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ISTANBUL 

Fransa ile ing ilterenin arası fena acıldı ! 
Cemiyeti Akvam müşahidleri huzurunda 

Habeşler italya ile müzakere 
yapmağı nihayet kabul ettiler 

ltalyan1ar bu tarzı halli kabul ederlerse iki taraf 
arasında gelecek haf ta içinde müzakereye basla nacaktır 

Habeş faciası 
Teşrinievveldeıı beri, Habcşistan

da devam ede.n dram son perdesine 
yaklaşmıf bulunuyor. Bu, ne Ras Se
yum, RaJI Kassa, ve Ras Mulugetta
lardan sonra ltalyanların Negüs'ün 
ha.M& ordularına karşı Aşiangi gölü 
civarında elde ettikleri zaferden, ne 
Hurar, ne Dessei ve hatta ne de 
~disaba.ba bombardımanından ileri 
gelmektedir. Habeş ordulan, bazı yer 
lerde mağlup olmalarına rağmen da
ima kahramanca harbetmişler ve is
tiklallerini imanla konımağa 
~ahfmışlardır. Bu itibarla motörlü 
kuvvetler karşısında bile açık göğils
lil Habeşlerin daha senelerce harbe
deblleceğini kestirmek mümkündür. 
Fakat asıl hezimet, Adisababadan 
değil, Cenevreden gelmektedir. ltal
yanlar, süngü ve tayyare ile Adiaaba
baya kadar ilerliyememişlerse de Av
rupanm bu karışık vaziyetinde Ce
nevreyi, belki de Almanyanm Ren'i 
ifgal etmesinden istifade ederek, ka
rtftmnumı bilmişlerdir. 

Dün gelen telgraflardan öğrendiffi
.., .. ~ !;Oıc rarıSteKı..Habeş .sefiti Vol
de Miryam, Cenevrenia müdahalesi 
olmadan ltalyanlarla dojrudan dof
ruya müzakereyi kabul etmif.tir. Şim
diye kadar İtalyan - Ha.be§ harbinde 
daima kollektif emniyetin mekaniz
muı dahilinde faal bir rol oynayan 
Uluslar Kurumunun bir 
tarafa b ı r a k ı 1 m a • ı ve o
nun bu gibi işlere kanştınlmamak 
istenmesi çok ,ayanı dikkat bir ha
disedir. 

Bundan daha bef on gUn evvel A-
n.m Kamarasamda Ha.beş - İtalyan 
Shtili.fmm a n c a k U 1 u • 1 a r 
K u r u m u çerçevesi dahilin -
de halledilebileceğini s ö Y 1 i y e n 
lngilis Dıf ı,ıer Bakanı Eden'in, bu 
gün ttaıyanlarla doğrudan doğruya 
temua geçmek hususnda Habef elçi
aine mrarda bulunmuı aynca ehem
llliyetle üzerinde durulmağa değer 
bir noktadır. 

Vasiyet fUdur: 
Jngiltere, Habefiatandald liarbi dur 

lurm&k için Cenevreye bUyUk emel
lerle gelmiftir. Hattl Eden 13 ler ko
miteelnde, Italyanlann zehirli gaz 
kullandıklan hakkında birçok fika-
1'9t1er olduğunu aöylemif ve bu hu
•usta tahkikat yapılmasını ~temif
tir. 

ltalyanlarm Tsana göltı mmtakam
lla girmeleri ve Nilin membalarmı el
lerine geçirmeleri üzerine, Grandi'nin 
buradaki lngiliz menfaatlerine katiy
yen dokunulmıyacağı hakkmda temi
nat vermesine rağmen, lngilb: Dıf i•
Jer Bakanı komiteden şu karamı ve
rilmesini talep etmiştir: 

"Italyanlara harbi durdurmak ve 
sulh milukerelerine ba,lamat Uzere 
bir mUhlet verilmeli. E~r bu mUhlet 
sarfında ltalyanlar yine ileri hareka
ta devam ederlerse zecri tedbirler tid 
detlendirilmeli .... ,. 

Fakat bu talebe Muuolini bilvam
ta cevap vererek "Negüs ordusu ta
mamen inbizama uğrablmadıkça Ha
bet harbinin durdurulmıyacağmı,, bil 
dirmi§ ve zecri tedbirler şiddetlenir-
18 ttaıyanm da mukabil siyasal ted
birler alacağını aöylemiftir. Bu muka 
bil tedbirler, Avuaturya ile Italya 
araamdaki ekonomik bağlann daha zi 
)'ide tanrfni ve hatıl icap eder&e 
~ vuaturyanm teslimdir, 

Cenevre, 9 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Haber verildiğine göre, Volde Ma.
ria.m, Eden'in israrlı talebi üzerine ni 
hayet ltalya ile doğrudan doğruya. 
müzakerata girmeği kabul etmiştir. 
İtalya bu tarzı hareketi kabul ettiği 
takdirde müzakerat gelecek hafta 
başlıyacaktır. 
Habeş delegesi bilahere ltalya ile 

münferit müzakerelerde bulunamıya 
cağını ve ltalyan delegesi ile yapıla
cak müzakerelerde 13 ler Komitesi 
reisi ile Milletler Cemiyeti genel sek
reterinin de hazır bulunmasını iste
miştir. 

Bunlar bitaraf müşahid olarak bu
lunacaklardır. 

Madariga ile Baron Aloizi arasın
da barış mUzakereleri meselesi hak
kında bu ak§am saat 19 da bir görü§ 

[Arkası 10 uncuda] Habeş murahhası Volde Miryam 

ltalya tehditleri silahla dahi 
olsa defetmeğe karar vermiş ! 

Roma, 9 (.~.A.) - Bugün MU8801lnl tarafından kabul edilen Juraile 
d'ltalia gazetesi illrektörll, lngilis ~ Akder ııew .-.,.. 
ma dair.._ 111>• ·a •• fld•etle ..._....,.. ••rdf 411Jer lllt 
balya, ....,,._ pıUne ~. tehdit ve tahrllderl, llllibJa dalll ....., 
defetmeye kat'I olarak karar vennlf bulwunaldadır. Mes'ul btlk6-
metler .Hahet ateşiyle oynayamı)·acaklan gibi semerMis korkutma 
manevralanna ve ttt.avüzkir iddlalanna ebedi bir surette devanı 
edemezler, Gazete hundan sonra Afrikadaki durumu tabın ederek, 
Mussollninln kabine meclisinde söylediği gibi, esas gaye otan ltalyan 
mü.'itemlckelerinin emniyeti şimdiden temin edilmi' bulundulu neti
cesine varmaktıulır. Bu emniyet, eski ltalyan müstemlekelerlle ltal
yanın lılmayesine Habeş arazisine şamildir. Bu emniyet yalnıı Ha
beşistaıun tam ve kat'i bir surette sllihtan tecridi suretlle temin edi
lebilir. Ba.5ka hl!:. bir formil1, ne de kiğrt üzerinde taahhüt, bu libu
mun yr..rlne kaim olamaz. 

Gazete, kifayetsizliği bildirilen bUtnn teklifleri reddetmektedir. 
Emniyet meselesi halledilirken ayni zamanda Versaydan eli boş çık
mış olan ltalyanm ekim hizmeti için toprak işgali meselesi de halle
dilecektir. Bu işgal, bugün Cenevrede hakim olan ve her türlll tadil 
ile arazi terki işine muhalefet eden imparatorlukların haiz olduklan 
siyasal ve süel emniyet zamanının ayni bir emnivet zamanile V&Dıl
malıdır. 

ita/ya tehdit ediyor 
Zecri tedbir şiddetlenirse 

mukabil tedbir alacak 
• 

Fransa 13 ler komitesinde de İngilizlerin takip 

ettikleri tarzı hareketi şiddetle tenkit ediyor 

Italya neye gUveni::yor da bu 
t:adar ileri gidiyor?.. Habeşıerın ltaıyan zehırn gazları karşısında böyle maskeleri bile yoktur 

Muuolini ,imdi daha çok Fransa- Roma, 9 (A.A.) - lyi haber alan bederse, Avusturya ile daha sıkı su -
ya güvenmektedir. 7 Martta gayri mahf ellerin söylediğine göre, zecri rette teşriki mesai de tereddüt etıni
ukerl Ren mmtakumm Almanlar tedbirlerin şiddetlendirilmesi, derhal yeceğini Avusturyanm tekrar sillh • 
llJ'afmdan i,gali Uzerine Ingiltere siyasi mukabil tedbirlerle ka.rşılana - !anmasının ise Italyayı Almanyadan 

[Arkuı 10 uncudal caktır. Bu rnahfeller İtalyanın, siyasi ayıran engelleri son derece azaltaca -
1'AN durumunu esaaen ddistirdifini ve ica (Arkası 10 unr.ud11ı 
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Büyük Türk san'atkarı Sinan için dün Süleymaniyedeki türbesinde bir ihtifal yapıldı. Binlerce vatanda' bu 
törene iştirak etti. lfitifalin tafsilatı ikinci sayfa mızdadır. 

ihtiyat Sübayları 

Kamulaya mühim 
bir layiha verildi 

Ankara, 9 (Tan) - İhtiyat Sübay 
ve askeri memurlar kanunu muci -
bince, ihtiyat sübaylarm talim ve 
terbiye maksadiyle her iki senede bir 
azarnt 45 gün devam etmek Uzere ve 
lcra Vekilleri Heyeti kararile çağı
nlmalan icap etmektedir. Hükumet, 
bugüne kadar bütçe vaziyeti dolayı
ılle tatbik edilemiyen bu htikmU, mu
ayyen bir formül dahilinde tatbika 
imki.n görmU' ve bu formülün ka
nun haline gelmesi için, hazırladığı 
llyihalan bugün Kamutaya vermiş • 
tt.. llu ll.7ftlalarla. ihtiyat aUbaylar
dan devlet ve devlete ait mlleesese 
lerde memur olanlar esasen maaş al
makta olduklarından iki senede bir 
Wim maksadiyle çağmldıklan za
man dairelerince mezun sayılarak ma 
aşlarmı dairelerinden tam olarak al
malan, serbest meslek sahinlerine de 
rütbelerine göre, Milli Müdafaa büt-

[Arkası 10 uncuda] 

Moskova radyosunda 

Türkiye için 
verilecek konser 

Ceçen Mne "hrimize 19len artistler
den Maksakova ve bir Ruı muıanniıl 

Moakova, 9 (A.A.) - Devlet bU -
yük akademik tiyatrom artiatleri, 
Türkiyeye geçen sene geli§leriniıı yıl
dönUmU münasebetiyle 12 nisanda 
Radyoda Türkiye için bir konser ve
receklerdir. Türkiye için konser, 
1724 metroda komintern istuyonu i
le neşrolunacaktır. Bu konser, 12 ni
sanda TUrkiye saati ile saat 20 de baş 
hyacak ve bir buçuk saat sürecektir. 

Konserin programı şudur: 
Piyanist Oborin: Glilck'in melodisi, 

Chopinin Balladı Tauı;ik'in Schumann 
r Arka.~ı 10 ııncucfaJ 

Lokarnocular bugün toplanıyor 

lngili:ılerle Fransızlar 
arasında ihtilaf var! 

Lokarno bir çıkmaza doğru gitmektedir. 

lngiliıler Fransız plCinını beğenmediler 

fransanın Roma, Brüksel, Londra ve Berlin sefirlerinin Flanden'in riya
setinde ve Alber Saronun huzurile Pariste yaptıkları toplantı 

[Yazısı 5 inci sayfada] 

lngiltere Akdenizdeki üslerde hava 
hücumlarına karsı tedbir allvor 

lngilterenin meşhur Kuin Elizabet zırhlısı 
IYamı beaiııci savfaımzdadır. l 
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DÜŞÜNDÜKÇE 

Sinan ve dünya 
Orijtnal bir Türk mimarhğ1 var mıdır f 
Böyle biıJey Türkiyede 10l"U.lam&z, ~biz bir Sinamn yeryttzttnde ea 

büyük m~~ıar olduğuna iııanıyonız. 
Böyle birfey Avnıpada da sonılamaz, çünkü onla.r Türk mlmarlıjmı 

Bizans san.atinin de"\·amı gib1 kabul ettikleri içbı orijinal olduğun& inanmı· 
yorlaı'. 

Gümrük binası 

Devair Galataya 
taıınacak 

Küçük Haberler 

Raymond &cholier'nin lstanbul için yazllmış yeni bir eserinde, Ayuof
ya.yı kopya etmek için karşısına Türklerin Sultaaahmedi inşa ettikleri id
diası vardı. Garpt.e yazı~ .anat !&rih1erl, umumiyetle, Türkler için blr 
fasıl aymnazlar n Türk ilslübonu Yunan, Boma, Bizan.9 ve Arap nıJma.. 
rileri arasında kaynatırıar. 

Biz ihtifallerde çok nutuk söylüyoruz. Belki Sinan için azdır. Fakat 
'Avrupalının bu iddiasına lsyıırı n Türk üslubunun orijlnalliğinJ onlara ls
bat etmiş tek bir allmimb çıkmadı. Açık konuşahm. Sinan için .öyledikl~ 
rimiz ve yazdıkla.ruruz beylik ~ylerdlr: Büyüktür, yü<ıedir, uludur, dahi
dir, şu kada.r cami, bu kadar medrese ve kervansaray yapmıştır, kubbeYJ 
şöyle otnrtnıuştur, ayağt böylfl d:ıyamı!jtır. Bunl&r mtlkayeeeU nıı'at ta
rihi ve estetik ölçülerine vu.rulmadıkça hiç blr kıymet ifade etmezler. 

Mimar Sinan 

Dün Süleymaniyede 
bir ihtifal yapddı 

Tilrk lan'atkin Sinan için, dlin,Sü 
leymaniyedeki türbesinde büyük bir 
ihtifal yapılmıştır. Ihtifalde, halk par 
tısi. umunıt katibi Recep Peker, Uni · 
versite prof eaörleri, yliksek tahsil 
gençliği, liee ve ilk mektep talebeleri 
ve kala.balık bir halk kütlesi bulun -
muştur. Sinanın mezarına, millt Türk 
talebe birliği, mühendis mektebi, be· 
lediye, mUhendisler birliği, mimarlar 
birliği, Gilul San'atler Akademisi. 
Halkevi, nafıa fen mektebi ve !stan • 
bul kız lisesi namına birçok çelenkler 
konulmu§tur. 

Liman umum müdürlüğü ile güm • 
rtik ve gümrük muhafaza. teşkilatının 
bulunmakta oldukları binaların ser • 
vis hizmetleri ihtiyacına uymadığı ve 
bunların teşkilata yetmiyecek kadar 
dar olduğu anlaşrlIIllŞtir. Yapılan tet 
kiklen gümrük ve muhafaza teşkila
tmm bugiln işgal etmekte bulunduk -
ları binaıım daha ziyade antrepo ola
rak kullanıJmasına elverişli olduğunu 
g&tenııi§tir. 

Sanayiciler 

Birlik genel heyeti 
merkezde toplandı 
Endüstri birliği umumt heyeti, dün 

öğleden sonra, birlik reisi Vamığm 
başkanlığında toplanmıştır. Bu top -
lantıda bazı fabrikatörler, muamele 
vergi.sinin bugünkU cibayet usulleri -
nin değiştirilmesi icap ettiğini ileri 
sürmüşlerdir. 

Bu noktai nazar ve iddia, haklı gö
rülmüş ve mesele üzerinde ittifak ha
sıl olmuştur. 

• Şirketlerin ya.z tarifeleri -
keti Hayriye ve Akayın ilkbahar 
rüeleri yakında tatbik edilecek 
Yeni tarifeler Akayda 25 Nisan 
Şirketi liajTiyede de bir Mayıs 
itibaren tatbika başlanacaktır. 

• Çarpı'81J vapurlardaki hasar 
Limanda çarpışan Akayın Malt 
vapurile Şirketi Hayriyenin M n 
maralı vapurlarında liman fen he 
ti tarafından dün keşif yapılmış 
her iki vapurdaki zarar ziyan tes 
edilmiştir. 

• Fransız elçisi gidiyor - Fran 
nm Tokyo elçiliğine tayin edilen e 
Ankara sefiri Albert Kam 

Mı~ır pframid'ltırinden, Sfenks'lerlndeo, sütunlarından, Nlnva ve BabU 
mabetlerlndtn Acem sa.raylarına, Atina mlnuuislne, Etrihtk kubbe81ne ve 
koskoeaman Roma ibideltırlne, Biı.ansa, Araba ve büyük t'Urke vannca
ya kada.r dünya san'atle.rlnin bi.riblrine haşrola.n üslüplan içinde blzlmkbu 
ötekilerden ayud ettiren sayısrı; nüa nslann manası ve kıymeti. kendini 
Garbe kabul etttnnı, bir Tiı.rk 1a11'at tarihçisi ve münekkidi ta.rafından: 
tayin olunm.adıkça, Ne Stnanı, ne bütün mimarlığumzı, ne de kendimJzi 
anlamış saydıra. 

ihtifale tam saat 16 da hep bir ağız 
dan söylenen istiklal marşı ile başlan 
mıştır. Marştan sonra, Güzel San'at
ler Akademisi mimarf şubesinden Or
han bir hitabe söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 

Her üç idarenin ha.zırlamakta oldu
ğu projelere göre, Istanbul gümrük • 
leri ve muhafaza teşkilatı Gala.tada
ki Çinili hana nakledilecektir. Mer · 
kez Rıhtım hanının liman umum mü 
dürlüğüne tahsissi, işe daha uygun 
görfilmüşttir. 

Fabrikaların ~ledikleri ham mad
denin mühim bir kısmı dışarıdan gel
diği için, bunlara ait muamele vergi
sinin gümrük resmile birlikte alm -
ması temenni edilecektir. Bu arada. 
ham maddeleri kısmen dI.§andan ve 
kısmen içeriden tedarik eden fabrika
larm vaı.fyetleri de görüşillmüş, bu 
durum karşısında muamele vergisi ka 
nununun 2 ind maddesinin tadili icap 
ettiği anlaşılm.r~. Tadilin bir dilek 
halinde hükfunete bildirilmesi muva -
fık görülerek idare heyetine salahiyet 
verilmiştir. Idare heyeti, tadil işinde 
müsait bir şekil bulmuştur. Teklif, 
yakında Ankaraya gönderilecektir . 

rer, dün aabab eşiyle beraber şeh 
mize gelmiş ve istasyonda Gene 
Fotulls ve konsolosluk erkanı tara 
dan karşılanmıştır. A. Kammer 
şehrimizde bir iki gün kalacak ve 
karaya gid~rek hükfl.met erkani 
vedalaşacaktır. Yeni elçi Ponso 
yakında tstanbula gelecektir. 

Ey Sinan. eğer bugiln ba.şıru kaldı
rll'8an. bir zamanlar senin, göklere 
yükselttiğin TUrk san'atini. ~imdi de 
evlA.tlannın yükseltmeğe çaltştıkla.
nnr görerek müsterih olabilirsin. An
cak, doğruyu güzeli. yani, san'ati san 
at bilenler senin çırağın olmıya layik 
olacaklardır. 

Bugünlük Sınana karşı ~pacağmuz ~y, onun evrensel kıymetinJ ne 
kendimh a.nlayabilmt,, ne dtı clha~ anlatabilmiş olduğumuz için ruhani· 
yetimlen özür dilemektir. Sinanı muasır medeniyete asıl kıymetile henüz: 
t.an..ıtamaıruş bir memlekette bütün ilı HfaHer, milli birer mevlUdü şerif tila
l'eti halinde kalrr. Bu güzel kadirşinaslığın lüzumsuzluğunu değil, kifayet
sizliğini görmeıJikçe ne SeJJnıJyenin, ne de SüJeymanjyenin kubbesini tam 
görmfüj ve idrak etmiş olamayız. 

Büyük san'at, nesillere intikal e · 
den ve güzelliğini her zaman tasdik 
ettiren san'attir. Sinanm eserlerinde 

Peyami SAFA yalnız Viyana surlanna dayanan 

============================ Türk ordulatmm değil. Sakaryayı ba 

GU 
Ne tarafından balcılırso ••• 

Dün, büyük Sinanm ihtifalinde iki 
kişi konuşuyorlardı: 

- Koca Sinan gerı::ekten büyük, 
~ok bUyUk san'atkArmış ... Hele şu Sü
leymaniye camiinin husuaiyeti olur 
eey değildir. 

- Nedir o? 
- Ay bilmiyor musun? Süleymani-

ye camiine ne tarafından bakarsan 
bak daima .. müselles,, içindedir. 

- Dikkat etme~tim. Fakat Sina
nın büyük san'atkarlığnu yalnız bu -
nunla ölçüyorsan ben onun gibi ne ad 
sız san'atkirlarm eserlerini bilirim. 

-Yok canını? 
- Evet, bak sayayrm: lstanbul l!lo-

kaklarma ne tarafından bakanıan oak 
.. düzensizlik,, içindedir. Spor işlerımi
ze ne tarafından bakarsan bak "ak -
88.klık,, içindedir. Istanbul limanına 
ne tarafından bakarsan bak "hare -
ket.sizlik,, içindedir • 
Tra.mvaylamnıza ne tarafından ba

kaI'8an bak "izdihah., ic;indedir. GU -
zel san'a.tlerimize ne tarafından ba
kaI'8an ba.k "yokluk,. içindedir. Tiyat 
rolarnnıza ne taraf rndan bakarsan 
bak "esersizlik,. içindedir. Dükkinla
nmrza, mıı.ğazalarıınıza ne tarafından 
bakarsan bak "pahalılık,, içindedir. 
Unkapa.nıköprilsüne ... 

-Yeter!-

Mezbaha yolu 
Belediye dainıt encümeninin tatbik 

edilecek bir ta.limatna.mesine göre, 
bundan 80nr&, mezbahaya gidecek ka 
saplık koyunlar ulu orta her 110kak -
ta.n ve her yoldan geçemiyeceklerdir 

Karar çok yerindedir. Fakat firenk 
terin "her yol Romaya götürür,. dedik 
leri gibi kasaplık hayvanlar için de 
nasıl oll!I& "her yol mezbahaya gider,, 

Zavallılara göre bir değişiklik yok 
aemelrtir. 

retrol ambargosu 

şararı Türk evlatlarının eealeti var-
dır. 

Ttirkün haklarım tanrmakta baş 

~ 
~~dıranlar san'ati önünde baş eğer • 

Orhandan sonra mühendis mek • 
teblnden, Sadık Ta.şkömilr eöz almış 
ve Sinanın hayatını anlatmıştır. Bu

.......," .. "•iıııl•llııı•-•1111•..-•llııı•..-•ıııııı.,,-• .. •1111•••1111·ıı.a.-•_111ılllll-n:...11ııııııı.__ .. .._... nu, milli Türk talebe birliğinden Ab · 

Bilginizi yoklayınız dülk~dir Karahanm hitabesi takip et
miştır. 

Sorular 
- De\•e kuşu yumortumm tavuk 

yumurtasma nisbeti nedlrf 
- Avala dab nerededir, yttbekll

ğl nekadardır ve tepesinde ne vardır? 
- Körleri okutmak tecrübesini Uk 

'Jla.ra.k kim ve ne zaman ;\'apmı~trr? 
- .Baa.lbek harabelerinde "bUyilli 

mabet., in kAÇ !'!Utunu yıkılmıştu, ka 
ÇI ayaktadı1' r 

- Ba.belmend.-b boğazma bu lttim 
neden vertlmlştlr? 

Dünkü soruların 
cevapları 

B - Periklesin karı.!mdan tJf/l'ıl

masırnı aebep olan ve hayatında mü· 
him roller 01.1nıyan kadın kimMrt 

0-Aspa8ya. 
S - Astrakan nedir ue nasıl yap-ı

lır 1 
C - Rusyada Astrakan ~hrbıde 

ince ve kıvırcık yünlü küçük kuzula
nn postundan yapılan kiirktiir. Post
lar temizlendih-ten sonra içinde kayın 
a~acı kaynatılmış bir su içinde yirmi 
dört saat bml.kılrr. Sonra postla.rm 
et taraflanna kaynamış arp& unu sü
rülür ve yine dl§ tara.flan blriblrlne 
yapışmak üzere ikiıser ilı:i5er sa.nlır, 

Bundan sonra. belediye imar şube-
si mUdUrü Ziya da Sinan için gilzel 
bir hitabe söylemiştir. Merasinı, hep 
bir ağızdan söylenen istiklll marşı 
ile nihayet bulmuştur. 

Süleymaniye camiinde 
Ihtifalden önce, Mimar Samih ve 

Abdülkadir tarafından Süleymaniye 
camiinde talebelere büyük san'atki.
nn eserleri hakkında izahat verilmie· 
tir. 

Dün gece, mimar Kemal Altan, 
radyoda Sinan için bir konfera.nı ver 
miştir. 

Ankoradoki toplantı 
Ankara1 9 (Tan) - BUyük Türk 

sa.n'a.tkan Mimar Sinanm 348 inci yıl 
dönümU bugün Halkevinde güzel bir 
programla k:utlulanmıştır. Toplantı, 

saat 17 ,30 da açılmıı, aziz ölünün ru
hunu taziz için ayakta bir dakika su
sulduktan sonra, Kamiran Bozkır, 

"Koca üstadm türküsü., ışiirini oku · 
muş, rnima.r Necmeddin Sinanm ha • 
yatı ve mimari ve tekıillt noktadan 
eserlerini anlatmıştır. 

Bir duvar yıklldı, bir 

arabacı yaralandı 
bu halde de birkaç gön bırakılır. Bu DUn ubah saat on buçukta Sirke· 
ameliye üç ve batta dört defa t.ekrar cide Ebuuuut caddesinde büyük bir 
~dikten sonra postlar ~ .. talı bir duvar yıkılmJ.f, bir hayvan ölmUt ve 
madde Ue uiu-,tumıur. Bu turetJe ha. bir arabacı yaralanmıftır. Hadise 
zırlanan kürkler çok yum~ olur Şöyle olmuftur: 
ve ytiDJeri asla dökülmez. Defterda.rlık binasmm arkumda 

8 - 1815 3ene8' te§Tini.!aninin i- bulunan bir arsaya iki katlı ktıçük 
kinci gilnü Pari.! ra&atha.neainde P. bir ev ın,aama bundan bir hafta ev
Hanri tarafından ke~fedileri. 15! inci vel bqla.n.mtf, temelden çıkanlan top 
küçük aeyyarenm adı nedir1 raklar arabalarla bqka bir yere ta-

Italya H~istanda, Habeşlere fe- c _ Atala 
ci vaziyete düşüren zehirli gazlar kul şmınıyarak oratadald bahçe duvan-
la.ruyorm.U§. Habeş ve İngiliz kaynak- 8 - Patlıcan hangt memleketten nm iç dibine latif edilmiştir .Duvarın 
larmdan gelen haberlere göre bu gaz çıkm~tır1 bir tarafı Ebuuuud caddesine, öbür 
lerle zehirlenenlerin gözleri kör ol- O - H.indl&tandan. tarafı da Salknmöğüde bakmaktadır 
makta, başlan BOn derece ışi§D'lekte 8 - Osterliç muhareben Mdirt DUn sabah ta, temel kazrtma•nıa de-
ve yirmi dakika can çeki§tikten BOn • O - 2 kinunuenel 1805 te Avus • vam fidllmif, fakat Ebüssuud ccadde-
ra ölmekte imişler. turyada Osterllç clvannda Napolyon sine bakan kısmmda 10 metre yük-
Ucmıda feci ırlıraplarla ölmek ol - Bonapart taratmdaa Avus+..- ve kliğind ki büyük b' 

mu&. Habeflerin bu "zehirli gaz me· WWJ• ae e ır parça an11zm 
deniyetini., görmemek için kör olU§ - Rusya blrletlk ordul&rma kAIJI ar. çöknıll,ttir. 
Ja.nna h&k verilebilir. adan muharebe. Bu ıntada oraClan geçmekte olaıı 

Eden bunun amulwıal mukaveleye _..........._...,.........._., Ahmedill id&reeindeki 2497 numara
muhalif olduğunu IÖylemi§ ve talıkl· si,, ndeki taVBiyelerden birinde ufak lı yUk arabuı, çökünttı altında. kal-
kat yaptlmumı =~ ld bir yanhfhk olmllftılr. özl1r diler ve tnıf, hayvanlardan birisi ölmtlş, diğe 

Bunu okuyan : şöyle düzeltiriz· ri ayağından derin yara almıf, ara -
. ~ Vaktile İtalya.ya el birliğile ·~ u ku tu~ağa "'·-· Bir litre baeı muhtelif yerlerinden yaralaıı-

hımz gaz,, vermemek kararını tatbik ~ ..,.. 'JIA• 
tselerdi 

0 
da timdi "zehirli gaz kul su içmde on gram mutfak tuzu on mı,tır. Yıkılan duvarm dibinde di • 

~ mazdt " gram Sülf at dösut eritmeli. Her ak - reksiyonu tamir edilen 8259 numara-
;imbifu._ BeJld de doğru!_ şam yatm~dan ~vvel ?ir çay fincanı h otobüsUn de ön ve yan camlan kı-

bu ırudan ıçmelı: Netice ınuhakkak - rtlmıştır. 
tır. Hadise. zabıtaya haber verilmil!I vE> 

Sülfat dö sud yerine dün sülfata duvar c;ökUntüsU caddeyi kapladığı Düzeltme 
Din bıa sUtu:nl&rda "~ bdmı köşe- yazılmıştır. için itfaiye tarafından kaldrrılzn1'tır. 

