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Muhtemel bir Alman hareketine karşı 

Alman sınırına 

başladı 
Avusturya 

asker yıgmaga 

k a iP> ait o o dl =-o·~~ J. 
Londrada, Almanyanın A vusturyada bir darbei 

hüklimet yapacağına dair şayialar dolaşıyor 

Yunan Başbakanı Mctaksas 

Belgrat toplantısı 

T. R. Aras Atina 
yoliyle gidecek 

Diş İşler Bakanımız Yu

nan Kralı ile de görüşecek 

Atina, 29 (Tnn) - Bdgradda top
lanacak Balkan paktı konseyinde 
Türkiyeyi temsil e

~··,_.~ d c c e k olan Dış Bakanı Tcv
fık RiıştU Arasın AUnn tankiylc Bel-

ooıfus öldürUldüğU zaman Viyanadakl matem bayrakları 

Makineye verilirken 

lngiltere Almanya ile 

pek yakında temasa 

grada gidecegi Atına hükumetine bil 
dirilmiştir. Türkiye Dış Bakanı cu
martesi sabahı buraya gelmiş ola
cak ve akşam Uzcrı Yunan Başvekili 
General M tnksas il B lgrada hare
ket dcccktır. Türkiye Dı Bakanı 

•iillf .--.·iQ1111~;;arau-•INIW--r.~r !'.::;a::.~daıı da kabul dil ktir .. ,.. ......... ~ .._. Ara 
Loadra, n (Tu) - lagfUz kabl - l!Ul buradan geçmesini iki k • 

nesi, bugün toplanarak, Almanya)• (A k~ 7 . om,u 

Orta A vrupada ,ayanı dikkat bir 
t etkik seyahati yapan Osten 

Çımberlayn 

\erilecek ~uallf'r ilı.erin<le tekrar tet- r 
11 ıncıde] 

kiklerde bulunmu tur. Almanyanın 
Avusturyada bir harekete geç.eceği -
ne dair de' enuı ede.n pylalar Uurintı 
kabine bu sualler arumda bilhassa, 
AJmanyaıua cenup 'Hl Cf'nubu f8Tki 
komtulan hakkında ne dil ündüğünü 
sormaktadır. 

Sualler, Cuma ve yahut CumartMI 
KÜJIU, lngtltenıaln Berlla elçlAI lr 
Erik FUi .. tarafmdan, Alman Dı 1 • 
lerl BakalU öyrat'a \eritecektir. 

Bald\ia bugUn kendlllne 90rulan 
bir ua1e kartı şunu 90ylemlttir: 

- Büyük Brftan) a, Alman) a ile 
çok yakında temua girmek U'ZWIUD• 

dadır. _...._ .......... ~ 

Boğazlar meselesi 

Türkiye ile alakadar 
devletler arasında 

müzakere yapıhyor 
Müzakereler nihayete 

ermek üzeredir 

Okuyucu larım ızı 
sigorta ediyoruz 

[Sigortaya aJt tafsUA.t 11 lnclde] 

Kral Fuadın ölümünde 

Evvelce Prens Seyfettin in 
attığı kurşun amil olmus 

1 

1 Kral son deminde doktorlara : "Bırakınız beni 

rahat öleyim ! Enieksiyon vaDmavın !.. demis 
Kahir 29 (Tan) - Kral Fuadin 

1 ölümünde otuz sene evvel, yeğeni, 

! P;cns Scyf cddin tarafından atılan 
1 hır kurşunun tevlit ettiği yara mil· 
. hlm bir amil olmuştur. Hiıdisc ŞU· 

1 
dur: O zaman hcnUz Kral olmayan 
Prens Ahmet Fuat Prenses Şivekar! la evlenmişti. Bir gün Prenses Şi\'e-

1 kinn kardeşi Prens Seyfcddınlc ara-

1 

lannda bir kavga çıkmış \'e Prens 
tabancasını çekince Fuadin boğazın

ı dan yaralamıştı. Bu kurşun yaraBJ 
Kral Fuadin boğazında daimi bır arı-
za bırakmıştır. Hatta Kral bu yara 
yUzUnden konuşurken mütemadiyen 
öksUrUrdU. 

Kralın ölümüne sebep olan hasta
lık boğazdaki bu zayıf ~·eri bulmuş 
ve öksUrllk son kan scylinmı vukua 
getirmiştir. 19 aydanbcd Kralın sıh· 

[Arkası 7 incide] 
Prens Seyfeddinln son 

resimlerinden biri 

lngiliz müsteıarının beyanatı 

ltalya Habeşistanda büyük bir 
bulunmaktadır zorluk içinde 

Kenterbury Başpeskoposu da lt 1 1 a yan arın ze-

hirli gazla medeniyet götürmelerini anlamıyor 

Londra, 29 (Tan) _ Jnçiliz Dış 
işler mUsleşan bugUn Avam kama
rasında lta.lyan - Habeş mcs lesi t
rafmda Uluslar Kurumunun aldıgr 

ltalyanların hareket noktalarınd 

vaziyet hakkında kendisine aorulan 
usalc ccvab n şunlan söyl miştir: 

- Harp hc.nuz bitmcmı Ur. ltal 
[Arkası 7 incide] 

---- ....... - -

an uzak bir yer : Tsana &610 

Cenup ceohesinde 

ltalyan ordusu mağllip 
edildi, ve püskürtüldü 

ltalyanlar Hab&fistanı tamamen it .. 
&&I ederlerse ltalya Kralı ve hafnıet
IQ Habtfi&ian IMparatoru illn edıle-

cek olan Kral Emanuel Batvekıll 
ile konu•uvor 
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HERGON BiR FIKRA 

Saacl~t: .z;irı.clri 
Dün ak am po tacı, gazete~·e getirdiği mektuplar ara~ında bana da 

sarı bir kağıt par!;.a ı \·erdi. Bir paket 'e~·a kıymetli mektup ihbarname
&i? Bugünlerde böyle bir sey beklemediğim için beni bir merakhr aldı. 

Bugün beni i ime götüren tmm\ a) da cebimdeki sarı kağıt par~asma elim 
değer değme% e\ indim \'e arabadan dı an fırladım. Postanc..-e kosarken 
hala böyle bir po ta paketinin bana nereden gelebileceğini dü~ünüp

0 

dUI"u
yor \'e "herhalde bir do~t azizliği olacak,, diyordum. 

Herhalde. Çünkü arkadll.ı'llarımın ar ında kendi ine umn müddet 
mektup yazmıyanlara Jçeri i demir parçalarile dolu, günahlarımız kadar 
ağır bir sandık gönderip insana dün~·a kadar bir po&ta parası \'erdirenler 
\·ardı. Ne~ e: 

- lnşaJlah bö~ le kötü bir ürpriz de ildir. Diye kendimi avutarak pos
taneye girdim. }~limdeki an kağıdı gören memurlar beni bir futbol topu 
gibi sağa sola ko turdular. Nihayet bütün gece beni meraka dii~üren 
nesnenin ne olduğunu ö rendim: Bu bana dokuz kuru pul p rasına mal 
olan sıska, avurtlan ~ökmü;, bir zarfh. Sıska zarftan ~ıka çıka karıı;acık 
burgacık e ki yazılarla şöyle bir n ne çıktı: 

Saadet zinciri 
"Sırdır,, , , 
"iyi taJlh, sıhhat zinciri de\·am etmekte olduğundan bwıdan 9 tane 

1'opye ~ıkarınız,, 
AcalJp! .. Daha onra: 
"En faz.la itimat ettiğiniz ve mes'ut olmasını istediğiniz arkada ·ıarmı~ 

la gönderiniz,, 
Hay Allah kahretsin! Kim bu tnmmadığım arkadaş'? .. 
"Bu zincir Amerika.da ba tadı. Dünyayı üç defa dolaştı. Zinciri kırma

yınız,, 

Hay o zincir Uç defa enin boynuna dolan ın, Sen heni tramvaydan in
dir, 9 kunı bir pul parası \'erdir. üstelik bir de telufüle kalk: ' 

"Pola !lı"eğrf aadetinl bu zincire bor~ludur. Zinciri ihmal eden ~larlnln 
evi başına yıkıldı ve kız.lan öldü,. 

Be~.ey dokuz tane dost bulamadığı için gazetede rastgeldiği isme mek
t~p gonderlp el ilemJ taciz eden adamca~ız, benim ne 1>nin zincirinin üfü
~ğile l,kılacak bir e\•lm, ne de böyle saçmalara inanacak bir kızım nr. 
l alnız una soracak bir çift 'özüm ,·ar: 

- Başka i~in gücün yok mu? 

Muvalfalc'ın muvaflakıyeti 
Paris muhabirimizin dünkU sayı -

mızda çıkan bir mektubunda, Muvaf 
fak Toyar isminde bir Türk gencinin, 
en tanınmış karikatüristlerin eserleri 
teşhir edilen "Salon des Humoristes., 
e tam yirmi Uç eserini kabul ettirdiği 
ve münhanilerden mürekkep olarak 
yeni bir stilde yapılmış bulunan bu 
yirmi üç karikatilrün büyük bir mu. 
vaffakıyet kazandığı bildiriliyordu. 

Dünkü sayımıtda nümunelerini gör 
düğünüz bu karikatürler gerçekten if 
tihar edilecek birer san'at eseridirler. 
Biz bura.da san'at tenkidi yaparak de 
ğiliz. Yalnız muvaffak Toyarın ufak 
bir san'at hayatını çizeceğiz. 

Henüz çok genç olan Muvaffak 
Toyar karikatüre olan yüksek istida
dını ''Türkspor,, mecmuasında spor 
karikatürleri yapmakla meydana vur 
muştu. Daha f a..ıla. aert çizgilerle ya -
pılmış bu karikatürlerin, güzel olmak 
la beraber fazla hususiyeti yoktu. 

Bunu anlıyan Muvaffak, bugün Pa 
riste teşhir ettiği stili düşünüp bula -
ra.k bunun üstünde çahşmağa başla
dı. tık önce orijinal görülen bu tarz. 
o zaman yalnız "olimpiyat,, spor mec 
muası tarafından takdir edildi ve genç 
karikatUrist bu tarzdaki ilk eserini 
bu mecmuaya verdi. Bu ilk eser fut
bolcü Fikretin münhanilerle çizilmış 
nefis bir karikatürü idi. Bunu birkaç 
sporcu daha takip etti. Daha sonra 
bazı sinema artistlerinin karikatürle
ri bir mizah mecmuıuıında görüıdU ve 
nihayet Muvaffak ortadan kayboldu. 
Hatta ~'Türkspor,, ve "olinıpiyat,, 
mecmuaları bugünkü ''Top .. ismi al -
tında birleştikleri zaman eski karika
türi.stlerini aradılar, bulamA.dılnr. 

Muvaffak, bugün Pariste muvaffa
kıyet kazanan yeni stilini, o zaman, 
eöyle izah etmi9ti: 

- Bu portre -karikatürlerim bir 
rıokta.da.n başlayarak son noktaya. ka 
dar biribirinin arkasından devam e· 
den mUnha.nllerin llzımgelen yerleri 
ortadan kaldırılmak suretile meydana 
getirilmiıtlr. 

Pa.risin çok tanmmıı karikatUrist
leri arurnda muvaffakıyet kazanan 
bu TUrk gencini takdir etmek bir va
zi!edir. 

Şaht = Görlng 
Göring, Almanya ekonomi §efi ol -

du. Söylendiğine göre Bitlerin bundan 
maksadı, Şaht'm siyasetini Göring
den gelir gibi göstererek serbestçe in
klşaf ettirmek imi§. 
Doğnau da., on l!lenedenberi Al -

manya finansını idare eden Şa.ht, bü
tün Nazilerce mucizeler yaratan bir 
adam olarak tanındığı halde, her ne
dense, meeell Göring gibi otoriter o
lamama.kt& veya otoriter olmasına 
meyda.n verilmemektedir. 

Bir Alman gazeteci Şaht hakkında 
demiş ki: 

- Şaht'ın her 9eyl yapabileceğine 
inanırım: Bu adam bütUn dünyanın 
en mahir hokkabaZidrr. Makinenin 
bir ucundan bir tavşan eoksa öteki u
cundan bir ea.pka çıka.r ve öteki ucun-

Bedri Rahmi 

Bilginizi Y o ki ayınız 

Sorular 
- DE'ltah nehirlerin tarihi tipi han 

~isidir! 

- Demokrlt kimdir! 
- Dermat-Olojl nf'dir! 
- ~ıe,hur Örlov elması nere(len 

gelmiştir? 

- 7 ı:;ubnt 1812 de doğup 9 haziran 
1870 de ölen me hur lngilfz romancı 
kimdir! 

Dünkü soruların cevapları 
S - Aşüreyi kim icat etmi§tirt 
C - Bir rivayete göre Adem cen -

netten kovulduktan ıı1onra ilk gıda o
larak ~line geçirdiği mahsul \'e mey. 
,·elerden çorbanı ı bir yemek ~·apmıŞ: 
a.o;ure bu çorbanın tekemmül etrni 
şeklidir. ikinci bir rivayete göre ele 
her hay\·an \'fi her nebatta.n gemisine 
alan Nuh tufandan sonra elinde hu -
hınan hububat ve rney\'eleri kanşh • 
rarak bir aş yapmıs; aşure bu aşın 
t~kemmül etmiş eklidir. 

S - Dcmoğrnfi nedir t 
C - lsattistiklere dannarak nü -

fusu tetkik \'e tetebbü ~tmek. 
S - Elmasın hakiki mahiyetini 

ortayn 'koynn kimdir t 
C - 1 i76 'enP;Sinde Lavuazyt'. 
S - A vrupatıtn en büyük elma . ., 

piyasa," hangisidir 1 
C - Holanda. 
S - "Kıtş palazı,, denilen hasta

lığın fenni fami nedir 1 
C- Difteri 

dan tekrar şapkayı koysa, bu tarafın
dan taveanı tekrar canlı can1ı geriye 
getirir. 

Şaht'ın hayatı 
A \Tupa gazetelerinin Şaht'ın ken • 

di anlattığı hikayeden öğrenerek yaz 
dıklarma göre, bu finans a.dammm 
mel!llek hayatı şudur : 
Şaht devlet bankasında ikinci de

recede bir memurdu. Bir gün, öğle 

vakti, bütiln memurlar yemeğe git • 
mişlerdi. Şaht'ta çıkmak üzere par -
desüsünü giyiyordu. O sırada banka
nın ikinci direktörü, acele bir rapor 
kaleme aldırmak Uzere büroya indi. 
Kimse kalmadığını ve Şaht'ın da git
mek üzere olduğunu görünce: 

- Yemeğe mi çıkıyonıunuz? Dedi. 
- Evet, fakat bana ihtiyacınız 

varsa kalının. 
Şaht yemekten vaz geçti ve rapo -

ru kaleme aldı. Raporu o kadar gü
zel yazdı ki, hemen ertesi gün kendi
sini büronun şef muavini yaptılar ve 
o günden itibaren durmadan ilerledi. 

Şaht bunu anlatırken demiş ki: 
- O gUn midem müthiş bozuktu, 

sancılar çekiyordum. Bunun için ye
mekten vaz geçmekle hiçbir eey kay -
betmediml 

TAN 30.'. 936 

Taksiler 

Belediye sof örlerin 
isteklerini reddetti 
Şoförler, belediyeye müracaatte 

bulunarak zarar ettiklerini ileri sür
müşler, taksilerin tahdidini, otomo
billerin yine landone olması için ta
limatnamedeki eski kaydın ipkasını 
istemi§lerdi. Belediye, bu müracaati 
tetkik etmiş, şoförlerin arzularını 
ls'afa imkan olmadığı neticesine var
mıştır. Taksi adedinin azalWmasın

da veya tahdidinde belediye bir zaru 
ret hissetmemektedir. Her ne kadar, 
bcledıye, kanunen buna salahiyettar 
ise de şimdilik bu hakkını istimale 
iktısadi bir zaruret görmemiştir. Tak 
silerin yine landone kalması için ya
pılan milracaatlere kelince,milli ser
vetin mahvolmaması için belediye 
taksi talimatnamesinden bu kaydı 
kaldırmış bulunmaktadır. ÇünkU ka 
r01'leriler landone olunca daha çabuk 
eskimekte ve bozulmaktadır. Fabri
kalar landone karoseri yapmadıkla
rından, sonradan yapılan tadilat çok 
masrafı mucip olmaktadır. 

Vilayette 

Zehirli gazlardan 
korunma komisyonu 

Hava tehlike.sine karşı koruma ko
misyonu dün vali muavini Hüdai 
Karatabanın reisliğinde toplanmış
tır. Zehirli gazlardan korunma hak
kında açılan kursların faaliyetleri 
gözden geçirilmiş, kurslar faydalı gö 
rülerek devam ettirilmesi kararlaştı
rılmıştır. Muhtelif kurslarda doktor
lara, muallimlere, memurlara zehirli 
gazlardan korunma hakkında ameli 
konferanslar verilmektedir. 

Bunlar, kurslarda yetiştirildikten 
sonra kendilerine halka konferans 
verme vazifeleri verilecektir. Bu su
retle bütün halk ve aile reisleri ze
hir i gazlardan korunmayı öğrenmiş 
olacaktır. 

• Mell}urların Mayıs aylıkları ö
bür gün, ücretli memurların Nisan 
aylıkları bugün verilecektir. 

Maarif 

Jimnastik şenliği 
provası dün yapddı 

10 Mayısta Taksim stadında yap;. 
lacak jimnastik şenliklerinin ilk pro
vası dün Taksim stadyomunda yapıl· 
mıştır. Bu provaya, 800 den fazla 
kız ve erkek talebe iştirak etmiştir. 
Provadan alınan umumi netice çok 
iyidir. Provada, İstanbul Maari! mU
dürü, Maarif müfettişleri, mektep 
muallimleri hazır bulunmuşlardır. 

• lçtimaiyat ve lktısat enstitüsü 
tarafından tertip edilen konferansla
ra diln de devam edilmiş ve belediye 
eski tınar MUdlirU Ziya şehirlerde 
mesken mevzulu bir konferans ver
miştir. 

• ünümüzdeki hafta elli kadar 
Fransız talebe şehrimize gelecek ve 
on gün şehrimizde kalacaklardır. 

• Şimdiye kadar her sene 5 Mayıs· 
ta mektepler gezinti yaparlardı. Bu 
usul kaldırıldığı halde bazı mektep 
idarelerinin yeni kararın farkında ol 
mıyarak :5 Mayıs gezintisi için ha
zırlıklara başladıkları anlaşdmıttır. 
Bunun üzerine dün Maarif idaresi 
mekteplere yeniden bir tamim gön
dermiş, keyfiyeti bir kere daha bil· 
dirmiştir. 

• Yüksek lktısa.t ve Ticaret mek· 
tebinde 29 Mayısta, Mülkiye mekte
binde ise 10 Haziranda 935 • 936 ted· 
ris yılının umumi imtihanlarına baş
lanılacaktır. 

• 1 Mayıs Ukbahar bayramı mUna
!lebetile bütün mektepler ve üniver
site yann tatil edileceklerdir. 

• Dkmektep muallimlerinin imti
hanla orta mektep muallimliğine alı
nacakları yazılmıştı. Ancak Maarif 
müdürlilğü imtihana. kabul edilecek 
muallim mektebi mezunları hakkın
da vekaletten bazı hususatı sormuş
tu. Evvelce imtihana girmek için 
mil! ettlş raporlarının Uç yıl mUsbet 
tekilde verilmiş olması ve muallim 
mektebinin münhasıran dört, bef ve 
6 sınıflı zamanlarında mezun olan
lann kabul edilmesi şart koşulmuş
tu. Ahiren vekllet bu kayıtların hep 
sini kaldırmıştır. Arzu eden her mu
allim mektebi mezunu bu imtihanla
ra girebilecektir. 

Kömür depoları Fen iks Küçük Haberler 
.J:liyor 

iki münasip 
yer bulundu 

Belediye kömür depolan hakkında 
ki tetkikatma devam etmektedir. Bu 
depolar için yeri Ortaköy ile Kuru· 
çeşme arasında, diğeri Boğazın Ana
dolu sahilinde birer yer bulunmuı;
tur. Fakat kat'i karar verilmeden 
önce Mayısta şehrimize gelecek olan 
şehircilik mütehassısı M. Prustun 
mütaleası alınacaktır. Prust, plam 
yapmadan evvel umumi bir tetkikat
ta bulunacak, bu işin müstaceliyeti
ne binaen depolar hakkındaki fikri
ni belediyeye bidirecektir. Ancak de
poların nakledilebiceği yer müstak
bel planda da yer almış olacağı cihet 
le mesele bu suretle esasından halle
dilmiş bulunacaktır. 

Sirketin tasfiyesi en 
kısa zamanda bitecek 

* Ha.mal taril i t bit ? 
Gümrük hamalları ücret rıs 
tesbit edecek komisyon, Dl~ 
içinde Tilrkofis reisinin ri) gil 
toplanacaktır. Komisyon~ iıJ 
ve ticaret odasından da bırer 

Süt talimatnamesi 
netice vermiyor 

Süt talimatnamesi tatbik mevkiine 
geçeli bir hayli zaman olduğu halde 
bu talimatnameden beklenen netice
ler almamamı§tır. 

Belediye bu hususta tetkikat yap • 
makta olup süt işinin esasından halli 
için mevcut talimatnamede ne gibi ta 
dilat yapılması 18.zımgeleceğlni tesbit 
edecektir. Ondan sonra belediye aıh 
hat vekaletile temas ederek bu işi hal 
leyliyecektir. 

