki manzarası 

Dnııı cıvarında Atlanıi ıaıu muharebesinden sonra Adlaababaya d 
rıcat ıdın Habeş askerleri 

•• . . 

1 ı tarafından yapı
ltalyan tayyare er t' esinde yıkılan 
lan bombardmıan ne ıc 

ıtalyan tayyareleri tarafından yapılan ~~bar~ı~an neti~~lndı alır 
ıurottı yaralanan bir Habtf neferine lnıılıı Salıbı Ahmerının yardımı 

lnıiliı Salibi Ahmır çadırı ltalyan tayyarelerinin tecavüılerlnı kartı qaç 
vı yapraklarla ıiılenıyor 

Salıbi Ahmer i,areti (Jıerlnde ita 
bombalarının yaptıtı tahr~ 

bir hastan• 
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EKONOMi 
PiYASA VAZiYETi 1 0 1 J k · k f' · f f h Jrf 

Trakyadan gelen haberlere göre, 1 rmantarua l a ıya l a Ul 
h adoluda olduğu gibi orada da Zi
:taat vaziyeti iyidir. Bundan bir haf
ta evvel donların ziraata zarar vere
ceğinden endişe edilmişti. Halbuki 
donların yalnız meyve ağaçlarına za
rarı dokunmuştur. Arpa, buğday ze
riyatı dondan müteessir olmamışlar
dır. Havalar böyle giderse bol malı -
sul almak suretile Trakya zürramın 
yüzü gülecektir. Mahsul hakkında 
her taraftan gelen bu iyi haberlerin 
buğday fiyatlan üzerinde tesiri gö
rülmektedir. Dün borsada yumuşak 
buğday Uzerine 6 kuruşa kadar mu- , 
amele olmuştur. 

Sebze f iatleri 
Evvelce yazdığımız gibi, yiyecek e~ 

yasında umumi bir surette bir fiyat 
düşüklüğü başgöstermiştir. Yaş seb
zelerin fiyatları gittikçe düşmekte -
dir: !zmir ve Adanadan piyasaya bol 
mikdarda sebze gelmektedir. Kabak 
fiyatı 15 kuruşa, bakla ve bezelye fi
yatlan 7 buçuk kuruşa kadar satıl
maktadır. Yaş me~'Velerin ucuzlama-
11ı yüzünden, kışın çok sarfedilen ku
ru sebzelerin fiyatları da düşmekte
dir. Bilhassa kuru fasulyenin sarfi -
yatı pek azaldığı gibi. fiyatı da düş
mektedir. 

·Et ucuzluyor 
Et fiyatlarına gelince, bu sene ha

valar her tarafta müsait gittiği i<:in, 
hayvanlar iyi beslenmistir. Fiytlar 
gün geçtikçe düşmektedir. Asmaal -
tında sığır eti 40 kuruşa, kuzu 50 ku 
ruşa kadar satılmaktadır. Trakyadan 
Yunanistana son bir iki hafta içinde 
bol mikdarda kuzu ihraç edilmekte
dir. 

Yunanistana ihracat yapılması ku 
zu fiyatlarının düşkünlüğüne mani 
olmuştur. 

Çilek fiafleri 
Meyve fiyatları da ucuzlamakta -

dır. Çilek fiyatı bazx yerlerde 40 ku
ru,, fakat pahalı mal satmağı itiyat 
edinen bazı manavlarda 5 O- 60 kuru 
~a kadar satılmaktadır.Bir iki hafta 
s ... nra, Ereğliden piyasaya ~ilek gel
dikten sonra fiyatlar daha ziyade 
düşecektir. Alınan bir habere göre, 
Ereğlide ge~en seneye nisbetle daha 
bol çilek elde edilecektir. 

Fındık son hafta 

muamelesiı geçti 
İstanbul fındık piyasası son haf

ta içinde muamelesiz geçmiş ve fi
atlarda 2 kuruş bir düşüklük kayde
dilmiştir. Son fiatıar şöyledir: 

lç 44, kabuklu 25 kuruştur. 
Yeni fındık rekoltesinin geçen 

eene mahsulünden daha yüksek ol
mıyacağı ve fakat kat'i tahminlerde 
buluna.bilmek için biraz daha bek • 
lemek lazımgeleceği ilgililer tara -

· fmdan beyan olunmaktadır. Fındık 
ağaçlarında görülen karanfillerin 
mahsulün az olacağı kanaatini te -
yit eder mahiyette olduğu ilave edil
mektedir. 

Dış piyasalarda: Almanya fındık 
piyasasında birkaç haftadanberi 
görUlen gerileme cereyanları son 
hafta içinde de devam etmiştir. Pi
yasanın gevşekliği fiatlarda da dü
şüklükleri mucip olmuştur. 

İç fmdııklar için son hafta iiçnde 
100 kilo başına cif Hamburg 49 li
raya. kadar teklifler yapılmıştır. 

No. 6 

Ademle Havva 
Bilrha.n CAHiD 

Hepsinin ,ık şık defterleri var. 
Şiirlerini özene bezene temize çeki
yor, ezberliyorlar ve okumak mera
kı yaratmak için gözlerimizin içine 
bakıyorlar. 

Nekadar da keskin sevgileri var. 
Maşukalarını öyle anlatıyor, aşkla

rını öyle ballandırıyorlar ki, insan 
bu ilah! mahlfıklara kulaktan aşık 
kesiliyor. Yanyana oturduğumuz 
bir arkadaş var. Dehşetli şiir me
r~khsı ve tabii !şık. Bir gUn coğ
rafya dersinde hoca harita üstünde 
nehirleri, dağları anlatırken önUme 
bir klğıt uzattı. Okudum: 

Coğrafya çalış otur, bütün gün, 
Girmez kafama fakat, ne müm

kün! 

Ta.bit güldUm. Hoşuma da gitti. 
Fakat bizim fiskosumuza hoca kız
dı. İkimizi de haşladı. 

Bu arkadaşlar el yazısı ile bir de 
edebiyat mecmuası çıkarıyorlardı. 
Beni dP. n.ra !arma almak ic:ıtf>diler. 

Kereste fiatleri 
için tedbirler 

yükseldi, bunun 
ahnması isteniyor 

Ziraat Vhaleti. ormanları koruma 1 dırlar. Halbuki yerli keresteler paha· 
maksadile, mahalli ihtiyaç için bile lı olduğu için, kutular da bu yüzden 
dışandan kereste ithaline karar ver- pahalılaşmaktadır. 
mişti. Bu kararı tatbik etmek için, Maamafih alman bir habere göre, 
orman katiyatı azami dcrecde tahdit hükumet, üzüm ve incir tacirlerinin 
edilmiştir. Bu tahdit hadisesi, piya- bu tarzdaki şikayetlerini haklı bul
sada ne gibi tesirler yaptı? Bu mese- muştur. lktısat Vekaleti dışardan 
le hakkında alakadarlar nezdinde kutuluk kereste ithaline müsaade e
tahkikat yaptık. Elde ettiğimiz ma- decektir. Fakat bütün bunlarla me
lfımatı aşağıya yazıyoruz: sele halledilmiş değildir. Kereste fi-

Orman katiyatının tahdidi kereste yatlarının pahalılaşması, yalnız yu
fiyatlarmı yükseltmiştir. Esasen, murta ve üzüm, incir tacirlerini ali.
Türkiye keresteleri Gümrük mania- kadar etmez. Kereste, herşeyden ev-

~ ' . vel, insaat malzemesidir. Türkiyenin 
larma ragmen Romanya kerestelerı- h r t · f d · t · ı · k . . e ara m a ınşaa ış erme ne a -
ne rekabet edemıyordu. Katıyatın dar ehemmiyet verildiği malumdur. 
tahdidi, rekabet imkanlarım büsbU- Bilhassa göçmenler için yeni yapılan 
tün ortadan kaldırmıştır. Kereste pa evlerde, kereste fazla mikdarda kul
halılxğı, ihracat maddelerimizi ehem !anılmaktadır. lmar ve iskan işleri • 
miyetle alakadar eden bir mesele ha- nin geniş mikyasta tatbik edildiği 
line girmiştir. İhracat maddelerimizi, bir memlekette kereste fiyatlarını bu 
dünya pazarlarına daha ucuza sev- seviyede bırakmak doğru değildir. 
ketmek çareleri aranıldığı bu sırada, Kereste fiyatlarını artıran sebeplerin 
kereste fiyatlarının pahahlaşması,ih yanında, ormanlardaki katiyatm talı 
racat tacirlerini ciddiyetle alakadar dit edilmesinden ileri gelmektedir. 
etmektedir. Başta yumurta tacirleri Ziraat Vekaletinin ormanları koru
bu vaziyetten şikayet etmektedir. mak için katiyatı tahdit etmesi çok 
Yerli kereste fabrikaları, yumurta doğru hareket olabilir. Fakat bu tah 
sandığını 65 kuruşa teslim etmekte- dit keyfiyeti, ihracat maddelerimizin 
dir. Halbuki Romanya kerestelerin- ambalaj fiyatlarına menfi bir tesir 
den bir yumurta sandığı 55 kuruşa yaptığı veyahut imar ve inşaat işle
mal olmaktadır. Arada 10 kuruş ka- rini tazyik ettiği zaman, bu mesele 
dar bir fark vardır. Halbuki Türko- üzerinde tekrar durmak icap ediyor. 
fis, ucuz yumurta satılması için bir Bu vaziyet karşısında orman katiya
yumurta sandığının 25 kuruşa mal tına vazedilen tahdidatm,kerestefiyat 
olmasını ileri sürmektedir. Yumurta larına bu derecede tesir etmiyecek 
ihraç eden mmtakalarda, sandık me- bir şekle getirilmesi zaruri görülmek 
selesi olduğu gibi. !zmirde de kutu tedir. Alakadar makamların bu me
meselesi bir şikayet halinde devam seleyi te1crar tetkik ederek, hem or
etmektedir. lzmir tacirleri, dünya pi- manlarımı-·, hem de kereste fiyatla
yasalarina ucuz mal satmak için, rını ucuzlatmak yolunu bulmak sure 
ucuz kutu tedarik etmek ihtiyacında tile bu işi telif etmeleri lazimdır. 

__ ! 

Ne yalan söyliyeyim hevesim vardı. 
Fakat onlar gibi yazamıyordum. Ba
na: 

- Sen hikaye yaz. Tatlı tatlı an
latıyorsun. Tatlı tatlı da yazarsın, 
dediler. 

Tecrübe edeyim dedim. Fakat 
ben onlar gibi bir türlU hulyalı, rü· 
yalı, renkli, çiçekli şeyler çıkaramı
yorum. tık defa hatırıma bir yaz 
hatırasını yazmak geldi. Bizim Çif
tehavuzlar, Feneryolu tarafı bahar
da çok güzel olur. Çayırlar, çiçek
ler boyu geçer. Bu çalılar ve çayır
lar arasında kelebekler, tarlakuşla
rı, kuyruksallıyanlar gibi ben de 
haylaz ve serseri gezer, dolaşırdım. 
Bir gün eve bir alay misafir gel
mişti. Çoluklu çocuklu. Dayımın 
karısı, çocukları, ahbapları, onların 
akrabaları .. Annem misafiri pek se
ver. Evin içi nekadar kalabalık olur
sa. o kadar keyiflenir.Babam da aksi 
nedir ya. Ne ise o glln biz irili 
ufaklı, dişili erkekli bir düzüne ço
cuk, daha doğrusu genç kız ve yarı 
delikanlı bahçeye sığamadık. Aldık 
başımızı, Çiftehavuzlara doğru yol
landık. Armut tomurcuklarını pat· 
latan bir gilneş tepemizde, havada 
iç gıcıklayıcı bir çiçek, bir bal ko
kusu var. Adam boyu yükselen ot-

la• yüzümüzü ısırıyor. 
Denize doğru uzayan bu derin ça

lılık ve çayırlıkta bir saklambaç o
yunu icat ettik. 
Saklanmağa lüzum yok. İnsan ol

duğu yere sırtüstü yatmak değil, 
biraz çömelse kimsenin görmesi ih
timali yok. Denizde yüzer gibi çayı
ra daldık. Ham, yabani ot kokuları 
içimi gıcıkladı . 

Misafirler arasında Amerikan 
kollejine giden bir Leyla var. Haşa
rı, inatçı bir şey. Daha yemekte 
atışmağa başlamıştık. nk defa ebe 
o oldu. 