Idarelerln bu yeni binalara taşın -
malan takarrür ederse merkez ve Çi
nili handaki husust ya.zihane ve mües 
seseler başka yerlere nakledilecektir 

Böceklerin hayat ve 

yaşayııları 
İsviçre Bol tarihi tabif müzesi direk 

törlerinden profeeör Forkart Pazar -
tesi günü Anadoluda yapa.cağı tetkik 
lerine ba.§lamak üzere Ankaraya gi -
decektir. 

DUn kendi.sile görüşen bir mubar -
ririmize, profesör, incelemeleri etra -
fında iza.ha.t vermiş ve demiştir ki: 

"- TUrkiyede Y8.fIYaD küçük bö -
ceklerin hayatlarını ve yaşayışlarını 
tesbit etınek ve bu h8'8.l'a.ta. ait bir 
koleksiyon hazırlamak maksadile bu
raya geldim. Tetkiklerim ve araştır -
malanın üç a.y kadar devam edecek -
tir. Ankaradan sonra Kayseri, Siva
sa uğnya.cağım. Samsunda da bir 
müddet meşgul olacağım. Hazırlıya -
cağım hqerat koleksiyonu, tabil ta · 
rih bakımından kıymetli olacak ve di 
ğer memleketlerde ya.şryan ha.şerat 
cm.ı.ril• -üka.yeeey&:ıınıtan verec-..-
tir. 

llnU ettitleriıni bir kita.p halinde 
neşredeceğim . ., 

Şehir meclisi 
dün toplandı 

Şehir Meclisi, dün, Tevfiğin baş
kanlığında toplanmı,, Belediye ve 
vilayetin 933 yılına ait tetkiki hesap 
raporunu madde madde okutarak 
her fasılda reye konulmak suretile 
aynen kabul etmiştir. 

inhisarlar umum müdürü 
Ankaraya gitti 

Inhisarlar Umum Müdürü Mithat 
Yenel, dün akşam Ankaraya gitmiş
tir. Müdür Ankar:ada kadronun son 
şeklini tasdik ettirerek, son defa açı
ğa çıkarılan memurlara verilecek ik
•awı.iy..lo• h .. lrlnnila. ··-•..:ı ua bulu
nacaktır. Bundan başka. tütün kanu-
nunda yapılacak tadilat etrafında da 
görüşecektir. 

• Unyon Fransezin baloı:ıu -
yon Fransezin senelik balosu 18 
sanda verilecektir. 

• Fenerler Şirketi Meclis Reisi 
Ankarada bulunmakta olan Feneri 
Şirketi meclisi idare reisi Kont 
Voreal dün kızı ile beraber tstanb 
la gelmiştir. Voreal, bugün Parise 
reket edecektir. 

• Bulgar seyyah kafilesi - B 
gün Belgraddan 18 Bulgar seyys. 
gelecek ve Londra oteline inecek! 
dir. içlerinde tanmmıı, kimseler b 
luna.n seyyahlar şehrimizde beş ·· 
kalarak tekrar memleketlerine dön 
ceklerdir. 

• Verem MUcadele Cemiyeti ko 
ı:reııti - Verem Mücadele Cemive 
senelik kongrE'sini 26 Nisan pa?.ar 
nü saat 10 da Cağalo~lundaki Kı 
ay mümessillik binasında yapaca 
tır. 

• Huta.baklcı mektehinde - Ha 
tabakıcı mektebinin imtihanlan bi 
mi11 ve l:>u sene 28 hemşireye şahad 
name verilmi,tir. ----

Recep Peker dün 
şehrimize CJeldi 

Halk Partisi Umumi Katibi Rece 
Peker diln Ankar.auau ~uı uııı~ · 
miş, fırka erkaniyle ş~lırimizdP 
lunan mebuslar tarafından karşıl 
ıruştır. 

Üç yıllık yeni yol programı 

Bu sene yapılacak yollar tesbit 
mecliste görüşülecek edildi, • 

proıe 

936, 937 ve 938 seneleri için ha.ztr· 
lanan 3 senelik yeni yol programının 
esaslarına. göre, 936 yılı bütçesine ye
ni tabsisa.t ilave edilmittir. 

Bu paranın 526 bin lirası beş sene
lik program mucibince müteahhide 
tediyesi llzımgelen tamirat bedeline. 
28 bin lirası mütemadi tamirat için in 
şaat malzemesine, 7 bin lirası Yeşil
köy iltisak yolunun ikmaline, 4500 
lirası Çubuklu - Pa.,ab&hc;e yolu inşa
atına., 5500 lirası l!tinye iltisak yo
lunun ikmaline ve 3 bin lirut da lç 
Erenköy yolunun esaslı surette tamı~ 
rine hasredilmiştir. Editne - !Atanbul 
asfalt yolunun Silivriden Tekirdağı • 
na kadarki ktgmı Na.f"ı,a Veklletince 
vaptırılacaktır. Bu yolun beş senelik 
programla müteahhide ihale edilen 
kısmmdan hariç kalan ve Silivriy~ 
vanlmak tçin yapılması llzımgelen 
W kilo metrelik bir kısmı daha var
dır ki bu lrnmn da yolla?' mtiteahhi
ıiinin taahhüdüne yiir.de yirmi nisbe
tinde inşaat ili.vesi olarak ithal edil
mi' ve bedelinin 937 bütçesine kona
cak tahsisattan verilme.I tesbit olun 
mu.,tur. Bu J)rograma göre, 937 se
neeinde 5:50.500 liralık yol yaptmla
cakt1!' ki bunun 370 bin Uram Top
kapr - Silivri yolunun ikmaline. 30 bin 
liruı Yalova - Kar&mtlne1 yolunun 
bitirilmesine, 25 büı lirasl mevcut as 
falt yolların tekrar kaplamuma, 15 
bin Unun Sellmi~e • lılalf:eııe as
falt yolunun kapl&muma. 25 bin 11-
ruı Yalova. Hamam yolunun asfalt 
Ju.plamuma, 2500 Uruı OıkUdar • 
Şile yolunun kaplama.sına, 5000 lira
m Ka.zlıçeşme - Bakırköy yolunun 
a.ısfalt kaplamasına, 2S bin lirası mü
temadi tamirata ve 50 bin lirası mü
teahhide yaptırılmakta olan yolların 
beş senelik tamiratı müteınadiyesine 
karşılık olarak tahsis edilmiştir. Ye· 

ni inşaat ancak üç senelik programm 
sonuncu senesi olan 938 senesi içinde 
düşünülebilecektir. Bu itibarla 938 
senesinde yollar için bütçeye konula
cak 366 bin lira ile de şu yollar yap
tırılacaktır: 

50 bin lira ile U skUdar - Şil~ esaslı 
makadam şose tamiratı, 40 bin lira 
ile Maltepe - Kartal asfalt yolunun 
ikmali, 50 bin lira ile Edirnekapı · 
Dağyenice makadam şose tamiratı. 
40 bin lira ile Yalova - Bursa eeaslı 
makadam fOSe tamiratı. 25 bin lira 
ile Kartal • Yakacık asfalt kaplama
sı, 50 bin lira ilf' Büyükçekınece • Qa 
talca esaslı Makadam şose tamiratı. 
~3 bin lira ile Usküdar - Beykoz ma
kadam ~ esaııılı tamiratı, 28 bin 
lira ne mUtemadt tamirat vantmla
cak ve 50 bin Ura da müteahhide yal' 
tmlmakta olan yollımn bes senelik 
tamirat bedeline karşılık olarak veri
leCE-ktir. 

938 cfo vol tahA1RAtmm 366 bin li.rn 
va indirilmesi sebebine J!'elince. yol 
vergisi 700 bin liradan ibaret olurı 
bunun yiizde on be•i Nafia hissesi. 
150 bin liruı tahsillt ve müşterek 
masraflar binesi, 78 bin Uruı da 
Nafia müdUrlüğiinUn ldi bütçesi o -
tarak ki ceman 334 bin liram indirilir 
se geriye anc&k 366 bin lira kalmak
tadır. 

VUlyet bUtçeainde, zanıretler kar
!JIBIDd& ehemmi mtıhlm.me takdimen 
şimdiyen kadar yol fulına fazla tah· 
liaat aynlnuf ı.e de. bunun sıhht, zi. 
ral iflerle muarif fflerinln daha faz.. 
la geriye bırakılmuı daimi encUmen 
tarafından doğru görülmediğinden 

encümen, 938 den itibaren yollar için 

yalnız bu yol vergisi tahsisatından 

bakiye kalacak 366 bin lirayt ayn-
malı ve diğer fasıllardan fedakarlık 
yapmamayı ka.rarla9tırmıştır. 

Ne Dersiniz 
Eskiye rağbet ! 

Şu garip dünyada insana zar 
nrmiyen eskiler olduğn gibi, ttl~ teri 
mizi diken diken kaldıran eskiler d 
var ..• Meseli, şarabın eskisi makbo 
dür. derler. Balının çok kullanıl 
olanı para eder. Bunlar, zararh değ' 
fayd-1J eskilerdir 

Zararlı eskilere ~elince, bunla 
i~lnde korkunan, ttrldlnen öyle 1J11Ü 
hi,lerl vardır ki, hl.il ne diye knDaıt 
rbğnnn:a siz de şa.pnınız. t'opk• 
tarafına ~iniz d~rse, öndeki araf>Ş' 
nm çektiği romorklara bir ba.JoınJ1' 
Her bit civatasr li.c;ka olmuş ve yatrl" 
asu kullanıla kullanıla tiride döll" 
müştür. Arabaya daha Uk adımı at&' 
ken kapı basamaimm gacırdadı~ 
otururken yanınızdaki kontrplakla ' 
nn esnediğini, bir parça daya.nrrsaııd 
arkalığın çakd ı;ukul öttiiğünU duYf' 
tımız.Arabanın içinde düsündiiğüoUI 
sey yalnız şudur: "Acaba, ıJlmdi flJ 
•la~lat'Ak!',, 

880 modeli dhi oldn!mın hn ht11111 

ımlatan tJsklidan ayrplamaym. '1' 
hicuelerln kabahati kulla.nılmata.rıır 
fladrr. . 

Bize göre, bu romorldan y~ 
foto~fileıinf almak için, depo11l~ 
en knytu yerlerinde hrfzetmrlldV'' 
Ortada an mt~a.Oerl varken .-mnl~ 
içinde yoletılnk etmek t~t.-ven hl'; 
;irkütmek. korlrotmalr do~ dr~ 
ifil'. $anhm fl!Std~t. nu1kh111. hatrrt1 
oc;ki~i rnf'l'C?:nn. fakat romorlrnn pcl"' 
-.l rok lrnl"kunrtnl'. 

Biz, böyle diicıUnUyonı7 .. 

Siz ne dersini• 1 
,,,,J ......... ............-~ ... -
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KÜLTÜR 

Amerikada lran tebasına ait 

Talebeler 

Balkan Üniversiteleri 
arasında birlik 

s Elrı, E:I. "t ""'~ 
C~ı:Tıly~t: 

i~~i 9 ~!n5!!~u~!!~I.!~~!~ eıç?k~~k~!!.~. 
nelerini kaldırdıktan sonra beynelmilel teamlile istinat ederek Amerıkada 
lran tebıı.asınm i,leri ile Türkiye elçilik ve konsoloshanelerinin meşgul ol
rnalarını hükfıınetimi?.den rica etmiştir. Tarafımızdan kabul edilen bu tek
life Amerika hiıkf1meti memnuniyetle muvafakat cevabı vermiştir. 

Posta müdürlerinin 
dünkü muhakemesi 
Ankara, 9 (Tan) - Eski Posta 

Telgraf Umum Mildilril Fahri ve ar
kadaşlarınm muhakemesine bugün 
~sliye Birinci Ceza mahkemesinde 
devam olunmuş ve hakim Temyizin 
bozma kararma ittiba etmiştir. İddia 
makamı ittibadan sonra esas hakkın 
da mUtaleasmı söylemiş ve eski iddi
asında ısrar ederek memuriyet vazi
felerini suiistimalden dolayı Fahri, 
Suphi ve Ihsan Cemalin cezalandınl
matarmı istemiştir. Müdafaa vekille
rinin müdafaalarını yapabilmeleri 
için muhakeme 16 Nisana bırakılmış-
tır. ________ _,,_--~-

Sinan için bir 
heykel dikilecek 

Ankara, 9 (Tan) - Buglin, şehri
mizde bulunan mimar ve mühendis
ler Bayındırlık bakanlığında bir top
lantı yapmışlar ve eserlerile bütün 
dünyada ismini ebedi kılan Koca Si
nanm Ankarada bir heykelini yaptır
maya karar vermişlerdir. Ayrılan bir 
komite, Kültür Bakanı Saffet Arıka
nın reisliği altında yarın bir toplantı 
yapacaktır. 

--------------------------~ 
Vali bugün geliyor 

~nkara, 9 (Tan) - İstanbul vali 
ve belediye reisi Muhiddin Üstündağ, 
buradaki işlerini taınamlıyarak bu 
akşam lstanbula hareket etmiştir. 

Balkanlı talebeler arasında mesai 
birliğini temin etmek maksadilc yeni 
bazı temaslar yapılmaktadır. Bir haf 
ta evvel şehrimize gelen Romen üni
versiteliler, burada, Milli Türk Talebe 
Birliği ile bu mevzu üzerinde görüş -
müşlerdir. 

Romanyalı talebelerin hazırla -
dıkları proje ve pro~am, birlikçe tet 
kik edilmektedir. 

Mesai birliği, Balkanlı talebelere, 
muhtelif Balkan memleketlerindeki 
üniversitelerde çalışmak imkanını da 
hazırlıyacaktır. Grup halinde yapıla
cak seyahatler için nakliye ücretlerin 
de ve sair hususlarda tenzilat temin 
edilecektir. Bükreş elçiliğimizden ta
lebe birliğine gelen bir mektupta, bu 
şekilde bir birleşmenin faydalı ola -
cağı bildirilmiştir. 

Geçen hafta lstanbuldan ayrılan 
Romen talebeler, Pirede ve Atinada 
Yunan Universitelileri ile de temaslar 
da bulunacaklardır. Bu talebe grubu, 
seyahatlerinden dönüşte tekrar şeh -
rimize geleceği için, hazırlanan prog 
ram etrafmda Milli Türk Talebe Bir
liği ile yeni görüşmeler yapılacaktır. 

Bayan Afet bir 
konferons verecek Befediye 

Kazım Özalpın annesi öldü 
Şehrimizde bulunan Milli Müdafaa 

Bakanı General Kazım Özalp valde
sinin evvelki gece sabaha karşı ve-

• fat ettiği teessürle haber alınmıştır. 
Cenaze bugün Teşvikiye Palastan me 
rasimle kaldırılacaktır. Törene vali 
muavini Hüdai Karataban, Vilayet ve 
Parti ileri gelenlerile asker ve polis 
müfrezeleri iştirak edecektir. Nama-

hk&ra, 9 (A.:A..) - Türk tarih ku 
:rıımu Alacahöyilk hafriyatı hakkın -
da kurumun asbafkanı Bay~n Afet 
taratmdan :Ankara Halkevınde bir 

konferans verilecektir• 

lstanbul telefonu 

safin alındı 
l\.nkara, 9 (Tan) - lstanbul Tele

f on Şirketinin satın alınması için ha
zırlanan mukavele bugün öğleden aon 
ra Nafia Veki.letinde Ali Çetinkaya 
ile şirketin salahiyettar mümessili 
tarafından imzalanmıştır. 

Turistler için bir 
layiha hazırlanıyor 

'.Ankara, 9 (Tan) - Hükftmet, 
meınleketimize gelecek turistlere ~68 
terilmekte olan kolaylıklarm te~üni 
tazammun eden bir kanun llyihaaı 
hazırlamaktadır. 

Sular idaresinin bir 

yllllk faaliyeti 
Belediyeye bağlı Sular idaresi 934 

yılında Beyoğlu cihetinde 5806 lstan
bul tarafında 974 metre olarak 15510 
ve 935 de Beyoğlunda 11842 Istan
bulda 8114 olmak üzere 19955 metre 
yeni ve geniş kuturlu Terkos borusu 
döşetmiştir. Şirketten devralınan ve 
933 de yeniden tefriş edilen borular
la birlikte halen ~hirdeki Terkos şe
bekesi boruları 450 bin metreyi te
cavüz etmiştir. 

• Belediye Turizm mildilrlüğti Sul
tanahmet - Ayasofya ve civarının 

tayyareden aldırdığı bir resmini bü
yilttürmilş ve parklarla. abideler kıs
tııınI kabıı:rtma yaptırtarak bunları 

bDyUk levhalar halinde teksir e~
miftir. Bu levhaJarm altlarına lngf
lfzce, fran•ızca ve arapc;a lfaanlarlle 
icap peden izahat yazdınlmıf1ırr. Lev
halar Avnıpanm muhtelif memleket
lerile Mısıra gönderilecek ve seyyah 
celbi için propaganda yapılacaktır. 

TAN obJektl'ifü 

zı Teşvikiye camiinde kılındıktan son 
ra cenaze, Edirnekapıdaki aile ınak
berine defnolunacaktır. Vekilimize ve 
kederdide ailelerine en derin acıları
mızla taziyetlerimizi bildiririz. 

Bolu Meb'usunun cenazesi 
bugün kaldırıhyor 

Evvelki gece öldilğilnü teessilrle 
bildirdiğimiz Bolu saylavı Hüseyin 
Mithat Benli'nin cenaze merasimi bu 
gün yapılacaktır. Merasime Vilayet, 
Parti ve Belediye erkanı da iştirak 
edecektir. Cenaze, saat on ikide mer
humun Maçkadaki evinden kaldırıla
cak ve namazı Teşvikiye eamiinde 
lulmdıktan unra EyUp:,-ult.a.nda.J>ulu 
nan aile kabrfatanma delnoJunaeak • 
tır. 

----------------------------------------
Profesör Rok gf divor 

Cenevre Universitesi profesörlerin 
den Rok bugUn Yunanistana gidecek
tir. 

Birkaç sene evveline gelinciye ka
dar, Sorbonne Üniversitesinde este
tik ve san'at ilmi (Science de l'art) 
profesörü bulunan (Victor Basch) 
estetikte (individualisme) in en bel
libaşh mümessilidir. Profesör Basch 
bugün tekaüde sevkolunmuş, yerine 
de (Charles Lalo) geçmiştir. Lalo, 
estetikte (sociologisme) in en mü
him mümessili bulunmaktadır. lşte 
iki cereyan, ve bu iki cereyanın 
Fransada iki büyük mümessili. 

Acaba san'at ve güzellik ferdi bir 
vakıa mıdır, yoksa içtimai bir vakıa 
mı. Bugün burada, güzelliği içtimai 
bir vakıa addeden sosyolojik tezin 
Lalo'da aldığı şekli sadece gözden 
geçireceğim. 

Ch. Lalo'ya göre bir san'at eseri
nin güzelliği ferdi bir kıymet değil, 
içtimai bir kıymettir. Bir san'at 
eseri ancak bir heyet, bir halk küt
lesi tarafından beğenildiği nisbette 
güzeldir. Ve hatta o eserin güzelliği 
halkın bizzat bu takdirinde bulun
maktadır. 

"Kıymetsiz san'at olmadığı gibi, 
içtimai olmıyan kıymet te yoktur." 
Bir san'at eserine içtimat karakteri
ni, binaenaleyh kıymetini veren, iç
timai teşekkUlden sudur eden sulta, 
tazyik, zecir ve mUkeJlefiyettir. Bu 
içtimai teşckkUlden doğduğu içindir 
ki, san'at eseri kendisini maşere ka
bul ettirir. 

Bir eserin güzelliği, alkışlayan 
kiltlenin hUkmU, o hükmün tesiri 
ile teessüs eder. lnhisannı kendisine 
kıskanç bir surette tahsis eden mün
zevinin yahut manyakın duyduğu 
haz, san'at zevkinin dışansında ka
lır. ÇünkU bu adam, kendisine şan 
ve şöhret veremez. Onsuz ise, ese
rin güzelliği yoktur. "Yenilikler gü
zel değildirler, güzelleşirler." ''Hiç 
bir kimse tarafından anlaşılmıyan 
güzellik, hiç kimse için güzel ola
maz. Yani bu isimle anılmağa, hiç
bir değeri bulunmaz. Yalnız milelJi
fi tarafından tanınmış olan, bir fert 
için istediği kadar kıymeti haiz ola
bilen, fakat fertten ileri geçmeğe he
nüz bir hak kazanmamış olduğu 

için güzel denilmiyen bir güzellik, 
şahsi bir eğlenceden ve tek başına 
bir tercihten ibaret kalır. Mümkün 
vcy_a müstakbel bir halk için güzel 
oJabJlir. Palrat ~kt ha'tde cfizeJ 
değildir." '"Gotik UslQp farzı mu
hal olarak eski zamanda veya Röne
sansta çıkmış olsaydı bir gi.iU'llik 
intibaı değil, çirkinlik intibaı buau
le getirmiş olurdu. O kadar gerile
re gitıneğe ne hacet, style moderne 

1 _ Bakırköyünde bir otobüs önüne çıkan bir adamı çiğnememek için 
ahfap bir eve çarpptı. 2 - Ebusslut caddesinde bir duvar çöktü, bir ara
'8cı yaralandı, bir blya:ir öldü. 4 - Mimar Sinan ihtifali büyük törenle 

yapıldı. 5 - lhtifalde heyecanh nutuklar söylendi, 6 - Büyük Türk mi
marı Sinanın 348 inci yılrönümUnde yapılan ihtifalde Halk Partisi Qenel 
Sekreteri Recep Peker de bulundu. 

çıktığı zaman, nasıl çirkin göründü
ğünU ve yapıcılarının, eski teknik 
taraftarları tarafından alaya alındı
ğı malumdur." 

San'atte bütün yenilikler fena kar
şılanınışUr. 

"Bir operada şahısların. sahnenin 
ışıkları önUnde ihtiraslarını nazım 

ve usul ile terennüm etmelerini ga
yet tabii buluyoruz. Lakin bu tek
nik ltalyada 17 inci asrın ilk yılla
rında teessils ettiği zaman bütün 
edipler operadaki zevksizliği protes
to ettiler." 
Eğer yeni tarzlar, mevcut mU~~~ 

ses tekniklere muvafakat etmedıgı 
için asla güzel telakki olun~uy?r:
larsa, ve diğer taraftan kendılerını 
tanıttıklan, kabul ettirdikleri ıçın 
;i.lzelleşiyorlarsa, artistik güzellik 
sabit ve daimi bir şeye malik olma
mış oluyor. izafet (relativite) içer
sinde sürükleniyor. 

* 
işte birkaç kelime ile Lnlo'nun 

san'at ve güzellik hakkındaki dü
şilnceleri. 

Acaba güzellik hakikaten izafi 
mi? Bize değil gibi geliyor. Eğer ar
tistik kıymet içtimai zevke bağlı ise 
Orta Zamanın Grek san'atini, Röne
sansın da gotik san'atini takdir et
memesi icap ederdi. Hakikatte bu 
bazan vaki oluyor. (Dante) asırlar
ca meçhul kalmadı mı? Fakat aksi 
de vaki olmaktadır: Klasik latin ede
biyatı garpta daima zevkle takip 
olunmuştur. Zamanımızda, antik 
Ran'ati bazıları methettikleri halde 
bazıları zemmetınektcdir. 

Bazı devirler, bugUn tamamile 
unutulmuş eserler vücuda getirmiş
tir. Fakat bugiln hala kıymetini 

muhafaza eden eserler de yaratmış
tır. Bu fark nereden geliyor? 

San'at eserini, gü?.elliğini, cemiye
tin takdirine irca etmek, bedit kıy
meti, güzelliği nefse irca etmek IJl
maz mı. Binaenaleyh san'at eseı'in
de güzelliği vücuda getiren objektif 
hiçbirisinde yoktur. Fakat, bize öy
le geliyor ki, san'at eserinde "bir 
şey" vardır ve bu "şey" de bütün 
~amanların ve belki de bütiln kültil
rel muhitlerin beşeri şuunındaki 
"bir şey'' e tekabül etmektedir. 
(Sujet) deki ve (obj~) deki bu 
"bir ,ey" lerfn yekdijerine cevap 
\'ermesidir ki, güzelliği ve güzellik 
heyecanını vücuda getirir. Birkaç 
senelik bir san'at terbiyesinden son
ra prk milletleri garp musikisini ta
nımağa muvaffak oluyor. Ayni za
manda hem (Beethoven) den, hem 
de (Dede) den zevk alanlarımız çok
tur. Niçin mi? Çünkü bazı san'at 
eserleri bütün kalplerde akisler 
uyandınyor. ÇünkU bütün şaheser-
Jerde bulunan "bir şey" biltiln in-
sanlardaki "bir şey" i ihtizaza geti-
riyor. 

Bu "şey" i Eflatun'danberi birçok 
filozoflar tarife çahştllar, ve birçok 
sureti haller ortaya attılar. Fakat 
kat'iyetle hangi "sureti hal" le doğ
ru diyebiliriz'! llim, kendi hesabına 
bu "şey" i tarif edebilecek midir? 
Lalo'nun cevabı menfi görünUyor. 
Fakat felsefe, taze bir ümit ve kuv-
vetle tekrar yola koyuluyor ve ara
dığın gey, i§te budur! demeğe çalı
§ıyo,r (•). 

Suut Kemal YETK1N 

(•)Geçen haftaki (Roman ve Fdıefe) 
baılıklı makalede cöriılen tertip yanlııJa. 
rmdan bilhassa ikisini, metnin manasmı 
bozduiu İçin, burada düzeltiyorum: 

"Juleı 4Romain için roman kahramanı 
fert deiil maşerdir", cümlesi "fert cibi 
maıer" dir ıeklinde çıkmııtır. 

Unanimiame kelimesi de, humaniıme 
ıeklinde dizilmiıtir, 

S. K. Y. 

Bürhan Toprak Aka

demi direktörü oldu 
Güzel San'atler Akademisi direk -

törlüğüne Bürhan Toorak'm tavin e
dildiğini mem

nuniyetle haber 
aldık. Neşriyat 
sahasında Yu -
nua Emre gibi 
Şarkın ve Gar -
bin bilyiiklerini 
tanıtmak husu
sunda çallfl'DII 
ve fikir vadisin
de birçok yazı -
lar yazmış. o
lan genç mu -
t e f e k k i r i- Bürhan .Toprak 
mizin bu yeni vazifede muvaffak ola
cağına şüphe etmiyoruz. Bürhan Top 
rak, dün Ankaradan gelmiş ve Aka -
demiye giderek vazifesine başlamı3. 
tır. 

Sende bu ense varken .. 
ı·oı \'erglsinin en hafif vergilerden 

olduğuna şüphe yoktur ~·a !. Buna rağ 
men her birimizin bu yüzden çektiği
miz sıkıntı - maddi olmaktan ziyade 
mlne\i de olsa - ge~ekten müz'içtir. 
Çiinkü hu ,·ergi muhtelif yerlerde n 
muhtelif adamlar tarafından t.ahak -
kuk ettirilir. Ve her tahakkuk maki
nesi adamı ayn takip eder. 

Birisini tanının bir mektepte hom. 
bir şirkette memur \'e bir gazetede 
muharrirdir. l'azm ve kışın ayn yer
lerde oturur. 'u adamclan tam beş 
yerde yol vergisi isterler. Mektepte, 
şirkette, gazetNle, yazlıkta ve kışlık
ta, bunlann Mııden mekteı> resmi hlr 
daire olduğundan ~ol parasını muay
yen a:rıarda keserler. Ancak bu k~i
lf',n para~, yol ,·ergisi tahsildan p;elıp 
alınca~·a \'e herkesin makbuzunu ve -
rince~:e kadar diğer dört tahakkuk 
semtlerinde de mükf'Jlefi ko\-alarlar 
-Gerçi o pantyı mekt.ept.e nrdiıtDI 
söyler ama memurlar yakasım bırak
mazlar. Böylece "'ergisinl \·ermiş hir 
mükellef lilzumsuz tedirgin olur, hat
ta sırasına göre kavga eder, sinirle
nir de .. 

};line makbuz geçince memurlara 
gösterir am~ memurlar bundan ge -
lecek seneye ait J>ir guna kayıt \'8 

malümat almaılar. Ve erte i sene o -
nu yine ayni ekilde ~ yerde kon -
larlar. 

Hunun seh.-hini size anlatma<lan 
en-el hepimizin bildiğimiz bir fıkrayı 
anlata),m: 

Uir zengin adam yanında dalka\'ll
ğile çarşıda giderlerken hemen önle
rinde de kalın t>.nseJi bir adam yürü -
~·ormll!f, zengin dalkavuğuna demit 
ki: 

- Şu herifin ensesine bir tokat a
tarsan sana bir lira "'ar. 