Romen koro heyeti gitti 
Şehrimizde iki konser vermi~ olan 

88 kişiden mürekkep Romen koro 
heyeti, dün memleketlerine dönmüş
lerdir. 

Feniks sigorta şirketi hakkındaki 
tahkikat evrakını tetkik eden lktısat 
Vekaleti, şirketin Ticaret kanunları 
hükümlerine göre tasfiyeye tabi tu
tulmasına karar vermiştir. Tasfiye 
muamelesini yapmak üzere lktısat 
Vekaleti lç işleri Ticaret mUdürti 
Mümtaz Ankaradan şehrimize gel
miştir. Ticaret odasında, Milmtazın 

riyasetinde tasfiye muamelesi hazır
lıklarını yapmak için bir komisyon 
toplanmıştır. Bu komisyonda, Fenika 
şirketinin vaziyetini tetkik eden lk
trsat Vekaleti müfettişlerinden Na
hit Tahsin, Reasürans şirketi mUdUr 
Lerinden Sait Rıza hazır bulunmuş
lardır. Aldığımız malumata göre, Fe
niks şirketinin tasfiye muamelesi yap 
mak için Ticaret mahkemesine miira 
taat etmesine karar \'erilmiştlr. Bu 
karar üzerine, Şirket Ticaret mahke 
mesine müracaat etmiştir. Ticaret 
mahkemesi, tasfiye karan verildik
ten l!lonra bir tasfiye heyeti teşkil e
dilecektir. Tasfiye muamelesinin en 
kıea bir zamanda bitirilmesine çalışı
lacaktır. 

Paraıüt kulesi 
Para,ut kulesi olarak kullanılması 

kararlaşan Beyazıt kulesinde ne gibi 
tadilat yapılacağı tesbit edilmekte
dir. Kulenin dahili tertibatına doku
n ulmıyarak dışarıdan asansör terti
batı yapılması imki.nlan düşilnlil -
mektedir. Bu işle meşgul olan heyet 
tetkik raporunu bugün Hava Kuru -
mu İstanbul merkez şubesine vere -
cektir. 

tirak edecektir. ~ .. 10r 
• Emniyet direktörü doflll)d 

Bir mUddet evvel ViyanııYtı ~ 
tanbul Emniyet DlrektÖril ,_,;r,e 
lıç, mayısm haftasına şebrıw
necektir. f 

• 7.ehirli gazlar hakkında kOll}d!O 
- Dün Eminönü Halkevinde iri 
ger Necmettin tarafından zeb 
lar hakkında bir konferans ' rıı 
tir. Konferansta muallimlerle b 
lar hazır bulunmuşlardır. AY tti1 
dan sonra kurslara yeni bir o: ı:ıı. 
rilecek, azlık ve yabancı oJcU Jll 
limleri için de kurslara devatl1 
riyeti konulacakbr. 1'11 

• Eczacılar cemiyetinin toP]le 
- Eczacılar cemiyeti idate 
diln saat 14 te sıhhıye mUdtır1 

de ha.ttalık toplantısını yapıııı:tıl'~ 
toplantıda, cemiyetin dilekleri ·pe 

f mda. görüşülmilş, umum! Jti.tl 
hat vermiştir. 

• lsv~ gemilerinde taJ ~il 
sularına işliyen lsveç geıw-U 

staj görmek üzere istenil~ JJl ti 
kaptan ve makinistler dentı: . 
müdürlüğü tarafından seÇ 

Bunlardan altısı denizyo~a oll 
dördü de Akayda.ndır. Denıın ~ 
dan olanlardan mülazım kaP -1 
rettin Yılmaz, Mustafa KeJll J) 
him Zeki ve Naci, makinist ti 
fullah ile Cemalettindir. 

• Şark demiryollan baş müft' 
1 

• 
Şark demiryollan b~ mUf etti~ l1 
lahaddin dün ak§am Edirneye 
tir. 

lstanbul limanının ıslahına doğru 

Liman ve gümrük idarelerinin Galato~d 
nakli kat'i olarak kararlaştı 

~ 

1 
.... - - - - - - .... ----~ 
-~o;;ı· 

Galata yolcu salonu 

Hazirandan itibaren lktısat Veka- devri teklif edilmi,tir. Her ne kadar 
!etine geçecek olan lstanbul limanı- bu Çinili ve Merkez Rıhtım hanları 
nın ıslahı için hazırlanan kanun pro· liman idaresine senevi 70 bin lira 
jcsinde Liman ve Gümrükler idarele- kadar bir irat temin ediyorsa da li· 
ri bürolarJnm Istanbul tarafından manın müstakbel şekli için bu irat
tamamen Galataya nakli ve bunlar tan sarfınazar edilerek bu nakillerin 
için Çinili ve Merkez Rıhtım hanla- yapılması zaruri görülmektedir. Bir 
rmm tahsisi takarrür etmiştir. Yapı- gazetenin yazdığı fibi İnhisarlar ida
lan tetkikle göre, bu iki hanı işgal resinin bu hanlardan birine taşınma· 
eden resmi ve hususi ~irket ve mües- sı mevzuu bahis değildir. ÇUnkU Ha
!leselerin kontrat müddetleri Ağusto tirandan itibaren gUmrUk idaresin
sa kadar bitecektir. Liman if}leri u- den Liman itleri nıUdUrlUğüne dev
mum müdürlüğü, bütün milstecirle· redilecek olan bütün gümrük ambar 
re bu müddet içinde hanları terket- lan ile birlikte gümrük ve muha
meleri lUzumunu tebliğ etmiştir. An· faza başmUdUrlUklerinin timdi işgal 
cak, Çinili rıhtım banma yerleşmesi ettikleri Sirkecideki bina tamamen 
kararla.ştınlan gUmrUk ve muhafaza antrepo olarak kullanılacaktır. Ve 
başmUdUrlUklerinin malzeme depola- bu nakil işi gümrük idaresine liman 
n için de ayn yer göstermesi isten- umum mUdürlUğU tarafından teklü 
mektedir. Bunun için de ayni hanın olunmuştur. Bu itibarla Inhisarlar 
yanındaki Maritim hanı ile diğer kU· idaresi Uç ay evvel taşındığı eski ye· 
çük bir hanın da gümrük idaresine rinde kalacaktır. 

300 Alman seyyahı geliyor j Yalova hattında tenıUSıt 
Bugün 11?.lilvoki,, isimli Alman va- Ya.lovada.ki kaplıcalar Mayısm bi-

puru şehrimize 300 Alman seyyahı ge rinden itibaren açılacaktır. Bunun 
tirecektir. · · ı M '".+ .. :. y 1 h ttı (M bee" d ,.Kr&ll Mari ıçın a,,-- ıonra a ova a • 
vap:Uhtelifın !uııetıer:e mens:p na tenzili.Uı tlcret tarifesi tatbik o-
2:50 seyyah getirecektir. Bu seyyah. lunac&k ve 15 Mayıstan itibaren de 
lar arasında Fransanm Milletler Ce- köprü ve Ya.lovadan sa.hah, ak~m 
miyeti murahhuı ve eski Hariciye ve iki,er vapur kaldmlacaktır. Köprü
kili Paul Boncour'un oğlu Jean Bon- den Yalovaya gidip 6e1Me ücreti de 
cour'un da gelmesi beklenmektedir. 
Ayın 8 inde "General Fon Ştoyben., yüz kuruştan altmış kuruşa indirile-

vapunı Mudanya.ya uğrayarak latan- cektir. Bundan başka, Yalova ile kap 
bula gelecektir. Seyyahlar, Bursayı lıca arumdaki otobüı servisleri mun 
ve Ista.nbulu ı?ezeceklerdir. tazam bir hale getirilecektir. 

Y ıklldı, neye yapıllYo' 
Beyoğlunda btiklil cadde81Jlde 

cami \'ardır. Bu cami m but t1' 
mil namlle maruftur. E kideJ1 1 , 
miln etrafında kale du,·arı ı"'..,, ~ 
sek duvarlar vardı. Bu du\'~e r.: 
miin bani ı olan zatin de~ 
bir tarzı mimaride idiler. C rd"' f 
lu wıda bazı mezarlar duruY~ 
yoğlunun ta ıöbeğlnde her~ -il MI 
zü önünde mezar bulunanıt~ 
çok az evnl, buradaki nıeP'~ 
dınldı, ba.~ka bir tarafa nıı1d;Jll!1 
mlln de eflake ser çeken do'" 
kıldı. ııtt1' ... 

Herkes zannediyordu ki, b ,_. 
çUk bir parmaklık yapııacal<1 ~ 
bah~I, çiçeklerle, farhlıırla b~ ~ 
olunacak, \'e bu dın-artnrnı .~.1.ıı P 
zara~n, avlunun kirli hali o~ 
dınlacaktrr. IJ"'il 

Dün öğrendiğimize göre, b1l aıı':. 
kılan duvarlar yerine yeııld~~ 
yapılmaktadır. Bu do\'8J' da ~ 
dar yüksek olacaktır. aır~ 

Fakat; bir nokta ''ar! f"A~11ffl.J 
lar aağlamdı. Yerine ytne J~ ~'· 
prlacak a ne demege bunlar I', 
Evkaf kendisine ı, mi anyord1' ~ 
taraftan yıkıyor bir taraftıl8 ıf~ 
yorf Bu f uzu)i bir masraftıı'· t1I 
bu masrafm ehrln güzeli~~· t' 
lamından büvillc bir zararı 1 ~ 

Evkaf ken.disine alt olan b~r şif 
zerinde istediği gibi tasa~,eıt~ . ., 
ıtr. Bu doğru. Fakat beıed•. ptl1"'' 

şehrin güzelllğl namına, btı 1':, ~ 
hale etıneğe yerden göğe .. l<ıt~iJld' -
kı nrdır. Beyoğlunun gobt gttıl • 
yok yere hapishane du\1'~ -
duvann yapılmasma .kat'br J. 
saade edilmemelidir. rd bO ~ 

A vnıpada i lek caddele e Jt"~ 
yerlerden istifade edil~~ 
"Skuar,, denilen ufak bahçelt,tl' 
pdır: bu, tehir halkının s1h 
rln gttuılll~ nlmma eJıerrı;-,-t.t 

Temenni edelim ld, bu d 
buk anl~ılsm ve bu ]falfll 1,.~ 
VUk!elmeslne bir n1hayet ,retl 
raya mnnta7.am bir bnM" 

Biz böyle dilşUnUyoroz. flll 
Siz ne der• 
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SC>N J-1.Al3E~ 
Borçlu mübadiller 

Hct.b~ş h~rbl 

""'"~ 1 t:13.ly El.rl. 

konsolosluk Elçilik ve 
memurları 

• • 
vergısı Bütçe encümeninin 

layihadaki tadilatı 

h~'7E:l. k1...1'7'7~tl 
il. 

ilerinde bulunan elçilik ve 
Ankara 29 (Tan) - Ecnebi devle~~· nkezazanç vergisi hakkında tat-

' nfttaııdemJenmızın . i koruıo1osluk memur ve mw:t . bakanlığı valiliklere bir tam m yap- • 
bik edilecek muamelelere ~aır ~~~ tler nezdindeki elçilik ve konsolos • 
lnı§tzr. Bu tamime göre, ~neb~. e~ ~ haiz memur ve müstahde~ler~en 
lukla.rnımcıa bulunan yerlı ~bııy~ ilik ve konsoloslukJanndaki Türk 
Vergi alan devletlerin Türki~ekid~erinden de ka' '\IlÇ vergi~i al~ması 
tabiiyetini haiz memur ve ınüstah daki Türk tabiiyetlnı baız me-

. . k nsoıosJuklann tl 
hn.rıaşmıştır. Elçilık ve o ve . i alınacak olan devle er şun-

Ankara, 29 (Tan) - Milbadcle ve 
teffiz işlerinin kat'i tasfiyesi ve inta
cı hakkındaki kanunla bu kanuna mü 
zeyycl 1 66 sayılı kanuna ek kanun 
lavihası Kamutay cncUm~nlerinden 
g~çerek ruznameye alınmıştır. 

tnur ve müstahdemlerinden kazanç rgıs 
Bütçe encilmeni borçların teffiz ta

rihinden itibaren 20 senede ve 40 tak 
sitte tediye edileceği hakkındaki ü
çUncU maddeyi,teffiz tarihinden iti
baren şimdiye kadar uzun zamanlar 
geçmiş olduğu ve bu kaydin kabul ha 
linde borçlanmayı müteakip borçtan 
takriben yarısının derhal tediyesi gibi 
tatbikatı gilçleştirecek bir vaziyet ha 
dis olacağını gözönilne alarak ilk tak 
sit tarihi 1 Haziran 1936 olmak Uze
re 15 yıl ve 30 taksitte tahsil edilme
si şeklinde tadil etmiştir. 

la.rdır· .... ,.ft..;a+n" Ja:ponya, Afganistan, · Romanya. .lDaı..<M ..... ww•, 
Danimarka, Bulgaıist~, erika, Sovyet Rusya, ltalya, İran, . Yuna-

İngiltere, Felemenk. lsvıçre, ~ Norveç Fenlandiya, Fransa, Sunye. 
nlııtan, Irak, Avusturya., Be]çıka, ' 

Mayısta Ankarada bir 
sergi açılıyor 

Xnkara, 29 (Tan> - Ekonomi a:a 
kanlığı 15 Mayısta burada ınad:ı 
tnUril yakan sobalar ve diğer ~ k:: 
lar · · b"yilk bir sergi açmaga .. 

ıçın u · den ko-
tar vermiştir. Bu sergıd? ma k.l ve 
tnUrü yakan bütün ınakıne, na 1d 

1 uht lif mo e • lcshin vasrtalarınm m e 
leri teşhir edilecektir. 

.General Abdullah 
Ankarada .. 

bka.ra, 29 (Tan) - Tun~i val~ı 
"'e DördUncU Umumi mUfettl.! G~e~ 
tal Abdullah vilyet ve umumı mu 
lişliğe ait işler etraf mda b~k~ıkgeİ 
la.rıa temas etmek üzere şehnm. . 
Jni§tir. General Abdullah ön_Um~zdeki 
hattanın ilk gilnlerinde vazifesı haşı-
lla hareket edecektir . 

Kültür ve Bayındırhk 
Bütçeleri 

~nkara 29 (Tan) - Kamutay ~?t 
te 4!11 •• , • bu sabah toplanmış. kül· 

cumenı 1 ;ı;.. blitçeleri ttıı- ve bayındırlık bakan Io• . . 
~deki tetkiklerini i~mal etmıştır. 
kamutay umumi heyetı topl~.tısmı 
ınüteakip tekrar ,.topla.nan encumen, 
ll'lll1i müdafaa bütçesi iU.erinde tet • 
a.ıı..- ~et uqıCUUJ9LU"· 

Kamutayda 
Ankara 29 (A.A.) --- Bugiln Nu

ti C k rln başkanlığında yapılan 
kamo:ta~ toplantısında bi; ~ısım ~~!
k'el . 1935 yılı bütçelennın m~ • 

enn d 63 600 lnhısar-
lif fasılları arasın a ' ' . d 10 lar Umum mUdUrlUğU bUtçesın e . 
bin ve lstanbul liman işleri umu1:11 mil 
CiUrlUğü bütçesinde de 7,500 lıralık 
lnUnakale yapılması hakkında ka~un 
layihaları müzakere ve kabul edıl -

ıni9tir. i gUnil toplana-
Kamutay pazartes 

~aktır. --- -===== r Kisik Ha~rl•r 1 
• Kültür Ba-1 

• Ankara, 29 (Tan) lise direktör 
kanlı~ orta mektep ve 

ip• . bütün zamanlarını 
ınuavınlerinln t b'yevi faali-

San 'at eserleri için 
t~nzililt yapılacak 

Ankara, 29 (Tan) - Devlet demir 

ll l'daresi Türkiye içinde ve dı -yo an , . . 
ındaki sergi ve milzelerde ~hir ~il 
~ek üzere nakledilecek ycrlı ~e ) ~ : 

G .. el San'atler eserlerıle mıllı 
hancı uz d a ve 
kUltür ve tarihi alakalan ı~ eşy .. 
eserlere umumi tarife Uzennden yuz-
de 75 tenzilata karar vermiştir. 

Lağvedilecek muhase· 

be direktörlükleri 

Encümen azasından bir kısmı, 1771 
numaralı kanunun emrini ifa etmiyen 
ve borçlanma muamclesini vaktinde 
yapmıyan mübadillerden geçmiş za. 
mana ait faiz aranmasını tetkik et -
mişlerse de encümen ekseriyeti bu 
teklifi kabul etmemiştir. 

ı .. ayihanın aldığı son şekli bildiri -
yorum: 

Kat'i tasfiyeye esas tutulan nisbct 
ter fevkinde mal almış olan mübadil
lerden 1771 numaralı kanunun üçUn -
cü maddesi mucibince fazlasını borç
lunmamış olanlar kendilerine teffiz 

Ankara, 29 (Tan) - MUvaze~ei u- edilen malların bu kanunun neşri ta-
. dahil ve ayrı bUtçe ile ıdare rihinden 6 ay içinde borç miktarınca 

emdil~menı):mum direktörlUk muhasebe di hazine lehine birinci derecede ipotek
kar 1 li olmak üzere tapuya tescil ettinnc

rektörlUklerinin kaldırılması ar aş ğe mecbur olacaklardır. Altı aylık 
mıştır. Bu vaziyete göre, tap.u ve .~a- müddet zarfında yapılmayan veya in
dastro ve istatistik umu~ . ~~ektor • faz edilmiyen ipotek ve t.effiz işleri 
l"ğU ile diyanet işleri reıslıgı muha • maim bulunduğu mahallin en büyük 

seu be direktörJUğil mazba·ta· ' .. f.in .. ans ba mal memurunun talebi üzerine mahal 
ı t ra li idare heyetleri kararile yapıJacak

kanlığı muhasebe direktor ugu a - tır. Tahakkuk eden borçlar. ilk taksi-
fından, jandarma umum kumandan - ti 1 haziran l 936 dan başlamak üze. 
lığı muhasebe işleri iç bakanlık mu - re 15 yıl ve 30 taksitle tahsil oluna
ha.sebe direktörlilğil tarafından, ~a • cak ve tahsilatta iskan kanunundaki 
rita ve askeri fabrikalar umum dırek usul tatbik edilecektir. 
.. .. · h ebe i leri de milli mü.. lda.re heyetl ri knratile yapılacak 

toduklen mu n ..ı... .;ı·~ 1,_,_ rtr ,~u-ınuameıeıermm JRU-
haw ı~·un _ • ..ı... • zam ettJff barç, J"ellfm ve masrallar 

~':ıiu ıa:ımdan görWf~ektir:a malın men,eine göre maliye bUtçesin 
mutay bütçe encümeni, ınans - den veya bankadaki hesabı carilerden 
kanlığı teşkilat kanun projesi U~eri~ hazinece verilecek ve ipotek muame
de bu hususta llzımgelen tadillerı lesinin birinci taksitine lllve edile-

cektir. yapmı~Jt-ır_. ________________________________________ ~ 

27 parçadan mürekkep Yunan 
filosu manevraya hazırlanıyor 

I 

2 - Hava harbinin ordu Uzerine 
tesiri : 
Habeş muharip kuvvetlerinin çok 

az veya hiç talim ve terbiye görme
miş olmalarına rağmen tayyareye 
karşı bilhassa ilk zamanlarda di
siplin ve soğukkanlılıkla hareket et
tiklerini bizzat ltalyanlar dahi itiraf 
etmişlerdir. Mesela Somali cephe
sinde Gorrahai istinat noktasını mU
daf aa eden Habeş askerlerinin bom· 
halara karşı hiçbir sığmak bulunma
dığı ve istinat noktası havaya karşı 
gizlenmiş olmadığı halde, tam dört 
hafta hava hUcµmlanna ve tayyare 
bombalarına dayanabilmeleri bu di
siplin ve soğukkanlılı!;"ln mükemmel 
bir numunesidir. 

Keza Makalleye karşı yaklaşmak
ta olan Habeş kıt'alnrı bir ay müd 
detle mütemadiyen hava taarruzuna 
uğradıkları halde, bu hare~etlerini 
terketmedller, siperlerini daima iler
lettiler ve en nihayet MakallcdE' 
Jtalyanlann yaptıktan mevzilerden 
şiddetli topçu ateşi yiyip durmağa 
mecbur oluncıya kadar ilerlemeleri· 
ni durdurmadılar. Somalideki Ras 
Dcsta kuvvetleri de devamlı hava 
taarruzlarına rağmen dağılmadılar, 
ilerlemekten kalmadılar ve bizzat 
Genemi Grazlyaninin motörlU kıt'a
Jarile gelip taarruz etmesine kadar 
hiçbir tevakkuf alfımeti göstermedi-
ler. 