Kur'a çekmiştik. Ona düşünce 

kendimi tutamadım, güldüm. Kız
dı. Kızarsa kızsın. Kabahat benim 
değil ya. Kısmet bu.. Bana çıksay
dı o kederlenecek miydi? Gülüşüme 
~inirlendiğini hissettim ama aldır
madnn. Onun gözlerini bağlamak 
lazımmış. Bu işi de bana vermesin
ler mi? 

Mendilimi çıkardnn. 
- Gel bakalım kollejli hanım, 

dedim. Kurbanlık koyunların göz
lerini böyle bağlarlar. 

Sinirli bir hareketle mendili elim-
den kaptı. 

- Zahmet etmeyin. Gözlerimi 
başkasına bağlatacak kadar gözü 
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Para Borsası 
A l 11 

Sterlin 618.-
1 Dolar 123.-

20 Fransız franırı 164.-
20 Belçika frangı 

20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
20 Çek lcuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Liret vesikalı 
Florin 

Avusturya silin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Leva 
Yen 
İ!ıvec; kuronu 
Altm 
Banknot 

Çekler 

Pans üzerine 
İngiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 

Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

80.-
20.-

815.-
86.-
13.-
48,-

192.-
82.-
22.-
28.-
22.50 
21.-
22.-
32.-
31.-

961.-
240.-

s . t 1 o 

622.-
126.-
167.-
84.-
23.-

820.-
92.-
ıs.-
52.-

198.-
85.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33.-

963.-
241.-

12.06.-
622.-
0,79,35 

10.06.60 
4,69,10 
2,44.25 

64.23.84 
1,16,89 

19,l 9,12 
4,22.50 
1,97,30 
3,11,50 
S,81,20 

1ş Bankası Mü. Kupon keeık 82.-
,J N. 9.90 
ı, ı, Hamiline 9.90 
Anadolu 3 60 24,SO 

.. 3100 40.-
Şirketihayriye 15 -
Tramvay 19,50 
Bomonti Nektar 8,90 
Terkos Kupon kesik 12,25 
Reji 2.-
Aslan Çimento 10.65 
Merkez Bankası 66,25 
Osmanlı Bankası 25.-
Sarlr Merku ll:czaneıı 4,45 

fsfilrrazfar 
Türk Borcu t .. ,, II 

,. ,. III 
İstikrazı dahili 

24.17.50 
22,90 
23,10 
99.-

Ergani A. B. C. K. kesik 
Sıvas Erzurum 1 Kupon ceaik 

[J 

Mısır Tahvilleri 
1886 1 -.-

94,50 
QS -
95.-

/ 1903 II 90.50 91.50 
l!Hl III Ku. kesik 83..50 84.50 

Tahvilat 
Rrhtnn 10,20 
Anadolu l ve II Kupon kesik 44.15 

,, III 46,50 
Anadolu Mümessil 51.-

Tiftik fiatleri son 

hafta sa9lamlaştı 
tstanbul tiftik piyasası son hafta 

içinde sağlam geçmiştir. Piyasada 
kafi derecede stok bulunmadığından 
sağlam.lığın önümüzdeki haftalar i -
içinde dahi devam edeceği anlaşıl -
maktadır. Son fiatlar şöyledir: 

Oğlak 

Birinci 
Orta mal 
Deri 
San 

Son hafta 
90-94 
83-84 
78-79 
71 
71 

Eskişehirde mevsim malı tiftikle
rin kilosu 75-80 kuruştur. 

Mersin mıntakasında: Konya piya
sasına yeni tiftik mahsulli ğelmiş ve 
geçen seneye nazaran yüksek fiatlar
la muamele görmüştür. Piyasa canlı
dll'. Fiatlar beyaz tiftiklerin 50·70,25 
deri tiftiklrr 55 kuruştur. 

kapalı değilim! 

Ve dik dik yüzüme baktı. 
Ötekiler: 
- Kendi bağlasın ama kontrol 

edelim. Açık yer bıra'<mtts•n, dedi· 
ler. Leyla sert hareketlerle mendili 
gözlerinin üstünden dolaştırıp en
sesinden bağladı. Şimdi hepsi etra
fa, çayırın içine, çalıların arkasına 

birer kertenkele gibi süzülüp git
mişlerdi. 

Ben de en yakın bir bc:iğürtlen 
kümesinin arkasına, adam boyu ot
ların içine uzandım. Etrafımda -·1-

lar vızıldıyor, kelebekler kanat çtr
pıyor, keskin bir bal ve çiçek koku
su nefeslerimi gıcıklıyordu. 

Tiz bir ıslık sesi ile beraber dayı
mın oğlu Haydar bağırdı: 

- Oldu! 
Çıt yoktu. Herkes saklandığı ye· 

re yapışmış olacaktı. Ben de iki 
kalın ballıbabanm arasına kafamı 

sakladım. Gömüldüğüm yulaf, ya
banl ot başakları Ustüme kapanmış 
gibiydi. YilzUkoyun! devekuşu gibi 
uzanmıştım. Yeniden biri ebe olun
cıya kadar buradan çıkmıyacağım 
için yemek üstüne kendimi 'adam
akıllı verdim. Adeta içim geçer gibi 
olmuştu 

Birdenbire bir ayak sesi duydum. 

kadınla bir erkek arasuı~ Bir 
aktedilen garip mukavele 

A. Tetik imzasile: 
"Bir evi idare etmeğe müsait ge

lirim var. Evl.enmek istedim, bir -
çok teşebbüslerde bulundum. Hiçbi
ri faydalı olmadı ve yaşım yirmi 
sekize geldi. Derken karşıma ya
kın komşularımızdmı bir kadın çık
tı. Bu kadın otuz yaşına yakın bir 
duldur. Onunla bir mukavele yap
tık; o bir kız evladı olan bir adam
la evlenecek, ktzını bana verecektir. 
Onun emeli küfvü olan ve benimle 
evlenmeğe yaşı müsait bir kızı bu
luııan iyi bir koca bulmak iken üç 
scncdenberi bekliyoruz; bıı kadın 
kendisini mes'ıtt edecek birçok er
heklcrle tamştı. Fakat hiçbirisi ge
linlik kız evlôt sahibi olmadığı için 
hepsini reddetti. Eğer aramızdalci 
yaş farkı olmasa ben tereddütsüz 
kendisile evlenirdim. Hala lnt mu
kavelemiz devam ediyor. Ne yap
malıyım1" 

İçinde karşılıklı aşk taahhütleri de 
gizli göründüğüne göre hayli garip 
bir mukaveleye girişmişsiniz. Şuna 
dikkat ediniz ki mukaveleniz maz
but ve müseccel olmasa bile yeni ka
nuna göre muteberdir. Alakanız bizi 
birtakım mes'uilyetlerle bağlamak -
tadır. Bu mukavelenin bir tesadüfe 
bağh olan hükmü tatbik edileme
dikçe devamını taahhüt etmişsiniz. O 
tesadüf - yani dul kadının evlendi
recek bir kızı olan erkekle evlenme
si - kolay kolay ele geçmez. Bunu 
siz de görmüş ve anlamış olacaksı· 
nız. Onun için ya mukaveleyi he
men f eshettiğinizi kendisine bildire· 
rek ve birkaç ay kendisile selamı sa
bahı keserek beklemeli, ondan sonra 
serbestinizi elde etmelisiniz; yahut 
kendisile rabrtanızı tescil ettirmelisi
niz. Aranızda sizi tereddüde düşü
ren bir iki yaş farkı görünUyor. Eğer 
pek ziyade sevmekte devam etseniz. 
bu farkx gözünüz görmezdi; tereddü
de düşmezdiniz. Mademki kendisile 
mes'ut olmakta mütereddit.siniz, bun
dan dolayı meçhul evdeki kızı bek
leyip duruyorsunuz. Hemen makul 
bir yolda kendinize başka bir eş ara-
yınız. 

* 
On be§ seneden sonra 

Tekirdağmdan M. Eren imzasile: 
"Daha pek genç yaşta iken a1,ı

camın kızını sevmeğe başlamı§tım. 

Arada .<Jı.·ada bize gellr, be.ninıtı~ 011-

nard1. Fakat o bcııden biraz bu~11i/.,; 
tü. Kendisine hiçbir şey ar;ılrmıaz
dım. Yalnız onu uzaktan seyretmek
ten zevk duyardım. Aradan zoman 
geçti. Kendisini kaybettim. Tlzu.n 
müddet ayn yaşadık. O lstanlıulı.la 
oturuyord11. Ben ise Tekin/ağına. 
taşınmışttrn. Ben bu çok genç ljaŞ
taki sevgiyi gelip geçici bir şey zan
netmiştim. Kendisine talip oL~am 
muhakkak benimle evlenmezdi. Çüıı 
kü elimde ekmeğim yoktu. Üstelik· 
o bizim aileden daha zengindi. Göz
leri daha büyükte idi. Ne ise, br.n 
aşkımı içimde saklıyarak onu unut · 
mağa çalıştım. Nitekim dediğim 

çtkfı. Bir gün haber aldım ki, zen
gin bir tüccarla evlenmiş.. Hattı/ 
bir de çocukları olmuş. Geçenlerde 
lstanbula geldim •.. Onu ziyaret et-

Topraktan gelen ses ne garip akis
ler yapıyor. Otların hışırtısı kuv
vetlendi, bu seslerin gittikçe arttı
ğına göre.. Sakın Leyla izimi keş
fetmiş olmasın. Başırnt da kaldıra
mıyorum. Kulaklarım tavşan gibi 
kirişte. 

Handise başımı ballıbabaların 
köküne yapıştıracağım. 

Ben kertenkele gibi yerlere ya
pışmak için kendimi sıkarken bir
denbire saçlarıma biri yapışmasm 
mı? 

Bu da kim olabilir? Her halde ebe 
değil. O beni görmüş olsa keyfin
den avaz avaz haykmp herkesi ba
şına toplar. Zaten intikam almak 
için bahane arıyor. Peki ama ben 
saklanırken etrafxmda kimse de 
yoktu. 

Saçlarıma yapışan el o kadar 
kuvvetle sıkıyor ki başımı çeviremi
yorum. Ellerime dayanarak şöyle 
bir çabaladım ve birdenbire balık
lama dönüp ytizümll havaya çevir 
dim. Karşımda kimi görsem.. Ley
la. 

Elindeki mendili gösterdi: 
- Gözlerini bağlıyacağım. 
Beni nasıl da görmüştü. 
- Peki neye ebe var diye bağır

madm? 

mek istemiyordum. FakDt 
bir yerde beni kar~ısıntl kO' 
Otu~ yll§ını bulmuştu. Fo 
benim on altı, on yedi 
iken sevdiğim hatlarını ~ ... 

"ht•r. ediyordu. içimde gayru 
rip bir hissin kabardığını 
Onu hdld seviyordum . . 
içine bakmaktan kendim• 
dum. On-un yanından uzO 
yordum. Dereden tepede1' ftt. 
duk. O sinemalardan ba~,. 
berinden bahsetti. Mo_d ., 
setti. Her kelimesini bır 171 J 
nağmesi gibi dinliyordum· 
ye>ıiden müthiş bir heY~;oıı 
mıştı. Fakat sevgimi açmak 
k"Uyordum. ~ 

Sonradan duydum ki, ~ 
?ilmi§. Evlendiği adamı 8 

muş... Ben bu vaziyette 111 ti 
yım 1 On beş sene içim~ J 
ğum aşkımı kendisine •tjrjJ 
yim mi1" 

Ev yıkmak doğru d~~ıdive 
demki bir defa evlerunıştır(,ıııı 
ta bir çocuğu bile vardır. rıJ 
di haline bırakmak daha 
olur. Eğer kendisi ayrıJınS.~ 
büs ederse o zaman başka._ ~ 
mektubunuzda yalnız kendi uJl 
dan bahsediyorsunuz. on • 
karşı bir alakası olup otııl 
söylemiyorsunuz. Sizi se' bit 
daha doğrusu size karşı )l• 
yoksa ne yapacaksınız? bil 
bu sevgiyi on beş sene uyuta ~ğt 
unu bir defa daha görrn.c 
lışarak yine unutabilirsin!Z· 

* Geri kalan ni~o" 
Eyüpten Ferda imzasile: .ıd
"Üç senedenberi nişa~~t~·' 

senesi işinin iyi gitme~İI]~:·· 
tmı kazanamadığrnt wılı ~ 
evlenmemizi geri bıraktı. /d 
ne bir iş sahibi olduijıt htıl 
h~ bahanesile. evlen me~·te7t ~~ 
Şımdi de tQ,Şl'm;a tayın ~· ,J1 
ihtimafü1j ileri .<ıürii.ıor. çı~rt' 
~mıa bn.-:ka hi f'fPnç rıktı: ,_. 
~nl nikah etmeğe razıdır. q~,.f 
,.;., rı mıızı b'ız1•ıam krı.l>il 171~,ıı 

Niçan her zaman, iki tar ~ 
nin geri çekilmesile ~es\~ 
Sizi üç senedir avutan nışail 
tık inanmamakta haklısı?.1ı·st 
ondan ayrılmak için henu:ı. ~ 
ğiniz ve yeni tanıdığınız bll 
taşmakta acele etmeyiniz. 

l(f ~' ilci çocuklu bir~" sil 
Nişantaşmdan Zehra ımıB B' 
"Yirmi bir yraııııdayını. 

yirmi yn.ş büyük, bir ada71ıltı~ 
tım. iki çocuğu vı.r. l(tıÇ 
dört sene evvel ayrılmış. 
kendi yanında kalmış. Oıı'.':J 
tığına göre karısı bir btı:J zil:• 
vişerek kaçmıştır. Çok tı~ 
derece hassas olan bu a~ .~( 
nirsem mes'ut olabilir m•Y' ol 

Karısı ile neden ayrıln11~ııl 
nu kendiniz tahkik edinlt. ~ 
tiriniz. Gösterdiği sebeP. d~ ,ıt 
seviyorsanız ve bu sev~ ~ si~..,, 
mıyan iki çocuğun yi.ikUJl · AA 1P" 

1, ır 

letecek kadar kuvvet ı 
olmanıza hiç engel yokttıt· 

f t 
gibi, eJletV / Yüzüme acxr 

baktı. 
ver. seıı - Kendin haber 

..ini bağlıyayım da.. ,,P' 
Bu na ben de razı oıarıı .; 
Başımı salladım: A,,ıtiJ" 
- Ver mendili ben l<P"" 

larım. 

