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Maliye teşkilatı proiesi Kamutayda 
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Kadrolar genişletiliyor maaşlar 
muayyen bir nisbette art.yor 

Maliye memurın proiesi Kamuiaga verildi. 
Vasıtasız vergiler için bir ldyiha hazırlanıyor 

'.Ankara, 15 (Tan) - Bugün Re
fet Canıtezin başkanlığında yapılan 
Kamutay toplantısında askeri ve 
lllülki Tekaüt kanununun 45 ind 
tnaddesine ihtiyat zabitleri ve ihtiyat 
askeri memurları kanununun 3 ün
cü maddesine birer fıkra ilavesi 
hakkındaki kanunların ikinci müza
kereleri yapılarak kabul edilmiştir. 
~!araşın Yenikale nahiyesinin Yeni
köyünden Süley:tnan Kahya oğlu 
Mehmedin ölüm cezasına çarpılma
sı tasvip edilmiştir. 

Milli Müdafaa Vekaleti 1935 yılı 
kara ve deniz bütçelerinde 48.804 

Emi n liralık münakale yapılması ve dev - Hüsnü Kitapçı 
l~hava~lları~are~1~5yılıb~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

Mustafa Şeref 

Çesine Ankarada yapılacak tayyare ı 
meydanı arazisinin mübayaa bedeli 
karşılığı olarak 250 bin liralık mun
tam tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanunlar da Kamutayın bugün ka
bul ettiği kanunlar arasında bulun

Akdenizin sulhü 

lllakta idi. 

Maliye Teılcilôt 
Kanunu 

Bundan sonra Maliye teşkilatı ka· 
tıununun müzakeresine geçilmiştir. 
Layihanın heyeti umumiyesi hak

k.nda söz alan Refik Ince üzerinde 
llZUn zaman durularak hazırlanan 
hu kanunun ihtiyacı karşılamak için 
~eni hükümler getiren Cümhuriyet 
~resinin muvaffak bir eseri olarak 
\" , _ .::,__ - -----= "' " ~:l ft4-- ... , .. ..: 
e tnali muamele düzeltilmedikçe 

lıaliye teşkilatı için verilecek tahsi· 
'atın kıymeti olmıyacağına işaret 
ederek dedi ki: 
''- Mali ıslahat vergi idarelerile 

ru~elleflerin münasebetlerini iyi -
b~Ştırrnekten ibarettir. Bu yapılırsa 

hır nıilyon değil, 10 milyon benden 
eıa.ı olsun." 
.~efik lnceden sonra söz alan Berç 

'l'urker, yeni teşkilat layibasile me
~ur adedinin çoğaltılmakta olduğu
d u, buna karşı Finans Bakanlığın· 
... an. fazla iş beklemenin tabii oldu -
::ınu işaret etti. Hüsnü Kitapçı u -

Utn direktörlere bu kanunla verile 
tek nıaaşının barem kanununa uy
~n olmadığım, diğer vekaletlerin de 
tnnıu~ direktör maaşlarını arttır -
... ak ısteyeccklerinin tabii bulundu
~nu işaret ederek tahsildarların 
tı.J. aaştan ücrete geçirilmelerinin doğ 
ta 0!tnadığını, maaşta bırakılmakla 
tı hsıldarlardan azami hizmet bekle
li~~Ueceğini ve tahsildarların böyle
U ~ .hUkCımete bağlanacaklarını ve 
r:ı:;•ni düşünmiyeceklerini söyliye-

•• 
la "":- Tahsilat masraflarını çok faz 
tııı &orüyorum. Atlı tahsildarlar yal
lçi hayvan vergilerini tahsil etmek 
l't n kalrnıştır. Arazi vergisi için ay
lartahsildarlar kullanılacaktır. lki 
d.ir af1ı nıasraf yapmak doğru değil
bıı ·baha düne kadar Maliyenin ada
ltıU Ola~ tahsildarlardan faydalanmak 

./ıı.tnkun değil midir?,, dedi. 
'atı hrnet Uısn (Ordu) verilen tahsi 
t'a.tı.d az görmediğini, yalnız alınacak 
tijlis 1n:ıanın verilen tahsisatla daha 
l~U:. olabileceğini söyledi ve söz-

'• Şoyle bitirdi: 
ee~-; Randıman alınsın, buna bir
ltıur enıern. Adam kayırmak için me
~ .. alınmasın.,, 
16 llfetfi§feri çoğaltmali 

~.,,, 

t\i~e~~et (Kütahya), Maliye işleri
()Jaca .. uıelebilmesinin müfettişlerle 
t0ğa1rnı, binaenaleyh müfettişleri 
%:ıı birnak ve müstakil ve tesirden 
dan v r tnakarna bağlamak lüzumun
tilitıiı:ı e tnemurlarm muntazam si
~etu tutulması zaruretinden bah -
dt:ı:ı g"e .k.anunun bir kere daha göz
&.. eçırıırnesini ileri sürdü. 
"'oı· 
\ıa~e Vekilinin cevabı 
~ ınui:1 Vekili Fuat Ağralı, bütün 
"l : eaıara cevap verdi ve dedi 

Akdeniz misakı yapmak 
görüşmeler başladı • • 

ıçın 

ıngınz f ılosu seyir halinde 

Londra, 15. (A.A.) - Daily Te· hasını haiz büyük bir tayyare filosu 
legraph gazetesinin Cenevreden ha- merkezi tesisi niyetindedirler. rtaı
ber aldığına göre, İtalyanlar, Tsana yanlar bilahare Tsana gölünün Mısı-
gölü üzerinde geniş bir faaliyet sa- LArkası f> ıncıde ~ 

Hazirandaki kus uf 
K USUF M E ML E K E T1M1ZDE 10 2 KlLO 
M ET RO EN İND E BİR ŞE RİT DAHİ 
Lİ N D E HER YERD EN G öR O L E BlL E
C E K , B U H A D l S E N İ N S İ N E M A S I A L I
N A C A K , Y ILDIZLARIN HAKİKİ YE R-
LJtJ Rl VE AYN ŞT A Y N NAZ A RİY ES İ 
HAKKI N DA TETKİKAT YA P I LAC AK 

············································~········· Haziranın 19 unda tam bir Güne~ 
tutulması hadisesi olacağı yazılmış
tr. Bu hadise hakkında maHimat al
mak üzere bir muharririmizi Rasat
hane Müdürü Fatine gönderdik. Ra
sathane müdürü muharririmize tam 
Güneş tutulmasının ehemmiyetini u
zun boylu izah etmiştir. Fatinin söy 
lediklerine göre küsufun, yıldızların 

yerini tayinde, Aynştayn'm izafiyet 
nazariyesini tetkikte mühim bir te
siri vardır. Memleketimizde 19 Ha
ziran sabahı vaki olacak küsufu tet
kik etmek üzere buraya birçok ec
nebi fen heyetleri gelecektir. Küsuf 
hadisesi Uludağdan tetkik olunacak 
ve güneş tutulmasının bir sineması 
alınacaktır. Bu husustaki tafsilatı 

[Arkam !I) fncidel 6 ıncı savfarnızda bulacaksınız. Rasat ane Di rekt örü Fatin 

Bir müfreze Hava şehitlerinin hatıraların ı anmak için hava ya ateş ederken 

ş~hit:l~rl 

IFaitDlh (p)aırlko n <dla dUın buyllılk 

ve lhla~ön lbD1r ölhrlt:ôfaD yapoDdo 
\.. ____ , _________________ ~~~~~~~~~~--------~ 

Hava şehitlerimiz için, dün öğle
den sonra Fatih parkında büyük bir 
ihtifal yapılmıştır. lhtifalde birçok 
davetliler ve kalabalık bir halk küt
lesi hazır bulunmuştur. Tayyare şe
hitleri abidesinin önünde yapılan me 
rasimi, bir geçit resmi takip etmiş. 
geçit resmine birçok kıt'alar, askeri 
mektepler, izciler iştirak etmişler· 
dir. Abideye, muhtelif teşekküller 
namına birçok çelenkler konulmuş
tur. !htlfale alt diğer tafslUit ikin-
d ıs. ız adır. 
Ha~a 1fehitlerl fhtıfali dün .Anka

rada büyük törenle yapılmıştır Mem 
leketin her tarafında hava şehitleri 
için merasim yapılmış ve nutuklar 
söylenmiştir. 

,
Atatürk 

A nkara, 15. (TAN)
Cumhurbaşkanı Atatürk 
önümüzdeki günlerde İs
tanbulu şereflendirecek-
t ir. 

'--------~..) 
lnkdc1p dersi 

Recep Peker Partinin 
altı vasfını anlattı 

Halk Part isi Sekreteri Recep Peker 
ı dünkü dersini verirken 

1 Halk Partisi Genel Sekreteri Re
ıl cep Peker dün Universitede bu se-
nenin sonuncu inkılap dersini ver

! miş ve Partinin altı vasfının devletin 
1 vasfı bulunduğunu izah etmiştir. 
j Recep Pekerin dersine ait tafsilat I üçüncü sayf amızdadır. 

. .....-.-..: 
1 
1 

1 
Mussolini'nin Maten ga· 
zetesine verdiği beyanat 
üçüncü sayfamızdadır. 

Yuk:m~a c.--:=n~::: merasmıe iF~ra7< ecen srrvariiertmlz, aşağıda abidede 
nutuk söylenirken · 

MAKİNEDE: 

Gazetemiz basılırken bile gelen 
havadisleri bu sütunda vereceiiz 

"'" 
Yarından itibaren burada bir sütun açıyoruz: 
Bu sütunda gazetemiz makinede basılmağa başlar
ken ve hatta basıhrken bile gelen havadisleri bula· 
caksınız. 

Bu rotatif makinemizin temin ettiği bir yeni
lik ve üstünlüktür. 
Bu suretle sabahın saat beşinde ve hatta beı buçu
ğunda bile gelen telgrafları gazetemize koymak fırsa· 
tını elde edeceğiz. 
Yalnız şurasını söyliyelim ki, son dakikada bir havadis gelmediği za

man bu kısım boş kalacaktı r. Çünkü asıl sayfamızın kalı p la rında burasını 
herhangi bi r havadis ihtimaline karşı boş bı rakmak mecburiyet indeyiz. 
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HERGON BiR FIKRA 

T"LI:rı~ller 
I>undan yedi sekiz sene ewel Karadenizden geçerken, bana sarp a.yak

lanru denizde yıkayan sıra sıra dağlan gösterip te: 
- Bir gün, bu hırçın dağlardan trenle ge!;eceğiz. Deseler, güler, geçer

dim. Gülerdim, !,'Ünkü o da~lar o kadar dik kafalı, o dağlar o kadar ele 
avuca 8ığmaz, bitip tükenmez dağlardi ki! 

Gülerdim çünkü düz bir sahada, heybetin, ti kendi8i olan lokomotif, 
bana bu dağlann yanında, teneke zenbereği 10 sayana kadar gevşeyen 

oyuncaklar kadar tuhaf gelecekti. 
Gün geldi gün ardından, ,.e bir akşam bt-.nl Haydarpaşa garında sırtl&-

yıp götüren tren: 
- Seni ta ''Filyos,,a. kadar götüreceğim, dedi. Seni İsviçre da.ğlanna 

dudak büken dağlann arasından, bağrından geçip götüreeeğim. 7.enbere
ğim tenekeden mi, değil mi, dik kafalı dağlara tos vurup geri mi dönüyo
rum, hele bir gör. 

Ankara.dan, Çankınya, Çankmdan, Bolkuş nahiyesine kadar trenin 
dağlardan pen·ası yok, fakat Kara.denize yakla...,tıkça. dağlan bir düşftn
cedir alıyor, Kara.denize yakla..5&11 dağlann b&ldırma tren, mua.zzam, kara 
bir toplu iğne gibi saplandıkça., dağlar homurdanıyor, trenin bir pencere
•inde korku, ötekinden zevk, arzu ve hayret bakıyor. 
Dağlann bizi teneke oyuncaklar gibi ezmek için en uf ak bir kımılda

YJ!'ilannm ki.fi geleceği yerlerde şa..,ı elektrik limbalannm aydınlatama
dıklan bir tünele dalıp dağlann tehdidini geride bırakıyoruz. 

Filyosa gelen trenin de,·lerle görüşüp, onlann bağnndaki sım çahp·ge-
tiren masal kahramanlannın hali var. t\ 

Bu demir kaburgalı kahramanın en yaman döğüşü Filyostan Zongul
dağa kadar uzayan dağlarladır. Benim \•aktile Kara.denizden geçerken 
"bitip ttlkeııme bilmiyen, dağlar, bunlann sırtı yere gelmez,, dediğim, 

sarp, yalçın aya.klannı Karadenizde yıkayan dağlar. Onlan §imdi gidip gö
riin Tüneller, onlan birer yüzük gibi 11raJayıp parmağına g~irmiş! Şim

dilik Filyosa kada.r gelen lokomotif bu tünellere su!lamış, o kendi'lini bu 
tünellerin kömüre götürettğini bllilyor, o, dağların bağrma yerleşen en 
kıymetli srrnn, "kara elmas,, olduğunu biliyor. 

~eni diktatör 
Avnıpada yeni bir direktör daha 

çıktı. Bu yeni direktör, Prens Star
hemberg'i Avusturya kabinesinden 
atan ve Hariciye ile Harbiye nazırlık 
!arını da üstüne alan Şuşnig'dir. 

Şuşnig'in soluk yüzlü, sakin ve 
gözlüklü resmine bakılırsa insanın, 
bu adamın bir diktatörden ziyade 
bir ticarethanenin devamlı ve çalış
kan bir muhasibi zannetmemesi bir 
az güçtür. Fakat kimbilir, meşhur 

sözdür: "Umulmadık taş baş yarar,, 
derler. Bu taş bir gün biraz cerwp
takilerin başına düşerse §a§ılmaz: 

Dfiiıyadır bu ! 

En münasip ye r 
Şehrimizde kurulacağı söylenen in 

kıliı.p abidesi için belediye münasip 
yer aramaktadır. Doğrusu, böyle bir 
abidenin kendisi kadar ve belki de 
daha fazla, kurulacağı yer ehemmi
yetlidir. Türk inkılibmm büyüklil
ğünü geleceğe nakledecek olan bu 
abide, her gözün ve hele şehrimiz -
den gelip geçecek ecnebilerin görece 
ği bir yere kurulmalıdır. 

Bunun içindir ki belediye, Kara
denizden ve Akdenizden gelecek ge
milerden görünebilmesi için Cihan -
gir sırtlarile Dolmabahçenin üstün -
de Taşlık denilen yeri düşünmüştür. 

Buraları iyidir ve belki de acele e
dilmezse daha münasip yerler de bu
lunabilir. Fakat yukarıdaki düşünce 
ye göre böyle bir abide için, en iyi 
yer, eğer boş olsaydı, Kızkulesinin 
kurulu bulunduğu kayalık olurdu. 

Nevyork limanının ağzındaki meş 
hur ve muazzam Hürriyet heykeli 
gibi, mevzua uygun düşürülebilecek 
bir meş'ale ile "inkılap abidesi". 
hem limanımızdan gelip geçenlere 
yol gösterir, hem de kimsenin gözün 
den kaçamıyacak bir eser olurdu. 

Kahve mi, tango mu? 

BEDRi RAHMi 

Bilginizi Yoklayınız 

Sorular 
- Belçika, Holandadan hangi ta

rih te aynlmıştır! 
- Avnıpanm en fazla patates ye

tiştiren memleketi hangisidirf 
- A. W. Fa.her kimdir! 
- Uruguay'm idare merkezi nere. 

sidir! 
- Etna volkanı nerededir ve yük

llekllil ~! 

Dünlcü soruların cevapları 
S - Alek.,andr Düma'nın yakala

nıp kurtulduğu mühim hastalık ne 
idi , 
C- Kolera 
S - Dinamiti keş/ eden kimdir 1 
C-Nobel. 
S - "Şatranç,, kelim.eri nereden 

gelir 1 
C - Bu oyunun ilk ~kllne Hlntli

lerin verdikleri "Şata.nınga,, ismin
den. 

S - Şim.fekin geri gittiği ookı mı
dır 1 

C - Faaliyette bulunan volkan
lar civarında çakan şimşeklerin, vol 
kandan çıkarak yayılan siyah dumak 
bulutlarına. takılıp bir müddet gittik 
ten sonra buluttan aynlarak ~ine vol 
kan istikametine döndükleri, nadir de 
olsa, görülmü~ vak'alardandır. 

8 - Roma imparatorluğu ne ka
dar 8iirmü.1tür 1 

C - On be!t ura yakm. 

neticesi bunlara yer değiştirtebilir. 
Dk devrede lstanbulspor ile Top

kapı ikişer sayı ile berabere kalmış
lardı. Tasnifte lstanbulspor altıncı, 
Topkapı ise on birincidir. Son iki 
haftadır yenilen lstanbulspor yann . 
da yenilirse altıncılıktan da. aşağıya 
düşer. 

:r: A N 

Liman ve gümrük Buğday yolsuzluğu Kokain ve morfin 

Bir kısım ambarlann Tahkikat safhası Bir doktorla 5 depo 
nakli geri kalacak n:~~~~~t~~!~.i~!:~ sahibi adliyeye verildi 
Liman ve gümrük idarelerinin Ga 

lata cihetindeki hanlara nakli için 
yapılan hazırlıklara devam edilmek
tedir. Gümrük idaresi, kendi levazım 
ambarlan için, borularını yerleştire
ceği Çinili Rıhtım hanından başka, 
Çinili ve Deniz rıhtım hanları ara
sındaki Ortahan ile Maritim hanını 
da istemekte idi. 

Liman Umum Müdürlüğü, lima
nın müstakbel şekline ait olmak üze 
re hazırlanan projede, bu hanlara ay 
n bir şekil tayin etmiş olduğundan, 
bu hanları limana vermiyeceğini bil
dirmiştir. Bildirildiğine göre, bu han 
lar mevkileri itibarle, ileride antre
po ve umumi mağaza olarak kulla
nılmağa çok elverişli olduklarından 
bu şekilde tadil edileceklerdir. Bu
nun üzerine gümrük idaresi, ihracat 
ve satış müdürlükleri ile levazım am 
barlarını Istan bul tarafında bırak -
mağa karar vermiştir. Bu işe ait ha· 
zırlıklann on güne kadar bitirilece
ği umulmaktadır. 

Adliye 

Seyyar vapuru 
kaptanı beraet etti 

dürü Ahsen hakkındaki tahkikat ev
rakının vilayete gönderildiği, dün, 
ziraat vekaletinden bildirilmiştir. Ha 
disenin geçirdiği safhalar şudur: 

Ziraat bankası lstanbul şubesinde 
b u ğ d a y alım satımı dolayı
sile yapılan tahkikat neticesinde. bun 
dan bir müddet evvel, eski müdür Ah 
sen ile bazı memurlara işten el çek
tirilmiştir. Lüzumu muhakeme kara
n üzerine, mesele şurayı devlete inti
kal etmiş. bazı eksikliklerin tamam
lanması için evrak ziraat vekaletine 
iade edilmiştir. 

Son defa, ziraat vekaleti müsteşarı 
Atıf tarafından şehrimizde yapılan 

tetkiklerle tahkikat tekemmü l et
miş, bütün eksikler tamamlanmıştır. 

Yalnız, tahkikat doeyaları büyük 
bir sandık tutmaktadzr. Ilk tahkikat 
kısmına ait feza.likeler 360 sayfa ka
dardır. Sandık, bugünlerde geleceği 
için vilayet idare heyeti derhal tetkki 
lere başlıyacaktır. 

Şehircilik mütehassısı 
geliyor 

Istanbulun imar planını hazırla
mak için belediye tarafından davet 
edilmiş olan Fransız şehircilik müte
hassısı Prust, bu sabah şehrimize 
gelecektir. 

Evvelki akşam, Heybeliadada otu
ran Manyadaki Kristopulos isminde 
bir doktor, morfin kullanmak ve im8.l 
etmek suçu ile yakalanarak Adliyeye 
verilmiştir. 

Oğrendiğimize göre, bu adam 25 
senedenberi morfin ima.J etmekte ve 
kendisi de günde asgari beş morfin 
kullanmaktadır. Bir müddet evvel 
başlıyan tahkikat neticesinde, Heybe
liada komiseri Hasan Çetinel ve mu
hafaza memurları evvelki akşam dok 
toru, evinde cürmümeşhut halinde 
yakalamışlardır. 

Adliyeye verilen doktor Manyada
ki, sorguya çekildiği zaman cürmünü 
itiraf etmiş ve harbiumumidenberi 
bu derde müptela olduğunu söyle
miştir. 

Doktor, muayenesi yapılmak üzere 
Tıbbıadliye gönderilmiştir. Yakında 
8 inci ihtisas mahkemesinde duruş
masına başlanacaktır. 

Kokain kaçakçıhijı 
Diğer taraftan, beş ecza deposu sa 

hibi, Kokain k~akçıhğı yapmaktan 
suçlu olarak yakalanmışlardır. 

Mehmet Galip, Mıgırdıç, Salamon 
Yafet, Braha Yafet, ve La.zar Ya
fet ismindeki depo sahiplerinin öte
denberi kokain kaçakçılığı yaptıkla
rı anlaşılmış ve adliyeye verilmişler
dir . 
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Küçük Haberlef 

• Baş müşavir Ankaraya gitti -
lktisat Vekfileti baş müşaviri Vonder 
Porten, dün akşam Ankaraya git • 
miştir. Baş müşavir, Izmir limanı hak 
kında.ki tetkiklerini bir rapor halin
de hazırlamıştır. Vekalete verecektir. 
Liman umum müdürü Raufi ile de
niz ticaret müdürü Müfit Necdette 
pazartesi günü Ankaraya gidecekler
dir. 

• Hamal tarifeıoıi ipka edildi -
Gümrük hamallarının yeni sene tari
felerini tesbit etmek üzere TürkofiS 
Istanbul şubesi müdürünün başkan· 
lığı altında toplanan komisyon işini 

bitirmiştir. Verilen karara göre tari· 
fe, eski şeklinde ipka olunmuştur. 

• idman şenlikleri hazırlığı - 19 
mayısta Taksim stadyomunda yapı• 
la~ak idman şenlikleri için dün ına&
rifte bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda evvelki gün yapılan 
son umumi provalarda elde edilen 
neticeler gözönünde bulundurularak 
şenliklerin iyi ve muntazam surette 
cereyanı için bazı mükarrerat ittUıas 
edilmiştir. 

Teniler Cemiyet inin 
sergisi 

Terziler cemiyeti tarafından bugün 
Taksim bahçesinde bir sergi açılacak 
tı. Fakat havaların pek fena gitme
sinden dolayı bu sergi gelecek cumat 
tesi gününe bırakılmıştır. O gün da· 
vetliler kendilerine evvelce gönderil· 
miş olan davetiyeleri kullanabilecek• 
lerdir. 

Vapurculuk şirketinin Seyyar va
puru kaptanı eeıa.ı aleyhine bir dava 
açılmıştır. Davaya sebep, seyyar va
purunun geçen seferlerinin birinde, 
Köstenceden lstanbula gelirken, faz
la muhacir yolcu yüklemiş olmasıdır. 
Celal kaptanın, ikinci ceza mahkeme 
sinde bir müddettenberi devam eden 
duruşması dün neticelenmiştir. 

Hava şehitleri • • 
ıçın dün yapllan ihtifal 

Mahkeme, Celfil kaptanın, Kösten
cedeki mtihacirleri, Köstence Türk 
konsolosunun emrile vapura aldzğını 
ve Seyyar vapurunun, telsiz cihazını 
ve diğer sefer levazımını temin etmiş 
olduğu halde. Köstenceden hareket 
ettiğini nazan dikkate alarak, suçlu 
kaptanın beraetıne karar vermıştır. 

• Gayet ustaca tertip edilmiş muh
telif hırsızlıklann faili olmaktan 
suçlu, Eyüp Sabri, tsmail ve Mihal, 
diğer adile Mithat, dün evraklarile 
birlikte, müddeiumumiliğe verilm~ 
!erdir. Müddeiumumilik, suçluları, 
dördüncü istintak mahkemesine tev
di etmiştir. 

• Bebekte, Eczane sokağında, Ra
r;iye isminde birinin açık bulduğu ka
pısından içeri girerek bir manto ça
lan ve bunu Galatada satarken yaka
lanan Konyalı Omerin dün ikinci ce
zada duruşması yapılmı", suçu sa.bit 
görüldüğünden üç ay on gün hapsi
ne karar verilmiştir. 

• Beşiktaşta Tunus caddesinde kay 
makam Alinin evinden 1172 lira kıy
metinde altın, mücevher ve diğer bir 
çok eşya çalmaktan suçlu Nafiin mu
hakemesine dün ikinci ceza mahke
mesinde başlanmıştır. Duruşma, gel
miyen şahitlere tebligat yapılmak i
çin başka güne bırakılmıştır. 

Vilayette 

Maliye memurlarının 
terfi imtihanlan 

"Yurdun hava hakimiyeti uğrunda can 
verenlerin gönüllerde 

Dünkü ihtifalde boro zan çalan bir genç 

Hava kurbanları için hazırlanan 
ihtifal, dün, Fatih parkında yapıldı. 
Havanın yağışlı olmasına rağmen, 
Fatih parkına giden bütün yollar, öğ 
leden itibaren tamamen dolmuş bu
lunuyordu. Saat on Uçte tramvay se 
ferleri durmuş, bütUn nakil vasrtala 
nnm caddeden geçmesi menedilmiş-
ti. 

Abidenin önünde, hatipler için bir 
kürsü hazırlanmıştı. Bu kürsüye, ilk 
defa, yüzbaşı Kemal çıktı. Genç hava 
sübayının yüzü heyecanla sararmış
tı. Sert adımlarla kürsüye geldi ve 
dinleyicileri selamladıktan sonra, 
Türk ordusunun kahraman havacı -
lan namına şu sözleri söyledi: 

Yüıba§ı Kemalin 
sözleri 

"Yurdun ulu ,ehitleri, 

vardır ! •• 

PICinsız işler 
Bundan 20-25 gün evvel Tevekktıl 

ham&mı - Çapa yolu esaslı surette 
tamir edildi. Orada oturanlar, bele
diyenin oldukça. mühim masrafları. 
bitirdiği bu tamirden sonra caddenbt 
artık bozulmıyaeağnıa inandılar. fr 
kat gariptir, bu yapılan ve tanziıO 
edilen, yüzlerce lira sarfedilerek nıe1 
dana getirilen cadde tekrar bozuldllo 
Aksa.raydan Çapaya doğnı ~ 
o güzel cadde bugün, tamircileri' 
kazmalan altındadır. Durmadan dr 
vam eden faaliyet göze çarpıyor. ~
mele, 20 gün evvel yaptığı yolu ~ 
rak kaim borular döşeyor. 

Çok kısa bir zaman içinde göriil4" 
bu vaziyet, plansız emeğin en ~ 
bir misalidir. Cadde yapddı; ı- . 
sarfedildi. Bozulurken de masraf ~ 
pılıyor. Ustelik ~ılan yolu tekrar ıı.
patmak ıazım. ...ı-

Dünkü bir sabah gazetesi, Brezil
ya kahvesinden ve şehrimize gelen 
bir Brezilyalıdan bahseden yazısının 
üstüne "Arjantin - Türkiye ticari 
münasebeti,, diye bir başlık koymuş
tu. 
Eğer bu başlık Brezilya kahvesi 

tiryakiliğinden doğmuş bir dalgınlık 
eseri değilse bu arkadaşımıza, Arjan 
tinin kahve memleketi değil, meşhur 
tangolar diyaııı olduğunu hatırlat -
mak 18.zımgelecek. 

Ilk devrede Güneş Eyübü 6 - 1 yen 
mişti. Güneş takımı son zamanlarda 
çok muvaffakıyetli maçlar yapmış 
olmakla beraber, yarın Eyübe karşı 
ilk devredeki kadar iyi netice alabi
leceğini zannetmiyoruz. Umumi tas 
nifte Güneş beşinci gelmekte ve bük 
men mağlubiyetlerinde hak kazan -
dığı takdirde dördüncülüğe namzet 
bulunmaktadır. Eyüp tasnifte onun
cudur. 

Dün maliye mtlralobi Rqidin ya
nında ve müdürlerden mürekkep mü 
meyizlerin önünde maliye memurla -
rmdaıı terfi istiyenlerin imtihanla.n 

yapılmıştır. 

• Hava tehlikesine karşı koruma 
komisyonu, dün villyette toplanmış, 
işleri gözden geçirmiştir. 

• Dün vali muavini Hüdai Karata
ban, Letonya, Yunan konsoloslukla
rına giderek iadei ziyarette bulun
muştur. 

Hava kurbanlan abidesinin bulun 
duğu Fatih parkı da.vetiilere tahsis 
edilmişti. Davetliler arasında Vali 
muavini Aziz Hüdai, Merkez Komu
tanı General Fehmi, bava kıt'alanmı 
za. mensup b~ok subaylar, ~bir 
Meclisi azalan, Matbuat erkanı bu
lunuyordu. 