Kısa bir müddet sonra Habeş mu-
harip kuvvetlerinin tayyareden ko
runma ve gizlenme hususunda ka
zandıkları meleke şnyanı hayr<'t de
recede artmıştı. ltalyanlar artık no 
büyük karargahlar, ne uzun ruru
yilş kollan görmüyorlar, har<'kat sa
hasında saldınıcnk hedef bulmada 
hayli gUçlUk çekiyorlardı. Habeş a
razisinin arızalı ve ağaçlık. funda -
lık oluşu buna yardım ediyor. mu
harebenin verdiğ"i tecrUbelcr de in: 
imam edince ltalyan tayynrelcrı 

~çin Habeş kıt'alnrına tesir yapmak 
gayet gUçleşiyordu. 
Habeş kıt'alannm havaya karşı 

gizlenme ve hava muharebesinin su
rOd cereyanma dair tecrU heleri bir 
müddet 110nra o dereceye vardr kf; 
belki hava muharebeleri tarihinde 
ilk olacak bir işe. ltalyan tayyarele
rine tuzak kurma hareketine teşeb
büs ettiler ve hatta bir dereceye ka
dar muvaffak ta oldular: 

Teşrinisanlnln ortalarına doğru 
(yani muharebenin başlamasından 
ancak bir buçuk ay sonra) ltalyan 
keşif tayyareleri Maknllc cenubunda 
Bula vadisinde çok bilyilk ve çadır
lı bir Habeş orduglhile bu ordugah 
ortasında kırmızı renkli bir "Ras" 
çadırı keşfettiler ve bir iki gün ımn
ra yani 18 Teşrinisanide derhal 20 
bombardıman tayyare~inden mürek
kep bir filo bu ordugah istikametini 
tuttu. Tam ordugahın üzerine gelip 
te bomba ve makineli tüfeklerle çok 
alçaktan t.aamız için vadiye doğru 
alçaldıktan anda yandaki yüksek te-
peler üzerine yerleştirilmiş Habeş 
makineli tüfek v ufak çaplı tayya
re toplan nteş başladı . Ve ltalyan -
Habeş harbind ltalyanlara ilk hava 
kurbanlarını verdirdi. f;kseri tayya
reler kurşun yarası aldılar. Halbuki lnekteplerin idare ve eri .1

1
. temin i-

tl . h redebilme erın re enne as if almamış o- ı 
Sin bafk& yerlerde vaz e ilme&i ı 
lu.n muallimler arasından seç 
ili kararlaştırmıştır. _ Bütçe en-

1 
taarruz ettikleri ordugahta insan 
namına hiçbir şey yoktu ve bu çok 

1 kısa zamanda hava muhar besinin 

• Ankara 29 (Tan) · · 
. .. ' ve teffi% işlennın 

menı, ınubad~le kkmdaki ka-
lcat'i tufiy.e ve ıntacı h~deki (göste-1 
hunun 4 UncU madciel uracaat et
!'ilen müddet sarfmda m bUkmilniln i 
Jnlyen mUbadilJ~r) :;:en veya i!-ı 
bıç bir hal teffız al tefeV\'Üz 
kfuu Adi derecesinde az ın _ft .... n o-

en muhtaç m tıniftir'. ubadilJere de ,...-- 1 
laca.ğı ,eklinde tefsir e • _ 

1 

Y' unan parlôrnentosun· . 

da müzakereler 

hususiyetlerini öğrenmiş Habeş kıt
alannın bir tuzağı idi. 

Jtalyanların Makalle ilerisinde Uç 
; ay silren tevakkuf devresinde ve 
: mevzi harbi sıralarında Jtalyan tay
. yarelerinin faaliyeti asla durmadı; 
: başlıca teşrinisaninln sonlarına doğ-

! ru Dagabur bombardımanı tekrar 
edildi, 30 Teşrinisanidc Debra - Ta

' bur bombardıman edildi. 25 Kanunu 
1 evvelde Tana gölU sahilindeki ker
, van yolu, 6 Kanunucvveldc Habeş 
1 karargahı Dessle, 7 l{anunueweldc 
! tekrar D~ic, 15 Kô.nunuewelde 

pek bilinemezse de bu toz ve du
manda kimsenin ferman okuyamı
yncağı da muhakkak. 

Yeni sene ltalyan tayyarelerine 
daha büyük faaliyetler ve fakat bun· 
dan daha mühim olarak çok daha 
müessir bir silah getirdi: Zehlrli gaz. 

20 Kanunucveldenberi SUveyş ka· 
nalından cenuba doğru geçirilen ze
hirli gaz mayiinln a{;"lrlığını kanal 
idaresi 53 ton olarak tesblt etmekte
dir. Bu silahm guc karşı hiçbir şey
le teçhiz edilmemiş, hiçbir bilgiy., 
sahip olmıyan Habeş halkı ve bizzat 
kıt'aları Uzerinde tesirini gösterme
mesine imkAn yoktu. Bu silahlar ve 
hergUn devam eden tayyare faali
yctlerile Habeşistanın mUdafaa kuv
\'cilerinin devam ilzerc imhası ve 
yıpratılması planlı olarak devam et
ti. Bunun en gilzel misalini cenup 
cephesinde Grnz.iyanl'nln Neghelle 
Uzerinc yaptığı son taarruzda gör
mekteyiz. 

TaaITUz mmtnkasının Somali hu
dudundan mesafesi 400 kilomctro 
idi ve bu sahaya karadan hiıcum 

gUçtü. Bunun ·i~in tayyareler faali
ycte g çtilcr. Tam bir ay devamlı 
surette hücumlar yaptılar, erzak ve 
cephane depolanm tahrip <'tliler, :r.a
ten Ras Dcst.a ordusu için geriden 
ikmal çok mUşkUldU, bu tnhrip tc 
yapılınca gUç duruma dUşttiler. Bi
ribiri arkasına yapılan taarTuzlar 
yerlilerin ve kıt'aların maneviyatını 
sarstı, ezdi, zehirli gaz bu Mrsıntıyı 
son haddine çıkardı. Nihayet bir 
gün Gradvani'nin tankları ve mo
törlU kıt'alan Neghelll'ye ~·aklastık
ları zaman yine başlarının Uıerindc 
İtalyan bombardıman 
tavyareleri görilndU 
•e Graziyani ordusunu karşılamak 

için toplanan Ras Desta'nın kuvvet-
leri vine tankların toplarından evvel 
t.nvy°arelerin bombalnnna maruz kal 
dılar \'C arkasından nrJer olduğu ma 
lfım. Son şimal <'ephesindeki t.aar
ruzlann her safhasında t.ayyarel rin 
gördiiklcri işler ise bilhassa mühim
dir ve toplamakta oldu~umuz vesi
kalarla ilcrd izah edec ğiz. 

M . .,.El'KI 

Adliye 

Rüıvet suçlusu • 

mahkGm oldu 

e 

DanUb Sigorta şirketinde 500 lira 
rilşvet alırken cUrmU meşhut halin · 
de yakalanan Maliye hesap mUtehas 
sıslar:ından Mecdinin duruşması dün 
ağır ceza mahkemesinde bitirilmiş 
ve suçlunun iki sene ağır hapsine, 
ayni müddetle Amme hizmetlerinden 
mahrum bırakılmasına ve kendisin
den 500 lira ağır para cezası alınma
sına karar verilmiştir. 

• Kapalıçarşıda Makbulenin dUk
kAnından manto çalan Hasan, dün 
Sultanahmet ikinci sulh ceza mahke
mesinde Uç buçuk ay hapse mahkum 
olmuştur. 

• Polis Behçcle vazife halinde ha
karette bulunduğu iddiaslle beşinci 
icra memuru Nazım aleyhine bir da
va açılmıştır. lddia edildiğine göre, 
Nazım, Aksarayda bir kamyona ha
ciz koymak üzere iken polis Behç<'tin 
kendisine yardımda bulunmadığını 
ileri sUrmüş ve bu yüzden icra me
muru ile J>0lis Behçet arasında bir 
münakaşa olmuştur. Bunun il~erlne, 
polis memuru ile icra memuru, her 
ikisi de ayn ayn zabıt varakaları tu
tarak birfblrlerl aleyhine mukabil 
dava açmı9lardır. DUn ikinci cezada 
polis Behçetin icra memuru Nazım 
aleyhine açlığı davaya bakılmış ve 
bazı şahitler dini nerek duruşma 
başkn gUne bırakılmıştır. 

Haliç iskeleleri tamir 
ediliyor 

Dün parlimen 
Atina, 29 (Tan) ll uğraşnııştır. 

to bazı teşrii işler e entodan ':is· 
Bugün hUkflmetin parli:eıesi ile kU 
ted 'ği te rii salahiyet m . ta -ı ş dan Yunan11 

b 1 l ·manını ziyaret eden Yunan ıemllerl lstan u 1 

Filo kuman - dar !ula gemiyi faal bir hale getire-
Atina, 29 (A.A.) - · bilmittir." 

c:lanJ Amiral Sakalfariu, Faler lıma-

nmda demirli bulunan Yunan don:.ı Yunanistanda feci bir 
tefti etmeden evvel ecne ı 

masmı ş · tayyare -
azetecilerini kabul etmlf, tayyare kazası 

g ve denizaltı gemileri ile 27 parça 

Somali crphesinden 400 kilometro 
ur.akta Neghelli, 21 Künunuevv<'lde 
yine Dagabur, 29 Kftnunuevvelde Do 
lo bombardıman edildi. Bu son ta
arruzun yapılma sebebi de şayanı 
dikkattir. Bundan maksat, 26 Ki.
nunuevvelde Dagabur Uzerine yapı-

Haliç idare6inin yeniden tamir et -
tlrdıği 8 numaralı vapuru bir mayıs
tan itibaren işlemeğe ba§lıyacaktır. 
idare, Hahcıoğlu, Yemi3 ve Cıbali is
kelelerini de tamamen tamir ettir -
miştir. Balat ve Hasköy iskelelerinin 
tamirine de başlanmak üzeredir. 

Gürültü ile mücadele 
Lif aramızda. ldnle bugün bir ga 

zete-.cl gibi değil de sizin gibi bir l tan 
bullu olarak görüşeceğim. lı §U gü
rültü ile mücadele liifına inanıyor mu 
sunuz! .• 

Bana orarsanıı inanmıyorum. 
Çünkü efendim! Bu işle mücadele ede 
cek olanlar bö~ le bir mUc.adelenln lü· 
zumuna kail değildir.•Daha ileri gide 
celim: B()l le bir gürültilnün me\'cut 
olduğunu da bilmezler. 

imdi u me' cut gilrültUlerl müta.-
1~ edelim: 
u~ sarho 1 gec:f'.nln derin silkunetl 

araaında sokağın köşesinde durmu"" 
lar bağıra bawra yaren ilk edil orlar •• 
Bunlann 86ılerl arasında r-oluk ço -
cuk işitmemesi 1hımgf'lt>nlf'rl de işit
memiş olalım. Oece aat hlr buçuk 
ikide bunların bağırmalan n halkı 
rahatsız etmeleri glirUltU değil mi -
dlr! •• lJikln bunu gfü·en aldırmaz. 

"Klmse)e teca\'ÜZ etml~orlar l·a! A
damlar biraz ke) lf olnm larl,, der, ge 
ç.er. \ 'e gürült:ü de de\"tlm eder. Bf..n 
yıllardanberl h<i) le sarho <lura~ı bir 
yerde otururum. nu den iı adam -
lardan birine tek lif edildiğini gormtt 
dim. 

Sabah le) in aat sekizden e\'\ el oa
ğınnası l a.qk olan satıcı gece aat 
ikide bağırır, kimse aldırmaz. }~k • 
mek para!' ı kazanacak. Nt• diyelim! .• 
Derler. 

Saat hlrclen onra kaı,anan pasta
cı, muhallebici gibi dllkkf\nların stor
lan ba) ram topu gibi ııatlıyarak in -
dirilir Kimse sthı tfoıe7. Güriiltli ol
masın dl) e şimdi dükkinlan ~ık hı· 
rakacak değiliz ya! Denir. Gece kor
na ~dığı lc;ln ceza~ a u~mıs bir 
tek şofor g&itc>~blllr mhdnb? Roş 

sokakt.an glderkc>n hem çalar hem 
kaçar. Buna da kimse etme7. Ka
<r.a olmasın diye ~alı) or. llıiımunlyeti 
nır. 

:Falan yerde kaza olmu-.tur. imda
dı 8ıhhi otomoblll, ne gece, ne gUn -
diiz, ne sabah, ne akşam dinlemez. 
Mahut cankoparan diidliğlinii çalarak 
sokaktan ka.<tır~a gihl geçer. Runa 
hiç kimse se çıkarmaz. 

Hclu:l ile seyyar bir sahcı aat iki· 
tle ka,·ga ecle.rler. Uağırtılanndan de
ğil uyu) anlar, mmer bile dlrlllr. l.A • 
kin o saatte omlar.elan kim geçer ki 
bwılara: • 

- wıunmı yün! Halk rahatsız o
lu) or •• Desin. 

Sabahlf'l)in be,r~r ~rağı dükklna 
gf'Jlr; kapıyı \'Urt.ır. lre.ridekl kalfa -
nrn U) kwıu ağır. Aksam da geç yat
mr Saat l ooide gelen çırak lam ~·a
nm aat a) ağının bum ile dlikkfı~n 
torunu tekmeler .. Kimse çıkıı,: 
- Allah heli\nn ersin! Uıra'k la bi

raz uyu) alım! dil t•ınez. ~·ocuk i~lne 
geliyor, dükkanı açtırmadan olar 
mu! 

}'alan m.Wam '«') a filan mösyönün 
kurt köpeği mülırem l ini ) apmak için 
erkenden sokağa fırlar. Kapı önünde 
ki r.öp t~nekelnfnl karı., hran kMll) 1 
görür \'e olanca kU\ Vf'tlle ha\ lama • 
ya başlar. Bunu o aatte U!llturacak 
kllDSf! yoktur. ~ahlblne ii) l~nlz: 

- Hay\'andır, bal7:rınr ne ) apa • 
yım!! der. Saat altıda, aJtı buçukta 
gözlwlwğlmlz çöp arabalanndan biri· 
si bozuk kaJdınmlann Uurlnden se -
kf.rek 80kağrnııa gf'llr. Ç opc:iiniin ka· 
pımlarla kürt kırma."' gorllştüğii, gö
rüştilğü değil ba~ırclığı sözlerden baş
ka, tenf'kelerin dlhlnd., çöp kalmıuıın 
diye kaJdrnp kaldını• arabamn ke -
narına ç.arıamasından ~ıkan es e ba
bı kehfl bile U) andınna3 a l eter. Bn
na karşı 8es çıkarama) ız. Temizlik 
memurudur. Otorltf'Slne mUclahale 
saydır. '.l'f'!nekeler onun f'.mrlndedlr. 
ister \'llrur, ister kırar. Ondan sonra 
da ha)"\ıuıa: 

- ~hhh ! diye bir bağrnr ki, insan 
h ay\'UI olmadığına bin Ukredlp sec
deye kapanır .• 

Böylece her metroyu en u ~ dakl 
kada kateden arabanın geçtiği )erde 
ikaz edllmemlft kimse kalmaz. 
Komşu gT&mofonları, geclkml rad 

)"olar, şoförlf'rln ka\•galan, ranı ı • 
kılan şoför mua\ inlerinin dokuz taş 
O)'narken ) aphklan patırdı, motörll 
bir türlü almı3 an kağşamr otomobD
lerln horultulan, erkenden kaıHsını ta 
mir eden komşu dilkkiuun ~M mıh
laması ••• 

Hep bunlar mUeadelenln bir ta .. 
rafmı teşkil eden gUrilltülerdlr. 1..1 -
kin bunlan alt fld~k karşı tarafta 
kJ Pf'hlhıuıı görtıml)·onım. Onu hana 
gösterin de mücadele olacağına lna -
na3"1111 •• 

çUıç partiler .ıaratı~bf usulün kulla· 
tun aeçintlennde n klif müzakere 
:tıılrnuı h&kkmda)d te J{ondlii8 ka
edilecektir. Çaldarisd ve asıedilen me
bineleri za.manıarın a ahiye mUdilr
lnurlarla be}ediye v~:ıcerestne mlnl 
lert ,ebe.kesinin m . eUst partiler 
olnıak üzere .Antl v_eı:;: yapıımaaı is 
ta.raf mdan obfJtrilk51Y 

ler . inin yapacağı ınanevrala-
ba.rı> g~atıannı i%ah etmiş~r. A
rın esas bahriyesinin 11etı Kra-
_: .... 1 Yunan ' . 
mud~i altında çalışma ve disıp : 
lın i ı 'nı· tekrar i1ctis&P etmesı 
l. anane erı . 

Mayuım birinci ve altıncı giinleri 
Klğıthaneye vapur l§letilecek ve ma
yısın haftasından itibaren Klğıtha • 
neye pazar gUnlerl munta.ıam sefer. 
ler yapılacaktır. 

Efendim, ~rllltU Nllp ehMmf'k hlr 
terblyfl mfıllelesldlr. \ 'e maalftllf'f o
nun itin bunun önüne -hiç ~llernez 
denılyellm ama- güç g~lllr. 

ın d t yfa ve zabitlerin sevın-
Sigara fabrikaları 8. FELEIC tendlği anlaşılmaktıı:dırkere ediJmek-

Parlimentoda müz~rtesiye kadar 
te olan meseleler c~kilin Belgrat
hetfcelenmezse, B&f yine nıUzake
t.an avdetinden son~t.lJ: 

k~rşısm :m:n olmuştur. ~özlerini 
c~n.e t~rc Amiral demiştir kı: . 
bıtirir en bahriyesi 20 senedenberi 
•'Yunanıarak adet itibarile bu ka

ilk defa o 

Atina, 29 (Tan) - Tatoy askeri 
tayyare lstuyonuna mensup bir ta
llın tayyaresi talimler yapıp ta yere 
inerken yanlı' bir manevra neticesin 
de dilşerek parçalanmıştır. lçinde bu 
lunan talebenin ayakları kopmuş ve 
çok t ena bir halde hastaneye nakle
dilmiştir. 

lan taarruzda yere inmeğe mecbur 
olan İtalyan Teğmeni (mUllzımı} 
Tito'nun kafumı kesmelerinden do
layı Habeflere bir c~a tertibi idi. 
Art.ık Dagabur'da krtfi derecede öl· 
(!Urecek insan kalmadığını tahmin 
ettikleri için ltalyanlnr bu taarru:r.u 
Oolo'ya yaptılar ve tabii bol bol in
san 6ldilrdUIPr. Ama Da'?abur'da bir 
cilrUm f lemiş olanların Dolo'da 
tecdyeler:i "Roma hukuku" na ne 
derece e kadar uygundur, burası 

lnhisarlar Umum MUdUrlUğU, ci- maktadır. Bu arada olmak Uıere ev
gara fabrikalannın maklneleştlrilme vekUere ilaveten yeniden 27 elektrik 
si •olunda yeniden baıı tedbirler al- motbrU alınmıştır. 

ftlere devam edilece • 
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No.118 Ziya §AICIR 

Ayvahk, Akhisar ve Soma cep· 
helerinde faaliyet CJÖrülüyordu 

Şehit Hamdi Beyin Biıadaki mezarı [Resimde ıörülen ( X) işaretli mezar 

Hamdi Beyindir. Yandaki mezar da yine onun kahraman arkada,ıarından 

(Kani Bey) in mezarıdır. Bu zat, düfman eline geçmek istememiş, taşıdığı 
bomba ile kendini öldürmüştür] 

Cemal Beyin böyle kahbeceııine şe Bu zat güvendiği arkadaşlardan 
hit edilmesi, bütün o havalide büyük on nefer seçmiş, bunları yanına ala
bir galeyan husule getirmişti . Derhal rak Bigaya gitmişti. Ayni zaman
Balıkesirden, Bürhaniye ve Edremit da, kuvayı milliye müfreze kuman
ten müfrezeler tertip edilerek bu ha- danlanndan (Dramalı Rıza bey) de 
in şeririn takibine gönderilmişti. Bir maiyyetinde kırk nefer arkadaşiyle 
kaç gün sonra da Ezine civarında Bigada Hamdi beye iltihak etmişti. 
- Ezine jandarma kumandanı Hüsnil Kuvayı milliyenin böyle iki mühim 
Bey tarafından - yakalanarak layık mUfreze kumandanınıriBigaya gelme
olduğu ceza, verilmi15ti. leri, ve vuif eleri hak km da da büyük 

İhsan çavuşun, böyle birkaç gün bir ketumiyet göstermeleri, muhitte 
zarfında ele g~irilerek tepelenmesi; iyi bir tesir husule getirmemişti. Ve 
hic; şüphesiz ki mühim bir muvaffa- bundan da bilhassa (Kara Hasan) 
kıyet husule getirmifti. Çünkü, bil- ,Uphelenmişti. 
tün o havaliyi kasıp kavuran böyle O ıırada (Kara Hasan) Biga ve 
azılı bir şeririn vücudu ortadan kal- havalisinde, adeta bir derebeyi gibi 
dırılmış; ayni zamanda böyle haina hüküm sürmekte idi. Bu adam Umu
ne suikastlerin de önüne geçilmişti. mi harp içinde, askerlikten hoşlan-

lhsan çavuşun tepelenmesi ile, mu mıyan birçok emsali gibi dağlara 
bit bir an için silk im keabetmişti. Fa çekilerek vakit geçirmiş; başına 
kat bu derin sükun, bliyük fırtınalar toplanan arkadaşlariyle beraber eş. 
dan evvel görülen durgun ve tehdit- kıya ilin edilmi§, mütarekeden son
kar havaya benzemekte idi. ra kasabaya gelerek o anarşi gün-

Bu aırada; Ayvalık, Soma, Akhl- lerinde mUhim bir mevki ihraz eyle
aar cepheleri dU9manm bUyUk taar- mifti.. Bqmda bulunan 200 kadar 
ruzlarmı !:al"ftlamak için bllyttk bifı adamlyle, J!Hg-anm muhafazasını de
f aaliyet göstermekte idi. Halk, akın ruhde etmişti. Halkın ve 'köylülerin 
akm kuvayı milliye merkez ve he • bir kısmı da kendisine müzaheret et
yetlerine müracaat ederek ıillh ve tiği için Kara Hasanın nUfuzu epey
cephane istemekte idi. Sillh mev • ce geniflemişti. 
eudu azalmıştı. Külliyetli miktarda Kara Hasan, o zamana kadar ku-
eilih ve cephaneye ihtiyaç vardı. vayı milliyeye karşı aleyhtarlık gös-

TAN 
4\bone ve ilan şartlan: 

Türkiye için Oıean lçırı 

Lira it. Lira K 

Bir aylık 1 50 
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e " ' 50 14 -
ı nt• 14 - 21 -

ntn tc:tn Olncıtık Şirketlerine 
müracaat edilmelidir. 