Dalka,-uk lirayı işitince hemen he
rifin ensesine tokatı patlatmış: 

Ktthn enseli herif dflrhal dünmüş, 
daha $1111 açmadan dalkavuk: 

- Aman affedersiniz! Sizi hir ah
baba benzettim. Yanlışlık oldu. De
miş. Adam içerlemiş ama ne yapsın?! 
Susmuş .. \'oluna yüriimil . Zengin tek 
rar: 

- Bir tokat daha atarsan sana iki 
lira var .. der. Dalkavuk hemen se
yirtir; herife hir tokat <laha atar. Bu 
sefer adam hiddetle: 

- Ey, sen .•. derken, dalka"m he
men: 

- Aman f'lf'.ndim. yine aldandım. 
Hay Allah cezamı "'ersin .• Affediniz 
ayaklannızı öpe~ lm. Diyt>rek ikinci 
defa itizar eder; yakasım kurtarır. 

Tekrar yürürler •. Zengin tekrar: 
- Eğer bir tokat daha atarsan sa

na Uç lira ' 'ar der. 
Dalka\'l ': biraz dü lindükten sonra 

yine herihıı <'nseslne tokatı atar. Bu 
sefer pek hak ·ı olarak herif dalka
\'llğun yak:\Sına yapışır; ağzına gele
ni söylerken daika\•uk der kl: 

- Vallahi efendi, ende bu ense, 
beyde de bu liralar oldukça sen daha 
çok tokat yersin • 

Şimdi gelelim asıl i~lmlze: 
Bu yol nrglsi nasıl tahakkuk eder 

bilir misiniz?. Her mahallede bunun 
bir defterini yaparlar. Bu defterleri 
yapanlara nüfus başma dört kuruş 
Vl'rirler. Şu halde hu defterleri tan -
zim edenler mümkün olduğu kadar 
fazla adam yazmak isterler ki, fazla 
para alsınlar. Geçen senenin tabak -
kukabnda parasmı başka yerde ''eren 
leri de ya:r.arlar. Böylece bir taraftan 
nüfus başına \'P.rilen dört kuru' laı -
men beyhudf! verilmiş olur, diğer ta
rafdan tahsU memurlan boşuna a.
dam konlarlar, üçüncUsU de milkel
lef IUzmmuz yere tedirgin olur; ama: 
Dalkavuğun : 
- Sizde bu ense, beyde bu paralar 

\·arken daha çok dayak yersin! Dedi
ği gibi, nüfus ba.~ma dört kuruş ver
mek usulü oldukça mükellefin \'e tab 
slldann hugiinkii kesmekeşten kurtuJ 
masma imkan yoktur. 

8. FEI EK 

Elektrik ve tramvay 
üc retleri 

Geçen hafta toplanan elektrik ta .. 
rüe lçomisyonunun hazırladığı yeni 
tarife projesi, tasdik edilmek Uzere 

: Nafıa Vekaletine gönderilmiştir. Ta
' rlfede bir değişiklik yapılmam!§ ve ea 
ki halinde bırakılmıştır. 

Tramvay tarüesini tesbit edecek 
komisyon da mayısın ilk haftasında 
şirketler bq mUfettişinin reisliği al
•mda toplanacaktır. 

ıcotoğraf ser9isi 
Türk ·-ansız amatörlerinin iş -

tirak edec1.. , :nci resim ve fotoğrafı 
sergisi 13 nis "'azar günü saat 18de 
Unyon Franse. ı.lonlannda açılacak 
tır. Sergi nisanu, 27 sine kadar açık 
bulunacak ve a~lış gftnl aat 18,30 
da ayrıca bir danslı çay verilecektir. 
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Sivas kongresinin kararları yavaş 
yavaş İstanbula aksediyordu 

Mektep kitapları 

satış isi. .. 
[Mektep kitaplarının . 3at~ hak· 

kında aldığımız bazı şikayetleri ge
çen gün yazmıştık. Mektep kitapla
rı satışı ile meşgul müessese tarafın· 
dan bu ~kdyetlere verilen cevabı da 
~a.i/ıya yazıyoruz:] 

Müthiş cinayet 
Bir kasap Lüleburgaz 

yolunda öldürüldü Diye kendi kendine eöyleniyordu. 
İki üç gün, ne yaptığını bilnıiye-

rck köyünde böylece dolaşmıştı. Ve 
eonra, birdenbire kendini toparlıya • 
rak: 

- Ni~in gidip Cevat Abbas Beyi 
bulmuyorum? .. Niçin •• ondan bir şey 
eormuyorum. 

Diyerek !stanbula inmiş; Cevat 
Abba!'! Beyi aramıştı ... Fakat, 

- Cevat Abbas Bey, Paşa ile 
Anadoluya gitti. 

Cevabını almış .. Derin bir acı ile 
köyüne dönmek mecburiyeti karşı
aında kalmıştı. 

Aradan çok zaman geçmeden, 
Anadoludan gizliden gizliye gelen 
haberler, Yahya Kaptanın kulağına 
da çarpmıştı... Yahya Kaptanın 
kalbinde sönmeğe başlı yan ümitler, 
işte o zaman, birdenbire yeniden 
canlanmıştı. Bütün şuurunu, son-
11uz bir heyecan kaplamıştı. Derhal, 
eski silah arkadaşlarına haber gön
dermiş; onları birer ikişer başına 
toplamış: müzakerelere başlamıştı. 

- Hazır olun, arkadaşlar. Artık, 
işe başlamak zamanı geldi. Mutlaka 
bir şey yapacağız. 

Fakat, ne yapacaklardı?. Bunu, 
kendileri de bilmiyorlardı. 

- Yapacağımız işi öğrenmek için 
Anadolu yakasına geçmeliyiz. Ma
dernki (0) oraya geçmiş ... 

Karar, verilmişti. Anadolu yak~· 
sına geçeceklerdi. Ve .. (0) na bır 

haber göndermek .. (0) ndan bir emir 
alabilmek için: her vasıtaya milra
caat edeceklerdi. 

Bu sırada, (Sivas Kongresi) nin 
mukarreratı yavaş yavaş !stanbula 
aksediyor; ve Ferit Paşa hükumeti 
ile hempalarının İzmit, Adapazarı ve 
havalisindeki fesat hareketleri, git· 
tikçe hudutlarını genişletiyordu. Bil· 
hassa, 'Sait Mollanın teşvikile Koca· 
eli şibihceziresinde ve hatta, tstan· 
bt.lun burnunun dibindeki Rum köy
lülerinin teşkil ettikleri çetelerin 
Türk köylerine karşı yaptıkları kan· 
lı taarruzlar; İstanbul muhitinde çok 
acı tesirler husule getiriyordu. 

Bütün bunları inceden inceye tet
kik eden (Yahya Kaptan) ile arka
daşları· çalışmak için bu ha valiyi 
intihap' etmişler; ve birer ikişer, 
(Gebze) ye geçerek (Tavşancıl) kö
yünde birleşmişlerdi. 

Yahya Kaptan, bir taraftan Rum 
çetelerinin vaziyetlerini yakından 
tetkik ederken, diğer taraftan da 
Mustafa Kemal Paşa ile muhabere 
çarelerini temine girişmişti. Ve bir
kaç gün zarfında. da, Mustafa Ke
mal Paşanm Yaveri, Cevat Abbas 
Bey ile temas M.sıl etmişti. 

O tarihte Ferit Paşa bükftmeti ile 
İngilizlerin şiddetli takip ve kontrol
leri her tarafı kasıp kavurduğu için 
Yahya Kaptan ile hamiyetli arka
daşları, tstanbuldan gelirken birer 
tabancadan başka silah ge<iireme • 
mişlerdi. Buna binaen, her şe?"den 
evvel ele silah geçirmek elzemdı. 

Lakin bu silahlar nereden ve ne 
BUretle ele geçirilecekti? .. Bu mese
le, Yahya Kaptan ile arkadaşları~ı 
derin derin düşündürmekte ve mu
teessir etmekte idi... Nihayet akılla
rma bir çare gelmişti. Yahya Kap
tan, Tavşancıl köyünün n~mustu. ve 
vatanperver ihtiyar heyetıne mUra
caat etmiş; bu temiz kalpli Tür~ ev
latlarına hakikt maksatlarını ızah 
eylemiş; yanında bulunan dört a~
kadaşmı, köy için (korucu) tayın 

ettirmişti. Ve, bu ihtiyar heyetinin 
verdiği mazbata ile Gebze kazası 

)andarma deposundan, Alman mer -
misi atan muaddel Rus tüf eklerin
den dört silah ile ellişer fiı:?ek ele ge
~irilmişti ... İşte; bu havalide, (Kuva
yı Milliye) nin ilk te~el~ni kuran, 
- hamiyetli Tavşancıl ıhtıyar heye
tinin mazbatasile alman - bu dört 
silahtan ibaretti. 

Yahya Kaptanm silahma gelince; 
" da. şu suretle tedarik edilmişti... 
Bu, dört 8il8.hm ele geçirilmesinden 
Uç gUn sonra, (Şile - Yeniköy) Rum 
çetetııfnin kanlı ve katil rei!!li olan 
(Deli Yani) nin mavzerini tamir et
tirmek için Tavşancıldaki sil!h ta- · 
mirclsine gönderdi~ Yahya Kaptarı 
t.,rııfmda.n t~tilmi$ti. Deli Yani 
g'İlva bir kurnazlık etmiş: şayet 
başkalarmm ellerine geçerse, kulla-

1 

nılamam88l tçln _tUfeğini kundağın
dan tecrit ederek sadece demir ak
eamıru göndermiısti... İşte Yahya 
Kaptan, bu demir kısmı elde etmiş~ 
kendi bıçağile kiraz ağacından oy
duğu bir kundağa geçirmiş; beşinci 
lilah t&, bu auretle ikmal ed.ilmieti. 

Bet 11ili.h ••• Bef temiz imanlı va-

tanperverin elinde, hiç şüphesiz ki; 
mühim bir kuvvet teşkil etmişti. Ve 
artık o günden itibaren bu beş arka
daş; zavallr Türkleri imha iGin bü
tün kuvvetlerini sarfeden Rum çe
telerine karşı koyabilmek için ken
dilerinde yıkılmaz ve sarsılmaz bir 
varlık hissetmişlerdi. 

!ştc tam bu esnada, Mustafa Ke
mal Paşanın Sıvastan indirdiği ka
hir darbe. Damat Ferit Paşa hükfı
metini devirmiş; iktidar mevkiine, 
(Ali Rıza. Paşa Kabinesi) gelmişti. 

Bu vaziyetten münfaiJ olan İstan
buldaki muhalifler, derhal şiddetli 
bir intikam siyasetine geçmişler; 
asayişi ihlal ederek bütün Anadolu· 
yu İtilaf Devletlerine işgal ettirmek 
için Rum çetelerini azami derecede 
faaliyete geçirmişlerdi ... 
Usküdarın Bakkal Köyünden ve 

Sarıgazi mıntaka.smdan itibaren Şi
le, Yeniköy, Kandıra ve İzmit ova
larına kadar Rum çeteleri her tara
fa dağılmıştı. Hergün, köyler bası
lıyor: pusular kuruluyor: şehit edi
len masum Türklerin adedi artık 
sayılamıyacak derecede çoğalıyor -
du ... Bu katil sürüleri: ellerine ge
çirdikleri Türk kadınlarım bacakla
rından asarak vücutlarını bıçakla 
ikiye bölmek... ihtiyarların bütün 
azalarını lime lime ederek yollara 
sermek gibi zalimane vahşetler gös
termekten de çekinmiyorlardı. 

Artık, Türk köylülerinin yeis ve 
ıstırapları son dereceye gelmişti. Bu 
zulme karşı ne tahammül ve ne de 
mukavemet, imkan ve ihtimal hari
cinde idi. 

İşte, Yahya Kaptan ile dört ha· 
ntyetll arkadaşı bu ıstırap ve tees
sür ateşleri içinde yanıp tutuşarak 
yapacakları işler için Sıvastan emir 
ve talimat beklerler iken - tafsila· 
tı büyük (Nutuk) ta görüldüğü veç
hile - Mustafa Kemal Paşadan şu 
emir gelmişti: 

İzmir merkezi vasıtası ile Kuş
çalı Telgrafhanesinde 

Yahya Efendiye 
Bulunduğunu.z havalide kuvvır.li 

bir teşkilat yapınız. Adapazarı Kay
makamı Tahir Bey vasıtasile, bizim
le tesis ve temini irtibat eyleyiniz. 
Şimdilik hazır bulununuz. 

Anadolu ve Rumeli Mildafa.ai 
Hukuk Cemiyeti Reisi 

MU8tafa, Kemal 
Mustafa Kemal Paşadan bu emrin 

gelmesi, bu beş arkadaşa dUnyanm 
en büyük sevincini temin etmişti. Ve 
o dakikadan itibaren de artık faali
yete geçmişlerdi. 

Yahya Kaptan, arkadaşlarım Tav 
şancılm muhafazasına terketmekle 
beraber, derhal teşkilat işlerine gi
rişmişti. Arkadaşlarından Enis Be
yin kıymetli yardımı ile hergiln si
lah ve arkadaş adedi yükselmekte 
idi. Enis Bey; Yahya Kaptanın en 
candan arkadaşlarmdan biri idi. 
Tıbbiye Mektebinin son smıfma ka
dar yükselrnlş; Bıtlkan Harbi esna
sında çok kıymetli hizmetler ifa et
mişti. 

Maarif Vekaleti neşriyatının 
umumt satıcılığını üzerine alan mü
teahhidin bu işi "iyi idare edemedi· 
ği" yolunda bir başlangıçla 6 Nisan 
tarihli gazetenizin ikinci sahifesin
de bir yazı çıkmıştır. Bu yazının 
bahse mevzu ettiği müteahhit sıfatı 
ile cevap arzediyoruz: 

1 - Maarif Vekaletince bastırıl
mış ve bastırılacak her türlü kitap, 
mecmua ve sair neşriyatın umumi 
satıcılığı, kapalı zarfla eksiltmeğe 
çıkarılmış ve İstanbul kitapçılarının 
iştirak ettiği bu münakasada mües· 
sesemizin teklifi daha fedakarane 
çıktığından Vekaletin kendi hazırla
dığı şartlarla bağlı olarak bize iha· 
le edilmiştir. 

2 - Mukavelenin beşinci maddesi 
aynen şudur• ''Müteahhit Maarif 
Vek8.letince bastırılan mektep ki
taplarını her ders yılı ba~ında mek· 
teplerin açıldığı günden itibaren bir 
ay müddetle mekteplerin kitap ihti
yaGlarını temin edecek miktarda 
alakadar mekteplerin bulundukları 
yerlerde satı~a arzetmeğe ve bun
dan başka Maarif Vekaletinin her 
nevi neşriyatını kendi merkezinde 
her vakit bulundurmağa ve sipariş 
verilen her yere ve en seri vasrta ile 
ve siparişi aldığı tarihten itibaren 
en çok 48 saat zarfında sevketmeğe 
mecburdur. Teminatsız siparişleri 
bişartıttediye olarak gönderir." 7 ve 
8 inci sayılı maddeler de şöyledir: 
"Kitaplar her yerde Üzerlerindeki 
fiyatlarla satılacaktır." Müteahhit 
Maarif Vekaleti neşriyatına ait si • 
pariş ve muhaberat dosyaları ile he· 
sap kayıt defterlerini, büro ve tica
rethane ve depolarını her zaman 
Maarif Vekaletinin salahiyet sahibi 
memurlarının teftiş ve murakabesi· 
ne hazır bulundurmağı deruhde 
eder. "Müteahhit aldığı mektep ki
taplarından ancak isimleri listeden 
çıkarılacak olanlarla. satıştan kaldı
rılacak olanları iade edilebilecektir. 
Bunun haricinde satılmıyan kitap -
!ardan ve diğer neşriyattan aae 
kabul olunmıyacaktır." 

12 inci maddesi şudur: Müteahhit 
alacağı kitapları İstanbul Devlet 
Matbaası depolarında tesellüm ede
cektir. Görülüyor ki, bizim üzerimi· 
zc aldığımız iş neşriyatı kendi mer
kezimizde ve bu neşriyattan mek
teplerin bulunduğu yerlerde mektep 
kitaplarını da ve ders yılının yalnız 
birinci ayı içinde 68.tışa e.rzetmek
ten ve eğer lstanbul dıgmdan temi
natlı veya postada ödeme şartlı si
pariş gelirse onu 48 saat içinde yer
lerine yollamaktan ibarettir. MUes· 
sesemiz bunu mUkemı:nel yaptı. Hl· 
la da - orta.mektep okuma kitabm
da olduğu gibi - bir defa ile sevki 
bitecek olan bir kitabın sevk mas· 
rafını beş defa tekrar ederek yap
maktadır. Bir eatıcının kendieine 
- yüzde beş, on ne ise - bir kazanç 
getirecek olan bir alış verişi teşvik 
etmekten başka bir şey beklemiye
ceği bir hakikat değil midir? O ha.l· 
de ilmt eserlerin satışı eğer müte
ahhide geçtiği zamandan önceki nis-

r A rkHT var l beti geçmemiş ise sayın gazetenizin 
---=-:=m-11!1!::1-===ıı:::ı:i:ı:::::1:- bunun sebebini lutfen başka nokta-

,- tarda aramak i§ini adillne muha.ke-wUCUH 1 L A n L A R me etmek yerinde olmaz mı? !.-------------• 4: - btanbul kitapçılarmm tafra 
l)r. MEHMET ALl AKSOY Ha.seki kitapçılarına satış hakkı hazan sevk 
1astanesi cilt \re zührevi ~ıkbı r masrafları da Uete olarak yüzde el
m Uteha!l!ltl!II. Sirkeci · Be"lr Kema.J !iyi bulurdu. Devlet Matbaası neı· 
<-czaneei ittisalinde 4: No. 3 • 7 ye riya.tında bunun en fazla yüzde yir· 
kadar. mi olabileceğini bir kanun tesbit ve 

2567 tahdit etmiştir. Mukavele bu yüz
de yirminin altısını da bize veremez. 
Fazla olarak - yukarıki maddeleri 

TAN 
Abone ve ilan şartlan: 

okudunuz • peşin para ve banka te· 
minatı ile ve üzerindeki fiyatının 
yüzde 14: eksiği ile kendi deposuna 
giderek aldığımız bir kitabı Hakl· 
riye kadar gönderip orada Uzerinde· 
ki fiyatile satmak kaydı altında B&· 

Türlr:i:ve için Dtıan lc;ın tıcıya verireek, bundan birinci ele 

Bir &Ti* 
s • 
es .. 
t '1l1a 

Lira K. 

1 50 
4-
7 50 

14 -

Lira K 

B-
14 -
il -

nan tein nıncılık Şirketlerlnt
tnUracaat edilmelidir 

K09(lk Ulnlar dofn.ıdaD dog 
r-uya idaremizce alınabilir. 

Küçük il!nlarm ~ eatırlıfl bb 
defalık 30 kuruştur. 5 satırdan 
fazlası tçin satır balfma ~ kunıe 
almrr. Bir defadan ful& t~tn ye
kftnduı ~ ıo lrurue tndiri!tr. 

ne kalır ki, ikinci ele venıin? Mem· 
lekette yayım eebekeeinl kurmuı ve 
ucuz kitap atılır rörmekten dola· 
cak manevi hazza kanarak, buı 
muamelelere kendimJ.ze kalabilecek 
ıaft yllzde beti de • yudıfnm rtbi 
!Uzde dört defil • lldncl ellere ver
lik. Bununla da bu yUzde betle 1&· 
· ıcılıfı almak için ban yerlerdeld 
satıcılar araamda yanı oldufunu ve 
iltimaelar yaptınldıfmı ka.ydetmek 
yerinde olur. 

Her çıkardığı kitabın arzu edildi
ği gibi her yerde bulundurulamayışı 
iki yüzdendir: Vekalet ambardaıı 

çıkardığı bir kitabı geri almaz. Ge-
ri al.sa bile yalnız örnek olarak gön-

Beş gün önce Lüleburgaz merkez 
yolu üzerinde, ti'ehre çok yakın bir 
yerde, canavarca bir cinayet işlen -
miştir. Kanlı cinayetin kurbanı, Çor· 
lulu Silleyman isminde bir kasaptır. 
Katil, Silivrinin Danaköy ahalisin • 
den Kara Mustafadır. 

Kara Mustafa hadiseden beş gün 
önce, Çorluya gelmiş, yanındaki pa
ranın bir kısmını kumarda yedikten 
sonra, LUleburgazda açılan hayvan 
panayırına geleceğini öğrendi~ Sü
leymanı bulmak için Çorluya dönmüş 
tür. Sillevman ve Mustafa. ~ece tre
ne binmi~ler, saat 3.5 da Lüleburgaz 
istasyon~nda inerek ~ehre doğru yü
rümeğe bMlamışlardır. Yolun döne· 
mecine ~eldikleri zaman, Kara. Mus
tafa. yerden iri bir tas almrş ve a~-
1:-ı:ııfa.smm kafAsm'I inoirmhıtir. Katıl 
ikinci taE)ı, maktuliin yüzilne vurmuş 
vere dü~en cesedi de ilerdeki hende
e-e yuvarlamıstJT. Kara Mustafa. 
m:ı.ktulün Uzerindeki 800 liravı aldık· 
t:ı.n sonrn T .iiJehurı!'aza e-elmiş, ora -
dı:ın R"'Vfl?kövP s.recmi~tir. 

Adlivenin tıı kihirıdPn kurtulduifu
nu za.rın#><lı>n katil. krsA bir zaman i
"hınP Lülı>hıır<>'::ı:ı; iand::ırmıı knm::ın

rbnltiı tar::ıFmıfon ya.kAlıınmıstrr. 

c:ııırlu. evvPla ha.nisPvi tıımıımen in-
1.r;ır PtmiR. f::ı k::ıt sonnı. her ı:ıı>vi o Mu 
:-..,, crihi ı:ınl::ıtrnrı::ıtrr. ~::ıra. Mnctbıfa. 

lı ~kim k~rıırh1lo ttwlrif edilmiş· 

Hr. - A. N. 'f\A~KATI 

Ölüm 
Akay müdürü Cemilin hemsiresi 

Sayftn MUnire vefat etmistir. Cena -
~esi buıriin saat 11 de Cerrahpasa 
ha~+anesinrlen 'kalömlacak. A kı:;aray 
valde r.ı:ı.rniinıfo namazr ktlmrlrktatı 
<1onrı:ı Sirkel'irlE>n va.nurlı'I AnAdolu 
kavaVıııa P"Xtürliler~k aile makbere -
c;ine defnedilecektir. 

MEVLODU NEBEVİ 
Geçenlerde vukubulan tramvay f~

ciası neticeııin4.a vefa.t_ıı>ıfon sehrı
mizin kırtasiye tüccarından Bay 
KINALI ZADE ZüHDÜ'nün nı~una 
ithaf edilmek üzere önümüzdeki pa
zar günli öğle namazından so~ra Fa
tih camii şerifinde Hafız Nun ve Sa
deddin tarafından mevludu nebevi kı 
raat edileceğinden akraba ve do~t
larmın ve arzu eden zevatın teşrif
leri rtca olunur. 

llaftalık OD bef gtbıltlk ft aybk 
taksitle elbise yapdlr 

GÜZEL iŞ 
Yeni Postahane karşmmda Anado

lu Sigorta Şirketi lttilaliııde Letafet 
ha.n lkinci kat No. 6 .. 2481 

ÇOK DiKKAT 
Femil i.det bezleri yerine baş

ka marka verirlerse almayınız. 
Çünki Femil emici ve muhafaza 
edici beyu ve kırmızı iki taba
kadan yapılmıştır. BUtUn dünya 
medent kadınlan yalnız Femil 

..... kullanırlar. •••• 

derip te geri getirtilecek meeell bir 
(PastörUn Hayatı) kitabının bu gi· 

Kostümlü balo çok güzel oldu 
avcıları büyü Aydın 

bir sürek avı yaptılar 
[HUSUSi muhabirimiz bil.diriyor] 

Aydın. 6 • 
Aydın Avcılar k1übünden 35 &vcı, 

Asbaşkan Salih Akbaş ve Kaptan Di
ri oğlunun idaresinde Koçarlmm Ka
racaören köyüne giderek 100 köylü
nün iştirakiyle bir sürek avı daha 
yapmışlardır. Bu eürekte 30 ana, 50 
den fazla yavru domuz Öldürülmüş· 
tqr. 

Karacaöarenliler, avcılara büyük 
konukseverlik göstermişler ve sürek
te büyük yardımda bulunmuşlardır. 

Lik ma~ları 
Lik maçları devam ediyor. Son haf 

ta Aydın spor sahasında Çine ve Sö· 
ke, Nazillide de Karapınar ve Nazil
li takımları karşılaşmışlardır. Aydın 
alanında. yapılan maçta Çine· Sökeyi 
1-0 yeıuni~, Nazilli maçını da 4. - O 
Nazilli kazanmıştır. 

Halkevimiz temsil şubesi çalışma
larına hızla devam ediyor Temsil ko
lu (Belkis) ve (İkizler) piyeslerini 
hazırlamaktadır. Bu piyesleri 23 ni
sanda Aydında temsil edP<;etrı .. t'. t._ 
mır gezl:,,lm.k. 'iz.mır naıkcvıiiae vere· 
ceklerdir. 

Halkevinde biçki 

Kosfümfü balo 
Aydın spor bölgesiyle Halke 

yal yardım şubesi menfaatler· 
tip edilen kostümlU balo, halke 
nunda verilmiştir. Toplantı, şi 
kadar verilen baloların hepsin 
ha alakalı olmuştur. 

30 bayan. baloya milli kıy 
le iştrak etmf,ler, halkevi baş 
diğer birçok genc;ler zeybek e 
giymişlerdir. - O. B. 

Küçük Telgraf 

Haberleri 
• Iznı.it, '' ·an) - Münhal b 

icra memurlı1ğuna Nigar Sara 
tc...yin edilmiş ve yeni vazif esin 
lamıştır. 

Karacasu, (Tan) -Aydın 
kurul üyesinden Raif Aydoğd 
dün ilçemizde uray parkında i 
mevzulu konferansı vermiştir. 

• Kırşehir, (Ta.n) - Idman 
ıroti P"Pn,:>l merkezinden Saim 
klüplerl federe ve tescu etmek 
buraya gelmiştir. 

ve dikiş kurs 

Balıkesir, (Tan) - Halkevl tarafmdan açılan biçki ve dikit de 
kursundan geçen yıl 800 kadar talebe mezun olmu,tur. Kurslarda'. 
yıl tedrisatına ba,lanmıştır. Yukarki reaim, yeni mezunları muall 
lle bir arada göeteriyor. 

dip gelişine ve ıaeterltine bedel hiç lıllf11PHl!11tlfflllllfl1Hlttln11Hı, Herkea taadik ediyo 
bir teY almaı&ızm ~ kurut maaraf 1 BU AKŞAM JULES VERNE'in ölmez e 

katlanamaz. Kendl kazancmm da 1 etmeğe devlet huine111lnden batkası •PEK MIŞEL STROG 
kitap eatışında bulunduğunu ve bu i ı . emu.lalz fllmlni glSrenler, oirrı 
satıgla devletin maddi manevt ka- • : ye kad&r bu kadar güzel, bö. 
zancı iee kendiliğinden on kat yük- ! 5 muazzam ve muhteeem bir fı 
sek olduğunu pek iyi bilen mUeMe- § Sinemaımda 5 görmediklerini beyanda ittif 
se, mukavelece hiçbir mecburiyet ol- = BQS' ]\. T A 5i ediyorlar. Baı rollerde: 
madığı halde elinde bulunan bUtUn : ı V r1 = Adolf Wohlbruck • A 
ııeşir vuıtalanndan istifade ederek : !E man· d Bemard • Ch 
kendi hesabına rekllmma çalııırken 5 (Y J J 5 
vektıete de her tınıa.tta hatırına ıe- 5 ueVaQLQTl 5 leı Vanel • Colette D 
len bilttin arttırma ve kolaylanma j R ·· lü kılı : f euil. 
tedbirlerini a.rzetmeği ihmal etmedi. := umca ıoz ve tar ! Bu hafta : 
Maarif Veklletl mukavele hUkUm.le. I Aek ve KAHRAMANLIK filmi 5 M~ 
~inin tatbikini bir düziye murakabe· Filmin Rumca tarkılan en met- 1 SARA y ve su 
de bulundurdu, bulunduruyor. Şiın· hur HELEN artiatlerl tarafm- ! ıinemal&rmda birden göat 
iiye k ... J.a.r mukaveleye aykın tek dan 8<Sylenmiştir. •ı vor. Bir harikai ea.n'at! 
blr hldiae tahakkuk etmedi ve bl· lı11nıu:11111111111111111111n11111t11111111 ••••••••••lll'J 
inciye kadar da etmlyecektlr. Bit. 
"1'ten 10nra: devlete en elverltll ka· 
·ar budur dlye batka bir yol ihtiyar 
·tmek hiltdUnetln elindedir. Ancak 
'T'Urklyeııln yaynn işinde modern bir 
şeklin temelini atmak için Uzerlmtse 
aldıfmıız htmıetin eonunda takdir 
beklerken Tan gibi mtleaee1e111izi 
pek yakından tanıyan bir gazetenin 
muahaze kanşık haberlt'.ıre inanmı~ 
gibi görünerek neşir vasıtası olma
masmı dilemek hakkımızdır sanı
rım, saygılanmızla. 