Abidenin etrafında yirmiden fazla 
çelenk vardı. Bu meyanda Halk Par
tisinin, Hava kurumunun, Hava sü
baylarınm ve İstanbul Esnaf cemi -
yetlerinin çelenkleri bilhassa nazarı 
dikkati çekiyordu. 

Size buradan, kahramanlığmızı 

yadettiren ,u şeref anıdınm önünden 
hitap ediyorum. Yılın yasınızı tuttu
ğu bu günde, hepimiz yokluğunuzun 
acısile muztaribiz. Şimdi öyle acı, öy 
le firaklı hislere esir oluyoruz ki has 
retin hakiki manasını biribirimizin 
temiz çehresinde okumaktayız. Yur
dun hava hakimiyeti uğrunda can 
verenlerin gönüllerde yeri vardır. 
ölümden korkmayan ve her gün ö
lümle savaşan bizler bu kanaatle ya
şıyoruz. 

Şf'hir işlerini tanzim etmek, ~ 
li belediyelerin başbca vazlf el~tf 
dendir. Plansız yapma ve bozınaı
~· tedbir anyanlarla, hem yol~ 
luktan, hem de parasızlıktan ~lki1..
edenlerln başvuracalda.n tek ~ 
parayı yerine zama.nmda sarfetıP-" 
olmalıdır. Dü~ünerek yapmak, ~ 
duldan sonra bozmanın zaranlll 
tadan kaldmr • 

Biz böyle dtıf\inliyonıs. 
1 

Siz ne dersi~ 
!MPjy ... , .... ______ ;:::::::::-..-

rm sonsuzluğa erişen adları ~· _ 

Ölülere, ölenlere anaları, se~ 
leri, yakınlan ağlar. Size biz ~· 
ruz, size bütün bir millet Y ~ 
Gözlerimiz yaş, yüreğimiz se\'gil 
dolu, önünüzde diz çöküyo~ ~ 

Sporcu köıesf 

Yarın yapılacak lik maçlan dola
yısile, ayni takımların ilk devre kar
şılaşmalarında aldıklan neticeleri, 
mükayeseye imkan vermek üzere a
Jağıya yazıyoruz: 

Beykoz Hilali ancak 1 - O yenebil
mişti. Umumi tasnifte şimdilik Bey
koz dördüncü gelmekte ve Hilal so
nuncu bulunmaktadır. Yarınki maç 
Hil8.l lehine olursa bu kulübün sonun 
culuk vaziyeti değişmezse de Beyko 
zun vaziyetine tesiri olabilir., 

llk devrede Vefa - Anadolu maçı 
birer sayı ile beraber bitmişti. Umu
mi tunifte '1mdilik Anadolu yedin
ei, Vefa sekizincidir. Yarınki maçın 

Tasnifte Uçilncü gelen Galatasa
ray, dokuzuncu gelen Süleymaniye
yi ilk devre 10 - 1 yenmişti. 

Fenerbahçe Beşiktaşı 1 - O yene
bilmişti. Fenerbahçe likin birincisi, 
Beşiktaş ise ikincisi olduğu ve ara
larında yalnız iki puvan fark bulun
duğu için yannki maç şampiyonlu
ğa tesir edecektir. 

Afyon heyeti CJitti 
Uyuşturucu maddeler inhisarı di

rektörü Hamza Osman, Türkiye -
Yugoslavya afyon bürosunun Türki
ye delegesi Ali Sa.mi ve Yugoslavya 
delegesi Mihailoviç, dün akşam eks
presle Belgrada gitmişlerdir. 

ihtifale tam saat on dertte başlan 

Budapecte Tıp Fakültesi dı. Atılan toplarla verilen bir işaret-
3' ten sonra, General Fehmi ileriledi 

Dekanının konferansı ve ,u sözleri söylef'\i: 
Buda.peşte tıp fakültesi dekanı Do "- Arkada,lar, 

rani dün üniversitede sıhhat teşkill- Aziz Hava ,ehitlerlnin hltıralan-
tmm inkiş&ft mevzulu bir konf eran.s nı taziz için bir dakika susunuz.,, 
vermiftir . BUttln Fatih, hatıl bUttln tehir, 
Tıp dekanile birlikte şehrimize gel- belki büttln memleket, bir dakika l

miş olan Macar hükumeti müşavirle- çin, bu muazzez ölillerln hi.tmumıı 
rinden Tibur Ambnıs'ta Budape§te derin ve içten duyulmuı bir hUr
banyolar şehri ha.kkmda ayrıca bir met sUkfttu ve hareketsizliğiyle se
konf erans vermiş ve sonunda filmle limladı. Bu sUkfttu takip eden daki
şehrin bazı temaşaya değer yerleri- kada limandaki bUtUn vapurlar, şeb 
ni göstermiştir Konferansta üniver-, rin bütün fabrikaları düdük çalarak 
site profesörlerile bazı yüksek mek- Hava kurbanlarının hatıralarmı se-
t.ep talebeleri bulunmuştur. 18.mladılar. 

Ölü şehitler: 
Siz bayrağımızın .,erefi için öldü

nüz. Düştünüz, fakat onu dlişUrme
diniz. Ben de böyle yapacağım, biz 
de böyle yapacağız, gençlik te böyle 
yapacak.,, 

ölenleri yakınlan tanır, sızi ~ 
tanıyor, sizi dUnya tanıyor, f ,r 
abideniz önünden geçen her ıeıt rl' 
zi muhabbet ve hürmetle anıY"r~ 
sıl anmıyalım sizi? Siz, ~~ ;ol.' 
bucağını saran, TUrk miUeÜl1

1
., ,Jl' 

mak, Türk dtlnyasmı baritad9 ..,,~ 
Meflha Avni lcürsüde mek isteyenlere kar,ı ıtoysJl 

Bundan sonra, Türk Hava Kuru- çocuklarısınız.,, .. _hlf )I~ 
mu namına Meliha Avni kürsüye gel Meliha A vniden sonra. ~ _ ,& ı 
dL Ve bir hitabe söyliyerek dedi ki: liai namına İsmail Şevket ,,e (il~ 
"- Bu mermer taşın altında kah- Türk Talebe Birliği namına ~· ~ 

raman Türk çocuklarmm şerefli baş birer nutuk söylediler ve bit 
tan, bu mermer taşm üstünde onla- geçitle ihtifale son verildi. 
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Mussolininin beyanatı 
Zecri tedbirlerin şiddetlenmesini 
askeri tedbir gibi telakki ediyor 

Duçeye göre Habeşistan İtalyanındır, bunu 

l tal ya her vasıta ile korum ağa azmetmiştir. 

Paris, 15 (Tan) - Maten gazete
•inin hu.su.si muhabiri ile bir görüş
tne yapan Mu.ssolini, Habeşistanm il 
hakınm kat'i olduğunu söylemiştir. 
Aiühtaç olduğu inkişaf sahasını ltal 
Yan milletine vermemek için Habeş 
tneseıesi hakkında yürütülen tenkit
ler çok iğrençtir. İptidai milletlere 
kuvvetten başka bir vasıta istimal 
edildiği tarihte görülmemiş bir ha
disedir. Esasen, dünyanın en büyük 
irnparatorluğu da bu gibi kuvvet va 
Bıtalan ile kazanılmıştır. Buna, o za 
tnanlar Milletler Cemiyetinin mev -
tut bulunmadığı şeklinde bir itiraz 
)'Ürütülebilir. Fakat bu itiraza da şu 
'ekilde cevap verilebilir: O zaman 
.. hak" yok mu idi? ve "hak" insan
lar tarafından kurulmuş bir mües -
Bese olan Milletler Cemiyetine üstün 
bir mefhum değil midir? Doğrusunu 
"?Ylemek li'Lzımgelirse zecri tedbirle 
!in müessir olup olmıyacağı tecrübe 
edilmek istenildi ve ayni zamanda 
~&.şizm de ortadan kaldırılmak iste
llildiğinden, İtalya tecrübe tahtası 
alarak kullanıldı. Çok daha mühim 
l'e çok daha sık vukuhulmuş olan ba 
'1 geçtniş hadiseler hakkında zecri 
tedbirler neden tatbik edilmedi? İtal 
~a zayi! sanıldığı için, harp başladık 
tan sonra, sulhü temin edecek bü -
tun imkanlar ortadan kaldırıldı. Bu 
işin bidayetinde, dileklerim hiç te a
Jlrı değildi. Halbuki ordularımız mu 
l:affer olduktan ve İtalyan milleti 
~ kadar fedakarlıkta bulunup, bu 

adar tnUşkülata katlandıktan son
ra· ~lalyanm daha büyük karşılık
dar ısteınesi pek tabiidir. Nisanda, 
erhal görüşmelere başlanmasını 
~?evreye teklif etmiştim. Bu teklif 
e?i.ın reddedildi. Bugün ise Habeşis
~t\ katiyen ve ebediyen İtalyanın -
"lt, 
~ le le b~"""' •U."""'O.Uu.U.&ll '- J IC.1'""' 'U'VJ 

~ llllş olduğu ve asked ızecrl tedbir
ler ~vrupa haritasının değişmesi 
b· hbkesini doğurabilir, tarzındaki 
el ır ~lesini hatırlatmca Musolini 
etnı§tir ki · .. . 

k: O zaman askeri tedbirler hak
~~da aöylediğimizi bugün ekono
~: tedbirlerin şiddetlendirilmesi 

.. kında da tekrar ederim.,, 
tal - ltaıya., şimdiye kadar sulh için 
l'ol?şrnlijtır. Bundan eonra dahi bu 
tı:ı da çalışacaktır. Bununla beraber, 
-.:a.fferiyetlerin mahsulü ve bir mey 
ti olan Habeşistana dokunmak is
~re her zaman hadlerini bildir-

işçi Partisi 

Zecri tedbirlerin 
şiddetlenmesini istiyor 

Londra, 15 (A.A.) - Neşrettiği 
bir beyannamede işçi partisi, İtalya 
ya karşı zecri tedbirlerin devamını 
ve şiddetlendirilmesini istemektedir. 
Beyanname bundan başka beynelmi 
Jel muahedelere hürmet edilmesini 
ve Milletler Cemiyetinin kuvvetlen
dirilmesini talep etmektedir. İşçi par 
tisi nihayet sulhün organize edilme
sini istemekte ve ittifaklar sistemi 
ile gizli veya askeri mütekabil yar
dmı andlaşmalanna aleyhtar olduğu 
nu söylemektedir. Bu parti, mütead 
dit defalar tavsiye edilmiş olan "İn
ziva politikasını,, da reddetmekte -
dir. 

meye hazırız. lta:ıyarun bu uğurdaki 
azmini alenen bütün dünyaya söyle
meyi bir vazife bilirim. 

Zecri tedbirlere gelince, 'bunlar İ
talyayı hiçbir suretle sarsmamışlar, 
bilakis onun iktisadi yürüyüşünü 
tenmiye etmişlerdir. Nihayet zecri 
tedbirler, Habeşistan zaferine ltal -
yanın biran evvel kavuşmasında amil 
olmuştur. Tekrarlamak isterim ki, 
bundan sonra Habeşistan, münakaşa 
ve söz götürmez bir şekilde İtalya
nmdır . ., 

Fransa emri vakileri 
kabul diyor mu? 

Londra, 15 (A.A.) - Daily Tel
gri..f guetesi Roma muhabirınin iyi 
bir kaynaktan aldığını söylediği bir 
habere göre Mussolini, İtalyanın 
Milletler ~iyetine karşı takınaca
ğı vaziyet hakkındaki kararını konse 
yin toplantısından evvel neşretmiye
cektir. Mussolini, zecri tedbirlerin de 
va.mı karşısında buna mecbur edilme 
dikçe, Milletler Cemiyetinden çıkmak 
istememektedir. Roma hilkfımeti, bir 
kaç haftaya kadar Fransız hükume
tinin emri vakileri kabul ederek !n
giltereye de ayni noktai nazan kabul 
ettir.meye muvaffak olacağını ümit 
etmektedir. 

Hava Şehitleri 

Ankarada büyük bir 
ihtifal yaplldı 

1 lort loid yakında 
Türkiyeye geliyor 

\ı:ı~ra, 15. (A.A.) - Hava şe
~ eri ihtifali bugün sa.at 11 de U-

' tneYdanmda yapılmıştır. Mera
~d ~utay Başkanı Abdülhalik 
~e\:ıa, Başbakan Ismet Inönü ve 
"il 1 

ler heyeti, savlavlar, süel ve si
l:eı-ı trkan, n:ıenıurlar, subaylar, as

"e u::Üfrezeler, bütün orta okullar 
~e erle esna! mümessilleri ve 
~ : halk iştirak etmiştir. Atı
tlt\!8 Pla beraber ilil:ilifın yapıldığı 
t"altl tneYdanına çekili bulunan bay
b a bUUin diw 'hakl ger resmi dairelerin 
~ltuııar aıı .Yanya indirilmiş, kıtalar, 
tıt:tbı 8el~tn resmini ifa eylemiş ve 

1QllrJuk~kil vasıtaları ile halk bu
tlıa1t SU arı. Yerde yarım dakika dur
tıl'ala retıyle hava şehitlerinin ha
'aygı ~ı ~iz eylemişlerdir. Bu 
~atılığı ~rasımi~i, Milli Müdafaa Ba
~ }(uru ava mtlsteşarlığı, Türk Ha-

l'lene ınu, C. H. Partisi namına 
~~ika 11 nutuklar takip etmiş ve 
'otıt'a b~rn çaldığı matem marşından 
~tlta ır 8Ubay kumandasındaki bir 
t..... Uius :ker selam ateşi yapmıştır. 
~~htu-a eydarundaki bu heyecanlı 
~·~den. sonra şehitlerin Hacı-
~ "e aki ınezarlan ziyaret e<iil· 

