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Atinada sabaha kadar süren heyecanlı bir parlamento toplantısı 

Yunan hükUmeti büyük bir 
ekseriyetle itimat kazandı ! 

Halk Partisi Kamutay grupunda 
Dışişler Bakanının verdi9i izahat 

Ankara, 28 (Tan) - Cilmhuriyet 
Halk Partisi :Kamutay grupu idare 
heyeti başkanlığından: 

Cilmhuriyet Halk Partisi Kamu -
tay grupu bugün öğleden sonra Dr. 
Cemnl Tuncanın başkanlığında top-

1 ndı. 
Dil •Jran• ~ Mfd .inıiı: 
1 - 4 .Mayısta Belgratta toplana-

cak olan Balkan Konscyıne iftirak 
için yarın hareket edeceğini, 

2 - Boğazlar notasına devletlerin 
\'ermiş oldukları cevapların müspet 

mahiyetini, 
3 - DUyunuumumiye taksitleri -

nin yarısının mal ile ödenmesi esası 
dahilinde Pariste cereyan etmekte 
olan mUzakerelerin son safhasını 
Partiye bildirmiş ve icap eden iza • 

batı vermiştir. 

Fransız seçiminin neticeleri 

Yeni mecliste radikal sosyalistlerle 
sosyalistler daha az olacak 

Paris, 28. A.A.) - Seçimlerin dün 
saat 16 da neşredilen resmi istatıs· 
tiki şudur : 

616 netice elde edilmiştir. 183 kişi 
kat'i surette intihap edilmiştir. 433 
namzed tekrar intihaba girecekler-

dir. k" . 
Komünistler : 6 mebus mev ıını 

muhafua etmiş, 3 kişi yeniden in-
tihap olunmuştur. .. • 

sosyalistler : 21 mebus mevkıını 
muhafaz aetmiş, 2 naınzed kazan
mış, 6 mebus kaybetmiştir. 

Union sosyalist : 4 mebus mev
kiini muhafaza etmiş, bir namzed 
kuanmıştır. 

Müstakil sosyalistler: Bir mebus 
ınevJdini muhafaza etmiş, 3 mebus 
kaybetmiştir. .. . 

Radikaller : 23 mebus mevkıını 
muhafaza etmiş, 2 namzed kazan
mış, 7 namzed kaybetmi tir. 

Jlüstak-il radikaller: 11 mebus 
kazanmış, 3 namzed kaybetmiştir. 

Sol cümuriyetçilcr: 33 mebus mev
kiini muhafaza etmiş 5 namzcd ka
zanmış,5 namzed kaybetmiştir. 

Halkçı demokratlar: • 12. _mebus 
mevkiini muhafaza etmış, ıkı nam-zed kaybetmiştir. . v eçen KtJnl<U seçimde ekseriyeti ka-

Oumurlyetçiler: t O mebus mevkiı· ıanamayıp ikinci tura kalan Heryo 

ni muhafaza etmi§, 11 n~ ka- list federasyonu, kendi na.mzetleri
zanmıı 2 namzed kaybetm;;etir. nin, muhalefet tehlikesi mevcut o-

MıiJıOfazakôr'lar: • me us mev- lan her larafta daha fazla rey alan 
kıini muhafaza etmi§,. 2 namzed ka- sol cenah namzetleri lehine hakla
zanmıştır. nndan vazgeçmelerine karar ver-

Herriof' nun ikinci turda lca· mie?r· . . 
• ·n Reynaud Bırlncı daırc namzedi sosyalist 

ıan'!'.ası ı~ı Reynaud, Herriot lehıne olarak fe-
çekılıyor ragat edecektir. 

Lvon. 28. (A.AS - Rbone sos:va· f Arkası 10 uncudal 

Boğazlar 

Yugoslavya notaya 
müsbet cevap verdi 

, .. -~ 
Filistinde 

Mücadele sonuna 
kadar sürecek ! 

FlılsUndeki Arap tiplerf 

KudUs, 28 (A.A.) - Kudfüıılln A 
rap belediye reisi Doktor Huldi Ha
\'Rf! Ajansı muhabirine demiştir ki : 

"Dıleklerimlz ls'af edlhnceye ka
dar mücadeleye devam cdcceğız. Bun 
dan başka hal çaresi yoktur. HUkfl
mct kal'i bir hal şrkli bulmalıdır. 

(Arkl\sı 10 uncuda] 

Ren meselesi için 

Hitlere verilecek 
sual listesi 

İngiltere ile Belçika ara-

sın da temaslar yapıldı 

, Lon~ra, 2 (A. A.) _ Almanya
) a vcrllecck sual listesi hakkında 

son günlerde ln -
giltcrc ile Belçi
ka arasında si
yasi mUzakcre
ler vukubulduğu 
bildlrılm~ktedır. 

Londra, 28 A. 
A. - Dış Bakan
lığı Alman~'aya 
verilecek sual va 
rakasmın kale -
me alınmasını bl
tinniftlr. Bu sual 

Van Zeeland varakası yann 
İngıliz kabinesi tarafından müzake
re edilecek ve tasvip edildiği takdir
de bu hafta nihayetinde diploma _ 
tik yoldan Berline tevdi olunacak
tır. 

BUGDN 
3 üncüde: M. Sevkinin as

kerlik maka
lesi. 

6 mcıda : ( Pariste bir 

7 incide : 

T ürk gencinin 
büyük muvaf
f akıyeti) . P a
ris muhabiri-
mizin mektubu 
R adyo sayfası 

Okuyucularımızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya alt ta.fslllt ll lnclde] 

Kral Fuat ô"ldü 

Kral ölürken çocuklarile 
vedal.aşh Kraliçeyi öptü 

Frens Faruk bugiin Londradan hareket ediyor, Faruk 

henüz küçük olduğundan bir niyabet 1 .. k 1 mec ısı uru acak 

MUt eveffa Mısır Kralı F uat 

Kahire, 2 (A.A.) - Kral 1',uat 
dUn ölilmtiniln yaklaşmakta olduğu· 
nu his~tUği zaman. çocuklannr ya. 
nına çağırmış. kendileriyle vedalaş _ 
mış ve bili.hara kraliçeyi öpmUştUr 
DUn bUlUn gün Kahirede her dakik:ı 

VeliPht P rens Faruk 

Kr~Jın ölUmU h<'klcnmiş olmasına 
ragmen, geceliyln dahi Kro.lın kuv
veti sonmcmişUr. Hasla fi sıkı te
mas halınd bulunnn zevat Kralın 
müthiş hastalığa knrşı mukavcmcti-

[Arknsı 10 uncuda] 

Adisababa yolunda 

İtalyanlar 140 kilometro 
ilerlediklerini söylüyorlar 
Londrada yeni sulh ıartları teklif ediliyor• bu 

ıartları lngiltere de muvafık görüyor 

l talyan ların mot örlU k t i • uvve erınden motosikletli nıı tralyöz 

1 Yazısı ıo unı;u •fadal 

1 ~O gemid!~ mürekkep Amerikan 
filosu Pesıfıkte manevraya çıktı 

Bir Amerıkan harp ,emlsl 

Sanpedro, 28 (A. A .) - BUyilk 
Amerikan filosu altı hafta ıUrecek 
manevralan yapmak üzere buradan 
hareket etmiştir. 

Manevranın mevzuu gayet mah
rem tutulmaktadır. 

Manevraya 150 gemi 
lıtıralc ediyor 

SanPCdro, "Kalifornia,, 28 (A. A.) 

- Amerika Birleaik Devletlerinin 
zırhlıdan denizaltı gemisine kad~ 
bUtUn sınıflara aJt 150 gemiden mU
rek~~P bUyUk harp filosu, Paaif1k 
denızmde 6 hafta sUrecek manevra
lar yapmak üzere hareket etmiştir. 
Tayyare gemilerinde bulunan 450 
tayyare de bu manevrala" ~ırak 
eyliyecektir. Bu manevralann planı 
geçen yıl bahriy~ daıre i tarafmdnn 
hazırlanmıştı. 
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BiR FIKRA 

.M.~-tro 
1'"ran 11Jar "tram\·ay" kelimesinin sonundaki "Yay" dan '\'azgeçip kısaca 

c•tram" dedikleri gibi Metropoliten denilen yeraltı tram\·aylanna da. sade
ce Metro derler. Süratin kelimelerde bile hızını alamadığı bu diyarda !\let
roya Metropoliten diyenler bizde an~ına "'·aldem" babasına "pederim" 
diyerek konuşanlar kndar insanın tuhafına gider. 

~(glHJÖ~[Q)rg @lblVJIW OOÖlr(glMlb~~ 
·~~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---_.-.-/ 

1'1etro bizim tünelin birk~ kat daha yerin dibine girmi:;idir. Bizim tünel 
yalnız Yük ekkaldınmm müşteri ini elJnden alan, Jc;tanbula po. ta paketi 
ile gel~ ufak bir Metro, par~asıdır. Bu nümunelik par~a. lstanbulun ho
'una gitmemi~, yahut k~ ine elveri.)li gelmemi. olacak. Ondan hiç ol
ınaz.-.a bir "Harbiye - Fatih" lik yaptırma) a giri memi ·. 

Yokuşlarını çıkarken tnımnylann inim inim inledikleri, inerken hır
r;mdan dişlerini gıcırdattıkları lstanbul i~in l\letro bi~ilmi5 kaftandır. Ta-
an·ur edin, Jt·atiht e yeri burgu gibi delerek inen müteharrik Metro mer

diveni izl yerin dibine indiriyor. Bir karabatak gibi oradan dalıyor bir de 
ta Şi~llde yer~ ü.ıüne ~·ıkıyorsunuz. Amma di~·eceksiniz ki "ha.va, ziya, gü
neş, rüzgar, ilah. Ya bunlar?" li'nkat bütün bunlan ~letrolarda sizden evvel 
inmiş '\'e \'agonlarda yt.r alını} bulacak ınız Zaten 31etro bir parça sonra 
~·ine dalmak ii7ere ara.;;ıra yt.r )'Ü7:tine de çıkacak, her~n Ü7.crinden ~eç
tiğiniz Galata köprü tinden geçerken: 

- Me~er bizim köprii ne harikulade bir yerde kurulmuş! 
Diyecek iniz. 
Bize bir Metro lazım. Zaten Tramvay Şirketi bizi her gün bövle kötü bir 

ambaliıjla götürüp getirmeğe de\'am ettik~e, tram,·a~·lar da b~nalıp: 
- Hay tramny! Kere yedi kat Jerin dibine ge~esin. 
.Diye yürekten beddua eden bü~·ük ninelerimizin sa)·esinde günlerden bir 

gün lstanbul tra.m\'aylarını .kendlliklerinden Metrolaşnu~ bulacağız. 

Bedri Rahmi 

Fen iks 

Sirket islerini başka 

gruba devredecek 
Feniks sigorta şirketi hakkındaki 

tahkikat evTakı İktısat Vekaleti ta
rafından tetkik edilmiştir. Salahi -
yettar bir zatın söylediğine göre, Fe
niks sigorta şirketine sigorta edil
miş olanların hakları ziyaa uğramı· 
yacaktır. Şirketin, Sigorta Kanunu 
mucibince teminat akçesi 75 bin li
radır. Bundan başka muhtelif ban
kalarda 250 bin lirayı mütecaviz 
mevduatı bulunmaktadır. Evvelce de 
yazdığımız gibi, hükumet, şirketin 

bankalardaki mevduatını muhafaza 
etmektedir. Gerek şirketin teminat 
akçesi, ve gerekse bankalardaki 
mevduatı, sigortaların taleplerini 
tatmin edecek mahiyettedir. 
Diğer taraftan İsviçrcde sigorta 

işleriyle alakadar bir grup, Feniksin 
buradaki işlerini devir alacaktır. Bu 
günlerde lsviGreden bir mümessilin 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Belediye 
Uluslar Kurumu 1.-.....~ .... .__ Yol programının 

Makaleleri nakletmeğe lüzum yok, Bilginizi yoklayınız 
yalnız başlıklarını alıyoruz: . tatbikine gel'!iliyor 

Londra.da çıkan n;uhafazakar 3' 
Times diyor ki : "Uluslar Kurumu- Sorular 
nu müdafaa etmek medeniyeti mü
dafaa etmektir.,, 

Pariste çıkan Temps diyor ki : 
"Uluslar Kurumuna ihtiyacı olan 
Fransa değildir.,, 

Romada çıkan Tribuna'nın kullan
landığı başlık: "Manasız biribirine 
zıt iki düşünce.,, 

Londrada çıkan Niyus Kronik! 

- Aşureyi kim icat etmiştir! 
- Demografi nedir '!' 
- }~lmasın hakiki mahiyetini or-

taya. ko)·an kimdir! 
- A\Tupanın en bliyük, elmas pl

ya!lla,'111 hangi memlekettir! 
- "Kuşpalazı,, denilen hastalığın 

fenni ismi nedir! 

diyor ki : "Uluslar Kurumunun sonu Dünkü sorular1n cevaplar1 
mu geldi ?,, 

Berlinde çıkan Berliner Börzen
çaytung diyor ki: "Almanya, Fran
sanın aleti olan bir Uluslar Kurumu 
istemiyor.,, 

Pariste çıkan Figaro diyor ki: 
''Uluslar Kurumundan çıkalım!,, 

Gene Pariste çıkan Ovr başka ha
va çalıyor: "Sulhe hUrmet ett1rmek 
için Uluslar Kurumunda kalalım !,, 

Jurnal dö Mosku'nun b~lığı : 
"Meş'um hatalar.,, 

Amerikada çıkan Riçmond Tay
ms Dispeç diyor ki : "Uluslar Kuru
mu büyük hizmetler ifa etti.,, 

Viyana.da çıkan Telegraf: "Gizli 
lngiliz emperyalizminin f enahkla-
rı.,, 

Prağda çıkan Prager Tageblat di
yor ki: "Uluslar Kurumunun daimt 
ordusu bir hayaldir.,, 

Londrada çıkan müfrit muhafaza. 
kAr Morning Post diyor ki: "Yarım 
tedbirler hiçbir §eye yaramaz.,, 

Madridde çıkan El Sol diyor ki: 
"Cümhuriyetçi lspanya, ne pahasına 
olursa olsun Uluslar Kurumunu mü
dafaa edecektir.,, 

Fransada çıkan Jur diyor ki: 
uKahrolsun Uluslar Kurumunun ri
ya.kir paktı!., 

Sof yada çıkan Mir de diyor ki: 
"Uluslar Kurumu ancak muahedele
ri tadil ederse yaşıyacaktır.,, 

Uluslar Kurumu hakkında muhte
lif memleketlerin, muhtelif gazetele
rinde yazılmış makalelerden ancak 
blr kmmınm yukarıya aldığımız b~
lıklarına göz gezdirdikten sonra bu 
kurumun milletler arasında bir an
laşma yaratmak için kurıılr.ıuş oldu
ğuna insanın inanmıyacağı geliyor' 

Ona kaldıysa 
Uluslar Kurumunun mekam, ar

tık, bu ıiltunlarda. epey rnalUmat 
verdiğimiz yeni yapılan saraydır. 

Fak&t bu saray tam blr halde değil
dir ve kaloriferleri bazı noksanlar 
yUzUnden binayı iyice ısıtmamakta
dır. 

Son toplantılardan birinde Fransa 
delegelerinden Paul Boncour demig 
ki : 

- Münakaşalarımızın bararP.ti bi
le bizi ısıtamıyor! 
Eğer Uluslar Kurumu sarayının 

ısınması münakaşaların hararetine 
kaldıysa, gün olurki ~arayın bu 
hararetten ~utuşması llzımgelir. 

Ne bekliyor? 
Fraııaa.nm taıımmış komedi aktör

lerinden biri fU hiklyeyi uydur
mut: 

Bitlerin gölgesi Görlng ölmti3 ve 
doğru cennete gitmiş. Cennetın ka
pıcısı kendisini karşılamış : 

- O, safa geldiniz, hoş geldiniz. 
Buyurunuz. Giriniz içeriye. 

Göring hiç aldırmam~ ve knnılda-
9Wnl§. Cennetin kapıcısı kendi ken-

S - Birleşik Amerika hükumet
leı-inden lndiana'nın etrafında hangi 
h iikıımetler vardır 1 

C - Mi igan, Ohayo, Kentaki, tt
linoys. 

S - "Prens" ünı:anı hangi mem-
leketten Ç1kmıştır 1 

O - l tal3 ada n. 
8 - Fi loriye kimdir 1 
C - Bu adam ilk Mon~olfier ba

lonlarını Tiloriyer isminde üç bin ki· 
~ l kaldırır hale getirmenin - fakat 
hakikatte değil de yalnız kağıt üs -
tünde - kolayını bulmuştur. 

S - Kalifonıiya ve A1msturalya 
altı n madenleri ne zaman ke'7/Cdildi1 

C - Birinclı.i 1850, ikincisi 1875 
te. 

S - Santos - Dümon kimdir1 
C - Yaprak sigarası şeklinde bir 

kabili e\'k balon yapmağı düşünerek 
bununla uçan Brezilyalı meşhur ba
loncu. 

dine düşUnmUş: 
- Her halde beni kendisini kar-

şılamağa layık görmedi. 
Ve başkapıcıyı çağırmı,. Başkapı

cı yerlere kadar iğilmiş. Fakat Gö
ring gene aldırmamış. 

- Niçin girmeğe tenezzül buyrul
muyor? 

Göring mağrur ve miltekebbir ce-
vap vermiş: 

- Gazete fotoğrafçılarını bekliyo-
rum. 
Şimdi bu hikaye Fransada ağrzdan 

ağıza dolaşıyormuş. 

Mütenasip değil 
Telgraflar haber veriyor : 
Habeşler, dört tane Italyan tayya

resi düşürmüşler. 
Avrupa gazeteleri yazıyor: 
Ralyan tayyare fabrikaları 936 

senesinin ilk Uç ayındaki randmanı, 
935 yılının son üç ay randımanının 
iki misline çıkmıştır. 

Vilayette 

Dairelerde çahşma 
saati değişiyor 

' 

Dairelerde çttlrşma aaatleri 1 Ma
yıstan itibaren değiştirilecektir. Sa
bahlan 8,5 ta işe başlanacaktır. 12 
den 13 e kadar tatildir. 13 den 17 ,5 
kadar tekrar çalışılacaktır. Bu ıuret 
le mesai saati sekiu çıkarılmaktadır. 

• Polis mektebi 49 uncu devresi im 
tihanlan Haziranda. başlayacaktır. 
Bu de\Teden 190 kişi çıkmaktadır. 

• Istanbul mmtakası ıntına müca
dele reisliğine tayin edilen Ekrem 
Tok şehrimize gelmif ve i§ine baela 
mıştrr. 

Yeni yol programına göre Mecidi
yeköyü ve civarında yapılacak yolla
rın istikametlerini, yapılış şekil ve za 
manlarını tesbit etmek üzere bugün 
Nafia Başmühendisliğinde bir içtima 
yapılacaktır. Komisyona belediyeden 
de bir aza iştirak edecektir. 

• Samatyada bütün halkın istifa
de etmek mecburiyetind" bulundukla 
n çeşmenin yanında açık bir lağım 
bulunduğu ve çeşme sularının da bu 
lağım yüzünden mUlevves bir hale gel 
diği hakkında belediyeye şikayetler 
yapılmıştır. Belediye bu şikayetleri 
tetkik edecektir. 

• Mütea.hhitlere yapılacak tediye
lerden Hava kurumu vergisi kesilme
mesi Maliyeden resmi dairelerle mü
esseslere ve belediyelere tebliğ edil
miştir. 

• Mütemetlere verilen avans he -
saplarının nihayet on beş Mayısa ka· 
dar rüyet edilmesi lüzumu Belediye 
reisliğinden belediye şubelerine bil -
dirilmiştir. 

• Daimi encümen, Adalar, Sarıyer 
ve emsali gibi şehre çok unk olan 
sayfiye yerlerinde müteferrik, fakat 
lüzumlu maddeler 8atan diğer dük
kanların da havayici zaruriye satan 
dükkanlar gibi saat yirmi bire kadar 
açık kalmalanna karar vermiştir. Bu 
karar. dün mahalli kaymakamlıklara 
bildirilmiştir. 

~dlive 

Üç yalancı şahit 
tevkif edildi 

Fatih Sulh ceza mahkemesinde ya. 
lan yere şahitlikte bulunmaktan suç
lu Şekip, Ahmet, Hasan isminde Uç 
şahıs, mahkeme kararile tevkif edi
lerek altıncı istintak hlkimliğine sev 
kedilmişlerdir. 

• Dükkanında üç tabanca bulun
duğundan dolayı, Osman isminde bi
rinin dün Sultanahmet 2 ci sulh ceza 
mahkemesinde duruşması yapılmış -
tır. Mahkeme, bu tabancaların, mem
nu silahlardan olmadığı neticesine 
vararak, suçlu hakkında beraet ka
ran vermiştir. 

• Arap Abdillkadir isminde biri, 
Gala.tada sarhoş olarak. sokaklarda 
nlra atarken yakalanmı9tır. Abdül -
kdir, ayrıca polislere de hakaret et
tiğinden hakkında tevkif karan veri
lerek dördilncü istintak hakimliğine 
verilmiştir. 

• Afyon kaçakçılığından suçlu Ne
sim Çiputi hakkında önumüzdeki 
perşembe gi.inti Sekizinci ihtisas mah 
kemesinde karar verilecektir. 