!ş inada bindi. ııdili _, 
Bir hamlede elindeki ırıe 

:1jll 
tım. ?Jeııd" ~ 
Çekişmeğe başladık. :ıcutt'~ 

ucunu yakalamıştı. ontı ger.1 

için ben de bileğini ele 1ştı· t # 
Leyla da sol koluma ya.~ıc )~ ıı 
jiz üstüne kalkmıı:ı enge)feıı~ıl.f 
rr gibi boğuşuyorduk. 

1 
bit1l'

1 

tan parc:alanmışb. Şiırıd pa.ı11' ~ 
zi yer gibi, ısırır, JcO çetltl e~ 
çarpışıyorduk. Sporcll tı(it~ııf) 
kızdı. Onu kıskıvt'8rdl< tl· ~1,ııı 
onuruma dokunuyo gir tı 
başka çnre bulamadı'?· tU rtre 
de üstl\ne atılıp sırtUS tıll 
kerttım. ıı\-et 

Fakat bu değişe~ \'Si t p<!t\ 
mücadele kuvvetimi aJt fŞ. f 1 

Le.vla'nın saçları dağılill olıtlut 
~ilek gibi pembe pe~be oı~• 
\eri ateşlenmişti. Mag'1~11dıJ~t 
nun da gururuna do ıı_,ı fT 

r "r 



Yazan: MITHAT CEMAL 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
Jstanhul 

17.- İnkillp dersi. Univeniteden nakil. 

No. '70 

o esmer 
bu kahn 

baygın derili 
kunduraların 

çıplak 
içinde 

ayaklar 
yalandı 

Kemal Tcnrırııenk tarafmdan. 18.- Ope· 
ret parçaları (pli.k), 19.- Haberler. 11,15 
Muhtelıf pliklar. 19,30 Çocuk Eııirreme 
Kurumu namına konferanı. 20.- Halk mu 
aıkisi. 20,30 Neşir esnasında ılin edılccek
tır Saat 22 den sonrn Anadolu aJanııınm 
ra~ctclere mahıuı bavadıs ııerviıi verile· 
tektir. 
PRAG 

ı1,ıo Hafif musiki, 18.20 Çift piyano 
(Maıı: Rerer). 19,10 Yeni oda musıkiıi. 
20,10 Aıkert bando, 21 Pıyano re(1lkatilc 
Yunan prkıları (Atlnalı Vartyru-Galanoı) 
22 Radyo orkestrası, 23.15 Haberler. 

d · · eski ~ farkında olmıyarak, Ka rıyı · 
~hresile kanser olabilir .za:nnetm~~; 
ti; halbuki odada Kadnnın yal 

. h tarafı u~uş, 
Besı vardı; başka er k· .,.;._, -ı·· ·· ınsana ~k ya 
ıı.•\.UlJ§li; o um~, .. eli Kadrinin 
laştığı zaman bUyuyen · rdu 
""-;..:,__ k ıa.mış göstermıyo . 
,, 'Uounu ap - n yaptı-
liam-- b. mektep çocugunu · 

.,\4 ır . . benzemı-
gı resim kadar kendısı~e. . i ok 
~rdu. Alnına sicimle ıştınlmkiş. ç ·n 

"ki k narında ını llz\uı burnunun ı e . · k öz 
e>lduğu belli olmıyan iki bU~mı g a-
~ .. ...;ı K d . rengı'nden umu y cwuı. a n, 
tak kadar diri sesi~: , dedi 

- Beni ihya ettin, Adnan· rdı . 
~eri doldu; Adn~ şaşı Ya~ 
llasta., herkes gibi aglıyordu. rdu 
+.ı....._ •• kalpli insan yatıyo . 
~ı.a en ıyı b" kanser 
'"' dn - .. de ilk defa ır 
a. an omnın . ufalmııı-.... ,. .,..__ - .. ordu: Kadn 7 
aı....,wıoı goruy · ba -
tı· y-'--- go"zlerinin bacını -.. 'ki 

• auu..ı; ·k· goz ı 
karken • &rtıyoı:tu . . ~? 1 .~ örece-
korkunç dikkatti: i~ uç guneı! gör
ii. dünyayı iki üç yuz sen 
inek isti yen bir dikkat!- k 

Kadri bir aralık tebesSiim etme 
·~-~· Bi türlil tama.mlanmıyan, 
-ıeuı. r hafı· 
flllki çizgilerini hatırlıyamIYanbembe-
~ bir tebessüm! .. Adnan_ bir ö
)'a.zd. Yanından kaçanııyacagı 
tilyle konuşuyordu. rftnlll çinden 

Kadri, Adnanm teessO astalık-
bl.ıunısuz buluyordu. O, bu h ili 
ta.n kurtulacaktı. Adnan& tese 

~i:Üzülme ! diyordu. Bir müddet 

lonra kalka.cağım. b. 
u_..... . - ··d ko-ısmda ıraz .. ~ıanm umıı - ..,. m bir 

kendine gelen Adnan, odan .. rd.. . 
ltÖ9esinde duran, Zehra yı go u ' 
Zehra nekadar sefildi; ça~f, 80 • 

kak Pabucu kadmm f ıkaralıgmı. aı:
brını§tı. Güzel esmer yil~d;!:: 
ıeı Haıep çıbanl bile. wimdi Yi talr
de beceribJs ~ yuıaydL :m a
na A~nanı. ala~ ~ecı:ı~kl~ndeki 
talttıgı elbı.sesı, yen Zeh cizli-

. 1 k ayakları rayı ~· 
r'l7.el çıp a derili esmer 
Yordu. Fakat 0 bba~~ kundurala
Çlplak ayak!ar . u andL Zehradan 
rın. içinde ~mdı yalrdu Fıkarahğın 
tik · · 'bı oluyo · sınır gı. . . kinlik olduğunu 
kadında b~r ne~ çır Çıplakekn hika
llk defa gorilyo ~ d r güzel olan 
yeterin kadınları a \uç mahvedi-
Zehrayı, ça~ ~d:na bakarken, 
~ordu. Kadn · ah iki 
1.._ L- -ken gözleri doldu; ~yzl • 
uaııuLC , Uyilk go enn -
~ıban patlıyor gibi b dilştU; Kadri, 
den iki iri yaş damlası uzattı· 

. . karısına ' 
patiska mendilınt .. · · sildi. 

m gozlerını 
~ kocasın b k kaçmJY& mec -
kadri Adnanı ça u k ona sıhhatli 
bur etmekten korkaraazl. ·-le ko-

. ..idil; f a .,...., 
bir çehreyle !:tı Fakat bir hastanın 
nuşmaya bafl İcı'di yapması neka
'1hahtli adam ta ~ oruldu ; es 
_. __ gü,..tü·. iki daldakda y ... 
O&öC !< , • • ava• yav..., 
L: •• •• •• eski sesını Y ..., 
aı yuzunu, . hastanm tavır-
kabul etti. Şimdi bır bakıyordu ; <>-
ız yüzüyle Adnan& S vileri ko-. _ ...... tarı, ua 

ıu.uııa Mithat ~ rlJYordu: Buka· 
llu§tuğu günlen hatıbu dünya değer 
Gar fikir israfma 
iniydi? _ ~,. ...n.ı rahat yaş&-

Böcek gibi. afi~ 5·~ damak 
lnalt, makine gibi rahat kJmJl ınadık-
't'arkm ! 1'':1'-8!.~':e~~D(iıeceğini 
tan aonra, ~""""'· pıdi kabuJ demin inkAr eden _. 
ediyordu: 

Bizdenblre 1 ~ dedi. Kan
- Adnan, tardetfm.' ~ çıktı: 

tına kolu ile işaret .~~ğim ı 
- Adnan, ben o J{adri t 
- Bu nasd lakırdı da beni din· 
- Sen teeelliyi bıı:8k sayılır; ben 

le. Zehra senin heın§l~; ona 
• Ölilrsem bu kaduı • 

9e.rı bakacaksm !.. da sen-
Adnan., vasiyet.bı karfISIDbu zaval· 

deledi: Bula bula çala~:., :gadri • 
hrun kansını nıı bulmUf İstiyordu, 
~ gözlerinden ~~dan bu v~ 
Zeh~ kapmm ıakadılarlD va-
~ dinlerken:_ b~ doluyor, fakat 
styet olu.şuna go~dnanla evıeııece -
- Kadri ölOııce ersiye okU!' 
iinden em.in - ~-:ek ağlıyordu. 
ltbi teessfuilDe sev ı.u • ııasWığın 

li'akat Kadri birdell~i Adnan&. 
~~ izzetine!i81e .~ ~ va
Öltniyeoeğini say~· ya ıcadar kal-
8iyeti beuyandı; bU: ~un t,a.ri1ıini 
kacaktı; Adnanla '?10 

tercüme edeceJderdı... kime hasta • 
Adnan. koridorda, beğını eorunca. 
--tadar~ ....._ 

ıekim alt dudağın büktü: 
_Çok çok iki hafta!- kada 
Hekim bunu söylerk~n, ~an •. i 

bononun vadesi nevakıt bıtece~ 
cirantaya söyliyen seneda~ 'r.~ek 
b. di Adnan dUşünUyordu. 
k~YK~ri, öldükten iki .~afta sonra 
G'bonu tercüme edecektı." 
ıKadri öldüğü gün, Adnan, hastayı 

·den hatırlıyacak kadar .. unu.~
yenı t Ertesi gün Kadriyi gomdu
muş u. ezarlıkta o kadar mah 
ter Adnan, m al 

· d k' Zehrayı gerse hemen a
zun u ı, rlık Adnanm edebiyat 
caktı. Meza ırı~u tJ. DUşUnüyordu: 
tarafın artt ş • · · --r· mil bek 
bütün insanlar Ka~n gıbi o u lard • 

k ··1·· lerdı Şu mezar a ıemiyere o ur · . 
5 ki ölülerden birinin elıne vursa ~ -

ta bırakılacak bir mektup duşe-
~ . keletin dudağına dokunsa 

cek, şu ıs aldarr ~kılacak; 
bir fUJnya pannk tırsa faize yatın· 
f U kafatasmı ant 
laca.k para bulacakt. 
ş·mdi mezarlıktan çıkarken Zehra 

ile ~vleneceğini şüpheli b~Juyord~. 
Caddeye çıkınca Zehranm bır ~arç -

dUkkinlarda, bir parçası gclıp gc
sı n1 rde bir parçası sokağın başka 
çe e ' d Adn evine gürilltUlerinde kal ı. an . 