Selenkler konulmuştur. 

~~~:hiUeri i:tifali bugün mem
~ll.le n ın her tarafında büyük tö
~br. PıJınış ve sehitlerimiz anıl-

Lordlar Kamarası azasından ve 
Ingilterenin eski Mısır komiseri Lord 
Lloyd, hükumet erkaniyle görüşmek 
üzere mayıs ayı sonunda memleketi
mize gelecektir. 

Lord I.loyd, 26 Mayısta lngiltere
den hareket edecek ve İstanbuldan 
geçerek doğruca Ankaraya gidecek
tir. Lord, bundan sonra Çanakkale
ye giderek, oradaki İngiliz mezarla
rını gezecek ve orada, Hindistandan 
ayni maksatla gelecek olan oğluna 

mülaki olacaktır. Bundan sonra, 
Lord oğluyle beraber memleketim, 
gidecektir. 

Nesimi Paıa ayan 
riyasetinden istifa etti 
Londra, 15 (Tan) - Kahireden 

bildirildiğine göre Ayan reisi seçilen 
Nesimi Paşa istifa etmiştir. Bunun 
yerine Abdülyahya Paşanın seçilme
si muhtemeldir. 

Lehistan Kabinesi 
çekildi 

Londra, 15 (Tan) - Lehistan hü
kumeti bugün istifasını vermiştir. 

Harbiye nazırı vekili, yeni kabineyi 
t~kile memur edilmiştir. Reisicüm
hur, sulh zamanında ordunun umumi 
kumandanlığını deruhte etmiştir. Ka 
bine buhranına sebep iktisadi buhran 
dır. 

TAN ======================================================-:- 1 

Oniversitdeki inkılap dersleri 
• 

senenın -- Recep Peker dün bu 
sonuncu inkllap dersini verdi 

Olgunluk imtihanında 

sorulacak sualler 
Maarif VekCıleti mektep· 

lere bir tamim yaptı 
Ankara, 15 (Tan) - Kültür Ba

kanlığı, lise fen ve edebiyat kolları 
olgunluk imtihanları hakkında Kül
tür direktörlüklerine bir tamim yap 
mıştır. Tamime göre, bu yıl lise fen 
ve edebiyat kollan yazılı ve aözlü ol
gunluk imtihanlarına Haziran ve Ey 
lfıl devrelerinde girecek olanlara 
muhtelif ders gnıplarınm şu kısım
larından sualler sorulacaktır: 

Lise fen kolundan olgunluğa gire
ceklere: 

1 - Fizik, kimya grupu: Fizikten 
lise onuncu sınıf ile on birinci sını
fın fen kolunda gösterilen bütün e
lektrik bahisleri, bu bahislere ait 
tecrübe ve meseleler, kimyadan ma 
denler, onuncu sınıfın uzvi kimyası 
ve bu kısımlara ait tecrübe ve mese 
leler. 

2 - Riyrıziye grupu: Lise sınıfla
rında gösterilen bütün cebir bilgisi, 
onuncu sınıfta gösterilen mücessem 
hendese ile on birinci sınıf fen ko· 
lunda gösöterilcn mahrutiyeler. 

3 - Tabiiye grupu: Çiçeksiz ne
batlarm tasnifi ve muhtelif gruplar 
daki nebatlann tetkiki. 

Lise edebiyat kolundan olgunluk 
imtihanına gireceklere: 

1 - Tarih, liselerde okunan tari
hin ikinci ve dördüncü cildindeki ba 
hisler. 

2 - Edebiyat tarihi, tanizmat ve 
ondan sonraki devirler. 

3 - Felsefe ve içtimaiyat. Onun
cu ve onbirinci sınıfta gösterilen bU 
tün bahisler. 

tn9iltere 

Habeşistanın ilhakını 
tanımağa yanasmıyor 

Londra, 15 (A.A.) - İyi mahimat 
alan mahafilde beyan olunduğuna gö 
re, Ingilterenin Adisababa elçisi ila
nihaye mezkur şehirde kalmıyacak
tır. Çünkü elçinin siyasi vazifesi kal
mamıştır. Mamafih şurası ehemmi -
yetlc kaydediliyor ki, elçinin Adisaba 
bayı terki Italyan işgalinin Ingiltere 
tarafından tanınmasını ifade ede
mez. 

Negüs'e kö§k 
Kudüs, 15 (A.A.) Lord 

Kitchner'in zamanında Sudanda adli
ye nazırlığı yapmış olan Nasih Abka
ri beyin köşkü üç ay için Seliisiyenin 
emrine verilmiştir. 

Selasiyenin ailesi, bugün bu köşke 
yerleşmiştir. 

Negüs'ün tayyareleri 
Roma, 15 (A.A.) - Popolo di Ro

ma gazetesinin Adisababa muhabiri, 
Selasiyeye ait dört tayyarenin Habeş 
payitahtının yakininde bir ormanda 
bulunmuş olduğunu haber vermekte
dir. Bu tayyarelerden biri, vaktiyle 
Selasiyeye hediye edilmiş olan bir 
ltalyan tayyaresidir. 

Ras Desta'n1n muavini 
Roma, 15 (A.A.) - Mogadiscio

dan bildirildiğine göre Ras Destanın 
sabık muavini Fita.orari, Negellideki 
Italyanlara dehalet etmiştir. Birçok 
muharipler, teslim olmuşlar ve tü

Recep Pekerin dersi büyük 

Cümhuriyet Halk Partisi umumi 
sekreteri Recep Peker, bu senenin 
sonuncu inkılap dersini dün Oniver· 
site konferans salonunda vermistir. 
Muhtelif fakültelere ve yüksek ~ek 
teplere mensup büyük bir gençlik 
kütlesi salonu doldurmuş, derse bil· 
tün yüksek tahsil gençleri gelmiştir. 

Recep Peker, Türk inkılabının e
saslarına ait kısa bir mukaddeme . 
den sonra, birkaç gün önce Ankara. 
da verdiği derse temas etmiştir. Re· 
cep Peker, partinin altı vasfını tes· 
kil eden ana prensiplerin nasıl açı
lıp genişlediğini söylemiş ve hakiki 
particiliğin çok mühim olan değeri
ni teşrih ederek yeni devlete ulusal, 

bir alaka ile dinlenirken 

sosyal, siyasal ve ekonomik bir veç· 
he veren halkçıhk, cümhuriyetçilik, 
inkılapçılık . devletçilik, milliyetçilik 
ve laiklik vasıflarını ayrı ayn izah 
etmiştir. 

Bu altı vasfın 5 Mayıs 1931 de top 
!anan üçüncü büyük kongrede sıra· 
\andığını ilave eden Recep Peker, 
dördüncü kongrede bu vasıfların bir 
devlet prensibi olarak.kabul edildiği 
ni ve teşkilatı esasiyeye eklenmek ü
zere bulunduğunu söylemiştir. 

Recep Peker, bir senelik tedrisatın 
ana hatları üzerinde talebeye bazı 
sualler sormuş ve aldığı cevaplar -
dan memnun kalmıştır. 

Blum kabinesine hazırlık 
Yeni Blum kabinesine yedi radikal 
sosyalist te dahil bulunacakmış 
Paris, 15 (Tan) - Leon Blum J 

Amerikan kulübünde şerefine veri· 
len bir ziyafette bilhassa demiştir 
ki : 

"Dahili rejimleri ve takip ettikle
ri siyaset her ne olursa olsun biz 
llUtUn milletlerle sulh halinde yaşa 
mak istiyoruz. Biz, o miJJctlerle bir 
likte ihtilAf sebeplerini köklerinden 
söküp atmak istiyoruz. Herhangi bir 
rejimi yıkmak veya istisafa kurban 
olmuş bazı yoldaşlarımızın intikamı
nı almak için Fransayı herhangi bir 
harbe iştirake -sevkedebileceğimizi 
zannetmek abes olur. Biz, harpte 
hiç bir fazilet görmüyoruz. Hatta 
1792 ve 1848 deki ecdadımız gibi 
harbin halaskar ve ihtilalkar bir fa. 
zileti olduğuna kail değiliz." 

Blum, bundan sonra, Fransız ve 
Amerikan inkılpları arasında uzun 
bir mukayese yapmıştır. Mumaileyh, 
Cümhuriyet misalini Fransaya Ame 
rikanm göstermiş olduğunu hatırlat 
mıştır. 

Yeni Blum kabinesinin 
muhtemel §ekli 

Paris, 15 (A.A.) - Pctit Journal. 
yedi sosyalist, yedi radikal sosyalist 
ve ikisi de sosyalist birliğine mensup 
nazırdan teşekkül edecek olan kabi 
nenin muhtemel bir listesini neşret
mektedir. 

Bu gazete diyor ki: 

. Blum, radikal sosyalist ve sosya
hst birliği fırkalarının mlimessilleri
ni tayin etmek hususunda serbest 
bırakacaktır. 

. Bu gazete, şimdiden aşağıdaki şe
kılde bir kabine vücude geleceğini 
tahmin etmektedir: 

Başvekil: Leon Blum, "uhdesine 

Leon Blum nutuk söylüyor 

nezaret almıyacaktır.,, 
Maliye nazın: Vincent Auriol, 
Dahiliye: Salengro, 
Mesai nazırı: Lebas, 
Nafia: Morizet, 
Milstemlekat: Moutet, 
Adliye: Steg "Başvekil muavini" 
Hariciye nazırı: Herriot veyahut 

Chautemps, 
Bahriye: Albert Sarraut, 
Harbiye: Daladier, 
Hava: Pierre Cot, 
Ticaret: Bonnet, 
Bütçe: Palmadc. 
İki nazırlık, sosyalist birliği için 

ayrılmıştır. Bu nazırlıktan biri Mil
letler Cemiyeti işleri ile meşgul ola
cak olan nezaret.siz nazırlık makamı 
dır. Bu makam, Paul Boncour'a ve
rilecek, terbiye nezaretine de de 
Monzie getirilecektir. 

fekleri ile mitralyözlerini teslim eyle- ============================= 
mişlerdir. 

Negüs'ün ve Ankara . 
elçisine çektiği telgraf 

Londra. 15 (Tan) - Haber veril
diğine göre Kudüste bulunan Habeş 
imparatoru, Ankaradaki el<;isine bir 
telgraf çekerek pek yakında Habeş 
davasını siyasal cepheden müdafaa 
etmek üzere Londraya sonra da 
Cenevreye gideceğini bildirmiştir. 

Adisababada yiyecek 
kıtlığı 

Adisababa, 15. (A.A.) - Adisaba· 
ba hükUm süren yiyecek kıtlığına 
karşı koymak için Cibutiden yiyecek 
yola çıkarıldığı bildirilmektedir. 
Bankalar henüz açılmamıştır. Bura
daki ecnebilerin muamele yaptığı 
milli Habeşistan Bankası da kapalı
dır. 

Bununla beraber bu bankanın !tal· 
yan direktörü tarafından yakında a· 
çılacağı bildirilmektedir. 

Guatemala Uluslar 
Kurumundan çekildi 

Paris, 15 (Tan) - Guatemala 
Cümhuriyeti, Milletler Cemiyeti u
mumi katibi Avanola çektiği bir tel· 
grafla cemiyetten ayrılmış olduğunu 
bildirmiştir. Bu ayrılışa resmi bir se
bep gösterilmemekle beraber Guate 
mala Cümhurreisinin Mussoliniye 
karşı büyük bir sempatisi olduğu 
söylenmektedir. 

Diğer taraftan Guatemalanm. Mil 
letler Cemiyeti kasasına taahhütle -
rinden 200.000 frank mütedahil bor
cu olduğu hatırlatılmaktadır. 

Şimali Çinde Japonlar 
Tiycnçin, 15 (A.A.) - Şimali Çin 

deki Japon garnizonu iki bin kişiden 
10 bin kişiye çıkarılacaktır. 

iki sıhhiye direktörü 
istifa etti 

Ankara, 15 (Tan) - Çoruh Sıh
hiye direktörü Hayri ile Hakari sıh
hiye direktörü Vasfinin istifaları ka 
bul edilmiştir. ----

Pamuk ve dokuma 
Ankara, 15 (Tan) - Ekonomi Ba 

kanhğınca tetkikine lüzum gösteri -
len pamuk dokuma fabrikalarının 
iptidai madde muafiyetleri Finans 
Bakanlığı tarafından tetkik edilmek 
tedir. 

Menedilen Fransız 
mecmuaları 

Ankara, 15 (A.A.) - Pariste çı
kan "Mon Paris" ve "Pour Lire De-

" 1 ux mecmua arının açık, saçık neş-
riyatta bulundukları ve müstehçen 
resimler neşrettikleri için memleke
te ithallerinin menine Heyeti Vekile 
,. .. \Tqr.:tr verilmiştir. 

Profesör 
Be)·oğlunda bir tiyatroya bir hok

kabaz gelmiş. Bu hokkabaz lakırdısı 
bi7.c, Portakaloğlu ve Llmoncuoğlu 
gihi eski hokkabazlann hokka O)'nat
malanndan gelmiş bir kelime olduğu 
için aşağı yukarı bira7.da maskara
lık anlatır. Halbuki alemin holckabaz 
dediği ile bbjm hokkabazlar arasın
da münasebet pek azdır. Birisi hü
ner, diğeri tuhaflıktır. Onun için bu 
Beyoğluna gelmiş olan bu Türl< san'
atkanna hokkabaz derken doğnısu 

biraz çekiniyorum da!. 
Bu zat, ilanlarında kendisini pro

resör di)·e ilan etmiş \'e buna belki 
beynelmilel hir şöhreti olduğuna da
irde ban sözler ila\'e eylemi~. 
Arkadaşmuz ''Peyami,, bu profe

sör lafına ve hir Tiirk hokl..-nbazınm 
beynelmilel söhret diye adı ~eçrnesi
ne içerlemi::;. Diin yazdığı bir yazıda 
btı yiizden bu adamı birnz hırpalıyor. 
Adamı değil de bir hokkaba7.a bey
nelmilel şöhret ve profesör denmesi
ne çatıyor. 
Doğru n türkçedc iistat ve frenk

çede profesör lafı o kadar iptizale 
uğramış yerli yersiz o kadar kuTia
nrlmışbr ki, bunun bir man)·atiz.ma
cıya lla. söylenme inde bir büyük ı.a
rar görenlerden de~rilim. Esasen ar
kada5ımızm da hepimizden i); bildi
ği gibi profesör demekle kim e kürsü 
o;;ahibi profesör olmaz. Bu adamcağız 
da Avrupa Ye Amerikada bütün em-
alinin yaptığı gibi kendi brn.nşmda 

usta oldubrunu görerek kendini pro
fesör ilan etmiştir. Doğnıyu söyle
mek gerekse hen de "Peyami,, gibi hu 
zatın hiinerlerini görmüş değilim a
ma bir jimnastik hocası, bir boks mu
allimi, bir )ilzme muallimi, bir dan~ 
hocası kendisine profesör derde bir 
manyatizmacı ve bir hokl..'"llbnz neden 
demez?. Burasını anh)·amadım. Kal
dı ki, yine Peyami hcpimi7 .. den iyi bi
lir ki; hokkabazımızın kendisine \'er
diiti bu rrofc ör üm·anı, ço~umıızon 
hülyasında yaşr:ran bir üniversite 
ktirslisii de de~ldir • 

Beynelmilel şöhrete gelinr.e: ben 
namuo;;kir her şubede bir Türkün 
beynf"lmilel şmıret almasını kendi he
sabımıza kiir telakki edenlcrdenhn. 
E~er ~er~ekten bu san'atkar beynel
milc1 bir şöhretse Atlnh razı olsun. 
Şimdi elimizde beynelmilel şöhret al
mış hir romancnmz, bir br.stekanmız, 
bir ressammuz, bir hevkeJtrasmuz 
veya bir hekimimiz yokt~r cll)·e ~baş
ka bir branşta -velev ki, hu bran-ı 
müsbet ve motlem bir ilim şubesi oı: 
masa bile- bir Türkün heyneırnneı 
öhret almasını pek i tihfaf edecek 

mevki<le de de~rillz. Finlandiya), dUn
)'8)"a tanıtanlar nrnsmda mukavemet 
koşucusu Nonni ,.e birkaç arkadaşı 
vardır ''e bunlan Finlandiyada o ka
dar takdir ederler h;, Normi); boy
kot eden beynelmilel federasyon n
isi olan bir lsv~llnin fabrikasına ıs
marlanmış tramvay arabalanna F1n
landiyada kimse hinmemistir. Norml 
ele bir be)'Delmilel şölırPttir ve sade
ce bir koşucudur. Ne doktor, ne de 
edip! 
Uruguvayı dünyaya bir futbol ta

kmu tanıtını tır. Ne bir be.:itekar ne 
de bir ressam. 

Pekala anııı:.~hyor ki, ben bu söz· 
terle bizde bfı!~'llelmilel şöhreti haiz 
bir doktor, bir romancı, bir ressam 
\·eya bestekar vctismesinin kıvmeti 
yoktur demiyo~m: Lakin bunl~r ve
tişmedi diye de velev ki, san•ati h~k
kabaz bile olsa bir Türkün he;tnelmi
leJ şöhret almasını şayani takulr bu
luyorum. Ve umuyorum ki, "PeyamJ,, 
de benden farklı düşünmez. 

8. FELEK 

Kodeks komisyonu 
Ankara, 15 (Tan) - Türk kodek

sinin yeniden gözden geçirilmesi için 
teşekkül eden komisyona lstanbu\ 
belediyesi zehirli gazlar ve hava hti
cumundan korunma mütehassısı 
kimyager Necmeddinin de memure
dilmesi kararlaşmıştır. 

Ankaradan fstanbula taşınan 

AGAÇ 
mecmuasının 7 inci sayısı çok 
zengin bir şekilde çıktı. ACAÇ, 
maddi ve manevi kıymetlerini 
çok yükselttiği halde fiyatını 
(5) kuruş düşürdü. Bu sayısın
da Necip Fazıl, Mustafa Şekip, 
Burhan Toprak, l. Galip, Abdül· 
hak Şinasi, Ahmet Muhip Snit 
Faik, Cevdet Kudret, v. s. ' 

AGAÇ 
44 kişilik yazı kadrosu ve 8 res· 
samile memleketin tek sanat ve 
fikir mecmuası. 
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Oynanacak " İstanbul hailesi" 
nin her şeyi tama·mıanmıştı 

Rıza Tevfik Beyin o yazılarının, 
o gUn yazılmasındaki sebep ve mak
sada gelince; bu, gayet ölçülü ve 
hesaplı bir hareketti. Çünkü bir 
gün evvel; Baltalimanmda, Mediha 
Sultan Sarayında, Damat Ferit Pa
§anm yazı odasında, Osmanlı Hüku
meti Ayan Meclisi Azasından Doktor 
ve Filozof Rıza Tevfik Bey bu sa
tırlan yazarken; ayni odanın diğer 
bir köşesindeki küçük masada da 
- yine bu memleketin en yüksek 
edibi addedilen ve bir müddet Os
manlı Imparatorlugunun Dahiliye 
Nazırlığı vazifesini ifa eden - Ali 
Kemal Bey de (Beyanname) başlığı 
altında bir yazı yazıyor; bu iki ma
sanın arasında dolaşan, Damat Fe
rit Paşanın oğlu (Pre'tıs Sami), sa
bır-sızlanarak ikide bir: 

- Daha bitmedi mi? .. 
Diye soruyordu ... Zira, Ingiliz Ge

nerali (Sir Hanri Vilson) un o sa
bah verdiği emir, bir an evvel yerine 
getirilmek isteniliyordu. 

O sabah General Hanri Vilsonun 
verdiği emir; yalnız Rıza Tevfik Be
yin böyle bir makale yazarak (Alem
dar) gazetesine gönderilmesind·~n, A
li Kemal Beyin yazdığı yazının da 
kendisine teslim edilmesinden ibaret 
değildi ... lki gün sonra, tstanbulu bir 
haile sahnesi haline koymak ,·a.zifesi 
ni deruhte eden General Vilson, ayni 
zamanda kendi maiyetinde ve erkani 
harbiyesinde bulunan bazı zabitlere 
de hususi emirler vermişti. 

Saat, "2,,_. 
Harbiyeden, Çinili Rıhtnn handan 

Arapyan hanından muhtelif otomo
biller ve bunları takip eden muhtelif 
kamyonlar hareket etmişlerdi. Oto
mobillerdeki lngiliz zabitlerine, yine 
lngiliz asker elbisesi giymiş olan er
meni tercümanlar refakat etmekte 
idi. Kamyonlardaki lngiliz neferleri
nin silahlan doldurulmuş; parmak
lar, .emniyet tetikleri üzerinde idi. 

Bu otomobiller ve kamyonlar, bir 
anda tstanbulun muhtelif semtlerine 
dağılmışlardı. Bazıları, Babıali yoku 
şunu tırmanmışlar; Cağaloğlundan 
Nuruosmaniyeye gidecek caddeye 
sapmışlardı. 

Saat, "2,30., ... 
Hailenin ilk facia sahnesi başla

mıştı. 

- Burası mı? .. 
- Evet burası ... !şte, kapının ke-

narındaki tabela... Göz hekimi, Esat 
Paşa: 

- Kapayın elektrik fenerlerini.. 
Basın zilin düğmesine! .. 

O zifiri karanlık içinde, o korkunç 
sükutu yırtan, derinden gelen bir zil 
sesi. .. Ve sonra, yine o korkunç sü
kut ... 

- Basın bir daha ... 
Yine süküt ..• 
- Bir daha ... Uzun basın? .. 
Asabi bir elle açılan bir pencere. 
- Kim, o? .. 
- Açınız. 
- Kimi arıyorsunuz? .. 
- Açınız, diyorsak, açmrz... İngi-

liz zabit Beyleri, görmöorsunuz?. 

Belediye 

Şubelerin resen 

yapabileceği ihaleler 
2400 numaralı ihale, müzayede ve 

münakasa kanununun belediye daire
lerindeki tatbik şekli hakkında, bele
diye reisliğinden belediye şubelerine 
dün mühim birer tamiın gönderilmiş 
tir. 

Bu tamime göre, şubeler 25 lira
dan aşağı ihaleleri bizzat yapa.bile
cekler, ancak nereden, ve kaça ve 
ne gibi mal aldıklan hakkında tan
zim edecekleri listeyi daimi encüme
ne tasdik ettireceklerdir. 

25 liradan yukarı ihtiyaçları hak
kında bir liste yapıp daimi encümene 
verecekler ve bu gibi maddeleri doğ
rudan doğruya encümen alacaktır. 

Yalnız şubeler ihtiyaç hissettikle
ri maddeleri kendileri alabilmek için 
25 liradan yukan fiatte olan mallan 
küçUk parçalara taksim edemiyecek 
!erdir . 

• Düşklinler evine kimlerin alına
bileceği hakkında bir nizamname 
mevcut olma.sına rağmen alakadarla
rın bu nizamnameyi tetkike lüzum 
gönneden düşkünlerevine uluorta 
çocuk veya ihtiyarlan göndermekte 
oldukları görülmüştür. 

Belediye reisliğinden dün bertara
fa gönderilen bir tamimde badema 
yalnız alil ve metruk çocukların bu 
müesseseye gönderilebileceği bildiri! 
miş, aksi hareket edenlerin emre ita
atsizlikle tecziye edilecekleri ilave 
olunmuştur. 

• Otobüs talimatnamesine muhalif 
hareket eden ve para cezasına çarp
tırtlanlann itiraz evraklarının evvela 
polis 6 ıncı şubeye gönderilmesi be
lediye reisliğinden şubelere taminı e
dilmiştir. 

• Mühendis mektebi talebesinden 
bir grupla çubuk pazarında tetkikat 
yapmak üzere Ankaraya giden bele
diye fen müdürü Hüsnü, dün şehrimi 
ze dönmüştür. 

MEMLEKET M ANZARALARINDAN G üzel Amasya 

1 M E M L E K E T_T_E_'_' T_A_N_,, _l 
Konyada barai inşaatı 

• • 
ıçın yapılıyor hazırlıklar 

Konya, (Tan) - Dde süren hümmalı baraj işlerine en modern veçhe
yi vermek ve çalışmalara esas teşkil etmek üzere Altmapa ve Sille ba
raj yerlerinin jeolojik bir haritası yapılmaktadır. Planda, sondaj işleri
ne başlanacak yerlerle bilhassa tecrübelerin yapılacağı mevkiler ayrı 
ayrı gösterilecektir. Planı hazırlamakta olan heyetle su bUrosu, jeolo
ji şubesi tetkiklerini derinleştirmektedir. 

Adanada yeni inşaat artıyor 
Adana, (Tan) - Ev sahipleri, belediye arsası içinde ve tren yolunun 

ıki tarafında ev yaptırmak için belediyeden ebniye kanununa uygun 
planlar istemişlerdir. Belediye, en çok 2000 liraya çıkan evlere ait plan-

Bursadaki kaphcalar 
ıslah ediliyor 

Sivil elbiseler giyen ve kapalı oto
ınobillere binen bu za'bit efendiler, Js
tanbulun muhtelif semtlerine dağıla
rak her biri birer şekilde tetkikat ic
ra etmekte ve bu tetkikatını ellerin
deki bloknotlara kaydeylemektcler
di... Birkaç saat zarfında, tstanbulun 
-telgraf ve telefon igbi- bütün muha
berat şebekesi, tesbit edilmiş; şehrin 
planı üzerinde birçok mühim noktala 
ra kırmızı kalemle birer haç işareti 
çekilmişti. 

- Efendim!.. Niçin açalım? .. Ne 
istiyorsunuz?.. Kimi istiyorsunuz. 
Söyleyiniz de? .. 

~ larla Yansen tarafından gönderilen dört ailelik blok evlerin krokilerine 

Bursa, (Tan) - Asri kaplıcalanll 
1 Haziranda açılma.tt mukarrerdir. 
Ankarapala8 şirketi, yalnız bu seney~ 
ma'Mus olmak üzere bir tecrübe işlet• 
mesi yapacaktır. Otelin /iatlan Ya
lovadakilerden da'ha ucuz, servis ba
kımından zengin olacaktır. Şirket, 
bir otel müteha88'8ı getirtmi§tir. Bil 
mütehassı.! servise taalluk eden no~ 
sanlar üzerinde çalışmaktadır. Kapl~ 
canın bahçe ve lokantasından yaZnıl 
otel mü.§terileri değil, halk da istifo
de edecektir. 

Çekirge kaplıca ve otelleri sahiple
ri, kendilerinden istenilen yenilikleri 
15 Ma~a kadar bitirmi§ olacaklar
dır. O güne kadar bunlan yapmıya11• 
Zara ait oteller açtırılmıyacaktır. 

Ve sonra, Sait Molla tarafından 
tanzim edilerek Damat Ferit Paşaya 
verilen ve Damat Ji;erit Paşa taraf m
dan da Kaptan Benete gönderilen bir 
isim listesi; Kaptan Benet tarafından 
da kumandan, (General Sir Hanri 
Vilson) a takdim edilmişti. 

-Tamam ... 
Evet.. Her şey tamamdı... Oyna -

.oacak (İstanbul hailesi) nin piyesi 
hazırdı. Sahne de hazırlanmıştı. Ak

törler de makiyajlanm yapmış,kolis-
lerde yerlerini almıştı. 

Ve artık perdenin kalkmam için, 
rejisör taraf mda.n sadece bir işaret 
vermek kalmıştı. 

1336 senesinin 15-16 mart gecesi .. 
Saat 11,30 .. Pazartesi günü bitiyor; 
pek çok kimselerce meş'um addedi
len salı gününe giriliyor ... 

Saat, tam 12 yi 10 geçiyor ... Koca 
Istanbul, bu zifiri karanlık gecenin 
zulmeti altında ezilmiş ve erimiş gi
bi, sa.kit ve sessiz ... Tramvaylar, ar
tık paydos etmiş.. Otomobiller sey
relmiş .. Evlerden, bir tek ışık sızmı
yor; en küçük bir ses bile duyulmu
yor .. Sadece vakit vakit, sert bir şi
mal rüzgarmm uğultusu hırçın ve a
sabi bir kadm iniltisi gı'bi sokak baş
larında sUrilkleniyor; ve sonra kuy
tu köşelerde söntiveriyordu. 

Oynanacak hailenin, her şeyi tek
mlldi. Bu gece, ta.biat bile bu sahne
nin nazımına yardım etmek istemişti. 
Dakikalar ilerledikçe, en son hazır
lıklar da, bUtUn teferrüatma kadar 
ikmal edilmişti. 

Saat, 12 yi 30 geçiyor... General 
Sir Ha.nri Vilson'a, her taraftan ha
berler gelmişti: 

-Tekmil.-- ..... 
Vazife alan aktörler; ellerinde sa

a.t bekliyorlar. 
Saat, tam '"1,, -
Vazife alan aktörler, trpkı otoma

tik makineler gibi, bir anda harekete 
gelmişlerdi. 

En evvel Salrpazan önünde istim 
tberinde bekliyen bir Ingiliz dritno
tu, tıpkı muazzam, sinsi, esatiri ~ir 
canavar gibi sessiz sadasız, ağrr agır 
Sirkeci :iskelesi önUne doğru sUrüklen 
nıiş; baş tarafı iskeleye amut bir hal
de orada demirlemi'; bütün toplan
nı karaya, Ba.bılli caddesi tızeriııe 
çevirmişti. 

Yine Salrpazan C5nUnden dört bn
yük lngiliz torpitoeu hareket etmiş .. 
Bunlardan ikisi, Kadıköy ve Moda ön 
lerine .. !kisi de Ahırkapı, Kumkapı 
sahillerine yaklaşarak, en ağır hare
ketle Samatya ve Y edikuleye doğru 
ilerlemişti. 

- Zo, hanını!. Siz, türkçe bilmoor
sunuz .. Açın diye emir etmiş isek, el
bet bir aslı, faslı vardır. Yoksa, İn
giliz zabit efendilerin emrine mi kar
şı geleorsunuz. 
Kadın başı geri çekiliyor. Bir anda 

her tarafta lambalar yanıyor. tçerde I 
tellşlı bir müzakere başlıyor... Aşa-
ğıdan tehditler yUkseltyor. \ 

- Açınız.. Yoksa kırarız kapıyı ... j 
Içerideki telQş artıyor .. Birdenbire 

kadın ve çocuk ağlamaları binoirine 
karışıyor. 1 

Ermenice şive ile ala angle bir e-
mir: 

- Uç sayınca kadar kapı açılmaz-
sa, kınlıyor ... Bir ... Jki... Uç .. 

Ve, evet ... Kapı kınlıyor. Tıpkı 
Çana.kkalede kınlan ve param parc;a 
edilerek denize atılan mağlup silah
lar gibi, kınlıyor ... Vaktile, insan hu 
kukuna hürmetkar olan asil lngiliz ;' 
ler tarafından an'anavi bir kanun 
şeklinde ortaya atılan, dört kitabın 
en yUksek ayetleri kadar mukaddes 
sayılmaya layik olan: 

(Her lngilizin evi, bir kaledir) 
düsturundaki medeni, necip ve insa
niyet şümul manaya ehemmiyet ve
rilmiyor; bir lngiliz evi kadar giril
mez bir kale olması tabü olan bu 
Türk evine giriliyor; koridorlar, oda
lar, salonlar işgal ediliyor.. Yatak 
odalarının kapılarına birer tekme a
tılıyor .. Gecelikli kadınlar ve çocuk
lar kollarından tutularak birer tara
fa fırlatılıyor .. Kendi yuvasında hak, 
haysiyet ve ismetini müdafaa için ya 
tak odasının kapısına kollarını ge
ren, bir genç, -Esat Paşanın dama
dı- silleler, tokatlarla yere yuvarla
nıyor; postalların demir nalçalari al
tında kafası yarılıyor; bembeyaz ge
celiği, alkanlara boyanıyor.. Ve ni
hayet; dUnyanm dört köşesinde, il
mt, san'ati ve faziletile şöhret kaza
nan bu büyük Türk doktoru, -tıpkı 

Londra düklerinde müsademe ile ele 
geçirilen bir lngiliz haydudu gibi- ya
kalanıyor; sırtındaki gecelik entarisi 
ile merdivenlerden sürüklenerek ıka
pıda bekliyen otomobile aWıyor .. Ge
cenin o korkunç sükut ve zulmetini 
yırtan acıklı kadın ve çocuk feryat
lan semalara doğru yükselirken oto
mobiller, birer vahşi canavar gibi ho
rulduyor; Babıali caddesinden aşağı 
süzülüyordu. 

Sahne; hazindi. FecidL Bütün 
dünyada meşhur olan (!ngiliz adale
ti), yalnız bu bir tek vak'a karşısın
da bile, biç şüphesiz ki, derin bir nef
retle titreyecekti-- Fakat bu haileyı 
tertip edenler, merhamet ve insani
yet hislerinden tecerrüt etmişlerdi. 
Ne an'anevi IngiliZ adaletine ve ne de 
son asır medeniyetinin bütün insan 
kalplerine ilham ettiği şefkat ve mer 
hamete zerre kadar ehemmiyet ver
memişler: tam mA.nasil birer haile 
aktörü ~i, taş yürekli kesilmişler
..-ı (ArJrSlSl var) 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

Bir aylık 
s -. .. 
1 nllılr 

Türkiye lçfn Dıtan tcıı 

Lira K. Lira K -
ı so - -4 - . -..... ·~ -14 - 28 -

Sigortalı abone şartlan 
Yrllık Altı aylık 

1700 900 

DAn için nancılık Şirketlenm 
müracaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğrudan doğ 
ruya idaremizce a.lınabilir. 

KUçUk ilA.nlann 5 satırlığı bı • 
defalık 30 kuruştur. 5 aatırdaı 
fazlası için satrr başına 5 kuru~ 
alınır. Bir defadan fazla l~in Yf> 
l<Ond:ın 3 10 kurue indirilir 

1 

göre inşaat yapılmasını muvafık bulmuştur. 
Devlet demiryollan müstahdemini için de istasyon civarma evler ku

rulacaktır. Nafıa vekleti, henüz tetkiklerini bitirmemiş olmakla bera
ber, bir çokluk teşkil eden işçi ve memurların istirahatlerini temin için 
lüzumu olan inşaat karşılığını bütçeye koyacaktır. Bir inşaat müteah
h~di ~~ istasyon civarındaki kendi arsasına 15 • 20 ev yaptırmak için 
bır muracaatta bulunmuş ve takdirle karşılanmıştır. 

Atatürk köşkünden Çekirgeye kll" 
dar olan yolun asfalt yapılması ha
zırlıklanna başlanm~tır. Asri kapls• 
ca önündeki yol genişletilecektir. J. 

~ Filgos - Zon&ulJak Jon«r!To/ı:ç- ~t"~cc~ya-z'1i~Yir~ • ç "" tiyacına göre tanzim olunacak bir ttl' 
inşaatı atalagzına Vardı ri/e dahili~de Y~P'!lacakt1r. Otobüs" 

1.er, bu tarihten ıtibaren yolcu olsuflı 
olma81n Uludağa tencz::üh sef er'le1'4 
yapacaklardır. Uludağda yeniden l# 
zı tesisat yapılması karar~tırılmıt 
tır. Ancak, karım erimesi bek'lefV 
mektedir. 
-----------w---1' ~~~su>-SAZUWW 

Siddetli dolu 
Bafra civarında yeni 

mahsulü mahvetti 
,.---• Bugün---.. Bafra, (Tan) - Alaçam nahiyee!~ 

ne bağlı Terskınk köyünde şi~~ 
dolu ve yağmur yağmış, bu ~-
21 inek ve 1 beygir sele kapılarak bD' 
ğulmuştur. 

MELEK Sinemasmda 
2 büyük Fransızca film birden 

1-13 no.1u Casus 
Oynıyanlar : 

Gary Cooper 
Maryon Daviea 

2-MARiETTA 
Ba§ rollerde : 

Jeanette Macdonald -
Nelaon Eddy 

Ayrıca: 1stanbulda ilk defa ola
rak 

AŞK ve MUSiKi 
Musiki ve güzellik şaheseri 
Yaz fiyatlar: 20 - 25 - 35 

1 1 PEK Sinemasında 111 

Bugün matinelerden başlıyarak 

1-SiLAH 
BAŞINA 

Senenin en büyük Fransız filmi, 
ve 

2-NATAŞA 
(Rua A,la) 
Ayrıca: 

Berlin Olimpiyatları 
nasıl olacak 

(Yeni film) 
• Yaz fiyatlan: 20-25-35 ku. • 

çatal ağzındaki kOprunün beton kazıktan çakılırken 

Zonguldak, (Tan). - Irmak - E- bina yapılmıştır. 
reğli hattının Filyosla Zonguldak a- Arazi sarp ve dağlık olduğu için 
rasındaki kısmında demiryolu inşa- güzergahta 16 tünel açılmış, bunla
atı canlı bir şekilde ilerlemektedir. nn 13 U delinmiştir. Zonguldak is
Hattm Çatal ağzına kadar olan par- tasyonundaki tünelin uzunluğu 

çası bitmiş gibidir. Eskiden küçlik 1500 metredir. Köprülerden birçoğu 
bir köy olan Çatal ağzı, bugün, gü- tamamlanmıştır. Uzülmez deresi U -
zel bir kasaba haline gelmiş, kısa zerinde kurulacak olan büyük köp
bir zamanda 42 den fazla modern rüye başlanılmıştır. 

Bir tahsildar paralar1 
çaldırmıı 

Balıkesir, (Tan) - Dimlz Maliye 
Tahsildarlarmdan Mehmet Oğlu 
il'" ~yin, Çorum kamununa bağlı ız
zettin köyünde uyurken 575 lira pa
rayı çaldırmış olduğunu söylemek
tedir. Hemen tahkikat başlamıştır. 

Yüz mahkOm kazalara 
gönderlldl 

Izmir, 7 (Tan) - 3 seneden az ce
zalı mahkumlardan 100 tanesi kaza.. 
lardaki hapisanelere gönderilmi§tir. 

Kayserinin adı değiıe· 
cek mi 7 

Kayserinin adı değiştirileceği hak
kında gazetemizde bir yazı U7.erine, 
Kayseri Halkevi ba.fkanhğmdan aldı
ğmuz bir mektupta, ad değişürilme
si yolunda hiçbir tetebbUse girişilme 
diği ve buna lüzum da görülmediği 
bildirilmektedir. 

Bizim aldığımız malumata göre, vi 
!ayet isminin değiştirilmesi yolunda 
bazı temaslar ve göriişmeler yapıl -
mıştır. Ancak, bu temaslardan henüz 
kat'i netice 11.lmmıa de2'ildir . 

Cellat gölünde iki kiti 
boğuldu 

Izmir, (Tan) - Cellat gölü kanal 
haf riyatmda çalıf&D 4 amele bindik
leri sandalın devrilmaei yUzilnden bü
yük bir kaza geçirmişlerdir. Amele -
!erden ikisi boğulmuş diğerleri kurta
nlmIŞtır. Tahkikat devam etmektedir. 

Sivas Halkevlnde 
Sivas, (Ta.n) - Halkevi yaz için 

bir çalI§ma programı hazırlaU1I§tlr. 

KöycUIUk kolu köylerde dolaşarak 

köylüye illç, kitap, klğıt, ve kalem 
dağıtacak, konserler ve konferanslar 
verecektir. 

Gençler llrllğl miisameresi 
M. Keınalpap., (Tan) - Gençler 

birliği klübil gt:terit kolu tarafından 
Halk sineması salonunda bir milaa -
mere verilmiştir. Birlik bandosunun 
"alduh istiklal marsı Ue başlanan mU 
samerede bir perdelik "gömdUğUm 

o cihan,, piyesile bir perdelik "Hoop 
efendim,, komedisi tem.sil edilmiştir. 
Sa.mi StiBltl tarafından da bir mono
loğ söylenmi~ir. 

Dolunun çok §iddetli düşmesi~~~ 
yeni yetişen arpa ve buğday ma.DJ'" 
leri de kimilen mahvolmuştur. 

Üçüncü umumi 
müfettiı Erzurumdo 

Bayburt, (Tan) - Burada ~ 
!erde bulunmu, olan üçüncü uıo tt' 
müfettif, Tahsin Uzer, bugün ınB:~w 
le birlikte Erzuruına. hareket eW"' 

tir. d t 
Uc;Uncll umum! müfettiş, bura;,, 

lektrik meaeleeile esaslı surette Jtl' 
gul olmuş ve Halkevi tarafmdaıJ -jpJ 
zırlanan n'ftlsamerede bulunarak 
hurt gençliğini takdir etmi§tir:__/ 

1 KUÇUK ILA«LB. 
80 • 100 llra irad getiren pi_~ 

nm işlek yerinde dükkan ve;r, 
Ayaspaşa, Cihangir, Kaba.Sil ~ 
denizi gayet iyi gören ve önU 1'•~· 
mayacak klğir bina anyoruın~ 
tı, mevkii, getiri, vergisi ııa, 
tafsilltlı mektupla TAN ga.ze 
tşıkba)". rumuzuna müracaat. ~ 

* ~ 
Yedikule civarında inek at ~ 

yunlara mahsus asri on döll 
bir mandra satılıktır. iti.,,, 
Beyoğlunda Tozkoparanda b ~ 

ve diğeri Uç odalı ikl ev ve blt,OÇOJ 
satılıktır. Adres: Hamal~-df' Af 
Parma han No. 19 ikinci c:llll""-'6'7 
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TAN 

NOTLAR 
İtiraf 

Birkaç gün evwl nasılsa, asabiyeti 
edebiyem tutarak,vaktile yazmak gaf 
!etinde bulunduğwn hikayelerimden 
birk~ını ne~rettim. Ben nasıl, bunla
rı yazmak gafletinde bulumlumsa, 
onlan okumak gafletinde bulunmu~ 
arkada~lanmdan birisi dedi ki: 

- Doğru söyle, ben yabancı deği
lim. Nereden t~rcüme ettin bnnlan? 

Hiç sesimi çıkarmadım. Kıpkırmı
zı kesildim. Bunları tercüme etmedi
ğimi, ~·ani "nşırmadıJ.~mu,, söylemek, 
onlara bir kıymet izafesi, iddiası ola
caı..-tı. 

A~'Tii gün, Tünelden çıkarken, kıy
metli bir şair \'e edibimize rastladım. 
Kendisini hiinnetle sel3.mlarken ba
na: 

- Hikayenizi okudum, çok güzel, 
Freurl'den aJdınız değil mi?. 

dedi. Yine se imi çıkarmadım. 

Kıpkırmızı kesildim, Freud'un hlka~·e 
yazmadığını söyleıneğe bir türlü di
lim ,ıırmadı. 

Kendinden bahsetmenin nekadar 
çirkin olduğunu bilirim. Bunu yaph· 
ğım için okuyuculardan af ,.e özür 
dilerim, ,.e şayet ~,.kardaki hadise, 
biz, biitun muharrirler üzerinde \'e 
arasında dola<;an bir şiiplu•)·e dokun
ma<;aydı, emin oJunuz ki, hiçbir knv
\'et beni bu satırlan yazmağa se,·ke
demezdi. 

Yasayışımızın herhangi hir saha
ı;mda, öyle ~arip lıir zihniyet taşıyo
ruz ki, i~i veya ki;tii bir ~ey "yapma
~a,, çalışma.ımz, giiliinç ~örUnüyor. 

- Oyle ya, cliyonız, bunun daha 
iyisi varken onu ııe cliye almı)'Blrm? 
Boşu bo-,una ne diye kafa patlata
lım? Sanki çalışsak bile onlardan da
ha i~·lsini mi ynpa<'nğız? Ne diye otu
rup senelerle roman yannaJ?;a u~ra,. 
malı. t ·te Haşet küfüphanesinde dün
ya edebiyatı, al bir tanesini, kahra
manların, şehir1erin, meydanlann 
isimlerini cleği~tir, asıl iınzanJa yaz
mağa ~k utanıyorsan miis1ear bir 
imza aJ, yahut esere ata..ca~n imza
nın üzerine 6 punto harflerle bir 
"nak1erlen,, koy, )"a7. gitcıin ! 

Yava.5 yavaş -on sekiz senedir- bu 
fikre benim de aklım yatmağa baş
ladı. Ben de ö~·Je yapmağa kanır 
verdim ve i~te bir başJan~~ olsun di
ye bu fıkra.mı, itiraf ediyonım, me
sela Clement \'auteJ'den... tercüme 
ettim ve imzamı 6 punto ile değil, 14 
punto il~ atıyorum. 

Fikret ~f>IL 

Sulh planı 

Almanyanın çok yakında 
lngilizlere cevap vereceği 

anlaşılmaktadır 
Berlin, 15 (A.A.) - lyi malumat 

almakta olan mahafil, Almanyanın 
Ingiliz sualnamesine süratle cevap 
vermeğe gayret edeceğini beyan et
mektedirler. Sir Phipps'in dün Hitleri 
ziyaret etmesi Alman cevabının ihza
ri mahiyetinde sayılmaktadır. 

Almanyanm bu cevabi notasının 
para ve müstemleke meseleleri ile ip
tidai maddeler menbalarının yeni 
baştan tevzü meselesinin müzakere e
dilmesini teklif edeceği söylenmekte
dir. 

* Berlin, J5. (A.A. - Röyterden : 
Bitlerin Ingiliz büyük elçisile yap-

Filistinde 

Araplar silahsız 

itaatsizlik yapıyor 
Kudüs, 15 (A.A.) - Araplar, bu 

günden itibaren silahsız itaatsizlik 
mücadelesinde bulunmağa ve vergi
leri vermekten imtina etmeğe karar 
vermişlerdir. 

Humus ve Hama Arapları 
da nümayi§ yaphlar 

Beyrut, 15 (A.A.) - Humus ve 
Hama arapları, Filistin arapları ile 
mütesanit olduklarını göstermek 
maksadiyle nümayişler yapmışlar ve 
Filistine sebze götürmekte olan kam 
yonlann gitmesine mani olmuşlar -
dır.Hükumet, nakliyatın serbestisini 
temin etmek için icap eden tedbirleri 
almıştır. 

ltalyanlar 

ln9ilizlerin Habeılere 
dumdum kurıunu 

verdiklerinden şikCiyetçi 
Cenevre, 15 (A.A.) - Suviçin A

venole yeni bir nota vermek niyetin
de olduğu haber veriliyor. 

Maamafih,bu notası ile son muhare 
belerde Habeş muhariplerinin İngi