Bahar Bayramında 
resmi daireler tatil 

1 Mayıs günü, bahar bayramı do
layısile resmi daireler ve mektepler 
tatildir. Bazı gazeteler 1 Mayıs bay
ramında hafta tatili kanunu tatbik 
edilerek mağazaların ve hususi yer
lerin de kapalı olacağını yazmışlar· 
dJt". Bu haber, doğru değildir. Hafta 
kanunu 1 Mayıı günü tat bik edilmi
yecektir. Hususi miluseslerin kapan 
ması fhtfyarldir. 

Asri hapisane 

iki yüz mahkum 
Edirneye g~diyor 
Yanıkkışladaki asri Edirne hapis

hanesine memleketin her tarafından 
mahkum sevkedilmesine başlanmış . 
tır. DUn Eski9ehirden on bir kadar 
mahkum şehrimize getirilmiştir. 
Bunlar, Edirneye gönderileceklerdir. 
Diğer şehirlerdeki hapishanelerden 
de bugünlerde yüz kadar mahkum 
gelecektir. Ayrıca, İstanbul hapis -
hanesinden yüze yakın mahkumun 
Edirneye gönderilmesi kararlaşmış
tır. lstanbuldakilerle birlikte Edir
neye gidecek mahkumların iki yüzü 
geçeceği anlaşılmaktadır: 

Adliye Sarayı 
Istanbul adliye sarayının inşaatı

na başlanabilmek üzere icap eden 
hazırlıklar ilerlemektedir. Vilayet 
konağı karşısındaki sahada. bulunan 
bütün binaların istimlaki için bele
diyece emir verilmiştir. Sarayın in· 
şasına, önümüzdeki sene haziranın • 
da başlanacağı tahmin ediliyor. 

Bundan başka. Beyoğlunda da bir 
adliye binası yapılacak, bütün sulh 
ceza ve sulh hukuk mahkemeleriyle 
icra daireleri bu binanın içinde top
lanacaktır. 

lsveç 9emilerinde stai 
CJÖrecek kaptanlar 

Şark sularına işleyen İsveç gemile
rinde staj yapmak üzere lsveç hükü
metinin istediği on mülazim kaptan 
ve makinist, Deniz Ticaret Müdürlü
ğü tarafından seçilmiştir. Bunlardan 
altısı kaptan, dördü de makinistdir 
ve on güne kadar Türk sularına işle
yen lsveç gemilerine taksim edilecek
lerdir. Denizyolları idaresinin Alman 
yada tahsile göndereceği talebe de 
Mayısın ilk haftasında yola çıkarıla
caklardır. 

Doğum sandalyele ri 
İstanbul üniversitesi ginekologi 

kliniği, memleketimizde kullanılm19 
olan doğum sandalyelerini toplıya -
rak, bir müze vücuda getirme - e a-

r vermiştir. nk ara§tırmalarda 
nilmune olarak bazı sandalyeler elde 
edilmiştir. 

Üniversite nisaiye prof esörö Dr. 
Tevfik Remzi, bu hususta şunları 

söylemiştir: 

"- Bundan 40-50 sene evvel kul
lanılan ve terk sebebi malum olmı
yan doğum sandalyelerini tophya
rak bir milze yapmağa karar verdik. 
Elimizde bulunan ,ayam dikakt bir 
nümuneyi Bursada bulduk. Bu is -
kemle, şimdiki doğum yataklarında
ki tekniğe oldukça uygundur. Fakat 
terk sebebini bilmiyoruz.,, 

Vapurlar ! Küçük Haberler 

Denizyolları eski 
gemileri satıyor 

1ı,·or"' • Alman sen ahlan ge ı; f.ıt 
voke vapurile yarın 350 se · 
lecektir. . UJ1l f 

"' Tahlisiye umum nıild 
Tahlisiye u"mum mUdilrU ı!l'lıı 
Çanakkaleye gitmiştir. J; f 

Denizyollan idaresinin vapurcu . dür, orada yeni yaptr·Jlaca 
luk şirketinden aldığı vapurların ek- için tetkikat yapacaktır. ~ 
serisi tamire muhtaç gyrülmüştür. • Danimarka grupu ınli p1 

İdare, satış mukavelesi mucibince Denizyolları idaresinin .~'~ 
bu sene şirkete ödiyeceği 225 bin li- marlaya.catı vapurlar ıçın all 
ranın bir kıı:ımını bu sene vapurların lcrc devam etmek uze;e p ili 
tamirine sarfedecektir. Bu itibarla, şantiyeleri grupu mUmess 
yeni senenin , bilanço, kar ve zarar şehrimize gelecektir. ~ııı?ı • 
hesaplarında ehemmiyetli bir aksa - ı • Hnı:.an Rıza ge!di - Cil ıus' 
yış olacaktır. yaseti umumi katibi gaı;ıan 

Bundan başka, vapurculuk şirke- Ankaradan şehrimize gel~ ~ 
tinden alınan gemilerden birçoğun- • Kodekoı; komisyonunun to 
da tadilat yapılacaktır. Bunun için 51 _ Ecza Kodeks koroiSYoı:ııı' 
de aynca tetkikler Xa?ılmakta~r. gün saat l5 de Sıhhiye mil~~ 
B.':1 ar~?a umum mudUr Sadettın de toplanarak mutat ınesaiS 
dun Guneysu vapurunu gezerek ya- vam ed cekti Bundan soı:ırt 
pılacak tadilatı tesbit etmiştir. Di -

0 
al e r. b gUnleri t 

ğer taraft~n bu gemilerden ikisi da- ~a: ~o::~sça~~~~ı:ın ııaııt1jl 
ha satılıga çıkarılmıştır. Bunlar · · b k ktır Eczacıl~ ~ 
1742 gros ton hacmindeki Bülent 1Jı:ıe ~ aca il· •derpeY 5·· 
vapuru ile 1991 groston hacmindeki t ıd.a.rı emenn er pe,> .K 

Dumlupınar vapurudur. Bu gemiler e ~r. , . _ Jırır 
4 mayısta satılacaktır. l eru Fransız e1irl :si~ 

Sehrimizde bir bebek 
sergisi açılacak 

Kwlay cemiyeti, haziran ortalan
na doğru, şehrimizde beynelmilel 
bir bebek sergisi açacaktır. Bebek 
sergisine, her memleketin muhtelif 
bek kıyafetindeki mankenleri gön
derilecektir. Geçen sene bu mahiyet
te bir sergi Pariste açılmış ve büyük 
bir muvaffakıyet kazanmıştır. Be -
bek sergisi işleriyle Kızılay Eminö -
nü şubesi şimdiden hazırlıklara baş
lamıştır. 

Toros ekspresi 
Toros ekspresi on beş mayıstan 

itibaren haftada iki st;:f erden Uç sef e
re çıkarılacaktır. Buna sebep, yolcu 
mikdannm geçen yıla nisbetle yüzde 
yirmi bir tezayüt göstermiş olması
dır. On beş Mayıstan itibaren Toros 
ekspresi, Haydarpaşa.dan, pazarte.~i. 

çarşamba ve cuma sabahlan saat 
dokuzda kalkacaktır. Haydarpaşaya 
geliş gün ve Baatleri de pazartesi, 
perşembe ve cumartesi günleri 19,40 
olarak t 'lbit olunmuştur. 

Hava bu9ün de kapah 
olacak 

DUn, hava sabahtan akşama kadar 
kapalJ ve puslu geçmiştir. Rüzgar sa 
niyede 9 metre süratle ve yıldızdan 
esmiştir. Havanın bugün de kapalı 
geçeceği tahmin edilmektedir. 

nın yeni Fransız büyUk eldçı ;# 
nun Mayısın ilk haftasın s. 
ze gelmesi beklenmektedir· rd 
* n .. lçika elçi i geldi - ıs.ıı et 

yetle memleketine gitınİ§ obJlı 
kanın Ankara elçisi dün sa 
mize gelmiştir. .,,. 

• l 'üzme hnuzu işi kilidi 
yilkderede bir yüzme ba. \'1.1: . 
ması hakkındaki mUracatal 
lik geri kalmıştır. t.,,. 

• Cihangirde yapılan in ~a 
lediye Cihangirin bir kısJlll~ "-el 
ya.pıLmasmı menetmişti. ~ 
yazıldığı gibi bu kısımda şe ~ 
yapıldı: tan sonra, bir ayd~ eıı 
bir park vücude getirilcce ~ 
sağa rağmen bazı kimseıerbil! t 
len yerlerde inşaata teşeb eli 
!erinden bel .. diye bunların ı1I 
harekete geçmiştir. . etti 
* Kuleli ' .esinde yarın!·• "! 

Kuleli Süel lisesinin bu scn~ı# 
ları için yarın bir !9'1'1ıına t (1 
pılacaktır. .,,. 

• Fransız talebeleri geli? ~! '1 
~enlerde "i>rınçepeza Ma~tııı c 

ile şehrimizden Varnaya gı ~ 
Fransız talebe grupu, birk~ 
ra tekrar lstanbula gel. tiJı 
Talebeler Fransız talebe bil' ott 
fından gönderilmiş olan e~ 
Milli T. T. Birliğine verec ı;sÇ 
Birliğin misafiri olarak bil' 
şehrimizde kalacktır. lJif 

• Yugo!!ılav ataşemUiterl- .,ıı f 
dettenberi şehrimizde bul~~~ 
goslavya ataşemiliteri at">'' 
dün akşam ekspresle Anıt 
reket etmiştir. ....--/ 

Türkkusu subesi 3 Mayısta açıhyor 

Beyazıt kulesine asansör tesisatı 1 

yapllacak, bütün hazırh klar bitirild' 
Türkkuşu için Beyazrtt'a hazırla

nan uçuş sahası, 3 Mayıs Pazar gü· 
nü merasimle açılacaktır. Türk Ha
va Kurumu, İstanbul merkez 9ube
ei, bu husustaki hazırhklan tamam
lamıştır. Bu münasebetle hava ku
rumu merkez şubesi başkanı İsmail 
Hakkı bir muharrirlmize şu izahatı 
vermiştir: 
"- 3 Mayısta Üniversitenin arka 

meydanlığında Türk Kuşunu mera
simle açacağız. Bir müddettenberi 
Türkkuşuna aza kaydına başlamıt
tık. 

Türk kuşuna girmek istiyenlerin 
yaşı 18 den IJ}ağı ve 35 ten yukarı 
olmıyacaktır. Orta tahsil gönnüt 
bulunan kadın erkek herkes aza ola
bilecektir. Lise ve üntversite tahsili 
yapmakta bulunanlar, yani ihtiyat 
zabiti olmak şeraitini haiz olanlar 
tercihan alınacaklardır. Kayıt mua
melesine İstanbul merkezinde de
vam edilecektir. Kursa devam ede
cekler mayıs ve haziran aylarında 
fırsat düştükçe talim yapacaklardır. 
Kursu bitirenler temmuzdan itiba -
ren lnönündeki açılması kararlatan 
kampa iştirak edeceklerdir. Kamp 
müddetince yol ve iaşe masrafları 
Hava kurumu ta.rafından temin edi
lecektir. Tedrisatta ve uçuşta mu -
vaffakıyet gösterenlere kabiliyetle
rine göre A, B, C, ehliyetnameleri 
verilecektir. A ve B ehliyetnamele
ri kurumun yapacağı talimatnameye 
göre verilecektir. C ehliyetnameleri 

ise uluslar arası hava federasyonu -----------~ 
~i~~ ~~::ı~;~u::za::~~;:~;~:c~ ~~~-N_.e_... .... Dersioit 
bazı istisnai haklar teminine çalı91-
lacaktır.,, 

Kurslara İ§tirak edenler 
1stanbulda açılacak ola.n Türk ku· 

şunun faaliyet programiyle girme 
şeraiti İstanbul hava kurumu mer
kez şubesi tarafından kültür direk· 
törlüğüne, üniversiteye ve yüksek 
mektep idarelerine gönderilmiştir. 
Mekteplerde pek yakında bu it için 
serili konferanslar tertip edilecek, 
muallimler Tilrk kuşunun f aydala
rını anlatacaklardır. Türk kuşuna a
za olacaklardan ayrıca blr taahhüt
name alınacaktır. Bunda kazaen o
lacak arızalardan Türk kuşunun 

mes'ul tutulamıya.cağı kaydedilecek· 
tir. 

İstanbul Türk kuşu tedrisatını i
dare edecek olan muallimler, cuma 
sabahı şehrimizde bulunacaklardır. 

Gümrükteki planörler ayni gün çı -
k&nlacaktır. Sekiz pllnörden ikisi 
lzmire gönder ilmitlerdir. Geri ka -
lanlardan dördU !stanbulda alıkonu
lacak, diğer ikisi de Adana veya 
Buraa vill~tlerinden birine gönde • 
rilecektir. 

Beyazıt kulesinin paraşüt yeri O· 
larak kullanılması esas itibariyle 
kararlaşmı~tır. Ancak, bazı tadilat 
yapılması icap edecektir. 

Kuleye asansör tertibatı ya.pılabil-

Eyüp yolll ' 
Eyüp - Eminönü yol~ ~ ~ 

işlek caddelerinden b~~ > 
rağmen, bu yol, azanıi ~..I 
zuk n bakım ızdır. Eyiibe ,.,,; 
çük bir otobüs yolcuıuğU ş'ri".' ! 
her zaman dinlediğinılı bil t~ 
nekadar haklı olduğunu ~ 
meğı kafidir. orltl ,.. .,; 

O kadar ki, birçok ~f ıııilf~:~ 
yoldan geçmemek içın ,_ rilı: ;I, 
taksi ücretinden ayn oııvbııl -~b 
ettiii fazla parayı bile 1'~e t:Y 
ler . Bu da yolun harabl tf.ı 
delildir. ı,.uıı:ıte 

Bize kalırsa, bcledi~·e, JJ • t?~ 
nfüıü yolunu ey:rU eferitıe ,._.,.. 
\'e selameti namına sUJ'll 
malıdır. 