Bu hafta AZAK sinemasınd 
Yanndan itibarenı Anuyu umumi üzerine 

PEPO ve Jeneral Ye 
Büyük Şark Opereti NlLS 



TAN 5 

Lordlar Kamarasında [ 

Versay ve T rianon _ ~«Jıın~~ a Onu J 
Lokarnoculaır bugün toplanıyor 

. 
Fransızlar lngilizlerle 

arasında ihtilaf var! 
Cenevre, 9 (A.A.) - Havas Ajan

ıı bildiriyor: Lokamo milzakereleri, 
yann burada gelmesine intizar olu • 
nan Van Zeeland'm muvasalatinden 
evvel nihai safhaya giremiyecektir. 

gayretlerin henüz akamete uğramadı 
ğı fikrindedirler. Bunlar, bugUn Lon· 
dradan hareket eden Von Ribbentrop 
un, Hitleri sembolik bir hareket yap
mağa ve mesell hiç olmazaa Cene-.Te 
milzakerelerinln devamı milddetince 
Ren mmtakuında tahkimat yapma • 
ğa ba9lamamak vadinde bulunmağa 
ikna etmeJıi lmklnı olduğunu aöyle
mektedirler. 

Zelzele Serezde 
birçok köyleri 
hasara uğrattı 

Atlna, 9 (Tan) - Dün saat 18,25 
te merkezi Serez olmak Uzere bütiln 
Makedonyada hissedilen zelzele on bir 
saniye ıUrmüşt.Ur. Serezde ve etrafın 
dakl köylerde ehemmiyetli hasar \-·ar
dır. Zelzelenin hiS!!edildiği yerler.n a
halisi korkudan kırlara iltica etnıış • 
!erdir. Maddi hasarm fazlalığrna rağ
men insanca zayiat yoktur. 

Son alınan haberlere göre bu :-el . 
zelenin merkezi 1928 sene.sindeki Fi -
Iibe zelzelel!inin merkezinin aynisidir. 

muahedeleri ilga 
edilmeli diyorlar 

Londra, 9 (A.A.) - DUn akp.m 
Lordlar Kamarasında ikinci defa söz 
alan Lort Stanhof bilb&88a demiıtir 
ki: 

"MiH~t lı r Cemiy<..tinl tak\iye et
mek, her milletin kollektif emniyet 
için lilzumlu olan mUdafaa işlerine 
tam bir surette yardım etmesi de • 
mektir. 

Bugünkü vaziyetten bazı devletler 
bilh888a kUçUk olanlar diğerlerinden 
daha fazla istifade etmektedirler. Bun 
tar öyle zannediyorlar ki, kendllerl 
hiçbir muavenette bulunmualar bile 

Flandin, dUn Eden'le yaptığı iki sa 
atten !ula ıUren müllkatı esnasında, 
Almanyanm şimdi, Lokarno devletle
ri muhtırumı kat'! surette reddet • 
mit bulunduğunu ıöylemiştlr. Bina
enaleyh, Berllnle yapılacak müzake
rat tatil edilmeli ve İngiltere, 19 
Mart muhtıruı Almanya tarafmdan 
reddedildiği takdirde yapmak vaadin 
de bulunduğu veçhile. Fransa ile ln
Jilterenin emnivetini temin etmeği ta 
ahhüt eylemelidir. 

Bornovada bulunan eski bUyük devletler nasıl olsa, onlann em 

' 

d moıayikler niyetini koruyacaklardır. Halbuki bu 
talyanın Lolrarno O lzmir, 9 (A.A.)- Bornovanm !pek yanlış bir dllfilncedir. Her millet, tam 
alacağı vaziyet likuyu mevkiinde bir bağda "Opus surette mesuliyetini deruhte etmedik-

Roma, 9 (A.A.) - Roma siyaaf peaselatum" nevinden altı renkli bir çe, Milletler Cemiyeti mUsmir kollek 
mahfellerinde soylendiğine göre, Ital mozayik meydana çıkarılmı,tır. BU- ti! bir harekette bulunamaz.,, 
~nın Lokamo devletleri tarafmdan yüklüğü 110 metre murabbama ya· Bundan sonra eon olarak söz alan 

Flandin, Milletler Cemiyeti konse
yinin ıulhün muhafa~ası ~·~ annulu: 
sal kanuna riayet edılrnesı ıçln tavıııı
yelerde bulunmağa. davet edilmesini 
teklif eylemiştir. 

yarm Cenevrede yapılacak olan top- kındır. incelemeler yapılmaktadır. muhafaz~kar Lort. Mansfield, Ver _ 
lantıdald vaziyeti, müteyakkız ve ih· ------------- say ve Tiranon muahedeleri, tama • 
tiyatlı olacaktır. yolu açacağı aanılmamaktadır. men ilga edilmez veya radikal suret-

Londra, 9 (A.A.) - Deyll Teleg· te değiftirilmezse, Avrupada hiçbir 
raf gazeteslnin diplomatik muhabiri, Alman gazeteleri Fransız zaman sulhün vUcude gelemiyeceğinı 
Cenevreden Frllnsız pllnmm Ingiliz cevabını tenkit ediyor bildirml.ftir. 

Fldnden Edene mahrem 
·bir nota verdi 

Cenevre. 9 (A.A.) - Flandin dUn 
akşam Edenle görilşmüş ve kendisi
n~ "A.lmanyanm Lokarno anlıt1mala
nna kaf1I 19 Mart tarihinde aldığı 
vaziyet neticesinde Lok~mo .devletle I 
ri tarafından ittihaz edılmesı lazım 1 
gelen kararlar hakkındaki Fransız 

1 rıoktai nazarlarını izah eden mahrem 
bir nota tevdi etmi,tir. 

Flandenln verdiiii mefcfu· 
bun meaU nedir 1 

Londra, 9 (A.A.) - Lokamo me • 
eelest etrafında Almanya ile olan mü
zakerelerin bitmiı, tellkki edilmesi la-
nm geldiğine dair Fllndenin c:arşam- Befçlka B&Jba4canı Van Zetland 
ba gUnU Eden'e kat't ifadeli bir mek· 
tup verdiği ha.kJmıda Fransız gazete- heyeti mahafilfnde yaptıfı teairleri 
)erinin verdiği ha.herler. Cenevredeki bildiren bir telgr&fmda diyor ki: 
tngtliz mahafili tarafından tekrlp o - "Franaız tekliflerinin, aili.hıızlan-
lunmakta.drr. Jllll 'konferansı eana8mda Fransa ta-

Röyter bu husu ta ağıda.ki tav :rafından yapılım t:eklltıerm hemen 
ıihi neşretmektedir: hemen ayni oldufu tebarfls ettfriimek 

Fllnden, P'ran•rs telrlile1rfnln met- tedlr. Kurulm&.111 dUfÜDUlen Jromfte 
'ni ile birlikte Eden'e a.yni umanda emrine ukerf kuvvetler verilmeai 
Lokarno devletlerinin cuma gUnO top teklifi Almanyayı dalma maflöp va
lana.cak konferans hakkında da buı ziyette tutmayı istihdaf eylemektedir 

. Böyle bf r komisyonda Fransa ve mUt 
teklifleri muhtevi bir vesika venm.ş • tefikleri bittabi daim! bir ekseriyeti 
tir. Askerl garantilerin m~yet mev haiz bulunaeaklardrr. Fransız pllnı, 
kiine girmesi mevzuu bahıs olamu. efer vilcude getirilirse, Frama ve 
ÇUnkU Ingiltere, erklnı harbiyeleri a-
ruı konuşmalarında ba.tka hiçbir mUttetikleri bütUn Avrupa meselele-
gar:antf vermemektedir. lngiltere, ~ rinde son AözU söylemek hakkını haiz 
laoma tefebbUalerinin daha ttı.ketil • bulunacaklardır. Fransız pllnmm bu 
mit olmadığı hakkmdald noktaı naza- tarzda yapılmı, olmuı bu tekliflerin 
rmı daima muhafaza eylemektedir. Alman arzulannın bUyUk bir kısmı • 

nm tahakkuk etmeenuılnl temin için 
Fl••d•• Elfltnlzle 9örÜffÜ verildiği kanaatini tevlit eylemekte -

Cenevre 9 (A.A.) - nandin bu dtr. Fransız mahafili 215 sene zarlın
eabah. TU;kiyenin Parla elçisi Suat da hiç bir muahedede hiç bir değitik-
Davu'la ıörtlfDlÜfttlr. lik yapılnuyacağı kaydmm yalnız a-

li 1 f ruf meselelerine ait olduğunu tasrih •• ,,..,,., •·* ı a a111• • eylemektedirler. Böyle dahi olsa, 
•f N•••ııfır Sl Mart tarlhll Alman muhtrrasmm 

Otmeft'8, 9 (A.A.) - Havaa l.jan- hU1nUnlyetlnden ,Uphe eden ve bu 
• 1i0dlrf1'CI': lngillz mah!ellerl, Al- şüpheyi ileri aüren Fransa teklifleri
~ Be u1•pa yapmafa matuf nJn herke. için terem bir müzakere 

Berlin, 9 (A.A.) - Alman gaze
teleri dUn Cenevrede neşredilen Fran 
sız teklifleri haikında mütalealar yü
rütmekte ve bu teklifleri tenkit eyle
mektedirler. 

Voelkischer Beobachter gazetesi 
diyor ki: . 

"Fransız hUlı:umetinln Alman sulh 
pllnına verdiği cevap menfidir. Al
man sulh pllnı sarih ve vuıh Qlduğu 
gibi en ince teferrüatına kadar da 
mantıkfdi. Bugün öğrendiğimiz Pa
ris cevabı ise, bitmez tUkenmez cüm
lelerden başka bir9ey değildir. Diğer 
taraftan Fransız pllnı bütün Avrupa 
hükOmetlerinin iş birliği yapmalan
nı istiyor. Binaenaleyh şimdiki halde 
yapılacak feY bu husustaki müzak~ 
relerin vereceği mUabet neticeleri bek 
lemektedir." 

Sofya · ·Se16nik 
tayyarelerinin 
yolları değlıtlrlldl 

Atina., 9 (Tan) - Umum erklnlhar 
biyenin gösterdiği lUzum lberine Sof. 
ya - Sellnik ara.smda i§liyen tayyare
lerin yolu istikameti deği1tirilmi3tir. 
Şimdiye kadar Demirhisardan geç • 
mekte olan tayyareler ıimdiden son
ra Yunan, Sırp. Bulgar hududunda. 
bulunan Doyran gölünden geçecek • 
!erdir. Demirhlsar yolundan hiçbir ya 
bancı tayyare geçmiyecektir. 

Atina civarında 

ltlbentrop lerllne döndü yapdacak 
Londra, 9. (A.A.) - Von Ribben· büyük manevralar 

trop, bu ea.bab. Croydon tayyare is-
tuyonundan Berllne hareket etmfp- Atfna, 9 (Tan)" - GueteleJ"nlea • 
tir. nm •onlarma dofru Atina civannlla 
Uluılor Kurumu piyade, topçu ve tankların iştiı'aldl~ 
feltflkede 1 büyük mane-.Talar yapılacağını ve 

Tatoe tayyare kararglhında dört tay 
Parls, 9 (A.A.) - ll'ransız ıulh pil yarenin de bu mnevralara iftirak e • 

nma uzun ıUtunlar tahlis eden Fran- deceğlnl yazıyorlar. Kralın takip ede· 
ıız gazeteleri, Fransız politikası ile ln ceğl bu manevralar proğramı birinci 
gili.z politika8ı arumda bazı noktaina kolorduca hazırlanmaktadır. 
zar ihtili.fları bulunduğunu gizleme -
mektedirler. 
' Ma.tin gazeteainin huaust muhabiri, 
Frıuııız vesikalarmm Cenevrede muh
telif hiMiyat ile telakki edildiğini bil
dirmektedir. 

L'Oeuvre'Un tıkrl ı.e ıudur: 
''Eğer Fransa ile lngiltere arasın

da.ki gerginlik bertaraf edilmen;e, MU 
letler Cemiyeti müessesesi yakında 
11<>nuna erecektir. Milletler Cemiyeti
nin bu ölilmUne sebep te, onu gözden 
düşürmek için bütün kuvvetleriyle 
çalJfllla.kta bulunan Fransa ve lngil
tere ol&caktrr. Fransız pllnma gelin· 
ce bu plln hiobir tesir y&pmamı§tlr. 

Bulgarlstanda 
Makedonyall mahbus
lar sebest bıraklldı 

Sofya, 9 (A.A.) - Alman Ajansı 
bildiriyor: Hlikumet, Makcdonva ih
tilalcilerinden olup 1934 yazınd~ be
ri süel hapıshanede mahpus bulunan 
Jordan Şatrof ile J{iril Dranfgofun 
serbest bırakılmasını emretmiştir. 
Bu suretle bUtün Makedonyalı mnh
puslar şimdi serbest bırakılmış ol -
maktadır. 

l ürkçede menfi anlamlar 
vı. 

Fiillere gelen "me, ma" menfi eklerinin "Güneş-Dil" 
teorisi esaslarına ve analitik gramer metoduna 

göre analizi 
[Türkoe mlirekkPp menfi eklerinden fiillere taalliık eden "me~ 
ma" eklerini dünkü yazımızda tahlile başlamış \e bunun süje \'eya 
obje gösteren bir ••em" elemanı Ue uzak Aba dolaylllyle menfi 
anlamına delilet eden bir ••ez" ekinden mürekkep oklu&u.au ve btl 
sonuncu ekUkl "z" nln "I" ve ••y" J• deilfebUdljtnl izah etmlştlk. 
Bugün de bu anallzla fW ll)gal&ruıdald tezabllrlerlnJ tetkllr 
ediyoruz] 

Mey· May 
"Mez - maz" mürekkep ekinin bu 

,ekllne fU sıygalarda tesadUf olu-
nur: 

(1) (2) (3) (4) (fi) 
1. latikbal sigası: 

l) gel + im + ly + ec + ek 
2) ol + um + ıy + ac + ak 

II. Hil sıygası: 
1) gel +im+ ly + or + • 
2) ol +um+ ıy + or + • 

ın. Emir sıgasının ikinci cemi 9ahsı: 
1) gel + im + ey + in + (iz) 
2) ol + um + ay + ın + (ız) 

rv. ntizam sıygası: 
1) gel+ im+ iy +eğ+ • 
2) ol + um + ıy + ağ + . 

V. Ismi fail sıygası: 
1) gel + im + ly + en + . 
2) ol + um + ıy + in + . 

(1) Gel, ol: fiillerin, olduğu gıbi a
bnmı9, maddeleridir. 

(2) Im, um: fiil anlamının taal!Qk 
eylediği aUje veya objeyi gösterir ele
manlardır. 

(3) ly, ıy, ey, ay: buradaki (y) ler 
(z) yerine geçmiftir. Uzak saha. an
lamı verirler. Böylece fiilin anlattığı 
i~ mefhumunun sUje veya objeden u
zakta olduğunu göstererek menfi ma 
nasına delalet ederler. 

(4) I. Ec. ac: uzak bir zaman ma
nasiyle istikbal sıygasmı; 

Il. Or: tekarrilr ve temerküz anla
miyle bil sıygasmı; 

m. ln, ın: (ğ) den değişme (n) 
lerle fiili iflemesi veya lşlememe!li is
tenilen sUje veya objey_, delllet ede
rek emir sıygasım ; 

IV. Eğ, ağ: sUje veya obje anlamı 
ile iltizam sıygasmı; 

V. En, an: gene (ğ) flen değişme 
(n) lerle fıili ltliyen veya itlemlyen 
ıUje veya objeye delllet ederek iımi 
fail ııyguını teşkile yan yan ekler • 
dir (3). 

(5) I. Ek, ak: kelimeyi tamamlı -
yan ektir. 

III. 1z ız: 1U3cnin oldukça uzak sa
hadaki benzerleriyle birliğini g6ıte
rerek emir mygas (n ( cemilendirir 
(4). 

GörUlUyor ki burada da (V. + z) 
menfi elemanı, (z = y) formUliyle 
(V. + y) §eklinde mevcuttur. 

Meq • Moii 
Bu şekil fiil tasriflcrinin başka bU

tün sıygalannda buluruz: 
(1) (2) (3) (4) (5) 

I. Şuhudi mazi: 
l l gel + im -1 eğ ed iğ 
2) ol -+ um -+ ağ + ad ığ 

JI. Nakli mazi: 
1 ı gel -1 im ..J. eğ iş + . 
2) ol + um + ağ -1- ış + . 

Ill. VUcubt: 

l) gel + im + eğ + el + ıj 
2) ol + um + ağ + al + ığ 

iV. Temenni: 
1) gel + im + eğ + e1 + eğ 
2) ol + um + ağ + u + ağ 

V. Emrin ikinci müfret şahsı: 
1) gel + im + eğ + . + . 
2) ol + um + ağ + . + , 

VI. Emrin üçüncü fah8I: 
l) gel + im + eğ + e1 + in 
2) ol + um + ağ + u + ın 

Bütün bu ,ekillerde: 
(1) Gel, ol: fiillerin, olduğu gibi a

lınmı,, maddelerini; 
(2) Jm, um, fiil mefhumlannm göı 

\erdiği taalluk ettiği aUje veya obje
yi gösterir. 

(3) Eğ, ağ: bunlardaki (ğ) kon
sonlan birer (z) den değiomedir. A· 
sılları olan (ez, az) elemanları, (rn) 

konsonunun gösterdiği süje veya ob
jenin çok uzağında olan bir aahaöı 
gösterir. (Gel) ve (ol) fiil maddele
rinin gösterdikleri iş mefhumları, sü
je veya objeden çok uzak bir saha • 
da alınmakla, o sUje veya objenin bu 
mefhumdan ayrı olduğu, yani. bu işi 
yapmadığı anlafdmı9 olur, ki itte 
"menfi anlamı" buradan çıkar. 

(4) Bu seride görülen (d, ı. l, s) 
konıonlan sıyga ekleri olarak alın
mıştır (5). 

(5) Bu seride görülen konsonlar
dan (n) konsonu da (ğ) den deği,me 
olduğuna göre, hepsi (ğ) konsonu 
demektir ve bunlar da fiil ııyguının 
aUje veya objesine deli.let ederler 
(6). 
Şu analizlerden anlaşılıyor ki bu si 

galardan da menfi anlamı hep (V. -1-
z) ekiyle ifade edilmektedir. Bu ek, 
türlU fonetik ve morfolojik değişme
lerle (V. + y). (V. + ğ) ve • oku'n
maz (ğ) de dU,erek • (V. + .) fe
klllerini alabilir. Fakat esu menfi 
anlamı bu (z) konsonunun gösterdi
ği uzak saha manasınadır (7). 

L N. UtLMEN 

ı;) Fiıl ıinılarmı tetklle 1arınn ıkler, 
derıdc ayrıcı ınahz edilecektir. 
1 (4) Bcrıdıki (z) ti coiıltma ıek!l "ta
hıa ıöıteren kelimeler,, analizinde "biz vı 
"ı r" ıöılerlnde lıah edılmlttir: (Uluı) uıs 

(5) ve (6) Bu ılnı ve tah11 eklerinin 
51·12-1935 te çıkan uynma bıkmııı. 
ınafü:lcrl ileride Ryrrca yapılacılı:tır. 

(7) Menfi anlamını relen sôz:lerin ana
lir.ine yarm da devam edecefi:ı:. 

lngiltere Akdenizde 
hava hücumlcrrına 

karşı ted)ir ahyor 

SiYAH RAHiP • 20 Edgar Wallace'in Resimli Romanı 

Londra, 9 (A.A.) - Deyli Tele • 
grafın deniz işleri mütehassısı Akde
nizdeki Ingıliz hava ve deniz üsleri -
nln tabi tutulduklan yeni teşkilat hak 
kında a§ağıdald izahatı vermekte • 
dlr : 

Eyltil ayından itibaren deniz ba • 
kanlığı, Malta ve sair Akdeniz liman· 
lannı hava taarruzlanndan korumak 
için bir takım huauat tedbirler al • 
mıştır. 

••••• 

FAl<AT ONLAR 
!JİZİH 
ÇAGIAMIŞ 
OLOUdu1ı1uz 
1-IAFİYELEQ. ! 
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.-s~ltf....,.V.JCA fC .... 
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HEP~İNi ÖLOÜR~CEGİM ••• HEP$i t;~LFOAD 
HAZlNESİNİN PE iND~ ••• Bu 
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RıNiN 
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BuGİZLİ BİA YAzı 
VE.O .. HAZİNENİN 
5~1<LI OLDUGU 
"YEQİ GÖ~TE.AİYOR.!' 

_J_ 
1 

Maltada, 90 zabit, hava mUdafa.ası 
kurslarma devamla talim görmU9ler· 
dir. Maltadan gayri müstahkem mev 
kilerin nerelerde olduğu söylenemez 
ıse de, geçen son bahardanberi 1nİi • 
Uz sahil müdafaa tertibatının en son 
mükemmeliyet derecesine götUrUldü
ğU herkesçe malUm olan bir keyfiyet 
tir. 

Yine ayni muharririn haber verdiği 
ne göre, bilhassa hava mUdafauma 
göre teçhiz edilmiş bazı kruvazörler 
de filonun sellmetini temin için birer 
munzam vasıta olmuştur. Bundan 
başka Akdenizin 'Maltadan daha az 
tecavüze maruz bazı yerlerinde ye
ni Usler vücud& getirmek mevzuuba· 
histir. 

Londrada hava taarruzu 
manevraları yapıldı 

Londra, 9 ( A.A.) - 8-9 nisan ge
ceei, Londranm Uzerlnde hava taar • 
nızlan tecrübeleri yapılmış ve bu tec
rilbelere aüel uçaklarla beraber sivil 
uçaklar da lı,tirak etmişlerdir. 

Tekmil ışıklan söndürUlmUş nınn 
§ehrin Uzerinde uçaklar tam tir saat 
dolqmııılardır. 

Bu tecrilbt>ler, temmuz nihayctrıe 
lra.dar muntazaman devam rdec"kt!r. 
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Japonya ile Rusyanın 
edemedikleri Mogolistan 

MOGOIL! STANA, JAPON VA 
iEVVIEL, Ç I NLILER 

SAHiP ÇDKIVORI 

VIE 

taksim 
kimindir? 
RUSVADAN 

SAGLIK 
öGOTLERI 

Yoronof aşısı 
Pek de çok zaman geçmedi, gaze

teler bütün tafsilatiyle yazmışlardı a 
ma, okuyucularımızdan biri, ya o va
kit okumamış, yahut unutmuş olacak 
ki, benden "Voronof aşısı nedir?., di
ye soruyor. Başka okuyucularımız a
rasında da bunu unutmuş olanların 
bulunabileceğini düşünerek cevap ve
riyorum. 

Bu aşıya insanların ezeldenberi ar
kasından gittikleri - belki de ebedi 
olıtrak gidecekleri - yeniden genç
leşmek arzularını yerine getirmek i
çin düşünülen çarelerden biridir. 

Pariste çalışan Rus hekımi Voro
nof, hadım ağalarının çabuk ihtiyar
ladıklarına dikkat ederek, ihtiyarla
manın da hadımlığa benziyebileceği
ni düşünmüş ve daha 1910 yılında, 
ihtiyarlıkta insanları gençleştirmek 
için insan yumurtası aşılamaya çare
ler aramağa başlamıştı. 

llkin, bir yerden çıkarılıp başka 
bir yere aşılanacak yumurtaları ya
şatmak için çareleri uzun yıllarca a
rayıp bulmuş, sonra da - her tecrü
beye önceden hayvanlar üzerinde 
haşlamak lazım olduğu için - 1917 
yılında ihtiyarlamış, zayıf, korkak, 
miskin kalmış koçlara, tekelere genç 
hayvanların yumurtalarını aşılamak

la işe başlamıştı. Böylece aşılanan o 
ihtiyar ve miskin koçlar, tekeler bir 
az zaman içinde gençlPşmişler, tüyle
ri gelişmiş, kavgacı olmuşlardı. Bu 
tecrübelerinden kuvvet almca, tecrü
benin bir de aksini yaparak kuvvetli 
koçların yumurtalarını çıkardı ve ne
ticelerin aksini görünce daha. ziyade 
kuvvet aldı. 

Bunun üzerine aşısını insanlara 
tatbik etmeyi düşündü. Fakat ihtiyar 
insanların hatırı için genç insanlar
dan hiçbiri en kıymetli saydığı bir 
parçasını veremyeceğinden, hayva -
nat silsilesinde insanlara en yakın 
sayılan şempanze maymunundan aşı 
almak hatırına geldi. Bundan sonra 
ameliyatın nazik taraflarını hallet
mek kalmıştı. 

Onlar da bulunduktan sonra, 1920 
yılında insanlar üzerinde aşı yapma

MEMLEKET Ml:KTUPLARf 

Eski Muğla ile yeni M 
arasındaki· büyük fark 

En büyük noksanlardan biri, temi 

yeri ve yiyecek lokantası bulun 

Muğlanın umumi görünüşü 

Sabah uyandığım zaman, Toros sil- gelmesinde eski vali Salil 
:silesinin Yılanlı dağ eteklerine bcl çok himmeti olduğunu 
veren Muğlayı, yağmur içinde bul- Şimdiki belediye reisi de 
dum. Otel diye tıkıldığım bu han bo- dır, az zamanda şehre ik 
zuntusunda, yedi yerinden bereli eski mezbaha kazandırmıştır. 
bir kadın eteğinden yapılmış perdeyı büyük noksanlardan birü 
kenara çektim. Pencerenin bir buçuk şehrin temiz yatacak yeri 
metre ilersinde bir duvar şahlanmış lokantası bulunmamasıdı 
ve bütün görüşü kesmiş. lşte, Muğla Muğla otelde nekadar fak' 
da gördüğüm ilk manzara bu oldu. tada da o kadar geride 

Küçücük odamın bakımsızlığı yetiş En iyi yiyecek yeri oları 
miyormuş gibi ikide saç mangal hi- edilen ahçı dükkanı, bir haı 
zaya girmişlerdi. Yanlışlığa kurban ne sığınmış ve cidden ço 
olarak düştüğüm bu yerden darken- dır. 
dimi sokağa attım ve ilk işim yakın- Oğle yemeğini burada y 
da bir çayhaneye uğramak oldu. Bak ler yüzlü şakaklanna innı 
tım, karşıda bir otel levhası görünü- bir garsonla karşılaştım. 
yor ve burası hiç de benim yattığım getirişinde bir de selfı.m 
yere benzemiyordu. Nihayet, dayanamadı, 

Vakit öğleye doğru yaklaştıkça başladı. 
yağmur hafifliyor ve Muğla kendini "-Ben büyük adamları 
gösteriyordu. Şehrin asıl güzel taraf- Buradan geçen Bay Mah 
lan be~ altı sene içinde ilave edilen Bay Refik Şevket, hepsi de 
kısımdadır. Eskiden buralan mezar - tamımı alırlar ..• Vali ve b 
lıkmış .. s~hir halkı yalnız yamsı.çta. si de her zaman kabul ede 
utururmuş. Eski Muğla gene ayni mahkeme reisi bir türlü alı 
yerlerde istirahat ede dursun, yeni mem neden?,, dedi. 

llNl~~~J ya başladı. Dört vı.I içınde. ası.lanmış 
ılitıyarlann sayısı elli ıkiyi bulmuş-

Muğla düz ovaya doğru \yor. Es· Anladım ki, adamcağız b 
ki hükumet binasından gayri, halke- sız... Fakat, liı.kırdılarını 
vi, hastane, mektepler, vali konağı, ciddiyetle söylüyor ki.. Ins 
mektepler ve daha yeni yapılnuş bir- ta.JnanacnC, :g-eliyor. Ah 
ı;ıu'h. -ı;u--ı .ı.w...ı.. "'tı 11 uuraıan • mUŞt rfü r,--'.llK""'OI&:nlK u-u 

Bugün üç devletin kendilerine efendi olmak istedikleri Mo gollardan muhtelif tipler 

, "Tinıes" deo: 1 tiği takdirde Japonyaya karşı Dış ğı Çini Dış Mongolistanı ihlak teşeb
. Son haftalar zarfında Dış Mogo- Mogolista~ın istiklalini korumak için büsüne sevketti. General Hsü - Çenk 
Iıs~nın ~e Mançuryanm hudut~arın- Rus;:_anın ı~~ata _kadar gitmeye hazır Urgaya girdi, "Yaşıyan Buda,, ismi 
daki hadıseler daha sıklaşmaga ve oldugunu soyledı. verilen rahibi hapsetti ve dehşetle 
daha tehlikeli olmağa başladı; bil- Mogollarm istiklalinin ne dereceye hüküm sürmeye başladı. Nihayet, kı
hassa daha şarkta Japonlar tarafın- kadar doğru olduğunu kestirmek güç zılordu bu hunhar Generali yakala
dan idare edilen Amur ve Ussuri ne- tür. Dış Mogolistanın tarihçesi pek yıp idam etti ve Dış Mogolistanda 
hirleri havzalannda gerginlik çok de karışıktır. asayiş temin edildi. Yaşıyan Buda., 
rin endişelere yol açmaktadır. Haki- On sekizinci asrın bidayetinde Go- eski mevkiine iade edildi, fakat elin
katen buradaki durumun endişeleri bi kenarında mukim kabileler impa- den kuvveti alındı. 1923 te ölünce, 
bertaraf eden yegane ciheti hadisele- rator Kangğinin hakimiyetini tanıdı lamalar yeni bir başrahip seçmekten 
rin taaddüt etmesidir. Her biri bir lar; fakat o tarihten itibaren hiçbir menedildiler. Sovyet esası çerçevesin 
harp sebebi olabilecek olan bu hadi- zaman ne iç, ne de dış Mongolishnm de yeni bir kanunu esasi yapıldı. Ve 
seler, şimdiye kadar Urga ile Hsin- sakinleri kendilerini Çine bağlı ad- Mogolistan halk cümhuriyeti vücuda 
king arasında sadece diplomatik pro- detmediler .. Netekim 1911 de Mançu geldi. Ve Mogol istikl8.li tahakkuk et
testolara sebebiyet vermiş ve Tokyo hanedanı sukut eder etmez Mogollar miş oldu. Fakat Çin elan Mo"'olista
ile Moskovada itiraz ve öfkeli sesle- derhal istiklfillerini ilan ettiler. Son nm Çin topraklarından mad~t oldu
rinin yükselmesini intaç etmiştir. Ta iki asır zarfında Mançu hanedanmm ğunu iddia etmektedir hatta Sovyet 
bil, Uzak şark steplerindeki arbede- fena idaresinde zayıf düşen !ç ~fogo- R b"l R .. ' .