KUçUk lllnlar dofnıdan doğ· 
ruya idaremtzc:ıe almabtltr. 

KUçtık llA.nlann 5 satırlığJ bh 
1efalık 30 kuruştur. 5 u.tırdarı 
fıtzlası için satrr başına l5 kuru~ 
<tlmır Bir defadan fazla için ye. 
••rmrı"" .,., 10 kunıe tndtrfllr. 

"1rEMAŞA VE TlY A TRO 
OMNlUM 

Türk Anonim Şirketi 
31 Mart 1936 salı günü adi suret

te toplanması llzımgelen hissedar
lar Heyeti Umumiyesi için yatırılan 
hisse senet mikdarı Ticaret kanunu
nun 366 ve Şirket Esas mukavele
namesinin l51 inci maddelerinde ta
yin edilen en az mikdarı tutmadı

ğından, ve talik edilen 28 Nisanda 
dahi noksan muameleden dolayi Mec
lisi İdare Heyeti Umumiyeyi Mayıs 
ayının on beşinci Cuma günü saat 
on dört buçukta Şirketin Taksimde 
Maksim Barda Kain merkezinde &· 

şağıda yazılı ilk toplantı ruzname· 
sindeki işler hakkında müzakere et
mek üzere ikinci defa olarak top
lantıya davet olunur. 

1 - Meclisi İdare ve Murakıp ra
porlarının okunması, 

2 - 1935 senesi bilA.nço, Müvaze
ne ve kar ve zarar hesabının tasdi
kı, mezkO.r sene netaicine dair Mecli
si İdarenin teklifi hakkında karar 
ittihazı ve Meclisi İdare azalarının 
tebriyei zimmeti, 

3 - Meclisi İdareden çıkan aza
ların yerine aza tayini, 

4 - 1936 senesi için bir Murakıp 
tayini ve ücretinin tesbiti, 

5 - Şirket umurunun tedviri ile 
mükellef Meclisi İdare azalarına ve· 
rilecek ücretin tesbiti için Meclisi 
İdareye selahiyet itası, 

6 - Ticaret kanununun 323 ve 
324 ncU maddelerine tevfikan ıir
ketle akdi muamele ,hususunda Mec
lisi İdare azalarına müsaade itası, 

Ticaret kanunu ve Şirketin esaı 
Mukavelenamesi hUkUmlerince işbu 
toplantıda mevcut bulunan veya 
temsil edilen hisse senetlerinin mik
dan ne olul"8& olsun, yapılacak mU
zakereler muteber olacaktır. 

29 Nisan 1936 

..:JI!!, 

An tal yada son seneler içinde bliylik bir imar faaliyeti göze çarpmaktadır. Ak denizin incisi diye &nı1aD 1111 

şehrimiz, gUnden güne glizelleşmektedir. Yukarıki resim, Antalyanm şirin bir nwızarasmı 

M EM LE·KETT E 

Kayseride imar iıleri 

Sinanın eseri olan cami 
müze haline konuluyor 

Kayseri, (Tan) - Mimar Sinanm hayatının son senelerinde fehrimizde 
inşa ettiği camiin müze haline konulması takarrür etmiftir. :Eski bir med
resede bulunan Kayseri Müzesi buraya nakledilecektir. 

Şehrimizde bayındırlık işleri günden güne ilerlemektedir. Halk kapalı 
çarşılardan kurtulmuş, Atatürk bulvarı, şehrin en iyi caddesi haline gel
miştir. Cümhuriyet meydanında Atatlirk abidesinin bulunduğu kısım park 
haline konarak güzelleştirilmiştir. Burada, ayrıca büyük bir haVU% vücu
da getirilmiştir. 

Adapazarında at yarışları 
Adapazarı, (Tan) - Mayısın 17 inci pazar gilnü burada büyük bir at 

Y&nfl yapdacaktır. ikramiye miktan bin lini.dlr. Arap ve yerli hayvan
lara mahsus olan b u ya.rı90. daha şiındidon 20 a.t ysunhrılrnı~ır. 

Geçen sene olduğu gibi bu sene de yantlarm muvaffakıyetli geçmesi 
için hükumet baytarlığı ve tertip heyeti hazırlıklara b&ı}la.mıflardır. 

lnegölde tütün mahsulü tama
men ve iyi f iatlerle saltldı 

"TAN,, 

Siirdin su d 
bir an eVf~ 
halledilmeli 

Bir aralık, İstanbula, harbiye ne- termemişti. Hatta, kuvayı milliye 
zaretine müracaat edilmişti. Fa- tarafından Anzavura kartı açılan 
kat İngilizlerin korkusundan, mat-
lup olan fayda temin edilememişti... tenkil müsademelerine de filen iş-
BUtiln timal cephesinin idare ve ku- tirak etmek için (Gönen) e kadar 
mandasını deruhde etmiş olan 61 m- gelmiıti ..• Böyle olmakla beraber,ev
cl fırka kumandanı miralay Khım vell Hamdi beyin ve sonra da kırk 
bey, bu milşkülltı yenmek ve cephe- kifilik bir mUfrez.e ile Dramalı Rıza 
ıine bir iki bin silah tedarik etmek beyin Bigaya gelmesini hao görme
için çareler dUşUnUrken; birdenbire mie, fakat kalbindeki ıüpheyi de 
aklına, Rumeli sahilinde ve (Akbq) sezdirmeınişti. 

Meclisi İdare 

1 -·~ 
mevkiindeki sillh ve cephane depo- Hamdi ve Rıza beyler' Kara Ha-
ıu gelmiftl. sana kat'iyyen ehemmiyet vermiye-

0 esnada İngilizler, bu depodaki rek kendi lflerine girişmitlerdi.. 
tlllh ve cephaneleri alarak, Bolte - Dramalı Rıza bey, kıyafetini tebdil 
viklere karşı harbeden (Vrangel) or ederek iki arkada.,iyle Rumeli sahi
dusuna vermek istiyorlardı. Hatta, line geçmifti. Bir hafta kadar Ak -
bu maksatla gönderilmi§ olan Rus va baş civarında dolaşmış, silah ve cep
purlan da, Gelibolu limanmd& bekli- hane deposunun muhafaza aeklini, 
yorlardı. nöbetçilerin vaziyetini, hangi saat -

Mustafa Kemal pap, Türk mille- lerde tebdil edildiklerini, telefon 
tinin en sarih mal ve hakkı olan bu hatlarının mevkilerini, hangi iskele
ıillh ve cephanelerin bu ıuretle ya- terden istifade edilebileceğini ince -
bancılar eline g~~k üzere olduğu- den inceye tetkik ettikten sonra, 
nu ititmekte gecikmemişti. Ve der - Bigaya avdet eylemişti. 
hal lstanbulda bulunan kuvayı mil- Bu tetkikten i.lman neticeye göre, 
liye erkl.ııma şifreli bir telgraf çeke- harikulide bir cüret ve fedakarlık 
rek bu hareketin önüne geçmek i- gÖlterilirse depoyu ele geçirmek ve 
çin hUkfımet nezdinde hemen te - içindekilerden bir kısmını olsun A
,ebbUse geçilmeaini emretmişti. n&doluya nakletmek imki.n dahilin-

lşte, bu muhabere emumdaych deydi. Fakat bu ifi, Biga sahillerin
ki; 61 inci fırka kumandam miralay de bulunan yelkenli kayıklarla ba
Kizmı bey de, o depodaki liWı ve p.rmak mümkün değildi. Her halde 
cephanelerin - mümkün olduğu Jm- sUratli nakil vuıtalarma malik ol
darınm - An&dolu yakuma geçi - mak elzemdi. Onun için vaziyet, tif
rilmesine karar verm1'ti. re ile miralay KUım beye bildiril-

Fakat bu karar, naaıl tatbik edile- mişti. 
cekti?. Evvela; depo, Fransız asker- Miralay Kimn bey - İstanbul 
leri tarafından muhafaza olunuyor- kuvayı milliye teşkilatının erkanın
du. Sonra, Akbat limanında bir hay- dan olan - (Boğazlar kumandanı, 
li İngiliz ve Fransız harp gemisi bu- miralay Galatalı Şevket bey) e bir 
lunuyordu. Daha sonra da, her ne telgraf çekmif; Lapseki, Karabiga 
tekilde oluna olsun, bu ıil&h ve cep ve havalisinde bulunan kolorduya 
haneler ele geçirilse bile bunların ait bazı e9yanm Bandırmaya naklini 
Anadoluya nakli için bir hayli nakil bahane ederek bUyUc:ıek bir motör 
vasıtaama ihtiyaç görülüyordu. gönderilmeaini istemifti ... Ve motör 

Fakat, ne oluraa olau.n; tlddetle derhal gönderilmifti. 
başgösteren ihtiyacı temin etmek i- Nihayet, (336) senesi ıubat ayı
çin, bUtUn bu mUfkWltı yenmek i- nm 26 - 27 11ci cuma gününün gec:ıe
cap ediyordu. al (1) bqta Hamdi bey olmak URre 

Artık kat'I olarak karanm vermJe bu bir &YUÇ kahraman m~re bin
olan miralay Kizmı bey, derhal pll- mifler: 
nını tertip etmif; ve tatbikma da (Arkası var) 
geçmi'1:i. Bu mühim vazifenin icrası
na (KöprUlUlU, Hamdi bey) 1 me -
mur etmişti. Hamdi bey, bu itte mu
ftff akıyet gösterecek adar fedaklr 
ve tecrübeliydi. 

(1) Türk vatanperverliiinin ve vuife 
utrunda nefiı feralatinin en yübek tecel· 
liline teAdlif eden ba tarihi receyi, ve ba 
Hcenia kabramanlarmı anatma.mahdrr. 

z. s. 

1 
1 
1 

1 r 

Türk Kömür Madenler 
Anonim Şirketi Hiaaedarla
rma: 
Şirketimizin 26 Mart 1936 d& A

lelade surette toplanan Hissedarları 
Umumt Heyetince 1 Mayıs 1936 
dan itibaren mümtaz hisse senedi 
başına yüzde 4 hesabile 0,80 ve a
di hisse senedi başına yüzde 7 hesa
bile 1,40 Türk Liralık bir temettüün 
dağıtılması kararlqmış bulundu
ğundan dağıtılma muamelesine o 
günden itibaren lstanbuld& Galatada 
Karamustafa sokağında 149 numa
ralı Ovakimyan Hanında 4 ncU kat
taki şirket İdare merkezi ile yine 
Galatada Banka Komerçiyale İtalya
n& İstanbul Şube merkezi gioelerin
ce başlanacağı ilan olunur. 

Türk Kömür Madenler Anonim 
Şirketi İdare Meclisi Reisi 

Memduh Ezine 
İstanbul, 29 Nisan 1936 

VlKlNG 
markalı 

Süt Makinaları 
Davan olan her 
köylüye zanırt 
olan ma.lrinıuiJr. 

SürK.:f/l!rUfJa ırD. $'1'1. 
laTAN9UI., HLATA, Nlttlll•• PaZA• M 

ZAYİ - 2706 numerolu arabacı eh
liyet cüzdanımı zayi ettim yeniainl 
çıkaracağımdan hükmü yoktur. Sü
leyman oğlu lsmail. 

ln91öl inhisarlar ekıperlerl muvazaalı bir parti Ozerlnde etUt yaparlarken 

Inegöl, (Tan) - Dçemil tUtüncU- ye kadar fiyatlar normal 9eklini mu
lilk durumu her yıl biraz daha fazla halaza etmiştir. lyi mahsuller ~ -
gelişmektedir. Bu yıl geçen yıla gö- 715 kurtıf arasında aatılmlftır. 
re büyük bir fark göze çarpmakta - D içinde lnegöl tUtllnlerinln kalite 
dır. 93:s ürününden aablm&mlf bir itibarile birinci derecede olduiu ta
kilo tUtUn kalmallllftir. Bet yUs bin hakkuk etmiftir. TiltüncWer bu yı
kiloyu bulan~ rekoltesi kalite iti- lm fiyatlarmdan çok memnundurlar. 
barile göze çarpacak bir nefuet Yeni yıl ekimi için fimdlden bqhyan 
göatermlttlr. Sekiz alıcı tecimenden hazırlıklar& göre, plecek eene mah
bqka lııhlaarlar ldareei de bir hay- ıulUnün, bir miall ful& artac8iı kuv 
ti tUtUn allDlftlr. Satıf itleri bltincl- veUe umulmaktadır. 

~111ııııııııı1111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııtııııırıııııııı-.. 

Bugün matinelerden başbyarak l P E K Sinemasında 
Aşk heyecan ve macera dolu çok güzel bir film 

DONANMADA CiNAYET 
Fransızca sözlü M. G. M. büylik filmi. Bat rollerde : 

ROBERT TAYLOR JEANPARKER 
Ayrıca : !kinci bUyUlt film : 

1 N l N ON ı JEAN KlEPURA, JENNY JUGO 
Senenin en büylik qk ve musiki filml 

i•••••H•:nnırnnnn1111111RUJ11nnnnanuwı_.., 

Beyoğlu Akşam kız Ertik Okulu 
Direktörlüğünden: 

Akşam kız ertik okulları mezunlannm bu hafta içinde 
behemhal Tepebaşındaki Okula müracaatları. ( 2321) 

Belediye, yenide• 
motör alacak 

Aydm, (Tan) - Aydın~ 
trik teaiaatma am ol&D 
eektelerin önünU almak IGI' 
bir motör alm&lt k 
dır. Bunun için beJediyelet 

aından 10 bin lira 1stllad ~ 
tir. Bankaya yapılan 111 fJıtl_ 

vafakat cevabı • reimiftit· 
için de bankadan ~O bill Ut9 
br. Yeni yapılan eıektril' 
tarafmdan tetkik edilerek dl 
kabulü yapılmıftlr. 

Aydı•cla ıi..
Aydm, (Tan) - AydflJ - ... ~ --Aydın ovumda Azmak 

bir ıi.\rek yaparak 3 .... 
domuz öldtlrmtlfler, 4 ~ 
ru diri domua pti 

KiifllcHa~ ~ 
• Kayaeri, (Tan) -~)t 

trik firketi Halkevi el~~ 
lovatmı dokuz kurup 1ıı ~ 

• Kayaert. (Tan) - '!Jr 
gönderilen mUhaclrler ~.J.. 
lettirilmitt: •• ~ ~ 

• Samllun, (Tan) - ~~ 
rl Samaunda bulunan lf ...... ..-~ 
rekt6rU BaJık Alp, ~ -'!I 
pbeld dlrekt6rltıfüne ~ ~ J 

tir. Bu baftl- içinde yeol 
tine gidecektir. 

• Dlyarbe1dr, (Tail) ..,_. 
abide ve eski tzerlere alt sa 
kitap hanrlamaktadıl'· 
Dlyarbeldrfn eski blnaWft 
camileri baklanda UZUJ1 
rilecektir. 
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oıacak şeyl~r 

11940 Hcaırfbü 
1 

Karaya oturan vapur 
dün kurtarıldı 

tki gün evvel Çanakkalede Killtba
hirde karaya oturan InglliJ bandıra
lı ve 7500 tonluk Harpaqus vapuru, 
dün akşa.rna kadar yapılan uğraşma
larla TUrk Gemi Kurtarma Şirketi
nin Alemdar vapuru taraf mdan kur· 
tarılmıftır. Geminin yarası yoktur. 
Yolun& devam ederek Rusyaya gide
cek ve oradan yUk alarak Japonyaya 
hareket edecektir. 

• - 8 - Çevtreıı: Nuri HaWnuı 
Yuan: H. G. Well8 

G .. 1 •• 
1 
kapamı• öksürüyordu "ba:· ba ••• ben de 

Ol erın :ı •• k .. d.. öı·· d zabitim" diyordu. Tekrar o sur u. um umanı .. 

YA•ıf!~7 ~AHILO& Vt0.'8A,,., ~ 
ll~GI YUMllAı DOLA .. l<A~Ş//)A DUAAN 

Tıdı,.,ız HALDI ı Hı"c, l'fOTÔllÜ GÖzÜH 
8111 iZ 8ULAlfADllt< I '/$/AIYOA/ 

5 

Muhtemel bir taarruza karsı 

Avusturya Alman sınırına 
asker yığmaia başladı 

atrlmaaı ltlaumunu 
kaydeylemektedirler. 

Almanlar harekete mi 
geçfyor? 

Başı 1 incide 

Talebe llrlltl Konıreıl 
Millt TUrk Talebe Birliği Genel 

Sekreterliğinden: 
Birliğin Nlaan devreal kongrealnln 

S Mayıs 938 Puar günU aut 10 da 
Eminönü Halkevt salonunda açıla· 
cafı Birlikçi arkadaflara bUdtrilir. 

Atdc hava •ll•neelerl 
Kızılay Kurumu açık hava eflen. 

celeri lc;in bir proıram huırlamap 
b&flanuftrr. Bu Mllekl KermH, Afuı 
tol ayı lçiııde yapılacaktır. 8 Afuatoe 
cumartll reoeef ıaat 20 buçukta Talr
ıim belediye bahçesinde yapılacak 
olan Kırm .. puar ıunu gtlndUı ve 
gece devıw edilecektir. 

Puar ıtlndilı matineai 1aat 10 ela 
baflıyacak v. 1' • kadar devam ed• 
cektir. Aynca ayni gUn 17 ile 19 ara 
11Dda birçok eğlenceler yapılacaktır. 

Eırarenılı bir kablllıevk 
balon~• 

Brl\kael, 28 (A.A.) - Ollteııde'den 
Belga Ajaııama büdirillyor: Balıkoı· 
l&r, ıeçen ıeoe Waııdelurm. döft 
mil fimalhıdı ell'al'elllia bir ubUI 
1evk balonu ıönnUt olduklarmı IÖY. 
ltmiflerdir, Bütün projektörlerini 
yaknuf olan balon. Ud 1&&t müddetle 
dlD1ll Uıtlmamla tetkik etmlatir. 
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HERGUN BiR ROPORTAJ Yeni Fransız meclisinin manzarası SAGLIK karşı hepimizi 
olmamız lazıl11 Radikal Sosyalistler iktidar mevkiini · OGOTLERI 

Kazaya 
tedbir li 

elde edeceklerini zannetmektedirler 
Çiçek nezlesi " Kaza denilen şey, esrar perdesi 

Fakat bunlar içlerinden 
ayarında devlet Briand 

Poincare, 
adamları 

CI emenceau veyahut 
çıkarabilecekler mi ? 

Mayıs geliyor. Güzel mayıs, çi -
çekli Mayıs! Zaten şimdiden kendi
lerini gösteren o güzel çiçekleri bol 
bol görmek ve bol bol koklamak için 
.Mayısı dört gözle bekliyoruz. 

Fakat, her güzelin bir kusuru ol
duğu gibi, Mayısın da küçücük bir 
kusuru var: Çiçek nezlesi, mayısta 
çiçeklerin çoğaldığı mevsimde gelir. 

Şehir meclisi azası v~ avukat Ab
dülkadir Ziya, hukuk mahkemesin
de hararetli bir duruşma yaptıktan 
sonra, kan ter içinde koridora fırla
dı. 

HERYO 

Arsmlusal siyaset hakkında müta..
ıenlan her tarafta alaka ile takip e
d ilen Pertinax Daily Telegraph'da 
yazdığı bir makalede Fransız seçimi -
ni şöyle iz.ah etmektedir : 

Fransız seçim mücadelesi hakkın
da en salahiyettar malumat sahibi 
olan kimselere itimat edecek olur -
sak neticesi 3 mayısta belli olacak 
seçimde parlamentoya intihap edilen 
saylavlann parti bakımından şimdi
ki parlamento azalarından farklı ol
mıyacağına inanmamız 18.zımgelir. 

•••••••••••••••••••• 
Yazan: Pertinax 

MALVI 

etmemektedirler. Çünkü onlar Fran 
sız Cümhuriyetini Hitler ve Musso -
lini diktatörlükleri karşısında zayıf
latacak herhangi bir hareketten iç
tinap etmek için çok tedbirli dav
ranmaktadırlar. Hatta bu yüzden 
marksizmin tatbikinde umumiyetle 
ilk adım addedilen bankaların milli
leştirilmesine muanz bulunmakta -
dırlar. 

Halkçı cephe dahilindeki anlaşa -
mamazlıklar yüzünden gelen tesa
nütsüzlüğü gidermek, faşizm, yani 
Ateşten Haç gibi kurullar aleyhine 
bir hareket yaratılması icap ederdi. 
Şüphesiz bu kurullar Mussolini ül
küsünü güdüyor, ve parlamento bağ 
lanndan kurtulmuş bir hükumetin 
mevkü iktidara gelmesini istiyor. 

Maamafih bu tehlikeyi sezen La
valin nasihati üzerine kurullar sene 
başındanbcri seslerini çıkartmamış
lar ve hiç itiraz etmeden geçen son 
kanunda aleyhlerine ihdas edilen 
kanunlara boyun eğmişlerdir. 

Ne resmi geçitler, ne teftişler yap 
• mışlar, ne de halkı kışkırtacak si
lahlar göstermişlerdir. Bu şartlar 

tahtında da "Halkçı Cephe,, uyuşuk 
vaziyette kalmıştır. 