Biz böyle dUşünUyoruJ:;:;?,• rs1~~ 
Siz ne d• 

~~~~~Ar .,/ 
...... --&.fi...&..A.. --- tJ ,. 
mesi ic;in tahta merdiveııl tl ~ 
!arak yerine demir ınerd ue 1tl 
lacaktır. Kulenin keşfyiı ~ 
bulunan heyet, netice nıı. 
gilnü Türk Hava kuruıntı l<l11e>" 
cektir. Paraşilt tertlba.tıueceııtlf 
cak 3 ay sonra konab 
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Ahmet Anzavur yeni bir talih 
tecrübesine girmek istemişti 
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Bir aylık 1 so 
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Dln için Oi.ncıtık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

Kütahya yakında teni 
bir suya kavuşacak 

Üç yeni okuldan başka yeniden iki ~ 
mektebi yapılmasr kararlaıt• 

[(Uluhan) unvanını alan Enver 
paşa, Alman ve Ruslarla yaptığı it
tifak neticesinde Türkistan halkın -
dan teşkil ettiği 70 bin kişilik bir 
ordu ile (Hayber) geçidini geçmiş; 
oradaki İngiliz kuvvetlerini kamilen 
imha ederek (Bombay) üzerine doğ
ru ilerlemiştir. Nuri ve Halil paşala
rın orduları da Enver paşanın ordu
ıunu takip etmektedir.] 

Aslında epeyce uzun olduğu halde 
şu satırlarla hulasa ettiğimiz bu ha
vadisin membaı, tamamiyle hürriyet 
ve itilaf fırkası merkeziydi. Bundan 
maksat da, memleketteki ittihatçıla
rı heyecana getirmek ve bir hadise
ye sebebiyet vermekti... Garibi şura
sıdır ki, bu hezeyanların halk üze -
rinde en kUçük bir tesir bile göster
mediğini görünce, bunun (ittihat ve 
terakki) komitesinin tstanbulda bu
lunan ajanları) tarafından tertip e
dildiğini (T, H. R) ajansiyle neşret
mek suretiyle bu maskaralığın üze
rine bir perde çekmişlerdi. 
Bu da ki.fi gelmediği için,hürriyet 

ve itilaf merkezinin mahrem emirle
riyle Konyaya gönderilen Hacı Ah
met ve Nuri ve Hafız Mehmet efen
dilerin teşvikiyle Konyadan 1stan -
bula şu telgrafı çektirmişlerdi: 

- Aynen ve harfiyyen -
[Konya 20 şubat - Anadolu mU

dafaai milliye cemiyeti (3) namı al
tında pamal ettikleri hukuku milli
yeden hicap etmeden, memlekette 
daha akıtılacak mazlum kanı, çalı

nacak yetim malı kalmıştır zanniyle, 
ve efendilerini tekrar resikara getir
mek maksadiyle icrayı maksada ye
niden kıyam eden ittihat bendeleri
nin, memleketi son bir izmihlale 
sevkedecek olan harekatı cinayetka
ranelerine Konya ahalisi iştirak et
memiştir, ve etmiyecektir. Bu va
tanla ali.kası olmıyan vatanperver
ler in eu harekatı bağiyanelerine ,oid 
C: .le muhalefet ve mücahedatta bu
lunmakta berdevam olduğunu beyan 
eyler; ve istinat ettikleri en bUytik 
kuvvet, telgrafhanelerden miltet na
mına hitap ve tehdit olan bu düşün
cesizlere, efradı milletten hiçbir 
""'rdin iştirak etmediği meydanda ol 
duğundan şu evbaşane hareki.tın im
hası neye mUtevakkıf ise derhal te
da biri 18.zımei seria ittihaz buyrul
masını dört gözle bekler~ efen
dim.] (4). 

Bu telgrafı, matbuatla n~retmek 
lstemiflerdi. Fakat 1stanbulun bü
tün muhalif gazeteleri reddetmişler; 
bu hayasızca isnatlara bir parmak 
bile yer evrmemilerdi. Ancak bu 
sef'ıl vazifeyi sadece (Alemdar) ga
zetesi kabul etmiş; bu gazetenin sa
hibi ve muharriri, - vaktiyle baba
sınm hayatın, ihtiyarlığına bağışla

mak suretiyle büyük bir mertlik ve 
temiz kalplilik göstermiş olan kuva
yı milliyeye karşı - cilbilletinde 
mevcut olan namertlik ve nankörlü
ğü bUtUn açıklığı ile ortaya dökü
vermişti .. 

Bu fesat kaynaklarından milletin 
saf kalbine damla damla zehir akı
tılırken; Biga ve ha valisinde de kan
lı hadiseler cereyan ediyor; Anzavur 
adını taşıyan sarayın ve muhaliflerin 
o paslı ve katil bıçağı, yine masum 
Türk sinelerini delik deşik ediyor -
du. 

* Manyasta yediği acı tokattan son-
ra lstanbula kaçan Ahmet Anzavur, 
bu tokadın acısını çarçabuk unutu • 
vermiş; Andolunun Şeyh Şamili ola
bilmek için talihini bir daha tecrübe 
etmek lsteml9tl. Evveli. Sait Mollaya 
ve damat Ferit Pa,ayı müracaat e
derek yeni programını izah etnıı.; 
bunlar vaırtulle aaraym da muvafa 
katini aldıktan aonra, yine gizlice 
Bandırmaya geçmlftl. 
Demirkapı hldiaeıinde ele geçen 

Ye maktul dU,en e9klya güruhunun 
hısım ve akrabalarile taraftarlan, 
(kuvayı milliye) ye karşı derin bir 
kin ve husumet içindelerdi. Ahmet 
Anzavurun me,hur olan çerkeeçe be 
18.gati ile: 

- Böyle kıyılarda, bucaklarda o
turarak l.ciz ve korkak kadınlar gi
bi gizli gizli gözy&f1 dökmekle it bit
mez. Erkek olan, intikamını almalı, 
namus ve şerefini kurtarmalıdır. 
Kavmimizden kabilembden bu ka -
dar kişi kurban verdik. Bunlardan 
bir kısmı ltUhatçllarm zlndanlannda 

(3) Dikkat baJTUlayor ma1- Ba cahil 
•e ıafil komiteciler, cam yürekten düpnan 
olcl9lan blr lranetln lelm .,.. tm'l'8JUllı bi
le dotnıca blmi70rlar. 

( 4) Kopyesi elimizde bahuwı .._ tel ... 
ftfln aJtmdalci (41) İmn)'I Detretmek ia· 
temecllk. z. s. 

zincirler altında inliyor. Bizden, im -
dat bekliyor. Bir kısmı da. yeri beHi 
olmayan mezarlarında tiril tiril tit
reyerek, intikamımı alacak erkek kal 
madı mı? diye feryat ediyor. Gün, 
bugün ... Saat, bu saattir ... Kana kar
şı, kan .. Kafir ittihatçılara karşı, is
yan. 

Diye, gizlice başına topladığı saf 
ve cahil halka söylediği sözler, çar-

Küçük lllnlar doğruda.o doğ· 
ruya idaremizce alınabilir. 

KUçilk Ulnlarm 5 satırhğl bh 
defa.Irk 30 kunı1$tur. 5 satırdaıı 
fazlası için satır başına 5 kuru~ 
'lhnrr Bir detadao futa f~in ye
ıcOrıcfan % 10 kunıtı lncHrlltr. 

çabuk tesirini göstermişti. Hemen bir 
kaç gün zarfında, beş altı yüzü mü- ı B U ' Z ı 
tecaviı silfıhhdan mürekkep bir kuv L M A C A M 1 
vet temin etmişti. 

Bu kuv\'etin harekete geçmesine, 
zaman da müsaitti. Çünkü, beş on 
gün evvel (Sakız) da M. Venizelosun 
rivaseti altında toplanan Harp mec- ı 

lisi alisinde verilen karar mucibin- 3 
ce. Yunan ordusu mükemmelen tak- 4 
viye edilmişti: hemen hemen taarru-
za geçmek üzere idi. Bu vaziyet kar- 5 

şısında Türk cephesinden bir tek ne- 6 
fer bile ayırmak, hiç şüphesiz ki bü
yük bir tehlike teşkil edecekti. 

Ahmet Anzavur, bu fırsattan isti -
fade etmek istemiş, birdenbire Göne
ni basıvermişti. Fakat uyanık bulu
nan o havalideki kuvayı milliye ku-

Köprülülü Hamdi Bey merhum 

mandanlan derhal kasabanın imda
dına yetişmişler; Ahmet Anza vuru 
bir hamlede püskürtmüşlerdi. 

Ahmet Anzavurun kuvvetleri peri 
şan bir halde dağılmışlardı. Fakat 
bu, kurnazca bir plandı. Çünkü da
ğılan kuvvetler, muayyen olan yerle 
re saklanmışlar: yapmak istedikleri 
asıl büyük taarruza hazırlanmaya 
başlamışlrdı. 

l SOLDAN SACA VE YUKARDAN 
· AŞA(H: 

l 1-Tanm yeni bir teşebbüsü (7) 
Akıl (2). 

2-Büyük (3). Li.him (2). 
3 - Aşikar değil ( 5). Bir nevi 

pekli kumaş ( 5). 
i-

4 - Bir reasamımızın doğduğu yer 
(3). 

5-Geçer para (8). Bir hece (2). 
6-Beyaz (2). Nemli (5). 

7 - Beyaz bir tozdur ki içine su 
koyarsanız katılır (4). 

8 - Kasabın Battığı (2). Afiyette 
kal (7). 

9 - Süvari ( 4). Yakalıklarm sertli
ğini temin eden nesne ( 4). 

10 - Kaşığın arkadaşı ( 5). 
11-Rutubetli (5).Dadı (4). 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN HALLİ 

1-Kemal Küçük (10). 
2-Elek (4). İyi (3) At (2). 
3 - Mezar (5). Enli ( 4). 
4-Akay (4). Do (2). 
5-Safra (5). 
6 - Ki ( 2). Kaza ( 4). Zor ( 3) . 
7 - Üye (3). Fare (4). Za (2). 
8-Çinar (5). Ekran (5). 
9-Az (2). Nt (2). 

10-Kaid (4). Ozan (4). 
11 - Otrant (6). 

TEŞEKKtJRV ALE:SI 
Bu planın esaslı maddelerinden bi 

ri de: kuvayı milliye kumandanları-
na sufhst yapmak ve müfrezeleri, Nisanın 22-23 üncü gecesi evime 

giren hrsız1ar tarafından çalınan 
başsız ve kumandasız bırakmaktı. muhtelif tahvilat ve ailemin bilcüm-
Derhal bu karann tatbikrna geçil • le mücevheratile bazı eşyalarmıın 
mişti. Ve bu cinayete, ilk defa olarak faillerini derdestle mesruk eşya.rodan 
Dramalı Cemal Bey kurban edilmiş- bir kısmını üç gün gibi kısa bir müd
ti ... Cemal Bey, (Edremit müdafaai det zarfında meydana çıkaran ve ta
hukuk heyeti reisi) idi. Kuvayı milli mamının elde edilerek duçar olduğu
yenin ilk teşekkül ettiği günden iti- muz felaketten kurtl!lmamız için bU-

tün mevcudiyetlerile çalışan ve Türk 
baren çok büyük gayret ve fedakar- zabıtasının şeref ve tanına parlak ve 

lst. As. 4 UncU Hukuk Mahkeme
sinden : Tramvay şirketi tarafından 
Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 
2 - 5 numaralı Refah apartımanında 
oturan Gaspar, Sıdıkyan ve Şöfer 

Dirtat aleyhlerine açtığı 777 lira za
rar ve hasar davasından dolayı gı
yaplannda verilen 777 liranın tahsili 
hakkında 13-11-935 karar ve 101 sa 
yılı ilamın suretleri berayi tebliğ 
müddeialeyhlerin balada gösterilen 
ikametgahlarına gönderilmiş isede 
mübaşiri tarafından olbaptaki ilmü
haberleri altına yazılan şerhte el
yevm ikametgahlarının meçhul ol
duğu gösterilmiş olmakla tebliğ me 
kamına kaim olmak üzere mezkur 
ilam suretleri mahkeme divanhanesi 
ne talik kılındığı ilan olunur. 

(22587) 

İkinci Yenileme Bürosundan : Da-
v acı Evkaf müdiriyeti ile dava edi-
len Limgada Katip Kasım mahalle
sinde Al Boyacılar caddesinde 24 No 
lu hanede askeri hesap memurların 
dan Şerif Sabri ve Şakir aleyhlerine 
açılan ecri misil davasının yenilen
me muamelesi sırasında Müddeia
leyhlerden Sabri ve Şakire yapılan 
tebliğatta bulundukları mahalden çı
kıp bir semti meçhule gittikleri mü-
başir tarafından verilen meşrubat

tan anlaşılmakla ilanen tebliğine 

büro heyetince karar verilmiş ve tet 
kik gilnü olarak 1-6-936 pazartesi 
saat 10 tayin edilmiş olduğundan 

zikrolunan gün ve saatte ha.zır bu
lunmadıkları veya bir vekil gönder
medikleri takdirde muamelenin gıya 
bında yapılacağı ilan olunur. 

(22582) 

İstanbul Asliye Beşinci Hukuk 
Mahkemesinden : Ruhinin Fatihte 
Tramvay durak mahallinde Çamaşır 
cı sokağında 7 No. lu Nazım apartı
manın 17 No. lu odasında oturan Şa
ban oğlu Laz Ahmet aleyhine ikame 
edlıdiği 400 lira tazminat davasın
dan dolayı ili.nen tebliğat icrasına 
rağmen 25-4-936 tarihli celsei tahki
katta isbatı vücut etmemiş olduğun
dan hakkında gıyap kararı verilmiş 
ve emri tahkikatın 30-5-936 tarihine 
mUaadif Cumartesi gUnU saat 10 ta
yin edilmi§ olduğundan yevın ve 
kati mezkılrde mahkemede hazır bu 
lunma.sı lüzumu beyan ve aksi halde 
hakkında ğıyaben muamele icra o
lunacağı tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

ZA Yl - Üsküdar emvalinden almak
ta olduğum 121365 liva No, lu maaş 
cüzdanımın tatbik mühürUnü kazaen 
zayi eyledim. Yeniııini kazdırdığım
dan eskisinin hükmü yoktur. (Çen
gelköy: Havuz başı ilk mektep yani 
75 No.lu hanede müldm Fatma). 

[HU8U.si muhabirimiz bildiriyor] 
Kütahya, 26. 

Kütahya şehrinin demir borularla 
akıtılacak suya kavuşacağı günler 
yaklaşıyor. Bu işin yapılması, bakan
lıklarca tetkikatı biten (180.000) li
ralık proje üzerinde bugünlerde mü
nakasaya konulacaktır. 

Vilayet ve belediye bu işle yakın
dan ilgilenmektedir. Şehrin müstak
bel planı yapılmak için etütlere de -
vam ediliyor, harita yeni baştan el
den geçirilip araziye tatbik olunu -
yor. 

Kütahyaya (26) kilometre mesa -
fedeki Ilıca kaplıcasının sıhhi bir du
ruma getirilmesi için belediyece yap
tınlacak işler münakasaya verilmiş -
tir. Bu kaplıcalar havası. suyu ve sı
cak stilarının şifa hassa.lan dolayısi
le her yıl Kütahyadan olduğu kadar 
Eskişehir, Bilecik gibi yakın vila -
yetlerden de binlerce ziyaretçi topla
makt~dır. Her yıl mevcut (300) oda 
dolduktan başka birkaç yüz de çadır 
kurulmaktadır. 

Yeni yapılan melctep 
binaları 

İlbay Sedat Erim kültürel ve sağ
lıksal alanda olduğu kadar vilayetin 
bayındırlık bakımından faydalı işle -
re ehemmiyet vermiş ve el atmıştır. 
Vilayet içinde yapılmasına başlanan 
merkez. Simav, Şaphane, ilk okul bi
nalarına ilave olarak yeni yıl bütçe
siyle Uşak ve Tavşanlı merkezlerin
de de birer ilk okul kurağı yapılması 
na karar verilmiştir. Vilayet içinde 
iki hastane ve Uç kazada dispanser 
olup hastanelerden biriyle üç dispan
sere ait binalar yapılmıştı. Merkez 
hastanesinin kendine mahsus binası 
yoktu. Bu ergeyle merkezde yapılma 
sına başlandığını önce yazdığım has
tane binası inşaatı devam ediyor. İn
şaatın tevsi ve ikmali için yeni yıl 
bütçesine tahsisat konmuştur. Üç 
mekteple bu hastanenin yıl cUmhuri
yet bayramında açılacaktır. lhtiyaca 
uygun bir halkevi binası da yapıla
caktır. 

Kütahyayı istasyona bağlıyan bul
varın trotuar kısunlan bitirilmek ü
zere '-Olup araba kısmının parkesine 
başlanmıştır. (22) metre genişliğinde 
ve bir kilometre uzunluğunda olan 
yolun bu yıl cümhuriyet bayramında 
açımı yapılacaktır. Bu yolun münte
hi olduğu climhuriyet alamının ona
rılması ve ortasına bir anıt dikilme
si de yapılacak işler arasında bulunu
yor. 

llbay Sedat Erim, önümüzdeki 
ders yılından itibaren mevcuda illve
tcn açılacak olan dört yatılı köy oku-

Kütahya llbayı 

tunun yerlerini tesbit e 
tetkikat yapmaktadır. 

Halk dershanelerl 
kurslar 

Vilayetin mektep olan hel' 
de yeteceği kadar halk d 
açıldı. Buralara bugün de 
!erin sayısı (6000) dir. 
imtihanlar başlıyor. )fu 
büyüklerin yetiştirilmestne 
fahri olarak va.zif e alınıt b 
VHiyetin kültür işlerind~ 
!erin canla başla çalışın atı 
verimli neticelere varınal 
sevinmeye değer bir haki 

Köylerde ödev almış 
genel bilgilerle teçhizi ve 
zarların çoğalWması için 
kaza merkezlerinde ayrıct 
açıldı. Bu kurslarda hesablt 
gisine, coğrafyaya ait g 
mat verildi. Bu yıl ayrıca bil 
300 yurttaş yetiştirildi. 

iş daha geniş ölçüde tut 
teşkilatlanna ginniş bUtilJI 
lara teşmil edilmesi için 
lınmaktadır. 

Yeni mallsuf ii"''ı1' 
Kışlık ekinler fevkalade 

mitlidir. Yazlık buğdaylat11 
son yağmurlarla kendini 1' 
tır. ziraat bankası muh~ 
re yiyiği için de fimdi pek 
larak yardımda buhmın 
vaların miisait gidişi ve bıril 
iyi durumu köylU ve ıte 
yurttaşların yüzUnil gUld 

Piyasaya yeni tiftikler 
başlamıştır. Canlı muaıııell 
Bu seneki tiftik istihsali 
ton tahmin edilmektedir· 

YARIN matinelerden başhyarak MELEK sin 
senenin en büyük 2 ŞAHESERİ birdetı 

1-KASTA Dl\/ 
Almanca orijinal nfuıhaaı, baı rollerde 

MARTHA EGGERTH - PHİLİP HOL 

2-KLEOPATRA 
Rejisör : SECİL B. de MİLLE Fransızca sözlU 

lık göstermiş ; büttin şimal cephesin- yeni bir muvaffakıyet daha ekliyen 
de temayüz etmişti. Bu zatın şehit polis müdiriyeti ikinci fUbe direktö
edilmesi için, (İhsan Çavuş) isminde rü Necati ve ikinci kısım memuru 
bir hain seçilmişti... thsan çavuş, vak Tevfik Beylerle mesleğindeki ihtisa
tiyle eşkiyalık etmiş bir şerirdi. Fa- sile tanınmış bulunan Sirkat masası 
kat, kuvayı milliye teşekkül ettiği sivil ikinci komiseri Abdürrahman 
zaman bazılarının tavsiye ve iltimas ve refiki sivil komiser Hulılsi Beyle
larile şeakveti affedilmiş; maiyetine re ve bu işte kendilerine yardım eden 
küçük bir müfreze verilmişti. Bu a- muhterem arkadaflanna ve hldise 
dam ilk zamanlarda ufak tefek bazı sebebile mesleki gayret ve faaliyette 
yararlıklar göstermişti. Likin bu iş- bulunan Mehmet Paşa karakolu ve 
te ümit ettiği kadar klr ve menfaat Alemdar nahiyesi zabıtasına maaai 
göremeyince fikrini değiftirmif, ba- le derin minnet ve 11Ukranlanmızı su 
zı bahanelerle cepheden çekilmişti. nar, devamı muvaffakıyetlerini dile

;1111111111111111111 1111 1111111111111111111111111111111111111111111111~ 
! Y arm Matinelerden başlıyarak İPEK Sin~ f~ 1 aşk heyecan ve macera dolu çok güzel bıt ~ 

------- DOrtArtMADA cınAY• 
t,te, bu mayuı bozuk adam, Anza- riz. 
vur tarafından çarçabuk elde edil • 
mft; ıuikaat plinmm bqlangıcı ol
mak üzere, zavallı Cemal Beyi öldür 

ZA Yl - Edirne gUınrüğünden ve- Franaızca aözlU M. G. M. büyük filmi. Bq roll~• 
rilmiı 192 numeroıu beyanname ROBERT TA YLOR • JEAN PARKı=-r 

mek için Edremide gönderilmftti. 

lstanbul: Divanyolu Firuzağa 
Cebecibafı 10 No. lı hanede mu
kim Bartın Çiftlik mektebi baş 
muallimliğinden mütekait Meh-

muhteviyatı eıyanın gUmrUk resmi 

ne aid 565656 sayılı ve 20-8-933 ta- N 1• NA6a N. İkinci büyJüEkAfiNlmK: IEPtJıı> 
rihli 90 lira 7 4 kuruşluk makpuz za-
yi olmuştur. HUkınU olmadığı ilin .. JENNY JUGO 

(Arkası var) olunur. MUttehid Elektrik T. A. Ş. l Senenin en büyük aşk ve musiki filrni 
ııııııııııııııııııııı·•ırııııııııııııııııırtıııııııııııııııııııııı 
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met Rüf tü Sevinç ve ailesi 

Sinema mevsiminin en son galası şerefine yalnız bu haft aya mahsus olmak üzere 