liz mamulatından olan Dumdum kur
şunları kullanmış olduklarını bildıre
cektir. 

Notada Habeşistanın Londra sefi
ri Martin ile Ingiliz Somalisi yolu ile 
Habeşistana mühimmat ihraç etmiş 
olan Binninghamdaki bir silah fab
rikası arasındaki muhabereleri zik
retmesi muhtemel görülmektedir. 

Burada söylendiğine göre Londra 
hükumeti, cevabını şLmdiden hazırla 
mıştır. Bu cevap, Italyan iddialarırıı.1 
kat'i surette tekzibi mahiyetinde ola
caktır. 

Dumdum kurJunlarının 
hikayesi 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Heralt 
gazetesi, yazıyor: 

Italyanların ithamlarına cevap ve
ren Martin, bütün bu satınalma işini 
kendisine teklif etmiş olan ve silah 
ticareti ile meşgul bulunan Mezier is
mindeki bir albayın kendisine mükem 
mel bir oyun oynamış olduğunu söy 
lemiştir. "Ucu yumuşak kurşunla

rın,, mahiyeti ne olduğunu kat'iyyen 
bilmemekte olan Martin, satmalma 
ruhsatiyesini Mezier namına tanzim 
ettirmiş, o da bu ruhsatiyeyi eline 
geçirir geçirmez hemen berri A vru -
paya kaçmış ve ihtimal hiç te ihtiya
ri olarak tanzim edilmemiş olan bu 
mesuliyeti dai nıhsatiyeyi İtalyanla
ra teslim etmiştir. 

5 

Avusturyada 

Tam bir sükun 
hüküm sürüyor 

Viyana, 15 (A.A.) - Kabinede 
yapılmış olan tadilat, Viyanada hiç 
bir kargaşalığa sebebiyet vermemiş
tir. Viyanada tam bir sükun hüküm 
sürmektedir. Gratz'da ise Heimveh
renlerden birçok gruplar, nümayiş 

yapmak istemişlerdir. Polis, bunlan 
dağrtmıştır. 

lstiriya halkının ekserisi, kabinede 
yapılan tadilatı memnuniyetle karşı 
lamıştır. 

Eski Hariciye Bakam 
Viyana, 15 (A.A.) - Eski Harici 

ye Nazırı Berger Valdeneg'i Avus -
turyanın Roma sefirliğine namzet 
olduğu söylenmektedir. 

Prens Starhemberg 
Romaya gidecek 

Roma, 15 (A.A.) - Havas Ajan .. 
sından: 

Avusturya kabinesinde yapılmış o 
lan tadilata rağmen Starhemberg, 
ltalya ve Avusturya takımları arasın 
da yapılacak futbol maçı münasebe
tiyle pek yakında Romaya gelecek • 
tir. 
Romanın yarı resmi mahafili, dün 

Avusturya kabinesinde yapılmış olan 
tadilatın bir gfına endişe uyandırma 
mış olduğunu, çünkü kabinede Baş 
vekil muavini Bearnfelsuile maliye 
nazırı Draxlerin Zernatt.o'nun bulun 
malannm Avusturya siyasetinin de
vam edeceğine bir delil teşkil etmek
te bulunduğunu beyan etmektedir, 

Halk arasında teessür 
Viyana, 15. (A.A.) - Hristiyan 

sosyalist partisinin gazetesi olan 
Linzcr Volksblat, Prens Stahren
berg'in kabineden ayrılmış olması 
halk arasında derin teessürler uyan
dıracağını çünkü Prensin devletin 
tarsininde büyük hizmetler görmils 
olduğunu yazmaktadır. 

Neue Zeitung gazetesi de, Pren~in 
A vusturyada faziştliği muzaffer kıl
mak yolundaki mücadelesini tarna
miyle müdrik olarak bu mühim ha· 
rekette bulunduğunu kaydeylemek
tedir. 

Şuınig ikUiğin 
kal#Ctığım söyledi 

Londra, 15 (Tan) - Viyanadan 
bildirdiğine göre Şuşnig bu gece 
radyoda bir nutuk söylemiş ve bun 
dan sonra A vusturyada ikiliğin kalk 
mış olduğunu söylemiştir. Şuşnig 
vatanperverler cephe:ıinin başkanlı
ğını doğnıdnn doğruya kendisinin 
deruhte ettiğini ilave eylemiştir. 

Akdenizin sulhü 
Deyli Heralt, bu siparişin yerine ' [Başı 1 incide] 

getirilmemiş ve Habeşistana bir tek ra doğru akan suları hakkmda,Lond
dumdum kurşunu gönderilmemiş ol- radan ziyade Kahire ile müzakereler 
duğunu kaydetmektedir. 

tığı görüşmede bir Ingiliz devlet a
damının Berlini ziyareti imkanı da 
mevzuubahis olduğu zannedilmekte
dir. 

Lord Halifag'ın Berlin'e yapması 
mütesavver ziyaretin bir müddet 
tehir edilmesi hususunda Hitler ile 
Sir Phipps mutabık kalmışlardır. 

açmak istemektedirler. Sonraki gün 
içinde Cenevrede, Yugoslavya, Yu
nanistan ve Türkiyenin teşebbüsil 

üzerine bir Akdeniz paktı imzası 

mevzuu bahsedilmiştir. Bundan mak
sat Fransa ve lngilterenin iştiraki 

olmaksızın bir karşılıklı yardım 

paktına varmaktır. 

Edgar Wallace'in Resimli romanı 

Londra, 15 (A.A.) - Havas A
jansından: Bir Akdeniz misakı tan· 
ziın edilmesine müteallik görüşme

lere tekrar girişilmesi münasebetile 
İngiliz siyasi mahaf ili, Ingilterenin 
Akdenizdeki kuvvetlerini tahdit ede 

K.A<;-MAVA 6A~L AQ. ! . Bu ~IRADA 
HALOVEL KALKAR.AK HIRSI z.ı, 

~OVALA~! .• 

AL!Rlı<.EN t ARKADAN 

HA&.OVE.L. GE.L.İ~--

cek her türlü muahedenamenin açık 
ça reddedileceğini beyan etmektediı 
ler. Bu mahafil, lngilterenin Avru
panm cenup sularında bir ademi te
cavüz ve karşılıklı yardım misakı ak 
dine taraftar olduğunu, ancalt bu mu 
ahedenamenin mükadderatının Ak -
denizdeki İngiliz cüzü tamlarının hiç 
bir veçhile tahdidine kail olmamak
tan ibaret olan İngiliz noktai nazarı
nın ileride yapılacak mlizakercler es 
nasında Mussolini tarafından kabul 
edilmesine bağlı bulunduğunu kay • 
detmektedirler. 

Sovyet Rusya ile deniz 
görüımeferi 

Londra, 15 (A.A.) - Sovyet ata
şanavall Komodor Tchikonsky'nin 
Londraya gelmesi üzerine Ingilizlerle 
Almanlar arasındaki deniz müzake
releri inkrtaa uğramıştır. Çünkü Al
manya, evvela lngiliz - Sovyet deniz 
meselesinin halledilmesi arzusunda 
bulunmaktadır. 

Akdeniz filosu 
Londra, 15 CA.A.) - Akdeniz tl

losuna. mensup 22 inci torpido filo
tillası bugiln CebclUttankten Malta· 
ya ıidecektir. 
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Güneı varken bazı yıldızların hakiki 
yerlerini tayin edemiyoruz 

OGOTLERI 
Kanda ıeker azalırsa 

Rasatane direktörü Fatin 19 Haziranda vuku 
bulacak küsufun ehemmiyetini izah ediyor 

Kanda şeker lüzumundan fazla 
olduğu vakit herkesin bildiği şeker 
hastalığı peyda olur. 

Bilirsiniz ki şeker adalelerin işle
mesi, bedenin hareket etmesi için 
lüzumlu bir gıdadır. Yeni bir keşfe 
göre beyin bile kandaki şekerden 
kuvvet alarak fikir basıl eder. Bu 
işler için kanın içinde dalma bir lit
re kana nisbetle bir buçuk nihayet 
bir gram li.zımdır. 

Haziranın 19 unda bir (Tam gU
neş tutulması) hadisesi olacaktır. 
Bütün dünya rasathane ve üniversi
telerinden müteaddit ilini heyetler, 
bu hadisenin tetkiki için muhtelif 
yerlere hareket etmişlerdir. Memle -
ketimizde ve bilhassa Rusyada fim
diden hazırlıklara başlanrnıftlr. 
Tam giineş tutulma hadisesi ilmi te
klmüllerin yeni bir büyük tecrübe
ye ihtiyaç gösterdiği dönüm nokta
lanndaki düğtımü çözelftlmek için 
büyük bir fırsat vermesi itibariyle 
çok mühim görülmektedir. 

Ezcümle Aynştaynm ilimde bU -
yük bir reform vücuda getiren rela
tivite (izafiyet) nazariyesi, ancak 
tam güneş tutulması hadisesi ile 
tahkik olunabilmektedir. 

İstanbul üniversitesi rasathanesin 
de yapılan hesaplara göre küsuf 19 
haziran sabahı saat 4.58 de başlıya
cak ve 6.53 e kadar devam edecek
tir. KUsufu tam ise 5 i 52 dakika !8 
saniye geçe başlıyarak 1 dakika 28,9 
saniye sonra bitecektir. 

Memleketimizin birçok yerlerin
den gayet vazıh olarak görüleilecek 
olan bu gtlnet tutulmasını rasat et
mek için memleketimize birkaç ec -
nebi ilim heyeti de gelecektir. 

laıaflıane Dlrelrfirü 
Fatinin beyanatı 

Bu hususta bilgisine mUracaat et
tiğimiz Kandilli rasathanesi direk
törü Fatin bize şu izahatı vermiş
tir: 
"- Haziranın 19 nda vukubuls.

cak olan külli küsuf, merkez hattı 
::unanistandan başlıyarak lzmir, I -
nebolu hattı ile memleketimizden 
geçecek ve Karadeniz Uzerinden 
Rusyaya atlıyarak Siblryadan lıılan
çuri ve Japon adalan vuıtaııiyle 
Paaiftie kadar 6Bljwaktu:. ( ....... 
:ıattıJ kaJ'adan ~eill tti1*'f'yle 
r8sada müsait pe'K çok noktalar bu
l ınabllecektir. Bu noktadan bu de -
fc:Lki kUauf hususi bir ehemmiyeti 
haizdir. KUaufun külliyet müddeti, 
yani güneşin tamamen kapalı kal -
ması memleketimizde seksen saniye 
sürecektir. Bu miktar Sibiryada 2 
dakika 28 saniye olmak ilzere azami 
yi bulmaktadır. 

Küsufun ehemmiyeti bu külliyet 
müddeti ile ölçWUr. Çünkü yapıla
cak büttln ince rasadatm bu müddet 
içine sıkıştJrılması zarureti vardır. 
Bu itibarla bu def aki küsuf ikinci ve 
hattl ilçtıncü dereceye dU.mektedir. 
Çilnktl vasati külliyet müddeti an -
cak tıç dakika kadar sürer. 

Küsufun tam olarak vaki olacağı 
yerlere bande totalite (külliyet te· 
ridi) denir. Bu külliyet 9eridi mem
leketimize Bergama civarmdan gire
rek, Bahkesirin 25 kilometre aşağı
BIDdan ve Bursa ile lneboludan ge
çerek lnebolunun 25 kilometre şi -
malinden denize girecektir. Bu şe -
ridin kalınlığı memleketimizde 102 
kilometredir. 

Bu 9erit üzerinde bulunan yerler 
ktıauf devam ettiği müdetçe tama
men karanlık kalacaktır. 

ı.tanbulda güne, tutulması kısmi 
olacakaa da güne,in kutru yüz iti
bariyle 98,7 ili tamamen kapanacak
tır. Ve en azami nmanmı 5 i 55 ge
çe bulacaktır. 

Gi•eı fufulmasını• 
eltemmlyeti 

Bu defaki küsufa ait bu umumi 
malO.mab verdikten sonra gUneş tu
tulmasına verilen ehemmiyetin se
bebi hakkında şunlar söylenilebilir: 

KtlBuf tetkikinin ehemmiyeti he -
nUz pek ilerlememif olan güne, fi
ziğinden karanlık kalan bazı yerle
rin tenvir olunması bakımından ge
lir. 

içinde bulunduğumuz tabiat ta
havvUlleri tamamen güneş fiziğine 
bağhdır. Arzmıızdaki tabiat tahav
vWlerinde kapalı kalan noktaların 
aydmlanmam için güne, ftziği tl8 • 
tündeki bilgilerimizi çok ilerletmek, 
yani tabii tahavvWlerinl iyi anlama
mız llmndır. Bugüntln fiziki terak· 
Jrlyatı, bilhaM& bu \Uzumu gittikçe 
kuvvetlendirmektedir. 

r.xzöni\nde tutmak llzımdır ki, 
bütün ilmi tetkiklerde kullanılan 
tecrit usulünü güneş üzerindeki tet
kiklerimbde de kullanabilmek lmkl
nından mahnımuz. Çlbıktı gtlne,te-

Rasathane Direktörü 

ki bUtUn tabiat kuvvetleri müştere
ken gelip, beraber icrayı tesir et
mektedirler. lşte bu kuvvetleri tec
rit edebilmek ancak külli küıuf 
hadisesi vaki olduğu zaman mUmkUn 
olabiliyor. işte kUsufa verilen bü
tün ehemmiyet bu nokta Uzerinde 
toplanır. 

Rasat edilmeğe müsait kUllf kU
suflara Uç dört senede bir raslıyan 
küsuf un tetkik zamanı ise Uç daki
ka va münhasırdır. 

Bu itibarla gilneş, gUneş fiziklni 
tetkik edebilmek için senede bir da
kikalık bir zamana malikiz demek
tir. 

lşte on binlerce lira sarfiyle, uzak 
memleketlere müteaddit heyetler 
göndererek ve küsuf şeridinin her 
tarafına dağılarak bu kadar zahmet 
lere giri1Jilmesi bu çok kısa müddet
ten azami istifadeyi temin edebil -
mek gayesine matuftur. 

Neler tefldlc ofunacalc? 

Fatin Aletlerinin başında 

Bu küsufta aynca yeni bir usulU 
tetkik daha ilave edilmiştir ki o da 
beş alb bin metre yükselerek B&lli
yede Uç dört bin kilometre ile koşan 
küsuf gölgesinin sinemasını almak
tır. 

Büsbütün başka bir tipte olan bu 
heyeti rasattan şayanı dikkat bazı 
neticeler alınabileceği umulmakta • 
dır. BUttln bu tetkiklerin yapılması 
kUsuftan evvel ve sonra olmak üze
re bir aylık bir zamana ihtiyaç gös
terir. Bunun için her yerde hazırlık
lara başlanmıştır. 

Biz, rasat mevkii olarak lnudağı 
intihap ettik. Gerek mevkiin yük
sekliği ve gerekse intihap ettiğimiz 
yere kadar muntazam bir ose bulun 
ması bütün lletierin kolaylıkla nak
line imkan verdiği için en iyi bir ra
sat mevkiidir. Biz oraya on beş gUn 
sonra hareket edeceğiz. Bu iş için i
cap eden büyük lletlerle mücehhez 
değilsek de tetkikatımızın büyük bir 
kısmını başarabileceğiz.,, 

K~ . .9Dı ..... ltd:I• .. : Jllltln 
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lan tahavvillleri, havadaki elektri -
kiyet. arzın mıknabsiyet ve elektrik 
ahvali tetkik olunduğu '1bi gUneşin 
gönderdiği radyasyonlarda görülen 
tahavvüller velhasıl arz fiziğine ait 
bütün hadiselerin küsufla mUterafik 
olarak gösterdikleri tahavvUller öl
çUIUr. 

Bundan başka ziyadar gördüğU
milz glineş sathının üzerini kaphyan 
muhtelif tabakalann fotoğraflarla 
zaptı ve bilhassa ispektrograflarla 
bünyelerinin tetkiki çok mühimdir. 
En ziyade ehemmiyet verilen nokta 
da bu bünye tetkikidir. Bunun için 
pek btlytık aletler bin tilrltl me,ek
katle uzak yerlere götürülUyor. 

izafiyet naıariyeıl 

Diğer taraftan İstanbul üniversi
tesi rasathane heyeti de küsufu tet
kik etmek üzere hazırlıklara başla
mıştır. Üniversite heyeti, profesör 
Freundlich ve Veber ile Dr. Gleiss
berg, asistan Okyay, Nüzhet Toyde
mir ve bayan Pişmiş'ten mürekkep 
olmak ilzere altş kişilik bir heyet 
halinde Bilecik yanındaki Kırklar 
tepesine gidecektir. Heyet on befJ 
giin sonra hareket edecektir. Bu he
yetten Dr. Gleisaberg fU izahatta 
bulunmuştur: 

"-Güne, tutulma hadisesinde 
tetkik olunacak bütün şeyleri tetkik 
etmek için icap eden Aletlere tama -
men malik değiliz. Bun un için yapa
cağımız tetkikler, bulunduğumuz 
noktanm coğrafi vaziyetlerinin tam 
bir sıhhatle tayin edilebilmesinden 
ibaret kalacaktır. Bu iş için harita 
umum müdürlUğU ile beraber 'çalı-
woruz. 

Uç hafta evvel Uç kişilik bir heyet 
en müsait yeri aramak üzere tetki
kat yaptı ve Bilecikteki Kır~ar te
pesini muvafık gördü,. Bu tepenin 
coğrafi mevkllnin tam bir sıhhatle 
tayini haritacılığmıız için büyük bir 
kazanç olacaktır.,, 

Küsufta tetkik olunacak en mü
him noktalardan biri de relativlte 
(izafiyet) nazarlyeaidir. Bugün fen
nen sabit olmuftur ki gördUğUmUz 
ziya gibi fUa kudretleri maddenin 
kUçUk birer cUz'UdUrler ve madde 
evsaf ve havaıımı haizdirler. Şu hal
de, cazibei umumiye kanununa gö
re bu tualarm, yanından geçtikleri 
herhangi bir cisim tarafından cez
bolunmalan llzımdır. 

Bizim semada gördüğümüz yıldız Memlelreflmfıe gelecei 
lardan bazılarmm gUn8f civarında lıeyefler 

Kanın içindeki şeker bu nisbet
ten aşağı düşünce kara ciğer kendi 
sinin sakladığı ve şeker basıl eden 
maddeyi kullanarak kana hemen şe 
ker gönderir. Bu da yetişmezse yağ-
dan, hatta etten şeker yapar. Yine 
kanın ihtiyacını temin eder. 

Fakat kara ciğerin böyle cömert
liği, okadar faaliyeti bedava ol
maz. Kanda şeker azalınca bütün 
vücutta birtakım rahatsızlıklar mey
dana çıkar: Dk önce insanın şiddet
le kamı acıkır, mideye burkulmay
la birlikte sancılar gelir, midenin 
içindeki ekşilik birdenbire artar. 
Sonra bütün bedene derin bir yor
gunluk basar, zihin uyuşur, insan 
ziyade sinirli olur, sebebeiz olarak 
her şeye kederlenir. titreme gelir, 
yukardan aşağı ter basar, kanda şe 
kersizlik devam edrse adaleler şid
detli sancile burkulur, tıpkı şekerin 
fazlalığından gelen hastalıkta oldu
ğu gibi, ıspazmoz ve en sonra derin 
baygınlık gelir. 

Bazılarında şeker eksikliği böyle 
şiddetli hallerle belli olmaz da pek 
hafif, hemen belirsiz gibi olur. Bun
lara sadece sinirlilik derler, kanda
ki şeker miktarı tahlil edilse bile 
çok d e f a tabii nisbette bulu
nur. Halbuki bu halleri gösterenle
re şeker yedirilince sinirlilik hemen 
kaybolur, sinirliliğin bu türlüsünün 
kanda şeker azlığından ileri geldi
ği tahkik edilmezse insan gittikçe 
zayıflar, erir. 
Şeker hastalığının aksi demek o

lan bu hastalık şekeri yahut şeker 
yapacak maddeleri az yemekten ile
ri gelir. Bazıları da şiddetli ve de
vamlı çalışmalarla fazla şeker ya
karlar. kiıuisiDde hiil.z:atrle., fe.ı'e 
şeker çikanriir; iülDŞeiiersız ka-
lır. Çocuk emziren annelerin de süt
leri içinde fazla şeker ç ı k a r -
d ı k l a r ı o 1 u r . Fakat kan
da şeker eksikliği en çok defa, kanı 
eriten dahili guddelerin btlzUlerek 
şekeri fazla eritmelerinden ileri ge
lir. 

Az çok şeker yiyince bütün bu 
rahatsızlıklar, hiç olmazsa kısa bir 
zaman için, geçer. Demek olur ki 
bu hastalığın rahatsızlıkları acı olsa 
da illcı tatlıdır. Ancak, sadece te
ker yemekle it bitmez. Kanda şeker 
azaldığını anlamak için idrarı tah1i1 
ettirmek te yetişmez. Çünkü böb
rekler fazla teker çıkarır da kanda 
yine şeker az olabilir. 

Bundan dolayı, kanda şeker azlı
ğını anlamak için, mutlaka kandaki 
,ekerl tah1i1 ettirmek, sonra da bu 
azlığın hangi eebepten ileri geldiğini 
arqbrmak lazımdır. Bunlar da si
zin kendi yapacağınız işler değil, an
cak hekim işidir. Zaten sebep bulun
duğu vakit ilacı da yalnız şeker ye
mekten ibaret kalmaz. Yine ancak 
hekiminizin tayin edeceği b&fka tür
ıu ili.çlar da vardır. Sizin yapacağı
nız şey, kanda şekerin azlığından 
§iiphe ettiğiniz vakit, hekiminir.e 
mtıracaat etmektir. 

Lolnnu llEKtM 

görünmeleri demek, bu yıldızlardan 
gelen fU& mahreklerinin güneş ci- Güne, tutulmasını memleketimiz- Mora yanmacla1111cla 
varmdan geçmesi demektir. Şuala _ den ruat etmek ilzere iki ecnebi 
rm müsavi olu.unu ve binaenaleyh heyet bugünlerde fJehrimize gelecek- müsellah miting yan. 
gUnetln cazibesine tutulacaklarmı lerdir. Bunlardan biri Fransa aatro- r 
kabul edince ziya mahrekinin gli - nomi Cemiyeti reisi kont Plonivelin v h 1 ft yorlar 
neşe doğnı iğrilmesi JUzumunu da diğeri de 9ükreş rasathane mUdUrtl maga GZlr a 1 
kabul etmek llzımdır. Şu halde biz, Profesör Doniç'in riyasetinde olmak Atina, 15 (Tan) - Liberal parti
yıldızlan hakiki yerlerinde göremi- üzere birer heyet halinde gelecek • sine mensup Seli.nlk saylavlan dün 
yoruz demektir. lerdir. buraya gelerek grev emıasındaki kan 

Küsuf zamanmda bu yıldızlar gö- Bunlar rasat için en müsait yerin h hi.diseler ha.kkmdaki kanaatlerini 
rülebileceğinden, bunlarm bUyUk l- neresi olduğu hakkında Kandilli ra- parti lideri Sofulise anlatmJllardır. 
Jetlerle fotoğraflan alınır ve malQm sathaneai direktörü Fatin ile temas Sofulis de Bqbekana bunlan izah e
olan mevkilerinden inhiraf edip et - etmişler ve kendilerine t.nudağm decektir. 
medikleri tetkik olunur. Bu tecrü- vaziyeti bildirilerek buram tavsiye Ahali partiel guetelerin.ln Sellnlk 
belerden alman neticeler de izafiyet olunmu.,tur. teki liberal saylavlarmm hldiselere 
nazariyesi ile tevaif edilmek iBteni- ------------- sebebiyet verdiklerini yazmalarına 
lir. Feci bir tayyare kam11 karii gazetecilere beyanatta bulu-

Şimdlye kadar yapılan tecrtlbeler- Atin&, 15 (Tan) _ Tatoy asker! nan Selinik saylavlan kendilerhıin 
den bazılan bu nazariyeyi teVlllk et- tayyare kararglhma menaup bir ta- htlkillnetin malftmatı tahtmda bu ite 
miştir. lim tayyareai ta1imlflr yaparken :ma- mtldahale ettiklerini ve bu auret1e 

Fakat bu o derece inee bir ame- klneei bozularak dtlfmilfti1r. Tayyare SeJ&nHr zabrtuma hizmet etmil bQ.. 
liyedir ki, kavis l&lliyeal ile bir bu· param parça olmUI ve içinde bulunan hmduklanm 116ylemiflerdir. 
çuk unlye olan, bu tebdili mevkiln iki mblt ölmUtttlr • Proiya gueteei liberallerin Sellnik 
meydana çıkanlması, itin içine ka- J I' K rfo hidiselerine kanfmıl oldukları hak-
nşan birçok hatalardan dolayı kabil Kral or un o tmda.ki 11.ylayı JUpheli görerek to-
olamıyor. seyahati mUnisUerin More yarımadası Uzt1m -

Bu ktlsufun killliyet müddeti bin- Atina, 15 (Tan) - Kral Korfo ada cürerlni mUselllh bir miting yapma-
nisbe az olacağından bu tetkike pek mıa yapacağı seyahati önUmtızdeld ğa teşvik etmekte olduklarını yazı-
mtlsait değildir. salY gtlntıne talik etmıetlr. yor. 
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HERGUN BiR ROPORT AJ 

Pilotsuz 
icad 

tayyare nihayet 
ediliyor mu? 

Bir genç, "Ben, bir tayyareyi otomatik surette ve iste:-

nilen hedefe sevkedebileceğimi iddia ediyorum!,, diyor 

Boylu boslu bir delikanlı idi. Ağır 
başlı bir adam gibi ,konutuyordu. 
Koltuğunun altındaki çantadan 

üzeri birtakım hendesi şekillerle do
lu ki.ğıtlar çıkardı: 

- Bunlar, projeleriin ... 
Sonra ili ve etti: 
- Keşfime ait projeler ... 
Bu "keşif,, sözüyle, kafamın hal-

kasına nasıl bir istifham çengeli tak
bğının farkmda değildi. 

Kendi kendime: 
- Yoksa, bu da "onlar,, dan biri 

mi? diye düşündüm. Ve memleket 
maliyesini ıslaha karar veren mU
tabassıslar, altın yapmağa kalkışan 
fen adamları; devri daim makinesi 
klşifleri birer birer gözUmUn önüne 
geldiler. 

Delikanlıya sordum: 
- Keşfim dediniz, değil mi? .• 
- Evet! .. 
- Demek, bir keşifte bulunduğu-

nuzu iddia ediyorsunuz? .• 
YUzU haEıfçe kızardı: 
- Henilz tatbikata girişmedim. 

Fakat; bu işi, bir fen heyetinin hu
zurunda, ispata hazırım. 

içimdeki 9üpheyi bir türlü yene
miyerek: 

- Dkin admm öğrenelim... de
dim. 

- Adım 'Muzaffer llterman ... Sen 
Benuva Fransız mektebinin son sı
nıfındanım. Ayasofyada, Soğukç~ 
me sokağında (2) numaralı evde o
turuyorum. 

- Gelelim ke1Jfinize ... 
Mutaff er Dterman, hareketlerine 

hiç bir gayri tabiilik katmadan, 
keşfi hakkında şu izahatı verdi: 

- Ben, bir tayyarenin içinde pi
lot, makinist, telsizci olmadan, oto
matik surette, istenilen istikamette, 
istenilen hedefe sevkedilebileceğini 
iddia ediyorum. 

Tayyare, bir merkezden kalkacak, 
evvelce mesafesi tayin edilen her
hangi bir nokta Uzerine gelince, ken 
di kendine orasını bombalıyacak, 

Muzaffer ııterman 

Uzerinde kalacak. Şimdi, benim bir 
mesai arkadaşına ihtiyacım var. BU 
arkadaş, keşfimi ispat edebilecek va• 
srtalan bana temin ederse, kefJflnıl 
bir mUtahassıs heyet huzurunda is-
pata hazırım! ... ,, 

Bay lııluzaffer'e: 
- Tayyarecilikle me9gul oldunUI 

mu? diye sordum. 
- Hayır! dedi. 
- Şimdiye kadar tayyare ile uçup 

uçmadığı sualine de, henüz buna fır
sat bulamadığı cevabını verdi. 

Bununla beraber, al&kadarlarm 
yerinde olsaydım, bu çocuğu, bir he
yet huzuruna çıkararak, iddialannl 
ispata davet ederdim. Ummadığın 
taş, baş yarar, derler. Bazan böyle 
umulmadık bir çocuk başında da 
dünyanın seyrini değiştirecek bari• 
kalar doğabilir. 

Sallhaddln GUN("-,011 

Poliste 
;,. ..... ...A .. ~ o.?.a bulava.cak. rn ... ~ .... ...-.... ~ ...... ~·~ 
yine Kenw ıretrdin~~~ eı:.uı;1T11 

noktaya dönecek ... Tayyarede lUzum 
görülecek yerlerin fotoğraflarinı çı
karmak için otomatik makineler de 
bulunduracağım. Böylelikle düşman 
toprağı üzerinde, hiç bir f edaklrlık 
yapılmadan, istenilen malfımat alı
nabilecektir. 

Otomatik makinelerle teçhiz edi
lecek olan bu tayyareler, insan eli 
değmeden, bütUn uçuşlannı yapa
cak, bombalarmı atacak, zehirli gaz 
larmı kullanacaktır. 

Benim projesini çizd1ğlm tayyare, 
bir insan dfmaiı kadar haııautır. 
BUttln ihtimalleri en ince teferruatı
na kadar tesbit ettim. Hesaplan ön
ceden yapıldığı için tayyarenin ne 
kadar zamanda, ne sür'atle, seyre
derek hangi saat ve dakikada, hangi 
istasyonda bulunacağı bellidir. Tay
yare, içinde kimse bulunmadığı hal
de, bavalandınlır. lki merkez araaın 
daki mesafeyi, muayyen zaman için
de kateder ve tam tesbit edilen sa
niyede hedefine varır. 

DUz uçutlarda ve iniş seyri esna
sında tayyarenin otomatik telsiz ci
hazları, mütemadiyen ifler ve mer
kezleri, vaziyetten haberdar eder. 
Merkezler, tayyarenin hangi saat ve 
dakikada, kaç metro irtifada, sey
rettiiini böylelilde anlarlar. 

Tayyare, UÇUf esnasında, fırtına, 
yağmur, kar, cazibe ve tfmtek gibi 
bidiselerin teslri altında kalırsa, 
bunu da merkezlere telaizle bildire
cektir. 

Otomatik tayyarelerin, harpte bll
haua büyük yararhklan dokunaca
ğını tahmin ediyorum. Çünkü, bun
lar, hiç el dokunmadan, istenilen he
def üzerine, bombalar atabilecekler, 
araziyi gaza bulayacaklar ıun't bu
lut istlh8al edebileceklerdir. 

Seferini yapan tayyarenin istas
yonlardaki telsiz alıcı makineleri 
vasıtaaiyle, seainl bile lfJltmek müm
kün olacaktır. Bu sayede, tayyare
nin yolda bir kazaya uğrayıp uğra
madığı da kolaylıkla anl•td•cak
tır.,, 

Genç klfif, bana bunları anlatır -
ken, heyecana falan kapılmıyordu. 
Gayet buit bir mevzu tlzerinde ko • 
nUfUyor gibi idi. 

- Ketflniz, mtlkemmel... Dedim, 
fakat aamnm henilz tatbikatına geç
mediniz? .. 

- Hayır ... Çünkü tatbikata geçe
bilmek için herşeyden evvel para is
ter. Bende ise para yok ... Para olma
dıkça da korkanm, projelerim, klğıt 

tramvay • otobüs 

kazası oldu 
Eminönü ile Kurtuluş arasında 

liyeo N ahidin idaresindeki biriJıcl 
mevki tramvay arabası, Pangaltı pil 
tanesi virajını dönerken yanmdsl' 
geçmek istiyen Mahmut Nedimin idi 
re ettiği kamyonla çarpışmıştır. çara 
pışmada tramvayın ön sahanlı~ 
tahta kısımlan kırılmıt ve kırıl" 
camlardan da vatman Nahidin ~ 
yaralanmıştır. Otobüsün de ön ~ 
!ekleri hasara uğramıftır. Şoför 1" 
kalanDllf ve tahkikata baş!~' 

lıgakla ağır yaraladı 
Beyoğlunda Ağaçeşme soka~ 

ki ahırlarda çalışan Ya.şayi ile "' 
met kırık bir file yUzUııde~$ 
ya tutuşmuşlardır. Kavga 
Ahmet Yaşariyi bi~kla sol~ 
den ve kolundan agırca yaral~ 
Yaralı hastaneye kaldırılmlf IW""' 
yakalanmıştır. 

Mücevher hırsnıları h•• .. 
tutulmadı 

Aksarayda Nadirenin evine_~ 
kadmm mücevherlerini al~.~ 
iki meçhul hırsız henilz y~ 
mıştır. Polis tahkikatını genitı"~ 
ve meselenin tahkikine emniyet .,. 
ci şube direktörlUğUnUn her Uç fU ti"" 
si de memur edilmiştir. Polis iS 
rindedir. 

Kansını ağır yaralacl•P' 
Cibalide Osman Bey hamııda ._..,. 

ran lsmail, dün gece karl8i1e . :.» 
ga etmiş ve karısı Adnanı ~ 
iki yerinden yaralamıştır. ~ 
yarası ağır olduğundan h_...-
kaldırılınıf ... ~· 
Baıpar••I••• kapfl ... ~ 
Gazlı~ 4lmi flıbrikaaJllda ti 

lelik yapan Ha.., ... ~ -
bşırken elini makineye kap~~ 
dan bal parmağı Jııopnuttuı"· ~ 
butaneye kalclırılmıl vak'ada 
nin suçlu olmadığı anlaş~ 

Otomobil ıarpfl ...... " 
~ki adında OD iki yql~ 

çocuk Galata köprUstındeD ~ 
1831 numaralı otomobiliıı~1'-. 
ne qğramış, muhtelif yerletJP:Jiı 
ralandığından hastaneye ~ .. dır. 
br. Kaçan toför araııma&- , 
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MONOLOG: 

Sakın gazeteciler 
duymasın? .. 

Bir şeyi alan insanların çoğu onu 
l!ırf o şeye olan ihtiyaçları için alır
lar. Fakat ben hiç te öyle değilim!.. 
Birşeyi onun kendisine muhtaç oldu
ğum için almam. Bilmem anlatabili
:Yor muyum? ~iesela; ben daha çocuk 
iken annemden her zaman çikolata 
isterdim. Fakat ben çikolatayı hiç 
sevmezdim. O halde mi? O halde ben 
çikolatayı içindeki ince gümüş kağıdı 
için isterdim. Tabii çikolatayı da so
kağa atmazdım; o başka mesele! 
BüyUdüğüm zaman elime birçok pa

J'alar geçti. Hatta. bir kere elimde on 
beş kunış otuz para bile bulundu. İş
te o zaman ne aldım biliyor musu
lluz? Bir makara tire, fakat dikiş dik
lllck için değil ha! lğne tutmasını bi
le bilmem. Tire almamın asıl sebebi 
lnakara idi .O makaradan kibrit ku-

ttt!a.tmdan yaptı· to ıbillere 
lterlek çıktı! Tireyi de sokağa attım 
tannetmeyin! Onu da kağıttan şeytan 
lıçurtması yaparak takıp uçurttum ... 

Bir gün şeftali alıyordum. Satıcı ka
dın: (Burada satıcı kadının sesini 
taklit ederek) : 
.:ı - Durun size en iyilerini seçeyim! 
-ıedi. 

te - Zahmet etmeyin, dedim. Ben za
n Şeftali sevmem .. 

. - O halde anneniz iyi şeftali ye
•ın ... 

b: - Annem için almıyordum, şeftali
J' kendime alıyordum. Kadın yüzüme 
laşknı şaşkın bakıyordu; izah ettim: 
~ftaliyi kendime · alıyordum. Fakat 
lae.?nek için değil: Bana çekirdekleri 

znn. 
d Bkliliyor musunuz ben şeftali çekir-

e erinden ne yapanın? Onları bir 
~a .~ür:te sürte gUzelce düzlerim; da
tı~ SUrtünce mektep sıralarında yır
ç 

1
an Pantalonlarımız gibi bir delik a

tı.r .. ır. içinden bademini iğne ucuyla 
craşa uğraşa çıkarının. Olur size 

Zel bir düdük ... 
~run, size bir tane daha. Lakin, 
lcı tecuer duymasın ne olur olmaz. 
d §In bir gazeteye abone olan bir ka
iç~ tanının. Tabii gazeteyi okumak 
tle değil: Onu ne roman tefrikası, 
?tı. de başmakale .. Hele, moda ve sine
~aYfalan alakadar eder. Fakat 
'ab te almasmm sebebi gayet basit 
ltahah1~ ateş yağmağa üşendiğinden 
tete "~ıni pişirmek için. Hele, o ga
Old ı:ın kağıdı çok parlak ve satine 
~a~gu için öyle güzel yanıyormuş ki! 
ka~ at ~iç sabırsızlanmayın, size bu 
'ilen te.nın ismini dünyada söylemem. 
diın. buraya reklam yapmağa gelme-

!iiSize bir hikaye daha anlatayım. 
~adam bizim evde kiracıdır. Ge~cn 

(J\a.nnem1e şöyle konuşuyorlardı: 
harta. damın sesini taklit ederek): Uç 
tİdi dan beri her akşam sinemaya 

Yordum 
)a!:nem s~rdu: (Annesinin taklidini 
'aın ~) : Uç haftadan beri her ak
ı\:emaya gidiyordum. 

~ltıit em sordu: (Annesinin sesini 
riltnı :derek): o halde bütün yeni 

e.rı göra·· ·· -ıı unuz. 
_ ~~~. hiç birini görmedim. 
_ ~ın? lnsan sinemaya gider de .. 
_ ~ nkü; sinemada uyuyorum. 
_ be münasebet? 

da olld <>ktorun tavsiyesile gidiyorum 
_ an .. 

. lıııış1;mek sinemada uyuyorsunuz? 
~llıtıj {f:ışıı... Hele sesli film bana 
llllğa k~ 1 geliyor. Yumuşak bir kol

?'Uluyorum; arkama yaslanı-

,t AN 

FAYDALI BiLGiLER: 

Hırsız en çok 

köpekten korkar ••• 
Bizim ses duymamız gayet mah

duttur. Bir sesi işide bilmemiz için o 
sesi husule getiren ihtizazların en faz 
lası eğer kalın ise saniyede 32,ince ise 
40,0000 olması lazımdır. Bundan da 
ha fazla ihtizazlı, yani gayet hafif 
sesleri işidemeyiz. 

Fakat köpeklerin burunları gibi 
kulakları da çok hassastır.Bir köpek 
bizim duyamadığımız birçok hafif 
sesleri işitir. 

Yabancı memleketlerde nasıl çalışıyorlar 

Son seneler zarfında köpeklerin bu 
ses duyma hassası üzerinde Alman
yada büyük tecrübeler yapılmıştır. 
Bilhassa, polis köpekleri üzerinde ya 
pılan bu tecrübeler çok iyi neticeler 
vermiştir. Mesela: takip edilen bir 
hırsızı tutmak için köpeğe yakalan
mak istenen adamın duymayacağı 
kadar hafif bir sesle emir veriyorlar. 
Hırsızın duymadığı bu ıslık veya dü
dük sesini köpek mükemmelen duy
muştur. Hemen emri icra eder. 

Bundan başka; köpekler yaklaşan 
bir avı evvela görür ve hisseder. Çok 
uzaktan geçen bir vahşi hayvanı ve 
ya kuşu sahibine evvela köpek haber 
verir. 

Af rikanm zengin ve büyük müs- ! Sonra, tulumların üzerine sıra ile ve 
t e m l e k e l e r i n d e n " Kon - birbirine yine sazlarla bağlıyarak a-
go " namiyle a n ı 1 a n bü-

1 yük bir memleket vardır.Kongo müs-
1 temlekesinin zengin kısımları Belçi
l kalılara aittir. "Kongoda,, ceviz çok 
j olur.Hele, Hindistan cevizi. Denebilir 
j ki; dağlar, taşlar ceviz ağaçlarile do
; Judur. 
i Kongolular cevizlerini Amcrikaya, 
1 Avrupaya ihraç ederler.. Cevizlerin 
Afrikanın içerilerinden, ormanların -
dan nakli epeyce bir meseledir. Kon
golular buna çare bulmuşlardır. 

Kongolular, yaban mandası deri
sinden bir nevi tulum yaparlar. Bu 
tulumları futbol topu gibi nefeslerile 
şişirirler... Şişirdikleri tulumları kuv 

e · a.zlarla. birbirlerine b ilarlar. 

ğaç döşerler, olur size kocaman bir 
sal ... Bu sallar Kongoluların nakliye 
vapurlandır. Bir aylık, üç aylık kara 
yolundan eşyalarını bu sallarla nakle
derler. Afrikanm ıssız ormanları için
den akan nehirler üzerinde sallarını 
yüzdürerek deniz kıyısına kadar ge
tirirler. 

Hindistan cevizinin sütünden envaı 
türlü pastalar, tathlar ve safi olarak 
istifade edildiği gibi Hindistan cevi
zinden bir nevi de yaf' çıkar. ve bu 
yağla güzel ve kokulu sabunlar yapı
lır. 

Belçika Kongosunda Belçikalı ço
cuklar ceviz, Hindistan cevizini tahta 
tokmaklarla kırarak ayıkl lar. 

Köpekler bu gayet hafif sesleri 
duymak hassaları ile harpte askerle 
re de çok yardım ederler. Yaklaşan 
düşmanı evvela onlar haber verir. 

Dünkü ve bugünkü 
otomobil 

Otomobil 1770 senesinde icat edil
miştir. O günden bugüne kadar muh· 
telif şekillerde otomobil yapılmıştır. 
1770 te Künyo ism\nde bir Fransız 
mühendisi ilk otomobili yapmıştır. Bu 
mühendisin yaptığı otomobil buharla 
işliyordu. Ve düzgün ~ir yolda yürü-

l yebiliyordu. Saatte ancak dört beş ki
lometro yol alıyordu. Bu otomobili 
beygir arabaları yarı yolda bırakıp 

""" 

~··- ~ ·~ • ~ , _ ~1 

1 ~..,,~o~ ···-~ 
1 giderlerdi. Hiç kimse bu otomobilin 
bugünkü şekle gireceğine inanmaz, ve 
mühendisile alay ederlerdi. 

yorum. Oh .. Gel uykum .gel... Çünkü; Düşünelim, gülelim ... 
geceleri evde uyuyamadığım için böy
lelikle sinemada uyumuş bulunuyo

1770 ten yüz sene sonra, otomobil 
sanayii ilerledi. 1873 te Amede Bole 
isminde bir Fransız bir otomobil yap
tı. Ismine beygirsiz araba denildi. 
Mans şehrinde yapılan bu otomobili 
Pari.se kadar geldi. Ve 230 kilometro 
luk mesafeyi 18 saatte alabildi. M. Bo 
le Parislilere, yirmi beygiri geçebile
cek bir icadı göstenneğc muvaffak ol 

rum. 
Nasıl beğendiniz mi? !sterseniz gü 

!ünüz ... Bana gelince; ben şimdi bir 
kutu kakao almağa gidiyorum. Sa
bahian içmek için değil tabü: İçinden 
çıkan renkli resimler için ... --.... Not: 1-fediyelerinizi cuma 
günü saat 4 ten 6 ya kadar 
idaremizden alabilirsiniz. .. ,. ........... . 

Danıııkll döğüş 
Vaktile Rusyanm Baku panayımı 

da, bir Kafkasyalı, Ermeninin birine, 
hafüçe topallıyan bir beygir satmış~ 
tı. Satıcı ile alıcı yüz ruble üzerinde 
uyuştular. Ermeni, beygiri alıp gitti. 

Fakat bir Rus mojiği, ermeninin 
arkasından koştu: 

- Göz göre göre aldandın yahu! 
Topal hayvanı yutturdular sana. .. 

Ermeni, gülümsedi: 
- Onu topal gibi gösteren benim. 

Nalının içine bir çivi koydum! 
Mujik bunun üzerine, hemen Kaf

kasyalıya koştu: 

- Göz göre aldandın yahu! .. Hay
vanını topal gibi gösterip ucuzca ka
pattılar. Senin bundan haberin yok! 

Kafkasyalı, kasıklarını tuta tuta 
güldü: 

- Hadi oradan budala .. Benim hay 
van doğuştan topaldır! 

MUjik, bu sefer, dili iki karış dı
şarda, Enneniye koştu ve Kafkasya,.. 
lınm kendisini aldattığını söyledi. Er 
meni, katıla katıla güldü: 

- Bundan ne çıkar, canım .. Benim 
verdiğim yüz ruble, sahte idi!. 1 

Karadeniz 
Karadenizin, yeryüzündeki bütün 

denizlerden daha tuzlu olduğunu bi
liyor muydunuz? Tuzu en az olan de
niz de Baltık denizidir. 

coO 
A 

du. Bu otomobil Parisin sokaklarında 
gezen ilk icattır. Bu otomobil de bu
harla i§liyordu. 

Birinci ikinci ve üçüncü resimde 
gördüğünüz otomobiller hep şöse si
lindirleri gibi arabalardı. Kömürle iş
letiliyordu. Tıpkı Kasrmpaşa vapurla-

• 
~~~~-=8~~~.i~t~ 