Radikal Sosyalistler 
Radikaller, sosyalistler bu suretle 

1 
iki senedenberi ifa ettikleri rolden 
yani diğerlerini takip etmekten kur
tulacaklannı ve önderliğe geçip ken-

ARŞEMBO 

· Şimdiki parlamentoda komünist, 
sosyalist ve her nevi radikallerden 
mtirekkep olan sol cenah 615 say
lavlıktan 340 ma sahip bulunmakta
dır. 

Birkaç hafta evvelisine kadar sol 
cenahın 60 yeni saylavhk daha ka
zanacağı tahmin edilmekte idi. Fa
kat şimdi sağdan ve merkezden an
cak 30 saylavhk kazanabilecekleri 
tahmin edilmektedir. 

Hallcçi cephe 
Bunun manası şu demektir: Ha

rici sebepler müdahale etmediği tak
dirde Fransız siyasi hayatı eski yol
da inkişaf etmeğe devam edecek ve 
mazi ile istikbal arasında bir uçu
rum açılmıyacaktır. Yani, ne de ol
sa bir sosyalist sergüzeştine şahit 
ol mı yacağız. 

Bu netice hayretbahştır. Son iki 
umumi seçimde, 1928 ve 1932 de ko
münistler diğer partilerden ayrı ka
larak rey vermemişlerdi. 

Halbuki bu sefer "halkçı cephe" 
namı altında sosyalist ve radikal -
sosyalistlerle beraber seçim sahasın
da bir teşriki mesai planı hazırla

mışlardır. 

Böylece 800.000 ile 1.200.000 ara
sında olan komünist reyleri her za
manki gibi boşa gitmiyecek, mute -
diller ve muhafazakar cümhuriyet
çiler aleyhine kaydedilecektir. 

Komünistler tedbirli 
Fakat "halkçı cephe" hakiki bir 

cephe olarak tahakkuk etmiş olmak 
tan çok uzaktır. Liderler umumi bir 
program üzerinde anlaşamadıkların
dan hiçbir program ilan edilmemiş -
tir. !kinci Enternasyonale mensup 
sosyalistler siliı.hsızlanma ülküsünde 
ıebat etmektedirler. Buna karşı 
Moskovanın tesiri altında olan ko • 
nıünistler ise silahsızlanmağı kabul 

dilerinin mevkii iktidara gelecekleri
ni ümit etmektedirler. 

Fakat bugün için harici tehdit ma
li meseleler karşısında kuvvetli, muk 
tedir ve salahiyet sahibi bir hükume
te ihtiyacı olan Fransada radikaller 
bir kabine kurmağa kadir midirler? 
veya Briand bilyüklüğünde devlet 
adamları çıkarabilirler mi? 

Böyle bir suale ancak şüpheli ce
vaplar verilebilir. Partinin bugünkü 
liderleri 1932 galebe'Sini yabana gö
türen ayni kimselerdir. O zaman kar 
şıla.5tıkları ayni meselelerle karşıla
caklardır. Ancak bu sefer bu mese
leler biraz daha ciddiyet ve ehemmi
yet kesbetmiş mahiyettedir. Ayni 
zamanda ilk fırsatta faşist kurulla -
nnm saman altından başlarını kal
dıracaklan şüphesizdir. 

La val idaresinde milli ittihadı teş
kil eden partilerin ekseriyeti kollek
tif emniyet, Büyük Britanya, Rus
ya ve Küçük Antant ile anlaşmalar 
aleyhinde sevkedildi. Fa,ist ltalya 
ve belki de ilerde Almanya ile bir 
muğlak anlaşma yapmağa ikna edi
diler. 

Radikal sosyalist partisi seçimden 
partamentoda en kuvvetli parti ola-

. KAYO 

ŞOTAN 

Çiçekten, o güzel kokulu şeylerden 
insana nasıl nezle gelir? diyeceksi
niz. Bakınız nasıl: 

Bilirsiniz ki çiçeklerin en çoğunda 
erkeği dişisi bir aradadır. Böyle o
lanların insanlara bir zararı olmaz. 
Bazıları da yalnızca ya erkek olur -
lar, ya dişi olurlar. İnsanlara nezle 
veren çiçekler işte böyle olanlardır. 

I Yalnız erkek olan çiçeklerin tohum
. larını kelebekler, havada uçuşan bö
cekler ayaklariyle yahut kanatlarının 
üstünde dişi olan çiçeklere götürür
ler. Bundan da bize bir zarar gele
mez. Fakat o yalnız erkeklerin çı -
kardığı tohumlarından birçoğu 
havaya da kanşır, dişi bir çiçeğe 
raslayıncaya kadar havada. uçuşur
lar. 

Belli ki, çok yorulmuştu. Ve bu 
yorgunluğuna rağmen yeni bir da • 
vasına yetişmek için acele etmek 
mecburiyetindeydi. 

Tam bu sırada ben yetiştim: 
- üstadım, bir dakika konuşabi

lir miyiz? 
Abdülkadir Ziya durakladı, saati

ni çıkarıp baktı ve beş on dakikalık 
vakti olduğunu görünce: 

- Buyrun... dedi, sizinle şöyle 
bir köşeye çekilip konuşabiliriz! 

"Tan" ın okuyucularını sigorta 
ettirmek hakkında verdiği karar, se
vimli avukatımız üzerinde iyi bir te
sir bırakmış olacaktı ki, daha ben 
sualimi yarılamadan cevabını verme 
ğe başladı: 

- Hayat sigortaları, bilhassa ka
zaya karşı yapılan sigortalar; vakti
le yalnız uzağı düşünen tedbirli, ih
tiyatlı kimselerin başvurduğu bir 
çareydi. Çünkü, o tarihlerde nakil 
vasıtaları, bugünkü kadar çoğalmış 
değildi. Caddelerimizin bütün hare -
ket ve faaliyetini arabalar ve atlı 
tramvaylar temin ederlerdi. Yaya 
yürüyenlerin ölümle neticelenecek 
bir kazaya uğramaları ihtimali, §im
dikinden çok azdı. 

Avukat Abdülkadir Zi'f' 

zetirim bilir misiniz? .. ~-~e~el .-ı 
olmıyan bir çatıya! .. K~ç~ ~ 
sıntı ile çatı çökünce, butun 
kakta kaldı demektir. pe}rl 
Yarın hiç kimse başın~eO 

leceğini bilmez. Kaza d ;,.r. 
esrar perdesi altında sakl!lll ut" 
sanların saadetine pusu 1t 
hayduttur. Bu haydudun ·Y"_ 
kurtulmak, yarını keşfedeırı1~ 
sanlar için mümkün olanı~., 
re, kaza neticesinde uğrıı 
di ve manevi zararları kıs~ 
fi edebilmek te bir tesellid~ 

rak çıkarsa (1932 de olduğu gibi) 
yahut sosyalistler kadar saylavhk 
elde ederse reisicümhur için yapıla
cak bir şey kalacaktır: Başbakanlığı 
derhal Deladier'ye teklif etmek.Fa
kat bu teklif ancak reisicümhurun 
şimdiki "milli ittihat" kabinesinin 
artık seçimden sonra işi kalmadığı
na inanmasile yapılacaktır. 

Lavali dış siyasa yüzünden istifa
ya sevkeden sol cenahın radikal sos
yalist bir kabinenin Laval siyasetini 
takip etmesine müsaade edip etmi
yeceğini anlamak alakayı uyandıran 
bir ~.:ydir. 

Bu çiçek tohumları havada uçuş
tuklan sırada bizim burnumuza da 
rasgelebilirler. Burnumuzun iç ta -
rafındaki "muhati gışa" sağlam ise 
çiçek tohumlarına karşı kendisini 
müdafaa eder, nezleye tutulmaz. Bu
run herhangi bir sebepten dolayı za
ten hasta ise, hatta biraz çarpık ise 
çiçek tohumu ona nezle verir. Sinir
liler, yahut artritik dediğimiz insan
lar çiçek nezlesine, burunlarında hiç 
bir şey olmasa bile, daha ziyade müs
tait bulunurlar. 

Bir de insan çiçek nezlesine bir ke
re tutulmuş olunca, birçok hastalık
larda olduğu gibi, hastalığa karşı a
şılanacağı yerde bilakis onu Y,eniden 
kapmaya daha ziyade istidat göste
rir. Nezlesi her yıl çiçek mevsiminde 
tazelendikten başka, bazılan bir 
mevsimde üst üste birkaç defa nez
le olurlar. Bereket versin ki, böyle 
çiçek nezlesine karşı istidat, her çi
çeğin tohumu ile meydana çıkmaz. 
Nezleye istidadı olanlar da yalnız 
bir türlü çiçekten müte~iı vlurlıu-. 
Mesela Akasyadan yahut kestane a
ğacının çiçeklerinden. 

Zamanın değişmesiyle nakil vası
talarında da büyük değişiklikler ol
du. Y i r m i n c i a s r ı n k a. -
b u 1 eti ğ i sürat mefhumu ; 
bütün işlerimizde aceleci olmağı, gi
deceğimiz yerlere, vaktinde yetişme
ği bize emrediyor. Sürat ise, her za
man için tehlike doğurucu bir şey
dir. Kazalar daha çok bu yüzden i
leri geliyor. Şimdilik, alınan bütün 
tedbirlere rağmen dünyanın vesaiti 
en bol olan yerlerinde bile, kazaların 
önüne geçmek mümkün olamıyor. 
Bu asırda yaşıyanlar, kazaya uğra
mak ihtimallerini büsbütün ortadan 
kaldıramayınca, kazaya karşı emni
Jet tort.iba.tı a.lnı t',o. ı..~ıo .. : .. : 
mecbur görmüşlerdir. 

Tan, okuyucularına bu t ~ 
kanını vermekle, içtimai g~ 
deki büyük bir boşluğu do 
oluyor. 

Bu çok yerinde teşebb~ 
yük alaka uyandıracağına ~ ~ 
var? En küçük bir f edakSI' 
mıyorsunuz, hattiı. prim ve·~=·"" 
nuz. Buna mukabil; okudu~ ..ı 
gazete, sizi, yalnız okuyuc 
ğunuz için sizin hayatınızı ve 
cınızı sigortalıyor. BundB' 
karlı iş olur mu?. 

.. 

OALAD IYE 

Polis 

Bir işçi elini 
makineye kaptırdı 

Cibalide Türk yağ fabrikasında 
amelelik eden Mehmet, dikkatsizlik 
yüzünden çalıştığı makinenin çarkı
na sol elini kaptırmıştır. Bu· sırada 
serçe parmağı tamamen koptuğun
dan tedavisi yapılmak üzere Musevi 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Arkadaşını ağır yaraladı 

Tahtakalede bir arsada barbut oy-
nayan altı kişi arasında oyun yüzün
den kavga çıkmıştır. Bunlardan Ze
ki, seyyar satıcı Zekiyi bıçağiyle vü
cudünün üç yerinden ve sol kolunun 
altından ağırca yaralamıştır. Yaralı 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış
tır. Hadiseden sonra kaçan suçlu a
ranmaktadır. 

Yaralama vak'alorı 
Son yirmi dört saat içinde şehirde 

muhtelif yaralanma vakalan olmuş
tur: 

1 - Kadıköyünde Acıbadem cad
desinden köpeği ile geçen Abdürrah 
man o civardaki mekteplerden biri
nin köpekleri saldırmıştır. üzerine 
gelen köpekleri kovmak isteyen Ab
dürrahman, diğer köpeğin sahipleri, 
Ha.san, Enis ve Tahsin tarafından 

dövülmüş, başından yaralanmıştır. 

2 - Balatta kahvecilik eden Ra
sim ile kardeşi lsmail, yolda ekmekçi 
Ahmet ile arkadaşı Hurşide rastla-
mışlardır. Bir alacak meselesinden 
aralan açık bulunan dört arkadaş, 
bu sırada ağız kavgasına başlamış • 
lardır. Ahmet, lsmaili cakJ ila omu-

Çiçek nezlesi, başka sebeplerden 
gelen nezleye benzer: Burun ilkin 
şiddetle kaşınır, arkasından aksırık 

gelir. Bazılarında üst üste yirmi de
fa, otuz defa, sonra burun "çeşme 
gibi,, akmaya başlar. 

Bazılarında nezle gözlerde olur. 
Gözler kaşınır, insan o kaşıntıyı gi
dermek için gözlerini uğuşturunca 

gözler kızarır. Sonra göz yaşları ge
ne "ç~me gibi., akar. Sıcak ve ışık 
bu nezleyi artırırlar. Onun için in
san, biraz rahat etmek üzere, serin 
ve karanlık yer arar. 

Çiçek nezlesinin göğse de indiği o
lur. O vakit göğse şiddetli bir sı -
kıntı basar ve bu sıkıntı vakit vakit 
tekrar gelir. Öksürük de insanı hay
lice rahatsız eder. 

Çiçek nezlesi vakra tehlikeli bir 
hastalık değildir. Ancak insanı -
hem de en güzel mevsimde - rahat
sız eder. Her geldiği vakit, altı haf
taya kadar sürebilir. 

Onun tedavisi aşı ile, seromla o
lur. Kendi kendine geçmesini bekle
mek pek uzun sürebilir. Onun için 
mutlaka hekiminize giderek ona te
davi ettirmek zaruridir. 

Lokman HEKİM 

zundan Nail de Rasimi yumrukla yü 
zünden yaralamıştır. Suçlular yaka
lanmıştır. 

3 - lzzet adında biri tek atlı ara
bası ile Şişlide Çocuk hastanesi civa
rından geçerken beygirin tramvay -
dan ürkerek şahlanması yüzünden 
yere düşerek başından yaralanmıştır. 

Bir dükkôn yandı 
Dün sabah Mısm;arşısmda bir yan 

gın olmuştur. Mısırçarşısında Erzak 
amban sokağındaki 18 numaralı pa
mukçu dükkanında kalfalık yapan 
Nihat, mangalın kıvılcımlı küllerini 
bodruma dökmüştür. Bir müddet son 
ra küller arasında bulunan bu kıvıl
cımlardan bodrumdaki talaşlar ateş 
almıştır. Ateş, dükkan yandıktan 

sonra söndürülmüştür. 

Bulunmuı ceset yok 
Bir gazete, denizden bir ceset çıka

rıldığını yazmıştır. Emniyet direktör 
lilğünden aldığımız malumata 2'Öre. 
bu haber do~ru değildir. 

Bu emniyet tertibatı da ancak 
kaza sigortaları olabilir. Sigorta, as
rın icaplanndan doğma bir zaruret
tir. Sigortasız adamı, ben neye ben-

SalihaddlP (1 

-s:,.. ... a.~.1-1.r .: .., _ _ : ... ~~ 
Türk ecza kodeks kornis~ 

saat 15 de Sıhhiye MUd. 
mutat toplantısını yapmışı:. 
hafta ikmal edilen mUlhak 
yon raporları okunmuştur. 

, 
Çocuklar için bir müsamere ver• 

Dkmektep talebeleri, dün de mekteplerinde toplanarak Çocuk~ 
etrafında görüşmeler yapmışlardır. Akşam üzeri Alayköşkünde ~ ~ 
için bir temsil verilmiştir. Yukarıki resim, müsamerede bulunan bit 
grupunu gösteriyor. __.,/ 

,, 
ııı•' :.1 

EJ:tı her HY sizi 'atı ırsız laııc1 ı rı)Or \t tıti71l'ndiri)oı s:ı, t•ı:t' ..ı t"lf 
ak~ ıtık lıkı rl erınızi a lı -usı c.-ılı\orsa, tgl'r g(•rcleıı ll)kıı ıu ını~>0' ~ 
pek hasıııır : sıııır lrrıııı zı n ıentpbııh ı)elı ar lıııı$1ıı . tırnıız \ııı.: ı 1 \ ~· 
ltıı.ı lıl!• i! ıd errııtCt acelt tdınız. 

Bromural ·Knoıı. 
tıııııı ıı .ı uıı ) .111111 13ıtıdıf:ı bır ın iı~el..kiıı oıııp "·'> bellı(r ı ıı iz rıı! 

1 ı l 
vr . ıf ı) t'l ı ~11t ıadt edtı. - Tesırı ~:ı.)tl ierıdır. _ [Jro111 ııı 1 

ti ıa ıa rı \ Ol.:hır 

• il U .IO ~Onıprln •)1 "'°"' lf.p. 
lf'rdt "''"nrltı\if' r t\rlf •it • • hUr 

l<noll A.-G., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwi2s11aıeı1 ,,ıı 
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Avukatlar kanunu 

üzerind 

... ı incide 

Miizakereler nihayete 
ermek üzeredir 
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EKONOMi 
PIY ASA VAZiYETi 

Türkiyeden buğday almak için, zi
raat bankasına muhtelif memleketler 
den milracaatıer vaki olmaktadır.Bil 
hassa Almanyadan, lsviçreden, Bel -
çikadan buğday talepleri başlamış -
tır. Bu taleplerden anlaşılıyor ki, bu 
sene, dış memleketlere bol miktarda 
buğday ihraç etmek imkanları elde 
edilecektir. 

Dün borsada, yumuşak buğday ü
zerine yine 6 kuruş üzerinden mua -
mele olmuştur. Diğer hububat fiatle
rinde bir tahavvül yoktur. 

Mısır fiatleri de yakında düşecektir. 
Ziraat bankasında salahiyettar bir za 
tın bir muharririmize söylediğine gö
re, birkaç gün içinde, Romanyadan 
yine mısır getirilecektir. Evvelce geti 
rilen bir vapur dolusu mısır Samsun 
Ue Hopa arasındaki mıntakalara tev
zi edilmiştir. Alınan haberlere göre, 
Karadeniz piyasalarında mısır fiatle
ri eskisine nisbetle düşmüştilr. 

Kambiyo Borsasında 
Kambiyo ve esham ve tahvilat yine 

hararetli muameleler başlamıştır. 
Paristen gelen telgraflar üzerine 

Unitürk fiatleri tekrar yükselmiştir. 
Son gelen telgraftaki fiat, 258 frank
tı. Unitürk fiatlerinin bu suretle art
masındaki sebep şudur: Türkiye borç 
larınm dövizle değil, mal vermek su
retile ödeneceği hakkındaki eski şa
yialar tekrar tazelenmiştir.Alakadar 

1 
resmi makamlar, bu haberi henüz te
yit etmemişlerdir. 

Polonya altın esasını 

bırakmak üzere 
Varşova 29 - A.A. Efkan umu -

miye döviz ve altın muamelatı ileri
ne konulan takyidatla meşgul olmak 
ta devam ediyor. 

Gazeteler bu husustaki kararna
menin halk tarafından çok iyi kar
fılandığmı tebarüz ettirmektedir. Ka 
rarnameler ile spekülasyonun önüne 
seçilebilecektir. 

Muhafazaklr partinin gazetesi o-

lan 11Czas" gazetesi, muvakkat bir 
tedbir olmak üzere bu kararnamenin 
lüzumunu kaydetmekte, fakat bu -
nun ekonomik siyasada daimi kalma 
aına muhalif bulunmaktadır . Son 
haftalar içinde heyecan o dereceyi 
bulmuştu ki Milli Bankadan tediye 
edilen dövizlerin miktarı günde bir 
milyon zelotiye kadar, hatta meseli. 
geçen Cumar'~.ısi dört buçuk milyon 
zelotiye kadar çıkmıştı. 

Lehiıtanın finansal siyaseti 
değiıiyor 

Vartova 29 A.A. - Havas ajansı 
bildiriyr: 

Ekonomi miltehassısları Lehistan 
Bankasına nakit muamelatını kont
rol hususunda selahiyet veren karar
namenin altın esasını terketmeğe 

muadil olduğunu söylemektedirler. 
Bu mahf ellerde söylendiğine gö
re deflasyon proğramınm Mü
dafii olan Miralay Matuszevski'nin 
son defa ·ıukubulan m<.ğlubiyeti, Le
histanın mali siyasetinde bir değişik
lik vuku una inandırın:- 1ttadır. 

No. 8 

Ademle Havva 
Bürhan CAHiD 

Çantalarımı yerleştirmiftim. Biz 
C!e aşağı indik. Kadın ince, biçimli 
narin bir şeydi. Güzel bir profili var 
dı. Sokulduk. İhtiyarla tUrkçe konu
fU)'or. 

Hikmet omuzuma tırmanır gibi 
yüklendi: 

- Avrupaya yerli malı götUrmek 
te fena değil. Beğenrnedinse Necibe 
11öyle vagonları bir daha kolaçan et· 
ıin. 

Kampana ortahğı karıştırdı. 
Semplon ekspres oldukça kalaba • 

Irk. Vagonlara doğru koşuşanlar a -
rasma ben de katıldım. Peşimden ge 
len Neciple Hikmet: 

- Acele etme. Daha bir kampana 
va.r. 

lyi ki ı.tlamıtım. Ekspres bizim Fi
lorya treni gibi tetrifatla kalkmıyor. 
Ben daha basamakta iken yUrümeğe 
ba.tladı. 

Mana.sız, beylik kelimeler, el, men 
dil sallamalar ve tebessümler. 

Gıldır gıldır demir 11esi ve arasıra 
kömür kokusu. 

Ev sanayiini korumak için 
Ankarada bir 

• • 
iktisat Vekaleti 

Ev sanayii sergısı açacak 

Iktisat Vekaleti, memleketimizde J ya, danteli işleri gibi... Memleketi -
ev sanayiini korumak maksadile An- mizde bu nt:vi işleri yapmakla geçi
karada bir sergi açacaktır. Sergide nen fakir kadın kütleei vardır. Bun
cvlerde kadınlarımız tarafından ya- lar, fabrikaların yapamayacağı dere
prlan işlemeler, oyalar, dantelalar, cede gü: ~1 işleri yapmak suretile, pi
<;oraplar, çarşaflar her nevi dokuma- yasada bu mevkilerini muhafaza et-
lar teşhir -?dileccktir. mektedirlcr. 