. d ...... man Zehra sokakta bıt
gır ıgı .-. 

mi~~ hafta sonra Zehr~yı, . başka 
il r· hatırladı. Filaretı gı°bı.. Az 

t r: u dına gidecekti. Fakat koca-
kal~a~~ bir tehlikeydi. Gidince e~
:mek lafmm açılması lazımdı. Gıt
:rned" Vicdan azabı duymıya d.a h~
cet ~oktu. Adnanın Zehraya sUrdu· 

ğü leke, siyah bir bezin üstUndcn o
nu yakmayarak uçan .bir .aıev gibi 
geçmiş, bu cehennem hıç bır yangın 
çıkarmadan, san bir rUzgr gibi uç
muş, gitmişti. 

o Zehrayı hastanede sokak kılığı 
' . -ile gördüğü gündenberı sogumuştu: 

Artık bu kadına kendisini fazla bu
luyordu. Ona şimdi yalnız acıyordu. 
Fakat bir kadına acıyarak koca ol -
mak biraz fazla edebiyat olurdu. 
Her yatak vakast cdcbiya~a b.aşlıır-

dı . fakat daima hayatla bıterdı: Ha-
, . 1 1 

ytın kemik kdar kuru !:Chresıy e .... 
Hem Adnan, Zebranın esmer ayak
larını artık bir tUrlU çıplak düşüne
miyor, bu baygın renkli güzel ayak
lara kadının hep kalın kundura~arı 
kanşyordu . Hem bu kadının ~cu
dunu çıplak o duğu e erdeki ..::
dar g0r.e1 yapabilecek elbleelere • 
nanm hangi paraaı yeti,ebiliı_:di ! Ka
nsı kibar bir çarşafla sokaga ~ık~
bileceği güne kadar Adnan hıçbır 
kadınla evlcnmiyecekti. Şimdi hasta 
olduğu için sokağa çıkamıyan ana
sından memnundu: Evlerinin sefale
ti evlerinde kalıyordu! K~fasın?a~i 
cinayeti anası hissetmiştir gibı bır 
merakla hastanın yüzünü görmek 
istedi. Kapıyı yavaş yavllf aralık et
ti· şakaklarından sapJanmış iki çivi 
il~ veremin yastığa mıhladığı kafa
tası kırmızı göz kapaklariyle uyu • 
yordu. Anasnı uyanık bulsaydı, dU
şUndUğU karanlık şeyleri hasta sez
di sanacaktı. Rahat nefes aldı. 

(Arkuı \'ar ) 

BtJKREŞ 

7 Sabııh neıriyııtr ı3 Pllk. 18 Pllk. 19,20 
Plak, 20ı30 Sırkdar, 21,20 Orkestra rcfı· 
lıatıle keman konııertoıu Bach, Beethovcn, 
Lalo). 23,25 Plak. 

Bl IDAPF .. T.tJ 

ıs Vıyolonscl (Piyano refaktile. 20,30 
Piyano birhiıle ııarkılar. 22,40 Çınıene mu 
111ıiıi, 23,45 orkcatra. 
MO KOVA 

18 SO Opera aolisti bariton Not.ıov ta
rarıddan prkllar, 19,15 Edebıyat, 20 Smc
tanm "Satılmış nioanh., opcrasmnı radyo 
adaptasyonu. 21 Sovyct kompozıyonlarL 

BERU N 

19 Bando marika, 20.15 Ev muıikiııi, 
21 ıo Büyiik orkeııtra konııerı, 23,30 Halk 
m~aıkiıi. 
\1YANA 

ıs 25 Viyolonsel sonatlarn 19,10 Muh· 
tclır,' 21 Vqner ıaatı (V17ana ıcnfonisi). 
22,25 Oda orkeatrası. 24,15 Dana. 

Seime program 
Prac, 18,.20 Çıft piyano (Maıı: Recer), 

21.- Pı;yano refakatilc Yunan p.rkılarL 
Biikrcı, 21,20 Orkestra rcfakatıle keman 
konsertoau (Bach, Bccthovcn, Lalo). Var
ııova, 21,10 Senfonık konser. Budapcıte, 18 
Viyolonıcl ve pıyano, 20,30 Pıyano rcfa~ 
katile prkL Moskova, 18,30 Ope~a aolııti 
Notzov (Banton). 20 Satdmış nıpnlr O· 

pcruL Bcrlın. 21.30 Buyuk orkestra ko~
ıerl Vıyana , 21 Richar Vaıner aaau (Vı
yan~ senfonik orkestrası). 

Kısa Dalgalar 
Berlln 
-ç.lı.ma uatlerl: Saat 10.45 - 14 20 ı 
1 74 m. •c 31, 45 m. Saat ıs.oo - 18.35: 
31:SS m. Sut 10 - 23.35ı 25. 4g m. 't't 
49. 83 m. ...... 

Ça.JllllS ... tıerl: 10 - 12,20 ı 25.SS m 
•e Sl, 55 aı. Saat 13 - 15 O ı 16, 96 m 
•e ııı. 82 m. Saat ı6 - ıa ı Göıterllen 
poıtaİardan ikiıi: 19.12 m. 25, 29 m. ... 
31. 55 m. 
s.ıt ıııı,15 - 23,30 ı 08ıterilen 2 't'e71 

t poıta. ı9, 6tı m. 25, 53 m.. 31, ss .... 49. 
10 m.. 
Sinemalar, Tlyatrolar 

• SEHlR TİYATROSU : Saat 20 de 
(Toıun). Pcrııcmhe nkoamı ınat 21 
de ıon temaıl : (l..Uka Hayat), 

• HALK OPERI<:Tl : Eskııehır Aırt 
ııncmada 2 Mayıı cumarteıi k amı 
(Halıme) . S Mıyı Ul gilnduz (Şinn 
Teyze). Akşam (Florya). 

• TURAN TiYATROSU: Saat 20,30 da 
(Lalclı Yıncm Yerlcn). Boka mu1a· 
bakalar&. 

• TAN : (Bafdat. Yola). 
• TÜRK : (Altm Tophyan Kızlar). 
• YILDIZ : (Seven Kadm). 
• SOMER : (Cllrüm ve Ceza). 
• İPEK : (Kan Lekesi) ve (Kediler ve 

Pllıı;ler). 

• ELHAMRA : (Aık HllzOnlcrl) Ye 
(Mılek Evleniyor). 

• MELEK : (Bir Gecenin tıkandah). 
• ALKAZAR : (ÖIUmden Korkmayan 

Ga'a-tasaray, Genrlerbirligvi ve Ankaragücü . ::~n;.'y (~a~~~nl~~r~:nin~a:.:~or) 
~ • SIK : (Herkes Ondan Bahıedıyor). 

• MİLLt : (Çin Batııkhancled), (Bir 

k .. A k aya gidiyor Krı Gecesi Ruyası). ile iki maç yapma uz ere n ar . : ~~:~H:: (t~t~~:~IS;~11~İunca). 
. . leıne derece Federasyon ba§k&nI Hamdı Emın, • KADIKÖY HAL.E : CGUzel Oilnler). 

:Ankara. futbolilnlln_~~-"'ile •-rt'ıp mühim '·!er müzakere edildıkçe An - • KADIKÖY SUREYYA : (tncıliz Aja-
tm k m~ ıA:: "9 nı) ve (StUdyo Eilenceleri). 

sini te&b~t e ealard iyı· dereceler karaya gidecektir. • OSKUDAR HALE : (Pariı Esrarı). 
edil mtısabak a.n 

en · Fenerbahçe A- I • KUSDlLI LALE ılnem11mda Cuma 
alan Ankara klilplerı, aonra Gal~ta. Yeni gÜreJ Sa onu ıkıammdın itibaren (Tarzan Yam-
nadolu ve Beşikta§tan ımıak üzere da Berlin olimpiyaUan hazırlıkları do- 71mlar Araımda) Kıdıkö)'iindc ilk 
sarayı da iki m~ ya: - l ·ıe mı·ıır gU- talmnmı çall§tJı" - defL 

· Uerdir ayısı • ""Y Hastane Telf!fonlan 
vet etınl§ 'ri ·d ve nçnnde gençler mak l~in klilpler &ra8mda saha yUzUn -------

)ıfaynım bı n e "htiJlf lh t halledilmif Cerrahpap haıtaneıl 21693 
. 1. ... Ankaragilcile karşıl&fmayı den çıkan 1 n aye · Oureba hutaneıi Yenlbahçe 23017 

bır 1lf eden Galatasaraylılar, yarın, tir. Milli güreş takımı, bundan sonra H11ckı kadınlar haatancsl 24553 
kabU .. ik bl'r kafile halinde Ankaraya Beyog·ıu Halk Fırkası salonunda an - Zeynep Kimli haatancal OakUdar 60179 
5 ki il Kuduz h11taneıi Çapa 22142 
hlarekşet edeceklerdir. trenmanlanna devam edecektir. Be1ottu ZükQr haataneal 43341 

OUlhane haatancal Olilhane 20510 
antafÖr Haydarpaııa Nilmune b11taneıl 60107 Sonyanın son Sökeliler galip Etfat haataneaı Slıli 424211 

t • • Bakırk61 Akıl hastanesi 16.60 
fÖS etıJI · Solce, (Tan) - Karapınar spor a-

Paten ,ampiyonu Sonya Heme pktaro- la.nında yapılan lik ma,..mda Sökeliler Müracaat l'erlerl 
ad evvel Nevyor -:ı 

fesyonel olm an t.ı - bu gös 3-0 galip gelmişlerdir. . gösteriş yapmıştır. Yap gı 
~~..t• 17 000 seyirci bulunm~r. 
ı..c;a ...,- , bu gösterisi amatör ola 

Sonyanm .. 
rak yaptiğı eon jöeteıiltir • el 

Filim çevirmeğe baflamad&n f!1" 
· Nevyorkta olmak üzere ya -' =~3 gösteril için ıoo,000 dolar 

ZAYi - 16.1.1935 tarihinde Deniz 
yollan vemesinden aldığım 800 ve 
305 numaralı depozito makbuzlarını 
zayi ettiğimden hUldlmleri kalmadı -
ğmı ilAn ederim. 

Mudanya I.zmJt yollan eski 
milltezlmi Nuri &k bir Jrunturat iımalamıetır· 

fufbolfederasyonuno 
seiilen üyeler Yeni Mandolinler 4,5 

1 federasyona lzalıkla.rma Ahenkler 1 O liradır 
Futbo......ııcUnUn eski oyuncularmda.n pari ı de h l ö d T 

Mubafı~K .. "-n ve Gala.taaaraYlı Rıza Si § er r a g n crı ır. 
baytar ~,.';;. Eeldaehir: Ahenk cıkaran S. Suad 
geiirlıınilleı~, 

Dcnl.ı 7ollın acenteal Telefon 42362 
Akay (Kıdılıö7 lalıelesi) 43732 
Sark Demlr')'ollın Sırked 230751 
Devlet Dcmlr')'oUan Ha7darpap 42145 

itfaiye Telefonlan 

latuıbuJ ltfaıyeal 
Kıdılıöy itfaiyesi 

24222 
60020 

Yqilköy, Bıkırlıöy, BDyfllıdere. 
Uılrildar ltfalyeei I062.S 
Beyotlu ltfalyeıi 44640 
BUyUkada. Heybeli, Bursu. Kmalı mm. 

tıkalın için teJefon aantralındald mcman 
rı~m demelı kiridir, 

Çabuk ıhhl Yardım ı'e31dlitı 

Ba numaradan lmdat otomo
blll la t enir 

9 __ ___, 

rı~~--!~~~~~~~~~~~~~--, 

1 °:,..1ı1r ı1 GEÇ KALM iŞTi _J 
---""----·----- Peride CELAL 

Bir za.mnnlar bir kadm eev:miş
tim. BUyüleyici gözlerine her an bak 
maktan hiç usanmnzdım. Onun ba
zan kendinden geçerek sUzUlcn pem
be gül yaprağından renk almış gô7..
kapaklarmın ipek bir perde gibi sak 
ladığı zUınrilt yeşili, siyah uzun kır
piklerin oyaladığı gözleri vardı ve 
ben vitrinlerinde etrafa ışıklar saça
rak birçok kadınlan uçuruma sürük
ler gibi kendıne ç kcn mile vherlc.r
den, paradıın işte bu kadını gordük
ten sonra nefret ettim. ÇünkU bende 
onlardan birçok yoktu, ye il gözlU 
sevgilime hediye edemiyordum. Ona 
sade kalbimi vcrebilmiştim. Başka 

nem vardı ki, o gilze1 gözlerin tutuş
turduğu alevle yanan kalbimden baş
ka onun avuçlarına ne bırakabilirdim 
ki! .. 