11 
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lerin arkasında Japonya ve Rusya listan, bu istiklal gayesinde muvaf- ~yı: ıhe Ik us ~u~e~sı t~rın~n °
vardır. Japonyanın Mançukuo devle- fak olmadı, fakat dış Mogolistan ge- go 1~ • ~ ak 

1 
cuml urıye 1 a~~nu 

t . d k" lü h k 1- d T k R d ·· d"" •·· .. h esasısının a eme a ınmasına yaı-.ıım ın e ı ro er esçe ma um ur. ok re us ya an gor ugu muza erct ve tf ki . Çi .1 kt tt"-· b" 
yo dış bakanlığının bile pek karışık yardım, gerekse coğrafi vaziyetinin ~ ı e;ı 6~~e rn tı e a ~ 1f ır k~n
olarak tavsif ettiği dış Mongolistan- askeri faaliyete müsait olmamasın- ~~a aİd ~go ıstanın "';n opra a
daki Sovyet nUfuzunun tesir ve şü - dan bilistifade Çinden mustakil kal- rın an. 0 ugu~u anımış .'· .. 
mulünü gözden geçirmek faydalı o- maya muvaffak oldu. . Hak~katte mıl başına bır kışıden az 
lur. Daha geçen gün Stalin icap et- 1919 da Rusyanm dahili kargaşalı- ınsan ısabet eden ve 1.000.000 mu-

' 
1 

• rabba mil arazisi olan bu yüksek yay 
la, siyaseten ve iktısaden Sovyetle.. 
rin hakimiyeti altındadır. Fakat Sqv
yetler Mogolları çok iyi idare etmek
tedirler .. 

Sovyet Rusya, Dış Mogolis~nm i
yi bir pazar olabileceğini ve Rus en
düstrisinin sadece Mogol madenlerin
den değil, yün, deri ve kürklerinden 
istifade edilebileceğini düşünmekte
dir. Japonyanm dış Mogolistanı ele 
geçirmek istemesi de ayni istifadele
ri temin edebileceğini düşünmesin
den ileri gelmektedir. Moskova ve 
Tokyoda kılıç şıkırtılarıru1 donmuş 

steplerde makinalı tüfekler aksettir
mektedir. Çindeki Japon ordusunun 
yüksek kumanda heyeti Dış Mogolis
tandaki Sovyet nüfuzunu yok etmeye 
karar vermiştir. Son hudut hadısele-. . . 

tu. Elde edilen neticeler de, doğrusu 
pek hoşa gidecek şeylerdi. Aşılanan
ların kuvveti artıyor, şişmanlıkları 

kendi kendine eriyor, dökülmüş saç
ları yerine geliyor, gözleri daha iyi 
görüyor, damarlarındaki tansiyon, 
ihtiyarlık alameti olarak artmış ol
duğu halde aşıdan sonra azalıyordu. 
Sözün kısası aşılanan ihtiyarlar genç 
leşmişlerdi. · 

Fakat aşılanmış olanlardan bazıla
rının gençlik hayatında ifrata gitme
leri doktorun neşesini kırdı. Sonra 
da aşıyı verecek maymunlar pek pa
halı olduğundan ve pek güç bulundu
ğundan aşı yapmak gittikçe zorlaştı . 

Onun için başka hekimler - rncak 
pek dolgun kese sahiplerinin harcı o
lan bu yeniden gençleşmeyi ucuzlat
mak üzere - erkek tavşanlardan aşı 
almayı dilşündüler. Şimdi onlar uğra 
şıyorlar. 

En iyisi şüphesiz. genç insanlardan 
aşı alarak ihtiyarlara aşılamak ola
caktır. Fakat her tarafta, bu iktısa
di buhran zamanında gençler kendi
lerine bir iş bulmak için ihtiyarların 
bir an önce gitmelerini bekliyorlar. 
İhtiyarlan gençleştirmeye hangi 
genç adam razı olur? 

Lokman BEKlM 

ni korumak için harbe hazır olduğu 

düşünülürse. Fakat iki taraftan biri 
harp istememektedir. Bunılan dola -
yı da Dış Mogolistanın bir ikinci 
Habeş meselesi doğurmıyacağı ümi
dini vermektedir. 

Lehistan, Rusya ile 
anlaımak istiyor 

Dally Telegraphdan: 
Salahiyettar makamların iddiala: 

nna göre, Rusya ile Polonya arasın
daki münasebatı iyileştirmek için 
Sovyet Rusya tarafından yapılacak 
herhangi bir teklifi Polonya memnu
niyetle karşılıyacaktır. Hatti. "Tem
ps., bile iki devleti böyle bir yakm
l&flllaya davet eden bir başmakale 
yazmış ve Fransız efkan umumiyesi
nin bir Sovy""t; • Leh dostluğunu mem 

lemiş. Halkevinin önünde bir par· \ar: 
maklık içindeki meydan, çamlara gö - Nasıl, mahkeme reisi 
mülmüş park, sesli sinema binasiyle aldı mı? 
ilk girene Muğla çok cazip görünü- - O, gayet ciddi: 
yor. Gece elektrikle pınl pırıl ol- - Hayır, daha bir türlü 
muş bu geniş caddeleri yorgun argın Fakat, ben alıncaya kadar 
geçerken pek beğenmiştim. Fakat devam edeceğim, diyor. 
Muğla işte hep bu etraf, içerilere gir- Meğer zavallının bir dava 
diniz mi.yani eski Muğlaya adımınızı Bunun için hemen bütün a 
attınız mı, bu geniş caddelere inat. selam veriyormuş. Kimb" 
daracık sokaklar. Biribirinden tefriki beni de bir adliyeci sanmıştJ 
gayrikabil girüt bir çarşı. Elden ele Muğlalı bir arkadaş, şeh 
kahve uzatılacak kadar yakm pence- mühim eksiğinden bahset 
reler. Hep bu şekilde dağ eteklerin- man bana şu cevabı verdi: 
den yükseklere kadar tırmanıyor. - Yakında Fethiye ve An 

Muğlayı güzel bir şehir olarak tak- lan açılırsa. şüphesiz bunla 
dim etmcğe hazırlanan bu yeni geniş resinıt bakılacak! 
caddelerle modern inşaatın meydana 1 Sait 

r 

Muğlanın Çamlık parkı 

KonCJreye davet 1 Roma sefiri CJ• I 
Altınordu Spor Klüp Genel Sek- , Roma sefirimiz Hüseyin 

reterliğinden : dün sabah şehrimize gelmiş, 
İdare heyetimiz, gördüğü lüzum U- trenile Anka.raya gitmiştir. 

zerine 26 Nisan 936 pazar günü saat Ragıp, Ankarada dört, beş 
15 te Klüp binasında fevkalade bir cak ve Istanbula döndükte 
kongrenin toplanmasını kararla.ştır- tekrar ltomaya avdet edec 
dığından üyelerimizin aynı günde 
Klüp merkezine -gelmeleri. 

Muhtelit mahkemelerde 
Muhtelit Türk - Fransız mahkem&

si reisi Asser ile azalardan Gandolf, 
Jodon ve mahkeme kitlbi umumisi 
nisanm 14 Unde Brendizi yolu ve Çel· 
yo vapurile gehrimize geleceklerdir. 

Marla Müllerin d 
CJecekl konseri 

Tanmm19 Alman devlet 
eopranoeu Mariya Müller, 
aaat on dokuzda Tötonya Ali 
bUnde konserini vermiş, to 

nuniyetle karşılıyacağmı beyan et- _ __. ___________ _ büyük bir kalabalık bul::~ 
natki.r uzun uzun alkışı 

miştir. 

Polonyamn Almanya ile anlaşması 
üzerine 1'foskova ile Varşova arasın
da hasıl olan gerginlik kısmen zail 
olmuş, son günlerin hadiseleri Po
lonya ile Almanya arasındaki mUna-

kamları, Mösyö Barthou tarafından 
teklif edilen şark paktı meselesinin 
şimdilik canlandmlmasının aleyhinde 
ve vaziyetin buna müsait olmadığı 

kanaatindedirler. Lehistan, yeni 
paktların vücuda getirilmesini de -

Bir Japon profesö 
CJellyor 

Japonya Universitesi Profı 
den Ko. Ji - O - Kabo bir ha 
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Alman gençliği yeni idarede 
çelik gibi yetiştiriliyor 

Siyasi vaziyetlere rağmen olimpiyat hazırlıkları devam ediyor 
§Ü bakımından bUyük bir vazife tev
cih edilmiş oluyor. Bu seçme gençli
ğin yetiştirilmesi için iki senelik a
kademiler de açılmak üzere bulunu
yor. 

Bundan sonra nasyonal sosyalist 
işçi partisine girmek büsbütün mr
laşacaktır. Bir çocuk 10 - 14 yaşında 
"Alman gençliği,, kurumunda çalışa
cak ve buradan istiyenlcr - yukarda 
anlattığımız gibi - Bitler gençliğine 
geçmek için müracaatta bulunacak· 
tır. Onlar arasından seçilecek bir kı· 
sım Bitler gençliğini teşkil edecek, 
parti ise üyelerini bu Bitler gençli
ğinden alacaktır. 

l .. ,.. QC R .. ..... if' r • n -

Bugüne kadar Almanyamn yeni ye 
tişenlerini sinesinde toplıyan Hitler
gençliğinin ne dereceye kadar mu
vaffak olduğuna gelince: bu kurum 
protestan ve milliyetçi muhitlerde 
taze kuvvetlerin yüzde 70 ini bağrına 
çekebilmiştir. Buna karşı katolik ve 
muteaıısıp olan y<'rlerde bu nispet 
bir hayli azalmaktadır. Manastır ra
hipleri, gençliğin yeni devlet idealine 
göre yetiştirilmesine bir türlü razı o
lamıyor. "Türkiyed"ki frE>res,,lere ben 
zer yan kilise mekteplerde ruhaniler 
bu mühim kurumlara karşı pusuya 
yatmış bulunmaktadır. Fakat acaba 
bu yeni heyecanlı teşekküllere karşı 
binlerce sene eskimiş ve belki de de
jenere olmuş bir ktiltilr ne kadar za
man karşı koyabilir? .. 

Alman Kençliğinin makine medeniyetini daha iyi anlaması için yapılan bir 'österiş [1835 de yapılmıt bir 
trenle 1935 deki yanyana] 

:Al anların olırnpiyatta büyük ümitler besledikleri Avrupa şampiyonu 
m lsınonyer 110 kilo gülle kaldırıyor 

Bertin mektubu (Hususi) tir. 
Hitler gençliği evvelce her yeni ye- Ancak Ulkenin mütebaki 10 - 14 

tişen Almanı kurum~ . için~ çek~eğe yaşındaki gençliğini yeni sisteme gö
ve idealine göre yetiştırmege ugraşı- re yetişmekten mahrum bırakmamak 
yordu. Son zamanlarda prensiplerin- için de yeni bir teşekkülün esası a
de esaslı değişiklikler yapılmıştır. tılmaktadır. Bu kurum "Alman genç
Nasyonal sosyalist işçi fırkası gibi liği,, adını alacak ve 10 yaşında bu
bu organizasyonun da yeni üye al - lunan çocukların buraya gitmeleri 
ması birçok şartlara bağlı bulunmak- kanunen mecburi tutulacnktır. 

O/mpiyat/arda mide 
meselesi 

Her şeyi teknik şekilde etüd eden 
Alman milleti olimpiyat lokantacılı

ğını da ilmi bir çerçeve için almıg
tır. Yeni açılan bır ahçılık mektebin
de her milletin midesine göre yemek 
hazırlanmakta.. Mesela, orada Al
man küçük hanımları, Şam bakla va
sından tutun da, acem pilavına ve A
merika hors d'oeuvre'lerine kadar öğ 
rcnmektedirler. Bu mütenevvi yemek 
listelerinden sadece musevi çeşitleri
nin hariç kalacağı şüphesiz ... 

Fakat Almanların bu gayreti bazı 
ciheUerd n fuz li gibi örünlivor. 

lokantalarının adedi Almanlarmkine 
yaklaşıyor. Bu iki sarı millet arasın
da gerginlik olduğu sıralarda bu lo
kantalar önünde ufaktefek müsade
meler bile oldu .. Bu arada Türklerm 
de iki lokantası var. 

Olimpiyatlar: Polo oyunu 
Polo Asyada uzun zamandanbcri 

malum bir oyunmuş. Ancak bu he
yecanlı sporun Avrupada tanınması 
1854 senesinde olmuştur. Hindistan
da vazife gören bir lngiliz generali, 
Sherar bu oyunu çok begenmiş ve 
1859 senesinde ilk polo kulübünü te
sis etmiştir. 186Y senesinde ilk defa 
olarak İngiltereyi saran polo bura· 
da çok bUyük bir rağbet kazanmrntır. 
Almanyada ilk polo klübU 1S98 se
nesinde kurulmuştur. 

Polo oyuncuları olimpiyatlara 1912 
de ve 1924 te iştirak eylemişlerdir. 
]912 de Jngilizlcr, 1924 te ise Arjan
tinliler galip gelmişlerdir. Bu sene 
Alman spor sahalarında da bir polo 
müsabakası olacak. Buna önayak o -
lan Arjantinliler şimdiden takımları
nı tesbit ederek komiteye bildirmiş-

Amerikada geçer. haftR yapılan bir serbest güreş müsabakasında h1tkeme 
kızan güreşçi hasmını bırakıp hakemi bir yumrukla yere yuvarlamış. Bu 
resimler 'ıakemin yumruğu..l.ediJI andan yere yuvarlandığı zaman içinde 

tadır. Bundan böyle bir genç ancak "Alman encliğinin,, yetiştirilmesi 
hakkında yapılacak esaslı ar .. tırma "Hitler genc:liği., .m .el;ııe tevdi olu
lardan çok iyi bir netice almdığı tak· nacaktır. Bu suretle Hitler genc;Ji
dırde bu organizasyona girebilecek - ğine elyual terbiye ve dünya goril-

Zira birçok memJeJı:etJerfn Be 
kendilerinin lokantalan vardır. B • 
hassa Kantstrasse'de Çin ve Japon 

Mema ile alınmıfttr. 
llmllzdeld olimpiyada ArJantin - f lftfrali ~ bekleniliyur .. J nandığı Japonyanın da bu mUsaba· 

den başka Amerika, lngiltere ve Hm- Bir de Polonun 1000 seneden beri<OY- kalara iştirak etmesi beklenebilır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .. HalftaDok Pıro<gıram 
................................................................... 

•••••••••• K ' d •• • • • BUKREŞ si. 21.40: Plik. 22.30 .- 45: onıerın eva-
Pazar, 12.4.936 6.45 - 8: Haberler, cimnastik, plilc. 13: mı. 24: Nakil konaerı. , 

Orkestra, haberler. 18: Orkestra. 20.20: PRAC.r 
ISTANBUL Dını plikları (Romen radyosu). 20.20: 1710. Hafif musiki. 18: Skeç. 18.20: $ar-

t2,30: Muhtelif.!l~l:;. ~a~e~ll~r~~::rs; Bulueş: Subert sarkıları. 21.15: Oskar kılı ko~ıer. 18.40: Muhtelif. l!l.10: Alman.
ili. 18: Dın! muıı .. 1111. ·nilc muıiki. 20,30 Straasaun "Vala Ruyası" opereti. 24: Plik. ca tarkıh musiki. 20.10: Sarlı:ılı popun. 
Muhtelif plaklaalr ve a;f.roEmınonu Hallı:evı PRAG 21.20: Korolu kua:tet. 22: Sozler. 22.20: 
Stüdyo orkestr arı. · 17: Hafif musiki. 18.50: Mozart musıki- Orkestra. 23·15: Plak. 
sôıterit kolu. Anadolu ajanımm ıi. 20.30: Operadan nakil: Smetana'nın BUDAP.EŞTE 

Saat 2
2 ~b sonr~avadia serYiai verile· "Die Teuflsvand • $eytan Duvarı" opcrasL 18 35: Ruı lı:oroıu. 19.40: Macar muıllri-

pektltelere ıaı 23.15: Muhtelif. 24: Pili:. ai. 21.20: Piyano konseri (Liıt). 22: Ha-
c r. BUKREŞ BUDAP.EŞTE berler. 22.20: Salon orkestrası. 23: Haber-

hal.._ ler. 23.40: Plak (danı). uıikiıi 18: Romen "' 18.20: Orkestra. 1!1.45: Franıtz operet 
ıt.45: Romen l' prlularL 21: Rad- maıilcisi. 20.45: Stüdyo piyesı. 23.15: Çin- BERUN 
~·~ ::ii:= ôJ::a. cene muıikiıi. 24.15: Salon aelcsteti. 20.15: Ev muıikıal (Mozart. Beethovea, 
,,_ PBAG BERl .. IN Suman). 21.10: Aık ıarlı:darı. 22.20_; Han~ 

2010 Bund orıkestraaı (dana). 23.30: Eılencelı 
lif 'ki 18 50' Piyes. : H: Şarkılar, 20: Musiki diyalofu, 20 40: .,. _!': Ha domas2

1

12•5. 'Rad' yo rapsodiıi. k halle musikisi. -ert ban • • • . • 
23

• Spor. 21: Hanı Bund or eıtrası. 21.45: 
ltt.50: Kar"* ndyo popurıaı. • Muhtc- Millno Skalaamdan nakil: Cılea'nm "L'Ar-
af.. 23.35: Salon orkeatl'alL lesienne" operası. 1: Danı. 

BUDAPEŞTE VAft.50VA 
'l'I· Çinrene maıikiıi. 19.35: Pi,rarıo. 21.= 18: Pille. 19: Radyo piyesi. 20.10: Sa-

Pra~ Lebar'm "Çincene Aık!ki ~pereti. lon orkestrası. 20.55: Sozler. 21 IS: Sarlcı-
IS.40: eu. 24.20: Çincene mıısı iL lar. 22: Hafif musıki. 23.15: Mahalli hava-

BERLIN !ar • plilc. 

MOSKOVA 20.20! :Xllçitk konaer. 21: tllcbabar ear-
tJlan. 23: Haberler. 23.30: Dana. ,, 19.15: Şark\, ıiir. 20: Mikrofon piyesi. 

VARŞOVA 21.15: Konser. 22: Yabancı dillerle nqn-
16.30: Dana. 18.30: Musikili ıkcç. 19: yat. 

pi no _ keman. 19.30: Pıyeı. 20.10: Plilc. 

1:" Solist konseri. 22: Pl~k:. 22.15: Sen 
' ' ·yat. 23: İlkbahar maıık11L 
9CJt1 MOSKOV A. 

ti· Şarkılat'. 18.30: Konser. 19.15: Ede
. riyat. 19.45: Fantazi parç~lar. 20: 

~ net 22· Yabancı dillerle nqrıyat. 
.. ı,aııo. • 

BELGRAD 

BELGRAD 
19.30: Ha11c ıarkıları. 21: "Gençlik" adlı 

Jokaimoviç'in opereti. 22.30: Radyo orkes
trası. 23.15: Var15ovadan nakil. 23.30: Hallı: 
prlnlarL 24: Konser nakli. 

ViYANA 
20.20: Sarkı, piyano. 20.50: "Cennet Gll

nü" isimli musikili neıriyat. 23: Haberler. 
23.40: Aıkeri konser. 

Orkestra. 20.50: Pllk. 21: Sırp 

1c
19.30: 23. Haberler. 23.30: Konserin nalı:- S 6 

• ıamL 'ıAI. alı, 14.4.93 
1i. 23.50: P-

VIYAN A 
Budn)dl Viyan& proıramı a]mamımıt.... 

Pazartesi, 13.4.936 
JSTANllUL 

17, tnkrJlp dersi. Univenitede!!, nakı:: E
aat Bozkurt. 18: Ayda operası uçuncu v~ 
d . d" .. del•r 19: Haberler. 19,15. or uncu per .. ' f H f T 

ISTANBUL 
17: İnkıllp dersi. Uninraiteden nakil. 

Esat Bozkurt. 18: Danı musikisi •e hafif 
musiki (plak). 19: Haberler. 1!1,15: Muhte
lif plaklar_ 20: İki piyano konseri: Fran
ds Poulenı (Bayan Gilbert tnıelberr •e 
Marcel By tarafmdan.) 
20,30: Stüryo orkestraları. 21,30: Son ha
berler. 

VABŞOVA 
16.30: Hafif muıiki. 17.25: Sar1nlar. 

18.15: Danimarka musilriıi. 19.lO; Mozar
tm sarkılarmdan. 19.30: Muhtelıf. 21.10: 
Senfonik lconıer (Cherubinl, Mozart "· s.) 
23.30: Danı plilı:ları. 

MOSKOVA 
19.15: Çaylı:ovski ve Glinlı:a'nm eserlerin. 

den konser. 20: Konıet' nakli. 22: Yabancı 
dillerle neıriyat. 

BELGRAD 
19.30: Viyolonsel konseri. 20.15: Haber

ler. 20.50: Halle akıamı. 21.50: Plak. 22: 
Ruı romansları. 22.30: Radyo orkeatraaı. 
23.20: Orkestra. 

ViYANA 
18.30: Piyano lconaeri. 19: Muhtelif. 20: 

Haberler. 21: Radyo orkestrası. 22.35: 
Haftanm haberleri. 23: Haberler. 23.10: 
Kuartet, oda muaılrisi. 24.25: Danı. 

Çarıamba, 15.4.936 

BlJKJlq 
6.45 - 1: Haber, c:imnaatik, pllk. 11: Ro

men halk mulikiai. 20.20: Yeni pllklar. 
21: Solist konaeri (piyano, flüt). 22.05: 
Şarkılı solo. 22.45: Salon orkeatraa. 

PRAG 
17.10: O...on1d •e .. rlucı eoea1clan 

(danı). 17.55: Çocuk tiyatroaa. 19.10: Muh
telif. 20.25: Şarkılı neşriyat. 21.15: Orkes
tra. 22.10: Karı$ık nqriyat. 23.15: Plik. 

21.45: Eilenceli musiki. 23: 
23.30: Gece musikisi ve danı. 

VARŞOVA 

Haberler. 

18.20: Çift piyano ile caz. 19: Mozart 
kuarteti. 19.30: Muhtelif. 21: Salon musi
kisi. 22: $open lı:onıen. 22.40: MWıtelıf. 
23.20: Danı. 

MO KOVA 
18.30: Sekstet Rus musikisi. 19.45: Plik. 

20: Mozart musiklai. 21: Edebiyat. 22: Ya
bancı dıllerle neıriyat. 

BELGRAD 
20.30: Şarkılar. 21.20: Radyo orkeıtraaı. 

22: Konferans. 22.20: Danı. 

ViYANA 
18: Avusturya maailciıi, muhtelif. 20: Ha

berler. 20.50: 192!1 - 1931 ıeneai arasmda· 
ki modem müzik parçaları. 21.45: GilnUn 
mizahı. 22: "Şubert'im ben, adım Şubert
tir" adlı yaynn. 23.20: Tambur m111ilı:iai. 
24.20: Gece musikisi. 

Perıembe, 16.4.936 

BUKREŞ 
6.45 - 8: Haber, cimnaatik, pllk. 13: 

Plllı:. 18: Salon orkeıtrasL 20.20: Pllk. 
21.15: Senfonik konser. 23.45: Haberler. 

PRAG 
17.10: Hafif maıilri. 18.45: Çocuk saati. 

l!l.45: Muhtelif. 20.30:· Halk .. rkdarı. 
21.05: $metana salonundan nakil: Çek fi
llrmoniıi. 23.15: Salon orkeatrau 

BUDAPEŞTE 

18.30: List'in tanmmamlJ eserlerinden 
konser. 20.30: Radyo salon orkestrası. 21: 
Stüdyo tiyatrosu. 23.20: Haberler. 23.40: 
Budapeıte konıer orlcestnsL 

BERUN 
19: Meıhar sesler (plilı:) . 20.15: "Asker 

Sözü Altm SözUdilr" adlı skeç. 20.45: Ak
tüalite. 21.10: Dana. 23: Haberler. 23.30: 
Dana. 

VA.ft.50VA 
18.15: Sarkdar. 19: Piyano konıeri. 

19.30: Mobtelif. 22: Rad~ piyesi. 22.30: 
Leh prlcdan. 23: Keman konseri. 23.30: 
Ham musiki. 

llOSKOVA 
1130: Şarkılar. 1.309: Muhtelif. 20: 

Straa11'an '1tilenceli Savaı" adlı opereti
nin radyo adaptasyona. 21: Senfonik kon
ıer. 22: Yabancı dillerle neşriyat. 

B.ELGRAD M ht rr laklar. 20: Kon ~ranı: 1 ZI ev-
fi .... u Ge 1 P (Türk edebıyatmm ana hat-

1"' onenııay 1 21 30 · S ları). 20,30: Studyo orkestra arL , . on 

Saat 22 den ıonra Anadolu ajansmm 
cuetzlere mabsuı havadis ıervisi verile
cektir. 

BllKREŞ 

BUDAPE.'}TE 
18: Keman konseri. 18.30: Sözler. 19: ı9 : Halk tarkdarL Zl: Senfonik konıer. 

Plik. 20.30: Operada verilecek konseri na- 23·30: Konaer nakli. 
.. herler. 

Saat 22 den ıoara A~dola . ~jansmm 
.-etelere mahtıu bavad11 servısı •erile-
eüm.. 

6.45 • 8: Haberler, cimnastik, plik. 13: 
Orkestra. 18: Romen musikisi. 151.20: 
Danı. 21.05: (Romen radyosu) radyo or
keAtrUı. 21..l~_l..Bııkrl!IU 1aaan7al mıısild. 

kil. 23.30: Haberler. 24.20: Cubant. ViYANA 

BERUN 19.25: R. Vaınerin "Vallriire" operası. 
.10· Orkatr.ı. .20: Pük. aG.f.k.Aktüalita. .v..ti.: Dana 111111ikisi.. 

Cuma, 17.4.936 

BUKRE 
6.45 - 8: Haberler, cimnastik, plik. 18 

Orkestra. 20.35: Operadan nakil. 23.45: 
Haberler. 24: İskandınavya musıkısi. 

PRAG 
17.50: Kuartet (oda musikisi), muhtelif. 

20.20: Hafif musiki. 22.30: Keman - piya
no konseri. 23: Haberler. 23.15: Plik. 

BUDA PEŞTE 
18.30: Opera orkestrası. 19.10: Sözler. 

20.30: Operadan nakıl . 22: Munih - Buda
pe$te merkezleri arasmda mUtekabil nakıl 
programı. 23.10: Salon musılcisl. 24.30: 
Plik. 

BERLIN 
19: Eğlenceli musiki. 20.20: Operet par. 

taları. 20.45: Aktüalite. 21: Haberler 21.50· 
Brahms'm eserlerinden buyuk orkestra 
konıeri. 23.30: Hafif musiki. 

VARŞOVA 
18.20: Piyano. 19: Hafif musiki. 1930· 

Muhtelif. 21: "Kozak Zaporolc diı Don" 
adlı opera. 22.15: Muhtelif. 22.30: Konıer 
(Milinaraki). 23.50: Danı. 

23: Haberler. 23.30: Sopran, bariton, e>11e 
kestra. ı: Danı. 

VAft.50VA 
19: Solist konseri. 19.40 : Muhtelir. 21: 

Musıkili mozaik. 21.45: Haberler. 22: Uzak
taki vatanda$lara. 22.30: Karııılı: muııkili 
neıriyat. 24,05: Plik. 

MOSKOVA 
18: Sarkılar. 18.30: Konser. l!l.'45 : Pllk. 

20: Şarkılı konser (soprıın) 21: Konser. 
22 : Yabancı dıllerle neırıyat. 

BEJ,GRAD 
19.30: Piyano konseri. 20.15: Haberler. 

20 30: Mılli nesrlyat. 20.SO: Plik. 2ı: Ka. 
r11rk hafta ıonu ne'SrlyatL 23.20: Konser 
nakli. 24 : Dans plildarı. 

ViYANA 
19 30: Halk şarkıları. 20: Hl!berltt. 20.10 

Şarkılar, hafıf havalar. 21.20: Mizah. 21.30: 
Operet popurisi 23 · Haberler. 23 10: Spor 
haberleri. 23.30: Pıyano muııkiıl. 24.55: 
Danı. 