---~-----:::-·: . ... <ô;.\ 1::.),,. ... 
n gibi... Birer de ateşçileri vardı. 

1893 senesine kadar otomobil bir 
türlü iyi §ekli bulamadı. Ve insanlar 
ona rağbet etmediler. İşlerken fazla 
gürültü yapıyordu. Sonra da, rahat 
seyahat etmek kabil olmuyordu. 

Nihayet, 1899 da gazla ve petrolle 
işler otomobil yapmağa muvaffak o
lundu. 1904 te saatte 105 kiJometro 
yol alır arabalar yapıldı. 

Aradan otuz altı sene geçmiş bu
lunuyor. 1936 da otomobil tayyare gi· 
bi süratlidir. Son resim, bir yanş oto
mobilidir. Bakalım daha sonra: neler 
olacak? 
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BliLMEDiGIMIZ ŞEYLER: 

DÜNYADA NELER OLUYOR ?. 

Filipinlilerin bir nevi ticaretleri 
vardır. Bu ticaretlerinden milyonlar 
kazanırlar Resimde gördüğünüz veç 
hile bu insanlar su kaplumbağası 

denilen ·ıc bir insanı üzerinde taşı
yabil~ce·. kadar kuvvetli ve büyük 
olan hayvanları sandallarla nehirler 
de ve göllerde avlarlar. Bu hayvan-

İngilteredc sporun ne kadar rağ -
bette olduğunu bilirsiniz. Lakin, hiç 
birinizin aklına maymunlarla tazı ya 
rışı gelmemiştir. İngilizler tıpkı at ko 
şulan gibi tazı koştururlar. Tazılan 
yarışta koşturanlar ve bunların bini 
cileri maymunlardır. Yani jokeyler 
maymunlardır. Bu koşular için mey 
danlar ve pistler vardır. İngiliz lord-

Çember oyunu, resimde goruyor
sunuz. Bu oyun Fransada, Amerika
da çok oynanır. Çocuklar bu oyuna 
merak sarmışlardır. Bu çember iki 
çemberin aralıklı olarak yan yana 
gelmesile vücude getirilmiştir. Ve bi 
ribirlcrine kuvvetle ve çelik çubuk -
larla bağlanmıştır. Tıpkı bir araba 
tekerleği şeklinde, yalnız içi boştur. 
Bu çember oyununa en çok kızlar 
merak etmektedirler. Çemberi iki ki 

YAZISIZ HiKAYE 

lann eti çok kıymetlidir. Japonlar, 
kaplumbağa etine düşkündürler. Va 
purlar dolusu Japonyaya gönderir • 
ler ... 

Su kaplumbağası karada ölmediği 
için Japonyaya taze taze gidebilir. 
Bu kaplumbağaların pastırmasını da 
yaparlar. 

lan maymunlu tazı koşularına fev
kalade meraklıdırlar. Lordlar bu ko 
şular için '>inlerce lira kPmar oynar
lar ... Jokey maymunlann bahası çok 
yüksektir. Bu sporun revaç buldu
ğu yer daha ziyade lskoçyadır. Re
simde görüyorsunuz. Maymunlar ta 
zıları nasıl yanştınyorlar. 

şi götürUr. Resimde gördüğünüz gf 
bi, çemberin içine girerler. El tutu
lacak ve ayak konacak yerlerine yer
leşirler. Bundan sonra, var kuvvetle 
rile çemberi döndürmeğc başlarlar. 

Tıpkı vapur silindiri gibi döndürUr
ler.Oyun meydanlarında bu nevi çem 
berlerle yarış yaparlar. Çok zevkli 
bir oyundur. Lakin, düz ve temiz 
meydanlar olması lazımdır. 
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EKONOMi BORSA · PIY ASA 
PiYASA VAZiYETi 

Kambiyo borsasında Unitürk üze
rine hararetli muameleler olmuştur. 
Dün, Paris borsasından Unitürk 
hakkında 243 frank fiyat gelmiştir. 
Akşam üzeri fiyat daha ziyade art
mış, 245 franka kadar yükselmiştir 
Kambiyo borsasında birkaç günden 
beri bir sükıinet vardır. Borsacılar, 
hararetli muamelelerin artmasındaki 
sebebi Unitürk kuponlarının tediye 
zamanının yaklaşmasına atfetmekte 
dirler. Anadolu Demiryolları tahvil -
leri üzerine de 43 lira 70 kuruşa ka· 
dar muamele olmuştur. Yerli esham 
ve tahvilat fiyatlarında ehemmiyetli 
denecek derecede bir hareket yok
tur. 

Buğday piyasası 
Almanyadan buğday satın almak 

için Ziraat Ban.kasma Wepler başla
ınıştır. Son yapılan bir Wepte, Ban
kadan eski sene mahsulü üzerine de 
buğday alma cağı bildirilmektedir. 

Bundan başka Bankadan buğday is 
teyen memleketler arasında Italya, 
Yunanistan, I.sviçre, Hollanda, Filis
tin, Suriye de bulunmaktadır. Bunlar 
dan Italya, Isviçre, Hollanda yeni se 
ne mahsulünden talep etmektedirler. 
Ziraat Bankası dış memleketlerden o 
lan buğday taleplerini idare etmek i
çin, buğday servisinin kadrosunu ge
nişletmiştir. Maamafih bu senenin 
buğday rekoltesi henüz kat'i olarak 
tebeyyün temediği için, Ziraat Ban
kasının buğday piyasasında ne gibi 
bir vaziyet alacağı belli değildir. Fa
kat bu sene buğday mahsulü çok o
lacağına göre Ziraat Bankasının fi
atleri düşürmemek suretile piyasaya 
müdahale edeceği muhakkaktır. Son 
günlerde bazı buğday tacirleri, yeni 
sene mahsulünün tahmin edildiği ka
dar bol olmadığına dair şayialar <;ı

karmaktadır. Bu şayiaların tesirile 
yumuşak buğday fiatleri 20 para ka
dar yükselmiştir. Fakat Ziraat Ban
kası fiatlerin daha ziyade yükselme
sine mani olmak için tedbirler almak 
tadır. 

Samos tath ıarapları 
ihracat. • · 

Somas adasmm şaraplarının tica
r-eti bir kriz geçirmektedir. Müsteh
lik memleketler, bu şarabın ithala
tını tahdit ettiklerinden, ecnebi mem
leketlere ihracat günden güne gü<; -
leşmektedir. 1934 te ihracat 7,142.585 
litre iken 1935 te 6,032,777 litreye 
düşmüştür. 

1931 den 1934 senesine kadar bu 
şarapların ihracatı artmıştı. Fakat 
1935 te ihracatçıların ecnebi piyasa
larda tesadüf ettikleri güçlükler ih
racatıiı. düşmesine sebep olmuştur. 

Bu yüzden satılmamış takriben 
120,000 hektolitre şarap kalmıştır ki 
takriben iki kampanyanın mahsulü
ne muadil bir miktar demektir. 

Somas Adasının başlıca ticareti 
olan şarap<;ılık senede takriben 60 
milyon drahmi kadar bir gelir temin 
etmektedir. 

Somas Ticaret Odası, krizin müs
tahsil ve tüccarın üzerindeki tesirini 
göz önüne alarak Iktisat Vekaletine 
bir Iiyiha vererek Çekoslovakya ya
pılacak yeni ticaret muahedesi mü
zakere edildiği bu memlekete en aşa
ğı 10,000 hektolitre şarabın ithal 
imkanlarmm aranmasını istemiştir. 

No. 24 

Ademle Havva 
Bürban CAHiD 

- Bana elbet bir hediye getir -
mi~sindir. Bizde verirsin değil mi? 

Ne diyeceğimi şaşırdım. Böyle bir 
,ey aklımdan bile geçmemişti. Fa -
kat lakırdıyı bir an evvel kesmek i
çin: 

- Değil mi ya, dedim. Tabii, ta
bii! 

- Teşekkür ederim. Orövuar ! 
G··ı gül' ' - ue e. 

Salona döndüğüm zaman yüzüm 
otalanmış gibi yanıyordu. 

Bir misafirle konuşan Hayal göz· 
Ierini dikti. öyle hassastır ki.. Ben 
de aksi gibi bir kabahat işleyince 

dilim söylemese yüzüm gözüm belli 
eder. 

Bereket babam bizi görünce? 
- Hani şu bana getireceğini yaz

dığın fotoğraf makinesi, unuttun 
mu yoksa! 

Diye sorunca, kendimi topladım: 
- Getireyim efendim. 
Dedim ve dışarı fırladım. 
Bu karambollar bu tesadüfler de

.,.am ederse Hayale hesap vermek 

Türkiye - İran transit yolu 
Trabzon • Kızllvize yolundan daha 

çok istifade için çahşıhyor 

lran transit yolunun bir ucu olan Trabzondan bir manzara 

Türkiye - !ran transit münasebet
lerinin inkişafı için, Trabzon - Kızıl
vize yolunun muhtelif yerlerinde ta
mirat yapılmaktadır. Nafia Vekaleti 
kış mevsiminde yolda nakliyatın te
mini için tedbirler almaktadır. Şim
dilik bir tecrübe olmak üzere Kop da 
ğiyle Zigana dağının muhtelif yerle
rine, karın yolu kapatmaması için 
tahta siperler konulmaktadır. Bu 
siperler, yukarıdan aşağı yola dökül 
len çığları muhafaza edebilecektir. 
Bundan başka yolun karla kapanma 
ması i<;in, A vrupadan kar makinele
ri getirilecektir. Nafia Vekaleti, Trab 
zon-Kızılvize yolu üzerinde kışa kar
şı bu gibi tedbirler yapacak olursa, 
nakliye işleri muntazam bir surette 
devam edecektir. Bugünkü şerait al
tında vaziyet böyle değildir. Kış mev 
siminde bu yol üzerinde kamyonla
nn yollarda karların içinde kaldığı 
çok vakidir. Bu yolun en tehlikeli 
yerleri de, Kop dağı ile Zigana dağı
dır. Bu dağlardaki yollarda çığ teh· 
likelerine karşı siperler yapmak su
retile tedbirler ittihaz edilecek olur
sa yalnız !ran transit yolunda de
ğil, ayni zamanda Kars yolunda da 
nakliye işleri düzelecektir. Transit 

neler yapılabilir? Bu mesele hakkın
da, transit işiyle uğraşan bir tacir, 
muharrimize şu izahatı vermiştir! 