Ona bir gtin demiştim ki: 
- Sana hediye edecek ne göz ka

ma.şt1ran clmnslarım, ne d boynuna 
bir yılan soğukluğu ile dolanacak bir 
sıra duru beyaz incim var. li'aknt 
sevgihm sana verecek riyn.sız, yalan
sız bir kalbim var, istemez misin? 

O gUn sevgilim sözUmUn arkasını 
getirmemi beklememişti bile. Başını 
kayıtsız bir omuz silkeleyişilc çevi
rip, dcmindenbcri onu sliz<'n şişman, 
küçük p:ınnngmda hain bir göz gibi 
keskin parıltılarla yn.nnn elmas yü
zliklil, cebindeki pnralnrın çokluğu 

dillerde gezen zengin bir adnmın ya
nma doğru gözlerini süzerek uzak -
la.şmıştı. 

O günden sonra ben belki azap 
duyar, y il gözl ri n m olur diye, 
ardına diltmedim, ona yıllarca gu
rlinmcdım. Ve yıllarca bir çift yeşil 
?z uğruna ncJcr vermedim. Ncş'cm, 

gcnçllı,'im tez vaktinde criyıp gitti. 
Onun bahar ye{;!ılı gozlcrıni dUşUn -
rck ne uzun bitmez tUkcnmcz g c -
lcr g çırdım. Ak saçlı kaygulu başı
mın ateşini dındirmck için rUyn.la
rnnda bıle onun dizlerine kapanmak 
isterdim. 

Yıllardan sonra bir gtln, bir son
bahar akşamı rUzgü.r snraım19 yap
rakları önilmdc savururken onu yo
lumda buldum. Birdenbire şaşırdım. 
Artık bahar )'eşili gözl ri eski at.eşi
ni kaybetmiş, yıllarca evvel pembe 
gul yapraklarından daha taze, daha 
renkli bıraktJğım yUzU sapsarı sol
gun karşımda duruyordu. Uzun 
uzun bakıştık. Vücudumu garip bir 

ürperme sardı. O yavaş yavaş a
yaklannın altJnda kuru yapraklar 
hışırdıyarak bana doğn.ı ileri di ve 
ilk defa bakışlarını gözlerimden ka
çırmadı. Solgun yanaklarında ı lak 
kurumamış yaş yerleri parlıyordu. 
Çektiği ıstırapları baktşlanndnn an
ladım. O da birçokları gibi p:ıranm, 
ışıklı mücevherlerin bUyüsUne uı';;rra
mıştı ve yıllardan sonra nasılsa onu 
uçurumlara sUrUkilyen, çukurdo.n 
çukura ntan tılsımın zinciri biı-Qcn. 
bire çözUlUvermişti. Artık para ile 
saadetin satmnhnmndıi;;·,.ını anlamıe
tı gnlib:ı .. Biltiln bunları, yıllarca ev. 
vel tutuşturup knçtıh"I bir kalp için 
şimdi nasıl yandığını rengi ıstırap 
rüzgii.rilc solmuş gözlerinden anla· 
mak mUmkUndil. Hem de artık yo
rulmuştu. Fnknt ben de onun gibi 
yorgundum. Yıllarca "belki döner" 
diye, bcklcmckt.cn saçlarım dertli ba-
ımı vakitsiz aklarla çcvrclemişU. \~ 

zUm zamansız çiz~lerle doluydu. Bu· 
tün bunlar ona kollarımı açmak için 
hır sebep olmasa bile ben de artık 
zengindim ve içimd knTannn bir 
şüphe: "Belki yine bana değil, pa
raya koşuyor." diye, yüreğimi karar .. 
tıyordu. O bana dönmekte geç kal· 
mış ve z ngin olmam aramıza knvu· 

şulmnz bir üphe duvan çekmişti. Ya 
omdan sevgimi yüreğime gömerek 
kaçtım. 

Yeşil gözlü sevgili bir zamanlar, 
hayatımın sevda ve ateş dolu genç .. 

lik yıllarında es mi tatlı bir bahar 
meltemlnin meçhul ufuklıırn sllrUk
Jemc.k için dalından kopardığı çok 
nadide fakat o kadar da kalpsiz gü
zel bir çiçekti. Yıllardnn sonra za.. 
Jim bir nizgltr yine o vefasızı solmuf. 
sararmış bir hnldc önUm fırlntmı§tJ, 
fakat çok geç ••• 

1 MAYIS 
BAHAR BAYRAMI 

Türk Maarif Cemiyetinin 

Rozet günüdür 
O gUn göğil lc.rinizi Cemi

yetin rozetlerile silslcmeği unut
mayınız. 

lstanbul Jandarma Satınalma Ko· 
misyonundan : 

16-4-936 günlemecinde açılan kapalı zarf eksiltme
sinde verilen fiatları Jandarma Genel Komutanlığınca 
pahalı görülen yetmiş sekiz bin kilo kundura köselesi, elli 
üç bin ikiyüz elli kilo kundura vaketasının ve tahmine uy
gun fiat verilmeyen yetmiş bin adet nalçanın ve isteklisi 
çıkmayan yetmiş beş kilo balmumu ve yüz elli kilo çam 
sakızı ve on bin kilo kabara çivisi ve altı yüz kilo 18 nu-

' mara bakır çivi kapalı zarf eksiltmesi pazarlığa çevril-
miş ve 30 Nisan 936 günlemecine rastlayan Perşembe 
günü saat 1 O dan 12 ye kadar pazarlığın yapılması mu
karrer bulunmuştur. Bunların hepsinin bir istekliye iha
lesi caiz olduğu gibi bir veya bir kaçının ayn ayrı istek
lilere ihaleside caizdir. Şart kağıdı ı 130 kuruş mukabi
linde Gedikpaşada Jandarma dikim evi binasındaki ko
misyonumuzdan alınabilir. Ve nümuneleri görülebilir. 
Bu malzemenin tasarlanan bedelleri ile ilk güvenmeleri 
aşağıda yazılı olmakla isteklilerin isteyecekleri kalemlere 
aid ilk güvenme mal sandığı makbuzu veya muteber ban
ka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazılı sair belgele
riyle beraber belli gün ve saatte Komisyonumuza gelme
leri. (2217) 
Tahmin bcddı İlk Gllvcnmesi Beher adet ve:ra Cınıl 

Lira Llra Kuruı kıloı una venlen 

117000 00 
101175 00 

60 00 
45 00 

1574 91 
2500 00 

192 00 

8715 00 
7588 13 

4 50 
3 38 

118 12 
187 50 

14 40 

150 
190 
80 
30 

2 
25 
32 

Fıat 

00 
00 
00 
00 
20 
00 
00 

Kundura Köselesi 
,, Vaketası 

Balmumu 
Çam Sakızı 
Nalça 
Kabara Çivisi 
BakırÇivi No. 18 
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Adisababaya doğru 

İtalyan ileri harekatınm 
dün başladığı bildiriliyor 

TAN 

Orta Avrupada yeni 
anlaşmalar 

l Başı 1 incide) 
sı, bu memleketlerin m~terek gay -
retlerinin masruf olduğu istikamet 
için emin bir zaman arzeylemekte · 
dir. Bu barış siyasası, iki memleketin 
şimdiki Avrupa zorluklarından bir • 
çok hayati meselelerin ancak kuvvet 
istimali suretile ve anlaşmazlık im -
kanlarını teşdit ederek halledilebile -
ceği neticesini çıkarmak isteyenlerin 
temayüllerine hizmet etmemelerini te 
minat altına almaktadır. Lehistan -
Macaristan teşriki mesaisi, bazı dev
letlere doğru, iki taraf ta nihayet a
dıı Iet ve müşterek nıenfaat lüzumunu 
g:.izönüne aldıkları takdirde bir köp
rü kurulmasına imkan verecektir. Bü 
tün hayali kombinezonlardan sakın -
mnk ve fakat ayni zamanda bu ziya
retin ehemmyietini lüzumu veçhile 

Tokatta • 
venı binas ı santral 

-----~ Başı l incide 

Yeni santral binası 

takdir etmek Hizımdır. Zira bu ziya. Tokat, (Tan) - Tokat elektrik 
ret, Lehistan ile Macaristan arasın _ santralı, saniyede 230 litre su veren 
da.ki dostane münasebetlerin inkişa- 1 Aksuyu 72 . kilo~etre irtifa_a kal
fırıa varan yol üzerinde yeni bir mer dırarak t<>mın edılen muharrık kuv
h'l.le ter: kil etmekte ve ayni za,..,ıı.nd'l vetle 175 beygirlik iki turbin ve 400/ 
Avru'1'l b::ırısı sivasasma hakiki bir 231 volt, 160 kilovat amperlik iki 
hizmette bul~nmaktadırlar.,, Bastansiyon jeneratörle teçhiz edil-

mif'.tir. 230 litre ancak suyun en az 

E!r.ık;~rıa tr:amevi sf'\s~·cl 
vc:-e.hm kc~urc.an 

müsameresi 

olduğu ağustos ve eyliil aylarında • 
dır. Diğer on ay zarfında su mikta.-

rı ekseriya 100 litreyi bulduğundan 
cebri tazyik borusu suyun hepsini 
birden almıya kabiliyetli olarak ya
pılmı~tır. Ve bu suretle her iki ma
kineden de ayni zamanda istifade e
dilebilecektir. Şehrin taraflarına ce
reyanı normal olarak sevkedebilmek 
için bir de muhavvile merkezi ya -
pılmıştır. Santralın kudret mecmuu 
256 kilovatttır. 

SARAY (Trakya) tCfl.J\ 
LUGUNDAN : f_, 

Açık arttırma ile para>"ğıl 
cek gayri menkul ne. old~~ 
lar çiftliğinin üçde bır n}ılt, 
ciftlik binası, ahır, salllll ut 
, . . b' l JlleVC 
vesaırenın, ına arı . deli 
:jından arsaların 12 ~~hıJll bııl 
himi. Gayri menkultın.. 11~ 
me\Tki, mahallesi, soka;ğl'rındı
Saray'ın Beyazköy cı~rtliğiı1 
dir olunan kıymet : Çi cıır.1 
mı (yirmi bir bin Ura.) . 

11 
,J 

tırma yapılacağı, yer, ~6 ~ 
ra Dairesi 3 Haziran 19 a ytr,, 
saat 14-16. - 2 nci artırın d'
ğı yer, gün, saat: tcra. gilll 
Haziran 1936 perşembe . rt.tl'. 
14 - 16. 1 - lşbu Gayrı 36 f' artırma şartnamesi 1-5-~9 5', 
den itibaren No 936/ 39 ıle ~ 
ra Dairesinin muayye~ n ıçl' 
da herkesin görebilJJlesı 

1 
~ 

tır. nanlarda yazılı olal1 ~erı ,,A 

la maliımat almak istiye 
13 

,,. 
Çocuk bayramı dolayısilc F~minö

Habeşler tarafı:ıdan iğtinam ~'!i13n bir ınit ·"l~·öz nü Halkevi Sosyal yardım kolu tara
ediniz. Hükumetler. Rom· daki el ~i- fından evvelki gün, korunmaya müh 
leri vasıtasiyle ttalyaya hiç bir h"'k- ta~ yavrular için Şehzadebaşında Fe 
ka istinat etmiyen ltalyan tecavii?.ü- rah tiyatrosunda bir müsamere veril 
nün bais olmal;ta olduğu i 1fiali bil- miştir. Bu müsamereye, civarda bu
direbilccckleri gibi Hillctlcr Ccmiye- lunan 17 4 ilk mektepten 800 çocuk 

İnhisarlar 

Kamutavda 
bütçesi dün 
kabul edildi 

şartpameye ve ......... : dOS)U~ 
rast ile memuriyetimıze ~ş~ 
melidir. 2 - Artırmaya ~ ~ 
yukarda. yazılı kıyJJle . tel"'..: 
7 1/ 2 teminat akçesi ~~ !1f 
tir. 3 - Hakları tapu sıcı ,,r1' 
olmıyan ipotekli alacaJdtl .bl, 
alakadarların ve irtif alc lı~ 
hiplerinin bu hakları~ ve ş?I., 
faiz ve masraflara daır 01.ti~ 
rını işbu ilan tarihinden. 1 1~ 
gün içinde evrakı müsbı~;J' 
likte memuriyetimize bildt ~ 
cab eder, aksi takdirde ba ,r ; 
pu sicili ile eabit oıma.Yııııl stfG 
bedelinin paylaşmasında Jl ~ 
Iar. 4 - Gösterilen günde ııto.f 
iştirak edenler artırma şa.r ti 

okumuş ve lüzumlu rnaluıı19 if 
bunları tamamen kabul etıılb~ 
itibar olunurlar. üstünde ~ 
gayri menkulün bedeli ~a~ ci ~ 
rilmezse gayri menkul Jkillf;' 
tırma ile, satılır ve bedel il (e 

mahrum kalman yüzde 5 f V 
ğer zararlar ayrıca biil<JJI~ 
kalmaksızın memuriyetiJlllt ~ 
dan tahsil olunur. Beş nuıı1 ~ 
radaki şart tahakkuk etııl tııf 
ile üç defa bağırıldıktan ~ 
menkul en çok artıranın '
rakılır. Şart tahakkuk etıJl ııııU 
ma geri bırakılıp alıcı ta.ıı ~ 
den kurtulur ve teminat da~ 

rrn :t ili. ilıniycccktir. Etmezlerse, t . 
t::ı.!yan hava kuvvetleri kendilerini 
ve yurtlarını imha edecektir.,, 

Yine bu beyannameler İtalyanla 
rm yakında Adisababaya girecekle . 
rİ" i ve Harrara da girmek üzere ol· 
da' ı"rını bildirmektedir. 