Viyana radyosunun Nisan 1936 ayı 
zarfında yapacağı seçme provam 

MOSKOV A Bu neıriyat a15ajıda dalıa uzunJaklanıu, 
ıs 30: Bir opera piyesini nakil. 22: Ya- frelcanslarmı ve kc.dretlerini bildireceiimia 

hancı dillerle nesriyat. biltun dıier Avusturya iıtaaiyonları tara-
BELGRAD fından da yaytlacakur. 

20.50: Keman lconıeri. 21 .20: Sozler Viyana 5!12 Kh. 506 M. 100 K•. 
21.40: Şarkılar. 2210: Zarrepten nakil. 23: Graz 886 Kh. 338 M. 7 K•. 
Ha~erler. 23.30: Plik. Linz 886 Kh. 338 M. 15 X•. 

VlYANA Vıyana OER (Kısa dalca) 49,4 M. 1,5 K• 

1820: Konser. 19: Muhtelif. 20: Haberler. 
20.30: Çift piyano konseri. 21: "Schla
raffenland" adlı opera (Veinberı). 24.05: 
Hafif musiki. 

Cumartesi, 18.4.936 

BUKREŞ 
&.45 - 1: Haber, dmnaıtik, pllk. 13: 

Pllk •e haberler. 18: Aılren bando. 1!1.15: 
Pllk. 20.20: Çift piyano ile modem mual· 
ki. 21.05: Rady0 can 22.45: Konıer nakli. 

PRAU 
17.05: Tiyatro. 11.55: Piyano konseri. 

20.15: Sen musiki. 2105: Smetana salonun
dan aalril. 22.40: Edebiyat. 23.15: Pllk. 
23.30: Dana. 

BUDAP.EtlTE 

Her gUn a3 ni 88.&tlerde işitilen 
neşrl~at 

8.20: 10,10: 14: 17; 20; 23: Ha\•rler. 
13 Nısan saat 21: .. EİN TAG lM PA~ 

RADİES" adlı Eyıler'in opereti. 
16 Nısan saat 22: "ADIM ŞUBERT· 

TİR. BEN ŞUBERT'İM" isimli radJ'O 
ıkeci. 

18 Nisan saat 21.30: "Redate iJD O,.. 
rettenland" adlı ellencell konser • 

19 NiMn saat 21: Rad)'O piyesL 
20 Nisan saat 22: Ricbard Vaper'ia 

eserlerinden konacr. 
22 Nıaan saat 20.30: Senfonik lrotalC' 

(Sollat Aaolf ve Hcrmann Bel). 
23 Nisan saat 21: "'Prenı Öjen, Alil Şö

valye" adlı yayn. 
23 Nisan aaat 22: B. B. C. Londn rad~ 

orkestrası (Viyana m!aafiri). 
24 Nisan saat 21 : B. B. C. Londra rad

ll: Reportaj. 18.50: Cincene masikiıi. yo orlceatraaı (Badapeıtede mlufır). 
20: Salon orlceatraSL 20.SO: Skeç. 21.50: 25 Nıaan saat 21.10: Büyuk ılkbahar po-
Haberler. 22.10: Macar balet musıkiai 23.30: punsi. 
Caz. 24.10: Cinrene musikiai. 26 Nısan nat 21: "Şen Ördekler" iaim-

li lcarııık nqriyat. 
DERUN 27 Nısan saat 23.10: Jozef Haydn'in ta-

1915: Küçük konser 20 . Sk 20 45 • nmmıyan eserlerinden. • 
........ aJ't 2110 .., _ _' · eç. • • 30 Nısan aut 13: ''Hınt Masalı'' a~ ...,..u ı e • : ~llJk ur1cdı ıu- rad- nlw-L 
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EKONOMi 
Yaş meyva ticareti 

Yaş meyva ihraç eden 
yerlerde satış usulleri 

Avusturya piyasasına ilk gelen 
iYunan üzünlleri çok defa sipariş tize
rine cif Triyest.e olarak sevkedilir. 
P iyasada. rakipler arttıkça Bulgar 
Yunan Yugoslav ve İtalyan üzümleri 
gümrük resmi ve muamele vergisi ve 
rilmiş bir halde Franko - Viyana o
larak satılır. Bütün ithalatçı memle -
ketlerin Viyanada satış vekilleri var
dır. Bunlar, sattıktan üzüm esma -
nından yüzde 6 komisyon hakkı alır
lar. 

Toptancılar, kendi hesaplarma 
doğrudan doğruya getirtmekte ol
duklan veya komisyonculardan aldık 
lan üzümleri meyve hallerinde pera
kendecilere satarlar. Bazı toptancılar 
dan ayrıca kendi nam ve hesapları
na kurulmuş perakende satış hal ve 
mağazalan vardır. Bu suretle pera -
kende satış fiatlarma nazımlık yapı
lır. 

Yunan üzümleri günde bir ve ni -
hayet ~i vagon gelir. Bulgarlann 
günde Uç dört vagon sevkettikleri 
vakidir. Piyasaya fazla mal geldiği 
gün fiatlar düşer. Bununla beraber 
komisyoncular malı bekletmeden sa.t
mağa gayret ederler. Toptancılar faz 
la mallarını kendi veya belediyenin 
soğuk hava mahzenlerinde liizuınuna 
l?Öre iki haftaya kadar muhafaza e
derler. 

Danim&rkada: Meyve ithalatı 
'(Kopenhag) da temerküz etmiştir. 
Danimarkaya ithal edilmekte olan 
meyvenin %50-60 miktan konsinyas
yon suretile olup (Kopenhag) da 
müzayede ile satılmakta ve orada 
toptancılar malı, yalnız Danimarka 
için değil, Norveç, !sveç, Finlantjiya. 
gibi diğer memleketler için de satı
nalmaktadırlar. 

essesatm dela.letiyle müba.yaa ve it -
hal etmektedirler. 

Maim nakliye masrafı kararla..,tnı
lan şartlara göre satıcı veya alıcı ta
rafından verilmektedir. 
Yaş meyva ithalinde beğenilip alm 

mamış <olan mal için tediye 1 - 2 ay 
sonra yapılmaktadır. Miktan eksik 
ve evsafı bozuk mallar için fiatın tep 
zili hususunda bir anl&.EJma mümkün 
olmadığı veya malın tesellilmünden 
imtina edildiği ahvalde çUrUmesine 
kıymetini tamamen kaybetmesine 
meydan vermemek maksadile mal 
emtia borsasmm hususi bir komisyo
nu tarafından müzayede ile satılır. 

lıniçrede: !sviçreye gidecek mallar 
ve bilhassa yaş üzüm Franko Tsvkre 
hududu veya cif Triyeste teklif edil
melidir. 

Belçikada: Şeftali komisvonla sa
tılır. Komisyon da iki türlUdür. 

1. - Consignation yani mal Belçi
kava gelir. satıldıktan (nakliye, güm 
rük. resim ve sair masraflar komis
voncu tarafından ödendikten sonra) 
kalan n:tra hesabile beraber satıcıya 
gönderilir. 

2. - C',ommision contre avance 
vani mal Belçikava gelince yahut ye
rinde vagona yüklenince bankaya 
müracaat edilerek malın en <:ok ~ 
75 bedeli avans olarak alınır. kalanı 
mal satıldıktan sonra masraf indiri
lerek J?ÖTinPritir. R'nmbıvnn malın ~,. 
veya çokluğuna göre %5 veya %10 
dur. 

Şeftali için baı,lıea pazar Brüksel
dir. 

Tütüncüler birliği 

Birliğin esas 
vazifesi nedir ? 

-TütüncUler birliği yapmak için tü 
tün tacirlerinden mürekkep bir ko 
misyonun Ticaret odasında toplantı 
lar yaptığından bahsetmiştik. Veri 
len malumata göre, birlik nizamna 
mesi bir komisyon tarafından tetkik 
edilmiştir. Nizamnamenin esbabı mu 
cibesi yapıldıktan sonra Ankaray 

-
---
-
a 

gönderilecektir. 
-TütüncUler birliği teşebbüsü ile a 

likadar bir zat, birlik hakkında şu 
malümatı vermiştir: 

-
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Para Borsası 
Alıı Sıtıı 

Sterlin 
1 Dolar 

618-
123.-

20 Franaız francı 164.-
20 Belçika franrı 80.-
20 Drahmi 20.-
20 İsviçre fr. 813.-
20 Çek ııroıı 89.-
20 Le 14.-
20 Dinar 
Liret 
Florin 
Avuıtar7S ıilin 
Muk 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
İsveç kurona 
Altm 

Banknot 

eleler 
Pariı üzerine 
lnıiliz üzerine 
Dolar 
Liret 
Bclca 
Cenevre 
Leva 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç lı:urona 
İıpanya pezeta 

48.-
150.-
82.-
22.-
28.-
22.-
20.-
22.-
32.-
31.-

978.-

238.-

62!.-
126.-
167.-
82.-
24.-

818.-
92.-
16.-
52.-

155.-
84.-
24.-
32.-
24.-
23.-
24.-
34.-
33.-

979.-

239.-

12.06 
621,75 
0,79.50 

10.06 
4.69.30 
2.43.84 

64.23.12 
1,16,88 

19,18,90 
4,24,40 
1,97,45 
3,11,60 
5.80.95 

E s ham 

I 

ı :t Bankaıı Mü. .. N. .. .. Hamiline 
Anadolu% 60 

.. %100 
$irketihayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Reji 
Aılan Çimento 
Merkez Bankası 
Oımanlı Bankaaı 
Şark Merkez Eczanesi 

95.-
10,80 
10,80 
23.85 
39,50 
t5.-
20.-
8,50 

13,50 
1,95 

l0,40 
64,25 
Z7,50 
4.4S 

sfikrazlar 
Türk Borcu l 23.45 

H ot n 22,20 
" .. ur 22.30 

İstikraz! dahili 97,50 

Almanya.da: Yaş Uzüm gelir gel
mez vagonlar büyük pazar biline 
eevkedilir ve orada demiryolu ve pa
zar nizamına göre (bu şehirde bit iki 
saat kadar farklıdır) ayni günde sim 
!ar tarafından satılrr. Şayet o gün 
üzüm yetiştiren muhtelif memleket
lerden bol miktarda Uzüm gelmişse, 
ihracatçı bilytlk zararlara uğrar ve 
baza.n nakliye masrafını bile çıkara
maz. Onun için üzüm ihraçatçılan 
kazanç ve zarar hesaplarını muhtdü 
Bevkiyatlarmdan sonra yaparlar. Me
seli ilk aevkiyat zararlı ise orta ve 
ıson sevkiyat kazançlıdır. Veyahut da 
aksine ..• 

Franuda: tspanva tacirleri kavun 
larmı emaneten ithalat tacirlerine 
göndermekte ve bunlarda Havr ve 
Marsilya limanlarmda emre hazır bu
lunan kavunlardan toptancı ve yarı 
toptancıları haberdar etmek suretiy
le satışr temin etmt!ktedirler. 

- Tütüncüler birliği her şeyden 
evvel tütün tacirleri arasında tesanü 
dU temin edecektir Tütün ticaretin 
de. bazı tütün tacirlerinin yekdiğeri 
leyhine yaptıklan hareketleri gözö 
nüne getirirsek, böyle bir tesanüd 
cok ihtiyaç olduğu ·kolayca anlaşılır 
Bir gazete birlikten bahsederken. bi 
liğin tütün tacirleri arasındaki reka 
bete mani olacağını yazmıştı. Ticare 
tin her sahasında olduğu gibi, tütün 
cülük sahasında da rekabet olacağı 
pek tabitdir. Bu itibarla birliğin tica 
retin bir esasını teşkil eden meşru 
rekabete mani olacağı hatıra gelme 
melidir. Tütüncüler birliğini, ecneb 
kumpanyalarına karşı cephe alan bi 
teşekkül diye tarif etmek de hat.al 
bir görüş olur. Türk tacirlerinin 
Tnrkiyede iş yapan ecnebi sermaye 
sine karşı bir cephe almasına sebep 
yoktur. • Çünkü ecnebi kumpanyaları 
nın yerli tüccan ve müstahsili taz 
yik şeklinde bir hareketleri olduğu 
görülmüyor. Birliğin temin edeceğ 
en büyük faydalardan biri de, hükfı 
met nezdinde teşebbüsler yapmak 
tır. Tütün işi, inhisarlar umum mil 
dürlüğü münasebetiyle devletle çok 
alakası olan bir iştir. Bu itibarla tü 
tUn tacirlerinin sık sık hükumeti 
temas etmeleri ve yeni dileklerde bu 
lunmalan bir zaruret haline girmi1' 
tir. Bu zaruretler karşısında tücca 
rm ferdi olarak hUkfımet nezdinde 
teşebbtislere girişmesinden bir netice 
beklenemezdi. Bu itibarla ijitün Ü~ 
retine ait müşterek işlerde, birliğin 

~ ·~ Erpnl A. B. C. 99.50 

Her pazar halinde büyük toptancı 
yemişçiler de vardır ki, bunlarla dnhi 
anlaşmak mümkündür,. Bu yemiŞ<;i
lerin aynca soğuk hava depolan oldu 
ğu için kolay bozulan yemiıderin mu
hafa,.,ası işi kolay temin edilir. 

PolonyMla: Alıcılar. fiat t eklifleri
!'İ cif Polonya limanlan veya Fran
ko Varşova veya diğer Polonya .,ehri 
tarzında almaktadırlar. 

Çekoslonkyada: Tüccar. yıtş mey
veleri ya Triyeste veya. Hamhurg li
manlarmdan oralardaki vekilleri ve 
komisyoncuları vasıta.siyle almakta 
VP.vahut Bulgaristan. Yueoslavya ve 
Italva gibi memleketlerin Çekoslovak 
ya dahilinde bulunan tUccar ve mü-
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Y Ildız Yağmuru 
Faruk Nafiz Ç.ı\MLIBEI . 

gizli olduğuna inanıyordu. Şakakla
rını iki yandan sıkarak, yeni bir Ka
radeniz vapurunu beklemeğe başla
dı. Gözleri o kadar denize dalmıştı 
ki başucunda epey zamandanberi di
kilen bir gölgeden ha beri olmadı. 
Ancak oturmaktan yorulup ayağa 
kalkmak istediği vakit bunun farkı
na vardı. Bu gölge Ahmetti: . 

- Gece gelmediğine, merak ettim. 
tık vapurla 8izi a.raınağa çıktım, bu· 
rada bulacağımı biliyordum ... 

Ziya, gözlerini ona dikmiş, anla
madan dinliyordu: 

- Gene hasta olacaksnuz... He
nUz birisinden kurtuldunuz, şimdi 
ikincisine yakala.nacaksmız.. .Bu ha
vada bu beklenir mi? Siz eve gidi
niz, ben bekliyeyim ... Geldiği zaman 
görüşür, haber veririm ... Böyle da
ha iyi, fakat siz bilirsiniz! 
- Uşüyorum ... 
- U,ümezseniz şaşanm. DUnkü 

Memleketimiz kavunlarının da büyük rolil olabilir. 
Fransada tanmmasmı ve sürümünü 
temin için ihracatın bu şekilde yapıl- Kereste ihracatında 
ma.eı yani kavunların emaneten gön
derilmesi icap etmektedir. Bu takdir- durgunluk var 
de rizikolarda müstahsile veyahut ih- . d b' durgun -

t •t ı ktır Kereste ıhracatnnız a ır 
ra.ca çıy& aı o aca . • d' ~· 

. . luk vardır. Alakadarlarm ver ıgı ma -
1 

~aşd mke
1
."Y'!e satışllarındla, tedh.~k~ ış:,. hlmata göre, Tilrkiye kerestelerinin 

erın e ınng an aşma an u um- . 
lerine de riayet etmek şarttır. maliyet fiati, diğer memleketlenn, k 

Türkiye • Fenl6ndiya 
• 

ticaret anlaşması 
Türkiye - Fenlandiya arasındaki ti

caret anlaşması !eshedilmişti. Öğren
diğimize göre, iki memleket arasında
ki ticaret müvazenesi, fenlandiyanm 
lehine olarak cereyan etmektedir. 
Türkiyeden mal alıyordu. Fenlandi -
yanın memleketimi7..c olan ithalat eş
yasının b~mda kağıt bulunmakta -
drr. Muahede feshedildiği için, nümu
ne kağıdı piyasasında bir sıkıntı baş 
göstermiştir. Alakadar bu vaziyet 
hakkında İktisat Vekaleti ner.dinde 
~ebbüsata girişmişlerdir. 

se darılır ... On dakika sonra bir va
pur var, bari onayetişiniz ! 

o hala taş kesilmiş, duruyordu. 
Ahmet, ameli zekası ile, bir çare bul
du: 

- Eve gitmeniz daha doğru ola
cak ... Kimbilir, belki o gelmi,tir de 
siz görmemişsinizdir... O zaman ne 
yapacak? Sizi anyacak değil mi? A
daya gider de sizi bulamazsa nasıl 
olur'! Ben burada bekliyeyim, siz o
rada ... O gelmese bile ben size mutla
ka ondan bir haber getiririm ... 

Ziya şimdi bir pa~a anlamıştı: 
- Doğru, Adaya gidince beni bu

lamaz ... Bu havada adaya giden bir 
kadın, aradığını bulmazsa olur mu? 
Ne dedin Ahmet? Ben eve mi gide
yim '! •• 

- Bence öyle ... Bir işi çıktı da bir 
hafta gelmedi diyelim, siz bir hafta 
böyle bekliyebilir misiniz! Bu IOğu
ğun arkası kardrr. Korkarım, bayle 
bir iki giln daha beklerseniz, o gelin
ce sizi bulamryacak... Ben daha ra
hat beklerim ... 

e 
t restclerinden pahalıdır. Bu vaziye 
-karşısında, dünya piyasalarında, Ro 

manya ve Sovyet kerestelerine reka 
bet etmek iınkln8IZ bir hale gelıniş 

-
-

tir. 
o Romanya kerestelelerinin metr 

rnik'abı 16-17 liradır. Halbuki Türki 
ye keresteleri 26-27 liraya satılıyo 
Aradaki fark pek büyüktür. Dışan 
ya kereste satmr ,_ için maliyet fiatı 
ni Romanya keresteleri seviyesine ka 
dar indirmekten başka çare yoktur 
Niçin Türkiye keresteleri pahalıdır? 

-
r 
-
-
-

i 
s 

lktisa. t Veka.Ietinde maliyet fiatin 
indirmek için tetkikat yapan müteha 
sıslımn bu meseleyi de tetkik ettikle 
rine şüphe yoktur. Acaba Türkiyed 
kurulan kereste sanayii, raayona.l c;a 
lı§amıyor mu? Amele ücretleri diğe 

-
e 
-
r 

ağır kendine getirdi. Ziya, Burgaza 
kadar süren rahat yolculuğund&, ta
ze bir ümitle içinin genişlediğini duy
du, ve çekingen kederlerde de, tadı
lan sevinçlerde de tabiatın ve muhi
tin büyük tesiri olduğuna karar ver
di. Çamurlu bir nhtımda beklemek
le sıcak bir salonda beklemenin far
kını henüz öğrenmişti. 
Akşama kadar Ziyayı anyan, so

ran olmadı. Artık bütün ha.her, son 
vapurla döneee}t olan Ahmettcydi. 
Zivanm bu tahmini de doğru cıktı: 

Ahmet, geç vakit gelmişti. ve yiizün
de pek c;ok havadisi olan bir adamm 
mmımnıı:ıh t!İ1.!?ileri hE>liriverdi. 

- Sııra hannn ~lmiş ... 
Ziyanm vüril. sevinçten, açıldı. 
- Ne zaman! 
Fakat Ahmette Ziyanın eevincf 

yoktu. 
- DOn ~lmfş ..• Diln gelen vapur

lardan biriyle! 
- Ben nasıl gC5rmedim ! 
- Gôremeıdiniz, c:Unktı daha vııı-

pur Boh:ı:dayken motörle Büyükde
revE' cıkmıs . oradan ... 

yağmur, bugünkü soğuk ... Bunlar, 
tıı;ıünmiyccek şeyler mi? Siz vapura 
fidinlz, diyorum, l>urada durmanız 
çok fena ... Gelir de sizi böyle görür-

Ahmedin yanında Ziya, lalasının 
sözUnU dfnliyen bir çocuk gı'bi, uslu 
uslu ytlrilyor. yalnız arasıra gözleri
ni çevirl"!rek. gelen, giden bir gemi 
var mı diye merak ediyordu. 

Vapurun SJcak salonu Ziyayı ağır 

Alt tarafını dinlemek ttızumsuzdu . 
7,ivanm korktuğu basma l!elmiırti . 
Bir U\h7.ıı.da mktı-ın karanltt!ıı l?'irdi 
ve bakbmı ı:-örmeı oldu. Yalntz bıı
şmm içinde duran damıtrd3 tek bir 

Sıvas Erzurum I Kupon kesik 95.-
• • ll 95.-

M ısır Tahvilleri 

r 

1886 1 -.-
1903 n 90.-
1911 lll Ku.Kcsik 83.SO 

alıvilSt 

-.-
91-
84.50 

Rıhtım 10.25 
Anadolu 1 ve Il Kupon kesik 43.30 

., III 46.-
Anadolıı Mümeasil 49.50 

me mleketlere nisbetle pa.halı mıdır? 
rgilerin ne dereceye kadar tesiri 
rdır. Mesela orman rüsumu mali -
t fiati ilzerinde bir rot oyniyor mu? 

Ve 
va 
ye 
Bü tün bu meseleler hakkında bir hU

m vermek için, bu sahada, etraflı 
kikat yapmağa ihtiyaç vardır. Ma 
et fiatini teşkil eden unsurlar üze

kü 
tet 
liy 

fia 
ati 
ca 
de 

rinde tetkikat yapmak, ve maliyet 
tini indirmek lazımdır. Kereste fi
erinin ucuzlamasına yalnız, ihra -

t bakımından alakadar olmak kafi 
ğildir. 

ti 
bi 

Iç piyasa için de ucuz keresteye ih
yaç vardır. Bilhassa her tarafında 

rimar faaliyeti olan Türkiye bir 
emlekette, keresteyi ucuzlatmak en 
ühim bir meseledir. 

m 
m 

dUşUnoe dola.,ıyordu: Sara, ondan, 
Ziyadan kaçmıştı. On& görünmemek 
için vapur lstanbula gelmeden kara
ya inmşti ... Saranın, giderken de, ge
lirken de düşündüğü şey, Ziyayı gör
memekti. 

Niçin bu hileler, bu oyunlar. bu ka
çışlar niçin? Bunlara ihtiyaç ne? Zi
yanın kaçılacak, korkulacak nesi kal
dı ki? Ona. gönderdiği iki satırlık 
mektuplardan birinde: "Seninle görü 
ı:ıemiyeceğim ... Allaha ısmarladık! .. 
diyemez miydi? Bunu söylememekle 
Ziyanın elinden kurtulamıyacağmt SR 

nıyorsa. başka bir yol. Ş?ittiği yerdP 
bir :ı:aman yerleşmek. yahut evinde 
kabul etmemek gibi. baska bir c:are 
bulamaz mıvdr? Buntann hiebirini 
vımmıvarRk hakaretin en tf"rbivetisj 
olduğu icin inıııana en çok azap ve -
non !teklini. kar"'"'"· 2'~rilnmemeyi 
!'!eÇmesi ne aet idi! Ziya: 

- :&on ona yObelmek istivordum. 
o bana alc;aldt ... GarllnUste iktmizt a
•-n-An JT'P!'!Afe rnlı: 1tm11 "Jh dfh•101nm 
~inde ikimiz d,. birlP.rtik ... O. benim 
eı:;ki uı:ıullerimi lrullanrvor! 

Dedi AhmettE>n utanıvordu. Berıli · 
tinin hOttin eef11 letini ona 1?österdii?i 
i<'\n kPnrli kendin~ lm:rvordu. Mendi
lini t!Özlprine ırötürllrken, AhrrıedfT' 

nnt\nd~ ağlamak, ona ağtr geldi. ve 

. ' -- - .:.-• 1 .:__ 
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evit J!v: 1=ır ~ 
el)Mele 

[Bu ltitunlar için 16nderileeek mektuplanD "Evlenmeler eütun 
kaydile gönderllmeal ve miimkiin olduğu kadar ima olmaaı rica olUll 

ilk akla gelen: Ayrllmak 
Usküdardan Nihal imza.sile: 
"Ev"lendiğimiz zaman on yedi ya

~ndaydım. O benden yedi yaş bü
yüktü. Hali vakti yerinde olduğu, 

belki de gözüm daha pek açılmadı
ğı için ilk 8eneler onun "birçok ku
surlannı görmedim. Bir çocuğumuz 
dünyaya geldi. Şimdi aradan dokuz 
.!ene gcçm~tir. Fakat artık &abre -
demiyecek btr 'haldeyim. Ne çocu
ğuna, ne evine baktığı var. Bütün 
hayatı b~ka bir evde geçiyor ue 
bunu benimle beraber herke& te bi
liyor. Hayatımdan o kadar bezdim 
ki, yaptıklarını yüzüne kar~ &öyle
meğe bile lüzum görmüyorum. Şim
di bütün ümidim ayrılmaktadır. Fa
kat btr mahkemeye gidebilecek tec
rübem yok, tanıdığım yok. Ne yapa
biliriml" 

Birkaç defa yazdığımız gibi, ay
rılmak, hele kadınlar için o kadar 
vahim ve o kadar ağır neticeler do
ğurabilecek bir çaredir ki, biz bunu 
kimseye tavsiye edemeyiz. Böyle 
bir karar vermeden evvel, kocanızı 
yaşadığı muhitten ayırmak, ona evi
ni sevdirmek Uzere bir hamle yap
sanız... Hele bir de çocuğunuz var. 
Bir erkeğe çocuğunu sevdirmek, evi
ni, ailesini sevdirmekten nekadar 
kolaydır! .. Siz daha evvel, evlendi
ğiniz zaman kocanıza evini cazibeli 
gösterememi~siniz. Çilnkü tecrübe
:sizdiniz. Halbuki seneler size birçok 
şey öğretmiş olmak icap eder. Bu 
derslerden istifadeye gururunuz ve 
devam eden tatsızlık ytlzilnden im
kan bulamıyorsunuz. Fakat bir müd
det, kendi istikbaliniz, çocuğunuzun 
saadeti için mUsamahakir olunuz, 
güleryüzlil. şen görününüz. Her şeyi 
unutarak ona yeni bir ev. büsbütün 
başka bir yuva hazırladığınızı gös
teriniz. Evine ısınan bir adam baş
ka bir ev aramak külfetine girmez. 
Hele içinde bir karısı, bir de çocu-
ğu varsa.... 

* 
Pek ilerde bir arlcado§lılc 
Çarşıkapıdan E. Erol imza.sile: 
".Ayni dairede, ikimiz de memu-

ruz ve üç buçuk &enedenberi tanışıp 
konuşıryoruz. O da bir defa evlcn
m~, ayrılmış; ben de. Bu kadınla 
ilk üç &ene uzaktan ve pek 8amimi 
arkada§Zık ettik; aonra birkaç ay
danberi çok 8ık görüşü.yora:::. Fakat 
aramızda, dostluktan fazla hiçbir 
şey yoktur. Çok defalar onun bana 
kar§' fedakarlığını bile gördüm. 
Hasta bulunduğum günler geç va-
1dtlere kadar çalışarak bctıim işimi 
gördüğü gibi birkaç defa da bana 
maddeten yardım etmeğe hazır ol
duğunu söyledi. Biıtün bunlara 
rağmen bana hürmet telkin eden 
bu kadına karşı ba~ka türlil hareke
te mttktedir olamıyanLm. Halbııki 
mtfln beni se1.1diğine yazdığım feda
karlıklan bir delil değil midir1" 

Bir kadınla bir erkek arasında 
aşktan başka yakınlık temin ede
cek hiSBiyat olamıyacağın& kailse
niz dediğiniz doğrudur. Fakat haki
kat böyle değildir. Y~lan biribirine 
uygun bir kadınla. bir erkeğin gö
rüşmeğe, biribirinden hoşlanmağa 

mendili ditlerinin arasına sıkıştırdı. 
bir ucundan çekince beyaz bez parça
sı boydan boya yırtıldı. 

Etrafı biraz aydınlandığı, gözleri 
eşyayı farketmeğe kuvvet bulduğu 
zaman, Ahmede baktı. Ahmcdin yaş
la dolu gözleri ona kendi halini an
lattı. hizmetçisinin ağlıyan yüzünde 
kendisini bir aynada seyreder gibi 
gördü: 

- Bu kadar ağlanacak halde mi
yim! 

Brdenbire Ahmede bağırmak aklı
na geldi. sert bir haykırı,la haysiye
tini yerine getirmiş olacı:ık ~öründU
ı?ü kadar zavallı olmadrbnr anlata
caktı. Fakat neye yarar Dört duva
rın arasmdaki sefalet ~bi kahraman 
ltkt.an rla klmln haberi olacalrt1 ! 

- Ne olurdu, hastalık beni &lrp gli 
tUrseydl! 
Haykırmadı, inledi. Sonra dert or

t.ağma eordu: 

başlayınca akıllarına hemen 
gelmesi pek genç olanlar içiD 
İkiniz de evlenmiş, sevmiş, 
mişsiniz. Bugün o kadar ilerU 
dostluğunuza rağmen siz nasıl 
başka türlü sevgiden bahsetıni 
sanız o da muhakkak ki sizden 
nu beklemiyor ve size yardımı. 
samimi bir kadın arkadaşına 

dıınından farklı görmüyor. 