- Trabzon - Kızılvize yolu vası
tasile Irana inhisara tabi maddeler 
de sevkedilmektedir. Mesela: sigara 
kğıdı gibi... lnhisar kanunlarında, in 
hisara tabi bir malın Türkiye dahilin 
den transit olarak geçmesi ağır şe
raite tabidir. Bu malı sevkedecek o
lan tacir, gümrüğe sigara kğıdının 
beş on misli tutan bir teminat akçe· 
si vermeğe mecburdur. Bu para ve
rilebilir, fakat bunun muamelesi pek 
uzundur. Bu yüzden müşkülata uğ
rayan tacirler inhisara tabi madde
leri, transit yolundan sevketmiyor -
tar. Halbuki bu yol üzerinde en çok 
sevkedilebilen mallar da, inhisara ta 
bi mallardı. Manifatura eşyası gibi 
siklet itibarile fazla olan mallar, Bas 
ra körfezinden alınmaktadır. Halbu
ki transit yolu üzerinde deve kervan 
!arı yükte hafif, bahada ağır eşya 
nakletrneğe müsaittir. Transit yolu
nun inkişafı düşünüldüğü bir sırada, 
nakledilen eşyanın nevilerini araştır 
mak ve bunların Gümrük ve İnhisar 
kanunlarile olan münasebetlerini tet 
kik etmek lazımdır. 

ispanyaya gönderilecek 
malların menıe 

ıehadetnamesi 
Ispanyadan sevkedilecek olan mal

ların menşe şahadetnamelerine dair 
yeni bir formül bulunmuş ve alaka
darlara tebliğ edilmişti. 

Bu yeni şeklin hangi tarihten itiba 
ren tatbik edileceğinde tereddüt hasıl 
olmuş ve Ankaradan sorulmuştur. 
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Para Borsası 
Ahı 

Sterlin 619,-
1 Dolar 123,-

20 Fransız fran&t 163,-
20 Belçika frangı 80,-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 816,-
20 Çele kuron 84,-
20 Ley 13,-
20 Dinar 49.-
Liret vesikalı 190,-
Florift 82.50 
AvastUQ'a tilin 22.-
Marlı: 28,-
Zloti 21.-
Penıo 22.-
Leva 22,-
Yen 30,-
lsveç kuronu 30,-
Altm 973.-
Banknot 241,-

Çelrler 
Paris üzerine 
İnciliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Belıa 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çelı:oslovak 
Avusturya 
Marlc 
İsveç lı:urontt 
İspanya pezeta 

Es ilam 

Sat ıt 

625,-
126,-
166.-
84,-
23.-

820.-
88.-
16.-
52,-

196.-
84,-
24.-
32,-
24.-
24,-
23.-
34,-
33,-

975.-
243,-

12,03 
626,-

0,79,31,50 
10,10,62 
4,68,64 
2,44,90 

63,79,50 
1,17,32 

ı9.08,75 
4,23,60 
1,97,34 
3,09,85 
5,80,33 

lş Bankası Mü. Kupon lı:esik 85.-
9.90 
q qo 

.ı " N. 
L 1. Hamiline 

Anadolu % 60 
" %100 

$irlrettnayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar Kupon kesik 
Terkoı 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası Kupon kesik 
Osmanlı Bankası 
Sark Merlres Ecr:aneıd 

lstllrraılar 

Türlı: Borcu I 
.. H II 

,, " III 
htikrazı dahili Kuof'D Sf'sik 
Ergani A. B. C. 
Sıvas lrzwıım I Kupon kesik .. .. II 

23,65 
41,-
15.-
19,75 

7,85 
12,40 
10,50 
64.75 
26,-

4,45 

23,50 
22,40 
22,50 
94.50 
95,-
96,50 
96,50 

Mı s r r Tahvlller1 
1886 1 -.-
1903 II K. kesik 88,50 
1911 IIl K. kesik 83,50 

-.-
89,50 
84,50 

[Bu sütunlar için gönderilecek mektupların •"Evıenmeıez sütununa" 

kaydile gönderilmesi ve mümkün olduğu kadar kısa olması rica olunur] 

Mazisi fena, acaba •••• 
Gala tadan "Bekleyen" imza sile: 
M ya§W.rında bir gencim, yakın za

manda bir kızla tanı.ştım, ve §imdiye 
kadar aramız pek iyi gitti. Fakat ar
~W.rım veya tanıdıklarım bu kız
la konu.ştuğumu anlayınca aleyhim
de bir sürü dedikodu,7,ar söylemeye 
ba§ladılar. ilk zamanlarda bunlara 

nasebette bulunmak sizin aleyhinize 
dir. Netekim, ilk tecrübe size bir ders 
olmalıdır. 

Sizin yapacağınız yegane şey, tam 
ve terbiyeli bir lakayttır. 

* 
Süslü bir icadın 

hiç kulak asmadım. Fakat zaman Urfadan E. B. imzasile: 
geçtikçe dedikodular da büyüyor ve Yirmi altı yaşında bir gencim. 
en nihayet yaptığım soru.şturmalar- Genç bir bayanW. tanı§tım. Anlaştı 
da kızın mazisinin pek kirli olduğunu ve sevi§tik. Hatta o dereceye kada 
öğrendim. Buna tahammül edemiye - ki eş bile olmağı düşündük. Kendi i
rek kızdan ayrıZmağa karar verdim. fadesine göre beni çıldıra81ya sevdiği 
Fakat kızla konuştuğum zamandan- anlaşılıyor. Fakat kalbimi ikna ede 
beri onda hiçbir fena hareket gör - miyor. Meseıa. ne gibi, acaba onun 
mediğimden, sizden bir ağabey nasi- eş olmaklığım beni mes'ut edebile 
hatı almanın iyi olacağını düşilndüm, cek mit Eve za.zım oW.n i§"leri ld~kir. 
ve sizden bir cevap almazdan evvel le yapabilir mit Hallerinden şüphe e
münasebetimi kesmemeğe karar ver- diyorum. Çünkü: Genç bayanın tır· 
dim. Acaba mazisinde birçok genç- nakları Jı,er dakika için manikürlü • 
lerl.e konuşm,u§ ve binbir çılgınlık dür. Elleri bir ev işi yapmış ve yapı
yapmış olan bu kız ileride düze"lebi- yor kadın eline hiç benzemiyor. Şı 
lir mit Onunla konuşmağa devam e- giyinmeyi ve çok gezmeği seviyor . .A! 
dersem namusunu kirletmiş olan bu ra, :Jtra sord1ığumda b-u hareketinin 
kız beni de kirletmez mit Eğer ay - bir huy olduğunu i"leri sürüyor. Ben 
rılmak lazımsa birdenbire ayrılmak ise asla bu gibi hal"lerine tahammül 
için ne yapayım t edemiyorum Esasen maaşım da bU 

Bir kadının mazisi fena olabilir. . • .. . -· . 
Bu, o kadının muhakkak surette fena hallerın devamına m'U.9aıt degildır.Va 
olmakta devam edeceğine işaret etme• ziyeti kendisine anlattığım halde ill 
diği gibi, mazisi iyi olan nice kadın- eş olmamızı istiyor. Ve hareketini 
ların sonradan fena, hem de çok fena na göre tanzim edeceğini vadediyor 
oldukları vakidir. Eğer siz bu kadını Fakat beni yine ikna edemiyor. Ac~ 
seviyorsanız, o da bir üçüncü şahsın ba bu "baytınla eş olursam sevmedi .. 
veya unutulmağa mahkiım bir mazi-
nin saadetinizi bozmağa hiç hakkı ğim bu hallerini tekettirebilir mi • 
yoktur. Yalnız, kat'i kararınızı ver- yimt Kendisine bir şey söylemedi 
meden evvel, kendisine de bir defa a- Eş olsam mı iyi; olmasam mıt Ol 
çıkça mazisinden bahsediniz, istikbal mazsam pençesinden nasıl yakayı 

hakkındaki fikirlerini öğreniniz. icap kurtarsamt Siz ne dersiniz1 ••. 
ederse yine bize yazınız. 

* Güldü, yanına gittim 
Istanbuldan M. A. imzasile: 

Her halde siz biraz kıskançsmrz. 
Süslenmek bir kadın için meziyettir. 
Bunu peygamber bile söylemiş. Biz, 
birçok manikürlü eller sahibi biliriZ 

Tahvllôf 
Rıhtnn 

Lise onuncu sınıf talebelerindenim. ki, çok iyi ev kadınıdırlar. Hem ma
l0.4ô~ Te1Ja4ü/..hwn"- bw ~• evvoı ,_,.· dP.m ki sizi se,_vj!iğini ı.ıöyliiyo .. , l:>u 

43,70 şıma Universiteli bir kız çıkardı. o genç kız, siz isterseniz, süs hususun· 
47,50 bana gülmeg-e hnolayınca ben de ona da fedakarlık ta yapabilir. Fakat b~ 
51,35 ~ 

ayni ~ekilde muamele ettim. Bu hal sizin yerinizde olsak, böyle bir feda-

Anadolu I ve II Kupon kesik 
,, III 

Anadolu Mümessil 

Rusyada tütün 
1928 - 1929 senelerindenberi Ab -

kasya da (Karadeniz sahilinin Şar

kmda) puro tütünü yetiştirme tec • 
rübelerine devam olunmaktadır. Pog 
rask ve Starodub vil!yetlerinde Su-
matra ve Havana nevilerinin yetişti
rlimesinden iyi neticeler alınmıştır. 
Bu sene ekilen sahanm genişletilme 
si tasavvur olunmaktadır. Sovyet zi 
raat komiserliğinin planına nazaran 
4000 aektarlık puro tütünü ekilecek 
tir. 1935 senesinde 12 milyon adet 
sıgaralık tütün yetiştirlimiştir. Bu 
miktar 1936 senesinde 37 milyona çı 

on be§ gün kadar devam etti. Bir karlık istemeyiz. 

* 
Henüz daha hayata 

atılmamı§ 
Kurtuluş imzasile: 

yolu kadar Kars - Trabzon arasında 
ki yol da büyük bir ticari ehemmiye
ti haizdir. Bu yol üzerinde Karstan 
peynir ve yağ nakledilmektedir. Na
fia Vekaletinin transit işlerinin inki 
şafı için,kendi hissesine düşen yol işi 
ne ne dereceye kadar ehmmiyet verdi 
ğini yukarıya yazdık. Diğer taraf -
tan, Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
de transit ticaretinin inkişafı için, 
gümrük işlerinde lran transit tacir
lerine kolaylıklar yapmaktadır. Bu
nu temin etmek için, ilk iş olarak Kı 
zilvize mevkiindeki baş müdürlük, 
Keçiburlu mevkiini kaldırmıştır. Ke 
çiburlu mevkii hududa daha yakın 
olduğu için, burada transit işleri da
ha müsait şerait içinde geçecekti. 
Bundan başka lktısat Vekaleti de 
transit işinin inkişafı iç'in,kendi sa
hası dahilinde tetkikler yapmaktadır 
Denizyolları idaresi transit ticareti
nin inkişafı için.transit eşyasına ten
zilatlı tarife tatbik etmektedir.Tran
sit ticareti hakkında yapılan tetkik
ler neticesinde icap ederse, bu tarife 
lerde daha ziyade tenzilat yapılacak
tır. Türkiye - lran arasındaki transit 
münasebetlerinin inkişafı için daha 

Son gelen bir emre göre 25 Kanun 
sani 936 tarihine kadar Ispanyadan 
gönderilen mallar için eski formüle 
göre menşe şahadetnamesi istenecek 
bu tarihten sonra gelen malların men 
şe şahadetnameleri yeni esasa göre karılacaktır. Bu puro tütünleri Hava 

na tütünlerinin ayni değildir. Rus -

gün yalnız görünce peşinden gittim 
ve kendisile konuşmak istediğimi o
na söyledim. Beni tanımadığını söy"le
lu. Ben aldırmadım ve biraz sonra 
tekrar yanına sokuldum. Bana evvel
ce onun ümit verici 'hareketler yaptı
ğını ve sonra niçin bu şekilde muame 
le ettiğini söy"ledim. O, bana karşı 
böyle hareketler yp<ımadığını ve be
nim aldandığımı söyledi. Ben de bu
nım üzerine ona hiçbir şey söy"leme
den yanından ayrıldım. Uç, dört gün 
sonra tekrar kendisini gördüğüm za
man bana yine güldü ve el' anı da ay
ni harekette devam ediyor. Ve sonra 
mektep dönüşleri kep bizim evin ö -
nünden geçiyor. Acaba bu kız benim
le kotı'U§mak istiyor mu, istemiyor 
mu' 

"18 y~ndayım. ! senedenbeff 
tanıdıkW.rdan bir genç evimize gel· 
mektedir. Beniml.e alô..kadar g~ 
nüyor, bakışW.rı manalı. En nihayet 
benimle konuşmak, yakından göriJ,Ş' 
mek, dışarda beni gezmeğe davet et• 
mek istedi. Ben b-unların hiçbirin~ 
razı olmadım. Dışarda görüşmemi
zin doğru bir iş olmıyacağını söyle· 
dim. Daha henüz ne ben, ne de 0 

hayata atılmamış bir vaziyetw ol· 
duğumuzu, ona hattrlattım. O 1Jtt1l' 
Zarı dinlemeyip sözünde ısrar ediyor· 
Benim hayata atılmam pek yakınd~ 
dıyor. Buna karşı ne yapmal1yını1 

biraz zor olacak ! 

• -· Za't'Rllı annem hastalığını unu-
tarak evin şenliğine karışmak isti
yor. Hayalden çok hoşlandı. Yanın
dan ayırmak istemiyor. Hele getir
diği işlemeli örtüleri o kadar beğen
di ki! Annem mükemmel bir ev ka
dınıdır. Hastalanmadan önce evin 
her işi ile yakından alakadar olur, 
hizmetçilere göz açtırmazdı. Zaten 
miskin, pis hizmetçi bizde tutuna
mazdı ki. Bizim emektar Huriye 
kalfa artık kurt olmuştu. Bir hiz
metçi geldi mi bir iki saat içinde ra
porunu verir: 

- Hanım efendiciğim bu sizin 
işinize yaramaz! 

Yahut: 
-- Fena değil ,adam olacak! 
Diye annemi memnun edip ede • 

miyeceğini söylerdi. 
Hastalığı annemi od.Mmda bağla

yınca bütün işler Huriye kalfaya 
yüklendi. Kalfa da. annemin terbi
yesini aldığı için evin ahengi bozul
madı. 

Babam da, ben de pek sallapatiyiz. 
Giydiğimiz, çıkardığımız belli ol
maz. Hele babam çamurlu ayakkap
larile üst katlara kadar çıkar. Bir· 
şey de söyliyemezler. Ben de baba-

olacaktır. 

Diğer taraftan geçen 8 Haziran 
935 tarihine kadar gümrüklere gelen 
Ispanya menşeli mallar Mayısın o -
tuzuncu gününe kadar gümrüklerden 
çıkabilecektir. 

ma çekmişim. Arkamdan bir temiz
leyici, kollayıcı dolaşmazna halinı 

berbattır. 

Avrupada Hayal imdadıma yetiş
ti. Yoksa hangi pansiyona gitsem 
şikayet edeceklerdi. 

Temizlik, titizlik Şevket Vamık 

Beyde. Mübarek adam intizam kra
lı. Saatle yatar, saatle kalkar, Hayal 
babasiyle mel}gul olduğu için alış

mış, beni de o kalıba sokmağa çalı· 
şıyor. 

Geldiğimizin tam haftasında ni
kah merasimi yapıldı. 

Babam bir garden parti hazırladı. 
Güzel bir müzik ve mükemmel bir 

büfe .. 
Kadıköyün ve interlandının çap

kınlık rekortmeni olan abdi acizin 
A vrupadan getirdiği nişanlıyı gör -
mek için gelen meraklılar bizim se
kiz dönümlük koca bahçeyi doldur
muşlardı. 

Etrafta ne kadar göz ve gönül a
şinası varsa hepsini etrafımda gö
rüyordum. 
Çoğu aile dostumuz olan bu 

eski aşk ortakları bana neler neler 
hatırlatıyorlar. 

İçlerinde öyle genç kadınlar var 
ki benimle evlenmek için kocasın -
dan aynlmayı göze almıştı. Öyle 

yada puro tütn ekimi tecrübelerine 
başlanması yeni bir şey değildir. Bi
lakis eski bir ekimin tekerrürüdür. 
Büyük harpten evvel de Rusya puro 
!arı mevcuttu, fakat bunları cihan 
piyasasında revaç bulmamıştı. 

genç kızlar var ki daha ikinci görüş
mede evlenmekten bahsetmişler,firak 
lı mektuplar donatarak "bu samimi 
münasebeti bir halei izdivaç ile tez
yin etmeyi,. teklif etmişlerdi. Ben o 
zaman bu şairane izdivaç edebiya
tından bir şey anlamıyordum. Bu 
teklifler nedense beni taş gibi don
duruyordu. 

O zama.n arzulanna omuz silkti
ğim bu kızlar şimdi hayallerinde yer 
verdikleri benim Hayalle evlenme
me şahitlik ediyorlardı. 

Fakat garip değil mi, kızlardan 
ziyade genç kadınlar kızgın ve hırslı 
görünüyorlar. 

Hele Çifte havuzlardaki Sarıgül 

etrafımı bırakmıyor.Göz göze gelme 
mek için ne manevralar çevirmiyo
rum. Onunla münasebetimiz hepsin
den fazla idi. Açık sarı kayısı gülleri 
vardır. Onun gibi bir şeydi YUzü 
göze çarpıcı olmakla beraber ayn 
ayrı güzel yeri pek yoktu. Fakat 
Tanrı Taala öyle bir vücut ihsan et
mişti ki muz musun, çilek misin ka
fir.Hatları biribirine o kadar kayna
mış ki en çetin estetik profesörleri 
gelse kusur bulamazlar.Hele rengi.A 
man Allahım böyle renk her kadın 

istiyorsa niçin bana karşı böyle ha
reket etti. .Şimdi ben bu kıza ne şe
kil.de hareket etmeliyim1 

Her hangi şekilde olursa. olsun mü-

vücudunda bulunmaz. Taze çileği 
ortasından yarınca bir pembe beyaz 
lık görünlir. lşte onun teni çileğin 
bu iç rengi. 

Yalmz pek konuşturmaya. gelmez. 
Vücudu kadar kafası da zengin olsa 
bu mükemmel bir kadın olacaktı. 
Fakat bütün kadınlar gibi biraz zeki 
olmakla beraber kafasında bilgi na
mına sinema artistlerinin adların

dan başka bir şey yok. Bazan öyle 
potlar kırıyordu ki insan buz gibi o
luyordu. 

Hiç unutmam bir kış gecesi so
ğuktan şikayet ederken : 

- Bu kış köşkü ısıtamadım bir 
türlü. dedi. Halbuki tam dört ton 
kof kömürü yaktık ! 

Bu "kof,, kömürü beni o kışm 
keskin ayazlarından daha çok üşüt
tü. O kadın benim için artık bir oda
lık olmuştu. 

Fakat kadınlar ne kadar cahil o· 
turlarsa oolsunlar onlarda tabii, in
siyaki bir kavrayış, kapış kabiliye
ti var. Zekaları erkeklerden daha 
kuvvetli işliyor. Bizim kadar okusa-

• lar zayıf tarafları olmakla beraber 
bizden üstün çıkabilirler. 

lşte en mükemmel örnek Hayal. 

Şimdiye kadar takip ettiğiniz b3t• 
tı hareketten ayrılmayınız. Sizin ya.· 
şmız en tehlikeli yaştır. Çünkü bel1l 
tehlikeyi göremezsiniz, hem de tell' 
like hoşunuza gider. 

Kafası okuduğunu hazmetmiş bit 
kadın. Ustura gibi, pertevsiz, pto" 
jektör gibi keskin ve aydınlık bir t.e" 
k!sı var. Buluttan nem kapıyor. d 

Kadının böylesi pek makbul e: 
ğilmiş diye eskilerden bir çok ~f ~'t 
yetler işitirdim. Herhalde es.ıtP:. 
kendileri de pek gözü kapalı old~1 • 
lan için kadının okumasını, kendi.~ 

ıxıı,,.· rine Ustun olmasını çekemezler ı1l 
Yoksa kafası işlemiyen bir kadl11 

şık bir çini sobadan ne farkı ka~· 
Garden parti çok eğlenceli ol 11~%' Hayal bugün için Parisin Dl~ş el· 

bir terzisinde yaptırdığı gelinlık 
bisesi için de pek nefisti. ve 

Onun bütün bu süslü, gene; ıışt 
güzel kadınlardan öyle bir a.Y11 ıcıe 
var ki bunu elbise, tuvalet ve re~J11li 
ifade etmek doğru değil. O aevı ıe 
kafa ve o nerkis gözlerde ıştldI~~ıı.· 
k& yıldızı on un daha üstün bit 
tegoride olduğunu gösteriyor. __.,~ıı 

Zaten beni bir uçurtma kUYl ";ıı 
gibi peşine takıp sürükliyen oJJ 

bu başkalığı değil mi? ·r· 
b"r ., 

Hayal, kadından anlıya~ 1 ııbİ~tc· 
kek için iftihar edilecek bır JJl 

Buna şüphe yok ! ~ 

f Arks81 
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CELAL] l
r Hergtln bir 1 ro o N IC ~ 
\ Riklye '-----------~ ~ '- Peride 

Macide 
• 

evın 

için duyduğu 
merdivenleri, 

rivayetlerle Sofulardaki 
sofaları dolmu~tu 

18,- Danı musikisi (plak). 19,- Ha
berler, 19,15 Muhtelif pliklar, 19,0 Çocuk 
saatı: Hikiyeler. 20,- Sololar (plilı:). 
20,0 Stüdyo orkestraları, 21,30 Son haber
ler. Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
cazetelere mabsuı havadis servisi verile
c•ti~ 2 

BUiınEŞ 

18: Askeri bando; 19,15: Plak (Mozart); 
20: Konferans; 20,20: Romen havaları: 
20,45: Şarkılar; (1875 metrolu posta saat 
21,15: Senfonik orkestra: Saat 21,15 te 
364 m.: Cazbant; 22,45: Orkestra; 24: Caz ~u ne zamandanberi Adnanda vicdan 

~bıydı. Fakat Adnan ne zaman-
atıben bir hastaya hatır soracak 
~~: neşeli değildi: Avukat Tevfik 
~an para alamıyordu; yazıha -
llede iş yoktu! Sonra kadınsızdı. 
~hrayı bırakınca başka bedava ka
t 1? bulamamıştı. Paralı kadın Adnan 
tıç!~ kadın değildi. Sonra Moiz de, 
'lt!laniğe gitm~ti. Orada avukatlık e
~ecekti. Şair Raifi de evinde hiç bu-
tnıyordu. Arkadaşsız, kadınsız, pa

ta.sız adam Belkisin yalısında, Hida
~tin konağında büsbütün kimsesiz
di:. Bugün de sırf Hidayetten utan
dıgı için Senih efendiyi yoklamaya 
ı:ldi: Yoksa keyfi yerinde olduğu i
Sı.n değil. 
. .Adnanın Macide için duyduğu pis 

li:\tayeUerle Sofulardaki evin merdi
~leri, sof alan dolmuştu; bu riva
~tlerin içinden geçerken Adnanın 
: 1desi bulanıyordu; mutfağın ve has 
nın kokusu da dedikodularla kan

:ra.k: yüzündeki deliklerden Adna
n ıçıne girdi, kusacaktı. 

eesl;Iediye getirdiği bilyUk kolonya şi
ıyle hastanın odasına giren Ad

ban, Senih efendinin sağ yanağına 
~apışan hareketsiz buruşuğun önün
e dondu. Ve Adnan kendi anasının 
\'ereınu pembe yüzünü Senih efendi
:lı:ı nüzUUü çehresine nispetle ilkba
ar kadar güUıl buldu. 
"ta~ya bakıyordu, hasta kapı-

Düşüntiyordu: 
tıa l{ocasını bu hale koyan Macide ca
do ~ardı! Fakat Maddenin yüzüne 
~ ~ gören gözlerle bakmak için 
~tet zaviyesini bulmak lazımdı; e
.l'etJ.ıı ııacide katildi; ancak bu cina -

a.ca.ba yartlan neydi? . 
tair ~ başkasmm felaketi önünde 
eirn'. a'.ıim, feylemf olur. Adnan da. 