Ahnli teslim o1'1uğu takdir.le hli· 
yüı: nimetlere mazhar olacaktır. Zi
r a. İtalyanlar bu ülkeye medeniyet. 
ticaret ve refah getirmeJ.:tedirler. 

~:"Jdoglio Necaşi ölmüıfür, 
d;;or 

Adisababa, 27 (A.:\.) - Bir ltal
r :rn tayyaresi bu ~:ıhah Adisababa 
Uzcrhde uı:arak M:ır~cşal Badoglio 
i"'·-ızah aşağıdaki mealde beyanname
ler atmırtır: 

Şoa milleti, beni di11le: 
Ben, muzaffer İtalyan ordusunun 

b-ı.7ındayım ve Pllahın yardımile Adi 
ı;ababaya geleceğim. Necaşi, esas or
d 'SU ve askerlcrile beraber ölmüş -
trlr. Bize karşı yola çıkardığı ihtiyat 
orduları da ye c edilmiştir. Gondar, 
8 '"'kota ve D~ssic bizim elimizdedir. 

l.!>O~ komya.ı !·ola r:ıktı 
Asmara, 27 (A.A.) - 1'. Iman ha

'=""r alma bürosunun hususi muhabi
ı i"lden alınan husu::ıi telgraf: 

Dün Uç bin kamyondan müteşek-
1 'l bir kol D:::ssicdcn cenuba doğru 
y 'la çı!:rm~tır. Eu kol. birkaç gün 
c·1vd Dessied~n h:ır"ket etmiş ve 
C'' h':"'-l sHratle il rl"m""te olan yer 
li mÜfr"zcl"riri t'.lkip e·l ~cektir. Bu 
ı -.., ·nyon koluııcln en m"d~rn teçhizat 
hı ~;·,Mhht>z hir<'0k kamyonlar ile 
küçü't tanklar bulunmaktadır. 

ı: .... ri bf!re'·t'i~ ba~!ıır?r 
Roma. 27 (.A.A.) - Havas Ajansı 

b'1 ıiriyor: l vi harcr al<ı.n mahfelle· 
ri' s5v!"d; ~hf' _r;'lre. l"lvevm Dessie· 
c,' t~h::ı."<;Üt ctMic:ı buhP'"il İtalyan 
J- ._.,1.,rt bu-;iin cep•ı1J?. r' ~~'rU ileri ha 
r ~lcctine bf\.<;layacs- !:!ardır. 

r '"";"ret~ , .... #!'l~ı..,(', 

Londrn. 27 (A.A.) - l\.fuhtelif 
m'.:!mbalardan gelen haberlere göre, 
Şimal cephesinde İblyan ordusu Adi 
saba 1Ja istikametinde ileriye doğru 
bu~i.ln harekete baı;ılamı~tır. Bu kı -
snr..da Habeşlerin nasıl bir mukave
met gösterebileceklerini şimdiden 

tcsbite imkan yoktur. Bu cihet an • 
cak birkaç gün sonra belli olacaktır. 
Cenup cephesinde ise General Grazi
ani ordusunun taarruzu Vehip Pa
ıpnın tesis etmiş olduğu Hindenburg 
müdafaa hattı önünde henüz belli 
başlı hiç bir muvaffakıyet kazana -
mamıştır. ltalyan tebliği resmileri 
kaç gündür süren şiddetli taarruz -
lar neticesinde ancak bazı mevzii 
muvaffakıyetler kaydetmektedir. Oy 
le anlaşılıyor ki: İtalyanlar Habeşle 
rin Hindenbur~ hattını kolay kolay 
aşamıyacal· lardır. 

r·~':ao:nin l:n:ın~n l;cyanofı 
Adisababa. 27 (A.A.) - Necaşinin 

17 yaşında olan kızı Prenses Zahai 
bütün dünya kadınlarına hitaben be
yanatta bulunmuştur. Prenses bu be 
yanatmda bilhassa diyor ki : 
"- Eğer insaniyet, Italyan ordu

l arının memleketimizi istila etmele
rine ve mütcarrızlarm zehirli gaz 
kullanmalarına müsaade edecek o • 
tursa b\iti.in medeniyet, mahvolacak
tır. Bunları memleketinizin nüfuzlu 
~ahsiyetlerine yazınız ve onların mU 
cıssir bir surette harekete geçmelerl
e! isteyiniz. Fakat bu hususta acele 

t . •t ~· ı Tt 1.,. , \f· ·ı·~d 1 • b" i;.tirnk etmiştir. Hep bir ağızdan söy 
l vas. ~..olY e Q .J'lj>f J .[Hı a.{l l(- l r t'kl'l d .. · . _ c'1en s ı a marşın an sonra, ço-

tun g:u: st"lltkrını bhrıp ctm--~~c de cuk filmleri gösterilmiş, piyango çe • 
icbar edebilil'lcr. Hii!{u 11, tlcr, ltnlya 1 kilerek talebelere kitap, oyuncak, al
ya yaprlmakta olan haksız harp mal- tüm, hokka gibi zarif hediyeler ve 
zemcsi ihracatına bir nihayet ver • c;ıekerlemeler dağıtılmıştır. Bunu mü
mek ve İtalyan ordularını Afrik · va teakıp, bazı mektep talebeleri tara-
't kt eylemek 1·ç·,.. 18 ı~ ·k fından milli oyunlar ve danslar oy-

gı me en men ı , r o tı K" ·· kl k d"l · ·· mitesini hemen toplamağ<> · · de nanmış r. uçu er, en 1 erme gos 
bilirler a terilen bu iyilikten dolayı sosyal yar 

• dım üyelerine teşekkürlerini bildir-
M oförl ü kuvvetler miı;;ler ve müsamere neşe içinde niha 
ilerliyorlar yet bulmuştur. 

Londra, 27 (Tan) - Mareşal Ba
doğlionun bildirdiğine nazaran, İtal
yan kıtaları Ogaden ve Adisababa 
mıntakasında büyük bir muvaffaki -

·~~~~~~~~ 

Kral Fuat ağırlaştı 
[Başı 1 incide J 

sarayında bulunmaktadır. Kraliçe ya 
nmdadır. Bu sabah neşredilen bülten 
de deniliyor ki: 

Kralın vaziyeti, dün akşam kan de 
veranının birdenbire yavaşlaması yü 
zünden vehamet kcsbetmiştir. Mev
zii intan daha ciddileşmiştir. Hasta
lığın uzaması, intan ve gıda almak 

1 
hususunda. i müşkülat dolayısile kra 
lm umumi vaziyeti daha a.z mucibi 
memnuniyettir. Başvekil bu sabah 

Condarı işgal eden Faşist Partisi 
sekreteri General Starace 

yetle ilerlemektedirler. Motörlü kıta
lar şimdiye kadar 80 mil ilerlemiş bu 
lunuyorlar. Dagamodo İtalyanlar ta
rafından işgal edilmiştir. 

Habe§ hava kuvvetleri 
kumandanı 

Londra, 27 (Tan) =-- Pl\riste bulu
nan Habeş hava kuvvetleri kuman -
danı, yeni bir tayyaresi ile kendi mem 
leketine dönmek istemiş ise de, Fran
sa hükumeti henüz belli olmıyan se
beplerden dolayı hareketini menetti
ğinden, kumandan ani surette tayya
resine binerek kaçmıştır. 

lfalyonların §İkayeti 

Reuter Aja ' Si muhabirine Kral Fua
din sıhhi vaziyetinin dün gece daha 
ağırlaştrğfnı ve intanın büyümesine 
mani olmak imkanı bulunmadığını 
söylemiştir. 

Aile erkanı yanına çağrıldı 
Kahire, 27 (A.A.) - Reuter: Kra-

Fuadin ailesi erkanı Kralın yanma 
j çağırrlmışlardır. 

j Kral kendisini kaybetti 
' Kahire, 27 (A.A.) - Reuter: Kral 
Fuat kendini kaybetmiştir. Vaziyeti 
ümitsiz telakki ediliyor. Kangren bo 
ğaza sirayet etmiştir. Kendisine sun'i 
gıda vermek mecburiyeti hasıl olmuş 

1 

tur. 

Ümif kesildi 
Londra, 27 (Tan) - Kral Fuadin 

sıhhi vaziyeti hakkında bugün ncş · 
redilen rapora göre, geceyi nisbeten 
iyi geçirmiş olan kral bu sabah yine 
fenalaşmıştır. Kralın etrafında bulu
nanlar bütün ümidi kesmişlerdir. 

lLA N 
Valdei Atık mahallesinin meydan

cık sokak 17 No. lu hanede kayıtlı 
Mahmut Remzinin ismi beşinci hu
kuk mahkemesinin 25-3-936 ve 387 
No. Hamile Mehmet Remzi olarak 
tashih edileceği ilan olunur. 

li muavini de Roubex, Habeşlerin 1-
talyan esirlerine karşı yaptığı meza -
limi ve harp esnasında. zehirli "dum 
dum,, kurşunları kullandıkları hak • 
kında Milletler Cemiyetine iki şikayet 
telgrafı çekerek Habeşlerin gayri in
sani hareketini şiddetle protesto et -
mişlerdir. Mareşalın yaptığı tahkika
ta nazaran şimdiye kadar 2000 tane 
dum dum kurşunu kullanılmıştır. 

Bu "dum-dum,, kurşunları lngilte
rede imal edilmiştir. 

Roma, 27 (Tan) - Mareşal Badog 
lio :ve Somali müstemlekesi ı,:enel va-

"Giornale d'İtalya,, bu vesile ile 
"dum-dum,, serlevh~ı altında yaz • 
dığı bir başmakalede bu keyfiyet Us
tüne medeni dünyanın nazarı dikka
tini celbederek, !ngiltet•'nin takındı
ğı vaziyeti şiddetle tenkit etmekte -
dir. 

bugün hakim olan ve istihsal çoğal
dıkça fiyatların düşeceği hakkındaki 
yanlış kanaatin düzeltilmesinin 18. • 
zımgeldiğini söyliyerek sergilere işti
rak eden idarenin buralardan ne gibi 
neticeler aldığını sormuştur. ldare 
nin gelirlerini artırmak yolundaki 
gayretini ayni zamanda halkın men
faati için de esirgememesini söyliyen 
Kitapçı Hüsnü, misal olarak, Egede 
bu yıl müstahsilin alıcılar elinde ezil
memesi için iskarta işinin idare tara
fından yanlış tatbik edilmesinden do 
ğan zararı söyliyerek idarenin vazi
fesinin bir baba şefakatile köylUlere 
denk ve iskartanm yapılma ve ayrıl
ma işlerini öğretmek olduğuna işa
ret ederek yapılan şikayetlerin kanu 
nu tam mana.sile tatbik ettiğinden do 
ğan bi rkanaatle neticelendirilmedi
ğini söylemiştir. Kitapçı Hüsnüye ce 
vap veren Gümrük ve İnhisarlar Ba
kanı Rana Tarhan, satış masrafları
nın çok olmadığını, ucuzlatılması im
kal!ı olmayan nakliye ve beyie mas
raflarından başka mesela işletme 

masraflarının azaltılması üzerinde 
çalışıldığını, lnhisarlar mamulatını 
satmak için kurulacak şirkete lazım 
olan şerikler bulunarak Iş ve Ziraat 
bankaları ve Inhisarlar idaresinin el 
birliğile harekete geçmeyi kararlaş
tırdıklarını ve şirketin tcsçili mua
melesinin yapılmak üzere olduğunu 
söylemişlerdir. Vekil, bundan sonra 

Başı 1 incide 

zor vaziyete sokan bu gibi hallere ne 
ticari ve ne de kanuni imkanlar olma 
dığını anlatmıştır.Bundan sonra pro 
je Bütçe encümeninin teklifi üzerine 
kabul edilmiştir. Hazerde yar sübay
dan yüzbaşıya kadar bir kısım sübay 
lara, seferde sübaylarla askeri me
murlara elbise, kaput ve çizme veril
mesi hakkındaki kanunla kalpazanlı 
ğm cezalandırılmasına dair olan mu
kaveleye katılmamız hakkındaki ka
nunlar kabul edilmiştir. Meclis, öbür 
gün toplanacaktır. 