* 
ICar!ıki komıu 

Ankaradan M. Sil. imzasile: 
"iki aenedenberi kar§'lda bir 

penceresinde gördüğüm kadın iki 
günde bir bana aelam ucrlr,i§are 
der ;güler .Fakat sokağa çıktığı :o 
yahut ba§ka bir gün tamamile yo 
cı ue soğuk bir çehre ile beni ka 
Zar, genç bir kocası olan bu kadı 
bir seneden f a::la süren b1L harck 
ne ne mana vermcli1 Mak.sadı 
bir alaydan ibaret ise bu kadar 
vam eder mit işaretlerin benden 
kMına ait olması ihtimali yok. Ç 
kü her tarafı araştırdım. Evin 
ka başka pencerelerinden kend' 
gözetledim. Muvafık bulduğu gü 
Zer beni hangi pe11ccrede bulurs 
tarafa dönüyor, gülüyor, selam tı 
yor. Bir iki defa kocası benim gö:: 
lcdiğimi sezdi; aramızda az kaldı t 
sız bir hddi.se çıkaoaktı. Bir mü 
ona ehemmiyet vcrmemeği göze 
dım. Bu sefer onun beni tahrik i 
pencereden sarkacak kadar kend 
ni göstermeğe çalı§ tığını görd · 
Ne yapayım1" 
Bazı kadınlar için yabancı erk 

teri kendisile alakadar etmek ya 
zevk, yahut kocasına karşı bir t 
rik mahiyetindedir. Fakat kocas 
da bir iki defa nazarı dikkatini 
bettiğinize göre siz komşunuzun 
casrna karşı kıymetini arttırmak b 
metini görüyorsunuz. Ondan f 
bir ~y beldem y.tıilz . .Bu htzrn 
devam ederek gülünç olacağınızı 
bir hayrı olmıyan bu kaı-şıki ko 
ile göz a§inalığmı da kesiniz. 

* 
Nazik bir müdür ••• 

Bakırköyden Beyazel imza.sile: 

"Bir müesseaede çalışıyorum. <) 
az bir maaşla girdim. Bugün 
.şım müessesenin en ileri gelenl 
kadar oldu. Buna sebep, mUess 
sahibinin bana karşı tcvecciihiid 
V ç ay içinde bu adamın ne btr 
cavüzünü, ne de bir fena sözii 
duymadığım halde hareketlerind 
bana kar§'& zô.fı oldıığunu anlıyor1' 
Halbuki o evlidir. Çocuklan 
Kendi kendime onun bu teveccii 
nin ~onunu dü~nüyorum. Beni 
yemeğe veya bir sinemaya doil 
ederse kabul etmeli miyim1 Mev 
mi göze alıp reddetmeli miyimf" 

Üç aydanberi sizi /tazikane el 
etmeğe çalışan bir adamın her t 
lifini nazikane ve mazeretler göS 
rerek reddederseniz ondan bak 
bir hareket sadir olmaz. Bunu 
beraber bugünkü mevkiinizden o 
nız bile sonu böyle bir sukutu 
tacak fena adımlardan kaçınınıı. 

yadan ikisini birden esirgiyordu. 

xm 
Hastalığmm en buhranlı zam 

rmda Ziya böyle bir gece geçitın 
Duyulmıyan bi rıstırap, ıstırap d 
di. Hastalığı belki etrafındakileri 
milştü, fakat çektiklerinden kendi 
beri olmamıştı. Bu gece, yaıııJ' 
duymuş, başkaları duymamıştı. Si 
bahı yatağında, elbisesiyle karşılB 

- Şimdi ben ne yapaeağım ! .. 
Kendiıııini u:ırun ve sivah bir clllde 

~an~z ufuk1R1'8 vo1 ı:ılan. tek hll'1· 

ııa bir adam e-örUvordu. f)i\7 bir cö' 
1<i ne Rsılacak bir hurma ı'lı:ı 1ı ne- tt 

t1lacak hir m•11ı-ıım. ne bcl.7ııbr.Jık bir 
lrnvu ... Bu çölde hayat ~ibi ölüm d• 
vok. 

Sarayı nerede arasa orıuia b 
du. Onunla konuşmak için telef 
eline almak, onu görmek için ıst 
bula inmek yeterdi. Ziya mektll 
reddedilmiş, kapıdan kovulmuş bit 
dam olsaydı, gene bu görüşmetc 
relerine başvururdu. Onu en ınce 
rinden yarahyah, kendisinde haıi" 
seref tortusu kaldıiını g-östereıı 
dise, rahatsız eden bir dilencl 
baştan eavulmak istenmesiydi. 
karetlerin her çeşidi münakaşa JcB 
ederdi. fakat bu şekli. asla. 

Onun bir hic: verine konmıt8f 
O'ötürmez bir hakikatti. Ziya. bUflU 
ovvelki hadiselere. Saranın her t 
c:ikftvetlerine. müsnmahalanna eb 
'TIİVPt vermivor. ancak bu vaka'1 

ne ·alıyordu. Bunu niçin yaptığtıt1 

c ~rkR!lll ,11r · Deva. da. dE'rt de Sarıtda fdi. O. Zi-
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Yazan: MITHAT CEMAL 

Belkis kendi güzelliğine hayret etmiyen bu dağ 
parçasına ezildikçe ezilmek istiyordu 

F~-(8:."'\ VAG~UR "\ 
BiLGiLER ______ J 

luginki Proıram 
latanbal 

11: Muhtelif pllklar. 10: Haberler. 19.15 
Orkestra muaikili ve sololar (pllk). 20: 
Halk muaildai (Osman pehliftll tanfm
dan). 20,30: Stild.7o orkestraları. 21,SI: 
Son haberler. 

Saat 22 den ııonn Anaclola ajanaına 

psetelere mahaaa bavadia eeniai verile
cektir. 

18,15: Dini pllldan (Henc!el). 19.30: 
saıler. 21,45: Kilise koroau. 22,30: Haber
ler. 

RudaPfl'f.e 

11,50: Salon muailrisl. 20,45: ~rkdı or
keatra. (Pa•kaln oldutu için neeri1at ta
tildir.) 

MOÜO\'a 
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YE:.rırı 

Son nmtülfiıan: 
çocuk lb>akomo 

ihtiyat Sübayları 
[Safı 1 incide] 

çesinden maaş verilmesi temin edil
mektedir. lhtiyat sübaylarmın bu
lunduklan yerlerden garnizonlara 
sevkinde harcırah adıyle bir para ve
rilmiyecek, yalnız zaruri masraflan 
ödetecektir. 

ita/ya tehdit edigor 
Zecri tedbir şiddetlenirse 

mukabil tedbir alacak 

Cenupta ço 
şiddetli bir 

muharebe olu 
Adisababa, 9 (A.A.) - Bura 

len haberlere göre, cenup budu 
Gabredarre civarında, Birkos 
gUndenberi şiddeUi bir muhar 
reyan etmektedir. 

Ev kraliçesi müsabakamızın son 
imtihanları da bugün başhyor 

Bundan ba,ka hilkfunet, esbabı mu 
cibe layihasında talime çağınlacak 
ihtiyat sübaylannm hep birden çağı
nlmalarma imkan olmadığı için, sı
nıflarına ve doğumlarına göre ordu
nun muayyen talim safhalarında her 
yıl bir kısmının çağınlacağını tasrih 
ederek dairelerdeki işlerin bu işle ak
samıyacağma işaret eylemektedir. 

Avusturyanın silahlanmasına yardım .edecek 
ğmı söylemektedirler. 

Fransa ile lngiltere 
arasında ihtilaf 

Başı 1 incide 
Zehirli gaz kullanılmasına ve hüku
met veyahut başkumandanlık emir 
vermiştir. Bu hususta küçük makam
lann emir vermiş olması mevzuu 
bahis olamaz. 

Her iki taraftan da çok f azl 
fat vardır. 'Muharebenin netice 
kında henüz kat'i bir haber Y 

Sa.ssabanech ve Daggabur d 
talyan tayyareleri tarafmdan 
bardıman edilmiş ve mitralyöz 
ne tutulmuştur. Fakat askeri 
ehemmiyetsiz olduğu söylenme 

Gazetemizin Türli kadınlan arasın
da ev sevgisi uyandırmak gayesile 
tertip ettiği büyük Ev Kraliçesi mü
sabakasının yarın son imtihanları ya
pılacaktır. Uç hafta evvel başlayarak 
dikif, biçki, yemek pişirmek, ev ida
resi gibi imtihanları yüzlerce genç kı
zımız ve ev kadınımız arasında yap
tık, bitirdik. Bunlann dereceleri, kim
lerin kazandıkları hep birden ilan olu 
nacaktır. 

l'ann ~ahah ~t clolomla Tepeha
fmda Beyoğlu Kız San'at Mektebinde 

Adliye 

Bir pantalon hırsızı 

dün tevkif edUdl 
Bahçekapıda Seyfinin ticareUrnne

Binden panta.lon çalmaktan suçlu Va
ıil, dün birinci sulh ceza mahkemesin 
ce tevkif edilmiştir. 

Seyfinin hırsızlığı, şu suretle anla -
eılmıştır: Seyfi, önüne getirilen pan
talonlarm hiçbirini beğenmemiş görU 
nerek, dı§UJ çıkını§, fakat ertesi gü
nü elinde bir pantalonla tekrar gele -
rek, bir gUn önce aldığı panta.lonun 
dar geldiği için değiştirilmesini söyle
miştir. 

Dükkln sahibi satış defterine ba
karak bir gün evvel böyle bir panta
lonun kimseye satılmadığını görünce, 
bunun hırsızlık mal olduğunu anla -
nuş ve Vasili salrvermiyerek polise 
teslim etmiştir. Kendi ayağile tutulan 
Vasilin muhakemesi mevkuf olarak 
yapılacaktır . 

• Beyoğlu postanesinde n!.mma ge 
len taahhUtlü mektubu, hüviyetini is
bat edemediğinden dolayı kendisine 
verilmemesine kızarak baş memur Nu 
riye hakarette bulunmaktan suçlu 
Levantfn dUn UçUncU cezada mahke
mesinde iki gUn hapis ve iki lira pa
ra oezasma mahkfun olmuştur. 

• Şark şimendilf erleri vagonla.rm -
dan kömür çalan Şevket, birinci sulh 
cezada 29 gün hapse mahkum edil
miştir. 

• Yeniköy nahiye katibi Ahmet 
Hamdiye hakarette bulunmaktan suç 
lu Ayşenin dün, birinci ceza mahke -
m~inde duruşması yapılmıştır. Mah
keme, Ayşenin berae.tine karar ver -
miştir. 

Bugün 300 seyyah geliyor 
Bugün şehrimize Alman ban

dıraJı Letitia vapurile Uç yüz seyyah 
gelecektir. Pazartesi ve salı günleri 
de iki seyyah kafile!'li bcklı>.nmektedir. 

Bugün Romanya.dan Prinçi Psema
ria vapurile 50 Romen meb'us gele
cektir. Yortu mUnasebetiyle kafile 
satı gününe kada.r şehrimizde kala
cak ve tekrar Romanyaya dönecek
tir. 

Doktor Muzaffer Şevki 
bugün Atinaya gidiyor 

Değerli mUtehassısmıız doktor Mu
sreff er Şevki bugün, ltalya vapurile, 
Atinada toplanacak olan beynelmilel 
ınUkayE!fleli patoloji kongresine işti -
rak etmek üzere hareket edecektir. 
Doktor Muza!f er Şevketin kongrede 
eynea llmt bir tebliğde bulunacağı 
!lıber almmt§tır, 

Hükumetin bu maksatla hazırlayıp 
Kamutaya \'erdiği layihalardan birin 
de maaş kanununun 13, 24 ve 25 inci 
maddelerinin değiştirilmesi istenmek 
tedir. Layihadan 13 üncü maddenin 
şu sekilde tadili teklif olunmaktadır: 

Ücretle miistahdem olanlara istira 
hat ve saliki zatiyeleri için senede 

1 aza.mt 15 gün ve raporlarla taayyiln 

1 
eden hastalıklarından naşi iki ay 
mezuniyet verileceği gibi 1076 numa-

1 ralı kanunun 146 mcı maddesine göre 
'ı sübay ve askeri memurlardan hazer-
dc talim ve manevra için ça~ırılanla-

1 rın bu müddetleri için ücretleri dahi 
dairelerince tam olarak ita olunur. 
Vazife esnasında bir kaza neticesin -
de hastalanarak vazifesi başına gele
miycnlerin Ucretleri hakkında memu 
rin misillii muamele olunur. Mukave
le ile istihdam olumı.nlar bu hususta 
mukavelenamelerindeki şartlara tabi 
dirler.,, 

ba.,ıayaeak olan imtihanlar iki ~in 
sürecek ve par.ar gUnü akşamı bite
cektir. Bu lmtlhanlan Beyoğlu Kıs 

San'at Mektebi müdürü A'.\·şenln ne
zaretinde ~ehrimlıln t"n değerli ~o

cuk hekimlerile c:ocuk balonu öğret
menlerinden mürekkep bir heyet ya
pM'tlldır. 

Çocuk bakmıı imtihanlarına gir -
mek Uzere idaremizde kaydedilmiş o
lanlar ynrrn sahah dokU7:da Beyoğlu 
Kız San'at Mektebinde bulunmalıdır
lar. 

Vilayette 

Yeni maliye kadrosu 

bu ay anlaşdacak 
Istanbul Maliye şubelerinin 1 Ha

zirandan itibaren alacağı yeni şekli 
tesbit etmek üzere dün Maliye müra
kıbı Raşidin reisliğinde tahakkuk ve 
tahsil müdürleri bir toplantı yapmıt
lardır. Bina ve arazi vergilerinin vi
layet hususi idaresine geçmesi dola
yısile bazt şubelerin işleri hafifleye
cektir. Bu 9ubelerden birtakımı kal
dırılacak ve bir kısmının yerleri de
ğiştirilecektir. Komisyon, ay sonuna 
kadaıı. yeni vaziveti tesbit ederek ra
porunu Finans Bakanlığına göndere
cektir. 

• Mi}li emlak idaresi bu sene de 
bir kısmı emlaki kiraya vermiştir. 

!dare, bunlardan para edenlerin lis
telerini yapmaktadır. Bunlar satılı
ğa çıkarılacaktır. 

• Şehrimize gelen Belgrat üniver
sitesi profesörlerinden Fehim Bay -
raktaroviç ve arkadaşı dün vali mu
avini Hüdai Karatabanı ziyaret et -
mişlerdir. Bu iki profesör hazinei ev
rakta tariht tetkiklerde bulunmağa 

başlamışlardır. Tetkikler on gün ka
dar sürecektir. 

Pof is 

Bakırköyünde bir 
otobüs kazası 

DUn sabah Bakırköyünden Sirke -
ciye gelen 3334 numaralı otobüs, A
ğahamamma yakın bir yerde önüne 
çıkan bir ihtiyarı ezmemek için, di -
reksiyonu sağa kırmış ve yandaki 
yokuşa çıkmak istemiştir. Fakat, bu 
sefer de karşısına bir b&\!ka yolcu 
çıkmış, şoför, arabayı ıoldaki ahşap 

eve bindirmiştir. Bu çarpışmada evin 
alt tarafı parçalanmıf ve otobüsün 
ön camlarile çamurluktan kırılmıştır 
Bu sırada evdeki elektrik telleri kon
tak yapmı9, sokaktaki umumi kablo 
yanmıştır. 

Ayni layiha ile 24 üncü maddenin 
başına "seferberlikte" kaydmm ila -
vesi istenmekte ve 25 inci maddenin 
şu \!ekli alması teklif edilmektedir: 

'Talim ve manevra miinasebetile 
silah altına alman memurların aske
ri rütbeyi haiz olsun olmasın, maa~
ları mensup oldukları daire ve dev
lete bağlı müesseslerce tam olarak 
verilir. Serbest meslek erbabından 
bulunanların talim ve manevra için 
orduda kalacklan mliddete ait rütbe
lerine göre maaşları kıt'aya iltihakla
rı tarihinden itibaren Milli Müdafaa 
Vekaleti bütçesinden verilir . ., 

Diğer bir layiha ile de hilkiımet 
Kamutaydan ihtiyat sübay ve askert 
memurlar kanununun 19 uncu madde 
ginin şu şekilde değiştirilmesini iste
mi~tir: 

"Seferde, hizmete ve ha7.erde umu 
mt manevralıtra çağmlan ihtiyat sU
bay ve askert memurların celp ve ter 
hislerinde muva7.zaf silhavlar misil-
1\t harcirah verilir. Hazerde talim ve 
terbiye maksıı ~ile cı- ~rılanlara yal -
nız yol masrafı verilir.,, 

Moskova radyosunda 
(Başı 1 lncidel 

den kaçakçısı, Liszt'in Campenella'sı. 
Opera mugannisi Nortsov: Çay • 

kovski'nin Pikvaya dama. operasın -
dan Eletzki'nin aryası, Çaykovskinin 
Yolanda operumdan Robert'in ar -
yası, Çaykovski'nin "gürilltülU balo 
ortasında., şarkısı. 

Opera mug:_anniye~i Maksakova: 
Mussorski'nin Kovns;ina operasından 
Marta'nın Aryası, Rimski-Korsa kof'· 
un Snegaroçka opera~ından Lelia şar 
kısı, Bizet'nin Carmen operasından 
Kabanera. 
Kemancı Ortriyak: . Saint-S11.ens'in 

Cappicioso rondosu, Dvorak'ın Uçün
cU slav dansı. 

Opera mugannisi Jadan: Ahmani
nof'un genç çingene şarkısı, Çaykovg 
kinin "bir kelime ile bildirmek iste • 
rim,, şarkısı, bir floranse §arkısr. 

Opera muganniyesi Barsova: Rim'I 
ki-Korsakof'un Seneguroçka. operasın 
dan Sneguroçkanm Aryası, Rlmeki· 
Korsakof'un güle aşık blilbill Garkısı 
ve tUrkçe olarak Ali&biev'in bülbill 
şarkısı. 

Opera mugannisi Pirogov: Çaykovs 
ki'nin çılgın geceleri, Volga kayıkçı -
ları halk şarkısı, Borodin'in Prens 
Igor operasından Galitzki'nin Aryası. 

Piyanoda :Makarof: 
Konserden evvel devlet tiyatrosu 

ikinci direktörü Arkanof, ufak bir hi 
tabe irat edecektir • 

ta sokularak seferine devam etmiş -
tir. 

Bu da baıkası 
Kerestecilerden Eyilbe doğru gi -

den şoför Ahmedin idaresindeki 5298 
numaralı otobüs manevrasını p.şıra
rak Sabriye ait bir evin bodrum kat 
odasına çarpmıştır. Çarpışmadan ka
pı kınlmıf, yolculardan EyUpte otu
ran kahveci Galibin beş yaşındaki ta
zının sağ kaşı yanlmışbr. Yapılan 
tahkikat, kazanın makas kmlmasm
dan ileri geldiğini göstermi15tir. 

Bir çocuk bulundu 

Cenevre, 9 (A.A.) - Havas Ajan -
sının diplomatik muhabirinin bildir -
diğine göre, dün 13 ler komitesinde 
yapılan müzakerel-;.'", İtalyan - Habeş 
anlaşmazlığının, sulh meselesinde, 
lngiltere ile Fransa arasında noktai 
nazar ihtilafı bulunduğunu göster -
miştir. Fransızlar Fılnden'in geçen 
martın 20 sinde mecliste sarahatle 
söylediği gibi, muhasematm ta.tili i -
çin, zecrt tedbirlerin de birlikte tali
ki ica.bettiği fikrinde ıarar etmektedir 
ler. İngilizler, ltalyanm milzakerata 
girişmekten imtina halinde, zehirli 
gaz istimali dolayısile, zecri tedbirle 
rin giddeUendirilmesini istemektedir
ler. 

Eden, zehirli gazlarm kullanılmuı 
nı yasak eden 1925 muahedesini ltal
ya ile Habeşistanın birlikte imzala
dıklarını hatırlatara.k bu muahedenin 
zehirli gaz imalini ya.sak eden yeni 
bir madde ili.vesiyle tamamını teklif 
etmi§tir. Eden, A Vrupanm istikbali 
bu meeelenin halline bağlıdır. demiş
tir. 

Bunun Uzerine Fı!nden, kızılhaç 
cemiyetinin yapacağı tahkikatın Ha
beşler taraf mdan ika edilen mezalime 
de şamil olması icabettiğini söyle -
miş, fakat, 13 ter komitesinin bu me
seleler hakkında bir karar vermek 
salahiyetini haiz olmadığını hatırlata
rak hukukçulardan mürekkep bir ko
mite teşkilini ve her iki muharip tara
fın harp kanuntannı ihlil edip etme
diklerinin tahkikini teklif etmiştir. 

Hukukçular, Habeş seyyar hasta
neleri doktorlan tarafından tanzim 
edilip Italyanların zehirli gaz kullan 
dıklumı isbat eden beyannameleri ha 
vi bir notayı, bugün 13 ler kom1tesi • 
ne tevdi edeceklerdir. 

Bu hukukçular, Fransız JulE-.s Bar 
devand, lnigUlz ~lr Vllferd Malkln ve 
Ispanyol Lopez Olivan isimlerinde Uç 
kişidir. 

Konseyin rolü müıahit 
olarak kalmalcmııl 

Cenevre, 9 . ( A.A. )- Flandin e
ğer Almnaya Ren'de tahkimata baş
larsa Fransanın Sar havzasını yeni
den işgal edeceğine dair Daily Tele
graph gazeteBinin kendisine atfetti
ği beyanatı tekzip eylemiş ve İtal
yan - Habeş ihtila.fmd& da İngiltere 
ile Fransa noktai na.zarları aruın
daki büyük aykınlığın devam ettiği
ni söylemiş ve "Fransanın kanaatı, 
Konsey rolUnUn bir milşahit olmak
tan ibaret kalması merkezindedir.,, 
demiştir. 

Zehirli gaz İ§İni konsey 
tetkik edecek 

Cene\Te, 9. (A.A.) - Hukukt ko
mite, harp kanunlarının ihlali mese
lel'linin tetkiki Konseye ait olduğuna 
karar vermi§tir. 

Komite muhariplere 
müracaatta bulundu 

' Cenevre, 9. (A.A.)- 13 Ier Komi-
tesi İtalyan ve Habeşistan hükumet
lerine aşağıdaki müracaatta bulun
muştur: 

Komite, bazı beynelmilel hukuk 
hükumlerinin ihlal edildiğine dair t
talyan ve Habeş hükumetleri tara
fından yapılan tebligattan malumat 
almıştır. Komite, bu tebligatın mu
cip olduğu genel Galyani kaydetmek 
ister ve muharip iki taraf, gelecekte 
bu prensiplerin ihlalinden sakınma
ya davet eder. 13 ler Komite!!i iki 
memleketten umumt galyan teskin e
decek teminat alacağını ümit eder. 

Edene göre ıehfrU gaı lcul
lonılmosım ya hükumet ya 
baıfcumandanlık 
emretmi§tir 

Habeşlerin dumdum kurşunu kul
landığı hakkındaki İtalyan itham -
!arı ise doğru olamaz. 

Habeş faciası 
[Başı 1 incide] 

Almanlara karşı yumuşak davranmış 
ve Fransızların kanaatine göre Lo
karnonun kefili sıfatile uhdesine dü
şen vazifeyi pek hüsnil ifa etmemiş
tir. 

Lokamo tekliflerine karşı verilen 
Alman cevabı ve sulh planı İngiltere
de şimdi Cenevreye tevdi edilmiş olan 
Fransız planından daha. müsait kar -
şılanmıştır. 

Halbuki diğer taraftan lta.lya da 
1925 Lokamo paktının kefili olan 
bir devlettir. ltalya son sözilnü söyle
memiştir. Binaenaleyh bu vaziyette 
Fransızların ltalyaya daha. ziyade 
yaklaşmış olmaları ihtimal dahilinde
dir. Nitekim Fransız murahhası Ce
ne\Tede zehirli gaz tahkikatı hakkın
da yapılan Ingiliz teklifine hilcum et
miştir. Bu hücum zehirli gaz tahkika
tından ziyade Tsana gölü yüzün.den 
vaziyeti sıkışan lngiltereye yapılmak
tadır. 

Netice: 
Avusturyayı teslih etmek. Almanya 

nm Anşlus emellerine karşı koymak 
itibarile Fransanın işine gelirse de, 
kUçük antantın bir uzvu sıfatile Fran 
sızlar, buna karşı koymak mecburi -
yetindedirler. 

Ve garip olan şu ki, Avrupa devlet
leri arasındaki bu zıt vaziyetler Habe
şistanda Negüs'Un başına çorap ör -
mektedir. Onun için ltaJya şimdi ge
çen -Kanunusanide hazırlanan Sam
vel Hor -La val tekliflerini bile be -
ğenmemekte ve Habeftüıtanı taın bir 
ltalyan müstemlekesi haline koyma -
yı istemektedir. Bu fikirle beraber, 
Edenin muhasematı durdurmak te -
şebbUsüne rağmen, Cenuptaki Grazya 
ni ordusu da ileri silrülmüştUr. 

TAN 

Habeşler ltalya ile 

müzakereyi 

kabul ettiler 
[Başı 1 incide] 

me yapılacaktır. 13 ler Komitesinin 
paskalyadan önce 21 nisana kadar 
taliki prensip itibarile derpiş edil
miştir, 13 ler Komitesi başkanı ile 
muharip devletler delegeleri arasın
da müzakereler Cenevrcde devam e
decektir. 

Yeni askerler gönderili 
Napoli, 9 (A.A.) - ltalia, K 

bo ve Liguria vapurları, cem'an 
asker, 700 kara gömlekli, 1450 i 
150 silbayla dün akşam Doğu 
kaya hareket etmişlerdir. 

ltalyan askerlerine erı 
ve mühimmat 

Koram, 9 (A.A.) Stefani: 
İtalyan uçakları bugün şimal c 

sinin yeni bir üssünü teşkil ede 
lan Koram hava meydanına ine 
dir. 

Son ileri hareketler ilzerine, 1 
zım hizmetleri Meida meraya n 
lunmuştur. Harekata iştirak ed 
talara on ikişer günlük erzak il 
raber ağır silahlar için 10.000.0 
şek, 160.000 el bombası, 45.000 h 
mermisi 75.000 top mermisi ve ~ 
ce kental yiyecek dağıtılmıştır 
karlar muhtelif e~ya ve levazım 
ğız ağıza doludur. 

ltafyanfar yine zehirli g 
lcullan1yor 

Londra, 9 CA.A.) - Röyter 
sı bildiriyor: 

Eritre menbalanndan gelen h 
lere göre Dessie'ye doğru ltaly 
ri hareketi, son muharebcdenberi 
beşler tarafından hiçbir mukab 
maruz kalmaksızın devam etme 
dir. 

Veliaht kumandasında şimale 
ru ilerlemekte olan Habeş kuvv 
den yeni hiçbir haber yoktur. 

Italyan yerli askerler kolunun 
krtalan, Koram'm 50 kilometro 
bunda ve Dessie'ye 125 kilomet 
dar mesafede Kobbaü-Kobba m 
ine varmışlardır. 

Tsana gölü civarından gelen U 
cü ltalyan kolordusu ile şimalde 
len diğer Italyan kolu, sanıldığın 
re, Mağdalaya doğru istikamet 
lardır. 

Habeş hilkfım
0

eti ise, Koram'm 
yanlar elinde geçtiğini inki.r etm 
dir,. 

ltalyan tayyareleri şimal mm 
lanna Sinapls guleri atnuşla.r ' 
suretle ekserisi sivil olmak ~ere 
lerce kişinin nhlm surette ya.ral 
sına sebep olmuJlardır. 

ltofyan zayiatı 
Roma. 9 (A.A.} -Mareşal Bad 

!iyonun bir raporuna göre, Aşangi 
lU kayıtlarında vukubulan muha 
bedeki Italyan zayiatı şudur: ôlU: 
zabit, 86 asker ve 240 askarlı. Ya 
49 zabit, 269 asker ve 699 askar 
Düşmanın zayiatı, tesbit edil 

mekle beraber, binlercedir . 

Bu takdirde, Italyanm, askeri ha -
rekatı derhal mi, yoksa Habeşistanla 
bir anlaşma yaptıktan sonra mı talik 
edeceği henüz malUın değildir. 500 esir, 80 top, 43 mitralyöz 1 

tilfek, ve 11 kamyon ile Negüs1ın 
. mobili ele geçirilmiştir. Milletler Cemiyeti 

otoritesine tecavüz 
Nev-York, 9 (A.A.) - Nev-York 

Times gazetesi, Habeş harbinin, Ne -
güs ordularının imhasiyle bitmesi l!
zrm geldiğini söyliyen Mussolininin 
bu beyanatından bahsederek ''Millet
ler Cemiyetinin, otoritesine karıiI bu 
kadar açıkça meydan okumasına mü 
saade etmesi intihar demektir .. diyor 
Bilytik Britanya dahi, sulh siyaseti-

ne Italyanlar taraf mdan bu kadar 
detli surette meydan okunmasına 
saade edemez. OnUmüzdeki bit 
gün içinde, Avnıpa.nm mes'ul de 
adamları, sahip oldukları bütün 
yaset, bUtün cesaret ve bUtün tıl 
netini herhalde göstermek mec 
yetinde kalacaklardır.,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttı 
ma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 14 7 şer kalem 01111 
üzere 21 muayene ve tedavi evine alınacak 21 takım i 
ve Il'alzeme olbaptaki şartname veçhile ve kapalı zarf u 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 29-4-936'Çarşamba gunu saat 15 
Cağaloğlundaki Sıhhat müdürlüğündeki komisyonda 1 
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takımı 300 liradan 6300 J 
dır. 