Bugünden itibaren M i L L t S i rt E M A D A 

3 büyük film bir den 

= 1-M)\YERLiNG FACiASI 
1 Senenin en şairane ve sehhar yıldızının ruhları yükselten unutulmayacak bir filmi.-

2 - KUKARAÇA baıtan aşağı renkli, dans ve müzik filmi. -
3-K A L i F O R N i YA HAYDUTLAR 1 
Büyük aersüzeıt filmi Bunlann hepsini (20) kuruş dühuliye ile göreceksiniz. 

ll11tlllrtllltlfl11rrrtllltl11ffllllttltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll1111111111111tllllllllfllfllllllllllll 

S A R A Y SinemasındS 
MUSIK~ ~A~k t~ARLA;tt~i~ı~E1l'.,;.t 

teşvikile 25 kişilik 1 
ALATURKA SAZ KONS~ll 

EFl AL YA SADi ve BI 
Ayn proframla lf1tfen lftlrak edecek1el"dlr· -----•Fiyatlar : 10 • 100 • 120 • lSO kr. 
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6 :T A N 

Paris muhabirimizin mektubu SAGLIK 
Bir Türk ressamı Paristeki karikatür 

sergisinde muvaffakıyet kazandı 
öGOTLERI 

Nohut mu, bezelye mi? 

"Serginin kalabahğı arasında, Anna Bella ile Jean Murat, 
Muvaffak T oyar1n tablolarını mütebessimane seyrediyorlardı " 

Halis Almanların kulakları çınla -
sın, bezelye Arya ırkına mahsus bir 
sebzedir. Rivayete göre bezelyeyi j 
Hindistan dan ve !randan A vrupaya 
onlar getirmişlerdir. lsviçrede, Ma
caristanda eskiden kalmış harabeler 
arasında bezelye taneleri görülmesi 
bunu anlatıyor. 

Lebrün 

Paris 23, (Tan) - Londra radyo- ı 
su, birkaç hafta evvel Oksfort-Kem
briç müsabakalarında bir Türk gen
cinin mühim bir rekor kırdığını dün
yaya ilan ediyordu. Bu haberin 
yurttaki vatandaşlan nekadar sevin-

. dirdiğini tahmin ediyorum. Ben de 
size diğer bir gencimizin güzel sa.n
atler a.ıeminde hepimizin iftiharla 
göğsünü kabartacak bir muvaffakı
yetini bildiriyorum. 

Pariste açılan resim sergilerinin 
en mühimlerinden biri de Salon des 
hıçmoristes'tir. Bu serginin açılma
emı Paris halkı her sene merakla 
bekler. Burada dünyanın en tanın
mış karikatüristlerinin teşhir ettikle
ri tabloları binlerce kişi salona akm 
ederek seyre gelir. 

İşte bu seneki Salon des humo
r iste, genç bir Türk san'atkarmm 
tam yirmi üç tablosunu kabul etti. 
Serginin en güzel bir yerine asılmış 
olan bu eserler seyircilerin cidden 
büyük takdirini celbetmektedir. 

Ben salona birkaç defa gittim. 
İlk gidişimde dört beş kişi yerde 

duran tabloları duvarların evvelce 
tayin edilmiş yerlerine asmakla meş
guldü. Genç ressamımızın tablolarım 
burada teşhir edeceğini bir Fransız 
gazeteci arkadaştan işitmiştim. Ken
disini görürüm ümidile etrafa bakın
dım, göremedim. Hani harıl çalışan 
işçileri rahatsız etmeden duvar dip
lerinde çekiçle çiviyi bekliyen tablo
lar arasında dola.şmağa başladım. 
Bunların arasında (Muvaffak To
yar) imzasını ararken yanıma çeki
cini elinde sallıyan biri geldi ve pek 
nezaket göstermeğe lüzum görmeden 
aert bir sesle kim olduğumu, ne iste
diğimi sordu. Kendisine gazeteci ve 
Türk olduğumu söyleyince hemen 
yüzünün ekşiliği kaçtı: "Muhakkak 
sizin ressamın tablolarını görmek is
tiyorsunuz" dedi. Cevap vermeme 
vakit kalmadan beni büyük salona 
geçirdi. Kapıdan girer girmez gözü
me Avrupa diplomatları arasında en 
sempatik olarak tanınmış olan Tev
fik Rüştü Aras ilişti. 

Yanrmdaki zat izahat veriyordu: 
" - Yirmi üç yaşında yirmi tiç 

t ablo teşhir etmek - hem de bu sa
londa - doğrusü bu herkesin karı 
değil ... Fakat bu münhanilerle orta
ya attığı yeni stil, bu genç için çok 
timitler veriyor. Jüriye gösterilmek 
tizere bir sürü tabloyu yüklenip geti
r ince burada birçok arkadaşlar ev
vela kendisile adeta alay etmişler. 
Pek müşkülpesent olan jüri, teklif 
edilen yirmi üç eseri de kabul edip 
bu stilde yapılmış bir bu kadarını 
da salona alabileceğini bildirtince bi
zimkilerin aklı başİna gelmiş, bu 
muvaffakıyetin büyüklüğünü anla
ınak için şuraya bakınız." 

Baktım, bir köşeye yüzlerce tablo 
flğılmış. Bunlar jürinin reddettiği 
eserlermiş ... Ressam ilave etti: 

- Bu müşkülpesent heyete dört 
beş eser kabul ettirenler buradan gü
lerek çıkarlar. 

• 
Serginin açılma günU şayanı hay

tet bir kalabalık vardı. Bütün Türk 

Morls Ş8valye 

Mussolini Hitler Vlll Edvard 

29~SALON 
ou 

UMCR1$TES 
11 Rue Roycıle 

J ;ı ~t•u;~Sıl.,ıJ 

Muvaffak Doyar sergin in kapısında 

talebe arkadaşlarına birer davetiye j Bunlarda resmi çıkarılan kimse 
gönderen Muvaffak , hepimizi kapıda veya eşya tamamen karikatürize e
karşıladı ... Çok mütevazı olan genç dilmiş bir şekil almıştı. 
ressam bizi, hayranı olduğu meşhur Napolyon'un harpleri esnasındaki 
san'atkarların eserlerinin bulunduğu tuhaf vak'aların ,kışlalardaki bin bir 
tarafa adeta sürüklüyor ve kendi komik hadiselerin, Paris çarşılarının 

ve sairenin yüzlerce karikatür tablo
larının önunden seyrede ede geçip 
Muvaffak'm eserler inin bulunduğu 

büyük salona girdik. 
Bir de ne görelim? Marlene Di

etrich ile Greta Garbo'nun resimleri 
önünde Anna Bella ile Jean Murat 
kolkola ve mütebessim bir çehre ile 
tabloları seyredip konuşuyorlar. Ku-

L aval Tevfik Rüştü Aras laktan kulağa uçan bir fısıltı, bütün 

tablolarından ziyade onlar hakkında ziyaretçilere bu iki m~hur artistin 
izahat veriyordu: burada olduklarını bir anda ilan et-
"- Bakınız, bu (Abel Faivre) in .. miş olacak ki, bunları görmek için 

Zaten bu meşhur karikatürist humo- bu salona adeta bir akın başlamıştı. 
riste'ler cemiyetinin reisi... Ya bu Bu kadar halkın peşlerinden gel
Fournier, Gazan, Maurice Leroy ... diğinin farkında deiğlmiş gibi görü
Fransız gazetelerindeki karikatürle- nen meşhur artistler hiç keyiflerini 
rile dertlerimizi unutturan sana't- bozmuyorlar. Muvaffak'ın büyük 
karlar... bir muvaffakıyetle çizdiği Brigitte 

Poulbout bilhassa Parisin meşhur Helm'in uzunca çenesi pek hoşlarına 
Montmartre'mın en komik tarafları- gitmiş olacak ki, konuşup gülüşerek 
m buranın mahalle çocuklarını ko- seyrediyorlar· 
nuşturarak ortaya dökmekle şöhret Birazdan, birçok perestişkarı bulu-
al.mış ... " nan Andre Luguet te içeri girince, 

Bir aralık salon 0 kadar kalabalık halk tablolara mı, yoksa artistlere 
oldu ki, tabloları hazan omuzlar üs- mi bakacağını şaşırdı. 
tünden, başlar arasından, ayakları- * 
mızın ucuna basarak, kalkıp eğilerek Dudaklarının ucuna kadar inmiş 
seyretmek mecburiyetinde kalıyor - hasır şapkasile Moris Şövaliyeyi, çen 
duk... gelli salibi ile Alman diktatörünü, 

Sergide cidden zevkle seyredilecek kupkuru vücudile Gandi'yi canlan
eserler vardı. Çok sabırlı bir san'at- dıran yepyeni tarzdaki münhaniler 
kar aramış, taramış, öyle şekillerde hakikaten enfes ... 
ağaç kökleri bulmuş ki... Bunlara Muvaffak, diyor ki: 
gülmeden, ayni zamaında hayret et- Ben karikatürlerimde hiçbir za-
meden bakmağa imkan yok ... Bu man şahıslarrmı, "gülünç" gösterme
ağaç kütüklerinin şekillerinde dans ğe teşebbüs etmedim. Yalnız gözüme 
eden bir çift, taklak atan, dirseğine çarpan tuhaf çizgilerini meydana çı
yaslanıp uyuklıyan, değneğine daya- kardım. O kadar ... Mesela şu içeri
nıp yürüyen kimseler görünüyordu.. de gördüğünüz birçok karikatürler 

Ancak, halis Aryaları öfkelendir
mek için hiçbir fırsat· kaybetmek is
temiyen Avrupalı İsrail oğulları be
zelyenin hiç te Arya ırkına mahsus 
olmadığını, Tevrattaki Kali yemeği
nin tam da bezelye olduğunu iddia
ya kalkışmışlardır. 

Halbuki kali'nin nohut olduğunda 
şüphe yoktur. ''Ektiğim nohut, biç
tiğim nohut şehire gelir, leblebi o
l ur" ama, tsrail oğullarının eline 
geçmekle bezelye olmaz, yine nohut 
kalır. Zaten !srail oğullarının da 
mensup oldukları Akdeniz medeni -
yetinde meşhur olan bezelye değil, 
nohuttur. Eski Yunan gemicileri ta
ze sebze bulamıyacakları için ko
manya olarak nohut taşırlar, edebi
yatçıları da - şimdikiler gibi - zü
ğürt olduklarından nohut yerlerdi. 

Bczelyeye gelince, tarihten önceki 
Tas Devrinden kalmış taneleri hara
bel~r arasında bulunmakla beraber, 
tarihte daha dünkü çocuk demektir. 
Ancak on yedinci asırda şöhret al
mıştır. Fakat, doğrusunu isterseniz, 
nohuttan daha çok ince bir yemek 
olduğundan, büyük ziyafetlerde, de
kolte giyinmiş güzel kadınlarla bir
likte bulunmak ve bir ayarda tutul
mak şerefini hakkile kazanmıştır. 
Vakıa nohudun da tarihte en meşhur 
hatibin adı olmak şerefi varsa da, 
Çiçero'nun bu adla anılması atala
rından birinin burnunda nohut tane
si kadar bir ur bulunmasından, la
tincede nohudun adı da çiçer olma -
sından ileri gelmiştir. Güzel kadın
larla birlikte amlmak şerefi bu 
türlü şerefle elbette kıyas edilemez. 

Nohut olsun, bezelye olsun, ikisi 
de tahlil edilerek vasati sayılar alı
nırsa ,içerilerinde yüzde 11,5 sudan 
sonra 21 albüminli madde, 59 idro 
karbone madde, 1 ,5 yağ, 3 maden, 4 
te sellüloz bulunduğu görülür. Bun
dan dolayı hemen hemen mercimek 
kadar kuvvetli, bakladan daha tatlı, 
fasulyadan daha ziyade kalori temin 
eder lezzetli bir sebzedir. Hele için
deki madeni maddelerin potaslı fos
for, kireç ve çelik olınası değerini 
çok arttırır. 

Kollarile çalışanlar için nohut ta, 
bezelye de pek iyi yemektir. Yalnız, 
fikirle çalışanlar için lüzumundan 
fazla kuvvetli sayılır. Nohudun leb
lebisine, hele çifte kavrulmuş olur
sa, az yemek şartile, hiç diyecek 
yoktur. Nohudun kendisi de, pişiril
mezden önce yirmi dört saat soğuk 
su içinde bırakılırsa onun da hazmı 
çok kolaylaşır. Kavrulmuş leblebi
nin, sakız leblebisinin içki içerken 
meze olarak yenilmesi, şüphesiz, bir 
cizvit papazının bir hastada mesane 
taşlarmı eritmek için hastaya rakı 
içinde nohut yedirmesinden sonra 
çıkmıştır. Halbuki nohutlu tavuk 
yahnisi yemek ayni işi görür ve iç
kiye de lüzum bırakmaz. 

Bezelye nohuttan daha şekerli, 
hazmı daha kolay ve nohuttan daha 
kibar bir yemek olduğu için hekim
ler onu hastalara sık sık sağlık ve
rirler. En hafif şekli İngiliz usulün
de haşlanmışıdır: Tuzlu su içinde 
pişirildikten sonra kepçeyle sudan 
çıkarılır ve daha sıcak sıcak iken 
üzerine taze ve erimemiş tereyağı 

Biraz ilerde daha az san'atkarane de olduğu gibi Fransız laübaliliğine 

olmıyan başka bir şey gördük. Diğer kat'iyyen taraftar değilim... Koca 
bir san'atkar beş on tane Humanite Fransız ba.şvekilini maymun şelôlne 
gazetesini kesmiş, bükmüş, yapıştır- sokup kafese kapıyan, bilmem hangi 
mış ve ortaya meşhur Lider Leon nazırı eşeğe ters bindirip meclise yol
Blum'un gözlü~leri dahil olmak üze- lıyan karikatürist kendisine biraz 
re mükemmel bir büstünü çıkarmış. daha rabıtalı mevzular bulabilirdi. 

huliye yirmi frank, yani paramızla 
tam yüz yetmiş kuruş, sair günler 
ise beş frank.. Tablolara konulan 
fiatlar da bizim hayretimizi mucip o
lacak kadar yüksek .. Beş altı yüz 
franktan ucuzu yok ... Tasavvur e • 
diniz, yedi sekiz hattı biribirine ta
kan küçük bir karikaür altındaki iki 
satır yazı ile elli lira .. çok değil, sa-

Sıcaktan jelatini erimiş fotoğraf * 
camlarından basılml§ resimler de az Sergide saatlerce kaldık. Kalaba-
gülünç değildi. . lık azalmıyor, artıyordu .. Bugün du· 

• 
~reta Carbo Klark Cab1 Ma rlen Ditri h 

natkar himaye ediliyor .. . 
Serginin son günleri ... Temin ede 

rim, ilk günler kadar kalabalık .. 
Yüzlerce eserin üzerine "satılmış -
tır,. etiketi iliştirilmiş. 

Salonun müdiriyle görüştüm: "İş 
te her gün her saat böyle, diyor, a 
rı: kovanı gibi.. Memurlar başka sa· 
atte, talebeler, artistler ayrı saatler 
de gelirler... Beş altı defa gelenler 
çoktur ... Hele sinema ve tiyatro ar
tistleri o kadar meraklı ki... J~iniz 
olmayıp bir hafta bura da kalsanız 
Paristeki meşhur artistlerin yanm
nı görürsünüz .. 

Balayını burada geçirme~e gelen 
Douglas Fairbanks, birkaç gün ev -
vel geldi, hem de sokakta peşine ta

' kılanları da beraber e-etirdi .•• 
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"Büyük ve güzel bir slJ 
şehri : "Antalya ,, 

Eski Şehzadebaşı tortularından bir iki şantöz, ~ 
~dC.' 

nin iştihasını celp için, yanar döner elb~ 

Antal}"ldan 

Vapurumuz demir attığı zaman, 
Antalya, suların kalbura çevirdiği 
bir tepenin üstünde daha henüz uyu
yordu. Deniz durgun, çıt yok, yal
nız yükseklerden uçurumlara düşen 
şelaleler, şehire bir azamet veriyor, 
uzaklarda harekete gelen birkaç 
kayıkçının derinden uğultuları du
yuluyor. 

Antalya sular ve şelalelerle o kadar 
haşır neşir olmuş ki, şehrin ne tara
fma gitseniz ve hangi kenarından 
geçseniz ,muhakkak bir akan su ve
ya dökülen billur gibi köpükler ile 
karşılaşırsınız. lnsan yürüdüğü her 
yerde, bastığı her taşın altında mu
hakkak bir su sızıntısı, bir şelale gü
rültüsü varmış zannediyor. Gondol 
diyarı Venediği bile gölgede bıraka -
cak bu su bolluğu yetmiyormuş gi
bi, yağmurun ötede beride bıraktığı 
birikintiler, ufak gölcükler biraz in
sanın sinirine dokunuyor. Bu şehir
de bu kadar su kafi. Yağmurun yar
dımile vücuda gelen sun'i gölcüklere 
artık lüzum yok. 

* 
Eski Antalyanm tam göbeğine a-

çılan geniş bir cadde şehrin çarşısı

nı teşkil ediyor. Böcekçilik mektebi 
önündeki bulvar ve ağaçlıklar da 
şehrin bütün güzelliklerini kendi 
üzerinde topluyor. 

Geniş bulvarın bir köşesinde Ata
tlirk köşkü ve böcekçililc mektebi 
bahçeleri devam ediyor. Bu adanın 
tam arkasında Ankaradan gayrı bü
tün şehirleri kıskandıracak bir gü
zellikte yeni yapılmış Halkevi binası 
son tefrişatını ikmal ediyor. Karşı 
cepheye stadyum ve onun tam ucun 
da Avrupanın ufak şehirlerinde bile 
nadir görülecek bir güzellikte gazı
na denize çıkıyor. Ve Antalyanm, 
gördüğüm Anadolu şehirlerinden ay 
n bir hususiyeti de kahve ve gazino
ların tam bir istirahat ve konuşma 
yeri olabilmesidir. Antalyada tavla 
kahveleri pek gerilerde kalmış, bun-

konulur. Yağ sebzenin sıcaklığile 
erir ve bu yemek en nazik midele -
rin, en nazlı barsakların işlerine 

geldiği gibi, çok yenilmezse ne kar
nı şişirir, ne de uykusuzluk verir. 

Fakat hasta ve nazik mide sahibi 
olmıyan mutlular isterlerse bezelye
yi yağda yahut et suyu içinde pişi
rirler, isterlerse zeytinyağile ve sir
keyle salatasını yaptırırlar, yerler. 
Her halde bezelyenin en makbul 
şekli kuş etile, tavuk etile, hele ör
dek etile birlikte pişirilen şeklidir. 

Lokman HEKiM 

Gelecek hafta beş altı sergi a<;ı

lacak, fakat hiçbiri eminim yirmi 
dokuz senedenberi büyük muvaffa
kıyetler kazanan bizımki kadar rağ
bet görmiyecek kala bahğa bakmrz .. 
Böyle giderse muay.yen günde kapa 
tamıyacağız. 

Sonra ilave eti: 
"- Fakat belli olmaz. burada hep 

sinin meraklısı ayrrdır.,, 

* Bir dakika sonra, bulvar dö la 
Madlen'in kalabalığı arasına karış
tığım zaman kafasının Vf· elinin hü
nerine rağbet etmiyen sevgili yur
dundan uzaklaşmağl'l mecbur kalmış 
bazı sanatkarları hatırladım ve on -
Lara değil, kendimize acıdım. 

Bulvarda büyük mağazaların i -
çinde pırıl p;,;a1l yanan güzel vitrinle
rini dalgın dalgın seyredip ilerler -
ken, binlerce otomobil, on binlerce 
halkın beynime akı:ıerien müthiş u
ğultusunu bir ses, ihtiyar ressamın 
s"\.i bastırıyordu: 

"- Belli olmaz, burada hepsinin 
ayrı ayrı m~rakhsı vardır.,, 

Feridun Demokan 

bir manzara ~ 

lan örten yeni ve tenıiı ~ 
şehrin en iyi yerlerine sırs.lıclJOl 
Tavla, Ana.doluda pek ıns. ~ 
matadır. Bir şehire gireriteJl d 
duğunuz ses, tren, vapur dl"· J1J 
demiyeceğim. Zar şakırtısı~~iJ 
vasız, lvş ve dumanlı ~ 
herkes dolar ve girenlerı.n 
hepsi de bu oyunu oyna:: eJ1 ~ 
1şte yolumun üstüne dUŞ ~,ı, 

ler arasında Antalyayı bU b~ 
kurtulmuş ilk şehir olatslt ~ 
Kahvelerinde, ancak baŞ1~ ç~ 
kavuşabildi. Antalyada, bit afO~ 
yirmi partiyi birden sır~pe. f 
kamburlaşmış insanlar yerı _,(J 
mesine düşkün, dolaşmasını 
ler ile karşılaştım. . ·~ 

Bu güzel <>ehrin gör~bıldi ~ 
susiyetıerini sayıp döker~~i ~ 
diğim bazı haberler de lP" ~ 
dirdi. Şehirin çarşısından &ı l 
giden geniş caddenin ortas~ 
sulardan biri alınacak ve ? pil' f 
landa şehirleri gibi terteınuı.d~ 
radan şarıltılarla akıp . gı ~ 
Solun iki tarafında diıııeıı. f"'"'ı 
kafi görülmediğinden, yerıı ~t 
dekoru hazırlanacak ve ~3! if.,e 
taştan başka hiçbir taribJ ~1' 
olmadığı söylenen surlar ya 
vaş kaldırılacaktır. 

* dJ f 
Bayram günlerimi Anta.l~'B iJle 

çirdim. Şehrin ötesine berı5 lı 
ğılan seyyar tiyatro grupla~~ 
k~nlarını caddelerde gczd ti 

·· uııe .-11 Bunlar, davul zurnanın on Y.r 
nıış, masraf olmasın diye de.,,, 

rine soba kurumundan ve fJ6' 
k epten çizgiler çekmişler .. · ~ 
~ede bir çıngırak, halkı beş~ 
~ki saatlik eğlenceye davet ıJJ"" 