Yusuf lzzettinin ölümü 
meselesi 

[Başı 1 incide) 
müddet evvel ayrılmıştım. Intiharı ü
zerine bir heyet teşkil edildi Ben de 
çağırtldım. Yusuf Izzettinin intihar et 
tiği muhakkaktır. 3u, raporla sabit. 
tir.,, 

Yusuf Izzettinin intiharı üzerine, 
o zamanki b~ müddeiumumi Mem • 
duhun riyasetinde hemen üç kişilik ad 
li tahkik heyeti teşkil ve hemen işe 
başlamış, kolunu ustura. ile keserek 
intihar ettiğini tesbit etmiştir. Bulu
nan çanta içinde, bu raporun ve ustu 
ranın bulunması muhtemeldir. Esa
sen bu raporlar o zaman resmen ne§
redilmiştir. 

hükumetin görüşünün tütün alımına, ============== 
geniş ölçüde yer verilmesi olduğunu, Burdur Sulh Hukuk Hakimliğin-

den: Hacı Ömer M. Alaiyeli Suley
yalnız yetiştirilecek tütünlerin stan- man karısı Feden tarafından bu 
dart tipinde ve yüksek kalitede olma M. den H .Ömer oğ. Ahmet oğlu Ali 
smm şart olduğunu, Brüksel sergisi- açtığı alacak davasının icra kılınan 
le tanınan Türk tütünlerinin Avru- muhakemesinde M. aleyhin ikamet 
patla çok beğenilerek Belçikalılarla ga.hı meçhul olduğu celpname zirin
bir tütün satış mukavelesi yapılmak de yazılı meşrubattan anlaşılmış 

ve bu baptaki tebliğatın H. U. M. 
üzere olduğunu, vekfilete yapılan şi- 141 ve 142 inci maddeleri mucibince 
kayetlere ehemmiyetle değer verile- yirmi gün müddetle ilanen tebliğine 
rek derhal tahkikat yapıldığını ve ve bu tebliğatm bir nushasınm be
yalnız iki yerden, Muğla ve Kuşada.- lediye ve diğer nushasınm hükümet 
sından yapılan bu şikayetler üzerin- divanhanesine talikine karar veril
de icra edilen tahkikat neticesinde miş ve yevmi muhakeme 18-5-936 
bahse mevzu olan denkler içinde yüz pazartesi günü saat 14 tayin olun
de 50 • 60 gibi müsamaha ile karşı- muştur duruşma günü M. aleyhin 
lanmıyacak kadar çok iskarta bulun bizzat gelmesi veyahut tarafından 
duğunun tesbit edildiğini, bu sene verilmiş vekaletnameli bir vekil gön
iyi satılan tütünlerimiz için alıcıyı dermesi ilan olunur. (22431) 

· \'er 5 - Artırmanın birincı 

olmasına ve gayri menkule ~ 
den kanuni haklar ve satış~ ~ 
göre diğer şartlar. Yazıl sY 
menkul yukarda gösterUeJl ~ 
çarşamba günü Saray ter~ t'. 
luğu odasında işbu iIAn. ve;ı/ 
len artırma şartnaınesı i) 

satılacağı, ilan olunur~ 

1LAN ~ 
Be yoğlunda 1stik18.l rot° 1. 

316 numaralı mağazada ·ııJI' 
müessesesi sahibi G . ..A.urs. rd>tD 
bulan talebi &erine kon.1<

0
11 .:ı 

di için icra ve iflas kallu~ııılif;,; 
bince lstanbul icra ı:ıe.ıcı '-i 
kendisine iki a.y mühlet '
komser tayin olunduğU?lldall ~ 
yazılı hususlar alacaklıl8rssi rıı"~ 
lan olunur. 1 - 936 sene,, ... ?! 

....ıitıW' 
nm 30 uncu perşembe r ıPJl-' 
haren 20 gün içinde aıacıı.~ 
la.tada Karaköy pa.JaB ~., 
N o. yazıhanede bana JJlil~ .Jf 

~il l il l l lll ll llll l l l lllll l l llll il l llll l llll l l l llll l lllll il lllJ l llllrl 11111111111~ lacaklarmı kayt ettirme! rt~ 
~ Türk Hava Kurumu Büyük ~ ~~vı:~=·~:;:n~::::; .. :.~ - := kayt ettirmeyenler karııınclledııf 

~ [!?) an w ~ IN1 P- ""15' ~ n n ~ :::.:::.~:::::i::k~:: ,~. = ~ ~ ~ ~ ~ W 5 lamazlar. 3 - Alacaktılıı etv'.ı 
§ := dan sonra alacaklarını :ıca~to Jll = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etm işti r = olanlar tarafından konJcofts.~'1 
:= Yeni tertip plAnını görünüz. := keresi yapılacağından a esi I 
:E :E toplanmaları için 936 seil ~~~a .. tl = 1 ci keşide 11 • Mayı• • 938 dad1r. = ranımn 3 üncü çarşaJJlbS. ıJa.cl""J 
EE B •• •• k • k • EE 14 te mezkftr yazıhanede 'I_ = uyu 1 r a m 1 ye = toplanmağa davet olUJl~ıJl~lt' := = toplanmada hazır bul eril~ el, 
=: 2 5 000 L • d 5: burdur. 4 - Taratırna " ı<P '/, = . . 1 r a 1 r = cak vesikaları topııının ·1~.I. 
:E = olunan 3 Haziran 9~6 tnr~ = Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikrami- 5 dtim eden 10 gün içınde ı,tY, := yelerle (20.000) liralık bir mükafat vardır... := müracaatla alacaklılar , 

i/fi 1111111111111111111111UJ1iliIUlll11111111111111111111111111111111111111111 llJ~ tetkik olunabili~~~~ 
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=====================~==~-=~~~~~-TAN ________________ .. 
" T A N " ın büyük bir içtimai yardım tesebbüsü 

11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone 11 kayde· 

dilecek karilerimizi 1,000 liraya 

sigorta ettiriyoruz Sigortası 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi 

olan < ANADOLU ı temin etmektedir 
(Tan) m btlyUk ~mal yardım teşebbtlatlDI teşkH eden (OKUYUCU-

1.ARJNJ SiGORTA ETTiRMEK) likrlmls. tefebbU Un clddl)et ve ehem
miyetine u) KUD bir intizamla bapnlablllDek için, ADIM ADIM TATBiK 
EDiLECEKTiR. 

ilk adnn, J Ma), 986 Cuma gtlnlbldea itibaren ıazetemlze ( IGOR-
TAU ABONE) yazılacak olan okuyuealamnam lgorta edllmealyle atı
lacakh1'. 

ikinci adım (Slgortab perakende .atıf) olıleaktn. Bunun tatbiki için 
bambklar içindeyiz. 

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

5 x 360 18 lira etmektedir. Halbuki sigortalı aboneler, 
yıllık olarak 1 7 lira ve altı aylık olarak 9 lir~ tediye ede
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka hır ayn kayıt 
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. 

Bu suretle abone plan kariimiz. otomatikman, yani 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemmül etmesi.le 
aşağıda tafsil atını yazdığımız kazala~a ka~şı ve abonenın 
devamı müddetince tarafımızdan Sırkecıde Postahane 
karşısmda Kmacıyan Hanında kain ANADOLU Sigorta - . H ,·yeden . Şirl,.etine sigorta ettirilecektir. . • • . 

Ş•ırketı ayr • Bu ıia-orta ettirmek muamele11 gayet baııt bır tekilde 
ve şu ıuretle cereyan edecektir: 

ı a mahsus ilk ba· Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 
Bo§azl~I vapur arın 

1936 Cuma saba· dercedilecek olan sigortah abone kuponunu 
har tarifesi 1 mayıs · ı b b "d · tatbik edllecektlr. Tarı· doldurarak abone parasi e era er ı aremııe 
hından itibaren gönderecek ve bunun ~zerine k~~di~~in An~-
f~ ,e:ı~e~r~k~l~t:e~le~r~d;e;;s~a~tı=l:m:a:k:t:a:;d;ır:;;.~~;;;r1;r dolu Si~orta 1rketine sıaorta ettırıldıQane daır - =a~~ru~i:iii~~ıo alandan ·•••iri• gön

· ahalleainde Boat&D iake
EyUpte BUyilk b~~ı !ıılihrif&h Valde 
leai 10kağ\lıda ır 
ıultan uıektebi kafında belduı KUt· 

12 

72 Eytlpte Caıniikebir eo 
bettin uıektebi _., ..... _ $&rl8&Dlur IOkalm· ~., 

Nl-nc& ınahall-""uıD b. -Eytlpte ._- . M ıımetp&P mekte ı 
da 36 N. lı RalI11 :.ııa11e ve eokağmda 31 N. lı 36 
Eyüp Büyük~ bi 
Ebüuuut efendi uı~_,. .. neeinde Hopy&r IOkaim· 
Fatihde Atikali~ ~ 36 

\la ah§ap 107 N.lı dUk~inde Küçi1km1Dlar SinaD U 
l'atlhde Afikpal& uıaha1l 
medrele8i anası ıealnde Tetimmeler 8°:' 
l'atihde KiJ'Dl&8ti uıahal celep )ııleıımet efendi 180 
kağmda 12-15 • 19 • 21 N.lı 
llledreM8i uıahalle9inde Tahta min&1'8 168 
Balatta lfıslrÇ&VUI UkkiD 
eokağmda 1.a N. lı d da 11 N. b dUkkln 12 

Uluköyde uıekteP '°":u uııhıtleeinde Mubati 36 

0,90 

5,40 

3,15 

2,70 

2,70 

1,80 

12.60 
0,90 

2,70 
Anadolu HllarJlld& eet 
8lnan mektebi ve blr aenelik muvakkat te-

ti lllJlellk uıuhınıuıen ~939 yı1ı mayıaı 80nuna kadar 
Yukarda eenı ol&D JDlh11ler 937 veya urınaya konulmuştur. Şartname

lllinatıan yuıb verl1JDek o.re açık art gtrmek 19teyenler hiza· 
ayn ayn kiraya urıuttınde pJrWUr. Artırına~ya mektubıle beraber 
leri LeVUIDl )IUcl .:::... t.1.•t t,enıin&t makbUS nde bulwınıalJdır. 
larmcla ~ muvaa-t ~ ı. Daimi Enctıuıe (!) (2287) 
l.M-938 p..rteli ,untı .. 