Türkiyede ev sanayii, son asırda 
endüstr.inin inkişafı üzerine eski e -
,hem"'lyetini kaybetmi.U. Evvelce, 
bugün çarşıdan satın alman eşyanın 
mühim bir kısmı evlerde temin edi
lirdi. Kadın çarşafları, her nevi do
kumalar, çoraplar, ev sanayiinin 
mahsulu idi. Hala Anadoluda ev sa
nayiinin bekayasma tesadüf edilmek 
tedir. Ticari münasebetlerin tesirin
den uzak bulunan köylerde ev doku
maları mevkiini muhafaza etmekte • 
dir. Birkaç sene evvel. lzmir dokuma 
cılar birliği ta.rafından yapılan bir he 
saba göre, Türkiyedc dağ köylerinde 
100 binden fazla el tezgahı olduğu 
tahmin edilmekteydi. 
Yukarıda yazdığımız gibi, son asır 

da endüstrinin inkişafı, şehirlerdeki 
el sanayiini bilhassa ev sanayiini or
tadan kaldırmış, evlerdeki el sana)i
inin mMiyetini tamamile değiştir -
miştir. 

Bugün c·ı sanayii umumiyet iti • 
barile ihtiyaç eşyası yapan bir sana.
yi olmaktan çıkmıştır. Çarşaf, her 
nevi dokuma gibi ihtiyaç eşyası, çar
şıdan daha ucuza temin edilmekte -
dir. Hatta son zamanlarda, evlerde 
kadınların çorap dokuma işi bile büs 
bütün ortadan kalkmıştır. 

Bugünkü ekonomik şartlar içinde 
ev sanayii lüks ve fantazi eşyanın i
maline irbisar etmektedir. Mesela o-

O zaman ekspres şimdiki gibi geç 
kalmıyordu. Yedi buçukta kalktık. 

Çatalcaya gelmeden restoran zili 
çaldı. 

Kendimi yokluyorum. İçimde bir 
heyecan var ama, acı değil. Acı ol
mayınca tatlı olacak! Karanlık çö
kerken tstanbulun kıyıları da silindi, 
karardı. Vagonun kof, manasız ışık
lan ve bitmiyen bir demir gürültü -
SÜ. 

Lokanta vagonuna geçinceye ka -
dar koridorda birkaç kere dolaştım. 
Genç ve güzel yolcu mütemadiyen 
cıgara içiyor. Kederinden olacak. 
Onun benden önce restorana geçme 
sini bekledim. 

Şık lacivert bir seyahat tayyörü i
çinde vücudü bir nar fidanı gibi düz
gün görünüyor. Koyu kumral saçla
n bizim Kadıköy kızlarınınki gibi 
bebe biçiminde esnesinde kıvrılmış. 

Cıgara içmem ama yolda eğleni
rim diye birkaç paket almıştım. Pek 
iyi etmişim. Yemeğe kadar birkaç 
tane tellendirdim. 

Yemek salonuna geçtiğim zaman 
bütün masalar dolmuştu. Bu mev
sim işlerin tatil zamanı. Birçok ec
nebiler tatili geçirmek için memle
ketlerine gidiyorlar. Boş yer arar -
ken onun en arkada iki kişilik bir 

Ankarada ev sanayiine inhisar e -
decek olan bu sergi, ayni zamanda 
köylerdeki el ısanayiine de ehemmi
yet verecektir. Köylüler JJlAASul za
manı haricinde, el sanayii ile meşgul 
olmaktadır. Bu nevi mamuli.t muh
telif nnntakalara göre değişmekte
dir. Mesela: Bartın köylerinde, ağaç 
işlemeleri piy"'..8ada büyük bir rağbet 
görmektedir . .ışlemeli tahta kaşık -

lar, ve ağaçlardan yapılan hokka ta
kımları, bardaklar, sigara kutulan 
gibi.. Ankara sergisi memleketimizin 
muhtelif yerlerinde yapılan el sana
yii mamulatını ilk defa olarak bir a
raya getirecektir. Halk bu suretle 
Türkiye şehir ve köylerindeki el sa
nayiinin mahiyeti hakkında bir fikir 
alabilecektir. 

Bu nevi mamulat sergide tanın -
dıktan !!onra, piyaeada müşteriler 

bulacak, ve bu ıımretle evlerde yapı
lan güzel e1 işlerinin de yaşaması 
temin edilecektir. 

Odaya kayıth tüccarlar 
Son teftişler neticesinde, bazı tüc

carların Ticaret Odasına kayıtlı ol
dukları Jı!Ubeden gayri mal ithal için 
beyanname aldıkları tesbit olunmuş
tur. Gümrük başmüdürlüğü yaptığı 

bir tamim ile buna mahal verilmeme 
sini bildirmiştir. 

masada oturduğunu gördüm. Bu iyi 
bir tesadüftil. İflerin yolunda gitti -
ğine a l 8. m e t t i . E t r a f t a 
bir bo§ yer araya araya g i d e r • 
k e n garsona orasını işaret etti. 
Her halde onu kimse rahatsız etme
mek, başka yer varken onun kartı· 
sına geçip oturmamak için başka 

yerlere dağılmışlardı. Geç gelişin· 
deki sebep de zaten bu idi. Fakat bu
nu belli etmemek için bir iki dakika 
ayakta durdum. 

Sonra yersizlik mecburiyeti sü11-
nü ve:c:rck sokuldum. 

Onun Türk olduğunu bildiğim hal
de fransızca: 

- Rahatsız ~tmez miyim, efen
dim, dedim 

Güzel aksanlı bir fransızca ile ce
vap verdi: 

- Hayır efendim, oturabilirsiniz. 
Çekine çekine sandalyeme yerle§· 

tim. O çorbasını içiyordu. 
Sarsmtıdan üstüne bir IJeY dök· 

memek için iğilmifti. Onu yakından 
daha iyi buldum. Kısa kalınca kat
lan altında kadife gibi yump.k ve 
parlak gözleri vardı. 

Tipik bir <;ehre, mat bir ten. Pek 
az boy$. İnce dudakla.n ince bu
run kenarları gösteriyor ki, hanas 
bir kadın. Gözlerim parmağındaki 

BORSA · PIY ASA 
29 NlSAN ÇARŞAMBA 

Para Borsası 

A lı ı 

Sterlin 619.-
1 Dolar 123.-

20 Frınsıs francı 164.-
20 Belçika francı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 815.-
20 Çek kuron 86.-
20 Ley 13.-
20 Dinar 48,-
Liret vesikalı 192.-
Florin 82,50 
Avusturya ıilin 22.50 
Mark 30.-
Zlori 22.SO 
Penco 21.-
Levı 22.-
Ycn S2.-
lsvec; kuronıa 31.-

Altm 962.-
Banknot 240.-

Çekler 
Parıa üzerine 
lnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
lsvec; kuronu 
lıpanya pezeta 

Es itam 

Sa tıı 

622.-
123.-
167.-
83.-
23.-

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

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

964.-
241.-

12.06.-
622.-

0,79,32.50 
10.08.17 

4.69.90 
2,43,88 

64,33,75 
1,17,09 

19,22,10 
4,23,18 
1.97.60 
3,11.95 
5.82.10 

le Bankası MU. Kupon kaili 82.-
.ı • N. 9.90 
ı, ı. Hamiline 9.90 
Anadolu % 60 24,35 

.. %100 40.-
Sirketihayriye ıs.-
Tramvay 19,75 
Bomonti Nektar 8,80 
Terkoı Kupon kesik 12,25 
Reji , 1.85 
Aslan Çimento ıo,S5 

Merke:ı Bankur 67,-
0smanh Banlı:uı 24.75 
Sark Merkea Eczane11 • 45 

lsfilcroılar 
Türk Borcu I 23,90 

,, II 22.60 
.. ., III 22,80 

İstikrazı dahili 99.-
Ercani A.. B. C. K. keıik 114,SO 
Sıvaa Eraunım 1 Kapon lresilr 9~ -

D 9S.-

Mı ı ır 

"' mı -.-
1903 ll 90.SO 
11111 In Ku. kesik 13.50 

Tohvflat 

- .-
91.SO 
14.50 

Rıhtım 10.20 
Anadolu I ve II Kupon kesik 44.-

" lII 46.SO 
Anadolu Mümessil 50.85 

Alman bahçe ve 

çiçek sergisi 
Dresden 29 A.A. - Dk Alman bah 

çe ve çiçek sergisi ayın 25 inde bu -
rada merasimle açıldı. Sergi altı ay 
açık bulunacak ve mevsime göre mil 
temadiyen değiştirilt:cek, çiçekleri 
ve ekinleri ile hemen her tarafta ye
ni yeni manzara arzedecektir. 

Serginin mesahai eathiyesi 400 bin 
metro murabbaı, etrafını saran par
maklığın boyu 5000 metrodur. lçin
de 3000 m. boru, 5000 metro kablo 
30,000 ilkbahar çiçeği, 500,000 yaz 

çiçeği,200,000 konca, 130,000 kok ve 
s ... mevcuttur. Bunlar altı ay müte
madiyen çiçek açacaktır. Sergi em -
salsiz bir güzellik arzetmektedir. 

tek taşlı yUzüğe gitti. Bir koyun 
gözü kadar iri. Anenmin pırlantaya 
merakı olduğu için, elmas kıymeti 
hakkında biraz bilgim var. Bu taş 
en aşağı on dört kırat var. Sahici 
olduğuna. da. şüphe yok. Çok ince bir 
platin üzerine kraliçe gibi otu.rtul -
muş. Elinin her hareketinde kıvıl -
cımlar sıçratıyor. 

Zaten halinden, kıya! etinden de 
belli ki, kibar ve zengin bir kadın. 

Ben akşamlan yalnız çerez ve ha
fif şeyler yediğim için, garsonun da
ğıttığı etten almadım. O da isteme
di. 

Şimdi konu,mak için fırsat an -
yordum. 

Bunu d& kendi hazırlamıı bulun
du. 

Garson bir de b&lık ıetirdiği sa
man bot bulunup türkçe: 

- Almıyacağmı! 

Dedi. Sonra birdenbire bunun 
fransızcaamı söyledi. Ben tam bir 
hayret içinde: 

- A, dedim. TiirksünUz demek! 
Avrupa yolculuğu gariptir. Daha. 

trene binerken vagonli memurları -
nın frenkçe konuşmaları, herkesi de 
o dille konuşmağa mecbur eder ve 
bu artık böylece gider. Onun için yol 
cularm milliyeti pek belli olmaz. 

[ Bu atltUnl&r için cönclerilecek mektuplanD "Evleıımelef 
kaydlJe ıönderilmeBI ve mHmldiJI oldup kadar ima ol.mUI ıkıl 

Evlendikten sonra anlaıllan k 
Cihangirden Feda imuısile: 
"Üç ay evvel uzaktan tanıdığımız 

ailece görÜ§tüğümüz bir ailenin 
dul kızı ile evlendim. Kadının her 
hali beni kendisine bendettiği hal
de evlenir evlenmez büyük bir ku.m· 
m olduğunu anladım. Bu ku.!ttr ay
rılmamızı zamri kıldığı halde o gün 
lmgiin tereddiit içindeyim. Çünkü 
kendisini seviyorum. Bu kumru ile 
kendisini muatep etmeğe imkan yok 
ve zaten bundan dolayı ondan da 
ayrılmağı bir türlü göze alamıyo
rum. Ne yapacağımı bilemiyorum. 
Beraber yaşamamız kabil değil. Ay
nlmak ta çok acı ııe ağır geliyor. 
Unuta.mıyacağımı &anıyorum. Ne 
der&iniz1" 
Kueunın ne olduğunu bilmiyoruz. 
Eğer bu kusurun eseri baki ise 

ve ·hergün sizi tazip ediyorsa tered
düt etmeyiniz. Zaten bazı sıhht arı
zalar, ahlakt noksanlar var ki onla
n kanun hemen aynlmak için kafi 
görüyor. Unutamamaktan, aynlı
ğın acısından· çekinmeyiniz. Çilnkil 
bu acıyı bir iki ay duyarsınız. Bü
tün hayatınıza sürecek bir acı ya -
nında bu hiçtir. Yok, eğer bahsetti
ğiniz kueur maziye ait ve gün geç
tikçe izleri kaybolacak mahiyette 
ise mademki seviyorsunuz ve ma
demki evlisiniz, göz yumma.ğa. çalı-
şınız. 

• 
Babasını tanımıyan çocuk 
Adana.dan Nezihe irnzasile: 
"Üç sene beraber ya.şad1ğım • bir 

adamdan mahkeme kararile ayrıl
mıştık.: Ondan bir çocuğum olmuş
tu. Yedi ya§ına gelen bu çocuğu yi
ne mahkeme kararile ben büyüttüm. 
Şimdi babası almak istiyor. Halbu
ki baba.mıı hiç görmemi§, tanıma
mış olan evladım benden aynlma
Malc .........,,.., .... ..,.,,.. Betltm 
yeni zevcim oııu kendi e1'lddı gibt 
'bfiyflttü!Jlı 1".ılde ·~ elinde o
nun hırpalanmasından da korkuyo
rum. Bunun bir çare.!i yok mıı. 
dıtr'" 

Çocuk sahibi ana ba.balann bu 
acılan düşünerek fedakarlık etmele· 
ri. müsamahakar olmalan lizımgel
diğine yeni bir delil. Çocuk bir ta
rafta üveybaba, öte tarafta üveyana 
tarafından büyütülecek. Mademki 
ikisi de evlenmiştir, kanunun tayin 
ettiği çareden başkası mevcut olabi
lir mi? İlk yaşlarını anasının yanın· 
da geçiren çocuk, tahsil çağında ba
basına teslim edilecektir. Şimdiye 
kadar evladından ayırı kalmak acısı
na tahammül eden baba.Ilı gibi ıiz 
de, bundan sonra tah&mmill edecek
siniz. Onun babasını tanımamı§ ol
ması, bundan sonra tanımıyacağı -
na, sevmiyeceğine delalet etmez. 
Görecek, alıp.cak ve sevecektir. Siz 
de babaeından daha u acı duyacak
sınız. Çünkü yedi yaşına gelen bir 
çocuk ikide bir ıizi gönneğe gelebi
lecek, ıizi yedi yaşına ka.da.r tanıdı
ğı için unutmıyacaktır. 

• 
Çelcingenlilc ml, noz mı 1 
Tophaneden A. Akalın imzasile: 
"Hemen ikt aeneye yakoa bir za-

Benim hayretle soruşuma gülerek 
başını salladı. 

- Ne iyi dedim. İnsan trende 
kendi diliyle konuşan birini görünce 
seviniyor. 

Artık açılrnı,tık. 
Tamamiyle lakayt ve tabii bir yol 

arkadatı görünerek kim olduğunu, 
nereye gittiğini öğrendim. 

Tahmin ettiğim gibi İstanbulun 
tanınmış bir ailesinin km. Nise ba
basının yanına gidiyormuş. İstasyon 
da geçiren amcası imiş. Babası Nis
te yerleşmiş. Kendi11i her yıl bir ay 
için lstanbula gelip işlerine bakıyor
muş. 

Saat on bire kadar kartılıklı bir
çok cigara içerek konu,tuk. Cigara
nın tadını bana o gece bu kadın öğ
retti. 
Babamı tanıyorl&rmlf. Babam 

bahledermif. Her halde iyi bahset· 
miı olacak ki, bu eski ahbabm genç 
kızı bana. çok sa.mirnt davrandı. 

Ertesi sabah kahvaltıda yanıma 
geldi. 

Artık tam arkadq olmuttuk. 
Yol arkadaşlığı - hele böyle ecne

bi memleketler yolunda - insanı çok 
candan dost eder. Adı Hayaldi. 

Bunu öğrendiğim zaman Uk defa 
arkadaşlıktan ileri bir hisle ona içi-

mandanbm genç bir 1"'11 
bir aile meclisinde bulııntı~..J 
Zar oynuyor, biribirim~,tr.il 
ruz. Bana karşı tenıoyıu~ 
Tinden, hareketlerindenı -,,,., ~ 
den, bakt§tndan, huZDsO_ . _:J/11 

den anlıyorum. Fakat ~ 
dar kendisini ne yalnız ~~ 
de ona mektup vermek /tr =--t11...1 
di. Her te§ebbü.rllm oki• ...,...~ 
camı gülerek reddettiği~'! iJ!. 
sine uzattığım mektubfl 
Bulunduğumuz mecli&~e _ _... ~ 
raz b~başa kalmak tat"""··· ~ 
yanımdan kaçıyor ~ ı~ 6 
dan bana alay ederek ~ 
ni &evmiyor mu1 Sevnı~ ~ 
ni tahrik eden hareketwı ·,,,.,,,,,,, .. 
ğil. Bu hareketi neye hOA 
lir1" 

Ya çok genç kız çek'.~ 
yahut şuhluğuna ve sızı ~ 
tahrik etmek, daha çok~ "i'.....J 
hevesine hamlolunabilir. ~' 
cisi ise bunda muvaf!a1' 

11 
flf'.J 

da şüphe yok. Yapacagın~ 
sık, muntazam surette bul ~ 
meclislerden bir müddet ki~ 
ona görünmemek, sizi a~dıll;; 
min etmektir. Bu kayova ~· 
günlerden sonra bir gil·~ 
çıktığı zaman ona, kendı ti~ 
mak için belki hiç görıneıo '
alacağınızı söyleyiniz. 1i 
yelkenleri suya lndirecektlt• 

Azop verı:ı bir s•f; 
Beyazıttan t. t. S. iınza!ilt~ 
"24 ya§tndayım. On ikt . 

ben uzak akrabamdan ~ 
nında ya§tyordum. AkrobO ;IJ 
ce.!i benden on beş y~ ~ 
iiç çocuk sahibi oldu!Jll. ·,.dl ~ 
romun ve irademin hariCI~';.:~"" 
bu 1cadını .aevdim. s6t}d~ 
kesten ve kendi.rinft.n · 
nelerce onun yanında, ~.d 
bulunmağı dünyanın en ~~
deti bilerek yaşadım. Bu ~ 
etmek, beni büyüten akrO~ 
şı dünyanın en alçakçcı ~ 
lacağı için kendim.den bile ~ 
ğe çalı§tyordum. Bir giltt ~ 
damda gözlerim Y<UJ için~,,41 ~ 
bulan kadın farketti ve on--,-., 
bana karşı muamelesi da1t6 :JJ 
daha nüooz~kdr oldtt. liri ~ J 

ribirimizi anlam1ş gibi~ 
kat on gün var ki onlar ,; 
.şehire taşındılar, gittiler. s", 
içinde çok kahır çekti"!' il 
kaybedecek bir ha.le geld•flle ...,1/ 
payım.1" ~ 

Sizin bu sonsuz, mana.111 ~ 
dan kurtulmanız için ya~ 
zımgelen §eyi tesadüf ieıniD So~ 
onlar sizden uzaklaşmışla~· _.ttf 
giden ne size, ne ona bir Pl"":. 
miyeceğini, billkiı ömrUnu.il'~ 
na kadar azap içinde Y~~ 
zı düşününüz ve onun ı~~ 
taşmasını bir nimet teıWI ~ 
Kendinizi arkadaşlarla, işi ~~ 
cUnil%le meşgul ediniz. 9e '-"' 
bile bir tek kadınla tanışın":f ~ 
luk etmeğe çalışınız, bir Ud 
de unutur gidersiniz. 

mi döktilm: ~· ~ 
- Ne güzel adınız var. 'I. 

mı öne iğerek illve ettıııı= ~~ 
- Ne yazık ki, yarın • bf ti§ 

doatluğumuz da isminiz gl ti' P 
olacak. Tatlı ve unutulaıa' 
yal. ..il 

Birdenbire gözlerini açtı:_. tJl!".I 
- Niçin, dedi. Niçin ~~';°ı, P' 
Sesi titriyordu. tJmi~ _fl 

numu büktüm: ~) 
- Yann akşam "Millnı• dJ 

kalacağım. flll#" 
Hafif bir tebessümle &e I 

ti: _. 
- Mektup yazmıyaca~ 

latmak istiyorsunuz! ~ 
- Oh, ne münasebet. ~ 

tatlı hatıranın mektupla de 
ni tatmin etmez ki ! .1' 

Gözlerini indirdi. ~ 
Düıünüyordu. Çiçe~•~ 

bir karanfili dişleriyle ~ _:; 
mırıldandı. ..,....,,,,.._. 