<ii öyleydi. Düşünüyordu: 
~~idenin fuhşu belki tesadüftü! 
'11~~~ ?elki, hastalıklar ilmini.n bir 
~ ~ ıdi; o halde bunun "des1dera
~f '' :arı olacaktı.Ve "Macide-Senih 
?rı:ınd1,, vak'asmm meçhullerini bil -
tıan en kadını mah:kO.m etmemeyi Ad
~o . okuduğu şeylere muvafık bulu -
tor, Senih Efendinin yüzüne durgun 
~/~~l~. bakıyordu. Senih Efendinin 
lino UŞUndüğti krmılda.mıyan gözle -
c:ı~. belli değildi; fakat Adnanm 
liyd· Urken büyüyen alnından bel
~ ı: l4a.cideyi (iki) kadm olarak 
'<1 Ülıüyordu: Bu kadar ihtiyar bir 
~ CUnla evlenmeseydi orospu Macide 
lııi e Macideydi ; evinin ışıktan te
le ı Qerçevesinde yüzü her gün güneş 
~ be~ber doğan temiz kadındı; fa
ti.d ~ sakallı ihtiyarın kamı Ma
~ l{ızıı ~lı. bakır köz kapaklı o
llaıi buolmaya mahkümau; ve Ad-

lıu karıyı iğrenerek affetti. 
~.8:alık odanın ince kapısı sessiz 
~ · onden Macide, b~~rtüsüz, ar

an hiznıetm b ""rtül" 'rd" \re M ""''' aşo u, gı ı. 
~ te . a?ide çiçekli ve krrmızı tene
~ Psi~ın üstündeki beyaz patiska
~ btrlll.a~ kahve fincanının aldı; siv-