Kapılarda eski ŞehzadebaŞ~el' f 
tularından bir iki şantöz. g ·çıpı 
çenin iştahasmı celbetrııek ~ 
nar döner elbiseler içinde fi 
asır modelinden ayrılmış .;~ d~ 
bayrama layık bir koç gib~ e ';I 
dan aşağı düşmiyen kiloıaril 
IP.rini takdim ediyorlar... ~ -1 

Vakit geçirmek için bı..tn1 p1 ' 
ı:ıe benim de tesadüfen aY3~ 

•uıw 
dı, hay kaymaz olaydı. )'. f 
rafımdaki gazoz patlaJil ıs~/ 
sırsıklam, üstüm havada ııÇbııl""'#, 
bak çekirdeği ve fıstık 1'!JJ411- :J 
dan tanzifat tenekesine d~ ~ r 
bir tarafa lakırdı anlatJllsJ<sl~~ 
yok. Hep bayramlığını Y il' d' ·_.J 
vinden kaçmış çocuk ve ~ ıır.~, 
ların yanlarında bazı hO'' er)el 
Arada bir bu gruplardan 5 

.; 

tiliyor: .. , 
"- Aman Allah ne guı 

öldürecek misin?" . ~I 
Bunu duyan kırkını ge~,? 

şarkı arasında bir ilci ıcı:rı~ıı- 'Af 
yor ve bir de selim çal<l~~ 
langıçtan daha o kadar ";;..e} Jl~ 
mış idik ki, havasızlıktan 'j;cııe'~ 
ralardan, civarımızdaki serP

3
pJ 

kendimi kurtarmak için ıc d,ıı 
kendimi dar attım ve but3~ 
uzak olmryan Antalyan~-· bifô" 
kahvesinde Tamburi Refı~etl 
!osunu tepemdeki hopar10gete~ 
doya dinliyerek kend:~ 

kld ... .,_ 
Festival hazırlı ~o~ 

Cumartesi günü Dağcılı]'Jtl ti~ 
de Vali \{uhittin UstUnd~ JÇ 
tinde bir kt;ma yapıiacakl~ıt• ıO 
muallim muharrir, sanat~o 
kişinas, büyük otel ~eya cs.lıt!!i 
hibi gibi kimseler çagırıl~eStl~.Ar 
lantıda bu yıl yapıI11.cak acl"~ ·, 
alakadarların fikirleri allJl 
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Alman ista'syonlarında plôk neşriyatı 

BASKA MEMLEKETLERDE RADYO ABONELERi 

Abr,neleri çoğatlmak için ne yapmalı? 

Beflin radyosunun amplifikatör dai reş: 

. A rikan ista- ketten Viyanadan artist getirtip !~-
Elimize geçen bır b~te.. dünya tanbuldan okutmasını, h.c~ ~rtisti~ 

tistik mecmunsında u un a 200 lira vcrmesını ısteme 
radyolarına ait çok dikkate şayan ::ı:ınsaflık olur. Fakat şirketin 
rakamlar gördük. . 1 kendi menfaatlerini düşünerek bazı 

Biz bu rakamları aksi SB:bıt o un- işler yapmasını istemek her h:ı1~<: 
~ıya kadar "sahihtir'' kaydıle neşre- bir suç değildir. Faraza madeJ?k~ ıyı 
diyoruz. Çilnkti istatistik ~~~~m;:~! işler yapabilmek için paraya ıhtıyaç 
kat'i hakikatten ziyade ı n vardır, her şeyden evvel abone ade
if ade eder Bilhassa bu rakam~ar d' i çoğaltmak lazımdır. Abone an
:Anıerika ~ibi blçUsti ,tartısı kend~~ ~ radyo kaçakçılığı ile mücadele 
benziyen bir diınyadan gelecek olu ~~ gUnlilk programlardaki yerli un: 
sa. surların ıslahı ve programlara çeşnı Bu .. aknmlara nazaran bütü~ • b vermekle olur. • 
aünyada 56.000.000 radyo a ?nesı 'Xctkik tm le llırmdır. EJd kı kn· 
\ardır Bu mikwrdan 23 milyon nun radyo kaçakçıhğmın önüne gc· 
nbdrte -Amerikadn, milyonu lngıl- • rsa Meclisten bir an e\'vel, 

7 mil onu Almnnyada, 2,5 çcmıyo ' · tmck bu 
terede, Y d 

2 5 
milyonu Rus- böyle bir kanun te~.cnnı ? • .. ~ 

tnilyonu Fransa a, , günkü programı dunc nısbetlc du-
d 2 milyondan fazlası Japonya- zeltmck ve bu sur tle abone k~an-

ya a, t , Çekoslovakya, Maca- mak icap eder. Program z. engınl~ -
da, A vus Ur) a, an ·n Romanya, d k d 
ı·istan, ltalya, !spp 1 :>n '.a ile şimal cek olursa abone ken ı en ınc 
Yugoslavya ve o o :>_ ., 5 ş~ ve dolayısile maddi istifade de 
ınemleketlerinde de aşagı yukarı .. , ~abii ccreyanilc çoğalır. 

bone mevcuttur. T f ı•ı EDA 1.1ilyona yakın 11 miktarı · · , ~ " 
Bizde radyo abonenıan 

h .. 9 bini bulmamıştır. Alman radyolarında 
enuz. t f' •atının istihlakin çok· 
Malıye 1

) 'ı ğı bir iktısat • t 
luğu nisbctindc ı:::s~~ctemizin ken- plôk neşrıya 1 
kaidesidir. Rndy b' k masrafları l l" k fabri-
d . · ahsus ırço B' buçuk sene e\lve P a 
ısıne ın h'ı kimse inkar ede- ır 'd ·1cri arasında 

Kısa dalgalar 
düzeliyor 

Kısa dalgalı radyo postalarla en 
uzak yerleri dinlemek mUmkUndür. 
Ancak bu mcvcclcrle yapılan emis
yonları dinlemek tc uzun ve orta 
dalgalar gibi az çok mevsim ve ha
vaya tfı.bidir. Nasıl ki uzun ile orta 
dalgalar yazlan iyi dinlencmiyorna, 
kısa dalgalan kış mevsiminde o ka
dar iyi dinlemek mümkün d ğildir. 

Bugünlerde havnlar ısındığından 
kısa dalgalı postalar geç n aylara 
nazaran daha iyi dınlenmcğe başla
nıı tır. 

Bu mevcelcr ekseriya kuru ve sa
kin havalarda daha muntazam işi
tilmekte olduğundan gün geçtikçe 
daha iyi dinlenmek kabil olacaktır. 

Romen radyosunda 
çift neşriyat 

Romen radyolarında sabah emis
yonları yapıldığını geçenlerde oku
yucularımıza bildirmiştik. 

Hergün programım biraz daha 
zenginleştiren Romen radyosu cmis 
yonlarını bugUnlcrde daha zengin
leştirmiştir. 

Evvelce her iki Romen postası ay
ni progrnmı yaymakta idi. Bir hafta
danberi haftanın iki üç gününde ba
zı saatlerde iki Romen radyosunun 
da ayrı ayn neşriyat yaptıklarını işi
tiyoruz. Faraza l 785 metreli buyllk 
posta bir operayı naklederken 364 
metro ile çalışan Dükrcş radyosu 
dnns musikisi ncşr"tmektcdir. 

Romen radyolan biribhine tezat 
teşkil eden neşriyat ynpmak urctilc 
her çeşit dinleyicilerinin arzularını 
yerine g tirmekt dirler. 

Pnris Radyosunun btiyük orkestrası 

Bazı nkşanılar snnt 23 ten sonra şarkılarını dinlediğimiz Amcrfknnın 
Skenotndy kısa dalgalı postasının erkek korosu 

Jier hafta bir öğüt 

Kısa dalgalı postalar 

Antenler nasıl olmalıdır? 
Radyo alımı için bir anten, bir ı de toprak haltını tesis etmek kabil 

de toprak hattına ihtiyaç vardır. --Iıır. Toprnk hattını en ynkı11 

rcknik tertibatı tnmnm olmas. musluğun kurşun borusundan al
için modem bir radyo makinesi otuz mak kabildir. 
metro bir yüksek anten ile u bo- Anten olmamakla bilhassa uzun 
rusuna bağlanmış toprak hattına dalgalı istnsiyonlan bulabilmek gilç
muhtnçtır. lcşir. Orta dnlgnlı postalar yüksek 

Vaziyetin müsaade etmemesi ve - anten olmadığı halde bir der c ye 
ya antenin m vcut olmaması yUzUn- kadar dinlenir, fnkat uzun dalgala

nn en yakın m safcde olanlnn bi
l fena işitilir. 

Bu vaziyet karşısında bir oda an
teni ve toprak hatll il çalışmak za
rureti hfısıl olur. Oda ııntcnl kolay
ca kurulabılir. Izolc zil telini odanın 
bir tarafından oteki ucuna gererek 
bir ucu makinenin anten fişine yer
lcştiril ınclidir. Toprak hattı için 
mümkün mcrt<'be kalın bir bakır tc
liıı tercih edilmesini tavsiye d riz. 
ÇünkU ine bak1r tel toprağın kud· 
retinı azaltır ve "pcrd" yapar. 

Bu sur<'tll' çalışıldığı tnkdiı'Cl yu
karda da 1 ttl imiz Uz r ancak 
kısa ve orta dalgalardan daha iyi 
neticeler b klenir. 

Kısa dalgalan dahn hn as bir su
r Uc dinliyebılınck için oda antenini 
toprak, toprngı dn nnt n y rin kul
lanmak lazımdır. Böylelikle fnding 
(s sin kcndılıgind n knybolm ı) 

hadisesi azalır. 

Uzun dalga) r dınl nmek istendi· 
gi zaman cks riya oda nnteni nııten 
yerinde ve toprak ta kendi iı inde 

\'ardır. Bunları ç rufla azaltılma- kalarile radyo 1 arccı . • 
tasar · "laf iizlindcn bırçok mem 

mez. Masrafın f na neticeler ve- çıkan ıhtı :> lakları çalın· 
sı birrok hallerde e asraf nıs· be - lcketlerde gramofon p . 1 'le 

1f 1 n m rd Bazı radyo ıdarc en 
rebilir. :M~Uu~ 0 a masrafı te- mıyo u. n uzun 
tinde gelin çogaltmakk,ti'r. Daha he- plak firmaları arasında uz_u . M 

hakeme neticesinde' Almanya, A vus- ı bu mcm~eketlcrin radyolnrmda grn- j den baznn ant"" iz 
turya, Macanstan, lsviçre ve daha mofo~ plaklarının çalınmasına izin 

1 
reti h sıl olur. Şu L 

bazı memleketi rde plak fabrikaları vermıştir. 

çalışmak znru
kdirdc her hnl-

bulunursa daha iyi n tice verect:ğin
d n bu tarzda kullanılmnaı tercih 
edilmelidir. 

t. eçme muhakemeler cereyan ctmışti. u-
davalarını kayb tmiş ve mahkeme Bundnn sonra tekrar pliı.k neşri-

ınin edip k11ra g . olmıyan bir şir- ------ ------

nn~üz~l~O~.O~O~O~a~bo::n:es:1::_==::.=.---~-=-----:-~~::~:::~:::~~ _ lamba rekoru: 48 lambah bir makine 
Amerikada fazla 

• 1 edilen radyo maki· 
A vrupad~ ımn dedi dört ila o? 

nelerinin lamba a Halbuki Amerı
lamba arasında~ır. . in en kUçüğU 
kan radyo n1akıncsın şağı değildir. 

' yedi lambada~~erfkan fabri
BfJha a bu sene 

d ı'mal olunan makinelerin 
knların a . 1r. ~ 
b"' rük ve kuvvetlilen 20 11m aya 

U) kta ve b:ızıları da 23 ve 24 
yaklaşma 
dil bulmaktadır. 

Yukarda resmini gördüğünüz ma-

is vine bu sene çıkan 48 liım
kinc e J 

balı bir Amerikan makine idir. 
Amerikanın en tnnmmı bır fır • 

mnsı tarafından piyasaya çıknrtılan 
bu makine hiç Uphc yok ki en uzak 
bir ycrd ki kı n dalgalı amatör pos
tasını almak kudretini haizdir. 

yatına başl ndı. 

Plak çalmarnnkta en çok iddia 
eden Alman radyo idnr si olmu~tur. 
Iş mahkemeye intikal eder etmez, 
.Alman radyo iclarcsi bizzat hususi 
plaklar imal d rek bu plaklardan 
istifade etti. Du plflklar imal dılir· 

kcn ckscri)'U aynen orkestra lvgnl 
edilmiyordu. Stüdyolarda \'Crllen 
mUntchap konserler ncşredılirkcn 

bunlar bir taraftan plak üzerine nn
rcJistrc diler k icabında pll1k kon
seri olarak dinletiliyordu. 

j Bu plak yasa~mdn Alman radyo
lan e ki pi k dolaplarını mUhUrle! mişlerdi. Birkaç hnftn evvel yasak 
ortadan k ldınlmış ve dolapların 

mtihUrlcri sökUlmUştUr. 

Ço zengin bir pl k kollckslyonu
na m llk olan l3erlin rndyosunun 
dolaplan nçılırk n ad ta bir m rasi
m tAbl tutulmuş v mUhUrU bizzat 
Alman rad;> oları umum mUdUrU Ha-

l damovski çıkarmıştır. 

Eski klasik plılklıır dolapl rdan .. 
çıkarılırken son çıkan modern mu-
siki plil.klnn da tedarik edilerek Al
man :nıdyolannm plflk kolleksiyonu 
bir kat da.ha zenginl ştirilmcktedir. 
Bu plll.k neşriyatı son günlerde pek 

cazip bir şekil aldı mıdan, program
larımızda da işaret ettiğimiz B rlin 
radyosunun güzel plaklannı dinle • 
mek bilyük bir zevktir. Büy.Uk Biznmb ra: • Viyana mor l<ozinln dııhlli bir nıanznrnsı 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 

Kambiy borsasında umumi bir 
durgunluk vardır. Vakıa uuııra, Pa
rla bol'8asından Unitürk üzerine bir 
aşağı, bir yukan telgraflar gelmekte 
dir. Fakat bütün bu fiyat hareket -
leri, bor<tnm umumi durgunluğuna 
bir halel getirememiştir. Dün Paris
tıen UnitUrk \\~erine 256 frank bir fi
yat gelmiştir. Diğer esham ve tahvi
llt fiyatlarında ehemmiye~ bir fark 
yoktlr. 

Ticaret Borsasında 
Ticaret borsasında, buğday fiyat

larındaki gevşeklik devam etmekte -
dir. DUn yumuşak buğ.day Uzerine 
6 kuruşa kadar mur1 elc olmuştur. 
Dün de yıı.zdığnnız gibi, mahsul hak
kında her tar'\ftan iyi haberler gel
mektedir. Yalnız Mısır fiyaltan eski 
mevkiini muhafaza etmrktcdir. Dün 
Mısır üzerine 4 buçuk kuruşa kadar 
muame!e ('llmuştur. Ziraat Bankası · 
nın Romanyadan getireceği Mısırlar. 
fiyat üzerinde ancak 20 para kRdar 
bir te~ir yapmıştır. Mısır tacirlerinin 
söylediğine göre, önümüzdeki yaz 
mevsiminde, Mısır fi~·atı daha ziya -
de artacaktır. Evvelce de yazdığımız 
gibi, Mısr meselesi Karadeniz kıyıla
rındaki yoksul köylilyle, Zonguldak 
amelesini alakadar eden bir mesele
dir. Memleketin mühim bir halk ta
bakası Mısır ekmeği yemektedir. Zi
raat Bankasının bu~dav ihtikarile ol 
du~u gibi mısır ihtikarile de yakın
dan alakadar olması lazımdır. 

Piyasada 
Piyasada yağ fiyatlarındaki ucuz

luk devam etmektedir. Trabzon yağ
hm 7:5 ruşa kada.r düşmüştür. Bu 
tenenin Kal'B yağlan henüz piyasa
ya arzedilmemiştir. Alınan haberlere 
göre, Karsta bol yağ elde edilecektir. 
Fa.kat Karsta 40 - 50 kuruşa satılan 
yağlar, lstanbul piyasasında iO - 80 
kuruta satılmaktadır. Aradaki fark 
pek büyüktür. Kars - Trabzon arasın 
da nakliye masrafları pek yüksektir. 
Yollar ekseri yollarda kamyonların 
geçen sene ga;Ti "'lilsait olduğu için 
nakliye işleri pek pahalıya mal ol -
maktadır. Bu sene peynir fiyatlannın 
da ucuz olacağından bahsedilmekte
dir. Da.ha · eene mahsulü peynir 
piyasaya arzedilmemiştir. Alınan ha
berlere göre, Trakya mandrralarında 
geçen seneye nisbetle fazla peynir is
tihsa.1 edilecektir. Piyasada tam yağlı 
beyaz peynirlerin perakende satış fi
yatı 40 kuruştur. 

Ceviz üzerinde de 
muamele olmadı 

latanbul ceviz piyasası son hafta 
içinde muamelesiz geçmiştir. Dışar
dan talep bekrenmektedir. Nominal 
fiatlar eunlardır: 

lç 25, kabuklu 11 kuruştur. 
Ege mıntakasında mevsimin g~

ınit ve ıtokların a.ıalmış olması yü
zünden ceviz piyasası durgundur. 
Kabuklu cevizlerin fiatları 8 kuruş 
tur. lç ceviz mevcudu kalmamıştır. 

Dıt piyasalarda: Almanya ceviz 
piyasasında son hafta içinde Türk 
UrUnleri üzerine muamele olduğu bil 
dirilmemiştir. Prima Kaliforniya 
mallan ithalatçılar tarafından da -
hile, 100 kilo başına loco Hamburg 
65-70 mark fiat üzerinden teklifler 
yapılmıfbr. 

No. "I 

Ademle Havva 
Bürhan CAHID 

hall kurtulmaja çahııyor. Bilmi
yorum nasıl oldu. Bu mücadele aı

ruında elim göğsüne çarptı. Bu 
çarpııma hücum kabiliyetimi kır
dığı gibi onun da mukavemetini gev
eetti. Kozasından yeni çıkmıı ace
mi bir kelebek gibi çayırların bu 
pembe çiçeği üstUne düşüverdim. 

tıte bizim şiir, edebiyat meraklısı 
arkadaıJlann mektepte el yazısı ile 
çıkardıktan mecmuaya giren ilk 
hiklyemin mevzuu. Bunu o kadar 
Leğendiler ki koltuklarım kabardı. 
Halbuki ben bunu yazmak için ne 
kalemimi, ne de hayalimi yonnamıı
tmı. Öylece gelitigilzel gördüğümü, 
duyduğumu anlatm11tım. 

Bugün edebiyatçılar, p.irler içinde 
parmakla gösterilen biri o zaman be 
nlm mektep arkadafımdı. O zamaı. 
bu hiklyem için bana: 

- Sen tam bir naturalistain ! de
mişti. Ya:ıılann tıpkı Maupassant'ın 
•iklyelerine benziyor. Sen açılmak, 
ilerlemek istersen onu, bir de Flober-

Merkez Bankasının raporu 
Mahsullerimizin kıymetlerinde 
esash tereffüler görülmektedir 

Türk ziraatini Türk sanayii ile tamamhyarak Türk 

ekonomisini muvazeneli bir tarzda kurmak, Tür

kiye Cümhuriyeti ekonomisinin başlıca şiarıdır 

Cümhuriyet Merkez Bankası his
sedarlar heyetinin bankanın Ankara 
daki umumi merkez binasında top -
landrğını diln yazmıştık. 
Bankanın dördüncü hesap devre

sine ait idare meclisi raporuna göre: 
1935 yılı içinde, heyeti umuınıycsi 

itibariyle dünya stokları azalmış, bel 
libaşlı memleke lerde istihsal en -
deksleri canlanmakla beraber, fiat
lar yükselmiş, işsizler miktarı da 
buhranın şidedtli senelerine nispetle 
hayli azalmış, zirai mahsulat ile sı
nai mamulat fiatları arasındaki nis
petsizlikler hafiflemiş, beynelmilel 
ticaret mübadelesi rakamları, bu se
neye kadar gösterdiği sukut ve in
hitatları tevkif ettikten başka ka -
barınağa doğru meyiller kaydeylc -
miş, aleliimum borçların sıkleti şu 
veya bu şekilde azalmış. tediye mu
vazeneleri yeniden tecssüse başla -
mış görülüyor. 

Cihan buhranı 
Bütün bu alaime bakarak, l. •·~" 

buhranının 1935 yılında haylı ha -
fiflemiş ve yerini az çok mütebariz 
bir kalkınmaya terketmiş olduğuna 
dair, hadisatı takip edenler arasında 
adeta ittifak mevcut olmakla bera -
ber görülen salah emarelerinin he -
men her yerde ittihaz edilen tedbir
lerle, iktısacli bünyeye nevama ve -
rilen münebbih ilaçlarla istihsal o
lunduğuna kanaat e<:Rnler de pek 
çoktur. 

Devletlerin istihsal yolundaki de
vamlı faaliyetleri, bütçelerinin iş ya
ratmağa matuf diğer fasıllarından 

sarfiyatları, hükumetlerin nakit ve 
kredi üzerindeki mütemadi tesirleri 
193t), te de devam et.mittir. 

lısiılil< 
İşsizlik istatistiklerde azalmış gö

rünüyorsa da, bu tenakusun normal 
bir faaliyetten doğduğuna ve bina
enaleyh temamen hakiki olduğuna 

kanaat mevcut değildir. Keza, ar
sıulusal ticarette kıymet itibariyle 
yeniden inkişafa doğru bir temayül 
müşahede edilse de - milli veya bey
nelmilel para, kredi, ticaret takyi -
datı muvacehesinde - hakiki bir kü 
şayiee ait alametler mefkuttur. 

lktısadi sıkıntılann yanıbaşmda 
siyasi sahalarda tekevvün eden ha
diseler, bunun üzerine alman tedbir
lerden doğan gerginlikler, aksayı 

şarkta sulh ve süküna hadim vasıta
larla yürümiyen siyasal ve hatta as
keri müdahaleler 1935 senesini ay -
rıca bihuzur eyliyen diğer nevi i.mil 
leri teşkil eylemiştir. 

Raporda, bundan sonra 931 yılın
dan itibaren bütün dünya parala -
rında görülen temevvücler ve altına 
nazaran gösterdikleri sukuta. işaret 
ve merkez bankalarının veya devlet
lerin hiçbir zaman kasalarında bu -
günkü kadar altın ithar etmemiş 

oldukları kaydedilmektedir. Rapor 
bundan sonra şu suretle devam et -

ti <;ok oku. Bu iki muharrirden Flo
bert, Maupassant'm hocasıdır. Mau
passant'a güzel yazı yazdırmak için 