- Millnda ben dört .~!1" 
tun. Cenup ekspresi ea~ 
kıyor. ·-~ 

Ne demek istediğini ~..ı 
kat ta.rüeye göre bizim ~ 
da ancak yirmi dakika d 
rimi bıraktığım takmr~ 
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Yuan: MITHAT CEMA'· 

İİ; kadının vücudundan evvel hayatını 
süsliyen elmaslar, ipekler ••• 

Ve bUtilıı tiyatrolar gibi •u dram da gece oynanırdı: Aşkta 
düzıY&nm en gü.zel adellği olan çıp
lak insan vücudunu. kan koc .. ':; 
8Jııda, bitmiyen bir tekerrür~ in· 
facia haline gelmekten m zarif hi· 
l&ıılar, yanın karanlıkW'• ken 
leler, aynlan odalarla ~k Se
kacidenin yatak ocıasmdaki , ' 
llib Ef din· yukarda saydığDD bet 
lltı ~ ent k. ~den bazI geceler soyu· 

rvS e ısın da kIDlıl • 
llur, çiğ bi ziyanm altm çirkin 
dar, duvarda dünyanm en bi uza· 
gölgeaı siyah bir hokk.~baz ·"' bitnıe
br, kl8alırdı. Macide golgenın fa· 
linl bekleyerek gözl~rini :~pnin 
kat nihayet açılan gözle DlJf 
Yorgun ulmı yanıbaf!Dda ~ç:aıak 
rörtınce kadın haykaJDAk• 
~~rdi. • 

Kaçmak mı! Fakat n~· dUnY' 
Dünyanın dıfmda bafka b yatak· 

~ası olmadıkça Macide u Senih 
lan bir k&rlf ~!na vil
~endlnin rutubetli dud~ edemi· 
~udunun hiçbir tarafı i~urda olan 
Yecektlr. Ve iki ayağı çu esarmdan 
Senih Efendi her gece m Macide
Yarı beline kadar uan•cak, 
)(kucaklayacaktır· doğmuş, 

O, bunun için kadm düfün 
bun .... · · .wı ..... ı oımuıtur.Tes& 
~.._ ıçın 6........ unıan. fıkara· 

~----ıarm kan .. 
l.L ' UUHUU • dinin goV• 
~ kimsesizlik Senih efenıar bağla· 
,_.ine Macideyi doJımlf , 

ltutlardır. .urnıesinden 
•-~ izdivacm 9 ~e ürlil eskimi· 
... ~ kocıJıklan bır t . 
)'ordu. ,.._ ..... ıarmda evlenen bır 
.... _ . ~ç ,....,. ilı~-

_,, kncan" aıuma. cd&rlD Wlft • 

k i.d.. ba· ı ıröca beraber ve bir anda takınca 
ntn 1mı MeWıat gülmeme ,.... Senih efendi: 
fmI tavana kaldırıyordu. -Tamam, Adnan bey; demişti. 

Senih efendiye damat olacağm-
Ra •at lcoca dan Adnan'm haberi yoktu; f'a

kansı Ma-
Senih efendi, bu .rece damat 

cideye müjde verdi: .A dnanı 

alacaktL dil 
Macide Hidayetin anasına kan 

'""' 'ği gün Adnanı ko-
tebrikine 6.tti esinin altm-

ktan çıkarken -- peç 
na ü üştil. gündüz dikkat et-
d.~~ --.;;;ece lU kılığına sokarak, 
ügı erma sormuştu; kocası kanıuna 
koca:' rif ettirdi ve AJnanm 
bıyıgı, fesi ta "zlüguW"nü kan 
güzel bumuna altın go 

kat her akpm yemeğinde Adnan
m adı geçtikçe Mellhat kırmızı 

idi. Bıyığı terlemiı bir qtret rei
sinin oğluna ben.zlyen esmer, kıllı 

Melahat'e Adnan ne derece koca 
olur, bunu Uvey annesi Macide bi
lemezdı i ancak, Macide her gece 
Adnan'm damatlığını Sof\ilardaki 
eve girecek kadar dllaünUr. 

(Arkası var) 

~ giren eatllfk.betıamlfU. B&tb 
~ ilk gnU~ yınar p;ince E .. y ı 
~:r~~:n ~~ Gu··Nl(. Süfeymaniye, Beykoz· yup, eıa · 
tefk&Uerin, menfa& UğUmU Senih l l"i 

::~ =: t..:: Hilal bu hafta karsılasıyorlar 
tarlı bir d\llUJl1dl- 4 u r a c a k 
Binde bu ta ı ı el o ı er yoktU· Hakoanm &taııbula Avuıfurya. ,oloaya yiııne 
e • k ı mı 1 ı a ad e~, de bU 1111· Geçen~ takımlarnnmD muh· ma··ıabalraları 
~ efendi 9 tene evvva . • ımeet ve UIW>ı • eah 

' __ '-· •iyle )ılacıdeDıll ~" ... ı.irlere gitmesi dolayıaile t Vlyanada icra edilen Polonya • A· tatı ile, bugllnkil ..- )ı(acide ~ ~ lik maçlarma bu pazar ıuml 
k&rfJSmda durmuttu. &>ara adaJD& kat bUre ufrayaDvam edilecektir.Mühim vusturya milli yüzme ta annm 
laııdığı hangi fuiletıe ~ .. rud sakal üç stadd&al~ olan GalatuaraY • k&rfllafmuında 43 puvana k&rfl 60 
l&!ıacalrtı? Yarısı fell, .1_";;.;df idi. ırartd&fm Galatasrym Ankara· puvan ile Avusturyalılar kaz&nllllf • 
olan aurat' Bu Senih ~, oJan u- 8eflktaf maçı, tehir edildiğinden lardır. Puvana dahil olmayan 811 to-

~lu muhdar tıtliJıin~tyinda ~;! ~=~ sweymaniye. Şe· :;=--:!.:ı!ı;!.yine Avua-
guıtuıu beyin; bom d&ıeJl iJd gös! .ıadmda Beykoz • Eyüp, Vefa • 
irikmif ,eııvettell solh efendi Jıla· ret Kacbk~yünde Fenerbahçe - sıavya blrlaclllğl Spartaya 
~ da lıılacldeydi'... tınde Jdlçlllerek ffilll, Jatanbulçor. Anadolu mll lraptırdı 
eideııtıı gbelllli l'ıll da vermi· Topkapı, caktır 
~ büyük bÜ' prur sabakal&n yapıfla ırtadmda Anadoluhl Çekoalovakya profesyonel llJdıı. 
1ordu. aoJta • A-yrıc& Şere uı ikinci de en önde yUıiiyen Slavya takımı S. 

Ba lzdtvacm b~ pdıDlll sarı • Aitnıordu karflla,m k K. Rochod takımile oynadıiı maçta 
ea.t bir refah da yoktU: Bir ıU.liyeD Jd1me f&Dlpiyonunu tayin ettirec~t ı . ı berabere kalmıt ve bir puvan 
~cudundan evvel baya~ bôyle ,ey mahiyette olduğundan ehemmiY kaybederek birinciliği Sparta takımı 
elrnaaıar, ipekler ... ııaci;.. bofaS \"eriJnıeJrtedir· na terke mecbur olmuttur. Şimdilik 
ler beklemiyecek. k~-:7. )ıiJIDet· f iall t>qta Sparta sonra Sllvya gelmekte-
tokluğuna lfık olacaktı· pu. aaacıetıe la•clırına mın a dir. 

~kadar yapmak! O, bU llğveclllcll Serhıf gireı 
fUkredi oturaeakU· Senih munUD yeni tefJdlltI mu I xanr: .usıenmek tstedik~· bul - spor turu takalanD villyet merkes- müsabaka arı 
efendi dargm ..ıe bunu d~ Tapu cibince ::uı icap ettJtiııden Ban • Galatasaray klUbU ıtıre, tubeal ta 
ırıuyordu: "0 ne 19tiyord .;vcerne ıertnde ıpor mmtakuı ıAğvedJlmit • rafından 9 Maym cumartesi ,unu bU 
bltldUrU Senih etendfnil! Bu namua cıama yük bir lerbMt rUret mtl.labakuı ter 
kotU kadm mı ~ ·" eclebi • tir. ku}Uplerl Balıkelfr mm tip ecHlmlftir. Bu karfılafmllara Ço 
titiautt. cimrl1iliD bU JllDlll" ...,.ı SandJrlD& dan idare edilecek ve baıt Mehmet, Nuri, Ankaralı HUae
)'atı, Senih efendilÜD • ,a-1 ~:O~ Balıkesir nımma ift1 - yin, Sadık, Kenan ve Mustafa itti • 

pu-UA .... ., rak edecektir. 

lllıeriydL .-tınerağn.ıeD ~rak~~~e~bfl~~:e~k~tlr~·~:::=::::~~;:;~;::;;:=;::;:::::;= Senih efendinin haT"""';iDıuyordu. ;,;; 
'4acidentn çocutu da kadıD - == ELEDIYESI iLANLARI l'ataı tahlf9 gtib ~ .vme dOt- [ ISTANBUL B 
dan altı çocuklu ana ·~ Döfe • L-~~~~bba~~ma:--:2:1:ira::;kı:ym;-;e;t ;tı~h;miliin~ed;ılilW;;en;"Vv;ief;;:a~yan:;;.ım;;;ye;rthm;'de 

FAYDALI 
BiLGiLER 

Bugünkü Program 
btubiıl 

il: Oda ma11'kili (pllk): 19: Haberler; 1 
19.15: llahtelıf pllklar: 19.30: Çocuk K11r
ıeme Karamu namına lıonferanı: ıo: ltk
sotik maliki: 20.30: Stüd10 orlıestralan: 1 
21.30: Son haberler. 

Saat 22 den aonra Anadolu Afanıı Ajan
ıaım p.ıretelere mabıu laavadiı ıervı11 ve
rilecektir. 

PBAG 

17.10: Hafif maaikl: 11.45: Almanca net
riJ&t Ctarkdar); 20.15: Amele1e; 20.40: 
KQf'O .e maukı içan Novtkm dort Ballldı; 
21.15: Pi1•; 23.15: Aaker bandoaa. 

BUJ[RIŞ 

7: Sabah netd1atı: IS• Pllk; 11: Popü
ler konaer: 20 55: Smfonılı konıer: 21.15: 
Bukret fillrmonııl (Atherıea'dan nakıl); 
(Beethovea, Ça1kovslri, Stravıık;y): 23: 
Pllk. 

VABŞOVA 

17.45: Sarkılar: 1115: Oda mu11kiıi; 
19.10: Vı1olonael konaeri (Boccherını, 
Frucobalcli. Grünfeld); 19.30: Muhtelıf; 
21: Jhfıf orkeatra mu11k111: 22: Pıyes; 
:U.35: Leb .. rkıları; 23: Pllk; 24.05: Pllk. 

BUDAPEŞTE 

11.30: RadJ'O Alon orkeatr111: Ul.40: 
Kllraet solo: 20.10: "Japon ıecnı" adlı 
komposıı;yon, 20.45: Alman • Macar artia
tık mlisı!ı: netn1au; 21.35: Fantası parça. 
lar: 23.20: Çıqene m1&ıik11I; 24.20: Danı. 

MOSKOVA 

17.SO: Kouer; 22: Yabancı dillerle nee
ri11t. 

BEBLIN 
19: Opera pllkları: 20: lluhtetıf; 11.10: 

Danı maaild11: 23: Haberler: 23 30: Hana 
Buad orkestra11 tarafmdaa danı havalarL 

ViYANA 

21.ıo: Aakerl bando: 21.40: Pı1n: "Eın 
Indısdıea Maerchen ıpiel"; 23: Haberler, 
23.10: Etlencelı konaer. 

Segme program 
Biikrq, ıaat: 21.15: Bllkrq fillrmoniıi 

(Adıenea'dan nakıl). . 
Varto••· ıaat: 19.10: Vıyolonıel konıerı 

(Boccherını, Frescobaldı, Grünfeld). 
BudaJ>ette, 1aat: 19.lS: Kllrnet ıolo: 

20.45 : Alman • Macar artiıtık mu11kıb 

aeen1atL • . 
Berlını ıaat 21.10: Danı mu11kl11: 23.SO. 

Danı havaları (Hanı Bund orlrutraaı). 

-ç:ı ....... dert: ... , 1045 - 1420 1 

1 74 m ve Sl, 4S m Saat 15 00 - 11.SS: 
31,sa m. Saat ıt - U.SSı 25, 41 m. •• 
49 13 llL 

Londn 

Ça 11111& aaaderfı ıo - 12.20 ı 25.53 m 
" 31. ss m laat ıs - ıs 4S ı 16. 16 m 
•• u,, 12 m. Saat t6 - 11 ı Oöaterilen 
poatalardaa lkial. 19.U m. 25. 29 m. "' 
sı. ss m. 
ı at ıı1.l5 - ıs.so ı 06tternen 2 •e,. 

t poata ll, et m. 25, 53 m.. Sl, 55 •• 41 
10 .... 

Sblemalar,11yatrolar 

• SEHIR TiYATROSU : Sut 21 de 
non temlil: (Lüka Ha1at). 

• HALK OPERET! : ltıkitehir Aut 
11nemada 2 Mı:rn C11Jnarteaı ıQaını 
(Halıme). 3 llı,ata ıündlis ($ına 
Teyae). Ak .. m (Flor11). 

• TAN : <Batdat Yola). 
• TURK ı (Altm Topl1"n Kular). 
• YILDIZ : (Qönlil Ac111) ve (Dert11ı 

Arkıdaı1ar). 

• SUMER : (ClirGm .,, Cua). 
• iPEK : (Kan Leknı). 
• ELHAMRA : (BaYSon GU.eli ve 

(Sarı Pıjamah Kıdm). 
• MELEK : (Kleopatra) ve (Kaatadı· 

va), 
• ALKAZAR : (Garb Kahramanları) 

(Her $ey Kasananm). 
• SIK : (Montekarlo Geceleri) " 

(Herkes Ondan BahHdı1or), 
• FltUH : (Adalar lark111). 
• MILL1 (Me1erlınc Pacıa11) ve CKa· 

lifornıa Haydutları). 

• A%AK : (bı:i Göalll Bir Olunca). 
• KADIKÖY HALK ı (llQlll7alarm 

Ser'teti). 
• KADDCÖY IUREYYA: (Bir Ap 

Ba1l t Bitti) .,. (Adalar Sarluaı). 
• t>SKUDAR HALE : (llllh Baflft&). 
• XADigÖY XUIDILt LALB Ti11t· 

l'OSaeda : Komilı llAJi n !amir u
aatklr!arı Neeta Pacia S perde kome
di 5 aamerola 1J1U1m1aD. Var)'etı, 
IOlo. 

Dafttler, TollllMtdar 

CJÇ CCJRMCJ MEŞHUT 

o 
Frauada 

Mösyö lö Kont Henri de Port. • 
Saul, genç ve gtlzel kansı Madam 
la kontesi, dostu ve lillh arkadafl 
Rene l'Amour'un kollannda, yaka· 
lamıştı. Sahne ecdadından kalma ta· 
toda, kontesın hususi odasında ce
reyan ediyordu. 

Kont hiddetle haykırdı: 
- Allah belanızı versin, hem de 

kendi evimde, çatımın altında ha! 
Ben size bir Port • Saul'un nasıl in· 
tikam alacağını fimdi gösteririm. 

Kont cebinden bir küçUk tabanca 
çıkardı ve atet etmeğe bafladı. n1c 
kul'fun On Dördüncü Louia zamanı· 
na ait bir f&Dldan& rutladı, ikinci 
kul'f un kontun yallıboya bir reemi
ni deldi ve üçUncU kurtun bir ayna
yı parçaladı. Dördüncü klll'funu at
tıktan eonra, kontee uzanm1' oldu
ğu divandan doğruldu, elindeki f&Dl• 
panya kadehini masaya koyarak: 

- Rica ederim Henri, dedi, dik· 
kat et. Aynayı kırdın, yedi aene fe
llket çekeceğiz. Hem metresinin 
hediye ettiği gUzel pijamayı delebl -
lirsin, görmüyor musun, Rene'nin 
sırtında! 

Piıamadan bahsedildiğini duyunca 
kont tabancasını cebine koydu. Re
ne'ye baktı. O, vaziyetini bozmamış
tı lile. "Kôilt. 

- Şuna da bak, dedi, en iyi pija
mamı alllllf, u.teJJJr te Jatltlnf bUe 
bozmuyor. 

Kont, f&Dlpanya 9lfeıalne baktı, 
karısına döndü: 

- Ne buyrulur madam? 
Kontes, kontun elini tuttu, onu 

kendisine doğru çekerek: 

Sıhhat ve güzelhk 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

Sağlam ve gUzel dişler de 

RADYOLiN 
ile temin edilir 

- Canım, dedi, dinle. Rene 
ben. "plltonik'' denılen cinsten 
a,lda sevifiyor\1%... Hem düşUn bu 
giln nekadar yalnızım. Bugün c 
mart.esi, her zaman olduğu gibi 
dip metresin Suzan'ı goreceğini 
netmiştim. 

Bu sözleri duyunca Rene yerind 
sıçradı: 

- Suzan mı? dedi, demek Su 
metresi! Tevekkeli değil, bana c 
martesi günleri anneme gidiyo 
der ve gidermiş! Alın öyle ise! 

Rene, Uzerindckl pijamayı parç 
lamağa batladı. Kont omuzla 
silkti ve güldü. 

Kontes kocasına dönerek: 
- Artık, dedi, fit oldunuz. Ha 

gel, töyle yanıma uzan. Heyecan 
ni yorınu,tur. 

Rene, pijamasını partalamışU. 
Kontese dedi ki: 
- Daha beş dakika evvel beni 

kalam öldürecek olan bir adama 
ne teveccüh! 

Bu aralık kapı vuruldu, içe 
hizmetçi kız girdi: 

- Emredinız madam! 
- Marie, bana ve konta yarm 

bah için kahve ile kızarmış ekm 
hazırlasın, (Rene'ye dönerek) 
kahvaltı olarak ne iatersln ! 

Rene, başını çevirdi fakat ce 
verdi: 

- Qkolati! 
~ çıkar çdnnu, kont 

vlnotnden 11Çr&1Dala, ellertnJ ç 
mata betl•dı ve: 

- Demttk kahvaltı olarak ne 
difinl bilmiyorsun! Bu, daha onUD 
tık defa olarak görUttUğUnU is 
eder. Bilsen nekadar memnunum. 

l' ann: Amerlkada cUnnUmeeb 

Dişlerinize çok dikkat edini 
Bazen en üıtat doktorlarm bile aebeb 
ve menteini bulamaclıklan bir huta· 
Liın, dit iltihabından ileri geldiği 
pek çok tecrübelerle anlqılmııtır. 

GUnde iki 11afı dişlerinizi fırçahyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak dişlerinizi koruyabihrsiniz 

TOllJC MiKROBiYOLOJi CEMIYE. ~ ................................................ . 
TiNDEN ı 

ikti 
kUıı olmak da bekleDI tuvaietail Bir metre m~allesinde Vefa caddeeinde 19 uncu adada yUzaUs M 
lrıeaiJ evde, çoc~ ber akfaDl Molla auarev dald arsa alikadarlan aruında 1atılmak bere 
kadın ihtiyar k k ~ metre murabbaı ..ıı:ıtur. ~ Levuım MüdUrUllUDde aGri· 
lnerdlven bafmda ,uıere baJ&D çok açık artn'JD&y& kon k isteyeııler 12 lira 80 kurueluk muvakkat tam••t 
eaktı., lıılacide bunda · dlf&1' • ıtır. artırmaya gtrm:ile beraber ı f-5-936 pertembe gUnU aat ıcs ele Daimi 

~.~~ ~~~=~~~ya~~~nıe~~~~·~ffl§>~<~~~>=~==~==~~ iç ticaret umum müdürlügvünden. b ......----:: - ....... Telefoalan Ulduğu günlerin ~de- .-- llSVUS aaatıarı terakkıyatı fennlyenın en TUrJdye dahilinde 3 Maym 928 tarihinde verilen ruhsatname ile 
daklanm bUabll~_.fveain b9flDda eon ıcadlarll• mücehhezdir. Cerrahpa .. ......_. llltS 

Ttlrlr Mıkrobi1oloji Cemi1ethüa rdlık 
koacreai 30 aıaan 936 pereembe 1Ut ll.30 
da Catalollanda Ebbba Oclaımda toplana. 
rü ldare h•Jeti aecımı J&pılacQ. Dr. 
Pethl ve Zekli tıblijde bulunacaldanbr. 

Vekaleti 

lnevt tebea.unıie -.= .. Jmı ..JraJ • O.reba a.1tana1 Y-n.llce uou Hayat ve 28 Apaıo. 928 tarihli mbeyyel nıhu.tname ile de Harlk 
koeaamı ~· r~- R E V U Hueld lradmlar uataa.- 14SSI 81 rta 

11 
_,_, _ _. 