1\.dn 8el8.nıla Adnana verdi. 
~ an kahveyi içerken ağzına 0-

lııl'or taa.ftunu siyah su halinde do
tt, Bandı. Fincanı yarısında bırak-

~~~ _Maddeye baktıkça şaşıyor
~ ha~ bu kadının derisinde de
lıa ra.nıarınm kabuklarından da 
~Satı dudaklardan 
S At~ bereleri göreceğim san
~e .. ~e orospu değil miydi? O 
!'a §e~Ç\irijk gözlerinde kızıl ve ka
~ ~Yanıp sönerek odaya gire
~~ b" buki Adnanm karşısında 
~ltı S~ aile kadım oturuyordlL Ad 
~iği ~eYinandan. her kesten din-

e d a__cide, bu Maei
~ k e g i l d i : Karşısında 
~ 'ie ~ silrmesiz, alliksız, diş
b.:. ~ arı beyaz, yüzünde ma
~--~ ır ~ beyaz faziletile bem
hı~ en ~ıdey?i Onun 18.pisJka saç 
~i. l lsnıetıı kadın başında taşıya 
~'la haıı~ Macide başörtüsUzdü. 
~ ltllc:lard aıle kadmlanndan farkı 
~ tl ~ı; Seıını Efendi bu başörtü 
tf!tı~at\ ta ~adığnu sorabilseydi 
~~e., A.. alınıyacaktı.Macideyi be
~lı r g08te dnan, geciken ziyaretini 
)'jlıtıaıı~ik lınek istedi: "Bir taraftan '!ar l'etı:.ir taraftan avukatlık ... 

da l!J. .. _, 1Yorınuş gibi bir taraf
~~-. Bu zamana b.tf ar 

VA.RŞOVA 

1 
16,0: Salon. kuarteti; 18: Sopran sesli 

1 ıolist konsen • muhtelif; 21,45: Musikili 
1 neşriyat: 21,55: Muhtelif: 22,0: Şen soh
I bet; 23: Büyük orkestra (Şubert, Straus, 
, Mozart): 24,05: Dans. 

Şu parmaklıklara dayanmış, gozu gölgeler bürümüş, içlikleri tel işle • 
dalgalarda, beyaz saçları rüzgarda meli, al ipek şalvarlı genç halayıklar 
uçuşan siyahlı kadının halini çok hemen dört kollu gümüş şamdanla
mu merak ettin kızım? Onun için rı yakmışlardı. Ve işte o zaman ne
mi saatlerce bu kadını seyrediyor - dense genç kızın yüreğine tuhaf bir 
sun? Yoksa boynuna doladığı koca- sıkıntı düştü. Hele gümüş şamdan
man beyaz incilerinin büyüsü mü larda duvarlala siyah gölgeler çizen 
seni sardı da bir türlü içeri giremi- mumların loş ışığında herkes çeki
yorsun? Ona imrenerek. göğüs ge - lip de yalnız kalınca büsbütün hüz
c:irerek baktığını hissediyorum. Bu ne düşerek sabahtanberi gillümsiyen 
hayranlığın onun karanlıkta beyaz yüzü birdenbire somurtuverdi • 

Beyefendiye gelemedim; beni affedi· j !enir mi? Bu nasıl adalet, nasıl hüku
niz Macide Hanımefendi ,, dedi. met? Zevcim yataklara düşmeseydi 

Kadın, adını Adnanın bildiğine se- bunlar başımıza gelmezdi .•. Ne yapa
vindi: Demek ki, kendisini Adnan hm... Bu da alnımızda yazılıymış ... 
başkasile konuşmuştu. Fakat bir- Kader ... 
denbire sevinci azaldı: acaba adını Adnan Maddenin anlamadığı ada-
Süleyınandan mı öğrenmişti? leti mecellenin maddelerini sayarak 

Macide birdenbire Adnanm avukat anlaşılacak hale koymak istiyor: -
lığını düşündü, iş için onu kendi oda Davada mururu.za.manda olsa Hanı
sma götürebileceğine mnsum yüzile mefendi, varis uzak memleketten,me 
karar verdi; Macide kocasını aldatır- cellenin tabirile (müddeti seferi ba
ken şeytanlaşmaz;günahmı çocuk yü it) olan yerden gelirse... Diye 
zile işlerdi; çok güzel çehrelerin hiç- birtakım şeyler söylüyordu. 
bir şeyden kirlenmiyen temizliği Ma Macide: 
cidenin yüzünde, günahını işlerken - Biliyorum, Beyefendi, dedi; zev 
pembe bir baharla dolar. daha çok cimin cebinden bir mektup çıktı; ha
melekleşirdi. Macide avukat Adnana srm tarafının avukatı göndermiş; du
felaketini sevinerek anlatmağa baş- runuz bakayım adı neydi? Avukat 
ladı: - Zevcimin hastalığından baş- Tevfik .... 
ka bl'l.şrmızda bir iel ket da var, H m şiltesi al mdan mektubu 
Beyefendi; a1tmuZdan evimizi alıyor çekti; Adnana uzattı. KAğrt, avukat 
lar; yalnız ev mi? Un kapanındaki fı- Tevfik Hocadan Defterhanede Senih 
nn da gidiyor; bu işleri sizinle ko - Efendiye gelen, üstünde (izzetlu) ya
nuşmak isterdim; bu fırını da bu evi zıh, (saadetlü tashihlı mektuptu. 
de zevcim 11 sene evvel mahlfildan Tevfik Hoca, bu mektupta Senih 
satın almıştı; şimdi bir varis çıkmış, Efendiyi mecelleyle korkutuyordu. 
geri istiyor. 17 yıl sonra dava din- (Arkası var) 

Lik maçlarının B. takımları şampiyonası 

bugünkü karşılaşmalarda belli olacak 
Bugün her üç sahada B takmılan bugünkü maçı çok enteresan olacak

maçlarma devam edilecektir. lçlerin- trr. 
de şüphesiz ki, en mühimmi şampi-
yonu tayin ettirecek olan Fenerbah- Voleybol şampiyonası 
çe - Beşiktaş karşılaşmasıdır. başlıyor 

Bu mıu; Taksim stadında slat 17 
de yapılacaktır. llerde birinci takım- . Bir ay. e~el klüpler arasında teş
larmda ağabeylerinin 1 • . . al vık mah1yetınde yapılan voleybol 
edecek olan bu oyuncui: ;~:n ~~t- -t~rnuvası ~al~tasarayın galibiyetile 
velinde aynen ağabeylerinin vazi e- nıhay~lenmıştı. Bu se_fe; voleybol 
· . . F . Y heyeti tarafından resmı Jık maçları 
tındedır. Yanı ener galıp ve 'oera- terf ed'l · · Gal t 1 k 
bere olduğu takdirde şampiyon, ye- ı· d1p ıılmıştkır. l ba asaraly olsa
nildiği takdirde Beşiktaşla puvanlan ın e yap aca o an u maç ara -
müsavi olacağından B takmılan bi- tanbulspor, Fener Yılın~ •. Ga.1a:-asa-
. · · · d k bil . ray, Topkapı, Beykoz, Eyüp gıbı kuv 
nncısmın mey ana çı a mesı ıçm ıı· takımı . · ak tm kted. M-
tekra.r bir 

. ve ı ar ıştir e e ır. u 
maç yapmaları ıcap ede- b kal b .. t 16 30 d b cektir sa a ara ugun saa , a &§· 

• !anacaktır. 
Yaptrklan müsabakalarda göster- • .... 

dikleri güzel. oyunla antrenörlerin- Halkevinin tertip ettıgı 
den istifadeyi temin ettiklerini isbat futbol turnuvası 
eden Fener küçükleri şimdiye kadar Eminönü Halkevinden: 

Evimzi tarafından hazırlanm11 olan bü· 
maçlarda rakiplerine yüzden fazla yük futbol turnuasma bu pa:rar Karagüm-
gol yapmalarına rağmen ancak on rük stadında başlanacaktır. 

Müsabakalardan evvel yapılacak mera -
gol yemişlerdir ki, bu sayılar forvet sim ve müsabakalar programı şudur: 
ve defansının azami randımanı verdi ı - Saat tam 13,30 da turnuvaya işti

rak eden 14 kli.ip futbol takunlarınm alfa-
ğini göeterir. be srrasiyle aşağıdaki tertip üzerine yapa

cakları geçit resmi. 
Siyah beyaz küçükleri de Fenerli- 2 - Geçit resmi ve bando tarafından 

lerden farklı bir kıymet olmadıkları- çalınacak lstiklil mar•ı söylenecektir. 
3 - Evimiz spor kolu başkanı tarafm-

DI taraftarlarına göstermişler oyna - dan birkaç söz. 
dıkla.rı 17 ta 1 def ~ı· 1 4 - Maçlara başlanmaıL maç a mag up o - Müsabakalar programı: 
muşlardır. Saat tam 14 de Lanca spor Şark şmen-

Klüplerimizin ilerisi için yegane is- difer. Hakemi Adnan Akm. 
tina.:tgilıı ola.n B takmılan maçların- Saat tam 14 de Langa spor Sark fimcn-

Hakemi Adnan Akm. 
da ağabeylerinden fazla telmik oyun Saat 17,30 da Akın spor, Altmhilll ha
göstermeğe çalışan küçüklerin içinde kem Rıfkı. Bu hafta müsabakalar lcomise-

. ri Bay Sami Karayeldir. 
birçok birincı takımlarda göremedi- Gec;it resmine girecek klüpler: 
ğimiz kabiliyetli gençlere tesadüf e- Akmspor, Aksaray, Alemdar, Altınhilil 
dilmekte ve k a r ş ı 1 a ş m a 1 a r ı B.eyofl~ ~alkevi, Bozkurt, Halıcıoğlu, Ku~ 

dılı, Kuçukpazar, Langa spor Sokoni 
o nisbette heyecanlı ve zevkli geçmek Şark şimen~ifer,._ Valide ıPOr, Ycşildirek.' 
tedir. Bu itibarla en kuvvetli, iki takı Not: Aynı klupler 19 Mayıs salı günii 
ma a.lik b 1 b ik" lcl""b'" .. saat 16 da Atatürk spor rününii Kara • 

m U unan U 1 U umuziln D'İİmriik aahasmd:ı kutJultvat'AfcJıırdrr. 

! l\IOSKOVA 

ı 18,30: Şarkılar: 20: Edebi - musikile neş
: riyat; .21: (Neş'eli Harp) adlı Strauss'un 
1 operetı. 
1 ViYANA 
1 
j 19,30: Halk şarkıları; 20.10: Avusturya 

1 
Leh tenis maçı reportajı; 20,35: Çocuk 
,arktları; 21,25: Şen hafta sonu musikisi : 

: 23,10: Tenis maçı neticesi: 23,15: Keman 
l konseri: 23,10: Bando mızıka; 1: Caz. 
i BUDAPEŞTE 

bir tutam ipek gibi göze çarpan saç- O, kendi kendine içindeki sıkıntı
larına mı, yoksa kulaklarında sema- ya mana vermeye çalışırken salo
dan düşmüş birer yıldız gibi pml pı- nun sedef işlemeli büyük kapısı ya
rıl yanan kocaman pırlanta taşlara 1 vaş yavaş aralanmış, içeri bir erkek 
mı?.. girmişti. Bu güzel gelinin daha yü

ı------. 
19,40: Radyo salon orkestrası: 20,40: 

Lehar'm eserlerinden ilkbahar havaları; 
22.40: Haberler; 23: Orkestra; 24,30: 
Şarkılı çingene musikisi. 

Seçme program 
Eğer öyleyse göğüs geçirmen, du- zünü hiç görmediği kocasıydı. 

Bükreş (364 M.) 21.15: Caz; Bükre~ kl cı875 M.) 21.15: Senfonik konser ra aman, o güzel ışıklı taşlar içinse Kalın kaşların altından çok sert 
Prag, saat 20.20: Sesli kuartet; 23.30: bırak şu siyahlı kadını, dertli başı- bakan ufak siyah gözlü, sivri bir 

Karışık musikili hafta sonu. nı gece · · ·· • ·1 k l hafif b. b" ·· l Var~ova, saat 16.30: Salon kuarteti; 18: nm serın ruzgan ı e sarsın. sa a ' asa 1 ır vucut. şte ye-
Sopran sesle solist konseri. Gel içeri salona inelim ve bir köşede ni gelinin kocası böyle bir adamdı. 

Varşova. saat 23: Büyük orkestra' (Şu- sana şu solgun yüzlü, üzerinde gör- Dudaklarının ucunda memnun bir 
be~t~d~~:;:·. ~a~~a~tJ.4o: lıkbahar havala- düğün ve daha birçok kıymetli taş- tebessümle, her zaman sert asabi 

1arın sahibi ihtiyar dertli kadının hi- gölgeler içinde kaybolan gözlerine 
n. 

Moskova, ııaat 21: "Neş'cli Harp" adlı 
Strauss'un opereti. 

Berlin, saat 21.10: Eğlenceli musiki. 
Hambur(, saat 23.30: Şen hafta sonu 

neşriyatL 

Kısa Dalgalar 
Beril o 
Çalışma saatleri: Saat ı0.45 - 14.20 . 

ı 74 m ve 31, 45 rn Saat 15.00 - 18 3~ 
31.38 m Saat 19 - 23.35: 25, 49 m. "e 
tQ 8~ m. 

Londra 
Ca.ıemı eaatleri: 10 - 12.20 : 2S.53 m 

•e 31 SS m Sııat 1.3 - ıs 4S ı 16, 86 m 
ve ıı. , 82 m . Saaı ı6 - ıs : Go•ıerılen 
'lostıılardao ıkiai. 19,82 m. 2!». 211 m. u 
'1. 55 ın. 

S st 1 ıı,15 - 23,30 : Gösterilen 2 veyı 
L posta 19. 6t m. 25, 53 m.. 31, 5.S ve 4~ 
10 m~ 
;inemalar, Tiyatrolar 

• TEP.EBAŞI ANFİ TİYATROSU : 
Saat 20,30 da (Tosun). 

• HALK OPERETİ : İzmir Elhamra 
sinemasında gündüz (Telli Turna), 
gece (Şen Dul). 

• FRANSIZ TlY ATROSU ; Saat 21 de 
Pr. Zati Sungur. Manyatizma, Spiri
tizma, Fakirizm ve İpnotizma numa
ralarL 

" • TAN: (Küçük Anne). 
• TÜRK : (Aşk Bandosu). 

kayesini anlatayım. tatlı bir ifade vermeye çalışarak ge
Bundan çok seneler evvel ona de- line bakıyordu. lşte demin incileri-

mişlerdi ki: ne, hasetlerle baktığın kadın böyle • 
''Gel, seni bahçelerinde her mev- ce bütün o mücevherlerin sahibi o

sim bin bir kokulu çiçekler açan, luvermişti. Ama senelerce genç ha· 
havuzlarında ibrişim tüylü beyaz !ayıklardan başka ilzcrinde kimse 
kuğular yıkanan, muhteşem saray - o güzel şeyleri göremedi. Bünkü 
lariyle göz kamaştıran bir beldeye genç kadın ömründe iki kere mavi 
gö~ürelim. Şimdi inı:e~ik bel~i çev- gök parçasını bütün görmüş, yani 
relıyen basma entarının kuşagı ye - dışarı çıkabilmişti. Bir saraya gider
rine en naçlide mücevherler narin ken, bir de çıkarken!. 
belini kucaklasın, pembe kulaklarını Onun sarayının kocaman bahçe -
yıldızlardan çalınmış gibi pırhtılı ay sinda açan leylaklardan, bin bir ko· 
ni pembe renkte kocaman güzel in- kulu çiçeklerden. geniş havuzlarda 
ciler bir kat daha güzelleştirsin is- yıkanan kuğulardan haberi bile yok 
temez misin?,, tu. Paşa efendi boyalı sakalı kadar 

lşte bundan birçok seneler evvel kara düşünceli bir adamdı. Ve bu 
boğ~ı.n mavi .s~larma .k~rşı .fak~~ çok sıcak memleketin tutuşan gün
esk1 bır yalıda, ıç1 zengınlık ıstegı !erinde bile gökyüzüne biraz baka
ile dolu bahar yüzlü İstanbul kızını rak serinlemek için olsun güzel ka
peri masallarına benziyen bu sözler- rısmm şark işi oyma pencerelere 
le şaşırtmışlardı. Ve o günden sonra yanaşmasını istemiyerek arkasına 
genç kızın göğsünde çarpan güzel gözcü koyuyordu. 
kalbi sanki birdenbire taş kesilmiş- Aradan yıllar geçti. Boğazın ke • 
ti. lki yıldır rüyalannı saran biti- narında beyaz bir su nergisi gibi a
şik komşu yalıdaki san gözlü sev- çan bu zavallı genç kız senelerce bel 
gilisini bile fazla düşilnmemiş, baba- desinin, uzaklarda kalan san gözlü 
sının: "Bak kızım, para ile saadet bir sevgilinin hasretini yüreğinde 

• YILDIZ : (Aşkım Günahundrr) 
(Dertsiz Arkadaşlar). 

ve olmaz, iyi düşün,, diye, ettiği na.si - bir avuç ateş gibi taşıdı. Onun bil • 
hate hiç aldırmamıştı. Ve komşu de- tün çektiklerinin diyeti bir kucak 
likanlıyı san gözleri bulutlu, kalbi elmas, pınltılı bir mücevher olmuş

• ALKAZA.R : (htanbuldan Geçerken) 
ve (Sessiz Çete. 

• SÜMER : (Esrarengiz Tayyare) 
(Vicdan Azabı), 

• lPEK : (Herşey Senin için) ,.e (Sa· 
rışm Karmen). 

ve alev alev yanarak bırakıp, başını tu. Seneden seneye sararmış sol -
bir kere bile arkasına çevirmeden muş, saçlarında aklar yüzünde buru 
çok uzun bir yolculuğa çıkmıştı. O- şuklar vakitsiz belirmişti ve on se -
nu soğuk rüzgarlann semasında do- kiz sene o loş sarayda, müstebit bir 
}aşmadığı kışı bahar olan sıcak bir ihtiyarın dizinin dibinde genç kız i
memlekete götürmüşlerdi. Ve anlat- çin on sekiz asır kadar uzun geç • 
tıkları gibi bir saraya, fakat kümes mişti. 

• ELHAMRA : (Öldürdüiüm Adam) 
ve (Vakıtsıı Baba) 

• SARAY ; (Zevk Gecesi). 
• SIK : (Sana Tapıyorum) ve (Karunı 

Ben Öldürdüm). 
• MELEK : (Renkli Peçe) ve (Yaralı 

Kuş), 

• MİLL3 : (Sevmek Yasak Mı) ve (Ö· 
lüm Kaarrgası). 

• ÜSKÜDAR HALE (Eskimo). 

Davetler, Toplantılar 

KONFERANS 
Kadrl<ö7 HalkeYinden : 
17 Mayrs 936 pazar riinü saat 11 de 

Süreyya salonunda Spor Komitesi Başka
nı Bay Bedri Gürsoy tarafından (Sporda 
yürüyeceğimiz yol) adlı bir konferans ve 
lı:onf~ransdan sonra Şef Ziya Aydıntan i
daresı altında Halkevi estüdiantinası tara-
f ~dan bir konser verilecek. Konferans bü
tun yurddaşlara açıktır. 

Hastane Telefonları 

Cerrabpaıa baatanesl 21693 
Gureba hastanesi Yenibahçe 23017 
Haseki kadınlar hastanesi 24553 
Zeynep Klmil hastanesi Üaklldar 60179 
Kuduz hastanesi Çapa 22142 
Be7oflu ZükOr baltanesl 43341 
Gülhane hastanesi Gülhıne 20510 
Ha7darpata NUmane h11taneaf 60ı07 
Etfal hastanesi Siıli 42426 
Bakırk8y AkıJ hastanesi 16 60 
$ark Demiryolları Sirked 23079 
Devlet Dcmiryollan Haydarpasa 42145 

Çabuk Srhhi Vardnn Teşkilatı 

gibi dehlizleri insanı ilrpcrten de - Uzun on sekiz yılın ardından genç 
mir oymalı pencerelerinden ışık sız- kadının üzerinde her zaman şüphe 
mıyan mermer bir saraya kapamış- ve kıskançlıkla gezinen ufacık siyah 
lardı. gözleri ancak ölüm eliyle kapıyabil

Birkaç gün içinde uzun yolculuk di. ~imdi dışardaki siyah elbiseli 
yorgunluğu dağıldıktan sonra genç ak saçlı, solgun yüzlü ihtiyarcık on 
kızın ?nüne ışıl ışıl. yanan pırl~n~: sekiz yılın sert dalgalar gibi çürüt-
1~?· .. bırçok kıymet~ı ~aşlar, . fıldı.~ı tüğü eski boğazlı güzel kızın çökün
kuçuk kutularla dizmışler, ıncecıı: tüsüdür. Parmaklıklara tutunarak 
bellerini gümüş kemerlerle sıkmış gözil dalgalarda mükedder kimbili; 
uzu~ örg~lü hala~~lar -~nu ~unla~- neler dilşUnen eski boğazlı kız dönU
ıa .. bır perı kızı gıbı suslemı.şle~dı. yor. Beraberinde getirdiği bir kucak 
Guzel beya~ boynuna, pembe ıncıler nadide mücevher onu teselliye yeter 
dolanmış, sıyah saçları koçaman mi bilmem?. 
taşlarla süslenerek ışıklı bir çiçek 
bahçesine dönmüş, ince biçimli par
maklan yeşil zümrütlerle oyalan -
mıştı. Sonra ona beyaz, ipeğini onun 
için dokudukları bir elbise giydir -
mişlerdi. Bu incecik belini sıkan, 
güzel omuzlarını meydanda bırakan 
teninin beyazlığı ile eş nefis bir 
elbiseydi. Yeni gelin boy aynasında 
kendisini ilk defa bu elbiseyle o 
muhteşem mUcevherler içinde gö
rünce ne sevinmişti, ne sevinmişti. 
Hatta için için boğazın mavi suları
nın yamacındaki yuvasında kırık 
gönlüyle baş başa bıraktığı san 

YENi ENSRiYAT 

Yeni Hayat 
Bu haftalık, rsimli ve 44 sayfa çı

kan mecmua bugünkü sayısı ile ilk 
cildini tamamlamıştır. 

Bu numaradan uııdat otomo
bili istenir 44999 gözlü sevgilisinin kendisini bu hal -

Bu haftaki sayısında şu mevzular 
vardır: lstanbul eğleniyor, dünya 
düşünüyor - Bizans ve son impa
ratoru - beyaz perdenin güzellik ve 
moda üzerinde tesirleri - Türk kadı
nı hakkında felsefe öğretmeni Bayan 
Mehparenin izahları - Bitler ve ha· 
yatı - Pariste tahsil (manzum hi
kaye) - Moris §Övalye nasıl adam
dır? - Çirkin kız (kil<;ük hikaye)
Mekke yolunda bir kamyonet yolcu
sunun anlattıklan ve diğer fıkralar. 

itfaiye Telefonlan 

lstanbul lttaıyeat 24222 
Kadıkoy itt;uyesl 60020 
Yeoilköy, Balı:ırlı:öy, Bll7itkdere. 
Üsküdar ıtfaıyeai 150625 
Beyofla ltfaiye1I 44640 
Büyültada. Heybeli. Barps, ltmab mm. 

taka.lan lçia telefon santralmdaki memunı 
...... .,.. ""me~ lrlfidir. 

de görse gözlerinin nnsıl hayret ve 
meftuniyetle açılacağını düşünerek 
aynada keyifli keyifli gülümsemişti 
bile. O gün tavanları yaldızlı loş sa
lonlarda ipek beyaz elbisesinin kuy
ruğunu sürükliyerek birçok ha}Tnn 
bakışları üzerine topladı. Akşam o
hınca ortaluh gittikçe koyulaşan 

Holivut lstnnbul Mazagin - ls
tan bul Magazinin 15 Mayıs nUshası 
güzel resimler ve zengin brr mlinde
ricatla çıkmıatır. 
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Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

Teorisine göre Türk dilindeki 
Ek • Zamirlerin analizi 

Zamirlerin esası 
Not: 3. - Bu (V. + g) elemanı, 

yalnız "ego" anlamiyle değil, "gü· 
neş" ve "esas" anlamlariyle de ana 
kökten başka bir şey değildir. 

O ilkel insanı düşünelim ki ' 'gü
neş" i kainatın yegane büyük varlı
ğı olarak anlamış, onu "Allah" ve 
"mabut" sayarak ona tapınış, her şe
yin varlığı ve esası "güneş" ten iba
ret diye inanmıştır; böyle bir ilkel 
insan gözünde herhangi bir şahıs 
varlığı yoktur; bütün kainat ve o 
meyanda • ileride "ben" ve "sen" di· 
ye ayıracağı kendisi ve karşısındaki 
varlıklar da hep "güneş" ten ibaret
tir. 

lşte bütün varlıkları böylece ken
dinde tophyan tek varlığın adına 

"ağ" deyince, kendisine de, karşısın
dakine de, uzakta bulunana da, her
hangi bir objeye de hep bu adı ver
miştir. 

"Sin" ekinin analizinde, en son 
vardığımız netice, "s" ve "n" konson 
lannm ikisini de "ğ" ye çevirerek 
tekerrür eden bir "iğ" bulmak ol
muştu; "ben", "bu", "şu" sözlerini, 
"im" ve ''in" ek - zamirlerini de bu 
son analiz haddine götürerek onlar
da da yine "eğ, uğ, iğ ... " şekillerinde 
hep bu (V. + ğ) ana kökünü bulu
ruz. 

Bu da gösterir ki dilin ana kökü 
bu "ağ" elemanında sakhdn. 

llk dillerde fiil bünyesi ve tasrüi 
bulunmamasının ve şahısların biri
birinden ayrılmasının sebebi bu iza
hat ile meydana çıkmış oluyor. 

Uzun bir tekamtil devresinden 
eonra, şahıslan biribirinden tefrike 

v 
lar" mda UçüncU şahıs için hiçbir ek 
• zamir kulanılmaması, üçüncü şah 
sm fikirde ve dilde esas olduğunu 
gösterir. Mesela "gelir. geliyor, gel
miş, gelecek ... " denildiği zaman bun
da faili gösteren bir ek aramıyoruz. 
Bunun sebebi, failin üçüncü şahıs ol
duğu zaman, ta en eski dedelerden 
kalma atavik bir inanışla, "Totem" 
in kendisi olduğu kanışının zihinler
de ve yüreklerde yer tutmuş olması
dır. Eğer fail, zihnimizin sonradan 
ayırdığı birinci ve ikinci şahıslar ise 
o zaman "gelirim, gelirsin .. v. s." gi
bi şekiller altında bu şahıslan gös· 
teren ek - zamirleri görüyoruz. Böy
le bir ek - zamir olmaması sıyganın 
en basit şeklini Uçüncü şahsa atf i
çin kafi gelmektedir. 

Si 
Not: 5. - Bugünkü morfolojik şe

killer altında bir vokalle biter gibi 
görünen kelimelerde bu "iğ" in başı
na bir "s" gelir. Bunu iyice anlamak 
icin, mesela "evin kapısı" cümlesin
deki "kapısı" kelimesini analiz ede
lim. 

Bu kelimenin ilk bakrtaki etimo
lojik şekli şöyle gibi göriinür: 

(1) (2) (3) (4) 
(ak -!- ap -l- ıs + ığ) 

Fakat sona gelen eki şimdilik bir 
yana bırakırsak (kapı) kelimesinin 
etimolojik şekli şudur: 

(1) (2) (3) 
{ak -!- ap + ığ) 

Buradaki son (iğ) kelimeyi ta
mamhyan, manasını tayin ve ifade 
eden, isimlendiren ektir. 
Şimdi bu etimolojik şekle. süje ve-

başlıyan insanlar • "ğ" nin türlü te- ya obje anlamiyle ona malik ve sa
badüllerinden istifade ederek • ilk bip olan süjeyi veya objeyi göstere
şah lar için "m, b, g. j"; ikinci şa- cek olan bir: 
hıslar için "s, t, k" üçüncü şahıslar (4) 

+ ığ için "s, l, h" gibi konsonlan "ğ" ye
rine geçmişlerdir. Işte Türkçede 
"ben, men, im"; fransızcada "moi, 
:m<.. ı, me, jc"; arapçada "ene, iğ"; 
farsçada "men, em" birinci şahıs za
mirleri ile; Türkçede "sen, in, sin"; 
fransızcada "toi, te, tu" arapçada 
"ente, tü, ti, te"; farsçada "tü, et" 
ikinci şahıs zamirlerini; ve yine Türk 
çede "o, ol, iğ"; fransızcada 'il, elle, 
lui, le, la, se"; arapçada "hüve, biye 
hu, hi"; farsçada 110. iğ," üçüncü şa
hıs zamirlerinin doğuran büyük dfı 
hadisesi budur. 

O~üncü ıahıslar 
Not: 4. - Fiillerin "katışık sıyga-

elemanı ilave edelim: 
(1) (2) (3) (4) 
(ak + ap + ağ + ığ) 

fekli -hasıl olur. Buradaki aon iki e-

lemanı (Ağığ) diye okumakta hisse
dilen fonetik güçlük bunlardan bi
rincisini (s) ye çevirtmiştir. 

lşte (si) şeklinde gösterilen mü -
rekkep ekin mahiyeti de bundan iba
rettir. 

Bu (ğ - s) tebadülü, Türkçe emir 
sıygalarınm üçüncü şahıslarmdaki 

(sin) ve fransızca üçüncü şahsa de
lalet eden (se, sa. son) kelimelerinin 
teşekkülünü de izah eder. 

1. N. DiLMEN 

Fransız Elçisi dün geldi 

Ponsot, istasyonda k&rşılayanlar arasında 

tir. Yeni Fransız elçisi, dün akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. Ponsot 
Cümhurreisimize itimatnamesini tak 
dim ettikten sonra lstanbula döne
cek, bir hafta kadar kalarak Parise 

Acenteleri: Kara köy Köprilba 
Tel 42362 - Sirkeci Mühilrdar 

zade Han. Tel. 227 40. 

Trabzon postaları 
Pazar 12 de Salı, Perşembe 

15 de. 

izmir Sür'at 
Postaları 

Cumartesi 15 de Pazartesi 
16 da. 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kal· 
karlar. 

Diger postalar 
Bartın - Cumartesi Çarşamba 

18 de 
lzmit - Pazar. Salı, Perşembe. 

Cuma 9.30 da 
Mudanya - Cumartesi 14 de 

diğer günler 8,30 da. 
Bandırma - Pazartesi, Salı, Çar 

şamba. Perşembe, Cumarte
si 21 de. 

Karabıga - Salı. Cuma 19 da 
tmroz - Pazar 15 de 
Ayvalık - Salı 19 da cuma 17 de 

Trabzon ve Mersın postaları· 

na kalkış günleri yük alınmaz 

2524 

Istanbul Asliye üçüncü Hukuk 
M'ahkemesinden : Isviçrede Lozanda 
Kollonğey sokağında mükim sabık 

hariciye memurlarından Nafilyan 
Ohanis karısı Elizabet Nafilyan ve
kili tarafından Beyoğlu Pangaltı 

Halaskar Gazi caddesinde Selma 
Pekmez aleyhine ikame olunan müek 
kilesinin taşımağa selahiyettar oldu
ğu ismi hiçbir sıfat ve selahiycti 
haiz olmaksızın kendisine ve çocu
ğuna izafe et!.1ek ve kendisini Na
filyan zevcesi göstermek suretile 
şahsi haklarına taarruz etmekte ol
masından, bu hnk~ız hareketlerinin 
ve vaki olan işbu tecavüzün meni 
hakkındaki davanın cereyan eden 

! mahkemesinde duruşma günü olan 
l 13-5-936 saat 13,5 ilanen tebliğ e
l dilmiş olduğu halde müddei aleyha 

Selma Pekmez mezkur günde mah-
kemeye gelmemiş olmasından hak
kında gıyap kararı ittihazile ilanen 
tebliğine ve bu baptaki duruşmanın 
26-6-936 saat 13,30 a bırakılmasına. 
karar verilmiştir. Selma Pekmez 
mezkW- günde de mahkemeye gel
mez veya tarafından kanuni bir ve
kil göndermezse hakkındaki duruş
manın badema gıya bmda ceryan e
deceği ve bir daha mahkemeye ka
bul olunmıyacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(23011) 

Fransanm yeni Ankara elçisi Pon
sot, dün sabah ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Ponsot, Sirkeci istasyonun
da Fransız sefaret ve konsolosluğu 
erkanile şehrimizin Fransız kolonisi 
nin ileri gelenleri taraf mdan karşı
lanmıştır. Ponsot, kendisini karşıla· 
yanlara, Türkiyeye geldiğinden do -
layı çok memnun olduğunu söyle -
miş, Türk - Fransız münasebetlerini 
takviye için çalışacağını ilave etmiş· 

gidecektir. --------------
Evvelce Suriye fevkalade komi.ser 

liğinde bulunan Ponsot'nun Pariste 
müstemleke nazırının riyasetinde 
toplanmış olan heyete iştirak edece
ği söylenmektedir. 

Buh;an zamanı?da Iktis~t. ~ir za- ı Istanbul Beşinci Icra Memurlu
rurettır: B~ da bır hesap ışıdır: Az ğundan : Mahcuz ve paraya çevril
kıymetlı bır malı çok kıyınetlı et- mesi mukarrer bir adet Rolan mar-
mek iktisadın esasıdır. Madcma sü- k 1 1931 d r d k' · 
diln para etmiyor a ı mo e ı ra yo ma ıncsı 

18·5-936 tarihine müsadif pazartesi 
S V E C l A günü saat 9 dan itibaren Taksim 

markalı bir süt makinası al ve sü- Talimhane Aydede sokak Ibrahim 
dünden kaymak yap. Etri apartımanının 4 numaralı daire-

rr:_ ~ sinde satılacağından taliplerin yev-
JiırK- l!rU{JQ LTD. $Ti. mi mezkfırda mahallinde bulunacak 

memura müracaatları ilan olunur. 
ISTANBUL, GALATA, rl"HMBE PAUlll .. (23019) 

Ademi iktidar 
Bel gevşekligi 
Dermansızlık 
vücut ve dımağın 
yorgunlu{lunda 

SEKSCJLİN 

pek müessir ve emin bir ilaçtır 
Kut:usu 200 Kuru• 

BEŞİR KEMAL - MAHMUD CEVAD 
E C ZANE S i - S IHKC:CI 

3300 

Yağsız menekşe ve acıbadem 

KAR KREMLERi 
. Yağ il 

ACIBADEM KREMi 
Yarım Yağh 

GECE KREMi 
Dünyada mevcud kremlerin en mükemmeli, en şahe
seridir. Güzel ve çirkin bütün kadınların hayati ar-

kadaşlarıdır. Sivilce, ergenlik, leke ve çilleri yok eder. 

Hasan Deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. Her 

yerde HASAN markasını arayınız. 

•-----•İstanbul 1 inci Vakıf Han.No.15.Telefon: 23389------.ı 

H A S A N F E H M i Terzihanesi 
20 ~nedenberi ü1: alan Has~n F~?nıi terzihanesi, kendisinin ölümünden sonra ayni ciddiyet ve 
san at!a yaşatacagmı saygı deg~r muşterilerimize vadetmiştim. Bugün, umumi istek üzerine daha büyük 
f~karlık yapar~k, ~erh~~ eş~~ Fehmi gibi, Berlin Terzi Akademisinden diplomah biçki muallim ve 
mu:eha~ısı: ~uhıddın A~ı~ı, m~.essesemizin başına. geçirdiğimi ve umumi arzu üzerine bayan ve as
ken elbıse Unıformaları dıkılecegı ve kredi ile muamele dahi yapılacağını sayın müşterilerimize bildiririm. 

En hoş meyva usarelerile hazır

lanmıştır. Hazmı kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. Kanı temiz. 

liyerek vücuda tazelik ve canlılıll 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

3356 

Is. 1 ci lflAs Memurluğundan : 
Samatyada Tramvay caddesinde 333 
No. lu evde oturmakta ve Kapalı 
çarşıda Kalpakçılar başında 187 No 
lu dükkanda hazır kunduracılıkla 
meşğul bulunmakta olan Haçik 0-
hanesyan iflas etmiş iflası 24-4-936 
tarihinde açılıp tasfiyenin adi şekil
de yapılmasına karar verilmiş oldu
ğundan : 1 - Müfliste alacağı olan
ların ve istihkak iddiasında bulu· 
nanlarm alacaklarını ve istihkakla
rını i l a n d a n bir ay i ç i n -
de 1 ci iflas dairesine 
gelerek kaydettirmeleri ve delille
rini (senet ve defter hulasaları ve 
saire) asıl veya musaddak suretleri
ni tevdi eylemeleri. 2 - Hillf ına 
hareket cezat mesuliyeti müstelzim 
olmak üzere müflisin borçlarmın 
aynı müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 3 - MUflisin 
mallarını her ne !ıfatla olursa olsun 
ellerinde bulunduranların o mallar 
üzerindeki haklan mahfuz kalmak 
şartile bunları aynı müddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve et· 
mezlerse makbul mazeretleri bulun
madıkça cezai mesuliyete uğraya
cakları ve ruçhan haklarından mah
rum kalacakları. 4 - 21-5-936 tarihi 
ne müsadif perşembe günü saat 10 
da alacakhlann ilk içtimaa. gelme
leri ve müflis ile müşterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu te· 
keffül eden sair kimselerin toplan· 
mada. bulunmağa haklan olduğu i· 
lan olunur. (23010) 

Dr. Hafız Cemal 
OAHILIYE MUTEHASSISI 

Pazardan ba,ka günlerde (2,30 
dan 6) va latanbul Divanyolu (104) 
veni numaralı buıust kabinesinde has 
talara bakar. Sah, Cumartesi sabah 
(9,30 - 12) saatleri bakikS fıkarayı 
mahsustur. Herkeıin haline göre mu· 
amele olunur. Muayenehane ve ev te
ı .. ıonu 22398. Kııhk telefnn 21044. 

DlLBERlST AN USTONDAL _ ... 

Bu Ufak 
SiZi 10 YAŞ 

Yanlış 

Daha fazla gösterebilir 
Şu renk pudra sizi genç-

leştirir ve cildinizi güzelleş

tirir başka renk pudra da, 
aksine olarak sizi ihtiyarla
mı§ gibi gösterir. Teniniz 
esmer ise, esmerlere mah
sus bir pudra ve meseli. ko
yu Raşel renginde bir pud
ra kullanmanız icabettiği 

gibi teniniz kumral ise, a
çık Raşe! renginde bir pud
ra kullanmanız lazım gelir. 
Bir pudra intibah etmek i
çin yüzünüzde altı muhtelif rengini tarda ve fenni bir surette kan~tırıl-
tccrüh. •tm.li ._.._,""" gönnelidtr;--t"Z!:ım1~--~=--..:;.-----,,.,........--

Burun ve çenenizi sık sık pudrala
mamak için cildde sabit duran bir 
pudra kullanmalısınız. Bir kutu 
pudra derununa bir kaşık miktarın
da krem köpüğü ilave ederek pudra
nızı kuvvetli ve sabit bir şekle ifrağ 
edebilirsiniz. Tokalon pudrasmda en 
iyi cins havalandınlmış, pudra ile 
beraber krem köpUğü matlup mik-

Bu pudra cild üzerinde ne leke--bı
rakır ne de tabaka halinde görünUr. 
Yalnız bir defa pudralanmakla sekili 
saat sabit kalarak şayanı hayret ve 
sevimli bir ten yaratır. Renk; son za· 
manlarda icad edilen ve hiçbir vakit 
yanlışlık yapmıya imkan bırakmıya.J) 
bir makine ile kontrol edilmiştir· 
Her sabah 5.000.000 kadın TokalolJ 
pudrasını kullanır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan iıletme 

Umum ldareai ilanlan 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat mıktarlat1 
ve eksiltme şartlan aşağıda yazılı malzeme 11 Haziraıı 
936 Perşembe günü kapalı zarf usuliyle Ankarada İdat' 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatlaril' 
tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gi.itl 
sırasiyle saat 14 - 14,30 ve 15 de Komisyon Reisliğitı1 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire" 

sinden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlij" 
ğünden dağıtılmaktadır. ( 2 5 7 7 ) 

C i n • i Mubaınınen bedeli Muvakkat Ebiltme _.,; 

teminatı 

1 - Galvanize oluklu saç 6808 lira 510,60 lira 
2 - Galvanize saç 5940 ,, 445,50 ,, 
3 - Teneke Levha 540 " 40,50 " 

ıs 
1s.so 
16 _, 

Haydarpaşa ile Kızıltoprak arasında SööüTLO .. 
ÇEŞME namile tesis ettiğimiz durak 20-5-936 taribiı1.: 
den itibaren küşat edilecek ve burada gidiş geliş banliY0 

trenlermiz tevekkuf edeceklerdir. Muhterem halka ilitı 
olunur. (2643) 86'° 

Manisa Cümhuriyet 

Müddeiumumiliğinden: 
Manisa Ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı ı-5-9~1~ 

tarihinden itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf usll~, 
münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden Y s 
~e .7 ... buçuk tem~nat akç~si verildikden sonra müna~a~~ 
ışt1r~k olunacagı ve verılen fiat haddi layık gör?ıdıı bıl 
takd1rdc 20-5-936 günü saat 15 de'ihale edileceğı v~1eı hususta şeraiti anlamak isteyenlerin Manisa Curnburı ,. 
GP.nel Savamanluhna müracaat eylemeleri ilan oııırı~ l 

(266-' 
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Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
Satınalma Komisyonundan : 

Jandarma Dikim evinde yapılacak fanila ve çorap için 
kullanılmak üzere Beşbin kilo yün fanila ve Altı bin kilo 
~ün çorap ipliği ile dört bin beşyüz kilo pamuk çorap ip
liği kapalı zarf eksiltmesine konmuş ve esiltmenin 19 
Mayıs 9 3 6 günlemeç Sah günü saat on beşte yapılması 
lllukarrer bulumuştur. Bunların tasarlanan bedellerile ilk 
iüvenrneleri aşağıda yazılıdır. Hepsinin bir istekliye ih~
lesi caiz olduğu gibi fanila ve çorap yüz i~liklerir:in ~nr 
\Pe Pamuk çorap ipliğinin bir istekliye ihalesı dahı caız
~i~. Eksiltme Gedikpaşada Jandarma Dikim E~i-binası 
ıçındeki komisyonumuzda yapılacaktır. Şart kagıdı on 
•ltı kuruş bedel mukabilinde Komisyondan her gün alı
nabilir. İsteklilerin isteyecekleri kaleme aid ilk güvenme 
ll'ıal sandığı makbuzunu veya muteber banka kefalet 
l'llektbunu ve arttırma ve eksiltme kanunununda ve şart 
ltağıdında yazılı sair belgeleride havi teklif mektublarrnı 
bltsiitme saatinden bir saat evveline kadar komisyonda 
~\tndurmaları. (2284) 
~güvenme Tasarlanan bedel 

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

\Alın ak mikdar 

-
2311 88 30 825 00 

Kilo G. 
5000 00 
6000 00 
4500 00 

Fanila yün ipliği 
Çorap yün ipliği 
Çorap pamuk ip
liği. 

3383 

Samsun Valiliğinden: 
~erme Ünye yolunda yaptırılacak iki köprüye aid ilan: 
l -Terme köprüsü 20895 yirmi bin sekiz yüz do\tsan 

~~ş lira 5 2 Elli iki kuruş ve Mılıç köprüsü 15 7 O O O~ beş 
el ın Y~diyüz lira 4 5 kırk beş kuruş olmak ~zere k~şıf be
ellerı yekunu cem'an 36595 Otuz altı hın beşyuz dok-

san beş lira 97 doksan yedi kuruştur. • 

1. 2 - Muvakkat teminat 2 7 45 İkibin yediyüz kırk beş 
ıra dır . \ 

'\/· ~ - İhale 30 Mayıs 936 Cumartesi günü s~at 12 de 
c ılayet Daimi Encümeninde kapalı zarf usulıle yapıla
aktır. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır· 
~ - E;,ksiltme şartnamesi 

- Mukavele projesi 
~ - Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi 

- Fenni Şartnameler 
.. 

~ - Keşif hülasa cetveli 

lste:- Plrojbe k V'l" N f M"d'" l'· ...... d ·· bir ,,. en er u evra ı ı ayet · a ıa u ur ugun e gore-
ırıer. 

~ıtf -- Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında ka
lla ~ ~ulunduğuna ve bu iş derecesinde iş yapmış olduğu
<litt aı: Vilayet N afra Müdürlüğünden alınmış veya tas-

6 edılrniş vesika ibrazı şarttır. 
furıı.-- Eksiltmeye girenler bütün evrakı görmüş addo

"'rlar 

llle~ -- Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif 
~aı:>a\Ubları pullu olduğu halde o zarfın içinde ikinci bir 

8 
1 zarfta olacaktır. · 

bilirı-;ı Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza muka
~Ost ~Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. 
tiede a ıle gönderilecek mektubların nihayet üçüncü mad
hur ~azılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
t>lac~Unıu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada 

9 gecikmeler kabul edilmez. 
tıu11;;:.~h.~le 2490 sayılı arttırma eksiltme ve ihale ka-

l 0 Ukurnlerine göredir. 
~e-:-- l{eşif hülasalan fenni şartname, eksiltme şart
~.e l 81 ~e rnukavele projesi suretleri Ankara - İstanbul 
tit. ( ~ır Vilayetleri N afra Müdürlüklerine gönderilmiş-

<;664) 

• 1 
1 

-8A N IX A .S '\. 

HAYAT Sigortalarında 
Değerli Bir Yenilik 

Bundan böyle, en büyük felaket olan ölüm ve malfiliyetin acı· 
(arından çoluğunuzu. çocuğunuzu, kendinizi ve yakinlerinizi : 

Malüliyeti de temin eden Senelik 
Temettülü Tam Muhtelit Sigorta 

ile koruyabilirsiniz. Bu sigortayı memleketimizde yegfıne tat· 
bik eden : 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 
yaptığı bu yeni nevi ile hayat sigortalarında mühim bir inkılap 
yapmıştır. Çünkü bu sigorta ile : 

Ölüm ve malı'.iHyet temin olunur - Her sene nakdi temettü ve
rilir - Vefat halinde müemmen mebllğ derhal ödenir - Mukave· 
!~namenin hitamında sigortalı hayatta bulunursa ve malüliyete 
uğnıma"l"lış ise müemmen meblağ 9'o fa.tlasıy e tedıye olunur 
- Muvakkat ve daimi malfiliyet milddetince ücret alınmaz -
Daimi malftliyet halinde müemmen meblağın % 10 u senelik irat 
olarak verilir ve vefatta veya mukavelenamenio hitamında müem· 
men meblağ yene tamamen ödenir. 

Diğerlerinden çok üstün faideleri olan bu sigor
tanızı yaptırmak üzere şu adreslere müracaat 
eni l "7. = 

ANADOLU Sigorta Şirketi 
Muamelat merkezi : 

IstanbuJ Yeni Postane karşrsmda Büyük Kmaciyan Han. 

TELEFON· 

:ı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•• 

: "TAN" ın içtimai yardım teşebbüsü 
• i ~ ........... _____..........-.-...ı 

11 Tan 11 a 11 Sigortah Abone 11 

~ kaydedilecek karilerimizi 1,000 
~ Uraya sigorta ettiriyoruz 
1 
i Tan sigortasını Türkiyenin en büyük sigorta 

1 şirketi of an (Anadolu) temin etmektedir! 

1 

i (Tan) ın büyük içti· 
_ mal yardım teşebbüsü· 
1 nü teşkil eden (OKU· 

YUCULARINI SIGOR· 
1 TA ETIIRMEKJ fikri· 
i miz, teşebbüsün ciddi· 

yet ve ehemmiyetine 
i uygun bir intizamla A· 

DIM ADIM TATBiK E· 
1 DILMEKTEDIR. 

1 
TAN 
Sigortası 

i 

1 

1 
~ 

= 1 

1 

1 

~-------------------------------------· 
" TAN " gazel esinin 1000 liralık sigorta 

1 

1 

1 
- ' 

No .•••• 

11 Adı, baba adı 
soy adı 

il 1 

1 Doğduğu yer ve yıl 
11 

lşi ve gücü i 
il 

abone kuppnu 
Tarih: 16/ 5/1936 

"~ 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 1 

Adresi ' 
3272 1 1 

~ELÇUK 
Kodğ Scanarlt: M elktcelbn 

ATÖLYELERi 

1 

1 

I = 

1 : 

I! 
11 

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

11 
Nekadar zaman 

1 

. 

' 

1 

1 

1 

1 

Gerek dikiş ve biçkinin ve gerek §apkacılığm en mütekamil derecelerine i 
varan bu okul atelyelerini bir defa olsun görmemek zevk sahipleri için bir - · 
eksikliktir. ~ ! 

Okulun atelyeterine sipariş edilen dikişlerin yalnız zaruri masraftan alı-

i~in abone olduğu il 
~ -- - -

1 

1 

1 

1 
Bu kupona dercedilccek yazılar cayet okuııakb ,.uılıruJ olmalıdu. _ 

lstanboJda Tan gazetesi sigorta servisine. ~ 
nır ve yekfına yüzde 1 gibi ehemmiyetsiz bir kar konulur. 

Atelyelerin yaptığı işleri ve fiyatlarmı ltitfen bir defa okuyunuz. 

Hasır şapkalar 66 kuruştan itibaren 
Linet dimi elbiseler 
Keten elbiseler 
Yünlü etekler 
!pekli blılzlar 
Çocuk elbiseleri 
Yapma çiçekler 
sutyenler 
Onlük ve başlıklar 

119 
556 
317 
195 

46 
25 
39 
45 

" ,, 

" 
,, 

,, 
" 

" ,, 
,, ,, 
,, ,, 
" 

,, 
,, ,, 

Kombinezonlar 145 ,, ,, 
Külot "bUyUklere,. 95 ,, ,, 
Külot "küçilklere,. 27 ,, ,, 

(Tan) gazetesinin tertip ettiği Ev Kraliçesi müsabakasmm dikiş ve 
biçki imtihanında yapılan elbiseler de dört lira gibi ciiz't bir fiyatla bu 
atelyelerde satılmaktadır. 8467 

Nafıa Bakanlığından: 
Vekaletce müteahhitlere verilecek ehliyet vesikası hak

kındaki talimatname resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 
3297 sayılı nüshasında neşredilmiştir. 

Alakadaranın şimdiden aid olduğu dairelere müracaat
la bevanname almaları. ( 1 O O 5 ) ( 2 5 4 7 ) 

3564 

1 Gazetenizin 23 Nisan 1986 oüshasmda yazıb ~artlar dalreslndf' : 
kazava karşı 1000 liralık sh:ortalı abone yazılmak istiyorum. Abone- ~ 

i 1 man,, bedelJ gönderilmistlr. Sigorta muamelesinin yapllmasmı dile : 
. 1 
~. = 

~ Bu teklif mektubuna 15 kuruşluk pul yapıştmtacak ve lınza pu- 1 
: 1 ıun üzerine ahlacakta. 1 
~ılll!l •ıııı•ıııı••ıııı •ıııı•ıııı•ıııı•rııı• ıııı•ıııı•ırıı•ıııı •ıııııııı•ır. 

Bodrum Belediye Riyasetinden: 
1- 8-6-1936 günü saat 16 da Bodrum Belediyesinde 

daimi encümence ihale edilmek üzere 6 O 1 O lira 3 6 kuruş 
keşifli Bodrum Belediye binası inşaatı kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Şartname, proje, keşif ve buna ait diğer evrak 
Bodrum Belediyesinde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 450 lira 38 kuruştur. 
4 - Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasından kayıtlı 

bulunduğuna dair vesika, bu işleri evvelce ve eyi şekilde 
bitirmiş olduklarını gösterir resmi vesika vereceklerdir. 

5 - İsteklerin pazartesi günü saat 15 te Bodrum Be-
lediyesinde bulunmaları lazımdır 
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• K Ti Ri E 
Sayın istanbul Halkına 

B ğaziçind o u anlara, Boğazı imar edenlere oğaziçine tenezzüh 
için giden ere yapllan tenzilat ·ve gösterilen kolayh lar: 

Cumartesi akşamlan son postalarla Pazar sabahları ilk postalarla Boğaza gidenlerden "Gidit ve Dö- I ' 1.-

2.-
nüş" lü biletlerden yüzde elli tenzilat yapılır. 
Umumi tarife ile yolculuk yapanlara mahsus 
dan itibaren başlayacaktır. 

olmak üzere aşağıda yazılı tenzilat 11 Haziran 936 

1 inci mıntaka için, V aniköy ve R. Hisarına kadar 90 &"iinlük. 
il inci mmtaka için, Kandilli ve Emirgadan Kavaklar, Altmkuma kadar 80 günlük bilet ücreti 
mukabilinde 122 gün seyahat hakkı veren Fotoğraflı ve peşin ücretli dörder aylık abonman kar
tı ihdas edilmiştir. Bu kartların müddeti 11 Haziran 936ve11Teşrinievvel936 ve 11 Şubat 937 
tarihlerinden başlayıp dörder ay için muteberdir. Bu kartlan hamil olanlar muteber olduğu mmta
ka ve kısım dahilinde aynı günde, ne kadar isterse yolculuk yapabilir. Bu kartlar, Pazar giinleri, için
de yazılı mıntaka ve kısım Farkları aranmakaı zın bila istisna Şirketin bütün iskeleleri arasında yol
culuk için muteberdir. 

3.- Boğaziçinde oturan üniformayı labia ümera ve zabitan dahi dahil olarak maaşları mıktarı her ne 
olursa olsun bil'umum muvazzaf memurlara verilmekte olan F evkal'ade tenzilatlı abonman 

karneleri 1 Haziran 936 dan itibaren maaşlı ve ücretli Belediye ve İnhisar irareleri memur ve hade-
meleri de dahil olduğu halde bütün resmi memur ve müstahdemlere verilir. 

4.- Pasosu olan talebeden ikinci mevki 3 birinci mevki için 5 kuruş alınır. 

5.- Mektep talebesine verilen pasolar yaz tatili müddetince mer'i ve umum Boğaz iskeleleri arasında 
caridir. 

6.- Boğazda mütemekkin olduklan köylerin mekteplerine devam etmelerinden dolayi paso almamış olan 
talebeye de yaz tatili günlerinde Boğazın her iskelesinde muteber olmak üzere paso verilir. 

7 .- Tatbikat ve tabiat tetkiki İçin toplu olarak Boğ aziçine gitmek İsteyen umum mektep talebesinden 
gidiş ve geliş 1 O kuruş alınır. 

8.- Boğaziçine taşınanların eşyalan denizden para sız nakledilir. 
9.- Boğazda ev, Sinema, Gazino yaptıranların her nevi İnşaat levazımı Şirketihayriye vesaiti ile deniz

den meccanen nakil olunur ve sahiplerine bir sene için meccanen paso verilir. " Bu pasoyu ev sahi
bi birlikte ikamet eylediği ailesinden refikasına, çocuklarından birine, damadına devredebilir. 

10.- Boğaziçinde evlerini İci.raya vermek veya satmak İsteyenlerin ilanları meccanen iskelelere asıldı
ğı gibi bu sene ki~aya verilecek evlerin yerlerile Fiatlarıru gösterir - yeni tab olunan - risale dahi 
sayın halka iskelelerde meccanen verilir. 

11.- OTOMOBiLLER HAKKINDA : Araba vapuru ile bir kıyıdan diğerine geçecek otomobillerden yal
nız gidi§ ücreti 100 gidiş ve geli§ ücreti de 150 kuruta indirilmiıtir. 

Diş macunlarının melikesidar! 

r Güzellik 

Sıhhat 

Radyolin müesseselerinde hazırlanan bu §ayanı 
hayret eksir, sadece bir dit macunu 

değil gÜzelliğin de koruyucusudur. 

Radyolin kullanınız 

Nafıa Bakanhğından: 
1 Temmuz 936 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada 

Nafıa Bakanlığı Malzeme eksiltme Komisyonu odasında 
200000 lira muhammen bedelli 4000 ton kreozot kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname ve mukavele projesi On lira mukabilinde 
bakanlık malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 1 Temmuz 9 3 6 Çar

şamba günü saat 14 e kadar Bakanlık Malzeme Müdür
lüğüne vermeleri lazımdır. (1030) (2613) 

~hıbı Mahmut SOYDAN - UmumJ NeşrıyatJ ıdare eden: S. SA..Lllııt 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A.. §. - Basıldığı yer: TA.N Matbaam 

-- mukabilinde bOyOk bir tOb PER
LOOENT diş macunu alabilirsiniz, 

PERLOOENT fenni bır tarzda hazırlan
mış, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve dişleri mO
kemmel surette temizler. -·-.#1'4 ve ~ • PülLOPEIVT·e ~ ih~a..u ~u 
~ ofan. ~ k~ mWı~~ 

'PERLDDENT 

"\.INIA ,. ICeMerl ittire-eti 
leMI~. J•lletU"lll MO eti_, 

•• hareketinin ıeıocll• ••IW 
Valııua 1 

! J. AOUSSEL de aatıtır. 
ISTAlllUL : Tl•tl Me1d1n1 llo. fi. 

1 llu11ttl'9lu kılaloguınun 

llllflnla, Udin gOnderlllr. oıs MAC UNU .. ~ 

Boğaziçinden Köprüye gidiş 
ve dönüşlü bilet ücretleri 

I inci 
K. S. 

Salacak,Harem, ) 
Üsküdar, Kuz- ) 22 
guncuk,R.Hisarı ) 
Beylerbeyi, ) 
Çengel köyü, ) 2 3 
Vaniköyü ) 
Kandilli, ) 
A. Hisarı, ) 2 6 
Emirgan ) 

Kanlıca, ) 

II inci 
K. S. 

17 50 

18 50 

22 

Abonman kartlarına 
isabet eden bir gün
lük gidiş ve dönüş 

Fi atlan 
I inci II inci 
K. S. K. S. 

16 23 12 91 

17 13 64 

17 05 14 43 

Çubuklu, ) 32 50 27 50 21 31 18 03 
İstinye ) 

Beykoz, Yeni- ) 
köy, Kavaklar, ) 35 30 22 95 19 67 
Altınkum, ) 

Baladaki Fiatlara rüsum dahildir. 
Bebek hattı, me'murini mülkiye ve askeriye 

hususi tarif eye tabidir. 

Altınkum ve Sütlüce plajlarında banyo ücretleri 
dahil olar.ak gidiş ve dönüş ücretleri 

I inci II inci 
Köprüden ) 
Kabataş ve Üsküdardan Vaniköyüne ) 
ve Beşiktaştan Bebeğe kadar olan ) 
iskelerden ) 
Kandilli ve R. Hisarından ) 
itibaren Kavaklara kadar olan ) 
iskelelerden ) 

45 40 

40 35 

35 30 

t. numarada yazılı kartlar Mayısın 22 mci Cuma gününden itiba
ren Şirketin Galata.da Fermenecilerdeki idarei merkezi esi on 

- - 1 

Size halisiyet ifade eder. 

ALG o p AN :~~ığ:~~~;ı~~:aba:;:1•1;~ 
nna, nevral3ı ve sıyatigc 

Karsı en tesirli ve faydah kaşelerdir, 
Daima isim ve markasma IOtfen dikkat 

ŞARK DEMiRYOLLARI 
15 Mayıs 1 9 3 6 dan iti haren sefer edecek yolcu trenl 

rine mahsus V AKITN AME . 
ASLI HAT 

Semplon Oryant Ekspres İstanbuldan hareket 21,45 
20,30 Direkt Doryan 

Muhtelit 
Semplon Oryant 
Direkt Doryan 
Muhtelit 

" " o ,, " s,5 
Ekspres İstanbula muvasalat 7,35 

,, ,, ı o.ız 
19,33 

" " BANLİYÖ 
(Yaz servisi ilanlarına müracaat) 

TOPRAK ve DENİZ AVCILARl 
Pcndikte deniz kenarında, İstasyona 2 kilometro mesafede bağ, bB 

tarla, glraj ve sair~i havi 5 odalı köşk acele satılıktır. Beyoğlunde. 
meY,danında Nerkis sokak 4 No. da CorciY,e müracaat. Tel. 44036. 