hocası şunu tavsiye edermif: 

- Kalk kırlara git, dere kenarla
rında, ormanlarda dolq, ne görüyor 
ıan, tabiat sana ne duyuruyorsa o
nu yaz, getir. 

Sen de bu ilk hiklyene bu çığın 
kendin açınıf oluyoraun, Uzentisiz, 
zahmetsiz yazdığın da belli. Biraz da 
bu dediğim ekol muharrirleri okur
san tehkiye tarzlarmı da öğTenir
sin ! 

Şair arkadaşınım tavsiyeleri bir 
kulağımdan girdi, ötekinden çıktı. 
Vakıa frenkçe romanlar okumuyor 
değilim. Çok merakım da var. Fa -
kat bunlardaki mevzular beni o ka
dar ıürUkleyip götürüyor ki tahkiya 
sine falan dikkat etmeme imkan yok. 

Benden birkaç hikaye daha istedi
ler. Bir de imtihanlara ait bir hika
ye yazdım. Cebir del'Binde çok zora 
gelmiftim. O cebir, mUaelleeat kaide
leri bana o kadar saçma görünüyor
du ki eaulı diye kafa yordukça man 
kafa oluyordum. Bu duygularımı yaz 
dun. Onu da beğendiler. 

Fakat artık mektep te bitmişti. 
Riyaziye derslerinden kör topal 

hatrr gönül atlayıp diplomayı ko-

mektedir: 
Fakat altının bugünkü kadar da 

esas vazifesinden uzaklaşmış olduğu 
görülmemiştir. Halen altın, ya mer
kez bankaları kasalarında kapalı 
kalmakta veyahut maruz olageldiği 
birtakım sarsıntılar yüzünden nezif
lere uğramakta ve netice itibariyle 
filf veya hükmi tedavülü tabiisini 
kaybetmiş bulunmaktadır. 

Altının eski tabii meddü cezri ye
rine, bugün için kaim olan şu gayri
tabii haller, iktısacli bünyede sene
lerdenberi yerleşen ve müzminleşen 
hastalığın bir başka neviden faktör
lerini teşkil etmektedir. 

Işte bütün bu müşahede ve müla
hazalardan dolayıdır ki, 1935 senesi 
nin mütebariz kalkınma alametleri
ne rağmen beşeriyetin bu meb
hasta tereddüdü ve endişeden henüz 
tamamen kurtulmamış bulunmasını 
tabii ve zaruri görmek lizımgelir. 

Yurt içindeki durum 
Dünyanın umumi durumu etrafın

daki bu müşahededen sonra rapor
da yurt içindeki durum hakkında da 
izahat verilmekte ve başlıca mahsul 
lerimizde, kıymetlerinde esaslı te
reffüler görüldüğü kaydlunmakta -
dır. 

Raporda beş yıllık sanayi progra
mı tatbikatının inkişaf safhaları ü
zerinde bilhassa durulmakta ve de
nilmektedir ki: 

"Türk ziraatini, Türk sanayii ile 
tamamlayarak Türk ekonomisini ilk 
ana temel üzerinde muvazeneli bir 
şekilde kurmak, Türkiye cumhuriye
ti ekonomi siyasetinin baş "an ola
rak tanınmış bulunmaktadır. Ziraat 
le sanayii hemahenk olarak 1lerlet
mek yolunda güdülen bu siyasetin 
1935 senesine ait tatbikatı cilınle -
sinden olarak bez f abrikalanmızın 
muhtaç olduklan uzun elyaflı müte
canis pamuk yetiştirilmesine, kam -
gam fabrikası ihtiyacını temin için 
yeniden getirilen damızlıklarla Bur
sa ve Karacabeyde ha.valisinde Meri 
nos üretilmesine daha hızla çalJ.fıl· 
mış, bina ve hayvan vergilerinin in
dirilmesi, zirai borçların takıitlere 
bağlanması kanunları ile tarım ıatıı 
kooperatifleri için yeni ve tarım kre 
di kooperatifleri için de muaddel 
kanunların intişarı, tuz fiatının u -
cuzlatılması, üzüm mahsulU fiatla
rını korumak gayesiyle bir teşekkül 
vücuda getirilmesi, 1935 senesinde 
devletin zirai mevzudaki yardımla -
rını tesbit eden hadiselerin başlıca
larıdır . ., 

Altın ve döviz vaziyeti 
Raporda bundan sonra altın ve dö 

viz vaziyeti ile tedavüldeki banknot
lar ve bankanın 193:5 yılı içindeki 
umumi muamelatı etrafında izahat 
verilerek bu muamelelerin bırakmış 
olduğu 2.097.949 liralık kardan ni
zamname mucibince ihtiyat ve fev -
kali.de ihtiyat akçeleri, hazine ve 

pardım. Babam pek sevindi. Bana bir 
altın saat, bir de altın kalem hediye 
etti. Yalnız hesap, hendese, mihanik, 
kimya del'Blerindeki cankurtaran nu 
maraları midesini bulandırdı. 

- Bizim çocuklar ciddi teylere he 
ves etmezler. Edebiyat gibi, resim gi 
bi pUften, havadan martaval 
lara düşerler. Amma. ergeç akıllan 
başlarına gelir ya .. Neyse. Sen de bu 
derslerden çok zayıf sın amma bu ya
nn tutacağın mesleğe pek tesir et -
mez. Bir kere ihtisas mektebine baf 
!ayınca iş değişir, hevesin artar. 

Eyvahlar olsun. Peder efendi ka
rarından dönmiyecek. Arasıra kula
ğıma çalınan o ni.hof maden mühen 
disliği ki.busu canlanıyor. 

Allah rahmet eylesin çok iyi a -
damdı alllma Nuh di;ip peygamber 
demezdi. Biı- kere beni maden mü -
hencmi yapmağa karar vermifti. Bu 
işte ne kadar isteksiz, heveuiz, ka
biliyetsiz olsam onun fikrini çeldir
mek imki.nı yok. 

İmtihanlar biteli, diploma alalı bir 
hafta olmamıştı. 

Anlattığım gibi bir akp.m elime 
pasaportumu verdi. 

Maden mühendisi olmak için Bel
çikaya gidiyoruz. 

Annem benden ayrılmak istemez -

~-

BORSA · PIY ASA 
28 NlSAN SALI 

Para Borsası 
A 1 ıı 

Sterlin 619.-
1 Dolar 123.-

20 Franııa fransı 164.-
20 Belçika franıı 
20 Drahmi 
20 laviçre fr. 
20 Çek kuroıı 
20 Ley 
20 Dinar 
Liret vesikalı 
Florin 

Avustur.,. ıilin 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
tıveç kuronu 

Altm 
Banknot 

Çele fer 
Pariı hzerine 
tnıiliz uzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İıveç kuronu 
İıpanya pezeta 

E sh a m 

80.-
20.-

aıs.-
86.-
13.-
48,-

192.-
82,SO 
22.-
21.-
22.50 
21.-
22.-
32.-
31.-

962.-
240.-

8. t J 1 

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

820.-
92.-
15.-
52.-

198.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
S4.-
33.-

964.-
241.-

12.Ge.-
621.-

0,79,31,50 
10,09,96 
4,70.-
2,43,87 

64.37.78 
1,17,13 

19.23,10 
4,23,40 
1.97.56 
3,12,16 
5.82.-

lı Bankaıı Mü. Kupon kesik 82.-
.ı ,. N. 9 .90 
ı. ı. Hamilını 9 90 
Anadolu 3 60 24,4S 

.. %ıOO 'Q-
SirketihaJnye <ı -
Tramvay 19.75 
Bomonti Nektar 8.80 
Terko& Kupon keıik 4!,25 
R~ l-
Aslan Çimento 10,60 
Merkez Bankası 66,75 
Osmanlı Bankası l5.-
Sarlı Merkez Eczanes• 4.45 

lsfflcraıf a r 
Türk Borcu I 24,20 

" .. il 22,90 
.. .. 111 3.10 

lıtikra:ı:ı dahili 99.-
Erıani A. B. C. K. keıik 94,50 
Sıvaa Erzurum 1 Kupoa anılı ~~ -

a 95.-

M ısır T ah vlller1 
1886 l -.-
ı903 11 90.50 91.50 
1911 III Ku kesik 83.50 84.50 

Telavivdeki Türk 
pavyonu rajbet t e 

Filistin Telavivde beynelmilel bir 
sergiye i9tirak ettiğimi% yazılmıştı. 
Filistinde siyasi kargafalıklar olma
sı, piyasada, sergiY.e iştirak edenleri 
meraka düşürmüştü. Türkofis Rei
si sergide Türk pavyonuna nezaret 
etmektedir. Dün TUrkofiae gelen bir 
telgrafta sergide Türk pavyonunun 
büyük bir rağbet gördüğünden bah
sedildiği gibi, sergiye kuru ve tuzlan 
mış balık ve elma gönderilmesi de 
ilave edilmektedir. 

Türkofis, Şam panayırına da işti
rak etmek için hazırlıklara başla -
mıştır. 

memurlar hisseleri ayrıldıktan son -
ra geriye kalan 1.082.172.80 liradan 
kazanç ve buhran vergileri çıkarıla
rak kalan 937 .118,22 liranın geçen 
sene karından müdevver 631.10 lira 
ile birlikte ve her hisseye 625 kuruş 
olmak üzere dağıtılması istenilmek
te idi. 

Heyeti umumiye bu Webi tasvip 
etmiştir. 

di. llli. ve lakin babama söz g~irmek 
ihtimali olmadığı için kadıncağız ev 
den cenaze çıkmış gibi bir iki gün 
iki gözü iki çe9me etrafımda dola.,tı. 
Babamın fikri 9u idi: 

- D11 · ı mekteplerin açılmaama 
iki ay var. Fakat ıen •imdiden ora
ya gitmelisin ki muhitine aiıtaam. 
Hem mektepteki fransızcan da pek 
kuvevtli değil. İyi bir pansiyona yer
le9ir, muhitine adapte olmağa çalı -
,ır, zamanı gelince de mektebe bllf
larsm. BrUksel sef aretimiz ba9kltibi 
Hidayet Bey benim eski mektep ar
kadaşım, aziz bir dostumdur. Ona da 
yazdım. Gider gitmez onu bulursun. 
O herşeyi hazırlayacak. Liege'ede 
beraber gidersiniz. 

Şimdiye kadar hayır cevabı ile 
karşılqmayan babam bunlan Ultima 
tom veren bir elçi gibi söyledi ve 
tekrar elindeki gazeteyi okumağa 
bqladı. 
Kapalı zarfla muharebe emri alan 

bir bahriye zabiti gibi ben de hemen 
sellmı çakıp dümeni kırdım. 

tstanbuldan çıkıı,nn güzel bir hazl 
ran akşamı oldu. Babam beni Kadı· 
köy iskelesine kadar getirdi. Annem 
zaten hastalıklı kadındı. Bu ayrılığa 
dayanamadı. Odasına kapandı. Kadı 
köy iskelesinden ayrılırken babamın 

evi$~ .tar 1 
el)JV\e~' 

[Ro ıtitunlar lçln gönderilecek mektupl&rm •'Evtenmeleı 

kaydile gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa olma81 rlcıl 

Bir kaynana yüzünden •• 
Kadıköyünden M. Fer. imzasile: 
"Uç seneye yakın evliyim. Bir ço

cuğum var; kanmla pek bahtiyar 
d!:ğil3em de aramızda mühim ayrı
lıklar, kavgalar olmamı§tır. Bundan 
bir buçuk sene evveline gelinciye ka
dar daha mes'ut ve daha rahat ya
fadım, ondan sonra ~Zerim de bozul
du. Gelirim azaldı ve bu haZ efimin 
si>ıirlerini bozduğu gibi araya giren 
çocuk ve onun h.Mtalıkları evimizde
ki dirliği düzeni altüat etti. Fakat ne 
de ol3a tahammül edip gidiyorduk. 
A.ksarayda oturan bir kaynanam var 
Kendisile hem ben, hem kızı aylar
danberi dargındık. Ne semtine uğru
yor, ne de onun bize gelmesine mey
dan veriyorduk. Bunun böyle olması
nı evimizin aeldweti namına eşim de 
münasip görmil§tü. Halbuki geçende 
bir akşam eve geldiğim zaman karı
mın çocuğunu bırakmı,ı ve 3avu§m~ 
olduğunu gördüm. Bıraktığı mek -
tupta anasının gelerek kendirini al
dığını, eğer benimle oturur.!a analık 
hakkını heUıl etmiyeceğini bildirdi -
ğini, çaresiz kaldığını, çocuğunu '-'· 
tersem kendi!ine yollıyabileceğimi 
yazıyordu. Çocuğu kendilerine gön
dermem için ayda yirmi lira taahhüt 
etmem ldzımgeliyormuş. Mesele bu. 
Bunu haber aldığım zaman son de
rece hiddete kapıldım. Kiiçiik çocu
ğun feryadı beni büsbütün çileden 
Ç1kardı. Karşımda b1t ana k'zdan 
birisi bulunsaydı belki bir felakete 
sebep olacaktım. Hemşirem teselli 
etti ve bu genç kız, şimdi çocuğuma 
bakıyor. Bu vaziyette ne yapabili -
rim1 •. Sebepsiz kaçan kadından, ço
cuğunu bırakıp anasına uyan anadan 
bana ve çocuğuna hayır gelir mi'" 

Bazı kadınların öyle anı vardır ki 
bu sırada yaptıklarını faziletli, akıl
lı ,uslu, terbiyeli, huli.aa biraz insan 
bir kadının yapmasına imkan veril
mez. O sırada onlardan her şeyi 
bekliyebilirsiniz. Çünkü hastadırlar. 
Karınızın bazı mali sıkıntılar yüzün
den iyi bir vaziyette olmadığı, sinir
lerinin bozulduğu anlaşılıyor. Bir de 
buna çocuk dertleri inzimam etmiş. 
Bu sırada belki annesine yazmış, 
ondan yardım istemiştir. Sizinle a
rası asla iyi olmamış olan kaynana
nız kızını tahrik etmiş alıp götür
mUş. Mazur göreceksiniz. Ya kay -
nananızın evine gidiniz, karınızı bir 
odaya çekerek yahut mektup yaza
rak ona hem teselli, hem ümit veri
ni ve çocuğunuzdan aynlamıyacağı
nızı söyliyerek onun zaafını tahrik 
ediniz. 

• 
Uıağını seven genç luz f 
"Bir lhtiyar" im.zasile: 
"Izmirin çok maruf bir ailesile ta

nı~tyorum. Bu ailenin bir genç kızı 
var. Baba.sı son derece müteassıp ve 
sinirli olduğu içiın çok iyi bir tahsil 
görmil§ olan kız, evinden ancak ai
lesi refakatiııde çıkabilmektedir. 
Şimdi yirmi bir y~na gelen bu kı
zın, baba.!ının Ufaklığını da yapan 
katibi ile a~tiğini haber aldım. 

da gözlerine dolan Yfl&n gösterme
mek için bqını çevirdiğini gördüm. 
Sesi titriyordu. Bu zaafını gösterme 
mek için benimle fakala.,ıyor: 

- Haydi bakalım koca herif, Bel
çikayı da Feneryoluna çevirme! di
yordu. 

Onun böyle alt perdeden konu,tu
ğunu bilmediğim için hayret ediyor
dum. Bazı babalar yetifmi' çocukla
rile ldeta iki kardet iki akran gibı 
konu9urlar. Bu herhalde daha iyi Be 
nimki nemrut mu nemrut! Baba de
ğil keenne Cengiz, yahut Timurlenk ! 

Karşımda daha fazla gevşemi, gö 
rUnmemek için daha vapur yana.ş -
madan elini uzattı. Kaim, fak at tit
rek bir sesle: 

- Haydi öp bakayım. Yolun izin 
açık olaun, paradan yana bir is~n 
oluraa hemen yaz. Pek acele oluraa 
Hidayet Beyden de alabilirain. 

Elini öptUm. Hemen döndü. Oto -
mobile atladı. 

Beni tirene kadar geçiren yalnız i
ki mektep arkada.şım oldu. Bizim ev, 
içinden cenaze çıkmı9 gibi matemler 
içinde kaldığı için bana da bir garip
silik gelmiş, içime acı bir hUzUn dol
muştu. Arkadaşlarla yalnız kalınca 
şakalaşmağa başladık. 

Kuzu Necip vapurda etrafımızda-

Çok müteusirim. 
devam eden bu afkın -
ıın baba evinden kaÇ'mOY' 
filndüğünü öğrenince _,..ıJ 
ber vermek aklıma geı-" 
çok aaabi olan bu ihtiyati" 
hareketinden de kor~ . f' 
yapmamı tavsiye ederlİflfl 

Bu aileye k&r§ı vasiye 
yoruz. Pek yakınları 

kız size karşı hürmet biJll 
sa evveli. kızı ile gö...ı'·-~ 
sevginin bir hak olduğuDU. 
meden evlenmenin iyi bir 
dığını anladığınızı, fakat 
araaında küfüv olmak i~.!.ı 
yaş, seviye, tahsil, içti-: 
yakınlığı lizımgeldiğini, bO 
sızın mes'ut olmanın 

hele kocanın kansından 
bir mevkide olmasındaki 
söyleyiniz. Sonra baba1111' 
seleden hiç bahsetmiyerek 
ali.kadar olmasını, onu 
icap ettirdiği derecede 
rakması li.zımgeldiğini 
Umarız ki, iki tarafa da 
tursun uz. 

• 
laıka bir endif''" 

Laleliden Seyla imzasne: 
"Eşimin arada bir ihtlJf 

anlıyorum ki, bana kari' 
kaybolan muhabbetinin 
yıflığımdır. Boyum ı.6~. ti!'·., 
lo geliyorum. Bir kadın tftıl I' 
mıdır1 Nekadar olmalıyını:,, 
kek, iiç buçuk senedir befD 
dığı eşinin zayıflamaya ·f' 
a§k hararefüıi kaybeder "'~ 
Adamına göre... Bazı ad 

lerini yalnız etierile, bazıJJt' 
ruhlarile .bazıları ikisini bir" 
cederek sever)er. Boyu_n~ 
ağırlığınızın 58 kilo o~ 
lazım. Hiç olmazsa 55. t/ı 
yatmak, ki.fi gıda almak "' 
zam idmanlar yapmakla t>ıJO' 
edebilirsiniz. Fakat §una dl 
ediniz, eşlerinin zayıflığıııdt' 
yet eden nekadar erkek 

* 
lir mektuptan ~ıkoll 

lstanbuldan S. S. imzasile: 
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Adisababa yolunda 

ltalyanlar 140 kilometro 
ilerlediklerini söylüyorlar 
Londrada yeni sulh §artları teklif ediliyor, bu 

ıartları lngiltere de muvafık görüyor 

Dessie, 28 (A. A.) - Uro nu•yu 1 çalanmış, yakılmıştır. Düşmanın, 
işgal eden koldan ayn kuvvetli bir göklerden bir iblis giib üzerlerine 
kol cenuba doğru ilerlemektedir. Y.ağdırdığı kimyev~ ~ulutların tesi -
Tsana gölündeki ltalyan rı~de~ kurtu.ımak ıçın, pa~~8:.parça 

t I 
• edılmış etlerıyle, yerlerde surunerek 

ayyare erı kaçmağa çabalıyorlar.,, 
Roma, 28 (A. A.) - Musavva - Herriot, bu telgrafa verdiği ce-

dan hareket eden iki İtalyan deniz vapta şöyle demiştir: 
tayyaresi 540 kilometrelik bir uçuş- "Çok hazin telgrafınızı çok ciddi 
tan sonra <lün Tsana gölüne inmiş - surette nazarı dikkate aldım ve muh 
ler ve ayni gün Musavvaya dönmüş- teviyatıru Fransız hükumetine hil-
lerdir. dirdim.,, 

140 kilometre ilerlemiıler 
Roma, 28. (A.A.) - Mareşal Ba

dogliyo resmi tebliğinde bilhassa di
yor ki: Dessie'den hareket eden 
motörlü kuvvetlerimiz, Addisababa
ya doğru olan kamyon geçebilecek 
yol üzerinde 140 kilometreden fazla 
ilerlemişler ve hiçbir mukavemete 
rasgelmemişlerdir. 

Hegüs'ün kızı Hcryoya bir 
1elgraf çekti 

Lyon, 28 (A. A.) - Negüsün kı
zı Prensçs Zahai Habeş askerlerine 
yardım etlen Habeş kadınlar birliği 
namına Herriot'ya çektiği bir tel -
grafta, boğucu gazler kullanılması -
na nihayet verilmesini istiyerek şu 
sözleri söylemektedir: 

"- Askerlerimizin ıstırabiyle e
lem çeken bizler, onlar için, kocala
rımız, oğullarımız için sizden istim
dat ediyoruz, harbin dehşeti derhal 
bitmelidir. Aylarca süren amansız 

bir mücadeleden sonra cesur ve kah
raman muhariplerimizin anneleri, 
zevceleri, kız kardeşleri olan bizler, 
düşmanın zulmünden korkarak göz
lerimizi. yüksek insaniyet sembolü -
nü temsil eden size çe,·iriyoruz. 

Milletimiz,daima cesaret göstermiş
tir. Fakat bugün, aç gözlü düşmanı 
tardetmek için cesaret ve feragatı 
nefs kafi değildir. Evlatlarımız par-

Yeni bir sulh projesi 
tetkik ediliyor 

Londra, 28 (A. A.) - Havas a
jansı bildiriyor: Dış bakanlığı eks
perleri elyevm bir İtalyan - Habeş 
sulhüne ait şeraiti tetkik etmekle 
meşguldürler. Bu şeraitin Büyük 
Britanya tarafından, şayanı kabul 
görüldüğü söylenmektedir. 

Haber verildiğine göre yeni uz -
!aşma mesaisi, Eden tarafından Ce
nevredeI•,landın'e izhar edilen ve !tal 
yanın.Milletler Meclisi konseyinin 11 
mayıs toplantısından evvel sulh mü
zakerelerine başlaması için Fransa
nın ısrarda bulunmasını istiyen arzu 
ile münasebettardır. 

Bunun üzerine Fransa Habeş an
laşmazlığının Londra tarafından şa
yanı kabul bir tarzda halli iktıza e
den noktaların tesbitini istemiştir. 

Negüs'ün tayyaresi 
Roma, 28 {A. A.) - Negüsün 

tayyaresini sevkeden tayyareci Dro
uillet'nin ltalyada karaya indiğine 
dair, henüz teeyyüt etmiyen bir şa
yia dolaşmaktadır. 

Drouillet, Birleşik Amerikadan ni
zama muhalif olarak ithal edilen tay 