•rz yerlerinden Opll.~ .. dudakl•- = ~!::... ~ O...., =~= go U&m_-ı yapmak lellhiyetiai lktiaab etmlt olan Avu. 
Senih efendi bU __ .. kemffinde aaatının busOnlcO teklmOI ha~ ...,.,.._ ZMr ....._. 41341 turya tabiiyetini hala ve umum! idare merkai Vlyana'da bulunan 

- aı .:ı •• Ud elJDacı- -a t - .. - ne-cealdl• Gllllue ......... oau... aosıo ~ '--~~ı--'..t. ~ .. :::,' -ı.• 80 •enellk ecFllıll- -
0 

Ha:rdarpqe N...... .......... IOI07 ll'enlka de Vi1u Bayat Sigorta Şirketi H Nisan 1936 tarihli 18tlda 
&lll aau wwu......,- ~--. ...- Modeller en eon ve zarif .. klldedlr. RtfaJ hutanal 81111 41421 

&elhıoe 11evin~yor yatak o- llEVUS ... tları tanınmıt aaatc;ılarda 8alark61 Akıl lw•• ıuo U. veWetımı.e müracaat ederek bu tarihden itibaren Hayat Slpr-
"ethıden yemek yt ııactckY8 kJDDl- .. tılmaktadır. Qaball bbl udim t'etldlltl talarma alet faaliyetine devama imkln eöremediftnl blldlrmit ve ha· 
daama ,gttınek için ıayordU 0 llJll&D ~·Pi Tq Han, 81rtftOI kat 18. Teı.fbn 21384 yat mnımelltmı tatil etmiftir. Keyfiyet ll&n olunur. daYUı göslerle bacidenill k~&SI k.~eeil;·~·JJ_ı~ .. !!"'~'~'~"~"~·~·~·:-:;;"'"';;' :=:~::::::" :=:::==========~~_ia.au"i:wme:=Lra::.du=_:lmd:•::t :a-t:a:•:• :_.......ı..ı-L-l.L-----------,;__ ____________ -J bır tarafta.D~ _ .. t•ba'-
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m~ vsım ·~· 

J. i T Ki N 
Fı her. Lovve Donald. Gardı 
n ·r S[)ns Fıne Woolen Cıe gıb 

en maruf markalar mamulatın 
dan en zcn~ın ve mütenevvı bı 
k ı l('ksıyonda en son moda k 

· !arını takdim eder. 
.,anama 

Rayaso 
Scotch Tweeda 

Eldetex 
Fresko 

Tüccar terzi 

J. iTKı" 
Beyoğlu ı~tiklal <'arldesi 40!5 

T,.. ı ' " "' · 4fl1~ 

~800 

Dr. lhaan Sami 
ISTAFILOKOK AŞISI 

lstafilokaklardan mUtevellid Er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve biltün cild has
talıklarına karşı pek tesirli bir 
aşıdır. Div:-nvo'u No. 113 

MEYYALi SUT 
İlk defa Cihangir süthanesi 

sahibi Ferhan Aksüt tarafından 
yapılan bu nefis şeyi tadınız. 
Faydasını kendiniz göreceksiniz. 
Bilhas~a ziyafetlere hastanelere 
ve sütü sevmiycnlere tavsiye 
"'deriz. 

S.,tJlan yer: Cihangir Susam 
soknk Cihangir Süthanesi. Tele
f"" d"'iı:;6. 

İstanbul Beşinci İcra Memurlu

TAN 

TÜRK YE ECZANESi 

EŞREF NEŞ'ET . 
Ankara caddesi Meserret oteli bitiıiğinde 

No. 88 İstanbul. Telefon 23475 
Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile ıUr'atle hazırlanır. 

Bih'\mum A vnına ,.e yerli müstahz '.\rlan daima mevcuttur. 

3168 

•nh.sarıar umum MüdGrtOOünden: l 
Klavyeleri Fransızca yazı yazmağa mahsus ve müs

tamel 5 adet yazı makinesi pazarlıkla satılacaktır. 

------------ ğundan: Yeminli Uç ehli vukuf ta

İsteklilerin makineleri görmek üzere her gün Cibali 
Fabrikasında ve pazarlık için de yüzde 7 ,5 güvenme pa
rasiyle birlikte 4-5-936 pazartesi günü saat 1 O da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım, Satım 
Komisyonuna müracaatları. ( 213 7) 

Ademi iktidar 
Bel gevşek li.S('i 
Dermanslzlık 
vücut ve dımaf(ın 
y o r g u n 1 .u (fu n d a 

d . 

SEKSOLİN 

pek müessir ve· emin bir ilactır . ' 

Kutusu 200 Kuruş 

BEŞİR lEM~l - ~AHMUD CEVAD 
1::(;.lANESl 1\ SIRı-; t:C I 

OSMANLI BANKASI 
l LAN 

Osmanlı Bankası gişeleri, 3 Mayıs 
936 dan 30 Eylul 936 (dahil) e ka
dar aşağıda yazılı saatlerde açık bu 
lunacaktır : 

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

2.- Beyoğlu Şubesi .: Adi gün
lerde: Saat 9,30 dan 12 ye kadar. 
Sıat 13.30 dan 15 e kadar. Cumarte
si günleri: Saat 9130 dan 12 ye ka
dar. 

3236 

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

NASl~llACl 
"<ANZUK 

Nasır ila"'ı bütün dünyaca ta
nınmıştır. En eski nasırlan bi
le kökünden çıkarır. 
lNGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

Bevo~lu - İstanbul 

İstanbul İkinci İcra Memurlufun
dan: Paraya çevrilmesine karar ve
rilen muhtelif ev eşyaları Şiışlide 
HnlaskA.r Gazi caddesinde 293 nu
maralı Nimet apartmanının 1 numa· 
rah dairesinde 1-5-936 tarihine te
eadiif eden cuma gUnU 1&at 13 den 
f tibaren açık artırma turetile 11&b 
lacağından taliplerin sözU geçen 
dal rede bulunacak memuruna mn
racaat etmeleri uy gl.gp_yı. c2mızı 

2991 rafından tamamına 1475 lira kıy
met takdir edilen Kartalda Maltepe
de Yalı caddesinde 257/ 96,98 N. h ------------------------
bir bap hane yeri ile mülkün tema- Şartname ve nümunesi mucibince 625 kilo muhtelif 
mı ve diğer bir bap hane 2638 se- cins matbaa mürekkebi pazarlıkla satın alınacaktır. Ver
him itibarile 2180 sehim açık arttır- mek isteyenlerin nümune ve şartnamesini görmek üzere 
maya vazedilmiş olduğundan 
3-6-936 tarihine müsadif çarşamba hergün ve pazarlık için de 21-V-936 perşembe günü saat 
günü saat 14 ten 16 ya kadar daire- 14 de yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kaba taşta 
de birinci arttırması icra edilecek- Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonuna 
dir. Arttırma bedeli kıymeti muham müracaatları. ( 2313 ) 
menin ymde 75 ni bulduğU takdirde 
müşterisi üzerinde bırakılacaktır. ____ .._. _____ ..-.......,...__ ...... ...,......,......,._.._ _____ _ 

Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttır
ma 15 gün müddetle temdit edilerek 
18-6-936 tarihine müsadif perşembe 
günü sa.at 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapılacak ikinci ac;ık art 
tırmasında arttırma bedeli kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ni bulmadı
ğı takdirde satış 2280 N. lı kanun 
ahkAmına tevfikan geri bITakılır. 

İzmir ve Ödemiş ambarlarında mevcut olup, Ahırkapı 
bakım evinde teslim şartiyle 13 612 kilo ka, -., ıskarta çul 
pazarlıkla satılacaktır. İstekliler örnekleriru görmek ü
zere her gün Ahırkapı Bakımevine ve pazarlık için de 
yüzde 15 güvenme paralariyle birlikte 15-5-936 cuma 
günü saat 10 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şu
besi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları. 

(2295) 
Satış peşindir. Arttırmaya iştirak ------------------------
etmek isteyenlerin kıymeti muham-
menenin yüzde 7,5 nhıbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın temi
nat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Hakları tapu sicilli ile 
sabit olmayan ipotekli alacaklarda 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve muarife dair olan iddia
larını evrakı müsbiteleri ile birlik
te ilAn tarihinden itibaren nihayet 
20 gUn zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
haklan tapu sicilli ile sabit olmayan
lar satış bedelinin paylaşmasından 

hariç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellit 
~lediye rusumu ve Vak·ıf karesi 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 
20 senelik Vakıf icaresi milşteriye 
aittir. Daha fazla malfımat almak is
teyenler 8-5-936 tarihinden itibaren 
her kesin görebilmesi için dairede a
çık bulundurulacak artırma 1)8.rtna
meslle 93• - 2086 N. lı dosyaya mil· 
raca.atla mezkftr dosyada mevcut 
veealki görebilecekleri iltn olunur. 

(22509) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttır
ma Eksiltme komisyonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulan her muayene ve te
davi evi için 14 7 şer kalem olmak üzere 21 muayene ve 
tedavi evine alınacak 21 takım ilaç ve malzemeye kapalı 
zarfla yalnız bir istekli çıkmasına ve bunun da istenen 
vesaiki gösterememesine binaen pazarlıkla muamele ya-
pılacaktır. 

1 - Pazarlık: 6 Mayıs ~36 çarşamba günü saat 14,30 
da Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takım 300 liradan 6300 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 472 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameler parasız olarak Sıhhat Müdürlüğü 

mutemetliğinden alınabilir. 
5 - Pazar lığa gireceklerin cari seneye aid Ticaret 

odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve 
yukarıda yazılı muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplariyle belli saatte Komisyona gelmeleri. (2337) 

Beıeriyete bela olan Fareleri imha edioİI 

Far Hasan Fare Zeh 
Fare zehiri macunu 

Bir parça ekmek veya pastırma 
veya yağlı gıdalara IUrWerek 
farelerin bulundukları yere bı· 
rakmız. Bilhuaa uçanlar der
hal ölür . 

25 kuruıtur. 

Farelerin bulundukl&I" _. 
1erpinia. Bilhuaa Jdl_ .. -.....ı 
lerle fındık fareleri ~ 

IUrler. 

25 kurut 

lF /A ~ 
MACUN ve BUGDA Y lKlSl BiR A~i. 

..,Bazı fareler buğday zehlrinden h91lamr ve bazılan ma.-. ~~ 
ister. Bazı fareler ubah Yediklerini akp.m yemezler. BüD~J 
relere her iki çeeidi vermek lbımdır. Bunun içindir ki her ' ' 
timal eylemek çok muvafıktır ve bu auretle farelerin ana, ti' 
silsilesi muhakkak ve kat'l ıurette ölürler ve kokmazlar. nlll 
rada 40 kunııtur. 

Hasan Deposu : 

istanbul 7 inci icra memurlu§u11cl_,ı 
Emniyet Sandığı ._,;. 

Namına birinci derecede ipotekli olup yeıtııPJ
vukuf tarafından tamamına ( 4 7 5 O) lira k~ 
edilen Tophanede Süheyilbey mahallesinde · f 
rahğı sokağında ( elyevm Sabpazan yokuşu) eski 
10, 12, No. lu kayden bir bap hane mahallen balı 
kagir diğeri ahşap iki evin tamamı açık arttı~ 
dilmiş olduğundan 2-6-936 tarihine müsadif iP' 

saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci art~ 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammen b 
de 7 5 ni bulc.-·ğu takdirde müşterisi üzerinde ··dil 
caktır. Aksi takdirde en son arttıranın taabhU 
kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit ıf 
i 7-6-936 tarihine müıadif çarıamba cünü sa•t 
l 6 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci a~ 
masında arttırma bedeli kıymeti muhammeneniı' 
7 5 ni bulmadığı takdirde sattı 2280 No. lu kal1ısıt 
mına tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. /!~,..,,.,.. 
iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammene 
de 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir ba 
minat mektubunu hamil bulunmalan lizundıt· 
Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklar~ 
alakadar anın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialanııt ~ 
müspiteleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren rıib 
gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri 1 ~ 
Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit ol~ 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. :tAü 
vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Beledi~ 
ve Vakıf icaresi ile 2 O senelik Vakıf icaresi ta t 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla maluııı' 
isteyenler 12-5-936 tarihinden itibaren herkesi11 
mesi için dairede açık bulundurulacak aı ttıı rrı• 
mesi ile 934 - 4441 No. lu dosyaya müracaatla 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan oıuııot• 

(1 

Sahibi: Mahmut SOYDAN - Umumi Netriyab idare ecSeB: 6 
Guetecillk ve Matbaacdık T. A. S. - Buıldıtı YKA TAN 
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- H Ay AT Sigortala~ı~da 
.., ı· Bir Yenlllk Deger ı c'.Slilm "aıal61iyetln &Cl-

BundaD böyle, en btıyilk teIAPt :!:ıntzi ve yakinlerinbl : 
Iarmctan çoluğunuzu. çocu1Unuıu. ·n eden Senelik 
Malüliyeti de tern~uhtelit Sigorta 
Temettülü Tam meaıJeketıınizde yep.ne tat-

. su stgorta)'J 

ANAôoLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

rtaıarmda mühim bir lıılulip 
vt ile bayat sigo • · 

yaptığı bu yeıı1 ne bu sigorta ile : H sene nakdi temettü ve-
yapmıştır. ~tyet teJllİD oıunur; - ~erhal ödenır - Mukave

ÖlUm ve tıaliDde mueaııneD aıe t!! bulunursa ve maUihyete 
;:ur - ı!e~~da sigortalı 1~1; 10 fazlasiyle tediye olunur 

name mueaıınen meb oe ddetince Ucret alınmaz -
Uframamış ise dailJll aıal61iyet aıU blağın % ıo u senelik irat 
- Muvakkat ve ueaııneD aıe da U 
"-tmi ali\liyet halinde aı kavetenamenin hitamın m em· 
ua m tatta veya aıu 
olarak yerilir ve ve en ödenir· • • • 
nıen mebIAi yene taıJ1&!D ok üstün faıdelerı olan b~ sıgor

Diğerlerinden ç üzere şu adreslere muracaat 
Yaptırın ak 

~~ . . 
A .. N.ADoLU Sigorta 

yuameIAt aıerkesl ~ karşısında 8lly(lJr ıtmacı:van Ban. 

latanbul Yeııl posta.D E F Q N . 24298 TEL 2•294 

" T A N " ın büyük bir içtimai yardım tesebbüsü 
. 

11 Tan 11 a 11 Sigortalı Abone 11 kayde-

dilecek karilerimizi 1,000 liraya 

sigorta ettiriyoruz 

Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta sirketi 
olan < ANADOLU J temin etmektedir 

Sigortası 

• 
(Tan) m blyllk içtimai yardım t.efehbUAUnU tfıtkD eden <OKUYUCU· dirde evrakı müıpiteyi hi.mil kanuni variılerine mezkiir 

1.ARINI SiGORTA ETTiRMEK> flkrlmlz. tefebbU.Uo ciddiyet ve ehem- evrak ve veaaikin Anadolu Siaorta Şirketine tevdiini ta• 
:r~~~ bir lat:hllmıa başanlabllmek lçln, &DUi &DUi TATBiK kip eden 30 gün içeriainde tazminat olarak l .000 lira 

... adım, 1 Mafll 936 Cuma IÜJlllnden itibaren ruetemlze (81008- ödenir. 
TAU ABONE) yazılacak olan okuyaeolanmmn sigorta edllnwdyle atı- Yukarda yaıab kazalara ufnyu ve fakat ölmeyip de aakat kalaa 
laeaktır. abonemize ukatbll nlApetlnde tum inat verlleeektlr. Bu tumlnatna eı.. 

ikinci adım (Slgortab perakende aatıf) olacaktır. Bunun tatbiki için ve miktanm gösteren cetvel 23 Nisa a 936 tarihli gazetembde yazılıdır. 

buırhklar lçbıdeyb. Sigorta edeceğimiz okuyucularımızın 15 yaşından kil· 
(Sil'ortab abone) nin esas şartlan şunlardır: çük ve 70 yaşından büyük olmamaları şarttır. Bundan 
Bir l'azete beş kuruşa satıldığına .g~re senelik tutarı başka sigortalı kariimiz maruz kalacağı kazanın mes'ul· 

S X 360 = 18 lira etmektedir. Halbukı sıgortah aboneler, leri aleyhine ayrıca zarar ve ziyan istemek hakkım tama· 
yıllık olarak 17 lira ve altı aylık olarak 9 lira tediye ede- men muhafaza edecektir. 
cekl~.r ve gazetenin tabii fiyatından başka bir ayn kayıt Karilerlmlz 1 MaV1ıtan it•aren Qazete
ve kulfetJe mukayyet tutulmıyacaklardır. 

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

Bu ıigorta ettirmek muameleıi gayet baıit bir !ekilde 
ve şu suretle cereyan edecektir: 

Abone olmak istiyen kariimiz gazetemize 

dercedilecek olan sigortalı abone kuponunu 
doldurarak abone parasile beraber idaremize 
gönderecek ve bunun üzerine kendisinin Ana-

. · · · atfuildiQine--dair 
olan esi~ası idare tarafından edreıine gön-

derilecektir. Bu sigorta vesikas1n1n kariimizi ne 
~erait dahilinde ve hangi çesit kazalara karşı 

1 ·iqorta ettiqini hul&saten aşağıya yazıyoruz: 
Kariimiz hancıi kazalara kClrşı 

sigortalı olacaktır 7 
Slgortalmm Tllrklye Cllmburlyetl buduUan lçeralnde kendi iradesinde 

olmıyarak maruz kalabileceği : 
a _ Vesaiti nakliye kaalanndan mütevellit bedeııf uıza ve ölUm. 
b _ Yıldınln llabet! ve hareketi andan mllt.evellı beden1 arıza ve 

ölilm; 
c - Havagazl tesiriyle boğulma, 
d _ Hayvanat 111rmasmdan mütevellit kuduz neticesi ölUm : hadlaele

rine karşı sigorta edilecektir. 
Abo-W. ...... meelekl ve ~ huaual bayatmda u&ıvablJecetl 

dfter kaplar ba algortaya dabU deClldlr. 

Sigortab abonemiz yukarda yazdıionız kazalardan 
biri neticeıinde hemen veyahut bu kazanın doğrudan 
dojruya tesiri mutlakile bir sene zarfmda öldüiü tak-

Nafıa vekaıeti Sular umum 
Müdürlüğünden : 

15-5-936 tarihinde cuma KÜilü saat 15 de Ankarada 
Nafıa Veklleti binasmda Sular U. Müdürlüğü Odasında 
su eksiltme Komisyonunda 549983 lira 63 kuruı keşif 
bedelli Bursa ovası iılahat ve inşaat iılerinin ceri kalan 
kısmı kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, şartname ve inşaat projeleriyle bu
na müteferri diğer evrak 27 lira 50 kuruş mukabilinde 
Sular Umum Müdürlütünden verilecektir. 

Muvakkat teminat 25749 lira 34 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplannı ve 2490 sayılı kanunda 

yuılı vesikalarla beraber bu ilin keşif bedeli miktarında 
veya buna yalan Nafıa işlerini yalnız başına veya ıeriki 
ile birlikte teahhüt edip de mu.vaffakiyetle bitirdiiine 
~e bu kabil işleri başarmış olduğuna dair, eksiltme gü
nünden en u sekiz l'iln evvel müracaat edilmek suretiyle 
Nafıa Vekiletinden münhasıran bu ip mahsus olmak 
iizere alınacak ehliyet vesikalarını 15-5-936 cuma günü 
saat 14 te kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüiüne vermeleri lbımdır. (837) (2085) 

SANZOPiRiN kaıeleri .. ,~ •ff. 40- ,,,. 
• . r ._ r . . ı 't 1 ı • · · . , f ~ ..... ., • ,.\ ... ~ ..._ ·,,. 1 h ıJ . I"' ı.. >1 • ~ ı •, ·' ı { ı 

mize sigortall abone va•llabUeceklerdir. 

" TAN " aueteainin t 000 liralık aiaorta 
abone kuponu 

Tarih: 3014/ 1936 
-

Adı, baba adı 
soy adı 

il 

Doğduğu yer ve YI\.I P'J 

--:._,;;; ,:.. --
lşt ve gUcU 

,, 

Adreel 

Bedeni bir eakat-
il lifi var mıdır, var 

ise nedir? 

Nekadar zaman 
için abone olduğu 

-- -

Bu kupona dercıdılecelı JUdar 1•1et olsunalıh rualınq olmalıdır. 

ı~tanbnlda Tan paetal Bl~orta eervlalne. 
Oazetenldn Z3 alsan 1936 aüahumda yurll tartlar dalreelnd• kuaya 

karşı 1000 llrahk •IKortalı abone yuılmak tlyonım. Aboneman bNlell 
gönderllmlttlr. Sigorta muamelealnln yapllmuam clllerlm. 

hma: 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için OğDUer 
Kiralık Kasalar 

Bütan gün arasız açıkbr 
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Veresiye Satış: 

ti Dl • 

g 

•• 

1 - Elektrik ışığı ve su kadar elzem ve zaruri olduğunu 

2 - Her seyden vazgeçebiliriz, fakat 

Dolabımızdan ayrılamayız, diyaceklerdir. 

ideal soğuk hava dolapları 
1936 Modelleri 
ihtiyacınıza ve paranıza göre dolaplar 

Sahibinin Sesi Beyoğlu, lstanbul 
Ankara, lzmir, Aadna, Bursa, Zonguldak Mersin, Gaziantep· 

• 

"' 

ilaçlarınızı 
Bah~e 

kabıda 
SALiH NECA 1 i ~~~1::~~1:~~::;:; KES Ki N KAŞELERi Grip, Nezle, baş ve diŞ 8 de 

muannid sancıları bir an 
Kıymettar bir ilaçtır . bir istikametle hazırlarur. 

•• •• 
M o D A A L B u M u 

Türk kadrnının biricik gazetesinin ikinci sayısı; y A R ı N c 1 K 1 y Q R 
birinciden daha zengin ve daha dolgun bir şekilde 

Bu sayısında: 1stanbulun en büyük terzisi Bayan FEGARA'nın yeni moda hakkında bir makalesi - Büyük terzi ve şapkacılanmızın Paristen getirdiklerl ve bu sene çok moda olan elbise, model ve krokileri -
Kadın güzelliği - Elişi - Moda - Yeni kumaşlar - Yeni kunduralar. Yeni şapkalar ve kadınlığa aid bir çok yazılar - Mevsimin 33 elbise modeli vo 

Herkesin kolayca dikebileceği çok şık bir tayyör patronu ( kalıb•' 
ile yine 32 sahifa olarak zengin bir şekilde çıkıyor. Sayısı her yerde 15 kuruştur. Anadoluda büyük kitabcı, kırtasiyeci ve gazete bayilerinde bulunmaktadır. Senelik abonesi 30 kuruş kıymetinde her altı aydB. bit 
neşrolunan fevkalade nüshaları ile beraber 200 kuruştur. İdare : Galata Yüksekkaldırım Pulumbi Han No. 3. Tel. 40614. 