3 -Muvakkat teminat 472 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameler parasız olarak sıhhat müdürl 

mutemetliğinde verilmektedfr. Bir tramvay yoldan çıkh 
Harbiye - Aksaray hattına i•leyen 

88 numaralı tramvay arabası Gülha
ne parkı önündeki virajı dönerken 
birdenbire hattan çıkmış, bu )1lzden 
tramvay seferleri 20 dakika teahhU
re uğranuftır. Tramvay tekrar hat-

Dün sabah Beyazıtta Universite 
kapısı önünde altı yaşlarında san saç 
lı bir çocuk ağlar vaziyette bulun -
muş ve annesine teslim edilmek Uzere 
polise verilmlftir. 

Cenevre, 9. (A.A.r - İngiliz kay
nağından alınan malumata göre, E
den 13 ler Komitesinde mühim be
yanatta bulunmuştur. MUzakere 13 
ler Komitesinin harp hukukunnu ih
lali hakkında müzakerede bulunma
ya. aelahiyettar olup olmadığı mese
lesi hakkında cereyan etmi§tir. Bu 
hususta Milletler Cemiyeti hukuqi
nasları karar vereceklerdi. Eden bir 
hukukşina!llar raporunun bulunma
muı, Milletler Cemiyetinin zehirli 
gaz kullanılma!!ı gibi çok mühim bir 
mesele ile derhal iştigaline mani ol
mamak icap edeceğini söylemiıtir. 

5 - Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası ve 
siyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat t 
nat makbuzu veya banka mektuplariyle teklif mektU 
nnı yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat evvelin• 
~ar makbuz mukabilinde komis 
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Tabii meyva uaarelerile hazır. 
ta.nmll yegt.ne meyva tuzudur. 

Mide, barlllk. karaciğer, böb
rek b&ltalıklannda fevkallde 
faydalıdır. Hazmi kolaylqtınr. 
tnkibuJ izale eder. 

İngiliz Kanzuk Eczanesi 
-- Beyo~lu - latanbıü 

İstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No. Cinsi ve his. Hisseye göre ,, muhammen K. 

438 Kara GUmrUk LökUncUler Cad. 18-20 Kagir iki dükkln 2620 Kapalı 
Atik Alipap. zarf 

497 Heybeliada E. Bahariye E. 3 Mil. 63,50 metre ba~- 100 Açık 

Y. Çiçekli daf çe yeri arttırma 

806 Yeniköy E. Köybqı arka E. 8 MU. Arsanın 2/ 3 80 " Y. Hekim Y. 1 
3564/ 11 Kadıköy Osmanafa E. Hiriatoe 62 118 metre arsanın 320 "' Y. Salkım harita9 4 6 His. 
3996 Fatih Hoca Hayreddin E . Süpürgeci E. ve Y. 18 Kagir dilkkanm 950 " Y. İllambol Mahallen 29 94 120 tam ve bir 

sehminin 8 10 his. 
5730 Samatya lmrahor E. İlltasyon Cad. E.133 Mil. Bağçeli ahşap 290 " Y. Gençağa Y. 9-11 hanenin 1/ 4 His. 

6846 Tarabya KalaY.CJ Nuri E. 14 Y. 5-7 Sebze bağçesi 55 " 
mahallen 5 No Ju 
sebze bağçesinden 

bir kısım 

7742 " 
E. Su yolu E. 8 Y. 38 Arsanın 11 50 his. 10 ,. 
Y. Beyoğlu 
mahallen Şalcı 

7890 Feriköy E. Korenti E. 27 MU. Bağçeli ahşap hane 130 
Y.Kuyu Harita 4 ve Uç yer odasının 

60 ıoo His. 

7891 • " E. 27 Mü. Bağçeli kulubenin 80 ,, 
Harita 5 60 100 His. 

7892 .. .. E. 27 MU. Bağçeli ahşıp hane- 215 H 

harita 6 nin 60 100 His. 

7919 Taksim Firllzafa Çıkmaz ikinci E. 5 Mü. Ah§aP hane 1460 Kapalı 
Tillbentci Y. 16 zarf 

803~ Büyük dere BUyUkdere Cad. E.322-3~4 Ahşap hane ve 3085 .. 
Y.312 dükkanın 3/ 4 His. 

mahallen 307-309 

8041 Beyoğlu Hüseyinağa Mumhane E. 40 Arsa 120 Açık 

Y. 36 arttırma 

8115 Fatih Hoca E. Süpilrgei E . ve Y. 16 Kagir dükkanın 650 
" Y. lsllmbol mahallen 31 94 120 tam ve bir 

schminin 8 10 His. 
Hayreddin 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılm1şt.ır. İhaleleri 24-4-936 tarihine te· 
sadilf eden Cuma gilnil saat on dörttedir. Satış milnhasıran gayrimübadil bonosiladır. 

latanbul 4 cU İcra Memurluğundan: 
!'amamma 1127 lira kıymet takdir 
edilen Ayvansaray Karabaş mahalle 
ei Camii Şerif sokağında e~ki 81. 81 
ınükerrer, 81 mUkerrer yem 9! ~. 8 
numerolu kayden Uç elyevm bır duk
ki.n olarak kullanılan dükkanın ta
mamı açık artırmaya vazedil~i?tir. 
Artırma peşindir. Artırmaya ıştırak 
edecek müşterilerin kıymeti muham
ll'lenin yüzde 7,5 nisbetinde pey a~çe
ai veya millt bir bankanın ~mınat 
mektubunu hamil olmaları ıcap e
der. MUterakim vergi, tanzifat, ten-

viriye ve vakıf borçları ~e 20 ~~e- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
lik Evkaf tavizi müşteriye aıttir. 
Artırma şartnamesi 24-4-936 tari-
hine mlısadif cumartesi günü Daire- .. ••••••••••••••••••••••••••••••••1111!••• .. 
:ı:.m~~~ ~;;;=~~a1~~-~3~n~~~ istanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 
hine miısadif çarşamba günü daire-

mizde saat 14 ten 16 ya .kadar icra ·ızmı·r Satışı 
edilecek. Birinci artırmada bedel. 
kıymeti muha.mmenenin yüzde 75 ini 
bulduğu takdirde üste bırakılır. Ak
si takdirde son artırmanın teahhU
dil baki kalmak ilzere artırma 15 gün 
daha temdit dilerek 28-5-936 tari
hine mtlsadif perşembe gllnU saat 
14 ten 16 ya kadar. Dairede yapı
lacak ikinci artırma neticesinde en 
çok artıranm Ustünde bırakılacaktır. 

2004 No. ıu lcra ve lflis kanununun 

126 mcı maddesine tevfikan hak~an 
tapu sieillerile sabit olamayan ıpo
tekli alacaklarla diğer allkadaranın 

• 

ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarif e 
dair olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren IO gttn zarfında evrakı mUs 
bitelerile birlikte Dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hak
ları tapu sicillerile ablt olmıyanlar 
aatı' bedelinin paylaşmasından ha
rt~ kalırlar. Müterakim vergi, tenvi-

ri taıızifiyeden ibaret olan Beye, ve . be-
lediye nıaumu ve Vakıf icareeı -

d 1i UU.yededen tenzil olunur. Da-
e m ak"ti 1 ha fazla maIUınat alm ıs yen e-

rin 935 - 355 numaralı dosyada mev
cut evrik ve mahallen haciz ve tak
diri kıymet raporunu görüp anlaya
cakları ilin olunur. (22004) 

latanbul Yedinci İcra Memurluğun· 
lan : Bir alacaim temlııi için haciz 
edilip paraya çevrilmesine karar ve-

rilen dikit makinuı ve aatrenln Be
filrtqta po9taDe Jcartgında 20 No. 

cıa 14-i-936 alı gUnU saat H ten 1:5 
açık artırma ile atılacafı illn olu
ıı.ur· (22006) 

t]ıldldar Hukuk hlkimliğinden. 
:Anadolu hiaarinda kandilli cadde

ainde 17 No.lu hanede sakine Fatma 
tnviye tarafından babası Hasan Muh 

1. . l7 sene evvel Jstanbuldan bir 
ısın . 

aemti meÇhule gıde~ek gay.b~bet ett;t-
~- 0 tarihten ben kendısınden hıç 
gıve v " tl ir b . haber aıınınadıgı cıhe e ga P ı-
~~e hUkUm itası talebile açtığı da
vanm icra kılınan tahkikatmda da
\'aCI Fatma Utviyenin babuı Haean 
Muhliain Hayat ve memetından ha· 
berdar olanların bu baptaki malü
matlarmı bir sene zarfında mahke
meye bildirmeleri tnzumunun ilanına 
karar verilerek tanzim kılınan ilan• 
namenin bir nush&SI mahkeme divan 
hanesine asılmış olduğu gibi keyfi
yet aynca guete ile de llln olunur. 

Umumi Netnyıtı ldare Eden: 
S. SALIM 

Cuetecllik ve Matbaacılık T. A. 
tlrlrett. Ankara Caddesi No. 100 
BuıldıiJ yer: TAN Matbaası 

D.No. Semti ve mahallesi 

890 

667 Buca 

670 .. 

684 .. 

798 
" 

,. Apğı mahalle 

Sokağı 

Bozkır Nuri 

lataayon Cad. 

" 

Halk 

fstaıyon Cad. 

E. Mecidiye 
Y. Belediye 

Emlak No. 

E . 39 

E. 21 
Y. 81 
No.taj57 

E. 21 
Y. 11 
No taj 153 

E. 4 
Y. 23 
No taj 19 

E.102 
Notaj94 

E. 44 
Notaj 
3~·34/1 

Cinsi ve hi&. flisseye göre 
muhammen K 

üç oda koridor altında 5000 
bir'Oda, Kömürlük, mat-
bah, HeJA ve Avlu için-
de 3 olibtüs iki zeytin 
bir akasya bir badem bir 
servi ağacı ve kuyuyu müşte
mil 967 ,25 metre murab-
baı Ev 
Fevkani dört oda, Sofa 
sandık odası balkon, 10000 
tahtani iki oda Mşlık 
bodurum tarasa matbah 
avlu kuyuyu mUgtemil 
803,45 metre murabba.J 
Ev 
"t'ahtani fevkani beş oda 
bir sandık odası matbah 8750 
tarasa avlu kuyu salon 
koridor balkonu mUşte-
mil 169.57 metre murab
baı kagir Ev 
Taht.ani fevkani 8 oda 
matbah koridor Balon 7500 
bodunım çama~ırhane 
bağçeyi müştemil 391,01 
metre murabbaı Ev 
Altı ve Ustu dört oda bir 
köşk hizmetçi odası hll· 1250 
vuzu mUıtemil 3339.77 
metre murabbaı evin 
8 48 His. 
Fevkani tahtanı altı oda 
Uç sandık odası eof a 10000 
koridor matbah balkon 
bağçeyi mü3temll 1488,28 
metre murabbaı Ev al
tında dUkkB.n 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller lrapalı zarf U9Ulile °!' gün müddetle satışa çıkanlmı§tır. İhaleleri 
. -4-936 pazartesi .ıaat on dörtte. lzmir Milll Emlik dalreaınde yapılacaktır. Satıı münhasıran gayri mU-
ndll bonoeiladrr. 

ÇO&ı< 
ETLi OLUR 

8 ANZOPiRiN kar<ılczri Hr.R vFRol 40Kuıwş 
·l • f:., hJk"''""'NI l• Mİ."Lf~. BALC.AM SÖKTÜRİ.ıR.ÖKSURÜ<..Ü HE~tN GİDER İ R 

lzmir Liman lıleri Umum Mü· 
dürlüğünden : 

İdaremizce açık eksiltme suretiyle 1000 bin metro 
mık'abı çıralı çam azmanı satın alınacaktır. Eksiltme 
müddeti 1Nisan936 dan 30 Nisan 936 tarihine kadardır. 
İhale 30 Nisan 936 tarihine müsadif perşembe &iinü saat 
16 da İzmir Liman işleri idaresinde müdürler Encüme
ninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecek olanlar muvakkat 
teminat olarak 18 7 S lirayı İdare veznesine nakden ver
meğe veya Milli bir Bankadan bu mıktar da teminat mek
tubu &etirmeğe veyahut Devletce çıkarılmış olan Tahvi
lattan bu mıktar vermeğe mecburdur. Şartnameyi gör
mek ve fazla izahat almak isteyenlerin İdaremiz yazı i~
leri ıefliğine müracaatları. ( 1 7 9 2) 

2602 

\ E\'lerınizı Sineklerin ve »öceklcrin 
istilasına karşı muhafaza ediniz. 

il 

Yüzde yüz öldürür 
Taklitlerinden sakınınız 

FAYDA 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, güve, arı, karınca , örUm
cek ve bütUn haşaratı klikUnden keser, yuvnlarına ve 
eşyaların Uzerir•e ve odaların havasına ve tahtaların, 

duvarların kenarlarına, aralarına bolca FAYDA serpiniz 
ve tahtakunı yuvıı.ları FAYDA ile tahrib ediniz. BUtUn yaz 

bu muzır haşar'tttan kurtulacak ve rahat edeceksiniz. 
Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, cr
zaklarınızı telvi11 eden hamam böceklerini, aptesaııelerde, 

hamaınlardR bulunan küçiik böcekleri, tırtıllan, kümes 
hayv.maUnda, köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda 

bulunnn keneleri, bitleri, nebatat ve ağaçlar üzerindeki 
tır~ılları behemehal FAYDA ile imha ediniz. Nilmunelik 

20, uf ak 30, yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku· 

ru3tur. FAZLA PARA \' ERMEYİNİZ. Tesiri daha az ol
duğu halde ecnebi malı di~ e fazla para koparmak istiycn-

lerdeo sakUWJll; FAY OA. imaline nazaran daha kı.ı vveUi 
ve daha ucuzdur. HASAN marka.ııına dikkat. 

Hasan deposu: ANKAR~ lSTANBUL, BEYOCLU 

Adana Pamuk üre~me çiftliği 
Direktörlüğünden: 

Asgari Azami 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 1300 1600 ,, 
Mazot 4000 5000 ,, 
Valvalin 50 80 ,, 
Vakum 900 1000 Kilo 
Gres 400 600 ,, 

Pamuk Üretme Çiftliğinin Şubat 93 7 sonuna kadar 
ihtiyacı olan vt:: yukarıda cins ve mikdarı yazılan yanıcı 
maddeler kc:&pah zarf usulil~ münakasaya konulmuş ise
de fiatlar muvafık görülmediğindep pazarlık suretile sa
tın ahnacakdır. İhale 22-4-936 gününe tesadüf eden çar
şamba günü saat 15 de Tohum İslah İstasyonunda yapı
lacakdır. İlk teminat 1534 Jira 20 kuruştur. Muhammen 
bedeli 20456 liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak isteyenlerin Tohum İslah İstasyonu Direktörlüğü
ne müracaatları. ve isteklilerin muayyen gün ve saatta 
Adana Tohum lsJah İstasyonunda bulunmaları. ( ı 886) 

Ankara Jandarma Genel komu
tanhğı Satınalma Komisyonundan 
Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 2450 portetif Ça

dır 11-4-936 cumartesi günü saat 1 O da kapalı zarf ek
siltmesiyle satın alınacaktır. Bir tane&ine 616 kuruş değer 
biçilen Çadır şartnamesi parasız Komisyondan alınabi
lir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 1131 lira 90 kuruş 
ilk teminatları ve şartnamede yazılı diğer belgeler içinde 
bulundurulacak teklif zarflarını en geç eksiltme vaktin
den bir saat evvel Komisyona vermiş olmaları. ( 1593) 

2475 

Akay işletmesi Dırektörlüğünden: 
Yalova Kaplıcalarındaki köylü hamamının bir senelik 

kirası için yapılan açık arttırmada verilen fiat haddi la
yıkında görülmediğinden ve plajın icarma da talip 
zuhur etmediğinden her ikisinin açık arttırması 16 
Nisan l 936 Perşembe günü saat on beşe uzatılmıştır. 
İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün Levazım 

Şefliğine ve arttırmaya .-ireceklerin de yukarıda yazılı 
gün ve saatte Sefler Encümenine müracaatları. ( 1883) 

• 
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Fil MARKA 
Kontr-Plak tahtası 
Türkiyede bir tanedir Fabrikası 
Bir çok tecrübeden sonra varmış 
Nihayet kusursuz mal çıkarmış 

Her tahta köşesinde Artık yorma kendini boşuna 
bu markayı arayınız. Zira Fil markadır yalnız gidebilir hoşuna 

Mektup adresi: latanbul, Katırcıoğlu han No. 65 Telefon: 22409 

Türk Kontr - Plak Fabrikası 
Eyüp - Bahariye No. 1 - 2 

25 Mart 936 tarihinden itibaren toptan fiatlarmuz 
şunlardır: 

Cins B BB BBB C 

Beher M 3 T.L. 175 155 135 1115 

Açık Eksiltme ilanı 

Hava Yolları Devlet 
işletme idaresinden: 

2486 

Sivil Tayyare Meydanı yapılmak üzere satın alınan An-
karadaki eski koşu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 

Şartlar şunlardır : 
1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 
2 - Bir metre mik'abı toprağın hafriyle Otuz metre

ye kadar nlkli için 36 kuruş altmış metreye kadar nakli 
için 42, yüz rt\etreye 54, yüz elli metreye 58, İki yüz 
metreye 60, İkiyüz elli metreye 62, Üçyüz metreye nakli 
için de 6 4 kuruş bedel tahmin edilmiştir. 

3 - Hafriyat mıktan ile nakil mesafesi vasıtalarını 
bulmak üzere sahanın yarımşar metrelik irtifa farklarını 
gösteren tesviye münhanili bir planın alınması ve bu pla
na istinaden hafr ve nakil hesaplannm yapılarak İdare
ye tasdik ettiriln1esi müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmi
yecektir. Ancak sert olduğuna idarece kanaat getirilen 
kısımların hafrinde müteahhit muhatardır. 

5 - Bilfi'il toprak tesviyesine ihale tarihinden azami 
bir ay içinde başlamış ve tesviye ihaleden üç ay sonra bit
miş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 Nisan 936 Cuma günü saat 
14.30 da Nafıa Vekaleti Münakalit Reis muavinliği oda
sında yapılacaktır. 

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 
Hava yollan Müdürlüğüne İşi deruhte etmek isteyenle
rinde yukanda yazılı gün ve saatte ehliyetnameleri ve 
712, 5 liralık teminat mektuplan ve diğer muktazi evra
kiyle birlikte müracaat etmeleri. (694) (1672) 

Kapalı Zarf Usulile 

Eksiltme illnı 

2537 

Siimer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1-Gem.Ukde bı,a edilecek IUDjipek fabrikuı ve mU9temilitı 
binalan toprak tesviyesi iskele ve saire lnf&&b kapalı zarf uaulile 
ve vahidi fiat eeaaile eb1ıtmeye çıkarllmıftu'. Tahmin edilen keşif 
bedeli 660 439,59 liradır. 

2 - Bu ite ait ekailtme evrakı IQDlardJr ı 
A) Eksiltme prbıameei 
B) Mukavele projesi 
C) Ketif ve vahidi fiat cetveli 
D) Fenni p.rtname wı ölçü uuDerl 
E) RUBU.il ,artname1er 
F) Projeler 

lateyenter bu evrakı 33,10 lira mukabilinde Sümer Bank Ankara 
tube8iııden alab!Urler. 

3 - Eksiltme 20 Nisan 1938 Puarteai gtlnft A&t 18 da Ankara 
Ziraat Bank._ı binumd& Sümer Bant merkezindeki komisyonda 
yapılacaktır. ---

' - ı.teklilerln 30181,M lira muvakkat teminat vermem llzım
dir. Bundan bqka eksiltmeye girecekler ihale günUnden 3 gün ev
veline kadar banka tarafmclan tefkil edilecek ehliyet komlayonuna 
resmi vesaik ibraz ederek bu iti bqarabileceltlerini isbat edecekler 
gerek mali ve gerek feDDt cephelreden yapacağı tetkikat netice
sinde komisyonca bu hususa kanaat huıl olduğu takdirde kendi
lerine ehliyet veetkuı verilecektir. Bu veldkalarm teklif mektupla
rına leffedllmesl llzmıdır. 

f5 - Teklif mektuplan yukarıda yulldığı gUn ve eaatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank Umumi KtldtlrlUğtlne makbu 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ne g6nderllecet mektuplarm nihayet fhale aaatlnden bir 
saat evveline kadar gelmif ve zarfm kanuni t*Dcle kapablmlf bu
Junmı8J Jlznndır. 

2581 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Yapılmakta olan bnalizaayon ameliyatı dolaymile 10-4-936 tarihinden 

9lbaren Vefada Kovacdar, Manav, KWkWe w Üzilmell 110kaltlannm btl
taıı nakil vuıta1arma kapalı baJun•cafı llln olunur •• (B)~ f 1897)1 

Belediyeler Ban
kasından: 

1 - Ankarada Cumhuriyet Caddesinde Hukuk 
Mektebi önündeki arsa üzerinde yapdınlacak Bele-· 
diyeler Bankası binasının götürü olarak ve (anahtar 
teslimi) suretile inşası, kapalı zarf usulü ile ve 20 gün 
müddetle eksiltmeye konujmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 3 5 7. 2 5 7 U çyüz 
elli yedi bin ikiyüz elli yedi liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Belediyeler Bankası 
Genel Direktörlük binasında 29 Nisan 1936 Çarşam
ba günü saat 14 te Banka İdare Meclisi huzurunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler bu işe aid eksiltme şartnamesini. 
mukavele projesini, fenni umumi ve hususi ve malze
me şartnamelerile sair cedvel ve evrakı ( 5 O) elli lira 
bedel mukabilinde Ankarada Belediyeler Bankasın
dan ve İstanbulda Galatada Bahtiyar hanında 22 No. 
da mukim bina proje Miman Seyfi Arkandan alabi
lirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, isteklilerin: 
A) - Türk Vavandaşı olması, 
B) - En aşağı ikiyüz bin liralık bir binayı muva·f

fakiyetle başardığına dair selahiyetli makamlardan 
alınmış musaddak bir vesikayı haiz bulunması, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye vesikasını hamil 
bulunması, 

D) - 3 5 7. 2 5 7 üçyüz elli yedi bin iki yüz elli yedi 
lira muhammen bedeli olan bu işi halen yapa bilecek 
mali bir iktidarda olduğuna dair Bankalardan bir ve
sika almış bulunması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz bin yüz liralık mu
vakkat teminat vermesi, 

G) - İsteklilerin beşinci maddede yazılı vesikaları 
eksiltme gününden bir gün evveline kadar Bankaya 
ibraz ederek kabul ve tasdik ettirdikten sonra teklif 
zarfları içerisine koymalan, 

6 - İsteklilerin teklif mektublannı eksiltme günü 
azami saat 12 ye kadar, ihale şartnamesinde yazılı 
şartlar dairesinde ve makbuz mukabilinde Bankaya 
tevdi etmiş bulunmaları şarttır. ( 765) ( 1864) 

lstanbul 8 ıncı icra Memurlu§undan; 

Emnıyel ıgına 
250 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına 131 O lira 
kıymet takdir edilen Kadıköyünde Rasimağa nıahallesin
de Karakolhane sokağında eski 33 Mükerrer yeni 80 nu
marataj 136 numaralarla murakkam bahçeli bir evin ta
mamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhammenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
c;kç~si veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvi
riye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma şartna
mesi 17-4-936 tarihine müsadif cuma günü Dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
l l~S-936 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde 
~aat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ini bulduğu tak
cı&·de üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teah
hildü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha tem
dit edilerek 26-5-936 tarihine müsadif salı günü saat 14 
ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma netice
sinde en çok arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 nu
maralı İcra ve İflas kanununun 126 mcı maddesine tev
fikan haklan tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ala
caklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklannı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia
la1ını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazmıdır. 
Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ru
sumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. 
20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müşteriye aittir. Da
ha fazla malumat a1mak istiyenlerin 935-2892 numaralı 
c'!osyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 
kıyrnet raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. ( 1902) 

Gedikpaşada Jandarma Dikim 
Evi Müdürlüğünden : 

Aşağıda mikdar ve ilk güvenmesi yazılı makara ipliği 
açık eksiltme ile satın aJmacaktır. Eksiltme 25 Nisan 
936 cumartesi saat onda Gedikpaşadaki Jandarma Dikim 
Evi binasında Müdüriyet dairesinde müteşekkil Komis
yonca yapılacaktır. İsteklilerin ihale günü belli saatte ilk 
güvenme maliye makbuzu veya banka kefalet mektubu
nu ve kanunun sarahatı dairesindeki belgeleri hamil ol
duklan halde Komisyona gelmeleri. 

3 milyon metre renkli iplik: tahmin bedeli 1200 lira 
ilk cüvenmesi 90 lira. \(1890) 

10 - 4 - 936 

Tiirklyede sat 
biitün kremler 

bütan pudral 
yerll mahdır 

KREM 
PERTE 

ise yeril kre 
i~lnde adı herke 
kafasında yer et 

olanıdır. 

SIHHi Ağızlıklar 
Sigaranın nikotinini kimilen çeken 

Alman Doktor Apostel'in 
en son icadı 

Satı§ yeri 
Sultanhamam, Kebabcı 
karşısında Sahibinin Sesi 

Mağazası 
Ağızlıklar, tlzfırinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 

Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine 
lannda sipar141, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Ankara: Taşhan tütüncü Ali TU- eehir: Şifa eczanesi. Adana 
men. İzmir: Balcılarda Necib Sadik Halil Yağ Cami karşısında. 
No. 156. Zonguldak: Saatçi Osman Avni Peker Saatçi. Trab7on: 
Gürdal. Bursa: Saatçi Nurettin Ne- Hakkı Kunduracılar. Mersin: 
şet Uzunçarşı. Aydın: Gramofoncu Pazan Hüseyin Hüsnil. Ada 
tspartalı Mehmed. Kars: Elektrikçi mail Batur Uzunçarşı 14.Kon 
Hasan Basri. Gazi Anteb: Mehmed raf Necati Tevfikiye cadde 50. 
Samlı Kunduracılar çarşı 26. Eski- ya: İbrahim Işık Lion Çikola 

izmir Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden: 
İdLıremizce açık eksiltme suretiyle 200 adet muş 

satın alınacaktır. Eksiltme müddeti 1 Nisan 936 
Haziran 936 tarihine kadCH"dır. İhale 1 Haziran 936 
hine müsadif pazartesi giinü saat 16 da İzmir Lima 
leri İdaresinde ·· · 

e o anlar muvakkat teminat olarak 
lirayı İdare veznesine nakden vermeye veya Mil 
Bankadan bu miktarda teminat mektubu getirmey 
yahut Devletce çıkarılmış tahvilattan bu miktar ve 
mecburdur. Şartnameyi görmek v~ fazla izahat alam 
teyenlerin İdaremiz yazı işleri Şefliğine müracaatlar 

(1 

inhisarlar Umum MüdürHiiiincl,en 

1000 Kilo Iskarta Çul 
2500 ,, ,, Kanaviçe 
2soo ., ,, İp 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı eşya pazarlıkla 
lac.aktır. İstekliler bunlan görmek üzere hergün U 
dar Depolar Grubu Müdürlüiüne ve pazarlık ıçın 
20-IV-936 pazarte~ günü saat 11 de yüzde 15 tem 
paraJariyJe bjrlikte Kabataşda Levazım ve mübayaat 
besi Müdürlüğündeki Alım Satını Komisyonuna m · 
caat edebilirler. ( l 880) 

lstanbul Sıhhr Müesseseler A 
ma ve Eksiltme Komisyonunda 

Her muayene ve tedavi evi için 5 etajer ve 5 karyol 
mak üzere 105 etajer ve 105 karyola olbaptaki 
ve~hile açık eksiltmeye konmuştur, 

1 - Ek~iltme 29-4-936 çarşamba &ilnü saat 14, 
Cağaloğlundaki Sıhhat Müdürlüğündeki komisyonda 
pılaraktır. 

2 - Tahmini fiat bir etajer için 97 5 kuruş ve bir 
yola için 115 O kuruş olup ınecmu ( 2 2 31 ) lira 2 5 k 
tur. 

3 - Muvakkat teminat (167) liradır. 
4 - Sartnameler parasız olarak sıhhat 

c!e mutemetlikde verilmektedir. 
5 - Taliplerin cari seneye aid Ticaret Odası v 

siyle 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat t 
nat makbuzu veya banka mektuplarım yukarda y 
eksiltme saatinden bir saat evvel vererek Komisyo 
bulunmalan. (1888) 

Ankara Jandarma Genel Ko 
tanhğı Satınalma Komisyonund 

11 Nisan 936 cumartesi günü ihale edileceği ilin 
len 24~0 Portetif çadır kapalı zarf eksiltmesi, 20 N" 
936 pazartesi günü saat 1 O na talik edildiii aMl"LAAI~ 
bilinmek üzere ilin olunur. (764) (1891) 