yare); Fransız makamatının taras -
sudundan kaçırmak suretiyle "Vil -
alnconblay,, tayyare meydanından 
kaçırmağa muvaffak olmuştu. 

Fransız seçiminin neticeleri 

'i' eni mecUs~e radikal sosyalistlerle 
s sy listler daha az olacak 

Ere Nouvelle E ... r: nun ikinci 
intihaba kalmasından bahsederek di 
yor ki : 

" Herriot henüz karar vermiş de
ğildir. İkinci intihapta namzedliğini 
.koyacağı henüz malum değildir.,, 

• 
Gelecek meclis hakkında 
tahminler 

Paris, 28 (A.A.) - Müşahitler, ko 
münistlerin, 1932 senesinde 790.000 
rey almalarına mukabil şimdi 1 mil
yon 500 bin rey almalarını hayretle 
karşılamışlardır. Radikal sosyalist -
ter şimdi sosyalistler ve komünistler 
le birlikte tesis ettikleri halkçı cep
heden çekilmek ve gelecek pazar gü
nü reylerini mutedil sağ cenahhlara 
\'ermek zarurctindedirler. Maamafih, 
lınlk<;ı cephenin seçim vaziyeti, en 
çok rey aldıkları bütün dairelerde, 
onlar lehine feragate mecbur bıraka 
cağı hatırlatılmaktadır. 

Vaziyet sosyalistlerle radikal sos
yalistler için mUşkUldür ve belki de 
gelecek pazar bu vaziyet komünistle 
rin kazanmasını intaç edecektir. 

Bazı siyasi müşahıtler, eski mecli
sin 160 radikal sosyalist mebusuna 
mukabil yeni mecliste ancak 120 ra
dikal sosyalist bulunacağını ve sos -
yalistlerin 130 yerin 110 mebustan 
ibaret olacağmı söylemektedirler. 

lngiliz ve ltalyan matbuatı 
seçimi dikkatle takip 
ediyor 

Başı 1 incide 

nın halli için Fransayı herhalde tat
min etmeğe gayret etmektedir. Fran 
sada iktidar mevkiine gelecek bir sol 
cenah hükumeti, dahili siyasette bü
yük değişiklikler vukuuna sebep ol -
mıyacaktır. Dış siyasaya gelince, esa 
sen alakadar mahafil, Fransız dış si 
yasasının gUn geçtikçe kıymetini 

kaybetmekte olduğuna kanidirler Bu 
dakikada Fransız Dış işleri Bakanlı
ğı, Fransız - İngiliz iş birliğinin da
ha ziyade ınkılaştınlması meselesini 
tetkik etmektedir. Böyle bir siyaset, 
daha sağlam bir emniyet verebilecek 
mahiyettedir. Hatta Roma ile Paris 
arasında müzakereler yapılması ve 
Fransanm Roma ve Londra arasın
da bir uzlaştırıcı rolU oynaması dU
şUnülmektedir. Eğer Mussolini, Fran 
sız tekliflerini kabul etmezse, Fransa 
kat'i surette İngiliz siyasetine bağla· 
nacaktır. 

~ 

Londra, 28 (A.A.) - Neva Chro
nicle gazetesi diyor ki: 
Dış siyaset noktai nazarından, Sar 

raut hükümeti yahut onun yerine ge 
çecek herhangi diğer hükumetin !tal 
yadan ayrılıp BUyUk Britanyaya yak 
laşması lazım geldiğini anlamak ll -
zımdır ... 

Deyli Meyi diyor ki: 
Gelecek pazar günUnUn neticeleri 

Fransanm dış siyasetine, bilhassa 
zecri tedbirlere muhalefetine tesir 
etmiyecektir. 

Paris, 28 (A.A.) - "Oeuvre" ga- * 
zetesi, Fransrz seçimi ve lngiliz ef- Roma, 28 (A.A.) - Havas Ajansı 
karı umumiyesi hakkında diyor ki: bildiriyor: Siyasi mahfeller, Fransıı 

"lngili"! efkarı umumiyesi ve bil -
hassa lngiliz hükumeti Fransız seçi- seçiminin arsıulusal neticeler tevlit 
mini gittikçe art.an bir ehemmiyetle etmesi ih~imaline binaen seçim müs
takip eylemektedir. Londrada, bu se- tesna bir dikkatle takip etmektedir
çimin sol cenah için bir muvaffakı- dirler. Yeni Fransız meclisinin tak:p 
yet olacnı'Iı tahmin edilmekte ve bu edeceği siyasetin, ltalyan - Ha -
nun neticesinde Fransa ve İngiltere· beş meselesini Italya men -
nin Milletler Cemiyeti çerçevesi da- Caatleriyle Fransız - ltalya dostluğu
hilindeki iş birliğinin daha ziyade sı- na uygun bir tarzda hal veya zecri 
kılaşacağı sanılmaktadır. İngiltere, tedbirleri takviye etmesi gibi iki ihti 
anümkUn olduğu kadar çabuk bir su- mal mevz;uu bahaolduğu söylenmek· 
rette İtalyan - HabeŞ, anlaşmazlığı • tedflr. 

Kral Fuat öldü 
Kral ölürken çocuklarile 
vedalaştı Kraliçeyi öptü 

ni gayritabii denecek derecede telak· 
ki etm.ektedirler. 

Kral kendi yaptırdığı 
camiye defnedilecek 

Kahire, 28 (A.A.) - Kral Fuat sa
at 13,30 da ölmüştür. Kendisi 68 ya 
şında idi. 1922 de tahta çıkmıştı. Mı
sır onun vefatiyle ilk meşruti kralını 
kaybetmektedir. Cenaze merasimi 
perşembe günü yapılacaktır. Kral 
"Elrifai" camiine defnedilecektir. 
Kral, Elmukaddam tepeleri eteğinde 
ki kale civarında bulunan bu camii 
bizzat inşa ettirmişti. 

* Londra, 28 (A.A.) - Prens Faruk 
yarın M:ısrra hareket edecektir. 

Vasiyetnamedeki naipler 
kimler? 

Kahire, 28 (A.A.) - Röyterin bil 
dirdiğ"ine göre Kral Fuadın vefatı ile 
kanunu esasi vaziyeti gayet karışık 
bir hal almıştır. Zira 1923 kanunu 
esasisine göre, Kralın vefatı tak
dirinde parlametonnun on gün 
içinde toplanması icap etmek
tedir. Eğer s a y 1 a v l a r ku -
rulu dağıtılmış ise, yeni kurul azala
rının ~eçilmesine kadar yine eski ku
rul toplanacaktır. Halbuki yeni se -
c; im 2 Mayısta yapılacaktır. Bu vazi
yette yeni kurulun 25 Mayıstan ev
vel toplanması da kabil değildir. Sa
n ddığına göre Kral Fuat 1922 de Uç 
naip seçmiştir. Bu busu~taki vasiyet 
name mühürlü bir zarf içindedir ve 
isimleri gizlidir. Buna rağmen döne~ 
rivayetler bu Uç naibin, halen Paris 
elçisi Fahri Paşa, eski Başbakan Ne
simi Paşa ve Tahir Paşa oldukları 

merkezindedir. 
Londra, 28 (A.A.) - Kahireden 

gelen haberlere göre, Mısır hükume
ti, dün akşam, bir niyabet meclisi 
kurmayı nazarı dikkate almıştır. Bu 
Meclisin başkanlığı, Kralın yeğeni (J2 
yasında Prens Muhammet Ali tara
fın.dan deruhte edilecektir. 

Seçim gecikmiyecek 
Kahire, 28 (A.A.) - Ali Mahir Pa 

şa, Mısır hükumetiyle İngiliz mümes 
sili arasında siyasi bir çıkmaz mev
cut bulunduğunu inkar etmekte ve 
seçimlerin ahvali hazıra dolayısile ge 
ciktirilmiyeceğini söylemektedir. 

Prens Faruk Kral il6n 
ediliyor 

Kahire, 28 (A. A.) - Nazırlar 
Meclisi, şimdi bir niyabet meclisi 
vücuda getirilmesi hususunu müza
kere etmektedir. Fakat bugün bu 
husus hakkında bir karar verilmesi· 
ne ihtimal verilmemektedir. 

Öğrenildiğine göre, 17 yaşında bu
lunan veliaht prens Faruk, bu ak
şam Mısır kralı ilan edilecektir. 

Müstakbel kral, halihazırda !ngil
terede bulunmaktadır. Kendisi son 
teşrinievel ayındanberi orada ika
met etmtkedir. Veliaht, Voolvicb 
harp akademisine girmeğe hazırlan
maktaydı. 

Kral Fuadın ölümü bu ölü. 
mün Büyük Britanyada 
doğuracağı akisler 

lngiltere ile Mısır arasında Mısır 
mukadderatının veçhesini tayin ede 
cek olan müzakerelerin devam ettiği 
bir sırada :Mısır Kralı birinci Ahmet 
Fuadin vefatı, dünya hadiseleri ara
sında mühim aayılabileçek kadar de
rin akisler yapmağa müsaittir. 

Kral Fuat ve lngilterc hükiimeti 
1926 kanunu esasisinin iadesine razı 
olmu~ bulunmalarına rağmen henüz 
intihabat yapılmamış ve parlamento
da ekseriyeti temsil eden bir kabine 
kurulmamıştır. Kral Fuat, son iki 
yıldanberi sıhhi vaziyeti bakımından 
halk arasında endişeler uyanmasına 
sebep olmuştur. Kral Fuat, Bikı bir 
sıhhi zaruret yilzUnden bundan 5 ay 
evvel ilk İtalya - İngiliz kavgasının 
taşkın işaretleri arüesinde ve lngil
tere ile Nesim Paşa aleyhindeki kan 
h nümayişler başladığı günlerde teb 
dili havaya çıkmış,lskenderiyeyi ter 
cih etmiştir. Kralın merkezden bir · 
denbire uzaklaşması o zaman siyasi 
bazı sebeplere bile atfolunmuştur. 

Fuat, dahili ve harici didişmelerin 
yegane nazımı vaziyetinde bulundu· 
ğu için, siyaset aleminde yerıi bazı 
tebcddüller beklenebilir. 

Birinci Fuat 1868 senesinde Kabl 
re civarında Cize sarayında doğmuş
tur. Hidiv lsmail Paşanın en küçilk 
oğludur. 

Prens Hidiv Tevfiğin zamanında 
ttalyaya giden Fuat, gençliğini ora-
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da geçirmiş, orada Turin harp aka
demisini bitirmiş, İtalyan erkanı 
harp yüzbaşılığı rütbesile askeri ha
yata atılmıştır. 

Genç Prens, bir zaman da Osman
lı l mparatorluğu askeri liniformasmı 
taşımış ve Roma ataşamiliterliğindc 
bulunmuştur. Mısıra döndüğü zaman 
Fuat, Hidiv Abbas Hilmi Paşanın 
yaverliğine tayin edilmiştir. 

Fuat, o zaman Prenses Şivekarla 
evlenmiş, Prensesin biraderi olan 
Seyfeddinle aralarında münazaa çık
mıştır. Prens Seyfettin, Fuadi ağır 
surette boğazından yaralamış ve bu
nun üzerine Seyfettin, dimnği bir 
hastalıkla malCıl bulunduğu iddiasile 
tngiltereye götürülerek hapsedilmiş, 
oradan kaçarak şehrimize gelmiştir. 

Fuat, İtalyadan Mısıra döndilğU 
zaman bütiln gayretini :Maarü işle
rine, hayır işlerine hasretmiştir. Bil
hassa, milli Mısır üniversitesinin te
sisinde amil olmuş, Arap dilinin ıs
lahı uğurunda da çalışmıştır. 

Umumi harp başlangıcında Hidiv 
Abbas Hilmi Paşanın ıskatı Uzerine 
Mısır Sultanı ünvanile Fuadin büytik 
biraderi Hüseyin Kamil getirilmiş, 
fakat yeni Sultanın vefatı Uzerine 
1917 de Sultanlığa Fuat geçmiştir. 
Fuat, İngiliz himayesinin kaldırıldı
ğı ve Mısıra kısmen istiklal verildiği 
1922 senesinin 28 şubatında Mısır 
Kralı ilan edilmiştir. 

Kral Fuat, 25 Mart 1919 da Ab -
dürrahim Sabri Paşanın kızı Prenses 
Nazlı ile evlenmiştir. 

Fuat, 927 senesinde İngiltereyi de 
ziyaret etmiş, oradan J?arise de uğ
ramıştır. Mısıra dönen Kralın parla
mentoyu açtığı zaman Vcft partisile 
arası açılmıştır. lki sene evvel ağrr 
hastalanan Kral Fuat, hükumet işle 
rine fazla müdahale eden kalemi mah 
sus müdürü Abraş Paşayı azletmiş, 
yerine Ziver Paşayı getirmiştir. İtal
ya - Habeş muharebesi ve İngilizlerin 
Mısır topraklannı askeri üsler halin
de kullanmaları geçenki galeyana ge 
tirmiştir. Fuat, buna müdahale et -
miş, 1'92e kanunu esasisi iade olun-
muştur. 

Kral, lngiltere ile müzakereler ce
reyan edreken 68 yaşında vefat et
miştir. Yerine geçen Prens Faruk 16 
yaşındadır. Prens Faruk, terbiye ve 
zekasile etrafındakilere kendisini 
sevdirmiş ve Mısırda hUrmet ve mu
habbet kazanmıştır. Yeni Kralın genç 
liği, büyük Mısır partisi olan Vefdin 
nüfuzunu artırmaya imkan verecek
tir. Mısır hükfımetine ve Mısırlılara 
en derin acılarımızla taziyetlerimizl 
bildiririz. 

Filistinde 

Mücadele sonuna 
kadar sürecek ! 

[Başı 1 incide] 

Aksi takdirde kargaşalık ve endişe 
burada daimi bir hale gelcektir. Filis 
tin Araptır ve her ne bahasına olur
sa olsun Arap kalmalıdır." 

Doktor Huldi, Arapların, ticaret 
için zararlr olmasına rağmen, umu
mi greve devam etmek hususundaki 
azmini söylemiş ve demiştir ki: 

"Arapların ihtiyaçlarJ fazla değil
dir Halbuki Yahudi endUstrisi umu
mi grevin devamı halinde ciddi zarar 
lara uğrayabilir. Yahudiler istihsali. 
tın hepsini istihlak edemezler.Yakıı 
şark pazarlarından vazgeçemezler. 
Biz bu pazarlardan onları mahrum 
edecğiz. Yahudilerle bizim aramızda 
anlaşma imkanı yoktur. Binaenaleyh 
lngiliz hükumetinden, Balfour'un 
beyanatiyle bize yaptığı vaitleri tut
masını isti~oruz. Arzumuz, lngiltere 
nin Araplarla Yahudiler arasındaki 

mütekabil vaziyeti açıkça izah etme
sidir. Esas itibariyle Yahudilerin mil 
li yurduna aleyhtar değiliz.En ziya.
de istediğimiz, bizim kendi memleke 
timizde tehdit edilmemekliğimizdir. 

Huduflor bedevilere ka. 
pondı bir Yahudi §alr 
ta§landı 

Kudüs, 28 (A.A.) - Kargaşalıklar 
devam ediyor. Araplar Yahudi Şair 
Şalom Aş'm otomobilini taşlamışl.ır 
ısa da mumaileyh kaçmağa muvaf • 
fak olmuştur. Yahudiler ziraat mah-
8ullerinin nakli için polisin himayesi
ni rica etmektedirler. Resmi maka
ma t Filistin hudutlarını bedevilere 
karşı kapamıştır. 

Yalova kaphcaıarl 
Yalova kaphcaları 1 Mayıs'tall 

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

mahsus ikamete münhasır olmak üzere 
Banyo" fiatlarında % 40 tenzilat yapılır. 

Gezmek ve eğlenmek için 24 saat kalmak 
re geleceklere "Vapur, Otobüs, Banyp, Otel~ 
mek" dahil tenzilatlı karneler. Bu karnel_er !{~ 
Adalar bilet gişesile Yataklı Vagonlar gışele 
c:;atılır. (2292) 

Beyoğlu Vakıfıar Direktörlüğü 

Satllık Mahlul Mallar 
Değeri 

Lira K. 
172 00 

666 56 

500 00 

1872 60 

357 60 

Pey parası 
Lira K. 

10 00 

4u oo 

50 00 

38 00 

141 00 

27 00 

Kasımpaşada Eyyühil~ 
Ef. Ufak köprü sokak it 
yeni 3 3 N o. evin tanıatrıl· 
Beşiktaşta Türk Ali rıı JJ 
İhlamur caddesi 104 N°· 
tamamı. 2 9 8 7 yeni. 
Tophanede Firuz ağad~ 
ler yokuşunda 24 - 26 o. 
metro 4 2 santim arsanıtı 
mı. 2167 yeni. . 
Kasımpaşada Camikebı~ f 
hallesi Mescit sokak l 
230 metro 50 santim 
tamamı. 5 2 7 müstagniah
Sütlücede Mahmut ağa , 
lesi bademlik sokak 31 j)J 
arsa ile 33 ve 35 No. 1ı 
evin tamamı. 4 O 
Sütlüce Mahmut ağa J11 Jllı 
Filibos sokak 41, 43, 45; 
üç bap barakanın tanı ,..! 
Mü. fJJıi 

Yukarda yazılı mahallerin tamamının mülkiye~ 
şin para ile ve on beş gün müddetle açık arttırı11 ~ 
karılmıştır. Üstermesi 29-4-936 Çarşamba günü ~ 
te Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde Y .. 
çuk pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörl 
MahlUlat kalemine gelmeleri. ( 195 7) 

Kadıköy 

Halkın hakiki Taşdelen suyu içmelerini temin 
dile Taşdelen kaynağından memurumuz huzurun. 
durulan galonların da 1 Mayıs 936 gününden itı 
küçük ve büyük damacanalarda olduğu gibi, - bir t 
da . ( Taşdelen) diğer tarafında (Evkaf) yazılarıııtı 
tevı - kurşun mühürle mühürleneceği ilan olunur.( 

Denizyolları işletmesi 
lüğünden: 

17 42 groston hacminde bulu nan Bülend vapuru ili 
groston hacmindeki Dumlupınar vapuru hey'eti 

v~ muayene etmek için her gün İdareye müracaat .. , 
rı ve 4 Mayıs Pazartesi günü saat on yediye kad~ 
teklifnamelerini tevdi etmeleri ilitn olunur. Sa~ ~ 
günde bitirilecektir. (2280) ~· 

Akay işletmesi Direktörlüğünd 
1Mayıs936 Cuma günü Bahar Bayramı dola~ 

!:ay hatlarında Pazar tarifesi tatbik olunacaktı'· ~ 
YENi NEŞRiY AT Tanınmış Firma olan ~!,,ıt 

Antalyada çeltik ekimi 
Antalyadaki çeltik 

liyetlerinden bahseden 
rin yazdığı "Antalyada 
mi" adlı eser çıkmıştır. 

ziraati faa
M. Selekle
Çeltik Eki-

İkinci Yenileme Bürosundan : 
Davacı Evkaf .MUdiriyeti ile dava e
dilen İstanbul Tapu Müdiriyeti ile 
Bayezitte Takvimhane Sokağında 

eski 1-3 yeni 1-18 No .ile murakkam 
mahal mutasarrıfı Rifat oğlu Tevfik 
arasındaki kayıt davasının yenilen
me muamelesi sırasında milddeia
leyhlerden Rıfat oğlu Tevfike yapı 
lan tebliğatta mahalli mezkur arsa 
halinde olduğu gibi Tevfikin dahi 
kendisi ve mahalli bilinemediği mü

başir tarafından Davetiye varakası
na verilen meşrubattan anlaşılmak
la Büro Heyetince ilanen tebliğine 
karar verilmiş ve tetkik günü olarak 
28-5-936 perşembe saat On tayin e
dilmi§ olduğundan zikrolunan gün 
ve saatte hazır bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde m ua.me· 

PFANNHAUSER • y-. 

Leipzig Wle" A 
. Galvano işleri muts.b utO' 

tanbula gönderdiğini b 
darlara ilan ve emirieriD!e '
bırakır. Aynca İstanbul~ 
için VelCil aramaktadır· u1 gıllf'"~ 
Mahzen sokak 1, tstanb ~ 

Beyoğlu DördüncU S~ 
Mahkemesinden : Şişli ""' 

sokağında 58 numaralı ~ 

makta iken 23-4-936 ts. ~ 

Abdurrahman Paşa oğlll ıP' 
rekesine mahkemece eııcoııu,; 
ll!n gününden başlntıı~ . ~·.li 
lacak verecek ve snir ~il 
kadarlarm BİR ay Mi.11l iiocl :J.. 
zarfında Beyoğlu pörd~ 
Hukuk Mahkemesine b 
aksi taktirde kanun 
56/569 inci maddeleri ufo 

tatbik edileceği ilfın olııD 
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a alı zarf u•ulll• ek81•tm• 111nı 

il 

Teklr:aİ Belecliy~i Bafk=~·!~n!:;w. 
1 - Eksiltmeye konul~ ış: T=ta ve müstakbel 

Tekirdağ kasabasının hal~ ~~ır 
Planının ~anz~ ve te:~(~~OO) liradır. 
Tahmın edilen bed · e evrak ıunlardır: 
2 - Bu iıe aid ıartname v 
A - Hususi ıartname llar kanununun emrettiği 
B - 2290 saydı ya~ı :::belo ehir plinlanna aid fenni 

hali hazır harita ve mus 1 . 
lartname. . • 

C - Mukavele proJesı. vrala Tekirdağ Belediye-
İsteyenler bu eaı:name v~: görebilirler. 

'inde eksil~e Ko~:K~~936 Cuma günü saat 15 de 
3 - Eksiltm: P .. i odasında yapılacaktır. 

Tekirdağ Beledıye Epalncum; usulile yapılacaktır. 
4 - Eksiltme ka . 1 :·ımek için 720 liralık muvakkat 
5 - Eksiltmeye gıre J başka aşağıdaki vesikaları 

teminat varakası ve bun a~ 
haiz olub gösteı;nesi .1~un h·~cilik ve haritacılık işleri~
Bu işe girecek !steklinın ıe ~öyle işleri yaptığına daır 
de ihtisas sahibı olrnası0ve aflı ehliyetname ve tica~et 
Noterlikçe musaddak. fot ğr .. ünden 8 gün evvel Tekır
odası vesikalarını eksil;me !1~acaatla kaydettirmesi la
dağ Belediye Başkanlıgına 
tınıdır. 

1 
yukarıda (3) üncü maddede 

6 - Teklif mektUb an 1. kadar Tekirdağ Belediye 
b. saat evve ıne isli. - . 

Yazılı saattan ır. . siltme Komisyonu Re gıne 