Senelik muhammen Muvakkat 
Kirası teminatı 

24 1,80 
~nde KaJebUl'CU 

Topkapl SuluJwle ca;n;balleetnde TopkapJ cadde-144 10,80 

Topkapıcla ~ odalı bahçeli ev 
linde 96-UCS N. 1ı belmaııaııeainde Tatlı kuyu eoka;

00 
71~ 

Topkapıda .upaemlnblr dolaplı bir N Jı boStan ddeain-
iında Ud JwyWu ve JDJ.lıal1eainde Topkapı ca 108 8,10 
Topkapıda ~ bahçeli kuyulu ev 
de 97-U7 N.lı bel odalı uıa)ı&lleeinde 63-65-67 
Yenibabçede )liJll&I' Sln&D 937 uıaY181 IODU· 22.:SO 
1,,, ..__.H,.. tariJıindeD SO() 
l ... boetan WDU-

11& kadar maJıall.mcse Yeni oefDl8 
Çapada Sat&G dofall lJ ikl odalı ve ba)lçell 80 ,,ı50 
80kağmda 8 • 12 N. 
kuyulu ev ustafa paP caddeainde ,8 a.eo 
~pqıda KucaDl 36 2,70 
101 - 1 iltlkkb desinde 305 N.lı ana 
Sama ·-A• TraDlvaY cad teıniPtlan yamb olan t,,.- k aıuJıaDlllleD kiralan ve una kadar kiraya veril-

Yukarda eeınti ~ 939 BeDeleri mayiai IOD 1erl Levazım 
blahıııer 937 veya 938 k-arturmaYa konulm=~ hislJaı'IDda pterl 
inek üzere ayrı ayn;: ArtJrlllBya gtnnek bile beraber 4-5-938 puarteei 
lılUdttrtutUnde gö t ·ınakbul veya uıektual dır (B) (1994) 
len m•vakk&t ~t EneUnıende bulUDDl 

1 
• 

eu.t 15 de J)aUIW 

derilecektir. Bu sigorta vesikaS1nın kariimizi ne 
şerait dahilinde ve hangi c;e ... şit kazalara karıı 
siqorta ettiqini hulasaten aşagıya yazıyoruz: 

Kariimiz hancıl kazalara karıı 
sigortalı olacaktır 7 

SlgortaJmm TUrklye CUmhuriyeti hudutları lçenlnde kendi lradealnde 
oımıyarak maruz kalabileceği: 
a- Veeaiti nakliye kazalarmdan mütevellit beden! ana ve ölUm, 
b _ Yıldınm iaabeU ve hareketi arzdan mUt.evelllt bedeni arw. ve 

ölüm; 
c- Havagui tealriyle botuJma. 
d _ Hayvanat ısırmumdan mütevellit kuduz netlceal ölüm: hadlaeh~ 

rine karşı sigorta edilecektir. 
Abonemldlı pnık 1Dfl81eki ve prelaMı busall hayatında atnJablJecetl 

dJjer ker•tv ba lgortaya pbU dellldlr. 
Siprtah abonemiz yukarda yazdığımız kazalardan 

biri neticesinde hemen veyahut bu kazanın doğrudan 

Beyoğlu Vakıfıar Direktörlüğü ilanlar1 

iralık EmlCik 
Beyoğlu Mis sokak 1 Numaralı Apartmıan 4 numaralı 

Dairesi. 
Galata Yenicami mahalleaide Cami altında bodurum. 
Yukarda bulunduğu yerlerle cinsleri yuılı Vakıf mal

lar Mayıs 937 sonuna kadar kiraya verilmek llsere açık 
artırmaya konulmuştur. İsteklilerin 29 Nisan 93&Çi;. 
şamba günü saat 14 de Beyoilu Vakıfiar Direktörlüğü 

Akarat Kalemine ielmeleri. ( 2083) 

lstanbul 6 ıneı icra M murluğun· 
dan: 

Dairemizin 935/ 2892 No. 1ı dosyasına ait olup Tan 
fazetesinin 10-4-936 tarih ve No. 349/3652 sayılı nus
hasının Onikinci sahifesinin 3 ve 4 üncü sütununda 
mevcut Kadıköyünde Rasimpaşa mahallesinde Karakol 
hane sokağında eski 33 mükerrer yeni 80 notaj 136 No. 
b l::ınenin açık arttırma ilanında Rasimpaşa denecek yer
de sehven Rasimağa mahallesi olarak &österildiiinden 
keyfiyet ta!ihihan 935/2892 dosya numarasile ilin olu
nur. (2274) 

doğruya teairi mutlakile bir ıene zarfmcla &lcli1iü tak
dirde nrala milıpiteyi himil kanuni varislerine meakUr 
evrak ve veaailcin Anadolu Siprta Şirketine tevdiini ta
kip eden 30 8'iln içeriainde tazminat olarak 1.000 lira 
ödenir. 

Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 15 yaşından kü
çük ve 70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
başka sigortalı kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul
leri aleyhine aynca zarar ve ziyan istemek hakkım tam~ -
men muhafaza edecektir. 

Karilerfmlı 1 MaV1stan itibaren QCllete-

mize sigortall abone ycmlabilecelderdir. 

- -

" TAN " 1razeteainin 1000 liralık ıigorta 
abone kuponu 

Tarih: 2814/ 1936 
-- - -- .c -

Adı, baba adı 

1 

soy adı 

1 

Dofduğu yer ve yıl 

ftl "Iİcl 

,, 

1 

Adreıl 

\ Bedent bir aakat-
ııtı var nııclır, var 
il!e nedir? 

, Nekadar zaman 
l~n abone oldufu 

Bu kupon. dercedilecelı padar ı•Ymt olnınakb paalmlf olmabclır 

lı tanbulda Tan pset.-1 alıorta Mnlllne. 

1 

! 
1 

' 

1 

Guetenlzln 23 nlua 1938 nüabuında yamb f&l'Ü&I' c1alnalnde baya 
kart• 1000 liralık algortah abone yamlmak lstlyonun. Abonf'mıt" t....t,.H 
gönderllmlttlr. Sigorta muamelealala yapdmuau dDerlm. 

bma: 

Ankara VilCiyetinden : 
1 - Vilayet çiftcilerine dafıtılmak üzere satın alma· 

cak 32 dane iki demirli pulluk ve 35 dane üç demirli san
dıklı ekici pulluğun 7-5-936 pereembe ~nü saat 15 de 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pulluklann tutan 3850 liradır. 
3 - Sartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat Direktör

lüğünde görülebilir. 
4 - İsteklilerin pulluklann yüzde 7 ,5 tutan olan 

Banka mektubu veya hususi muhasebe direktörlüiü vez
nesine yatınlmış makbuz ve teklif mektublarile birlikte 
eksiltme günü saat 14 de Viliyet Daimi Encümenine 
&elmeleri. (862) (2165) 3082 

Samsun Halkevl ProJ MG abake ı 

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 
il Yönetim Kurulu Baıkanlığından: 

Samsunda yapılacak Halkevi binası avan projesinin ha-
7.·-lanması diplomalı mimar ve mühen~;q1,. .. ,.~ında 
müsabakaya konmuştur. 

Müddet 30 Mayıs 936 ya kadardır. 
Birinciye 1000 İkinciye 500 lira mükafat verilecektir. 

Sartname ve Vaz'iyet planı Samsun. Ankara, İıtanbulda 
lialkevleri Başkanlıklanndan temin edilebilir. ( 2163) 

:l051 
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23-30 
Nisan 
OCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara ahmz 
GELECEK SENE 
Bu tarihte birikmiş 
birçok paranız olur 

M 
Kapalı Zarf Usulile 

Eksiltme ilanı 

Siimer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 
1-İstanbul Beykoz Deri ve Kundura fabrikası silindir dairesi, 

revir inşaatı ile deri ambarı tamiratı vahidi fiyat esasile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İnşaatın muhammen bedeli 30.956 lira 60 kuruştur. 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır ı 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi, 
C-Fenni şartname ve zeyli 

D - Ölçü usulleri 
E-Vahidi fiyat ve keşif hülasası, 
F - Projeler termin planı. 

Talip olanlar bu evrakı 155 kuruş bedel mukabilinde Sümer Bank 

Ankara ve İstanbul şuebeleri veznelerinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 11Mayıs1936 pazartesi günü saat 15 de !stanbulda 
Galata'da. Bankalar caddesinde Sümer Bank Şubesinde icra edilecek

tir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacakttr. 
5-Taliplerin 2321 lira 70 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 

lazımdır. Eksiltmeye girecekler ilan edilen bina cesametinde 30.000 
liralık bir tek bina yapdıklarma dair vesaiki eksiltme gününden beş 
gün evveline kadar Ankara'da Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne ib

raz veya posta ile gönderecekler ve alacakları ehliyet vesikasını 

teklif mektuplarına raptedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazılı gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Sümer Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğüne makpuz mu

kabilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. Posta ile gönderilecek mektup
ların ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş ve zarfların ka
nuni şekilde kapatılmış bulunması şarttır. 

3123 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme kosmisyonundan: 

Mekteb için resim kağrdı vesaire alınacağından tahmi
ni fi atı ( 81 8) lira ( 3 O) kuruş ve pey akçası "6 2" lira ve 
eksiltmesi 4-5-936 saat 14 tedir. Bu babtaki şartnamesi
ni görmek için her gün ve eksiltme günü de belli gün ve 
saatte mekteb dahilindeki Komisyona müracaatları Han 
olunur. (2055) 2920 

&bibi: Mahmut SOYDAN - Umumi Neşriyatı idare eden: S. SALIM 
GuE>t""ilik ve Matbaacılık T. A. Ş. - Basıldığı yer: TAN Matbaası 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

İnkıbazı izale eder. Kanı teıniz-

liyerek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

Ademi iktidar 
Bel gevşekligi 
Derrnansızlık 
vücut ve dımağın 
yorgunluğunda 

SEKSCJLIN 

pek müessir ve emin bir . ilactır . . 
Kutusu 200 Kur~ş 

BEŞİR KEMAL - MAHMUD : CEVAD 
. ECZANESi • SiRKECi 

İstanbul 1 inci İflas Memurluğu
na : Müflis Nikola Kazazın yanmış 
iflas dosyasının ve evvelce aktedil
miş konkordatonun yenilenmesi için 
alacaklıların bizzat vekili olanların 

selahiyetli vekaletnamelerile birlikte 
4-5-936 pazartesi günü saat 14 te 
memuriyetimiz huzurunda yapılacak 
toplanmada hazır bulunmaları ilan 
olunur. (22567) 

Modern ve Stil ~ı .. -----~----------......-
Güzel Mobilya 

Merakhlarına 
Beyoğlunda. 

BAK ER 
ve eski 

HAY DEN 
Mağazalarında yeni açılan 

MOBiL YA SALONLARINI 
ziyaret ediniz. 

Teşhir edilen bütün mobilya
lar, emsalsiz bir nefasette ve 
fiyatlar rekabet kabul etmez de
recededir. 

- Tediyatta kolayhk 
2648 

Dr. ZEKAİ MUAMMER 
BAKTERIOLOJI 

Laboratuvarı 
(Tifo, frengi, sıtma) nm kan 

muayenelerile teşhisi, difteri,bal
gam, cerahat, idrar, kazurat mua 
yeneleri ve kanda üre,şeker,ko

lesterin miktarlarile istenilen aşı 
lar,ve sair biolojik tahliller yapı
lır. Çemberlitaş karşısında Gü
zel apartrman No.4. Tel. 22037. 

3002 

Kadm terzisi -
Sayamı S U Z A n 
Paristen avdetle yaz modellerini 
getirmiş ve teşhire başlamıştır. 
Taksim Şehit Muhtar caddesi 

Fazlı Bey Apart. No 2. 

Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kara köy KoprUba 
Tel. 42362 - Sirkecl Mühürdar 

zade Han. Tel. 22740. 

17 42 Gros ton Hacminde bulu -
nan Bülend vapuru ile 1991 
Gros ton Hacmindeki Dumlupı
nar vapuru hey'eti hazıralariyle 
satılıktır. Almak isteyenlerin, 
vapurları görmek ve muayene 
etmek için her gün İdareye mü
racaat etmeleri ve 4 Mayıs 936 
pazartesi günü saat On yediye 
kadar kat'i teklifnamelerini tev
di etmeleri ilan olunur. Satış 

aynı günde bitirilecektir. 
(2280) 

İstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: lsak Layboviç tara 
fmdan Musa Reis zade Ahmet, Na-
fi ve Nüsret aleyhlerine açılan ala
cak davasından dolayi tebliği muk
tazi davetiyenin MUddaaleyhlerden 
Nafinin ikametgahı hazırasmm meç 
huliyeti hasebile bila tebliğ iade kı
lınması üzerine mezkiır davetiyenin 
H. U. M. K. nun 141 inci maddesine 
tevfikan ilanen tebliğine ve tahkika-

tın dahi 12-5-936 saat 14 te taljkine 
karar verilmiş olduğundan Müddaa

leyh Nafinin tayin edilen işbu gün

de mahkemeye gelmediği veya bir 
vekili kanuni göndermediği takdirde 
hakkındaki muhakemeye giyaben ba 
kılacağı mahkeme divanhanesine a
sılan davetiyenin tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(22560) 

Hasa~ 
~ 

Traş Bıçsgı 

Traş Sabunu 

RADYOLi 

Güneş gibidir, en donuk dışl:ı 
bile parlatır, bembeyaz yaP 

Fakat .... 
Sabah akşam, günde iki defa, 

Dtullanmallsınız. ~ 

.,~~iilm:fıfiiMiit 
~~----~-------~---~-----~~--~~~ =------
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KadJJ1 yu ııtl 
tecrübe~~ 

olma 1 
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değil. Size en tanınmış 

KREM 
PERtEY1 