Başkanlığına g~~ınlerek i~!ektir. Posta ile gönderilecek 
nıakbuz mukabılınde ver .. ü maddede yazılı saata ka
nıektublann nihayet~ 3) uf~ mühür mumile iyice kapa
dar gelmiş olrn~sı v~ ş ;~~tada olacak geçikmeler kabul 
ttlmış olması ıazun ır · 
edilmez. k .ltme gu··n ve saatında Encümen 

T · lunan e sı ·· ·di 7 - ayın o k krf mektublanndan en musaı 
huzurunda açıl~~~. tekıt'" ihale yapılacakdır. (2127) 
haddi layik görülurse a 1 3027 

Elektrik tesisatı 

Bartın Belediye Reisliğinden .. 
B 1 ktdk inşaat ve tesisatı kapalı zarf usulıle ve 

-
artın e e .1 e konulmuştur. . 

bir ay müddetle eksı .tmey ,. keşif bedeli 35419 h-
l - İnşaat ve tesısatın umumı 

tadır. . t 2656 lira 42 kuruştur. 
2 M kkat temına k • 
3 = B:~~ aiti proje, f~nni şartname ve evra . 
/\.- 9 adet proje ve plan 
B.- Keşifname 

.- aç re esa 
E - Eksiltme şartnam~ • 

· esı F.---Mukavelename proJ c· günü saat 15 de Bar-
4 - Eksiltme 8 Mayıs 936 uma 

.. · de yapılacaktır. 
tın Belediye Encume~ınb.lmek için s Mayıs 936 cuma gü-

5 - Eksiltmeye gıre 1 
1 rtırma ve eksiltme kanu-

nü saat 14 e kadar ~4k?OBsa:~ ~elediye Başkanlığına tev 
nu ile muayyen vesaı ı a 
di etmeleri şarttır. .. .. adden;'1 ( A) f,kr~~nnrlıa v,:.-nh 

6 _ İstekliler 3 unc~ m vrakı İstanbul ve Ankara Be
proje ve planlardan. ~aş a e 
lediyelerinde görebılirler. akı sairesini görmek istevenler 

7 - Proje, pl~n ve evr oilu Taksim İstiklal Apart
Bartm Belediy~tnne ;:!:si Hasan Halete müracaat et
manmda elektrik m 
melidirler. • B c D E. F, fıkralannda ya-

8 - 3 üncü nıaddenın st~ m'as~rifi ~önderildi&i takdir-
Eıb evrakı isteyenlere ';;nderilir. (2103) 2990 
de adreslerine parasız l 

• Dan ve Limanları ifletme 

l Devlet DemırY0 • •lin)an 
Umum idareli ı .. 

1,. Dairesinde munhal me-
DemirYollan Hası at be ·· ·· Ankarada 

Devlet . 936 PerşeıD ıun• . . . 
murluldar için 30 Nısan k pdacaktır· ·Taliplenn Lı-

da müsaba a ya olmalan Tamüs-
ve Haydaı:ı>a';'t mektebinden ınezuıt ~ ,..ıannm 
:=:~ ~ilJıal esbabın~~ dencelerine 
Otuzu geçmemiş oıma::~ektir. • Aynı derecede Kua
göre 64-90 lira ay:;liklerini yapıtııl olanlarla P'ranm-
nanlar arasında A . ktir 
ca bilenler terci!t edilet- mUsal;>a~• gününden ev-

Bu 1e;aiti .h: :r1
:!trafileri1le bır:te ı~~ 

~~tvi:ı~:Udilrlüğüne r-! :=unur. (848) 
. ttracaatlan uz 2989 

f ettişlifıne rn ( 212 S ) 

IJbaylığından: Konya .1 Sondaj aıeti atacaktır. 
-~.:_.; bk KomP1 e . . 1 ebilecek ve her 

Konya vwar-ve Perküsyon ı~e ış ey h türlü top-

-
Sondös BJınl8 delile delebılecek v~ er kutrUDda 

h . b' ~e DokUZ santımetro 
angı it da fileye bilecek . . "'. . direbilecek kabi

rak ve kaY• .. elli metro derinlıııne ın 
~ir boru~ ,. . . on olacaktır. Sondaı:le
liyette erin Sıkleti uamı iki ~ bhez olması ıerektir. 

Sondiisl ~cak aletlerle nıü~e 30 uncu Pereem-
rin n~~ teklif ınektupl~ ~;:::Uamaları ve fenni 
İste~~ dar Kon~ Vilayeti ViJAyetine müracaat et· 
be Pil~ ~-1aınat içın Konya 28Sf 
nıUteımıun~ 
nıeleri. (1858) 

" T A N " ın büyük bir içtimai yardım tesebbüsü 
11 kayde· 
liraya 

11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abon 

dilecek karilerimiıi 1,000 
sigorta ettiriyoruz Sigortası 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta şirketi. 

olan < ANADOLU J temin etmektedir 
(Tan) m bllytlk içtimai yardım te,ebblabl tefkll eden <OKUYUOO· dirde ewala müıpiteyi himil kanuni variılerine mezkUr 

LARINI SiGORTA El"l'IRMEK) ftkrbnls, &etebbü•tın ciddiyet ve ehem· evrak Ye yeaaiJcin Anadolu Siprta Şirketine teYdüni ta· 
adfetlne DJIU bir IDtlumıa.....,........ lcla. ADIM ADIM TATBiK kip eden 30 ..:ı.- i.-."ainde tazminat olarak 1.000 lira 
EDILECEK'ftlL •"'" -s- • 

Dk 8dnn. ı Maym 9S8 Cama gönlllldee ltlllu'en guetemlze (SIOOR- ödenir. 
TALI ABONE) yudM9.lc olan okuyucalal'lmma algorta edllmeüfle ati· Yukarda yudı "alan alft)'all ve fakat 61meylp ele IÜat blan 
laeaktır. abonemize ukatblı al8petlnde tum inat verilecektir. Bu .. ....,.._ elna 

DdHI adım (Slprtü perakende.-.> oluütır. Banan tatbiki için ve mlktanm göete ... oehrel U Hila a 986 tarlbJJ paet.ahde ,.......... 

bamlddar tçladeylL Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 15 yaşından kil-
( Sigortalı abone) nin esas şartlan şu~lardır: . çük ve 70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
Bir gazete beı kuruşa satıldıitna .g~re senelık tutan başka sigortalı kariimiz maruz kalacağı kazanın mes•ul-

5 x 360 == 18 lira etmektedir. Halbukı sıgortab aboneler, leri aleyhine ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkım tama
yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lir~ tediye ede- men muhafaza edecektir. 
cekler ve gazetenin tabii fiyatından başka bır ayn kayıt Ka.-llerlmlı 1 M "' ,. .. en aaıete-
ve külfetle mukayyet tutulmıyacaklardır. ---------------------

Bu suretle abone olan kariimiz. otomatikman. yani mlze slQortall altone vazwlablleceklerdir. 
yalnız abone olmak muamelesinin tekemm~ etmesi}e 
aşağıda tafsilatını yazdığımız kazalar.a ka~ı ve abonenın 
devamı müddetince tarafımızdan Sırkecıde Postahane 
karşısında Kınacıyan Hanında kain ANADOLU Sigorta 
Sirketine sigorta ettirilecektir. 

Bu ıigorta ettirmek muamelesi gayet baait bir tekilde 
ve şu ıuretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 

dercedilecek olan sigortala abone .kupon~nu 
doldurarak abone parasile beraber ıdaremıze 
gönde~ecek v~ bu~un ~zerine kendisinin Ana-

ı'Aallfılr 

derilecektir. Bu sigorta vesikasının kariimizi ne 
ıerait dahilinde ve hangi çe __ sit kazalara ka111 
sigorta ettiqini hulisaten aşagıya yazıyoruz: 

Karilmiz han9i kazalara karıı 
ılgortalı olacaktır? 

llprtalmm TUrldye Cllmhurlyetl huduttan içel'8inde kendi lradealnde 
olmıJank marus kalablleoett: 

a _ Veealtl nakliye kaalarmdan mütevellit bedeni anza ve öWm. 
b _ Yıldınm laabet1 ve hareketi arzda.o mütevellit bedeni arııa ve 

Gıtlm; 
c - Havagut tesiriyle bofulma. 
d _ Hayvanat mrmumdaD mütevellit kuduz neticesi öli1m; badllele-

rlne kartı sigorta edilecektir. 
Aboaemllbt prelll meıleld ve prebe bmllll ba,yatuıda qn)'abdeceti 

dlter kenler ba lleortaya dabll dtCUdJr. 
Siaortab abonemiz yukarda yazdıimuz kazalardan 

biri neticesinde hemen' veyahut bu kazanm doğrudan 
doiruya tesiri mutlakile bir aene zarfında öldüiü tak-

Konya llbayllğından: 
ı - Konyaya 1 O kilometre mesafede Sille ve 20 kilo

metre mesafede Altmapa mevkilerinde yapılacak baraj 
yerlerinde 37. 47, 62 mili metre kutrunda icabına göre 
dön metrodan 30 metroya kadar Sondaj yapılacaktır. 

2 - Karamanda tazyıkb su bulmak için iki mevkide 
azami yüz elli metre sondaj yapılacaktır. Muvaffakiyet 
huaulünde Sondaj ameliyesi Konya ovasının muhtelif 
yerlerinde tekrar edilecektir. 

3 - Bu sondajlan yapmak ve daha fazla malumat al
mak isteyenlerin 30 Nisan 936 tarihine müsadif Per
pmbe cünü saat on beşe kadar Konya Vilayetine müra-
caatlan ilin olunur. (1859) 2688 

lSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Kadıköytınde altı yol apmda Kuş dili ve Bahariye caddeleri tlurinde 

ve müdevver defter kaydına göre Olman ağa mahallesi Bahariye cadde
ainde eski 1 N .b Olman ap valdmdan metruk ermeni mearlJlmm Bele
diye n•mma tescili 18teıımittir. EaJd belediye harituma nuaran laf 
tarafı eremeııl kUhıeel eol tarafı Kut dUi cadd.ı arkaaı Nalbant 80kafı ve 
&ıfl Bahariye caddealle mahdut mezarlık uhıunm aenetail tuamıfata 
ktyuıen mahallen tahkikat yapılacaktır. Bu yerde b&Jdld ve hWmıtl p.hıa
ıarm taumıf allkam bulundufuııu iddia edenler VU'I& ellerindeki ve-
1&lk ne beraber llln tarihinden itibaren 15 gUn tçbıde 988 • mm dÔlya 
N. sile Sultanahmette OakUdar tapu bqmemurlutuna veya tahkikat rtl· 
nll mahallinde bulunacak tapu memuruna plmeleri. (2307) (B.) 

Mblbl: Mahmut SOYDAN - Umumt f)fl'iyatı idare eden: 8. BALIM 
Guetecmk ft llatbucılık T. A.. S. - Busldıtı yer: TAN Matbaam 

, _ 

" TAN " aueteainin 1000 liralık ıigorta 
abone kuponu 

Tarih : 29 14/ 1936 

Adı, baba adı 
soy adı 

Doğduğu yer ve yıl 

. ' . .. 
tel ft. illeti • 

Adreai 

Bedeni bir aalıat- ı 
ııtı var mıdır, var 
ise nedir? 

Ne kadar aman 
lc;in abone oldutu 
. -

Bu kupon. dcrcedilecela ruJlar 1a1ct olı:unalı:h 1u&lm11 olmalıdar. 

l11tanbulda Tan gueteel llcorta 181'Via1De. 

i 
' 

: 

1 

Gazetenizin 23 allU 1988 aöabaalnda ya11b ..,ıJar claln91Dd• kuaya 
kartl l 000 Urahk •l~ortab abone JUllmak latlyorum. Aboaeman '~"" 
göaderllmlttlr. Slgurta muameleelaln yapllmuuu dllerlm. 

ima: 

lstanbul Jandarma Satı ima 
komisyonundan : 

Jandarma Birlikleri için evsaf ve mevcut nümuneleri· 
ne uygun olmak şartile aşağıda cins ve mikdarlan ve 
tasarlanan bedeli ve ilk güv~meleri yazılı ( 4) çeşit sa-
raç malzemesi kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Ek
siltmesi 7-5·9 36 perşembe günü saat ( 15) te Gedikpap
da Jandarma Dikimevindeki Komisyonumuzda yapıla· 
caktır. İstekliler herıün Komisyonumuza relerek eV1af 
ve nümuneleri ve şart klftdmr rftrebillrter. tık gUvenme 
mal sandıfı makbuzu veya muteber banka mektubu ve 
(2490) aayıh kanunda yuıh diter bel&'eleride kapalı 
bir sarf içinde belli ıUn ve aaatten llakal bir saat evvel 
Komiayon BqkanlJCma vermie bıılunmalan. ( 2141 l 

'lahmla tık atı- Bir kilo Al'Daelık lıllltdar C l a ı l 
bedeıll venıwl IUJIUD flatı uaml up.rl 
Ura it Ura K.Llrl ~ Kilo .Kilo 
U. Hl m 2 IO 8'0 Q& 800 
18 1'8İO 2 20 MO ., 800 
uoo 090 00 1 00 880 • ., 
ıao 121 ao ı ao ., • 800 

lııoe san abuıılu kllll9 
Kalm" • • 
...... ,,k " .. 
llJalaftlllta. 



12 TAN 

23-30 
Nisan 

ÇOCUK 
HAFTASI 

KUMBARA 
HAFTASIDIR 
Siz de 

Bu hafta içinde 
iŞ BANKASI ndan 
Bir kumbara almız 
GELECEK SENE 
Bu tarihte bir ikm iş 

birçok paranız olur 

lstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
D.Nô. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. 
283 Beyoğlu Kamerhatun Şirket E. 25 54 metre arsa 162 Açık 

arttırma 

1013 Galata Kılmç Alipaşa Medrese E. 24 Ahşap odanın 1/ 4 60 ., 
Y. 38 His. 

1029 Ortaköy Dere boyu 21-23 50 metre arsanın 110 ,, 
vakıf mahallinin 
18/ 72 Hissesile mülk 
mahallinin 28/ 72 His. 

1135 Cihangir Uzun yol E. ve Y. 62,15 metre arsanın 400 .. 
39 1/ 3 His. 

1582 Paşabağçe Fenerli 27/1 Ahşap hanenin 60 
" 1/ 4 His. 

3389 Mahmut paşa Medrese E. ve Y. 41 metre arsanın 360 ,, 
6 40/ 60 His. 

5091 Ortaköy Anbarlı dere E. 9-11 Bostan ve Meyva 1000 Kapalı 
Y. 11 bağçesinin 14/ 48 His. zarf 

5207 Galata Bayazrt Beyazıt ve E. 23-23 Altında dükkanı 1000 
" Hurma mUkerrer olan ahşap hanenin 

Y. 25 1/2 His. 

7504 Bakırköy Zeytinlik E. Orta ve Mekteb E. 21 Mü. 285,50 metre dört 110 Açık 

Y. Mabet ve Ta- mahallen arsanın 1/ 4 is. arttırma 

şevler Mabet sokağında 
20-22- Taşev-

ler sokağından 
25-27 dir. 

7742 Tarabya E. Suyolu E. 8 Arsanın 6/ 40 His. 70 ,. 
Y. Beyoğlu Ma- Y. 38 
hallen Şalcı 

7886 Kurtuluş E. Aya Kiryaki E. 6 Arsa ve kulubenin 250 ,, 
Y. Teşrifatcı Y. 3 25/ 42 His. 

7926 Kadıköy Caf erağa E. Moda Cad. E. 63 MU. Dükkan enkazı 400 .. 
Y. Halis Ef. Y. 4 ve arsa 

7970 Feriköy E. Sabun Fabrikası E. 6 Bağçeli ahşap 70 " 
Y. Sağdıç Y. 18 hanenin 1/ 10 His. 

8042 Arnavutköy Haremeyn mahal- E. 2 Ahşap hanenin 90 .. 
len Palacı ve Y. 1-4 1/12 His. 
Lutfiye 

8068 Beyoğlu Hüseyinağa Gölbaşı ve E. 60-65 Arsa 135 " Bülbülderesi Y. 15-14 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenku ller on gün müddetle satışa çıkarılın ıştır. İhaleleri 15-5-936 tarihine te
sadüf eden Cuma gUnü saat 14 tedi r. Satış münhasıran gaynmübadil bonosiladır. 

ihtira ilanı 
"Demir yolu posta vagonu" hak

kında alınmış olan 5-8-1934 günlü ve 
1828 ve 1829 sayılı ihtira beratları 

bu defa mevkii fiile konmak üzere a
here devrüferağ veya icar edileceğin

den talip olanların Galatada, İktisat 
hanında, Robert Ferri'ye müracaat-
ları ilin olunur 3033 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyala rı 

Kumral ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan

makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

ADEMi 
IK TIDARA 

IHTIYARLIÔI 
YOK tDER 

Tafsilat: Galata P.K 1255 Hormobin 
2598 

OSMANLI BANKASI 
lL AN 

Osmanlı Bankası gişeleri. 3 Mayıs 
936 dan 30 r;ylıil 936 (dahil) e ka
dar aşağıda yazılı saatlerde açık bu 
lunacaktrr : 

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

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

60 YAŞINDA 
Olduğum hald~ 

Buruşukluklardan nasıl kurtuldum. 
Ve 20 yaş daha genç görünmeğe 

' muvaffak oldum 
" Ben 60 yaşımı bitirmiştim. Bu 

yaşta olan bir kadın artık kendini 
cazibeli göstermeğe uğraşamaz. Fa
kat ben merak saikasile tebeddüla
tı havaiyeden solmuş ve buruşmuş 
yüzümde cildin unsuru olan Tokalon 
kreminin tesirini tecrübe etmek iste
dim. Bir aylık tedaviden sonra "siz 
gençleştiniz,. dediklerinde hissetti
ğim hayreti tasavvur ediniz. Bu 
müjdeden cesaret alarak tedavime 
devam ettim ve beş ay sonra harika 
tamamlanmıştı. 

Beni görenler ancak 40-45 yaş

larında olduğumu söylüyorlardı, Te
nim açık ve cazibeli ve hafifçe pem
beleşmiş ve yUzümde hiç bir buru
şuk kalmamıştı. 

Bu şayanı hayret tesiri nazarı iti
bara alarak, her kadın cildin unsuru 
olan yalnız Tokalon kremini kullan
sa artık ihtiyarlamış büyük anneler 
bulunmıyacaktır.,, • 
Hamiş - lsminin neşredilmesini 

istcmiyen şu yukarıki mektubun aslı 
mahfuzdur. Cildin unsuru olan To· 
kalon kreminin terkibinde son de
rece besleyici unsurlar bulunduğuna 
. . . . . . . liraya karşı teminatlıdır. 

Cildinizin açık, taze ve yumuşak 
ve buruşuksuz kalması için elzem o
lan hayati unsurlarla istihzar olun
muştur. Akşamları yatmazdan evvel 
pembe rengindeki ve sabahlan be
yaz rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Bir gece zarfında husule ge
len tesirden hayrette kalacaksınız. 
Hamış : Vaki külliyetli talep kar

şısında mevcud nümunelikler bit
miştir. Yenileri hazırlanmakta oldu
ğundan henüz nümuneliklerini al
mamış olanların bir kaç gün daha 
sabretmeleri rica olunur. 

29-4-936 

RADYOLi 

RADYOLi 
Güneş gibidir, en donuk diŞ 
bile parlatır, bembeyaz ya 

Fakat ... 
Sabah akşam, günde iki defa, 

kullanmalısınız. 

Satılık Apartıman, E 
Köşk, Yalı 

Emniyet Sandığından: 
ihale bedelinin yüzde 50 si ikr• 

kalbclunabilir 
Mevkii Cinsi 

1 l\.d.l talda Yeldeğirmeni soka- Kö§k 
ğmda 

2 - Kartalda 'Maltepe mahallesinde Köşk 1181 73,1179175 
Üsküdar namı diğer Bağdat 
caddesi 

3 - Beyoğlunda Hüseyinağa ma- lki ev 
hallesinde Kavun (Mangasar) 

2-2 

sokağında 

4 - Anadoluhisarında Otaktepe so
kağında 

5 - Fındı~lıda Mollaçelebi mahal-
lesinde Çeşme ıkmazı soka-
ğında 

Bir çuvaldız tatlı 2 
suyu olan bahçeli ev 
Apartıman 6 

6- Boğaziçinde Mirgün caddesin- Yalı 
de 

30 

7 - Tophanede Firuzağa mahalle- Apartıman 7 
sinde Hüseyinağa Bahçe çık-
mazı sokağında 

8 - Teşvikiyede Kağıthane soka- Apartıman 

ğında 

2Mü. 

9 - Süleymaniyede eski Samanvi- Bir ev bir 12,12 Mü. 
ranıevvel yeni Dayahatun ma- dükkan 
hallesinde Dökmeciler Fuatpa· 
şa sokağında 

10 - Kartal - Maltepe Karaağaç so- Ev :tl3 
kağında . . t# 

Sandık malı olan yukarıda yazılı emlak 25 Mayıs 936 tarıhıne ~ 
pazartesi günü saat ondörtten onaltıya kadar Sandık binasın~a a 0 
tırma ile satılacaktır. Isteyenlerin yüzde 10 pey akçasile birlıkte 
Sandığa gelmeleri. (2293) 

MAKiNA DESINA TORU ARANIYOR 
Anadoluda bir sanayi şirketi için Fransızca bilen makina de sif 

ne ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar çalıştığı yerlerle istediği Jl1 • 

darını 176 posta kutusu adresine (M. G. B.) rumuzile bildirmeletl-

Cild güzelliği 

VENÜS PUDRASI: 
Çehreye hilkatin veremiyeceği yu
muşak, cazip ve tatlı bir beyazlık 

verir. 
VENÜS KREMi : 
lle beslenen bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğidir. 
VENÜS RUJU : 
Kullanan bir dudakdan çıkan her 
kelime bir ateş damlası gibi yakıcı 

olur. 
VENÜS MUSTAHZARAT INA ta
nınmış ıtrıyat ve tuhafiye mağazala
rından en kıymetli yerler verilmiş

tir. 
Deposu: EVLiYA ZADE NURED
DiN EREN, lstanbul - Bahçekapı. 

ZAYl - Nüfus teske:e~~ 
Bankası cüzdanımı zayı e U 
sini çıkaracağımdan hUkJll 
Beşiktaş Cehennem a.ğa s1'.,. 
Ressam Hamdi Bey sok 
Refika. 

ZAYI - 1097 sicil nurn~ 
ehliyetnamemi zayi et~ın·)I 
çıkaracağımdan eskisinı~ ... ı6" 
madığını ilin ederim. '7"" 
Bekir . 


